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in het ONDERZOEKINGEN 
ZUIDPOOLGEBIED 

op POSTZEGELS 

Het a.8. Geophysische Jaar. 
Van november 1957 tot februari 1958 zal het „Internatio

nale Geophysische Jaar" door twaalf landen, nl. Amerika, 
Argentinië, Australië, België, Chili, Engeland, Frankrijk, Ja
pan, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, de Sowjetunie en Zuid-Afri-
ka worden ingesteld. Het doel is dwars over het gehele Zuid
poolgebied te trekken (een afstand van plm. 3000 km) om het 
binnenlEind te onderzoeken, waarvan de kaart nog vele witte 
vlekken vertoont, die nooit eerder door een mens zijn betre
den. Tevens zullen intensieve onderzoekmgen naar bodem
schatten worden ingesteld: vooral uranium hoopt men aan te 
treffen. Hiertoe zullen twee Catalina vliegboten gebruikt wor
den, die speciaal boven het schiereiland Grahamland (Eng. 
basis) hun onderzoekingen zullen doen. In de resp. staarten 
van deze vliegboten is een magnometer aangebracht om de 
delfstoffen op te sporen 

Reeds zijn er sinds enige jaren door Engeland tijdelijke 
bases aan de noordkust van de ^Veddellzee gevestigd, die men 
vergroten en beter toerusten zal, om van daaruit de grote 
expeditie over sneeuw en ijs in de richting van de Mac Murdo 
Baai in de Ross Zee aan te vangen. De leider van de Engelse 
transarctische expeditie zal dr. V. E. Fuchs zijn; van de Ame
rikaanse expeditie vice-admiraal Evelyn Byrd, die reeds twee 
expedities in het Zuidpoolgebied heeft gemaakt. De Nieuw-
Zeelandse expeditie wordt geleld door Sir Edmund Hillary, 
de bedwinger van de Mount Everest. 

Op 14 november 1955 is de Canadese walvisvaarder Theron 
vanuit de Londense dokken vertrokken met bestemming naar 
het zuidpoolgebied. Aan boord zijn, behalve de bemanning, 
zeventien man, wier opdracht het is de voorbereidende maat
regelen te treffen. Het schip vervoert o.a. proviand voor twee 
jaren, twee Auster vliegtuigjes, speciale voertuigen voor ge
bruik op 'sneeuw en ijs, 24 poolhonden met sleden, instrumen
ten, medicamenten, materialen, enz. Men hoopt begin januari 

door M. J. van Heerdt-Kolff 
F.R.RS.L. 

1956 in de Weddellzee aan te komen, via Montevideo en Gryt-
viken op Zuid-Georgië, dat de laatste bunkerplaats Is (De 
Theron bleef in de zuidpoolcirkel tweemaal vastzitten In het 
ijs, doch is inmiddels weer losgekomen en heeft op 30 janu
ari de zuidpoolbasis Shackleton aan de kust van de Vahsel-
baai bereikt). 

De Falkland eilanden en dependencies. 
(Geografisch en Postalisch). 

De Zuidpool is afgebeeld op een kaart, 
voorkomend op een serie van negen waar
den (VzA. — 1 sh.), uitgegeven In 1946— 
'48 voor de zgn. Falkland Dependencies, 
behorend aan Engeland. Behalve de zuid
pool zijn op de kaart aangegeven: de lig
ging van de Falkland eilanden, van Zuid-
Georgië, de Z.-Oreaden, de Z.-Shetland-
eilanden (die allen tot de Falkland Depen
dencies behoren) en Grahamland. De Falk
land eilanden zijn een Engelse kroonkolo

nie. De belde grootste eilanden: Oost- en West-Falkland zijn 
door een brede zeearm gescheiden. Verder bestaat de groep 
uit een aantal kleinere eilanden. Zij werden ontdekt door do 
EJngenlsen Davis in 1592 en Hawkins in 1594 en kreigen de 
naam Falkland eilanden naar Lord Falkland. Franse zee-
vaardeis noemden ze de Malwinen. De eerste nederzetting 
werd op Oost-Palkland gesticht door de Franse ontdekkings
reiziger de Bougainville in 1763 en Port Egmont op W.-Palk-
land door de Engelsen in 1766. 
(Louis Antoine de Bougainville is op zegels van Nieuw-Cale-
donië afgebeeld. De Bougainville (1729—1811) diende zowel 
bij de Franse marine als in het leger. Hij was de eerste Frans
man die een zeereis om de wereld maakte, waarover In 1771 
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een reisbeschrijving van zgn hand verscheen. Het grootste 
der Salomonseilanden heet naar de Bougainville. De Bou
gainville en LA Pérouse zijn afgebeeW op twaalf zegels 
(1 fr — 20 fr.) van NieuwCaledonië 1928. Het portret van 
eerstgenoemde bevindt zich in het linkse, dat van La Pérouse 
in het rechtse medaillon). 

Daarna waren zij nog resp. in Spaanse en Argentijnse han
den, om m 1833 definitief in Engels bezit over te gaan. Wij 
vermelden dit, omdat deze eilanden, veelal gebruikt werden 
en nog worden, als startplaatsen van de walvisvaarders en 
later ook voor het zuldpoolonderzoek. Indien men de post
zegels, die in algemene zin betrekking hebben op de zuid
poolexpeditie, wil verzamelen, behoren zeer zeker ook de 
zegels der Falklandeilanden en Dependencies verzameld te 
worden. Wij doen een beknopte beschrijving van deze zegel
uitgiften volgen. Vanaf 1878 heeft Engeland voor deze eilan
den postzegels uitgegeven met het Inschrift: „Falkland Is
lands". Achtereenvolgens komen de portretten van kondngin 
Victoria (1878—1898), van koning Edward VII (1904) en 
van koning George V (1912—1932) op deze zegels voor. Daar

na werd overgegaan tot het afbeelden van landschappen, een 
kaart en dieren. In 1937—'41 verscheen wederom een plaat
jesserie met het portret van koning George VI in medaillon 
en in 1949 nogmaals een dito serie. 

In 1953 verscheen één zegel ter gelegenheid van de kroning 
van koningin Elizabeth. Op de reeds eerder genoemde eilan
dengroepen (Z.Georgië, 3.Shetlands, Z.Orkneys en Graham 
Land) die de Dependencies vormen en die onder het bestuur 
der Falkland eilanden ressorteren, werden de postzegels van 
deze eilanden gebruikt. Sinds 1944 werd voor het gebruik 

LH ALF PENNY '3^" 
.*iS) 
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m 
: FALKLAND ISUf^OS ' 

op de „Dependencies", de uitgifte 1937—.'41 (waarden \i d. 
— I S . ) overdrukt in rood met resp. de opschriften: South 
Georgia, South Shetlands, South Orkneys, Graham Land De
pendencies. 

Sinds 1946 werden de ^ ier overdrukte series vervangen door 
een serie voor alle Dependencies (die met de kaart van het 
zuidpoolgebied) met Inschrift: „Falkland Islands Dependen
cies", gevolgd door twee overwinningszegels in 1946, twee 
zilveren bruiloft zegels in 1948, vier jubileumzegels der U.P.U. 
in 1949 en tenslotte de interessante serie ( l%d — 1 £) met 
afbeeldingen van schepen, die een rol gespeeld hebben bij het 
zuldpoolonderzoek (beschrijving volgt). Onlangs verschenen 
de koersende waarden (van de serie 1954) nl. de 1 d, 2i^ d., 
3 d., en 6 d. der Falkland Islands Dependencies overdrukt 
met: TRANSANTARCTIC EXPEDITION 1955—1958. Vol
gens Gibbons' Stamp Monthly van januari 1956 zouden de 
zegels op de Shackleton basis worden uitgegeven, zodra de 
Engelse expeditie in het zuidpoolgebied was aangekomen. 
Tegelijkertijd zouden zij aan de loketten verkocht worden op 
de Falkland Islands, de dito Dependencies en te Londen. Ge

durende twee jaren zullen deze zegels verkocht worden of 
zo lang de voorraad strekt. Dezelfde koerserende waarden 
van de 1954 serie worden niet ingetrokken gedurende deze 
periode. 

Aanspraken op delen van het zuidpoolgebied. 

Reeds vanaf 1940 wa
ren er tussen Engeland 
en Argentime, en Chili 
en Argentinië, onderling 
moeilijkheden gerezen be
treffende territoriale 
aanspraken op de wate
ren ten zuiden van de 
Falkland eilanden en De
pendencies en tevens 
over het vestigen van 
bases aan de kusten van 
het zuidpoolgebied. De 
geldigheid van deze aan
spraken hebben deze lan
den de wereld duidelijk 
willen maken door post
zegels uit te geven die 
op de resp. aanspraken 
zinspeelden. Chili gaf in 

1946 twee postzegels uit 
in de waarden 40 c. en 
2 p. 50 met een deel van 
het zuidpoolgebied en de 
pool zelve erop sifgebeeld. Het Inschrift luidt: ANTARTICA 
CHILENA" — Decreto No. 1747 de 6.XI.1940 (4 zogels). 
Argentinië gaf in 1947 twee zegels uit in de waarden 5 c. en 
20 c. met randschrift: „Primer Correo Antartico" — Repu
blica Argentina, 1904. 22 de Febrero 1947 Oorreos. 

Over het afgebeelde deel van de Atlantische Oceaan is het 
Inschrift „Sector Antartico Argentino" aangebracht. Op deze 
zegels is eveneens een deel van het zuidpoolgebied en de pool 
zelve afgebeeld. Op de zee vaart een schip (zonder twijfel een 
Argentijns schip). 

Sinds 1903 heeft Argentinië op de South Orkneys een radio
station gevestigd. Ter herdenking van het vijftigjarig be
staan van dit station, gaf Argentinië in 1953 een zegel uit 
ter waarde van P. 1.45 (Yvert nr. 539), voorstellende een 
man in poolkledlng, die de Argentijnse vlag in de sneeuw 
plEint. 

In de achtergrond ziet men ijsvelden, dito ijsbergen en een 
schip. Engeland gaf als antwoord hierop de bewuste serie 
uit van 1946—'48 (% d. 1. S.), die ik reeds vermeldde 
onder het hoofdstuk: de Falkland eilanden en Dependencies. 
(Geograpisch en Postalisch, blz. 65). Ook Frankrijk heeft 
reeds door een postzegel aanspraken doen gelden nl. door 
het 15 fr. zegel (Yvert nr. 324 met de afbeelding van de 
uratelomls) van Madagascar te doen overdrukken in rood 

mnmnmn999*99*wmtmnmimimK9m^9irmrmim^^ 
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met: „Terras Australes et Antarctiques Frangaises". De Fran
se aanspraken omvatten: de groep der Kerguelen, de Crozet 
eilanden en Terre Adélie (ontdekt door de Fransman Admi

ploratie van dit gebied tot een zware beproeving. De neer
slag aan de kusten is groter dan in het binnenland. In de 
arctische zomers valt meer sneeuw dan 's winters. Aan de 

I IF «»E ÄÖFl f t 

• / f S i S ?! 
M&OiS0*SC&R 

raal Dumont d'Urville in 1838). Sinds 1853 is Frankrijk, blij
kens het Inschrift op de postzegel van 6 fr. 1953, dat luidt: 
„Centenaire de la Presence Frangaise" (1853—1953) al sinds 
honderd jaren heer en meester van Nouvelle Calédonie en om
liggende wateren. 

Wat betreft de aanspraken op verschillende gebied«; van 
het zuidpoolcontingent, willen wij nog het volgende ver
melden. Engeland bezit thans % van het gehele gebied ten 
zuiden van de 60° breedtegraad gelegen, zijnde 8V2 millioen 
km2. Frankrijk laat aanspraken gelden op Adélieland, de 
Kerguelen en de Crozetgroep, Noorwegen op het Bouvet 
eiland, het Peter I eiland, het kroonprlnses Marthaland, het 
prinses Ragnhildland (aan de n.kust) en het koningin Maud
land met de Amundsenbaai (n.o.kust). Aan de westoever 
van de Ross Zee hebben de Ver. Staten het Marie Byrd Land 
aan de voet van het Edsel Fordgebergte. Met het oog op 
de werkzaamheden in het geophysisch jaar hebben de Amen
kanen thans een permanente luchtbasis gevestigd aan de 
Mac Murdo Baai bij de Ross Zee. De Ver. Staten doen offi
cieel geen aanspraken op territorium in het zuldpoolgebied 
gelden, evenmin erkennen zij echter de aanspraken van an
dere gegadigden. Deze zouden gaarne zien, dat de Amerikanen 
met definitieve aanspraken uit de hoek kwamen, daar er h.i. 
door deze handelwijze een soort van politiek vacuüm is ont
staan. Wel schijnen de V.S. in 1948 een plan te hebben gelan
ceerd tot internationalisering van het zuidpoolcontmgent, 
doch dit voorstel heeft bij de andere landen geen weerklank 
gevonden. (Ontleend aan een kort artikel in het Alg. Handels
blad, getiteld „Belangstelling van de Ver. Staten voor zuld
poolgebied", A.H. van 6121955). 

Het zuidpoolcontingent. 
De zuidpool bestaat uit een contingent, dat vrijwel cirkel

vormig (hoewel met een sterk gespleten kust) is opgebouwd 
en bedekt is met een ijslaag, de zgn. polaire flskap van pim. 
3000 ä 4000 m. dikte in de omgeving van de pool. Geleidelijk 
aflopend naar zee, wordt de ijslaag dunner. De landopper
vlakte wordt geschat op 13 ä 14 millioen km^, doch vanwege 
het aantal eilanden en schiereilanden is een juiste opgave nog 
niet mogelijk. De kustlijn wordt in het noordwesten gebro
ken door een diepe inham, de Weddellzee en in het zuiden 
door een dito, de Ross Zee. Ten oosten van de Weddellzee en 
ten westen, noorden en oosten van de Ross Zee bevindt zich 
het aaneengesloten vasteland. De gebergten hebben gemid
deld een hoogte van 2000 m Mount Erebus, een werkende 
vulkaan is plm. 4300 m. hoog. 

Rivieren komen niet voor, daar de temperatuur nooit lang 
genoeg boven het vriespunt stijgt om water te doen smelten. 
Wel hellen veel gletschers naar de kust af. De gemiddelde 
temperatuur is de laagste der wereld. De laagste temperatuur, 
gemeten op Scott's tweede expeditie was 74° F. onder het 
vriespunt. De koude is des te ondragelijker, omdat er mees
tentijds sneeuwstormen woeden, waarvan de snelheid plm. 
550 m. en meer per minuut kan bedragen. Dit maakt de ex
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kusten leven dieren, die toegerust zijn 
tot het trotseren van lage temperatu
ren, zoals zeehonden (w.o. de beruchte 
zeeluipaard), zeeollfanten, dolfijnen en 
walvissen (7 soorten), waaronder de 
zgn. „killer whale" of orca (Orca gla
diator) de meest roofzuchtige is en een 
doodsvijand van zeehonden en pinguïns. 
Van de vogelsoorten moet men onder
scheid maken tussen die op het vaste 
land of vlak voor de kusten leven en dus Kenmerkend zijn 
voor het zuidpoolcontingent en die zich uitsluitend boven de 
zee en het pakijs ophouden, zoals de verschillende soorten 
stormvogels, een sternsoort en de albatrossen. Tot het zuid
poolcontingent behoren maar drie soorten vogels, nl. de Adê
liepinguin, de keizerpinguin en de roofmeeuw of stua, die 
een geduchte rover van pinguineieren en dito kuikens is. In 
de rotsspleten aan de kusten worden enige schelpdieren aan
getroffen w.o. mosselen. In het water leven myriaden mi
croscopisch kleine diertjes, die het plankton vormen, dat o.a. 
de walvissen tot voedsel dient bij open zee. De walvissen trek
ken dan ook het plankton achterna, wanneer de arctischa 
winter aanbreekt en het zich naar warmer water verplaatst. 
Mossen en algen komen alleen voor op die plekken, die niet 
eeuwig onder sneeuw of ijs liggen (aan de kusten). 
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BEKNOPT OVERZICHT VAN HET ONDERZOEK 
VAN HET ZUIDPOOLGEBIED EN OMGEVING. 

JAMES COOK, was o.m. de ontdekker der Cookeilanden. 
Een goed portret van hem komt voor op de serie 1932, 1 d. 
van deze eilanden (zie afb.). De beroemde Engelse ontdek
kingsreiziger was de eerste zeevaarder, die in 1773—'74 wist 
door te dringen in de zuldpoolcirkel. De Engelse admiraliteit 
had Cook de opdracht gegeven de zeeën en gebieden ten zui
den van de Kaap de Goede Hoop te verkennen. Nadat Cook 
zich in Kaapstad van proviand en water had voorzien, zette 
hij koers naar het zuiden. Na Tasmanië en N.Zeeland omzeild 
te hebben koerste hij steeds zuidelijker in de richting van de 
zuldpoolcirkel. Op 17 januari 1773, op 20 december 1773 en 
nogmaals op 26 januari 1774 passeerde hij de zuldpoolcirkel. 
Hij bereikte op die datum als uiterste zuiderbreedte 71° 10'. 
Het begeleidend schip de „Adventura" was hij inmiddels kwijt
geraakt; dit keerde op eigen gelegenheid in de zomer van 
1774 naar Engeland terug. Cook wist zijn eigen schip de 
,,Resolution" onbeschadigd uit het drijfijs te brengen. Wij 
geven nu Cook zelf het woord, door een uittreksel uit zijn 
journaal aan te halen: 

„Ik zal niet zeggen, dat het onmogelijk was, nog verder 
zuidelijk te varen, doch dit zou een gevaarlijke en onverant
woordelijke onderneming zijn geweest, welke naar ik geloof, 
niemand in mijn positie aangedurfd zou hebben. Ik, die de 
eerzucht had, niet alleen om verder te gaan, dan ooit iemand 
voor mij was geweest en zo ver als voor een mens mogelijk 
zou zijn, was niet rouwig om deze hinderpaal (de velden 
drijfijs, sehr.) die ons van het trotseren van onbekende ge
varen en ontberingen aan het onderzoek van de zeeën rond 
de zuidpool verbonden, ontsloeg. (Vrije vertaling overgenomen 
uit: The Worst Journey in the World by ApsleyGarrard 
(Penguin Book biz. 14). 

Op dezelfde reis deed Cook nog onderzoekingen op de Grote 
Oceaan. Hij ontdekte het geheimzinnige Paaseiland met zijn 
stenen beelden van reusachtige afmeting, N.Oaledoniië en het 
Norfolkeiland en later voor zijn terugkeer naar Engeland in 
1775 ontdekte hij ZuldGeorgië en de Sandiwicheilanden. De 
eilanden nam hij in naam van de Engelse regering voor Enge
land in bezit. 

De eerste, die na Cook de zuldpoolcirkel passeerde en aan 
land ging, was de Russische ontdekkingsreiziger Bellinghau
sen, die het ontdekte land Alexanderland noemde. Bransfleld 
en Smith ontdekten in 1820 land, dat zou blijken tot het zuid
poolcontingent te horen. Drie kapiteins van walvisvaarders, 
drongen resp. op hun vaarten ver over de zuldpoolcirkel door. 
Dit waren Weddell (Weddellzee), Biscoe en Ballery, omstreeks 
het midden der 19e eeuw. In de zomer van 1838 vonden een 
Franse expeditie onder Dumont d'UrvlIle (zie afb.) plaats, 

die langs de kust van Adélieland koerste 
'liiirriiiiiMilSS!^ ®° ^^^ Amerikaanse expeditie onder Char
flHäfflBBB|] les Wilkes (het naar hem genoemde Wil
M U i | | H | U kesland ligt ten zuidoosten van de Ross 
B n i ^ l ^ H zee). De expeditie van James Clark Ross 
'M^^^^^Ê (1^3^—1^41) bereikte op 11 januari 1841 
flH^^^H| het zuidelijkste punt van het zuidpoolge
i ^ ^ H B H ^ P bied, dat nog ooit bereikt was (naar hem 
■.T!~y!^^^j is de Ross zee genoemd). Varend langs de 

westkust van het zuidpoolgebied zag hij 
de top van een gebergte, dat hij „Mount Sabine" noemde. 

Verder varend zag hij de top van een plm. 4300 m. hoge 
vulkaan, waaruit rook en vlammen opstegen; deze noemde 
hij „Mount Erebus". 

De eerste, die een antarctische winter (weliswaar op zgn 
schip) doorstond, was de Belgische marineofficier Adrlen de 
Gerlache de Goméry, die van augustus 1897 — nov. 1899 een 
expeditie naar het zuidpoolgebied uitrustte, met zijn schip 
Belglca. Deze expeditie droeg veel bij tot de kennis van de 
antarctische winter; nl. de moeilijkheden en de ontberingen 
daarvan. De Gerlache is afgebeeld op het 1.35 fr. zegel, de 
Belglca op het 2.25 fr. zegel van de herdenkingsserie door 
België in 1947 uitgegeven (1897—1947). De Belglca is even
eens afgebeeld op het £ 1.— zegel van de Falklandeilanden 
van 1954 (zie ble. 69). 

Scott's eerste expeditie vond in 1903 plaats. Als tweede 
leider ging de res. luitenant der Kon. Britse Manne Ernest 
Shackleton (later Sir Ernest Shackleton) mede, wiens naam 
eveneens met gulden letters in de analen van het zuidpool
onderzoek opgetekend is, naar aanleiding van zijn expeditie in 
1908—'09 naar de Ross Zee. 

Het meest zuidelijke punt, dat bereikt werd was 88° 23', de 
pool lag 160 km verder. De expeditie vertrok vanaf N. Zeeland. 
Van de directeur der Posterijen kreeg Shackleton een aantal 
1 d. postzegels der uitgifte 1900—'07 mede, overdrukt (ver
ticaal) met King Edward VII Land (zie de afb.). Dit zegel 
is in Yvert vermeld onder ,,Terre Edouard VII" (Expedition 
Shackleton, nr. 1). 

(Zegel ter clichering welwillend afgestaan door de Heer H. 
Scheltema te Hilversum). 

De zegels mochten officieel gebruikt worden vanaf de bases 
(Engelse) in het zuidpoolgebied. Het postkantoor was geves
tigd op een der expeditieschepen, genaamd Nimrod. Driemaal 
werd mail verzonden. De betreffende stukken zijn resp. af
gestempeld febr. 3.08; mrt. 4.09 en jan. 23.08. Voor Shackle
ton's tweede expeditie in 1914—1915 werden geen postzegels 
van een speciale overdruk voorzien. Deze reis werd geken
merkt door Shackleton's hoogst gevaarlijke en avontuurlijke 
tocht, met vijf metgezellen in een open sloep van Olifants
eiland (waar de leden der expeditie waren geland, nadat hun 
schip ,,Endurance" in het pakijs was gekraakt) naar Z. Geor
gië om hulp te gaan halen. Na 13 dagen bereikten de mannen 
het eiland en landden in een eenzame baai (zfl hadden al 
zeilende 800 mijlen afgelegd). Shackleton ging met twee met
gezellen over de sneeuwvelden en gletschers van het hoog
gebergte (een andere weg was er niet) en bereikte tenslotte 
na 2 x 24 uur het walvisvaardersstation Stromness. „Een 
houweel, een stuk touw, een kookpan, een logboek en de 
kleren, die de mannen aan het lijf hadden, was alles wat mede 
werd gebracht uit het zuidpoolgebied, waar ze anderhalf jaar 
geleden met een sterk schip een schitterende uitrusting en 
hoog gestemde verwachtingen waren binnen getrokken. („Mijn 
Zuidpooltocht" door Sir Ernest Shackleton, blz. 227, 228). 

Driemaal werd er een poging aangewend om de mannen op 
Olifantseiland te ontzetten, doch tevergeefs, het pakijs was 
teveel aaneen gevroren. Tenslotte gelukte het de vierde maal 
met een kleine stalen boot, de Yelcho van de Chileense re
gering, om op 30 augustus 1916 op Olifantseiland te landen, 
waar de 22 mannen bijna 2 jaren hadden doorgebracht. Zij 
werden gebracht naar Punta Arefias aan de noordwest kust 
van Vuurland, de thuishaven van de boot. De aankomst al
daar was een ware triomftocht. 

Op de 4 d. waarde 1933 van de Falkland eilanden is de 
King Edward baai (op Z. Georgië) afgebeeld. Op de oever 
daarvan vond zes jaren later (in 1922) Sir Ernest Shackle
ton zijn laatste rustplaats. 

Voordat ik aan de hand van de afgebeelde schepen op de 
serie 1954 der Falklandeilanden aan een chronologisch over
zicht van verdere expedities naar het zuidpoolgebied begin, 
wil ik nog een korte beschrijving geven van de tweede expe
ditie door Scott ondernomen met de „Terra Nova" van 1910— 
1913, omdat dit schip niet op voornoemde serie is afgebeeld 
(wél de beroemde Discovery I, die op Scott's eerste expeditie 
van 1901—1904 werd gebruikt). De tweede expeditie is wel 
de meest dramatische geweest, die ooit in het zuidpoolgebied 
is ondernomen, want toen Scott met zijn vier metgezellen op 
17 januari 1913 de zuidpool bereikte, lag daar de Noorse vlag. 
Amundsen's expeditie had als eerste op 14 december 1912 de 
zuidpool bereikt. Door een samenloop van omstandigheden 
werd Scott's terugtocht één treurspel, de temperaturen waren 
uitzonderlijk laag, de ene sneeuwstorm volgde de andere op. 
Evans, één der expeditieleden werd ziek en stierf tenslotte 
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, aan de gevolgen van een val. Bevroren ledematen, tenen en 
vingers werkten uiterst remmend, de lichaamskrachten na
men af, men kreeg vertraging en bereikte niet op de uitge
stippelde tijden de voedsel- en brandstoffendepóts. Nog een 
lid, Oates, stierf van uitputting. Bleven over Scott, Wilson 
en Bowers, die eveneens door uitputting niet meer in staat 
waren het reddende depot te bereiken. Op een afstand van 
11 mijlen (ruim 17 km) van dit depot lieten zij op 29 maart 
1913 het leven. Tot op de laatste dag hield Scott zijn journaal 
bij. 75 dagen had Scott nodig om van zijn basiskamp de zuid
pool te bereiken, in totaal (tot de dag van zijn dood) was 
hij 147 dagen onderweg, d.i. bijna v p maanden. (Bijzonder
heden ontleend aan „The worst Journey of the World" by 
Apsley Cherry-Garrard). 

De reddingsexpeditie vond op 12 november 1913 de tent 
met de lijken en het journaal. Ter plaatse werd een eenvou
dige lijkdienst gehouden, waarna de stoffelgke resten onder 
het tentzeil werden gelegd, waarboven een zgn. caim, een 

I hoop op elkaar gestapelde stenen werd gebouwd en een een
voudig kruis werd opgericht. 

Ook Scott had op zijn tweede reis van de directeur-generaal 
der N.-Zteelandse Postergen postzegels mede gekregen, nl. de 
1 d. zegels der uitgifte 1909—'10 en de % d. "egels der uit
gifte 1909—'10 en de % d. zegels ter bijfrankering voor het 
buitenlands posttarlef (2i^ d.). Deze zegels zijn voorzien van 
de opdruk „VICTORIA LAND" (vermeld in Yvert onder „Ter-
re de Victoria" (Expedition Scott) nrs. 1 en 2). 

De noorse poolreiziger Roald Amundsen werd in 1872 te 
Borge in Noorwegen geboren. Zijn naam is zowel aan het 
noordpool- als aan het zuidpoolgebied verbonden. Tweemaal 
bezocht hij het zuidpoolgebied, de laatste keer bereikte hij 
op 14 december 1912 de zuidpool na een tocht van 8 weken 
met hondesleden vanaf de Ross Zee. Op diezelfde expeditie 
ontdekte hij op de terugtocht het koningin Maud gebergte, 
(genoemd naar de toenmalige Noorse koningin). 

Amundsen is in juni 1928 tussen de noordkust van Noor
wegen en Spitsbergen verongelukt, zonder een spoor achter 
te laten, toen hij per vliegtuig de achtergebleven manschap
pen van Nobilé's verongelukte luchtschip „Italia" wilde gaan 
opsporen en redden. Ter gelegenheid van een vlucht, door 
Amundsen ondernomen om de noordpool te bereiken, gaf 

Noorwegen in 1925 een serie van zeven 
zegels uit in de waarden 2, 3, 5, 10, 15, 20 
en 25 öre. Op de Noorse jubileumserie der 
posterijen (1947) is Amundsen samen met 
de beroemde noordpoolreiziger Nansen af
gebeeld op de 55 öre waarde. (Zie ook: Be-

II roemde Zeevaarders en Ontdekkingsreizi-
'*»'!'!»?!';?J'F.'!!'!lli gers op postzegels door M. J. van Heerdt-

Kolff, 3e druk blz. 39, 40). 
De enige man, die tot op heden boven beide polen heeft ge

vlogen, is de Amerikaan Richard Evelyn Byrd. Amundsen 
had met Nobile over de noordpool gevlogen en was met hon-
densleden aan de zuidpool geweest. Byrd vloog boven de 
noordpool in 1926 en boven de zuidpool tussen 1928—'30 
tijdens zijn eerste expeditie naar deze pool. 

Een tweede expeditie naar de zuidpool werd in oktober 1933 
vanuit Boston (Ver. Staten) door Byrd ondernomen. Hij weis 
van plan om een half jaar alleen op 80° 08' breedte in een 
daartoe speciaal ingericht huisje nl. van maart 1934 tot en 
met september waarnemingen in liet zuidpoolgebied te doen. 
Op zijn .expeditie van 1928—'30 hadden Byrd en zjjn met
gezellen een tijdelijk poolstation ingericht aan de Walvisbaai, 
gelegen in de Ross Zee. Dit station heette „Klein Amerika" 
(Little America). Dit werd nu opnieuw betrokken. Zijn eigen 
vooruitgeschoven post wilde hij inrichten aan de voet van het 
Königin Maud gebergte op ongeveer 144 km afstand van 
„Klein Amerika". Aanvankelijk had hij zich willen laten ver
gezellen door twee medewerkers, doch tenslotte zag ĥ J daar
van af. De post noemde Byrd „Boiling's vooruitgeschoven 
post" („Boilings Advance Base"). Men moet begrijpen wat 
deze afzondering voor hem betekende. Zes maanden lang zou 
Byrd geheel ingegraven zitten in de sneeuw, waarvan in de 
eerste vier maanden in de duisternis van de poolnacht bg 
temperaturen, die soms daalden tot 74° (Fahrenheit) onder 
het vriespunt. Op 28 maart 1934 was de gehele post klaar. 
Het huisje was pasklaar medegenomen en was spoedig in 
elkaar gezet; een paar dagen werden besteed om alles in te 
richten, nl. het aanbrengen van de stook- en ventilatie ge
legenheden, het graven van veillgheidstunnels, opdat Byrd 
bij insneeuwen zou kunnen ontkomen, het opslaan van vaten 
stookolie (voor de kachel), van gasoline voor d« lampen, 

van levensmiddelen en medicamenten en het opstellen van 
een radio voor het contact met „Klein Amerika". Twee maan
den ging alles goed, doch daarna begon Byrd te lijden aan 
vergiftigingsverschijnselen, naar men later na kon gaan, 
veroorzaakt door koolmonoxyde, dat in de kachel ontstond, 
waarvan de uitlaatpijp niet voldoende afvoerde. Byrd wilde 
echter zijn experiment niet opgeven en evenmin zijn expe
ditiegenoten blootstellen aan een tocht van 144 km in de 
poolnacht. Aan de wijze waarop hij zijn radiogesprekken voer
de, bemerkte men in Klein Amerika dat iets met Byrd niet 
in orde moest zijn. Er werd een expeditie uitgerust; na twee 
mislukte pogingen wist men op 11 augustus de vooruitge
schoven post te bereiken, waar Byrd meer dood dan levend 
werd aangetroffen. Twee maanden had hij nodig om zover 
hersteld te zijn, dat hij de terugreis naar „Klein Amerika" 
kon ondernemen. In zijn boek „Alone" heeft Byrd op boeiende 
wijze zijn wederwaardigheden beschreven. 

(Zie ook: Beroemde Zeevaarders en Ontdekkingsreizigers 
op postzegels door M. J. van Heerdt-Kolff, blz. 45—47, derde 
druk). 

Ter gelegenheid van de 2e expeditie van 
Byrd gaven de Ver. Staten in 1933 een post
zegel uit van 3 c , waarop een deel van de 
wereldbol is afgebeeld, waarop Byrd's pool-
tochten zijn aangegeven. Ook bestaan er 
briefomslagen, uitgegeven voor Byrd's 2e ex
peditie, waarop een speciaal ontworpen stem
pel is aangebracht, voorstellende twee pin
guïns, waaronder staat gedrukt in vier re
gels: BYRD ANTARCTIC EXPEDITION II 
LITTLE AMERICA - ANTARCTICA SE
COND CANCELLATION MAIL, waarnaast 
de gewone afstempeling in cirkel met tekst 
LITTLE AMERICA ANTARCTICA en datum JAN. 30.12 M 
1935 (zie de afbeelding). 

nis« £mnftUi>«iiS ds«?»"*!̂  

Beschryvlng van de verschillende schepen die by het onder
zoek in het zuidpoolgebied en aanverwante gebieden werden 
gebruikt (Serie der Falkland Islands Dependencies 1954). 

£ 1. Het schip Belglca (eerst als walvis-
vaarder gebruikt), waarmede de Bel-

^ s c h e Marine officier de Gerlache 
zijn expeditie naar het zuidpoolge
bied ondernam (1897—1899). 

mnkMM 

Het schip Antartic, waarmede 
de leider van de Zweedse ex
peditie (1901—1903), Dr. O. 
Nordenskjöld naar het zuid
poolgebied voer. Dit schip 
werd door het ijs gekraakt; 
een Argentgns schip genaamd 
„Uruguay" bracht de expe
ditieleden behouden terug. 

Argentinië gaf in 1953 een zegel van 50 c. uit ter herden
king van dit feit. (Yvert nr. 538). 



5 sh. Op dit zegel Is de ScoHa afgebeeld, 
waarmede Dr. W. S. Bruce onderzoe
kingen deed in de Weddell zee. Hfl 
ontdekte Coats Land. 

2 sh. 6 d. De bekende Franse poolreiziger Dr. J. Charcot voer 
rond Graham Land (1903—'05) op het schip Fran-
sais. Charcot maakte een tweede reis naar het 
zuidpoolgebied van 1908—1910 op het schip Pour-
quoi-Pas? Later op expeditie in de buurt van IJs
land, ging hij met dit schip ten onder (1936). 

V«'P**«««W9 

1 sh. Een Duitse expeditie onder 
leiding van Wilhelm Filchner 
ma9,kte een reis tussen 1910^ 
1912 naar het zuidpoolgebied 
op het schip Deutschland. Deze 
expeditie ontdekte Luitpold-
land. 

Caird Land werd ontdekt door de ex
peditie van Sir Ernest Shackleton 
(1914—1915). Zij voeren met het schip 
Endurance, dat in het pakijs kwam 
vast te zitten en gekraakt werd. De 
expeditie bracht er het leven af, dank 
zij Shackleton's ongelooflijke tocht 
(met 5 metgezellen) in een open sloep 
van Olifants-eiland naar Zuid Georgië 
om hulp te halen. 

6 d. De zgn. „Discovery I Expedition" van Scott (1901— 
1904) werd ondernomen op voornoemd beroemd gewor
den schip, dat het eigendom was van de Britse regering. 
De expeditie werd ondernomen in opdracht van voor
noemde regering, met steun van wetenschappelijke ver
enigingen. Zijn medereizigers waren o.a. Wilson (die met 
Scott op de eerder uitvoerig beschreven expeditie in 
maart 1913 de bevriezingsdood vond) en Shackleton, die 
later opnieuw als leider van een zuidpoolexpeditie zou 
optreden (zie onder Endurance). Later werd de Dis
covery gebruikt voor onderzoekingen op het gebied van 
de walvisvangst (1925—'27). Deze jaartallen zijn op de 
postzegel van 6 d. vermeld. Twee jaren later deed het 
schip opnieuw dienst bij de zuidpoolexpeditie van Sir 
D. Mavvson. 

De schepen afgebeeld op de waarden 4 d. en 3 d. resp. Wil
liam Scoresby (1926—1946) en Discovery II (1929—1937) zijn 
in de aangegeven jaren in gebruik geweest voor toezicht en 
onderzoek in het gebied van de Falkland eilanden, de voor
posten van het zuidpoolgebied. Thans varen zij in opdracht 
van het Britse Nationale Instituut voor Oceanographie. 
21^ d. J. R. Bymill deed van 1934—1937 onderzoekingen in 

het zuidpoolgebied, speciaal in de buurt van Graham 
Land, waartoe hij de Penola gebruikte. 
Met de Wyatt Earp maakte de Amerikaanse pool
reiziger Lincoln Ellsworth twee reizen naar het zuid
poolgebied resp. in 1934—1936 en in 1938—1939. 

l ' i d. 

1/̂  d. l d . 2 d.. 
De drie schepen, die afgebeeld zijn op voornoemde 
waarden, nl. Eagle, Xrepassey en John Biscoe (ook 
afgebeeld op de 6 d. waarde van de uitgifte 1938 der 
Falkland eilanden) hebben dienst gedaan voor de 
Britse regering in het gebied der Falkland eilanden 
en zuidelijker, als aflossingsschepen van de bezettingen 
van enkele Britse bases aan de kust van het zuid
poolgebied. (Falkland Islands Dependencies. Gibbons' 
Stamp Monthly, april 1954, blz. 86). 

L I T E B A T U Ü B 
Enige gegevens ontleend aan een artikel (Dwars door Ant

arctica) in het Alg. Handelsblad van 25 nov. 1955. 
Gibbons' Stamp Monthly August 1947 blz. 133 

October 1948 blz. 15 
„ „ February 1952 blz. 61 

April 1954 blz. 86 
Alone by Richard Evelyn Byrd. 
The Worst Journey in the World by Apsley Garrard (Penguin 
books). 
De Strijd om de zuidpool door K. W. L. Bezemer. 
Beroemde Zeevaarders en Ontdekkingsreizigers. Derde druk 
door M. J. van Heerdt-Kolff. 
Mijn zuidpooltocht door Sir Ernest Shackleton. 

NEDERLAND 
Redacteur: J . Eijgenraam, Nieuwe Haven 123a, Schiedam. 
ZOMERPOS''?ZEGELS 1956. 

Dienstorder H. 177bis van 15 maart j.l. van de P.T.T. meldt: 
1. De zomerpostzegels zullen dit jaar van 23 april t/m 22 

juni verkrijgbaar worden gesteld. 
2. Waarden, toeslag, doel. 
De zegels worden in 5 frankeerwaarden, nl. vtm 2, 5, 7, 10 

en 25 et uitgegeven; de verkoopprijs is vastgesteld op resp. 
6, 8, 12, 15 en 33 et. 

De netto-opbrengst boven de frankeerwaarde is bestemd 
voor steun aan Nederlajidse verenigingen, instellingen of or

ganisaties, die een cultureel belang dienen, op het terrein der 
volksgezondheid werkzaam zijn, of het maatschappelijk werk 
bevorderen. 

3. Ontwerpen, voorstellingen, kleuren. 
Ter gelegenheid van het „Rembrandt-jaar" is een serie 

ontworpen met voorstellingen van details van etsen van Rem
brandt. Aan de esthetische verzorging werd medegewerkt 
door de heren S. L. Hartz te Haarlem en J. van Krimpen te 
Heemstede; laatstgenoemde tekende tevens de tekst en de 
waardecijfers. 

Waarde Voorstelling en kleur. 
2 + 3 et Boer met hoge muts, blauw-grijs. 
6 4- 3 et Jonge Tobias en engel, groen-grijs. 
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7 + 5 et Pers met bonten muts, goud-bruin. 
10 -I- 5 et De oude blinde Tobias, donkergroen. 
25 -f 8 et Zelfportret van 1639 bruin-rood. 

4. Overige büzonderlieden. 
De zegels zijn gedrukt bij Joh. Enschedé en Zn., Grafische 

Inrichting N.V. te Haarlem. 
druktechniek: plaatdruk. 
Afmetingen: zegelgrootte 30 x 37,125 mm. 
Beeldgrootte plm. 27 x 34 mm. 
De zegels zqn geldig voor frankering t/m 31 december 1957. 

Verdere punten zijn van interne aard. 
Het betreffende Persbericht van de P.T.T. d.d. 14 maart 

1956, nr. 1260/40 deelt omtrent deze zegels bovendien nog 
mede, dat de zegels zijn gedrukt op vellen van 10 x 10 = 100 
zegels. Papier: plaatdruk zonder watermerk. Gomming nor
maal. Kamtanding 13^^ : 13%. 

Aan het bovengenoemde Persbericht ontlenen wg nog het 
volgende: 

In vele landen wordt dit jaar het feit herdacht, dat een 
van 's werelds grootste kunstenaars, de Nederlander Rem
brandt Harmenszoon van Rijn, 350 jaar geleden geboren werd. 
Waar dit geschiedde is niet met zekerheid te zeggen; zeker 
is, dat hij op 15 juli 1606 ter wereld kwam als zoon van een 
welgestelde molenaar. Rembrandt heeft een zeer bewogen 
leven gehad. Vooral m zfln jonge jaren (tot ongeveer 1642) 
heeft hij de grootste waardering van zijn tijdgenoten gekend, 
hetgeen vooral tot uiting kwam in de vele en grote opdrach
ten voor portretten. In die jaren schilderde Rembrandt, in 
een barokke stijl, de rijke kooplieden -̂ an ztjn dagen, In hun 
luxueuze omgeving; de opdrachtgevers waren tevreden met 
de ultvoermg omdat zij er „prachtig gelijkend" op stonden 
en omdat de portretten een Indruk van grote welvaart gaven. 
Het jaar 1642 is voor Rembrandt van geweldige betekenis 
geweest. Zijn vrouw Saskia van Uylenborch, een Friese erf
dochter, wordt ziek en sterft na enige maanden aan tuber
culose. In het zelfde jaar, kort voor Saskia's dood, krijgt hij 
opdracht tot het schilderen van een portret van de officieren 
van het Schuttersvendel van kapitein Banning Cocq. 

Het is dit portret, waarin we voor het eerst geconfronteerd 
worden met de ommekeer, die er langzaamaan in de grote 
schilder heeft plaatsgevonden. 

Zijn diepgravende geest vindt geen voldoening meer in de 
prachtige portretten in de geijkte stol; Saskia's ziekte en 
dood hebben hem hevig aangegrepen en "Rembrandt gaat op 
zoek naar de mens. 

Als de meester het schilderij oplevert, is het voor de op
drachtgevers een desillusie. In plaats van een conventioneel 
portret van de officieren om een feestelijke tafel heeft Rem
brandt de heren geschilderd, zoals ze in de middag hun ka
zerne verlaten. 

Hier toont Rembrandt zich de grootmeester in het clair-
obscuur. De zon, die op dit tijdstip op zijn hoogtepunt staat, 
belicht helder de officieren, die de poort reeds verlaten heb
ben; de anderen bewegen zich in een duister waas naar de 
uitgang voort. 

Waarom dit schilderij in de loop der jaren de naam „Nacht
wacht" kreeg? De opdrachtgevers, ontevreden over de uit
voering, hingen het schilderij, nadat zq er, zonder de schilder 

te raadplegen, aan de zijkanten stukken hadden afgesneden, 
omdat het te groot was, in een zaal waar geregeld een groot 
turfvuur brandde. De dikke laag roet, die er daardoor op 
kwam, maakte het werk zo donker, dat de 18e eeuwers er 
een uitrukken van de troep in het middernachtelijk uur in 
zagen. 

Van dat ogenblik af ging het in materieel en maatschap
pelijk opzicht met Rembrandt snel bergafwaarts. In zijn kunst 
echter bereikt hij een verdieping, die ons nu nog met ontzag 
vervult. Rembrandt heeft de mens ontdekt. 

In die jaren ook komt de tweede vrouw in zijn leven, de 
vrouw die jaren lang zijn model, huishoudster, keukenmeid 
en verzorgster van zijn zoon is geweest en die later ook de 
moeder van Rembrandts dochtertje Cornelia werd; Hendrick-
je Stoffels. Ontzetting over dit laatste feit waarde door Am
sterdam. Rembrandts schuldeisers stortten zich op hem en 
alles wat hij bezat, werd verkocht. 

Met Hendrlckje, Titus en Cornelia begint hij opnieuw. In 
de twaalf jaren, die hem dan nog resten, werkt hij hard. Op
drachtgevers krijgt hg weinig: „de Staalmeesters" bevredigt 
de opdrachtgevers niet. Maar zijn genie neemt de hoogste 
vlucht. 

De armen uit zijn omgeving, de lammen, de kreupelen en 
de blinden bekleedt hij met bijbelse gewaden en beeldt zo de 
verhalen van het oude en nieuwe Testament uit. 

Talloos zijn de prachtige etsen uit die periode. Een van zijn 
laatste schilderijen, het portret van Titus en zijn bruid, dat 
ten onrechte het „Joodse bruidje" heet, is wellicht het schoonst 
van al. Dat is, zoals Hendrik Willem van Loon zegt, geen 
schilderij meer, het is vloeibaar licht geworden. 

DE „EUBOPA"-ZEGEL. 
In een Pers-bijeenkomst welke de directeur-generaal van 

de Nederlandse P.T.T. op maandag, 26 maart j.1. in een der 
zalen van het Nederlandse Postmuseum aan de Zeestraat te 
's-Gravenhage had belegd, werden niet alleen omtrent boven
genoemd onderwerp mededelingen verstrekt, maar waren aan 
de wanden van de zaal waar de bijeenkomst werd gehouden 
een aantal ontwerpen voor deze zegels ten toongehangen. 

Uit de mededelingen van de directeur-generaal, de Heer 
Ir. J. H. v. d. Toorn, bleek, dat reeds vroeger in groter ver
band stemmen waren opgegaan voor de uitgifte van een ge
meenschappelijk zegel, maar deze idee bleek wegens de vele 
daaraan verbonden moeilijkheden niet te verwezenlijken. Iets 
anders wat dit, toen in de zes landen behorende tot de Euro
pese Kolen- en Staalgemeenschap het verlangen. werd geuit 
om ruimere bekendheid te geven aan het streven naar inte
gratie in Europa en daarbij als middel op de uitgifte van een 
gemeenschappelijke postzegel werd gewezen. Bij deze 6 lan
den liggen de verschillen niet zover uit elkaar en daarom 
werd dan ook een commissie ingesteld welke werd belast met 
de uitwerking van voornoemd idee. Een uitgewerkt voorstel 
hiertoe werd behandeld. Op de bijeenkomst van de ministers 
der zes landen waaronder PTT ressorteert, werd op 20 ja
nuari j.1. besloten, dat elk dezer landen dit jaar een postzegel 
zal uitgeven, welke de Europese gedachte weergeeft. Dit 
zegel zou dan in alle landen dezelfde voorstelling dienen te 
dragen. Dit principe werd door de ministers aanvaard, maar 
ieder land zou volkomen vrijheid behouden betreffende ver
dere bijzonderheden, zoals waarde, kleur, druktechniek, for
maat, aantal, duur van de verkoop en duur van frankeergel-
digheid. Aan iedere postadmlnlstratie werd verzocht een of 
meer ontwerpen voor zulk een zegel te doen vervaardigen, 
waaruit dan zo mogelijk een keuze zou worden gedaan. 

Ook ons land had in dit opzicht volle medewerking toege
zegd en hier werden enige kunstenaars uitgenodigd een of 
meer ontwerpen te vervaardigen. Het resultaat hiervan was, 
dat door een drietal kunstenaars dile op het gebied van het 
ontwerpen van postzegels reeds him sporen hebben verdiend, 
een vijftal ontwerpen werden vervaardigd, waarvan wij hier
bij de afbeeldingen geven. 

In totaal kwamen bij de jury, samengesteld uit de direc
teuren-generaal van de betrokken P.T.T.-diensten, een twin
tigtal ontwerpen in, en wel uit Duitsland 1, Nederland 5, 
België 3, Luxemburg 3, Frankrijk 4 en Italië 4. 

Op 20 maart j.1. kwam de jury te Parijs bijeen om zomo
gelijk tot een keuze te geraken .Hierbij werd het zgn. afval 
systeem toegepast, door uit het 20-tal eerst een aantal te 
schiften. Ieder jurylid stelde een volgorde op waarbij naar 
zijn mening de beste als no. 1 werd geplaatst en zo vervol
gens no. 2, 3, enz. De ontwerpen die de meeste punten op zich 
verenigden vielen daarop af. Voor het dan overblijvend ge-
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deelte werd opnieuw zulk een selectie toegepast en werd dit 
telkens herhaald tot ten slotte als no. 1 in aanmerking kwam 
een der door Frankrijk ingediende ontwerpen. Het was het 
ontwerp van een functionaris der Franse P.T.T., de heer Gon-
zague, dat de algemene goedkeuring der jury wist te ver
werven. Merkwaardiger wijze had de uitverkoren ontweiper 
nog nimmer op dit gebied van zich doen spreken. Het inge
diende ontwerp, dat uiteraard aan de franse postzegels was 
aangepast, vermeldde het woord „EUROPE", maar aange
zien het zeigel ook voor andere dam franssprekende landen 'TK-
stemd zou zijn werd met toestem-ming van Frankrijk het 
woord gewijzigd in „EUROPA". Wij bee'.c'isn hierbij dit ont
werp af. 

Het stelt een gebouw voor, gevat 
in de steigers, waarvan de facade ge
vormd wordt door de letters van het 
woord ,,EUROPA", een inderdaad 
zeer geslaagde symbolisering van het 
Europa in opbouw. De achtergrond 
wordt gevormd door een vlag welke 
nog de letter E doet zien. 

De tekst zal, voor zover het Ne
derland betreft, natuurlijk aan die 
van de Nederlandse postzegels wor
den aangepast, evenals de waarden 
der zegels. 

In ons land zal dit zegel in 
2 waarden worden uitgegeven, waar
van één voor het internationale brief-
port ä ƒ 0,25 en één voor het binnen

lands briefport ä ƒ 0.10. Hoewel de vroegere U.P.U. voor
schriften betreffende de kleuren van diverse zegels met over
eenkomstig doel niet meer van kracht zijn, is ten opzichte van 
deze Europa-zegels toch overeengekomen, dat het zegel voor 
internationale briefport blauw van kleur zal zijn. Voor het ze
gel van 10 cent is de kleur nog niet definitief vastgesteld. Ook 
omtrent het druikprocédé is hier te lande nog geen beslissing 
genomen, mjaar vrijwel zeker is het, dat de vervaardiging 
6f gravuredruk óf rotagravure zal zij-n. Op de rand van de 
zegels komt de naam van de zegelontwerper en, indien be
sloten wordt tot gravure-diruk, zal ook de naam van de 
graveur worden vermeld. Dit zal dan de eerste maal zijn 
in ons land, dat dit laatste plaats heeft, want tot op heden 
vermeldden onze postzegels nimmer de graveursnaara. In het 
buitenland is zulks reeds in meerdere landen wel het geval, 
zodat de buitenlandse artiesten daardoor vaak hier beter be
kend zijn dan onze eigen kunstenaars. Laat ons hopen, dat 
eventueel met deze zegels hierin in ons land verandering komt, 
en ook onze kunstenaars de eer krijgen welke hun toekomt. 

In alle aangesloten landen zullen tenminste 2 zegelwaarden 
verschijnen en in enkele landen zelfs 3. De verkoop zal aan
vangen op zaterdag 15 september a.s. Zoals gewoonlijk zul
len speciale eerste-dag-omslagen verkrijgbaar worden ge
steld waarop de zegels met een bijzonder stempel onbruik
baar zullen worden gemaakt. De zegels zulien hier te lande 
ongeveer 2 maanden aan alle postzegelloketten worden 
verkocht zonder toeslag en op de wijze als voor gewone 
frankeerzegels is vastgesteld. De geldigheidsduur voor franke
ring zal aflopen op 31 december 1957. Wat dit laatste betreft 
zal dit dus voor ieder land niet gelijk zijn en is ieder land vrij 
zulks naar eigen gebruik te regelen. Mocht deze eerste proef 
van een gemeenschappelijke zegeluitgifte naar wens slagen, 
dian zal het niet zijn uitgesloten, dat op deze weg wordt 
voortgegaan. 

tUHUi - / i 

NEMRIAND 
BUROTA 
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Wat de Nederlandse ontwerpen betreft kan worden mede-
gedieeM, diat deze ten zeerste werden gewaardeerd. Vooral 
het ontwerp vaji de heer S. L. Hartz m'ocht sterik de aam-
dacht trekken waar het betreft het ontwerp gevormd door 
de letters in monogram FE (Federation Buropéenne). Ook 
het andere ontwerp van geaioemde heer is een fraai staaJ van 
zijn werk. Het stelt voor de ontvoering van Europa gezeten 
op een stier door God Jupiter, die aich daartoe in dait dier 
had gemetamorfoseerd, althans naar de Griekse goidienver-
halen. 

De kunstenaar M. C. Etescher ontwierp het zegel met uit
stralend licht uit het woord EUROPA, daarmede symbolise
rende de pogingen van de Europese landen om. tot integratie 
te komen. In de vorm van lichtgevende golven stralen de ge
dachte van eenheid en hoop dat de andere landen van Europa 
en die van de gehele wereld deel zullen nemen aan deze po
gingen, van deze landen uitgaande. 

De kunstenaar R. J. Draijer vervaardigde de beide andere 
ontwerpen. Op de een is de figuur een symbool vein Europa; 
deze houdt als een fakkel de vlaggen van de 6 landen in de 
hand. Het op de schouders gedragen kind heeft een vlaggetje 
met twaalf sterren in de hand, zijnde de nieuwe vlag van Euro
pa. Op het andere ontwerp is het oude Europa gesymboliseerd 
door een Griekse figuur. Deze draagt een schild, versierd met 
het embleem van de nieuwe Europa-vlag, waarmede zij bescha
ving en industrie beschermt (lier en raderen). 

Waar de aangesloten landen op vele punten volkomen vrij
heid vaan handelen hebben omtrent de vervaardiging naar het 
gekozen ontwerp van deze zegels zal het zeker niet zijn uit
gesloten, dat hiermede een aardige verzameling zal kunnen 
worden gevormd. 

AFWIJKINGEN. 
Zomerzegel 1955, 7 + 5 et (cat. nr. 647). 

De Heer C. Harte te Heemse heeft ons dezelfde druktoeval-
ligheid voorgelegd als genoemd in ons vorig nummer, echter 
als paar met rechterbovenvelrand. Het ,,foutje" komt voor op 
het 9e zegel van de eerste rij. 
Zomerzegel 1954, 10 + 5 et (cat. nr. 634). 

De heer J. Boom te Weesp bericht ons, dat hij in het bezit 
is van een blok van 9 Zomerzegels bovengenoemd, waarvan 
6 zegels een fragment geven van het zegelbeeld op de achter
zijde in spiegelbeeld (druktoevalligheid). 
Etsing- en plaatnummers (t/m 29 febr. j.l.). 
Portzegels 5 cent. etsingno. 4. 

85 „ „ 3. 
Frank.zegel v. Krimpen 5 ,, „ LR 8 en 

LR 9. 
,, ., Kon. Juliana 25 ,, „ LR 5 

45 „ „ LR 2 
75 „ „ LR 2 

,. „ „ ƒ 1,— plaatno. 4. 
OPENSTELLING FILATELISTEN-LOKETTEN 

Wij geven hierbij de lijst van de plaatsen waar een zgn. 
Philatelistenloket der P.T.T. is gevestigd, alsmede van de 
tijden waarop deze loketten zijn geopend. 
ALKMAAR: Ie en 3e woensdag, 14—16 uur 
ALMELO: Ie woensdag, 17—18.30 uur ' 
ALPHEN a. d. RIJN: 2e woensdag, 17.30—18.30 uur 
AMERSFOORT: 3e woensdag, 16—17 uur 
AMSTERDAM: woensdag en vrijdag, 14—16 uur 
APKLDOORN: 2e woensdag, 15.30— 1̂7 uur 
ARNHEM: Ie vrijdag, 17—18 uur; 2e woensdag 

13—14 uur 
ASSEN: 2e woensdag, 16-—18 uur 
BAARN: 2e woensdag, 14—15 uur 
BERGEN op ZOOM: 3e woensdag, 19—20.30 uur 
BREDA: laatste zaterdag, 12—13 uur 
BUSSUM: 2e woensdag, 17—18 uur 
DELFT: 2'e woensdag, 16—18 uur 
DEVENTER: 2e woensdag, 17—18 uur 
DOETINCHEM: Ie zaterdag, 14—15 uur 
DORDRECHT: 2e zaterdag, 12—13 uur 
EINDHOVEN: 2e en 4e zaterdag, 13—14 uur 
ENSCHEDE: 2e woensdag, 17—19 uur 
GELEEN: Ie woensdag ,17—18 uur 
GOES: 3e zaterdag, 10,30—12 uur 
GORINCHEM: 2e woensdag, 18—19 uur 
's-GRAVENHAGE: woensdag, 12—15 uur; zaterdag 

10—13 uur 
GRONINGEN: 3e woensdag, 17—19 uur 
HAARLEM: 2e en 4e woensdag, 14—16 uur 
HARDERWIJK: 2e woensdag, 18—19 uur 
HEERLEN: 2e woensdag, 17—19 uur 
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DEN HELDER: 
HELMOND: 
HENGELO (O): 
's-HERTOGENBOSCH: 
HILVERSUM: 
HOORN (NH): 
LEEUWARDEN: 
LEIDEN: 
MAASTRICHT: 
MIDDELBURG: 
NIJMEGEN: 
ROERMOND: 
ROTTERDAM: 

TERNEUZEN: 
TIEL: 
TILBURG: 
UTRECHT: 
VEENENDAAL: 
VENLO: 
VLISSINGEN: 
WEERT: 
WOERDEN: 
ZAANDAM: 
ZEIST: 
ZIERIKZEE: 
ZUTPHEN: 
ZWOLLE: 

3e dinsdag, 16—18 uur 
2e donderdag, 17.30—18.30 uur 
3e woensdag, 17—18.30 uur 
Ie woensdag, 17—19 uur 
2e woensdag, 16—17 uur 
2e woensdag, 16—18 uur 
3e woensdag, 14—10 uur 
2e en 4e woensdag, 14—16 uur 
vrijdag, 18—19 uur 
3e donderdag, 14—15 uur 
3e dinsdag, 17—18 uur 
woensdag om dè 14 dagen 19—20 u. 
woensdag, 13—15 uur; zaterdag 

11—13 uur 
3e zaterdag, 11.30—12.30 uur 
1 X per 14 dagen woensdag, 14—16 u. 
2e dinsdag, 19.30—21 uur 
Ie en 3e woensdag, 14.30—16.30 uur 
2e dinsdag, 17.30—18.30 uur 
laatste maandag, 14—16 uur 
2e vrijdag, 15—16,30 uur 
2e en 4e dinsdag, 16—17 uur 
2e vrijdag, 18—19 uur 
2e woensdag, 15—16 uur 
2e en 4e woensdag, 18—19 uur 
2e zaterdag, 11—12 uur 
2e zaterdag, 14—15 uur 
Ie vrijdag, 17—19 uur 

STEMPELS 
Redacteur: A. v. d. Willigen, Laan v. Poot 194, 's-Gravenhage. 

W 

Gelegenheldsstempels. 
Op de Luchtvaart-historische ten

toonstelling van de vereniging „De Vlie
gende Hollander" was op 31 maart jl. 
een tijdelijk bijkantoor gevestigd, terwijl 
op 1 en 2 april poststukken, gepost kon
den worden in een brievenbus op de 
tentoonstelling; al deze stukken werden 
voorzien van het hierbij afgebeelde spe
ciale poststempel. 

Ter gelegenheid van de Nationale 
Bloemententoonstelling op „De Keuken

hof" te Lisse zal aldaar van 28 maart tot ultimo mei a.s. een 
tijdelijk bij-postkantoor worden gevestigd. De in dit bijkan
toor aangenomen gewone en aangetekende stukken zullen 
van een afdruk van een bijzonder rubberstempel worden 
voorzien. 

Ter gelegenheid van de eerste dag van uitgifte van de 
Zomerpostzegels 1956 zullen bij de postzegelhandel eerste-dag-
omslagen verkrijgbaar zijn tegen de prijs van ƒ 0,15 per stuk. 
De op 23 april 1956 aan het loket afgegeven eerste-dag-om-
slagen, uitsluitend voorzien van één of meer Zomerpostzegels 
1956 en van de naam en het adres van degene, aan wie de 
omslag moet worden toegezonden, zullen van een bijzondere 
afstempeling worden voorzien. 

Giromachlnestempels. 

08236 

In het nummer van septembar 195S maakten wij melding 
van het gebruik van enige proefmachines ter behandeling van 
girostortingen op het postkantoor te Rotterdam, die de nood
zakelijke gegevens in rechte lijn en in rode kleur op de for
mulieren afdrukken, doch inmiddels zijn sedert medio decem
ber 1955 drie machines in gebruik, die afdrukken volgens 
bovenstaande afbeelding op de formulieren aanbrengen en 
daarbij gelijktijdig het rechterstrookje (ontvangbewijs) van 
de formulieren afsnijden. Te Alphen aan de Rijn werkt een 
dergelijke machine voor handbediening, terwijl te Dordrecht 
en Rotterdam-Zuid elektrische machines in dienst zijn gesteld. 
Vanzelfsprekend komen slechts de ontvangbewijzen (met het 
rechterdatumstempel en volgnummer) in handen van het pu
bliek, terwijl de overige stempels op het middenstuk terecht
komen, dat op het girokantoor blijft en na enkele jaren met 
zegel en al vernietigd wordt. De aanduiding „GIRO 100" in 
de stempels is geen volgnummer, doch dient slechts ter on
derscheiding van de handstempels en komt dan ook gelijk
luidend in alle drie machines voor. 

Machlnesterapels. 
De Heer Dunnebier toonde ons een uit Amsterdam dd. 24 

februari j.1. verzonden brief, welke een machinestempel „Hil-
legom" met (oude) vlag Verzend per luchtpost droeg, waar
schijnlijk een abuis, nadat met dezelfde machine te Amster
dam een hoeveelheid uit Hillegom afkomstige drukwerken 
(bloembollenprijscouranten) was afgestempeld. 

> ^ ! ^ 
VERZEND 
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fER'LUCHTPOST 

Nadat op 20 maart de 
hierbij afgebeelde nieuwe 
vlag ,,Verzend per lucht
post" te 's-Gravenhage 
in gebruik was genomen, 
volgden successievelijk 
ook de volgende kanto
ren hiermede: Almelo, Amsterdam C.S.; Bergen op Zoom; 
Den Helder; Kampen; Rotterdam CS.; Rozendaal en Vlaar-
dingen. 
Scheepsstempels. 

De Heer J. P. Visser te Rotterdam toonde ons nog enkele 
stukken met scheepstempels afgedrukt op de postzegels, 
t.w. een tweeregelig violet stempel POSTAGENT m.s. „Nel
ly", een destijds onder Nederlands charter varend buitenlands 
schip; de zegels waren bovendien gestempeld met een ma-
chmestempel Rotterdam dd. 29 oktober 1952. Voorts een 
blauw dubbelringstempel „PELNI" m.s. Buru Djakarta en 
een violet, dubbelovaalstempel; N.V. Maatschappij Vracht-
vaart m.s. Tara Rotterdam. Deze beide laatste stempels ko
men ook voor op Eeuwfeest-zegels en zijn dus waarschgnlijk 
eveneens in 1952 gebruikt. 
Veldpostzegels. 

Ten behoeve van de aan oefeningen deelnemende militairen 
zal van 9 april t/m 4 mei a.s. de Veldpostdienst in werking 
worden gesteld. Er zal één Veldpostdienst worden gebezigd 
nl. NAPO 500. 
Typenraderstempels. 

Per 1 maart 1956 werd de naam van het poststation Beek 
bij Didam gewijzigd in Beek (Gem. Bergh). 

I N D O N E S I A 
Veldpoststempels. 

Van de Heer J. Dekker te Amsterdam mochten wij ter in
zage ontvangen een door een Nederlandse Marva uit he:, voor
malige Ned. Indië op 1 april 1947 verzonden en naar Engeland 
geadresseerde veldpostbrief, die voorzien was van het groene 
dagtekeningstempel Marine Postkantoor Soerabaya dd. 1.4.'47 
en een rechthoekig groen stempel: Per Skymaster tot Am
sterdam, waarna de brief op 2.4.'47 te Batavia was voorzien 
van een afdruk der Marine-frankeermachine Nr. 107 ad 15 
cent. Deze frankering was alleen nodig voor het buitenland, 
want met Nederlandse bestemming waren de brieven portvrij, 
zodat zij mèt frankering tamelijk schaars zullen zijn. 

LUCHTPOST 
Redacteur: J. O. E. M. Dellenbag, Statenweg 
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NEDERLAND. 
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Amsterdam-Ankara, Z5H '56. 
Op 25 april a.s. opent de K.L.M. een dienst op Ankara. 

Deze plaats wordt aangedaan op de lijn naar Beirouth, via 
Düsseldorf, Wenen en Istanbul. Speciale enveloppen zullen 
begin april bij de postzegel-handelaren wederom verkrijgbaar 
gesteld worden. 
Amsterdam-Palma de Majorca, 26/4 '56. 

Op 26 april a.s. opent de K.L.M. een nieuwe dienst (via 
Brussel) op Palma de Majorca. Ook hiervoor wederom spec, 
enveloppen. 
Amsterdam—Kartoem, 26/4 '56. 

Op 26 april a.s. opent de K.L.M, een nieuwe dienst op Kar
toem. Ook hiervoor weder speciale enveloppen. 

Op de correspondentie welke met deze vluchten wordt ver
zanden moet ten minste één z.g. Kraaizegel zijn geplakt, die 
voor die gelegenheid t /m 24 april a.s. aan elk zegelloket van 
een postinrdchtdng verkrijgbaar zal zijn, terwijl duidelijk moet 
worden aangegeven „per Ie vlucht Amaterdanf^Ankara" 
resp. „per Ie vlucht Amsterdam—^Palma", resp. „per Ie 
vlucht Amsterdam—Kartoem". 

Op de stukken zal te Amsterdam OS e«n afdruk van een 
bijzonder stempel worden geplaatst. 

Aan de postadiministratie van Turkije, Spanje en de Soe
dan is verzocht de stukken bij aankomst van ©en afdruk van 
de dagtekeningstempel te doen voorzien. 



Z9. <3i« göen relaüe in Turkge hebben, ktimnen hun oorres
pondentie ter terngizending aan de afzender riclhten aan: 
ryistrict Manager KLM, Atatürk Bulvari 133 C, Zafer Mey
daaii, Yenischir, Ankara (Turquie). 

I>e naar Palma de Mallorca te verzenden poststukken kim
nen woirden gericht aan: District Manager KLM, Calle de 
Pelailres 107/109, Palma de Mallorca (Bspagne) en de zen
dinigem voor Kartoem aan: District Manager KLM, c/o Conto 
Michalo®, Sons amd Cy Ltd, P.O. Box 326, Khartoem (Soudan). 

Op deze stukken moeten uiteraard de naam en het volledig 
adres van de afzender op duidelijke wijze worden vermeld. 
De terugzending geschiedt kosteloos. Toezending aan ande
ren dan de afzenders is hierbij niet mogelijk. 
IJsvluchten. 

Ter aanvulling van onze opgave in ons maartnummer hier
bij nog: 
Rotterdam—Vlieland, VS 23/2 '5612. Geen AS. 
Vlieland—Rotterdam, VS 25/2 '566V. Gen AS . 
Rotterdam—Terschelling, VS 23/2 '5613. Gen AS. 
Terschelling—Rotterdam, VS West Terschelling 24/2 '5615, 
geen AS. 

In verband met het veelal ontbreken van aankomststempels 
Is het heel moeilijk uit te maken of het betr. stuk werkelijk 
per ijsvlucht werd vervoerd. 

DUITSE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK 
„Messe"Iuchtpost, 22/2—Ze/Z '56. 

De jaarlijks terugke
rende „Messe"luchtpost 

^^^^ vertoonde deze keer be

© " " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5 ^ halve de reeds vroeger 

.. ,._j I ^ gebruikte spec, afstem
M«ssellu8hafen"^ pelingen „Leipzig EPA 
LEIPZIGMOCKAU 32/Luftpost/Leip2äger 

Messe" en het kaststem
pel in violette kleur „Mit Luftpost befördert vom Messeflug
hafen LeipzigMockau" nog een nieuwe spec, afstempeling in 
zwarte kleur, waarvan wij hierbij een afbeelding geven. 

Bovendien kregen de door de Lufthansa vervoerde stukken 
met de aansluitvluchten BerlijnLeipzig een spec, afstempe
ling (kaststempel): „Mit Erstflug/der/Deutschen/Lufthansa/ 
BerlinLeipzig" met links afb. embleem Lufthansa. VS 22/2 
'56. De met de Sabena vervoerde post uit Leipzig draagt nog 
een spec, afstempeling (maatschappijstempel) in rode kleur: 
„afb. vliegtuig/Sonderflüge/Leipziger Messe/1956/Sabena (in 
ovaal)". De K.L.M, vervoerde dit jaar geen post naar Leip
zig. 

OOSTENRIJK 
Ballonpost. 

Op 29 april a.s. zal vanuit Wenen de I5e ballonpostvaart ten 
bate van de „Oesterr. Kinderdorf Vereinigung" plaats vinden. 
Er worden wederom spec, enveloppen en spec, kaarten ver
voerd. 

ÏMIT LUFTPOST 

LUCHTPOSTBLADEN 
Ned. Nieuw Guinea. 

Wy ontvingen een luchtpostblad met Ingedrukte 35 cent 
zegel (type Hartz 1954) in violette kleur. Tekst luchtpostblad 
eveneens in violette kleur. 

Ook ontvingen wij een blijkbaar reeds vroeger uitgegeven 
luchtiwstblad met ingedrukte zegel van 15 cent (type Hartz 
1954) in groene kleur. Tekst luchtpostblad eveneens in groene 
kleur. 

POSTSTUKKEN 
BUITENLAND 

Redacteur: Dr E. A. M. Speijer, Stephensonstr. 30, Den Haag. 

BULGARIJE 
Ook deze staat achter het ijzeren gordijn geeft een grote 

serie enveloppen uit met plaatjes. Alle enveloppen hebben de 
zegeliindruk stuwdam, waardeaanduiding 20 stotnicki. Eïr 
zijn 2 verschillende kleuren nl. bruinlila en blauw. Van de 
eerstjgenoemde kleur zfln tot dusver 9 afbeeldingen bekend, nl: 
Monument voor de gesneuvelde sovjetstrijders te Sofia. 
Monument voor Wasll I^ewski te Lewskigrad, 
Staatsuniversiteit te Sofia. 
Instituut „D. Blagoeff" te Sofia. 
Telefoongebouw te Sofia. 
Monument voor het sovjetleger te Sofia. 
Nationale bibliotheek „W. Kolaroff" te Sofia. 
Monument „Al. Hamboliiski" te Sofia. 
Nationale theater „Kr. Sarufoff" te Sofia. 

In de tweede genoemde kleur (blauw) zijn van de boven
gemelde de 2e, 5e, 8e en 9e bekend en bovendien: 
Gezicht op de stad Timwo. 

Monument voor „Dimtscho Debelisanoff" te Koprioschitza. 
Het is vrijwel zeker, dat er veel meer verschillende afbeel

dingen bestaan en waarschijnlijk, alle plaatjes in beide kleu
ren. 

DUITSLAND 
Bondsrepubliek. 

Van de geïllustreerde kaarten ä 10 pf., groen, met de kop 
van president Heuss, verschenen de eerste twee series van 
dit jaar, nl.: 
serie 515 265, datum 1. '56, met tot nu toe alleen Lüneburg, 
die 1000jährige Salz und Hanzestadt; 
en serie 515 294, datum eveneens 1.'56, met: 
Das Augsburger Mozarthaus. 
Krefeld, Hauptbahnhofsvorplatz. 
8 Deutsche Handwerksmesse, München. 

Waarschijnlijk zijn dit niet de gehele series. De oplage
cijfers zfln mij ook nog niet bekend. 

NIEUn^E UITGIFTEN 
Diverse postzegels werden ons ter reproduktie atge

■taan door de postzegelhandel K. Beunder te Krimpen 
«an de Lek, Postbus 13. 

EUROPA 
ALBANIË 

WIJ geven hierbij de afbeeldingen van de twee typen 
zegels gemeld in ons vorige nummer op blz. 51 en uit
gegeven ter herdenking van het feit, dat 70 jaar geleden 
de eerste school werd geopend waar het onderwijs in de 
Albanese taal werd gegeven. De kleuren der zegels zijn: 
2 lek, violet^ 
2,50 ,, lichtgroen 
5 ,, donkerblauw. 
IC ,, lichtblauw 

BELGIË 
Ter aanvulling van het gemelde op blz. 51 in ons 

vorige nummer kunnen wij nu de kleuren 'opgeven 
waarin de daar bedoelde Mozartherdenkingszegeb 
Terschenen. Dit zijn: 

80 c. f 20 G. grijsblauw. 
2 fr + X tt. bordeauirood, 
4 fr + 2 fr. violet. 

De eerste verkoop had plaats op 19 maart j l . te Brussel 
in het tijdelijk postkantoor in het Paleis voor Schone 
Kunsten. Van 20 maart tot einde mei heeft de ver
koop op alle postkantoren plaats. 

Met de welbekende voorafstempehng, die thaub voor 
het tijdvak van 2 jaar blijft gehandhaafd, verschenen 
met de jaartallen 1956—1957 waartussen een post
hoorn, de zgn. cijferwaarden der koerserende serie 
5. 10 20. 40. 60 en So c. en i fr. 

DUITSLAND 
WestDuitsland. 

Op I maart jl. verscheen het eerste zegel in de nieuwe 
serie voor algemeen gebruik. Het was de 7 (pf) met 
afbeelding van de radiotoren en gebouwen te Berlijn. 
He' inschrift luidt: Deutsche Bundespost Berlin", 
De zegeIvervaard 1 ging geschiedde in rasterdiepdruk. 

Ter gelegenheid van de op 
16 maart j l . te Berlijn ge
houden zitting van de Bonds
raad verschenen 2 postzegels 
in overeenkomstige tekening 
als die welke in oktober jl, 
verschenen voor de toen ge
houden zitting van die Raad. 
Ditmaal zijn het de zegels: 
10 (pf) rood, zwart en oker 
(waarde zwart). 
25 (pf) rood, zwart en oker 
(waarde wit). 

W iw 'W 
FINLAND 

Van de 3 voorgenomen 
postzegeluitgiften in de 
hoge waardöi 30, 35len 
40 Mk. verscheen op 
4 maart jl, de 30 Mk, 
grijsgroen, met afbeelding 
van de kerk van het 
dorpje Lammi. 

FRANKRIJK 
WIJ geven hierbij de afbeeldingen van de in ons 

vorige nummer gemelde zegels uitgegeven ter berden
king van de slag om Verdun en ter gelegenheid van de 
Dag van de Postzegel. De kleuren van eerstgenoemd 
zegel zijn blauw en geelbruin en het ontwerp en de grave
ring zijn van Decaris. De kleuren van het tweede ge
noemde zegel ziin donkerroodbniin en blauwgroen. 
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Behalve de reeds verder genoemde zegels m ons 
vorige nummer werd een postzegel verwacht op 14 april 
met afbeelding van het Grand Trianon te Versailles 
terwijl op 21 april een zegel wordt verwacht betrekking 
hebbende op de verbondenheid tussen Frankrijk en 
Latijns Amerika Dit laatstgemelde zegel werd ont
worpen door M Serveau, weikzaam voor de Bank 
van Frankrijk voor het ontwerpen van bankbiljetten 
De beide koppen op de postzegel symboliserende 
Frankrijk en ZuidAmerika geven o. i wel van deze 
werkzaamheden bhjk l/ 

G R I E K E N L A N D 
In de loop van deze maand zal de door ons m het 

februarinummer op blz 25 aangekondigde serie por
tretzegels verschijnen De zegels zijn vervaardigd in 
plaatdruk op papier met watermerk en met zegel
afmetmg 26 X 36,5 mm (of omgekeerd) en zegelbeeld

maat 23 
enz zijn 
10 I 
20 1. 
30 1. 
50 I. 
70 1 

i d r . 

X 33,5 mm (of omgekeerd) De waarden 

oplage 7 millioen koning Alexander 
kroonprins Constantijn 
koning George I 
koningin Olga 
koning Otto 
konmgm Amalia 

1,50 dr koning Constantijn 
2 dr , koning Paul 
3 dr , koning George I I 
3,50 dr konmgm Sophia 
4 d r . koningin Fredenca 
5 dr koning Paul en koningin 

Fredenca 
7,50 dr koning Paul 

TO dr koning Paul , koningin 
Fredenca en kroonprin'; 
Cou'^tantiin 

15 
15 
5 

18 
4 

50 
4 
5 
3 

M A L T A 
In de serie nieuwe zegels met portret van koningin 

Ë ) s a b e t h , gemeld in ons vorige nummer , verschenen 
inmiddels nog de 3 d, rood, handschrift van koninf 
George VI 
2'6 oraniebni n monument van G M Coftoner. 

wrmwmwT^rwmm-m ■ ■il lVVIVWWWVWPMj 

M O N A C O 
De in ons vorige nummer op blz 52 aangekondigde 

sorie postzegels, welke zal worden uitgegeven ter ge
]ef,enheid van het huwelijk van de regerend vorst Rai
nier I I I zijn in afwijking met het daaromtrent door ons 
gemelde ontworpen door Detaille en gegraveerd door 

R Minne De serie zal bestaan ui t de waarden t, 2, 
3 , 5 en 15 fr voor de gewone post en de waarden 100, 
200 en 500 fr. voor de luchtpost (Totaal 826 fr.) De 
zegels ZUULU alleen op de trouwdag (19 april) verkrijg
baar zijn op de 3 postkantoren m di t gebied en worden 
toegezonden aan de vaste abonné's op de nieuwe uit
giften Andere orders worden terzijde gelegd. 

N O O R W E G E N 
Op 28 maar t jl verschenen 2 postzegels met toeslag 

ten bate van het Herdenkingsfonds van de Kroonprinses 
Zij vertonen een portret van wijlen deze prinses Martha 
en zijn in de waarden* 
55 4 ï o (ore), rood, 
65 + 10 (ore), blauw 

Zij zijn in plaatdruk vervaardigd op papier zonder 
watermerk m vellen van loo zegels en met tanding 13 

In de koerserende gewone serie wordt binnenkort 
verwacht de 25 (öre) groen en 70 (ore) grijsgroen ^ 

P O L E N 
Op 7 maart j l verschenen 3 postzegels ter gelegenheid 

van de X l e Studenten kamp loenschapswedstrijden der 
Wintersport Deze zegels zijn 
20 gr zwart en blauw sneeuwkristal en schaatsen, 
40 gr . donkerpaarsblauwen groen, i d . en ijshockeysticks 
60 err ker^rood en 1 ' Hila id en ski 

Het 20ste partijcongres van de Sovjet werd op een 
tweetal postzegels m gelijke tekening herdacht . Het 
geeft de afbeelding van een standbeeld van Lenin omringd 
aan de voet door rode vlaggen en als achtergrond de 
sovjetvlag en kremlintoren. De zegels zijn: 
40 k . sepia, blauw en rood, 

X r sepia rood en oranje 
Op 13 februari j l , verschenen de zegels van 40 k . en 

I r der lomonosov Staatsuniversi tei t te Moscou ieder 
m blokken van 4 zegels in miniatuurvellet jes , zulks 
ter gelegenheid van het 200iarig bestaan der universi
te i t . 

S A A R G E B I E D 
Op 14 april jl verscheen een postzegel van 13 I , 

roodbruin, ter gelegenheid van de Internat ionale Jaar 
beurs te Saarbrücken Het is een zegel in het bekende 
verticale formaat met afbeelding van een symbolische 
voorstelling der industrie 

Op 6 mei a s verschijnt een postzegel van 15 f olijf
groen, ter gelegenheid van de Dag van de Postzegel Dit 
zegel in verticaal formaat vertoont de signaaltoren te 
Saarbrücken 

Op 7 mei d a V wordt een postzegel van 15 i . f 5 f. 
verwacht waarvan de toeslag ten goede zal komen at t i 
het Rode Kruis De egel g»_eft en afbeelding van een 
binnenkomstpost van he Rode Kruis in het vekl . 

T S J E G H O  S L O W A K I J E 
Ben serie van 4 postzegels met afbeeldingen Ttm 

specifieke kunstprodukten van di t land werd ontworpca 
door J i n Svengsbir , die ook de gravering verzorgde. 
Het zijn 
30 h . groen, bijouteriën, 
45 h . blauw, glasweiic; 
60 h . bruinrood, ceramiek; 
75 h zwartgrlTS textip] {/ 

Op 16 maart volgde een uitgitte v in 5 posUtgelb 
gewijd aan de Poolse koopvaardij De zegels werden in 
plaa tdruk vervaardigd met zegelafmeting 43,5 x 26 m m 
naar ontwerpen van St Likaszewski, die ook de 60 gr. 
graveerde. De 5 en 20 gr werden gegraveerd door B . 
Brandt en de 45 gr . door P M Polak De zegels zijn. 

5 gr . groen, het zeeschip , ,Ki l insk i* ' , 
t o gr . roodviolet , pramen , 
20 g r . grijsblauw, het zeeschip ,,Pokoj**j 
45 gr bruinrood, zeeschip m aanbouw; 
65 gr donkerblauw en violet zeeschip en sleepboten 

mêmmummmtmémmmunmMMHtm 
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Eveneens een scric van 4 postzegels, werd uitgegeven 
er vestiging van de aandacht op the rmaalbadoi oa 
uchtkuuroorden van di t land, n . 1 . : 
ïO h . grijsgroen, Karlovy Vary , 
VS h . sepia, Marianski Lazné, 
?3 h . bruinrood, Pies tnany , 
c,20 kcs , blauw, Vysne Ruzbachy (Tatragebergte) . 

Deze zegels werden ontworpen door M St re t t i , dl« 
>ok de 45 h graveerde De 30 h werd gegraveerd doof 
fan Mracek en de 75 h en i 20 kc« door Jindra Schmidt . 

1/ 

R O L M B M E 
o p 29 december jJ vtr 
schenen twee postzegels 
in gelijke tekening en 
waarde als propaganda 
voor het sparen De af
beelding op deze zegels 
vertoont een spaarbank 
boekje met opschrift 
, ,Libret de E c o n o m i i " 
eohet spaarbankgebouw 
te Boekarest Het zijn: 
55 b . b lauw, 
55 b . donkerpaars 

RLfSLAND 
De looste verjaadag van de geboorte van Chat

schatur Abowjan stichter van de nieuwe Armenische 
l i teratuur werd op 21 februari j l . op een postzegel met 
zijn portret herdacht Het is een zegel van 40 k «epia 
op blinw 

i i i i i i i l J u i m i i M M 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
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V A T I C A A N 
WIJ geven hierbij de afbeelding 
van een der 3 zegels, welke 
zegels alle m gelijke tekening 
zijn, en door ons werden ge 
meld m het februarinummer 
op blz 26 ZIJ werden uit 
gegeven ter herdenking van 
de 900 j a n g e sterfdag van 
St Bartholomeus De Kleuren 
dezer zegels zijn 

100 L bruin en grijs 
25 L rood en grijs 

100 L blauwgroen en gnjs 
Op 22 februari jl verscheen een serie van 9 postzegels 

voor de luchtpost Deze zegels vertonen 3 verschillende 
afbeeldingen ontleend aan schilderijen van beketide 
meesters Zij werden ontworpen door C Dabrowska n 
vervaardigd in plaatdruk in de Staatsdrukkerij te Rome 
op papier met watermerk en met zegelafmeting 3 x 
41 mm De zegels zijn 

5 L donkergrijs Annunciata door Melozzo da Fo h 
gravering door V Nicastio 

10 L donkergroen, Annunciata door P Cavaltini 
gravering door F Pagani 

15 L oranje Annunciata door Leonard da Vmci , 
gravering door M Colombat i , 
rood als 5 L 
donkerrood als 10 L 
sepia als 15 L 
blauw als 5 L . 
bruin als 10 L 
donkeiviolPt als 15 L 

I-, 
l") 
so 
6 0 

1 0 0 
3 0 0 

L 
L 
L 
L 
L 
L 

I J S L A N D 
Op 4 apii l jl zouden hier 8 postzegels verschijnen 

met afbeeldingen van elektrische krachtstation«; en 
watervallen Deze zegels zijn ontworpen door de T [s 
landse kunstenaar Stefan Jonsson te Reykjavik en ?ijn 
15 aur ultramarijn Skogafoss 
50 groen EUioaar krachts t r i t ion 
60 geelbruin, Gooafoss 
1 K 50 donkerviolet Sogs krachtstat ion 
a K donkerbiuin Dettifoss 
2 K 45 donkergrijs Andakilsar krachts ta t ion ; 
3 K blauwgroen Laxar krachtstat ion 
5 K donkergroen Gullfoss 

De zegels werden vervaardigd bij De la Rue te Londen 
in vellen van 50 zegels 

Z W E D E N 
I e r gelegenheid van de 
Olympische ruitersport-
wedstnjden welke van 
10 17 uni a s te Stock 
holm zullen worden 
^ehouden zal een serie 
/an 3 postzegels ver 
chijnen waarvan alle 

zegels dezelfde tekc 
ung zullen vertonen 

Deze afbeelding is die 
van een ruitcrfiguur 
zoals deze voorkomt als 

deel van een tue» ontworpen door P h i d n s en voorko
mende aan het Partheon op de Acropolis te Athene D., 
zegels zuUen een beeldmaat hebben van27 z-yXzo 5 m m , 
ZIJ zijn ontworpen door WiII i im Peterson en gegra
veerd door Sven Ewert De wTirden en kleuien zijn 
20 (öre) locd 
25 blauw 
40 groen 

De 20 en 25 ore zegels zullen zrwel in tweezijdige 
tanding worden vervaardigd als in 3 zijdige voor boekjes 
van 20 zegels De 40 ore zal alteen in tweezijd ge tanding 
verschijnen 

Voorts ^al een serie van 3 pc^tzegeis verschijnen 
in de waarden 10 25 n 40 ore met afbeelding van de 
eer te Zweedse locomotief Fryckstad oen spoor-
we b ambt en een expressetrein op de Arsta brug 

Bovendien woidt nog een zgn Scandinavische post 
zegel verwacht uitgegeven op dezelfde wijze als het 
in d i t blad aangekondigde Europa zegel Het zal ge 
bruik t worden in Denemarken, Finland Noorwegen 
IJs land en Zweden en zal een afbeelding geven van •=, 
vliegende zwanen {de 5 landen symboliserende) Het 
ontwerp voor di t zegel is van de Deense kunstenaar 
Viggo Bang Voor ieder land zullen 2 waarden ver 
schijnen 

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

Het in Frankrijk verschenen zegel ter gelegenheid 
van de Dag van de Postzegel deed ook hier een overeen 
fcomstig zegel verschijnen m de waarde 12 f + 3 f op 
17 maar t j l De kleur van d i t zegel is echter steenrood 
en is bovendien overdrukt met de landsnaam Algene ' 

Vermoedelijk op 30 april a s zal een postzegel ver 
schijnen van 15 f + 5 f ten bate van het te bouwen 
rusthuis voor manschappen van het vreemdelingen
legioen Het zegel zal de afbeelding vertonen van de 
maquet te van dit gebouw te Sidi bel Abbès zoals dit 
vervaardigd \'^ door de oud commandant Pierre van 
dat leger 

Op 25 mei d s zal het eerst te Motaganem en op 
26 mei op de overige postkintoren een postzegel ver
schijnen ter herdenking van de 100 jarige geboortedag 
van maarschalk Francbet d 'Esperey Het zegel zal 
de afbeelding vertonen van de buste van deze veldheer 
vervaardigd door de beeldhouwer Jacob Epstein als 
mede een vogelvhichtgezicht op de geboorteplaats van 
de maarschalk (Mostaganem) Zowel zegeion twerp 
als gravering ?ijn van Decaris 

A R G E N T I N I Ë 
Op 3 februari jl verscheen een postzegel ter herden 

king van de slag van Caseros Het is een zegel van 
I p 50 groen met afbeelding van het ruiterportret van 
generaal Jus to Jose de Urquiza welk schilderij ver 
vaardigd werd door Juan Manuel Blanes Genoemde 
slag had 104 jaar geleden plaats en is dus van eeny 
feitelijke herdenkingsaanleidmg weinig sprake V 

Het zegel werd in rasterdiepdruk vervaardigd door 
de Nationale Munt 

A U S T R A L I Ë 
Naar de Australische PTT meldt zullen ter {,elegen 

heid van de XVIde Olympiade welke te Melbourne 
zal worden gehouden geen 3 maar 4 postzegels worden 
uitgegeven en wel in de waarden 3^^ d 7 ^ d 1/ en 
2/ De 3Ï4 d zal ook in speciale boekjes van 12 zegels 
verkrijgbaar worden gesteld 

Voorts IS besloten de zegels geen speciale sport 
afbeeldingen te doen vertonen zoals gebruikelijk is 
maar die van een algemeen op de spelen wijzende teke 
ning en voorts tekeningen welke verband houden met 
Melbourne als ontvangende stad 
3^2 d wapen van de stad Melbourne met de 5 Olympi 

sehe ringen als symbool op de achtergrond Zegel 
maat als de koerserende i / ï4 d 

7}4 d Olympische toorts de vijf Olympische ringen 
en een wapenkundige afbeelding van het Zuider 
Kruis zoals dit voorkomt m het wapen van het 
gemenebest dit als aanduiding dat de spelen 
voor de eerste maal op het zuidelijk halfrond 
worden gehouden Zegelmaat als het onhngs 
vers henen Verpleegsterszegel (verticaal for
maat) 

1/ Gezicht op Collms Street te Melbourne v inu i t 
het westen Zegelmaat als de vorige jaar uit 
gegeven postkoetszegels 

2/ Gezicht op de stad Melbourne van over de 
Yar ranv ie r Zegeïmaat als i / -

De ontwerpen voor de eerstgemelde 2 zegels zijn van 
de Note Pr in t ing Branch van de Commonwealth Bank 
v in Australië te Melbourne waar zij ook werden ge 
graveerd en gedrukt 

De beide laatstgenoemde zegels zijn vervaardigd naar 
lo'ografische opnamen en worden in meerkleurendruk 
uitgevoerd wat de 1/ betreft bij Harrison & Sons L td 
te Londen en wat de 2/ betreft bij Courvoisier S A in 
Zwitserland Dit zullen de eerste Australische zegels 
/ijn welke langs fotografische weg worden vervaardigd 

re zijnei tijd zullen ook speciale stempels worden 
gebruikt Da tum van uitgi t tc en kleuren der zegels zijn 
no^ niet bekend 

C A M B O D J A 
Het op 4 maar t jl gesloten huwelijk vai koning 

Norodom S u r a m a n t was aanleiding tot de uitgifte van 
een 'ïerie van C postzegels m \ercchillende teken m^en 

dt koning m voi ornaat gezeten op 
de *roon 

R 
10 R 
îo R 
1 R 
5 K 

50 R 

vermiijot 
groen 
Vlf l e t 
blauw 
lichtgroen 
l i l l i o s e 

koningin Kossamak Neaiaiat Sereh 
Vathana gezeten op de tioon 

C A N A D A 
Op 12 april ]1 zouden de eerste zegels verschijnen 

m de nieuwe uitgave m het witd levende dieren 
Het betreft de zegels 4 c purper met afbeelding van 
karbouwen en de 5 c blauw met afbeeldmg van de kop 
v i n een berggeit Beide zegels zijn ontworpen door 
Emanuel H t h i 

C H I N A (Volksrepubliek 
WIJ geven hi rbij de afbeelding van dt beide zegels 

gemeld in ons vouge nummer op blz 57 en uitgegeven 
op 30 december ]l ter herdenking van de 20ste verjaar
dag van het opai l ken van het Rode leger in eigen land. 

De 4 postzegels gemeld in ons novembernummer \j,n 
het vorige jaar vertonende portretten van oud 
chinese geleerden worden op i januari jl uitgegeven 
in de vorm van miniatuurvelletjes, waarbij ieder 
velletje een der zegels vertoont, maar ongetand, terwijl 
een omlijning de tanding vervangt De afmeting dezer 
velletjes is 64 x 90 m m Waren de zegels gedrukt op 
okergekleurd papier de velletjes zijn daarentegen 
van wif papier 

levens geven wij de afbeeldingei van de 11 ns 
februarinummer op blz 27 reeds gcdcelteli|k gemelde 
zegels m nieuwe valuta alsmede de nog niet gemelde 
waarden dezer serie voor gewoon gebruik Ook deze 
zegels verschenen op i januari jl en zijn 
^ fen l ichtbruin mijnwerker 

1 fen lila draaier 
2 fen groen vliegenier 
4 fen olijf soldaat 
8 fen roodoranje metaalbewerker 

20 feb blauw boenn 
50 fen donkerffrii«; matrno 

Op dezcltde da tum verschenen ook 3 po^tze ei<- in 
de hogere nieuwe yuan waarden alle met gelijke af
beeldmg van het Tien An Men (Poort van Hemelse 
Vrede) Dit zijn de zegels 

1 yuan bruinrood 
2 ,, bruin 
5 ,, indigOoroen, 

10 ,, oranjerood. 
20 , indogo (vervolg op bh 81) 
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BONDS- EN VERENIGINGSNIEUWS 
FILATELISTENDAG 1956 

en Nationale Fllatelistische Tentoonstelling te 
Vlaardlngen. 

Nadat de verg. „De Philatelist" te Geleen had be
richt, dat zij tot haar spijt moest afzien van de orga
nisatie van de filatelistendag 1956, waaraan een na
tionale tentoonstelling zou zijn gekoppeld, heeft het 
bondsbestuur onmiddellijk contact opgenomen met de 
tweede candidate, t.w. de Stichting SHELL-POSTZE-
GELVERENIGING-PERNIS te Vlaardingen. 

Thans kan worden medegedeeld, dat deze vereniging 
zich bereid heeft verklaard in samenwerking met het 
bondsbestuur, de organisatie op zich te nemen. 

De Filatelistendag en de Nationale tentoonstelling 
zullen dus worden gehouden in de SHELL-SPORT-
HALLEN, gelegen in het Shell-Sportpark „De Vijf-
sluizen" te Vlaardingen aan de grote weg naar Schie
dam/Rotterdam en in de onmiddellijke nabijheid van 
het station Vlaardingen-Oost. 

Data: vrijdag 31 augustus, zaterdag 1 en zondag 2 
september, de tentoonstelling echter van vrijdag 31 
augustus tot en met donderdag 6 september 1956. 

Gepland zijn: voorzittersvergadering, filatelistendag 
(met bekerwedstrijden, ontvangst ten stadhuize en 
bondsdiner), tentoonstelling. De zondag zal aan ten-
toonstellingsbezoek kunnen worden gewijd, terwijl te
vens gedacht is aan een uitstapje, resp. excursie. Na
dere gegevens volgen zo spoedig mogelijk. 

Tegelijkertijd zal te Vlaardingen het jaarlijks con
gres der FIPCO (de internationale organisatie der 
beeldfilatelisten) worden gehouden. Enkele bekende 
buitenlandse beeldfilatelisten zullen worden uitgenodigd 
op deze tentoonstelling in te zenden, opdat de Neder
landse (beeld) filatelisten kunnen kennis nemen van de 
opzet en uitwerking van dit soort verzamelingen. Door 
dit congres, alsmede door de buitenlandse inzendingen 
op beeldfilatelistisch terrein zullen de filatelistendagen 
1956 te Vlaardingen ook een internationaal cachet krij
gen. 

Noteert U deze data alvast ? Het bondsbestuur rekent 
op een grote opkomst, zowel op de filatelistendag als 
op de nationale füatelistische tentoonstelling, die dit
maal wordt gehouden in een ongekend mooie zaal. 

De Ie Secretaris: 
K. E. König. 

NEDERLiANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS. 

Secr.: K. E. König, Dahliastraat 26, Koog a. d. Zaan. 
Tel. K 2980—2013. 

KORT VERSLAG VAN DE BONDSBESTUURSVERGADE
RING VAN 14 FEBRUARI 1956. 

Het bondsbestuur zal een goede catalogus van de bonds
bibliotheek uitgeven, zodra het volledig bezit is beschreven 
en de systematiek vaststaat. 

De notulen van de vergaderingen van 11 en 24 februari 1956 
en het kort verslag van de laatste worden goedgekeurd. 

Verslag wordt uitgebracht over een bespreking met het 
bestuur van vereniging „Geleen" voor de organisatie van de 
filatelistendag en tentoonstelling te Geleen in 1956. Ben be
slissing kon nog niet worden genomen. 

De „Stichting Postzegelclub Robaver" van de Rotterdamse 
Bank wordt op haar verzoek door het bestuur als lid van de 
bond aangenomen. Zij telt 39 leden. 

De vereniging „De Vliegende Hollander" wordt een sub
sidie van ƒ 25,— en de bondstentoonstellingsmedaille in brons 
voor haar verenigmgstentoonstelling toegekend. 

Op een daartoe ingekomen verzoek, overweegt het bonds
bestuur aan de a.s. jaarvergadering voor te stellen een bonds
onderscheiding in te stellen, ter uitreiking b.v. aan bestuurs
leden, die zich voor een vereniging verdienstelijk hebben ge
maakt. 

De heer De Bosch Kemper krijgt toestemming om een aan
tal boekwerken aan te schaffen en in te schrijven op de 
„Neuer Ganzsachen-Katalog", behoudens een afvirijzend ad
vies van de bibliotheekcommissie. 

De notulen vaji de algemene vergadering te Hilvensum zul
len nog eens worden nagezien en daarna zullen de nieuwe 
statuten met een uittreksel uit de notulen van de alg. ver
gadering gezonden worden aan H.M. de Koningin ter ver
krijging van de Koninklijke goedkeuring. Als vertegenwoor
digers van het bondsbestuur in de R. v. B. van het Maand
blad worden aangewezen de heren De Bosch Kemper en Jonker 
en als plaatsvervangers de heren Kirchner en Lutkeveld. 

Nadat de heer Lutkeveld nog een klacht van een verzame
laar uit de D.D.R. en de heer De Bosch Kemper een concept 
brief aan de schenkster-verenigingen over het uitleenbeleid 
ter sprake heeft gebracht sluit de voorzitter om 11.00 de 
vergadering. 

De 2e secretaris: 
D. O. Kirchner. 

B O N D S B I B L I O T H E E K 
Gevestigd: Koningstraat 36, Arnhem. 
Geopend: Elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur ('s zaterdags 

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

Correspondentieadres: Bovenbrugstraat 1 n i , Arnhem. 
Aanwinsten. 
8C 107 AMSTERDAMSE VERENIGING „DE PHILATE

LIST", Gedenkboekje ter gelegenheid van het 25-
jarig bestaan, 1927—1 januari—1952. E. uitg., Am-
sterd'am 1952. 20 pp. 23 x 15 om. 
geïll. 
(schenking Po & Po). 

4G 7 BERLINER GANZSACHEN-SAMMLER-VEREIN, 
Neuer Ganzsachen-Katalog. Selbstverl., Berlin 1955. 
Lief. 1.—. 21 X 15 cm. 
geïll. 
(aankoop) tot dusverre verscheen slechts de eerste 
aflevering). 

3 E 15 BILLIG, F., 1955-'56 price list of philatelic litera
ture. Billig, New York 1955. 40 pp. 24 x 18 cm. 
(gratis van de uitgever). 

4 H 16 GISBURN, H. G. D., The postage stamps and pos
tal history of the Bahamas. Stanley Gibbons, Lon
don 1950. 144 pp. 22 X 14 cm. 
geïll. prt. 
(aankoop). 

4 H 14 HARMER, G.' R., Scott's catalogue of United States 
stamps specialized, including issues under U.S. ad
ministration of Canal Zone, Cuba, Guam, Philippi
nes and Porto Rico (also Danish West Indies and 
Hawaii), 31st ed. Scott Publications, New York 1953. 
6 + 65 pp. 24 X 16 cm. 
geïll. 
(schenking Collectors Club, New York). 

8 D 32 KICKEN, F., Séries liberation, Lion V, Leopold sur
charge V, Petit scaeu surcharge V. Brouwers, Bru-
xelles circa 1946. 27 pp. 25 x 16 cm. 3 pltn los bij
gevoegd, 
(schenking van de uitgever). 

8 D 145 LOCKHART, R. H. D., The postage stamps of the 
Straits settlements. Séfi, Pemberton & Co, London 
1925. 8 + 40 pp. 25 x 19 cm. 
geïll. 
Studies in Philately, nr. 3. 
(schenking van de heer Ricardo). 

4D 22 ROBERTSON, A. W., A history of the ship letters 
of the British Isles, an encyclopaedia of maritime 
postal history. Robertson, Pinner 1955. 29 x 26 cm. 
geill. losbladige uitgave. 
(aankoop. Dit werk verschijnt in afleveringen, tot 
dusverre verscheen alleen de eerste). 

8 C 100 S. B. C. T. P., Les préoblitérations typographiques 
sur timbres-poste de Belgique 1906—1941, De typo
graphische voorafstempelingen op postzegels van 
België 1906—1941. Société Beige des OoUectiomieurs 
de Timbres Préoblitérés, Anvers 1941. 32 pp. 23 x 
15 cm. 
Met addenda 1943, 16 pp. 

8B 143 S. B. C. T. P., Liste offioielle des timbres préobi-
térés non inidiqués au catalogue Hye de Crom et 
signalés depuis Ie 15 janvier 1937, roulettes. Offi
ciële lijst der voorafgestempelde postzegels, niet 
aangetekend in het katalogus Hye de Crom en be
kend gemaakt sinds 15 januari 1937, rolafstempe-
lingen. Société Beige des Collectionneurs de Tim
bres Préoblitérés, Anvers s.d., 12 pp. 21 x 14 cm. 
(de beide laatste: schenking Po & Po). 
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Cievraagde tudschrWten. 
Indien iemand de Bondsbibliotheek kan helpen aan oude 

nummers van DIE POSTMARKE (vooral tot ni 50), en 
SAMMLERWOCHE, wordt hij verzocht zich met een aan
bieding tot de beheerder te richten. Deze tijdschriften ver
dienen het gecompleteerd te worden 

Kan iemand de beheerder voorts inlichten omtrent de laat
ste nummers van het POSTZEGELBLAD VOOR INDIË ' Het 

laatste aanwezige nummer is dat van maart 1940 Waarschijn
lijk hebben latere nummers Nederland niet meer bereikt, maar 
zijn ZIJ nog wel uitgegeven Wie kan mededelen tot wanneer 
dit tijdschrift Verscheen en wie weet de eventueel nog in de 
Bondsbibliotheek ontbrekende nummers te vinden ' 

De Beheerder, 
De Bosch Kemp ar. 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAME.LAARS 

Secr. P J M Boel, Bosboom Toussamt
laan 63, Hilversum Tel 029502612 

Agenda \ o o r de algemene vergadering te houden 
op lAinderdag 10 Mei 1956 — Hemelvaartsdag — 
om 11 uur n hotel „De Wereld , Korte Bisschop 
straat 18 te Deventer 

1 Opening 
2 Verslag algemene vergadering 1955, inmiddels 

afzonderlijk verschenen 
3 Verslag over 1955 •) 
4 Verslag Penningmeester met de rekening en ver

antwoording over 1955 ) 
5 Verslag direc teur Rondzending met de rekening 

en verantwoording over 1955 *) 
6 Rappor t van de financiële commissie *) 
7 Begroting 1956 ') 
8 Vaststelling van het aantal bestuursleden Het 

bestuur stelt voor hierin geen wijziging te 
brengen 

9 Verkiezing van drie bestuursleden wegens pe 
riodiek aftreden De heren Wittkamper , Keiser 
en Ebeos stellen zich herkiesbaar Er zijn geen 
tegencandidaten gesteld 

10 Benoeming financiële commissie 
11 Plaats waar de volgende algemene veigadering 

zal worden gehouden 
12 Rondvraag 
13 Sluiting 
• ) Verschijnt in Jaarboek 1956 

Afdelingssecretarijten 
ALKMAAR. J P Lienesch Kennemersingel 2, 

Alkmaar Tel . 3957 
ALMELO A H Jansen, Bornerbrocksestr 28 B, 

Almelo. 
ALPHEN a'd R I J N P. L Koster, ten Harmscn 

straat 17, Alphen a/d Rijn 
AMSTERDAM Ed. Verff, Maasstraat 20 II, Am 

sterdam Tel 721378 
A P E L D O O R N B ten Hoopen , Jachtlaan 134, 

Apeldoorn 
A R N H E M J F W . Uijlenberg, Iz Evertslaan 19, 

Arnhem Tel . 22450. 
B O D E G R A V E N ' M T r o u w , Prmsenstraat 37, 

Bodegraven Tel 2126 
BOSKOOP: C. Bulk, Reijerskoop 142, Boskoop 

Tel 3043 
CASTRICUM W . M Hendrikse, Kon Wilhel

minftlaan 26, Castricum 
C O E V O R D E N H Gerri ts Holthone D 8 Gram'i

bergen 
DEVENTER C Pohlmann Schoolstraat 22, De 

Tcnter 
D O R D R E C H T P. Kraaijeveld, Singel 190, Dor 

drecht Tel 4858 
GOOI EN EEMLAND P J M Boel Bosboom 

Toussaintlaan 63 Hilversum Tf' 2612 
's G R A V E N H A G E P A F Bloys ^an Treslong 

Prins, Sadeestraat 22 A Den Haag 
HAARLEM J H Geer mg. Gesar Franiklaan 13, 

Heemstede Tel Haarlem 18/39 
KROMMENIE S IJ T ut t ik . Oranjestraat 3 

Wormerveer Tel 8116') v n 7 30 — 17 30 
LEIDEN vacant 
LOCHEM I H Boom, Villapark L 96, Barchem 
MONSTER J Neervoort Molenweg 44 Monster 
NIJMEGEN B A O n t r o p , Zebrastraat 3, Nij

meen Tel 26441 van 8,30—12 30 en van 14 30—17 — 
T W E N T E I Velleman Nieuwstraat 5, Hengelo 

Tel 2681 
U T R E C H T Ir M van der Voort , Willem Ba

rentzstraat 47, Utrecht 
V L A A R D I N G E N P I. Slangen, Merellaan 45, 

Vlaardingpn 
V O O R B U R G Ir I Sipkes Hoekwaterstraat 82 

Voorburg 
V O O R S C H O T E N I C Nell , Narcisstraat 10 bov 

Voorschoten Tel 2248 van 9—5 uur 
WESTFRIESLAND G I Stap Tweeboomlaan 

151,_ Hoorn 
Nieuwe leden Alle aanmeldingen in het maait 

nummer 
Candidaatleden 2135 Jac G Bazuin de Gijselaar 

straat 19, Leiden, 2136 G W J de Frankrijker, 
Biezen 78 Boskoop, 2133 G Grotenhuis, Marshoven 
laan 1, Coevorden, 2142 Mr H M F Kersemaekers 
Homeruslaan 33 Zeist, 2143 H J Keunen, Rivic 
renlaan 210 I, Amsterdam Z 2140 H D Koorn, 
Veerstraat 14 Alkmaar ; 2144 K J Mergenbaum, 
Vrijthof 2 Maastr icht , 2132 Ir J C Milborn, 
Anninksweg 131 Hengelo ( O ) 2134 I Oenen, 
Tvenwichtstraat 24 Krommenie 214) Mevr ] P 
J auw Hoppener Verdronken Oord 129 Alkmaar , 
2137 C D van Rappard Rozenlaan 18 Boskoop, 
2138 Rev F J Straeter, 's Gravelandseweg 89, Hil
Tersum, 2131 W Uding, Molensootstraat 60, Den 

Haag, 2139 H M Zondag, Richard Paffraedstraat 
3, Deventer 

Overleden 963 K J Perk , 922 H Salemink, 958 
J H van Wermeskerken 

Bedankt 1700 E G Driebuis, 1637 F L H 
Schermer 

Afgevoerd 1038 W Beltman, 738 G A M C W 
Hexspoor 

Afgevoerd wegens onbekend adres 588 Mevr J L 
Andersson, 594 Mevr F R W Enoch Schweers, 
1868 L B Gussenhoven 

Geschorst wegens onbekend adres. 531 Ir Ph H 
Huisman 

POSTZEGELVERENIGING „BREDA". 
Secr Mevr C. G. BodeFlohil, Ginne
kenweg 108, Breda 

Nieuwe leden C M v d Kroon , Zandberglaan 
47 Breda Royer Decamps, rue d Hanswijck 30, 
Mechelt.n W Peetoom, Hudsonslraat 5B, Breda 

Rondzendingen Onze nieuwe administrateur de 
heer J Molenaar, Koninginnestraat 39, Breda, ziet 
gaarne boekjes voor de rondzendingen tegemoet 
Blanco boekjes zijn bij vooruitbetaling verkrijgbaar 
in klein formaat (190 zegels) voor 20 cent + 2 cent 
por to en groot formaat (336 zegels) voor 30 cent 
+ 4 cent por to Het gironummer van de administra 
teur IS 135259 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HOLLANDIA", AM

STERDAM. Secr A D. Ae^jelts, Chur
chiUlaan 1751, AmsterdamZ 2 

Ledenvergadering Vrijdag 27 april 1956 te 20 15 
uur m hotel , ,Krasnapolsky", Warmoesstraat, Am 
sterdam De velling wordt gehouden van 19 30— 
20 15 uur 

Candidaatleden 146 H van Lieshout, Hursestraat 
26 Helmond, 637 H Okker , Rapenburg 99 I, Am 
sterdam C 

Nieuwe leden 136 W Vaneveld, 90 Dr N \ a n 
der Walle 

Overleden 738 G B H Hoekman 846 L \ a n 
Kuyk 681 W A van Schie 

HAAGSCHE PHILATELISTEN VER
EENIGING. Secr G H C van Dijk. 
Tortellaan 42, Den Haag Ledenadmini
stratie Mr Ant van der Flier, Tortel
laan 69, Den Haag 

De eerstvolgende vergadering zal gehouden wolden 
op donderdag 26 april a s des avonds om acht uur 
in Diligentia 

Candidaatl id. Mej A Spoelder Nunspeetlaan 449, 
Den Haag 

Nieuwe leden P Mijnarends, J W Dutman, 
T T Faber 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING Secr* H G van de 
Westeringh, Tolsteegsingel 17 bis, 
Utrecht 

Bestuursvergadering op dinsdag 17 april a s des 
n m 8 uur ten huize van de heer Klinkenberg 

Ledenvergadering op Dinsdag 24 april a s des 
n m 8 uur in „ T I V O L I " 

Landenwedstrijd de uitgestelde wedstrijd van de 
maartvergadering, nl Nederland, Emissie 1867Wil
lem m 

Belangrijke veiling 
Nieuwe leden 5 cand leden, vermeld in het 

maartnummer 
Candidaathd G van der H a m , Kerkweg 19, 

Utrecht (E) 
Afgevoerd Mr Dr 1 W I Kluyver , L v d 

Werf Ir 

ROTTERDAMSCHE PHXLATELISTEN
VEREENIGING Secr ■ G. C. Tops, Stad
houdersweg 89b, RotterdamC 2 

Buitengewone ledenvergadering* Voldoende aan ar 
tikel 6 van de Statuten wordt op maandag 23 april 
1956 een buitengewone ledenvergadering gehouden 
ter vaststelling van de nieuwe Statuten, nodig ge
worden wegens het aflopen van de termijn waar
voor de vereniging werd aangegaan Deze vergade
ring heeft plaats in de bovenzaal van Café Restau 
rant „ Du N o r d " , Bergweg 313 (ingang Bergsingel 
228) te Rotterdam Noord en vangt aan te 2 uur 
Zaal open 19 30 uur 

Agenda Opening — Vaststelling nieuwe Statuten 
— Sluiting 

Gewone ledenvergadering* Aansluitende op de bo
venbedoelde buitengewone ledenvergadering wordt de 
gewone ledenvergadering gehouden met de gewone 

agenda Bezichtiging van de kavels voor de Vei
ling op zaterdag 21 april in ons clublokaal en voor 
de aanvang der veigadering in , Du Nord 

Mei vergadering De mei vergadering woidt ge
houden op maandag 28 mei 1956 in , Dii Nord 

Bestuursverkiezing Tijdens de Ja i rvergadcnng op 
27 februari jl werd ter ver\ul l ing \ an de vacature, 
ontstaan door het bedanken van de heer Luyendijk, 
als betuurslid gekozen de heer E F Gillissen Hil 
levliet 27 te Rotterdam Zuid 1 De aan de beurt van 
aftreden zijnde bestuursleden, t w de Heren Don
ker , Vermeer en Zuydwegt, werden allen herkozen 

Verkiezing Raad van Toezicht De aan de beurt 
van aftreden zijnde leden van de Raad van Toezicln 
t w de heren Borgers en de Waal werden herkozen 

Jaarverloting 1955 Op de Jaarvergadering werd 
het resultaat van de trekking voor de ]aar\erlot ing 
1955 bekend gemaakt Zoals bekend geschiedt deze 
t rekking aan de hand van de presentielijsten der 
maandelijkse vergaderingen De lijsten der pri)s 
winnaars zijn aanwezig bij de penningmeester de 
secretaris en de administrateur der contributie De 
prijzen liggen bij de penningmeester to t 31 augustus 
i s ter beschikking van de winnaars Na deze 
datum vervallen zij, indien niet afgehaald aan het 
Jubileumfonds 

ClubbijeenKomsten Zaterdags 15 00 tot 17 30 uur 
in Cafe Rest De Zon Noordsingei 101 te Rot 
terdam Noord donderdag 19 30 to t 22 30 uur in 
Cafe De Gunst Bnelselaan 192 te Rot terdam Z 

Bibliotheek De heer D J van Mameren is des 
zateidags van ca 15 30 uur to t ca 16 30 uur in 
ons clublokaal in „De Zon aanwezig voor het uit
lenen en terugontvangen van boeken en tijdschriften 
uit de bibliotheek 

Mededelingenbord Aanvragen om plaatsruimte op 
het mededelingenbord dienen te worden gericht to t 
de heer D J van Mameren in ons clublokaal (zie 
onder Bibliotheek) 

Nieuwe leden 158 Mej M E Harten , Koolzaad 
straat 28, Rot terdam Z 2 , 165 J N Jonkers , Rose 
straat 378, Rot terdam Z 1, 169 C Monster, Kool 
zaadstraat 2 a, Rotterdam Z 2, 172 C Vos, Koi 
haanstraat 45a, Rotterdam Z i , 174 G Wiersma 
Azaleastraat 15, Capelle a/d IJsel 

Weer opgevoerd als lid 531 M Dronkers 
Overschrijving lidmaatschap 1236 H Boogaard 

van Lennepstraat 66 Sliedrecht wordt A A Boo 
gaard, Burg Drijberplein 53, Sliedrecht 

Afgevoerd 69 Mevr B J Ivens Borstlap, 289 P 
D'emmers, 342 A L de Vos, 1085 J van Nimwegen 

Overleden 887 A van der Pol , 997 ] A Hol 
stede 

INTERNATIONALE VERENIGING 
„PHILATELICA" Secr H L Stoffels, 
Sinaasappelstraat 23, Den Haag Tel. 
33 8316 Beheerder Centraal Ledenregis
ter N F Hedeman, Valkenboschkade 
88, Den Haag 

Hierbij maken wij er de leden op at tent , dat de 
a s VOORJAARSVERGADERING gehouden zal 
worden op ZATERDAG 26 mei 1956 te 10 30 uur , 
m Cambridge, Vreeburg, te Utrecht 

Eventuele voorstellen in de dienen to t uiterlijk 
26 mei bij het secretariaat. 

AGENDA 1 Opening — 2 Notulen Najaarsver
gadering van 26 november 1955 — 3 Ingekomen 
stukken en mededelingen — 4 Royementen — 5 
Jaarverslagen van Secretaris Penningmeester, Direc
teur Rondzendverkeer, Bibliothecaris Administra
teur Nieuwtjesdienst Daarop aansluitend verslag 
Kascommissie — 7 Verkiezing van a drie Bestuurs
leden, wegens periodiek aftreden van de heren P L 
Backer, A Ronje en H B P Stemerding Allen 
zi|n herkiesbaar Candidaatstelling vó6r 26 mei a s, 
bij het secretariaat b een Commissaris wegen ui t 
treden van de Directeur RZV Candidaatstelling 
vóór 26 mei a s bij het secretariaat — 8 Rondzend
verkeer — 9 Benoeming Afgevaardigden naar de 
Bondsvergadering — 10 Half uurtje philatelic, te 
verzorgen door de Afdeling Rotterdam — 11 Kleine 
verloting — 12 Plaatsbepaling volgende vergadering 
— 13 Veiling — 14 Wat verder ter tafel zal wor
den gebracht — 15 Rondvraag — 16 Sluiting (te 
circa 17 uur) 

Afdelingssecretarissen 
AALSMEER (Ar ) A Films Kerkweg 56, Aals

meer 
AMERSFOORT ( A t ) H Chel, Kapelweg 123 C , 

Amersfoort 
AMSTERDAM ( A m ) J W H Kemper Uit 

hoornstraat 57 Amsterdam 
DEVENTER ( D r ) T van Heuvel, Bnnkgrever

weg 35 Deventer 
DRIEBERGEN (Dn) R J Kok, Lindelaan 16, 

Driebergen 
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EMMEN (Em.): A. Kuipers, Noordbargerstraat 
106, Emmen. 

ENKHUIZEN (En.). .)ac. Kofman, Noorderweg 22, 
Enkhuizen. 

FLAKKEE (Fe.): F. van Herwijnen, Meidoornstr. 8, 
Middelharnis, 

GOES (Gs.): Dr. Ch. ,1. Philips, A.J.kade 11, 
Goes. 

■sGRAVENHAUE (Gv.): C. L. Bakker, Fulton
straat 239, *sGravenhage. 

HAARLEM (Hm.) : J. Elsenbroek, Muiderslotweg 
117, Haarlem. 

HARDERWIJK fHk . ) : H . B. P. Stemerding, Lin
naeuslaan 1, Harderwijk. 

■t KABINETSTUK (Kk.): G. J. Minholts, Stads
weg 3, Oosterhogebrug (Gr.). 

KAMPEN (Kn.): W. G. Ch. Albrecht, Maurits
straat 15, Kampen. 

LAND VAN CADZAND (Cd.) : H. P. C. van 
Melle, Bürgern. Gerritsenstraat 21, Breskens. 

LANGEDIJK (Lk.) : P. Schoenmaker, Dorpsstraat 
173A, ZuidScharwoude. 

LISSE (Le.): G. Segers Pzn. Kanaalstraat 70, Lisse. 
MAASTRICHT (Mt.): A. Schrepperj , Min, Tal

mastraat 31, Maastricht. 
MEPPEL (Ml.): H . Rondhuis , Soembastraat 28, 

Meppel. 
N O O R D WIJK (Nk) : S. A. v. d. Oever, Pan

huisstraat 34, Noordwijk. 
G. J. PEELEN (Gp.): A. v. d Berge, Korte Ring 

15, Bruinisse. 
DE P O S T H O O R N f Ab.): L. F. Geers, Dorpslaan 

103, NieuwLekkerland. 
ROTTERDAM (Rm.) : J. F. van Golde, Noord

molenstraat 6B, Rotterdam. 
SCHOUWENDUIVELAND (Sd.): Fr. den Brok, 

Siabberswerf 4, Zierikzee. 
SOEST (St): A. J. Meijer, Ossendamweg 20, Soest. 
TIEL (Tl.) : A. C. van Haaftcn, Prinses Marijke

weg 63, Geldernialscm. 
U T R E C H T rUt r . ) : B. Resting, van Maasdijkstr. 7, 

ZuilenUtrecht. 
VENLO (Vo.): E. Heijting Herungerweg 9, \^en]o. 
VLISSINGEN (Vn.): C, W. Louwerse, Paul Kru

gerstraat 40, Vlissingen. 
WALCHEREN (Wn,) : N . A. Malcorps, Park de 

Griffioen 24. Middelburg. 
WEERT (Wt.) : Mei. L. Weerts, Wilhelminasingel 

36, Weert. 
WOERDEN (Wo.) : J. v. d. Velden, v. d. Valk 

Boumanlaan 61, Woerden. 
ZEIST (Zz.y. J. Schipper, Tesselschadelaan 11, 

Zeist. 
ZWOLLE (Ze.): E. Gillet, Violierenstraat 23, 

Zwolle. 
Vergaderingen en bijeenkomsten: 
Aalsmeer: Ie dinsdag, 20 uur : Gebouw , , I rene", 

Kanaalstraat, Aalsmeer. 
Alblasserdam; ,,de Pos thoorn" , 23 april. Vergade

ring, 7 mei ruilen, 19.30 uur , SKVgebouw, Doncker
sloot 10, Alblasserdam. 

Amersfoort: Ie donderdag, 20 uur : Zaal Amers
foortse Gemeenschap, Paulus Buyslaan 1, Amersfoort, 

Amstelveen: 3e woensdag, 20 uur : „ H e t Dorstige 
H e r t " , Amstelveen (Afd, Aalsmeer). 

Amsterdam: Ie donderdag, 20 uur : „Modern" . KI. 
Gartmanplantsoen, Amsterdam (vergadering); 3e 
donderdag, 20 uur; „ M o d e r n " (ruilen). 

Bruinisse: Na convocatie (Afd. G. J. Peelen). 
Deventer: Ie vrijdag, 19.30 uur : „De Hereni

ing" . Grote Poot 2, D'eventer. 
Driebergen: 2e woensdag, 20 uur : Nutsgebouw, 

Bosstraat 9, Driebergen. 
Emmen: Laatste maandag, 20 uur : Hotel Grimme, 

Stationsstraat 16, Emmen. 
Enkhuizen: Na convocatie, 20 uur : üraniezaal , 

Kaasmarkt 4, Enkhuizen. 
Goes: 3e dinsdag, 19,30 u u r : Hotel Centraal, 

Markt , Goes. 
'«Gravenhage: 4e woensdag, 19.30 uur : Parkhotel , 

Molenstraat, Den Haag; 2e woensdag, 19.30 uur : 
CaféRest. L'Espérance, Laan v. Meerdervoort 205 A, 
Den Haag, ruilavond; iedere zaterdag 1—5 uur , 
„Amici t ia" , Westeinde 16, Den Haag (Beurs). 

Haarlem: 3e vrijdag, 20 u u r : H.K.B. , Tempeliers
straat 35, Haarlem. 

Harderwijk; Ie woensdag, 20 u u r : Hotel Zeezicht, 
Boulevard, Harderwijk. 

Hoofddorp : 2e woensdag, 20 uur : „De Land
b o u w " , Hoofddorp (Afd. Aalsmeer). 

Kampen: 2e woensdag, 20 u u r : ,,De Stadsherberg", 
IJsselkade, Kampen. 

Lisse: In even maanden Ie woensdag, in oneven 
maanden Ie dinsdag, 20 u u r : Hote l „De Witte 
Zwaan" . Vierkant 246, Lisse. 

Maastricht: 2e maandag, 20 u u r : Rest. Prins van 
Oranje, Grote Staat 45, Maastricht. 

Meppel: 2c maandag, 20 u u r : Zaal Donker, KI. 
Oeverstraat, Meppel, 

Middelburg; 3e donderdag, 20 uur : „De Een
d rach t " , Grote Markt , Middelburg. 

Middelharnis: na convocatie. 
Noordscharwoude: na convocatie, Hotel ,,De 

Burg" , B 29, Noordscharwoude. 
Noordwijk; 2e dinsdag, 20 u u r : Hotel ,,Dte Zee

leeuw", J t o n . Wilh. Boul. 24, Noordwijk. 
Oostburg: Ie maandag, 19 u u r : Zaal Verhulst, 

Markt , Oostburg (Afd. Land van Cadzaod). 
Oosterhogebrug (Gr . ) : na convocatie (Afd. "t Ka

binetstuk). 
Rot te rdam: Ie dinsdag, 20 u u r : Zaal Trianon, 

Groene Hilledijk 334, Rot te rdamZuid ; laatste dins

dag, 20 uur : Zaal Bekker, Heemraadssingel 267, Rot 
terdam; andere dinsdagen, 20 uur : Zaal Trianon, 
Groene Hilledijk 534, Rot te rdamZ. 

Rijswijk: Ie woensdag, 20 uur : Hotel Kuys Wit
senburg, Haagweg 26. Rijswijk (Z.H.) (Afd. 'sGra
venhage). 

Soest: 2e vrijdag, 20 uur : „De Schouw", Birkt
straat 47, Soest, vergadering; 4e vrijdag, 20 u u r : 
Café Royal , van Weedestraat 59, Soest (ruilen). 

Tiel : na convocatie, 20 u u r : Hotel „De Z o n " , 
Varkensmarkt 3, Tiel. 

Utrech t : 3e donderdag, 20 u u r : CaféRest. „Vre 
denbuig" , Vredenburg 13, Utrecht . 

Venlo: 2e dinsdag, CaféRest. Schreurs, Lom
straat 5, Venlo. 

Vlissingen: 3e donderdag, 20 uur : Rest. P. Muller, 
Badhuisstraat 8, Vlissingen. 

Weert : Ie woensdag, 20 u u r : Hotel Lenders, 
Langstraat 51, Weert . 

Woerden: 4e woensdag, 20 uur : , ,Concordia" , 
Havenstraat 4, Woerden; 2e zaterdag, 15 uur : „Con
cordia" , Havenstraat 4, Woerden (ruilbeurs). 

Zeist: na convocatie. Hotel Café , ,Buitenlust", 
Montaubanstraat 8 A, Zeist. 

Zierikzee: 2e vrijdag in Hotel van Oppen, Verre
nieuwstraat 11. Zierikzee. 

Zwolle: Ie vrijdag, 19.45 uur : CaféRest. „Suisse". 
Luttekestraat , Zwolle, veilingavond; 3e zaterdag, 
15 uur : CaféRest. ,,Suisse", Luttekestraat, Zwolle, 
vergader en veilingmiddag. 

Onbekend adres: ld, 794 J, Tolsma; Vn. 3275 
J. J. de Zeeuw. ■ 

Overleden: Gv. 94 G. J. van Peursura; ld . 1385 
K. F. van der Veen; Gv. 2236 H . H a k k e r t ; Dn. 
3759 J. Stufkens. 

Afvoeren: En 204 J. F. Noordeloos; ld. 1572 
W, F. Bonman; En. 2279 J. T h . Hoogenbosch; 
H m . 2503 A. W. G. Zijlstra; Ze. 2680 J. C. Spek; 
Rm. 3488 S. L. de Wolff; At. 4216 C. v. Rooy. 

Schorsen: Cd. JL. 89 F. Calon; Cd. JL. 125 J. A. 
de Groot ; Rm 401 A. J. M. Gommers ; Vo. 447 
J. W. F. Brokman; Ar. 834 J. van Beek; Lk. 2632 
5. Kos; Ar. 2947 J. T. Verkerk; R m . 3435 loh. H . 
Wijnands; At. 4250 R. Nijhof. 

Schorsing in t rekken: Sd. 2927 J. M. Knaap. 
Bedanken intrekken: ld. 121 A. Bakema. 
Nieuwe leden: AUe 50 candidaatleden, vermeld in 

het maartnummer van het maandblad. WELKOMII 
Candidaatleden: Ar. 4284 H . W. T Bosman, Mr. 

Troelstralaan 70, Amstelveen; Ar. 4240 G. Café, 
Hoofdweg 1195, NieuwVennep; Ab. 1833 C. van 
Kooten, van Vlietstraat 23, NieuwLekkerland; At. 
4121 W, Rasch, Cavaleriestraat 9, Amersfoort; At. 
JL. 114 P. Wessels (12542), Gouwestraat 34, 
Amersfoort ; At. 4114 J, J. van Zwieten, v. Asch 
V. Wijckstraat 17, Amersfoort; Dr. 1847 H . P. 
Posthumus, Wcth. A. G. Dekkerlaan 30, Olst; Dr. 
1839 H . Vaessen, Arn. Moonenstraat 2, Deventer; 
Dr. 184! Ds. H . Visser, Herv. Pastorie, Welsum; 
Dn. 1799 Mevr H, LinseWeltevreden, Rosarium
laan 16, Driebergen; D ^ . 1795 Mej. M. Looyé, 
Traay 239, Driebergen; Dn. 1797 H . W. J Maas, 
Amersfoortseweg 85A, Doorn ; Dn. 1798 H de Wit , 
Heideweg 18, Doorn ; En. 1788 W. Groot , Hemeltje 
6, Enkhuizen; Gs. 1846 C. W. van Zweeden, Grote 
Markt 32, Goes; Gv. 1849 Mevr. H . B. de Blieck
Lenhart , Acacialaan 28, Rijswijk (Z.H.) ; Gv. 1862 
J. de Groot , Voorburgseweg 81, Leidsendam; Gv. 
1850 F. W. de Haas, Vreeswijkstraat 340, Den Haag; 
Gv. 1782 H . R. E. H a r t k a m p , Segbroeklaan 448, 
Den Haag; Gv. 1783 B. J. Hastr ich, jurriaan Kok
straat 64, Den Haag; Gv, 1784 R B. N . Pas, van 
Lennepweg 20, Den Haag; Gv. 1786 W. Scheur
water , Nieuwesluisstraat 187, Den Haag; Gv. 1787 
E. M. L. J. A. van der Schueren, Laan v. Meer
dervoort 916, Den Haag; Gv. 1851 Ir . A. E. 
Speijer, Lupineweg 65, Den Haag; Hm. 1838 C. B. 
Pluis, Adriaan Loosjesstraat 3, Haarlem; ld. 1667 
Joh. Beukema, Departementstraat 57, Uithuizen; 
ld. 1675 W. van Dam, Brouwerijstraat 18, Uithui
zen; ld. 1686 Jac. Knoester, Brouwerijstraat 7, Uit
huizen; ld. 1692 H . Meerman, Westerstationsstraat 
18, Uithuizen; ld. JL. 73 W. .1. Pieterman, Omme
landenweg 9, Uithuizen; ld. 1693 Fr. Reker, Hoofd
str. O. 2, Uithuizen; ld. 1694 M. Wolthuis , Hoofdstr. 
West 82, Uithuizen; Cd. 1836 Mevr. E. H . v. Hal
de Puyt . Crangestraat 52, Oostburg; Cd. 1837 G. A. 
Matthijs, Jacob Catspark 4, Oostburg; Lk. 1860 
P. Semeins, Dijk 86, Broek op Langedijk; Le. GM. 
I l C. J. M. Hoes (24544) Beatrixstraat 18, Lisse; 
Le. GM. 13 H . Verdel (12643), Broekweg 74, 
Lisse; Le. 1861 H . J. N . Verhoef, Berkenlaan 20, 
Sassenheim; Rm. 1789 T . E. de jeu. Rozemarijn
straat 26, Rot te rdamZ. ; Sd. GM. 10 A.de Spirt 
(17143), Kromme Elleboog 1, Zierikzee; St, JL. 60 
Mej. A. A. M. Fugers, Kerkstraat 5, Soest; Ut. 
1842 W M. J. van Dam, Runstraat 43. Utrecht ; 
Vo. 1859 Dr. L. Steenwijk, Deken van Oppensingel 
108, Venlo; Vo. 1791 C. M. van der Vliet, Rem
brandts t raat 25, Venlo; Vn. 1852 Mevr. T. C, Bik
kervan de Sande, Singel 2, Vlissingen: Vn, TL. 74 
R. CoIIette (10941), Boulevard Evertsen 54, Vlis
singen; Vn, 1857 W. Coliet te . Boulevatd Evertsen 
54, Vlissingen; Zt. 1697 G. Lijffiit. Wethouderslaan 8, 
Driebergen; Zt. 1831 Corn, de Ridder, Middellaan 8, 
Bilthoven; Zt. 1832 G. Vermeulen, van Renesselaan 
15, Zeist; Ze. 1843 M.' Cancel, Willemskade 19A, 
Zwolle; Ze, 1858 P, C. Dalebondt, Beconiastraar 28, 
Zwolle. 

Candidaathuisgenootleden: At, 4127 Mevr. B, v. 
BijsterveldGroen, Muurhuizen 241, Amersfoort; Zt. 

1792 P. H . V. Oorschot ,Tr., Vossenlaan 5, Huis 
ter Heide. 

Verandering van afdeling: Zt. 1691 P. v. d. Wal, 
Gezichtslaan 5, Driebergen, thans afd. DRIEBER
G E N . 

Verandering van l idmaatschap: Sd. 3848 Mevr. G. 
NijhuisWieringa, Lange Blokweg 4, Zierikzee, thans 
H U I S G E N O O T L I D . 

Rectificaties: Lk. 2705 S. Bruin, Ambachtsdijk, 
Oudkarspel 1, moet zijn: Lk. 2705 S. Bruijn, Am
bachtsdijk 29, Oudkarspel ; Lk. 2707 Joh. Burtnerx , 
onderwijzer. Broek op Langedijk, moet zijn: Lk 2707 
Joh . Burtner , Dijk 3, Broek op Langedijk; Lk. 2709 
A. Jonk, Werfstraat, Noordscharwoude, moet zijn: 
Lk 2709 A. Vonk, enz.; Lk. 2711 . . Rijswijk, onder
wijzer. Broek op Langedijk, moet zijn: Lk. 2711 P. 
Rijswijk, Dorpsstraat 233, Broek op Langedijk. 

AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
„DE PHILATELIST". Secr.: P. W. Wap, 
Haarlemmermeerstr. 811, Amsterdam
West, telef. 125103. 

In de maand mei wordt de LEDENvergadering ge
houden op dinsdag 1 mei en komen wij bij elkaar 
voor de RUILavond op dinsdag 15 mei. Als naar 
gewoonte zijn de bijeenkomsten in „Krasnapolsky** 
om 20.00 uur ; zaal open om hait acht . 

Nieuwe leden: Alle in het Maandblad van maart 
opgenomen candidaatleden zijn als lid aangenomen. 

Candidaatleden: 241 P, van Baket, Bloemgracht 
80 hs, A m s t e r d a m  C ; 243 B. W. de jong , Adm. de 
Ruyterweg 2041, AmsterdamW.; 244 K, Otten, 
Warmonstraat 16511, AmsterdamW.; 247 C. Hil 
lers, Korte Leidsedwarsstraat 161, A m s t e r d a m  C ; 
249 Mevr. J. DeldenBeijer, Kastanjelaan 801, Zwa
nenburg (post Halfweg); 258 Mevr. M, A. Huïsinga
Ulr ich , Floris Versterstraat 161, AmsterdamW.; 
259 N . B de Kor t , Valeriusstraat 15411, Amsrer
damZ. ; 261 L. Berke, 3e Oosterparkstraat 206 AII, 
AmsterdamO. ; 585 G. H . Koole, Weegbreestraat 
12, AmsterdamN. ; 66 Th. de Groot , Hoogte Ka
dijk 36, Amste rdamC 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DE GLOBE". Secr.: Alg. 
Zaken: J. W. Vonk, Mesdaglaan 36, Arn
hem. Tel. 26511; Ledensecr.: H. L. J. 
Weidema, Mesdaglaan 40, Arnhem. Tel. 
25906. 

1 Op 21 maart 
C. J. 

1956 is overleden 
VAN 

1 gedurende 14 jaar een 
1 Afd. Arnhem. 

LINDONK 
getrouw lid 

de heer 1 

van de 1 

Bijeenkomsten van de afdelingen: 
Afd. Arnhem (secr. H . L, J, Weidema, Mesdag

laan 40, Arnhem): woensdag 2 mei, half acht, in 
Centra l Nat ional , Bakkerstraat , Arnhem. 

Afd. Doetinchem (secr. H . J. Sarink, Terborgse
weg 127, Doetinchem): vrijdag 11 mei in Hotel 
Groeskamp, bij Station N.S. , Doetinchem. 

Afd. Ede (secr. J. W. Sundermann, Groets t raat 78, 
Ede): woensdag 2 mei, acht uur , in Hote l Welge
legen te Ede. 

Afd. Nijmegen (secr. A, M, Vleggaar, Oude Mo
lenweg 24, Nijmegen): dinsdag 24 april , acht uur , 
in Hotel De Roemer, Hertogstraat , Nijmegen. 

Afd. Oosterbeek (secr, C. M. van der Lee, Stenen 
Kruis 12, Oosterbeek): maandag 16 april en 14 mei, 
acht uur , in Hotel Dreijeroord, Oosterbeek. 

Afd. Velp (secr. C W. M. Baans, Enkweg 18, 
Velp): zaterdag 28 april , acht uur , in het N . H . V . 
gebouw, Stationsstraat, Velp 

Afd. Zutphen (secr. D . J. Nagel , Rozenhof laan 
24, Zutphen) : vrijdag 20 april , woensdag 2 mei en 
vrijdag 18 mei. acht uur , in het Volkshuis, Zutphen. 

Nieuwe leden: Afd. Arnhem: 951 J. P. R. Duis
terwinkel, Jacob Marislaan 36, Arnhem; 952 W. 
Berger, Weerdjesstraat 21, Arnhem. 

\ f d . Doetinchem: 924 K. van Tuinen , Bergweg 
26, Doetinchem; 925 G. Brunsveld, Grotestraat 2a, 
Gendringen; 926 O J M, Verouden, Hazenlaan 2, 
Doetinchem. 

Afd. Ede: 934 Ir . E. C Jansen, Sleêdoornplant
soen 9, Wageningen, 

Afd. Nijmegen: 720 J. van Telgen, van de 
Brugshcnstraat 12, Nijmegen 

Afd. Oosterbeek: 961 A. L. Verhagen, Beneden
dorpsweg 111, Oosterbeek. 

Afd. Velp: 697 Mej. A. E. Zijlker, Hoofdstraat 56, 
de Steeg. 

Afd, Zutphen: 864 B. M. van Rij, Ehzerallee 10, 
Almen 

Buitenleden: 395 A. Uittenbogaard, Blokhuizer
wei; 4. Nijkerk. 

Afgevoerd: 760 W . van der Meer. 
Overleden: 168 C. ]. van Lindonk. 
Adreswijziging Directeur Rondzendïngen: Vanaf 1 

april is het adres van de directeur der rondzen
dinizen: C. van Burken. Boulevard 11, Velp (G.). 

Mededeling Afd. Arnhem: De leden worden er nog 
eens op gewezen, dat de afdeling een Yvertcatalo
gus 1956 bezit, die vooi di> leden op vertoon van 
de lidmaatschapskaari voor 10 cent per dag te ver
krijgen is bij ons lid, de heer E. ' t Har t , Wever
straat 28, Arnhem, tel. 21534, 
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NEDERLANDSCHE PHILATELISTI
SCHE VEREENIGING „OP HOOP VAN 
ZEGELS" te HAARLEM Secr M W. 
V d. Koog, Leidsevaartweg 129, Heem
stede, 

Candidaatlid 290 Mej L. M. Dieckman, Clivia
laan 2, Heemstede 

Overleden* 667 G J Vermeulen 
Bedankt (per 1 3'56) 397 P Dekkei 
Alg. vergadering. Donderdagavond 8 uur op 26 

t p u l a s in gebouw Cultura Jansstraat 83, Haarlem 
Contr ibut ie 1956/57 Velen gaven reeds aan de 

oproep van de penningmeester gehoor WiUen de 
anderen dit goede voorbeeld volgen' Bedrag f S^— 
(plus eyentulle bijdrage Jubileumfonds) op pc»fit
giro 245^76"ten name van ,,Penningmeester O H v Z , 
Haarlem ' 

PHILATELISTENVERENIGING 
„GRONINGEN". Secr J. C Scheffer, 
i)e Ranitzs t raat 11, HelpmanGroningen 

Nieuw lid 245 Mevr M H H Ploeger Rook
maker, Hote l ,Fngge" , Groningen 

Vergaderingen 16 april a s 20 uur in icstaurant 
, ,Boschhuis", Hereweg 95 te Groningen 

Afd „HoogezandSappemeer ' 2e dinsdag, 20 uur, 
in hotel , ,S t ruvé" , te Sapptmeer 
Afd , ,VeendamWildervank' 3e woensdag, 20 uur 
in hotel ,,Van Kreel" te Veendam 

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

Vergadering woensdag 25 april a s , 's avonds te 
8 uur precies, in de bovenzaal van CafeRest ,,De 
Kleine Burcht ' , Nieuwe Rijn 19, te Leiden Gewone 
agenda, voorts causerie of hersengymnastiek 

Nieuwe leden 423 Mej N E Kuiken 391 J 
Lugthar t , 159 P A V d Vliet 

Candidaatleden: 445 Dr J Reepmaker, Hof
brouckerlaan 9, Oegstt^eest, 446 P ] Heykoop, 
Kernstraat !7a, Leiden U M Eikelboom Damlaan 
i4. Leiden 

Geroyeerd (wegens niet voldoen contributie) 148 
J. P N o o r t , 248 L Kentson 

Volgende vergadering woensdag 23 mei 1956 
R u ü c l u b : Elke 2de woensdag van de maand in de 

ovenzaal van de Chem School, Rapenbuig 30 t« 
eiden 
Jeugdafdeling: Elke Ie dinsdag van de maand in 

huize „Over ' t Hoff", Gerecht 10 te Leiden 

PHILATELISTENVERENIGING 
,^UIDLIMBURG". Secr Jos. J. Peters , 
Orleansplem 12b, Maastricht. 

Candidaatleden. 24> L Fr Mans Jzn , Ptins Hes
sen Casselstiaat 2, 246 M Heijnens, Koning Clovis
straat 7, beiden te Maastiicht 

Bijeenkomsten maandag 7 mei Bcursavond, maan
dag 28 mei Ledcnveigadenng Beide om 20 00 uur 
m Restaurant ,,Tn de Gouwe P o o r t " 

POSTZEGELVERENIGING „HELDER" 
te Den Helder. Secr.: A. P. Vlam, van 
Galenstraat 70, Den Helder. 

Nieuwe leden Chr Geus, A van Put ten, J G 
Jacobs 

Vergadering De eerstvolgende vergadeimg vindt 
plaats op woensdag 18 apiil a s te 19 30 uur, in 
cafe Postbrug, Koningsplein, alhier 

De jaarlijkse contactavond zal worden gehouden 
op zaterdag 21 april a s m „Formosa" Nadere 
berichten volgen 

POSTZEGELVERENIGING „HEER
LEN". Secr C van Dishoeck, Lmtjens
s t r aa t 21, Heerlen 

Candidaa thd ' W F Kroese, Schaesbergerweg 8, 
Heerlen 

Nieuw hd Drs G H J M Raaymaakers (l) 
Bedankt H Huiskens (5) 
Wijziging lidmaatschapsnummer Dr A Schilder

man, van 101 m 7 
Bijeenkomsten Eerstvolgende bijeenkomst dinsdag 

1 mei e k Eerstvolgende ruilavond dinsdag 15 mei 
Beide in hotel Roberts, Stationsstraat om half acht 
Het bestuur wekt de leden op deze avonden te 
bezoeken 

PHILATELISTEN VERENIGING 
„AMERSFOORT". Secr M P Bergers, 
Edisonstraat 22, Amersfoort 

Nieuwe leden D C Slijkoord, Kapelweg 152 B, 

i. Huysman, Zuidsingel 10 J W v Maancn Gait 
uislaan 20 b , allen te Amei'sfooit 
Ledenvergadering iedere 4e dinsdagavond, 8 15 

uur , in „Van Ouds de V a p e n r o e m " , 

' sHERTOGENBOSSCHE VERENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
Secr.. Mr H J. Bernsen, Aertshertogen
iaan 275, 'sHertogenbosch. 

Vergadering woensdag 18 april a s te 20 uur in 
hotel , ,Central , Markt , Den Bosch 

Candidaatleden M M Lathouwers, Hertog God
friedstraat 50 ben , Den Bosch, A Broeksteeg, 
Reugenaarsstraat 20, Oss 

POSTZEGELVERENIGING „IJMUI
DEN & OMSTREKEN" Secr H. J. 
Smit, Hofdijklaan 21, Driehuis. 

Ruilavonden 20 april en vervolgens elke veertien 
dagen op vrijdag to t einde juni , waarna de vacantie 
begint Aan\ ang 19 30 uur 

Het bestuur \ e rzoekt de leden beleefd doch drin
gend deze avonden bij te wonen 

Nieuw lid W F Bertholee, Hyacintenstraat 64, 
Santpoortdorp 

Geroyeerd (wegens wanbetaling) P Jagtman. 
Overleden J v Marion 

PHILATELISTENCLUB „ROTTER
DAM". Secr . M. Zuydwegt, Graaf Flo
nss t r aa t 91, Schiedam. 

Bijeenkomst 2e dinsdag van elke maand in Cafi

Rest „ D u N o i d " , Bergweg 313 (ingang Bergsing«! 
228) te Rot te idam N Aanvang 20 00 uur 

ENSCHEDESCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING. Secr . A H Soete
kouw, C. J Snuifstraat 18, Enschede 

Bedankt H Koenen, Fr Joh Langkamp, G 
Prenger, J A G Stokkel, "W Veldhuis. L G 
Kooy, H H de Jong, P L v d Nieuwboer 

Nieuwe leden Mevr M J Verhoeven van Zuilen, 
Ceintuurbaan 2, Huizen (N H ) , W. E J Aeyelti 
Avennk , Min Treubstraat 18, Enschede 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „GOUDA". Secr • G. 
Portheine, Da Costakade 120, Gouda. 

Afgevoerd* A van Genderen 
Nieuwe leden* L Boegheim, Reigerstraat 60, D, 

Niermeijer, Ie H van Alphenstraat 1, beide te 
Gouda 

NIEUWE PHILATELISTEN VERENI
GING N P . V . GRONINGEN S e c r ' J H. 
Frerks , Kerslaan 10, Hoogezand 

Vergadering op donderdag 26 apiil 1956 des 
avonds 8 uui m café rest , Suisse" te Gioningen 
Jaarverloting Alle leden ■worden verzocht deze ver 
gadering te willen bijwonen' 

Nieuw l id. J M A V d Linden, Paterswoldse
weg 184 a, Gioningen 

POSTZEGELVERENIGING 
„ZEEUWSCHVLAANDEREN". 

Secr.: I r W. D. G, Toorenman, Heren
gracht 1A, Terneuzen. 

Het bestuui bestaat thans uit H A Lyppens 
(voorzi t ter) , Ir Vf̂  D G Toorenman (secretaris), 
F. D . Hamelink (penningmeester), C K Dees 
(vicevoorzit ter) , Mej. G de Vis (commissaris) 

Nieuwe leden; 16 P J Vroegop, 17 J Muller, 
20 J Moens, 21 D . de Biuyne 

Vergadering. 2 mei, 6 juni en 4 juli a s 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DE PHILATELIST" 

GELEEN. Secr.: H. J. A. Lemmens, Pot
gieters t raat 1, Geleen 

Vergadering De eerstvolgende vergadeimg zal 
plaats hebben op zondag om 10 15 uur in de boven
zaal van hotel , ,Riche" , RijkswegCentrum, Geleen. 

Nieuwe leden. H v Tiggelen, Vijverweg 25 Sit
ta rd , I r . A J Rienks, Bollenstraat 26; Dr H W 
Deinum, Manjkelaan 3, beiden te Geleen 

Afgevoerd } Visschers, H J Stapeh oort 

AMSTERDAMSE SPORTVERENIGING 
„SHELL" Secr • N J v. Deijck, Bad
huisweg 3, AmsterdamN Tel 61234 

Nieuwe leden J Stierman, Laan van Rozenburg 
18, Heemstede, H C Coi bet, Chopinlaan 31, 
Heemstede 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTI
SCHE VEREENIGING „DE VERZAME
LAAR" BUSSUM. Secr • H. W Kohl, 
Piersonlaan 4, Naarden Tel 6870 

Veraderingen ledere 2e maandag van de maand in 
hotel ,,De Rozenboom", Bussum 

Nieuwe leden J Ignatius, ten Bosstiaat 57, F. 
Vlek, Jan ter Gouwweg 49, beiden te Naarden; 
H . J A de Lange, Ceintuurbaan 811, Bussum 

PHILATELISTENCLUB „EINDHO
VEN". Secr J J H A Dolham, de 
Genestetlaan 5, Eindhoven. Tel. 2737. 

Vergadering; ledere eerste woensdag van de maand, 
waarvan convocatie wordt toegezonden 

POSTZEGELVERENIGING „BRUNS
SUMHOENSBROEK" Secr." P v d. 
Scheer, Hommerterweg 33, Amstenrade 
( L b ) . 

Afgevoerd K Wernick 

DE KENNEMER POSTZEGELCLUB. 
Secr J W Schachtschabel, Stra tmg
plantsoen 46zw , VelsenNoord 

De riiilavondcn voor april zijn vastgesteld op 
maandag 23 en voor mei op 7 en 28, telkens aan
vangende te 7 30 uur Plaats Witte Kruis Badhuis, 
Baanstraat te Beverwijk 

POSTZEGELCLUB „WASSENAAR". 
Secr." Mevr. D. Waalkensv. d Goes, 
Storm van 'sGravensandeweg 21, Was
senaar, 

Nieuwe ledtn Ii A E Speijer, Lupine weg 65, 
Den Haag, J H Mulders, Johan de Wittstraat 24, 
Wassenaar 

Vergadering* «edere 2e donderdag van de maand 
in Restaurant „Bellevue" te Wassenaar 

PHILIPS PHILATELISTENVERENI
GING EINDHOVEN. Secr A. Findham
mer, Marconilaan 201, Eindhoven. 

Nieuwe leden M Valks, de Sitterstraat 14, B 
K m m a g i , St Bonifaciuslaan 3 , beiden te Eindhoven 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DORDRECHT". Secr.. 
A. de Wit, Willemstraat 38, Dordrecht 

Huishoudelijke vergadering iedere laatste woens 
dag van de maand 

Jeugdclub, Ruil en koopavond iedere 2e woens
dag van de maand 

Beide m het C J M V gebouw, Burg de Raadt
singel, Dordrecht , aanvang 19 uur 

DORDTSE PHILATELISTEN VERENI
GING „DEPOSTJAGER". Secr. A L. 
Blonk. Voorstraat 395, Dordrecht. 

Nieuw hd* G J Ros, Voorstraat 413, Dordrecht 

POSTZEGELCLUB „DE KRING". Secr.: 
K. Kouwenberg, Tesselschadelaan 110, 
Den Haag. 

Giro Cont i en rondz 54 90 32 t n v de pen
ningm van de P Z C „De Kring" . 

ZIJ die nog geen contributie voor 1956 hebben 
voldaan, woiden verzocht dit zo spoedig mogelijk 
te doen dooi oveischnjving op bovenvermelde giro
rekening 

Overleden* 17 J S L Trumpi 
Bijeenkomsten: Onze bijeenkomsten in mei zijn op 

maandag 7 en op dinsdag 22 Bestuursvergadering 
vrijUag 25 mei 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DELFT" Secr.: A. v. d 
Akker, Oostsmgel 31, Delft. Tel. 20546 

Nieuwe leden 85 Ir C A Kuysten, Broekmolen
weg 3, 33 F N Sikfces, Oude Langendijk 3 A, bei
den te Delft, 22 C Luycndijk, Lombaidkade 50 B, 
Rotterdam 

STICHTING PHILATELISTENKRING 
AMSTERDAM (SP.A.) . Secr.: C. B 
Maalman J E z n , Paramariboplein 23, 
AmsterdamWest . 

Bijeenkomsten. 9 mei a s societeitsavond, 23 met 
a s ledenvergadering 

Nieuwe leden* N C. Jorn t sma , Kostverloren
stiaat 41, Zandvoor t , A den Heyer, Herengracht 
409, Amsterdam C 

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

Nieuwe leden 132 Mevr P N WiegelHouselt, 
Bahreinstraat 13a, Hoogvliet, 133 W Volk, Men
delssohnplein 13b, Vlaardingen, 134 J Vermeulen, 
Sweelinckstraat 195, Vlaardingen, 136 F P, Dubbeld, 
Bergselaan 292, Rotterdam 137 A Onderdehnden, 
Spanjaardstraat 103, Rot te idam 

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

Nieuwe leden; L Deelen, L Veisloot 
(vervolg op blz, 88} 
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C O L U M B I A 
Aanvangende in tebruari j l . zal een serie van 22 

postzegels verschijnen met afbeeldingen uit de ver
schillende provincies van deze republiek, n l . : 

2 V. uiterste zeegrens, At lant ico. 
3 c . industrie, Ant ioquia . 
4 c. zeegezicht, Bolivar. 
5 c . staalmolen, Boyaca. 
5 c . vee, Cordoba. 
5 c. kaart van San Andres-eiland. 
5 e. gezicht op de haven van San Andies. 
5 o. cacaoplant, Cauca. 

10 c . lïoffie-industrie, Caldas. 
15 e. zoutmijnen, Cundinamarca. 
20 c. kaart van Choco. 
23 c. rijstplantage, Hui la . 
25 c . bananenverbouw, Magdalena. 
30 c. goudmijnen, Marino. 
40 c. tabaksindustrie, Santander . 
50 e. petroleum Norte Santander , 
60 c . katoen verbouw. ToÜma. 

1 p . suikerindustrie, Vall'". 
2 p . prairie-scene, Meta. 
3 p . Amazone-rivier, Det ic ia , 
5 p . landschap, Guajira. 

10 p . rubberproductie, Vaupes. 

C O S T A R I C A 
Het eeuwleest van de nederlaag van de vrijbuiter 

Will iam Walker zal op een postzegel worden herdacht . 
Walker , die afkomstig was uit Tennessee, drong Nica-
raguay binnen aan het hoofd van een 56-tal zgn. emi
granten en nam het bcstuui van dat gebied gevangen. 
Costa Rica en enige andere Centraal-Amerikaanse 
staten zonden toen hulptroepen om Walkers revolutie
leger te verslaan, hetgeen volkomen ^ucces had. 

Ook hier verscheen nog een Rotary-herdenkingssene. 
Het zijn 6 zegels voor de luchtpost . Zij werden in plaat-
druk vervaardigd in de Staatsdrukkerij te Wenen. 
De waarden zijn: 
10 c . blauwgroen, Embleem en deel van de aardbol . 
25 c . indigo, ,, en *^oegestoken hand . 
40 e. sepia, en ziekenhui'-. 
45 c. vermiljoen, ,, en kaart van Costa Rica . 
60 c. donkerviolet ,, en vuurtoren. 

2 c . oranje', ,, en ziekenhuis. 

E C U A D O R 
Van de in ons vorig nummer op blz. 57 gemelde zegels 

verschenen de zegels bestemd voor de gewone post op 
29 december j l . en die voor de lue' tpost in januari )1. 
De overige nog te verwachten zegels zullen zijn: 
voor de gewone post ; 

5 c geel, Esmeraldas. 
10 c. blauw, Mantn. 
70 c. olijf, Galapagos,eil . 
80 c. violet, Napo Pastaza . 

1 S. oranje, Morona-Santiafgo. 
2 S. rood, Zamora-Chinchipe. 

en voor de luchtpost: 
50 c. grijs, Carchi. 

I S 30 rood, Pichincha. 
I S 50 groen, Cotopasci. 
1 S 90 qlijf. Bolivar. -
2 S 40 vermiljoen, Chamborazo. 
2 S 50 violet, Cabar. 
4 S 80 oranje Loin. 

E N G E L S E K O L O N I Ë N 
Vertonen tot op lieden 
de zegels der Engelse 
koloniën het watermerk 
bestaande uit Tudor-
kroon waaronder in 
schrijfletters CA, vol
gens officiële medede-

^^ ^ A ' ' A ^"^ ^^' ' " ^^ toekomst 
^fi^ 'tr C UL hierin wijziging wor-
Wi/V y^ r \ den gebracht . Er komt 

n l . papier mei een 
nieuw watermerk be
staande in de St . Ed-
wards-kroon, waaron

der d( letters CA in blokletters. Dit papier -:al echter 
alleen worden gebruikt voor nieuwe uitgiften, waar
onder niet worden verstaan herdrukken van reeds 
kocrserendc zegels. Van de reeds verschenen regels 
mef o .a . portret van koningin Elisabeth II zullen dus 
geen 2 op elkaar gelijkende zegels verschijnen met ver
schillend watermerk. 

F O R M O S A 
Op 20 maart j l . verscheen een serie van 4 postzegels 

ter herdenking van de 60ste verjaardag van de st ichting 
van de hedendaagse postdienst in di t land. De j^egels 
vertonen alle een landkaart in een cirkel omgeven door 
8 cirkels in elk waarvan een afbeelding van een der 
transportmiddelen vooi de post . De waarden zijn: 
40 c. donkerrood. 
$ I blauwzwart. 
1 1,60 donkerbruin. 

2 donkergroen. 

G R O E N L A N D 
Hier verschenen 2 zegels in de waarde van 60 ore, 

verkregen door opdruk van de-e waarde op 2 zegels 
van de uitgifte 1938 n . 1 . ; 
60 op 30 ore, blauw (Yv. no 7 ) . 
60 op r Kr. bruin (Yv, no 9 ) , 

OaJ> NreaW 

H A I T I 
Het Xle Internat iunal t Congres vooi Filosofie zal 

hier aanleiding zijn tot de uitgifte van postzegels 
en 3 miniatuurvelletjes. Het zal één zegel zî 'n voor de 
gewone post, n l , : 
I G. portret van Emanuel Kan t , oplage 100.000, 
en voor de luchtpost: 
50 c. sepia; oplage 50.000. 
75 c . olijf; oplage 50.000. 
i G 50 groenblauw; oplage 50.000. 

Wat de miniatuurvelletjes betreft zullen er 
20.000 getand en 10.000 ongctand alle voor de luchtpost 
worden uitgegeven met zegelwaarden: 
50 c. sepia. 
75 c. olijf. 

I G 25 grijs. 
Voorts wordt hier nog een zgn lojristenserie verwacht 

bestaande uit de zegels voor dr gewon-" pos t : 
10 c. blauw. 
25 c. groen, bruin en grijs; 
en voor de luchtpost; 
50 c. yalmkleu' en bl; uw. 
50 c. zwart. 
75 c. groen. 

1 G. ohjf en b .auw. 
2 G 50 geel en rose. 
5 G rood. 

I R A K 
De bijeenkomst van de afgevaardigden der Arabische 

Post Unie, welke op 3 maart j l . te Bagdad werd gehou
den, was aanleiding tot de uitgifte van 3 postzejjels ter 
herdenking van dit feit. Nadere gegevens zijn nog niet 
bekend. 

I S R A Ë L 
Wij geven hierbij de afbeeldingen der beide in ons 

vwige nummer op blz. 57 reeds gemeld»-zegels resp . 
uitgegeven ter gelegenheid van ,,Memorial D a y " en 
van hef .4e Internationale Congres van Ci t ruskwekers" . 

T U N I S 
De door ons als waarschijnlijk te veiwachten zegels 

met doorgestreepte letters R . F . gemeld op blz. 58 in 
ons vorige nummer , zullen niet verschijnen. Wel ver
schenen op I maart j l . de koerserende zegels in nieuwe 
uitgifte zonder de letters R . F . Deze serie bestaat uit 
17 waarden, waaronder 2 zegels van 15 f. n l , een ge
graveerde en een boekdruk-zegel, alsmede 4 zegels 
voor de luchtpost . De zegels met de letters R . F . werden 
op 29 februari i l . u i t de omloop genomen. 

V E R E N I G D E N A T I E S 
Wij geven hierbij de afbeeldingen dei beide zegels 

gemeld in ons januar inummer op blz. 13 en uitgegeven 
ter herdenking van de Internationale Telefoon Unie . 

Op 7 april j l . verschenen 2 postzegels gewijd aa".*^^ 
Wereld-Gezondheidsdienst. Zij geven de afbeel^^'^ig 
van een wereldbol met esculaap-stok. De zegels in 
vert icaal-formaat werden verzorgd door De La Rue 
tfi Londen. De waarden zijn: 
3 c, groenblauw. 
8 c . geeloker. 

V E R . S T A T E N VAN A M E R I K A 
Op 5 april j l . verscheen een postzegel \ a n 3 c . ter 

herdenking van de loo-jarige geboortedag van de neger-
pedagoog Booker T . Washington. Het zegel geeft de 
afbeelding van een huisje als dat waarin W a s h i n g t o n ' 
werd geboren 

De grote Internatonale Philatelist ische Tentoon
stelling waarmede het nieuwe Coliseum te New York 
op 28 apr i l a . s . zal worden geopend, zal aanleiding zijn 
tot de uitgifte van een miniatuurvellet ie van 108H X 73 
mm met de beide koerserende zegels van 3 en 8 c. Vrij
heidsbeeld, resp. in de kleuren rood en b lauw, terwijl 
het voorts opschriften draact betreffende deze tentoon- X 
stel l ing. 

K O R E A 
N o o r d . 

De IOC verjaardag van deze republiek werd herdacht 
op een postzegel van 20 won. helderblauw en rood, 
met afbeelding van de vlaggen van dit gebied en die 
van Rusland. 

N I C A R A G U A 
Van de Isabella-de-Katholieke herdenkingszegels 

1952 werd een 8-tal waarden overdrukt ter gelegenheid 
van de Nationale tentoonstelling, welke van 4—16 
februari ]l. werd gehouden. De opdruk lu id t : , ,Com-
meroracion Exposicion Nacional Feb 4 — 1 6 " . De zegels 
kregen tevens een nieuwe waarde-opdruk n l . : 
10 c op 96 c 30 c op 2 C 80. 
10 /c op 98 c 30 c op -1- C 30. 
ï 5 c op I C 20 30 c op 3 C 60 
15 c op I C 76 2 C op 2 C 30. 

N O R F O L K - E I L . 
, ,Stamp Collect ing" meldt de uitgave op 8 juni a . s . 

van 2 zegels resp m dt- waarden 3 d. en 2 s . ter her
denking van de landing van 194 muiters van de , ,Boun
t y " . Deze zegels zullei tevens de s t icht ing herdenken 
van dit gebied als een afzonderlijke vestiging onder de 
Gouverneur van Nieuw Zuid Wales. 

R Y O U - K Y O U E I L . -
Op 18 tebruari j l . verscheen ter gelegenheid van de 

„Week van de B o o m " con postzegel van 4 (y) geel
groen, terwijl een 3-tal zegels wordt verwacht met 
afbeelding van danser^ van Okinawa, n k . : 

5 (y) blauw, danseres. , 
8 (y) ioselila, danseres. 

14 (y) donkerbruin, danser. 

T H A I L A N D 
Een serie van 4 postzegel-^ met afbeelding van de 

Don Chedi pagode, opgericht dooi koning Narasuan 
in 1952 werd op i februari j l . uitgegeven. De waarden 
zijn: 
10 s. groen. 
50 s. bruin . 
75 s. purper . 

I b 50 bruinoranie. 

T O K E L A U - E I L . 
Wegens gebrek aan een liogerc waarde in de post

zegels werd het koeisciend' zegel van y^ d. overdrukt 
met de waarde r s. en verscheen als zodanig op 27 maar t 
1. De onverkochte J^ d.-zegels werden op 26 maar t 

uit omloop genomen. 

Op 30 apri l a . s . verschijnt ter gelegenheid van deze 
tentoonstelling tevens een postzegel van 3 e . in hori-
zontaalformaat 38 X 23 m m , met afbeelding van het 
Coliseum voormeld waarnaast een afbeelding van het '^ 
Columbusmonnmpnt. De kleur van li*̂  /erel ' n ' purper 
zijn. 

V I E T - N A M . 
N o o r d . 

De agrarische hervorming in dit gebied werd in 
december j l . herdacht op een 3-tal postzegels met af
beelding van een groep boeren di« land ontvangen. 

De waarden zijn vooi de gewone post : 
IOC dong, grijsbruin. 
en voor de dienstzegels: 
40 dong, b lauw. 
80 dong, rose. 

Z u i d . 
Het feit dat 5 jaar geleden de posterijen door de s taat 

werden overgenomen werd op 3 postzegels herdacht , 
alle met afbeelding van het postkantoor te Saigon 
n l . : 
60 c . ^'roen. 
90 c. purper. 

3 p . hruin . 
ZIJ werden vervaardigd dooi de American Bank 

Note Co. 
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De geschiedenis van de 

POOLSE POSTZEGELS 
Door G. Wasilenko 

De geschiedenis van de Poolse postzegel vertellen wil zo
veel zeggen als de geschiedenis van Polen zelf verhalen, want 
in de Poolse postzegel weerspiegelt zich de gehele Poolse ge
schiedenis van voor de deling en de latere strijd om de be
vrijding, de tüd tussen de twee wereldoorlogen, de jaren 1939 
—1945 en de nieuwste geschiedenis van Polen sinds 1944. 

De eerste Poolse postzegel (fig. 1, wapen) verscheen in 
1860 ten tijde van het Poolse Koninkrqk, zoals dat door het 
Weense tractaat geschapen was. Op 13 februari 1865 ging 
de Poolse post weer In Russisch beheer over. Postzegel No. 1 
mocht slechts tot 13 april 1865 gebruikt worden. 

hg I lig. s /«?■ 3 

Na lange jaren, tijdens de bezetting van Russisch Polen 
door de Duitsers, die zich niet om de verzending en bezorging 
van poststukken bekommerden, verschenen er in 1915 twee 
nieuwe zegels (fig. 2 en 3). Om in de behoefte aan postaal 
verkeer te voorzien, werden er in enkele plaatsen eigen be
steldiensten opgericht. Zo'n besteldienst werd in Warschau 
opgericht op 23 september 1915 door het plaatseUjk Burger
Comité (Komitet Obywatelski miasta Warszawy). Hierbij 
werden twee Poolse postzegels uitgegeven die voor alle post
stukken werden gebruikt. Op de postzegel afgebeeld als fig. 
2 ziet men de Poolse adelaar, terwijl de andere, afgebeeld als 
fig. 3, het embleem van Warschau, de zeemeermin, vertoont. 

In 1918 verschenen er voor het eerst postzegels, uitgegeven 
door het Poolse Ministerie van Posterijen. Aanvankelijk ge
bruikte men nog de restanten van Oostenrijk, Gen. Gouv. 
Lublln, Duitsland, Gen. Gouv. Warschau overdrukt met 
„POCZTA POLSKA" (fig. 4). 

Eerst later kwamen eigen 
uitgiften. Deze waren In het 
begin grafisch zowel als the
matisch weinig interessant; zij 
vertoonden of het staatshoofd 
of de portretten van de toen
malige machthebbers. 

Verandering kwam pas met 
de eerste algemene Poolse Pi
latelistische tentoonstelling In 

<j„ . 1928, waarbij een speciaal blok 
werd uitgegeven, in staal ge

graveerd door de bekende Oostenrijkse graveur Ferdinand 
Schimbock (flg. 5). 

■mmmi^^nmnrrmitvt 11" n i iwpwiwpr̂ t»^^*wi 

WARS/AWA 

i q 2 8 

^ i m i i t f U l f t ^..Jismx^m». 

Uit zijn school stamden de latere Poolse graveurs, die fraaie 
zegels maakten, zoals de uitgiften ter gelegenheid van de 
400ste sterfdag van Wit Stowsz (fig. 6) of naar aanleiding 
van de 250ste herdenking van de overwinning van Jan II 
SobieskI In de slag bg Wenen (afbeelding naar de schilderij 
van Jan Matejko) (flg. 7). 

/»§■• 6 fig 7 

Ook de historische serie, die de Poolse 
geschiedenis van de tiende eeuw af tot 
onderwerp heeft (fig. 8) stamt uit deze 
school. 

Postaal gezien bezitten we uit 
de jaren 1939—1945 enkele Interessante 
specimina. De eenheden van de Poolse 
handels en oorlogsvloot, die al die ja
ren onder de Poolse vlag voeren, moch

, ^ ten een eigen post bezitten. Zo kwamen 
'* "̂ ° enkele Poolse uitgiften tot stand, die 

gebruikt werden op de post, bestemd voor de Poolse vloot 
(fi?. 9) . 

Het jaar 1944 zag met het 
ontstaan van het Poolse Be
vrijdingscomité in Lublin het 
begin van Polen's bevrijding, 
maar aanvankelijk had het land 
geen mogelijkheden om z^n 
eigen postzegels op het vereis
te technische niveau te ver
vaardigen. De allereerste uit
giften voor directe behoeften 
ontstonden in Lublin, maar 
daarnaast wendde men zich tot 
Moskou. De Lublinse serie ver
scheen op 3 juli 1944 in drie 
waarden, 25, 50 gr. en 1 zloty, 
met de portretten van de vrg
heidsstrflders T. Koszcziuszko, 
generaal H. Dambrowski en de 

tig. 9 leider van de volksregering ten 

flg. 1012 

tijde van de opstand van 1863, R. Traugut (fig. 10, 11 en 12). 
De oplaag dezer zegels was zeer klein en in enkele dagen 
uitverkocht. 

ßg 13 hg. 14 hg 15 
Zes dagen na deze uitgifte verscheen reeds de eerste zen

ding uit Moskou; zegels van 25 groszy met de Poolse ade
laar en van 50 groszy met het standbeeld van Wladlslaw 
Jagiello, de overwinnaar van Grünwald. De geschiedenis van 
de bevrijding van Polen werd geïllustreerd door een bijzon
dere serie „De tien Steden", alle zegels vaji 25 groszy, met 
als opdruk de datum van de bevrijding der betreffende steden 
(fig. 13). 

In januari 1945 verscheen de eerste definitieve Poolse se
rie, gedrukt in Lodz, één zegel met stadsgezicht, de andere 
met een allegorische voorstelling „Warzawa vrij". 
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In jull verscheen een serie, ditmaal In Krakow, met monu
menten uit die stad en de datum van haar bevrijding. De 
talrijke technische moeilijkheden brachten mede, dat de goe
de bedoelingen van de Poolse kunstenaars niet tot hun recht 
konden komen. 

Nogmaals moest buitenlandse hulp ingeroepen worden, dit
maal uit Zwitserland (fig. 14) en Frankrijk (fig. 15). 

Elerst 1949 bracht een om
mekeer, toen er speciale 
drukpersen gekomen waren 
en er speciaal geschoold per
soneel was. Op de vflfde ver
jaardag van de bevrijding 
verschenen de eerste in Po
len in staaldruk vervaardig
de zegels! Ze vertonen o.a. 
President B. Bierut en de 

ftg If) radiozender Raszin (fig. 16). 

Nu ging het artistieke en 
technische peil der Poolse 
postzegels met sprongen 
vooruit. Steeds andere kun
stenaars worden bij het ont
werpen betrokken. Meer en 
meer werd er gestreefd naar 
veelkleurige postzegels. De 
gehele Poolse geschiedenis 
kan men op de postzegels 
volgen en ze zijn dan ook met 
de elementaire encyclopaedie 
te vergelijken. Wij zien (fig. 
17): 
Herdenkingszegels ^ 75jarig 
bestaan Wereldpostvereni
ging. 

f.g ry Fryderyk Chopin (componist) 
' ^' ' 1810—1849. 

Adam Mickewicz (dichter) 1798—1855. 
Juliusz Slowacki (schrijver) 1809—1840. 
Hugo KoUataj (pater) de grote politieke strijder. 

De wederopbouw, de Industrialisatie en natuurlek ook de 
opbouw van het nieuwe Warszawa, dit alles levert rijke en 
telkens nieuwe stof voor postzegeluitgiften. 

Op 28 oktober 1950 kwam 
er een Dienstorder van de 
Minister der P.T.T.: 100 
De frankering hiermede 
was geldig tot 30 april 1952 
(flg. 18). 

„—^„„ , s _ ^ ^ _ ^ zloty = 1 nieuwe zloty. Een 
S S Ï S Z w i i S t t l l Ü É a ^ ^ ^ H handstempelopdruk 

„GROSZY" kwam op alle 
geldige post en portzegels. 

Speciale postzegels verschenen naar aanleiding van ge
beurtenissen als de jeugdfestivals, de grote wlelervredestour 
WARSZAWA—BERLIJN—PRAAG en andere sportevene
menten, zoals de Luchtvaartdag. i^.ltuur, kunst en weten
schap werden gediend, vooral door portretuitgiften. KOPER
NIK, MARIA CURIESKODOWSKA, MICKIEWICZ, SIEN
KIEWICZ, PRUS, CHOUIN en MONIUSZKO, om enkelen 
te noemen, verschenen herhaaldelijk op postzegels. 

Ook het Poolse landschap, bouwwerken en monunienten 
werden niet vergeten. De serie die ter gelegenheid van de 
tiende verjaardag van de Volksrepubliek verscheen, ontrolt 
het hele panorama van de opbouw van Polen en de kleine 
postzegel blijkt in staat de arbeid in het Polen van de laat
ste tien jaren waardig weer te geven. Een vergelriklng tus
sen deze nieuwste herdenkingsserie en de eerste drie zegels, 
in juli 1944 in Lublin uitgegeven, spreekt hier meer dan boek
delen. 

Er bestaat een steeds grotere belangstelling voor Poolse 
postzegels. De Philatelisten van binnen en buitenland hadden 
dank zij de laatste uitgaven in een prachtige uitvoering, de 
gelegenheid uit Poolse postzegels kleine verzamelingen van 
kunstreproducties te vergaren. De geslaagde grafische voor
stelling, de druktechniek, alsmede de zorgvuldige uitvoering, 
brengen steeds meer Philatelisten er toe om Poolse postzegels 
te verzamelen. 

Het Italiaanse Olympische Comité verleende in verband 
met de Oljrmpische spelen in 1952 aan Polen de gouden me
daille voor de mooiste postzegel met motieven van sport en 

M iS 

luchtvaart. Dit succes behaalde de in fig. 19 afgebeelde serie 
(30 + 15 gr., 45 + 15 gr., en 90 gr.), die buiten mededinging 
nog een onderscheiding, nl. de „MEDAILLE MAGGIORE AN
TONIO BERNARDI" verkreeg, welke door de Italiaanse aëro
club werd uitgereikt. 

ttg 19 Hg. ■ zo 

Tenslotte moet Ik nog de volgende zegels vermelden: 
Het 3e Congres van de Poolse Philatelistische Bond waa 

aanleiding tot de uitgifte op 23 mei 1954 van een fraai mi
niatuurvelletje met het zegel van 5 zloty, groen en een zelfde 
velletje met zegel In blauw, waarvem msiar 5000 stuks werden 
uitgegeven (fig. 20). 

/tg. 2i 

Ter gelegenheid van de 6e Philatelistische tentoonstelling 
van Poznnan verschenen op 7 jull 195.5 met dezelfde afbeel
ding 2 ongetande miniatuurvelletjes (fig. 21). 

En ter gelegenheid van de Internationale Phllatellstlsche 
tentoonstelling te Warschau op 3 augustu= 1355 nogmaals S 
minlatuurvelletjes (fig. 22 en 23). 

fig. 22 

88 



iw^^^fc.mMÄii 
m i 
0 £ 3 W».VSiX.KWA »95» 

0 
ft 
« ■■■■n 
' ^ ^ ^ 9 
;» ^ ^ H H 
M ■ ■ I ^ H 
B HrVniHIl 
iir ^ ' J IHI 
"* """"'i^l^H 

t t ii 

m 
m 

«( 
111 
F 
m 
m ■ 
4 
^ 
« 
N 
1 

Het bovenstaande samenvattende komen we tot de con
clusie, dat bij de zegels van Polen vooral de laatste 25 jaren 
grote vooruitgang in afbeelding en druk is te bespeuren. 

Zeker hebben de philatelistische tentoonstellingen in dit 
land hiertoe het hare bijgedragen. Het groot aantal uitgiften 
in de laatste jaren — in 1954 voor de gewone frankeerzegels 
alleen reeds 18 series — moeten we jammer genoeg maar op 
de koop toenemen, met de schrale troost, dat Polen hierin 
niet alleen staat. 

WETENSWAARDIGHEDEN EN 
MERKWAARDIGHEDEN 

door W. B. Broex 

De eerste waarde, die in plaat 2 verscheen, was de % N, 
en ook deze waarde verscheen in steendruk. 

Daarna verschenen alle waarden, dus ook de 'A N in boek
druk in plaat 2. 

De 1/4 N bestaat dus niet in plaat 1, alléén in plaat 2, maar 
dan zowel in steendruk als in boekdruk. 

Het is dus foutief te zeggen, dat plaat 1 de steendruk is 
en pl£iat 2 de boekdruk, want al geldt dat voor alle andere 
waarden, voor de % N geldt dat niet. 

Nu is de vraag, hoe houdt men die 2 variëteiten van de 
% N uit elkaar. Natuurlijk door te constateren, of men met 
steendruk dan wel met boekdruk heeft te maken. Maar dat 
is niet zo heel eenvoudig in dit geval. Er is echter een ander 

middel, waarvoor ik verwijs 
naar nevenstaande schets
jes. Men kijkt naar de hoek 
rechts onder. De bocht van 
het ovaal vertoont in het 
midden een versiering. In 
figuur II ziet men een dui
delijke stip, die geheel los 
staat van de rand van het 
ovaal. Dat is de boekdruk. 
In figuur I is die stip ver
groeid met de rand van het 
ovaal. Dat is de steendruk. 

Yvert vermeldt hiervan 
niets. De MichelKatalog vermeldt de 2 platen wel, maar de 
opstelling in de Michel is verwarrend, om niet te zeggen fou
tief, want de ^A Kr wordt vermeld onder plaat I en plaat II 
in dezelfde kolommen als de overige waarden, en dat is on
juist, want in de plaat I van de overige waarden komt de 
% N niet voor. 

De nooit volprezen Senfs Katalog geeft een juiste indeling. 
Eerst vermeldt Senf alle waarden, behalve de % N, gesplitst 
in plaat I en plaat II. Daarna wordt de % N apart vermeld. 
Er staat uitdrukkelijk bij ,,Platte II" en dan wordt gesplitst 
in steendruk en boekdruk. 

Ook Stanley Gibbons geeft een correcte catalogisering. 

I. Het stempeltje O.L. op zegels van Monaco. 
Zij, die Frankrijk verzamelen, kennen meestal wel het stem

peltje O.R. (obliteration rurale) op de Franse zegels. Hierbij 
vindt U een zegeltje van Monaco met e«n stempeltje O.L., 

dat daar sterk op lijkt. Dit stempeltje heeft 
de volgende geschiedenis. 

MonteCarlo breidde zich steeds verder 
uit, steeds verder de helling van de bergen 
op en ten laatste groeide het uit buiten de 
grenzen van het Vorstendom. Zodoende 
kwam een deel van de stad te liggen op 
Frans grondgebied. Oorspronkelijk stond 
dat gebied postaal onder de Directie van 
de Franse post te Turbie, een plaatsje, dat 
boven Monaco ligt. Men had dus de eigen

aardige toestand, dat het ene stadsdeel behandeld werd door 
de Franse post, het andere door de post van Monaco. Men 
besloot dit Franse postgebied (niet het grondgebied!) te voe
gen bij de Postadministratie van het Kantoor MonteCarlo. 
De brieven, gelicht uit de bussen van dat stadsgedeelte, wer
den vervoerd naar het Postkantoor MonteCarlo en werden 
afgestempeld met dit kleine stempeltje O.L. in een gestip
pelde cirkel. O.L. is de afkorting van obliteration locale. Het 
stempel komt voor op de emissies van 1891 t/m 1908. 
n . Bosnië, Yvert nr. 9. 

Dit zegel van l^ Novtchitcha ( = Neukreuzer) neemt in de 
serie van de Ie emissie van Bosnië een heel aparte plaats in. 

Bij deze Ie emissie spreekt men van plaat 1 en plaat 2. 
Bij plaat 1 is het oog van de leeuw in het wapen maar heel 

eventjes zichtbaar en dat oog raakt de rand van het voor
hoofd van de leeuw niet. 

In de schuine balk van het wapen zijn alle 3 adelaars ge
heel wit. 

Bij plaat 2 is het oog van de leeuw dikker, dus duidelijker 
zichtbaar en dat oog vloeit samen met de rand van het voor
hoofd van de leeuw. In de adelaars van de schuine balk ko
men (vooral in de onderste) kleine streepjes voor. 

Oude verzamelaars zullen zich herinneren, dat vroeger m 
voordrukalbums aan beide series een plaats was toebedeeld. 

Nu komen in plaat 1 alle waarden van de serie voor, be
halve de V2 N, Yvert nr. 9, en al deze waarden zijn in steen
druk. 

INTERNATIONALE RUILDAG 
Zoals in ons februarinummer reeds onder Bondsnieuws werd 

aangekondigd, werd op maandag 2 april jl., 2e Paasdag, een 
NederlandsDuitse filatelistische ruildag gehouden, welke 
door de Vereniging van Postzegelverzamelaars „De Globe" 
te Arnhem werd georganiseerd in samenwerking met het Ver
band von Philatelisten in RheinlandWestfalen en met de 
Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverza
melaars. 

Reeds in de morgenuren, aangezien de opening dezer ruildag 
te 10.30 uur een aanvang nam, kwamen zowel van Neder
landse als van Duitse zijde de postzegelverzamelaars alsmede 
de postzegelhandelaren naar dit tijdelijk filatelistasch cen
trum. Het was voor de organiserende vereniging dan ook een 
prettig idee, dat haar voorzitter, de heer Jhr. G. A. de Bosch 
Kemper, zo velen een hartelijk welkom kon toeroepen. Namens 
de Nederlandsche Bond voegde de secretaris, de heer K. E. 
König, zijn goede wensen hier aan toe en kon de voorzitter 
van het Landesverband NordrheinWestfalen, de heer Böger
hausen, woorden van dank en verbroedering doen horen. 

Op vele tafels en tafeltjes hadden zowel Duitse als Neder
landse handelaren een uitstalling gemaakt en viel weldra een 
levendige handel te constateren. Uiteraard moest menig Ne
derlander zich eerst eens vergewissen omtrent de Duitse prij
zen der zegels en filatelistische stukken, waarbij het dan 
wel opviel, dat wij in eigen land toch altijd nog op een soort 
goedkoopteellandje leven, ook in de filatelie. Een vaste lijn 
viel natuurlijk niet te trekken en blijken sommige zegels in 
Duitsland weer goedkoper dan in ons land. Maar zeker is 
het, dat voor iedere philatelist hier wel iets viel te vinden 
dat hem interesseerde en zonder een aankoop zal dan ook 
maar zelden een bezoeker zijn heengegaan. 

Aangezien vele buitenlanders de Paasdag tevens wilden 
gebruiken iets meer van ons land te zien, viel het niet te ver
wonderen, dat zij niet de gehele dag met hun postzegels bezig 
bleven en naar elders trokken. Maar dat neemt niet weg, dat 
de belangsteUing voor deze filatelistische ruildag de 'zaal 
steeds goed gevuld hield en er tot aan het sluitingsuur een 
prettige stemming bleef heersen. 
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VHAGENBUS 
(Antwoorden, gemerkt BVD*, worden geplaa ts t onder ver
antwoordelijkheid van de Bondsvragendienst, leider: Jhr . G. 
A. de Bosch Kemper, Bovenbrugs t raa t l / III t e Arnhem) 

BEIEREN (Stempel typen) 
Vraag nr. 40: Oudbeierse 

stempels van het bijgaand type 
werden, blijkens in mijn bezit 
zijnde exemplaren, in m a a r t en 
april 1937 (opnieuw?) ge
bruikt. Wat is daarvan de re
den? 

Antwoord: Eigenlijke Oud
beierse stempels zijn dit niet: 
zij werden pas in de keizertijd 
(dus na 1871) ingevoerd. Na 

de overgang van de Beieise post naa r de rijkspost in 1920 
werden ze gehandhaafd. De Beierse postadminis t ra t ie had 
kennelijk nog een gro te mate van zelfstandigheid: zelfs na 
1920 liet zij zelf de stempels voor de kantoren in h a a r gebied 
maken in typen, die ten dele (soms echter slechts in kleinig
heden) van de rijkstypen afweken. De oude typen werden 
slechts geleidelijk vervangen en — vooral in kleinere plaat
sen — werden de stempels in typen, zoals de vraagstel ler ze 
voorlegt, nog lang gebruikt . Laats te gebruiksdata zijn echter 
niet bekend. > (BVD* 80) 

DUITSLAND (10 Markzegel type posthoorn, eenkleurlg) . 
Vraag no. 4 1 : Door Yvert wordt bij de eenkleurige post

hoornzegels van 1922 een relatief hoog geprijsd zegel van 
10 Mark karmijn vermeld, dat ik niet in de Borekcatalogus 
vind. Heeft Borek dit zegel vergeten op te nemen? 

Of is het maakwerk of een druktoevalligheid ? 
Antwoord: Enkele maanden na het verschijnen in juni 1922 

van het posthoornzegel van 10 Mark (karmijn/rose, Yvert no. 
200) in tweekleurige druk, werden uit verschillende delen 
van Duitsland eenkleurige exemplaren gemeld, d.w.z. exem
plaren, waar de rose ondergrond ontbrak. Aanvankelijk nam 
men aan dat men hier met een nieuwe, eenkleurige oplage 
te doen had, zoals die inderdaad ook voor de waarden 2, 3, 
4 en 5 Mark verscheen. Dientengevolge namen verschillende 
catalogi het ook op, zoals Yvert het nog doet. 

Het is echter gebleken, dat een eenkleurige oplage nooit 
officieel verschenen is en dat het dus hoogstens een foutdruk 
kon zijn, waarbij de zegels abusievelijk alleen de karmijnrode 
hoofddruk kregen. Het opduiken van deze var ië te i t in ver
schillende delen van Duitsland en het gebruikte drukprocédé 
m a k e n dat echter onwaarschijnlijk. De beide drukken (de 
rose onderdruk en de karmijnrode hoofddruk) werden name
lijk in één drukgang op een machine aangebracht . Enige 
mogelijkheid dus: dat de rose inkttoevoer tijdelijk s tagneerde 
of dat de rose drukinkt minder goed pakte . Dan echter spre
ken wij niet meer van foutdruk m a a r van druktoevalligheid. 

Als hoofdnummer wordt dit zegel waarschijnlijk alleen nog 
m a a r door Yvert vermeld. Stanley Gibbons en Zumstein ver
melden het eenkleurige zegel in het geheel niet, Michel ver
meldt het als foutdruk van het tweekleurige. In Kohl's Brief
markenhandbuch (dat te r nalezing wordt aanbevolen) wordt 
ook niet van een eenkleurige foutdruk gesproken, m a a r wordt 
wel als afwijking een zegel gecatalogiseerd „met niet con
s ta teerbare onderdruk". 

De vermelding bij Yvert is beslist fout, die van Michel 
aanvechtba,ar. BVD ■'•83 

ZWITSERLAND (Ingeperst contrölemerk) . 
Vraag no. 42: Het ingeperste contrölemerk bij de oudere 

Zwitserse zegels (ook wel, ten onrechte, als wate rmerk aan
geduid) vertoont bijzonderheden, die vaak niet duidelijk te 
onderscheiden zijn: 

1. het komt in twee typen voor, waarvan het verschil zeer 
duidelijk is als men zegels van de uitgaven 1862 en 1900 ver
gelijkt. Hoe komt het dat bij de zegels die omstreeks 1893 
verschenen, dit verschil lang niet steeds duidelijk te zien is? 

2. Het contrölemerk kan van de voorzijde of van de ach
terzijde ingeperst zijn. Waaraan kan men vaststellen met welk 
geval men te doen heeft ? 

Antwoord: De verschillen in de beide typen mogen als be
kend worden verondersteld (zie hiervoor de Zumsteincata
logi). De drukvormen, waarmede het aangebracht werd, ver
sleten allengs en, wanneer de druk bovendien niet met vol
doende kracht werd verricht, resulteren drukken, waarbij het 
onvoldoende duidelijk zichtbaar is om de maten nauwkeurig 

te controleren. Deze contrólemerken werden door de fabriek 
steeds aan dezelfde zijde van het papier aangebracht. Pas 
bij de eigenlijke druk konden verkeerde stukken ontstaan, 
als de drukker het papier verkeerd in de machine bracht. 
Feilloze vaststelling waarmee men te doen heeft kan alleen 
door directe waarneming geschieden en dus alleen bij zegels 
waar nog duidelijk de verhoging of inpersing (eventueel met 
loupe en schuinvallend licht) te zien is. 

De Bondsvragendienst roept voorts de medewerking van 
de lezers In bij het beantwoorden van de volgende vraag: 

Vraag no. 43. De laatste uitgifte van het belegerde Mafe
king tijdens de Boerenoorlog is vervaardigd door middel van 
een ,,photographic ferroprussiate process" (W. H. Poole in 
„South African war provisionals"). Wat was dit voor een 
procédé en hoe werkte het ? 

LITER A Til HR 
Catalogus Nederland, Indonesië, Ned. NteuwGuinea, Ned. 
Antillen, Suriname 1956. 
Uitgave van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegel
handelaren. Prijs ƒ 1,25. 

De nieuwe uitgave van deze zogenaamde ,,eenvoudige cata
logus" is weer verschenen en wederom zal menig verzame
laar die zich wel aangetrokken gevoelt tot de zegels van Ne
derland en de Overzese Rijksdelen, doch zich daarbij wil be
palen tot de zegels zonder in te gaan op tandtngen, diverse 
drukken e.d. zich met genoegen het kleine bedrag getroosten 
om zich dit gemakkelijke handleidinkje aan te schaffen. 

Als voornaamste factor valt te constateren, dat dit werkje 
bij is en zelfs de Weldadigheidszegels 1955 van Nederland al 
geprijsd worden vermeld. 

Ook uit deze catalogus blijkt dat de prijzen nog geen neiging-
vertonen om naar beneden te gaan en het loont de moeite 
voor hen, die over een eerste uitgave van deze catalogus be
schikken, deze eens naast de nieuwe te leggen en de prijzen 
te vergelijken. 

De verzorging is der traditie getrouw weer keurig. Een 
prettig aandoend omslag, frisse druk en duidelijke afbeelding 
der typen zegels alsmede het handige formaat, doen dit boekje 
gaarne steeds bij de hand te hebben, iets wat wij de zgn. 
„algemeen verzamelaar" der zegels van de genoemde landen 
ten zeerste kunnen aanbevelen. 

THE GUNESCH-CODA STANDARD CATALOG of United 
States Bureau Issue Precanoels. 

Eerste uitgave, januari 1956. Samenstelling en bewer
king: Adolf Guneseh en Richard J. Coda Sr. 

Een ,,nieuwe" catalogus, die zoveel verschillen vertoont met 
de Mitchell-Hoover, dat een uitvoerige beschrijving te veel 
plaatsruimte zou kosten. 

Het meest opvallende is wel de indeling, die hier in groepen 
bijeen wordt gehouden, terwijl ook een andere type-indeling 
en nummering werd gevolgd. 

Na een korte inleiding worden de ,,experimentals" (Hoover 
B-1 t/m B-lb, Guneseh type X) genoteerd, vervolgens de groep 
„old types" (Hoover B-3 t/m B-10, Guneseh style A t/m G). 

De „standard" types (Hoover B-11 en B-13, Guneseh H en 
J) worden afzonderlijk genoteerd voor de emissie 1927-31 
met de daarbij behorende coils en dit gedeelte tezamen met 
het blad ,,playing cards" vormen de inhoud van het J.W.-
album. 

De „Presidentials" vormen een nieuwe groep met de typen 
Guneseh H t/m L. 

De „defense" en ,,war" werden ook afzonderlijk gehouden, 
terwijl als laatste aan de beurt is de ,,Liberty". Hier maken 
wij kennis met een nieuw (experimenteel) type Guneseh M, 
welk type nauwer is dan Hoover B-15. De verschillende 
groepen zijn op verschillende kleuren papier gedrukt, waar
door het opslaan wordt vergemakkelijkt. 

De uitvoering van deze catalogfus is minder dan van de 
Hoover en in het bijzonder de rugbinding (celluloid) zal de 
oorzaak zijn, dat dit boekje bij veelvuldig gebruik, veel te 
lijden zal hebben en een slordige indruk gaan maken. 

De prijs is dan ook de helft van de Hoover en wel $ 1.00. 
De nieuwe indeling brengt de vraag weer eens aan de orde 

of men sifstempelingen per groep dient te verzamelen of 
chronologisch. 

Afgezien van mijn persoonlijke mening, biedt deze nieuwe 
indeling de kans om sneller een bepaald zegel te -vinden en 
is derhalve als manco-lijst zeer goed te gebruiken. De prijs-
noteringen zijn aan de tijd aangepast, doch naar onze euro
pese smaak wat hoog. Fr. B. 
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Supplement 1948/1955 op de Luchtpost Catalogus van Ne
derland en de Overzese (Gebiedsdelen, welke in 1948 door de 
Nederlandse Vereniging van Aero-Philatelisten „De Vliegen
de Hollander" werd uitgegeven. Samengesteld door R. To-
cila. 

Eindelijk is dan het langverwachte supplement over de jaren 
1948 t/m 1955 verschenen! 

Het supplement is wederom samengesteld door de heer 
R. Tocila en bevat op 50 blz. druk alle aanvullingen der ver
schillende rubrieken over de jaren 1948 tot en met 1955. Het 
sluit in druk, vorm, indeling, etc. geheel aan bij de oude cata
logus en bevat nog de afbeeldingen van een 15-tal spec, af
stempelingen. Het formaat is dusdanig gekozen dat het vóór-
in of achterin in de oude catalogus kan worden ingevoegd. 

De inhoud is wederom goed verzorgd en men staat ver
wonderd over al het nieuws dat er deze 8 jaar weer is bij
gekomen te zamen met de oude catalogus is dit het stan
daardwerk van onze luchtpost en die van onze overzese ge
biedsdelen. De uitgave geschiedde wederom door de Ned. Ver. 
van Aero-Phil. „De Vliegende Hollander", de prijs bedraagt 
voor leden van deze vereniging ƒ 2,— per stuk en voor nlet-
leden ƒ 3,— per stuk. Bestellingen op gironummer 514549 
t.n.v. Penningmeester Vliegende Hollander, Den Haag. 

TENTOONSTEÏÏ.ÏÏANGEN 
NATIONALE LUCHTPOSTTENTOONSTELLING 
„DE VLIEGENDE HOLLANDER". 
81 MAART, 1 EN 2 APRIL 1956. 

Van 31 maart t/m 2 april jl. werd in het v.m. Koninklijk Pa
leis aan het Noordeinde in Den Haag een luchtvaart- en Lucht
post-Tentoonstelling gehouden, georganiseerd door de Neder-
landsche Vereeniging van Aero-Philatelisten „De Vliegende 
Hollander", ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan. 

Hoewel als nationale tentoonstelling aangediend, had deze 
tentoonstelling speciaal door de vele prachtige inzendingen 
van buitenlandse leden van deze vereniging eigenlijk meer 
een internationaal karakter, te meer daar ook vele buiten
landse leden speciaal hiervoor waren overgekomen, evenals 
vertegenwoordigingen van buitenlandse zusterverenigingen, 
zoals de I.A.P.C., Berlijn, de D.A.P.C., Keulen en de S.A.B., 
Brussel. Ook de bekende aero-philatelist de heer J. Le Pileur 
van de ,,Académie de Philatelie" WEIS voor deze gelegenheid 
uit Parijs overgekomen. 

Nä de opening van de tentoonstelling door de voorzitter, 
de heer J. Boesman, bood de heer D. O. Kirchner namens de 
Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverza
melaars de door de Bond als prijs beschikbaar gestelde bonds
medaille aan. Ons Maandblad was vertegenwoordigd door onze 
Hoofdredacteur-Administrateur de heer J. C. Norenburg. Ge
lukstelegrammen werden ontvangen van de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars, alsmede van enige 
buitenlandse philatelistische verenigingen. 

Wat het gehalte van de inzendingen betreft, kan „De Vlie
gende Hollander" meer dan tevreden zgn. Er was een grote 
verscheidenheid van prachtige luchtpoststukken tentoonge
steld, waarvan de zeldzaamste verzamelingen — met uitzon
dering van enige Franse inzendingen, welke indertijd op de 
ITE3P geëxposeerd werden — nog nooit in Nederland waren. 
Naast de luchtpostbrieven en -zegels waren er ook allerlei 
curiosa op luchtvaartgebied te zien, terwijl door de Kon. Ne
derlandse Ver. V. Luchtvaart zelfs in de hall een geheel zweef
vliegtuig werd opgesteld. 

Er waren een 60-tal inzendingen, tezamen ca. 200 kaders, 
die over een viertal zalen en de hall waren verdeeld. Behalve 
de traditionele stukken van onze Indië-Lijn, zagen wij ver
schillende prachtige inzendingen uit de begintijd van de aero-
philatelie, zoals de Franse voorlopers met de bekende vignet
ten, de ontwikkeling van de Zeppelin-luchtvaart, Zeppelin-
post, Zuid-Atlantische pionierpost zeldzame luchtpoststukken 
van de gehele wereld, (o.a. de bekende Ross Smith-vlucht 
Engeland-Australië uit 1920 met vignet), Franse ballonpost 
1870/71, DO-X-post, raketpost, e tc , alsmede een zeer uitge
breide collectie verongelukte luchtpost (zgn, „Crash covers"). 
Het zou ons te ver voeren alle inzendingen op te noemen. 
Medewerking werd ook ondervonden van het Nederlands Post-
museum, de K.L.M., de Sabena, M. Fuld, de Luchtvaart His
torische Vereniging, de Rijksluchtvaartdienst, e tc , die ma
quettes, gravures, prenten, historische luchtvaartdocumenten, 
foto's penningen, boeken, etc. inzonden. Dr. Max Kronstein, 
New York, zond ter opluistering documenten in van de his

torische zweefvluchten van Otto Lilienthal, met foto's afkom
stig uit Lilienthal's nagelaten archief. 

Filmvoorstellingen, veilingen, een gezellige luchtpostavond, 
etc, vulden het programma, terwijl op de 2e paasdag — in 
samenwerking met de Kon. Ned. Ver. v. Luchtvaart en het 
Nationaal Luchtvaart Fonds — een ering van postpiloten en 
pioniers van de luchtvaart plaatsvond, waarbij deze door de 
heer J. F. W. Hacker, Directeur v. d. Rijksluchtvaart Dienst 
namens het Nationaal Luchtvaart Fonds werden toegespro
ken. Daarna sprak de heer Boesman nog enige woorden, waar
na hij namens „De Vliegende Hollander" elk der piloten een 
souvenir aanbood. 

Aan belangstellenden werd daarna gelegenheid gegeven op 
autogrambrief jes of tegen inlevering van een betalingsbewijs-
je handtekeningen van deze piloten te verkrijgen. De gehele 
opbrengst komt ten bate van het Nationaal Luchtvaart Fonds. 

Aanwezig waren de heren Koppen, EUeman, Frijns (de be
manning van de „Postduif", Okt. 1927), Sillevis, Hondong, 
Van Messel, Van Meel, Viruly, Kooper (Christchurchrace), 
almede onze enige vrouwelyke balloncommandante Mevr. Ninl 
Boesman. Van deze gelegenheid werd een druk gebruik ge
maakt. 

De jury bestond uit de heren Frank Muller, Parijs, Kurt 
Dahmann, Berlijn en Dr. L. Frenkel, Rotterdam, terwijl als 
secretaris optrad de heer C. de Vos Klootwijk. 

De volgende prijzen werden toegekend: 
Goud. 
1. J. Grayelat. Selectie eerste vluchten en Franse voorlopers. 

Grote gouden medaille. 
2. Dr. R. Atanassoff, Berlijn. Ontwikkeling Zeppelin-lucht

vaart. Kleine gouden medaille. 
3. Walther von Adelson, Basel. Zuid-Atlantische Pionierpost, 

zeldzame vluchten, historische luchtvaartdocumenten. 
Sieger-medaille. 

Verguld zilver. 
1. Günther Heyd, Hamburg. Verongelukte luchtpost. 

Kleine gouden medaille. 
2. A. Houweling, Amsterdam. Ital. pioniersvluchten. Oceaan-

vlucht Balbo, Zeppelin Noordpoolvaart, Hindenburg-vaar-
ten, etc. 
Ereprijs I.A.P.C. 

3. Bompar, Frankrgk. Raketpost. 
Grote zilveren beker afd. Den Haag. 

4. Dumont, Frankrijk. De transatlatische route. 
Kleine zilveren beker afd. Rotterdam. 

5. R. Tocila, Amsterdam. Zeldzame trajecten en vluchten 
Indië-Lijn. 
Penning burgemeester van 's-Gravenhage. 

6. J. Dellenbag, Rotterdam. DO X-post. 
Zilveren beker. 

7. H. J. C. van Beek, Hilversum. Indië-Ltjn. 
Kleine zilveren beker. 

8. Pierre Savelon, Frankrijk. Ballonpost 1870/'71. 
Luchtvaart historische penning. 

Zilver. 
(In alfabetische volgorde). 

J. Boesman, Ballon-medaille; A. Hermans, K.N.V.v.L.-me-
daille; M. Meyer, Album; P. van Midden, Bonds-medaille; 
P. den Outer, Medaille Adelaar; C. A. M. Spruyt, Zeppelin
medaille; Stern, X,indbergh-medaille; Mr. K. Viehoff- Fokker-
medaille; C. J. van der Zijden, Muller Aviation-medaille. 
Brons. 
(In alfabetische volgorde). 

G. Betschinger, 2 zilveren lepels; H. Swartsenburg, Field-
prijs; Wotherspoon, VI. Hollander-medaille. 
CURIOSA: 

W. Teuben, verguld zilver. 
Mevr. Boesman, zilver. 
M. Fuld, zilver. 

B-KLASSE: 
ZUver: M. Polak. 
Brons: (alfabetische volgorde) W. F. Briel, Mevr. C. v. d. 

Kieboom, H. v. d. Kieboom, J. Polak. 
Diploma: (alfabetisch) L. F. Günther, J. van Pesch, W. 

Wolring. ' 
Bovendien ontving iedere inzender een prachtig uitgevoer

de handgekleurde litho met afbeelding van de le ballonopstij
ging in Nederland In de tuin van het Koninklijk Paleis te 
's-Gravenhage, door J. P. Blanchard, op 12 juli 1785. 

J. D. 
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NEDEBLANDSCHE VEREENIOINO VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS. 
Afdeling Deventer. 

Van 10 t/m 13 mei a.s. zal bovengenoemde vereniging ter 
gelegenheid van haar 5-jarig bestaan een postzegeltentoon-
Btelling houden in het gebouw De Munttoren te Deventer. 

Deze expositie zal bedioeld zijn als demaonstratie van het
geen verzamelaars kunnen bereiken na 5 jaar intensieve voor
lichting. 

Behalve diverse landen-verzamelingen zal op deze tentoon
stelling ook te bewonderen zgn een tot op heden nog nimmer 
geëxposee'Pde Postzegelverzaméliinig uit het voor-filatelisti-
sche tijdperk alsanede stemi>els op de Ie emiseie Nederland, 
waarin zich diverse unieke brieven en stempels bevinden. 

Ook de afdeling Beeidphilatelie zal goed voor de dag komen, 
terwijl een der Deventer-leden een mooie verzameling Proe
ven van Nederland en O.R. zal uitstallen. 
PHILIPS Philatelisten Vereniging - Eindhoven.. 

De Jeugdafdeling van de Philips Philatelisten Vereniging 
houdt op 12 en 13 mei a.s. een jeugd-postzegel tentoonstelling 
in de aula der Philips kleuterschool aan de Mathildelaan te 
Eindhoven. 

Medewerking verlenen de jeugdafdelingen uit Arnhem en 
Tilburg. Alle clubs zijn aangesloten bij de Stichting voor het 
Philatelistisch Jeugdwerk in Nederland. 

De tentoonstelling zal worden geopend door de Heer J. J. 
Jonker, vice-voorzitter van de Bond, als Bondsvertegenwoor
diger voor het Jeugdwerk in bovengenoemde Stichting, des 
namiddags te 3 uur. De entree is gratis, zodat wij hopen, dat 
vele Philatelisten van hun belangstelling blijk zullen geven. 

De tentoonstelling is geopend van 3.30 tot 10 uur op zater
dag 12 mei en van 10 uur v.m. tot 10 uur n.m. op zondag 
13 mei. 
j u F i z i n . 

Wij ontvingen de uitvoerige prospectus voor deze Philate
listische tentoonstelling welke van 20 tot 27 mei a.s. te Zagreb 
zal worden gehouden. Het is de 3e philatelistische tentoon
stelling welke aldaar plaats vindt. Deze internationale 
tentoonstelling is gepatroniseerd door de F.I.P. en wg zien 
dan ook vele bekende kopstukken in de Philatelie in haar 
verband opgenomen, hetzq als commissaris, jurylid o.d. 

Zoals bekend treedt de voorzitter van de Nederlandsche 
Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars, de heer 
Jan Poulie, de Lairessestraat 46 te Amsterdam als commis
saris voor ons land op. 

Het thans verschenen prospectus meldt niet alleen diverse 
reglementen en andere regelingen, zoals dagprogramma, maar 
het geeft ook een overzicht van het philatelistisch leven in 
deze republiek, waaruit wij vernemen, dat bij de Philatelis
tische Bond van Joego Slavië thans 188 verenigingen zijn 
aangesloten. Het aantal leden vinden we helaas niet vermeld. 
Maar ook hier schijnt vooral na de laatste wereldoorlog het 
aantal verzamelaars sterk te zijn toegenomen en wordt van 
een opgewekt philatelistisch leven gesproken. Waar wij deze 
Philatelisten om kunnen benijden is het Handboek betreffen
de de zegels van de Joego Slavische gebieden, van welk werk 
thans 10 delen zijn verschenen. Ook gaf de genoemde Bond 
een speciaal catalogus uit over de zegels van het nieuwe 
Joego Slavië van 1945—'47. 

Het prospectus Is met enige Illustraties verlucht, waar
onder afbeeldingen van de voor- en achterzijde van de me
daille welke in twee afmetingen en In diverse metalen als 
prijzen zullen worden uitgereikt. 
FIPEX 1956. 

Zoals reeds eerder in ons blad werd gemeld zal van 28 april 
tot 6 mei a.s. in het grootste tentoonstellingsgebouw van New 
York, het dan zo juist tot stand gebrachte Coliseum, de 5e 
Internationale Postzegel Tentoonstelling worden gehouden, 
welke de eer geniet de eerste tentoonstelling in dit reusachtige 
gebouw te zullen zijn. De verwachting is, dat dit ook de 
grootste en belangrijkste philatelistische tentoonstelling zal 
worden, welke ooit werd gehouden. 

Behalve de onder de rubriek nieuwe uitgiften gemelde post
zegel en het miniatuurvelletje, zullen ook een enveloppe met 
ingedrukt zegel en een speciale briefkaart worden uitgegeven. 
Deze briefkaart zal in meer dan één kleur worden gedrukt, 
hetgeen hier een novum betekent. Wij geven hierbij de ver
kleinde afbeelding van het ingedrukte zegel en van de kóp 
van de briefkaart. 

ALLERLEI 
In Westduitsland werd vorig jaar juli een Werkcomité (Ar

beitsgemeinschaft IV/7 Bautenserie) voor speciale verzame
laars der Gebouwenserie 1948—'51 opgericht. Dit comité, 
waaraan thans meer dan 200 verzamelaars uit de gehele we
reld lid zijn, wil deze moeilijke maar interessante uitgifte zo 
grondig mogelijk bestuderen. Daartoe geeft men maandelijks 
een mededelingenblad uit, waarin de laatste resultaten der 
onderzoekingen vervat zijn, alsmede vaak vragen om ophel
dering van nog niet vaststaande bizonderheden. Bovendien 
kunnen de leden de eerder verschenen publikaties van het 
hoofdkantoor tegen onkostenvergoeding ter inzage krijgen en 
deelnemen aan het ruilverkeer. 

Het lidmaatschap bedraagt voor Nederland ƒ8.—, te be
talen met 20 intern, antwoordkoupons. Geïnteresseerden kun
nen nadere inlichtingen verkrijgen bij C. F. de Meyere, Wil
helminastraat 71 te Bodegraver (antwoordporto s.v.p. inslui
ten) óf zich rechtstreeks opgeven als lid bij: Arbeitsgemein
schaft IV/7, voorzitter Arthur Adler, (16) GRBBENDORF 
über ESCHWEGE, West Duitsland. 
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In aansluiting aan het stukje in het februari-nummer op 
blz. 38 zond ons de Dr. A. M. Benders te Maurik een nog 
merkwaardiger stuk, waarvan wij hierbij een afbeelding der 
zegels op dat stuk geven. Genoemde heer schreef ons hier
bij het volgende: 

Dit stuk is voorzien van een zgn. „gemengde frankering" 
bestaande uit een zegel van 20 cent, zwart, (overeenkomstig 
het groene zegel van 25 cent afgebeeld in ons vorige nummer) 
en een gewone frankeerzegel van 10 cent. Blijkens een stem
pel op de achterzijde van het stuk (dat gericht was aan de 
Burgemeester van Oosterwolde. Red.), daarop geplaatst ter 
gemeentesecretarie van Ooststellingwerf, is het stuk op 21 
of 22 september 1955 verzonden. 

De brief is dus óf gedeeltelijk per post en gedeeltelijk per 
NTM verzonden (wat wel zeer merkwaardig zou zijn) óf het 
zegel van 10 cent is er zonder noodzaak opgeplakt. 

Wij zouden de verklaring hiervoor niet hebben geweten, 
ware het niet dat de Heer H. Damman te Bodegraven, die 
aldaar bij het Couranten-bedrijf werkzaam is, ons het vol
gende schreef: 

„Naar aanleiding van Uw bericht in het nummer van 
februari over Privaatzegels delen wij U mede, dat ook de 
meeste autobusdienstondernemingen in ons land zegels uit
geven voor het vervoer van kranten, zoals wij die ook ge
bruiken voor het vervoer van onze courant met de bussen 
van de N.V. Citosa te Boskoop en waarvan wij U inliggend 
een ongebruikt exemplaar toezenden. 

De chauffeurs stempelen 
deze zegels bij gebruik niet 
af, maar maken ze door een 
kruis met anilinepotlood 
ongeldig. 

Maar niet alleen voor het 
vervoer van couranten wor
den deze zegels gebruikt. 
Ook brieven en kleine pak

jes (met copie of advertentie-opdrachten) worden ons op deze 
wijze toegezonden. 
Dan is het echter noodzakelijk, dat naast de courantenzegel 
de verschuldigde porto in postzegels wordt brjgeplakt, welke 
eveneens op de bovenomschreven wijze ongeldig worden ge
maakt. Het verzenden van brieven e.d. op deze wijze kan 
alléén aan of door couranten geschieden; voor het overige 
worden zij niet door de autobusdiensten vervoerd." 

H.-R. 

AyJOBUSOiENST 
N,V.CIto§a-Boskoop 
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Vervolg van bladz 80 

NEDERLANDSCHE VERENIGING 
VAN POSTSTUKKEN- EN POSTSTEM
PELVERZAMELAARS. Secr.- H. J. Bel-
laart, Heerengracht 31, Leiden; Leden
administratie: F A. de Klerck, Lekstraat 
68, Amsterdam-Z 2 

Nieuwe leden 306 M Houtekamer, Braamstiaat 
59, Oost Souburg, 256 P Sterenberg, Oude Kijk 
in 't Jatstraat 33 Groningen 

POSTZEGELVERENIGING „ONDER
LING CONTACT" te Bergen op Zoom. 
Secr.: A. Engelen, lepstraat 22, Bergen 
op Zoom. 

Nieuwe leden* 47 J de Groot, Steenbergsestraat 
24, Bergen op Zoom, 48 P Hermans, Nieuweweg 
39, Hoogerheide 
PERSONEELS VERENIGING WERK
SPOOR—AMSTERDAM. Secr.: J. G. 
Kerssemeyer, Ie Jan v. d. Heydenstraat 
144hs, Amsterdam. 

Bedankt: H. Koolwijkj L. W. van Gils; A. v d 
Kooi], E Schalcher; Mej. D. Brandel 

V E R Z O E K 
Geabonneerden worden verzocht geen adres
wijzigingen te zenden aan de drukkerij, 
doch opgave te doen aan tie secretaris 
der vereniging. Dit voorkomt nodeloze 
doorzending en tijdverlies. 

KLEINE ANNONCES 
C U R A C A O N r 25 f 1,15 N r 69 f 3.90 
N r 74 f 1,10 N r 134 t /m 136 f 3.25 N r 
182 t /m 184 f 1,50 Sur N r 39 f 9.75 N r 90 
10 ,50 N r 158, 160, 164, 167, 170, 172, 173, 
175, f 3,20 N r 202 t /m 205 f 14.25 port 
N r ' l 7 , 20 t /m 22, 24 t /m 28, 30 t /m 32 f 14 ,— 
N r 33 t /m 35 f 1,75 Alles pr gebr , porto 
30 et extra Vooruitbet giro 611579 H 
Annema Calcarlaan 1a, Wassenaar 
RECTIFICATIE M A A R T N U M M E R 
Sur port '45 10 X 25 c f 7,75 

, '13 10 X / , . 10, 25 ,30 c f 4.50 
H Annema Calcarlaan l a Wassenaar 

W I J geven voor Massawaar B U I T E N L A N D 
f 1,25 p 1000 (uitgez Belg Eng Duitsl 
F r a n k ) Voor deze f 1 , — p 1000 Groot 
formaat plaatieszegels 50 et p 100 A de 
Man Gen v d Heydenstraat 20 Dordrecht 

W I J betalen 50 cent per 100 stuks voor 
I N D O N E S I S C H E of N E D INDISCHE zegels, 
afgeweekt, mogen ook gemengd zijn O o k 
]ap bezetting A A M de Graaff, Hoog
straat 182 a Schiedam Tel 68407 Giro 
428605 

Kunnen U op zicht zenden een mooie col
lectie N E D E R L A N D en O G Scherpe pnjs 
Zonder verpltchtmg tot afname Franco 
tegen 'ranco C Bol lerseke 

WIE HELPT T B C - P A T I E N T aan post
zegels voor zijn verzameling' W Spitsbaard, 
long-afdeling St Anthoniushove Voorburg 

Te koop 10 series V A N RIEBEECK en 10 
series 2 0 M E R Z E G E L S '52, postfr f 18,—. 
franco Bet vooruit H Buizert Nobel
straat 55 Rotterdam 

W Martins — Caixa postal 6, Sao Joao del-
Rei (Minas Gerais) Brazilië Gevorderd 
verzamelaar verlangt R U I L I N G N I E U W E 
ZEGELS en mancolijsc vnl van Nederland, 
Oost- en West-lndië Hij stuurt het eerst 
Nederlandse correspondentie 

Zend mi] 50 of meer verschillende BETERE 
ZEGELS van Zwitserland Zweden, Tsjecho-
Slowakije of U S A en U ontvangt van mij 
zelfde Yvertwaarde terug Voorkeur land(en) 
opgeven H B Aalders van Enststraar 2 
Doetinchem 

Te koop van particulier V E R Z A M E L I N G 
België Frankrijk Italië, Zwitserland, Oos
tenrijk Hongarije album diversen Europa 
Veel series ongebruikt v/aarde ruim 
552 000 Yvert francs Brieven onder N o 
P 633 Boom-Ruygrok N V Haarlem 

Gee voor 100 VERSCH POSTZEGELS van 
een land 200 versch Duitsland, geef voor 
200 versch Europa zonder Duitsland 300 
versch Europa met Duitsland Is steeds 
geldig Paul Ueing Florsel 6 Ludingshausen, 
Duitsland 

IJSLAND L A N D E N P A K K E T T E N 150 
versch Island Kr 2 1 — 100 versch Kr 
10,50 50 versch Kr 4 , — , 25 versch Kr 
1,50 Betaling met ongebruikte Nederlandse 
Gelegenheidszegels, Arne Holland Pedersen. 
Bernstorffsgade 46 Vejgaard-Aalborg Dene
marken 

Voor 300—500 BETERE POSTZEGELS van 
Holland en vroegere kolomen zend ik het 
zelfde aantal van U.S.A Antwoord volgt 
direct Shonback, 2737 Clement street, 
San Francisco 21 Calif U S A 

U W G R O T E of KLEINE COLLECTIE Neder 
land en/of Buitenland kunt U voor een goede 
prijs verkopen aan: J. D Muis, Platanenweg 
12 Amsterdam, tel 50959. 

Part biedt wegens hoge leeftijd te koop aan 
zeer mooie E U R O P A - V E R Z A M E L I N G , pim 
2100 zegels en 137 herinn blokken. Yvert
waarde ruim 1,75 milj francs, Ned + O G 
2615 z , Cat waarde Ned Ver Postz Hand 
f 3525, vervat in 7 exc banden In eén koop, 
vraagprijs f 5750 (veel ongebruikt) Voor 
ser kopers specif hjst op aanvraag Br 
onder N o P 632 Boom-Ruygrok N V 
Haarlem 

Zoek RUILPARTNER in Nederland Neem 
postzegels naar mancolijst O o k punt-
stempel roltandmg en portzegels Verzoeke 
mancolijst en eerste brief H Busche, 
Berlin, Marienfelde, Marien Felder Allee 
134 Duitsland 

SPECIALITEIT V A N DE N I E U W I G H E D E N 
alle landen, regelmatige zending tegen 
waarborg van f 6 , — op postrekening no 
1455 69 (Den Haag) Roger Decamps, 
Hanswijckstraat 30 Mechelen België 

Aangeboden V E R Z A M E L I N G F O U T E N en 
AFWIJKINGEN van Nederland pIm 7000 
stuks Brieven onder no P 653 Boom 
Ruygrok N V Haarlem 

Gratis aangeboden voor serieuze verzame
laars RUILADRESSEN m pIm 30 verschil
lende landen Phil Gefr br en antwoord 
porto aan J Franssen Godsweert*ersingel 
39 B Roermond 

Aangeboden A L B U M Ned en Overz 
Geb Pracht collectie ruim 1000 versch 
zonder kleur of tandingversch Cat waarde 
f 1 6 0 — Slechts enkele collecties voor
handen Pnjs f 7 5 , — J F Siebrasse Burg 
v d Voort V Zijplaan 88 Utrecht /Tuindorp 

TC K O O P 200 Were ld f 0,80 500 Were ld 
f 1,90 200 Ned en O G f 2,10 500 Ned en 
O G f 14 ,—, 100 Frankrijk f 0,85. 80 Austr 
en N w Zeeland f 1 15 . franco A M Aleven 
Zandvoortselaan 4 Zandvoort 

Geef tegen Holl Kol FRANSE K O L , per 
stuk of per 100 Corresp in Frans Engels 
Duits C E F,U 10 rue de Tracy Parijs, 
2e Phil rankering Sluit U aan bi| onze 
ruilclub 

ENGELSE K O L O N I Ë N is een zeer interes
sant verzamelgebied Ook voor beginners 
heb ik prachtige Z I C H T Z E N D I N G E N met 
voordelige prijzen B de Blieck Busken 
Huetstr 5 11. A'dam, tel 128615 

K O O P of RUIL W i e heeft voor mtj onge
bruikte zegels van de latere jaren, na onge
veer 1940 van PORTUGESE K O L O N I E N , 
C H I N A en i A P A N H W Borel Arts B 
Weertsstraat 1 Arnhem 

Te koop gevraagd VERZ. N E D en O G . 
Were ld van 1940 Aanbieding Triest A . 
compleet postfris, ( 550,—- Postzegelhandel 
K Beunder '^ostbus 13 Krimpen aan de Lek 

ISRAEL-verzamelaars ik heb een uitge
breide stock Israël gebruikt en ongebruikt, 
met en zonder tabs Vraagt pnjs of stuurt 
u w mancoll|st. Leden N I P genieten kor
ting H O k k e r Rapenburg 991 Amster 
dam C 

D U I T S L A N D 34 Expl '40—45 postfris Yv 
frs. 615 .— voor f 2 , — , voor rutm Yv firs. 
300 .— zegels van na 1945 voor f 1 . - - , 
voor ruim Yv frs 3 5 0 — zegels van v o o r 
1933 voor f 1 . — uit mijn doubl N a ontvangst 
op giro 268761 (porto i f 0,30 extra^ van 
J. Bats, Burg. Meesstraat 23, Leerdam 

1 AANBIEDING GEVRAAGDE SERIES EN ZEGELS | 
15 cent eerst emmisie gebr f 
10 gid Jubileum 1913 ongebr , 
Olympiade 1928 ongebr „ 
A N W ongebruikt 
Zeeman 1933 ongebr „ 
Goudse Glazen ongebr „ 
Wilhelmina 194« ongebr 
Brandkast ongebr 
Indie L osl kleur 1 en 2'/, gId 

(ongebr) „ 
1949 ongebr 2, 3,5,10, 25 rupia,. 
Brandkast ongebr 
R 1 S opdr op 2 3 5,10, 25 rupia 

(ongebr) 
Indie Konijnenburg de 10, 15, 

i7y„ 20, 25, 35, 40, 50, «0, 
1 gId , 2 gId, 10 gId onger 
voor % prijscourant 

Ned Antillen nrs. 26-28 ongebr 
Jubileum 1923 ongebr 

25,— 
7 0 , -

9,— 
10,— 
5,50 
4,50 

24,— 
50 — 

17,50 
9,— 

50,— 

22,50 

9,— 
éO,— 

Brandkast ongebr 6,— 
Vliegpost nrs 4-16 ongebr „ 10,— 
Bernard Fonds ongebr. „ 70,— 
Bernard Fonds gebr „ 65,— 
Wilhelmina vliegpost-serie tot 10 

gId , ongebr „ 43,— 
Krijgsgevangenen „ 20,— 
Juliana vliegpost ongebr „ 9,— 
Help-Help serie ongebr , 10,50 
Suriname Jubileum 1923ongebr , 65 — 
Wilhelmina 1945 ongebr tot 

10 gid , 45,— 
Stadion ongebr , 6,~-
Viiegpost Do X gebr , 90,— 
De 5 fid nrs 18 ongebr „ 225,— 
Alle ongebr zegels zonder plakker 
WIJ hebben grote voorraad Ned kol, 
Europa Wij zijn kopers voor grote 
verzamelingen Engros partijen tegen 
contant geld 

Postzegelhandel Jac. Engelkamp 
SPUISTRAAT 301—AMSTERDAM — GIRO 312«»« - TEL 309»« 

BEZOEK ONZE ZAAK 

N E D E R L A N D (pnma gebruikt) 

300/04 J 0,50 
305/09 „ 0,65 
310/12 
313/17 
318/22 
323/24 
325/26 
327/31 

0,20 
0,50 
0,80 
0,35 
0,60 
0,75 

332/45 ƒ 0,45 
350/55 „ 0,75 
374/78 
392/96 
397/401 
423/27 , 
444/48 . 
449/53 , 

0,35 
0,20 
0,20 
0,20 
0,15 
0,45 

454/59 ƒ 0,40 
464'68 „ 0,30 
485/89 „ 0,35 537/38 „ 0,25 
490/94 „ 0,35 539/43 „ 0.45 
495/98 „ 0,30 551/55 „ 3,50 
499/00 „ 0,25 556/57 „ 0,20 
501/02 „ 0,05 563/67 „ 1,10 
503/07 „ 0,30 568/72 „ 1,— 

Betaling m. bestell of onder remb. Orders beneden ƒ 5,— 
porti extra. Te koop gevr. Series Nederl. & O.G. Aanbie
dingen m pros worden p. o. beantwoord. 
IXederlandsche Poatzegelhaitdel A. M. ?i, w. é. Broeke 

N l Voorburgwal si6 Amsterdam-C Postgiro 165298 

530/32 ƒ 5,— 
533/36 „ 0,65 

ongebruikt ! Maandelijkse goedkope aanbieding: E 
N e w Foundland 192* f L15 

193» , 2,50 
195» „ 2,50 
19«* „ 5,25 

Pakistan 38/41 „ 1 3 5 0 
Service 23/26» ', u ' s o 

Somaliland Prot 84/86* „ 18,50 
Denemarken 276* 2*35 

VI p 6 /10* , 3!50 
Dienst 2 0 / 2 1 * , 1,85 

Noorwegen 84 /87* 3 25 
101/107* „ 7 , — 
183/186» „ 2,50 
133/186 echt gebr „ 6,50 
port 41/51» . 2.40 

IJsland 206» „ 1,75 
214 gebr " 0 7 5 

„ 215/219* „ 1 25 
, 234/235* , 1 3 5 

236/237* 1 4 0 
. 243/244* „ oias 

Zweden VI p nr 7» ., 1 6 ^ 
Spanje 339/366* incl A-nrs „ 6!75 

442/456* 8 — 
„ 457/472* 4 5 0 
„ VI p 56/67* „ 2,75 
„ VI p 96/110* „ 7 — 

Nederland en Kol op mancolijst tegen zeer 
geschikte prijzen leverbaar Géén zicht-
zendingen Goede kwaliteit verzekerd 

I n M l I K ' • • - A T A N E N W E G 12 (bij viaduct Wibaut i t raat ) A M S T E R D A M 
J . \ i . mMia T d . 50959 - G e m . G i r o M 3658 - Pot t f i ro 494602 

Nederland 191 gebr 
350/355* 
530/532 gebr 

„ VI p nr 6 gebr 
postpakket 1/2 gebr 

Ned Indiê 201 gebr 
209 gebr 
374/388* 
VI p 6/10» 
14 proeven Sum serie 

Indonesia nr 2 ongetand 
100 versch niet-off. 

Curafao Niwin-seric* 
145* 
152 gebr 

Suriname VI p 31* 
Brits Guiana 162/173» 
Bermuda 1U/117A en 119A» 
Burma 21/26* 

26» 
FIJI 106/107« 
„ 109/110» 
„ 113/114» 

Kuwait 82/84* 
, 100/102* 

Nw Brunswick nr 1 moo st gebr 
New Foundland 100/111» 

140» 
142» 
176» 
185» 

f 0,90 
„ 1,25 
„ 3,95 
„ 0,50 
., 1.90 
„ 0,95 
„ 1,25 
,. 9.50 
„ 8,25 
„ 2 0 . -
„ 7,50 
„ 6,50 
„ 1.15 
„ 0,50 
„ 1.25 
„ 1,10 
„ 16,— 
„ 60,— 
„ 57,50 
„ 40,— 
„ 4 75 
„ 16,— 
„ 3,50 
„ 12,— 
„ 11,— 
„ 45,— 
„ 32 50 
„ 1.75 
„ 3,50 
„ 3,75 
„ 10,— 
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1 A d en . 8 w. c/m 1 / 

1 12 w. compleet 
1 Aden Kath in : 7 w t /m 1 / 

1 10 w. compleet 
1 Aden Hadhramaut 8 w t /m 1 / 

1 12 w. compleet 
1 Antigua: 9 w. t /m 24 ct. 
1 14 w. compleet 
1 Bahamas: 11 w S/m 1 / 

1 16 w. compleet 
Barbados 9 w t / m 24 ct. j 
Basutoland: 7 w t /m 1 / 

1 11 w compleet 
1 Bechuanaland: ' w t /m 1 / 

1 11 w. compleet 
1 Bermuda 11 w t /m 1 / 

1 16 w compleet 
1 Brits Gufana9 w t /m 24 ct. 
1 15 w. compleet 
1 Bnts Honduras: G w t /m 25 ct. 
1 12 w. compleet 

Bnts Solomons 10 w t /m 1 / 

14 w compleet 
Brunei 10 w t /m 25 ct 

1 14 w compleet 
Cayman Isl 11 w t /m 1 / 

14 w compleet 
1 Ceylon 9 w t /m aO ct. , 
1 13 w compleet , 
1 Cyprus 11 w. t /m 50 m. 

15 w. compleet 
Dominica 11 w. t /m 24 ct. 

1 15 w compleet 
Falkland Dep. 10 w t /m 1 / 

15 w compleet 
Gambra: 8 w. t /m 1 /  , 

15 w. compleet , 
Gibraltar: 10 w t /m 1 / 

14 w. compleet , 
Gold Coast. 9 w, t /m 1 / 

12 w compleet , 
Great Britam Agencies: 
Tangier: 17 w t /m 1/6 

20 w compleet , 
Morocco: 10 w. t /m 1 /  ^ , 
Bahrain: 10 w. t /m 1 R. , 

13 w . compleet , 
Kuwait : 10 w. t /m 1 R. , 

1 13 w. compleet , 
Muscat 10 w. t / m 1 R. , 

11 w compleet , 
Grenada 10 w t /m 25 ct. , 
Hong Kong. 9 w. t /m 1 $ , 

12 w. compleet , 
Kenya 6 w t /m 1 / 

10 w. compleet 
Leeward Isl. 10 w t /m 24 ct. , 

15 w compleet , 
D e hoge waarden der series z 
afzonderlijk verkrijgbaar. 

Malaya Malacca 12 w t /m 50 c t , 
15 w compleet 

Malaya Penang. 12 w. t /m 50 ct., 
15 w. compleet 

n Kl c J 
U, IH. 5/3 

E 

2,35 
. 29,50 
, 1.90 
, 14.25 
, 2,45 
, 12,80 
, 2 . — 
, 30,80 
, 3,30 
. 3 2 , — 
, 2 , — 
, 2 , 

, 15,50 
, 2 , 

, 15,50 
, 2,80 
, 3 2 , — 
. 2,10 
, 3 1 , — 
, 2,45 
, 32,75 
, 2 , — 
, 13,25 
. 2,40 
, 16,10 
, 2,60 
> 15 ,— 
, 2,45 
. 21,25 
, 3,45 
, 30,45 
, 2,50 
, 16,75 
. 2,60 
, 31,50 
, 1,95 

34,50 
, 2,25 
, 29.50 
. 2 , 

, 14.25 

7 , — 
, 19,50 
. 2,65 
, 3,40 
, 21,15 
, 3,40 
. 21,15 

3,40 
, 5,50 
, 2,10 
, 2.80 
. 18.25 
. 1,65 

28,50 
2.10 

30.85 
jn ook 

3,10 
16.75 

3,10 
16,75 

k M 
in 

NGELSI 
Queen Eliza 

Malta. 10 w t /m 1 / 

Mauritius 12 w. t /m 1 R 
15 w. compleet 

Montserrat : 9 w t /m 24 ct. 
13 w compleet 

N a u r u . 7 w t /m 1 / 

9 w compleet 
N e w Hebrides: 8 w t /m 50 ct 

11 w compleet 
N e w Zea.and 10 w t /m 1 / 

14 w compleet 
Dienst 7 w comp'eet 

Nigeria: 8 w / m 1 / 

12 w. compleet 
Norfo lk Isl. . 6 w. compleet 
N o r t h Borneo 9 w t /m 1 $ . 
N o r t h Rhodesia 10 w t /m 1 / 

14 w. compleet 
Nyassaland: 10 w. t /m 1 / 

15 w compleet 
Papuc 10 w. t /m 1 / 

15 w compleet 
Rhodesia Fed.: 10 w t /m 1 / 

15 w compleet 
St Helena 10 w. t /m 1 / 

13 w. compleet 
St. Kttts 8 w t /m 24 ct. 

13 w. compleet 
St. Lucia 10 w. t /m 25 ct. 

13 w. compleet 
St. Vincent: 9 w. t /m 24 ct. 

12 w. compleet 
Sierra Leone 8 w. t /m 1 / 

12 w. compleet 
Seychelles 11 w t /m 1 R. 

15 w compleet 
Singapore 12 w. t /m 50 ct. 

15 w compleet 
Somaliland' w t / m 1 / 

11 w compleet 
South Africa 9 w. t /m 1 / 

14 w. compleet 
SouthRhodesia: 10 w, t /m 1 / 

15 w. compleet 
South West Africa 7 w t /m 1 / 

12 w. compleet 
Tonga 10 w. t /m 1 / 

14 w compleet 
Trinidad 9 w t /m 24 ct. 

12 w. compleet 
Tnstanda Cunha 11 w t /m 1 / 

14 w. compleet 
WestSamoa. 8 w. t /m 1 / 

10 w compleet 

Queen Elizabeth II Album 
Commonweal th, kunsttederen 

E KOLONIËI 
Deth II series, ongebr. 
f 2,35 
„ 3,65 
„ 22,75 
„ 2,10 
„ 29,50 
., 1.90 
,. 6,50 
,. 3.40 
„ 17,25 
. 3 ,— 
„ 17,75 
,. 1. '5 
„ 1.90 
., 29,25 
,. 5 ,— 
,. 3,35 

„ 5 5 , — 

,. 5 5 , — 
,. 2,50 
„ 24,25 
., 2,75 
„ 32,35 
.. 2,50 
„ 15,25 
„ 1.80 
„ 23,35 
„ 2,50 
„ 14,60 
,. 2.60 
„ 14,25 
„ 1.90 
.. 29.50 
,. 3.75 
„ 24.15 
„ 2,80 
,. 16 ,— 
„ 2 , — 
„ 14,50 
„ 2,25 
„ 17,50 

,. 5 5 , — 
„ 2,15 
„ 17,30 
., 2,30 
,. 24 ,— 
.. 2,10 
,. 2 2 , 

,. 2,90 
„ 15,75 
„ 2.35 
.. 6 .— 

British 
schroef

band, gewatteerd, schroeven aan 
binnenzijde, voordruk 
Blanco bladen voor dit albun

per 100 

Kristalheldere tussenbladen 
per 100. 

'ndonesie Blindeninstituut (4) 

I T I C O D 1 
1 1 1 r w K 

f 16,50 
f 5,— 

f 3 , — 

0,50 

België Rode Kruis zegel f 
Mozartserie (3) „ 

Aden 25 et nw. kleur 
2/ nw kleur „ 
5/ nw. kleur 

Australië Olymp spelen, groen „ 
Barbados 24 ct frank.zegel „ 

48 cc idem „ 
Canada: IJshockey (1) 

I e Ministers (2) 
Br. Solomons, frank zegels Kon.E. 

10 w t /m 1 / 

dem, 2/ t /m 10/ (4) 
Falkland Dep . : Zuidpoolexp. (4) , 
Malta frank.zegels t /m 1 /  (10) „ 

idem. 1/« en 2/ 

idem. 3 d. 
idem, 2/6 

N e w Zealand 100 jaar Zu id 

land (3) 
6 d. nw type frank.zegel „ 

Nigeria Kon. bezoek (1) „ 
Rhodesia Fed : nw 2 % d.frank.z.,. 
St. Helena 100 laar postzegel (3)„ 
Sierra Leone* frank.zegels Kon E. 

/ . d t /m 1 /  (8) 
idem. 1/3 t /m £ 1 , — 

Ceylon: Jub I e Minister (1) ., 
China Marx en Leninherd (4) „ 
Formosa. Defensiedag (3  f b lok) , 

10 laar Ver. Naties (3) 
Denemarken 60 öre 1000 laar 

Kon. 
30 dre op 25 ore opdruk „ 

Duitsland. Mozartherd, (1) 
H. Heinoherd. (1) 

Oost Duitsland 20 pf dienst 
« e « 
Lufthansasene (4) „ 
idem. gestempeld „ 
H. Heincherd (2) 
idem. gest „ 
Leipziger Messe (2) „ 

Finland: Rode Kruisserie (3) „ 
100 laar telegraaf (3) „ 
Porkkala (1) 
30 Mk Kerk te Lammi „ 

Frankrijk Rode Kruisserie (2)„ 
Douai (1) 
Kol Driant (1) 
40 jaar slag bij Verdun (1)„ 
Dag V d Postzegel (1) 
Wetenschappeli]ke chr i j 

vers (4) 
Algiers Kankerbestrijding (1) „ 
Cote des Somalis: 500 frs. 

luchtp 
Reunion 6 frank.zegels opdr. ., 
Tunis 50 frs. frank zegel „ 

nw irank zegels (16) ., 
100 t /m 1000 frs luchtp. (4) „ 

Griekenland Vorstenceric (14),, 
Rotaryherd. (1) 

Joegoslavië: Joegosl. kunst (12) ., 
Libanon 'rank zegels (10) f 

0,20 
1 , — 
0,20 
1.45 
3,60 
1,25 
0,75 
1,45 
0,30 
0 55 

2 , 
11 25 

0,85 
2,35 
2,50 
0,20 
1,75 

0,95 
0.36 
0.15 
0.16 
0.80 

1.85 
27,65 

0,12 
1,90 
2.30 
2,25 

0,42 
0,22 
0,12 
0 1 2 

0,08 
1,40 
0,75 
0,90 
0.45 
0.25 
1 . — 
0,85 
0,40 
0,50 
0,55 
0,22 
0,22 
0,45 
0,22 

1,10 
0.30 

12.25 
0,90 
0,22 
4,75 

2 5 , 

6,80 
0,35 

10,50 

«.— 

4 

Vruchtenserie (10) luchtp. 
10 laar Ver. Naties (2) 

Lybië frank.zegels compleet 
t /m £ 1 . — (15) 

Monaco Fipex (Phil. tentoonst. 
N e w Y o r k ) serie (9) 
O l / m p speien (2) 
Portzegels met opdruk Pos

tes compleet (22) „ 
Rallye Monte Carlo (1) 
Huweli jksserie (5) 
idem, luchtpost (3) 

Noorwegen 25 en 70 öre frank. 
zegel (2) 
70 órc dienst , 
Kroonpi inses Martha (2) , 

Saargebicd: Saarmesse (1) , 
Syria: 10 laar V e r Nnties (4) 

Kinderzegels (2) 
Vaticaan: St Bartholomcus (3) , 

Luchtpostserie (9) 
Verenigde Naties. V\^ereld Ge

zondheidsorg (2) 
IJsland Electrische Centrales ( 4 ) , 

Waterval len (4) 
Zweden O! mp. spelen (7) 

idem, I e dag env. 
Zwi tser land ' Propagandaserie 

(4) 
Orders minder dan f 1 0 , — porto 

'.— 
7,25 

3 2 , _ 

3,70 1 
0 70 1 

9,— 1 
1.50 
0.50 1 

12,50 1 

068 1 
0.50 1 
0.85 1 
0.22 1 
1,65 
1,40 1 
1,20 1 
5.25 1 
0.60 1 
2.15 
2.25 
1,75 
2 , — 

0,90 1 
extra. 1 

Alle aanbiedingen ziin vrijblijvend | 

O C C A S I O N S : 
Curasao: 1950 1 ct. t /m 1 1 0 . — 

nrs 211/32 ongebr 
1941 luchtp. Prins Bern

hardserie nrs 18/25 gest. 
pr. ex 

Suriname: 1931 D o X  s e n e nrs 
8/14 gest. pr ex 
1941 Luchtp 5 GId . nr 18 . 
idem, gest pr ex 
idem. 10 GId nr 19. 
ongest . 

Argentinië 1930 6 Sept Revo

lutieserie. compl nrs 326/ 
350 met opdruk Muestra 
(frs 129050) 

Bermuda 1938 2/ t /m £ 1 .  . 
nrs 114/119B. ' rs . 1 7 6 0 0 , — , 

Malta 1922 i 1 — nr 95 frs 
7500 
1928 O p d r P & R nrs 135/ 
153 frs 8 2 5 0 , — 

St Helena: 1934 100 jaar Kroon 
Kol nrs. 79/88. frs. 24975,—, 

Palestina 1948 Egypt, bezetting 
l m t / m £ 1 , — nrs. 1 / 1 9 . 
1953. idem met 3 balken

opdruknrs 20/38. frs. 4965 , 
idem. opdruk 6 Balken nrs. 
20/38B, compl frs 30750,, 
Luchtp. 1948 nrs. 1/12 

idem, 1953 opdruk 6 balken nrs 
13/24B compl. frs. 23250,— , 

47,50 

60.— 1 
97.50 1 

225,— 
210.— 

45,— 1 

85 ,— 

9 0 , — 

42,50 

42.50 1 

135.— j 
29.— 1 

30,— 1 
125,— 

7,50 1 

110,— 1 

P P O S T Z E G E L H A N D E L  G R O N I N G E N 
1 P O S T G I R O : 277850 TEL. 0590027768  GR KR. ELLEBOOG U 

ZICHTZENDINGEN Zegels per stuk 
Grote keus van vrijv\^el alle landen 
Geen samenstellingen van alleen goedkope zegels  Ook vele betere nummers aanwezig 

Interessante boekjes van z.g. afgesloten landen; o.a. 
KRETA, LETLAND, LITAUEN, ESTLAND, 
MEMEL. DANZIG, etc. 

Vele landen tot en met de laatste uitgiften bijgewerkt: 
o.a. LUXEMBURG, NOORWEGEN, FINLAND, 
ZWITSERLAND, VERENIGDE STATEN etc. 

Vraagt U het gewenste land eens ter Inzage — Onbekende aanvragers gelieven referentie bij te voegen 

POSTZEGELHANDEL G. KEISER & Z O O N N.V. ■ DEN HAAG  PASSAGE 2527 



ixoell 
oekema 

Veilinghericht! 
veilt op 24 april 's middags en 's avonds 

25 april 's middags 

in gebouw AMICO, Nieuwsfraaf 30 te 'sGravenhage 

NEDERLAND EN OVERZEESE RIJKSDELEN 
Een groot aantal kavels 1e emissie. Zeldzame series en zegels. 
Postfris en gebruikt. )apanse bezettingzegels. 

tjoem 

ixoell 

E U R O P A KLASSIEK EN OOK MODERN 
Prachtige postfrisse collecties etc. etc. 

O V E R Z E E DIVERSE INTERESSANTE KAVELS 
Veilingcatalogus met zeer veel afbeeldingen gratis verkrijgbaar. 

?Ja Telefoon 110319 Giro 247130 
y S  C j K A V t l N M A V j t Prlnsestraat 5860, hoek juffrouw Idastraat 

AUCTIONARIS Inzendingen voor de meiiuni veiling zien wij gaarne tegemoet. 

Postbus 45 

SURINAME 
RODE KRUIS 1 9 4 2 POSTFRIS 
GROTE C (oplaa« 5600 series) Prijs 
No. *20Sa, + 5 op 7% cent f 2,— 
No. •202a2O5a, Lp. 23a cpl , 18.— 

*idem In blokken van 4 , 72,— 
No. *23a Luchtpost, +S op 10 c , 3,— 

KLEINE c (oplaag 4400 ser.es) 
No. •205b + 5 op 7% cent 2,50 
No. •202b205b, Lp. 23b cpl 20,— 

•idem in blokken van 4 „ 80,— 
No. *23b Luchtpost, + 5 op 10 c 4,— 

PAREN GROTE C + KLEINE c (oplaag 1000) 
No. «2O2a/b205a/b, Lp. 23a/b cpl „ 42,50 

•idem m blokken van 4 „ 85,— 
No *205 a+b, + 5 op 7 / , cent 4,50 
No. •23a+b Luchtpost, + 5 op 10 c 7,50 

•idem in blok (2 paren ' + b) , 15,— 

VERTICALE PAREN GROTE C + K L E I N E c 
No. •202a/b205a/b, Lp. 23a/b cpl „ 150,— 

(één serie disponibel) 

„S ' MET P U N T I G EINDE 
No. •205c, + 5 op 7% c. (opl. 792 ex.) 10,— 
No. •23c Luchtp., + 5 op 10 c. (956 ex.) 15 — 

STRIPPEN GROTE C—SPITSE 5—GROTE C 
No »205 a + c + a 15,— 

STRIPPEN GROTE C—SPITSE 5—KLEINE 
No. »205 a + c + b , 15.— 

O P FIRST DAY COVER! 
No 202205 en Luchtpost 23 22,50 

Deze Rode Kruiszegels zijn op het ogenblik 
i.v.m, de geringe oplagen de goedkoopste 
zegels van Nederland en Overz. Rijksdelen' 

J.K. RIETDIJK NV.  DEN HAAG 
Telefoon 117020 — Giro 420875 — Lange Poten 15 A 

A A N B I E D 
23 gebruikt 
41 
62 
63 
66 gebruikt 
67 
79 

122 gebruikt 
145 
146 
149 
150—60 
176 gebruikt 
217—19 
258—66 
267—72 
291 gebruikt 
292 
292 A 
293—98 
301 
303—14 
323 
324 
325 
356—62 
riNE OE BUHR 
t 

c 
.c 
u 
t> 
** [1PWjffiHB|p 

O. 

M 

i 
* 
ü j 
• « j 

1 A M S T E R D A M 

I N G 
2 , 
5,50 
2,50 
2,50 
6,— 
2,50 

15,— 
5,— 
3,— 
3,— 
6,— 

22,50 
40,— 

5,— 
12,— 
4.50 
2,50 
5,— 
6,— 
6,— 
7,50 
7,50 
1.50 
2,50 

6,— 
15,— 

B E L G I Ë . 
383 
386—89 
400 
436—37 
471—77 
481—83 
488—95 
504—11 
513—18 
519—26 
532—37 
556—67 B. 
583—92 B. 
593—601 

Postfris, tenzij anders vermeld. 
, 

602 sebruikt 
603—14 
623—24 
625—30 
631—40 
661—69 
674—89 1 an 
701—9 
716—24 
728—36 
737—42 
756—60 
773—80 
781—84 
785—86 
787—91 
792—97 
803—6 

II ., 

_̂  

•■ 

" 

16,50 
2,— 

16,50 
5,— 
3,50 
2,— 
4,— 

11,50 
7,50 
4,50 
2,25 
4,— 
2,— 
1 ,— 
2,50 
2,— 
2,— 
1,50 
J,50 
1,50 
6.— 
1.50 
1,50 
4,— 
«.— 
4,— 
5,— 
2 , _ 
4,50 
6,— 

11,50 
3,— 

POSTZEGELHANDEL 

N.Z . Voorburgwal 

814—22 f 
827—31 
834—40 
842—44 
860—62 
868—75 
876—78 
879 
880—91 
900—07 
912—17 
924—26 
927—29 
93037 
938—40 
Vllegp. —4 , 

„ i—7 , 
Port 2 

8 
10 

Kranten 1—18 
plus 8a , 

Expres 4—5 , 
Dienst 1—6 , 

,. 7—15 , 
Spoorw. 129 

,. 21335 . 
,. 29193 . 
., 29597 , 
„ 33133 . 

Blok 5 

„ 1821 

6.50 
6,50 
4,— 
1,80 
2,75 
4,— 
3.— 
5.— 

22,— 
4,— 
3,— 
1 . — 
1.50 
4,25 
3,25 
3,50 
3,50 
3,50 
2.— 
7,50 

25,— 
3,— 
3,— 
4,— 

, 12,50 
7.50 
1,50 
2,75 
6.50 
2.50 
3,— 

12.— 
T I N E DE B U H R 

AMSTERDAM 
347  Telefoon 33324 — Giro 566731 

TE KOOP GEVRAAGD: 
— OUDE BRIEVEN (met zegels en voorphilatelistische) 
— LUCHTPOSTBRIEVEN 

Aanbiedingen aan: 
GEUZENDAM'S POSTZEGELHANDEL c/v 
Torenstraat 89 — Den Haag — Telefoon 112186 

http://ser.es


ZONDER KOSTEN OF KOOPDWANG 
kan ieder serieus verzamelaar, wiens budget min. f 10,— per maand of keer bedraagt, een 

PROEFZICHTZENDING 
want voor zo'n eerste zending betalen wij ook de retourportokosten. 

BIJ EEN BUDGET VAN FL. lo.— kunnen 
wij U helaas geen onbeperkt bedrag aan zegels 
doen toekomen. Wel kunnen wij U daarvoor 
sturen een prima zichtzending van 

Nederland of Nederl. Indië 
Curasao of Suriname 

ter waarde van circa f 300.— a f 400.—. 
Tientallen van zulke zendingen, waarvan de zegel
inhoud onderling varieert, staan ter beschikking. 
Bij een periodieke toezending krijgt U dus suc
cessievelijk, met uitzondering van de duurste 
zegels, een vrijwel complete verzameling van 
Nederland en O. G. onder ogen, zowel gebruikt 
als ongebruikt. 
BIJ EEN GROTER BUDGET kunt U prachtige 
zichtzendingen ontvangen waarin zich ook de 
duurdere zegels bevinden van: 

Nederland en O.G. 
w. o. type en tandingen, roltanding, porten enz. 

c 

^uZZr. SURINAME 
alles ongebruikt 

1/7 f 5,—, 24/26 f 21,50, 27/28 f ^^0, 27/28 met 
spiegeldrul< f 2,50. Vraagt gratis prijslijst met zeer 
goedicope aanbieding zegels en series van Nederland 
per 10 en per 100. 
Zeer geschikt voor uw ruil met het buitenland 
Te koop gevraagd verzamelingen, partijen, massagoed 
en kilowaar. Vraagt gratis inkooplijst massagoed. 

POSTZEGELHANDEL G. v.d. EUNDE 
Petristraat 8  UTRECHT  (Oog In Al)  tel . 24082  giro 498361 

Vele verzamelaars van standing maken daarvan 
reeds gebruik, omdat zelfs de meest vergevorderde 
philatelist er iets naar zijn gading in kan vinden. 
Behalve Nederland en O. G. specialiseren wij 
ons in 't bijzonder in 
ENGELSE KOLONIËN, waarvan steeds een 

collectie ter waarde van 15 ä 20 duizend 
gulden aan verschillende zegels, in boekjes 
opgeplakt, aanwezig is. 

SCANDINAVIË, waarvan de boekjes rijk gesor
teerd zijn en waaraan ieder rechtgeaard 
verzamelaar zich zal verlustigen. 

ZWITSERLAND, waarvan vooral de zo lastige 
DIENSTZEGELS, in de verschillende papier
soorten, zeer uitvoerig aanwezig zijn. 

BELGIË  FRANKRIJK ■ LUXEMBURG 
RUSLAND  DUITSLAND MET KOLONIËN 
EN GEBIEDEN 

Van bovenstaande landen in 't bijzonder, maar 
ook van vrijwel alle overige Europalanden 
zijn mooie zendingen aanwezig. 

ZUIDAMERIKA EN FRANSE KOLONIËN 
Daarvan zijn mooie boekjes in omloop, die 
elke verzamelaar iets zullen bieden. 

Onscheidbare factoren zoals prijs en kwaliteit brachten wij hier met opzet 
niet ter sprake. Deze kunnen alleen aan hand van de werkelijkheid worden 
beoordeeld, evenals de geboden service. Laat U daarom de zendingen voor 
zichzelf spreken! En geef ons Uw verzamelgebied zo volledig mogelijk op. 
(Vermelden a. u. b. beginnend, gevorderd of vergev.). 
H E T K O S T U N I E T S . . . maar het zal U in de toekomst vele prettige 
uurtjes bezorgen. 

Postzegelhandel V A N D U Y N & V E R H A G E  Rotterdam  Berkelselaan 92b . Tel. /•8209 

INKOOPLIJST NEDERLAND 
is verschenen! 

Hierin zvjn zeer vele Nederlandse zegels opgenomen en wat 
vooral ook van belang is: de kinder en portzegels, eveneens 
per soort! U weet dus precies wat U maakt en er is geen 
sprake van een „slag in de lucht". 
U zult bemerken dat de prijzen nu aantrekkelqk zijn en 
dat het ook zin heeft om postzegels af te weken en in 
bundels te verkopen. 
op aanvraag zenden wij de lijst, aan serieuze reflectanten, gaarne toe. 

M. J. A. V. d. HAAGEN  DEN HAAG 
Van Lennepweg 67  Tel. 550454  Tel.adres „Haagphil" 



SURINAME 
Vele gelegenheidsaanbiedingen 

* betekent ongest ^ betekent gestempeld 

»1873 No. 13A 50 et f 25.— 
• „ 4Ax 3 et „ 11,— 
" ., 13Ax 50 et. „ 25,— 
• o f ., 1 1 et „ 1.10 
• of ° „ 2 2 et „ 0,30 
" „ 4 3 et „ 4,50 
• „ 4 3 et „ 5,— 
° „ 5 of 5B 5 et. „ 2,20 
° „ 6 10 et ,. 0 50 
• . , 7 12 / , et. „ 2,65 
o „ 8 15 et ., 1,30 
" „ 9 20 et ,. 6,— 
• „ 10 25 et. „ 3,— 
• „ 1 0 a 25 et „ 6,— 
■> ,. 11 30 et. „ 9,50 
" „ 12 40 et „ 7,50 
» „ 13B 50 et „ 6,50 
• „ 14 1 gId „ 17 50 

„ 15 2 / , gId „ 30,— 
• „ 14 1 gld „ 21,50 
• „ 15 2 ' / gld. „ 34,— 
»1890 „ 16 1 et „ 0,30 
» o f „ 17 2 et „ 0,25 
• ,. 18 2'X et „ 1,25 
° „ 18 2 / , et. „ 0 40 
• „ 19A3 et „ 1,50 
» „ 20 5 et „ 0,70 
" ., 20A5 et .. 1,40 
■'1892 „ 21 2'/, op 50 et „ 3,75 
o „ 22 2y, et „ 0,15 
• „ 22V onget 2y, et „ 2,— 
» „ 22V 2% et „ 4,— 
• „ 23 10 et „ 8,— 
° „ 23 10 et „ 1 25 
• ,. 24 12% et ,. 9,— 
° „ 24 12'X et. „ 2,— 
° „ 25 15 et „ 0,50 
» „ 26 20 et ., 0,65 
• „ 27 25 et „ 2,50 

„ 27 25 et „ 1,75 
»1898 , 29 10 op 12/ , et. „ 1,90 
• „ 3 0 10 op 15 et „ 22,— 

„ 30 10 op 15 et „ 18,50 
• o f ° „ 31 10 op 20 et „ 0,90 
• of ° „ 32 10 op 25 et. „ 2 25 
* o f ° , 3 3 10 op 30 et „ 1,25 
»1900 „ 34 50 op 50 et „ 7,50 
• „ 35 100 op 1 gld „ 6,50 

„ 35 100 op 1 gld „ 5,50 
• , . 3 6 2,50 op 2 / , gld „ 6,— 
° „ 3 6 2,50 op 2 / , gld „ 5 80 
• „ 37 25 op 40 et „ 1,50 
• „ 38 Tanding bi| deze „ 0,70 
» „ 38 zegels onvolkomen „ 0,70 
• „ 38B25op50ct „ 1,50 
• „ 38D 25 op 50 et „ 3,— 
• o f » „ 39 50 et o p l gld „ 11,25 
• of » , 40 50 et op 2y, gld , 52 50 

• o f »1902 
• No 

•1911 

•o f °1912 
• o f » No 
• o f ' 

»1925 

* 
•1926 

•1927 

•1929 
•1930 
•1931 

No 41 y,a. 
43 2 et 
43 2 et 
47 7 / , et 
56 1 gld Z 
56 1 gld 
57 2 / , gld 
58 5 et 
59a TêceBcehe 
60 K op 1 et 
61 y, op2 et. 
62 15 op 25 et. 
63 20 op 30 et 
64 30 op 2 / , gld. 
No 65 y, et. 
66 2% et 
67 5 et 
68 12% et 
65a68a 4 st. 
66b68c 4 St. 
74 3 et 
76 4 et 
77 5 et 
80 6 et 
82 7% et 
82B 7 / , et 
87 10 et 
88 12% et 
89 12% et 
92 20 et 

35 et 
100D50 et 
101 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
115 
117 
118 
113 
121 
122 
124 
125 
125 
127 
128 
129 

1 gld 
5 et 
10 et 
20 et 
50 et 
1 gid 
2 / , gld 
5 gld 
3 op 5 et 
10 op 12% et. 
15 op 12% et 
12% op 22% et. 
12% op 40 et. 
10 et 
10 et 
20 et 
21 et 
25 et 
30 et 
30 et 
212 et. 
513 et 
1013 et. 

130136 Brandk 
130 3 op 15 et 
132 12% op 75 
141144 
145 6 op 7% et. 
146149 

Oe prijzen blijven tot de zegels uitverkocht zijn geldig, ook van 

voorgaande aanbiedingen. De bestellingen worden zo spoedig mo

gelijk uitgevoerd hoewel de achterstand nog niet mgehaald is doch 

alles wordt uitgevoerd, of als het zover is, bericht ;^egeven 

0,20 
1,40 
1,20 
1,75 

30,— 
10,— 
27,50 
1,40 

15,— 
0,40 
2,50 

24,— 
3,25 

38,— 
0,20 
0,40 
1,60 
3,20 
4,— 
7.40 
0,30 
1,20 
0,25 
0,40 
0,35 
0,35 
0,30 
0,40 
0,75 
0,85 
2,25 
1,25 
2,75 
0,35 
0,70 
1,60 
6,50 
8,— 

30,— 
38,— 
030 
0,35 
0,45 
5,75 
5,75 
0,25 
0,10 
0,35 
3,40 
0,80 
0,85 
0,30 
0,45 
0,50 
0,55 
4,50 
0,20 
0,25 
6,75 
0,25 
5,75 

En bovendien bij aankopen boven f 10,— nog 10% 
korting en franco toezending. Orders beneden f 10,— 
porto extra. Alle zegels in prima staat. 

»1933 
»1936 

»1941 
• o f » 

»1946 
•1947 

•1948 

No 146 1 % X 1 % et. 
„ 150 6 et 
„ 157 y, et 
„ 158161 
„ 163166 
„ 167 10 et. 
„ 167A 10 et. 
„ 170 20 et. 
„ 170A 20 et 
„ 175 50 et 
„ 176 1 gld 
„ 177 1 % gld. 
,. 178 2% gld. 
„ 177 1 % gld. 
., 178 2% gld 
., 194 15 et 
,. 200201 
„ 205b 5 op 7% et. 
„ 210213 
„ 210a210e 
„ 214219 
„ 220243 
„ 221 1 % et. 
„ 240 1 % gld. 
„ 241 2% gld 
„ 242 5 gld 
„ 243 10 gld. 
„ 232 22% et. 
„ 233 25 et 
„ 234 30 et. 
„ 235 35 et. 
„ 236 40 et. 
„ 237 50 et 
„ 238 60 et 
„ 239 1 gld 
„ 240 1 % gld. 
„ 2% gld 
„ 242 5 gld 
„ 243 10 gld 
„ 244 12% 

245246 
, 245t Kopstaand 

Idem waarvan de breuken 
door de cijfers 1 overdrukt 
zijn, zodat er een dubbel 
cijfer 1 staat inplaats van 
2 x 1 % 
No 247248 en L.P. No 

en 30 Lepra 
„ 249260 
„ 264273 
, 267 27% et. 

„ 268 30 et 
„ 270 40 et. 
„ 271 50 et. 
., 272 60 et 
„ 273 70 et. 
„ 274275 
„ 276277 
„ 278279 
,. 284 1 op 7% 

f 1 , 
„ 0,65 
„ 0,12 
„ 0,45 
„ 0.75 
„ 0,25 
.. 27,50 
.. 0,70 
., 1 .— 
., 1,10 
„ 2 , 
„ *,— 
„ 4,50 
,. 5.75 
.. 6.75 
„ 2.60 
„ 0,45 
.. 3,50 
., 1,75 
„ 1,25 
„ 5,25 
„ 59,— 
„ 1,40 
„ K— 
.. 6,50 

:: 2?;!f 
„ 0,40 
„ 0,65 
„ 0,65 
„ 0,35 
„ 0,40 
„ 0,25 
„ 0,55 
„ 0,45 
„ 0,70 
„ 1,10 
„ 4,50 
„ 10,75 
„ 0,15 
„ 0,15 
,175,— 

, 225,— 
29 
„ V5 
„ 2,75 
„ 10.— 
„ 0.18 
„ 0,35 
„ 0,40 
„ 0,35 
„ 0 50 
„ 0,85 
., 0,75 
„ 0,90 
„ 6.75 
., 0.10 

»1951 No 
•1953 „ 

* 
. 294 

295296 
297307 

* Blok 308 
♦1954 „ 

* ♦1955 „ 

* 
* 
* 
*1930 No 
o 
*19A1 „ 
* 
o 
0 
0 
♦ 

♦1945 " 
*1946 .. 
♦1947 „ 
»1949 , 
♦1954 . 

♦1886 No 
0 

• o f » „ 
" „ 
♦ of ° „ 
° ,, 
" ♦ of ° 1892 
♦ of « „ 

• 
* 
« 
* 
o 

* ♦of ^1911 
♦ No 
° 
°1913 
0 
o 
o 

* 
" ,, 
* o 

° 
♦1945 „ 

312315 
316 Statuut 
317320 
321 322 
323 Jaarbeurs 
Kon Bezoek 

Luchtpost 
17 

1516 

18 5 gld 
19 10 gld 
2022 
2021 
2426 
2728 
2930 en Postz 24748 
31 ParamanboA'dam 
32 15 et 

Portzegels 
3 10 et. 
3 10 et 
3 10 et Type 1 
5 25 et 
6 30 et 
7 40 et 
8 50 et 
8 50 et Type 1 of II 
No 9 2% et 
9 2% et Type 1 
9 2% et Type II 

10 5 et Type II 
11 10 et Type 1 
11 10 et Type III 
12 20 et Type 1 
12 20 et Type III 
13 25 et Type III 
14 40 et 
No 15 10 op 30 et 
16 10 op 50 Type 1 
16 10 op 50 Type II 
1718 
19 2 et 
2122 
23 12 et. 
26 20 et 
26 20 et. 
28 30 et 
29 40 et 
30 50 et 
31 75 et 
32 1 gld 
3335 
3646 

f 0,60 
.. 1,40 
,, 3,50 
.. 2,40 
.. 3.— 
„ 0,30 
„ 1.10 
„ 1,10 
,. 0,25 
„ 0,35 

., 6,50 

.. 1,75 

.. 5.50 
„ 8 . 
„ 10.— 
„ 225.— 
„ 55.— 
,. 15,— 
„ 0,70 
„ 29,— 
, 1,50 
„ 4.75 
„ 1,35 
„ 0 60 

„ 35,— 
.. 32.— 
„ 40,— 
„ 6 , 
„ 1.10 
.. 4,75 
„ 1,40 
„ 1,65 
„ 0.15 
„ 0,25 
„ 0.55 
„ 1.75 
„ 5.50 
,. 7,— 
„ 3,75 
„ 0,65 
„ 3.75 
„ 0.90 
,. 22.50 
„ 42,50 
„ 47.50 
„ 0.15 
„ 0.25 
., 0,25 
., 0,30 
,. 0.85 
„ 0.75 
, 0.40 
.. 4.75 
„ 0,65 
.. 1 . — 
„ 1,30 
„ 3.15 
„ 13,50 

HENDRIK VAN DER LOO'S Postzegelhandel 
Philatelist isch Bureau  Laan van Nteuw Oost Indië 50  Den Haag  Voorheen 
Herengracht 8a  Telefoon 773712  Gi ro 24392  Bankier R Mees en Zoenen 
Neder l . Handel M i j . , Herengracht . Te bereiken vanaf Station Holl Spoor lt|n 4 en 4a; 
van Staatsspoor hjn 6 Afstappen Ie halte in Laan van N Oostlndie 

Vervolg van onze landenaanbieding 

San Marino 
1 * IS ongebruikt No volgens Yvert 

1* 
1 
2^ 
2 
3^ 
3 
A* 

\ 5» 
1 5 
1 «* 7 

3 
9 

10* 
11 

0,45 
0,50 
2,25 
1,75 
2.25 
1.50 
060 
0,50 
4,50 
3 — 

15,— 
11,25 
1,75 

15,— 
2,25 
0 75 

15 
20* 

3,75 
40.— 

slecht geeenteerd 

22 
2325^ 
2325 

31 

8.25 
3 . 
0.65 

18 — 

3233 
37^ 
44 
45^ 

4748 
49 

0.50 
1,75 

17,50 
1.75 
0 25 

5051 • 
5361» 
6267^ 
6880^ 
8186» 
S995^ 
97101 • 

102105^ 
106117 
118 121^ 
122127^ 
130132» 
134136^ 
137140^ 
I41158^ 
159 163* 

195' 

2,65 
2.50 
1,30 
1,50 
0,45 
0,50 
0,65 
2,— 

0,65 
0,75 
3 , 
2,25 
2,65 

40,— 
15 — 

164167* 
168175* 
168175 
176179* 
180183 
186192^ 
193204» 
205208^ 
211220' 
222223^ 
224233^ 
234246^ 
247257^ 

258* 
i59274^ 
275276^ 

277» 
278» 

27981 
28587» 
28889^ 
29095* 
296307» 
30813* 
31418» 

6 — 

20,— 
20,— 

2,75 
1,50 
4.50 
3.— 
1,65 
1,50 
1,10 
1,50 
1,25 
0,35 
1,40 

0,55 
0,90 
1,90 
0,20 
0,25 
1,40 
0,85 
2,25 
1 7 ' 

319* 
32033* 
333AB* 
33441* 

342* 
34345* 
34657* 
35864* 
36572* 

373* 
37482* 
38393* 

393* 
in blokvel 
39495 en 
Ltp 102 

Luchtpost 

110* 
1116* 
1718^ 
1920^ 
2125^ 

1,5ü 
6,00 
A20 
2,5C 
3,25 
2,— 
6 , 
0 75 
2 — 
1,50 
3,50 
5,75 
9,— 

2,— 

60,— 
20,— 
2,75 

13 — 
5 — 

2633^ 
3439» 

40» 
4252» 
52AC^ 
5360* 
6163* 
6465* 

66A* 
66* 
67^ 

6872* 
73* 
73A* 

8385* 
86* 

1,25 
1.05 
0.35 
2.40 
1 . — 

10,— 
0.25 
0,75 
0,85 
0,85 
2,25 
1,75 
2,10 
3,25 
0,85 
5 — 

87* 
88* 
89^ 
90« 
91* 

9297 
9899* 

100* 
101* 

Bloes 
1 * 

23* 
4* 
4*n 

3,2 
10,— 

1,— 
2 , 
2,— 
3,50 
1,25 
2,25 

10,— 

1,25 
0.50 
1 ,— 
1 — 

5* 
6* 

Expres 
■j 

18» 

Taxe 
6378* 

Colis 
Postaux 

115^ 
1632* 

35^ 

UW MANCOLDST NAAR 

Postzegelhandel Philadelphia 
J M GOSSE KRUISWEG 43 HAARLEM 
TELEFOON 15515 GIRO 135793 
BANK AMSTERDAMSCHE BANK N.V HA 

15,— 
22.50 

0.75 
0.75 
1 . — 

1 50 1 

4,25 
1,50 
3,— 

ARLEM 



Suriname: 
2% op 50 et ongebruikt no 
10 op 30 et ongebruikt no 
f 2,50 op f 2,50 gebruikt no 
50 op f 2,50 ongebruikt no 

Curasao: 
KRIJGSGEVANGENEN 
luchtp nrs 41 jUfa 
(plaatfout Kr 1 j gsgev.) 

21 A 
30 
36 
40 

postfris 

H. KOOPMAN 
N.Z VOORBURGWAL 
TELEFOON 33473 

f 70,— 
„ 20,— 
., 5,— 
„ 45,— 

f60.

314  AMSTERDAM 
POSTGIRO 513427 

SPECIAAL VOOR U 9 
Blanco Album schroefband kunstleer 100 bladen goed ruitjespapier f 5,50 
Blanco bladen in verschillende alburoformaten goed ruitjespapier p 100 „ 6 ■— 
BcQ ld catalogus Vidal 1956 bloemen f 1,50» Vidal Bloemen Album „ 10 — 
Vidal 1956 Dierenwereld Catalogus f 2,95, ld. Kerkelijke motieven „ 3 75 
Album 1956 Kerkelijke motieven f80,—, Album 1956 sportmotieven 40 — 
Rotary album f 7,50, Mariajaar album f 5,—, Album Ver Naties 5 — 
Bloc 10 jaar Ver Naties op officieel Art Craft first day cover . „ 1 0 — 
Kilo Belgische Spoorwegen, veiling 1955 duizenden Yvertfrancs , 12,50 
Wereld Kilo, prachtsamenstellmg meer dan 1000 soorten, probeer het< „ 15 — 
Silombra 1956, de nieuwste meest uitgebreide vliegpostcatalogus , 22 50 
Stender 1956, gecombineerde catalogus Amerika, Canada, U . N O „ 375 
Speciale catalogus N V P H 1956 Nederland en Overzeese Gebieden „ 2 50 
Puntstempel catalogus f 1,25, Losbl Denemarken album, m.cliché's „ 375 
Indonesia trilogie Catalogi 194648 Wcense druk 1949 tot heden . „ 250 
Maximumkaarten der Rembrandtserie 1956 op kunstkaarten . , 2 50 
Slagmeulder Les timbres faux de Belg que prachtwerk onmisbaar . „ 9 — 
Magne les Obliterations „Petits Chiffres* Francais 18521862 . „ 3 75 
Die Bosten der Welt, Actueel prijsboekfe met de 1000 uitblinkers „ 3,50 
Kleuren staalkaart, uitgever Stanley Gibbons opvouwbaar en handig „ 3,75 
Histoire de Monaco par ses timbrespost zo juist verschenen „ 5 50 
Yvert 1956 gehele wereld compleet (innnl oude nog mogelijk) 29 25 
Nederland „Armenwet" serie compleet gebruikt o ongebruikt prima , 22,50 
Nederland 1920 f 2 50 op f 10,— No 80 bloc van 4 met velrand ongebr , 67 50 
Speciale catalogus Rusland 1956, zo juist verschenen, bij tot heden , 6,25 
Gevouwen gomstrookjes p. 1000 merk Rapkin f 0 75 merk Philorga , 125 

Franco levering uitsluitend na ontv v betaling op giro 33655 ten name van 

RENNIE HAAGSMA 
Leeuwenst raa t2a H ILVERSUMTe 7«0«  Bankier Twentse Bank A'dam 

Soudan 43—49 incl 43A 
96—112 compleet . 
25 verschi l lende + ■ 

Egypte luch tp 29—40 
luch tp 25—28 
213—217 
218 
219 
220 Ong 
221 Ong 
238—241 Ong 
243—249 Ong 
250—253 Ong 
256—260 Gebi 
270272 Ong 
274 Gebr 
280 Ong 
281 Gebr 
304 Gebr 
326—£ 1 Gebr 
353 Gebr 
354—355 Gebr 
356—329 „ 
365—366 „ 
l p 28 A „ 
299—303 „ 
100 versch Egypte 
200 
250 
200 
100 
100 
200 

50 
100 

200 Versch New Zealand 
N Zealand 272—282 

262—263 
266 Gebr . 
2 9 1  294 . 
325—326 

„ 236 ong 
„ 258—259 ong 

Pales t ina 79—81 ong 
79—81 gebr 

frs 765,— 
1360,— 
400,— 
600,— 
120,— 
180,— 
200,— 
750 — 
150,— 

1250,— 
200,— 
165,— 
315,— 
310,— 
300,— 

1000,— 
175,— 
650,— 

1250 — 

Irak 
Austra l ië (veel platen) 
Canada 

New Zealand . 

f rs 380,— 
300,— 
100,— 
195,— 
80,— 

400 — 
450,— 

3500,— 
1575,— 

3 , 
S — 
1,25 
3,— 
0,60 
0,30 
1,— 
3,25 
0,65 
5,75 
1 
0,80 
1,65 
0,75 
1,50 
3,50 
1,— 
2,75 
3 , 
2,75 
0,15 
0,35 
0,10 
0,45 
0,20 
1,75 
2,25 
8 

13,50 
13,50 
2,25 
2,— 

12,50 
1,25 
3,75 

12,50 
1,75 
1,25 
0,40 
0,75 
0,25 
1,75 
2,— 
8,50 
4,50 

Voor iedere 100 Neder landse Kind en of Zomerzegels 
geven wij U in rui l frs 1500,— aan ande re zegels naa r 
onze voor raad Deze beva t t en veel be te re w a a r d e n 
Verder zoeken wij voor onze expor t be te re verzamel ingen 
Europa, Wereld, Eng Kolomen, alsmede engrosposten 
Stel t U zich eens met ons in verb inding 
Stor t ingen op giro 231613 ten name van P Mastenbroek , 
Fr van M i e n s s t r a a t 79 B, Amste rdam (Z) , ten gunste van 

,,POSTIMEX" 
FR. VAN MIERISSTRAAT 79B 

AMSTERDAMZ 

Te koop gevraagd : 
VerzamelitiKen ) 
Partiien > postzegeU 
Betere losse i 

Speciaal interesse voor oude 
van de eehele wereld. 

AANBIEDING 

INDIË 

tegels 

1 1864 10 c onget pr ex (o) ƒ 20,— 
1870 Koning 2'/« gld (o) , 
1892 Koningin 12'/! c (x) , 
1900 2'h op 2V« gld (x) , 
1915 Rode Kruisserie (x) , 
1941 25 gld Konijnenb (o) , 
1947 80 c vert waterm (x) , 
1931 Lp 30 c -7V! gld (x) „ 

, P/t gld (x) , 
1946 Makassarp serie (x) 

7,25 
3,90 
8,50 
4,— 

47,50 
3 2 5 

17,50 
7,25 
7 50 

ALBUMS 
Nederland (O G ) (exels ) 

Bondsalbum K 11 
,Hol l and" album . . . 

Alsv binoenschroeven . . 
D A V O " album 

Groot insteekboek 
26 X 32 cm 10 bladen 
ieder blad aan 2 ziideo 
12 stroken 
Als-i 20 bladen 

Insteekbockies ƒ 0,75 
ƒ 1,50, ƒ 2,—; ƒ 3 25, 
f 6,75 

Schaubek Europa . 
Overzee 
Wereld 

ƒ 6,50 
, 8,50 

., 14.— 
„ 15,— 
„ 22 50 

„ 10 — 
■ 18.— 

ƒ 0,95 
ƒ 3 60 

„ 14,10 
„ 20,25 

16 80 

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

VttJ V R A G K N 

TE KOOP 
tegen de hoogste prijzen 

a Gewoon Nederlands kilo-goed 
b Andere kilo's dan Nederlandse 
c Goede series, collecties 
Verzoeken alleen aanbiedingen MET 
prijs 

Onze nieuwigheden-zendingen ALLE 
nieuwtjes direct na uitgave tegen con 
currerende prijzen leverbaar. 
Onze zichtzendingen Nederland en 
O G en Europa 
Onze pri|sli|sten die wij gedurende enige 
tfjd gratis en franco toezenden 

A U F DER H E I D E ' S POSTZEGELHANDEL 
H I L V E R S U M — SURINAMELAAN 31 — TELEFOON « 2 3 
FILIAAL A M S T E R D A M — N Z VOORBURGWAL 151 — TELFFOON 471C3 

WIJ VRAGEN UW AAN
DACHT VOORi 



Onderstaande gezamenlijke Amsterdamse postzegelhandelaren brengen hun geachte clientele 
hiermede beleefd ter kennis, dat hun winkels voortaan op 

DONDERDAGMIDDAG na 2 uur GESLOTEN zullen zijn 
Alfabetisch 
gerangschikt 

AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL N.Z. Voorburgwal 151 
F. VAN BERKEL , . , . Spulstraat 328 
M. Z. BOOLEMAN'S POSTZEGELHANDEL . , , . . Galerij 47 
POSTZEGELHANDEL TINE DE BUHR , . N Z Voorburgwal 347 
J. M. VAN DUURA Kinkerstraat 12c 
D. EDERZEEL'S POSTZEGELHANDEL . N.Z. Voorburgwal 172 
JAC. ENGELKAMP Spuistraat 301 
K. FREYHAN Paleisstraat 23 
GELDERSE POSTZEGELHANDEL (N. VAN GELDER) . . N.Z. Voorburgwal 318 
HAGA's POSTZEGELHANDEL , Gravenstraat 24 

, J. JONEN Gravenstraat 30 
TEN KATE & BORCHERS Gasthuismolensteeg 13 
R. KLOEK Rosmarijnsteeg 4 
H. KOOPMAN ■ . . . . N.Z. Voorburgwal 314 
L S. KUTTNER N.Z. Voorburgwal 346 
J. MEBUS N.Z. Voorburgwal 248 
J. W. LA RONDELLE (POSTZEGELHANDEL „ZUID") . . Sarphatipark 107 
J. RIJXMAN V. Woustraat 5 
G. R. STURMS ? N.Z Voorburgwal 371 

Zeer goedkope aanbieding 

EUROPA 
in 

SERIES 
ZIE DE YVERTPRIJZEN! FRANCO BOVEN f 10, 

A l b a n i ë 
•120—126 
•231 A — L 
•256 A — M + 

Lp 35 H—L 
*257 270 
•257—279 
*335 A — F 
A l b . P o r t 
•18—21 

G r i e k s e B e z . 
v a n A l b a n i ë 
• 1  2 5 

A l l e m a s n e 
«•117 

Be lg ië 
•126—128 
•390—393 
'394—400 
•471—477 
•488—495 
•496—503 
•504—511 
•513—518 
•519—526 
•728—736 
Luchtpost 
• 1 — 4 
•8—11 
»15—23 
Expresse 
• 1 — 5 

Col . Posteaux 
• 2 0 5  2 0 9 
•213—235 

B e l g . C o n c o 
Luchtpost 
• 1 1  1 5 

2,50 
25,00 

7,00 
7,50 
8,50 
2,75 

2,40 

9 0 0 

20 — 

0,— 
7,— 

17 ,— 
2.50 
2,75 
2,90 
9,50 
6,50 
3,50 
5,50 

2.25 
12,50 
2 2 , — 

4 — 

< s . 
7 ,— 

6,50 

Bosnië 
"45—60 
•58—60 
"64—84 
•97—114 

•14 26 

Bu gar i j e 
•224—230 
»238—243 
»244—249 
•264—268 
•273—277 
Luchtpost 
»1—4 
•3a—4a 
»5—11 
» 1 2 — U 
»19—30 
D a n z i g 
•165—176 
»191—197 
•200 A — M 
•204—206 
•215—217 
•213—220 
id. onget. 
• 2 2 1  2 2 5 
•230—234 
ld. gebr 
•235—237 
•251—254 
•258—271 
Luchtpost 
• 2 5  2 9 
id. cebr. 
Port 

Dienst 
• 1 — 3 6 

10,50 
4 , — 

3 7 , — 
13 — 

7 — 

3 0 , — 
1 0 , — 

8,50 
5,50 

1 3 . — 

9 — 
8 . — 
5,50 

2 6 , — 
11.50 

1 9 , — 
5 0 , — 
3 5 , — 

3 , — 
1 , — 
1,25 

4 0 , — 
2,50 
3,50 
3,50 
1,25 
1,75 
5 , 

12,50 
12,50 

6.— 

 3 7 — 4 . 

D u ; t s a n d 
«■344—347 
•416—420 
• 4 2 1 — ' 2 5 
'»431—434 
•435—438 
«439—440 
• 4 / 9 — 4 8 2 
Luchtpost 
• 20—26 

Elza 
•S 23 

Lotharingen 
• 2 4 — 2 9 
O u i . Belg ië 
•23—25 

22,5C 

7 , 

1ü,5C 
1 1 

5,5C 
9,iC 
2 , 

4 5 , 

2 7 , 

3,5C 

4 — 

17,5C 
D u i . R o e m e n i e 
9e A r m e e 
°3—6 4 , 

S e r b i e n 
• 1 6 — 3 0 
D u i . C h i n a 
• 1 — 6 
id. gebr 
D u i . L e v a n t 
»52—56 
D . N w . G u i n e a 
• 1 — 6 
K a m e r o e n 
• 1 — 6 
M a r i a n e n 
• 1 — 6 
M a r o c c o 
• 1 — 6 
• 7 — 1 8 
• 4 ' :  V 

4 2 

6 , 

«,

13,5( 

1 1 . 

1 1 , 

17,5( 

7 . 

21,5( 
8 

M a r i a n e n 
" 7  1 5 
E c u a d o r 
•443—447 
Est land 
•67—68 
•67—8 G 
•97 112 
F r a . K o l . 
Expo '31 

G u a d e l o u p e 
• 1 2 7  1 3 2 
G r i e k e n and 
•348—361 
•369—374 
•375—393 

•125—141 
■379—397 
Luchtpost 
•12 23 
'24—25 
2 6  3 4 

Bloc • ! 
I e r l a n d 
•1—15 
L e t l a n d 
•132—136 
•137—142 
•148—153 n 
•154—59 + 

*■"■ i I •256—268 
Luchtpost 
• 6 — 7 
•10—12 0 
ld. get. 
1 3  1 5 0 
•30—32 0 
L i e c h t e n s t e i n 
•75—77 

• 9 0 — 9 3 
^ •104—107 
' •108—110 

ld. gebr. 
»111—113 
»114—116 
■"156—159 

16,50 

6 ,— 

1 9 , — 
14 ,— 
35 

65 ,— 

9,50 

12 ,— 
3 . 

14 ,— 

1 6 , — 
12,50 

7 
11,50 
29 ,— 
10 ,— 

3 0 , — 

3 .— 
3,25 
3,25 

12, JO 
16 ,— 

4 , — 
6,50 
6,50 

12,50 
6,50 

3,50 
«.— 
3,75 

1 « , — 
8 , 

8 , — 
3 0 . 

8,50 
7,50 

•158—160 
•159—160 
•161—166 
Luchtpost 
• 1 — 6 
• 7 — 8 
• 9 — 1 3 
•15—16 
• 1 7 — 2 3 
Dienst 
• 1 — 8 

L u x e m b u r g 
•39a—46 
•214—218 
•226—230 
»234—238 
•244—248 
»26—281 
»288—293 
•300—305 
•306—311 
•312—321 
•324—329 

»«/ 94 + 
96—100 

•216—217 
M e m e 
•126—138 
■»185—208 
M o n a c o 
•Lp. 2—7 
O o s t e n r i j k 
•331—350 
•374—377 
•378—389 
•398 A — 1 

•399—404 
•405—418 
•431—436 
• 4 6 0 : :  6 5 
♦543 ^ 5 2 
•634—637 
•653—662 
Luchtpost 
• 1 — 3 
♦4—11 
Port 
•131—154 

1 1 , — 
6,50 
8 , — 

2 0 , — 
32,50 

3,50 
7,50 

^<— 
2 3 . — 

44 ,— 
3,50 
6,— 
8,50 
9 , — 
8,50 
5,— 
6 , — 
3,50 
4,50 
6,50 

2 8 . — 
1' ,50 

9 , — 
42,50 

2,75 

9 , — 
4,50 
9,50 

29 — 
1 3 , — 
14,50 
2 9 , — 
12,50 
«,— 
1,50 
1,75 

3 , — 
«;

3 4 , — 

H o e m e n i è 
" 1 4 5  1 5 1 
uchtpost 
•4—6 
•7—10 
' 14—18 
Polen 
•310—320 
•356—362 
•371—372 
•374—378 
•379—389 
»400—413 
Luchtpost 
•1—9 

•385—391 
•469—470 
Luchtpost 
• 2 2  6 n 
•27—30 □ 

»38—40 
»38—40 
»49 58 
Spanje 
•261—271 
Tai S OW. 
•152—154 
•153—154 
•180—181 
•182—184 
•185—187 
•188—191 
•192—198 
•206—208 
•209—212 
• 2 2 1  2 2 8 

2 0 , — 

i.— 
4,50 
4,75 

3,25 
2,50 
4 . 
3,50 
6,50 

6,50 

7,50 
5,50 

15,— 
14 ,— 
1 1 . — 
15 — 
4,25 
9 

2 8 , — 

3,50 
3 , 

5,50 
2,25 
5,— 

1 0 , — 
7 , — 
2,25 

27,50 
1 « , — 

•242—251 
•258—262 
•270—273 
•282—283 
•292—296 
Luchtpost 
• 1  3 
• 7 — 9 
• 1 0 — 1 7 
Port 
• 55—66 
T u r k i j e 
»582—594 
•695—708 
»709—719 
•744—749 
•750—771 
»795—803 
Y o e g o s l a v i ë 
•170—181 
•179—181 
•182—193 
•194—203 
•210—221 
•216—221 
•225—230 
•231—236 
Port 
• 8 3 — 8 7 
IJaland 
•186—188 
•208—214 

Luchtpost 
• 1 5 — 2 0 
• 21—26 
Z w i t s e r a n d 
Luchtpost 
• 40 

3,25 
2,50 
3.75 
2.50 
2 , 

3 5 . — 
1 0 . — 

5,50 

2,50 

55,— 
12 ,— 
1 1 , — 

5,50 
2 5 , 

3,75 

4 0 , — 
3 0 , 

24 .— 
37,50 
22,50 
16,50 

7,50 
27,50 

7,50 

7.50 
3 , 

3 . 

2,50 

J. K. RIETDIJK N.V. 
DEN HAAG 

LANGE POTEN 15 A 
POSTREKENING A20875 

<̂ DRUK lOOM KUYGKOK'N'V 'I MAAKinTy 


