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FDC het Rode Kruis van Nieuw-Guinea f 1,85 
FDC Europa Nederland 1956 f 16,— 
FDC „ „ 1957 f 1,50 
FDC „ „ 1958 f 1 , — 
FDC van de Ant i l len, landsradio p. st. f 1 , — 

Speciale enve lop m e t Europa - se r i e v a n N e d e r 
l a n d m e t s t empe l E x p o Brusse l ƒ 1,25. 
De n i euwe Europa-zege ls complee t v a n 7 lan
den voor ƒ 5,—. 
De FDC v a n 1958 v a n de 7 E u r o p a l a n d e n voor 
ƒ 8 , - . 
Ind ien u voor 26 o k t o b e r ƒ 8,25 op onze gi ro 
s tor t , zorgen we d a t u o n t v a n g t 6 specia le 
K.L.M, enve loppen v a n de v luch t via de Noord
pool, m e t speciale PTT-a f s t empe l ing . 
a. A m s t e r d a m - B i a k 
b . A m s t e r d a m - T o k i o 
c. B i a k - A m s t e r d a m 

d. B iak -Tok io 
e. Tok io -Biak 
f. T o k i o - A m s t e r d a m 

Dus al leen p e r g i ro bes te l len voor 26 ok tobe r . 
Ook is a l leen t e kr i jgen a. en b . voor ƒ 2,15. 
De a n d e r e n ie t a l leen t e bes te l len , m a a r com
pleet pe r 6 s tuks . 
G a a r n e zenden we u op z icht onze b e k e n d e 
boekjes m e t zegels v a n N e d e r l a n d en O.B. zon
der ve rp l i ch t ing to t a a n k o o p . Zee r s che rpe p r i j 
zen, ook nog a n d e r e E u r o p a l a n d e n . 
Gra t i s op a a n v r a g e onze condi t ies voor een 
a b o n n e m e n t op alle n i euwe FDC v a n N e d e r l a n d 
en O.R. 
Vergee t n ie t te bes te l len de n i e u w e ca ta logus 
Nede r l and die w e e lke dag v e r w a c h t e n . 
De Yver t 1959, 3 de l en ƒ 37,50. 
Uitgifte 1958 voor ha lve pri js . 
Boven de ƒ 5,— franco . 

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

YERSEKE 
GIRO 22642 
TELEFOON 01131-308 

Indien niet anders vermeld, 

EXPO BRUSSEL 
België 
idem FD covers 

6w ƒ 

België Ver. Nat ies 16w 
idem FD covers 
Spanje 
Ver. S ta ten 
L u x e m b u r g 
San Mar ino 
F rankr i jk 
Liechtenste in 
I r an 

2w 
Iw 
Iw 
2w 
I w 
2w 
2w 

Por tug . Kol. 8 w.cpl . 
Brazi l ië 
Tunesië 
Marokko 

MONACO 
4Qn 
491 
492-502 incl. Ipt 

I w 
I w 
3w 

zijn alle zegels postfris. 

2,40 
4,— 
9,75 

14,— 
0,45 
0,20 
0,30 
1,10 
0,45 
0,90 
1,50 
8,75 
0,40 
0,45 
2,— 

1 
f 1 9F; 

69-70 

GRIEKENLAND 
1958 Bloemenser ie 8w 

1,25 
6.— 

2,75 

TUNESIË 
419 
420-25 
426-27 
428-33 
434-39 
440-43 
444-46 
449-50 
451-53 
454 
455 
456 
457-61 
Ltp . 22-25 
Po r t 66-73 

VER. STATEN 
1958 Geof. J r . 
Gunston Hal l 
Atl. Kabe l 

YVERT 1959 
NUMMERS 

ƒ0,85 
4,25 
1,25 
4,25 
4,— 
4,25 

25,— 
0,65 
1,75 
0,45 
0,35 
0,35 
1,65 

20,— 
1,50 

ƒ0,20 
0,14 
0,18 

M a c k m a c Bridge 0,14 
4c Liber ty 
8c Liber ty 
7c Luchtpos t 

0,18 
0,36 
0,32 

3 3 
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EUROP. UNIE 1956-1958. Compl . collectie waarbi j 1956-1957 cpl . post
fris, geb ru ik t en FD covers (incl. Zwi tser land) , 1958 pfr. en 2 x FD 
covers w a a r v a n 1 x F D covers m e t Expo afst., benevens L u x e m 
b u r g n r . 5H-13XX, Turk i j e n r . 1215-18xx en F rankr i jk 923 gebr . 
Slechts EEN collect ie l e v e r b a a r ƒ 195,—. 
Wij l everen vr i jwel al le soo r t en n ieuwe uitgif ten v a n de gehele 
wereld . Ui t s lu i tend l eve r ing in j a a r a b o n n e m e n t . Wij h e b b e n een 
u i tgebre ide v o o r r a a d FD covers v a n Neder land en Overz. Geb. en 
postzegels en FD covers v a n I s raë l . 

HARTOG OKKER& CO 
RAPENBURG 99ï — AMSTERDAM-C. 
TEL. 63937 (020) 
POSTGIRO 13500 t.g.v. Gemeentegiro-
rek. 0-1732 

Wij zijn op de Beurs met 
een stand te Rotterdam op 
8 nov. a.s. in het Café de 
Boemerang, Vondelweg 26 
en hopen U daar persoon
lijk te treffen. 

POSTZECELHANDEL 

W. H. EECEN 
K A P E L S T R A A T 15 - B U S S U M 

T E L E F O O N 6288 - G I R O 451627 

ZICHTZENDINGEN 
van nagenoeg alle gew. landen. 
B I L L IJ KE PR IJ Z E N 
Collecties en partijen te koop gevraagd 

Te koop aangeboden: 
uit nalatenschap w. h. ouderdom een enorme partij oud 'archie 
postz. op brieven, briefkaarten, enveloppen, z.o. Ganzsachen me 
zeldzame afstempelingen verzameld in albums, stockboekcn w. b 
zeldzame exemplaren. 
Nr. 1. Holland en Overzeegebieden. Ongebr. en gebruikte, prïm 

kwaliteit, 5000 stuks, cat. waarde ƒ 1.000,— met duplicate 
ƒ 250,—. 

Nr. 2. (Continent) Ganzsachen der gehele wereld. 2500 stuks dupl: 
caten inclusief, waarde ƒ 1.600,—, 

Nr. 3. Luchtpostbrieven Holland en O.G. met buitengewone fran 
kering. Vice-Versa K.L.M., gedeeltelijk in album, in pi im 
conditie, met enkele duplicaten (Zephlin) totaal 500 stu" 
met verdere curiosa ƒ 2,500,— waarde. 

Nr. 4. Puntstempel Holland 1862/1803'verz. met dupl. op 7, 8, 
t/m 43. 2500 stuks + dupl. 150 stuks nr. 4 w.b. blokke 
ƒ 1.000,—. 

De nrs. 1, 2, 3 en 4 totale waarde ruim ƒ 6.000,—, vraagpr 
ƒ 5.00O,—, ook in partij tegen elk aannemelijk bod. Te bezichtigi 
op aanvraag, adres: 

DE POSTHOORN C. ROOTLIEB, Laan van Meerdervooi 
273, Den Haag, telefoon 392142. 

Nieuwe Yverf 1959 
compleet f. 37,50 Europa f. U,25 

Frankrijk f. 4,10 Overzee f. 19,15 

Vraagt gratis lijst met ZEER goedkope aanbiedingen 
zegels en series geschikt voor Uw rui l j ne t het buiten
land. 

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

POSTZEGELHANDEL C. VAN DER EIJNDE 
Petristraat 8 UTRECHT (Oog in Al) Tel. 31082 g i ro «8361 

Te koop gevraagd: 

Verzamelingen 
Partijen 
Betere losse \ 

Postzegels 

Speciaal interesse voor oude zegels 
van de gehele wereld 

Loepen niet handvat /" 1,35, f 2,25, 
/■ 3,25 t 4,75, in etui f 1,50, 
3delig f 2,95. 
Blanco albums met 100 bladen jn 
schroetband f 5,50, f 7,50 en 
f 12, . 
Vraagt toezending uratis prijsliist 
Schaubek albums. 

ALBUMS 
Nederland (O.G.) (excels.) f 7,5( 

Bondsalbum K. 11 „ 8,5( 
,,Holland" album 15,
Alsv. binnenschroeven . . , 16,— 
„DAVO" album „ 22,5( 

Groot insteekboek 
26 X 32 cm )0 bladen 
ieder blad aan 2 ziiden 
12 stroken ,, 11,
Alsv. 20 bladen 19,8( 

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

Schaubek Europa f 16,51 
Schaubek Overzee ,22,51 
Schaubek Wereld 19,5i 

H A G A ' S POSTZEGELHANDE 

Gravenstraat 24 — Amsterdam-« 
Telefoon 43940 — Giro 42554 



SHANAHAN'S 
postzegelveilingen 
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, engros-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. 

VOLKOAAEN VEILIGHEID VOOR 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. „De grootste filatelistische vooruit-

DE 

1 

2 

3 

VOLGENDE ENIGE STELSELS 

WINST VAN ZEGELS — ZONDER RISICO. 

„DOUBLE BARREL-PLAN" dat 
voor zeer weinig te krijgen, en 
heden zelfs voor niets. 

„HET UITPIK-PLAN" enz. 

Schrïlf ons voor gratis plaatsing 
op onze tataloguspostlijst. 

J in staat stelt 
onder bepaalde 

Shanahan 

Uw zegels 
omstandlg-

s Stamps Auctions Ltd. 

39 Upper Great George's 

Dun Laoghaire, Dublin, 

Street 

reland 



Buitengewoon 
belangrijke veiling 
voor de speciaal-verzamelaar en de post-historische verzamelaar 

BRITS GEMENEBEST 

29 okt. Prachtig ANTIGUA en ST. VINCENT, 
alsmede zeldzaam Brits Guiana, Canada, Kaap 
de Goede Hoop, Ceylon, Newfoundland, Nw. 
Zeeland, Nova Scotia en Palestina. 
Cataloigus, met gekleurde plaat: ƒ 1,25. 

GROOT-BRITTANNIË 
5 nov. Waarbij een prachtige verzameling 
ONGEBRUIKT, AFSTEMPELINGEN met 
uitzonderlijke Brunswijk Sterren, gebruikt 
buitenlands, geïllustreerde enveloppen, 1840 
ld. en 2d., 1841-'80 lijn-graveringen met enige 
waardevolle plaatstudies, vlakdrukken en 
XXste eeuw. 
Catalogus, met gekleurde plaat: ƒ 1,25. 

POSTGESCHIEDENIS 
12 nov. Filatelistisohe literatuur, luchtpost, 
kamp- en soldaten-brieven, zeepost, post
stukken, enz.; zeldzame en waardevolle kavels 
van Aden, België, Canada, Kaap 'de Goede 
Hoop, zeldzame stukken Mafeking, Cyprus, 
Frankrijk, Groot-Brittannië, Schotland en 
Ierland, alsmede Helgoland, Hong-Kong, 
Ionische eilanden, Italië, Nederlands-Oost-
Indië, Palestina, Zwitserland, Turkije, U.S.A., 
Venetiaanse republiek en Joegoslavië. 
Catalogus: ƒ 0,50. 

Opbrengstprijzen (f 1,25 per stuk) zijn ver
krijgbaar ongeveer vier weken na de veilingen 

LATERE VEIL INGEK 

19 nov. R U S L A N D , alsmede Polen en Wenden 

22 nov. ALGEMENE V E I L I N G te Bomemouth 

26 nov. N O O R W E G E N en overig Scandinavië 

Robson Lowe Ltd, 
50 Pall Malh London, S.Yf.l. 

V/anneer ingegaan wordt op deze advertentie, vermeld dan a.u.b. 
dat U deze zag in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 

INHOUD 

van dit nummer 
Kinderpostzegels Nederland 1958 203 
De Japanse postzegels, gedurende de Japanse 

bezetting gebruikt in het voormalige Neder-
lands-Indië (II) 204 

Enkele indrukken van het F.I.P.-Congres 1958 208 
Nederland 209 
Poststukken binnenland 211 
Stempels en N.F.C 212 
Nieuwe uitgiften 213 
Poststukken buitenland 215 
Bonds- en verenigingsnieuws 216 
Literatuur 220 

Collecties postzegels en goede series Europa 
KILOGOED steeds te koop gevraagd. U ontvangt 

ons goede prijzen en prompte afrekei 
HILVERSUM, Surinamelaan 31, tel. 
Filiaal: 

P O S T Z E G E L H A N D E L A M S T E R D A M , N.Z. Voorburgwal 1 
AUF DER HEIDE'S 

XojBëisi verschenen 
uitgave 1959 v an de 

SPECIALE CATALOGI^ V 
Nederland, Ned. Indië , Nieuw Guine 

Ned. Antillen, Suriname 

Prijs f 2.50 - franco thuis na ontvangst van f 2.' 

POSTZEGELHANDEL 

9 9 F A V O R I E T 
Th. HEHHER 

KLEVERLAAN 97 — BLOEMEND Ai 
GIRO 55 38 01 — Telefoon 02500-561 

Eeïi "FAVORlET"-alhum is een GOED album l|,l^'^ 



Correspondentie over hel blad naar 
HOOFDREDACTEUR-ADMINISTRATEUR 

J. C. NORENBURG, Welgelegenlaan 71, 
Driebergen, Telefoon K 3438-2162 

10 

Correspondentie over ADVERTENTIES: 
BOOM-RUYGROK NV. 

Ged Oudegracht 138 Haarlem 
■lefoon 17450 (4 lijnen) Postgiro 37758 

RAAD VAN BEHEER 
Secr. Godelindeweg 44 • Naarden 

Penningmeester: Hyacintplein 5 • Breda 
Giro 344900 

erschijnl de vijftiende van iedere maand 

ABONNEMENTSPRIJS 
Gratis voor de leden 

van aangesloten vereniqingen 
niet-aangeslotenen (bij vooruitbetaling) 

franco per post per jaar ƒ 10,—. 
Afzonderlijke nummers lopende jaar 

en voorafgaande jaar f 1,—. 
jel-nummer 6-7/1958 (jub.nummer) f 3,— 

Nummers van vorige jaagangen, 
voor zover voorradig 

per nummer ƒ 0,25, alles plus porti. 

jaargang - okt. 1958 (410) 

ielie 

Kinderpostzegels Nederland 1958 
Van 17 november 1958 tot en met 16 januari 1959 zullen, op 

alle postinrichtingen in Nederland de Kinderzegels 1958 ver
krijgbaar worden gesteld. De uitgifte geschiedt in de waar
den 4 + 4 et, 6 + 4 et, 8 -f 4 et, 12 + 9 et en 80 + 9 et. 
De ontwerpen zijn van de hand van de kunstenaar LOU 
STRIK en geven diverse kinderspelen weer. De voorstel
lingen zijn in wit uitgespaard in een effen fond. 

De zegels worden uitgevoerd in één kleur offset door de 
NV Joh. Enschedé en Zonen, Grafische Inrichting te Haarlem. 

De kleuren zijn als volgt: 4 + 4 et blauw; 6 -f 4 et 
karmijn; 8 + 4 et groen; 12 + 9 et oranje-rood; 30 -f 9 et 
grijs-blauw. 

Technische gegevens: 
afmetingen zegel: 24,25 x 31,55 mm. 
afmetingen beeldreehthoek: 21,25 x 28,55 mm. 
kamtanding: 12̂ /̂  : 12. 
vellen van: 10 x 10 = 100 zegels. 
geeoucheerd papier zonder watermerk. 
gomming: normaal. 
De zegels blijven voor frankering geldig t/m 31 december 

1959. 
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DE JAPANSE POSTZEGELS, 

gedurende de Japanse bezetting gebruik 

in het voormalige Nederlands-Indië (II) 

Li ist no 1 ^Ü^* van Japanse postzegels, gebruikt in het voormalige Neder-
'' lands-Indië tijdens de Japanse bezetting, 1942-1945. 

Catalogusnr 

263 
241 
264 
242 
326 
342 
265 
266 
267 
268 
269 
329 
272 
273 
274 
275 
276 
280 

Waarde & Kleur 

I 
2 
3 
4 
4 
5 

6 
7 
8 

10 
10 
20 
25 
30 
50 

I 
4 

sen oranje-bruin. 
„ rood 
„ groen 
„ groen 
„ groen 
„ wijnrood 
„ donker blauw 
„ oranje 
„ donker groen 
„ violet 
„ rood 
„ rood 
„ blauw 
,, olijf-bruin 
„ blauw 
„ ohjf 

yen bruin 
„ geel-groen 

Beschrijving 

Rijstoogst 
Generaal Nogi 
Hydro-elektrisch krachtstation 
Admiraal Togo 
De berg Fuji & Herdenkingstoren 26e Eeuwfeest 1940 
Admiraal Togo 
Bergtop Hodaka gezien van het meer Taisho-ike 
Garan DI vuurtoren 
Diamantgebergte 
Meiji-jingu tempel 
Yomei poort 
Landkaar t van Groter Oost Azié & Palmbomen 
De berg Fuji met twijgen kersenbloesem 
Horyu-ji tempel 
Itsukushima-jinsha tempel 
Kinkaku-ji (Gouden Paviljoen) 
De Buddha te Kamakura 
Kegon waterval 

Datum uitgifte/ 
gravering in Japan 

I I-I2-I937 
10-5-1937 
II-I2-1939 
I-8-1937 
I-IO-I942 
1-4-1942 
2I-12-I939 
I-6-I939 
16-10-1939 
II-8-1939 
1-11-1938 
1-12-1942 , 
1-2-1940 
11-10-1938 
3-4-1939 
II-6-1939 
1-7-1939 
25-12-1938 

t en Tellier 1953. 

Lijst no . 2 Lust met vroegst beikende postale afstempelingen op Japanse post-
•* ' zegels, gebruikt in liet voormalige Nederlands-Indië, gedurende de 

Japanse bezetting. 

Atjeh 16- 9-1942. 
Tapanoeli 17-12-1942. 
Oostkust 2- 7-1942. 
Djambi 8-12-1942. 
Palembang 15-12-1942. 
Lampongs 8-12-1942. 
Banka en Billiton 30-12-1942. 
Benkoelen 20- 5-1943. 

Westkust 8-12-1942. 
Riouw Mrt. 1943. 

Noord-Sumatra 
Post-Inspectie. 

Zuid-Sumatra 
Post-Inspectie. 

Midden-Sumatra 
Post-Inspectie. 

Eilanden onder Sintgapore 8-12-1942. 
West-Borneo 
Zuid- en Oost-Borneo 
Zuid-Celebes 
Noord-Celebes 
Molukken en Kleine 

Soenda Eilanden 

16- 2-1943. 

*) Voor deze verschillende gebieden, bezet door de Keize 
lijke Japanse Marine, wordt maar één datum gegeven. M 
uitzondering van Borneo werden in 't algemeen Japan 
poststempels zander datum gebruikt, hoewel niet uitsluiter 
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Lust n o 3 Lijst met de residenties van Sumatra, en de andere gebieden 
' ' van het voormalige Ned.-Indië, waarvan postale vernietigingen 

bekend zijn op Japanse postzegels. 

Catalogusnummers 263 241 264 242 326 342 265 266 267 268 269 329 272 273 274 275 276 330 28c 

Atjeh 
Tapanoeli 
Oostkust 
Djambi 
Palembang 
Lampongs 
Banka & Billiton 
Benkoelen 
Westkust 
Riouw 
Eilanden onder Singapore.. . 
West-Borneo 
Zuid- & Oost-Borneo 
Zuid-Celebes 
Noord-Celebes 
Molukken & Kleine Soenda 

Eilanden 
Java 

X X 
Het gebruik van^ 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X X X X 
apanse postzegels op Java is onbekend; zij werden daar nimmer gebruikt. 

APPENDIX I. DE JAPANSE POSTZEGELS, GEBRUIKT DOOR REPUBLIEK INDONESIA 1945-1949 

Na de capitulatie van Japan 15-8-1945, vonden de post
diensten gewoon doorgang, met gebruik van de toen in ge
bruik zijnde postzegels en poststempels. 

Aangezien de Repoeblik Indonesia op 17-8-1945 te Dja
karta werd geproclameerd, dient men de periode vanaf die 
datum strikt genomen als republikeins te beschouwen. Het 
kan natuurlijk ook als een overgangsperiode beschouwd wor
den, tussen de bezettings- en de republikeinse tijdperken, 
maar in elk geval is het een tijdperk dat een afzonderlijke 
behandeling vraagt in een verzameling van postzegels uit 
die tijden. 

Op 27-9-1945 om 12 uur 's middags, hebben jonge Indo
nesische post-beamten het Hoofdbureau van de Indische 
Posterijen te Bandoeng met geweld bezet; zij werden aange
voerd door een zekere Sutoko, nadien een officier in het 
Indonesische leger. De Indonesische Heren Suharto, Dyar 
en Hernowo vormden het eerste Directoraat voor de In
donesische Postadministratie. 

Op 23-10-1945 liet dit Directoraat een circulaire-brief, 
No. 7982/Bpos I, uitgaan, waarbij alle postkantoren opge
dragen werd, hangende het drukken van nieuwe postzegels, 
de bestaande postwaarden te voorzien van de tekst „Repoe
blik Indonesia". De bedoeling was deze opdruk te plaatsen 
over Ned. Indië op de voormalige Ned. Indische postzegels, 
en over Dai Nippon Teikoku Yubin op de zegels met een 
Japanse tekst. In werkelijkheid werd deze opdruk op de 
meeste zegels aangebracht op alle mogelijke plaatsen en in 
alle mogelijke posities, zonder rekening te houden met de 
plaats, waarvoor de opdruk in feite bestemd was. 

Aldus vangt de tweede periode in dit gebruik van Japanse 
postzegels tijdens het republikeinse tijdperk aan omstreeks 
de datum van 23-10-1945. 

Republikeinse postale activiteiten waren beperkt tot Java 
en Sumatra, met uitzondering van kleine enclaves welke toen 
ter tijd door de Hollandse troepen bezet waren. Daar op 
Java nimmer Japanse postzegels gebruikt waren, behoeven 
wij slechts die in Sumatra te behandelen. 

Tegen het einde van 1945, werden de bestaande poststem
pels in Sumatra vervangen door stempels met de landsnaam 
INDONESIA in de onderste helft van de cirkel, en met kleine 
letters Rep. tussen INDONESIA en de horizontale datum-
balk. 

Op bijgaande lijst wordt een specificatie gegeven van de 
Japanse postzegels, met en zonder republikeinse opdruk, 
welke bekend zijn als gebruikt in Sumatra door de Repoe
blik Indonesia, d.w.z. na 15-8-1945. Ik geloof niet dat deze 
lijst compleet is, maar verdere gegevens zijn niet beschik
baar. 

De volgende bijzonderheden kunnen verstrekt worden, 
welke tevens mogen dienen als een soort toelichting tot de 
begeleidende illustraties: 

206 

Kleuren zijn beperkt tot violet, zwart en rood. Specia 
de kleur violet komt voor in meerdere tinten, terwijl zwaï 
soms een zeer vale tint vertoont. 

Het is moeilijk goed gebruikte exemplaren van deze zegel 
te bekomen, en gebruikt op poststuk blijven zij schaar 

Alle afbeeldingen zijn op ware grootte, maar om volledi 
te zijn worden hieronder de afmetingen vermeld: (natuur 
lijk approximatieve afmetingen; alle met handstempels aan 
gebracht). 
Opdruk no. 2. Kleine ronde opdruk PTT Indonesia. 

Doorsnede 16—17 mm. 
„ ,, 3. Grote ronde opdruk PTT Indonesia. 

Doorsnede 20—21 mm. 
„ R „ 4. Kleine rechte opdruk Rep. Indonesia. 

Lengte lOVs—17 mm. Hoogte 1 mm. 
„ R „ 5. Dezelfde als no. 4, alleen een afwijkende R i 

Republik. 
„ „ 6. Grote rechte ojxlruk Rep. Indonesia. 

Lengte 24 mm. Hoogte 1% mm. 
„ „ 7. Grootste rechte opdruk Repoeblik Indonesi, 

Lengte 32-33 mm. Hoogte l%-2 Inm. 
De opdrukken 2/6 zijn bekend, als gebruikt in de dn 

noordelijke postdistricten Oostkust, Atjeh en Tapanoeli; op 
druk No. 7 is alleen bekend met Atjeh-afstempelingen. 

Opdruk No. 8 Fhnke rechte opdruk REP: IND: Lengt 
17 mm. Hoogte 2V2 mm. 

Deze opdruk is bekend, als gebruikt ter Sumatra's West 
kust en in Riouw. 
Opdrukken nr. 9. De drie letters NRI = Negara Repoebli 

Indonesia = Staat Republiek Indonesi; 
Deze opdruk komt voor in verschillend 
afmetingen, waarvan de volgende hie 
vermeld worden: I3V2-I4V2 mm X 7 mr 
en 15% X 7 mm. 
Bekend als gebruikt in de residenti 
Riouw. 

„ „ 10. Gelijk aan nr. 9, maar in een kastj< 
Bekende afmetingen 19% X 9 mm, H« 
schijnt, dat deze opdruk in Tapanoeli ge 
bruikt werd. 

„ „ 11. Gelijk aan nr. 9, maar smaller: 13 X 4̂ / 
mm. Deze opdruk is nog niet aangetroffe 
met een vernietigingsstempel, maar aan 
genomen mag worden, dat zij eveneen 
in Riouw gebruikt werd. 

„ „ 12. Zwarte ronde stempel met NRI in w. 
uitgespaard. Doorsnede 13% mm. Op Ja 
panse zegels bekend als gebruikt in Atjel 
maar deze opdruk werid in 't algemee 
ook wel gebruikt ter Sumatra's Oostkus 
en in Tapanoeli. 
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Opdrukken nr. 13. Klaverblad (klaverdrie) met de letters 
ORI = Oewang Repoeblik Indonesia = 
Valuta Republiek Indonesia. Deze opdruk 
werd ingevoerd om een valuta-wijziging 
aan te duiden. Door geheel Sumatra ge
bruikt; gegevens over het gebruik op Ja 
panse postzegels ontbreken evenwel. 

14. Een zeer interessante opdruk, waarvan 
slechts één zegel bekend is. De beeldenaar 
van Admiraal Togo is door middel van 
een violette kruis „uitgewist"; vrijwel 
zeker gedurende de Japanse bezetting, 
maar de mogelijkheid moet worden open
gelaten, dat dit geschiedde tijdens de re
publikeinse periode. Het schijnt, dat Rep. 
Ind. met een schrijfmachine is aange
bracht (in zwart), en de Japanse schrift-
tekens voor 5 sen schijnen op gelijke wijze 
te zijn gewijzigd in cent. Afstempeling 
Rengat (Riouw) 1947. 

Dit alles wijst erop, dat elk postdistrict zijn eigen lokale 
opdruk gebruikte, zodat een hele reeks van opdrukken ver
vaardigd werden. No. 13 vereist enige verdere toelichting. 
Al naar de strijd voor onafhankelijkheid zich voortsleepte, 
namen de moeilijkheden toe en inflatie heerste. Op een ge
geven ogenblik werd een nieuwe munteenheid ingevoerd, 
en op de zegels, waarvan de waarde in de oude valuta 
was uitgedrukt, werd middels de ORI-opdruk aangegeven, 
dat de nieuwe valuta erop betrekking had. 

Het spreekt vanzelf, dat kennis van de gebruikte post
stempels noodzakelijk is om vast te stellen, of een Japanse 
zegel tijdens de Japanse bezettings- resp. de republikeinse 
periode gebruikt werd, of niet. Dit is een diepgaande studie 
op zichzelf, en valt buiten het bestek van dit artikel; publi-
katies gedurende de laatste jaren geven niet minder dan 
56 verschillende poststempels in gebruik gedurende de Ja
panse bezetting, welk aantal te vermeerderen is met min
stens 19 speciale herdenkingsstempels. Niettemin geven bij
gaande illustraties afbeeldingen van de voornaamste basis
stempels, en zullen in de meeste gevallen voldoende zijn om 
vast te stellen, of de betr. zegel tijdens de Japanse bezet
ting gebruikt werd, resp. gedurende de republikeinse perio
de. 

De volgende verdere opmerkingen dienen eveneens ter 
zake: 

Indien de poststempels Japanse schrifttekens vertonen, 
is het zeer waarschijnlijk, dat de betr. zegels gebruikt wer
den tijdens de Japanse bezetting of kort daarna. Niettemin 
zal moeten worden gecontroleerd, dat de bijzonderheden van 
het poststempel wijzen op gebruik in het voormalige Ned. 
Indië, daar Japanse zegels eveneens gebruikt werden in 
andere door Japan bezette gebieden in Zuid-Oost Azië, en 
natuurlijk in Japan zelf. 

In sommige plaatsen werd niets anders gebruikt dan een 
horizontaal stempel met plaatsnaam als vernietigingstempel; 
en dit vereist natuurlijk enige kennis van de post-kantoren, 
welke gedurende die tijden in functie waren. 

Lijst van Japanse postzegels, bekend als gebruikt door de Republiek Indonesia. 1945-1949 
V = violet Z = zwart R = rood De opdrukken zijn aangegeven met negering van de stand (horizontaal, diagonaal enz.] 

Postzegel Zonder 
opdruk 8 I t «3 «4 

263 - 1 sen 
241 - 2' , 
264 - 3 , 
242 - 4 . 
326 - 4 ' 
342 - 5 . 
265 - 5 , 
266 - b , 
267 - 7 , 
268 - 8 , 
269 - 10 , 
329 - >o , 
272 - 20 , 
273 - 25 , 
274 - 30 . 
275 - 50 . 
276 - I y( ;n 

nihil 
X 

nihil 
X 
X 
X 
X 

nihil 
nihil 

X 

X 

V 

V 

vz 

V 

V 

VZR 
VZ 

VZR 
Z 

VZ 
VZ 
VZ 
z 

VZ vz vz z 

vz 
V vz 

vz 
V 

vz 
vz z 

vz 

VZR 

vz 

vz 

vz z 
vz 

De volgende combinatie van opdrukken zijn bekend: 

Z 
z 

VZR 
Z 

Z 
Z 
Z 
Z 

Z 
Z z vz 

vz 

vz 

vz 
z 
V 

vz z vz 
V 

264 - 3 sen: 13z + 3V 
266 - 6 sen: 13z + 3V 

Voor de gebruikte indicatie-nummers der opdrukken, zie handleiding tot de illustraties (in 't artikel). 

APPENDIX n 
Voor gebruik in die gebieden, beheerd door de Keizerlijke 

Japanse Marine, werd een serie van 11 postzegels in Japan 
gedrukt, en in die gebieden in omloop gebracht in mei 1943. 
De bijzonderheden van deze postzegels zijn de volgende: 
Gedrukt in Japan. 
Vermeld in de velranden: Nai-kaku Insatsu->-kyoku Seizo = 
Regeeringsdrukkerij - vervaardigd. 
Watermerk: verticale golvende lijnen. 
Wit velijnpapier. 

gld. 1.— plaatdruk. 2c - 20 c: 
Perf. 13 : 
Gegomd. 
Waarden 

boekdruk, 25c = 
131/2. 

2 cents 
3 „ 
3% „ 
5 „ 

10 „ 
15 „ 
20 „ 
25 „ 
30 „ 
50 „ 

bru in . 
groen. 
oranje . 
b lauw. 
rood. 
b l auw. 
violet. 
oranje , 
b lauw. 
groen. 

1 gulden bruin lila. 

De tekst op deze zegels is: 
boven: Dai Nihon Teikoku = Groot Keizerlijk Japan, 
beneden: Kaigun Minseifu = Maritieme Burgerlijk 
Bestuur. 

Illustratie boekdruk-zegels: Eiland-landschap met palm
bomen, Japanse Hmomaru vlag in 't midden. 16-bladige 
chrysanthemum, bloemembleem van de Keizerlijke 
Japanse Familie, bovenaan: de waardeaanduiding 
cents in Japanse schrifttekens en eveneens als CENT. 

Illustratie plaatdruk-zegels: Landkaart van Groter Oost 
Azië; de berg Fuji en rijzende zon in de achtergrond; 
Japanse Hinomaru vlag en eveneens een gouden vogel 
(Eng. Kite). 16-bladige chrysanthemum bovenaan. De 
waardeaanduiding is in Japanse schrifttekens en even
eens als GLD. gulden. 

Noot: De perforatie is aangebracht vanaf de gomzijde naar 
boven toe, en eveneens in omgekeerde richting. 

Deze zegels werden gebruikt in ALLE gebieden onder 
het Maritieme Burgelijk Bestuur, maar exemplaren in West-
-Borneo gebruikt zijn zeer schaars. 

Zij werden gebruikt tezamen met de gewone Japanse post
zegels, alsmede met die van het voormalige Ned. Indië met 
anker-opdrukken. 
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Brussel 12-17 september 

ENKELE INDRUKKEN VAN HET F.I.P.-CONGRES '58 
De Federation Internationale de Philatelie is een van de 

vele internationale lichamen geweest, die hun jaarlijkse 
samenkomst in 1958 te Brussel hebben gehouden. 

Brussel 1958, stad van vele congressen, stad van de 
Expo. 

Het is dus niet te verwonderen, dat een gedeelte van de 
bijeenkomsten plaats vond op de Expo, en wel in het pavil
joen Telexpo en in het paviljoen van de Raad van Europa. 

Het Congres van de F.I.P. volgde op dat van postautori-
teiten en zo kon het gebeuren, dat op vrijdag 12 september 
de gedelegeerden van deze beide congressen gezamenlijk 
waren uitgenodigd om de opening bij te wonen van de fila-
telistische tentoonstelling „Europa", die werd gehouden in 
het paviljoen „Telexpo", waarin de groep „Posterijen en 
Televerbindingen" was ondergebracht. 

Zoals men weet kon aan het voornemen om een grote 
postzegeltentoonstelling in te richten, geen gevolg worden 
gegeven en daarom werd met een kleine expositie in het 
genoemde paviljoen volstaan. Hetgeen hier echter te zien 
was, was alleszins de moeite waard. Hier waren de oudste 
uitgiften te zien van de landen, die thans periodiek de Euro
pa-zegels uitgeven en daarvan was een waarlijk voortreffelij
ke collectie bijeengebracht t.w. van de oude emissies van Bel
gië, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Italië d.w.z. van de 
oud Italiaanse staten en op een gelijke wijze van de oud-
Duitse staten. Het tentoongestelde bevatte naast een vrijwel 
complete collectie met vele variëteiten en kleurverschillen 
(de drie lire brons van Sardinië konden we niet ontdekken) 
tal van brieven (o.a. briefuitknipsels als postzegels gebruikt 
op brieven van oud-Duitse staten) en stempsls (Lombardije!). 

Het geheel was afkomstig van een aantal Belgische ver
zamelaars, zonder naamsvermelding. Een woord van hulde 
voor deze samenwerking, waardoor een afgerond geheel 
kon worden gevormd, dat in beperkte omvang een overzicht 
gaf van al hetgeen bij deze oude emissies van belang is, 
zonder te vervallen in een veelvuldige herhaling, zoals 
bij normale landententoonstellingen, waar een ieder indi
vidueel inzendt, het geval is. 

Volledigheidshalve zij nog vermeld, dat voorts van Bel
gië een complete collectie zegels aanwezig was, zonder de 
spoorwegzegels, alsmede natuurlijk alle Europazegels, waar
aan als laatste uitgifte was toegevoegd die van 1958, volgens 
het ontwerp van de Nederlandse kunstenaar van der Vossen. 

Op zaterdag 13 september werden de leden van het 
F.I.P.-congres wederom in het paviljoen „Telexpo" ontvan
gen door het Comité van de groep „Posterijen en Televerbin
dingen" van de Expo. Tijdens deze ongedwongen ontvangst 
konden de gedelegeerden elkaar op het ruime terras, ge
nietend van het heerlijke zomerweer, begroeten. Oude 
vriendschapsbanden werden vernieuwd en nieuwe gedele
geerden werden gaarne welkom geheten. 

Op zondag werd het Congres officieel geopend in de con
greszaal van het paviljoen van de Raad van Europa. Tijdens 
deze zitting werd tevens de wisselbeker uitgereikt aan de 
winnaars van de wedstrijd voor de jeugdafdelingen van de 
bij de Belgische Bond aangesloten kringen. 

De werkzittingen van het Congres werden op maandag, 
dinsdag en woensdag gehouden in hotel Plaza te Brussel. 

Naast het officieel uit te brengen verslag op de komende 
jaarvergadering, moge hier worden volstaan met het me
moreren van enkele punten. 

Zoals bekend, werd ter gelegenheid van het 50-jarig be
staan van de Bond. de Waller-medaille toegekend aan de 
heer Berthelot, voorzitter van de F.I.P. Deze kon tot zijn 

leedwezen niet aanwezig zijn in Amsterdam en daarom 
werd de gelegenheid, die dit Congres bood, dankbaar aange
grepen om hem de medaille te overhandigen. In warme 
woorden dankte de heer Berthelot voor deze onderscheiding, 
die hij op hoge prijs stelde, omdat hij de waarde ervan ken
de en waardoor hij werd opgenomen in de rij van vooraan
staande verzamelaars, van wie hij er verschillende persoon
lijk heeft leren kennen en waarderen. 

Na deze kleine plechtigheid voerde de heer Poulie, die 
in deze vergadering van gedelegeerden als vertegenwoori-
ger van Turkije aanwezig was, het woord, waarbij hij 
constateerde dat er o.a. in Nederland twee partijen be
stonden, om welke reden hij namens HoUandia aan de heer 
Berthelot een medaille aanbood. Deze aanvaardde de me
daille onder het uitspreken van de hoop, dat Hollandia 
weer spoedig in de Bond zou terugkeren. Het gebaar van 
Hollandia werd door verreweg de meeste gedelegeerden 
niet begrepen en na afloop van de vergadering moest de 
Nederlandse delegatie dan ook in verschillende gesprekken 
toelichten, dat de twee partijen bestonden uit enerzijds de 
Bond met ca 50 aangesloten verenigingen en anderzijds de 
vereniging Hollandia, die de Bond had verlaten. 

Vele belangrijke punten kwamen tijdens de zittingen ter 
sprake. Wij noemen daarvan de volgende: samenwerking 
van de keuringsdiensten en onderlinge erkenning, beroep 
op een centrale instantie, het aanbrengen van de keurstem
pels op een uniforme, internationaal erkende wijze, ver
betering van de wetgeving om vervalsingen te kunnen te
gengaan. Het tegengaan van voor de filatelie schadelijke 
uitgiften. Het samenwerken van jeugdgroepen in de ver
schillende landen. Het in stand houden van de kwaliteit van 
verzamelingen door grondige bestudering van de schadelijke 
invloeden van het albumpapier en de gom, klimatologische 
invloeden enz. Het beeldverzamelen wordt uitvoerig bespro
ken, wederzijds begrip is noodzakelijk, het wordt betreurd, 
dat in enkele landen een afzonderlijke organisatie tot stand is 
gekomen, al wordt ook dankbaar herinnerd aan vruchtbare 
samenwerking. Te vaak voert evenwel persoonlijke eer
zucht tot afscheiding en naar aanleiding hiervan verklaart 
de heer Berthelot liever te willen aftreden, dan een een
wording door zijn persoon in de weg te staan, ook nationaal 
ziet men dit verschijnsel en hij herinnert aan het devies van 
het wapen van België: „Eendracht maakt macht". 

Een reorganisatie van het F.I.P.-bestuur ligt in het voor
nemen, in afwachting daarvan wordt het huidige bestuur 
geheel herkozen, in vacatures wordt niet voorzien. 

Een aanvrage van de Oost-Duitse Bond om als lid te 
worden toegelaten wordt afgewezen, omdat uit een aantal 
uitingen blijkt, dat de filatelie aan de politiek dienstbaar 
wordt gemaakt, hetgeen onjuist wordt geacht. 

Een van de vertegenwoordigers van de West-Duitse Bond, 
de heer Wendt, deelde nog een aantal bijzonderheden mede 
over de komende tentoonstelling te Hamburg, die inderdaad 
groots belooft te worden. Het is dan ook zeer te hopen, 
dat vele Nederlandse verzamelaars gebruik zullen maken 
van de mogelijkheden om deze filatelistische feestweek (er 
is veel meer dan alleen een tentoonstelling) bij te wonen. 

De internationale tentoonstelling te Palermo zal onder 
patronage van de F.I P. worden gehouden. Verdere tentoon
stellingen worden geprojecteerd in Warschau (1960), Boe
dapest (1961), Praag (1962), Stamboel (1963). 

Ten slotte nog een enkel woord over hetgeen op zegel-
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gebied deze dagen werd gebracht. Het verschijnen van 
de Europazegels is aanleiding geweest deze in de landen
paviljoenen te verkopen. Dit is op zich zelf niets bijzonders, 
verschillende landen deden dit voor alle in die landen ver
schenen zegels. Een novum was echter, dat de complete 
serie van de deelnemende landen, t.w. Nederland, België, 
Luxemburg, Frankrijk, Italië, Duitsland en het Saarge
Died compleet in elk dezer landenpaviljoenen werd ver
kocht en voorts, dat de zegels van het eigen land in het pa
ifiljoen van dat land werden afgestempeld, b.v. de Neder
landse Europazegels werden in het Nederlandse paviljoen 
DP de Expo te Brussel afgestempeld met een stempel 
AMSTERDAM! 

Onnodig om te zeggen, dat de verzamelaars, die dit mooi 
ifinden en het toejuichen om dergelijke monstruositeiten 
:e laten verspreiden en verzamelwaardig te vinden, er toe 
bijdragen om de filatelie te doen verworden tot het bijeen
waren van voorwerpen, die mijlen ver afstaan van wat de 
aorspronkelijke en reële betekenis is van een postzegel of 
30ststuk. 

Laat ons hopen, dat het gezonde verstand van de ver
zamelaars er toe zal leiden, dat dit experiment de volgende 
aren niet wordt nagevolgd. 
Voorts was er de Belgische serie van 16 waarden met een 

i'erkoopprijs van Bfr. 100,— ten bate van de bouw van het 
JNOpaviljoen op de Expo. Deze serie was uitsluitend te ver
krijgen als complete serie op het hoofdpostkantoor te Brus
lel en in het UNOpaviljoen, alleen de vier laagste waar
Jen waren afzonderlijk te koop op deze kantoren. De fran
ceergeldigheid bestond alleen voor stukken, die in de brie

venbus van dit paviljoen werden gedeponeerd, of daar wer
den afgegeven. De Belgische Bond deelde enkele maanden 
geleden over deze serie in een circulaire aan zijn leden het 
volgende mede: 

„ . . . .zonder zich te willen uitspreken, noch over de kunst
waarde, noch over het philatelistische belang, noch over 
de ware noodzakelijkheid, noch over de totale prijs, noch 
over het doel, noch over de uitzonderlijke schikkingen 
van de te koopstelling en de frankering dezer reeks, 
waarvan de oplage beperkt wordt tot 600.000 volledige 
reeksen, heeft de Landsbond zich in verbinding gesteld 
m e t . . . . enz"(volgen mededelingen over de wijze waarop 
de zegels kunnen worden besteld). 

Aan deze woorden behoeven wij niets toe te voegen, zij 
zijn zonder meer duidelijk genoeg. Wij herinneren er in 
dit verband aan, dat de heer Van der Auwera, in zijn kwa
liteit van voorzitter van de F.I.P.commissie ter bestrijding 
van schadelijke uitgiften, mede uit naam van Nederland, er 
op aandrong de grenzen van hetgeen schadelijk moet worden 
genoemd, scherper te trekken. Laten wij hopen met succes. 

De feestmaaltijd aan het slot verliep zeer geanimeerd, er 
waren (gelukkig) zeer weinig sprekers en bij het afscheid 
nemen bleek algemeen het verlangen om elkaar in Ham
burg — in groter getale — weer te treffen in dezelfde sfeer 
van voortreffelijke samenwerking. 

Tot slot een woord van warme dank en welgemeende 
hulde aan het adres van de bestuurders van de Belgische 
Bond en hun medewerkers voor de grote gastvrijheid en de 
voortreffelijke organisatie. W. J. B. 

Nederland 
Rubnekredacteur: 

J. Eijgenraam, 

Nieuwe Haven 123a, 

Schiedam. 

\FWIJKINGEN 
Het aantal foutjes, in de regel als „druktoevalligheden" 

lan te merken, dreigt een dergelijke omvang aan te nemen, 
iat het ons helaas niet meer mogelijk is hiervan in het ver
olg in dit Maandblad melding te maken. 
In het belang van onze lezers die hiervoor belangstelling 

oesteren, zullen wij voortaan slechts de aandacht vestigen 
>p „foutjes" van zegels die nog aan de loketten van de post
antoren verkrijgbaar zijn met aanduiding van de plaats in 

iet vel waar zij mogelijk kunnen worden aangetroffen. 
Ms laatsten vermelden wij thans nog: 

uchtvaartfonds 1954 
2 + 2 cent. De heer W. Beerends te Rotterdam toonde ons 

;en druktoevalligheid „Vlek shirt" (zegel nr. 1 van het vel). 
tinderzegel 1957 

8 + 4 cent. De heer P. Ch. Veen te De Bilt zond ons dit 
;egel met flauwe, zowel horizontale als verticale lijntjes in 
iet zegelbeeld 

■:TSING EN PLAATNUMMERS 
edurende het tijdvak van 1 juni t/m 31 augustus 1958. 

•ortzegels: 
1 cent etsingnummer 2 26 cent 
e „ „ 2 60 „ 

etsingnummer 1 
1 

''rankeerzegels: 
cent cijfertype etsingnummer LR 19 en LR 24 

(de nummers 20 t/m 23 worden niet gebruikt) 
2 „ Kon. Juliana etsingnummer LR 5 
2 „ Europazegel 1958 offsetdruk, geen nummer 
O „ Europazegel 1958 offsetdruk, geen nummer. 

NIEUWE WAARDEN FRANKEERZEGELS. 
Dienstorder H. 503 d.d. 9 oktober 1958 van de PTT meldt: 

1. Ten vervolge op do 218'1958 wordt medegedeeld, dat de 
daarin aangekondigde nieuwe frankeerzegels van 37, 62 en 
80. cent gereed zijn. De zegels zijn vervaardigd naar het ont
vi^erp Hartz 1953, met de beeltenis van H.M. de Koningin „en 
profil". 

2. De zegel van 37 cent is Turks groen van kleur, die van 
62 en 80 cent resp. oud rose en paars. 

3. Het hoofd van de afdeling Controle Postwaarden zal een 
dezer dagen aan de kkt ambtshalve een hoeveelheid van 
deze zegels toezenden. Met de verkoop zal aanstonds na de 
ontvangst kunnen worden begonnen. 

BUITENGEBRUIKSTELLING POSTZEGELS VAN 
VROEGERE UITGIFTEN. 
Dienstorder H. 484 d.d. 2 oktober 1958, gewijzigd bij dienst
order H. 504 d.d. 9 oktober 1958 van de PTT meldt het vol
gende: 
1. In herinnering wordt gebracht, dat met ingang van 1 ja
nuari 1959 de volgende postzegels buiten gebruik gesteld en 
voor de frankering waardeloos zullen worden: 
a. De Zomerpostzegels, uitgifte 1957; frankeerwaarden 4, 6, 

7, 10 en 30 cent; 
b. de in 1957 uitgegeven De Ruyterpostzegels; frankeer

waarden 10 en 30 cent; 
c. de in 1957 uitgegeven bijzondere postzegels met bijslag 

ten bate van het Nederlandsche Roode Kruis; frankeer
waarden 4, 6, 7, 10 en 30 cent; 

d. de in 1957 uitgegeven Europapostzegels; frankeerwaarden 
10 en 30 cent; 

e. de Weldadigheidspostzegels (Kinderpostzegels) uitgifte 
1957 frankeerwaarden 4, 6, 8, 12 en 30 cent. 

Dag van de postzegel in Denemarken 
In dit land wordt bovengenoemde dag op 9 november a.s. te 
Aalborg in Jutland gehouden, waar de plaatselijke postzegel
verzamelaarsvereniging met de organisatie is belast. Ook nu 
zullen daarbij speciale enveloppen worden uitgegeven ver
sierd met een historisch gebouw uit deze stad, terwijl de 
posterijen voor een speciale afstempeling zorgen. 

Een dergelijk couvert, als drukwerk toegezonden, kan men 
verkrijgen door toezending van 2 internationale antwoord
coupons, en als brief door toezending van 3 dezer coupons. 

Aanvragen te richten aan Hans U. Wölffel, Gylfesvej 15, 
Helsingor, Denemarken. 
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OVER HET REPAREREN 
VAN POSTZEGELS 
Het repareren van postzegels... . een onderwerp, waarover 
we gaarne praten, maar een officieel gesprek liefst maar ver
mijden. Het is een feit, dat ontelbare zegels worden gerepa
reerd en wij schromen dit ernstig euvel onder het oog te zien. 

Reeds vele jaren — sommigen beweren zelfs zo lang 
„filatelie" bedreven wordt — worden zegels met kleine en 
grote gebreken „vakkundig" gerepareerd in uiterst geperfec
tioneerde inrichtingen. 

Zo kan men o.m. spreken van een „reparatie-industrie" in 
Duitsland en, als de geruchten juist zijn, zijn er ook in ons 
land handige lieden, die afwijkende tandingen zo netjes we
ten te monteren, dat ze schier niet van echt te onderkennen 
zijn. Dunne plekjes, scheurt.ies en zelfs grotere mankementen, 
worden praktisch onzichtbaar hersteld. 

Al is het waar, dat we dankbaar zijn als deze kundigheden 
de rampen weten te herstellen, — bijvoorbeeld wanneer een 
sigarettenpeukje ons kledingstuk van een brandgaatje voor
ziet — voor het herstellen van postzegels, zijn en blijven wij 
toch erg huiverig. 

Goedkope zegels komen meestal, door te hoge reparatie-

\ , 

Rubnekredacteur: 

j . C E M Dellenbag. 

Statenweg 172-c. 

Rotterdam-C 2. 

Luchtpost 
Eerste K.L.M.-vlucht via de Noordpool. 

Op 1 november zal de K.L.M, haar eerste officiële lijn-
vlucht naar Tokio en Biak via de Noordpool maken. In de 
postzegelhandel zullen 2 verschillende enveloppen verkrijg
baar zijn en wel één voor de vlucht Amsterdam-Blak (dus 
de gehele vlucht) en één voor de vlucht Amsterdam-Tokio 
(dus gedeeltelijke vlucht). De op deze wijze verzonden 
enveloppen zullen door de PTT van een bijzonder stempel 
worden voorzien. De voorzijde der enveloppe vermeldt het 
adres van de K.L.M, vertegenwoordiger te Tokio of te Biak, 
welke vertegenwoordigers voor terugzending aan de op de 
achterzijde der enveloppe vermelde persoon zullen zorg dra
gen. Deze terugzending geschiedt kosteloos voor zover Ne
derland betreft. 

Laatste dag der ter postbezorging is 30 oktober a.s. (mid
dernacht). Voor de frankering kan gebruik worden gemaakt 
van de zgn. kraaizegels van 25 cent, die hiertoe van 20 t/m 
30 oktober aan de postkantoren verkrijgbaar zal zijn. 

Dit zegel is echter niet verplicht en kan frankering met 
iedere geldige zegel geschieden. 

Er zijn 4 verschillende afstempelingen, waarvan wij er 2 
hierbij afbeelden, n.l. die voor de vlucht Amsterdam-Biak 
en voor Biak-Tokio. De stempels Amsterdam-Tokio en Biak 
Amsterdam, komen in tekening overeen met eerstgenoemd 
stempel. 

^^ß^M.^^ ^ " i ^^^O. 

i te koop Revr.: 
.,i>) IND. A. V. 
>84, D»n Hsag. 
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Schoorise p'-

kosten, voor deze „vakkundige behandeling" niet in aanmer
king, het zijn in hoofdzaak de duurdere zegels die een der
gelijke „restauratie" ondergaan. 

Wij meenden, in het belang van de verzamelaars met be
scheiden beurs, dit onderwerp in ons maandblad eens te moe
ten aansnijden, omdat het ons niet langer wenselijk voor
komt de ogen te sluiten voor dit ernstig gevaar. Want onver
mijdelijk wachten hen grote teleurstellingen, die zich op de 
glibberige paden begeven, welke deze „reparateurs" voor hen 
hebben aangelegd. 

De verzamelaar met „bescheiden beurs" welke zich bi] uit
zondering de weelde veroorlooft een duur zegel aan te kopen 
en er des te eerder toe besluit, als het zegel laag in prijs 
wordt aangeboden, — welk zegel dan automatisch het „pronk
stuk" van zijn collectie moet uitmaken — loopt inderdaad 
het gevaar voor zijn „koopje" een gerepareerd zegel te krij
g e n . . . . ongetwijfeld keurig gerepareerd, m a a r . . . . 

De zgn. grote verzamelaar, bekend met het sluipende ge
vaar, zal zo iets niet gemakkelijk overkomen. Deze verlangt 
waarborgen van echtheid, m.a.w., hij eist dat het kostbare 
zegel van een deugdelijke keur is voorzien of laat eerst een 
erkend expert zijn oordeel geven voor hij definitief tot aan
koop overgaat. 

Gekeurde zegels zijn aan de achterzijde voorzien van een 
stempeltje en in de regel tevens vergezeld van een soort 
certificaat van echtheid en deugdelijkheid; de plaats waar 
het stempel door de keurmeester wordt geplaatst is ook vaak 
van betekenis, wat zijn beoordeling betreft van: vals - ge
repareerd - matig exemplaar - goed zegel zonder gebreken. 

Wij raden ten zeerste aan bij aankoop van duurdere zegels 
met bovenstaande rekening te houden. Kijk voor alles naar 
de keur en als dit er niet 's, wees dan dubbel op uw hoede, 
waag liever een paar gulden aan een expertise, dan meerdere 
guldens te verspelen aan een mogelijk waardeloos exemplaar. 

Wij meenden goed te doen en vooral onze meer jonge ver
zamelaars een dienst te bewijzen, door hen er op attent te 
maken, dat het opnemen in de verzameling van gerepareerde 
zegels — om maar van valse zegels niet te spreken — in 
geen enkel opzicht aanbeveling verdient, en dat gerepareerde 
zegels voor echte te laten doorgaan, door ons als misdadig 
wordt beschouwd. Immers, dit komt eigenlijk neer op een 
voor de gek houderij v a n . . . . uw erfgenamen. 

Ons zijn gevallen bekend van collecties, die de trots waren 
van de familie, maar — toen zij na het overlijden van de ver
zamelaar geveild werden — geen vijfde deel opbrachten van 
de hoog gespannen verwachtingen: de experts hadden de 
meeste „dure" zegels als vals of gerepareerd moeten verwij
deren, want het verkopen van gerepareerde zegels voor echt 
is toch zeker oplichterij. 

Het is om al deze redenen, dat wij deze kwestie hier met 
zoveel nadruk aan de orde stellen. Over de ongetwijfeld grote 
techniek van de vervalsers en reparateurs zouden stellig heel 
interessante dingen te vertellen zijn, maar wij menen, daar
door aan deze bedervers van onze goede zaak te veel eer te 
bewijzen, wij bepalen ons dus tot ernstige waarschuwing bij 
het kopen van duurdere zegels. 

Advertenties, waarin wordt aangekondigd, dat „een twin
tigjarige ervaring in het vakkundig uitvoeren van repara
ties" waarborg biedt, dat de zegels van echt niet meer te 
onderscheiden zullen zijn, moeten iedere ernstige verzame
laar toch wel tot de grootste omzichtigheid bij het kopen van 
zegels aanleiding geven. 

Men zij dus gewaarschuwd. R. C. 
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Jed. NieuwGuinea, Unie Staten, Ned. Lndië en 
tep. Indonesia (tot 10.ß.'54). 

lubriekredacteur. 
J. Uylen, Herrn. Heijeimanslaan 6, Eindhoven. 

fEDERLANDSNIEUWGUINEA. 

Zoals reeds in ons vorige nummer op biz. 183 werd gemeld 
erscheen hier een serie fiankeerzegels met toeslag ten bate 
an het Rode Kruis m dit gebied. In verband hiermede meldt 
)ienstorder H. 426 d.d. 4 september 1958 van de Nederlandse 
'.T.T. het volgende: 

Bijzondere NieuwGuinese postzegels met bijslag t.b.v. het 
lode Kruis. 

1. De Postadministratie van Ned. NieuwGuinea zal bin
enkort een serie bijzondere frankeerzegels uitgeven met een 
IJ slag t.b.v. het Rode Kruis daar te lande. 
2. Aan de kantoren, waar een loket voor de verkoop van 

ostwaarden aan verzamelaars is opengesteld — zie art. 15 
an de postgids — zal door hcp een hoeveelheid van deze 
sgels worden toegezonden. Eventueel meer benodigde exem
laren kunnen bij hcp worden aangevraagd. 
3. De zegels worden uitgegeven in 4 frankeerwaarden 

aar 2 verschillende ontwerpen. Ze zijn ontworpen door de 
unstenaar André van der Vossen te Overveen en gedrukt 

offset door de N.V. Joh. Enschedé en Zn te Haarlem. 

■ankeer
Iwaarde 

1 5 et 

l lO et 

1 25 et 

ho et 

bi|s 

5 

5 

10 

10 

lag 

ct 

ct 

ct 

Ct 

voorstelling 

voorouderbeeld 
(noordkust van 
NieuwGuinea) 
bakje in de 
vorm van een 
mensenfiguur 

(AsmatPapoea 
gebied) 
voorouderbeeld 
(noordkust van 
NieuwGuinea) 
bakje in de 
vorm van een 
mensenfiguur 

(AsmatPapoea 
gebied) 

kleuren 

blauw, rood
bruin, zwart en 
rood 
oudrose, geel, 
zwart en rood 

groen, rood
bruin, zwart en 
rood 
sepia, geel, 
zwart en rood 

verkooppr1 
ook voor 1 

Nederland 1 

10 ct 

15 ct 

35 ct 

40 ct 

e prijs van de serie bedraagt dus ƒ 1.—. 
4. De zegels mogen — rekening houdende met de open-
ellingstijd van het filatelistenloket — van 1 oktober t/m 31 
ïcember 1958 worden verkocht. Onverkochte exemplaren 
loeten na laatstgenoemde datum zo spoedig mogelijk (uiter-
jk binnen 7 dagen) op de gebruikelijke wijze aan hcp wor
in teruggezonden. 

EDERLANDSE ANTILLEN 
Ter gelegenheid van het gouden jubileum van de Lands-
idio-Dienst worden op 16 oktober 1958 twee herdenkings-
)stzegels uitgegeven, beide met hetzelfde embleem (een 
ereldbol met opschrift Lands Radio, tegen een achtergrond 
m pijlen. Beeldmaat 36 x 23,43 mm, zegelafmeting 40 x 
,43 mm en tanding 11% : 11. 

'■/z c. bruin en blauw, 
c. donkerblauw en rood. 

Speciaal eerste dag van uitgifte afstempelmg. 
De heer Evers meldt ons nog, dat het Aruba Caribean Hotel 
et op tijd klaar zal zijn en de opening dan ook eerst in 
aart of april a.s. wordt verwacht. In verband hiermede zal 
;t betreffende zegel dan ook later verschijnen. 
Veroorzaakt door veranderde posttarieven zullen ingaande 
sril 1959 enige aanvullende waarden verschijnen in de serie 
!r thans koerserende waarden. 

Poststukken 
Rubriekredacteur 

Nederland en O.G. 

J. H. Broekman, 

Hoflaan 25, Bergen (N.H.) 

Nederland en Korea 
Het artikel onder dit hoofd in het septembernummer heeft 
me twee reacties bezorgd. 

De heer De Poorter uit Weert schrijft een exemplaar te 
bezitten met het etempel: ARMY AIR FORCE POSTAL 
SERVICE  APO  JUL 20 1952. 

Hiermede is een drukfout tevens hersteld, want in het 
vorig nummer stond „Forces". Nieuw is de vroege datum. 

De heer Uitenbogaart uit Amersfoort was zo vriendelijk 
drie couverten te zenden en goed te vinden dat één kon 
worden afgebeeld. Nu is ook duidelijk, hetgeen op de af
beelding in Postal Stationery niet goed te zien was, dat 
rechts beneden in het vak „Aan:" voorkomt met vier ge
stippelde adreslij nen, doch in het af zendervak te lezen 
staat: „From:" en onderaan: „NAPO 5100 c/opostmaster/ / 
AmsterdamSchiphol" in lichtblauwe letters. 

De ibeschrijving van de drie gestempelde couverten (nr. 2 
van vorig nummer) luidt als volgt: 
a. zonder vertrekstempel. Als aankomststemi>el: „Uitreiken 

zonder portheffing/Zpostkantoor 'sGravenhage" (violet). 
b. ArmyAir Force Postal Service / Nov 4 1953 / A.P.O. in 

zwart en in rechthoek: PORTVRIJ UITREIKEN /Exp. 
bur. Asd/Schiphol (in violet). 

c. ArmyAir Force Postal Service / Dec 1 1953 /A.P.O. in 
zwart en in redhthoek: PORTVRIJ UITREIKEN /Exp. 
bur. Asd/Schiphol (in violet). Zie afbeelding. 

Beide heren vriendelijk dank voor hun mededelingen. 

TÄTW 

J 

\ 

•'cyi'% 

(Poststukken Buitenland op pag. 215) 

A g e n d a v a n 

Fl 1 a te 11 st i SC h 
15 november 

1113 december 

1959 
2231 mei 

e g e b e u r t e n i s s e n 
Vei l inq Shanahan, Dubl in 1 
Tentoonstell inq georganiseerd door 1 
de 1 V. Philatelica afd . Walcheren, 
onder de naam: „ Z e p h i t o " , Schut 1 
tershofzaal te Midde lbu rg . Spec. 1 
enveloppen met ev. spec, stempel 1 
bestellen bi j J. Braan, Leliestraat 1 
39 Middelburg 

in tern, f i l . tentoonstel l ing „ In te r  1 
posta 1959" te Hamburg 1 
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Stempels 
Rubriek redacteur 

A van der Wil l igen, 

Laan van Poot 19^, 's-Gravenhage 

Gelegenheidss tempels. 
Een tweetal dienstorders meldde op 11 september j.l. wel 
zéér op het nippertje, dat het hierbij afgebeelde speciale 
stempel AMSTERDAM - EUROPA met (vaste) datum 13.9.58 
zou worden gebruikt: 
a. te Brussel in het Nederlands paviljoen der Wereldten

toonstelling van 13 t/m 15 september en eventueel volgen
de dagen, uitsluitend op de Nederlandse Europa-zegels. 
Verzending op poststukken was vanuit Brussel echter niet 
mogelijk! 

b. te Amsterdam aan het distriotspostkantoor, alleen voor 
poststukken, die uitsluitend met Europa-zegels voldoende 
gefrankeerd waren en aan het loket werden aangeboden 
dan wel zo tijdig werden toegezonden, dat zij uiterlijk op 
16 september j.l. bij de directeur van genoemd kantoor 
waren aangekomen. 
Te Brussel werd in alle paviljoens van de zes landen der 

Kolen- en Staalgemeenschap een soortgelijk stempel (met de 
namen der hoofdsteden van de betrokken landen) gebruikt, 
ook nog verscheidene dagen na 13 september, terwijl in elk 
der paviljoens ook een complete serie van alle Europa-zegels 
ongebruikt te krijgen was. 

Hoewel een hierop betrekking hebbend persbericht om
streeks 11 september ook in verscheidene couranten is ver
schenen, vrezen wij, dat toch niet alle belangstellende ver
zamelaars tijdig van deze mogelijkheden op de hoogte ge
weest zijn en dus op de postzegelhandel moeten terugvallen 
om zich dit speciale stempel te verschaffen! 

Ter gelegenheid van de Dag v. d. Postzegel en ter viering 
van het 65-jarig bestaan van de Postzegelvereniging „Breda" 
werd in „de Beyerd' te Breda op 4 oktober j.l. een tijdelijk 
postkantoor gevestigd, waar men gebruik maakte van het 
hierbij afgebeelde poststempel en van speciale aanteken-
strookjes, desgewenst op bijzondere enveloppen. 

Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de afdeling 
Venlo der Int. Ver. „Philatelica" werden eveneens een — 

NIEUWS 
VAN 
HET N.F.C. 

Met ingang van heden wordt het secretariaat, als gevolg van 
de verhuizing van de heer G. C. van Veenendaal, waar
genomen door de heer H. P. van Lente, Curagaostraat 35, 
Amsterdam-W. 

Aanvragen voor lezingen uitsluitend te richten aan de heer 
J. C. Schäfer, Groenendaalstraat 9, Amsterdam-W. 

Wij verzoeken de verenigingen dringend tijdig hun aan
vragen in te zenden, aangezien er reeds vele aanvragen 
lopen, opdait wij een zo' goed mogelijke sluitende verzending 
kunnen waarborgen. 

Onderstaande lezingen zijn beschikbaar: 
1. De postgesohiedenis van Zuid-Afrika. 
2. Zwitserland, door zijn postzegels gezien. 
3. De postgesichiedenis van Palestina, deel I (Bijbelse tijd/ 

1914). 
4. De postgeschiedenis van Palestina, deel II (Br. mandaat/ 

Israël). 
5. De postzegels der Verenigde Naties. 

hierbij afgebeeld — speciaal poststempel en bijzondere aar 
tekenstrookjes gebruikt, desgewenst op bijzondere envelop 
pen, tijdens een tentoonstelling in de Venlonazaal, gehoude 
van 10-12 oktober. 

Machinestempels. 
Sedert 10 september werden te Amsterdam-C.S., 's-Graver 
hage, Rotterdam-C.S. en Utrecht-Station bijzondere vlagg€ 
gebruikt voor de Internationale Correspondentieweek va 
5-11 oktober j.l. 

Typenraders tempels. 
1.9.1958. Poststation Bocholtz werd omgezet in een hull 

postkantoor. 
De navolgende hulppostkantoren werden op de er acht( 

vermelde data in poststations omgezet: Scharendijt 
(1.9.1958), Zwaag (15.9.1958), Heerjansdam en Rossum (Gld 
beide op 1.10.1958. 

1.10.1958. Gevestigd: postagentschappen Amsterdam-De] 
kinderenstraat en Emmen-Nijkampenweg. 

,-4^i^!A-<,. 

^(Giim^^ 

[ ^ ^-y VRIENDSCHAP BLIJFT 
m ^ m ALS U SCHRIJFT. 
v;fOIX20j4{ INTERNAT CORR.WEEK 
L . f 5 - -11 OKT. 1958. 

6. De postzegels van Egypte. 
7. De postzegels van Finland. 
8. Rembrandt op postzegels. 
9. Schepen op postzegels. 

10. De postgeschiedenis van het Suezkanaal. 
11. Het ontstaan van onze lettertekens. 
12. Tandingen. 
13. Opdrukken. 
14. Filatelistische Varia (postzegels met een bijzondere g 

schiedenis. 
15. Bijzondere sporten op postzegels. 
16. Filatelistische puzzel-serie I. 
17 Filatelistische puzzel-serie II. 
18. Parijse Ballonpost 1870-'71. 
19. Tochten over de Atlantische Oceaan (Van Noormann 

tot heden). 
20. Papier en watermerken. 

IN AANMAAK ZIJN: 
21. Oud-Engeland. (gereed begin oktober). 
22. Elektriciteit op postzegels, (gereed eind oktober). 
23. Randgebieden der filatelie. 
24. De geschiedenis van Noorwegen op postzegels. 
25. Kleuren van Postzegels. 
26. Zegels in bijzondere samenhang. 
27. Hoe worden postzegels gemaakt. 
28. Stempels. 
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nueuMve 

;UROPA 
BELGIË 

13-9-58. Europa-postzegels in gelijke tekening als 
ie van de overige Klein-Europa landen. Rasterdiep-
ruk van de Zegeldienst te Mechelen in vellen van 
0 zegels; zegelafmeting 27^2 ^ 38 V2 "im, tanding 11 ^ . 
,50 F. , rood en donkerblauw, 
F , , blauw en rooa. 

DUITSLAND 
bondsrepubliek 

13-9-58. Europa-postzegels. Aan de melding in ons 
orige nummer op blz. T88 kunnen wij thans nog toe-
oegen: rasterdiepdruk van de staatsdrukkerij op 
apier met watermerk DBP, zegelafmeting 28 x 33 mm, 
mding 131/2X14-

I-10-58. Weldadigheidszegels. Druk als boven. 
7-f 3 (pf) donkerbruin, lichtbruin en rood, portret 

van F. W. Raiffeisen (1818-1888) grond
legger der boerenleenbanken. 

0 + 3 ,, groen, rood en geel, boerenmeisje met 
karntonnetje 

o + io ,, rood, geel en blauw, meisje met druiven 
o-i-io ,, blauw, geel en bruin, boeren-arbeider 

>eniocratlsche republiek 
29-8-58, Najaarsbeurs van Leipzig. Van deze zegels 

emeld in ons vorige nummer geven wij thans de af-
eelding van een dezer zegels. 

19-9-58. Volksstrijd tegen de atoomdood. Raster-
iepdruk op papier met watermerk DDR en kruisbloem, 
egelafmeting 32 x 27 mm (beeldmaat 28 x 23 mm). 
egelontwerp van Carl Sauer te Berlijn. Miljoenen 
plage. Beide zegels met gelijke afbeelding : uitgestrekte 
rmen afkomstig van mensen van 3 verschillende rassen, 
en atoombom afwerende en verbrekende, 
o (pf) rood 
5 ,, blauw. 
19-9-58. Ie Zomerspartakiade der bevriende legers. 

)ruk en papier als boven. Zegelafmeting 27x32 mm 
beeldmaat 23 x 28 mm). Zege lont werpen van Oskar 
.eisner te Berlijn-Blankenfelde. De 10 pf is in beperkte 
leine oplage, de beide andere waarden in een miljoenen 
plage. 
o (pf) groen en bruin, soldaat een hindernis over-

klimmende 
,, rood en geel, embleem der Spartakiade 
,, blauw en rood, marcherende sportonderwijzers 

met vlag. 

Voor deze uitgifte verscheen een officiële eerstedag 
nveloppe met afbeelding van het embleem, een vlag 
n toepasselijk Inschrift. 

15-9-58- Gedenkteken te Buchenwald. Het in 1956 
ersehenen zegel met afbeelding van het monument, 
erscheen als herdenkingszegel met blauwe opdruk 
14 september 1958". 
Dit zegel verscheen ook in een miniatuurvelletje ad 
50 DM. Zowel zegel als blokje waren niet gewoon 

erkrijgbaar, maar werden alleen verstrekt aan de 
igeschreven verzamelaars en wel i exemplaar per 
erzamelaar, het velletje bovendien alleen maar in de 

postkring Weimar. Vermoedelijk zullen zij later nog 
aan de loketten verkrijgbaar worden gesteld. 

15-9-58. Miniatuurvelletje met de 3 zegels gemeld 
in het nummer van januari jl. op blz. 18 (portretten 
van grote persoonlijkheden), waarop een opschrift 
betreffende de samenvoeging. 

West-Berlijn 
29-9-58. Aanvullingswaarde ,,Beroemde mannen 

uit de geschiedenis van Berlijn". 
10 (pf) groen en donkerbruin, portret van wijlen 

burgemeester Ernst Reuter (1889-1953)-

Saarland 
1-10-58. Weldadigheidszegels overeenkomstig de 

zegels der Bondsrepubliek, maar in de waarden: 
6 + 4 F. ; r2-f6 F . ; 15 + 7 F. ; en 30 + 10 F. 

FRANKRIJK 
13-9-58. Europa-postzegels overeenkomstig de ze

gels der andere Klein-Europa landen. Plaatdruk der 
staatsdrukkerij te Parijs, met zegelafmeting 36x40 mm 
en tanding 13. Gravering van Pierre Gandon. 
20 F. rood 
35 F. blauw. 

10-10-58. Raad van Europa. Ter vervanging van 
het zegel van 35 F. , gemeld in ons februarinummer op 
blz. 50, verschenen 3 postzegels in gelijke tekening 
van de vlag van de Europese gemeenschap en een zonne
bloem. Zegelontwerp en gravering van Decaris. Zegel
afmeting als de bijzondere Franse zegels, horizontaal 
formaat en tandmg 13. 
8 F. blauw, oranje en lilabruin; 

20 F. blauw, geel en geelbruin; 
35 F, blauw, rood en steenrood. 

11-10-58. Eerste dag verkoop te Parijs 13-10-58 op 
de overige kantoren. Samengaan van Parijs en Rome. 
Plaatdruk van de Staatsdrukkerij, horizontaal formaat. 
Zegelontwerp en gravering van Decaris. 
35 F. links gezicht in Parijs, rechts gezicht in Rome. 

II-10-58. Aanvulling der koerserende serie land
schappen e.d. Eerste dag verkoop te Foix, 13-10-58 op 
de overige kantoren. Zegelontwerp en gravering van 
Cami. 
15 F. kasteel van Foix. 

1-11-58. Eerste verkoop te Parijs, 13-10-58 op de 
overige kantoren. Inwijding van het UNESCO-paleis. 
Z'ïgelontwerp en gravering van Hertenberger. Nadere 
gegevens ontbreken nog. Wel wordt nog bericht, dat 
vele landen dit feit eveneens op de postzegel herdenken. 

GRIEKENLAND 
15-9-58. Bioemenserie ter gelegenheid van het 

Congres ter bescherming van de natuur, hetwelk te 
Athene werd gehouden van 11—19 september jl. Raster
diepdruk, veelkleurig. 

In zegelafmeting 22x38 mm; 
20 1. Narcis, verliefd op zichzelf, bekijkt zich zelf in 

het heldere water van een bron; achter hem een 
narcis (oplage 3 miljoen). 

30 1. Apollo en de lauriertakken waarin Daphne, die 
hij achtervolgde, zich bad gemetamorfoseerd 
(oplage 3 miljoen). 

50 I. Venus en de roos rood gekleurd door haar bloed 
docdat zij zich had verwond toen zij Adonis te 
hulp snelde, die door een slang dodelijk was ge
troffen (oplage 3 miljoen). 

70 1. Pan en de pijnboom waarin de goden Pytis hadden 
veranderd na zijn vermoording door Boreas (op
lage 3 miljoen). 

In zegelformaat 21x26 mm: 
1 D. Crocos atticus (oplage 2.200.000). 
In zegelformaat 22x32,5 mm: 
2 D Iris cretica (oplage 4 miljoen); 
3 D 50 Tulipa beotica (oplage 1.500.000); 
5 D. Cyclamen graecum (oplage 500.000). 

HONGARIJE 
8-8-58. Sportzegels. Rasterdiepdruk, zegelafmeting 

32x43 mm of omgekeerd; tanding i2Ï4-

20 f. rood, tafeltenni=bat en balletje (horizontaal); 
30 f. olijf, tafeltennisspeler in actie (verticaal); 
40 f. paars op geel, 2 worstelaars in strijd (verticaal); 
60 f. bruin op blauw, 2 worstelaars in strijd (horizon

taal); 
I Ft. blauw op lichtblauw, waterpolospeler in aktie 

(verticaal); 
2,50 Ft. roodbruin op geel, schoonspringster (verticaal); 
3 Ft. groenblauw op groenachtig, snelzwemmer in aktie 

(horizontaal). 

ITALIË 
23-8-58. Italiaans-Braziliaanse vriendschap (in 

verband met het bezoek van president Gronchi aan 
Brazilië). Rasterdiepdruk der Staatsdrukkerij te Rome 
op papier met watermerk ,,sterren". 
175 L. blauwgroen, triomfboog te Rome en omtrek-

kaart van Brazilië waarin geplaatst het a .s. 
parlementsgebouw in de toekomstige hoofdstad 
Brasilia; een vliegtuig symboliserende de lucht-
verbinding tussen beide landen. 

T3-9-58. Europa-zegels overeenkomstig de zegels 
der andere landen van Klein Europa. Rasterdiepdruk 
van de staatsdrukkerij te Rome op papier met water
merk ,,sterren". 
25 L. rood en blauw; 
35 F. blauw en rood. 

LIECHTENSTEIN 
4-12-58. Kerstzegels. Rasterdiepdruk van Cour-

voisier S.A. te La Chaux-de-Fonds. Zegelontwerp van 
kanunnik A. Frommelt te Vaduz. Druk in vel van 20 
zegels met randversiering, Plaatnummers i en 2. 
20 c. grijsgroen, Heilige Moritz en Heilige Agatha; 
35 c. donkerlila, St. Peter; 
80 c. donkerbruin, kapel St. Peter te Mäls-Balzers. 

NOORWEGEN 
15-9-58. Aanvulling koerserende serie met portret 

van koning Olaf V. 
45 (Öre) rood. 
De door ons in het augustusnummer op blz. 160 gemelde 
25 öre verscheen niet op 14 maar op 6-5-58. 

POLEN 
1-9-58. 19de Verjaardag van de verdediging van 

het postkantoor te Gdansk in 1939 tegen de Duitsers. 
Zegelontwerp van Cz. Kaczmarczyk, gravering van E. 
Konecki, plaatdruk van de PWPW. Zegelafmeting 
27x41 mm en tanding 11x11^2- Het opschrift ,,Oni 
byli pierwsi" betekent ,,Zij waren de eerste", hetgeen 
slaat op het feit, dat het postkantoor het eerst door de 
Duitsers werd aangevallen. 
60 gr. donkergrijsblauw, postbeambte met geweer, op 

de achtergrond een brievenbus. 

ROEMENIË 
De triptiekzegels ,,Spoetnik", gemeld en afgebeeld 

in ons januarinummer op blz. 19 werden in de U.S.A. 
in de handel gebracht met een opdruk in boekdruk in 
rode kleur met de afbeelding van de Expo-ster op de 
beide buitenzegels en het opschrift , ,Expositia Universal 
Bruxelles 1958" op het middenzegel. Of deze opdruk 
officieel is, is niet kunnen blijken. 

Herdenking loo-jarige geboortedag van Barbu 
Stefanescu Delavrancea (1858-1918), bekend schrijver 
en politicus. 
2 L. donkergroen, portret. 

15-11-58. Eeuwfeest van de Roemeense postzegel. 
Zegels in groot horizontaal formaat. 
35 b . handpers; 
55 b. schaar een stuk afknippende van een vel van 

de beroemde ,,ossenkop"-zegels van Moldavië; 
I L. 20 postiljon en postkoets; 
I L. 30 postbesteller te voet en te paard; 
I L. 55 Moldavië no. i ; 
1 L. 75 Moldavië no. 2; 
2 L. Moldavië no. 3 ; 
3 L. 50 Moldavië no. 4. 

Bovendien een miniatuurvelletje van 10 L. met af
beelding van een paartje Moldavië no. i . Dit velletje 
is alleen verkrijgbaar voor de bezoekers van de filatelisti-
sche tentootistelling die te Boekarest wordt gehouden 
van 15—30 november a.s. 
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\'ervolgens zal nog een serie postzegels verschijnen 
met afbeeldingen van paddestoelen, n!.: 
5 b . blauw, lichtbruin en donkerbruin, lepiota 

proeera; 
lo b. brons, oranje en bruin, clavaria flava 
20 b . grijs, rood en geel, amanita caesaria; 
30 b . groen, oranje en bruin, lactarius deliciosus; 
35 b. blauw, lichtbruin en donkerbruin, armillaria 

me Ilea; 
55 b. olijf, roodbruin en bruin, coprinus comatus; 
I L. blauwgroen, lichtbruin en donkerbruin, mochel-

Ia conica; 
I L. 55 donkergrijs, geelgrijs en rood, psalliota com-

pestris; 
1 L. 75 donkergroen, geelgroen en lichtbruin,'boletus 

edulis; 
2 L. groenbiauw, oranje en bruin, cantharella 

cibarius. 
Verder wordt nog verwacht: Herdenking 10de ver

jaardag van de sterfdag van Ernst Racovita (>856-ig47), 
een beroemd geleerde uit dit land. 
55 b . blauw en lichtblauw, Racovita en kaart van 
de Antartica. 

RUSLAND 
3-6-58. loo-jarige sterfdag van de-componist N. A. 

Rimsky-Korsakov (1844-1908). 
40 k. blauw en bruin, portret. 

24-6-58. 14de Wereld gymnastiek-kampioenschap-
pen. 
40 k. blauw en veelkleurig, turner aan de ringen; 
40 k. blauw, rood en veelkleurig, vrije oefening. 

25-6-58. Dag van de Sovjet-jeugd (vierkant zegel
formaat) : 
40 k. blauw en oranje, jonge man en vrouw; 
60 k. groen en oranje, idem. 

1-7-58. Conferentie te Stockholm voor ontwapening 
en samenwerking. 
60 k. blauw, zwart en rood, aardbol, atoomfiguur en 

atoombom. 
1-7-58. Vle Wereld voetbalkampioenschappen (zie 

augustusnummer blz. 160). 
15-7-58. 40ste Verjaardag van de Ukrainische Com

munistische partij: 
40 k. rood en donkerviolet, Ukrainische opstandeling. 

8-7-58. Ve Congres van de Internationale Archi
tectenbond te Moscou. 
40 k. blauw en rood, gestyleerd gezicht op het Kremlin; 
60 k. groen, rood en blauw, embleem. 

15-7-58. 8oste Verjaardag van Sadriddin Aini 
(schrijver 1878-1958). 
40 k. rood, zwart en geel, portret. 

16-7-58. Herdenking van het lanceren van de 
Spoetnik III . Zegel in samenhang met een vignetzegel. 
40 k. veelkleurig, Spoetnik. 

21-7-58. Ie Conferentie van de jonge socialistische 
arbeiders der wereld. 
40 k. lila en donkerblauw, embleem (2 wereldbollen 

waartussen het cijer i ) . 
29-7-58. Geofysisch jaar: 

40 k. groenbiauw, geo-magnetisme; niet-magnetisch 
zeilschip; 

40 k. blauw, meteorologie: radar registratie-apparaat 
en waarnemingsballon; 

40 k. blauw en geel, noorderlicht en waarnemingspost. 
12-8-58. Luchtvaart: 

60 k. veelkleurig, de TK 104 der luchtvloot en globe; 
I R. idem, de AN' 10 der luchtvloot en globe. 

14-8-58. 50ste Verjaardag van de Tungiski-meteoor. 
40 k. veelkleurig, plaats waar de meteoor is neer

gekomen en portret van L. A, Kulik. " 
18-8-58. Internationaal Astronomisch Congres te 

Moscou. 
40 k. bruin en groen, telescoop te Crimea; 
60 k. lichtblauw, violet en geel, embleem van het 

congres; 
I R. donkerbruin en blauw, telescoop van het obser

vatorium te Moscou. 

SAN MARINO 
1-9-58. Landbouw-serie. Rasterdiepdruk van de 

Staatsdrukkerij te Rome op papier met watermerk 
,.sterren". Zegelafmeting 30x40 mm; tanding 14. 
Zegelontwerp van R. Franzoni. 

1 L. bruingeel en blauw, gerst en gezicht op de 3 
rotsen; 

2 L. rood en donkergroen, maiskolf en gezicht op 
I der rotsen; 

3 L. geelbruin en lichtbruin, druiven en gezicht op 
I der rotsen; 

4 L. paarsrood en groen, perziken en gezicht op de 
3 rotsen; 

15 L. veelkleurig, als i L. 
25 L. idem, als 4 L. 
40 L. idem, als 5 L. 
80 L. idem, als 3 L. 

125 L. idem. als 2 L. 

TSJECHOSLOWAKIJE 
6-9-58. Uitgifte ter gelegenheid van de Nationale 

Postzegeltentoonstelling te Brno. Plaatdruk van de 
drukkerij der posterijen te Praag in vellen van 50 zegels 
voor de 3 laagste waarden en van 4 zegels van de hoogste 

waarden. Zegelbeeldafmeting der 3 lage waarden 
40X23 mm en der hoogste waarde 49x30 mm. Zegel-
ontwerpen van Prof. Eduard Milén en gravering van 
Jindra Schmidt. 
30 h. blauwviolet, Kinderhospitaal te Brno; 
60 h. rood. Nieuw raadhuis van Brno; 
I Kcs. bruin, Het Rode leger plein met de St. Thomas-
kerk te Brno; 
1,60 Kcs. donkergroen, gezicht op Brno. 

De hoogste waarde was alleen verkrijgbaar tezamen 
met een toegangsbewijs voor de tentoonstelling ä 1,50 
Kcs. Twee verschillende eerste-dag enveloppen werden 
voor deze zegels officieel verkrijgbaar gesteld. Ont
werpen van prof. Milén voornoemd en gravering van 
Jaroslav Goldschmied. Afbeeldingen: een gezicht op 
Brno en een lauwertak met postzegelalbum waarboven 
een duif met brief en een mandje waar postzegels 
uitwaaien. 

VATICAAN 
De nieuwe hoge waarden der luchtpost 500 L. en 

1000 L. blijken in twee verschillende tandingen voor 
te komen, nl. lijntanding 13̂ /4 en kamtanding 14. 

' JOEGOSLAVIË 
25-9-58. Vervanging van de koerserende serie 

Joegoslavië aan de arbeid door een nieuwe serie, nl . : 
3 d. olijf, ruwe olie produktie; 
5 d. roodbruin, scheepsbouw; 

10 d. blauwgroen, Sisak-staalwerken; 
15 d. rood, Jablonica-krachtstation; 
17 d. violet, houttransport; 
25 d. blauwgroen, gezicht op de autobaan Zagreb-

Ljubljana; 
30 d. blauwgroen, Litostroy-turbinefabriek te Zagreb; 
35 d. donkerrood, Lukavac cokesfadeling; 
40 d. rose, hotel in Titograd en openluchttheater te 

Serajewo; 
50 d. ultramarijn, brug over de Wardar bij Skoplje; 
70 d. ultramarijn, spoorwegstation en gedenkteken te 

Serajewo; 
100 d. donkergroen, Triplebrug te Ljubljana; 
200 d. oranje, Mestrovic-gedenkteken en station te 

Zagreb; 
500 d. donkergroenblauw, parlementsgebouw te Bel

grado . 
Zege lont werpen van R. Debenjek, met uitzondering 
van de 15 d. zegelontwerp van T. Krnjajik, gravering 
van Krnjajik, Kocmut en Babic. 
24-10-58. Geofysisch jaar. 

15 d. diepzee onderzoek. 
300 d. deel van de maan, aardbol en kunstmatige 

satalieten. 

IJSLAND 
27-9-58. Uitgave ter gelegenheid van de filatelisti-

sche tentoonstelling , ,FRIMEX". Plaatdruk van De 
la Rue te Londen: 
10 a. grijs, IJslandse ponny; 
2 K 25 bruin, idem. 

ZWITSERLAND 
1-12-58. Weldadigheidszegels. De laagste waarde 

in plaatdruk van de drukkerij der posterijen, de overige 
waarden in rasterdiepdruk van Courvoisier S.A. te 
La-Chaux-de-Fonds. 
5 c. -f 5 c. bruinkarmijn, Albrecht von Haller; 

10 c. -t- ro c. groengeel en bruin; 
20 c. + 10 c. donkerkarmijn, rood en geel, zomeraster; 
30 c. + 10 c. bruin, blauw, groen en geel; 
4 0 0 . ' + 10 c. blauwgrijs, groen en geel, Kerstroos. 

BUITEN EUROPA 
ARGENTINIË 

23-8-58. Het in ons vorige nummer op blz. 189 
afgebeelde en beschreven zegel van i p. blijkt deel uit 
te maken van een serie van 3 zegels uitgegeven ter 
herdenking van het eeuwfeest van de eerste Cordoba 
en Argentijnse Uniezegels, nl . : 
40 c. La Galera (de postkoets) en het zegel Cordoba 

1858, 5 c. 
en voor de luchtpost: 
80 c. gezicht op Buenos Aires, naar een litho van Deroy 

en de 2 p. van 1858, Argentinië; 
l p . de post van Santa Fé, door J . L. Palliere en de 5 c. 

1858 Argentijnse Unie. 

AUSTRALIË 
2-2-59. Koerserende serie. Zegels met nieuw portret 

van koningin Elisabeth II, ter vervanging van de nog 
koerserende gelijke waarden. Deze uitgave-datum valt 
samen met de opening van de Australische Nationale 
Philatelistische Tentoonstelling die van 2—7 februari 
a.s. in het Raadhuis van Sydney. N.S.W, wordt ge
houden en waaraan ook de Argentijnse Posterijen deel
nemen. 
I d. buste portret van Kon. Elisabeth II ; 
4 d . driekwart portret van Kon. Elisabeth I I . 

5-11-58. Kerstzegels. Druk van de Note Printii 
Branch, Commonwealth Bank of Australia te Melbourm 
in vellen van 120 zegels. Beide zegels in gelijke tekenii 
van de aanbidding door de herders. Zegelafmeting a 
de koerserende 2/-. 
3 '/2 d. rood ; 
4 d. purper. 

De zegels zullen ongeveer 7 weken verkrijgbaar ziji 
Zij vormen samen de waarde voor een gewone buitei 
landse brief. 

De bovengenoemde drukkerij leverde aan de posterijt 
in het boekjaar dat eindigde op 30 juni j l . in tota 
1.109 miljoen postzegels en 26 miljoen zgn. poststukkt 
tezamen voor een hierop vermelde waarde van £ ; 
miljoen. Bovendien werden voor particulieren me 
dan 12V2 miljoen enveloppen van gedrukt zegel voo 
zien. 

BAHAMAS 
Verwacht wordt een uitgifte ter herdenking van h<j 

eeuwfeest van de eerste postzegels van dit gebied. Di 
van Waterlow & Son. Waarden: 
1 d. zwart en rood; 6 d. zwart en blauw; 
2 d. zwart en groen; 10 d. zwart en bruin. 

BAHRAIN 
Door een vergissing werd de zegelafbeelding en < 

waardevermelding van de interne zegels van dit lai 
verwisseld met die van Kuwait (zie blz. 190 von-|" 
nummer). De waarden voor Bahrain zijn: 
3 paise, 6 païse en 9 paise. 

BRUNEI 
24-9-58. Opening van de Brunei moskee. Druk v. 

Bradbury, Wilkinson; horizontaal formaat, alle un 
afbeelding portret van de sultan en afbeelding van > 
moskee: 
8 c. zwart en donkergroen; 

15 c. zwart en karmijn; 
35 c. zwart en roodpaars. 

CEYLON 
De in ons vorige nummer op blz. 162 gemelde se: 

werd nog aangevuld met: 
10 c. olijfbruin en oranje, cocospalm; 
35 c. donkergroen en rose, orchidé; 
50 c. leigrijs, vissersboot. 

CUBA 
22-8-58. Herdenking loo-jarige geboortedag v..i 

Dr Carlos de la Torre. Voor de gewone post: 
4 c. blauw, portret; 

voor de luchtpost: 
8 c. veelkleurig, Polymita picta (slakkenhuis); 

12 c. karmijn op geelgroen, fossielskelet van ee 
Migalocnus; | 

30 c. groen op rose, fossiel van Ammonita. 
9-58. Herdenking Felipe Poly en diens , ,Cubaan^ 

natuurlijke historie". Voor de luchtpost: 
2 c. zwart en violet, voorzijde van genoemd wer! 
4 c. sepia, portret van de geleerde; 
8 c. veelkleurig, zwaluwstaart; 

12 c. ,, Teria Gundlachia (vlinder); 
14 c. ,, Teria sabriola (vlinder); 
24 c. ,, Jacome (vis); 
29 e. ,, Anil (vis); 
30 c. ,, Diana (vis); 
en voor expresse: 
10 c. veelkleurig, Rabiche (vis); 
20 c. ,, Guajacon (vis). 

ECUADOR 
7-8-58. 50ste verjaardag van de spoorweg Guyaqui j 

Quito. Zegels in horizontaal formaat: 
o S 30 sepia, locomotief (oplage 500.000); 
0 S 50 rood, diesellocomotief (oplage 500.000). 
Ruit formaat: 
5 S. bruin, portretten van Gabriel Garcia Morenti 

Caamano, L. Plaza en van de president Eloy IJ 
Alfaro. 

9-58. Aanvulling van de wapenserie. 
50 c. wapen van Cotacachi; 
60 c. ,, ,, Antonio Snte; 
80 c. ,, ,, Otavalo; 
1 S 10 ,, ,, Ibaria. 

EGYPTE 
10-6-58. Ve Verjaardag van de republiek. 

10 m. violet, vliegende vogels en wereldbol. 
^3-7-58. Vle verjaardag van de revolutie. Zeg| 

in groot verticaal formaat, rasterdiepdruk. De 
verschillende zegels zijn in samenhang vervaardig<l 
10 m. bruinlila, cement; 
10 m. groen, textiel; 
ïo m. rood, ijzer en staal; 
10 m. olijfgrijs, petroleum; 
ro m. blauw, elektriciteit en chemische produkten. | 
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Bovendien een miniatuurvelletje met de 5 zegels ft 
o m. , en versiering met een vlag, 

858. Herdenking 35jange sterfdag van Sayed 
)arwach (18921923) een Arabisch componist , 
o m. bnnnvio le t . portret . 

FRANS P O L Y N E S I Ë 
Di t nieuwe gebied, omvattende de in de ZuidAt lant i 

:he streken gelegen Franse gebieden, krijgt eigen post
sgels met het opschrift ,,PoIynesie Fran^a i s e " . Het 
lad , ,Le T i m b r e " meldt deze komende serie als volgt : 

23 c , I F. en 2 F. zittende jonge vrouw, een 
ukelele bespelende; zegels in verticaal formaat; 
ontwerp en gravering van Mazelin; 

4 F . . 7 F . en g F. kop van een Polynesiëi; formaat 
als l)ovengenoemde zegels; ontwerp en gravering 
van Bétemps; 

10 F . en 20 F . zittende jonge vrouw met schelpen; 
formaat als bovengenoemde zegels; ontwerp en 
gravering van Cottet; 

[3 F . jonge man graverende op parelmoer, groot 
verticaal formaat; ontwerp en gravering van 
Mazelin; 

>o F . vrouwen van Tahiti (naar een schilderij van 
P . Gauguin) groot horizontaal formaat; ontwerp 
en gravering van Pheulpin; 

)0 F . het witte paard (naar een schilderij van F . Gau
gum) groot verticaal formaat, ontwerp en gra
vering van Gandon; 

)0 F . visserij in de nacht langs de kust van Mooréa, 
groot horizontaal formaat; ontwerp en gravering 
van Serres. 

Strafportzegels alle in gelijke tekening van een voor
erp van Polynesische kunst. Zegels in klein formaat 

de waarden r, 3 en 5 F . 

F R A N S WEST AFRIKA 
Verwacht wordt een zegel van 20 F . ter herdenking 

m de lode verjaardag van de instelling van het gebied 
H a u t e  V o l t a " . Ontwerp en gravering van Munier. 
fbeelding van de kop van Moro Naba Sagha (overl. 

HIQ57) en een kaart van HauteVol ta . 

GHANA 
De in ons vorige nummer op blz . igo aangekondigde 
rie luchtpostzegels bleef slechts to t 14 oktober j l . in 
rkoop. 

758. De in ons augustusnummer op blz. 163 
melde strafportzegels verschenen met de doorhaling 
zwart van de oude naam , ,Go ld Coas t " . De nieuwe 

trtzegels zullen in de volgende kleuren verschijnen: 
d. karmijnrose 6 d. blauw 

groen i /  violet 
1. oranje 

41058. Dag der Ver. Naties . Rasterdiepdruk 
n Harrison & Sons Ltd te Londen in vellen van 30 
gels met opschrift in de bovenvelrand boven 6 zegels. 
_^elontwerp van Willie W. Wind te Chicago. Alle 
gels met gelijke afbeelding van een donkere en witte 

elkaar geslagen hand vóór het embleem der V . N . 
zegels blijven 3 weken in uitgifte. 

<! d. groene achtergrond; 
blauwe achtergrond; 
purpere achtergrond. 

Een officiële eerstedag enveloppe zal hiervoor wor 
den uitgegeven. 

G U A T E M A L A 
De Quetzal (vogel) serie werd nog aangevuld met de 

waarde 5 c. 

H A I T I 
Drie zegels van de Exposerie 1958 kregen een opdruk 

van een rood kruis alsmede van een toeslagwaarde ten 
bate van het Haitisch Rode Kruis . Dit zijn de zegels: 
I G 4 50 c . viole t ; 
1 G 50 + 50 c . oranje; 
en voor de luchtpos t : 
2 Go 5 4 50 c. rood. 

H O N D U R A S 
g58. HondurasAmerika ans Centrum te Tegucigal

pa . Luchtpostzegels met afbeelding van de vlaggen van 
Honduras en de U.S.A. in de waarde kleuren tegen een 
gekleurde achtergrond. 
1 c. blauw 10 c . bruin 50 c .? 
2 c . rood 20 c . oranje i 1. geel 
5 e. groen 30 c. rose 2 1. olijfgroen 

5 1. ultramarijn. 

ISRAEL 
121258. Dag van de rechten van de mens. 
750 p . steen met opschrift in 8 t a len : Heb uw vijanden 

lief gelijk uzelfve. Opschrift in het Hebreeuws, Arabisch, 
Engels, Spaans , Russisch, Frans, Chinees en Latijn, 

J A P A N 
7.5.58. Vde Internat ionaal Congres voor borst

ziekten en V l l e Internat ionaal Congres voor Broncho
esophalogie. 
10 d. donkerblauw, stethoscoop. 

191058. Nationaal sportfestival. Zegels in samen
hang . 
3 y. gewichtheffen; 
5 y. volleybal . 

KOREA (Zuid) | 
15858. lode verjaardag van de republiek. 

20 kw. donkergrijs, kind kijkende naar symbolen be
treffende industrial isatie en stedelijke ontwikke
ling {oplage 500.000); 

40 kw. l i larood, het cijfer 10 samengesteld uit Hibiscus
bloenien (oplage i miljoen): 

K U W A I T 
Hier zijn 2 series voor de interne post uitgegeven, 

elk van 3 zegels. De eerste serie verscheen ongeveer 
een jaar geleden en was in de oude munt , de nieuwe 
serie verscheen enkele maanden geleden in de nieuwe 

15 c. 

20 c. 
50 c. 
75 c. 
I C. 

m u n t naye paese en bestaat ui t de waarden 5, 10 en 40 
n p . , aldus deelt de heer Mr. M. T Levert te Den Haag 
ons mede. 

N I C A R A G U A 
Uitgifte gewijd aan de Broeders van de Christelijk 

scholen. Rasterdiepdruk. 
Voor de gewone post : 

5 c. rood, blauw en geel, Embleem van de Orde; 
10 I'. sepia, groen en hemelsblauw, Paedagogisch insti 

tuu t van Managua; 
donkerbruin en olijfgeel, S t . JanBaptis te van 
La Salie (16511719), stichter van de Franse Orde; 
karmijn , zwart en olijfgeel, Broeder Venero Carlos; 
vermiljoen zwart en olijfgeel. Broeder Antonio; 
blauwgroen, zwart en olijfgeel. Broeder Ju l io ; 
violet , blauwzwart en geelgroen Broeder Argeo 

en voor de luchtpost : 
30 c. blauw, rood en geel, als 5 c; 
60 c . sepia, grij^ en violet, als 10 c ; 
85 c. rood, donkergroen en hemelsblauw, als 15 c ; 
go c . olijf, zwart en oker, als 20 c ; 
I C 25 rood, zwart en oker, als 75 c ; 
i C 50 groen, zwart en grijs, als 50 c ; 
1 C 75 bruin , zwartgroen en hemelsblauw, als i C; 
2 C. olijf, donkerviolet en grijs, Broeder Eugenio. 

Alle zegels in verticaal formaat , uitgezonderd de 
10 o. en 60 c. in horizontaal formaat . 

P A N A M A 
Wereldtentoonstelhng te Brussel 1958. 

r . c. groen en geel, Brazil iaans paviljoen (opl. i railj.); 
3 c. lichtblauw en olijf. Argentijns paviljoen (opl. 

I miljoen); 
l ichtblauw en grijs, Venezuelaans paviljoen (opl. 
500.000); 
lichtbl.iuw en bruin. Mexicaans paviljoen (opl. 
500.000); 
grijs en naarsrood. Vaticaans paviljoen èopl . 
500.000); 
donkergrijs en bruin, UNOpaviljoen (opl. 25.000) 
paarsrood en donkergroen. Belgisch paviljoen 
fopl. 15.000). 

De zegels verschenen bovendien gezamenlijk in een 
mini.i tuurvellelje a S 2. (Oplage 15.000). 

S O M A L I L A N D 
Aanvull ing der koerserende ser ie : 

Sh 1/30 blauw en ultramari jn, portret van koningin 
Elisabeth II en graftombe van sheik Isaaq te 
Mait. 

V E R E N I G D E S T A T E N VAN AMERIKA 
161058. 200jarige geboortedag van Noah Webster 

(17581843) auteur van het eerste belangrijke Engelse 
woordenboek in de V.S nl . . .Dict ionary of the English 
L a n g u a g e " . 
4 c. portret van Webster naai een schilderij van lames 

Herr ing. 
101058. 100 jaar landpost. 

4 c . (horizontaal formaat) kaar t van liet zuidwestelijk 
deel der V.S. met aangegeven route der Butter
field Overland Mail tussen Tip ton , Missouri en 
San Francisco (Cal.) en postkoets , welke wordt 
overval len. Zegelontwerp van Will iam H . Buckley^ 

5 c. 

15 c. 

50 c 
$ I 

^oststukken ■ 
ubriekredaciceur 
u tenland 

E. A. M. Speyer, 
tephensonstraat 30 
len Haag 

UITSLAND 
lOndsrepubliek 
[et de kop van Heuss è 10 pf., groen, verschenen wederom 
series geïllustreerde kaarten, nl. nrs. 815021558 met 4 af

eeldingen van Essen, en wel; Hochhäuser, Griegpark, Bal
enlysee en Abteikirche Werden, elk met een oplaag van 
D.OOO en 6 met plaatjes van Mülheim a/d Ruhr, n.l.: Stadt
itte, Wasserbahnhof, Stadthalle, Schwanenteich, Ruhrtal 
1 Schlossbrücke, ieder in een oplaag van 20.000 behalve 
:. 5, waarvan er 40.000 uitgegeven werden en nr. 815042658 
iet afbeeldingen van: 
rossGerau, Rathaus, oplage 40.000 exemplaren 
rossGerau, Schwimmbad, „ 20.000 „ 
:hleswigHolstein/Helgoland, „ 20.000 „ 
ronberg (Taunus), „ 20.000 „ 
ad Liebenzell, „ 20.000 
emscbeidRiesenbrücke bei Mungsten, oplage 20.000 exempl. 

Remscheid (Stadtansicht), oplage 20.000 exempl. 
Bovendien verschijnt de gewone 10 pf. kaart op wit papier. 
OOSTENRIJK 
Ook hier versohenen weer 2 series „plaatjes"kaarten. De 
44ste serie van de 1 schilling, normaal doorgenummerd, ver
toont als zegelbeeld Mariazeli, bruin. Er zijn 26 verschillende 
afbeeldingen, nl.: 
AndelsbuschVoralberg 
BezauVoralberg 
BichlbachTirol 
St. GallenkirchVoralberg 
GaltürTirol 
GargellenVoralberg 
GaschurnVoralberg 
HenndorfSalzburg (2 versch. afbeeldingen) 
HohenemsVoralberg 
Imst Tirol 
Klosterneuburg NiederÖ. (2 versch. afbeeldingen) 
LängenfeldTirol 
Langenlois NiederÖ. 
Neusiedl am See Burgenland 
OetzTirol (2 versch. afbeeldingen) 
Partenen  Voralberg 
PurkersbachNiederÖ. 
Schottwien NiederÖ. 
Seeboden Kärnten 
SilzTirol 
WennsTirol 
Zöbing Nlederö. 
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NEDERLANDSE BONO VAN FILATELISTEN
VERENIGINGEN 
Secre ta r i s : I r . E. J . de Veer, B innenka lkhaven 23, Dordrecht . 

T e r gelegenheid van het feit, dat het 100 j a a r geleden is 
d a t de eers te postzegels van Moldavië verschenen, o rgani 
seer t de Roemeense Bond in s amenwerk ing met de Pos te r i j 
e n een feest van 15 tot 30 n o v e m b e r a.s. in Boekarest . Een 
grote in te rna t iona le tentoonstel l ing zal in die tijd worden 
gehouden. 

De Roemeense Bond zou g a a r n e zien, dat ook Neder landse 
ve rzame laa r s aan deze tentoonstel l ing deelnemen. 

Zouden er verzamelaars zijn, die belangstel l ing voor deze 
exposi t ie hebben, dan k u n n e n zij nade re inlichtingen k r i j 
gen bij de Bondsecretar is . 

V E R K R I J G B A R E FILATELISTISCHE LITERATUUR EN 
F I L A T E L I S T I S C H E HULPMIDDELEN 
Het volgende is, tegen de daarbi j vermelde prijzen, ve r 
kr i jgbaar bij de Bondsbibl iotheek: 
Luchtpostoata logus 1948 (zonder supplement) ƒ 1,— 

f 0,35 
./■ 2,50 
/ 1,50 
./■ 12,50 
/■ 50,-
./■ 2 , -

f 0,25 

./■ 20,— 

Costerus, Klapper op de Neder landse tijdschriften 
to t 1945 ƒ 0,50 

Reus, Eenkleur ige portzegels van Nederland, per 
p e r exemplaa r 

idem per 10 exemplaren 
Beknopt Handboek, eerste dee l t ie i>er exemplaa r 
idem per 10 exemplaren 
idem per 50 exemplaren 
J u b i l e u m n u m m e r Maandblad 1958 
Catalogus Bondsbibliotheek, ui tgave 1950 
Catalogus Bondsbibliotheek, ui tgave 1957 met a a n 

vull ingen 
Bonds - t and ingmete r per s tuk ƒ 0,15 
idem per 50 s tuks 'f 6,-
idem per 100 s tuks ƒ 10,-
In te rna t ionaa l f i latel isten-insigne (speldje) f 0,80 
idem (knoopje) ƒ 0,80 
Bestel l ingen ui ts lui tend door overschrijving van hét ve r 
schuldigde bedrag op girorekening nr. 8534.66 ten n a m e van 
Beheerder Bibliotheek Neder landse Bond van Fi la te l i s ten-
Verenigingen te Arnhem, onder vermelding van he t bestelde 
op het giro(„BIJ")strookje. Het port van toezending neemt 
de Bond voor zijn rekening. 

De Bondsbibliothecaris 
DE BOSCH KEMPER 

Indien u er prijs op stelt uw Maand
blad op tijd te ontvangen, vergeet dan 
niet uw adreswijziging zo spoedig mo
gelijk op te geven aan de secretaris 
van uw vereniging. 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Secr.: D. J . G. Verzijden, Godel indeweg 
44, Naa rden . Tel. K 2959—5427. Leden
admin i s t r a t i e : G. H. Ebens, Va lken -
berg laan 33, Apeldoorn. 

Buitengewone ledenvergadering: op zater
dag 8 november 1958 te 15 uur in Hotel-Rest. 
,.Terminus" Stationsplein, Utrecht. 

Agenda: 1 Opening; 2 Contributieverho
ging; 3 Sluiting. 

Ajdelingssecretarialen: 
ALKMAAR: J. P. Lienesch, Kennemersin-

gel 2, Alkmaar. Tel. 3957. 
ALMELO: A. H. Jansen, Bornerbroekse-

straat 28-B, Almelo. 
ALPHEN a/d RIJN: J. C. Meijer, Zaalberg

straat 52, Alphen a/d Rijn. 
AMSTERDAM: Fd. Verff, Maasstraat 20-B, 

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

134, Apeldoorn. 
ARNHEM: J. M. P. de Joncheere, Biesdal-

selaan 47, Velp. Tel. 3077. 
BODEGRAVEN: M. Trouw, Prinsenstraat 

37, Bodegraven. Tel. 2126. 
BOSKOOP: C. Bulk, Reijterskoop 142, Bos

koop. Tel. 3043. 
CASTRICUM: W. M. Hendrikse, Kon. Wil-

helminalaan 26, Castricum. 
COEVORDEN: H. Gerrits, Holthone D 8, 

Gramsbergen. 
CURASAO: Mej. M. J. L. Veltman, W. 

Kerckrinckstraat 32, Curasao, Ned. Ant. 
DEVENTER: C. Pohlmann, Schoolstraat 22, 

Deventer. 
DORDRECHT: P. Kraaijeveld, Singel 190, 

Dordrecht. Tel. 4858. 
GOOI- EN EEMLAND: Secr.: C. M. Rog

geveen, Nolseweg 14a, B'.aricum. 
•s-GRAVENHAGE: P. A. F. Bloys van 

Treslong, Prins Sadeestraat 22-A, Den Haag. 
HAARLEM: J. H. Geerlings, Cesar Franck-

laan 13, Heemstede. Tel. Haarlem 38759. 
KROMMENIE: G. H. van Nieuwenhuizen, 

Klaas Katerstraat 15, Krommenie. 
LEIDEN: Drs. A. L, Beker, Wilhelmina

park 8, Oegstgeest. 
LOCHEM: J. H. Boom, Villapark L 96, Bar-

chem. 
MONSTER- J. M. Neervoort, Molenweg 44, 

Monster. 
NIJMEGEN: B. A. Ontrop, Zebrastraat 3, 

Nijmegen. Tel. 31277. 
STEENWIJK: P. J. Heidinga, Meppelerweg 

67, Steenwijk. 
TWENTE: J. Velleman, Nieuwstraat 5, 

Hengelo. Tel. 2681. 
UTRECHT: Ir. M. Van der Voort, Rubens

laan 81, Utrecht. 
VLAARDINGEN: P. J. Slangen, Merellaan 

45, Vlaardingen. 
VOORBURG: Ir. J. Sipkes, Gouverneur

kade 4, Voorburg. 
VOORSCHOTEN: J. C. Nell, Narcesstraat 

10-bov., Voorschoten. Tel. 2248 van 9-5 
WEST-FRIESLAND: G. L. Stap, Twee-

boomlaan 151, Hoorn. 
Aanmeldingen: 2079 Ir. C. Oorthuys, van 

Alkemadelaan 42, Den Haag; 171 H. van 
Nieuwenhoven, Westerstraat 1. Almelo; 722 
Ir. G. D. Perk, Eykmanlaan 12, Utrecht; 1100 
L. M. Sinnema, Oostdorperweg 88, Wasse
naar; 1830 Ir. L. P. Sikkel, Ohmstraat 2-1, 
Amsterdam; 2170 L. van den Bergh, Pension 
St. Josef, Alphen a/d Rijn; 1568 Mej. A. Kla
ver, Middelweg 40, Opmeer; 1372 J. J. Koch, 
Kaï-el Doormanlaan 157, Utrecht; 2105 N. Kor-
pershoek, Beethovensingel 140a, Vlaardingen; 
1711 C E. Ligtvoet, Snelliusstraat 24, Ensche
de; Mevr. J. Rompelman, Bavinkckstr. 14-c, 
Almelo; J. Tuinman, P. Floriszstraat 54, Al
phen a/d Rijn; 1892 G. J. Tulp, D. 1, Hoog-
woud, 56 M. J. R. Verhoek, Nie. Beetslaan 
42, Voorburg; 1102 C. Vogel, Reijerskoop 54, 
Boskoop; 2070 W. J. Witteveen Jr., Hamel
weg 21, Apeldoorn. 

Opnieuw ingeschreven: 862 T. E. Timmer
mans, Stationsstraat 20, Heerenveen. 

Overleden: 307 H C. Vrins, Wassenaar; 
1086 L. F. Monkou, Curagao; 410 Th. R. 
Parmentier, Hilversum. 

Bedanfct: 645 J. W. P. Wouters, Voorscho
ten; 1170 N. van Binsbergen, Alkmaar; 1818 
C. Th. Smolders, Nijmegen; 1222 J. Polvliet 
Voorburg. 

Adres gevraagd van: 2255 Mevr. S. Zietse, 
Curagao, vertrokken naar Nederland. 

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

Nieuwe leden: 62 A. P. C. W. Brekoo, 
Lange Brugstraat 29, Breda (NOR. Eur); 86 
Mevr. J. H. Commu-Schreuder, Nw. Wete-
rlngseweg 52, Groenekan (NOR); 500 A. J. 
Euler, Koninginnestraat 86 (Eur.BE.NOR); 
230 H. J. V. d. Laken, Hudsonstraat 18-b (Eur. 
NOR); 320 J. Klein Wentlnk, Weth. Rombout-
straat 28 (NOR); allen te Breda. 

Stempeltjes: Leden, die geen ronzendin-
gen meer ontvangen, doch nog in het bezit 
zijn van een nummerstempel, worden vei-
zocht dit te willen terugzenden aan onze se
cretaresse, waarna voor de betreffende le
den nummeiwijziging kan plaats hebben. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HOLLAND IA". Secr.: 
A. D. Aeijelts, Tolakkerweg 82, Hol-
landsche Rading (Utr.). Tel. 02957-489. 

L,edenvergadering: op vrijdag 31 oktober 
1958 te 20.15 uur in hotel „Krasnapolsky", 
Warmoesstraat, Amsterdam. De velling wordt 
gehouden van 19.30-20.15 uur. 

Kandidaafieden: 174 Daub, Mej. M., Jan 
van Galenstraat 165/hs., Amsterdam-W.; 490 
Fijn, G., Zuideinde 22, Oostzaan.; 492 Lucke, 
H., Burg, de Kievietstraat 37, Diemen; 495 
Pierre, W. D. La, Dirk Bonsstraat 28, Am-
sterdam-W.; 493 Wanders, A. A., Du Perron
straat 2/hs., Amsterdam-W. 

Overleden: 496 Slik, J. H., Veenendaal 

HAAGSCHE PHILATELISTEN VER
EENIGING. Secr.: G. H. C. van Dijk, 
Tor te l laan 42, Den Haag; Ledenadmi
n is t ra t ie : Mr. Ant . van der Flier, Tor 
te l laan 69, Den Haag. 
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> 
Kundidaatlid A Duyndam, de Ru>ter

sti aat 8, Leidschendam 
Vergadering De eerstvolgende vergade

ring zal worden gehouden op donderdag 23 
oktober, a s des avonds om 20 uur in Dili
gentia, Lange Voorhout 5, sGiavenhage 

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 
Afdehngssecretariaten en bijeenkomsten 

AALSMEER (Ar) A Filius, Kerkweg 56, 
Aalsmeer, ie dinsdag 20 uui Gebouw Irene, 
Kanaalsti , Aalsmeer, 3e woensdag, 20 uur 
Het Doistige Hert" Amstelveen 2e woens

dag 20 uur De Landbouw ' Hoofddorp 
AMERSFOORT (At) J H J Viestei, Bor

»esiuslaan 29, Ameisfoort, Ie donderdag, 20 
jui Zaal Amersfooitse Gemeenschap, Pau
lus Buyslaan 1, Amersfoort 

AMSTERDAM(Am) R V d Velde, Rozen
aaalstraat 8 hs, AmsterdamO , Ie donderdag 
ÏO uur ,,Modern", Kleine Gaitmanplantsoen, 
Amsterdam (verg) en 3de dondeidag op het 
■eltde adies (ruilen) 

DEVENTER (Dr) T van Heuvel, Biink
ïieveiweg 35, Deventei, Ie vrijdag, 19 30 uur 
De Hereniging' , Grote Poot 2, Deventer 
DRIEBERGEN (Dn)) R J Kok, Lindelaan 

6, Driebeigen, 2e donderdag, 20 uur Nuts
;ebouw. Bosstraat 9, Driebergen 

EMMEN (Em) A Kuipers, Noordbaiger
;tiaat 106 Emmen 2e dinsdag, 20 uur Hotel 
ïrimme, Stationsstraat 16, Emmen 

ENKHUIZEN (En ) Jac Kofman, Nooider
veg 22 Enkhuizen 

FLAKKEE (Fe) F van Herwijnen, Mei
iooinstraat 8, Middelharnis, verg na convo
;atie 

GOES (Gs) Dr Ch J Philips, A J kade 
1 Goes, 3e dinsdag, 19 30 uui Hotel Cen
1 aal Markt, Goes 

GRAVENHAGE (Gv ) C L Bakkei, Ful
onstiaat 239 'sGiavenhage 4e woensdag, 
9 30 uur Paikhotel, Molenstiaat, 'sGraven
lage, 2e woensdag, 19 30 uur CafeRest 1 Es
leiance. Laan v Meeidervooit 205A, 'sGra
lenhage (ruilen), iedere zaterdag 1317 uur 
.Amicitia , Westeinde 16, sGravenhage 
Beurs) 
HAARLEM (Hm) J Elsenbioek, Muider

lotweg 117, Haarlem 3e viijdag, 20 uur 
l K B , Tempeliersstraat 35, Haarlem 

HARDERWIJK (Hk) W A Pronk, Leuve
lumseweg 31, Haideiwyk Ie woensdag, 20 
IUI Hotel Baais, Kerkplein, Harderwijk 

t HOGELAND (Hd) J Klip, Torenstiaat 
V 80, Uithuizermeeden 2e woensdag, 20 uvu 
De Rank ', Uithuizen 
HOOGVLIET (Ht) P Lengkeek, Boom

[aardhoekseweg 122, Hoogvliet 
t KABINETSTUK (Kk ) G J MinhOltS, 

Itadsweg 3, Oosterhogebrug Gr ) na convo
atie 
KAMPEN (Kn) W G Ch Albrecht, Mau

itsstraat 16, Kampen, 2e woensdag, 20 uur 
De Stadsherberg", IJsselkade, Kampen 
LAND VAN CADZAND (Cd ) F R Bloem, 

;uidzandsestraat 35 Oostburg, Ie maandag 
9 uur Hotel ,,De Eenhoorn Markt, Oost
urg 
LANGEDIJK (Lk) P Schoenmakei, 

)orpsstiaat 173A, Zuidschai woude 
LISSE (Le ) G Segeis Pzn , Kanaalstraat 

o, Lisse voor 18 jaai en oudei le woensdag 
eig en 2e woensdag ruilen voor junioren 
e woensdag Alle bijeenkomsten in B L O 
chool, Laan van Rijckevorssel, Lisse 
MAASTRICHT (Mt) A Schleppers, Mm 

'almastraat 31, Maastricht 2e maandag, 20 
ur Hotel ,,Aux Pays Bas' , Vrijthof 7, 
laastricht 
MEPPEL (Ml) H Rondhuis, Soembastr 

B Meppel, 2e maandag, 20 uur Zaal Dond 
ei, Kl Oeverstraat, Meppel 
NOORDWIJK (Nk) F Molenaar, Emma

len 29, Noordwijk, 2e dinsdag, 20 uur Hotel 
De Zeeleeuw", Kon Wilh Boulevard 2, 
loordwijk 
; J PEELEN (Gp) J L Edelschaap, 
leikplem 14 Oosterland, na convocatie 
DE POSTHOORN (Ab) J v d Hoek, 
raaf Janstraat 42, Slikkerveer, le maan
ag, 20 uur GEm Secietaiie, Molendijk, 
:inderdijk bij Alblasserdam 
ROTTERDAM (Rm) C J CoUewijn, 
oornenburg 22, RotterdamZuidwijk le 
insdag, 20 uur Zaal Trianon, Groene Hille
ijk 33, RotterdamZuid, vergadering, andeie 
insdagen 20 uur, zelfde adres, ruilen en evt 
eilen 
SASSENHEIM (Sm ) J van Dorp, Bei ken
lan 17, Sassenheim, Vergadering na convo
»tie 
SCHOUWENDUIVELAND (Sd ) J van 
rk, P D de Vosstiaat 8, Zieiikzee, 2e of 

3e vrijdag, 20 uur Hotel van Oppen, Verre
nieuwestiaat 12, Zierikzee 

SOEST (St) wnd H Doire, van Lennep
laan 25, Soest 2e en 4e vrijdag, 20 uui ,,De 
Schouw , Birktstraat 47, Soest, vergadering 
en luilavond 

TIEL (Tl ) A C van Haaften Pnnse'; M^
iijkeweg 63, Geldermalsen na convocatie 20 
uur Hotel ,,De Zon ', Varkensmaikt 3, Uiel 

UTRECHT (Ut) B Kesting, van Maasdijk
straat 7, ZuilenUtrecht 3e donderdag 20 u 
CafeRestaurant ,,Viedenburg Viedenbuig 
3, Utrecht 

VENLO (Vo ) E Heijting, Herungeiweg 9, 
Venlo, 2e dinsdag, CaféRest , Schreuis", 
Lomstraat 5, Venlo 

VLISSINGEN (Vn ) C W Louwerse, Paul 
Krugeistiaat 40, Vlissingen, 3e donderdag, 20 
uur ,,Stiandhotel ', Boulevard Evertsen 4, 
Vlissingen 

WALCHEREN (Wn) N A Malcoips, Paik 
de Giiffioen 24, Middelbuig 3e dondeidag, 20 
uur ,,De Eendracht', Giote Markt, Mid
delburg 

WEERT (Wt) Mej L Weerts, Wilhelmi
nasmgel 36, Weeit, na convocatie 

WEESP (Wp) H J Meenmk, Middenstr 
64, Weesp, le woensdag, 19 30 uur Kantine 
Fa Geesink, Achtei gracht, hoek Sas van 
Gentstiaat, Weesp 

WORDEN (Wo) J V d Velden, v d 
Valk Boumanlaan 61, Woeiden, 4e woens
dag, 20 uur Concoidia ', Havenstraat 4, 
Woelden, 2e zateidag, 15 uui ,,Concoidia" 
(ruUbeuis) 

ZEIST (Zt) L W S Havinga, Dalweg 29, 
Zeist, na convocatie in Hotel Cafe ,Buiten
lust", Montaubanstiaat 8A, Zeist 

ZWOLLE (Ze) E Gillet, Violieienstiaat 
23, Zwolle, le vrijdag, 19 45 uui Cafe Rest 
,,Suisse", Luttekestraat, Zwolle (veilmg
avond), 4e zaterdag, 15 uur, hetzelfde adies, 
veigadering 

Onbekend adres Nk JL 79 H A Koe
mans, v/h Quarles v Uffoidstr 71, Nooid
wijk, Wt JL 80 A M A H Wehmeiiei, v/h 
Wilhelminasingel 18, Weert Wt JL 125 R 
V Huisman, v/h College, Weert Dn JL 174 
Jac H Aarts, v/h Traay 227, Driebergen 
Ze 292 Th A J Timmerman, v/h Bildei
dijkstiaat 22, Zwolle, Ze 763 A Beekman, 
v/h Fiesiastraat 7, Zwolle Vn 894 Jac Mui
leboom, v/h A v d Vennestiaat 15, Vlissin
gen Hk 1930 J v d Hoek, v/h Kampweg 
36, Hardei wijk Wo 3085 J van Genderen 
v/h Leidsestiaatweg 126, Woerden Ai 3364 
D W F Langezaal, v/h Ophelialaan 178, 
Aalsmeer Tl 3499 A Hazeu, v/h Industiie
weg, Geldermalsen Gv 3591 Mevr H L v 
LethWiUems, v/h Laakkade 201, Den Haag 
At 3897 N Hornsveld Ji , v/h van Woustraat 
34B, Amersfoort At 4267 Mevr J C 
Meursv Hassel, v/h Kortonjolaan 40, Eind
hoven At 4324 H M van Weel, v/h Epeiweg 
130, t Harde (Gld) 

Overleden Gv 918 A van t Sant, Den 
Haag St 2592 J van Tongeilo Soestdijk, 
Hk 2677 B A Knoppers, Nunspeet 

Bedanken Le JL 27 A G Faas, Sd JL 
137 W H Ezendam Ar 588 H P de Cloe, 
Gv 1522 Ml Dis D Hoen, Wn 3379 Mr 
J de Vries 

Schorsen ld 1087 W G t Hart, sGra
venzande 

Bedanken intrekken Gv 482 Jhi H de 
Jonge van EUemeet (oud lid No 104) van 
Calcarlaan 48, Wassenaai Ut 490 Mevi 
J M Hopenerv d List (oud lid no 1857), 
Le Brandenburgerweg 65, de Bilt (U), Gv 
1180 K Das van Giol, Jan Blankenstraat 119, 
Den Haag Gv 1569 Ir C Koeman, Park 
Arenberg 71 de Bilt Wn 2242 P Loekemeij
ei. Nieuwe Burg 19, Middelburg 

Kandidaatleden Ar 4094 P Schenkius, 
Ophelialaan 231, Aalsmeei, At 4232 Jac J 
Stom, Platoonweg 16, Amersfoort, Am 402 
G van den Broeke, Sam v Houtenstraat 
20911, AmsterdamW 2 , Am 399 E Duijs, 
Saeniedamstraat 15III, AmsterdamZ Gv 
480 Mej M A Davids, Nijkerklaan 108, Den 
Haag, Gv 394 Mevr H M Th Lentingvan 
Dijk (Huisgenootlid) v d Wateringelaan 154, 
Voorburg Gv 390 D R Martmi, Geestbrug
■weg 64, Rijswijk (Z H) Gv 389 A G Som
mer, Schalkburgerstraat 133, Den Haag Gv. 
388 B Topp, Dl A F Phihpsstraat 47, Sit
tard Gv 393 A L M Warmenhoven (per 
111958), Pieter Bothstraat 3, Den Haag ld 
436 C Ankum, Bleicherainstrasse 5, Kriens
Luzern (Schweiz) ld 3725 T de Jong Raad
huisweg 105, Reeuwijk (Z H) ld 3721 G H 
A van Nunen Sluisstraat 10, ter Apel (Gr), 
ld 3752 D H M Zaalberg, Nooth van Goor
straat 14, Gouda Kn 410 F Lindeboom, Prof 
Huetstraat 5, Emmeloord, Cd 418 I J de 
Back, Peurssenstraat 26, Aardenburg Cd 419 
E Braun, Beeksestraat 53, Diostambt Elten 
Cd 430 H Hoiting, von Locnerstraat 13, 
Diostambt Elten, St 121 M P Bergers, Vin
kenweg 20, Soestdijk, St 119 M N den Broe
dei, F C Kuiperstiaat 11, Soest, St 129 A F 
van den Heuvel, Hildebrandlaan 29, Soest, 

St 126 E J Llndenbergh, Populiei straat 
32, Duivendiecht, St 120 Ds W J F Mei
neis, Aagje Dekenlaan 22, Soest St JL 145 
J J V Oosterhout (181042), Frans Hals
laan 21, Soestdijk, St 127 L Roest, Laplaee
straat 55/hs, AmsteidamO , St 132 H J 
Sukkel, Emmalaan 1, Soest, St 135 H Wil
ken, van Lenneplaan 31A, Soest Tl 434 A. 
J J Verseveld, Doipsstraat 38, IJzendoorn, 
Ut 431 H Fluit, Gouwestraat 16, utrecht, 
Vo 395 P J Bels, Meterikseweg 12A, Horst 
(L), Vo 404 D Hendrick, Jezuitenstiaat 16, 
Venlo Vo 408 J Wanten, Hendukxstraat 88, 
Venlo, Zt 447 A van Eikeren, Dijnselweg 
54, Zeist Zt 454 P van dei Heiden, Wouden
bei gseweg 11, Zeist, Zt 455 Chr L Rie
mens, Com Schellingeilaan 26, Zeist, Zt 462 
R P M van Schagen, Pi of Lorentzlaan 169, 
Zeist Zt 473 M Stnjdhorst, Burg Patijnlaan 
67, Zeist, Ze 414 D Y Bouma, Assendoipei
stiaat 55, Zwolle 

Nieuwe leden Alle kandidaatleden, ver
meld in het septembeinummei WELKOM'" 

Verandering van afdeling St 105 G J 
Diost, Veienigingstiaat 61, Zwolle, naai afd 
Zwolle, Vn 2640 W A M Jacobs, van Cit
terstraat 28, St Lauiens, naai afd Walche
ren Wn 2878 M Kujgei, J v Riebeeksti aat 
17, Goes, naai afd Goes 

Rectificaties Gv 258 T Keuzenkamp, 
Plaats 19, Den Haag, wijzigen m Gv 258 
J Keuzenkamp, Jozef Isiaelslaan 52, Den 
Haag, Ar 3269 Mej D Vlug, Oosteideiweg 
348, Aalsmeei, wijzigen in Ai 3269 Mevr 
D v d BrinkVlug, Oosteinderweg 265 woon
boot, Aalsmeei 

ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING Secr • G C Tops, 
Stadhoudersweg 89b, Rotterdam4 

Nieuwe leden 1399 Mej Y Annokkee, Ro
zenkamp 4, Rotterdam23 1404 A Biesheu
vel, Vetsplem 14c, Rotterdam22 1405 H C 
Blokzijl, Burg Meineszlaan 24a, Rotterdam 
6 1409 J Huyser, van Cittersstiaat 7, Rot
teidam6 1414 Leonardo Lowey, Melian 2208, 
Buenos Alles, Aigentinie, 1419 Dis J Neeter, 
Gl oenendaal 67 Rotteidam1 1427 M J 
Pluymers, Schenkelstraat 8, Rhoon 1435 J 
G Saarloos, Plein weg 186d, Rotterdam 21, 
1440 E tei Steeg, Boeihaavelaan Hb Schie
dam 1443 J Straatman ji Oppert 5a Rot
tet dam1 1445 M Veibeek, Lombardkade 
40b, Rotteidam1 1461 G Wagner, p/a Fam 
Stok, Bergsingel 88b, RotterdamH 

Weer opgevoerd 284 C Aientz, v d Duyn 
van Maasdamlaan 64 Vlaardingen 

Ouericden 738 A c S Tiomp, Rotterdam
21 864 Dr J F Jonkers, Bieda 

Intrekking voorstel tot loyement 806 A 
C W den Boei, Graaf Floiisstraat 5, Schie
dam 

Ledenvergadering De eeistvolgende gewo
ne ledenvergadering woidt gehouden op 
maandag 27 oktober te 20 00 uui in de Veiga
derzaal Nr 8 van het Groothandelsgebouw, 
Hoofdingang A, Stationsplein 5 te Rotterdam 
Zaal open 19 30 uur Gewone agenda Bezich
tiging van de kavels vooi de veiling op za
teidag 25 oktobei van 15 tot 16 uui m ons 
clublokaal en voor de aanvang van de ver
gadering in het Groothande'sgebouw 

Novembervergadering De novemberver
gadering wordt gehouden op maandag 24 no
vember in het Groothandelsgebouw 

Clubbijeenkomsten Zaterdag van 15 00 tot 
17 30 uur in de bovenzaal van CafeRestau
rant , De Zon , Noordsingel 101 te Rotter
damNoord, donderdag van 19 30 tot 22 30 uur 
in CafeRestauiant ,,De Gunst", Brielselaan 
192 te Rottei damZuid 

Voor adi essen, telefoonnummeis e d van 
veienigingsfunctionaiissen zie blz 193 van 
het septembèrnummei 

AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
„DE P H I L A T E L I S T " Secr F W 
Wap, H a a r l e m m e r m e e r s t r a a t 811, A m 
s t e r d a m  W , tel 125103 

De eerstvolgende LEDENvergadering 
wordt gehouden op dinsdag 4 november 1958 
teiwijl de RUILavond is vastgesteld op dins
dag 18 november 1958 De bijeenkomsten als 
naar gewoonte in „Krasnapolsky om 20 00 
uur Zaal open om half acht 

Nieuwe leden alle m Het Maandblad van 
september opgenomen kandidaatleden zijn 
als lid aangenomen 

Kandidaatleden 113 H M Meister Bel
lamystiaat 92/hs , A'damWest, 119 D v d 
Weeid, Lomanstiaat 100/hs , A damZd, 130 
Th H Sirre, den Texstraat 36, A'damC 
131 A J Soeters, Vrolikstraat 295/1, A dam
Oost 138 P A Roggeveen Admiralengracht 
3151 AmsteidamW 

Afvoeren 231 J Sibeijn, wegens emigratie. 
Royeren 454 C J v d Mee, ingevolge 

besluit ledenvergadering d d 3 juni 1958 
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STICHTING PHILATELISTENKRING 
AMSTERDAM. (S.P.A.). Secr.: C. B. 
Maalman J.Ezn., Paramariboplein 23-
bel. Amsterdam, tel.: 82517. 

Bijeenkomsten: 22 oktober , 12 en 26 n o v e m 
b e r 1958, sociëtei tsavond. 

PERSONEELSVERENIGINS WERK
SPOOR AMSTERDAM. Afd. Filatelie. 
Secr.: C. H. Zaalberg, Esmoreitstraat 
51-III, Amsterdam-W. 2. 

Ruilavonden: d insdag 4 en 25 november , en 
16 december 1958, 6 en 27 j anua r i , 17 februar i , 
10 en 31 m a a r t ; 21 apri l , 12 mei , 2 en 23 jun i 
1959. 

Nieuw lid: J . J . Kliffen, Arch imedesp lan t -
soen 68/hs, Amsterdam-O. 

AMSTERDAMSE SPORTVERENIGING 
„S.H.E.L.L." Afd. Philatelie. Secr. N. 
J. van Deijclc, Badhuisweg 3, Amster
dam-N. 

Nieuwe leden: (per 1-9-58) D. Piii l lppo, Vin-
kens t r aa t 27, Haar l em; N. v. Meurs , Rem
b r a n d w e g 320, Amste lveen . 

STICHTING POSTZEGELCLUB „RO-
BAVER". Secr.penn.: J. P. de Best, 
Hoogeweg 69-III, Amsterdam-O., tel. 
59640. 

Nieuw lid: (per 1-9-58) G. van Kulk , Groen 
v a n P r l n s t e r e r s t r a a t 28-11, Ams te rdam-W. 

Vaste d a t u m der bijeenkomsten: i edere 15de 
v a n d e maand , belialve w a n n e e r deze op za
t e rdag of zondag val t , d a n op de eers tvol 
gende w e r k d a g . 

ONTSPANNINGSVERENIGING 
SOCIALE VERZEKERINGSBANK. 

Afd. Philatelie. Secr.: W. F. H. Hoet-
jer, Slotermeerlaan 167-11, Amsterdam-
W.2. 

Nieutue leden: J . J . Vriezen, R ie twi jke r -
s t r aa t 66-1, A m s t e r d a m ; R. van Bercke l Bik, 
A. J . V. d. Moolens t raa t 5Brd, Zandvoor t ; K. 
J . Kei ler , S u m a t r a s t r a a t 145-III, A m s t e r d a m -
O.; J . Wagenaar , Dorpss t raa t 31, OuderJcerk 
a / d Amste l ; M. Davidson, Vaa l r iv ie rs t raa t 
20/hs., Amste rdam-O. ; W. A. C. Klaasen, 
Oude IJsse ls t raa t 40-11, A m s t e r d a m - Z . 

PHILATELISTISCHE VERENIGING 
N.D.S.M. Secr.: E. J. G. Klaassen, Jac. 
V. Lennepstr. 168-11, Amsterdam-W. 

Bestuur: J . L. F . van Heil, Molenbeeks t raa t 
14-III, Ams te rdam-Z , voorz i t te r ; A. J . t e n 
Ni jenhuis , Nep tunuss t r aa t 28, Ams te rdam-N, 
2de voorz i t te r ; E. J . G. Klaassen, J a c . v. 
Lenneps t r aa t 168-11, Amste rdam-W. ; secre
ta r i s ; A. Rijnhout, Ba lbaos t raa t 58-III, Am
s terdam-W., penn ingmees te r ; D. Bu i t en 
huis , Hofwi jcks t raa t 31/hs., Amste rdam-W. , 
rondzendcommissar i s . 

Leden: A. J . Andriessen, Nieuw Gracht je 
9-III; H. But ter , H a a r l e m m e r s t r a a t 96-11; W. 
J . Stroo, Schippersgracht 13; Verkerk , H e m -
brugs t r aa t 102-11; al len A m s t e r d a m - C ; H. P . 
Böhme, S inaasappe ls t raa t 70; H. Damst ra , 
S inaasappe ls t raa t 4; L. M. Hofstee, K a m p e r 
foelieweg 175; C. Lackray , 5de Vogels t raa t 
10; J . Langkemper , Poo l s te r s t raa t 10; H. J . 
Otto, Buiks lo terdi jk 554; B. J . Paap , Rigel-
s t raa t 27; B. van Pu t t en , Bete lgeuzes t raa t 2; 
F . v a n Rooi, Meteorenweg 353; J . J . Schoot-
man , Gro te Beers t raa t 7; M. Vastenhout , 
Castorple ln 12; J . Wildschut , Vegas t raa t 105; 
al len Amste rdam-N. ; J. J . van Amersfoor t , 
Manenburgs t r aa t 20/hs.; H. E. Bos, Popul ie 
r enweg 65-1; L. van Drooge, T i lanuss t raa t 
70-III; T. C. Klink, Louis Bothas t raa t 29-1; 
Kovel , Valen t i jnkade 58-1; J . van Marlen, 
PopuUerenweg 68/bel.; M. Monnee, K r a m a t -
weg 13; W. Mulder , 3e Oos te rpa rks t raa t 198-
III ; W. Oskam de Boer, Sa l te t s t raa t 11; allen 
Amste rdam-O. ; Baas, Dr. Col i jns t raat 47; 
H. v. d. Berg, Hudsons t raa t 32-UI; J . Bink, 
Dirk Sanoys t raa t 71/gal.; M. Geissler, De 
Wi t tekade l a -be l ; P . Guldenmees te r , Marn ix -
s t r aa t 181-1; A. Hiemstra , J ac . Ca tskade 14-11; 
A. C. Huigen, V ie rheemsk inde rens t r aa t 43; 
J . Huysers , Bierens de Haans t r aa t 13; F. H. 
V. S t raa ten , Over toom 36-11; J . Vonk, 2de 
Jac . V. Campens t r aa t 142-1; J . de Weij , Fa -
gels t raat 24-1; N. V. d. Wiel, Borgers t raa t 
67/hs.; J . Zaal, De Schaaphe rde r s t r aa t 6-1; 
al len Amste rdam-W. ; C. J . de Jager , Klop
pers ingel 175, Haa r l em; H. Wouds t ra , Burg . 
Schooklaan, Hi lversum; L. Buskens , Kanaa l -
di jk 45, Watergang , l l p e n d a m ; Bol ten, 
Landsmeerde rd i jk , paa l 3; Boon, Lepe laa r 

s t raa t 22; L. J . de Geus, Melkkre ids t raa t 10; 
B . Kolder , F u u t s t r a a t 6; J . C. Meder, Schol
eks te r s t r aa t 40; P . J . A. Sieben, S ten to r 
s t raa t 66; al len Landsmeer ; A. Has, Mackay-
laan 7, Naa rden ; A. Hul , Noord, Oostzaan; 
A. de Groot , Kanaa ld i jk 20; H. de Groot, 
Dubbele B u u r t 9; A. van Son, Anemoons t raa t 
30; al len t e P u r m e r e n d ; H. L. M. Verwindt , 
Dorps t raa t 63, Warde r ; N. Smit , Dahl las t raa t 
9-A, Wor mer vee r ; W. Koek, Acacias t raat 56; 
Z a a m d a m ; D. v a n Vuure , Wouters lu is laan 8, 
Z.O.Beemster . 

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 afdelingen: 
Afd, Arnhem.: woensdag 5 nov. in he t 

Volksunivers i te i t sgebouw, Rijnstraat , Arn 
hem. Velling. 

Afd. Doetinchem: vr i jdag 7 nov. in Hotel 
Groeskamp, Doet inchem. 

Afd. Ede-Wagenlngen: woensd. 5 nov. in de 
Reehors t te Ede (veiling door de heer Pot te r ) . 

Afd. Nijmegen: d insdag 28 okt . in De Roe
mer , Hertogstr . , Ni jmegen. 

Afd. Oosterbeek: m a a n d . 20 okt . en 17 nov. 
in Hotel Drei jeroord, Oosterbeek. 

Afd. Velp; donderdag 30 okt . in he t N.H.V. 
gebouw, Sta t ionss t raa t , Velp. 

Afd. Zutphen: vr i jdag 7 nov. (lezing met 
dia 's „Zwi tser land door zijn postzegels ge
z ien" en woensdag 19 nov. (ruilavond, m e t 
hande laa r ) . 

Nieuwe leden: 
Afd. Arnhem: 21 J . S t roop, Hommelseweg 

405; 25 G. Veldhuis , I Jsse l laan 62 IV; 26 
C. G. v a n Veenendaal , v. Law. v. Pabs t -
s t r . 175; 27 R. Winkes , Pas t . v. d. Loolaan 
l l - I I I ; 28 W. Koster lng, de Wets t raa t 2, al len 
t e Arnhem. 

Afd. Doetinchem: 1136 J . H. B. Feldbrugge, 
Veerpoor twal 1, Doesburg . 

Afd. Ede-Wageningen: 1261 J . F. A. van Pol, 
Nude 39, Wageningen; 1262 J . H. J . Nerfkens , 
P r ins B e r n h a r d l a a n 54, Bennekom. 

Afd. Nijmegen: 1051 I r . J . Wildeboer, Bi-
sons t raa t 38; 1052. S. Wesseling, Kornoel je-
str . 15; 1053 P . B . Versteegen, Knip tors t r . 
21; 1054 P . H. Rouwendaa l , Willemsweg 194; 
1055 G. F. N. v. d. Lee, Groesbeekseweg 105; 
1056 A, de Weerd . W o l f s t r r » ; ^057 J . Dekker , 
Groenes t r . 311; 1058 Mej . E. C. M. v a n Haa
ren , Ubbergse veldweg 44; 1059 M. C. Nijsse, 
Riviers t r . 197; 1060 H. B . E. Lensink, Mo-
zars t r . 40; 1061 H. L. G. Blom, Groenes t r . 
281; 1062 H. J . C. J ansen , Graafseweg 143; 
1063 Th. J . Mundi , S ikkels t r . 32; 1064 I. J . B. 
V. d. Heuvel , Dr. Schaepmans t r . 48; 1065 
T. J . Klein Lankhors t , J avas t r . 47; 1066 I r . 
D. N. AUeijn, Weg door Jonke rbos 225; 1067 
J . J . Handgraaf , Boksdoorns t r . 83; 1068 H. 
Chr . Both, Molukkens t r . 180; 1070 A. H. Wil-
lemse, Tussenweg 12; 1071 W. A. J . Nillesen, 
Slotem. de Bru ïneweg 260; 1072 J . W. van 
Et teger , Koolem. Beynens t r . 118; 1273 Mej . 
M. M. L. Nieste, P a r k w e g 76, allen te Ni j 
megen en 1069 G. Dam, Spor ts t r . 13, Breda. 

Afd. Velp: 1290 N. J . van Moorselaar, Ke rk -
str . 28, Velp. 

Afd, Zutphen: 1286 Th. B. Polman, Ruys-
daels t r . 23 en 1287 G. H. Jouvenaar , Broede 
renke rkhof 7, be iden te Zutphen . 

Overleden: 588 J . F. Maljers (Afd. Buitenl.) 
Afgevoerd: 754 J . A. M. G. F. F. Ver tongen 

(Afd. Nijmegen) . 
Mededelingen: 
Afd. Ede-Wag.: Volgende bi jeenk. : 10 dec. 

Bennekom en 7 j an . Wageningen. Giro Hoofd 
Rondz. is t h a n s 95 13 39 te Wageningen. 

Afd. Oosterbeek: Tot secr. is gekozen W. J . 
P . Gros, Ottoweg 13, Heelsum. 

Afd. Arnhem: Voor de in de b i jeenkomst 
van 5 nov. t e houden ui tgebre ide veil ing 
k u n n e n kavels worden ingezonden bij de 
voorzi t ter . Kloos te rs t raa t 65, Arnhem. 

Afd. Velp: Tot secr. is gekozen de heer E. 
Ch. F r anke , P r ins Hendr ik l aan 16, Velp. 

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

Ledenvergadering: 4e dinsdag van iedere 
m a a n d in café-rest . , ,van Ouds de Wapen-
roem" . 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „ASSEN". Secr.: J. H. 
Albers, Rembrandtlaan 62, Assen. 

Nieuwe leden: (per 1-8-58) 81 Mevr. Weer t -
m a n . Kanaa l s t r aa t 5, Assen; 93 H. Kol, Mar
gr ie t laan 21, Zu id la ren ; 98 A. F . J . de Jong, 
Vredeveldseweg 19, Assen. 

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

JVieuiue leden: (per 1-7-58) D. L. Retlef, 
p / a Van den Berg 's Transpor t (Edms) Bpk. 
Esse lens t raa t 102, Pre to r ia (Z.A.); (per 1-9-
58) C. J . Wit teveen, P.O. Box 4677, Kaapstad 
(Z.A.); T. Kramer , Posbus 77, Potchef-
s t room (Z.A.); P . J . Knoester , Pos tbus 898, 
Bloemfontein (Z.A.); G. E. R. B r u m m e r 
Oude Utrechtseweg 8-A, Baarn . 

B e d a n k t ; A. F. M. Römer , Baa rn ; Mej . J 
van den Berg; W. J . I. Bei jers ; J . S. Bloom; 
J . N. Hough; al len Zuid-Afrika. 

Vergadering: iedere de rde donderdag van 
de m a a n d in Hotel „ P r o m e n a d e " . 

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

Nieuw Ud: 106 J . Deley, Po t t e r s t r aa t 4ii 
Bergen op Zoom. 

Overleden: 4 K. M. Endhoven , Bergen oi 
Zoom. 

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

Bijeenkomsten: maandag 20 oktober , 3 no 
vember en 17 november 1958, te lkens te 19.3i 
u u r in he t Witte Kruisgebouw Baans t r aa t 3S 
Beverwi jk . 

Nieuwe leden: (per 1-10-58) J . v. d. Meij 
H . Mandeweg 100, Beverwijk; P . Smit, Wij 
keroogs t raa t 114, Velsen-Noord. 

Bedank t : (per 1-9-5») P . Hoeben; (per 1-10 
58) J . F. Fei jen; beiden t e Beverwi jk . 

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

Verffaderinsren: iedere 2e maandag vai 
de maand in Hotel Vlietlaan, Gen. d e 1 
Reij laan, Bussum, aanvang 8 u u r n .m. 

Kandidaat-leden: A. B. Hei jdeman, J u l . v 
Stolberglaan 48, Naarden ; W. in 't Veld 
Godel indedwarss t raa t 1, Bussum. 

Rui lbeurs : l ede re zaterdagmiddag^ bij he 
pos tkan toor voor alle Gooise fi latelisten. 

VERENIGING VAN POSTZEGEL VER 
ZAMELAARS „DELFT". Secr.: A. vai 
Kesselen, Soendastraat 14, Delft. Tel. 
26869. 

Nieuwe leden: 200 A. F. Wlederhold, Oud 
Delft 231; 193 T. J . Schansman, v. B lomme 
s teyns t raa t 12-a; 168 Dr. J . M. Feilzer, J u 
l iana laan 112; allen te Delft; 177 T. Bakker ; 
Di jkshoornseweg 11, Den Hoorn. 

Verandering lidmaatschapsnummer: 154 J 
Th. Post wordt 138. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER 
ZAMELAARS „DORDRECHT". Secr 
A. de Wit, Willemstraat 50, Dordrech' 

Huishoudelijke vergadering t evens Rui l - e 
KoopatJond: ledere 2e woensdag van d 
m a a n d in he t C.J.M.V.-gebouw. Burg . d 
Raadts ingel te Dordrecht . 

J eugdc lub : zelfde dag en zelfde adres , va 
19-20 uur . 

DORDTSCHE PHILATELISTEN VER 
EENIGING „DE POSTJAGER". Secr 
A. L. Blonk, Willem de Rijkestraat 3! 
Dordrecht. 

Ledenvergader ing : vr i jdag, 24 oktober a. 
in gebouw Amerlcain te Dordrecht . Aar 
vang 7.30 uur . 

Contactauond: vr i jdag 7 november a.s. zei 
de plaats en tijd. 

Afgevoerd: A. Smit, Sl iedrecht . 
Wijziging: Mej. M. A. de Cocq van Delwi 

n e n te Dordrecht word t Mevr. M. A. Koo 
mans -de Cocq, Rot te rdamscheweg 62, Zwiji 
d rech t . 

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

Vergadering: Elke eers te woensdag v; 
de maand waarvan convocatie word t toeg 
zonden. 
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^SCHEDESCHE PHILATELISTEN-
3REENIGING Secr-Penn W E J 
ïijelts Averink, Mm Treubstraat 18, 
ischede 
ifgevoerd H Pingster, Enschede H Bie-
rt, Frau Anna Lmge beiden te Gronau 
1) 
if te voeren (per 1-1-59) J de Vries Los-
r H Opheikens J Boldermk beiden te 
schede 
rergadermg donderdag 23 oktober a s 
luilavond woensdag 29 oktober a s 
POSTZEGELCLUB „DE KRING" 
er K Kouwenberg, Tesselschade-
in 110, 's-Gravenhage Giro 549032 
i V de penningmeester van de F Z C 
)e Kring" 
iiOeenkomsten maandag 3 en 17 novem-
r a s 
)STZEGELVERENIGING „GORIN-
iEM & OMSTREKEN" Secr • A v 
Vliet, N Hoven 48, Gonnchem 
lieuwe leden A Visser, Willem van Arkel-
in 45 Dr F Ton, Grote Haarsekade 13j 
iden te Gonnchem 

PHILATELISTEN VERENIGING 
rRONINGEN" Secr J C Scheffer, 
; Ranitzstraat 11, Helpman-Gronm-
n 
lieuwe leden Alle kandidaat-leden gemeld 
nummer 8 en 9 van het Maandblad 
Candldaat-leden 461 P Kruizenga, Kol-
Ti, 462 M K Volbeda, Lijsterstraat 13, 
achten, 463 J Kempenaar, Commissie-
1 29, Opeinde (Sur) 464 D Veenstra, 
ofdstraat 47, Zuidhorn, 465 C van Ham 
rechtkade 46, Groningen, 466 E D Idema, 
ofdweg 194, Westerlee, 467 H Kiewiet, 
rg Snaterlaan 42, Oude Pekela 
iedanM 123 H Mees, Haren, 342 I Hee-
ga, Groningen 
'^ergaderingen 20 oktober en 17 november 
8, 20 uur in restaurant het ,,Boschhuis , 
reweg 95 te Groningen 
Lƒd ,,Drachten" Eerstvolgende vergade-
gen 3 en 24 november 1958, 20 uur in „Pro 
ge ' te Drachten 
L/d „Hoogezond-Sappemeer' 2e dinsdag, 
uur in hotel „Struvé" te Sappemeer 
l/d ,Veendam-WtlderDonk ' 3e woensdag 
vtur m hotel ,,Van Kreel te Veendam 

ÜDERLANDSCHE PHILATELISTI-
;HE VEREENIGING „OP HOOP 
LN ZEGELS' te Haarlem Secr M 

V d Koog, Leidsevaartweg 129, 
lemstede 
:andidaat-Ieden 350 H Jetses, Maasstraat 
377 H J Heesen, Pijlstraat 101, 383 J W 
Munck, Kmderhuisvest 7, 410 F H J van 
oyen, A L Dysermckstraat 110, allen te 
arlem 
>verleden 25 D H Koedijk, Amsterdam 

Mevr M Varekamp-Vorderman 107 H 
Lugt, belden te Haarlem 

Jedanfct (per 1-10-58) 234 R Velde, Heem-
de (per 1-3-59) 240 A Hartendorp, New-
-gh USA 
ieroyeerd (wegens het niet nakomen van 
1 financiële verplichtingen) 132 H Wil-
ise. Heemstede 310 W v Berkel, HiUe-
n, 425 J V Zuthera, Haarlem, 579 J Jonk-
:r, Noordwijkerhout 
dgemene vergadering zaterdag 25 okto-
• a s 3 uur n m in gebouw Cultura, Jans-
aat 83, te Haarlem 

>STZEGELVERENIGING „HEER-
IN" Secr C van Dishoeck, Lint-
isstraat 21, Heerlen 
'leuwe leden Drs J van den Heuvel, A 
J V Hostel, Geleen (68) 

:and2daat-leden H M Wijnen, Bergstraat 
J P Wetzels, Oranje Nassaustraat 19, 

den te Heerlen 
i^eenUomsten Eerstvolgende bijeenkomst 
sdag 4 november a s Gelegenheid tot ruil 
laf 7 uur Het bestuur verwacht een grote 
:omst 

STZEGELVERENIGING „HELDER" 
;r A P Vlam, Van Galenstr 70, 
n Helder 
leuw lid (per 1-9-58) N Ruygrok, Juliana-
P 
andidaat-lid J B van der Veer, Begonia-
lat 31, Den Helder 
edanict (per 1-10-58) P C Oostwouder, 
I A G A Bosman, beiden te Den Helder 

Vergadering De eerstvolgende vergadering 
zal plaats vinden op woensdag 15 oktober 
1958, te 19 30 uur, in cafe Postbrug, Koning-
plein, Den Helder Halfjaarliokse verloting 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HELMOND" Secr J 
Versteegh, D Boutsstraat 5, Helmond 

Nieuw lid (per 1-9-58) J Huybers, Beek-
seweg 10, Aarle-Rixtel 

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

Vergadering woensdag 15 oktober a s te 
8 uur n m in Hotel ,,Central , Markt, 's-Her-
togenbosch 

Kandidaat-leden Mej A Valk, Lageland-
straat 3, Den Bosch H v Houtum, Molen
straat A 37, Helvoirt C Hoek, Hoevense-
straat 1 P Willems, Stationstraat 1, beiden 
te Vught, Th B A v Bavel, Potgieterhof 6 
J C Verkroost, Potgieterhof 5, beiden te 
Den Bosch E T So, Orthensedonk 31, Den 
Bosch 

Nieuw lid J J de Roo, Geertruidenberg 

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

Nieuwe leden 857 H L van Geuns, Larix-
laan 13, Loosdrecht, 658 J Anema, Birken-
heuvelweg 43 659 D Lucas, Jac v Cam-
penlaan 71, 660 A W Wieting, Koningsstraat 
84, allen te Hilversum 

Vergadering donderdag 16 oktober en 20 
november a s 

Ruilbeurs ledere zaterdagmiddag van 2-5 
uur Deze bijeenkomsten worden alle gehou
den m de Openbare Leezaal, 's-Gravelandse-
weg 55 te Hilversum 

Rondzendmgen Nieuwe boekjes voor de 
rondzendmg aan C Breebaart, Multatulilaan 
5, Hilversum' 

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

Vergadering op woensdag 22 oktober 1958 
s avonds te 8 uur precies in Café-Rest ,,De 

Kleine Burcht , Nieuwe Rijn 19 te Leiden 
Gewone Agenda Verder lezing met dia's van 
het N F C Onderwerp De zegels der Ver 
Naties 

Nieuwe leden 492 F T Schaafsma Lei
den 100 W V M Wiggers de Vries, Bussum 
493 D A V Driest, Oegstgeest 

Kandidaat-leden 449 J P de Bruin, Jan 
V Goyenkade 14, Leiden, 494 Jac v d 
Heide, Piet Heinlaan 74, Oegstgeest, 495 G 
Plekkrlnga, Zaanstraat 35 .Leiden, 496 A C 
H Dernison, Hooigracht 1-3, Leiden, 497 W 
van Kaam, Willem de Zwijgerlaan 18, Leider
dorp 498 A H Labee, Boshuizerkade 9, Lei
den 

Ruilavond 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 26 novem
ber 1958 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „NOORDWIJK" Secr 
Jac G Vink, Wilhelminastr 63, Noord-
wijk 

Nieuw lid H A M v d Berg, Kerkstraat 
5, Noordwljk 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ROOSEN
D A A L " Secr F C H e n d n c k x , R a a d 
hu i s s t r aa t 27, Roosendaa l 

Afgevoerd J Smits, Roosendaal 
Bedankt (per 1-1-59) A J H Sauter, 

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

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

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

Nieuwe leden 7 F G Lammertsma, 25 

A A V Zelderen beiden te Haarlem 47 
J Kieft Papenburghlaan 14 Santpoort 

Bedankt 149 P Reijnders 
Bijeenkomsten dinsdag 28 oktober en 11 

november a s 

PERSONEELSVERENIGING WILTON-
FIJENOORD, Afd Philatelie Secr A 
v d Bosch, V Hogendorplaan 193-c, 
Vlaardmgen 

Ruilavonden 2e en 4e dinsdag van de 
maand aanvang 8 uur m de kantine van de 
fabrieK Westkousdijk te Rotterdam Ie en 3e 
woensdag van de maand in het kleine zaal
tje van het clubgebouw op de werf te Schie
dam 
Heeft de maand 5 dinsdagen of woensdagen 
dan wordt deze laatste dag geen ruilavond 
gehouden 

Nieuwe leden (per 1-9-58) P de Boer, 
Brugmanstraat 25-a, Schiedam, P J ten 
Tuynte, v Hogendorplaan 189-d, Vlaardm
gen P Ooms, V Alphenstraat 6, Rotterdam 
H C Grims, p / a Baan 60-a, 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" 
Tijdel secr W v d Worp, Poortlaan 
11, Wassenaar 

Vergadering iedere Ie donderdag van de 
maand in Café ,,De Nieuwe Deijl ' 

Nieuw lid E Flohr, Beckkerstr 40, Wasse
naar 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN-
VEREENIGING Secr H G van de 
Westermgh, Tolsteegsingel 17bis, 
Utrecht 

Bestuursvergadering op dinsdag 21 oktober 
a s ten huize van de heer Tholen 

Ledenvergadering op dinsdag 28 oktober 
a s n m 8 u in TIVOLI Jaarverslagen Pen
ningmeester en Directeur Verkoop Landen-
wedstrijd Vervoersmiddelen (uitgezonderd 
vliegtuigen) op postzegels 

Nieuwe leden B Boomsma, Prof Spren-
gerlaan 9 Utrecht (E) W J Bothof Buys 
Ballotstraat 17bis, Utrecht (E), C de Bruyn, 
171 Benschop (E) H Jonkman, Mr H Bm-
nertsstraat 25, Heerenveen (E), W J van 
Mouwerik, Ie Houthorststraat 13, Woer
den W A Nebbeling, Beatrixlaan 84, de 
Bilt (E), J A Gulden, Huis ten Boschlaan 
l-I Utrecht (E) F Meeuwsen, Hoendiep-
straat 16 (E) F T Priso, Laan v Nieuw 
Guinea 133 (E), Dr H R Sinia, „Zuylenveld , 
Oud-Zuilen (E) allen te Utrecht 

Bedankt als lid Jhr J F de Beaufort, Am
sterdam H de Ruyter, Utrecht, Mej M 
Nicolai, Utrecht Mej J M F de Vlieger, 
Sliedrecht 

De Penningmeester verzoekt de contributie 
1958/59 over te maken op postrekenmg no 
36991 ten name van Penningm "U Ph V, 
Utrecht Stadsleden ƒ 7,50 Buitenleden 
ƒ 6,— Nieuwe leden bovendien ƒ 2,50 
entree 

De Veilingmeester verzoekt inzending van 
goede kavels voor de veiling Er bestaat 
thans een gunstige gelegenheid tot verkoop 
Kavels uiterlijk 1 week vóór de vergadering 
in te leveren bij — of toe te zenden aan — 
de heer G J Baljet, F C Dondersstraat 57, 
Utrecht 

De Directeur Verkoop doet een beroep op 
de leden tot het inzenden van boekjes voor 
rondzendmgen, men wende zich tot de heer 
M T Teune, Wittevrouwensingel 71 te 
Utrecht 

Voor goede boekjes gegarandeerd succes' 

POSTZEGELVERENIGING „VLISSIN-
GEN" Secr J F Bastiaanse, Nadorst-
weg 1, Vlissingen 

Bedankt A R Kramer, Schoondljke 

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

Bijeenkomsten maandag 3 november 
Beursavond, maandag 17 november vergade
ring Beide om 20 uur in Rest ,,In de 
Gouw Poort , Vrijthof 50, Maastricht Woens
dag 12 november, ruilavond en veilingen 19 
uur in „Taverne Victoria", Wijker-Brugstraat 
24-B, Maastricht 
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Literatuur 
Frank Arnau. Lexikon der Philatelie.i Briefmarken
kunde von A bis Z. Ullstein Bücher. Buch no 162 van 
Ullstein Taschenbücher-Verlag G.m.b.H. Frankfurt 
a.M. Prijs DM 1,90. 

Wij leven in de tijd van de „pocketbooks" en hoe vaak 
zien wij in trein o.d. iemand naar het medegenomen pocket
boek grijpen en er een poosje in lezen om zo de anders ver
loren gegane tijd nuttig of aangenaam te vullen. Welnu, 
bij de vele werken die als Taschenbücher in de Ullstein-
uitgave zijn verschenen is nu ook een werkje voor de fi
latelisten opgenomen n.1. bovenvermelde Lexikon. Daardoor 
is het voor de filatelisten mogelijk gemaakt ook hun an
ders verloren ogenblikken nuttig en tevens aangenaam 
te vullen, terwijl na lezing nog steeds een boekje blijft 
om bij de hand te houden. 

Voor de oude rotten in de filatelie zal dit werkje na
tuurlijk niet veel nieuws meer brengen, maar wel zal het 
menig uit het geheugen gegane weer daarin terugbrengen. 
Voor hen, die nog niet zo geroutineerd zijn, brengt dit werk
je een schat van wetenswaardigheden. In een 13-tal hoofd
stukken is van allerlei bij elkaar gebracht. Zo noemen we 
b.v. het hoofdstuk „Der Briefmarkenhandel" en dat over 
„Bewertung", hetgeen niet wil zeggen, dat de andere 
hoofdstukken minder belangrijk zijn, zoals „Geschichte der 
Postwertzeichen" en „Herstellung der Postwertzeichen". 
Bovendien is nog een Index opgenomen welke een kort 
antwoord geeft op 1119 vragen op filatelistische gebied. 

De schrijver heeft zich in dit werkje doen kennen als 
iemand met grote filatelistische kennis, welke hij op zeer 
aangename wijze weet mede te delen. Het is daardoor een 
pocketbook geworden, dat wij gaarne in de zak van vele 
filatelisten zullen zien om het te lezen in die ogenblikken 
die anders verloren zouden gaan of... in rustige huiskamer 
na gedane arbeid. De prijs behoeft geen beletsel te zijn 
en de inhoud is deze ten volle waard! 

DIE BRIEFMARKEN DER WäHRUNGSREFORM 
In de loop van de laatste jaren heeft een studiegroep uit 

de aloude vereniging „Hallensia" te Halle aan de Saaie zich 
gewijd aan het moeilijke terrein van de opdrukzegels tijdens 
de geldsanering in Oostduitsland, toen de „gesaneerde" zegels 
kenbaar gemaakt werden door de z.g. Bezirkstempel. In een 
zestal afleveringen zijn de resultaten van hun studie nu ge
publiceerd; van de eerste aflevering is onlangs een tweede 
druk verschenen — uitgebreider dan de eerste druk —, waar
mee de gehele publikatie nu „rond" is. 

Bij de bespreking van het werkje van Schmidt en Over-
mann over hetzelfde onderwerp (Maandblad 1955, Jaargang 
32, blz. 47) wezen wij reeds op deze Oostduitse publicatie, 
die toen nog lang niet afgesloten was, en raadden wij de be
langstellenden aan toch stellig ook kennis te nemen van het 
werk van „Hallensia". Nu de gehele reeks compleet is, doen 
wij dit met des te meer overtuiging. 

Er is bij deze zegels zoveel maakwerk — om van werkelijke 
vervalsingen, door later gebruik van echte stempels en op 
andere wijze, nog maar te zwijgen —, dat een goede leidraad 
onmisbaar is. De studiegroep van „Hallensia", waarvoor de 
heren Zirkenbach en Fläschendräger tekenen, heeft ook hier
aan aandacht besteed. Zij geldt als officiële keuringscommis
sie — ook voor West-Duitsland — van onze zegels. Alles wat 
deze studiegroep in haar jarenlange onderzoek is tegen
gekomen, is in de nu gereedgekomen reeks verwerkt. 

Wat in toekomst nog over deze zegels bekend zal worden, 
wordt drie maal per jaar gepubliceerd in het mededelings
blad van „Hallensia". Hun die de reeks van 6 afleveringen 
van het werkje bestellen, zullen deze aanvullingen gratis toe
gezonden worden. 

De technische verzorging van de publikatie is zeer sober 
maar voldoende. Bij elk stempel zijn de essentiële kenmerken 
beschreven, een aantal illustraties verduidelijkt het een en 
ander. Bijgevoegde kaartjes wijzen de weg naar de vele, voor 
ons, Nederlanders, vaak onvindbare plaatsen. 

De gehele reeks wordt verkocht voor DM 19.— plus porto. 
Bestellingen kan men het beste richten tot de Arbeitsgemein
schaft für Filatelie „Hallensia", Postfach 126, Halle (Saale) 
C 1. d. B. K. 

ANTILLEN, LANDSRADIO PR. FDC KL. DRUK ƒ 1,20. Nw.-Guinea, Rod 
Kruis ƒ 2,—. Kinderz. 17 nov. FDCs aanget. verz. (elk gewenst adres te 
wereld) ƒ 1,40. Ie KLM Poolvl.: A'dam-Biak ƒ 0,95, A'dam-Tokio ƒ 1,2C 
NVPH Spec. Cat. Ned. en O.G. 1959 ƒ 2,78 franco. Benco: Israel cat. 195 
ƒ 1,83 franco; Ver. Naties: 24 okt. Ecosoc (2 FDC's) ƒ 1,95, 4c frank.z. ƒ0,8! 
10 dec. Gel.z. (2 FDC's) ƒ 1,95. (Ongebr resp. f 0,65, ƒ 0,22, ƒ 0,65 
Isilcl: Feestd. '58 ƒ 1,85 (ongebr. f 1,65). Denem. land. Hogesch. ƒ 0,95 
Grociil. 5 nov. Hans Edege (2z) f 1,10, Finl. 1 okt. G>mn, f 1,50, 31 ok 
34 mk. L.P. ƒ 1,50, 20 nov. R. Kluis (3) bessen ƒ 2,60.W.-Duitsl.: Kath. Da 
ƒ 0,85, Delitzsch f 0,60, Suhr f 0,70. 
T. HARTEVELD'S FDC SERVICE — KFRSTROOSSTRAAT 9c — R'DAM-1 
Giio 507407 — Telefoon 87963 (PORTO EXTRA S.V.P. 

EewË^ iseer verheugend ieit 
is het dat het peil van onze collectie boekjes om op 
zicht te zenden, dat reeds op zeer hoog peil stond, 
opnieuw op nog hoger peil is komen te staan en wij 
u thans in dit nieuwe seizoen een wel zeer unieke 
collectie boekjes zowel van Ned. & O.R., Europa en 
Overzee op zicht kunnen zenden. En dit a l l e s . . . . 
tegen inderdaad blllüke prijzen. 

Cntirtu' ]iitpn wij onze clientèle self aan het woord. 

,,MIJn hartelijke dank voor de mooie zichtzending waar Ik van 
tieb zitten watertanden van de zeer mooie zegels" 

aldus dhr. J C. v d. P. te De L 

Om u van bovenstaande te overtuigen is het alleen nodig even schrif 
telijk aan te vragen en ook u ontvangt zowel wat pr^s en inhoud 
betreit een bijzondere zending. 
Om praktische redenen dient het door u te besteden bedrag minimaal 
f lo,— te zijn. Wegens drukte momenteel geen mancolijsten, 

FA. H. OVERDÜINfo ,̂fs';?èSS'"^"^^ 
Specialisten in aiehtaendingen 

TE KOOP GEVRAAGD 
Massagoed Nederland, elke hoeveelheid. Series na 1950, 
gebruikt of ongebruikt. Series voor 1940, Kind-, zomer
en gelegenheldszegels 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 Nedetland 
en Koloniën-verzamelingen, wel engros-partijen. Altijd 
prompte betaling. Voor belangrijke objecten kom ik 
ter plaatse 

A . J . D E W I T Albrecht Dürerstraat 4 - Amsterdam-Z - Telefoon 713489 

Prima 
9 

-'13 
'14 
*16 
°17 
■>28 
°30 
°32 
"56 
-60 
■►61 
"61 
■*%3 
'64 
°64 
•66 
»67 
•73 
»73 
°74 
"82/88 
•94 
•95 
°96 
•98 
'°99 
•°100 
•102 
•103 
°110 

Voordelige aanbieding CURASAO 
kwali tei t . • = o n g e b r u i k t , ° = gebruikt . nrs . spec. cat . 

ƒ 0 , 6 0 
0,45 
0,45 
1,30 
0,85 
8,— 
2,45 
2,25 
0,50 
0,40 
1,05 
0,85 
1,40 
1,— 
1,15 
1,65 
1,45 
1,75 
1,40 
1,25 
6,95 
1,40 
3,50 
1,05 
1,40 
1,95 
0,35 
0,45 
0,60 
0,65 

°113 ƒ 1 , -
°117 1,15 
•121/125 0,45 
'130 0,38 
•135 1,10 
°137 4,40 
•138/140 1,05 
°138/140 1,10 
•142 0,50 
•143 0,55 
•145 0,70 
°145 0,85 
•°146 2,10 
•°147 2,45 
•°148 2,85 
°152 1,60 
•153/157 2,75 
•158/(63 1,45 
•164/167 1,20 
°168 0,40 
°175 1,15 
•182/184 1,50 
"182/184 1,60 
"185 0,32 
°186 0,42 
°187 0,28 
°188 0,42 
°189 0,48 
°190 1,15 
•194 1,40 

Bestelling boven ƒ 5,— portvr i j . 5V 
H e t bestelde w ord t U O P Z I C H T ge 

POSTZEGELHANDEL 
Schieweg 185 — R O T T E R D A M — 

'196/197 ƒ 0,60 
°196/197 0,85 
•198/199 0,60 
°198/199 0,85 
•200/205 3,50 
°200/205 5,— 
"209/210 1,55 
"209/210 1,45 
"223 0,35 
°226 0,50 
°229 0,35 
"230 1,05 
'238/242 5,65 
•243 0,70 
•244 0,85 
•245 1,— 
•°246 1,40 
•247/251 5,25 
'252/253 1,45 
"252/253 1,65 
•254/255 1,35 
•257/259 1,10 
"257/259 1,25 
•260 0,38 
"260 0,42 
•261/263 1,15 
"261/263 1,35 
•264/267 2,25 
•Vogels 1,35 
•Lp . 4 0,18 

• L p . 5 
• L p . 6 
• L p . 7 
• " L p . 8 
•°Lp. 9 
• L p . 10 
• L p . 1 1 
•Lp . 12 
• L p . 1 3 
" L p . 1 3 
• L p . 1 4 
• L p . 15 
• L p . 1 6 
• L p . 30 
•Lp . 31 
•Lp . 32 
"Lp. 32 
•Lp . 33 
"Lp . 33 
• L p . 34 
• L p . 35 
"Lp. 35 
• L p . 3 6 
•Lp . 38 
"Lp. 41/44 
•Lp . 53/68 
"Lp. 53/68 
• L p . 82 
"Lp. 83 
"Lp. 84 

kort ing bij aankoop boven ƒ 
eonden, zonder verpl icht ing t o t 

J. VAN MASTRIG1 
Telefoon 01800-80763 — Gi ro 

1958. 
ƒ 0 , 2 2 

0,55 
0,52 
0,35 
0,75 
0,52 
0,90 
0,55 
0,70 
0,55 
2,85 
2,60 
3,25 
0,45 
0,75 
0,90 
0,70 
1,30 
0,42 
1,10 
1,30 
0,70 
1,50 
5,85 

22,50 
11,95 
16,75 
2,10 
2,75 
6,— 

25,—. 
topen. 

661478 

220 



1ste Dornhöfer-Veiling op 16-17-18 ol<tober 1958 in Mannheim 

Over de 4000 losse Overzee, Europa en Duitse Rijk met alle gebieden. 
I T A L I A A N S E K O L O N I Ë N 
Averschillende luchtpostbrieven Servicio dl stato Michel e lk 3000,=:DM 

Een grote Europa-Verzameling komt ter veiling, zodat alle landen 
goed ver tegenwoord igd z i jn . 
Mooie verzamelingen 
Catalogus met foto's voor serieuze gegadigden gratis. 

ch. DORNHOFER, POSTZEGELVEILINGEN 
Mannheim — West-Duitsland — Eichendorffstr 29 Tel 52929 

I C U R A ^ A O e n S U R I N A M E (primakwaltec) 1 
1 Cura fao ongebr. 

182/84 ƒ 1,50 
1 196/97 0,75 
1 198/99 0,75 
1 206/08 1,75 

209/10 1,75 
1 243 0,90 
1244 0,90 

245 ƒ 1,— 
246 1,35 
252/53 1,50 
Lp 69/82 11,50 
Curasao gebr. 
34 ƒ 2,75 
63 1,50 
103 0,65 

Suriname ong. 
99 ƒ 3 ,— 
178 5,— 
245/46 0,25 
295/% 1,60 
316 0,45 
Lp. 27/28 1.40 
Lp 32 0,50 

Suriname gebr. 1 
22 en 22a ƒ 2,35 
22 F 1 — 
43 1,10 
47 2,50 
170 0,40 
177 4,75 
190/193 2,15 

1 Betaling met bestel! of onder remb Orders beneden f 10,— por t i extra 1 
1 Te koop gevraagd series Nederl. & O G Aanbieding met priis worden p o 1 
1 beantwoord | 

iNederlandsche Postzegelhandel A. M. N. v. d. Broeke 
1 N Z Voorburgwal 315, Amsierdam-C, Postgiro 155298 

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, 
minimum fl 2,50 per zegel. 
HOVENIERSWEG 18 -TIEL -TELEFOON 3879 -èr 

I P o s t z e g e l b e u r s in R o t t e r d a m 

Ite bereiken met 
Itiam 10. 15 en 16 

Ivrye toegang 

georganiseerd dooi het Verbond van 
Postzegelhandelaren in Nederland, 
op zaterdag 8 november 1958, van 
1—6 uur, in de „Boemerang", Von
delweg 26. 
Gelegenheid tot ruil, koop en ver- 1 
koop voor verzamelaars boven 16 jr. | 

Ook op deze benrs z\jn vvü «'eer present ! 

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

HARTOG OKKER & CO 
RAPENBURG 99 AMSTERDAM-C 

Ook van onderstaande landen hebhen wij mooie boekjes • 

Grieken land , R o e m e n i e , R u s l a n d , Bu lgar i j e , B a l t i s c h e S t a t e n , 
O . D . S t a t e n , Ital ië (o a Tr ip t iek no 50 gebr ) 

Vraag hier eens een zichtzending van aan 

FA. H. OVERDUIN^'o\Y^'z^g[D"^""''-
Speciatistewa, in sichisendinffen 

Bijzonder goedkope aanbieding, 
alles nog met kort ing 

Neder land 
Luchtpost 
No 
é*of 
7* 
7 
8* 
8 
9* 
9*A 

Ned. -
2 
5 
7 
8 

1« 
24* 

287* 
289* 
289 

Pn)s 
0,85 
1.15 
1,30 

13,50 
1,75 
*,75 
5,— 

ndiè 
22,— 
22,50 
7,— 
2,— 

10,50 
4,50 

105,— 
130,— 

55,— 

Ned. Antil len 
2* port 0,85 
4 „ 80,— 
5 „ 48,— 

Suriname 
32D 
32aD 

167A 
167*A 
168* A 
169» A 
170*A 
171* A 
172*A 
173*A 

8,— 
180,— 

17,50 

2^20 
2,50 
2,75 
4,25 
1,90 
1,90 

174*A 
177 

3,-1 
4,20 

Luchtpost 
1/7» 
8/14* 

20/22* 
20/21 
24/26* 
23* 
31 * 
32* 
Aanbied 

5,75 
140,— 

16 — 
0,80 

27,50 
3,6) 
1.40 
0,55 

neen 
in voorgaande 
advertenties 
zijn nog 

Bulgari, 
1 * 
1 
2» 
2 
3* 
3 
4 
5 
6* 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12» 
13* 
23 
24» 
24 
25* 

geldig 

e 
17,50 

9.— 
50.— 
18,— 
35,— 

7,5) 
14,— 
10,— 
8.— 
1.5) 
1.50 
3.— 
3.— 
6.5) 
2,50 
*.— 2.75 
2,— 

2 1 . — 
13.5) 
80,-1 

26* 
26 
27 
61* 
69/71 
91/93 

108 
290/294* 
335/339* 

22,50 
13,50 
18,50 

6 50 
3,50 
4,25 
4.— 
3,— 
4,50 

Luchtpost 
1/4* 11,50 

12/14* 39,— 

Portzegels 
1 
2 
4 
5 
6 
6a 

11 
12a 
20 

11,50 
8,— 
1,50 
1,50 
2.— 
2,25 
3,50 

i,50 

Duitsland 
1 
2 
3a 
6 
8* 
8 
8a 

10 
11» 
11 
13 
14 
19» 

10,— 
3.— 
3.50 
5.— 
6,— 

12,50 
38,— 
12,— 
65,— 
40,— 
10,— 
0,90 
4,— 

19 
20 
21 
23* 
23 
24 
25 
26/27* 
28* 
28 
29* 
29 
63 
64 

344/347* 
344/347 
355/358* 
355* 
356* 
357* 
357 
358 
426 
Deze 3 laatste 
zegels kosten in 
Duitsland pim 
100% meer 
379/389* 26.-
394/397* 
460* 
470/478* 
612* 
791/803* 
825/826 

3 ,— 
2,50 

100,— 
6,50 
5,50 

22,— 
75,— 
30.— 

5.50 
5,— 

21 ,— 
27,50 
10,— 
60.— 
12.50 
1 1 . — 
24,— 

2,90 
4,50 
5,75 
1 , — 
3,90 
2 , -

8,— 
1,80 

40,— 
11.50 

2,25 
4,75 

Luchtpost 
24 5,75 
25 12,50 
26 12,50 
31/34 11,50 

35/37 10,— 
35 2,50 
36 4,— 
38/39* 65,— 
42a/42c» 55,— 
52 1,20 

Blok Noodh. 
2* 125,— 

N o c d Duitsl. 
19» 6,50 
22* 45,— 

Kenya-Ou-
ganda Tangan 
yika 
Koningin 
Elisabeth 
92/95 O 60 
97 0.40 
99 1 . — 

100 10 Sh 1,75 
101 1 £ 4,— 

Rhodesia 
Nyassaland 
11 0,50 
13 0,95 
14 10Sh 2,75 
15 1 £ 5,50 

Singapore 
39/40 0,40 
41 2« 1 , — 
42 5$ 1,75 

Hongkong 
154,156,158 
160 2,75 

*of IS ongestempeld of gestempeld naar keuze * v^il zeggen ongestempeld 
Geen aanduiding is gestempeld Voor geldbelegging vele mooie kopen voorhanden 
Liefst bezoek aan huis na telefonische afspraak. 
Bi| aankoop vanaf 10 GId wordt 15 % toegestaan van zegels die tot en met 1 GId 
geprijsd zijn en 1 0 % korting voor zegels v/elke boven 1 Gid aangeboden v/orden, 
Alle filatelistische benodigdheden verkrijgbaar, ook klemstroken voor bescherming 
der zegels in alle formaten vanaf 15 et per strook Supplementen op alle bekende 
postzegelalbums, ook van oudere uitgaven Alle zegels in prima staat 
Levering franco bij aankoop boven f 10,— aangetekend 
Ook levering op manco-lijst van de gehele wereld Vorige aanbiedingen blijvengeldig 

HENDRIK VAN DER LOO'S 
POSTZEGELHANDEL- PHILATELISTISCH BUREAU 

Laan van Nieuw Oost 
Indie 50, Den Haag, Telef 
(0170O) 850 190 Te berei
ken vanaf Station Holl 

Spoor, lijn 4 en 4a, van Staatsspoor lijn 6, Giro 24392 Bankiers R Mees & Zoonen, 
Nederl Handel Mij , Bijk Herengracht 

«/«re. Engelkantp biedt aan: 
N E D E R L A N D 
50 ets Koning nr 12 gebr 
2>/s gld K H H gebr 
5 gld K H H gebr 
1 gld nrs 49 gebr 
2'/2 gld nrs 78 ongebr 

gld nrs 79 ongebr 
10 gld nrs 80 ongebr 
10 gld nrs 101 ongebr 
2V2-5 gld jub 1923 ongeb 
Traliesserie compleet ongebr 
Vlgp nrs 8 7'li gld ongebr 

20,— 
14,— 
55,— 

6,— 
13,— 
40,— 
10,— 
10,— 
55,— 

8,75 
11,50 

Curafao Jub 1923, ongebr. ƒ 68,50 
Ned -Indie 25 gld Konijnenburg 

ongebr 
Ned -Indie Brandkast 
Sur jub 1923 ongebr 
Sur Spitfire ongebr 
Sur Rode Kruis 4- vlgp 

95,— 
52,50 
80,— 
15,50 

ongebr 
19,50 

Sur Wilh 1948 ongebr 257/73 10,— 
10 series Olympiade Ned 1956 

ongebr 8,50 
10 series Europa '57 Ned ongebr 

9,50 

Wij hebben een grote keus in Ned Overz , Europa- landen 
verzameling etc te koop 

Mancolijsten worden door ons verzorgd 

»OSTZEGELHANDEL JAC. ENGELKAMP 
PUISTRAAl 301 AMSTERDA/̂  TELEFOON 30998 GIRO 312696 

Te koop gevraagd tegen hoge prijs en contante betaling 

Verzameling Nederland en Overz. Gebieds
delen 

Ver2ameling Europa 
Verzameling Buiten Europa 
Verzameling Engelse Kolomen 
Verzameling Zuid-Amenka 
Oude zegels op brieven 
Archieven en Engrospartijen 

Alleen grotere objecten komen in aanmerking. 
Aanbiedingen met omschrijving en pnjs te richten aan 
DE GELDERSCHE POSTZEGELHANDEL 

N Z VOORBURGWAL 318 - TEL 32869 - AMSTERDAM-C. 



Verzamelaars van 

en 
ZUID-AMERIKA 
FRANSE KOLONIËN 

beeft 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. 
Het uitgebreid in voorraad houden van een bepaald gebied 
is voor de handelaar alleen mogelijk, als hij daarvoor vol
doende gegadigden heeft 
De oplossing ligt heel eenvoudig, nameliik in een 

HECHTE SAMENWERKING 
tussen verzamelaar en handelaar. 
Mocht U in de mogelijkheid van een dergeliike samenwerking 
weinig vertrouwen hebben, dan zullen onze zichtzendingen 

ENGELSE KOLONIËN 
ongetwijfeld in staat zi)n Uw weerstand ie overwinnen. 
Ongeveer 8 laar geleden begonnen wij ons daai speciaal op 
toe te leggen. Thans zijn er regelmatig boekjes in circulatie 
inhoudende een waarde van 20 k 25 duizend gulden aan 
verschillende zegels, zowel eenvoudige als kostbare. 
Dit werd mogelijk, omdat vele 10-taIlen verzamelaars zich 
om ons heen schaarden^ zowel beginnenden als zeer ver
gevorderden. 
Met Zutd-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 wij ook de retour-
portokosten. 

WERKT U MET ONS SAMEN 

en mogen wij U een proefzending sturen ? 

Daarvoor bij voorbaat hartelijk dank. 

POSTZEGELHANDEL VAN DUYN & VERHAGE 
ROTTERDAM — Berkelselaan 92b — Telefoon K 1800-48209 

1958 SK junior Schabloor 

Ringa lbum 1958. Losbladig, bu i t engewoon gesch ik t voor 
beeld- en spec iaa lve rzamelaa r s 100 wi t t e , hou tv r i j e b l aden 
m e t l ichtgrijze n e t - o n d e r d r u k . B laden snel ve rwisse lbaa r . 
Ligt vo lkomen v lak open . In k u n s t l e r e n b a n d m e t goud-
o p d r u k 26 X 30 cm. H o n d e r d e n en thous ia s t e g e b r u i k e r s in 
b innen- en bu i t en land . F r a n c o huis f 14,50. 

Schroefa lbum S.K. 22 X 28 cm. Kuns t l e r en b a n d m e t goud-
opdruk , 80 b laden inhoud (met n e t - o n d e r d r u k ) F r a n c o hu i s 
ƒ 10,50. 

J u n i o r e n a l b u m J r . 40 b laden m e t n e t - o n d e r d r u k Gesp i ra -
leerd. F r a n c o hu i s ƒ 2,50. 

Tekenschab loon . v o o r he t zelf t e k e n e n v a n vak je s in u w 
a lbum. Op t i enden van ram n a u w k e u r i g . Gesch ik t voor elk 
a lbum. F r a n c o huis ƒ 3,50. 

F.D.C. 
ALBUt^ 

Firs t Day Cover Album. 

Beva t 20 doorzicht ige z a k k e n van 11 X 21 cm. K a n 40 e n v e 
loppen beva t t en . Gebonden in Bala leer m e t goud t i t e l . Zie 
afbeelding. F r a n c o huis ƒ 4,90. 

Bes te l len : S to r t h e t b e d r a g op g i rono. 352003, o n d e r v e r m e l 
d ing v a n he t bes te lde . R e m b o u r s e m e n t ƒ 0,50 e x t r a . Om
gaande toezending geschiedt door : 

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

Wist U dat onderstaande landen onze specialiteit zijn? 
Ned. & O.R., Eng. Kol., Scandinavië en U.S.A. 

Vraagt hiervan eens zichtzending aan bij: 

FA. H. OVERDUINIO^YT^^SS^"^''^ 
Spociatisten i n sicHtsentlinffeit 

Of U n u op de Noordpoo l of a a n d e E v e n a a r 
woon t , U k u n t a a n onze vei l ingen, d ie o m d e 
5 weken in h e t B o n n i n g t o n H o t e l , W . C . 2, ge
h o u d e n worden , dee lnemen . Z e n d ons n u 25 
et . in postzegels voor de ge ï l lus t ree rde ca t a logus . 

W a r r e n S m i t h — 20 L i m e S t r e e t — 
Bedford (Eng.) 



2 2 3 e ve i l ing (23oktober u) 
Deze importante veiling had een 

ONGEKEND SUKSES 
Zeer vele topprijzen werden betaald. Het totale 
omzetcijfer was enorm. Ook deze veiling genoot 
een grote binnen- en buitenlandse belangstelling. 
Voor enkele resultaten raadplege men neven-
staande koilom. 

224e veiling (27 november a.s. 

Ook deze veiling is hoogst belangrijk en be
vat naast prachtig Europa-materiaal een 

VERZAMELING NEDERLANDSE STEMPELS, 
merendeels langstempels, 

bijna alle in R O O D ! 

Dit is de grootste en belangrijkste collectie rode 
stempels van Nederland, welke in ruim 30 jaar 
door intensief zoeken bijeen is gebracht. 
Van vele exemplaren zijn slechts enkele stuks 
bekend, terwijl er diverse stempels bij zijn waar
van nooit een tweede exemplaar gevonden werd! 
Ook een speciaal-collectie Heilig Land met Is-
raël-voorlopers wordt gedetailleerd aangeboden. 

2 2 5 e v e i l i n g (ianuari1959) 
Deze veiling is reeds in bewerking. Zij bevat 
een schitterende verzameling 

EUROPA EN OVERZEE 
Toevoeging van materiaal kan nog geschieden. 
Dit belooft wederom een sukses-veiling te wor
den. 

Enkele resultaten 
223e veiling 

NEDERLAND 
1852 5 cent nr. *1A, postfris 
1852 5 cent nr. *1, pr. ex. 
1913 121/2 cent nr. *94 B.v., postfris 
NEDERL.-INDIë — LUCHTPOST 
1932 50/150 et. nr. *17f., postfris 
CURACAO 
1928 10 ct. nr. *91v., postfris 
SURINAME — PORT 
1911 10/30 et. nr. *15 I, II, III 
NAPELS 
1860 Mi T. nr. 9, pr. ex. 
SARDINIë 
1851 5 ^ent nr. 1, pr. ex. 
SAN MARINO 
1892 1 Lira nr. 20, pr. ex. 
VATICAAN — LUCHTPOST 
1949 nrs. 18-23, pr. ex. L. 
PORTUGAL 
1853 5 Reis nr. 1, pr. ex. 
OLDENBURG 
1860 Vi, Gr. nr. 11, pr. ex. 
DANZIG 
1920 nrs. *33, 36, 37, pr. ex. 
SAARGEBIED 
1920 serie nr. 18-31, pr. ex. 
1920 2 Pf. nr. *A-31, pfr. 
1928 serie nr. * 128-134 pfr. 
CHINA — HANDSTEMPELS 
1900 3 Pf. nr. 22, pr. ex. 
1900 20 Pf. nr. 25, pr. ex. 
1900 30 Pf. nr. 26, pr. ex. 
KIAUTSCHOU 
1905 21/2 % nr. 23, pr. ex. 
Opbrengstprijzen zonder het opgeld 

Wilt U ook tot de duizenden* tevreden verkopers 
behoren die bij ons in de afgelopen 39 jaar lieten vei
len? Stelt U zich dan direct met ons in verbinding, 
het verplicht U tot niets. Vraagt gratis toezending van 
„Iets over Postzegelveilingen" v/aarin U al Uw vra
gen over verkoop via veiling beantwoord zult vinden-
Voor serieuze filatelisten gratis toezending van de vei-
lingcatalogi. 

cat. 
250,— 
225,— 
225,— 

1750,— 

300,— 

2215,— 

100.000 

25.000 

10.000 

20.500 

20.000 

20.000 

100.000 

M.970 
60.000 
M. 870 

17500 
22500 
90000 

90.000 
ad 121/2 

opbr. 
/ 360, 

280, 
240, 

1370, 

305, 

1600, 

690,-

170,-

90,-

105,-

145, 

165, 

675, 

320, 
340, 
285, 

120, 
180, 
630, 

625, 
"/o. 

HET LEVENSWERK V A N P. C. KORTEWEG 

300 jaar postmerken van nederland 
1 5 7 0 - 1 8 7 0 

Geheel linnen prachtband ƒ22,50 
Porto 80 cent extra 

Verkrijgbaar bij Uw postzegelhandelaar en bij 

D i t boekwerk is het resultaat van een jarenlange intensieve studie. 
De verschijning van dit werk is een filatelistische 

gebeurtenis van de eerste rang! 
Dit standaardwerk bevat de beschrijving en afbeelding van a Ie bekende 
stempels op Postzegels van Neder land tot pim. 1870, alsmede op Brieven 
zonder zegels. Het stelt alle andere op dit gebied bestaande werken in de 
schaduw en mag o.a. in geen enkele bibliotheek ontbreken, aangezien het 
voor de komende decennia de enigst belangrijke vraagbaak zal zijn. 328 pag. 
en ruim 1800 il lustraties! 

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

LANGE POTEN 15 A 



KLEINE ANNONCES 
Prijs 40 ct. per mm, betaling na toezending factuur. Opgave aan 
Boom-Ruygrok N.V.. Ged. Oude Gracht 138, Haarlem. Telef. 17450 

Te k o o p ; Complete postfrisse V E R Z A 
MELING VER. NATIES. Geheel op 
zwart . Pr ima kwalitei t ƒ 175,—. C. 
Vermeule , Concourslaan 57, Hoofddorp . 

Te koop aangeboden voor liefhebber 
V E R Z A M E L I N G SCANDINAVIË ca. 
40.000 francs en een losse wereldver
zameling ca. 4,000 zegels. Vraagprijs te 
samen ƒ 300.—. C. F. Wendt , Adreas 
Bonnstraat 3 4 I I , Amsterdam-C. 

T e k o o p : Ned . Maandbl . v . P H I L A 
TELIE van mei 1933 tot einde 1957 
compleet , benevens Mededelingen 4 en 
10-24, in één koop voor ƒ 60,—, niet 
franco. H . J, B. CleiJ, Vogelkersstr . 18, 
Den Haag . Te l . 322025. 

T e k o o p : 310 FIRSTDAY-COVERS 
Neder land, Europa en Overzee, waar
van 180 in posts t . -album. Br. A. Mo
lenbroek, Schoterbosstraat 18, Haar 
lem. (N.) 

R O N D Z E N D B O E K J E S Europa + Kul. 
Unieke gelegenheid v. aanvulling v. uw 
verzameling. Aanvragen: A. J. van 
Cuijk, Hagelkruispl . 6, Ti lburg . Te l . 
04250-25603. 

Te k o o p : o.a. vele gebr. series VOLKS-
R E P . C H I N A , voorts Tsjccho-Slow. on-
gebr. 203-205, Vaticaan gebr. 40-43. 
D . de H o n d t , Wilhelminalaan 16, Rijs
wijk. (Z .H. ) 

Te k o o p : 150 versch. S C A N D I N A V I Ë 
w.o . IJs l . /Finl . ƒ 4,25, 300 versch. 
Dui ts land ƒ 5,25, 300 Munten wereld 
ƒ 33 ,—, 200 oude buiten), ansichtk. 
H . J. l iu iz inga , Rijksweg B, Delfzijl. 
G i ro 952956. 

T e k o o p gevraagd van Nederland de 
complete serie TELEGRAAFZEGELS 
(12 stuks) , pr ima conditie, gebruik t . 
Brieven met prijsopgaaf G. J. Grund -
ineijer, KattensJngel 71, Gouda. 

T c koop : zorgvuldig opgemaakte PA-
K E T T E N . 
Neder land 50 versch. ƒ 0,26, 25 versch. 
f 0,15 en 15 versch. ƒ 0,12. 

Wereld 50 versch. ƒ 0,26, 25 versch. 
f 0,15, en 15 versch. ƒ 0,12. 

Europa 50 versch. ƒ 0,26, 25 versch. 
ƒ O, 15 en 15 versch. ƒ 0,12. 
Oostenrijk 25 versch. ƒ 0,18. Franse 
Kol . 25 versch. ƒ 0,40. Engelse Kol. 
25 versch. ƒ 0,35. Canada 25 versch. 
f 0,30. G. Jouvenaar , Broederenkerk

hof 7, Zu tphen . 

Alvorens uw BUNDEL W A A R van N E D . 
en I N D . te verkopen. Vraagt prijs aan 
A. V. d. Heijden, Daguerres t raat 84, 
Dvn Haag. 

Te koop aangeboden 226 C E N S U U R -
B R I E V E N van Ncd . Indië, Suriname en 
Curasao uit de tweede wereldoorlog uit 
de jaren 1941-'45.. Brieven aan J. F. 
Alen, Wijker Brugstraat 10, Maastricht . 

500 
vers 
Ü.G 
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ƒ 2,30. 
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en 
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Voor f 2,—■ word t u lid van een grote 
FRANSE R U I L V E R E N I G I N G . Leden in 
60 landen. U ontvangt complete leden
lijst elke 2 mnd. supplement . Reducties 
op catalogi, tijdschriften, Franse Nieuw
tjes dienst. Inlichtingen in Frans, Engels 
of Duits tegen an twoord zegel of 1 CRI 
aan: Vice Président C . P . E . C , 10 Rue 
de Tracy . Paris 2e, France. 

Door aansluiting bij Franse Rui lc lub 
C.E.F.U. Grand Pare , Conches (Eure) 
komt u in C O N T A C T met meer dan 
500 adressen O V E R DE H E L E W E R E L D 
Agent V. Ned. H . Albrccht , St. Veer
kade 22, Den Haag. 

Te koop gevraagd Z U I D AFRICA J I 
PEX BLOCS. 1 p nr. 8 en VJ p nrs. 2.7 
t/m 21. M. Feddema, Mariastraat 30, 
Den Haag . 

GELEGENHEIDSSTEMPELS op kaar t 
of cover te koop gevraagd. Aanbiedin
gen, . vergezeld van prijsopgave aan: R. 
J. H o b é J r . , Lijsterstraat 10, Zandvoor t 
aan Zee. 

RSTROOKJES buitenland gezocht door : 
R. W. van D a m , W aalsdorperweg 293, 
' sGravenhage. 

Gevraagd: Afgeweekte BUITENLANDSE 
MASSAWAAR. Ik betaal voor : 
50 versch. wereld ƒ 0,08; 100 versch. 
wereld ƒ 0,19; 200 versch. wereld ƒ 0,40; 
300 versch. wereld ƒ 0,67; 500 versch. 
wereld f 1,30. Gaarne aanbieding van 
bundels Neder), en buitenland met prijs 
aan: W . Krabbedijk, Vermeers t raat 130, 
Den Haag . 

M I N E R A L E N (ertsen, edelstenen e.a.), 
fossielen,' schelpen, koralen, zee-biolo-
gische prepara ten . Per stuk en ïn col
lecties. Zichtzending. A. v. d. Meer, 
Bov. Nieuwstraa t 119, Kampen. Vraagt 
prijslijst. 
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Langdurig z i e k e m a n 
vraagt om p o s t z e g e l s 
Wie helpt? 

A. W. C. Simpelaar 
R.J. Schimmelpenninckstr. 18 
ALMELO 

Verzamelingen en partüen 
te koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Platanenweg 12 - AMSTERDAM - Telefoon 50959 

Postgiro 494802 (Bi) viaduct Wibautstraat) Gem. Giro M 3658 

ßetaal goede prijs. 

Ook grote objecter) tegen contar)te betalirig. 

Sprookje van Tooren 
In een klein land woonden eens twee eerlijke mensen, 
zij waren dus niet erg rijk. Rijk waren zij evenwel toch, 
want zij waren gezond en hun verstand was in orde. 
De man heette Philip en zijn vrouw Philea. Zij waren 
altijd gezellig thuis en verzot op postzegels. Zij kochten 
natuurlijk het liefst heel wat, waar zij lang mee bezig 
konden zijn, en graag voor weinig geld. Speculatie 
was er niet bij, het waren dus ECHTE verzamelaars. 
Maar ja . . . waar koop je veel voor weinig geld, met 
toch het verrassende element, dat iedere verzamelaar 
een glimlach rijker maakt? Philip wist raad, hij bezat 
een grote en wonderlijke zeef, waar altijd het beste 
op bleef liggen. Zij knipten daarom alle advertenties 
uit, vouwden deze, en zie . . . de zeef deed het weer 
best. Slechts één advertentie bleef liggen, in span
ning ontvouwden zij deze. En wat kochten zij . . . ? 

DOZEN V A N TOOREN 
U kunt het geloven of niet, een drastischer opruiming 
van een voorraad postzegels vond nimmer plaats. 
Honderden profiteren reeds, sluit U aan! U kunt 
nog voorkeur aangeven ook, n.l. op heden zijn er 
10 verschillende dozen met hz = inhoud hoofdzakelijk: 

1. Nederland, 225 verschillende 6. hz Duits, interessant! 

2. Buitenland, algemeen 7. hzGost-Europa-Satell.landen 

3. hz Frankrijk, Monaco, enz. 8. hz Turki je, Griekenland, enz. 

U. hz Portugees, Spaans 9. hz Hongarije.Oostenrijk.enz. 

5. hz Skandinavië, IJsland 10. hz Engels m. Kol. en Domin. 

Al le dozen minimum 250 zegels. Prijs per doos f 3.50 franco! 

Ja, U lees t ' t goed, drie gulden en vijftig centen f . r . a . n . c . o . 

5 dozen f 16.25 - 10 dozen f 30 .—. Bovendien op iedere doos 

gratis toegift naar keuze: Nederland no. 79 of 300/304, of 

305/309, of 313/317, of 327/331, of 350/355, of 449/459, of 

Indonesië Bloemenserie postfris, of 50 jaar Luchtvaart, of kinder

hulp 1958, alle compl., of zeldzarre Eng.-kol., of Mozambique 426, 

430, 431, 437 en 438!!, of 50 verschillende dieren op postzegels. 

G E W E L D I G , V I N D T U N I E T ? 

Alléén voor kopers van dozen: INDONESIA de pracht MERAPI-

serie postfris compl., geen 4 ä 5 gulden, doch voor slechts f 2.75. 

Zending na ontvangst van GIRO 896216, zilverb. of rembours. 

Aantekenen gewenst 25 cent meer. Porto 1 doos (betalen wij) 

25 cent, aantekenen 50 cent. Als U resp. 5 of 10 cent meer 

zendt, frankeren wi j met 1 respectievelijk 2 Europa 30 cent. 

THE GLOBE 
T O O R E N - N U N S P E E T 

Een bof als je 't weet! 

n 



Engelse Koloniën (x — ongebruikt) 

1953, serie cmpl. (106/20) ƒ 60,— 
1932, serie cmpl. ( 64/73) „130,— 

5,50 
16,50 
19,— 

*NYASSALAND 
*ANTIGUA 
AUSTRALIË 1949, ( 167 ) 

*BAHAMAS 1938, ( 109 ) 
*BERMUDA 1938, (119A) 
*NEW FOUNDLAND 1939, portserie ( 1/6 ) „ 3,90 

(porto beneden f 1 5 — extra) 

Dit is slechts een greep uit onze grote voorraad Engelse 
Koloniën. Voor mancolijsten geven wij graag prijs
opgave, zonder verplichting tot Icopen. Opgave van het 
gewenste land onder nummer en aanduiding gebruikt 
of ongebruikt is voldoende. 

POSTZEGELHANDEL G. KEISER & Z N . n.v. 
DEN H A A G — PASSAGE 2S-27 — G I R O 11161 

Steltzer-veilingen 

■Jp Meer dan 70 veilingen 
vonden tot nu toe 
plaats. 
Te allen tijde inkoop 
van waardevolle 
verzamelingen. 

IN FRANKFURT/M. 

Rudolf Steltzer, 

Frankfurt /M 

ir. 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. 

^et dezelfde zorg waarmede 

U AAN UW VERZAMELING BOUWT 
tellen wij onze zicbtzendingen samen van: 

NEDERLAND & O.G. 
Vergevorderde verzamelaars ontvangen kostbare zendingen 
niet type en tandingsverschillen, w.o ROLTANDINGEN. 
In de boekjes voor minder gevorderde verzamelaars zijn 
juist de goedkopere zegels, rijk gesorteerd, aanwezig. 
Ook van de meeste EUROP Alanden hebben wij mooie 
boekjes in omloop met als specialiteit: 

BELGIË, FRANKRIJK, SCANDINAVIË, 
ZWITSERLAND, LUXEMBURG, DUITSLAND m. geb. 

alsmede 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 namelijk ook de 
retourvracht. Indien men daarna een geregeld gebruik 
van de zendingen wilt maken moet echter het te beste
den budget om praktische redenen (zowel voor u als 
voor ons) f 10,— per zending kunnen bedragen. 
Nu, bij de aanvang van het nieuwe seizoen, is het wel 
de juiste tijd zich voor het ontvangen onzer zicbt
zendingen op te geven. U heeft er dan het gehele 
seizoen plezier van. (Opgeven s.v.p. beginnend, gevor
derd of vergevorderd). 

OSTZEGELHANDEL VAN DUYN & VERHAGE 
OTTERDAM — Berkelselaan 92b — Tele oen K 180048209 

^raagt heden nog een sichtzending bij ons aan, 

} zult er uw voordeel mee doen. 

FA. H. OVERDUINf̂ E^Jx îSS'"^^^^^ 
Specialisten in ssiehtaendinyen 

^ EUROPA
EXPO 

EUROPA fdc. met EXPOstempels 
De Europazegels 1958 zijn ook in de 
paviljoens van de betreffende landen 
verkocht en werden op verzoek van 
een speciaal stempel voorzien. 
Voor elk land werd een afzonderlijk 
stempel gebruikt, b.v. Amsterdam, 
Roma enz., 

De collectie van 7 mooi uitgevoerde 
ledagenveloppen kost f 9,50 en 
wordt U franco toegezonden na 
ontvangst van dit bedrag. 
(Ten hoogste 4 stellen per besteller) 

Europazegels 1958 
6 landen compleet postfris . . . . f 4,50 
(13 zegels). 

Turkije  Europazegels 
uitg. 10 okt. 1958 compl. postfr. f 1,20 
op ledagenveloppe i 1.75 

Frankrijk: EuropaRaad 
opdruk op 35 frs. (Yvert dienst nr. 16) . .t 0,75 
definitieve serie 3 zegels uitgifte 
10 okt. 1958 f 0,80 
ledagenveloppe met deze zegels, prijs t.z.t. 

Orders minder dan f 10,— porto extra 
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. 

VRAAGT T O E Z E N D I N G 
GRATIS MAANDELIJKS 
NIEUWSBULLETIN 

D.N.SANTIFORT 
Gr. Kr. ELLEBOOG 14  G R O N I N G E N 
POSTGIRO 912559  TELEFOON 0590027768 



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

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

voorname verzamelingen van 

OOSTENRIJK—BALKANLANDEN—BRITSE KOLONIËN—FRANKRIJK—DUITSE STATEN—GRIEKENLAND-
ITALIAANSE STATEN—JAPAN —SPANJE —U.S.A. MET INBEGRIP VAN GECONFEDEREERDE STATEN— 
LATIJNS AMERIKA ENZ. ENZ. 

terwijl over vele andere zaken wordt onderhandeld. Er zullen duizenden kavels zijn met een groot deel in de zeer hoge 
prijsklassen, honderden bladzijden met afbeeldingen. 
De totale waarde zal zeker niet minder zijn dan een half miljoen dollars en zal gemakkelijk een miljoen 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 portvrij! 
Deze veiling zal filatelistische historie maken. U kunt haar eenvoudig niet missen. 

Uw toegenegen 

SHANAHAN'S POSTZEGELVEILINGEN LTD. 
39 UPPER GT. GEORGES STREET DUN LAOGHAIRE, DUBLIN 

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

De 2e druk van de 

PUNTSTEMPEL-catalogus van Nederland 
is verschenen. 
Deze geheel opnieuw bewerkte en van cliché's 
voorziene catalogus bevat ong. 4000 prijzen, 
verdeeld over 17 kolommen. 

Prijs f 3 , 5 0 plus porto 
Verkrijgbaar bij de postzegelhandel of recht
streeks bij de uitgever. 

H. KOOPMAN N.Z. Voorburgwal 314 - Amsterdam-C. 
Telefoon 33473 Postgiro 513427 

KOOPJES 
KEPUBLIKA INDONESIA 
100 versch. groot tormaat ƒ 6,50. 
RUSLAND 
250 versch. grootformaatzegels, 
vrüwel uitsl. compl. series: 
Cataloguswaarde meer dan 
14000 (rancs! Slechts ƒ 35,—. 
Alle nieuwtjes van Rusland In 
abonnement leverbaar. 
NIEUW-GUINEA 

(Ook engros leverbaar) 
nr. 1 ongebruikt 7 et. 
Een verbluffend mooie collectie monsters van plaatjes
series sturen wij u voor slechts ƒ 2,50. Desgewenst prijs
opgave per 10 of per 100 series! 
Tevredenheid gegarandeerd! 

Postwissels aan OPTIMUS, postbus 7067, Amsterdam (Z) II 

500 versoh. wereld /' 2,25 
250 „ „ J 0,95 

nr. 2 ongebruikt 15 et. 
nr. 3 „ 8 et. 
nr. 4 „ 30 et. 
nr. 5 „ 30 et. 
nr. 1-9 cpl., ongebruikt ƒ 1,45 
NED. INDIË 
1941, Koningin Wilhelmina, on-
getand! Zeer zeldzaam! 
20 Ct., nrv 277 f 3,50 
25 Ct., nr. 278 ƒ 4,50 

HARTOG OKKER 6L CO 
POSTGIRO 
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RAPENBURG 9»i  AMSTERDAMC.  TELEFOON K 2063937 
13.500 t E.V. REK. 01732 — GEM. GIRO 01732 — 
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