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Gaarne zenden we U een zicht

zending rondzendboekjes met zegels 
van Nederland en O.R. 

Ook nog boekjes voor diverse Euro

pa landen. 

We kunnen U eens of twee keer 
per maand of een keer in de 2 
maanden toezenden. 

Zei' kan U een en ander beslissen, 
dit zonder verplichting tot aankoop. 
Weet U dat we voor U verzorgen 
bij abonnement alle nieuwe F.D.C, 
van Nederland, N.Guinea Ned. 
Antillen en Suriname. 

U vraagt gratis onze voorwaarden. 
Steeds wisselende voorraad van 
F.D.C, van Nederland en O.R. 

Vergeet niet de nieuwe catalogus 
van Nederland te besteilen. 
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Voor de 55e veiling ontvingen wij o.a.'. 

een grofe collectie voorfilatelistische 

BRIEVEN v a n a f 1 6 5 0 
STEMPELS etc. etc. 

ondergebracht in 55 banden, waarin een gedeelte van de 

bekende collectie van wijlen Dr. Carstens, Amsterdam. 
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Te koop gevraagd: 

Verzamelingen 
Partijen 
Betere losse 

Postzegels 

Speciaal nteressc voor oude zegels 
van de gehele wereld 

Loepen met handvat f 1,35, ƒ 2,25, 
ƒ 3,25 / 4.75, in' etui / 1,50, 
3-delig f 2,95. 
Blanco albums met 100 bladen in 
schroefband f 5,50, f 7,50 en 
ƒ 1 2 , - . 
Vraagt toezending gratis prijslijst 
Schaubek albums. 

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

Bondsalbum K 11 , 8,50 
, ,Hol land" album „ 15,— 
Alsv. binnensciiroeven . . „ 16,— 
„ D A V O " album „ 22,50 

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

Insteekboekjes / 0,60, f 0,90, 
f 1,—, ƒ 1,50, /■ 2,— f 2,50, 
f 3,50, ƒ 4,90, f 7,25. 

Schaubek Europa ƒ 16,50 
Schaubek Overzee 22,50 
Schaubek Wereld 19,50 

H A G A ' s "OSTZEGELHANDEl 

Gravenstraat 24 — Amsterdam-C 
Telefoon 43940 — Giro 435549 

Nieuwe Yvert 7959 
compleet f. 37,50 

Frankrijk f. 4,10 

Europa f. 14,25 

Overzee f. 19,15 

Vraagt gratis lijst met ZEER goedkope aanbiedingen 
zegels en series geschikt voor Uw ruil met het buiten
land. 

TE KOOP GEVRAAGD verzamelingen, partijen, massagoed en 
kilowaar. Bij aanbiedingen massagoed gaarne opgave van 
soort EN hoeveelheid, 

POSTZEGELHANDEL C.VAN DEK EIJNDE 

Petristraat 8 UTRECHT (Oog in Al) Tel. 31082 giro 498361 

Steltzer-veilingen 

.JL- Meer dan 70 veilingen 
vonden tot nu toe 
plaats. 
Te allen tijde nkoop 
van waardevolte 
verzamelingen. 

IN FRANKFURT/M. 

Rudolf Steltzer, 

Frankfurt /M. 

Gr. Friedbergerstr 32 

Sedert vele jaren bekend om zorgvuldige 
beschrijving en eerste klas materiaal. 
Inlevering waardevolle losse zegels, series 
en verzamelingen te allen tijde mogelijk. 
Gratis catalogussen voor serieuze gegadig
den. 

Begin oktober verschijnt de 2e druk van d 

PUNTSTEMPEL-catalogus van Nederlanc 
Deze geheel opnieuw bewerkte en van cliché' 
voorziene catalogus bevat ong. 4000 prijzen 
verdeeld over 17 kolommen 

Prijs f 3 ,50 plus porto 

Verkrijgbaar bij de postzegelhandel of recht 
streeks bij de uitgever: 

H. KOOPMAN N.Z. Voorburgwal 314-Amsterdam-C 
Telefoon 33473 Postgiro 51342 



SHANAHAN'S 
en 

zijn anders dan de andere! 

DE GROOTSTE POSTZEGELVEILINGEN TER WERELD. 

ledere veertien dagen worden de meest beroemde verzamelin
gen van alle landen en andere kavels aangeboden teneinde 
iedereen genoegen te doen: grote en kleine kavels, zeldzame 
zegels en enveloppen, landenverzamelingen en algemene ver
zamelingen, en gros partijen, enz. Ongeveer 1000 kavels met 
een waarde van ongeveer 500.000 gulden worden in iedere 
veiling aangeboden, soms zelfs meer. 600 ä 700 zegels zijn in 
iedere catalogus afgebeeld. 

VOLKOMEN VEILIGHEID V O O R DE KOPER. 

1 „Keur na koop" — Indien de kavel U bevalt — behoudt 
U haar, zo niet — dan doet U dat niet. 

2 Absolute garantie voor echtheid — zonder tijdslimiet voor 
afgebeelde zegels en 

3 „VERZEKERING TEGEN VERLIES" welke her-verkoop en 
renteverlies verzekert. „ D e grootste filatelistische vooruit
gang sedert de penny black". 

DE VOLGENDE ENIGE STELSELS: 

1 WINST VAN ZEGELS — ZONDER RISICO. 

2 „DOUBLE BARREL PLAN" dat U in staat stelt Uw zegels 
voor zeer weinig te krijgen, en onder bepaalde omstandig
heden zelfs voor niets. 

3 „HET UITPIK PLAN" enz. 

Schrijf ons voor gratis plaatsing 
op onze catalogus posf/f/sf. 

Shanahan's Stamps Auctions Ltd. 

39 Upper Great George's Street, 

Dun Laoghaire, Dublin, Ireland 



VEILINGEN 
PRACHTIG VROEG JAPAN 

24 SEPTEMBER 
Bevattende 1871-73 uitgilten met een wonderlijke hoe
veelheid ongebruikte vellen, blokken, plaatreconstructies 
en enveloppen; 1874-76 uitgiften met vele grote zeldzaani-
hcden, zowel ongebruikt als gebruikt, als ook plaatrecon
structies en veelvoudige stukken. Handboek-catalogus 
met 3 gekleurde platen: 2/6. 

Algemene veiling te Bournemouth 
4 OKTOBER 

Verzamelingen, gemengde kavels, enveloppen, in landen 
ingedeeld buitenland waarbij ongebruikte blokken en een 
waardevolle verzameling U.S.A. onaangebroken aange
boden. Brits Imperium en schaars Nieuw-Zeeland. 
Geïllustreerde Catalogus i/-. 

ALGEMEEN OVERZEE 
8 OKTOBER 

Met aantrekkelijke afdelingen van Braziliaanse luchtpost
zegels, Denemarken, Egypte, Frankrijk, Duitse Staten, 
Griekenland, Israël, Noorwegen, Zwitserland en U.S.A; 
Geïllustreerde Catalogus. 

HANNOVER EN 
OLDENBURG KLASSIEKEN 

15 OKTOBER 
Hannover met ongebruikte blokken van 1855 1/30 th 
en I/15 th., 1856 I/15 th., 1859-61 3 gr.geel en 10 gr 
ulijTgroen; gebruikte blokken van 1850 i gr., 1859-61 
3 pf. en 3 gr. (8 stuks van ieder); gehalveerde van 1855 

'1/15 th., 1856 1/15 th., 1859-61 I gr. en 2 gr. op 
enveloppe. Oldenburg bevat ongebruikte blokken 1852 
1 30 th. (12), 1855 1/3 sgr (9); gebruikte veelvoudige 
1^55 1/3 sgr. (strip op briefstukje), 1859 i gr. (strip van 
6 op briefstukje), en 3 gr. (strip van vijf), 1861 1/3 gr. 
(strip van 6 op enveloppe), ^/j gr. (paartje op briefstuk); 
tweezijdige druk 1861 i gr. en 3 gr. Handboek
catalogus met gekleurde platen: 2/6. 

Opbrengstprijzen (2/6 per stuk) zijn verkrijgbaar 
ongeveer vier weken na de veilingen. 

Robson Lowe Ltd. 
50 Pali Mail - London S.W.1. 
Wanneer ingegaan wordl op deze advertentie, vermeld dan a.u.b. dw U 
deze zag in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 
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Ja, geachte lezer, goed uitgerekend bestaat de Postzegel
vereniging „Breda" 65 jaar. 
Een feit om op deze eerste pagina te vermelden? Indien 
wij hier de namen neerschrijven van de heren H. J. Spitzen 
(30 jaar voorzitter), L. C. A. Smeulders (32 jaar secretaris), 
en J. C. Cramerus, inmiddels allen overleden, dan past voor 
deze mannen niet alleen een eerbiedig gedenken aan hun 
filatelistische kennis, maar misschien meer nog voor hun or
ganisatorische gaven, waarvan heel filatelistisch Nederland 
heeft geprofiteerd. 
Maar achter deze heren stond de gehele vereniging „Breda". 
Zij toch behoorden tot de medeoprichters van de Nederlandse 
Bond. 
Vele Bondsdagen en tentoonstellingen werden door „Breda" 
georganiseerd. 
In de geschiedenis van het Maandblad speelt „Breda" een zeer 
belangryke rol. Bij de samensmelting van „Het Philatelis
tisch Maandblad" en „het Nederlandsch Tijdschrift voov 
Postzegelkunde" tot het tegenwoordige „Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie" had zij een groot werkzaam aan
deel. 
Nog steeds heeft zij grote aandacht voor ons Maandblad. Dit 
alles is dan ook de reden, dat wij het 65-iarig bestaan willen 
memoreren, maar tevens deze gelegenheid aanvatten om onze 
gelukwensen aan te bieden. [ 
Leden van „Breda" blijft in de volgende jaren op uw prettige 
charmante wijze deelnemen aan het filatelistisch leven in 
Nederland en viert uw 65-jarig bestaan in opgevyekte stem
ming — u heeft daartoe alle reden! 

RAAD VAN BEHEER. 
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DE JAPANSE POSTZEGELS, ^ 

gedurende de Japanse bezetting gebruik 

in het voormalige NederlandsIndië 

Op 831942 hebben de NederlandsIndische strijdkrachten 
zich officieel overgegeven aan de Japanse invasietroepen. 
In den beginne werden de postkantoren tijdelijk gesloten, 
doch werden na korte tijd heropend; aanvankelijk op be
perkte schaal, terwijl geleidelijk aan de diensten werden 
uitgebreid. 

Ten aanzien van de te gebruiken postzegels werden in 
verschillende gebieden verschillende wegen bewandeld; in 
dit artikel worden de feiten samengebundeld omtrent Jhet 
gebruik van Japanse postzegels zoals deze bekend zijn aan 
de Hollandse verzamelaars. 

Men dient er rekening mede te houden, dat niet alleen 
gedurende de bezetting, maar eveneens in het daarop aan
sluitende tijdperk, toen de Indonesiërs hun strijd voor on
afhankelijkheid voerden, grote hoeveelheden brieven, brief
kaarten en andere met postzegels voorziene stukken ver
loren gingen, en wij, als filatelisten, zijn genoodzaakt de 
postale geschiedenis van dit tijdperk samen te stellen uit 
hetgeen er bewaard is gebleven. Postale archieven beston
den er vrijwel niet of gingen verloren. Het is onmogelijk 
met zekerheid te zeggen, dat de beschikbare gegevens vol
ledig zijn. maar desalniettemin geloof ik niet dat er even
tueel nog iets aan toe te voegen zal zijn. 

Voorts mag niet uit 't oog worden verloren, dat reeds 
vanaf het begin vele verzamelaars zich meer aangetrokken 
gevoelden tot de grote verscheidenheid plaatselijke opdruk
ken, dan tot de „gewone" Japanse postzegels, hetgeen het 
verzamelen van gegevens omtrent deze laatste verder be
moeilijkt. 

Ten einde zich een beeld te vormen van het gebruik 
van Japanse postzegels dient men rekening te houden met 
de volgende gebiedsindeling: 
I. Het eiland Sumatra, inclusief de eilanden Banka en 

Billiton. Dit gebied werd veroverd door de stoottroepen 
van de Keizerlijke Garde Divisie (Konoe Shidan); in 
1943 werd de bezetting overgenomen door Garnizoens
troepen (Shubitai = Verdedigings Corps). Het land werd 
bestuurd door de Gunsei Kanbu ■— Militaire Admini
stratie. 

II. De eilanden en eilandengroepen welke gedurende de 
gehele bezetting onder Syonan ressorteerden. Dit gebied 
stond eveneens onder militair bestuur; opdrukken op 
de postzegels hebben de aanduiding Gunseibu, terwijl 
de censuurstroken van Malaya Gunseikanbu vermel
den Beide woorden zijn te vertalen als Militaire Ad
ministratie Het schijnt, dat de inlassing van het woord
je „kan" een grotere eenheid aanduidt dan zonder dit 
woord. 

B. 
C. 

D. 

III. Die gebieden van NederlandsIndië, welke beheerd w 
den door de Keizerlijke Japanse Marine. (WestBorn 
Oost en ZuidBorneo, Celebes, de Molukken en 
Kleine Soenda eilanden). Ofschoon eveneens legere( 
heden in dit gebied waren (48e Divisie op Timor), w( 
het beheerd door de Kaigun Minseifu = Maritieme B: 
gerlijk Bestuur. 

IV. Het eiland Java, dat van begm tot eind bezet 
door de 16e Legereenheid. Dit gebied was evenei 
onder Militair Bestuur, de Gunseikanbu. 

Al deze gebieden worden duidelijk aangegeven op bijgaar 
kaart van Ned. Indië. 

Het gebruik van Japanse postzegels kan als volgt wor{ 
onderverdeeld: 
A. Zonder extra opdruk. 

Met een extra lokale bezettingsopdruk. 
(appendix I) Met en zonder een lokale opdruk van 
Repoeblik Indonesia, na de oorlog gebruikt, gedurei 
de Indonesische strijd voor onafhankelijkheid, 
(appendix II) De in Japan gedrukte postzegels, en 
sluitend gebruikt in de door de Keizerlijke Japa: 
Marine beheerde gebieden. 

De volgende twee algemene opmerkingen mogen bij dra; 
tot de studie van dit onderwerp: 
a. Deze postzegels zijn bekend gebruikt op brieven, bri 
kaarten en drukwerk; postwissels (witte kaarten — la 
werden deze formulieren op verschillende papiersoor 
gedrukt, zoals wit, groen en geelachtig, postpakketkaar 
(blauw), en op de W3formulieren, waaraan de postbea 
ten postzegels moesten hechten om het recht op teleg 
fische postwissels te verantwoorden. 
b. Zowel in de bezettingsperiode als gedurende de daa 
aansluitende republikeinse periode, was de valutakwes 
zeer eenvoudig: 1 sen was gelijk aan 1 cent, 1 yen ge 
aan 1 roepiah (gulden). 

Bijgaande lijst no 1 geeft een complete specificatie 
de Japanse postzegels, waarvan bekend is dat zij in N 
Indië gebruikt zijn. 

De aandacht wordt er op gevestigd, dat deze lijst evf 
eens melding maakte van no. 330 (Catalogus Yvert & Telli 
welk zegel evenwel van de lijst geschrapt is. Ofschoon 
zegel vermeld en geprijsd is in de Catalogus van de Ned 
landse Vereniging van Postzegelhandelaren, is het pr 
tisch zeker dat de opname een fout is Vrijwel zeker 
de opname gebaseerd op de aanwezigheid van dit zegel 
een verzameling, doch hetwelk achteraf een poststempel ^ 
Japan blijkt te hebben en niet een van Ned Indië. 

De eerste 17 postzegels op de lijst werden regelma 
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I Islands &. archipelagoes incorporated in Syonan {= Singapore) Mil i tary Administration 
„Ma la i Gunsei (kan) bu 

II Sumatra including Banka & Bil l i ton, under Sumatra Mi l i tary Administration 
„Soematora Gunseikanbu " 

III Java under Java Mil i tary Administration Diawa Gunseikanbu" 

IV West & Southeast Borneo Celebes, Moluccas & Lesser Sunda Islands, under Naval 
Civil Administrat ion, „Kaigun Minsei tu" . 

Map of the Dutch East Indies 1942—1945 
( today Republic of Indonesia) 



verkocht en gebruikt, maar het gebruik van No. 280 is prak
tisch zeker incidenteel. Gelijk het geval was in andere be
zette gebieden (b.v. Hongkong en zelfs in de Phllippijnen), 
hadden alle Japanse postzegels, welke nog niet uit de om
loop waren genomen (vanaf de 1901-uitgiften) frankeer-
waarde in alle bezette gebieden, zodat indien een postzegel 
van een oudere uitgifte gebruikt werd, deze door de post 
geaccepteerd werd. Zelfs postzegels vóór 1901 uitgegeven 
moeten in Hongkong gebruikt zijn. 

Van No. 280 is slechts één paartje bekend, gebruikt in 
Ned. Indië, en wel met de afstempeling Matoer (Sumatra's 
Westkust), 4-7-1944 

I - A. Gebruik in Sumatra zonder extra opdruk. De li
teratuur met betrekking tot het eerste gebruik van deze 
postzegels in Sumatra is ietwat tegenstrijdig Het is per se 
niet zo, dat het eerste gebruik plaats vond op 8-12-1942 om 
de eerste herdenking van de Groter Oost Azië Oorlog te 
vieren, gelijk in Malaya het geval was. 

Volgens de Heren Hedeman & Boekema in hun boek 
„Dai Nippon in Zuid-Oost Azië", werden Japanse postzegels 
voor het eerst in Sumatra gebruikt omstreeks april/mei 
1942, en ik geloof dat dit de waarheid zeer dicht benadert. 
De volgende afstempelingen, vroeger dan 8-12-1942. kunnen 
vermeld worden: 
No. 265— 5 sen Medan 19-10-1942 
„ 269—10 „ „ 2-7-1942 
„ 272—20 „ „ 2-7-1942 
„ 274—30 , „ 2-7-1942 

Medan is de hoofdstad van Sumatr's Oostkust, en van 
hieruit controleerde de Kita Soematora Yubin Kanri = 
Noord Sumatra Post Inspectie het postwezen in de noorde
lijke districten Sumatra's Oostkust, Atjeh en Tapanoeli. Dit 
verklaart eveneens het vroege eerste gebruik van Japanse 
postzegels in Atjeh, t.w. 16-9-1942. 

Bijgaande lijst No. 2 vermeldt de vroegst bekende af
stempelingen in de verschillende gebieden. 

Men zal uit deze lijst zien, dat in drie districten (van Su
matra) vroegst bekende afstempelingen werden vermeld als 
8-12-1942. Gecombineerd met Medanafistempelingen op spe
ciale enveloppen ter viering van de eerste herdenking van 
de Groter Oost Azië Oorlog, mag geconcludeerd worden dat 
dit feit herdacht werd met de uitgifte van vier zegels: 
No. 264— 3 sen 
„ 342— 5 „ (foutief gecatalogiseerd) 
„ 269-10 „ 
„ 273—25 „ 
No. 269 - 10 sen was reeds in omloop op Sumatra's Oost

kust (alsmede Atjeh), maar werd niettemin in de herden-
kings-frankeringen opgenomen. 

Dit alles wordt bevestigd in het volgende bericht in „Syo-
nan Sinbun-ka", een dagblad in Singapore (17-2-1942, twee 
dagen na de capitulatie, werd de naam Singapore gewijzigd 
in Syonan): 

BEKENDMAKING. JAPANSE POSTZEGELS TEN VER
KOOP IN DE POSTKANTOREN. 

Ter gelegenheid van de Eerste Herdenking van het uit
breken van de Groter Oost Azië Oorlog, zullen Japanse 
postzegels beschikbaar worden gesteld voor verkoop in alle 
postkantoren in Malaya en Sumatra, zo hebben de post-
autoriteiten alhier besloten. 
Malaya — Waarden: 3 sen, 5 sen, 10 sen en 25 sen. 
Sumatra — Waarden: 3 sen. 5 sen, 10 sen - 25 sen. 
c.c.d. (8-14 dec. 2602) 

(Overgenomen uit Jap.-occupation stamps of Burma & 
Malaya, A.H. Dalai, Bombay). 

Tot zover, zijn 7 van de 17 Japanse postzegels, welke op 
Sumatra regelmatig werden verkocht en gebruikt, gerang
schikt. 

Gebaseerd op herdenkings-enveloppen voor de Nieuwe 
Orde op Sumatra, en niet weersproken door enig bekend 
feit of afstempeling, mag worden aangenomen dat dit ieit 
gevierd werd met de uitgifte van de volgende Japanse 
postzegels: 
No. 263— 1 sen No. 267— 7 sen 
„ 241— 2 „ „ 268— 8 „ 
„ 242— 4 „ „ 275—50 „ 
„ 266— 6 „ 
Vroegst bekende afstempeling voor de districten van de 

Kita Soemator Yubin Kanri is 13-3-1943, maar in de dis
tricten van de Nambu (Zuidelijk) Soematora Yubin Kanri 
vond deze viering plaats van 24-30.3 1943. Er zijn geen 
gegevens beschikbaar omtrent de datum van viering voor 
de gebieden van de Tjubu (Midden) Soematora Yubin Kanri, 

maar echte postale afstempelingen bevestigen het gebru 
van sommige dezer postzegels tegen het einde van maa 
1943. 

Het is in sommige publikaties niet geheel juist weerg( 
geven, dat deze waarden op 24-3-1943 werden uitgegeven t( 
herdenking van de bezetting van Sumatra één jaar eerde 
de allereerste datum was vroeger, maar in sommige geva 
len viel de viering van de Nieuwe Orde in Sumatra, well 
aanduiding ontleend wordt aan de gebruikte herinnering; 
stempels, samen met de bezettingsdatum één jaar vroege 
B.v. Medan, de voornaamste plaats in Sumatra en tever 
hoofdstad, werd door het Japanse leger bezet op 13-3-194 
maar de datum van 24-3-1943 kan ik niet verklaren. C 
28-3-1942 eindigde de georganiseerde tegenstand van h 
Nederlands-Indische leger in Sumatra, en mogelijk werd 
Zuid-Sumatra de viering van de eerste herdenking rond de: 
datum gehouden. 

Thans zijn 14 van de 17 Japanse postzegels gerangschik 
Het eerste gebruik van No. 276 - 1 yen kan niet m̂  

zekerheid worden vastgesteld; dit is de enige waarde van < 
vooroorlogse uitgiften, gebruikt in Sumatra, welke tot du 
verre niet is aangetroffen op herdenkings- of eerstedag 
enveloppen; evenmin is het ergens in dit verband vermei 
Gebaseerd op bekende afstempelingen lijkt het alsof de 
waarde niet in omloop was vóór omstreeks midden 194 

No. 329-10 sen en No. 326 - 4 sen werden in Japj 
uitgegeven op 1-12-1942 en 1-10-1942, zodat deze beide waa 
den op een belangrijk later tijdstip op Sumatra versehene 
Beide waarden zijn zeer schaars. 

Hiermede zijn dan alle 17 Japanse postzegels, op Sumat: 
gebruikt, behandeld. 

Bijgaande lijst No. 3 geeft alle waarden, zoals die ec 
postaal gebruikt bekend zijn voor de verschillende distri 
ten. Ik geloof niet, dat deze lijst compleet is, maar verde 
bijzonderheden zijn niet beschikbaar. 

Alvorens dit deel van het artikel te beëindigen wor 
melding gemaakt van het gebruik van een rubber stemp 
in rood op een herdenkingsbriefkaart van Brastagi (Oos 
kust), 11-12-1942, met de volgende Maleise tekst: BeliU 
Perangko DAI NIPPON = Koopt postzegels van Groot Japa 

I - B. Gebruikt in Sumatra met extra bezettini^sopdruk. 
Het is niet duidelijk of deze lokale opdrukken door mi 
verstand werden aangebracht, of dat het inderdaad de bi 
doeling was ze aldus te gebruiken. Daar de Japanse pos 
zegels op zichzelf voldoende bewijs leverden, dat het lar 
door de Japanners bezet was, en de woorden Dai Ni He 
eveneens in de ontwerpen van de Japanse zegels verwerl 
zijn, lijkt er geen noodzaak te hebben bestaan voor e( 
verdere opdruk en de gevolgtrekking lijkt gewettigd, d; 
deze opdrukken het gevolg zijn van onbekendheid met w 
feitelijk door de lokale postbeambten gedaan moest worde 

De volgende lokale opdrukken zijn bekend, alle aang 
bracht met een rubber stempel: 

A. Dai Ni Hon in een langwerpig kastje. De afmeting« 
van het kastje zijn ongeveer 4-5 mm X 15 mm, en behoi 
dens een enkele uitzondering waar men een golvende li, 
aantreft, hebben deze kastjes rechte lijnen. De kleurt 
zwart en violet worden aangetroffen, en de opdruk bevin 
zich in het midden van de zegel of beneden. Deze werdt 
praktisch uitsluitend gebruikt in Tapanoeli, en slechts é< 
paar van de 10 sen No. 269 is bekend buiten dit distri 
gebruikt: opdruk in violet, rechtlijnig kastje, ongeveer in 
midden aangebracht - Afstempeling Rantauprapat (Oos 
kust), 2-1-1943. 

De volgende waarden zijn bekend, gebruikt in Tapanoe 
3 sen no. 264 — in zwart beneden aan de zegel. 

in violet in 't midden van de zegel. 
5 „ „ 342 — in zwart beneden aan de zegel, 

in violet beneden aan de zegel, 
in violet in 't midden van de zegel. 

10 „ „ 269 — in violet in 't midden van de zegel. 
25 „ „ 273 — in zwart in 't midden van de zegel, 

in violet in 't midden van de zegel. 
1 yen „ 276 — dit zegel is bekend met opdruk in zwa 

maar de juiste positie kan niet meer wo 
den nagegaan. 

De opdrukken in 't midden der zegels zijn niet stee 
precies in 't midden; tenzij zij duidelijk onderaan de zei 
geplaatst zijn, worden zij hier gerangschikt als in 't midd( 
te zijn aangebracht. 

De enige opdruk met golvende lijnen treft men aan op 
5 sen No. 342, in zwart, beneden aan de zegel. 
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Afstempelingen zijn bekend van de volgende postkanto
ren: 

Padangsidempoean, Batangtaro, Kotanopan  alle in violet. 
Penjaboengan  in zwart. 
Hier zij opgemerkt, dat een soortgelijke (overbodige) op

druk eveneens in dit district iverd aangebracht op zegels 
van Malaya, welke beieids een Japanse bezettingsopdruk 
hadden. Overigens is het duidelijk, dat deze opdruk Dai 
Nippon in kastje geenszins overbodig was op de zegels van 
Ned. Indië. 

B. In Atjeh werden de Ned. Indische postzegels overgedrukt 
met een vijfpuntige ster, het embleem van het Japanse leger. 
Eén enkel Japanse postzegel is bekend met deze steropdruk: 
No. 265—5 sen met een duidelijke violette opdruk, terwijl de 
afstempeling wordt opgegeven als te zijn Tjalang (Atjeh), 
211944. Geen verdere gegevens zijn beschikbaar, en het is 
onbekend of een heel vel op deze wijze van een opdruk werd 
voorzien, of slechts dit ene zegel. 

C. Niet zo heel lang geleden, maar meer dan tien jaren na 
het einde van de oorlog, werden twee Japanse zegels aange
troffen, gebruikt op postwissels en voorzien van een kruis
opdruk, aangebracht met een rubber stempel. Deze zegels 
zijn de Nos. 265 en 342, beide 5 sen. Beide opdrukken zijn in 
violet. 

Ter Sumatra's Westkust, in de voormalige residentie 
Riouw op het vaste land van Sumatra, alsmede in het dis
trict Benkoelen, werd middels een kruis het beeld van 
de Koningin op de postzegels „uitgewist", en het is bekend 
dat zo een kruis eveneens werd geplaatst op zegels van la
gere waarde welke geen beeltenis van de Koningin hadden. 
Deze zijn zeer, zeer schaars en het mag worden aangenomen 
dat slechts een kleine hoeveelheid lagere waarden aldus van 
een opdruk werd voorzien. Het lijkt, dat iets soortgelijks 
plaats vond met enige vellen Japanse postzegels, maar niet
temin moest het een zeer riskante onderneming zijn geweest 
om aldus het beeld uit te wissen van een nationale held 

,̂5. van de bezettende mogendheid. (No. 342  Admiraal Togo). 
■i Geruime tijd werd het zeer twijfelachtig geacht of deze 

opdrukken wel echt waren; het is wel zeer gemakkelijk 
een kruis op een zegel aan te brengen. Intussen is boven 
alle twijfel vastgesteld, dat deze kruisopdruk op Ned. In
dische zegels van lage waarde echt is. De twee Japanse 
postzegels met kruisopdrukken zijn nauwkeurig onderzocht 
door experts, en een officieel certificaat is afgegeven dat 
de poststempels OVER de kruisen zijn aangebracht. De af
metingen van de kruisen van ongeveer 13'/2 X 13'/2 mm en 
3'/24 mm dik; kleur violet. De bijzonderheden zijn gelijk 
aan die van de kleine kruisen op verschillende Ned. Indische 
postzegels met kleine kruisen. 

Deze twee Japanse postzegels hebben de volgende af
stempelingen: 
No. 265—Siboga, 18111 = 1111943. Tapanoeli. 
„ 342—Boekittinggi 18 = 1943. Westkust. 
Ofschoon het gebruik van kruisopdrukken beperkt bleef 

tot de Westkust, Riouw en Benkoelen, is het niets onge
woons dat enkele zegels van het ene district aangetroffen 
worden gebruikt in een ander district. Beide zegels zijn op 
stukken van postwissels. Het stuk met zegel No. 265, heeft 
aan de achterzijde een duidelijke afstempeling Sumatra Ta
panoeli, 18118. terwijl het tevens het paraaf vertoont van 
de beambte die het geld uitbetaalde. Aldus lijkt het alsof 
de echtheid van dit zegel geheel waterdicht is. 

No. 342 heeft lichte afstempeling, en slechts de eerste 
schrifttekens van Boekittinggi en de toppen van 8 en 18 zijn 
zichtbaar. Het heeft aan de achterzijde geen afstempeling, 
en geen paraaf als bewijs dat het geld werd uitbetaald. Dus 
de echtheid van dit exemplaar zou minder waterdicht kun
nen lijken dan van de voorgaande opdruk. 

Mijn eerlijke overtuiging is, dat deze beide zegels abso
luut echt zijn, en ik heb mijn uiterste best gedaan dit Ie 
bewijzen; dit is alles wat ik zeggen kan. 

II  A. Gebruikt op de eilanden en eilandengroepen, res
sorterende onder Syonan. Zonder extra opdruk. 
Dit gebied omvat: 
Riouw archipel Postkantoor Tanjong Pinang 
Karimun archipel Postkantoor Tandjongbalei Karimun 
Anambas eilanden Postkantoor Terempa 
Lingga archipel Postkantoor Dabosingkep 

Mogelijk, dat eveneens de Natoena eilanden in deze groep 
moeten worden opgenomen, maar gebrek aan gegevens 
maakt het onmogelijk dit verder te behandelen. 

Het enige beschikbare bewijs van het gebruik van Japan
se postzegels in deze eilanden is een eerstedagsenveloppe. 
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afgestempeld Tanjong Pinang, 8121942, met de vier Japan
se zegels van 3  5  10 en 25 sen, welke op die datum werdei 
uitgegeven om de eerste herdenking van de Groter Oos 
Azië Oorlog te vieren. Het mag worden aangenomen, d; 
verschillende waarden der Japanse postzegels, gedurende d 
gehele bezetting in deze eilanden gebruikt werden. 

III  A. Gebruikt in de gebieden beheerd door de Keizer 
lijke Japanse Marine. Zonder extra opdruk. 

Het gebruik van Japanse postzegels in deze gebieden WF 
veel beperkter dan in Sumatra; slechts de volgende ze 
waarden zijn bekend als gebruikt: 
No. 241— 2 sen 
„ 264— 3 „ 
„ 342— 5 „ 
„ 269—10 „ 
„ 2V5—50 „ 
„ 276— 1 yen 

De vroegst bekende afstempeling is Makassar, 162194 
op Nos. 275 en 276. 

Mogelijk was de noodzaak voor Japanse postzegels hie 
kleiner dan op Sumatra. In Oost en ZuidBorneo werde 
in 't algemeen geen postzegels gebruikt tot ongeveer 12194. 
en in andere delen van het gebied dat de Keizelijke Japans« 
Marine beheerde schijnt voor 1942 het gebruik te zijn be 
perkt tot briefkaarten met opgedrukte postzegel, met o 
zonder opdruk. Met uitzondering van Oost & ZuidBornec 
is zeer weinig bekend van hetgeen postaal gebeurde i) 
deze gebieden gedurende 1942. 

Bovendien, omstreeks mei 1943 (Japanese postage stampt 
Tourist Library: 12) werd een marineserie van 11 post 
zegels, in Japan gedrukt, in omloop gebracht. Deze uitgift^ 
zal afzonderlijk behandeld worden in appendix II van di 
artikel. 

No. 326  4 sen is aangetroffen met een kleine Makassai 
afstempeling, maar zag er iets verdacht uit en niet ech 
postaal gebruikt. Het lijkt daarom het beste te volstaan me 
deze vermelding, en op lijst 3 is dit zegel opgenomen me 
een ? er achter. 

IV  A. Gebruikt op Java. 
Dit is zeer eenvoudig: hier werden geen Japanse postze 

gels gebruikt. 
Java werd bezet door het 16e Japanse Leger en had in 

structies geheel in eigen onderhoud te voorzien, alsmed 
zoveel mogelijk te leveren aan de Japanse strijdkrachter 
welke ZuidOostAzië bezet hielden „van Burma tot Nieuv 
Guinea". Het is dus duidelijk, dat hier de reden is waaron 
Java niet van Japanse postzegels voorzien werd, terwijl he 
slot van de instructie een vingerwijzing is, waarom op Jav 
postzegels gedrukt werden ten behoeve van de bezette ge 
bieden Sumatra, Brits Noord Borneo, Malaya en BurmE 
Deze zegels werden te Djakarta gedrukt, in de drukkeri 
van Kolff & Co. 

Aangenomen mag worden, dat de Japanse postzegel 
gebruikt werden tot aan het einde van de oorlog, tezame 
met allerlei andere postzegels. Aan het einde van de oorlo 
waren de voorraden van deze Japanse zegels nog geenszin 
uitgeput, en vele werden voor dagelijks gebruik van eej 
opdruk voorzien door de Repoeblik Indonesia. Zelfs dez 
omstandigheid deed de voorraden niet uitgeput raker 
complete vellen Japanse postzegels werden later aange 
troffen, en zelfs in 1955 werden verschillende complete vel 
len in Amsterdam geveild. 

Geen gegevens zijn beschikbaar omtrent de naar Ned. In 
dië gebrachte hoeveelheden, noch omtrent de aldaar ver 
kochte hoeveelheden. 

(Wordt vervolgtJ 

Dit artikel werd samengesteld met medewerking 
van verschillende verzamelaars, zowel in Nederland 
als in Indonesië, van de Japanse bezetting en van 
de Repoeblik Indonesia. Het werd bereids in het 
Engels gepubliceerd door de International Society 
for Japanese Philately, Japan/U.S.A./Canada en 
verschijnt binnenkort in het Duits onder auspiciën 
van 5. Arbeitsgemeinschaft Japan im Pund Deut
scher Philatelisten. 



Stempels 
Rubriek redac teur ' 

\ van der Willigen, 

.aan van Poot 19i. 'sGravenhage 

\fsteinpelingen op Nederlandse drukwerkzegels Wapentype 
[869. 

De afstempelmgen op deze zegels, welke behalve voor 
Irukwerk ook geldig waren voor en gebruikt werden op 
)riefkaarten en brieven, vertonen een zo interessante ver
icheldenheid, dat wij ons voorstellen hiervan binnen afzien
>are tijd een overzicht in dit Maandblad te geven. 

Zouden lezers, die over veel materiaal van deze emissie 
)eschikken of naar hun mening enkele interessante stuk
ken bezitten, ons hiervan in kennis willen stellen? Wij zullen 
lan gaarne meer gedetailleerd opgeven, welke gegevens ons 
'Oor deze beschrijving van nut kunnen zijn. 
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zonden door één der eerstaangekomen officieren reeds voor
dat het Nederlandse postpersoneel met de postzegels was 
aangekomen. Nadat het Duitse postpersoneel met de Duitse 
poststempels was vertrokken, was het kantoor des morgens 
gesloten en werd de — in een winkel gekochte en gefran
keerde — kaart diezelfde ochtend in de brievenbus gepost, 
vóórdat de bezetting 's middags 12 uur een feit was. De kaart 
draagt reeds het dienststempel met Nederlands wapen van 
het Drostamt Elten. 

Typenraderstempels. 
In dienstorder Nr. H 388 van 7 augustus j.1. werd bekend

gemaakt, dat de naam van het hulppostkantoor Broek op 
Langendijk is gewijzigd in Broek op Langedijk. 
1.6.1958 Opgeheven: Postagentschap RotterdamVerboom

straat. 
1.7.1958 Opgeheven: Postagentschap RotterdamNederhorst. 

Gevestigd: Bijpostkantoor RotterdamZuidwijk. 
1.8.1958 Hulppostkantoor Stad aan 't Haringvliet werd post

station. 
1.9.1958 Hulppostkantoor De Blesse werd poststation. 

Gevestigd: Postagentschappen VenloDautzenberg
straat en VenloNieuwborgstraat. 

1.10.1958 Wordt gevestigd postagentschap HeerlenMeppel
straat. 

ïelegenheidsstempels. 
Ter gelegenheid van het internationale congres van de Fé

ération Internationale des Géomètres werd van 28 aug. t/m 
september j.1. in het gebouw van Werktuigbouw en 

Scheepsbouwkunde der Techn. Hogeschool te Delft een tij
elijk bijpostkantoor gevestigd, waar men van het hierbij 
fgebeelde speciale poststempel gebruik maakte. Als bijzon
derheid wordt ditmaal in de desbetreftende dienstorder 
I 403 vermeld, dat voor de aangetekende stukken geen bij
ondere nummerstroken zouden worden gebruikt. 

Van 30 september t/m 10 oktober a.s. zal er op de Danies
leurs van de Dameskroniek te 'sGravenhage ook weer een 
ijdelijk postkantoor aanwezig zijn, waar een bijzonder stem
)el in hetzelfde model als vorige jaren wordt gebruikt. 

Hoewel wij over het algemeen geen melding maken van 
iuitenlandse afstempelingen, willen wij ditmaal een uit
ondering maken voor een in de Nederlandse PTTdienst
rders vermelde speciale alstempeling, gebruikt door een t i j
elijk Belgisch postkantoor, dat op 20 augustus j.1. was ge
estigd in het Nederlandse paviljoen van de Wereldtentoon
telling te Brussel ter gelegenheid van de op die datum ge
louden „Nationale Dag" voor ons land. 

Tevens beelden wij hierboven af het eerstedagstempel 
at op de Europazegels d.d. 13 september j.1. werd afgedrukt. 

rijdelijke poststempels in geannexeerd gebied. 
Reeds in 1949 vermeldden wij de tijdelijk gebruikte post

tempels, direct na de overgang der voormalige Duitse ge
leden van Elten en omgeving en de z.g. Zelfkant (nabij Sit
ard). Direct na aankomst van het Nederlandse gezag in 
eze gebieden kwamen ook de Nederlandse postzegels in ge
ruik. Thans werd ons echter door de heer J. G. de Bie een 
aart toegezonden, nog voorzien van een Duitse postzegel 
n het tijdelijk, ook op Nederlandse zegels gebruil^te post
lempel Elten. Blijkens de toelichting werd deze kaart ver

Tentoonstellingen 
Interposta 1959 Hamburg 22—31 mei 1939. 

Voor de internationale postzegeltentoonstelling de Inter
posta 1959 te Hamburg te houden van 22^31 mei, is de 
ondergetekende benoemd als commissaris voor Nederland. 

Het bestuur van deze tentoonstelling spreekt de hoop uit, 
dat vele Nederlandse inzendingen daar te bezichtigen zullen 
zijn. 

Nadere bijzonderheden zullen in de volgende nummers 
van het Maandblad bekend worden gemaakt. Degenen, die 
op deze tentoonstelling wensen te exposeren, kunnen hun 
wensen daartoe reeds nu bekend maken. 

W. J. Bijleveld, 
Adriaan Pauwstraat 10, Den Haag. 

Jeugdafdeling op de Interposta 1959. 
Van het bestuur van de Interposta 1959 te Hamburg is 

bericht ontvangen, dat ook jeugdige verzamelaars de ge
legenheid zullen hebben hun verzamelingen op deze ten
toonstelling te exposeren. 

Voor deze verzamelingen worden 500 strekkende meter 
tentoonstellingsruimte ter beschikking gesteld. Een afzon
derlijke jury zal deze inzendingen beoordelen. 

De deelname staat open voor jeugdige verzamelaars ge
boren in 1941 of later. Nadere bijzonderheden zullen bekend 
worden gemaakt, doch reeds nu wordt aan de leiders van 
jeugdclubs in overweging gegeven na te gaan of leden daar
van deelnemen. 
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Rubriekredacteur: 

J.C. E M Dellenbag. 

Statenweg 172-c, 

Rotterdam-C 2. 

Luchtpost 
NEDERLAND. 

Eerste vlucht geregelde K.L.M.-Lijndienst Amsterdam-
Moskou, 21 juli 1958. Met verwijzing naar de mededeling in 
het augustus-nummer geven wij hierbij een verkleinde af
beelding van de spec, enveloppe met deze eerste vlucht ver
voerd. Spec. AS Moskou (in violette kleur) 21-7-58-19. Wij 
zagen deze spec. AS in twee maten, nl. met middellijn 2,7 cm 
en met 3 cm. Dezelfde stempel werd ook voor afstempeling 
der zegels bij de retourvlucht gebruikt. Wij geven hierbij 
ook de afbeelding van deze spec, afstempeling (met middellijn 
2 7 cm) 

optmiuesnatmr 
AHis mtoAm.mosKou 

KIM Gfunefsf Hanauer hr ï^e U SS^ 
Mr f W Tefén 
j^ o Aeroihi 
LUrtaa Hiama 9 

M O S C O W 

'•iomri'^ %m-i'^' 
DENEMARKEN. 

Op 2 mei jl. had de eerste vlucht Kopenhagen-Kuala Lum
pur door de SAS plaats; speciale enveloppe, geen speciale 
afstempeling. AS Kuala Lumpur 4May '58, 4.15 pm. 

DUITSE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK. 
Van de volgende Ie vluchten van de Lufthansa zagen wij 

post met speciale afstempelingen: 

31 maart 1958. Dresden-Erfurt. (Afb. „Semper Galerie"). 
„ Erfurt-Dresden. (Afb. „Severi Kirche"). 
„ Berlijn-Karl Marx-Stadt. (Afb. „Staatsoper"). 
„ Karl Marx-Stadt-Berlijn. (Afb. „Wismut-

Bergbau"). 
„ Leipzig-Karl Marx-Stadt. (Afb. „Altes Rat

haus"). 
„ Karl Marx-Stadt-Leipzig. (Afb. „Schwer

industrie"). 
„ Dresden-Karl Marx-Stadt. (Afb. 

„Eibbrücke"). 
„ Karl Marx-Stadt-Dresden, (Afb. 

„Textilstadt"). 
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JOSTENRIJK. 
Op 27 mei jl. opende „Austrian Airlines" een dienst Wenen-

Parijs via Stuttgart. Dezelfde speciale enveloppen als afge
beeld in ons mei-nummer voor de eerste vlucht Wenen-
Londen, doch met gewijzigde Inschriften. AS Paris-Aviation 
27-5-58-20.45. 

ZWEDEN. 
Op 2 mei jl. had de eerste vlucht Stockholm-Kuala Lumpur 

door de SAS plaats; speciaal maatschappijstempel in blauwe 
kleur. AS als onder Denemarken vermeld. 

AUSTRALIë. 
Eerste vlucht Perth-Johannesburg, 27 november 1957. In 

ons maart-nummer hebben wij reeds de heenvlucht Johan
nesburg-Perth vermeld. Bovenstaande terugvlucht had op 
27 november 1957 plaats; dezelfde speciale enveloppe, doch 
thans met adressering Johannesburg. AS „Philatelic Services-
Filateliedienst/GPO-HPK/28.XI. '57/Pretoria". 

JAPAN. 
Air France via de Noordpool. In ons augustus-nummer 

werd de heenvlucht Parijs-Tokio vermeld. De retourvlucht 
had op 13 april jl. plaats; de stukken dragen een speciale 
maatschappij-afstempeling in rode kleur (ovaal) met in-
schrift: „Inauguration Liaison Aérienne Transpolaire/Tokyo-
Paris par/Super Starliner/13 avril 1958/Air France". AS 
Paris Aviation 14.4.58-11.30. 

OPROEP 
De voormalige Algemene Vereniging van Phila
telisten in Indonesia is door plotseling vertrek 
in de laatste maanden van het vorig jaar, van 
vele bestuurs- en gewone leden in moeilijkheden 
geraakt. Wij roepen alle oud-leden bij deze op, 
aan onderstaande oproep gevolg te geven. 

Perkumpulan umum Philatelis di Indonesia 
(Algemene Vereniging van 
Philatelisten in Indonesia) 

Het Hoofdbestuur van de P.U.P.I. te Djakarta 
verzoekt al haar leden en oud-leden welke in 
het buitenland vertoeven om zo mogelijk onver
wijld opgave te verstrekken van alle vorderingen 
wegens verkochte zegels dan wel wegens inge
zonden rondzendboekjes. 

Opgave van de te vorderen bedragen dan wel 
van de administratienummers der afgegeven 
rondzendboekjes is hierbij vereist. De P.U.P.I. 
Djakarta zal trachten de rondzendboekjes aan 
haar (oud)leden in het buitenland te retourneren. 
Ook kunnen deze boekjes op naam van een an
der persoon in Indonesië worden overgeschreven, 
waarbij dan vanzelfsprekend opgave gedaan 
dient te worden welke personen men hiervoor in 
aanmerking wenst te laten komen. 

De aan de (oud)leden toekomende gelden kun
nen eveneens afgedragen worden aan een nader 
bekend te stellen persoon of instelling, terwijl 
anderzijds overschrijving op een (geblokkeerde) 
rekening van een Bankinstelling mogelijk is. 
Ook hiervoor dient opgave verstrekt te worden 
bij welke Bank men rekeninghouder is. 

De P.U.P.I. neemt aan dat geen belangstelling 
zijdens haar leden bestaat voor gelden, resp. 
rondzendboekjes waarnaar geen navraag werd 
gedaan nè 30 september 1958. 

Correspondentie dient gericht te worden aan: 
Dhr. G. J. HURKENS — Tanah Abang Barat 68 
(Kamer 64 — B. P. M. Mess) Djakarta II/3 
(Teremol Pos: 12). 
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Ved. Nieuw-Guinea, Unie Staten, Ned. Indië en 
Rep. Indonesia (tot 10.8.'54). 
Rubriekredacteur: 
A. J. Uylen, Herrn. Heijermanslaan 6, Eindhoven. 

NIEUW-GUINEA 

Van 1 oktober t/m 31 december 1958 worden bijzondere 
frankeerzegels verkocht met een toeslag ten bate van het 
Rode Kruis in Nederlands-Nieuw-Guinea. 

De serie bestaat, evenals vorige jaren, uit de 4 waarden: 
5 c + 5 c ; 10 c + 5 c ; 25 c + 10 c ; en 30 c + 10 c. De ver
koopprijs bedraag alzo ƒ 1, per serie. 

De ethnografische voorstellingen op de zegels zijn voor de 
5 c en de 25 c het bovenstuk van een voorouderpaal en voor 
de 10 c en de 30 c een sagobord. 

Naast de zegels zullen eerstedag-enveloppen worden uit
gegeven in een formaat van ongeveer 19 x lo cm, waarvan de 
netto-opbrengst eveneens ten bate komt van het Rode Kruis. 
De prijs van deze enveloppe bedraagt 50 c. 

De bijzondere zegels welke op deze eerstedag-enveloppen 
ivorden geplakt, zullen worden vernietigd met een speciaal 
stempel, waarin dit jaar ook de datum van eerste-uitgifte 
sal zijn opgenomen, zodat ze in aanmerking komen om te 
worden opgenomen in de speciaal catalogus voor Nederland 
en O.G. 

Evenals het vorige jaar zal ook nu de Filatelisten Vereni
ging Ned.-Nieuw-Guinea te Hollandia haar tussenkomst 
^rerlenen voor de toezending van fdc's en losse afgestempelde 
Rode Kruiszegels. De postfrisse zegels kunnen in Nederland 
aan de filatelistenloketten worden verkregen. 

Bestellingen kunnen worden opgegeven aan de: 
Filatelisten Vereniging Nederlands-Nieuw-Guinea 

Hollandia-haven, Ned. Nieuw-Guinea 
onder de navolgende voorwaarden: 

a. de prijs van 1 f de voorzien van 1 serie Rode Kruiszegels 
bedraagt ƒ 1,50 in Ned. Nw.-Guinea-guldens; 

b. bestellingen op te geven op het strookje van een inter
nationale postwissel; zonder vooruitbetaling vindt geen 
toezending plaats; 

c. bij bestelling van minder dan 5 fdc's geschiedt de toezen
ding zonder verdere kosten, voorzien van adres, per niet-
aangetekende luchtpost; aangetekende toezending van 
deze enveloppen kan niet worden verzocht, aangezien dit 
teveel werk medebrengt; 

d. bij bestelling van 5 of meer fdc's vindt aangetekende ver
zending per luchtpost plaats in één of meer extra omsla
gen, waarbij de fdc's niet van een adres zullen worden 
voorzien; 

e. bestellingen van losse afgestempelde series kan geschieden 
tegen overmaking van ƒ 1,— per serie onder bijvoeging 
van 40 c. voor aangetekende verzending per luchtpost. 

Vroegtijdige bestelling, met inachtneming van boven
staande, verzekert u toezending per eerste gelegenheid na 
1 oktober a.s. 

Nieuwe 1 cent. Dienstorder H 404 d.d. 21 augustus 1958 van 
de Nederlandse PTT meldt: 

Nieuwe frankeerzegel van 1 cent van Ned. Nieuw-Guinea. 

1. De bestaande serie frankeerzegels van Ned. Nw. Guinea, 
type paradij svogel, is uitgebreid met de waarde 1 et. 

2. De zegel draagt de afbeeldingen van een gele paradijs-
vogel met rode achtergrond. De ontwerpei is de heer André 
van der Vossen te Overveen. De verkoopprijs bedraagt even
eens 1 cent. 

3. Aan de kkt, waar een loket voor de verkoop van post-
waarden aan verzamelaars is opengesteld (zie art. 15 van de 
Postgids), zal door de hcp een hoeveelheid van deze zegels 
worden toegezonden. Evt. meer benodigde exemplaren kun
nen bij de hcp worden aangevraagd. 

4. De zegel is gedrukt bij de N.V. Joh. Enschedé en Zn., 
Grafische Inrichting te Haarlem. 

5. Met de verkoop mag — rekening houdende met de voor 
het filatelistenloket aangewezen openstellingstijd — op 1 
september 1958 worden begonnen. 

Vervalsingen SÜ^^IB: 

De heer J. L. van Dieten te 's-Gra- PHHi^H^B 
venhage zijn wij bijzonder erkentelijk IBEE8HBI 
voor de volgende waarschuwing. 11 iiiiai—i«*«!»*«! 

,,Onze Keuringscommissie had dezer dagen de navolgende 
zegels ter keuring en misschien interesseert het u te verne
men, dat wij twee nieuwe vervalsingen ontdekten: 
a) Ned. Indië kopstaande 12'/: c. VALS op brief (valse op-

opdruk). 
b) Curagao 25 c. type II. Hierbij was het middenstuk ingezet, 

praktisch onzichtbaar, stempel was vals. Het geheel héél 
mooi nagemaakt". 
Een frappant staaltje wat vervalsers in hun mars hebben 
om de verzamelaar er in te laten vliegen Het frame van 
een aanzienlijk goedkoper geprijsde zegel in type II be
nutten om hierin het middenstuk van een 25 c in type III 
in te zetten. Het geheel gecompleteerd met een vrij zware 
valse afstempeling. Het geheel was zó „vakkundig" afge
werkt, dat de vervalsing slechts bij zeer nauwkeurige ex
pertise aan het licht kwam. 

W aar schuwing 
Galapagos-eilanden. In „Stamp Collecting" lazen wij, dat 

een serie van 6 postzegels zou verschijnen met afbeeldingen 
betrekking hebbende op deze eilandengroep. De zegels dra
gen in kleine letters het Inschrift „R.del Ecuador", en in 
grote letters onderaan „Islas Galapagos". Het zijn S 0,20, zee
leeuwen, S 0,50 landkaart; S 1.00 leguaan; S 1.00 eiland Santa 
Cruz; S 1.80 kaart van de eilanden; S 4.20 schildpad. 

Deze zegels blijken echter geen officiële frankeerzegeluit-
gifte van Ecuador te zijn, maar reclame van het land voor 
het toerisme. Galapagos is een gewoon deel van Ecuador en 
geen afzonderlijk gebied, kolonie o.d., terwijl de naam sedert 
1890 officieel luidt: Archipiélago de Colon. In Ecuador wordt 
dan ook stelling genomen tegen deze uitgifte. 

Ecuador. Een andere waarschuwing in dit blad betreft een 
luchtpostzegel 1 sucre opdruk op het luchtpostzegel 5 sucre, 
paarsrood, (Yv. Lp 125), uitgegeven in 1955. De echte opdruk 
vertoont het woord x sucre x (zonder dwarsstreepjes) tussen 
een groot cijfer 1 (met dwarsstreepjes) en een ornamentale 
balk. De valse opdruk schijnt te bestaan uit het woord sucre 
(met dwarsstreepjes) waarboven 2 maal het cijfer 1 aan de 
uiteinden van het woord. (Wordt als zodanig in Scott cata
logus gemeld). 

China (Volksrepubliek). De China Philatelie Society te 
Londen meldt, dat in paketten van 1000 en 1500 verschillende 
zegels van dit land meer dan 300 valse zegels werden aan
getroffen, hoofdzakelijk bestaande uit Mengkian opdrukken 
met nieuwe waarden en stokvoorraden van Mandsjoerije-
zegels met valse opdruk „Republiek van China". De pakket
ten zouden uit Shanghai afkomstig zijn. 
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Poststukken 
Rubriekredacteur 
Nederland en O.G. 
J. H. Broekman, 
Hoflaan 25, Bergen (N.H.) 

Nederland. 
Nog dient te worden gemeld de inmiddels verschenen 

briefkaart van 6 cent waarbij de groene zegel is overdrukt 
met 8 c in zilver, terwijl de oude waarde met een zilver 
blokje is vernietigd. 

Nederlands Nieuw-Guinea. 
Hierbij geven wij een verkleinde afbeelding van een brief

kaart van 7 cent met bruin zegel, hetwelk door de heer 
Bunge in zijn artikel in het juni/juli-nummer op blz. 56 
werd gemeld, maar door ons nog niet in onze mededelingen 
werd opgenomen. 

B R f f- ! K' .\ '\ R 1 

Nederland en Korea. 
Het Amerikaanse tijdschrift Postal Stationery, no. 70 (mei 

juni 1958) heeft een interessante ontdekking gedaan. Bij d< 
Nederlandse strijdkrachten op Korea waren speciale lucht 
postcouverten en aerogrammen in gebruik, waarvan het blac 
twee afbeeldingen geeft. 

De post van de Nederlandse militairen werd door di 
Amerikaanse veldpost behandeld en daarom schijnt alle teks 
op deze luchtpostcouverten en aerogrammen aangebracht ii 
het Engels te zijn gesteld. 

De envelop heeft in de linkerbovenhoek een U.N.O.-schild 
waarboven NETHERLANDS en midden boven AIR MAIL 
free. Rechts onder „Aan" met 4 adreslijnen, links onder eei 
rechthoek voor de naam en het adres van de afzender. O] 
het afgebeelde, gestempelde stuk komt een stom stempe 
voor: in cirkel Sep-4-1953 met rechts daarvan vier balkstre 
pen en een stempel: Portvrij uitreiken/Exp. bur. Asd 
Schiphol. 

Tot dusverre, zo schrijft de ontdekker-poststukkenverza 
meiaar Emmett Peter jr. zijn deze couverten en aerogram 
men nog niet eerder beschreven of zelfs opgemerkt. D̂  
schrijver bezit nog een ander gebruikt stuk, waarop he 
stempel voorkomt: „Army Air Forces Postal Service. A.P.O. 
met datum 7 may 1953. 

Hetgeen hij onder ogen kreeg catalogiseert hij als volgt 
1. envelop. 1953. 115 X 162 mm. met lichtblauwe druk 

U.N.O.-schild, Air mail/free in wit op lichtblauwe ach 
tergrond. Netherlands boven het schild op gele achter 
grond. Onderdruk van lijntjes. 

2. envelop. 1953 idem, maar met donkerblauwe druk 
Netherlands op oranje achtergrond. Onderdruk vai 
punten. 

3. envelop. 1953 (gestempeld niet gezien). Inschrift: in lin 
kerbovenhoek Via Air Mail, in rechterbovenhoek: free 
In linkerbenedenhoek: Netherlands boven U.N.O.-schih 
op gele achtergrond. 

4. 1953 als nr. 3 doch in de vorm van een aerogram. Maa 
172 X 281 mm ongevouwen, gevouwen tot 90 X 162 mm 
Op de achterzijde een rechthoek voor vermelding van eer 
afzender met adres en woonplaats. 

Wie kent deze stukken? Of wie kan er iets over mededelend 

Literatuur Catalogue des margues postales du Brabant de 1648 a 
1849. lEx-département de La Dyle. 1957. Door Lucier 
P. Herlant. Uitgave van de schrijver, lepenstraat 6( 
te Gent. 

STANLEY GIBBONS POSTAGE STAMP CATALO
GUE. Part. IL. Foreign countries, Europe and Colonies, 
ed. 1959. Uitgave van Stanley Gibbons Ltd. 391 Strand, 
London-W.C.2. Prijs 27 sh 6d. (plus 2 sh 1 d. por(o). 

Met niet minder dan ruim 70 bladzijden meer dan de 
vorige uitgave van dit deel in 1956, verscheen op 8 augustus 
jl. bovengenoemde nieuwe uitgave. Niet alleen de landen van 
Europa zijn hierin behandeld, maar ook wat wij kortheids
halve zouden willen noemen hun verdere gebiedsdelen, zoals 
kolonies, bezette gebieden e.d. Vele landen werden aan een 
herziening onderworpen, ook Nederland, en de prijzen wer
den over de gehele linie bijgewerkt, hetgeen ook nu weer een 
niet aanzienlijke prijsverhoging voor vele zegels betekent. 
Om maar voor de vuist weg eens een enkel voorbeeld te 
te noemen, slaan wij het zegel op van het Saargebied, Dag 
van de Postzegel 1950, dat in deze twee jaar van 50/- steeg 
tot £ 6.. dus een stijging van ± 140 %! Natuurlijk stegen ook 
de oude of zgn klassieke zegels weer in prijs, maar wat 
maakt £ 5. uit op een totaal van £ 175. voor een Bazeler 
duifje. Wij noemen deze voorbeelden om aan te tonen, dat 
aanschaffing van een nieuwe catalogus zeker geen over
bodige luxe is. Melden wij nog, dat dit jaar voor het eerst 
de in groenlinnen gebonden en ruim 1350 bladzijden tellende 
catalogus van een aardige geïllustreerde los.se omslag is 
voorzien, hetgeen zeker de aantrekkelijkheid verhoogt. 

N. 

Als afzonderlijke uitgave van de in de nummers jan/ 
febr. 1956 en nov/dec. 1957 van „La Liaison Marcophile' 
verschenen artikelen van de ook hier te lande bekende 
Belgische filatelist, kolonel Herlant, zag bovengenoemd 
werkje het licht. Het is op dezelfde wijze bewerkt als het 
enkele maanden geleden door ons besproken werkje var 
dezelfde schrijver, handelende over de stempels van het 
departement van Luik. 

In een 23-tal bladzijden en 2 bladzijden met typen van 
de voornaamste stempels worden door de schrijver de 
stempels behandeld welke in de jaren 1648-1849 in Bel
gisch Brabant werden gebruikt. Dat de samenstelling van 
dit werkje niet zo eenvoudig was en wellicht nog moeilijker 
dan die van het vorige besproken werkje, blijkt wel uit de 
geschiedenis van deze provincie. Hoe dikwijls wijzigde zich 
het bestuur over dit gewest of van gedeelten daarvan. De 
stad Brussel geeft hiervan een duidelijk voorbeeld. Dit 
wisselen van bestuur had natuurlijk ook invloeden op de 
post en dit weer op de stempels. Alleen de diverse afstem
pelingen van Brussel beslaan in dit werkje ruim 6 bladzijden. 
Opvallend is, dat van enkele plaatsjes, die toch zeker aan 
het postverkeer hebben deelgenomen, geen postmerken, het
zij geschreven of gestempeld bekend zijn. 

Vermoedelijk zullen er in ons land niet veel verzame
laars van eo-filatelistische brieven van België zijn, maar 
zij die zich wel op dit terrein bewegen, zullen ook met dit 
werkje van de heer Herlant ingenomen zijn. Helaas is 
plaatsgebrek oorzaak er van dat wij niet uitvoeriger op dit 
zo interessante werkje kunnen ingaan. 
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Dr Herman Schultz — Deutsche Dienstpost 19391945 
— 7 Lieferung — ElassLothringenLuxembuigNie
derlande 

Begin juni verscheen als 31e deeltje in de „Neue Schriften
eihe der Poststempelgilde „RheinDonau" de zevende af
evering van de door Dr H Schultz samengestelde catalogus 
an de „Deutsche Dienstpost' in alle bezette gebieden ge
lurende de laatste oorlog 

Hiermede wordt deze, in totaal uit 434 pagina's bestaande 
atalogus afgesloten en in het thans verschenen deeltje zijn 
7 pagina's gewijd aan Nederland In bonte verscheidenheid 
tasseren de revue de vele tussen 1940 en 1945 gebiuikte 
ubber en metalen handstempels, de ook m ons land ge
iruikte gelegenheids=tempels, o a voor de veijaardag van 
ïitler, de stempeltypen, gebiuifct op aantekenstiookjes, de 
nachinestempels (gebruikt m de du eet na de bezetting in 
)oetinchem en Maastricht weggehaalde stempelmachines'), 
Ie tremstempels en de z g stomme stempels, die behalve 
Ie datum soms slechts een of enkele letters, soms ook in het 
;eheel geen aanduiding van de herkomst bevatten 

Zelfs IS een eerste poging gedaan een waaidering voor de 
leschreven stempels te geven, welke waaidering fluctueert 
ussen 2 en 30 KM (Katalogmark) Deze waardering zal o i. 
n de toekomst nog wel enige wijzigingen ondergaan Bij 
iet steeds verder m het verleden wegzinken van de hei
nneringen aan alle in de Duitse bezettingstijd doorstane 
'llende zal ongetwijfeld de Eilatelistische belangstelling toe
lemen voor deze minstens even interessante periode uit de 
>ostale historie van ons land als de periode der Napoleon
ische overheersing m het begm der 19e eeuw, waarvan het 
 over het algemeen zéér moeilijk verkrijgbare — bneven
natenaal bij talrijke verzamelaars reeds grote belangstelling 
;eniet' 

Hoewel de schrijver er geen melding van maakt, is het 
ins bekend, dat hij bij de samenstelling van dit boekje de 
nedewerking van talrijke Nederlandse en Duitse verzame
aars heeft gehad hetgeen voor belangstellenden een waar
wig moge zijn, dat de volledigheid bij de vermelding der 
lekende stempels waarschijnlijk dicht zal worden benaderd' 

V d "W 

First International Rocket Mail USAMexico, July 2, 
1936, by O. K. Rumbel, Post Historican, Rt. 1 Box 99, 
MISSION, Texas. Prüs S 7,50 plus porto. 

Van deze in 1936 te Mc Allen, Texas, en Reynosa, Mexico 
Sehouden raketpostvluchten over de Rio Giande — welke de 
e mt raketvluchten waren — geeft dit boek wei k (foi
naat 28 X 30 cm, 64 bladzijden), dat kortgeleden in Ameiika 
verd uitgegeven, een uitvoerige beschrijving met vele af
jeeldingen van de starts, alsmede van de raketvignetten (in 
deuren) en de vervoerde brieven, krantenuitknipsels, enz, 
ïnz Achter in het boek is ruimte gelaten om desgewenst de 
■aketbrieven en zegels op te nemen 

Deze vluchten werden indertijd gehouden door Keith E. 
Sumbel vooi de Loyal Service Post no 37, American Legion, 
VIc Allen, Texas 

Veel wat indertijd onbekend gebleven is over deze vluch
en IS thans openbaar gemaakt en voor de speciaalverzame
aais van raketpost, die de bovengenoemde 1936stukken 
eeds in hun verzameling hadden, staat er veel wetenswaar
iigs in Ook de gehele geschiedenis van de in 1936 door de 
Jouane in beslag genomen stukken en de raket, die een huis 
n Reynosa geraakt had, welke stukken pas in 1956 werden 
/iijgegeven wordt er uitvoerig in vermeld (Zie ons Maand
3lad van september 1956) 

De oplage van het boekwerk is beperkt tot 500 exemplaren 
ïn gezien de grote belangstelling voor raketpost — vooral 
in Amerika — zal het wel spoedig uitveikocht zijn Wij 
wensen de heer Rumbel veel succes met deze interessante 
uitgave J D

Dr. G M. Greup: Naar een Europese Postunie De Kamer 
van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam heeft een 
biochuie over de wenselijkheid en mogelijkheid van een 
Europese Postunie het licht doen zien De schrijver heeft 
zich \ a n de voorlichting van de heer F A Hofman, Hoofd
directeur van de P T T verzekerd 

Het werkie geeft de ontwikkeling en de huidige stand van 
zaken van de reeds bestaande postumes en regionale over
eenkomsten weer Naast de mening van het „rapport Spaak" 

over de voorwaarden voor een Europese Postunie vindt de 
lezer uiteengezet waai om een Europese Postunie gewenst is 
en hoe deze tot stand zou kunnen komen De schrijver besluit 
zijn brochure met te wijzen op het feit dat de postunie een 
waardevolle bijdrage tot de integratie van Europa kan zijn 
De eerste stap tot deze integratie zal op het terrein van de 
briefpost liggen Tevens zal dit misschien gepaard kunnen 
gaan met de uitgifte van een Europese postzegel, een zegel 
die in geheel Europa gebruikt kan worden voor de briefpost 
tot 20 gl am 

Hoewel deze brochure m eerste instantie niet voor filate
listen geschreven is, biedt dit werkje juist voor hen een 
ruime bron van gegevens 

Ir J Sajet 

Catalogo de los Sellos Postales de la Repüblica Argentina 
y Buenos Aires, Cordoba, Corrientes, Entre Rios. Sexta Edi
cion 1958 2 dln 911 pag (155x225 mm) Samestelling en uit
gave van Victor Kneitschel, CasiUa de Correo 951, Buenos 
Aires, Argentina 

Prijs m Aigentinie 450 Pesos, voor levering naar het 
buitenland 13 USA $ 

Deze catalogus is sedert de, mij overigens onbekende, Ie 
druk in 1939 (200 pag 130x180 mm) inmiddels uitgegroeid 
tot een waar handboek Met de uitermate fraaie uitvoering 
op kunstdrukpapier en het grote aantal fotografische re
produkties legt de, van origine Tsjechische, samensteller 
alle eer in 

Het eerste deel bevat na de prepostale periode, een bij
zonder uitgebreide behandeling van de uitgiften 1856 (Cor
rientes), 48 pag , 1857 (Buenos Aires), 33 pag , 1858 (Cordo
ba en Argent confederatie), resp 20 en 34 pag 1862 (de 
zgn Escuditos  wapentjes), 21 pag en 1864 (de zgn Rivada
vias), 33 pag De wijze van behandeling, waarbij o m veel 
aandacht besteed wordt aan de afstempelingen, maakt het 
ook voor minder goed ingewijden mogelijk, de grote massa 
kaf van de kleine hoeveelheid koren te scheiden 

De overige zegels voor de gewone post, bijgewerkt tot 
augustus 1957, besluiten dit deel 

Deel II behandelt bloes, luchtpost, dienst, spaarbank en 
telegraafzegels, waarbij o a semi en nietofficiele particu
liere uitgiften 

Speciale hoofdstukken zijn daarna gewijd aan de „Mues
tra" (= specimen)opdrukken, foutdrukken, retouches, pioe
ven etc, waarna het deel besloten wordt met een behande
ling van enveloppen, briefkaarten en alle, bij de posterijen 
gebruikelijke, formulieren met de daarop te gebruiken ze
gels en afstempelingen 

Al bij al een zeer belangrijk boekwerk voor de speciaal
verzamelaar, waarbij de Spaanse tekst in de praktijk met 
zo bezwaarlijk blijkt, als men aanvankelijk wel zou menen 

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

Oostenrijk. 
Hier vond men waarschijnlijk, dat de verzamelaars het te 

gemakkelijk hebben, want behalve enkele privé-poststukken, 
die ik niet vermeld, kwamen er nieuwe kaarten voor binnen
lands gebruik met de zegelindruk Maria ZeU, bruin, è 1 
Shilling en de bijbehorende kaart met betaald antwoord k 
1 S + 1 S en bovendien twee nieuwe series geïllustreerde 
kaarten. 

Serie no 42 voor het binnenlands verkeer è 1 S. groen, met 
48 verschillende plaatjes, n.1.: 
Abtenau, Salzburg; 
Aldrans bei Innsbruck, Tirol; 
Badgastein, (twee verschillende afbeeldingen); 
Bregenz, Voralberg (twee verschillende afbeeldingen); 
Ebensee am Traunsee, Salzkammergut. O.ö. (twee ver
schillende afbeeldingen); 
Eisenstadt, Burgenland; 
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Fieberbrunn, Tirol (twee verschillende afbeeldingen); 
Golling, Salzburg; 
Grödig bei Salzburg; 
Grünburg im Steyrtal, O.ö. 
Guss werk bei Mariazell, Steiermark; 
Häring bei Kufstein, Tirol; 
Solbad Hall, Tirol (twee verschillende afbeeldingen); 
Seegrotte Hinterbrühl bei Mödling. N.ö. 
Kaprun, Salzburg; 
Kirchdorf a. d. Krems. O.ö. 
Krippenstein (twee verschillende afbeeldingen); 
Leonstein, O.Ö. 
Linz a. d. Donau, O.ö. 
Mattersburg, Burgenland; 
Mellau, Voralberg; 
Mittersill im Pinzgau, Salzburg; 
Neukirchen an Groszvenediger, Salzburg; 
Neumarkt am Wallersee, Salzburg; 
Obertrum am Obertrumer See bei Salzburg; 
Radstadt, Salzburg; 
Rust am Neusiedlersee, Burgenland; 
Saalfelden, Salzburg; 
St. Ullrich am Pillersee, Tirol; 
SöU, Tirol; 
Scheffau bei Golling; 
Bad Schönau, N.ö. 
Steinakirchen am Forst. N.Ö. 
Strobl am Wolfgangsee, Salzburg; 
Berglift Tauplitz, Steir; 
Thalgau bei Salzburg; 
Unterach am Attersee, O.ö. 
Walchsee am Kaisergebirge, Tirol; 
Werfen, Salzburg; 
Wieselburg an der Erlauf. N.Ö.; 
Windischgarsten an der Pyhrnbahn. O.Ö. (twee verschil
lende afbeeldingen); 

Serie no. 17 van de kaarten a 1,45 Shilling, rood, voor het 
buitenland, met 39 verschillende afbeeldingen, n.1: 
Altassee, Steiermark; 
Badgastein (vier verschillende afbeeldingen); 
Bregenz (zes verschillende afbeeldingen); 
Döbriach am Millstättersee, Kärnten; 
Gmunden an Traunsee, Salzkammergut, O.ö. 
Alpenseebad Grundlsee, Steir, Salzkammergut; 
Solbad Hall, Tirol; 
Salinenstadt Hallein, Salzburg (twee verschillende afbeel
dingen) ; 
Bad Hofgastein, Sialzburg; 
Ischgl, Paznauntal, Tirol; 
Kaprun, Salzburg; 
Kirchberg bei Kitzbühel, Tirol; 
Kitzbühel, Tirol; 
Krippenstein (twee verschillende afbeeldingen); 
Lienz, Osttirol; 
Oetz im Oetztal, Tirol; 
Pertisau am Achensee, Tirol; 
Plansee bei Reutte, Tirol; 
Reutte, Tirol; 
St. Anton am Arlberg, Tirol; 
St. Gilgen am Wolfgangsee, Salzburg; 
St. Johann in Tirol; 
Seefeld, Tirol (twee verschillende afbeeldingen); 
Bad Tatzmannsdorf, Burgenland; 
Berglift Tauplitz, Steirisches Salzkammergut; 
Unken im Pinzgau, Salzburg; 
Walchsee am Kaisergebirge, Tirol. 

Israel. 
Er verscheen een briefkaart voor binnenlands verkeer è 50 

pruta, groen op wit papier, zegelbeeld zie afbeelding. Tekst 
Hebreeuws/Frans. 

In aansluiting op de serie van zes geïllustreerde kaarten, 
die plaatsen van belangrijke slagvelden uit de onafhankelijk
heidsoorlog lieten zien en die op 5 april 1956 verschenen, 
volgen nu drie plaatjeskaarten, die een geheel ander aspect 
van het joodse leven naar voren brengen. Het zijn 
de beroemde synagoge „Altnai" in Praag, de synagoge in 
Newport, R.I. (Ver. Staten) en het nieuwe godsdienstige 
centrum in Jornel, het „Hekhal Shelomo". Hiermede wordt 
bovendien de nadruk gelegd op de contacten buiten de staat 
Israël. De kleur is bruin op stroogeel karton. De nummering 
sluit aan bij de kaarten van 1956, dus: 
Altnai: 7; Newport: 8; Hekhal Shelomo: 9. 
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/VUerlei 
ladruk van DDR-postzegels voor verzamelaars. 

Wij lezen in „Der Jungsammler ', een uitgave van de Bund 
Jeutscher Philatelisten e.V., d.d. juli jl. dat het ambtelijk 
lostzegelverkoopkantoor van de Duitse Democratische Repu-
»liek naast ongebruikte zegels ook afgestempelde postzegels 
ip bestelling levert. Deze zegels zijn meestal reeds bij de 
anmaak van een vernietigingsstempel voorzien, dat op de 
'ellen wordt aangebracht, zodat meestal vier zegels tegelijk 
n een hoek worden afgestempeld. Echt gelopen stukken 
'erdienen daarom voorkeur boven zegels met dergelijke af-
tempelingen en worden ook hoger geklasseerd. 
Nu is echter gebleken, dat voor de verkoop aan verzame-

aars en handelaren enige zegels speciaal zijn herdrukt. Deze 
egels zijn tot op heden alleen met zgn. vel-afstempeling 
angetroffen. Dit kwam aan het licht door zegels van het 
gn. vijf jarenplan-type. Deze serie werd nl. eerst in raster-
liepdruk en later in boekdruk vervaardigd, zoals ook de 
atalogi aangegeven. 
Bij de in 1953 verschenen rasterdiepdruk staat de laatste 

stter E van Deutsche (van het woord Deutsche Demokra-
ische Republik) boven de letter T van Demokratische, bij 
e boekdruk echter precies boven de A van dat woord. Nu 
oet zich het merkwaardige feit voor, dat zegels met de 
lassa-velafstempeling der rasterdiepdruk-uitgiften dezelfde 
laats van de E vertonen als bij de boekdruk-uitgifte het 
eval is, dus boven de A, waaruit dus wel blijkt, dat deze 
egels van nieuwe platen zijn gedrukt. 
Tot op heden verschenen deze zegels alleen met de massa-

fstempeling en werden nog niet ongebruikt aangetroffen 
f gebruikt-echt-gelopen. 

longaarse ongetande postzegels! 
In hetzelfde blad lezen wij ook het volgende: 
Sedert enige tijd stellen de Hongaarse posterijen via haar 

erkoopkantoor voor verzamelaars te Budapest naast de ge-
ande postzegels deze ook in ongetande staat te koop, echter 
oor buitenlanders voor de vijfvoudige prijs en voor Hon-
aarse liefhebbers voor de tienvoudige prijs. Tot nu toe 
adden deze ongetande zegels geen frankeergeldigheid, maar 
it schijnt nu te zijn gewijzigd en zijn zij ook voor frankering 
oegelaten. Commentaar voor dit soort zegels is zeker wel 
verbodig. 

iebouwenserie van Berlyn 1949. 
Tevens wordt in genoemd blad bericht, dat van boven-

emelde gebouwenserie de 1.2 en 3 DM zijn gevonden met 
et watermerk in twee verschillende standen, n.l. van links 
oven naar rechts onder, zgn. vallend, en van links onder 
aar rechts boven, zgn. klimmend. 
Opmerkelijk dat eerst na zovele jaren dit verschil is op-

emerkt. Wel een teken, dat er ook op oudere uitgiften nog 

Dag van de Postzegel 1958 

De gezamenlijke Amsterdamse Filatelistenvereni
gingen hebben de laatste jaren de goede gewoonte 
de „DAG VAN DE POSTZEGEI," in de hoofdstad 
des lands te vieren en ieder jaar wordt één dezer 
verenigingen met de organisatie belast. Dit jaar is 
deze opgedragen aan de Personeelsvereniging Werk
spoor Amsterdam, afd. Philatelie, die op 11 oktober 
a.s. een voor een ieder toegankelijke bijeenkomst 
belegt in de Ontspanningszaal van Werkspoor N.V. 
aan de Oostenburgergracht no. 75 te Amsterdam 
(te bereiken met bus M vanaf het Centraal Station). 
Het hiertoe samengestelde programma vermeldt het 
volgende: 
2.00—2 45 uur: Kennismaken hernieuwen. 
2.45—3.00 uur: Openingsrede van de voorzitter en 

ev. Bondsafgevaardigde. 
3.00—3.30 uur: De postgeschiedenis van het Suez-

kanaal. 
3.30—4.15 uur: Lezing van de heer Cserno. 
4.15—4.30 uur: Pauze. 
4.30—5.00 uur: Film en gratis verloting. 
± 5 uur: Sluiting. 

wel te studeren valt. 
Dat de 10 pf. dezer serie ook met verkeerd watermerk 

voorkomt was reeds bekend. 

Engeland. 
De Engelse Bond van Postzegelhandelaren meldt ons, dat 

binnenkort de hoge waarden der Engelse postzegels verkrijg
baar worden gesteld, welke nu bij Messrs De La Rue zijn 
gedrukt. Tot nu toe geschiedde de druk bij Messrs Water-
low. Een verschil tussen beide drukken is vrijwel niet waar
neembaar en vermoedelijk kan alleen een exi>ert het ver
schil bespeuren. 

Teneinde verzamelaars echter in staat te stellen de bij 
De la Rue gedrukte zegels te betrekken, kunnen deze bij de 
Divisional Controller, L.P.R., E.C. & F.S. (C & T section) 
Londen EC 1 onder gewone voorwaarden worden betrokken, 
want aan de postloketten wordt geen verschil tussen de 
beide drukken gemaakt. Alleen de 2 s 6 d. zal nog een 
poosje op zich doen wachten. 

De 6 d. is door moeilijkheden bij de inkt-verkrijging nu 
vervaardigd in iets gewijzigde kleur, maar zo gering, dat 
zulks vrijwel niet te bemerken is. Het algemeen aanzien van 
het zegel zal een iets lichtere indruk geven. 

A g e n d a van 

F i l a t e l i s t ! sehe 

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

24 sept. Vei l ing Robson Lowe te Londen 
26 sept. Biizondere luchtpostavond in Kras-

napolsky te Amsterdam. Sprekers: 
Jhr. W. Six, J. Boesman, Mr. K. 
Viehoff en P. v. Midden. Een ieder 
is welkom. 

27 sept. Vei l ing Hekker te Amsterdam 
28 sept. Internationale rui ldaq te Zutphen 

(Zie Bondsnieuws) 
5 oktober Ruildag Interphi l , Verviers, België. 

{Zie Verenigingsnieuws Post. Ver. 
Heerlen) 

2-3 oktober Vei l ing J. K. Rietdijk N.V. te Den 
Haag 

4 oktober Receptie en tentoonstell ing 65-iaar 
Postz. Ver. BREDA in „De Beyerd" 
aldaar; tevens „Daa van de Post
zege l " . Spec, enveloopen met 12 
c. Europa-zege! en spec, afstempe
l ing t i jdeüik postkantoor. Ev. be
stellen bi i penningmeester Postz. 
Ver. Breda, postgiro 535179 ad 
35 c. per enveloppe. 

11 oktober Dag van de Postzegel te Amster
dam. (Zie elders in d i t nummer) 

10-12 oktober Tentoonstelling 35 jaar afd. Venio 
van de I.V. PHILATELICA in de 
Venlonazaa! aldaar. Spec, enve
loppen è 20 c. porto inbe
grepen met spec, afstempelinq t i j 
del i jk postkantoor. Spec. R-strook-
je (aantekenen 25 c. extra). Ev. 
bestellen bi j penningmeester J. 
Timmermans, Straelseweg 40 VenIo, 
postgiro 47510 t.n.v. Bank van 
Haffmans en Steegh te VenIo t.g.v. 
J. Timmermans 

15 november Vei l ing Shanahan, Dubl in 

11-13 december Tentoonstelling „Zeph i t o " , Scliut-
tershof-zaal te Midde lburg . Spec, 
enveloppen met ev. spec, stempel 
bestellen bi j J . Braan, Leliestraat 
39 Middelburg 

1959 
22-31 mei Intern, f l l . tentoonstel l ing „ Inter-

posta 1959" te Hamburg 
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nëeuÊve 

E U R O P A 
BELGIË 

1958. Herdenking 100 jarige geboortedag van 
Uugene Ysaye {167 1858—12 51931), beioernd violist 
componist en dir igent . Gecombineerde plaat en raster 
diepdruk, van de Z:"geldieiist te Mechelen. Zegelontwerp 
van Jean van Noten te Brussel, gravermg van L. Jans
sens te Mechelen ^n heliogravure van Malvaux te Brus
sel. Vellen van 30 zegels zegelbeeldmaat 35 X 24V2 nun, 
tanding u ^ . 
30 c. blauw en violet.ood porti et van Ysaye met viool. 

B U L G A R I J E 
Studenten wereldkampioenschap schaken te Piaag . 

Rasterdiepdruk. Zcgelafmeting 41 x 26 mm tand ing 11 . 
So s t . donkergroen groen ei. geelgroen wer lcIt>ol 
kasteel en paard (schaakstukken). 
is te Congres van Aibeiders jeugdvei en ignigen. 
Rasterdiepdnik zegelaftneting 3 8 x 2 9 mm tanding i i . 
44 St . b l a u « ('inbl.MMn v,in hiM < (UÜ^U

D E N E M A R K E N 
4 q 'ïS. lüuwteest van het Kon. Veteiinaire en 

lati(ibnuwkundig> college. Plaatdruk in vellen van 50 
7e^;elb tandiug laV^. Zegelontweip van Marcel Ras
mussen , gravering van B^nt [acobsen. 
3" nie. rood, oogsttafreel. 

D U I T S L A N D 
Bondsrepubl iek 

29858. Herdenkme 15c ste verjaardag van Her
rn tnn Schulze Delitzsch (29 8 1808—294 1883). Plaa t 
druk van de Bondsdrukkerij te Berlijn op papier met 
watcimcrk , , D B P " . Zegelontwerp van Hermann Eiden
ben/ te Hamburg , gravering van Leon Schnell te Ber
lijn Opl. 20 miljoen. 
10 (pf) groen, portret . 

13958 Europazegels. Tekening overeenkomstig 
de overige aangesloten landen. 
10 (pf) groen en blauw 
40 (pf) blauw en rood. 

De heer H . W Siegej .leell ons mede dat van deze 
zegeb, uitgifte 1957 die op papiei zonder watermerk 
werden gedrukt eeij vel van de 10 pf. op papiei met 
watermerk bekend w« rd Deze/.egels weidei tegen hoge 
prijs te koop aangeboden. Thans heeft de post di t zegel 
in grote hoeveelheid op papier met watermerk gediukt 
en gewoon veikrijgbaar gesteld, waarmede de bpe
cul.'itir in deze afwijking de kop is ingedrukt . 

Democra t i s che Republiek 
Tot onze spijt i« in het vo. ige nummer op bl/.. 159 

eeti gedeelte dei zegels betrekking hebbende op di t 
dee: van Duitsland terecht gekomen ondei West Bei lijn. 
Het betreft de zegels verschenen 19658 t/m 11758. 

Saargebied 
13958, Europazigels . Al? de beide zegeU der 

Bondsrepubliek, maar in de waaiden 12 f en 30 f. 
29858. Herdenking 150ste verjaardag van Hermann 

SchuïzeDelitzsch. Zegel ovTeenkomstig Bondsrepu 
bliek. Opl . 114 miljoen. 
12 f. groen, poi t re l . 

E N G E L A N D 
18858. Regionale zegeb voor Wales en Monmouth 

shire, Schotland. Noord lei land, Gueinsey |ersey, 
en het eiland Man, Rasterdicpdiuk van Harrison & 
Son^ L t d ; zegelafmeting 20X24 m m . 
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Wale^ en M o n m o u t h s h i r e : 
3 d. violet, p<)(tic( van de koningin in medail lon, 

waaiondei de draak van Wales (dit uit de legenden 
van W;jles stanuuende diei dateert reeds van 
vóó' de heta ldiek) : zegelontweip van Reynolds 
Stone 

Schot land : 
3 d violet portret van de koningin alsmede de Saltire 

omringd doo een kroon en de gekroonde distel , 
beide emblemen van dit land. De Saltire is een 
eenvoudig? voim (ki uis) van liet St . Andrew's 
kruis. De gekroonde distel is het koninklijk em
bleem voor dil land. De kroon vei toont het lichte
lijk scheve kiui«, 7.oah dit tn de 17de eeuw wel 
voorkwam Zegelontwerp v.in Gordon V. Hunt ly . 

NoordIer land 
3 d violet tx>itiet van de koningin met de letters ER 

in de l inkerbovenhoek; /.espnntige gekroonde 
ster (duidende op de 6 gra.ifsrhappeii van di t 
laad) waai in de rechter rode hand van Ulster; en 
bloeiende vlastakken rechts en beneden het por
tret Zegelontwerp van W Hollywood. 

G u e r n s e y : 
3 d violet, pot tiet vai de koninsm met links daarvan 

de kroon van Willem di Veroveraai, waaronder 
een gestyleerde lelie van Guernsey (Nerine Sar
niensis). Zegelontwerp van E. A. Piprel l . 

J e r s e y : 
3 d violet, poitret vandekoningin met Unksde konink

lijke staf van dit eiland en rechts het wapen van 
liet ei land, waaronder een tak Zegelontwerp van 
William M. Gardner. 

M a n . 
3 d violet portret van de koningin, links twven in 

wapenvorm drie benen (zoals bij de oude zegels 
van Napels) en boven, links en rechts een ketting 
in Keltische vorm. Zegelontwerp van lohn H, 
Nicholson. 

18S5.S A .11 vu I lende waarden op boven verrm Ide 
nitüitt. ' 

Wales en Moni nou t h ï >h i r e : 
6 d paarsrood portret van de koiungin in vierkant , 

waaronder de draak van Wales, zegelontwerp als 
de 3 d. 

ï s. 3 d grocn portret van de koningin waaronder 
de dr ak en rechts daarvan een nationale plant 
(prei), ontwerp al? 6 d. 

S c h o t l a n d : 
6 d paarsiood portret van de koningin in ovaal ge

flankeerd dooi diste! ; zegelontwerp van J . B . 
Fleming. 

I s. 3 d. groen, poitret van de kmimgm in ovaal 
geflankeerd door gekroonde eenhoorns met s tan
daard , zegelontwerp van A. B, Tmrie. 

Alle zegels zijn op papier met een nieuw watermerk 
gedrukt , nl . meermalige kroon (dus zonder de letters 
R E 2 ) , waarvan de kroon vrijwel overeenkomt met de 
St Edwarde kroon uit het huidige watermerk. Het 
schijnt in de bedoeling te Hggen ook de gewone Engelse 
postzegels van lit watermerk te gaan voorzien. 

F I N L A N D 
11058. Herdenking loojarig bestaan van de 

eerste hoge school met Fins als voertaal (Lyceum te 
Jyväskylä ) . Plaa tdruk . Zegelontwerp van Prof. Aulis 
Blomstedt , Tekening van 
Ol.ivi Vep>äläinen en gra
verinp van B . Ekho lm. 
H o i z o n t a a l formaat . Op
lage 2 miljoen. 30 Mk. ?e 
gel van het lyceum. 

H O N G A R I J E 
12858. 3de bloemenserie. Rasterdtepdruk op 

papiei met watermerk , , s t e r ren" . 4 Zegels indrielioeks
vorm en 4 zegeK in rechthoekvotm, zegelafmeting resp. 
60 X44 X44 mm (beeldmaat "io x 35 x 35 mm) 
26 X 37 mm (beeldmaat 2 2 x 3 m m ) . Zegeiontweipen 
van M Füle. Oplige 651. .000 series. 
20 t (driehoek) donkerviolet n geel Liniim Dolo 

miticnm 
30 t. (driehoek) donkei hl.uiw, donkejgroen en geel 

Kitaibelia Vitifolia 
40 f. (verticaal) donkerbruin en geel, Doronicinu 

Hungaricnni 
60 f. (verticaal) donkergroen en l ichtviolet. Col 

chicum Arenarium 
1 I"t. (verticaal) wijnrood en lichtgroen Helleborub 

Purperascens 
2 I ' t . (verticaal) donkerolrjfgroen en geel, Heniero

callis LilioAsphodelus 
2,30 l'"t. (driehoek) donkei violetblauw en lichtrose. 

Dianthus Collinus 
3 Ft (driehoek) groen, geelgroen en lichtrose, Rusa 

Sancti Andreae. 

9958. Miniatuurvelletje tuet bovenvei melde 4 
driehoekzegels, tezamen een vierkant vormende en 
voorzien van het embleem der Brusselse tentoonstetlin; 
en het opschrift; ,,Congres de la Federation Intern;i 
t ionale Philatélique Bnixe l l c s" , boven de zegels en 
er onder hetzelfde opschrift in het Hongaars. Oplage 
75.000 velletje'ï. 

IERLAND 
28758. Herdenking loojarige geboortedag van 

Thomas J , Clarke, één van de leiders van de bevrijdings
opstand van 1916. 
3 d. groen, portret van Clarke 

■ I s, 3 d. bruin , idem. 

ITALIË 
7858. Herdenking 50jarige sterfdag van de schil

der Giovanni Fattori (18251908). Rasterdiepdruk van 
de Staatsdrukkerij te Rome. Verticaal formaat . 
110 L. bruin, portret van de schilder. 

7858, Herdenking loojarigc geboortedag van d' 
schilder Giovanni Segantini (18581899) Ra'ïterdiep 
druk als boven. Verticaal formaat. 
i i o L. blauwgroen en lichtgeel, schilderij van Segan
tini . .Ave Maria a t r a sbordo" . 

13958. Europazegels. Raaterdiepdruk van d ■ 
Staatsdrukkerij te Rome, Afbeelding als bij de overige 
landen. 
25 L. roodbruin 
60 L . ? 

L U X E M B U R G 
13958. EuropazegeIs. Deze onderscheiden zich 

van de Nederlandse Eui opazegels 1958 niet alieen 
door de landsnaam, wjiarden en kleuren, maar de naam 
A. van dei Vossen. Enschedé Imp . staat hier in de 
benedenmarge van de zegels, terwijl bij de Neder 
landse zegels in het zegelbeeld df naam andré van dei 
vossen in de rechterbenedenhoek is opgenomen Raster
diepdruk van Joh . Enschedé en Zonen te Haarlem in 
vellen van 50 zegels met zegclbeeldafmeting 24 X 38 mm. 
2,50 F . blauw op karmijn 
3,50 F . oranje op groen 
5,00 F . rood op l ichtblauw. 

13958. Toeiistenzegels. Plaatdruk van Joh . 
Enschedé en Zonen te Haarlem; vellen van 50 zegels, 
zegelbeeldafmeting 40x31 m m ; <;egeIontwerp en gra 
vering van de Fransman René Cottct . 
2,50 r". bruingeel en donkergrijs, openlucht theater te 
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;,50 F . bruingeel en lichtgroen, wijnoogst aan de 
Luxemburgse Moesel (2000 jaar Luxemburgse 
wiiubouw). 

1858 Aanvullingswaarde der koerserende serie 
met portret van Groothertogin Char lo t te : 

c. bronsbiuin. 

O O S T E N R I J K 
27858 (frankcjcrgeldig vanaf 308iS) Moderne 

woningbouw. Rasterdiepdruk van de Oosteni ijkse 
Staatsdrukk'Tij in vellen van 10 zegeK, met /egel
afmeting 24,5 x 29,15 mm {beeldmaat 20 ,5x25 ,15 mm) 
en kamtanding 14X13^/^. Zegelontwerp van Prof. Han^ 
Strohofer. 

,50 S wijnrood moderne woningbouw te Wenen
Erdberg. 

12958 {frankecrgeldig vanaf 17958) HerdenKmg 
00 jarige geboortedag van Prof. Dr Oswald Redlich 
7 958—20144). Beroemd historicus. Pla.it<Iruk 

van de Oostenrijkse Staatsdrukkerij in vellen van 50 
zegels, met zegelafmeting 2 9 , 8 x 3 8 , 5 mm (beeldmaat 

5,8 X 34,5 mm) en karatanding 14% x 13^/4; opktge 
miljoen. Zegelontwerp van Prof Robert Fuchs, gra

vering van (ieorg Wimmer. 
40 S roodai htiffhiaiiw portret 

P O R T U G A L 
10758. Herdenking van St . Elizabeth en St . Teo

lonio, te Coimbre. Rasterdiepdruk van H a n ison op 
;haraoispapier. 

E . steenrood, St . Elizabeth (1274 1336). vrouw 
van koning Denis, begraven in het klooster van 
St . Clara te Coimbre (opl. 7 miljoen) 

E groen, St . Teotonio (10901152) eerste hoofd van 
bovengenoemd klooster en bisschop van Santa 
Cruz (opl. 5 miljoen) 

E 50 violet, als i E. (opl. 2 miljoen) 
E . sepia, als 2 E . (opl. i miljoen). 
De afbeeldingen zijn ontleend aan basreliefs van 

Je beeldhouwer Barata Feyo. 

4958. 6de Internationaal Congres voor Tropi'che 
geneeskunde. 

E . grijs en groen. Inst i tuut voor Trop ziekten 
E 50 grijsblauw en blauw, idem. 

S P A N J E 
30758. Herdenking 400jarige sterfdag van Karel I . 

Rasterdiepdruk van de Staatsdrukkeri j : zegelafmeting 
4X34 mm. 
5 c. ^epia op donker grijze ondergrond , opl . 6 mi ijoen 
10 e. bruingeel op groenachtige ondergrond; opl . 

3.500.000 
o c donkergroen op grijsachtige ondergrond; opl . 

3.500.000 
o c. blauwgroen op sepia ondergrond; opl . 6 miljoen 

Pst oranje op donkergrijze ondergrond; opl . 6 mil
joen 

,80 Pst . groen op groenachtige ondergrond; opl . 
3 goo.coo 

Pts violet op grijsachtige ondergrond; opl . 3.500 000 
Pts blauw op ^epia ondergrond; opl 3.500.000 

De beide zegels uitgegeven ter gelegenheid van de 
Wereldtentoonstelling Brussel 1958 verschenen ler 
elegenheid van de nationale filatelistische tenlonn
telling te Madrid in gewijzigde kleur en ongetand m 
wee miniatuurvelletjes. Zij waren alleen verkrijgb.iar 
n combinatie met een topgangsbewijs voor de tentoon
tellmg te Madnd 

T S J E C H O  S I . O W A K I J E 
20 8 58 Heideiiking van [X'ionen uitmunten*! op 

cultureel gebiod. Rotatie plaatdiuk van drukken) der 
posterijen te Praag in veilen van 50 zegels, met zegel
afmeting 2 7 x 3 3 mm, beeldmaat 2 3 x 3 0 ram, tanding 
11'/^ Zegelontwerp van Prof. Dr c h. Max Svabinsky, 
gravering van Jindra Schmidt 
30 h rood Julius Fucik (19031943) 15de verjaardag 

van 7.i]T) executie door de Nazies op 8 91944 
45 h violet (lustav Karol Zechenter (1824 1909) Sto

waak icbiiivpi (herdenking 50iarige sterfdag) 
60 )i blauw Karel Capek (18901938). 20ste verjaar

dag van zijn dood. 
I 40 Kcs. zwart Svatopluk Cech (18461908) 50ste 

verjaardag van zijn dood. 
Eerste dagenveloppe ontworpen dooi Prot . Sva

binsky, gravering van Jaroslav Goldschmud naar de 
lijntekening van [indra Schmidt . 

20858. Sjste verjaardag van Dr .b .c . Max Sva
binsky, zeei bekend schilder en graficus. PlaatdruK 
van de drukkeiij der posterijen te Praag in velletjes van 
4 segels, met ^egelafmeting 33x54^2 n^^i beeldmaa 
30X4g 'mm en tanding 14. 
1,60 Kcs. bruinzwart , ,,De dichter en de m u z e " , 

symbolisch werk van deze schilder. 
Eerste dag enveloppe ontwerp van Svabjn'iky en 

gravering van iindr^ Schmidt 

VAITCAAN 
2758. Heidenkmg 200jarige geboortedag van de 

Italiaanse beeldhouwer Antonio Canova (17571822). 
Plaatdruk van de staatsdrukkerij te Rome op papier 
met watermerk , , s l eu te l s " . 

Afbeeldingen van werken van de beeldhouwer. 
5 L. donkerbruin, paus Clemens X I I I 

10 L. donkerkarmijn, paus Clemens XIV 
35 L . donkergroengrijs, paus Pius VI 

100 L. donkerblauw, paus Plus VII. 

J O E G O  S L A V I Ë 
858. Hei denk ing 450jai ige geboortedag van de 

populaire toneelspelei Marin Drzic (15081567). Boek
druk. Zegelafnieting 3 0 x 3 7 mm tanding i2 ' /2 . Zegel
ontwerp van Bograd Krsic. 
15 d. bruin en donkergrijs, oude fontein te Dubrovnik 

(stad waar Drzic leefde) en Pomet , een persoon 
uit een zijner comedies. 

4758. Herdenking 15de verjaardag van de opstand 
tegen de Duitse bezetting te Sutjeska. Rasterdiepdruk, 
Horizontaal formaat. 
15 d. karmijn, vlag en lauwertak. 

^WITSERLANU 
22958 Internationaal bureau voor de Opvoeding 

te Geneve. Dienstzcgels alleen geldig vooi frankering 
van stukken door dit bureau verzonden. Rotat ie 
diepdruk van de PTTdrukkerij te Bern. Vellen van 
50 zegels met zegelafmeting 2 4 x 2 9 mm (beeldmaat 
21 X 26 m m ) . 

5 c grijs ) giobe op boeken, iegelontwerp van 
10 c. groen ■ Donald Brun te Bazel gravering van 
40 c b lauw) Karin Lieven te Chevrens. 
20 c. rood i Pestalozzistandbeeld te Yverdon, zegel
60 c. bruin f ontwerp van Hans Hartmann te Bern; 
2 Fr. purper ^ gravering van Karl Bickel fr te Walen

) stadtberg. 
229 58 Internationale Bond vooi televei buidingen 

te Geneve Dien=tzegel= alleen geldig voor frankerin^ 
van stukken door dit bureau verzonden. Druk en af
meting als boven. 

5 c. gnj ) / . tnduia^i, zegelontweip van Donald Brun 
10 c . groen > te Bazel, gravering van Heinrich Heusser 
40 c . blau\\ S (.e Zurich. 
20 c . rood ) ontvangantenne; zegelontweip van Hans 
60 c. bruin > ThÖni te Bern. gravering van Albert 
2 Fr . purpei ) Yersin te Mont surRolJe. 

B U I T E N EUROPA 
A F G H A N I S T A N 

Weldadighcidszegels ten bate van het kind . Ongetand 
en getand. Afbeelding kinderen in waterplas . 

35 P + 15 P oranje 
140 p . f 15 p bruin 

ALGIERS 
Voortaan zullen hier de zegels van Frankrijk voor 

frankeerdoeteinden worden gebruikt . De vooi raad hier
van schijnt echter nog te klein, zodat de koerserende 
Algsrijnse /egels nog gebruikt kunnen worden Het 
eerste gebruik van de Franse 7egels had plaats op 22 
juli j l . en speciale .tempels werden voor dit leit op 
enkele kantoren gebruikt. Het is echter niet bekend 
of de vervanging spoedig geheel zal plaats hebben of 
geleidelijk zal geschieden, want er zijn nog enkele nieuwe 
uitgaven aangekondigd en kunnen wt ook een ver
schenen zegel melden n l . : 
2o f}5 f. Maarschalk de Lattrefonds. Verticaal for

maat , rasteldiepdruk; donkerblauw, blauw, 
rood en groen wapen waaronder een maar
schalkstaf 

A R G E N T I N I Ë 
4 458 Eeuwfeest van de Argentijnse postzegel 

(zie voorlopige mededeling meinummer blz. 136). Toe
slag ten bate van de philalelistische tentoonstelling te 
Buenos Ayres. Rasteidiepdiuk van de Staa ts waarden
drukkerij Watermerk ■ stralende zon, tanding i 3 Ï 4 
Voor de gewone post: alle horizontaal formaat) 
40 c. f 20 c. donker purpei en •>maragdgroen zegel 

der eerste uitgifte en pioniers 
2 p 40 f I p . 20. blauw en donkerolijf, vergrootglas, 

postzegelalbum en postzegel dei eer^'te 
uitgifte 

4 p . 40 f 2 p 20. bruin ^n l ichtblauw postkantooi 
van 1858. 

Voor de luchtpost: 
alle zegels in veiticaal toimaat en afbeelding van een 
zegel der eeiste uitgifte: 
1 p . f 50 c blauw en olijt 
2 p . f I p donkerviolet en karmijn 
3 p . 4 I P 50 brum en smaragdgroen 
5 p . h 2 p 50 kaïmijn en olijfgroen 
10 p . I 5 p . >epia en olijf. 

Zonder toeslag verscheen terzelfde herdenking voor 
de luchtpost in overeenkomstige afbeelding als de 40 c . 
voor de gewone post: 
I p . licht oranjebruin en donkervioletblauw. zegel der 

eerste uitgifte en pionierstafreel. 

12758 Herdenking geofysisch jaar . 
40 c. zwart en karmijn, kaai t van de zuidpooKtreek 

met aangegeven deel waarop dit land aanspraak 
maakt 

A U S T R A L I Ë 
Tengevolge van de overdracht van Christmaseiland 

aan Australië nullen in deze maand of in oktober a . s . 
voor di t gebied post/egcls van Austialiö verschijnen 
met opdruk , ,Christmas I s l a n d " alsmede een waarde 
in Malaja courant . Het zullen zegels zijn in het type 
van de i s, 7 d. met portret van koningin Elisabeth II 
Zij zijn niet geldig voor frankenng van Australische 
post , maar zijn wel aan de filatelistische postbureaux 
aldaar verkrijgbaar. De waarden enz. zullen zijn: 
2 c. geel 10 c purper 
4 c. bruin 12 c. rood 
5 c. violet 20 c. blauw 
6 c. grijsblauw 50 c i kleur nog niet 

I I {1 8 c . groenachtigblauw 1 vastgestekl . 
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B A H R A I N 
Dit onafhankelijk sheikdom vallende binnen de 

Engelse postadministral ie gebruikl volgen« de mede 
del ing van de heei B Ph van Zui 
den te Voorl urg vooi zijn bmnen 
lands postverkeer afzondeflijke ce 
gels met afbeelding van het po 
t ret van de sheik n 1 

5 naye paise groen 
10 , rood 

BRAZILIË 
De heer K Filet te Sao Paulo meldt ons de volgendo 

nieuwe uitgaven 
22 5 58 150 jarig bestal l van de nat ionak pers 

Rasterdiepdruk vellen van 50 zegels (5 hor X 10 vert ) , 
^agelafmeting 41 X 2Q mm watermerk Correio/ster/ 
Brasil tandmg 1134 oplage 5 miljoen Eerste dag 
stempel te Rio de Janeiro 
Cr''^ 2 50 donkerbruin persgebouw te Rio de Janeiro 

24 5 58 150 jarige herdeikiug van de geboorte 
van maarschalk Oaorio Maarschalk Manoe! Luiz Osono 
markies van Herval werd geboren 10 5 1808 ir de 
s taa t Rio Grande do Sul en stierf op 4 10 187g te Rio 
de Janeiro Hij begon zijn mili taire loopbaan ai« ge 
woon soldaat en klom op tot de hoogste rang dooi eigen 
wilskracht Hij verwierf grote roem omstreek«; 1869 
m de Paraguyaanse oorlog Hij was achtereenvolgen«; 
senator en minister van oorlog Rasterdiepdruk in 
vellen van 50 zegels (10 hor X 5 vert ) zegelafmeting 
2g X 41 mm watermerk tanding oplage en eerste 
dag stempel als boven 
Cr$ 2 "io violet portret van O&orio 

7 6 58 Bezoek van de president var Honduras 
Ramon ViUeda Morale« aan Brazihè Ra*terdiepdruk 
in vellen van ic hor X * vert zegelafmeting water 
merk tanding oplage en eer^tp dag stenioeJ al<? boven 
CrJ 6 50 donkergroen portret van Mora It = 

13 6 58 150 jarig bestaan van de Botanische luin 
te Rio de Janeiro Druk afmeting enz aN boven 
Bovendien een bijzonder eerste dagstempel te Rio de 
Jane i ro Een gelijksoortige afbeelding al«; op di t zegel 
verscheen m 1937 38 op het zegel van 300 Rs hetwelk 
echter veel beter werd uitgevoeid in 2 kleuren in Enge 
tand 
Cr$ 2 50 donkergroen fontein in de tuin 

18 6 58 50 jaar Japanse immigratie Druk af 
meting enz als boven Bijzonder eerste dag «tempel te 
Sao Paulo 
CrS 2 50 karmijn patjol korenaar en kotfietak 

In verband met deze herdenkmg bracht de broer van 
de Japanse keizer met echtgenote een uitvo rig bezoek 
aan Braz hë 

21 6 5S zoo jarig bestaan van de basiliek van de 
Goede Jesus van Matosmhos Druk afmeting enz ils 
boven Bijzonder eerste dag stempel te Congonhas do 
Campo {staat Minas Gerais) Voor de zegelafbeelding 
was een wedstrijd uitgeschreven welke gewonnen werd 
dooi Lan'etta van de staatsdrukkerij 
Crf 2 50 donkerblauw kop van de profeet Joel 

tiiKi w : \ 
iVIW^'Vl'ff'*' 

10 7 5Ö in ternat ionale beleggmgsconlerentie Druk 
afmeting enz als het eerstgemelde zegel De conferentie 
werd gehouden van 23 26 lum i l . te Belo Horizonte 
(staal Minas Gerais) 

Cr$ 2 50 donkerbruin gedeelte van wereldbol met 
pijl wijzende naar Belo Horizonte Teven« staan aan 
getekend de steden Brasilia (de toekomstige hoofdstad 
en Araka beide m de staat Mmas Geraic) 

4 7 58 47ste Interparlementaire conferentie ge 
houden vanaf 24 7 58 te Rio de Janeiro Druk als 
bovengemeld zegel maar op papier met watermerk 
Casada da Moeda de Brasil (groot lettertype) 
Cr$ 2 50 zwartbruin palci« Tiradente« te Rio de 
Taneiro waar de conferentie werd gehouden. 

C A N A D A 
8 8 58 Herdenking 20c jaar volksvertegenwoor 

diging ni Canada Het eerste huis vau afgevaard {,den 
kwam op z 10 1758 te Halifax bijeen en was de voor 
loper van democratisch be«tuui in Canada Plaatdruk 
in horizontaal formaat zegelontwerp van Gerald Trot 
tier te Ot t iwa 1=11 typograaf Carl Dair te Toronto Druk 
van de C a n i d n n Bank Note Company Ltd te Ottawa 
5 c donkerblauw de itoel van de speake en dien« 

s t i t en Inschrift in het Engel« en Frans De eerbte 
geko:;eri vergadering van Nieuw SchotHnd ken 
t ek tn t de n n v a n g van ons democratisch bestuur 

Ook dit h n d overweegt over te gaan tot de vervaar 
diging van postzegel in rasterdiepdruk Tn verband 
hiermede bricht de heer Carl Dair bovenvermeld een 
bezoek aan de firma Enschedé en Zonen te Haarlem ter 
bestudering van deze drukmethode 

gedrukt 
830 OIO 

I 200 000 
253 020 
218 OIO 

verkocht 
740 ^75 

I 002 23 
250 20 
217 75 

;A^HA^*1 

CHINA (VolksrepubUek) 
25 8 58 Meteorologisch werk van oud en nieuw 

China Plaatdruk m zwart op gekleurde ondergrond 
Zegelafmeting 27 X 33 mm tanding 14 De zegels ver
melden in de linker benedenhoek resp de cijfers 
24 3 I 2 en 3 en in de rechterbenedenhoek resp de 
cijfers 136 137 en 138 1958 
8 fen zwart op geel, oud chinese weerhaan in koper 

uitgevonden door Chang Heug astronoom ten 
tijde der Han dinastie links een schip en rechts 
een os als symbolen 

8 fen zwart op blauw ballon met instrumenten voor 
atmosferische waarnemingen 

8 ten zwart op groen typhoon signaal 
Speciale eerste dag enveloppe met afbeelding op 

meteorologisch cebied 

D O M I N I C A A N S E REPUBLIEK 
16 8 58 Hordenkm^, 25 jarige benoeming van 

president Trujillo tot weldoener der republiek 
2 u geel en purperrood portret van Rafiel Trujillo 
4 c geel en donker groen idem 
7 c geel en bruin idem 

Deze zegels verschenen tevens ongetand tezamen in 
een miniatuurvel let ie 

ECUADOR 
21 7 58 Herdenking 100 jarige geboortedag van 

Dl Rafael Maria Arizaga (1858 1933) een bekend diplo 
maat polit icus dichter en schrijver in dit land Raster 
diepdruk 
I ^ oltif zwart geel blauw en lichtrose poi t re t 

25 7 58 Inwijding van de Gonzato Ycaza Cornejo 
brug over de Daule rivier Plaatdruk van De la Rue te 
Londen in vellen van 50 zegels Luchtpost 
I 30 S groen gezicht op de brug in vogeivluctit 

Het 3de eucharistisch congres dat te Guayaquil zal 
WO den gehouden wordt herdacht op 3 postzegels 
10 c monstran« geflankeerd dooi 2 duiven als symbool 

van de Heilige Geest 
60 c kerk van Guayaquil 
I s als 10 c 

Tevens zal een miniatuurvellet je verschijnen met 
4 zegels van 40 c met afbeeldmg van een monstrans 
versierd met het kruis druiven en korenaren 

G H A N A 
18 7 58 Bezoek van de eerste minister aan de U S A 

en aan Canada Opdruk Prime/Minister s/Visit/ 
U S A and/Canada op de Nkrumah zegels (YV 
10 13) 

4 758 Inwijding van de eigen luchthjn Raster 
diepdruk van Harrison & Sons Ltd te Londen in vellen 
van 30 zegels 
2 % d arend zwevend boven wereldbol (zegeloi tw 

van Michael Goaman te Londen) i verticaal 
formaat 

1 s d B n t t a n n i a vliegtuig van voien gezien (zegel
ontw Maj R Milton te Accra) horizontaal 
formaat 

2 5 stratokruisei en zeemeeuw (zege Iontw van 
Willie W Wind te Chicago) horizontaal for
maat 

2 s 6 d vliegende arend en klein afgebeeld vliegtuig 
fzegelontw als 2^4 d) horizontaal formaat) . 

Uitgifte Herdenkmg één jaar onafhankeli jkheid" 
(B 3 58) 

H d 
I s 3 d . 

G R O E N L A N D 
5 I I 58 Herdenking 200 jarige sterfdag van Han 

Povlsen Egede (31 i 1686—5 n i758) 
30 ore portret van Egede naai *ei ch 1 Idenj doo 

lohan Hornei van 1740 
Egede veitiok op ^5 iarif,e leeftijd vanuit Dene 

marken naar Groenland om daar voornamelijk onde 
de eskimo « het Luther (J^^IOO ngang te do^^n vinden 

H A i r i 
De m ons vorige rummer gemeldt ï.erie postzegel 

uitgegeven ter gelegenheid van dt Wereldtentoon 
stelling te Brussel verscheen niet op 11 6 58 7oal 
eerst was voorzien maar eerst op 22 7 58 

16 8 58 Herdenkmg van de athleet bylvio Cato 
(1900—1952) Zegels in 2 verschillende afbeeldinger 
van Cator toen hij het wereldrecord verspringen vestigd 
m ig28 Waarden 10 c roodbruin 20 c violet er 
voor de luchtpost 50 c «epia so c lichtgroen i g 
bruin 5 g grijs 

INDONESIA 
De reeds gemelde postzegeK ?ijn niet alleen m kleu 

en papiersoort afwijkend maar bovendien is de tan 
ding I 3 ^ X I 2 Ï 4 'D plaat« van 12^2X12^2 hetgeen bi 
de Kolffdruk het geval was ook het formaat is afwijkenc 
nl i6VaX22 m plaats van 1 6 ^ x 2 1 % 

15 8 58 Uitgifte ter gelegenheid van het feit da 
in mei jl een Indonesisch team de Thomascup vooi 
Badmin ton won te Singapore en daarmede officieu 
wereldkampioen in deze tak van sport werd De waai der 
zijn 25 sen donkerrood, 50 sen donkeroranje R p r,— 
donke rb rum, alle met afbeelding van de behaald 
trophee voor een vlag 

Vellen van 50 zegels, etsingnos alle waarden i 
letter A t andmg 13^^X12^1 

Riau 
Van de dierenserie van Indonesia zijn thans met dt 

opdruk RIAU de volgende waarden bekend 5 10 25 
30 en 50 sen 

J A P A N 
20 8 58 Sado Yahiko Quasi Natronaal Park 

Rasterdiepdruk Zegelbeeldmaat 3 3 x 2 2 , 5 mm zegel 
m a i t 36 X 26 mm Druk m vellen van 20 zegels {5 x 4) 
t andmg 13 oplage 20 miljoen zegels Zegelontwerf 
van Hideo Hasebe 
10 y veßlkieunig, gezicht op de Yahiko berg en d* 

Enchigo vlakte 
10 y veelkleurig Sotokaifu kust en Sado Okesa dansei 

.i[iniii>»pTwi>nipiiiiyfm«'i»Ti 

;4p̂  
K E N Y A  U G A N D A  T A N G A N Y I K A 

30 7 58 Herdenkmg eeuwfeest van de ontdekkinj 
van het Victoria en Tanganyika meer het eerste doo 
K a p lohn Speke op 30 juli 1858 het tweede door Si 
Richanä Burton en Kap John Speke op 13 februari 1858 
40 c l ichtbhuw en groen portret van koningn 

Elisabeth II m gekroond medii l lon en land 
kaar t oplage 2 miljoei 

I s 30 c groen en paarsrood afbeelding idem, oplag 
1 m hoen ■ 

K U W A I T 
Hetzelfde wat hiervoren gemeld werd bij Bahrau 

geldt ook voor het sheikdom Kuwi i t Hier zijn het d̂  
zeg Is 
9 paise donkerblauw 
1^2 anna rood 

iif<ii«iiiiwnimi)Piipii 
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MALAKKA 
31-8-58. Herdenking i jaar onafhankelijkheid. 

Rasterdiepdruk; zegelafmeting 27 X 33.5 mm of om-
gekeei d. 

c . b lauw, groen geel en rood, vlag vau de ledera 
tieve staten en Merdeka stadion, waar de on 
afhankelijkheid werd geproclameerd (horizont.Tal 
formaat) 

30 c. geel, rood, groen en purper, portret van de voist 
met at t r ibuten (verticaal formaat) . 

NIEUW-ZEELAND 
29-9-58. IOC )aar Nelson City. Druk van Bradbury, 

Wilkinson & Co. 
3 d . wapen van het bisdom Nelson. 

31-10-58. 100 jaar provincie Hawkes Bay . 
2 d. Pania-denkmaal op de Marine Parade te Napier 

(zegelafm. 2 1 x 2 5 mm) 
3 d. Kidnappers-kaap (zegelafm. 3 7 x 2 1 mm) 
B d . Maori scheerder aan het werk {zegelafm. 21 x 

25 m m ) . 
5 ' i -59 . Pan-Pacific Padvinders Jamboree . Twee

kleurig. 
3 d . Het speciale embleem voor deze jamboree. 

P A N A M A K A N A A L - Z O N E 
16-8-58, Nieuwe waarden luchtpost, type gevleu

geld cijfer. 5, 7 15. 25 en 30 c. 
30-8-58. AanvuUingswaarde koeiserende seiie. Ze-

>elafmeting 36 ,6x21 ,3 mm. Vellen van 50 zegels. 
c. blauw groen ss . . ,Ancon" . 

PERU 
24-7-58. Herdenking loo-jarige t^^eboortedag van 

Daniel Alcides Carrion Garcia. 
5o c. geel en grijs. Fray Velesquez 

. 20 geel en grijs, Garcia 
I s. 50 geel en grijs, Jose Pavon 
z s. 20 grijs, voormalig Kon. college voor Genees

kunst te Lima 

4-7-58. 
j l iek. 

P H I L I P P I J N E N 
Herdenking 12de verjaardag van de repu-

blauw, goud en zwart op oianje, vuui toren, s tand
beeld en gezicht op een s tad; 

o c. goud, oranje en zwart op blauw, portret van 
president Garcia in ornamentale omlijsting. 

19-8-58. Weldadigheidszegels ten bate van de t . b . c -
jestrijding. Alle zegels met afbeelding van het Quezon-
ns t i t uu t , portret van wijten Manuel L. Quezon en 
-othaiings-kruis . 
5 c. -f 5 c. rood en groen 
' ( . + 5 C. rood en paarsrood 

VERENIGDE N A T I E S 
24-10-58. Dag der V.N. Rasterdiepdruk. Verticaal 

o rmaa t . Zegelontwerp van 01e Hamann (Denemarken). 
Beide /egels zijn m gelijke tekening van 5 tandwielen 
lis symbool van de werkzaamheden van de ECOSOC, 
»Ismede het opschrift Economische en Sociale Raad, 
;er bevordering van een betere levensstandaard voor 
ille volken. Op de 4 c. is dit in het Engels en op de 8 c. 
n het Frans gesteld. 
% c groen 
i c rood. 

24-10-58. AanvuUingswaarde koerserende serie, 
lelijke tekening als de 8 c . dezer serie, ontwerp van 
Herbert Sanborn. 
( c. oranje. 

VERENIGDE S T A T E N VAN AMERIKA 
i5-8-,-,8. 100 laar atlantische kabel . Hoiizontaai 

iormaat. Zegelontwerp van George Giusti te New York. 
( c paarsrood, wereldbol met lijn welke de westelijke 

en oostelijke helften verbindt. Links kop van 
Neptunus met drietand. rechts kop van een zee
meermin. 

19-9.58. Herdenking Lajob Ko?buth president van 
Hongarije (m de serie Kampioenen dei Vrijheid). 
Portret naar een foto gemaakt tijdens bezoek van Kossuth 
aan Washington. De 4 c . is gedrukt in vellen van 70 
zegels (7X10) op de Contrell-pers. de 8 c . in vellen 
van 72 zegels ( 8 x 9 ) op de Giori-pers. Beide zegels 
hebben gelijke afbeelding. 
4 c. groen 
8 c. rood. 

22-9-58. Journalist iek en vrijheid van drukpers . 
Eerste verkoop te Columbia (Missouri) waar 50 jaar 
geleden de eerste academie voor journalistiek werd 
gesticht. Verticaal formaat 
4 c. zwart, hand met ganzeveer, handpers "n letter-

^taafies. 

27-10-58 Bosbehoud; tevens he-'denking roo-jange 
geboortedag van Pres . Theodore Roosevelt, een der 
eerste beschermers der bos'^en m dit land, Eerste ver
koop te Tucson, Arizona. Verticaal formaat. Zegel-
ontwejp van Rudolph Wendelin. 
4 c geel, brum on groen landschap met bomen en wild. 

P O R T U G E S E KOLONIËN 
Herdenking Wereld-tentoonstel ling Brussel rgsS. 

G u i n e a 
2 ïi ïn veelkleurig op olijfkleungt ondergrond. 
K a a p Verde 
2 K veetkleuiig op blauwe ondergrond. 
St . T h o m a s en Pr ince 
2 E 50 vcplkleurig op zalmkleurige ondergrond. 
Angola 
I K 50 v\elkii;Uiig op giijze ondeigrond 

Alle zegels vertonen het embleem der tentoonstellmg 
globe met aangeduide Portugese koloniën en wapen van 
Portugal 
Kaap Verde 

Heidenking loo-jaiigt- ^tad Praia (hoofdstad dezer 
eilanden). Rasterdiepdruk, oplage 200.000. 
1 E groen, rood, bruin, goud en zilver op geel, 

wapen van de stad 
2 E 50 zelfde kleuren op rose, afbeelding idem. 

RYOU K Y O U - E I L A N D E N 
Wi] geven thans hierbij de afbeelding van het her

denkingszegel , , i o jaar postzegels ' ' gemeld in ons 
vorige nummer op blz . 164. 

S P A A N S E K O L O N I Ë N 
Dag van de koloniale postzegel. 

Ifni 
10 c.-f 5 c. 
25 .̂  -l-io c . vissen 
50 ^ . + 1 0 c. 
Guinea 
10 c + 5 c. 
25 u + 1 0 c. vlinders 
50 c.- |-ro c. 
Sahara 
10 c.-t- 5 c. 
25 c.-l-io c. vogels 
50 c . - f i o c. 
Guinea 

I 6 58. Weldadigheidszegels ten bate der inlanders, 
tevens herdenking 75 iaat katholieke missie. Raster
diepdruk . 
i o4 -5 c . bruinrood, missionaris 
1 5 + 5 c, brum, houten crucifix 
20 c. dofgroen, als 10 c . 
70 c. Iichtg'oen, als i^ c 
Ifnl 

1-6-58. VNeidadigheidszegels ten bate der jeugd 
Rasterdiepdrnk. 
104-5 c. oranjebruin, basket-bal 
15-1-5 c . sepia, wiehijden 
20 c. donkergroen, als 10 c. 
70 c wijnrood als 15 c. 

Satiara 
15-7-58 Weldadigheids?egels ten bate der jeugd. 

Rasterdiepdtuk. 
10 X 5 c Miguel de Ceivantes 
1 5 x 5 c. Don Quijote en Sancho Pansa 
20 c . Don Quiiote in gevecht met de leeuwen 
70 c. 

SALVADOR 
Openmg van bet hotel El Salvador. Rasterdiepdruk 

van Courvoibier in Zwitserland. Alle zegels geven een 
afbeelding van het hotel in vogelvlucht in rood, groen 
en grijsblauw op gekleurde ondergrond. 

3 c . bruine ondergrond 
6 c . rode ,, 

10 c . blauwe ,, 
15 c . groene , , 
20 c . violette ,, 
30 c. geelgroene ,, 

ruNis 
3-8-58. 55ste verjaardag van de verbannen geweest 

zijnde president Hab ib Bourguiba, Plaatdruk, verticaal 
formaat 2 6 x 4 0 mm, tanding 13. 
20 f. violetbrnin er l i ch tvole t 

V E N E Z U E L A 
14-5-58- Serie voor gewoon gebruik. Alle met af 

beelding van het hoofdpostgebouw te Caracas. 
Voor gewone pos t : voor de luchtpost: 

5 c . lichtgroen 5 c . geel 
10 c . rood 10 c . bruin 
15 c . lichtgrijs 15 c . sepia 
20 c . lichtblauw 20 e . blauw. 

TENTOONSTELLING 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS AFD. APELDOORN. 

Van 2 t/m 9 augustus j.l. hield bovengenoemde vereniging 
een filatelistische tentoonstelling in de zalen van de Am-
bachtsschool aldaar. Nederland kwam hier goed voor de dag 
met eo-filatelistische brieven, waarbij vele interessante 
stempels te bewonderen waren. Bijzondere aandacht vroegen 
ook een fraaie verzameling Kaap de Goede Hoop en Oud-
Duitse staten, terwijl ook Oud-Mexico (heus geen gemakke
lijk terrein) veel fraais bevatte. 

Bij de beeldverzamelingen waren het vooral de dieren op 
postzegels die het de jury niet gemakkelijk maakten. 

Ook de jeugd was met enige aardige inzendingen vertegen
woordigd. 

Door de jury werd de eerste prijs toegekend aan inzending 
88-93 van de heer A. Bruynes te Arnhem, die een gedeelte 
van zijn gespecialiseerde verzameling „Medaillons" toonde, 
fraai voorzien van tekeningen van retouches, watermerken, 
uitgewerkt per plaat, alsmede proeven, herdrukken e.d. 
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NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN
VERENIGINGEN. 
Secretaris Ir E J de Veer, Binnenkalkhaven 23, Dordrecht 

Agenda Internationale Ruildagen. 
Over de internationale ruildagen, die in het mei-nummer 

in het maandblad vermeld werden, kunnen de volgende 
nadere gegevens gemeld worden 

28 september 1958 ZUTPHEN (georganiseerd door , De 
Globe' voor de Philatelistische Arbeitsgemeinschaft „Nie-
deuphd") in het „Casino' te Zutphen, Oude Wand, van 10 
tot 18 uur Nadere inlichtingen geeft de heer G M Vos, 
Industrieweg 6, Zutphen 

Het gebouw Casino ligt op 3 minuten afstand van het 
spooi wegstation en op 2 minuten van het autobusstation 

5 oktober 1958 VERVIERS (onder auspiciën van Gienz-
landring „Interphil") Nadere mededelingen zijn hierover 
niet ontvangen Men wende zich tot ir W Schlosser, Huber-
tuslaan 18 te Terwinselen, om nadere inlichtingen 

De overige voor 1958 aangekondigde internationale ruil
dagen zijn — zoals reeds in het mei-nummer medegedeeld — 
vervallen 

De Commissaris voor de Internationale 
Ruildagen, 

DE BOSCH KEMPER 

BONDSBIBLIOTHEEK 
Gevestigd: Koningstraat 36, Arnhem 
Geopend: Elke werkdag van 9 00 tot 17 00 uur ('s zaterdags 

tot 12 00 uur) Op woensdagen bovendien van 19 30 tot 22 00 
uur 

Correspondentie: Uitlening Bibliotheek van de Ned Bond 
van Filatelisten-Verenigingen, p/a Gemeente-archief, Ko
ningstraat 36, Arnhem Alle overige Jh r G A de Bosch 
Kemper, v d Wateringelaan 88, Voorburg 

Aanwinsten. 
De Gelderse Filatelisten-Vereniging „De Globe" schonk 

alle werken, die zij met voor haar keuringsdienst behoefde 
en die nog met in de Bondsbibliotheek aanwezig waren Van 
deze schenking, die in totaal 35 delen omvat, zij hier de be
langrijkste vermeld 

4 A 7 JOHANNES, KARL, Anleitung zum Briefmarken 
sammeln Johannes Scholtze, Leipzig o J 94 pp 12 
X 18 cm 

2 B 158 HAAS, TH, Leitfaden der Briefmarkenkunde fur 
angehende Philatelisten und vorgeschrittene Samm
ler Gebr Senf, Leipzig o J 52 pp 13 X 20 cm 
geill 

4 B 54 GRAVES, R , Antigua, Penny, Puce Penguin Books, 
West Drayton w d 314 pp 11 X 18 cm 

4 B 56 HINTON, T H, Hints on stamp collecting an 
A B C of philateliy and handy philatelic guide for 
beginners 3rd rev ed E Nister, London w d 126 
pp 13 X 19 cm geill 

4 B 57 HAMILTON, P , British stamps, a description of 
the Postage stamps of the United Kingdom Peter 

Davies, London 1948 338 pp 13 X 19 cm geill 
4 B 58 JOHNSON, S C, The stamp collector, a guide to 

the worlds postage stamps Herbert Jenkins Ltd, 
London 1920 317 pp 14 X 20 cm geill 

4 G 21 SPEZIALKATALOG über die Briefmarken der 
Schweiz und von Liechtenstein, 9 Aufl Zumstein, 
Bern 1939 352 pp 14 X 20 cm geill 

4 G 22 KIMBLE, R A , How to collect stamps, course of 
instruction in the worlds most popular pastime 
Grosset & Dunlap, New York 1936 206 pp 15 X 21 
cm geill 

4 G 23 CENTENAIRE du timbre-poste frangais 1849-1949 
PTT, Pans 1949 103 pp 14 X 21 cm geill 

4 G 24 MELVILLE, F J , Postage stamps in the making 
Faber & Faber, London 1948 246 pp 15 X 23 cm 
geill Rewritten and completed by John Easton 

2 B 159 PHILLIPS, C J , Postage stamps as an investment, 
being a list of stamps that are neglected by most 
American collectors but which should prove a good 
investment Phillips, New York 1923 39 pp 12 X 19 
cm 

8 C 187 WILLIAMS, L N , and M WILLIAMS, Postage 
stamps Penguin Books, West Drayton 1950 31 pp 
18 X 22 cm geill Puffin picture book 69 

8 C 192 POOLE, B W H , Philatelic dictionary (A-G) 102 
pp 16 X 24 cm geill 

8 C 194 POOLE, B W H , The stamp collectors guide 
Savern- Wyle-Jewett, Boston Mass w d 54 pp 16 
X 24 cm geill Handbook nr 2 

De Bondsbibliothecaris, 
DE BOSCH KEMPER 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
Seer D J G Verzijden, Godelindeweg 
44, Naarden Tel K 2959—5427 Leden
administratie G H Ebens, Valken 
berglaan 33, Apeldoorn 
(Opgave van afdelingssecretariaten in 
het volgende nummei ) 

Aanmeldingen 889 C v d Berg Gr i f tdgk 
77zd Lent (Afd Nijmegen) 1392 J C de 
Boer, Do ips s t r aa t 310 Assendelft (afd Krom
menie) 2275 Mevr A C Blok-van Wachem, 
Nw Bergerweg 38 Bergen N H 2262 C D 
A Dagelet, Bergschi ld 7 Deven te r 2179 J 
F Kimmels Bi lderdi jklaan 11 Ape ldoorn , 
2131 J L Min Hoopweg 8, Bergen N H , 
ZIDQ P Overdijk Damsig ts t raa t 19 Vooiburg 
1526 Mej M W Alers p a Sana to r ium Het 
G ioene I ruis Willemstad Curacao 2177 R 
Gioot Maduroweg 23 Wil lemstad Curago , 
1086 L F Monkou, M a a s t u c h t s t r a a t 18, Wil
lemstad Cuiagao 

Abusievelijk afgevoerd 1330 J C E v d 
Meer Beekbei gen 

Weer ingeschreven 1548 M J de Lange, 
Ansi j jnstraat 61, Haar lem 

Af voeten wegens dubbele opgave 1372 H 
Beenen 

Bedank t 2105 A Spi jkman Coevorden 56 
F Bolt, Zwanenburg 

Afgevoerd wegens wanbetaling 2271 Mevr 
E G C Bel jaar-Holseher , Nymegen 

Stempeltjes Leden die nog niet in he t bezit 
zijn van een s tempel t je gel ieven d a a i v a n 
kennis te geven aan G H Ebens Valken-
berglaan 33 Apeldoorn 

POSTZEGELVERENIGING , BREDA" 
Secrse Mevr C G H Bode-Flohil, 
Ginnekenweg 108, Breda 
Nieuwe leden (pei 1-7-58) 646 G Bouwman, 
JuUanalaan 97 Raamsdonkvee r (NOR) (per 
1-8-58) 177 A A Diikeis Haze laa rs t t aa t 2 
B ieda (Bur) 30 W V M Wiggers de Vlies, 
I r i s s t iaa t 10 Bussum (per 1 10-58) 80 J J . 
Schouten Snel l iuss t raa t 16 (Eur-NOR) 

Verlotmsf Bij de d i iemaandel i jkse ver lot ing 
on tv ingen de volgende leden een prijs nos 
16, 38, 39, 46, 66, 115, 116, 134, 163, 181 261, 289, 
402, 456, 519, 528, 592, 635, 663 665 710 en 743 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HOLLANDIA', AM
STERDAM Secr A D Aeijelts, Tolak-
kerweg 54, Hollandsche Rading (Utr) 
Telefoon K 2957—489 

Ledenvergader ing op vii jdag 26 september 
1958 te 20 15 uur in hotel , K ia snapo l sky" , 
Warmoess t i aa t Amsterdam De veiling word t 
gehouden van 19 30-20 15 u u r 

Kandidaatlid 489 J van Campen Amste l -
veenseweg 272 I Amste rdam Z 

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

Vergadeimg van Bestuui met Sectiehoof
den op DINSDAG 23 SEPTEMBER a s n m. 
8'/t u u r in de Poor t van Kleef 
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Ledenvergaderina op DINSDAG 30 SEP
TEMBER a s des n m 8 uur m TIVOLI 
Jaai verslag Secretaris 
Jaarverslag Bibliothecaris 
Uitieikmg wisselbeker 
Bestuursverkiezing altredend en herkies
baar de heren Overweg, Teune Tholen en 
Van de Westeringh 

Landenwedstnjd Vliegpost Curacao, Ned 
Antillen Suriname 

Nieuwe leden P N van den Berg, de 
Blaasbalg 6 Culemborg (E), J de Haan 
Corn Smeenkstraat 6, Utrecht (E) H van 
Katwijk Spinozaplantsoen 3 Utrecht (E) J 
W Meyer Meidoornpad 19 De Bilt (E) A 
Schippers, Waterweg 186 De Bilt (E) Mej 
H M van Tiel Elisabethdreef 2 Culemborg 
(E), W V M Wiggers de Vries Irisstiaat 
10, Bussum L Zuetenhorst Domine s laan
tje 7 Breukelen (E) R Moliin, Waterweg 
239 De Bilt (E) 

Bedankt als ltd Mej G Bakker Culem-
boig A G van dei Bent, Utrecht Th Cia-
mer Utrecht P van der Dool Culemborg 
A W J van Doorn Utrecht J H B Feld-
brugge Doesburg Mej J de Groot, Culem
borg A A Hengeveld utrecht J H v d 
Hoef Culemborg J G G Houzer, De Bilt, 
Dl F G D Meyer, Goor J C Sanders, 
utrecht N M de Vos, Apeldoorn Th H W 
Winkel utrecht W v Piggelen Utrecht 
W C A Kok Culemborg 

De pennmgmeestei verzoekt de contributie 
1958 ')9 over te maken op postrekening no 
36991 ten name van Penningmeester U Ph V 
Stadsleden ƒ 7 50 Buitenleden ] 6,— Nieuwe 
leden bovendien ƒ 2 50 entree 

HAAGSCHE PHILATELISTEN VER-
EENIGING Secr G H C van Dijk, 
Tortellaan 42, Den Haag, Ledenadmi
nistratie Mr Ant van der Flier, Tor
tellaan 69, Den Haag 

Kandtdaat-leden F G C Boers, Coin 
Suyslaan 34 Rijswijk Z H P A van Blom-
mestem Frankenslag 27, Den Haag L H 
Noiman Havenstraat 4, Rijswijk ZH J M 
Biizee, Woudenbei gstraat 145, Den Haag G 
J C Groenenboom De Biuynestraat 63 Den 
Haag J C Klaassen, Arnoud Drostlaan 79, 
Den Haag P C Breedveld Weissenbruch-
stiaat 382 Den Haag G W B Borne, Veur-
äelaan 76, Voorburg E Schreuder, Nieuwe 
Schoolstraat 95 J Spee, Aagje Dekenlaan 188, 
beiden Den Haag 

Overleden D de Leeuw Den Haag 
Bedankt Dr J C Ramaker Den Haag 

INTERNATIONALE VERENIGING 
„PHILATELICA" Secr D O Kirch
ner, Rietzangerlaan 5, 's-Gravenhage, 
tel 393838, Beheerder Centraal Leden-
register N F Hedeman, Valkenbos-
kade 86, 's-Gravenhage, tel 390857 
(Opgave van afdehngssecretariaten en 
vergaderingsdata in het volgende num
mer ) 

Onbekend adres Ze 763 A Beekman, 
Zwolle, Hm 2020 P J de Lugt, Haarlem Gv 
3591 Mevr H L v Leth-WiUems Den Haag 
At 4267 Mevr J C Meurs-v Hassel, Eind
hoven At 4324 H M van Weel, t Harde 

Bedanken Gv 1569 Ir C Koeman, Delft 
Bedanken intrekken Kn 2925 C H L Lijs 

Jr (oud no 1915) Vloeddijk 56, Kampen 
Nieuwe leden Alle 83 kandidaat-leden, ver

meld in het augustusnummer WELKOM" 
Kandidaatleden Ab JL 192 W de Haan 

;i-6 41), Plantageweg 14, Alblasseidam At 
1113 P J Butselaar, Papavei straat 31, 
Amersfoort At 4075 Joh Ledder, Narcis-
stiaat 82, Amersfoort, Gv 4015 J J Boin-
ien, Tey lei straat 13, Den Haag Gv 4001 A 
Ph W Gilbert, Generaal Berenschotlaan 217, 
Rijswijk (ZH), Gv JL 191 Mej D M He
deman (1-4-44) Hooikade 35, Den Haag Gv 
»016 B J Hipke, Bosschestraat 4, Schevenm-
;en, Gv 4004 W J Loof Peilstraat 28-11, 
Den Haag Gv 4019 C H A Paardekooper, 
Hengelolaan 303, Den Haag Gv 4007 Mej 
A Roebert, Hobbemastraat 108, Den Haag 
Gv 4002 Joh L Sanders, Perenstraat 125, 
Den Haag ld 4074 M L C Lippe, Postbus 
88, Delft ld 4031 H Karsseboom, c/o Aero-
gare Sabena, B P 6621, LeopoldviUe, Congo 
Beige ld 4085 W F Schoei, Couperinstraat 
23, Leeuwarden ld 4043 A de Wilde, Dorps
straat 141, Zoetermeer, Rm 2900 J Apel
doorn, Kapelstraat 18-A, Rotterdam, Rm 
4014 D I Kamsteeg Natalstraat 19, Bolnes 
Cd 4013 A Arendse (per 1-7-58) Paulus Pot
terstraat 19, Oostburg 

Verandering van afdeling Gv 1851 Ir A E 
Speijer v Borsselenweg 1, Oosterbeek, nu 
INDIVIDUEEL 

Rectt/icattes Wt 1647 Mej L Weerts Wil-
helmmasingel 36, Weert, is nu geworden Wt 
1647 Mevr L Beckmann-Weeits, Markt 10 
Weert, Le 1938 N J Straet, Hareweg ISl, 

Lisse, moet zijn N J Stioet Hereweg 151, 
LIBS'» 
ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING Secr G C Tops, 
S tadhoudersweg 89-b, Ro t te rdam-4 

Ledenvergadering De eeistvolgende gewo
ne ledenvergadering wordt gehouden op 
maandag 29 september te 20 00 uur in Veiga-
derzaal nr 8 van het Gioothandelsgebouw 
Hoofdingang A Stationsplein 5 te Rottei dam 
Zaal open 19 30 uui 

Gewone agenda, waai aan worden toege
voegd 
— Lezmg van de heer G Jürgens te Amster
dam over het recente boekwerk van de heei 
P C Korteweg ,300 jaar postmeiken van 
Nederland 
— Vooistel van het bestuur tot royement van 
de volgende leden wegens wanbetaling van 
de conti ibutie 
298 R Tl oost, Rotterdam 21 415 C F J. 
Gordijn Rottei dam 8 623 J J Hoogen-
doorn, Rotterdam 20 753 L Kuipeis, Rotter
dam 16 757 A Paap, Amsterdam 806 A C 
W den Boer, Schiedam 845 W B A Roest 
Rotterdam 3 898 G B Oomen Rotterdam 
25 965 A Steinmeier Leerdam 1051 A Vonk 
Vlaardingen 1087 G F Vei schooi Rotter
dam 11 1439 J C HUgersom Rotterdam 3 

Bezichtiging van de kavels vooi de veiling 
op zaterdag 27 september van 15 tot 16 uur 
in ons clublokaal en voor de aanvang van 
de vergadering 

Oktober-vergadering De oktober-vei gade-
ring wordt gehouden op maandag 27 oktober 
in het Gioothandelsgebouw 

Clubbyeenkomsfen Zaterdag van 15 00 tot 
17 30 uur in c e bovenzaal van Café-Restau-
rant ,,De Zon ', Noordsingel 101 te Rotterdam 
Noord, donderdag van 19 30 tot 22 30 uur in 
Cafe-Restaurant ,,De Gunst , Brielselaan 
192 te Rotterdam Zuid 

Nieuwe leden 1308 J Brand, Spastraat 26 
Rotterdam 24, 1312 J Dwarswaard, Boek
weitstraat 26 b, Rotterdam 25 1319 W Leent-
vaar, 's-Gravenweg 32 Capelle a d IJssel 
1332 P J Maagdenburg Stadhoudersweg 139 
a Rotterdam 4 1333 Mevr N Muller-Rijs-
dijk Sikkelstraat 36a, Rotterdam 24 1338 
Mevr M Q Schaberg-Kleering van Beeren-
bergh. Rubenslaan 8b Schiedam, 1339 A 
Veerman, Gildenburg 15, Rotterdam 23, 1340 
S H A Verbrugge Schieweg 100 c, Rotter
dam 4 1344 Mevr L Vinke-Mathijsen, 
Mynsherenplein 20a, Rotterdam 20, 1349 Ds 
B C Visser, Warmonderweg 30, Oegstgeest, 
1354 G Bax, Beverstraat 169 c, Rotterdam 
25 1364 S A Cohen, Prins Hendriklaan 13 a, 
Rotterdam 1 1387 T P van der Laan Bou-
ma Molensingel 15, Schiedam 1397 Mevr 
M W Wap-Rotzel, Claes de Vneselaan 91b, 
Rotterdam 3 

Overleden 429 L van der Laan, Rotter
dam 1 

Opgezegd 226 J C v d Vloodt, Soester-
berg 342 A L de Vos, Zaandam 359 W 
Booy, Rotterdam 20 

AdJ essen enz , Penningmeester E F Gil
lissen, HiUevliet 27, Rotterdam 25, telefoon 
75495 Administrateur der contributies H 
Willemsen, Boei goensevliet 211-d, Rotterdam 
21, telefoon 71310 Afdeling Veiling H Zwij-
nenburg Gordelweg 71-b, Rotterdam 11, te
lefoon 46026 Afdeling Keuring J Eggen-
raam, Nieuwe Haven 123-A, Schiedam, tele
foon Rotterdam 67380 Admmistrateur afde
ling Rondzendingen J Jaarsveld, Plassin-
gel 10, Rotterdam 8, telefoon 85915 Admi
nistrateur afdeling Aankoop F Vermeer, 
Kortebrantstraat 4-a, Rotterdam 1, telefoon 
122901 Afdeling Bibliotheek A van der Ruyt, 
Viei ambachtstraat 72-b, Rotterdam 6, tele
foon 56277 

Bibltot/ieek De heer De Wit is des zater
dags van ca 15 30 tot ca 16 30 uui in ons 
clublokaal m „De Zon ' aanwezig voor het 
uitlenen en terugbezorgen van boeken en 
tijdschriften uit de bibliotheek 
AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
„DE PHILATELIST' Secr P W 
Wap, Haarlemmermeerstraat 81-1, Am
sterdam-W , tel 125103 

In de maand oktober 1958 wordt de LE
DEN vergadering gehouden op dinsdag 7 ok
tober Zoals gebruikelijk houden wij eens per 
jaar een kaart- en speelavond hiervoor is 
dit jaar dinsdag 21 oktober 1958 gereserveerd 
Zie vooi nadere mededelingen ook ,,Amster-
phila 

Op zaterdag 11 oktober 1958 vieren de ge
zamenlijke Amsterdamse verenigingen weer 
,,De dag van de Postzegel", tevens opening 
van het filatelistisch seizoen Hiervoor ko
men WIJ bijeen in het Werkspoor-Ontspan
ningsgebouw, Oostenburgergracht 75 te Am
sterdam C, om 14 00 uui 

De maandelijkse bijeenkomsten van ,,De 
Philatelist" worden als gewoonlijk, gehou
den om 20 00 uur in „Krasnapolsky Zaal 
open om half acht 

Kandidaat-leden 33 A Th Wormcr, Mar
co Polostraat 91II A dam. West 37 J A W 
Groenewegen Joos de Mooi straat 16 A dam 
W 42 H M Perk Magelhaensstraat 1 hs, 
Adam West 53 J C M Hoefs Bolkstraat 
16hs Adam O 56 Mej H v d Meer Cru-
qumsweg 104b Adam C Asprrant 64 P H. 
van Rossum Apollolaan 93 A dam Z 69 J 
P Post Wilhelminastiaat 23 hs Adam W, 
70 Ch J Oudejans Nieuwe Achtergracht 67 
hs A dam C 78 A P J Stolp Spreeuwen
park 55 I, A dam Nrd, 79 D J de Vrije, 
v Tuyll V Serooskerkenplem 48 II A dam Z, 
85 A W Roest, Prinsenstraat 9, Edam 93 J 
van Wakeren, Sperwerlaan 1, Amsterdam-N, 
96 P J Soetens, Waalstraat 81-1 Amsterdam 
Z 101 A Lindhout Lmnaeusparkweg 52 II, 
Amsterdam O 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTSTUKKEN EN P O S T 
STEMPELVERZAMELAARS Secr W 
H Lutkeveld Boterd ieps t raa t 8 hs, A m -
s te rdam-Z 2 Ledenadminis t ra t i e F A 
de Klerck, Leks t raa t 68, A m s t e r d a m -
Z 2 

Vergadering Zondag 12 oktober 1958 te 
Utrecht in cafe lestaurant Vredenburg 

STICHTING P H I L A T E L I S T E N K R I N G 
AMSTERDAM ( S P A ) Secr C B . 
Maa tman J Ezn P a r a m a r i b o p l e m 23-
bel Amsterdam, tel 82517 

Bijeenkomsten 24 september 8 en 22 ok
tober 1958 societeitsavonden 

AMSTERDAMSE SPORTVERENIGING 
„ S H E L L ' Afd Fi latel ie Secr. N. 
J van Deijck, Badhuisweg 3, A m s t e r 
dam-N 

Nieuwe leden (pei 1-8-58) P H de Leeuw, 
James Rosskade 10, Amsterdam-W, (per 1-9-
58) D Jager, Nova Zemblastraat 97-III, Am
sterdam-C H Boer, Karbouwstraat 5, Bus
sum 

PERSONEELSVERENIGING W E R K 
SPOOR AMSTERDAM Afd Fi latel ie . 
Secr C H Zaalberg, Esmore i t s t r aa t 
51 III, A m s t e r d a m - W II 

Afgeschreven E T Houben 
Zie voor Dag van de Postzegel ' elders 

m dit blad 

GELDERSE FILATELISTENVERENI
GING „DE GLOBE" Secr J W. 
Vonk, Mesdaglaan 36, Arnhem, tel. 
26511, Leden-secr H L J Weidema, 
Mesdaglaan 40, Arnhem, tel 25906 

Bijeenkomsten van de afd 
Afd Arnhem (secr G Leuijerink, v Gogh-

straat 53, Arnhem) woensd 1 okt in het 
Volksuniveisiteitsgebouw, Rijnstraat 42, Arn
hem 

Afd Doetmchem (secr D J Siebelink, Wil-
helminastr 104, Doetinchem) vrijdag 3 okt 
m Hotel Groeskamp, Doetinchem 

Afd Ede-Wageningen (secr J W Sunder-
mann Acacialaan 4 Ede) woensd 1 okt in 
Ons Huis, Harnjesweg, Wageningen 

Afd Nijmegen (secr A M Vleggaar Oude 
Molenweg 240 Nijmegen), dinsdag 23 sept in 
Hotel De Roemer, Hertogstraat Nijmegen 

Afd Oosterbeek (secr C M v d Lee, 
Stenen Kruis 12 O beek) maand 20 okt in 
Hotel Dreijeroord, Oosteibeek 

Afd Velp (secr P Haveman, Geertr Hof-
keslaan 4 Velp) zaterd 27 sept in het NHV-
gebouw, Stationsstr Velp 

Afd Zutphen (secr C L Kreijenbroek, 
Gerstekamp 16, Warnsveld) vrijdag 3 okt 
en woensdag 15 okt in het Volkshuis Hout-
markt, Zutphen 

Nieuwe leden 
Afd Arnhem 14 L Gerritzen Jr , Monni-

kensteeg 212, Arnhem, 20 J J Joosten, Ko
ningstraat 60 II, Arnhem 

Afd Ede-W ageningen 1252 Mej M E 
Seyd, Klaas Katerlaan 11, Ede 1260, K Mar
tens, Jagerskamp 12, Wageningen 

Afd Velp 1189 G H Klomp, Rozendaalse-
laan 22, Velp 

Rondzendmgen Lege boekjes kunnen wor
den aangevraagd en volle boekjes worden in
gezonden bij de nieuwe directeur rondz , de 
heer P Haveman Geeitr Hofkeslaan 4, Velp, 
voor circulatie alleen in de Afd Arnhem bij 
de heer J J Gerritsen, Jan Vethstr 11, 
Arnhem 

Intern rutidag fe Zutphen op 2S sept Deze 
door De Globe te organiseren ruildag zal van 
10 tot 18 uur gehouden worden in het Casino, 
Oude Wal, Zutphen Aparte ruilgelegenheid 
voor de jeugd 

Najaarsvergadering op zaterdag 11 okt 
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(en niet 4 okt., zoals per abuis vermeld in 
het sept. nummer) om 15 uur In Casino, Oude 
Wal, zutphen. Agenda: 1. Opening. 2. Notu
len voorjaarsvergadering. 3. Verslag penning
meester en dir. rondz. over 1956/57 (aan
gehouden in voorjaarsverg.). 4. Ingekomen 
stukken en mededelingen. 5. Royement van 
enige leden. 6. Begroting 1959. 7. Aanwijzin
gen afgevaardigden naar bondsvergadering 
in april 1959 te 's-Bosch. 8. Rondvraag. 9. 
Sluiting. 

Na afloop van de vergadering gelegenheid 
tot ruilen, waarna om half acht filatelistische 
avond met causerie van de heer Hedeman uit 
Den Haag. 

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

Ledenvergadering: 4e dinsdag van iedere 
maand In café-rest. „van Ouds de Wapen-
roem". 

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

Kandidaat-lid: 220 Mevr. de Pauw, Händel-
laan 17, Naarden. 

Vergaderingen: 2e maandag van de maand 
in Hotel Vlietlaan, Gen. de la Reljlaan, Bus
sum. Aanvang 8 uur n.m. De eerstvolgende 
vergadering is op 13 oktober a.s. 

Ruilbeurs: Zaterdagsmiddags bij het post
kantoor voor alle Goolse verzamelaars. 

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

Bedankt: 176 Ir. C. Koeman, Delft. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DORDRECHT". Secr.: 
A. de Wit, Willemstraat 50, Dordrecht. 

Huishoudelijke vergadering: ledere eerste 
woensdag van de maand. 

Ruil- en fcoopauond: ledere 3e "woensdag 
yan de maand. Beide in het C.J.M.V.-gebouw, 
Burg. de Raadtsingel te Dordrecht; aanvang 
19 uur. 

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

Ledenvergadering: vrijdag 26 sept. a.s. in 
gebouw Americain te Dordrecht. Aanvang 
7,30 uur n.m. 

Contactavond: vrijdag 10 oktober a.s. zelf
de plaats en tijd. 

Rondzendingen: De administrateur van de 
Eondzending heeft belangstelling voor nieu
we rondzendboekjes. Vooral boekjes met Ne
derland en O. R. zijn welkom. Kosten 10 pet. 
Inzendingen te richten aan de heer W. M. 
Klaui, Kon. Wilhelminastraat 35, te Dor
drecht. 

PHILATELISTENCLUB „EINDHO
VEN". Secr.: J. J. H. A. Dolhain, Pe
trus Dondersstraat 100. Eindhoven, tel. 
2737. 

Vergadering: Elke eerste woensdag van de 
maand waarvan convocatie wordt toegezon
den. 

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

Bedankt: R. Berper, Eindhoven. 

VER. VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS „DE PHILATELIST", Geleen. 
Secr.: H. J. A. Lemmens, Potgieterlaan 
1, Geleen. 
Nieuw lid: (per l-8-'58) C. B. N. H. Servaes, 
Parklaan 29, Sittard. 
Overleden: Dr. Ir. H. Deinura, Geleen. 
Afgevoerd: T. Reurs, C. de Wit, belden te 
Sittard. 

POSTZEGELCLUB „DE KRING". 
Secr.: K. Kouwenburg, Tesselschade-
laan 110, 's-Gravenhage. Giro 549032 
t.n.v. de penningmeester van de P.Z.C. 
„De Kring". 

Bijeenkomsten: Onze bijeenkomsten in ok
tober zijn op maandag 6 en maandag 20. 

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

Kandidaat-leden: 457 A. J. van Vliet, Buis-
koolplein 31, Delfzijl; 458 B. Kruik, Hout-
draaierstraat 16, Drachten; 459 W. V. M. 
Wiggers de Vries, Irisstraat 10, Bussum; 460 
R. J. Oberlnk, Oosterdlep 27, Emmercompas-
cuum. 

Afgevoerd: 312 G. Joh. Rondhuis; 354 E. 
Bac; belde te Groningen. 

Vergaderingen: 22 september en 20 oktober 
1958, 20 uur in restaurant het „BoschUuis", 
Hereweg 95 te Groningen. 

Afd. „Drachten": 22 september, 13 oktober, 
3 november, 24 november en 15 december 
1958, 20 uur in „Pro Rege" te Drachten; 

Afd. „Hoogezand-Sappemeer": 2e dinsdag 
20 uur in hotel „Struvé" te Sappemeer ; 

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

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

Kandidaat-leden: 321 J. F. H. Loor, Zijl
straat 92rd; 328 T. J. Willemink, Hogerwoerd-
straat 3, Beiden te Haarlem 329 J. Schubert, 
Grensstraat 23bv. Amsterdam-O. 

Overleden: 107 H. de Lugt, Haarlem. 
Algemene Vergadering: Donderdagavond 

8 uur, 25 september 1958, gebouw Cultura, 
Jansstraat 83, Haarlem. 

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

Ruildagen Interphi!:'Eerstvolgende ruildag 
zal worden gehouden op zondag 5 oktober 
e.k. te Verviers (België) in Grosscafé Tank 
Grüner Platz. Het bestuur hoopt, dat vele 
leden aan deze ruildag zullen deelnemen. 

Bijeenkomsten: Eerstvolgende bijeenkomst 
op dinsdag 7 oktober. Gelegenheid tot ruil 
vanaf 7 uur. Het bestuur hoopt op een grote 
opkomst. 

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

Vergadering: Woensdag 24 september a.s. 
te 20 uur in Hotel „Central", Markt, Den 
Bosch. 

Nieuwe leden: Zie de kandidaat-leden ver
meld in het augustusnummer. 

Weer opgevoerd: J. v. d. Assum, Dongen. 
Kandidaat-lid: J. J. de Roo, Julianastraat 

4, Geertruidenberg. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HILVERSUM & OM
STREKEN". Secr.: A. W. Ebrecht, 
Oude Amersfoortseweg 116, Hilversum. 
Tel. K 2950—3521. 

Nieuwe leden: 643 Tj. Nieuweling, Jan v. 
d. Heijdenstraat 5; 654 F. Kessel, Oranjelaan 
4 beiden te Hilversum. 

Kandjdaat-teden: 655 J. P. Verbaarschott, 
Noorderweg 174; 656 F. M. Los, Gijsbr. v. 
Amstelstraat 374, beiden te Hilversum. 

Overleden: 87 Mevr. E. Dormitzer; 20 W. 
J. Haamaker, beiden te Hilversum; 196 L. 
Kolijn, Vleuten. 

Kandidatuur Ingetrokken: 653 A. F. v. d. 
Heuvel, Soest. 

Vergaderingen: DONDERDAG 18 septem
ber en DOiVDERDAG 16 oktober 1958. 

Ruilbeurs: iedere zaterdagmiddag van 
2-5 uur. Deze bijeenkomsten worden alle ge
houden in de Openbare Leeszaal, 's-Grave-
landseweg 55 te Hilversum. 

Rondzendingen: Nieuwe boekjes voor de 
rondzending aan C. Breebaart, Multatulilaan 
5, Hilversum! 

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

Vergadering op woennsdag 24 september 
1958 's avonds te 8 uur precies in Café Rest. 
„De Kleine Burcht", Nieuwe Rijn 19 te Lei
den. Gewone Agenda. 

Kandidaatieden: 493 D. A. van Driest, Ma
relaan 39, Oegstgeest. 

RuHauond: ledere 2e vrijdag van de maand 
in de achterzaal van ,,De Kleine Burcht", 
Nieuwe Rijn 19 's avonds van 8 tot 10 uur. 

Jeugdafd.: ledere 2e dinsdag van de maand 

In „Huize over 't Hoff", Gerecht 10, Leiden. 
Volgende vergadering: woensdag 22 okto

ber 1958. 
Mededelingen van de Administrateur var 

de Rondzenddienst. In verband met reorgani
satie van de rondzenddienst bericht ik u, da(' 
na de vakantie alle secties een nieuwe lettei 
per sectie hebben gekregen. 

De heer P. J. Smit, Montgomerystraat 14 
treedt op als sectiehoofd voor het Haagweg-
kwartier en omgeving. 

De heer P. J. Heykoop, Kernstraat 17: 
treedt op als sectiehoofd voor leden, wonen 
de benoorden de Fruinlaan en omgeving, be
nevens voor hen in Leiderdorp in de nabij
heid van de Meidoornstraat. 

Wi,j hopen op deze manier een nog vluggere 
circulatie te bewerkstelligen, mits de leden
deelnemers ook hun medewerking verlenen 

Hierbij merk ik op, dat met Ingang van 
het nieuwe seizoen aan de voorgeschreven 
bepalingen strikt de hand zal worden gehou
den, zodat bij te late doorzending de boete
bepalingen zeer beslist zullen worden toege
past. 

Voorts is het noodzakelijk, willen de leden 
om de 3 weken een zending ontvangen, dat 
dit jaar nog 250 boekjes worden ingeleverd 
Dit is voor ieder lid nog 2 boekjes plakkei, 
en bij mij Inleveren. Tenslotte verzoek ik de 
leden e.t. noodzakelijke opmerkingen voor
zichtig in de boekjes bij te schrijven, en te 
ondertekenen met naam en nummer. Anonie
me kladders zullen, zodra zij onderkend wor
den van deelname worden uitgesloten. 

Alle rondzendingen van het vorig seizoen 
zijn nu binnen, de bewaarde strookjes van 
het afgelopen jaar kunnen dus vernietigd 
worden. 

PHILATELISTEN-VERENIGING 
„ZUID-LIMBURG". Secr.: Jos. Hack 
Wolfstraat 10, Maastricht. 

Nieuioe leden: 47 P. J. W. Bos; 58 G. 
Bemelmans; 67 J. G. Jansen. 

Bijeenkomsten: Ledenvergadering en expo
sitie verzameling Israël en Rotary op maan
dag 22 september a.s. 

Beursavond op 6 oktober a.s. 
Ledenvergadering op 20 oktober a.s. 
Alle bijeenkomsten om 20 uur In Restaurant 

„In de Gouwe Poort", Vrijthof 50, Maastricht. 

STICHTING SHELL POSTZEGEL
VERENIGING PERNIS. Secr.: A. Kee-
mink, Sweelinckstraat 209, Vlaardin-
gen. 

Afgevoerd: 165 E. den Bakker, Maassluis. 

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

Vergadering: ledere tweede dinsdag van de 
maand (uitgezonderd de maanden juli en 
augustus) in het Beursgebouw, zaal 2, m-
gang Meent 110 te Rotterdam. Aanvang 20 u 

POSTZEGELVERENIGING „SANT
POORT". Secr.: P. Vons, Duinvlietstraal 
31, Velsen-N. (post Beverwijk). 

Bijeenkomsten: Deze vangen in het nieuwe 
seizoen aan in september, doch de juiste data 
zijn nog niet bekend; zij zullen in het ver
enigingsblad worden bekend gemaakt. Zoals 
gebruikelijk vinden de bijeenkomsten plaats 
in het jeugdhuis der Ned. Herv. kerk te 
Santpoort, Burg. Ensehedélaan 67. 

PERSONEELSVERENIGING WILTON-
FIJENOORD, Afd. Philatelie. Secr.: A. 
V. d. Bosch, V. Hogendorplaan 193-c, 
Vlaardingen. 

Ruilavonden: Elke dinsdagavond, aanvang 
8 uur, in de kantine van de fabriek West-
kousdijk te Rotterdam; elke woensdagavond 
in het kleine zaaltje van het clubgebouw op 
de werf te Schiedam. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „TILBURG". Secr.se: 
Mevr. T. Boender-v. Bommel, Ring
baan-Oost 333, Tilburg. 

Vergaderingen: ledere eerste woensdag der 
maand in de grote achterzaal van Café Rem
mers, Heuvel, Tilburg. 

POSTZEGELCLUB „WASSENAAR". 
Secr.se: Mevr. D. Waalkens-v. d. Goes, 
Storm van 's-Gravesandeweg 21, Was
senaar, Tel. 1751—2364. 

Vergadering: iedere Ie donderdag van de 
maand in Café „De Nieuwe Deijl". 
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Voor de 223e keer 
wederom een 
importante 

Rietdijk
veiling 
Donderdag 2 oktober a.s. 

Vrijdag 3 oktober a.s. 

zal onze 223e postzegelveiling 
plaats vinden te 's-Gravenhage 
in café-restaurant „Den Hout" 
Bezuidenhout 11 

Zij bevat: 

Ned. en O.R. met rariteiten. 
Ned. en O.R. engros 
Engelse Koloniën 
Restant verzamelingen 
Europa 
Duitsland en Koloniën 

Voor serieuze reflectanten gratis toe
zending van de veilingcatalogus. 

Voor onze 224e veiling kan nü nog worden ingezonden. Wilt U ook tot de duizenden tevreden verkopers 
behoren, die bij ons in de afgelopen 39 jaar lieten veilen? Stelt U zich dan direct met ons in verbinding, het 
verplicht U tot niets. Vraagt gratis toezending van „Iets over Postzegelveilingen" waarin U al Uw vragen over 
verkoop via veiling beantwoord zult vinden. 

HET LEVENSWERK V A N P. C. KORTEWEG 
300 jaar postmerken van nederland 

1 5 7 0 - 1 8 7 0 

Dit boekwerk is het resultaat van een jarenlange intensieve studie. 
De verschijning van dit werk is een filatelistische gebeur

tenis van de eerste rang! 
Dit standaardv/erk bevat de beschrijving en afbeelding van alle bekende 
stempels op Postzegels van Nederland tot pim. 1870, alsmede op Brieven 
zonder zegels. Het stelt alle andere op dit gebied bestaande v/erken in de 

Geheel linnen prachtband ƒ 2 2 , 5 0 ^^^aduw en mag o^a. in geen enkele bibliotheek ontbreken, aangezien het 
" ■' voor de komende decennia de enigst belangrijke vraagbaak za zijn. 328 pag. 

Porto 80 cent extra 

Verkrijgbaar bij Uw postzegelhandelaar en bij 

en ruim 1800 illustraties! 

J.K. RIETDIJK N.V.-DEN HAAG Tel. 117020 - Giro 420875 

LANGE POTEN 15 A 



Versehenen de 

,,BENCO" 
ISRAEL CATALOGUS 1958 
Prijs: f 1.75. Verkrijgbaar bij de Post-
zegelhandel en bij de u i ^eve r 

Postzegelhandel A . V A N A M E L S V O O R T 
St. Annaplein 7 — TILBURG — Tel 21776 — Giro 320910 

RECTIFICATIE: BENCO ISRAEL CATALOGUS 1959 
t 1.75 plus 12 et. port. De ,,up do date" 
Israël cat. in de Ned. taal. 

Onze augustusaanbiedingen 
zijn nog steeds van kracht 

(voor zover voorraad strekt). 

Onze nieuwtjesdienst 
levert u alles van de volgende landen (uitsl. bij abonn.); 

Zweden - Noorwegen - Denemarken - Finland - West Duitsland-
Saargebied-Frankrijk-Monaco-België-Luxemburg- Italië- San 
Marino - Vatikaanstad - Spanje Portugal - Zwitserland - Liech-
tenstein-Griekenland-Triëst A zonc-Spaanse Koloniën-Tunesië-
Israël-Egypte- Syrië-Ver. Staten v. Nrd. Amerika - Ver. Naties-
Indonesia - Japan - Ghana - Turkije. 

WIJ V R A G E N TE K O O P 
ter aanvulling van onze voorraden: ISRAEL postfris met tab. 
1948-55; PALESTINA (Brits mandaal) cpl. series pfr. of 
gebr.; NED. & OVERZ. GEB. Brieven met ie dag v. uitg. 
afst. liefst voor 1950; 
COLLECTIES van Palestma; Israël: Turkije: enz. Ook we-
reldcollecties-filatelistische handboeken; oude brieven van en 
naar het Heilige Land: judaica; archieven; partijen, enz. 
AANBIEDINGEN UITSL. MET PRIJSOPGAVE! Zicht-
zendingen worden direct in behandeling genomen. Contante 
betaling. Strikte geheimhouding. Taxaties 2% (min. f5.- + reis). 

POSTZEGELHANDEL H A R T O G OKKER & C O 
Geen w,nkel»erkoop R A P E N B U R G 991 — A M S T E R D A M - C . 
Persoonlijke bezoeken TEL. 63937 (020) 
uitsl. na afspraak P O S T G I R O 13500 t .g .v . Rek . 0-1732 

Verzoek Ê 
aan onze w 

adverteerders # 
Met het oog op het t i jd ig samenstellen van 
het Ned. Maandblad voor Philatelie is het nood
zakeli jk, dat de kopij voor te plaatsen annonces 
u i ter l i jk de 5e van de maand in ons bezit Is. 
Al leen dan kunnen wi j plaatsing in het nummer 
van diezelfde maand garanderen. 

ADMINISTRATIE NEDERL. MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 

Mijn 64ste 

Mijn 65ste 

veiling 

zaterdag 20 
zaal van H 
Ti lburg. 

veiling 
word t gehou 

wordt gehouden 
september In de boven-

uize Remmers, Heuvel 28, 

den zaterdag 8 november. 

Voor deze velling kan nog prima materi

aal worden ingezonden tot 1 oktober. 

POSTZEGELHANDEL A . V A N A M E L S V O O R T 
ST. ANNAPLEIN 7 - TILBURG - TELEFOON 21776 

Landenaanbieding 
DENEMARKEN 

* is ongebruikt 

N o 
2 
2a 
3 

« 5 
6 
8 

» 10 
11 
12 
14 
15 
18 
ISa 
19 
22 
25 
2« 
26A 
27 
28 
29 
34 
40 
41 
42 
47 
49a 
51a 
59 
« 0 
61 
62 
63 
64 
63 
75 
80 
83 
84 
92 
93 
96 
97 
98 
99 

lOO 
, 0 1 
103 
104 
117 
118 
120 
125 
126 
127 
128 
129 

Prfis 
3 . — 
5,— 
3,50 
0 75 
9 — 

20 ,— 
0,35 

1 0 , — 
1 , — 
2 , — 
6 ,— 

1 2 , — 
1 2 . — 
0.35 
4 , — 
5 ,— 
0,10 
0,10 
0 1 5 
1.30 
0.40 
0.90 
0,75 
1.50 
0,40 
0.10 
0 25 
2 , — 
0,25 
0,30 
0.40 
0,25 
0,25 
1,80 
1.50 
2,10 
7 , — 
0.25 
0,25 
0,40 
6,50 
1,20 
0,75 
1,20 
0.60 
0 90 
0,60 
0.90 
0,45 
0,75 
0,45 
7,50 
3 , — 

12 ,— 
0,15 
0,15 
0 1 5 
0,15 
0,20 

N o 
130/31» 
148 
148 A 
149 
149 A 
150 
151 
152 
153/64 
165/67 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
187 
188 
190 
191 
192 
197/206 
225 
226 
227/28 
229/34 
235A 
239 
240 
241/45 
246/48 
249/52 
252A 
253 
259a 
264A 
264B 
265/67» 
265/67 
267A 
268/70» 
268/70 
271/75 
276» 
276 
277» 
277 
278/80» 
278/80 
281» 
281 
282/90A* 
282/90A 
291» 
291 
292» 
292 
293» 
293 

Pnjs 
5,50 
0,45 
1,60 
4 , — 
1,80 
2 , — 
1.20 
1,80 
1,50 
0,25 
0,10 
0,10 
0,40 
0,10 
0,20 
0 40 
0,90 
0,90 
0,55 
1 . — 
3.75 
1,35 
0,15 
0,25 
0,15 
0,50 
0.20 
0,35 
0,50 
0,45 
i;?5 
0,50 
0,35 
0,10 
0,30 
0,30 
0,35 
1,65 
0,35 
0,35 
1,30 
0,65 
0,50 
3 , — 
1.50 
0.15 
0,10 
1 , — 
0,30 
0,15 
0,10 
2,50 
0,35 
0,30 
0,15 
0,20 
0,10 
0,15 
0.15 

N o 
294/96 
297 
298/300» 
298/300 
301/03» 
301/03 
304/06» 
304/06 
307* 
307 
308/10» 
308/10 
311/13» 
311/13 
314» 
314 
315/31 c 
332/33A 
334» 
334 
335» 
335 
336« 
336 
336A/B» 
337» 
337 A » 
338/39« 
338/39 
340* 
340 
341/42» 
341/42 
343» 
343 
344* 
344 
3 4 5 * 
345 
346» 
346 
341/48» 
347/48 
3 5 0 * 
351» 
351 
352» 
352 
353/57» 
353/57 
358 /59* 
358/59 
360/61» 
360/61 
362/65» 
362/65 
3 6 6 * 
366 
367/70» 

Pri|s 
0,65 
0,40 
0,60 
0,25 
0.95 
0,95 
5,— 
0,25 
0,15 
0.08 
0,75 
0,50 
1,05 
0,45 
0.15 
0,08 
1.25 
0,75 
0,15 
0.05 
0,45 
0,15 
0,15 
0,05 
0,15 
0,25 
0,75 
0,70 
0,20 
0,35 
0,10 
0,30 
0,15 
0,25 
0,15 
0,20 
0,10 
0,55 
0,40 
0,20 
0,10 
0,30 
0,25 
0,05 
0,20 
0.15 
0,20 
0,15 
0,90 
0,45 
0,55 
0,45 
0,60 
0,30 
0,50 
0,15 
0,20 
0,15 
1,30 

N o 

N o 
371» 
371 
372/73» 
372/73 
374» 

Yver '58 

Pri)$ 
0,20 
0,10 
0,65 
0,30 
0,25 

L t p . 
1 * 
1 
2» 
2 
3» 
3 
6 
7 
8 
9 

10 

2,50 
2 , — 
7,50 
6.25 
2,50 
2 , — 
0,25 
0.45 
0.35 
1,35 
1,80 

Serv ice 
4 
5 
6 
8 
9 

10 
20/21» 
20/21 

0,12 
0,12 
0,08 
0,75 
0,15 
1,25 
2,25 
2,25 

T a x e 
2 
5 
6 
7 
8» 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
27/33* 
34/35 
36 

O c c u p . 
des l ies 

1/5» 

0,25 
0,25 
0,20 
0,15 
0,60 
0,15 
0,15 
0.08 
0.05 
0,05 
0.20 
0,25 
1,25 
0,7S 
0,08 
0,12 
0,12 
2 . — 
0.08 
0,10 

A n c l . : 
T e r o é 

6 5 . — 

Vele zegels in 
series 
zijn ook 
krijgbaar 

geprijsd 
los ver-

UW MANCOLIJST NAAR .. Postzegelhandel Philadelphia 

M. GOSSE, KRUISWEG 43, HAARLEM 
TEL. 15515 - GIRO 135793 - BANK: AMSTERDAMSCHE BANK N.V., Haarlem 



Aanbieding Overzee 
ANGOLA 299308 / 
ARGENTINIË 51728 
ARGENTINIF 51o, VI. 3438, 

blok 9 
l iOLlVIA 24551 
BOLIVIA 25963 
BOLIVIA 35559, VI. 15963 
BOLIVIA VI. 1928 
CANALZONE VI. 58, 
COLUMBIË 5001, VI. 
COLUMBIË 5057, VI. 
COLUMBIË VI. 10417 
COLUMBIË blok 1 
C O S T A R I C A 96100 
COSTA RICA VI. 22537, 

25053 
COSTA RICA Port 913 
CUBA 16673, plus 171a 
CUBA VI. 3 
CUBA VI. 411 
DOMINIK. REP. VI. 5457 
DOMINIK. REP. VI. 6768 
ECUADOR 37479 
ECUADOR 44347 
ECUADOR VI. 3640 
ECUADOR VI 19599 
ECUADOR 219 
ECUADOR 22024 

9, 10 
27071 
27580 

239 

7,50 
4,50 

20,— 
4,50 
2,25 
6,— 
7,50 
7,50 
2,50 
8,— 

5 0 , — 
9 , — 

10,— 
■43, 
20,— 

2,— 
25,— 

1,— 
10,— 

3,— 
1,— 
3,— 
7,50 
3,— 
4,50 
3,— 
5,— 

GUATEMALA blok 1 
GUATEMALA blok 23 
HAITI 27475, VI. 8 
HAITI VI 8185 
lAPAN VI. 36 
JAPAN blok 1 
JAPAN blok 1 gebr. 
LIBERIA blok S 
MEXICO 187a 
MEXICO 49198 
MEXICO 58790 
MEXICO VI. 68 
NICARAGUA VI. 8386 in conipl. 

velletjes \ an 4 stuks 30,— 
PARAGUAY VI. 3943 4,— 
PARAGUAY VI. 131, 13335 7,50 
PERU VI. 3444 25,— 
PHILIPPYNEN 24758 12,50 
PHILIPPYNEN 36667, VI. 4445 

2,50 

Yvert 1958. 
postfris. 

/' 5 , 
5,— 
5,— 

12,50 
3,— 

25,— 
25,— 
10,— 
5,— 

30,— 
15,— 
6,— 

PHILIPPYNEN VI. 25 AG 
PHILIPPYNEN VI. 31 AK 
SALVADOR VI. 15 
URUGUAY blokken 13 
URUGUAY blokken 110, 

VENEZUELA VI. 116 
VENEZUELA VI. 35861 

18,— 
20,— 

7,50 
30,— 

compleet 
60,— 
17,50 

Borcktanden catalogi 1959 reeds in voorraad. 

r i N E OE 6UHR 
P o s t z e g e l h a n d e l 

TINE DE BUHR 

W i j hebben deze aan

bieding slechts één keer 
voor rad ig , bestel dus 
omgaand ' 
Ons te le foon  nummer 
33324 IS v/eer te rug op 
de N . Z . V o o r b u r g w a l 
347 ' 

tel. 33324 

A M ST Ê R O A M 

N.Z. Voorburgwal 347  AmsterdamC 

Singel 350  tel . 35805  postgiro 566731 

POSTZEGELBOEKJES 
VOOR RONDZENDVERKEER 
f 0.18 p. St., bij 100 stuks I0»/„ kor

ting, franco h u i s . Bestellen door 
storting of oversclirijving op giro 
44 74 95 ten name van 

Prima papier 

Groot formaat 

Onveranderde prijzen 

Fa. J. W. R I C H T 

B E A T R I X L A A N 11 

V U G H T 

NEDERLAND (ongebruiktprima kwaliteit) 
495/98 f 1,— 
499/500 0,35 
501/02 0,40 
503/07 0,90 
539/43 1,15 
545/50 4,25 
556/57 0,45 
558/62 1,75 

563/67 f 1,50 
568/72 2,— 
573/76 1,75 
578/82 2,— 
583/86 0,75 
591/95 1,60 
596 0,35 
607/11 1,60 

635/39 f 1,75 
641/42 0,40 
643/47 1 60 
649/53 1,75 
654 0,20 
655/59 1,30 
660/64 1,40 
665/69 2,10 

677 81 f 1,40 
682/86 1,40 
687/88 0,60 
689/93 1,40 
696/700 1,30 
Lp. 10 0,15 
Lp. 11 0,15 

Betaling met bestell, of onder remb. Orders beneden f 10,— pOJti extra. 1 
Te koop gevraagd series Nederl. öc O.G. Aanbieding met prijs worden p o. 1 
beantwoord. j 
Nederlandsche Postzegelhande] A. M. N. v. d. Broeke 

N.Z. Vooiburgwal 316, AmstcidamC, Postgiro 165298. 

1958 SK Junior Scliabloon 

Kingalbura 1958. Losbladig, bui tengewoon geschikt voor 
beeid en speeiaalverzamelaars 100 wit te , houtvri je bladen 
met l ichtgrijze ne t onderd ruk . Bladen snel verwisselbaar . 
Ligt volkomen vlak open. In kunst le ren band met goud
opdruk 26 X 30 cm. Honderden enthousias te gebruikers in 
binnen en bui tenland. Franco huis ./' 14,50. 

Schroe ta lbum S.K. 22 X 28 cm. Kunst leren band met goud
opdruk, 80 bladen inhoud (met ne t onderdruk) Franco huls 
/■ 10,50. 

J u n i o r e n a l b u m J r . 40 bladen met ne t onde rd ruk Gespira
leerd. Franco huis ,/' 2,50. 

Tekenschabloon. Voor het zelf t ekenen van vakjes in uw 
a lbum. Op t i enden van mm nauwkeur ig . Geschikt voor elk 
a lbum. Franco huis ƒ 3,50. 

F.D.C. 

ALBUM 

First Day Cover Album. 

Bevat 20 doorzichtige zakken van 11 X 21 cm. Kan 40 enve
loppen beva t ten . Gebonden m Balaleer met goudti tel . Zie 
afbeelding. F ranco huis .f 4,90. 

Bestel len: Stor t he t bedrag op girono 352003, onder vermel
ding van het bestelde. Omgaande toezending geschiedt door: 

boekbinderij G. G. TER HORST 
Vrouw Juttenstr. 37 - UTRECHT - TEL 10834 - POSTGIRO 352003 

Profiteerde U reeds van onze voordelige 

RUSSISCHE PARTIJEN? 
ledere partil bestaat 

voor het grootste deel 
uit moderne, naoorlogse 

series. Alle series zijn 
compleet en licht 

gestempeld' 

50 versch 
100 „ 
150 „ 
200 „ 
250 „ 
300 „ 

)ük level en wij in abonnement tegen 

., ruim 2500 fr. 
„ 5000 „ 

8000 „ 
„ 11000 „ 
„ 14000 „ 
„ 16500 „ 

jillijke pi Ijzen alle 

cat. ƒ 6,90 
„ 13,90 
„ 20,95 
„ 27,95 
„ 35,— 
„ 42,— 

nieuwtjes van 
Rusland gestempeld, ook engros! 
1 en lust \ o o r het oog zijn onze prachtige collecties plaatjesseries e n . . . . zo 
voordelig! Dank zi) onze grote omzet kunnen wil U deze collecties aan
bieden tegen engrosprijzen. Voor ƒ 5,— zenden wij U collectie A, bevattende 
enkele tientallen series; collectie B, die veel uitgebreider is, voor ƒ 10,—! 
Desgewenst bij elke serie prijsopgave per 10 of per 100. Bestellingen onder 
ƒ 10,— porto extra. Voor alles geldt: N I E T GOED, GELD T E R U G ! 

Postwissels aan O P T I M U S , postbus 7067, Amsterdam (Z) 

In de loop van oktober vindt mijn 125e 
(eerste najaors-) veiling plaots. 

In deze veiling komt een ged. hande laa r s 
voorraad ter tafel, zodat in de middag
zit t ing een mooie engros-afdel ing en des 
avonds een prach t parti j res tanten, stock-
boeken met zegels e.d. geveild worden. 
Voor volgende veilingen kan regelmatig 
worden ingezonden. 
Zoals steeds: vlugge contante afwikkeling. 

POSTZEGELHANDEL K. A. WEEDA 
Zoutmanstraat 14a — tel. 394543 — giro '27773 — Den Haag 



DENK AAN . . . de 15de NOVEMBER 
Wij zijn nu begonnen aan het klaarmaken van onze 

Grootste Postzegelveiling 
welke gehouden zal worden op 15 november 1958. Tot dusver hebben wij reeds enige van 's werelds meest 

voorname verzamelingen van 

OOSTENRIJK—BALKAN LANDEN—BRITSE KOLONIEN—FRANKRIJK—DUITSE STATEN—GRIEKENLAND

ITALIAANSE STATEN—JAPAN—SPANJE—U.S.A MET INBEGRIP VAN GECONFEDEREERDE STATEN 

LATIJNS AMERIKA ENZ. ENZ. 

terwi j l over vele andere zaken wordt onderhandeld. Er zullen duizenden kavels zijn met een groot deel in de zeer hoge 
prijsklassen, honderden bladzijden met albeeldingen 

De totale waarde :al zeker met minder zijn dan een half miljoen dollars en zal gemakketrjk een mil,oen dollars bereiken. 
Met het oog op de verwachte omvang en kosten kunnen wij slechts een beperkt aantal catalogi drukken Schrijf ons daarom 

vroegtijdig om Uw nummer Zij is gratis en por t v r i j ' 
Deze veiling zal filatelistische historie maken. U kunt haar eenvoudig met missen. 

Uw toegenegen ^ 

SHANAHAN S POSTZEGELVEILINGEN LTD. 
39 UPPER GT.GEORGES STREET D U N LAOGHAIRE, DUBLIN. 

P.S. Dit is natuurlijk een van onze regelmatige veertiendaagse Postzegelveilingen. 

♦* ^ posttri londer plakker 
* = postfns met plakker 

V A T I C A A IV ■ = '"̂ "" 
26/38 E.1/ 
26/38 E.1/ 
26/38 E.1/ 
39 
39 
39 
40/43 
40/43 
4043 
44 59 
44'59 
44 59 
60/65 
60 65 
66'71 
66 71 
66/71 
72 79 
72/79 
72 79 
80/85 
80 85 
80/85 
85A,G 
85A/G 
L.p.18/19 
 20/21 
 22;23 
 24/32 
P o r t 1/6 
CP. 1/15 

P m s X I 1929 
idem 
idem 
Opdr . 2530 1931 
idem 
idem 
Heilig j aa r 1933 
idem 
idem 
P m s XI 1933 
idem 
idem 
O p d r u k k e n 1934 
idem 
Ju r id . Congres 
idem 
idem 
Kath . Pers 1936 
idem 
idem 
Archieologen 1938 
idem 
idem 
Sede Vacante 1939 
idem 
U P U 1949 
G r a t i a n u s 1951 
500, 1000 L. 1953 
Engelen 1956 
serie 1931 
Pakke tpos t 1931 

** 
* 
° 

** 
* 
° 

** 
* 
° 

** 
* 
° 

** 

** 
* 
■̂  

** 
* 
° 

** 
* 
° 

** 
* 
* 
* 
* 

* + 

* 
* 

47 — 
35 — 
35 — 
14 — 
10 — 
4 — 

40 — 
S O 

SO— 
67 — 
52 — 
52 — 

720 — 
525 — 
150 — 
110 — 

50,— 
97,— 
75,— 
30,— 
70,— 
55,— 
45,— 
27,— 
19,— 
48,— 
48,— 
SO,— 

5,50 
30,— 
15,— 

POSTZEGELHANDEL M. D. POSTMA 
UNIABUURT U — LEEUWARDEN Telefoon 702B (05100) — Girr 91492« 

Verzamelingen en parti/en 
f e koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Platanenweg 12  AMSTERDAM  Telefoon 50959 

Postgiro 494802 (Bij vjaduct Wibautscraac) Gem Giro M 3658 

Betaal goede pnjs. 

Ook grote ob;ecten tegen contante betaling. 

Voordelige aanbieding NEDERLAND 
Prima kwaliteit ^ongebruikt gebruikt. 

136/U8 
*139/140 
'166/168 
"156/168 
'203/207 
"212/219 
»225/228 
"229/231 
"244/247 
•265/266 
"265 
"265 
'278 
'279/282 
'283/286 
"289/292 
»293/295 
"296/299 
»300/304 
'300/304 
'305/309 
»310/312 
»313/317 
"313/317 

/• 21,50
1,15 
1,30 
1,— 
3,85 
9,75 
3,45 
3,15 
7,45 
2,75 
0,50 
0,70 
0,85 
1,35 
1,60 
1,20 
1,35 
0,85 
1,55 
0,75 
0,95 
0,85 
1,25 
0,65 

318/322 f 
"318/322 
»323/324 
•325/326 
"326 
"327/331 
'332/345 
'346 
'347/349 
"347 
"348 
'349 
350/355 

'350/355 
356/373 

'356a/d 
»374/378 
'374/378 
'379 391 
'391 a 
»379a/d 
»402/403 

BI 402/403 
'405/421 

3,15 
1,35 
1,05 
1,20 
0,75 
1,05 
1,75 
0,60 

31,— 
3,35 
5,25 
4,50 
1,75 
1,— 
9,25 
1,10 
0,60 
0,42 
0,50 
0,75 
0.35 
0,75 
4,75 
0,45 

'406 a 
"423/427 

'428/442 
'"444/448 
'"449/543 
■"454/459 
'464/468 
"464/468 
'469/484 
'485/489 
'485/489 
490/494 
490/494 
495 498 
495/498 

'499/500 
501/502 

'503/507 
508/512 
503/507 

"530 
'531 
'532 
533/536 

f 22,50 
0,22 
1,10 
0,20 
0,48 
0,50 
0,50 
0,42 
6,75 
0,65 
0,40 
0,65 
0,50 
0,80 
0,42 
0,30 
0,35 
0,80 
0,85 
0,45 
0,70 
1,05 
3.15 
1,40 

'533/536 
'537/538 
'539/543 
•545/550 
'556/557 
558/562 
558/562 

•563/567 
'568/572 
»"573/576 
•578/582 
»583/586 
587/590 

»591/595 
597/601 

"597/601 
'607/611 
'612/616 
612/616 

»641/642 
»643/647 
649/653 
"655/659 
660/664 

f 1,05 
0,48 
1,— 
3,75 
0,45 
1,75 
1,60 
1,55 
1,70 
1,50 
1,75 
0,55 
2,35 
1,45 
1,75 
1,60 
1,30 
1,60 
1,45 
0,35 
1,35 
1,40 
1,15 
1,20 

'665/669 ƒ 1,80 
»670/674 1,40 
'677/681 1,15 
»"682/686 1,35 
'"689/693 1,25 

Roltanding 
"78/81 1,85 
»82/85 2,90 
"82/85 1,80 
'98/101 4,45 
"98/101 3,50 
' L p . 4/5 0,45 
»"Lp 6 0,85 
"Lp, 12/13 34,25 
"Dst. 7 8,50 
"Dst 13 1,25 
'Dst 16/19 7,75 
"D^st 16/19 5,95 
"Dst 20/24 0,75 
»Dst 25/26 31,— 
'Dst 25/26 0,75 
'Dst 27 39 2,75 
Dst 30 et 0,35 

Bestelling boven • 5,— portvrij 5% korting bij aankoop boven 25 — 
Het bestelde wordt U OP ZICHT gezonden, zonder verplichting ot kopen 

POSTZEGELHANDEL J. V A N MASTRIGT 
Schieweg 185 — Roferdam — Teleloon K 1800-80765 — Giro 661478 



VAN DIETEN VEILING 
3 7 3 

IN DE HAAGSE DIERENTUIN 
tov DEURWAARDER A. H DAVIDS 

M A A N D A G 13 OKTOBER 

1.30 u.: nos. 1 -339 Nederland & Overz. 
Rijksd. 

3.40 u.: nos. 340 - 445 Engros Nederl. & 
O.R. 

7.15 u.: nos. 446-649 Engros Nederl. & 
O.R. 

8.30 u.: nos. 650-727 Collecties Nederl. 
6 O.R. 

DINSDAG 14 OKTOBER 
1 u.: nos. 728-1341 Albanië-Zwitserland 
w. o. fantastisch FRANKRIJK 

7 u.: nos. 1342-1457 Engros (zonder N. 
& O.R.) 

8 u.: Albums, Boekjes, Landencollecties, 
enz. 

Zolang de beperkte voorraad strekt is 
de luxe-catalogus gratis voor serieuze 
gegadigden verkrijgbaar. 

De GETAXEERDE WAARDE van deze 
veiling is over de 

H O N D E R D D U I Z E N D G U L D E N . 

U kunt dagelijks inzenden voor een vol
gende veiling! 

J. L V A N DIETEN 
VEILINGEN SINDS 1892 

BEËDIGD MAKELAAR EN TAXATEUR 

NOORDEINDE 3 7 
DEN HAAG - TEL. 114836 



KLEINE A N N O N C E S 
Prijs 40 ct. per mm, betaling na toezending lactttur. Opgave aan. 
Boom-Ruygrok N.V. Ged Oude Gracht 138. Haarlem. Tel 1745C 

Te küop : Ka-Bc ÜBERSEE in 9 schroef-
banden. De bladen zijn bij tot ca 1941, 
werden licht gebruikt , doch verlieren 
in pr ima staat. Ter inzage bü M. A. 
Manuskowski, Wasenstraat 105, 's-Gra-
vcnhase. 

Te koopt coll. Z W E O E N - N O O R W E -
GEN-DENEMARKEN ca. 65.000 frs.; 
coll. U S.A 45.000 frs.; coll. Canada-
Nieuw Zecland-Australië 40.000 frs. 
Prijs ƒ 500,— . (nl. F. A. de Vries, 
Laurierkerslaan 13, Amstelveen. 

200 VERSCH. WERELD ƒ 0,87; 500 
versch. /' 2,60; 1000 versch. ƒ 5,60; 
500 Europa ./' 3,60; 1000 versch. f 8,10, 
franco uit mijn doubletten. D._ van 
Ommen, Populierenlaan 3, Epe, gironr. 
897856. 

Te koop : coll. N E D . EN IND. ƒ 1 1 0 , - ; 
Liechtenst. % f 350,—; Zweden ƒ 130,—; 
Zwits. f 27,50 en Zwits. Dienst No. 54a 
4 ƒ 75,—. Gevr. Italië Luchtp. 48x en 
49x. X — ong. H . Ubbink, Staringkade 
34, Voorburg, telefoon 724283. 

Te koop: zorgvuldig OPGEMAAKTE 
P A K K E T T E N . 
N E D E R L A N D : 50 versch. 0,26; 25 ver
sch, 0,15; 15 versch. 0,12. WERELD: 
50 versch. 0,26; 25 versch. 0,15; 15 ver
sch. 0,12. O O S T E N R I J K : 50 versch. 
0,28; 25 versch. 0,18; 15 versch. 0,12. 
E U R O P A : 50 versch. 0,26; 25 versch. 
0,15; 15 versch. 0,12, G. louvenaar, 
Broederenkerkhof 7, Zutphen. 

Gevraagd: VLIEGTUIGSTROOIBILJET-
T E N ; verongelukte post ; noodpost; 
Rode Kruis-brieven, padvinderspost, 
oorlogspost, kamppost , brieven op kaar
ten met veldpoststempels; stukken met 
stempels van Nieuw Guinea vóór 1950. 
Koop of ruil voor postzegels, enz. 
K. Viehoff, aingel 130, Den Helder. 

Bod gevraagd (eventueel voor gedeelte) 
op: 6 EXCELSIOR KLEMBANDEN. 
donkerblauw, kunstieder, afm. 23 x 30. 
6 Rapkin klembanden, donkergroen, in 
hoes, afm. 23 x 27 Alles in prima staat. 
Brieven aan: Mevr. Korver, Aalst (NB), 
Valkensw.weg 31 

Te koop gevraagd: Bundels, restanten, 
kilowaar N E D E R L A N D en BUITEN
L A N D . Aanb. met prijs aan E. van 
Vrijberghe de Coningh, . , ' t Cravenest" , 
Gieten (Dr.) 

Gevraagd: ZOMER '58 MET STEMPEL 
A R N H E M - O P E N L U C H T M U S E U M . Br. 
met prijs aan B. v. d. Wolf, Haven-
plein 14, Zierikzee. 

TURKIJE — gevraagd postzegels ot 
portzegels van i863-1900 met duidelijke 
afstempelingen van brieven of brief-
stukken. G R I E K E N L A N D - grote of 
kleine Herrneskoppen met scheepsstem-
pels of duidelijk leesbare rondstempels 
enz. Aanbiedingen aan R. M. Feenstra 
te Capelle a. d, IJssel. 

Gevraagd: Zegels op 
KAART, vanaf 1899, 
Aanbiedingen: F.H.M 
104, Utrecht . 

BRIEF OF BR.-
kopen of ruilen. 

Post, Maliebaan 

Tegen zeer goede prijzen te koop gevr. : 
BUNDELWAAR N E D . EN I N D . A. v. 
Heyden, Daguerrestraat 84, Den Haag. 

Te koop: coll. N E D E R L A N D en O.G. , 
overwegend ongebruikt , cataloguswaarde 
ruim ./■ 700.— . Vaste prijs f 350,—. 
J. P. Coets de Bosson, Frans Halskade 
89, Rijswijk (Z.-H.) . 

Te koop gevraagd: AFGEWEEKTE 
BUITENLANDSE MASSAWAAR. Ik 
betaal voor groot formaat plaatjes-zegels 
ƒ 0,55 per 100. 50 versch. wereld 0,08; 
100 versch. wereld 0,19; 200 versch. 
wereld 0,40; 300 versch. wereld 0,67; 
500 versch. wereld 1,30. W. Kabbedijk, 
Vermeerstraat 130, Den Haag. 

RONDZENDBOEKJES EUR. en KOL. 
Unieke gelegenheid v aanvulling. Aan
vragen: A. | . van Cuijk, Hagelkruis-
plein 6, Ti lburg, telefoon 04250-25603. 

500 VERSCHILLENDE WERELD 2,30; 
1000 wereld 6,75; 200 Ned. en O.G. 2,30 
franco. A. M. Aleven, Zandvoortsclaan 
4, Zandvoort . 

Te koop: 35 RONDZENDBOEKJES, 
met zegels, hoofdzakelijk Europa. Cata
loguswaarde frs. 175.000. Goede kwali
teit, voordelig geprijsd. 7 grote stock-
boeken met zegels Uiterste prijs 
ƒ 300,—. A. Gans, Montgomerylaan 
641, Eindhoven, telefoon 65155. 

Te koop gevr.: Onafgeweekte NEDER
LANDSE en BUITENLANDSE post
zegels Prijsopgaven aan S Klein, Verl. 
Ponipstraat 24, Gorinchem. 

GELEGENHEIDSSTEMPELS op kaart of 
cover te koop gevraagd. Aanbiedingen, 
vergezeld van prijsopgaaf aan: .]. Hobé 
Jr . , Lijsterstraat 10, Zandvoort aan Zee. 

EUROPA 1958 7 FDC ƒ 8,25; zonder 
Ned. 6 FDC f 7,50; Europazegels 6 
landen ƒ 5,—. Franco. Gi ro 555957. 
P. Koopmanschap, Huizerstraatweg 10, 
Naarden, telefoon 9465. 

MEDEDELING. 
Om onnodige correspondent ie te vermijden vestigen wij er de 
aandach t onzer lezers op, da t ingevolge een besluit van d e 
Raad van Beiieer in de rubriels KLEINE ANNONCES ui ts lu i 
tend adver ten t ies geplaatst kunnen worden van leden der 
aa;igesloten verenigingen. 
Deze annonces kunnen niet onder n u m m e r worden opgeno
men en dienen de rha lve volledig naam en adres van de s te l 
ler der adver ten t ie te vermelden. 

Adm. Ned. maandbl . v. PHILATELIE . 

Ing. V A L T B O R S O N Y wants to change Dutch stamps 
Lovosice, Czecho-Slovakia against issues from Czecho-Slovakia. 

Letters In German and/or English to the above address 

Bekende postzegelhandel in Amsterdam vraagt filatelistisch 

geschoolde kracht 
(m. of vr.) voor winkelverkoop en administratie. 
Br. m, uitv. inl. en verlangd salaris nr. P. 142 
aan Boom-Ruygrok N.V., Haarlem. 

TE KOOP GEVRAAGD 
een uitgebreide 

POSTSTUKKEN-VERZAMELING 
Aanbiedingen met nadere gegevens, aantal stuks en prijs onder 
nr P 123 aan Boom-Ruygrok N.V., Haarlem. 

V a k k u n d i g r e p a r e r e n 

van beschadigde postzegels. 20-
jarige ervaring. Snelle levering. 

Ook Inkoop. 
A. P a m m e r s b e r t i e r 

München 22, Maxtmilianstr. 33 Duitsland 

Van particulier 
to t particulier 

Aangeb. mooie verzamelingen 
Nederl./Kol., België, Frankrijk 
en U.S.A. Firstday covers, stocks, 
's Avonds na 6 uur, 
B. G. Klaassen - Doetinchem 
Wilhelminastr. 118-Telef. 3362 

Schoorlse postzegelhandel 
Damweg 2 Telefoon 365 

* Mancolijsten behandelen doen we per om
gaande, veel ongebruikt 

* Nieuwtjes tegen zeer billijke prijs 
Uitsluitend Europa. 

JfiBC. Engeihatnp biedt aan: 
Landenrestanten buiten Europa voor V4 Vvert-TelÜer 1957. 

Van Europa hebben wij een mooie voorraad Nederland. 

50 ets. Koning nr . 12 gebr. f 20,— 
5 gld. K . H . H . nrs. 48»* 85,— 
5 ßld. K . H . H . gebr. 55,— 
1946 NTilhelmina ongebruikt 

2VJ gld.; 5 gld.; 10 gld. 21 ,— 
Viiegp. nr . 8 7Vs gld. ongebr. 11,50 
Vliegp. nr. 9 36 ent. ongebr. 4,— 
Curasao Jub. 1923** 68,50 

Herdenking 1934*» ƒ 76,50 
Prins Bernhard Fonds gebr. 70^— 
Juliana Rode Kruis ongebr. 11 ,— 
Help-Help ongebr. 12,50 
Sur. tab 1923 ongebr. 82,50 
Engros Olympiade serie 1956 

ongebr. per 10 series 8,50 
Europa 1957 Nederland 

ongebr, per 10 series 9,50 

Een grote voorraad Nederland en Overzee hebben wij. 

De nieuwe Catalogi 1959, Yvert-Tell ier , Michel, landencatalogi 
zijn bij ons verkrijgbaar. 

POSTZEGELHANDEL JAC ENGELKAMP 
SPUISTRAAT 301 AMSTERDAM TELEFOON 30998 GIRO 312696 

TE KOOP GEVRAAGD 
Massagoed Nederland, elke hoeveelheid. Series na 1950, 
gebruikt of ongebruikt. Series voor 1940, Kind-, zomer
en gelegenheidszegels, alle series en losse exemplaren van 
1940 t/m 1949. Ik betaal topprijzen, geen aanbiedingen 
van partijen meteen handelswaarde van minder dan f50,—. 
Verzamelingen ook gevraagd, echter geen Nederland 
en Koloniën-verzamelingen, wel engros-partijen. Altijd 
prompte betaling. Voor belangrijke objecten kom ik 
ter plaatse. 

A . J . D E W I T Albrecht Diirerstr iat 4 - Amsterdam-Z . telefoon 713489 

HEKKER's POSTZEGELVEILIIVCi 
VEILING OP 5 N O V E M B E R IN „ F R A S C A T i " A M S T E R D A M 

Posebus 22 
nieuw adres 
Kleverlaan 77 
Telefoon 5«154 
Bloemendaal 



ÏÏJ hewêt §yerstfBWêdig ï 
Fragiel en kwetsbaar als oud porcelein zijn Uw postzegels. 
Met grote zorgzaamheid probeert U te voorkomen, dat zij beschadigd worden. 
Maar toch beschermt U ze wel afdoende? 
Er IS een grote vijand van Uw verzameling of voorraad, die zijn prooi on

verwacht kan bespringen — het V U U R ! 
Een binnenbrand in Uw huis of winkel kan in korte tijd vernietigen, wat 
U moeizaam hebt verkregen. De brandweer is steeds paraat , maar beseft U 
het vooral goed: de eerste minuten bent U altijd met een brand alleen! 
Gelukkig is het niet nodig, dat U handenwringend moet toezien hoe het 
vuur Uw kostbaar en geliefd bezit vernielt. Voor lage prijs kunt U immers een 

9 9 BOLLANBIA" RRANBHUJSAPPARAAT kopen! 

Moderne blusmiddelen doven de brand onmiddellijk, werken „droog" en geven 
dus geen waterschade. 
Wacht niet to t het te laat is. Schrijf vandaag nog vrijblijvend om inlich

tingen en deskundig advies. 
Wellicht zegt U het later hen, die ons dankbaar schreven, na: 
Ik redde wat mij dierbaar is met een „ H O L L A N D I A " ! 

55 jaar ervaring in brandbestrijding! 

N . V . v /h S P A N J A A R D ék i O .  U T R E C H T 

Bemuurde Weerd O.Z. 52A Tel. 03010197 

J. G. MILLAARD  FILATELIST  EXPERT 
KEURT zegels van Europa tot 1900 met de modernste 
technische hulpmiddelen aan de hand van uitgebreid 
vergelijkingsmateriaal KOSTEN 2—4% katalogus, 
mmimum fl 2,50 per zegel 

■*■ 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 ■*■ 

Met dezelfde zorg waarmede 

U A A N UW VERZAMELING BOUWT 
sfe//en wij onze ztchtzendinger) samen van: 

NEDERLAND & O.G. 
Vergc\oideide veizamelaais ontvangen kosibaie zendingen 
met type en randinss\eischil len, w o R O L T A N D I N G E N 
In de boekjes voor minder j;evordeide veizamelaars zijn 
juist de jjoedkopere zegels, rijk gesoitecid, aanwezig 
Ook van de meeste EUROPA landen hebben wij mooie 
boekjes in omloop met als specialiteit 

BELGIË FRANKRIJK SCANDINAVIË, 

ZWTSERLAND LUXEMBURG DUITSLAND m. geb. 

alsnitde Hongarije, Rusland, Polen, Tsjechoslowakije, enz. 
als U ons thans Uw verzamelgebied opgeeft ontvangt u 
zonder koopdwang of kosten, een proefzending 
Voor zo'n eerste zending betalen wij nan thjk ook de 
retoui \ r ach i Indien men daaina een geit^cld gebruik 
\ a n de zendingen wilt maken moet echtei het te beste
den budget om praktische redenen (zowel voor u als 
\ o o r ons) / 10,— per zending kunnen bediagen 
N u , bij de aanvang van het nieuwe seizoen is het wel 
de juiste tijd zich voor het ontvangen onzer zicht
zcndingen op te geven U heeft er dan het gehele 
seizoen plezier van (Opge\en s v p beginnend gevor
derd of \ e rge \orderd) 

POSTZEGELHANDEL V A N O U Y N & VERHAGE 
ROTTERDAM — Berkelselaan 92b — Telefoon K 180048209 

file:///rachi
file:///erge/orderd


DE 
NEDERLANDSCHE 
POSTZEGEL
VEILING 
Rokin 58 - Amsterdatn-C. 
T e l . : 30261-42380 

Importante veiling 
van 

8 tot en met 11 oktober 
a.s. 

Verzamelaars var) 

en 
Z U I D - A M E R I K A 
FRANSE KOLONIËN 

heeft U geen moeite uw manco's te vinden ? 
Waar moet u daarvoor aankloppen? Er zijn immers maar 
weinig handelaren welke een ^oed gesorteerde wereld
voorraad aanhouden. 
He t uitgebreid in voorrad houden van een bepaald gebied 
is voor de handelaar alleen mogelijk, als hij daardoor vol
doende gegadigden heelt . 
De oplossing ligt heel eenvoudig, namelijk in een 

H E C H T E S A M E N W E R K I N G 
tussen verzamelaar en handelaar. 
Mocht U in de monelijkheid van een dergeliike samenwerking 
weinig vertrouwen hebben, dan zullen onze zichtzendïngen 

ENGELSE KOLONIËN 
ongetwijfeld in staat zi)n Uw weerstand te overwinnen. 
Ongeveer 8 jaar geleden begonnen wi) ons daar speciaal op 
toe te leggen. Thans zi)n er regelmatig boekjes in circulatie 
inhoudende een waarde van 20 k 25 duizend gulden aan 
verschillende zegels, zowel eenvoudige als kostbare. 
Di t werd mogelijk, omdat vele 10-tallen verzamelaars zich 
om ons heen schaarden, zowel beginnenden als zeer ver
gevorderden. 
Met Zuid-Amerika en de Franse Koloniën zijn wij nog lang 
niet zo ver maar een goed begin is er. 
U kunt zich daarvan overtuigen zonder dat het U iets kost , 
want voor de eerste proefzending betalen wïj ook de re tour
portokosten, 

WERKT U MET ONS SAMEN 

en mogen wi j U een proefzending sturen ? 

Daarvoor bij voorbaat hartelijk dank. 

POSTZEGELHANDEL VAN DUYN & VERHAGE 
ROTTERDAM — Berkelselaan 92b — Telefoon K 1800-43209 

Heeft U nimmer een zicht- of 
rondzending bij ons aangevraagd? 

Zo néén, dan spoedig doen l 
speciale aanbieding. 

Nederland jubileum 1923 
2 cent tanding 12 : 11' /^ prijs f 25,-
Idem 10 cent 12 : 12 prijs f 3,50 

Als steeds 
prachtige boekjes 
van Nederland 
en O.R , alsmed« 
de gexochte 
Europalanden. 

Levering 
van alle zegels der 
Ver. Arabische Republiek. 

POSTZEGELHANDEL H. V A N LIESHOUT 
V A A R T W E G 25 H I L V E R S U M T E L E F O O N 8 4 2 8 

Zomeraanbieding m e t ve le bi jzondere koopjes v a n 

S U R I N A M E 
No 

1» 
2» 
3* 
3 
5 

10 
10a 
11 
12 
13 
U 

Prijs 
of 1 1,75 

0,30 
0.40 
0.45 
2,25 
3.75 
6,— 
9,50 
7,75 
7.— 

18.— 
mooi vot stempel 

14 
licht 
15 

22.50 
stempe 

32,50 
mooi vol stempel 

15 
licht 

37,50 
stempel 

16* of 16 0,40 
17* 
18* 
18 
20 
21 
22 
22a 
22*v 
23 
23 
flink 
24 

3f17 0,35 
1,30 
0,70 
1,10 
4,— 
0,15 
2,25 
2,40 
1,60 
1,20 

stempel 
2,50 

No 
25 
26 
27 
28 
29 
30* 
30 
31*ol 
32* 
32 
33*oi 
34* 
34 
35* 
35 
36* 
36 
41« 
42 
43 
47* 
47 
60* 
65* of 
66* of 
67* of 
68* 
80* 
82* 
82a* 
82b* 

' o f 

Prijs 
0,70 
0,70 
1.75 
0.80 
2.25 

22,— 
21 ,— 
1,40 
3,75 
3,— 
1,50 
8,— 
3,50 
8,— 
6,75 
6,75 
6,— 
0,45 
0.85 
1,10 
3,75 
2,50 
0,40 
0 20 
0,35 
2,— 
3,25 
0,75 
0,60 
2,50 
0.45 

No 
92* 
99* 

104* 
105* 
106* 
107* 
108* 
109* 
109c* 
110* 
112* 
118 
121 
124 
125 
127* 
127/129* 
130 
130/136* 
132* 
150 
157/166* 
167 
167 A 
168A 
170A 
172 
173 
175 
176 
177 

Prijs 
1 ,— 
3,— 
0,35 
0,75 
1,50 
5,75 
7,50 

32,50 
37,— 
45,— 
0,75 
0,12 
0,40 
0,55 
0,30 
0,60 
1,90 
0,20 
4,50 
0,24 
0,75 
1,40 
0,07 

17,50 
1 , — 
1 , — 
0,60 
0,60 
1 , — 
1,40 
4,50 

No 
178 
187 
194 

Prijs 
5,— 
0,30 
3,50 

200/201 *ol 0,60 
205* 3,— 
206/207* 0,70 
210/213* 1,50 
210a/210c* 1,50 

strip van 3 
dem los* 1,30 

214/219* 
221 

5,50 
1,40 

223* 0,35 
226 0,30 
228 0,10 
229 0,12 
230 0,25 
231 0,25 
232 0,45 
233 0,75 
234 0,85 
235 0,35 
236 0,45 
237 0,25 
238 0,60 
239 0,40 
240 0,90 
241 1,10 
242 4,25 
243 11,— 
220/243* 60.— 

*of is ongestempeld of gestempeld naar keuze 
* wil zeggen ongestempeld 

vele mooie kopen voorhanden. 

No Prijs 
245/246* 0.25 
247/248 
L.-post 29/30 4,601 
249/273* 12-
264 
266 
267 
268 
270 
271 
272 
273 
274/275* 
278/279* 
280/283* 
284* 
292 
293 
294 
295/296* 
297/307* 
308* Blok 
312/315* 
316* 
317/320* 
321/322* 
323* 
324* 

0,25 
0,40 
0,20 
0,35 
0,45 
0,35 
0,55 
1,— 
0,80 
6,50 
7,75 
0,12 
0,50 
0,70 
0,60 
1,60 
3,40 
2,90 
5,-
0,45 
1,10 
1,75 
0,35 
0,35 

Alle zegels m prima staat. 
Geen aanduiding is gestempeld. Voor geldbeleggin. 
Liefst bezoek aan huis na telefonische afspraak. 
Bij aankoop vanaf 10 Gld wordt 1 5 % toegestaan van zegels die tot en met 1 Gld 
geprijsd zijn en 1 0 % korting voor zegels welke boven 1 Gld aangeboden worden. 
Alle filatelistische benodigdheden verkrijgbaar, ook klemstroken voor bescherming 
der zegels in alle 'ormaten vanaf 15 et per strook. Supplemenren op alle bekende 
postzegelalbums, ook van oudere uitgaven. 
Levering franco bij aankoop boven f 10,— aangetekend 
Ook levering op manco-lijst van de gehele wereld. Vorige aanbiedingen blijven geldig 

HENDRIK VAN DER LOO'S » Laan van Nieuw Oost 
Indië 50, Den Haag. Telef. 

POSTZEGELHANDEL - PHILATELISTISCH BUREAU (01700) 850190. Te berei
ken vanaf Station Holl 

Spoor, lijn 4 en 4a, van Staacsspoor lijn 6 Giro 24392. Bankiers: R. Mees & Zoonen 
NederI Handel Mij., Bijk. Herengracht. 

POSTZEGELHANDEL 

W. H. EECEN 
KAPELSTRAAT 15 - BUSSUM 
TELEFOON 6288 - GIRO 451627 

ZICHTZENDINCEN 
van nagenoeg alle gew. landen. 
BILLIJKE PRIJZEN 
Collecties en partijen te koop gevraagd 

CpKUH tOOH-K\JtiKOK N V - HAAHLEM > 


