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Voor deze lage prijzen kan ik zeer vele zegels van de gehele wereld aanbieden, o.a. vele zeldzame nos van 
Duitsland, Frankrijk, Engeland (ook Pondenwaarden). Ik maak aanbieding op mancolijsten Voor mijn 
eigen wereldveizameling tot 1918 wil ik gaarne de mi] ontbrekende zegels ruilen, ïk mankeer nog genoeg 
zegels van buiten Europa. Veizamelaars of handelaars beschikkende over voldoende voorraad van buiten 
Europa en genegen op deze wijze hun doubletten te ruilen, kunnen bij mij zeker van hun gading vinden 
(Catalogus tegen Catalogus). Afspraken dienaangaande zie ik gaarne tegemoet. 
Al miin advertenties zijn nog geldig voor zover voorradig. Nederland en Overzeese gebieden gestempeld 
en ongestempeld ruim in voorraad, mancolijsten worden uitgevoerd na prijsopgaaf. 
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Indien ik een bel ter beschikking had zou ik deze thans doen 
luiden. Helaas zijn het geen vreugdeklanken, maar is het de 
noodklok, welke nu luidt. En wel voor een onderdeel van 
onze Nederlandse zegels, welke door onbekendheid van vele 
filatelisten, mogelijk ook wel door een bepaalde aversie van 
de speciaalverzamelaar van Ned. en O.G. tegen deze zegels, 
geheel op de achtergrond is geraakt. 

Dit onderdeel zijn n.1 de Nederlandse rolzegels. Veel is 
reeds over deze zegels geschreven, veel waars maar ook 
veel onwaars en het is mijn bedoeling om in deze voordracht 
de zaak tot haar ware proporties terug te brengen. 

Wat zijn nu rolzegels? Onder u zullen er zeker zijn, die 
mij direct hierop het juiste antwoord zullen geven. Maar in 
de meeste gevallen luidt het antwoord: dit zijn de roltan-
dingszegels. Indien ik dan hierbij opmerk, dat een rolzegel 
niet altijd een roltandingszegel behoeft te zijn en dat roltan-
dingzegels niet altijd rolzegels zijn, kijkt men mij verbijsterd 
aan. 

De definitie, welke ik er aan zou willen geven is n.1.: 
Rolzegels zijn zegels, welke door de P.T.T. in rollen zijn 

verstrekt. 
En nu dringen zich direct twee vragen op: 

Ie. Waarvoor dienen deze zegels in rollen? 
2e. Hoe worden de rollen vervaardigd? 

Het antwoord op de eerste vraag is n.1.; deze rollen dien
den voor het gebruik in de P.O.K.O.-frankeermachines en 
voor de bij de posterijen in gebruik zijnde automaten, maar 
in hoofdzaak toch wel voor de P.O.K.O.'s 

P.O.K.O. is de afkorting voor Poto Kontroll Kasse. Om
streeks 1922 werden deze machines hier aan de markt ge
bracht door de firma Dehlinger. Het zijn zeer vernuftige ma
chines, welke niet alleen een doelmatige controle beoogden, 
maar tevens de oplossing waren voor het tijdrovende zegels 
plakken. Wat het laatste betreft is de post hierin reeds tege
moet gekomen door grote aantallen drukwerken en brieven 
te doen versturen bij frankering bij abonnement of massa-
baarfrankering. Doch instellingen met een grote verscheiden
heid aan correspondentie konden hiervan geen gebruik maken 
en was de Poko-machine hiervoor wel de oplossing. Ware het 
niet, dat korte tijd na de invoering van de Poko-machines 
tevens de stempelmachines aan de markt kwamen, zo zou
den de Poko's een langer leven beschoren zijn geweest. De 
stempelmachines, vooral die, welke volgens het kasregister-
systeem werkten, waren veel eenvoudiger in het gebruik. 

Bij enige oefening was het mogelijk het aantal te frankeren 
stukken met de Poko op te voeren tot 120 per minuut. De 
werking van de machine was als volgt. In een kastje bevin
den zich zeven rollen zegels op een as. Door vóór het gebruik 
de gewenste rol voor te schuiven en tevens de te frankeren 
brief op het daarvoor bestemde tafeltje te plaatsen had men 
slechts de slinger te draaien om de brief te frankeren. De 
machines waren ingericht voor de levering stuk voor stuk; 
paren en strippen zijn op onregelmatige wijze verkregen. Het 
postmuseum is in het bezit van een machine, welke tijdens 
een tentoonstelling te bezichtigen was en tevens gedemon
streerd werd. 

JRuim zeventig machines zijn bij verschillende firma's in 
gebruik geweest. Sommige hebben er een lang gebruik van 
gemaakt, terwijl andere spoedig zijn overgegaan tot een stem-
pelmachine. 
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Een bijzonderheid, welke voor de herkenning van de rol-
zegels van essentieel belang is, is nl. het feit, dat in een 63 
tal machines een perforator was ingebouwd, waardoor de 
zegels nog voordat de verstrekking plaats had geperforeerd 
werden met de initialen van de verbruiker. Hierop zal later 
worden teruggekomen. 

Vraag 2: Hoe werden de rollen vervaardigd? 
In 1937 werd de rotatiedruk in Nederland ingevoerd. 

Voordien werden alle Nederl. zegels in vellen gedrukt. Dit 
is de oerstaat waarin toen ter tijd alle Nederl. zegels versche
nen. Om deze vellen tot rollen te verwerken, werden ze in 
stroken van 10 zegels gescheiden en vervolgens met een 
strookje van de buitenvelrand aan elkaar gelast. Daarna wer
den deze aanelkaar gelaste stroken door een eenvoudig op-
wikkelmachientje op een spoel opgerold tot rollen van 500 
of 1000 stuks. Bracht de aanmaak dezer rollen al veel extra 
werk met zich mee, groter nog waren de problemen waarvoor 
de posterijen geplaatste werden, toen van de zijde der gebrui
kers klachten werden geuit over de onvoldoende trekvastheid 
der rollen. Vele proefnemingen werden toen genomen om dit 
euvel op te lossen en het moet tot ere van de post gezegd 
worden, dat zij hierin volkomen geslaagd is. Het ontijdig af
breken der rollen veroorzaakte haperingen aan de machine 
en het bedienend personeel was niet altijd in staat dit zelf 
te herstellen. Om nu de trekvastheid te vergroten heeft men 
op verzoek van de heer Dehlinger in 1925 een wijziging aan
gebracht in de perforatie. In de kamperforator werden 
enige pennen weggelaten, zodat er meer papier tussen 
de zegels overbleef. Aanvankelijk had dit plaats in de korte 
zijde van de zegels, omdat de machines ingericht waren 
voor de verwerking der zegels in de lengterichting. Dit was 
het ontstaan van de tweezijdige roltanding. Toen er ook ma
chines kwamen welke de zegels in de breedte verwerkten, 
werden ook in de lange zijde enige pennen weggelaten; het 
ontstaan van de vierzijdige roltandingzegels. De drie gaats-
roltanding was een proef om uit te maken, welke tanding 
het beste voldeed. Slechts één machine, welke de zegels in 
de breedte verwerkte, is korte tijd in gebruik geweest bij de 
Ned. Kasvereniging. Deze machine bevatte echter geen per
forator, zodat echt gebruikte exemplaren slechts te herken
nen zijn op gehele brief van de Kasvereniging. 

<Zie foto vorige bladzijde). 

De aanmaak dezer zegels bracht echter een dubbele werk
wijze met zich mede, waaraan zeer veel minutieus werk ver
bonden was. Het telkens weglaten en aanbrengen der pennen 
in de kam is geen sinecure. Slechts één foutje is er geweest en 
komt voor bij het 30 cent zegel in de vierzijdige roltanding. 
Daar de fout spoedig werd opgemerkt is het slechts tot dit 
zegel beperkt gebleven. 

Het is dan ook te begrijpen, dat men naar middelen zon 
om deze perforering te vereenvoudigen dan wel geheel te 
doen vervallen. 

Door een dikker papiersoort aan te wenden kon men vol
staan met slechts twee pennen in de korte zijde te doen ver
vallen; het ontstaan van de hoekroltanding. Ten slotte heeft 
men door toepassing van een fijnere perforatie een volle
dige oplossing voor het probleem gevonden. Tot op heden 
toe worden nog steeds onze gewone zegels in de tanding 
13 ̂ ^ maal 12% aangemaakt. 

Er kwamen nog steeds klachten over het ontijdig afbre
ken der rollen, maar de oorzaak hiervan lag in het vastkle
ven der zegels op de rollen. Men weet dit aan het vochtige 
klimaat alhier, doch bij de automaten, welke in wind en 
weer staan is het sinds 1937 slechts zelden voorgekomen. Het 
vastkleven der zegels moet dan ook niet zo zeer geweten wor
den aan het vochtige klimaat als wel aan de aanmaak der 
rollen. Indien bij het lassen der stroken wat kwistig met wa
ter werd omgesprongen, was de mogelijkheid vrij groot, dat 
deze nog vochtige lassen bij het opspoelen der rollen 
bleven kleven aan de zegels. 

Waaraan zijn nu de rolzegels te herkennen? 
De aandachtige luisteraar zal het niet ontgaan zijn, dat er 

door de gevolgde wijze van aanmaak der rollen, geen enkel 
verschil is tussen een gewoon van het vel afkomstig zegel 
en een van een rol afstammende. Immers alle zegels op rollen 
stammen af van vellen zegels. Doordat nu een zestigtal firma's 
een machine bezaten met een ingebouwde perforator, zijn al-
le zegels, welke een bekende Poko-perforatie dragen onmid
dellijk als rolzegel aan te merken. Nu bestaan er in Neder
land enige honderden perforaties. Al deze perforaties zijn 
echter onder postale goedkeuring en vergunning toegestaan. 
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Indien er enige onder u zijn, die een aversie hebben tegen 
perforaties, kan het alleen maar zijn tegen die, welke door 
een gewone perforator zijn aangebracht, maar dan toch ze
ker niet die, welke afkomstig zijn van de Poko-machines. 
Deze laatste zijn nu juist het enige waarmerk voor een rol
zegel, een zegel derhalve, welke voor een speciaal doel is 
aangewend. In wereldverzamelingen komen menigmaal ge
perforeerde zegels voor, ook om aan te geven, dat er zegels 
voor een speciaal doel gebezigd werden, dan wel gebezigd 
dienden te worden, b.v. de dienstzegels van Australië met 
perforatie O.S. de Luxemburgse dienstzegels met perforatie 
„Officiel", het kruisje in de Zwitserse zegels en meerdere. 

Om nu uit alle geperforeerde zegels de rolzegels te her
kennen, dient men dus volkomen op de hoogte te zijn van 
alle 63 Poko-perforaties. Verder zal het duidelijk zijn, dat 
de rolzegels slechts gebruikt kunnen voorkomen. Postfrisse 
exemplaren bestaan derhalve niet, hoogstens een enkel onge
stempeld zegel, indien de post deze verzuimde af te stempe
len. 

Dit alleen gebruikt voorkomen der rolzegels kan een reden 
zijn, dat sommige verzamelaars deze zegels als roltanding
zegels niet in hun collecties wensen op te nemen, omdat ze 
slechts ongebruikt verzamelen. Er bestaat geen enkel be
zwaar, dat zij de open vakjes volplakken met ongebruikte 
roltandingzegels, ze kunnen deze desnoods verzamelen in pa
ren en blokken, omdat het voordruk-album hun dit zo voor
schrijft, maar zij kunnen er zich nooit op beroemen een col
lectie rolzegels te bezitten. Bovendien moeten zij zich wel be
denken dat deze roltandingzegels op verzoek van verzame
laars verkrijgbaar werden gesteld op slechts enkele kantoren 
en dan nog wel op bepaalde dagen en uren en aan speciale lo
ketten. 

Met deze laatste opmerking zullen enige onder u het mis
schien niet eens zijn, aangezien hun eens aan een gewoon 
loket roltandingzegels verstrekt zijn geworden. Inderdaad 
is dit het geval geweest op het einde van de dertiger jaren. 
Het betrof echter geen gewone verkoop doch een liquidatie. 
Doordat toen praktisch alle machines vervangen waren door 
een stempelmachine en de tanding 13'/» x 12% zeer goed 
voldeed ter vervanging van de roltanding, bestond er geen 
enkele noodzaak meer nog langer roltandingzegels in voor
raad te houden. Bovendien betrof het slechts enkele waarden, 
welke zelfs aan het filatelistenloket geen aftrek meer vonden. 

Enkele machines waren niet voorzien van een perforator. 
De zegels hiervan zijn alleen als rolzegels aan te merken, 
indien ze op gehele brief voorkomen met de naam van de 
gebruiker, waarvan bekend moet zijn, dat hij een Poko-ma-
chine in gebruik had. 

Welke zegels zijn nu als rolzegels gebruikt? 
Doordat in den beginne de zegels niet van een bijzondere tan
ding voorzien waren, zijn de rolzegels aanvankelijk onopge
merkt gebleven. Toen dan ook de roltandingzegels versche
nen, verkeerde ik in de veronderstelling, dat met de Poko-
machines tevens de roltandingzegels in gebruik waren, totdat 
ik een lijst met tevredenheidsbetuigingen in handen kreeg. 
Deze lijst verschafte mij waardevolle gegevens; eerstens 
de namen van vele der toenmalige gebruikers, en tweedens 
ook het jaar van ingebruikstelling der machines. 

Sommige firma's gaven als jaar van ingebruikstelling op 
1922 en 1923. Hieruit trok ik de conclusie, dat vóór de 
roltandingzegels reeds rolzegels moesten hebben bestaan. 
Deze zouden dus te herkennen zijn aan de overeenkomstige 
perforaties als op de roltandingzegels. Mijn vermoeden werd 
bewaarheid, toen ik bij het doorzoeken van kilowaar enige 
exemplaren vond met dezelfde perforatie als op de roltan
dingzegels. 

Perforatie A L (Amsterd. Levensverz. Mij.) links: op 10 ct-
zegel mei afstempeling 4-7-24 (kan dus op rol gebruikt zijn); 
rechts: zelfde perforatie op vierzijdige roltanding. 



Vanaf 1922 tot 1940 kunnen derhalve alle toen koerserende 
zegels met normaal formaat gebruikt zijn. Ik zeg met na
druk kunnen, omdat de mogelijkheid niet uitgesloten is, dat 
een firma een tot nu toe nog onbekende waarde ook heeft 
aangewend. 

Niet alle firma's hebben dezelfde waarden in de machines 
gehad. Het gebruik van rolzegels richtte zich geheel naar de 
behoefte van frankering door de firma. Een firma met veel 
briefcorrespondentie had andere waarden nodig dan een met 
vele drukwerken en tijdschriften, of een die weer vele post
pakketten,verzond, dan wel veel buitenlande correspondentie 
had. Enkele waarden zult u derhalve vergeefs bij sommige 
firma's zoeken. Tot nu toe zijn de volgende zegels als rol
zegels bekend (No. volgens handelarencataloog): 54, 55, 58, 
60, 61, 63, 65, 71, 72, 81, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 145, 
146, 151, 153, 153a, 155, 157, 158. Van de roltanding: alle met 
uitzondering van de No 30. en vermoedelijk No. 46, 56, 
57, 58 en 68. No. 30, het 35 et. zegel, is volgens opgave van 
de post nooit in rollen verstrekt; van de overige vijf 
nummers is het gebruik in de Poko-machine wel zeer twijfel
achtig. Verder de Nos. 170B, 171B, 172B, 173B, 174B, 175B, 
177B, 178B, 183B, 185B, 192B, 332, 334. Van de kinder
zegels zijn de volgende Nos bekend: 71, 72, 73, 74, 76, 77, 
78, 79, 80, 81, 83, 84, 88. 91 en 92. Een totaal derhalve van 
116 zegels. 

Door hun bijzondere tanding zijn de geperforeerde roltan-
dingzegels nog wel eens bewaard gebleven; echter zijn een 
groot aantal vernietigd, doordat men ze als beschadigd kwa
lificeerde. Maar van de rolzegels vóór en na de roltanding-
zegels zijn maar bitter weinig overgebleven. Deze zijn voor 
het grootste gedeelte verloren gegaan. Jammer. 

Het is dan ook zeer moelijk om een complete verzame
ling bij elkaar te krijgen, een verzameling derhalve van de 
zegels van alle Poko- gebruikers. Een verzameling van de tot 
nu toe bekende rolzegels ongeacht hun perforatie zal me
nigeen reeds veel moeite geven. 

Voor de speciaalverzamelaar komt er nog de moeilijkheid 
bij, dat men in het geheel niet weet, welke waarden de 
afzonderlijke firma's hebben gebruikt. 

Plotseling ontdekt men bij een Poko-gebruiker een nieuwe 
waarde buiten de reeds bekende. Ook komt het voor, dat plot
seling een perforatie van een tot nu toe onbekende gebrui

ker opduikt. Dit heeft zich een paar maal voorgedaan bij de 
zegels uit de tijd vóór de roltandingen ( z.g. voorlopers.) Ver
moedelijk hebben enkele firma's de machine korte tijd op 
proef gehad. De recente vondsten met perforaties: DE/B, 
SU/V, VC/A, zijn hiervan een voorbeeld. We zouden er reeds 
veel baat bij hebben, indien we van elke firma de datum van 
ingebruikstelling en van de uitschakeling der machines te we
ten konden komen. De eersten weten we slechts van enkele 
firma's, maar de laatsten van praktisch alle, dank zij de 
verzamelaars van de stempelafdrukken. Deze verschaften mij 
bereidwillig de datum der vroegst bekende stempeldruk uit 
hun collectie, zodat wel aangenomen kan worden, dat om
streeks dezelfde tijd de Poko werd uitgeschakeld. 

Velen zullen mi]n betoog onvolledig vinden, indien ik niet 
enkele woorden had gewijd aan de waardering der rolzegels. 
Dit is een zeer moeilijk punt. Bovendien is hierover zoveel 
mede te delen, dat het in de toegemeten tijd niet mogelijk 
is het in deze voordracht voor te brengen. Het lijkt mij dan 
ook wenselijker de mededelingen hierover uit te stellen tot 
een andere gelegenheid. Ik wil dan nu mijn betoog eindigen 
met de hoop uit te spreken, dat de rolzegels meer aan
dacht zullen krijgen bij de speciaalverzamelaar van onze Ne
derlandse zegels dan tot heden het geval is geweest. Indien 
wij het niet doen, dan doet het buitenland het wel, met name 
Amerika, waar men een grote interesse aan de dag legde 
voor onze rolzegels. Na mijn publikatie in het maandblad 
van september 1934 kreeg ik diverse brieven uit Amerika 
met verzoek om toezending van deze zegels en tevens om na
dere inlichtingen. 

Een groot gedeelte, dat niet vernietigd werd, is dan ook de 
oceaan over gegaan en zullen we straks voor de schaarse 
zegels moeten aankloppen bij verzamelaars in het buitenland. 

Aangezien deze voordracht zich niet zo goed leent voor 
demonstraties, kan ik hen, die zich voor onze rolzegels in
teresseren, slechts adviseren mijn inzendingen op de tentoon
stelling te raadplegen. Het overzicht is in zijn geheel opgeno
men en uit de gespecialiseerde collectie werd een gedeelte 
opgesteld. 

(Het bovenstaande is een lezing, gehouden op 1 september 
jl. in het Bonds-bekertournooi). 

HIGHWA YPOST OFFICES 
Een ieder kent ons Nederlands autopostkantoor wel, dat bij 
vele manifestaties aanwezig is en de verzamelaars met zijn 
bijzondere stempels verheugt. Ook in andere landen vinden 
we dergelijke autopostkantoren, maar in het buitenland vin
den we ook nog twee andere soorten. 

De eerste soort wordt gevonden in dunbevolkte streken 
zoals het Franse platteland, bepaalde delen van Israël en de 
Unie van Zuid-Afrika, verschillende Engelse en Franse ko
loniën. Ze rijden van gehucht naar gehucht, stoppen in elk 
plaatsje enige tijd en vervullen dan alle functies van een 
gewoon postkantoor, 's Avonds keren ze terug naar hun basis, 
als regel een centraal gelegen dorp of stadje, om de volgende 
dag opnieuw hun ronde te beginnen. We beelden als voor
beeld de stempels af van Autopostkantoor 2 van Formosa en 
Mobile Post Office Ibadan in Nigeria (afb. 1 en 2). 

De tweede soort, die we iets uitgebreider willen bespreken, 
is te vergelijken met de treinpostkantoren die we ook in Ne
derland kennen. Be post wordt tijdens het vervoer over de 
weg in een soort autobus gesorteerd, zodat een flinke tijds
besparing verkregen wordt. In het Nederlands bestaat (nog) 
geen naam voor deze manier van postvervoer, men spreekt 
wel van postauto's, maar die benaming zegt natuurlijk niets 
over het essentiële sorteren. De Amerikaanse en Portugese 
namen, resp. Highway Post Office en Autoambulancia, zijn 
veel duidelöker, maar eigenlflk niet in het Nederlands te ver
talen. 

Deze manier van postvervoer dateert uit de twintiger en 
dertiger jaren, toen vrachtauto en bus de locale spoor- en 
tramlijnen weg gingen concurreren. Oudere pogingen om op 
deze manier post over de weg te vervoeren hebben het niet 
verder gebracht dan plannen, zoals Rowland Hill's idee om 

door J. P. ViSiser 

263 



de post in de stage coach te laten sorteren, of kortstondige 
proefnemingen, zoals de Collection & Distribution Wagons in 
New York, Washington en Buffalo op het eind van de 19e 
eeuw 1); paardentractie is nu eenmaal niet in staat om te 
concurreren met treinen en trams. 

Het eerste werkelijke Highway Post Office (om deze naam 
nu maar aan te houden) liep als proef in Duitsland (1929) 
tussen Berlijn en enkele andere steden. De stempels waren 
ovaal met als Inschrift bijv.: BERLINSASSNITZ/KRAFT
KURS POST/VERSUCHSFAHRT 2, datum. =) Deze proef 
slaagde uitnemend, zodat met enkele permanente diensten be
gonnen werd o.a. tussen Leipzig en Neurenberg (afb. 3) en 
Stuttgart en Horb. Op het ogenblik loopt er zowel in Oost
als in WestDuitsland één H.P.O., nl. MagdeburgHalbertstadt 
(afb. 4) en StadeItzwörden (afb. 5). 

In de Verenigde Staten begonnen tussen 1925 en 1930 enkele 
postambtenaren ook voor H.P.O.'s te ageren, daar ze inzagen 
dat postvervoer over de weg sneller en efficiënter zou gaan 
dan met de treinen waarin ze werkten. Na enkele kortstondige 
proefnemingen, zoals de CHICAGO & AIR MAIL FIELD MO
TOR TRUCK (bewoording van de stempel, die helaas te flauw 
afgedrukt is voor illustratie) en veel geharrewar over de 
kosten begon op 10 februari 1941 de eerste permanente dienst 
Washington & Harrisonburg H P O. die een route van 142 mijl 
door de Shenendoah Vallei volgt. 

Sindsdien zijn er in dit land een tweehonderdtal lijnen in 
gebruik genomen, waarbij na 1946 voor elke eerste rit een 
speciaal stempel gebruikt wordt en een z.g. cachet met af
beelding van het voertuig, een routekaartje of dergelijke. Het 
is een aardig en niet kostbaar verzamelgebied dat in de V.S. 
dan ook al veel aanhangers heeft (afb. 69). 

♦ i ^ a H W A V FOST C 
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Afb. 9. 

De gewone ritten gebruiken een rondstempel met de, afge
korte, namen der eindpunten en de ritnummers, voorzien van 
een z.g. killer d.w.z. de eigenlijke vernietigingsstempel. Van 
deze stempel bestaan al vele varianten en enkele stempel
fouten. Soms vinden we in plaats van H.P.O. R.P.O.—H.P.O., 
dit wijst erop dat de stempel zowel m trein (Railway Post 
Office) als autobus gebruikt wordt. De stempels met R.P.O. 
onderin en TRIP in het datumveld zijn ook van H.P.O.'s af
komstig, de spoorwegmaatschappij heeft dan de treindienst 
opgeheven en is met bussen gaan rijden, die ook de post ver
voeren. De Amerikaanse postautoriteiten beschouwen dit met 
als een H.P.O. daar het vervoercontract met een spoorwegmij. 
gesloten is (afb. 1019). 
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Afb. 6. 
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Na de oorlog zijn ook in Noorwegen, Portugal, Spanje en 
Zwitserland dergelijke diensten ingesteld. 

Noorwegen heeft één dienst die dwars door Telemarken 
loopt (afb. 20). Men spreekt hier van Bilruten. 

In Portugal zijn de Autoambulancias in de plaats gekomen 
van opgeheven smalspoorlijntjes of dienen ter ontlasting van 
de hoofdlijnen (afb. 21 en 22). 

De enige Spaanse H.P.O. doet dienst op de Canarische 
eilanden en de stempel onderscheidt zich in niets van die der 
treinpostkantoren (afb. 23). 

Zwitserland zorgde in 1954 voor een nieuwtje op dit gebied. 
Na de opheffing van de tramlijn ThunBeatenbuchtInterla
ken, werd in '54 op het traject "ThunBeatenbucht een trolley
bus in dienst gesteld die enkele malen per dag een aanhang
wagen meevoert waarin de post gesorteerd wordt (afb. 24). 

Verder komt men wel eens' stempels tegen als Rutebilbrev 
(afb. 25), B.M. in ovaal, Autocorreo e.d., die dienen om de 
stukken, die in, aan een autobus bevestigde, brievenbussen 
gepost zijn, te kenmerken. Een systeem dus als dat van Gro
ningen, dat echter stempelloos werkt. 

Voor de snuffelaar in moderne kilowaar valt op dit gebied 
nog wel eens iets te vinden, zodat we eindigen met alle ge
ïnteresseerden goede jacht toe te wensen. 
Bronnen: B. A. Long: Mail by Rail, Chapter XVI 

(Uitg.: SimmonsBoardman, New York, z.j.) 
T.P.O., Magazine of the T.P.O. and Seapost Society, 
alle nrs. (Rotherham, Yorks. Engeland). 

Afb. 6. 

') Afbeelding van de stempel van Buffalo in Linn's Weekly Stamp Ne^\s; 
25 febi 1952, pag 6 

~) Zie Bochmann Katalog der deutschen Gelegenheitsstempel 

LIJST DER AFBEELDINGEN. 
1 Autopostkantooi 2, Taipei, Formosa 
2. Rijdend Postkantoor Ibadan, Nigeiia 
3. H.P O LeipzigNürnberg, rit 1. 
4. „ MagdebuigHalberstadt, rit 2000 
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5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
u. 
12. 

H .P .O . Stade-ItzwÖrden, rit t 
„ Coffeyville-Wichita, eerste rit op eerste dag 
„ Scranton-Harrisburg, Idem 
„ Los Angeles-San laclnto, idem 
„ Mattoon-Davenport , idem / 
,, Saginaw-Detroit, met lijnen killer en naam v. d. staat 
,, Charlotte-Asheville, met lijnen killer zonder naam v. d. staat 
„ Boston-Orleans, met P.T.S. (Postal Transportat ion Service) in de 

killer en zonder naam van de staat 
„ Tampa-Venice, met P.T.S killer, ornament i.p.v. H.P .O. en zonder 

naam van de staat 
„ Albany-Atlanta, T r ip 8 terug, T r i.p.v. trip 
„ Norfolk-Raleigh West Division. Halverwege worden de ambtenaren 

afgelost, daarom stempel voor het Oostelijke en het Westelijke deel 
van de lijn 

16. H .P .O . Altoona-Pi t tsburgh, r i t 5. Door een fout van de graveur staat 
TRIP tweemaal in de stempel, hetgeen echter duidelijkheidshalve 
niet is afgebeeld. 

17. „ Knoxville-Nashville. 1 in de killer i.p.v. P.T.S. 
18. „ Evansville-Louisville. Zelfde fout. Word t zowel op t rein als in 

bus gebruikt . 
19. ,, Portland-Seaside. R.M.S. (Railway Mail Service) in de killer. Bus 

\ an een spoorwegmij. 
20. Biiruien B 0 - Buiten Vinje 
21 H .P .O . Por to-Aveiro-Coimbra 
22. it Lisboa-Barreiro-Alcochete, zonder r i tnr . 
23. „ Los Berrazales-Las Palmas A *= Ascendautc = Teruï; 
24. „ Beatenbucht-Thun, rit 80 terug 

NEDERLAND 
Redacteur: J. Eijgenraam, Nieuwe Haven 123-a, Schiedam. 

KINDERZEGELS 1956. 
Op 12 november 1956 waren, in overeenstemming met de 

dienstorders, de in ons oktobernummer aangekondigde en 
afgebeelde kiriderzegels aan de postkantoren verkrijgbaar. 

Wij hebben in ons oktobernummer gemeld, dat de grootte 
van de waarden 2 + 3 c. en 10 + 5 c. een fractie verschilt 
met die van de overige waarden. Nu wij de hele vellen van 
alle waarden onder de loep mochten nemen, blijkt, dat de 
2 + 3 c. en de 10 + 5 c. meer verschilpunten hebben met de 
overige waarden, hetgeen ons noodzaakt deze beide afzon
derlijk te documenteren. 

2 + 3 c en 10 + 5 c. 
Vellen van 100 zegels. Zonder watermerk, 
l inks en rechts telcijfers 1-10 en 10-1. 
Geen ponsgaten. 
Kamtanding 12%, doch zichtbaar kleinere gaten. 
Beide waarden etsing L I en R I. 

•randing: boven en beneden 2 gaatjes doorlopend in velrand 
links en rechts geheel doorlopend in velrand. 

2 + 3 c. 
Boven velrand: etsing L I staat boven 5e zegel; 

2 vierkante kleurdotten boven 8e zegel. 
Benedenvelrand: geheel blanco. 
Bovenvelrand: etsing R I staat boven 5e zegel; 

2 over elkaar lopende gekleurde kruisen boven 6e zegel en 
twee vierkante kleurdotten boven 8e zegel. 

Benedenvelrand: onder zegel 97 een ± 10 mm verticale 
(lichte) streep en een idem onder zegel 98 (donkere). 
Alle kleuren der tekens (zowel boven- als benedenvelrand) 

in de hoofdkleur van het zegel plus de ondersteuningskleur. 

10 + 5 c. 
Bovenvelrand: etsing L I boven 5e zegel; 

2 vierkante kleurdotten boven 8e zegel. 
Benedenvelrand: geheel blanco. 
Bovenvelrand: etsing R I boven 5e zegel; 

2 over elkaar lopende gekleurde kruisen boven 6e zegel 
en twee vierkante kleurdotten boven 8e zegel. 

Benedenvelrand: een ± 10 mm lange verticale kleurstreep 
onder zegel 98 links, kleur rood; 
onder zegel 99 rechts, kleur rood; 
onder zegel 100 rechts, kleur bruingeel. 
Alle kleuren der tekens (zowel boven- als benedenvelrand) 

in de hoofdkleur van het zegel plus de ondersteuningskleur. 

5 + 3 c. 7 -I- 5 c. 25 + 8 c. 
Vellen van 100 zegels. Zonder watermerk. 
Links en rechts telcijfers 10-1 en 1-10. 
Voor deze drie waarden etsing I (dus geen L en R), steeds 

boven zegel 5. 
Kamtanding 12% met zichtbaar grotere gaten. 

Tanding voor deze drie waarden: 
boven doorlopend in velrand; 
beneden 1 gaatje doorlopend in velrand; 
links doorlopend in velrand; 
rechts niet doorlopend in velrand. 

2 kleurdotten voor alle drie waarden boven zegel 8 in de 
hoofdkleur van het zegel plus de ondersteuningskleur. Bo
ven zegel 6 en onder zegel 96 bevindt zich (bij alle drie 
waarden) een boogje met gaatje. 

Ponsgat: 5 + 3 c. onder zegel 98 (figuur: boogvormig, onder 
afgeplat); 
7 + 5 c. boven zegel 3 (figuur: komvormig); 

25 + 8 c. onder zegel 98 (figuur: hartvormig). 
Uit bovenstaande beschrijving blijkt duidelijk, dat de vel-

randen van deze serie Kinderzegels in hoge mate interessant 
mogen heten. 

Gegadigden zouden wij met klem willen aanraden, nu het 
nog mc.gelijk is, de interessante bijzonderheden daarvan zo 
compleet mogelijk te verzamelen. Wij voorzien, dat hieraan 
vroeg of laat veel meer aandacht zal worden besteed. In dat 
geval vrezen wij, dat het materiaal schaars zal zijn en niet 
anders dan tegen belangrijk hogere offers zal kunnen wor
den verkregen. 

Wat deze jongste serie Kinderzegels betreft, nu wij deze 
in de originele uitvoering hebben gezien, kunnen wij niet 
anders dan daarover met grote tevredenheid melding maken. 
Naar onze smaak een keurig uitgevoerde serie, met uitge
sproken Nederlands karakter. 

ruktoevalligheden. Wij tiebben diverse hele vellen van 
al.e waarden met de loep mogen nagaan. Slechts in enkele 
gevallen kwamen wij een nietig spatje tegen, hetwelk er 
eigenlijk niet mocht zijn. Wij zagen een 7 + 5 c. (zegel 6, 
Ie rij) met links m het fond een klein streepje boven het 
rechteroor. Op een ander vel was dit euvel echter reeds 
verdwenen. De heer J. Peerden te Roosendaal berichtte ons 
iets van dien aard, eveneens bij de 7 + 5 c, nl. een wit 
vlekje op het voorhoofd. Wij achten dergelijke „foutjes" 
(zo men zulks graag wil noemen) werkelijk van minimaal 
filatelistisch belang, eigenlijk niet vermeldenswaard. 

Olympiade 1956. 
De heer J. C. Kooymans te Zwijndrecht toonde ons de 

10 4- 5 c, waarbij de benedenboog van de 2e letter e van 
Nederland is weggevallen. Tn plaats daarvan bevindt zich een 
zwarte punt. Gegevens omtrent op welke plaats deze druktoe-
valligheid in het vel werd aangetroffen ontbraken. 

2 cent Van Krimpen. 
De heer C. Tamminga te Leeuwarden meldt ons dit zegel 

waarbij de c van cent in het midden is verdikt. Het betreft 
zegel 132 (14e rij, 2e zegel). De afwijking kwam op meer
dere vellen voor. Etsingnummer van het vel is niet gemeld. 

FILATELISTEN-LOKETTEN 
Aan de door ons gepubliceerde lijst van filatelisten-loket

ten kan worden toegevoegd: 
VLAARDINGEN, 2e woensdag van' de maand, 19—21 uur. 

Aan de filatelisten-loketten zijn de volgende zegels ver
krijgbaar: 

NEDERLAND 
Frankeerzegels type Van Krimpen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cent. 
Frankeerzegels type Hartz (uitgifte 1949): 5, 6, 10, 12 (nieu

we kleur), 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 (oranje), 45 (blauwgrijs), 
50, 60, 75 cent, en 
ƒ1,—, ƒ2,50. ƒ5,—, ƒ10,—. 
Nieuw: 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75, 85 cent en 
ƒ 1,—, ƒ 2,50, ƒ 5,— (nieuw). 
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Portzegels (uitgifte 1912-1938, met 'cent'): 4, 5, 15, 50 cent. 
Portzegels (uitgifte 1921, met 'ent'): 6, 7, 8, 12, 25, 30 cent 

en ƒ 1 , — . 
Portzegels type Van Krimpen Cuitgifte 1947): 14, 16 cent. 
Portzegels met watermerk: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15. 20, 25, 

30, 35, 40, 50, 85, 90 cent en ƒ 1,—. 
Luchtpostzegels: ƒ 15,— en ƒ 25,—. 
Kraaizegel: 25 cent. 

INDONESIË. 
Frankeerzegels Bouwkunstserie: 15, 20, 25, 30, 40. 45. 50, 60, 

80 sen en 1 rupiah. Prijs per serie ./' 4,65. 
Herdenkingszegels R.I.S.: 15 cent. 
Frankeerzegels cijfertype (Smelt): 1, 2, 2% (prijs 3 cent), 

3, 4. 5, iVs (prijs 8 cent), 10, 12y2 (prijs 13 cent). 
Portzegels uitgifte 1913-1939: 3 ^ (prijs 4 cent), lli (prijs 

8 cent), 10, 20, 25 cent. 
NED. NIEUW-GUINEA. 

Paradijsv'Ogel serie: 5, 10, 15, 20 cent. Per serie ƒ 0.50, 
Frankeerzegels cijfertype Van Krimpen: 1, 2, 2% (prijs 3 

cent), 3, 4, 5, lV2 (prijs 8 cent), 10, 12y2 cent (prijs 13 cent). 
Frankeerzegels type Hartz: 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 

80 cent, ƒ 1,—. 
Nieuw type Hartz: 25, 30, 55, 80, 85 cent. 
Adreswijziging: 3 cent (prijs 4 cent). 
Briefkaart: 5 cent (prijs 6 cent). 
Postblad: 10 cent (prijs 13 cent). 

UITSLUITEND TE 's-GRAVENHAGE VERKRIJGBAAR: 
Internationaal Hof van Justitie: De zegels van 2, 4, 6, 10, 

12, 20, 25 cent en ƒ 1,—, ui tgegeven t.b.v. de franl<ering van 
stultken, afkomstig van het In te rna t ionaa l Hof van Just i t ie , 
zijn slechts afgestempeld verkr i jgbaar . Prijs per serie ƒ 1,79. 

Nieuwe waarden : 3, 5, 6, 7, 15 cent. Prijs per serie ./'0.36. 
SURINAME. 
Caribbean serie: ƒ 0.69. 
Portzegels per serie: ./ 0,69. 

Frankeerzegels (uitgifte 1936): 7% cent (prijs 15 cent). 
Frankeerzegels type Hartz: 20, 22*72, 25, 27%, 30 cent (prijs 

resp. 40, 45, 50, 55 en 60 cent). Per serie ƒ 2,50; 
. 37 ¥2, 40, 50, 60, 70 cent (prijs resp. 75, 80, 100, 120, 140 cent). 

Pe r serie ƒ 5,15. 
Frankeerzegels type Hartz (uitgifte 1951): 5, 7%, 10, 15, 20, 

25, 27%, 30, 35, 40, 50 cent en / ' 1 , — (prijs resp. 10, 15, 20, 
30, 40, 50, 55, 60, 70, 80 cent, ƒ 1,—, ƒ 2,—). Per serie ƒ 7,30. 

Jungle serie: 2, 2V2, 5, 6, 7y2, 10, 12y2, 15, 17y2, 20, 25 cent 
(prijs resp. 4, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 cent). Prijs 
per serie ƒ 2,46. 

10 Jaar Caraïbische Commissie: 10 cent (prijs 20 cent). 

NEDERLANDSE ANTILLEN. 
Aanvullende waarden: 7%, 22% cent (prijs resp. 15 en 45 ct.). 
Frankeerzegels type Van Krimpen (uitgifte 1950): 1, 1%, 2, 

2%, 3, 5 cent (prijs resp. 2, 3, 4, 5, 6, 10 cent). Per serie /' 0,30. 
Frankeerzegels type Hartz: 6, 10, 12%, 15, 20, 21, 25, 27%, 30, 

50 cent (prijs resp. 12, 20, 25, 30, 40, 42, 50, 55, 60, 100 cent). 
Per serie ,/ 4,34. 

Portzegels: per serie ƒ 4,20. 
Frankeerzegels: ƒ 1,50, ƒ 2,50, ƒ 5,—, ƒ 10,— (prijs resp. f 3,—, 

./ 5 , ^ , ƒ 10,—, ƒ 20,—). Uitsluitend op aanvraag . 
10 Jaar Caraïbische Commissie: 15 cent (prijs 30 cent). 

Van de zegels, u i tgegeven door de overzeese Rijksdelen, 
word t van elke waa rde slechts één zegel tegelijk aan d e 
zelfde aanvrage r verkocht , uitgezonderd de Paradi jsvogel-
serie. 

Deze zegels zijn ook op schriftelijke aanvrage verkr i jgbaar , 
welke moet worden ger icht aan de directeur van het d is t r ic ts 
postkantoor te ' s -Gravenhage , onder gelijktijdige ove rma
king van het verschuldigde bedrag per aangetekende brief, 
postwissel of door s tor t ing op postrekening no. 211 ten n a m e 
van de directeur van het distr ictspostkantoor te ' s -Graven
hage. Bestellingen onder rembours worden niet ui tgevoerd. 

NED. NIEUW GUINEA, UNIE-STATEN, NED. INDIë EN 
REP. INDONESIA (tot 10-8-1954). 

Redacteur : A. J . Uylen, Herrn. Heyermans laan 6, 
Eindhoven. 

NIEUW GUINEA 
Hier zullen weldadigheidszegels verschi jnen waa rvan de 

toeslag ten ba te zal komen van de leprabestr i jding. Het zal 
een serie van 4 zegels zijn, be s t aande uit de waarden : 5 -|- 5 
c : 10 + 5 c ; 25 + 10 c. en 30 + 10 c , totaal dus 70 c + 30 c. 
toeslag. Zegelontwerp van D. van Gelder te Veere, ro togra-
vu red ruk van de N.V. Joh. Enschedé en Zn. te Haar lem. Er 
w o r d t ook een eers te-dag enveloppe uitgegeven. Door welke 
ins tant ie zulks geschiedt vinden wij niet vermeld. De kosten 
d a a r v a n zijn 50 c. per enveloppe. De P.T.T. te HoUandia ve r 
leent bij een en ander haa r bemiddel ing. De zegels zullen aan 
de fi latelistenloketten in Neder land verkr i jgbaar worden ge
steld van 15 december 1956 tot 15 m a a r t 1957. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Bijzondere Antilliaanse postzegel herdenking 10-jarig bestaan 
Caraïbische Commissie 

Ter herdenking van bovenvermeld feit werd door de post-
adminis t ra t ie van dit gebied op 6 december jl. een bi jzonde
re postzegel uitgegeven, zonder toeslag. Het zegel is in de 
w a a r d e 15 cent (Antil l iaans Courant) en is vervaardigd in 
dr ie k leuren offsetdruk n.l. b lauw, rood en zwart , door 
de N.V. Johannes Enschedé en Zn. Grafische Inr icht ing 
te Haar lem. Het zegelontwerp is v a n H.H. Kamer l ingh Onnes 
te Delft; het zegelbeeld ver toont een gestyleerd weergegeven 
schipbrug en een aanta l oude huizen, vormende een beeld 
van de St. Anna -baa i op Curagao. Ook komen op dit ze
gel de vlaggen voor van de 4 landen, die deel u i tmaken van 
de Caraïbische Commissie, t.w. Neder land, Engeland, 
F r a n k r i j k en de Verenigde S t a t en van Amerika . 

He t zegel zal zolang de voor raad s t rek t ook aan de fi late
l is tenloket ten in Neder land ve rk r i jgbaa r zijn met een ver-
koopspri js van 30 cent (Ned. Courant) . 
Verwachte uitgiften 

Voor het volgend j a a r s taan nog enkele uitgiften op het 

p rogramma. Vermoedelijk op 22 februari 1957 zal een Baden 
Powell-zegel worden ui tgegeven ter gelegenheid van het 50-
ja r ig bestaan der padv inder i j . Te Londen zal dit feit worden 
gevierd met een Jamboree . 

De Zu id-Amer ikaanse en Caraïbische voetbal kampioen 
schappen zullen vermoedel i jk ook aanleiding zijn tot de u i t 
gifte van een serie bi jzondere postzegels. 

Een serie Jeugd-zegels , welke reeds op het p rog ramma voor 
1956 vooikwam. m a a r w a a r v a n de uitgifte door omstandig
heden geen doorgang kon vinden, zal nu vermoedelijIt in 
1957 het daglicht zien. 

Bovendien is het vr i jwel zeker, dal ook de opening v a n 
het hotel „El Curagao" op een postzegel zal worden h e r 
dacht . Ten slotte schijnen er p lannen te zijn om de koerse -
rende serie postzegels me t por t re t van koningin Ju l i ana te 
ve rvangen door een serie zegels waarbi j als ach te rgrond 
voor een por t re t van de koningin afbeeldingen van Ant i l l i 
aanse landschappen zullen dienen. 

SURINAME 
Bijzondere Surinaamse postzegel herdenking 10-jarig be
staan Caraïbische Commissie 

Ter l ierdenking van bovenvermeld feit werd ook hier door 
de postadminis t ra t ie van dit gebied op 6 december jl. een 
bi jzondere postzegel ui tgegeven, zonder toeslag. Het zegel 
is in de waarde 10 cent (Sur inaams Courant) en is v e r v a a r 
digd in 2 kleuren, offsetdruk, n.l. b lauw en rood, door de N.V. 
Johannes Enschedé en Zn. Grafische Inr icht ing te H a a r 
lem. Het zegelontwerp is van André van der Vossen te 
Overveen; het zegelbeeld ver toont een kaar t j e van het Ca-
raïbisch zeegebied a lsmede van de vlaggen van de 4 landen 
die deel u i tmaken van de Caraïbische Commissie. 

Het zegel zal zolang de voorraad s t rekt ook aan de f i late
l is tenloketten in Neder land verkr i jgbaar zijn met een ve r -
koopsprijs van 20 cent (Ned. Courant). 

Wordt LID van een bij dit blad aangesloten vereniging! 
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STEMPELS 
Redacteur: A. van der Willigen, Laan van Poot 194, 

Den Haag. 

BOOTSTEMPELS — EEN FILATELISTISCHE ATTRACTIE! 
Naar wij vernemen ligt het m de bedoeling van de Hol-

land-Amerika-Lijn een filatelistische attractie te verbinden 
aan het in de vaart brengen van haar nieuwste passagiers
schip, het ss. „STATENDAM", dat op 6 februari 1957 zijn 
eerste reis van Rotterdam naar New-York zal maken. Onder 
voorbehoud van de nog te verkrijgen toestemming van de 
Nederlandse Posterijen voor het gebruiken van een speciaal 
poststempel, zullen bijzondere couverten, bedrukt met een 
toepasselijke voorstelling, gratis aan belangstellenden wor
den verstrekt. 

Deze couverten kunnen door de afzenders als drukwerk of 
als brief van elk gewenst adres in binnen- en buitenland wor
den voorzien. Zij dienen, uiteraard na frankering (naar de 
tarieven voor poststukken naar het buitenland), te worden 
afgegeven aan een loket van een postkantoor en zij behoren 
dus niet in brievenbussen te worden gedeponeerd. 

Overeenkomstig de bepalingen van de Wereldpostveroni-
ging en van de Nederlandse Posterijen zullen de zegels aan 
boord van het s.s. „STATENDAM" worden voorzien van een 
speciaal poststempel en zo mogelijk bij aankomst in de ha
ven van New-York van het „Paquebot"-stempel, waarbij wij 
speciaal verzochten dit op de voorzijde der enveloppen en 
niet dwars over de zegels aan te brengen! 

Belangstellenden zullen ter voorkoming van teleurstelling 
er goed aan doen zich direct te melden met opgave van het 
gewenste aantal enveloppen. Men kan dit doen bij het boven 
deze rubriek vermelde adres, bij het hoofdkantoor der Hol
land-Amerika-Lijn te Rotterdam (Postbus 486) of bij één van 
haar agentschappen (reisbureaus etc.) en de secretariaten der 
filatelistenverenigingen, die over deze uitgave nog nadere 

mededelingen zullen ontvangen. Hoewel u natuurlijk met alle 
geldige Nederlandse frankeerzegels kunt frankeren, vertrou
wen wij gaarne erop, dat u zoveel mogelijk kinderzegels zult 
willen gebruiken en het benodigde aantal daarvoor tijdig 
(vóór 11 januari 1957!) aankoopt. . . . 

GELEGENHEIDSSTEMPELS. 

^^>^^>,, 

tlVKINDERZEGELS AT 

ring naast de zegels 
Amsterdam Nr. 55 werd 

Ter gelegenheid van de 30e 
Kinderpostzegelactie werd in het 
Museum Fodor te Amsterdam 
van 12 t /m 17 november jl. een 
internationale postzegeltentoon
stelling gehouden. Op een aldaar 
gevestigd tijdelijk bij postkantoor 
werden de aangeboden poststuk
ken voorzien van zwarte afdruk
ken van het hierbij afgebeelde 
speciale stempel, terwijl ter date

een gewoon dagtekeningsstempel 
afgedrukt. 

TYPENRADERSTEMPELS. 
13-11-1956 Gevestigd: Postagentschap Vlaardingen — Schim-

melpenninckstraat. 
16-11-1956 Gevestigd: Postagentschap Enschede — G. J. van 

Heekstraat. 
1-12-1956 Hulppostkantoor IJzendoom werd omgezet in een 

poststation. 
1- 1-1957 Wordt gevestigd: Postagentschap Gorinchem — 

Willem van Arkellaan. 

LUCHTPOST 
Redacteur: J. C. E. M. Dellenbag, Staten weg 172-c, 

Rotterdam-C.2. 

ARGENTINIË. 
10 jaar K.L.M, op Zuid-Amerika. 

Op de naar Nederland bestemde luchtpoststukken werd op 
18 oktober jl. in Buenos Aires een grote speciale afstempeling 
in groene kleur aangebracht: „Embleem KLM met tekst m 
omranding: 18 de Octubre de 1956 - 10 anos / de Experiencia 
en Vuelos entre Europa y America del Sur". 

DUITSLAND (Bondsrepubliek). 
Deutsche Lufthansa. 

Ter aanvulling van ons bericht over de nieuwe lijndienst 
op het Nabije- en Midden-Oosten (November-nummer blz. 
237) geven wij hieronder nog bijzonderheden omtrent aan
komststempels op de uit West-Duitsland verzonden stukken: 
Post naar Istanboel, AS 12-9-'56, 16. 

„ „ Beirouth, AS 15-IX-1956, 8-9. 
„ „ Teheran, AS 17-9-1956,13H. 
Alles op speciale enveloppen met Inschrift: „Eroffnungs-

fluge/der Lufthansa nach/Istanbul-Beirut-Bagdad-Teheran". 

Openingsvluchten Lufthansa 

/5. AUGUST J95Ö* 

op Zuid-Amerika. 
Op 15 augustus jl. had de 

heropening plaats van de 
luchtdienst van de Lufthansa 
op Zuid-Amerika. 

De stukken dragen een 
speciale afstempeling in groe
ne kleur, waarvan wij hierbij 
een afbeelding geven. Speciale 
enveloppen werden voor deze 
vlucht gebruikt met links de 
afbeelding van het moderne 
verkeersvliegtuig in rode kleur 
en daaronder de afbeelding 
van een Dornier-Wal-vlieg-
boot, waarmede de dienst in 

19;}4 werd aangevangen; daaronder: „Eröffnungsflüge/der 
Lufthansa/nach Dakar, Rio de Janeiro, Sao Paulo und Buenos 
Aires". 
Post naar Dakar, AS 16-8-1956; 

„ „ Rio de Janeiro, geen AS; 
„ „ Buenos Aires, AS 17 Ago 5Ö, 21. 

OOSTENRIJK 
Ballon post. 

Op 20 oktober jl. had de 16e Oostenrijkse Ballonpostvaart 
plaats ten bate van de bekende ,.Kinderdorfvereinigung" met 
de DE-DZA/OMO. De landing had plaats nabij Tulln 

Hiervoor werden wederom spec, kaarten en spec, envelop
pen uitgegeven; wij geven hierbij een verkleinde afbeelding 
van een spec, kaart, welke met deze vaart werd vervoerd. 
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JOEGOSLAVIË. 
Eerste vluchten Jugoslovenski Aerotransport (JAT). 

Op 5 juni jl. had de Ie vlucht van 
Belgrado naar Milaan plaats; de stuk
ken dragen een speciale afstempeling 
(driehoekig) in violette kleur, waarvan 
wij hierbij een afbeelding geven. AS 
Aeroporto Malpensa/Varese 5-6-1956. 

Op 15 juni jl. had de Ie vlucht van 
Belgrado naar Rome plaats; spec, af
stempeling als boven, doch met gewij
zigd Inschrift: „15-VI-1956/Beograd-

Rim". AS Roma Ferr. (Posta Aerea Sez. A), 15.6.'56-24. Bo

vendien dragen deze stukken nog een 3-regelige kaststempel 
in violette kleur: „1° Volo inaugurale lAT/Roma Beograd/16 
Giugno 1956". 

Voor elk van deze beide vluchten werden door de JAT 
speciale enveloppen uitgegeven. 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA. 
Op 21 juni jl. had een Ie vlucht van de PAA New York-

Kano (Nigeria) plaats op de FAM-route 18. 
De stukken dragen een spec, afstempeling in wijnrode 

kleur: „First Air Mail Flight/Pan American World Airways/ 
New York/FAM 18/afbeelding vliegtuig/Kano Nigeria". VS 
New York (IDL) N.Y. Jun 21 1956 12M/Air Mail Field PTS 
en AS Kano Nigeria 22 Ju 56. 

POSTSTUKKEN BUITENLAND 
Redacteur: Dr. E. A. M .Speijer, Stephensonstraat 30, Den Haag. 

België. 
Dank zij mevrouw Dozy kan ik weer 
een aantal publibels melden: 
1432. Fr/VI. 2-talige reclame voor het 

gebruik van een paraplue 
1438. Fr/Vl. La prévoyance sociale 
1439. Vl/Fr. De sociale voorzorg 
1440. Fr/Vl. Le Charbonnier Penninck 

1441. FrA''!. Caisse générale d'épargne 
1442. VI/Fr. Algemene spaar- en lijf

rente kas 
1443. Fr/Vl Le beau tricot 
1444. Fr/Vl. Stabyl 
1445. Fr/Vl. Dru 
1446. Vl/Fr. Dru 

1447. Vl/Fr. De kleine winst 
1448. Vl/Fr. Dezelfde reclame als 1432 
1449. Fr/Vl. Pré 
1450. Vl/Fr. Pré 
1451. Fr/VI. 2-talige reclame voor het 

gebruik van elektriciteit. 
1452. Vl/Fr. Dezelfde reclame als 1451 

ALLERLEI 
DE PHÉNA EN DE MINÉRALINE. 

(Yvert 188 en 188A) 
In een artikeltje in het Maandblad van april 1951 heb ik 

me al afgevraagd, wat toch eigenlijk de bizondere kenmer
ken VTn deze zegels waren. 

In het Maandblad van augus
tus 1951 gaf de heer Respaud uit 

S t M i ' Parijs daarop een antwoord, waar 
* - " we eigenlijk niets aan hadden, 

want hij zegt feitelijk, dat de 
Phéna-zegels, die zijn met het 
strookje Phéna en de Minéraline 
die met het strookje Minéraline. 

Dat spreekt natuurlijk vanzelf, 
maar het ging er bij mij om die 
zegels te onderscheiden, als er 

geen strookje meer aan is, want dat moet mogelijk zijn. Im
mers, Frankrijk heeft een groot aantal zegels uitgegeven met 
reclamestrookjes, maar in Yvert worden alléén deze twee ze
gels opgenomen,, dus moeten die te onderscheiden zijn van 
alle andere en ook van elkaar. 

Nu geeft Yvert goed aan, hoe men het paar Phéna plus 
Minéraline kan onderscheiden van de Semeuse 10 c groen, 
nr 159. Nr 159 heeft namelijk de dikkere inscripties van het 
geretoucheerde type van de Semeuse, door Yvert aangeduid 
als type i, terwijl de Phéna en de Minéraline zijn van het 
type met de dunne inscripties, door Yvert aangeduid als type 
h, maar voor de onderscheiding tussen Phéna en Minéraline 
heeft men daar niets aan. Yvert noemt als kleur van beide 
„groen". 

Nu is het type Semeuse een onderwerp van studie geweest 
van Pierre de Lizeray, een der meest produktieve medewer
kers aan „le Bulletin philatélique du Midi". Niet zolang ge
leden verscheen er van zijn hand een werkje „Les poingons 
Semeuses du Musée postal". Daarin komt hij tot de conclusie, 
dat zowel de Phéna als de Minéraline zijn vervaardigd van 
dezelfde poingon (drukvorm) als de 10 c, Yvert nr 135. (Zie 
pagina 60 van zijn boekje). 

Intussen was de heer Zwijnenburg zo vriendelijk geweest 
mij zijn carnets ter inzage te geven. De kleuren van de Phé
na en de Minéraline verschilden, en ik meende ook verschil
len, zij het zéér kleine, te constateren in de tekening. 

Dit gaf me aanleiding aan de heer de Lizeray te vragen, 
of hij er wel heel zeker van was, dat beide van hetzelfde 
poingon afkomstig waren. 

Hierop heeft de heer de Lizeray aan de hand van een groot 
aantal carnets, hem verstrekt door een Frans verzamelaar, 
nader deze zegels bestudeerd, waarbij hij tot de volgende 
conclusies kwam: 

I. Phéna en Minéraline zijn afkomstig van hetzelfde poin
gon; het enige verschil is, dat de cliché's in de plaat een 
andere volgorde hebben gekregen; 

II. het verschil tussen beide is alléén te vinden in de 
kleur: 
a) alle Minéraline's zijn donkergeelgroen; 
b) alle Phéna's zijn blauwgroen. Een klein deel ervan is 

donkerblauwgroen, de overgrote meerderheid is licht 
blauwgroen. 

Dat kleurverschil en die verschillende plaatsing van de 
cliché's laat zich verklaren, doordat de Minéraline in mei 
1926 gedrukt werd en de Phéna in maart 1927. 

Een verslag van het onderzoek kunt u vinden in het Bul
letin Philatélique du Midi van maart 1956. 
Resumé. 

Als u heeft een Semeuse 10 c. groen met dunne inscrip
ties, dan is dat óf een Minéraline, óf een Phéna. 

De geelgroene is de Minéraline, de blauwgroene de Phéna. 
Het bovenstaande is met toestemming van de heer de 

Lizeray gepubliceerd. W. B. BROCX. 

En de P.T.T. had het verkeerd! 
Naar aanleiding van ons artikeltje in het septembernum

mer op blz. 196 onder de titel „Zijn wij door P.T.T. verkeerd 
ingelicht?" ontvingen wij van de heer D. Boele een schrij
ven, waarin deze bij uitstek deskundige — hij is immers 
„bruggenconstructeur" en hij heeft volgens zijn mededeling 
aan het ontstaan van de beide in het artikeltje genoemde 
bruggen „zijn bescheiden aandeel geleverd" — ons het vol
gende schreef: 

„Ik kan u dan ook ten stelligste verzekeren, dat het op 
de 10 c.-zegel afgebeelde brugdeel niet is een overspanning 
van de oeververbinding bij Moerdijk, maar wel degelijk van 
die bij Keizers veer. Er zijn in de loop der jaren meerdere 
bruggen op de afgebeelde manier naar hun bestemming 
vervoerd doch van het type dat het zegel vertoont, ken ik 
alleen de drie overspanningen voor Keizersveer. Dit trans
port heeft dus driemaal plaats gehad, waarbij ik u als bij
zonderheid kan vermelden, dat de Moerdijk-spoorbrug werd 
gepasseerd door de hoog opgeladen overspanning over het 
geheel geopende, en toenmaals nog bestaande draaibare 
bruggedeelte aan de Brabantse zijde heen te varen, waarbij 
de pontons aan beide zijden van de draaipijler voeren. Deze 
manoeuvre zou thans door het ontbreken van dat draaiba
re gedeelte en de aanwezigheid van de Moerdijk-verkeers-
brug niet meer uitgevoerd kunnen worden." 

Wij danken de heer Boele wel zeer voor het zo grondig 
wegwassen van de twijfel welke er omtrent deze afbeelding 
was gerezen, een twijfel welke dus nu plaats heeft gemaakt 
voor de zekerheid dat P.T.T. de verzamelaars bij de uit
gifte van het zegel maar wat heeft wijs gemaakt. Dit kun
nen wij beslist niet waarderen en wij hopen in de toekomst 
dan ook voor verkeerde berichtgeving gespaard te blijven. 
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I¥iElIWE iJÊTGIFTKI^ 
Diverse postzegels werden ons ter reproduktie at 

gestaan door de post zege Ihandel K . Beunder te 
Krimpen ann de Lek Postbus 13 » 

E U R O P A 

Rondsrenuhllefc 
D U I T S L A N D 

V DtüTSCHE 

Ter gele{,enheid van de 
volkstreurdag 195G ver
scheen een postzegel voor 
de Zorg voor de Oorlogs

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ graven (Knegsgraber 
\^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ fursorge) Het zegelont

werp is van Herbert Klem 
te München en de grave
ring van Egon Falz te 
Berlijn De plaatdruk 
werd u i tgevoerd m de 
Bondsdrukkerij te Berlijn 

op papiei met watermerk D B P Oplage 50 miljoen 
stuks zijnde de grootste oplage tot op heden vo r een 
Duits speciaa zegel De waarde enz is 
10 (pf) ^njsgroen en zwart 8 kruisen in verschillende 
^ grootten 

De koersende serie postzegels met afbeeldmg van 
het portret van president Heuss zal een wijziging 
ondergaan wat betreft de waarden tussen 25 pf en 
r DM Deze zegels zullen voortaan m klein formaat, 
en wel hetzelfde als die van de lagere wairden worden 
aangemaakt Tevens zullen daarbij enkele waarden in 
een andere kleur verschijnen, nl 
30 (pf) gnjsgroen i p v blauw 
40 , bHiiw I p V lila 
50 „ ohjf I p V gnjs 
60 „ bruin I p V geelbruin 
70 „ Violet 1 p V olijf 
80 „ oranje 1 p v steenrood 
90 , blijft groen 

Democrat i sche Republiek 
Op 9 november jl verschenen 3 postzegels ter ge 

legenheid van het i i o jarig bestaan van de Zeiss 
fabrieken te Jena De zege lont werpen zijn van Axe 
Bengs en Skribelka te Berlijn gezamenlijk De zegel 
werden m rasterdiepdruk vervaardigd op papier mei 
watermerk DDR f posthoorn met zegelafmetinj. 
2 5 5 x 4 3 mm of omgekeerd beeldmaat 2 2 x 3 9 mm 
of omgekeerd Het zijn de zegels 
10 (pf) donkergroen portret van Ernst Abbé 
20 , bruinrood f abriekso verzicht 
25 donkerblauw portret van Carl Zeiss 

Alle zegels vertonen voorts het fabrieksmerk van 
deze fabriek en hof mt^chnft VEB Carl Zei«;« Tena" 

■mMi'<||||i'gp^ 

F I N L A N D 
Het in ons vorige nummer op blz 239 gemelde zegel 

dat op 3 november jl verscheen met afbeelding van 
net parlement'^gebouw is niet in de waarde 200 Mk 
zoals abusievelijk stond gemeld maar in de waarde 
40 Mk violet WIJ beelden di t zegel hierbij af 

Op 17 december a s verschijnt een postzegel van 
30 (Mk) ter herdenking van het feit dat 20 jaar ge
leden de koning van Zweden en Finland Adolf Frie
drich toestemmmg gaf tot de bouw van een zieken
huis in het land Drie jaar later werd te Turku een 
ziekenhui^ geopend Het zegel is ontworpen door 
Aarne Karialainen en gegraveerd door B Ekholm en 
geeft een afbeelding van het universiteitsziekenhuis 
Het werd in plaatdruk vervaardigd m een oplage van 
' miljoen stuk'; 

iMMÉi*il*iM*i d n i i t m i i n m i i y a 

FRANKRIJK 
Op 10 november jl verscheen een serie van 6 post 

zegels gewijd aan buitenlanders die in Frankrijk hebben 
gewerkt en wier werk grote naam heeft verworven 
De zegels waren op genoemde datum all en aan enige 
speciale kantoren verkrijgbaar en op 12 november op 
de overige kantoren m het land Deze serie bestaat 
uit de volgende zegels 

8 fr groen portret van Petrarca (1304 1374), zegel 
ontwerp van Muller en gravering van Pheulpin 
eerste verkoop te Fontaine de Vau cluse, 

12 « wijnrood, portret van J B Lulli (1632 1687), 
zegelontwerp en gravering van Mazelin eerste 
verkoop te Parijs, 

15 , rood, portret van J J Rousseau (1712 i 778) , 
zegelontwerp van Ciry gravering van Cot te t , 
eerste verkoop te Montmorency (S en O ) •" 

18 , blauw portret van B Franklin (1706 1790), 
zegelontwerp en gravering van Decaris eerste 
verkoop te Parijs 

20 violet portret van Fr Chopin (18101849) 
zegelontwerp en gravering van Cheffer, eerste 
verkoop te Panjs , 

30 , groenblauw portret van Vincent v in Gogh (1853 
1890) zegelontwerp van Lalau gravering van 
Dufresne, eerste verkoop te Parijs 

Alle zegels werden vervaardigd in plaatdruk in vellen 
van 50 zegels met zegelbeeldmaat 32 x 36 mm en 
tanding i^ ^ 

nxmipk U V( ^SE.\■l 

FmJSJUHlv^U 

lu \Gib ad mei Ue Olympische bpcl<,i t Mellouine 
verscheen op 24 november jl het eerst te Parijs en 
op 26 november op de overige kantoren in het land 
een postzegel ter herdenking van Pierre de Coubertin 
(1863 1:937) de man die de befaamde spelen weep in 
het hedendaagse leven wist in te voeren w 

Het zegel vertoont zijn portret waarmas t een athleet 
die de Olympische groet brengt waarachter een sta 
dion en de Olympische ringen Het ontwerp voor di t 
zegel IS evenals de gravering van Serres Ook di t zegel 
werd in plaatdruk vervaardigd in vellen van 50 zegels 
met beeldmaat 3 6 x 2 2 m m en tanding 13 en is in de 
waarde van ■\r> fr v olef fn £,ri)'; 

GIBRALTAR 
De in ons jul inummer op blz 144 aangekondigde 

3 zegels verschenen op i december jl 
De koersende ^ d is nu ook in automaat tanding 

verschenen 

ITALIË 
In de pakketpostserie wordt een zegel verwacht in 

de waarde van 2000 Lire 

L U X E M B U R G 
De weldadigheids zegels welke dit jaar op 5 decern 

her jl verschenen zijn de inleiding tot een serie wapen
zegels zodat de serie met folkloristische voorstellingen 
der vroegere series schijnen te zijn afgesloten Thans 
verscheen een serie van 6 toeslagzegels in drie verschil
lende tekeningen Zij werden in rasterdiepdruk vervaar 
digd bij Courvoisier in Zwitserland in vellen van 25 
zegels met i r t i s t ieke votrandversieringen en met zegel 
maat 2 4 x 2 9 mm De verkoop heeft plaats tot 15 
februari 1957 en de frankeergeldigheid duurl tot 31 
decembei 1957 De wapens op de /egel 7ijn uitgevoerd 
naar aanwijzingen van de Heraldibche vereniging te 
Luxemburg De zegels zijn 

1 c f 5 c lichtoranjerood iwart lou 1 en ^\ ver 
wapen van Echternich 

io c + 20 c chamois blauw rood en zilver wapen 
van Esch sur Alzette 

i 20 fr + 30 c lichtolijf blauw rood en zilver, 
wapen van Grevenmacher 

z ix + 25 c lichtbruin zwart rood on zilver als 
25 c 

4 fr + 50 c lichtgroenblauw blauw rood e zil
ver als 80 c , 

7 fr + 3 45 fr lichtviolet blauw rood en zilver als 
1 20 fr 

MALTA 
Het laatste zegel dat in de nieuwe koningin El i s i 

I eth n serie zal verschijnen is de £ i goud met wit , 
i i t naast het portret de afbeelding geeft van het mnr
uieren beeldhouwwerk , De heilige Johannes Christus 
(lopende vervaardigd door Guiseppe Mazzuoli en zich 
bevindende in do H Johannes kerk te Valetta Het 
(gel verschijnt op 5 januari a s 

P O L E N 
Volgens mededeling van de heer J W Smits te 

Tindhoven geeft de postzegel welke in ons vorige 
nummer werd beschreven en afgebeeld op blz 239, 
en werd uitgegeven ter gelegenheid van de museum
week het schilderij van L da Vinci weer d i t zich m 
het museum Czartoryski te Krakau bevindt onder de 
titel Dame met hermelijn Dit zegel verscheen op 
23 oktober jl Inmiddels breidde deze herdenking zich 
uit met nog een tweetal zegels in hetzelfde grote formaat 
welke op ig november jl verschenen nl 

40 gr groen bustebeeld voorstellende de Griekse godm 
Niobe (beeldhouwwerk), 

60 gr violet . Madonna, schildenj van O W Stwosz, 
Beide zegels werden evenals het reeds eerder ver

schenen zegel ontworpen door Cz Kaczmarczyk doch 
gegraveerd resp door E Konecki en door Stef 
Lukaszewaki Zij zijn in plaatdruk vervanrdi^d Wij 
beelden heide zegels hierbij af 
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o p 30 oktober j l . verschenen 2 postzegels ter her
denking van de 50jarige sterfdag van Dr . Jan Dzierzon, 
d ie zich i;i het bijzonder had toegelegd op de bijentoelt. 
De zegels zijn in rasterdiepdruk vervaardigd op gekleurd 
papier zonder watermerk en zijn : 
40 gr . bruin op bruingeel , bij op bloem; 
60 gr. idem portret van Dzierzon. 

Wij geven hierbij de afbeelding van het in ons vorige 
nummer op blz. 239 gemelde miniatuurvel le t je , dat 
op 25 oktober j l . werd uitjregeven ter gelegenheid van 
de Dag van de Postzegel. 

WAüszm».  m üAPEST 

Op 2 november jK verschenen 6 postzegels in vier
kan t formaat ter gelegenheid vari de Olympische spelen 
te Melbourne. De zegels zijn alle ontworpen door 
C. Kaczmarczyk en zijn: 
10 gr. donkergrijs en bruin , schermen; gravering door 

E . Konecki; 
20 „ l ichtbruin en donkerpaars, boxeni 

door Stef Lukaszewski; 
lichtblauw en zwart , roeien, gravering dooi 
M. R. Polak; 
groen en roodbruin, hordenloop; gravering van 
B . Brand t ; 
vermiljoen en zwartbruin; speer werpen; gra
vering door C. Slania ; 

paars en zwartbruin. evenwichtsbalk: gra

gravermg 

25 

40 

60 

55 Zl . 
vering door I. Miller 

R O E M E N I Ë 
Ook hfer waren de Olympische spelen aanleiding tot 
de uitgifte van een serie postzegels n .1 . 
20 b . oranje. Olympische vlam; 
55 b . ultramarijn, waterpolo; 

I L . roodpaars, hardlopen voor dames; 
I L 55 groenblauw, canoën; 
I L 75 paars , springen. 

Het Inschrift der z.egels lu id t : , ,Jacurile Olimpice 
M e l l w u m e " . 

R U S L A N D 
Op 22 september j l . verschenen 2 postzegels ter her

denking van de 900 ste verjaardag van de geboorte 
van Nestor, een monnik van het klooster Kilvo 
Pechorsky, die een beroemd geschiedschrijver is geweest 
in de 12e eeuw. De zegels geven een afbeelding van 
een beeld van deze monnik aan zijn lessenaar. Beide 
zegels zijn met gelijke afbeelding en veelkleurig, resp. 
in de waarden 40 k en 1 R . 

De 150ste verjaardag van de geboorte van de schilder 
A. A. Ivanov (1806Ï858) werd op dezelfde da tum als 
bovenstaande zegels op een zegel van 40 k. met zijn 
portret herdacht . 

Op 4 oktober j l . volgde een serie van 7 postzegels 
gewijd aan de landbouw. Het zijn alle veelkleurige 
zegels en wel: 
10 k. kippenfarm; 
10 „ korenoogst; 
25 „ maisoogst met t ractors ; 
40 „ bergplaats voor machines en t ractors; 
.40 „ gedenkteken, tractor en fabriek. 
V O p 17 oktober volgden 9 postzegels met afbeeldingen 
van beroemde personen uit diverse landen, n l . : 

zegelmaat, 40,9 x 24,66 m m en tanding 13. Het zijn: 
15 c . sep ia ;^ \ 
80 c, groen; ' . 

I Pta oranje. 

P O R T U G A L 
Moederdag was op 8 december j l . aanleiding tot de 

uitgifte van 2 postzegels in gelijke tekening met afbeel
d ing van een 15e eeuws beeld, voorstellende de maagd 
Maria met het kind | ezus . De waarden en kleuren 
zijn: 
I E , l icht en donkergroen 
I E 50 l icht en donkerbruin 

4 0 . k . oranje, Toyo Oda, Japans a r t i s t ; 
40 f roodbruin, Benj. Frank l in ; 
40 „ groenblauw, Mozart; 
40 „ groen, Dostojewski; 
40 „ violet , Heinr . Heine ; 
40 „ donkergroen, Pierre Curie; 
40 „ bru in , H . Ibsen; 
40 ., grijs. Rembrandt ; 
40 „ grijs, G . B . Shaw en de Big Ben. 

Op 22 oktober d . a . v . verscheen een zegel van 40 k . , 
rood en blauw, ter herdenking van het werk van de 
Russische Fooiexpedities. Het zegel vertoont een 
kaart van het poolgebied waarop de Russische weten
schappelijke stat ions zijn aangeduid, alsmede de sche
pen Obi en Lena en 2 pinguïns . 

Dezelfde dag verschenen 2 postzegels ter gelegen
heid van de Dag de. bouwvakarbeiders, n l . : 
60 k. roodbruin; 

I R. blauw, bouwen van een d a m . 
d p 30 oktober volgden 3 postzegels gewijd aan be

roemde russische personen, n l : 
40 k. geelolijf, J . A. J e m a y t e , Lithaus schrijfster; 
40 „ blauw en bruin , 125e geboortedaj van F . A. 

Bredikin , astronoom; 
40 „ roodpurper, 75e verjaardag van G. I . Kotovski, 

mili ta i r uit de revolutietijd. 

S P A N J E 
Het loojarig be
staan van de 
Spaanse Sta t i s 
tiek werd op 3 
november j l . op 
een 3tal post
zegels herdacht, 
alle met dezelfde 
afbeelding van 
een statische 
voorstelling. Het 
zegelontwerp is 

van D . Fernando Jesus . De zegels werden in raster
diepdruk vervaard igd^'^in de staatsdrukkerij voor 
waardepapieren met ze^elbeeldmaat 37 ,9x21 ,66 mm, 

Op 2 december 
T U R K I J E 
! .■ verschenen 2 postzegels in 

gelijke tekening en waar
de ter gelegenheid van de 
ingebruikstell ing van de 
Sariyarwatersperring. 

p e zegels zijn in raster
diepdruk vervaardigd in 
de drukkerij Güzel Sanat
lar te Ankara , in vellen 
van 50 zegels met zegel
afmeting 26x41 m m . Het 
zijn: 
20 kurus , rood, afbeel

ding van de dam 
20 kurus , blauw, idem 
Oplage 500.000 stuks van 
iedere zegel. 

ZWEDEN 
Het loojarig bestaan van de Zweedse spoorwegen 

werd op i december j3. op een 3taI postzegels herdacht . 
De zegelontwerpen zijn van Mark Sylwan en de gra
vering geschiedde door Sven Ewert voor de laagste 
waarde en door Arne Walthorn voor de beide hoogste 
waarden. De zegels werden in plaatdruk vervaardigd 
met zegelafmeting 27 ,25x20 ,5 m m en de serie bestaat 
u i t : 
10 ore olijfgroen, spoorwegarbeiders aan de arbeid; 
25 „ blauw, de eerste Zweedse spoorweglocomotief; 
40 „ oranje, moderne exprestrein op de Arstabrug 

te Stockholm. 
De 10 en 25 öre verschenen zowel 2zijdig als 3zi 

getand, de 40 öre alleen 2zijdig. 

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

ALGIERS 
Het in ons vorige nummer op blz . 241 aangekondigde 

zegel, d a t op 29 november j l . verscheen ter herdenking 
van de 9jarige dood van maarschalk Leclerc, is ont
worpen en gegraveerd door Serres, Het is een zegel 
van 30 fr. violet en grijs. 

Hier verscheen een postzegel van i E . zwart , blauw, 
oranjegeel en donkerblauw met portret van colonel 
Artur de Pa iva . 

BASUTOLAND 
Op I december j l . verschenen twee postzegels met 

afbeelding van het wapen van di t land, n l . : 
1 d. kersrgod; 
a d. l i la. 

CHILI 
In de koerserende serie postzegels verschenen twee 

nieuwe waarden, n l . : 
5 P . bru in , generaal Manuel Bulnes (17991866). .J 

10 P . vermiljoen, Manuel Montt . ^ 

CHINA 
Op 10 november j l . verschenen 3 postzegels in gelijks 

tekening ter gelegenheid van het 8ste nat ionale congres 
der Chinese Communistische Par t i j . De zegels vertonen 
het Tien An Mengebouw in een omlijsting van agrari
sche voortbrengselen alsmede een tandrad als symbool 
van de onverbrekelijke hand tussen boer en fabrieks
arbeider. De zegels zijn in plaatdruk vervaardigd in 
het formaat 25 x 36 m m en dragen in de benedenmarge 
resp. de nummers 35, 36 en 37. De waarden en kleuren 
zijn: 

4 fen, donkergroen; 
8 „ rood; 

16 „ purperrood, 
(Vervolg op blz. 275) 
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BONDS- EN VERENIGINGSNIEUWS 
NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN VAN 

POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Seer.: K. E. König, Dahliastraat 26, Koog a. d. Zaan. 

Tel. 02980—2013. 

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

tot 12 uur). Op woensdagen bovendien van 19.30 
tot 22.00 uur. 

Correspondentie-adres: Bovenbrugstraat l/III. 
Wijziging gironummer: Het giro-nummer van de Beheerder 
der Bibliotheek is gewijzigd in: 8534.66 (girokantoor te 
Arnhem). 
Aanwinsten: 
4 H 28 Clement, A., Kleines Handbuch der deutchen Feld

post, 13. Jahrh. bis 1914. Selbstverl., Graz 1952. 68 pp 
+ 1 pit. 24 X 17 cm. 
geïll. 

4 H 29 Clement, A., Kleines Handbuch der deutschen Feld
post, 1937-1945. Selbstverl., Graz 1952. (76 pp). 
24 X 17 cm. 
geïll. 

4 H 30 Clement, A., Handbuch der Militär-Luftpost 1793-
1954. Selbstverl., Graz 1955. 160 pp, 24 X 17 cm. 
geïll. 

8 C 108 Handleiding 1956, 30 jaar kinderzegels. (Ned. Comité 
voor de kinderpostzegels, 's-Gravenhage 1956) 36 pp 
+ 20 form. 23 X 17 cm. 
geïU. 
(handleiding voor de plaatselijke actie-comité's). 

VV 83 Hrvatski filatelisticki vjestnik. Simic-Vakanovic, Za
greb 1943-1944. God. 4-5. 23-16 cm. 

4 D 24 Hundert Jahre österreichische Briefmarke, 2 Aufl. 
Bundesministerium für Verkehr und Verstaatlichte 

Betriebe, Generaldirektion für die Post- und Tele
graphenverwaltung, Wien 1950. 100 pp + 20 pltn. 
28 X 21 cm. 
geïU. prt. 

4 H 24 Müller, Edwin, Die Postmarken von Österreich. Post
marke, Wien (1927). 20 + 427 pp + 1 uitsl-plt. 
25 X 18 cm. 
geïll. 

8 C 179 Munk, H., Suisse, étude sur les premières emissions 
fédérales de 1850/51, exposé de l'ouvrage „Neue Wege 
zur Erforschung der eidgenössischen Ausgaben 1850 
ff im Kreuzmuster" du même auteur. Union des So-
ciétés philatéliques suisses, s.pl. 1942. 16 pp. 
24 X 17 cm. 
geïll. 
traduit par A. Auberson. 

8 C 180 Munk, H., Schweiz-Suisse, Die Drucksteine der bei
den Rayons I, les planches des deux Rayons I. Ver
band schweizerischer PhUatelisten-Vereine, o. O. 
1944. 26 pp + 6 pltn. 25 X 18 cm. 
traduit par A. Auberson. 
pltn los bijgevoegd. 

8 C 181 Munk, H., Schweiz, Bemerkungen zur Poste Poeale. 
Verband schweizerischer Philatelisten-Vereine, o.O. 
1946. 22 pp + 6 pp afb + 2 pp „Richtigstellung". 
25 X 18 cm. 
pltn en bljl los bijgevoegd. 

8 C182 Munk, A., Die Durheim-Ausgaben, Ergänzungen 
und Berichtigungen. Verband schweizerischer Phila
telisten-Vereine, o.O. 1948. 27 pp + 3 pp- afb. 
25 X 18 cm. 
pltn los bijgevoegd. 

4 F 28 Rich, S. G., Philately of the Anglo-Boer war 1899-
1902. Chambers, Kalamazoo, Mich., (1943). 226 pp. 
23 X 15 cm. 
geïll. krt. 

De Beheerder: DE BOSCH KEMPER. 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Wnd.-secr.: D. J. G. Verzijden, Gode-
lindeweg 44, Naarden. Tel. 5427. 

IN MEMORIAM 
Op 2 november 1956 overleed na een lang
durige ziekte 

ABRAHAM SOMBERG 
een der oprichters van de Postzegelclub 
„Almelo" . Door zijn buitengewone in
nemendheid, enthousiasme en opgewektheid 
was het een voorrecht hem als lid te hebben 
en was hij een voorbeeld voor ons allen. 
Hij mocht het genoegen niet meer hebben 
na zijn ziekte weer op de Postzegelclub te 
komen, zodat hij niet anders dan posthuum 
to t Ederlid benoemd kon worden. Als her
innering aan dit zo zeer gewaardeerde lid 
heeft het Bestuur met algemene stemmen der 
vergadering ingesteld het BRAM SOMBERG-
Fonds, waaruit ter zijner tijd een tentoon
stelling bekostigd kan worden. (Publiciteit 
en reclame voor de Philatelie had altijd zijn 
warme sympathie). 
Aan de heer Somberg, de nestor der post
zegelclub , ,Almelo", zullen wij steeds de 
prettigste herinneringen bewaren. 

Secretariaat: De voorzit ters der afdelingen worden 
verzocht de agendapunten, die zij op de a.s. voor
zittersvergadering wensen te behandelen, vóór 31 
januari a.s. in te zenden aan het secretariaat. 

De secretarissen der afdelingen worden verzocht 
het jaarverslag over 1956 met de ledenlijst per 
1 januari 1957 vóór 31 januari a.s. in te zenden aan 
het secretariaat. 

Ruiladressen: Bij het secretariaat zijn verkrijgbaar 
ruiladressen voor Duitsland en Oostenrijk met Zuid-
Oost-Azië, alsmede voor Italië. 

Betaling van contr ibutie 1957: De leden worden 
beleefd uitgenodigd de contr ibutie voor het jaar 
1957 ad ƒ 5,^- vóór 1 februari a.s. te voldoen door 
overschrijving op girorekening 33805 ten name van 
de penningsmeester der Ned. Ver. v. Postzegelver
zamelaars te Bussum. Nä 1 februari zal over het be
drag, vermeerderd met 30 cent incassokosten worden 
beschikt. De leden buiten Nederland woonachtig 
worden verzocht hun relatie in Nederland op te 
dragen de contributie over 1957 eveneens over te 
schrijven op genoemde girorekening. 

Afdeling Rondzending: H e t adres van het sectie
hoofd te Alkmaar, de heer J . A. Elzinga, is thans 
Laarmanstraat 6, Heiloo. 

Af deiingssecretariaten: 
ALKMAAR: J. P. Lienesch, Ke«nemersingel 2, 

Alkmaar. Tel. 3957. 
ALMELO: A. H . Jansen, Bornerbroeksestraat 28-B, 

Almelo. 
ALPHEN a/d/ R I J N : J. C. Meijer, Zaalbergstraat 

52, Alphen a/d Rijn. 
AMSTERDAM: Ed. Verff, Maasstraat 20-B, Am-

sterdam-Z. 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. Uylenberg, Is. Evertslaan 

19-1, Arnhem. Tel . 22450. 
BODEGRAVEN: M. T rouw, Prinsenstraat 37, 

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

Tel. 3043. 
CASTRICUM: W. M. Hendrikse, Kon. Wilhel

minalaan 26, Castricum. 
C O E V O R D E N : H . Gerrits, Hol thone D 8, Grams-

bergen. 
C U R A g A O : J. Everts, de Rouvilleweg 69, Wil

lemstad. 
D E V E N T E R : C. Pohlmann, Schoolstraat 22, 

Deventer. 
D O R D R E C H T : P. Kraaijevcld. Singel 190, Dor

drecht. Tel . 48,58. 
GOOI- EN EEMLAND: wordt nader bekend ge

maakt . 
' s -GRAVENHAGE; P. A. F. Bloys van Treslong 

Prins, Sadeestraat 22-A, Den Haag. 
HAARLEM: J. H. Geerling, Cesar Francklaan 13, 

Heemstede. Tel . Haarlem 38759. 
KROMMENIE: S. N . Lut t ik , Oranjestraat 3, Wor-

mcrveer. Te l . 81169 van 7.30—17.30 uur . 
LEID'EN: Dr . K. A. Andriesse, Temminckstraat 2, 

Leiden. 
L O C H E M : J. H . Boom, Villapark L 96, Barchem. 
M O N S T E R : J. M. Neervoor t , Molenweg 44, 

Monster 
N I J M E G E N : B. A. O n t r o p , Zebrastraat }, Nij

megen. Tel. 31277. 
T W E N T E : J. Velleman, Nieuwstraat 5, Hengelo, 

Tel . 2681. 
U T R E C H T : Ir. M. van der Voor t , Willem Ba-

rentzstraat 47, Utrecht . 
VLAARDINGEN; P. J. Slangen, Merellaan 45, 

Vlaardingen. 
V O O R B U R G : Ir. J. Sipkes, Hoekwaterstraat 82, 

Voorburg. 

V O O R S C H O T E N : J. C. Nell, Narcisstr. lO-bov., 
Voorschoten. Tel . 2248 van 9—S. 

WEST-FRIESLAND: G. L. Stap, Tweeboomlaan 
151, Hoorn . 
Vergaderingen: 
ALKMAAR: eerste dinsdag in hotel Ceres. 
ALMELO: tweede donderdag in hotel Verboom. 
ALPHEN a/d RI JN : tweede maandag in hotel 

Centraal 
AMSTERDAM: afwisselend tweede maandag en 

tweede vrijdag in het American hotel . 
A P E L D O O R N : na bekendmaking in Huize Haijtink, 

Loolaan 25. 
A R N H E M : op een maandagavond in hotel Bellevue, 

Sonsbeek. 
BODEGRAVEN: eerste dinsdag in café Gcz. Vink, 

Kerkstraat 118. 
BOSKOOP; eerste maandag in hotel Neuf. 
CASTRICUM: tweede dinsdag in Wilhelminalaan 4. 
C O E V O R D E N : derde dinsdag in het kantoor van 

de Nederlandsche Heide Maatschappij. 
D E V E N T E R : derde woensdag in hotel Leeuwenbrug. 
D O R D R E C H T : derde woensdag in American; tijde

lijk ten huize van een der leden. 
G O O I - E N EEMLAND: laatste dinsdag beurtelings 

te Bussum in hotel Vlietlaan en te Hilversum in 
hotel Santbergen. 

' s -GRAVENHAGE: derde dinsdag, lokaliteit , wordt 
per convocatie bekend gemaakt. 

HAARLEM: tweede dinsdag, in hotel van Aken, 
Baan hoek Houtplein. 

KROMMENIE: derde dinsdag in huis te Zaanen, 
Zaanweg te Wormerveer. 

LEIDEN": na bekendmaking. 
LOCHEM: derde maandag in hotel Meenderink: 

een enkele maal te Borculo. 
M O N S T E R : dinsdagavond om de 14 dagen in het 

Gebouw voor Chr. Belangen, Rijnweg 39. 
NIJMEGEN: eerste zaterdag in café-restaurant-tea-

room Pays-Bas, Batavierenweg. 
T W E N T E : na bekendmaking. 
U T R E C H T ; 3de woensdag in hotel Noord-Brabant . 
V L A A R D I N G E N : tweede dinsdag in het R.K. Ver-

Gebouw, Markgraaflaan 42. 
V O O R B U R G : eerste dinsdag en derde donderdag 

in de rechter-voorfoyer van Theater Forum, 
Herenstraat , om 17.30 uur 

V O O R S C H O T E N ; tweede maandag in het Wapeh 
van Voorschoten. 

WEST-FRIESLAND: tweede woensdag in hotel de 
Valk, Kaasmarkt. 

Nieuwe leden: alle aanmeldingen in het november
nummer. 
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Aanmeldingen 2003 M de Vries, Poortlaan 29, 
Wassenaar Per 1 1 1957 285 J E Appel Abbmg-
straat 14 Hoorn 195 J D Bulk Reyerskoop 119, 
Boskoop 431 Ir J F Carncre Bronovolaan 24 
Dtn Haat, 1^8 G C van D'aatselaar, Vermeerstraat 
17 Alphen a/d Rijn, 2075 W A Dekker Rijks
straatweg 82 Twello, 65 J van Dissel Domela 
Nieuwenhuishof 4 Almelo 1968 mej C Janson, 
Kwartellaan 41 Vlaardingen, 2069 F Kayk Cein-
tuuibaan 351 Deventer 2123 H A Onderstal , 
Nieuwstraat 1 IX Arnhem 259 A F v d Ree, 
Bachlaan 1 B Apeldoorn 1939 F de van der Schue-
ren Weimarstraat 182, Den Haag 361 J van Unen, 
Moerbeistraat 19 Deventer 366 J F Verburg 
Molenstraat 11 Deventer 1977 Th Vollendam Tac 
Gillesstraat 3 Vlaardingen 2022 C C Watson, 
Jan Bijlstraat 24 I Den Helder , 16 F D Wismeijer, 
Stationsweg 12 Alkmaar 

Correctie 2243 E Bart moet zijn H Barth 
Overschri|ving lidmaatschap 815 G F Torn 

Jzn op mevr I Torn Blok Nachtegaallaan 39 
Vlaardingen 

Bedankt per ult imo 1956 321 S Brouwer, 193 
mevr R Bijleveld Visser 1646 A de Graaf 2113 
S de Haan 1989 A F M Haver 2126 W G C 
Hinderks , 1905 mevr G Komjn Boerlage, 1071 D 
Purmer 1743 Jac Sprangers 1106 G A St iaa iman, 
S'>i A van den IJssel 

Bedankt 1091 mej M Daub 
Overleden 1553 A Somberg 1706 A C Berkhout 
Schorsing wegens onbekend adres ingetrokken 

1644 H G Denies 507 M B Roos 

POSTZEGELVERENIGING 
„BREDA" Secr Mevr C G H Bo-
de-Flohil, Ginnekenweg 108, Breda 

Contr ibut ie Het bestuur maakt bekend dat de 
contr ibutie met ingang van 1 )anuari 1957 is ver 
hooj,d tot f 7 50 per jaar De leden worden uit
genodigd hun contributie zo spoedig mogelijk te 
voldoen Postgiro 535179 van de penningmeester 
van de Postz Ver Breda 

Rondzendboekjes Blanco boekjes kunnen worden 
aangevraagd bij de heer J Molenaar Koninginne 
straat 39 Bieda door overschrijving of storting op 
postt,iro 135259 kleine boekjes 20 cent + 2 cent 
po r to grote boekjes 35 cent + 4 cent por to 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „HOLLANDIA", 

AMSTERDAM Secr A D Aeijelts. 
Churchill-laan 175 I, Amsterdam-Z 2 

Ledenvergadering op vrijdag 28 december 1956 te 
20 15 uur in hotel „Krasnapolsky Wai moesstraat 
Amsterdam C De veiling wordt gehouden van 19 30 
-20 15 uur 

Kandidaatleden 259 j J M Andr ese Mauve
straat 25 hs Amsterdam Z 234 J van der Burg, 
M C Addicksslraat 14 I Amsterdam W 240 Th 
H Goutsmit Rivierenlaan 180 I Amsterdam Z, 
270 J de lager Steenhoffstraat 57 bv Soest 263 
F A Kievits, Archimedesweg 68 bv Amsterdam O , 
231 B Migchelsen Nieuwe Kerkstraat 31 II Am
sterdam C 273 Drs J G Morreau Ceintuurbaan 
222, Amsterdam Z, 258 A Spiegel Gerrit van der 
Veenstraat 106 Amsterdam Z 

Nieuwe leden 662 J Baiends 210 W U Horn 
stra 670 G ïacobs 675 Z H Kuzma 665 P Mas 
tenbroek 214 M A van Olderen 674 H P T 
Winters 26 H van Zonneveld 

Geroyeerd wegens wanbetaling van de contr ibut ie 
561 B Neeteson 587 A W C de Wit 

Bedinkt per 31 oktober 1956 750 A C van den 
Biillaardt 603 B v d Dool 69 C Espir 24 
A Hüben 131 H H Nol te 616 W Chr Pot 247 
T Pijnappels 229 W F H Regenboog 357 ] A 
Rooze , 415 J H Sanders, 235 H A Sprong 524 
Joh in ' t Veld, 518 D Vermeulen 250 1 Visser, 
31 I C de Vries 555 P C van Zunder t 

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

Kandidaat leden Mr G W A de Veer Waals-
dorperweg 80 Den Haag H L T Ubbink Staring
kade ^4 Voorburg 

Vergadering De eerstvolgende vergadering zal 
worden gehouden op donderdag 27 december a s 
des avonds 20 uur in Diligent a Lange Vooihou t 5 
te Den Haag 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING Secr H G v d 
Westeringh, Tolsteegsingel 17 bis. 
Utrecht 

Bestuursvergadering op dinsdag 18 december a s 
des n m 8 uur ten huize van de heer Reintjes 
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Ledenvergadering op donderdag 20 december a s 
des n m 8 uur in Tivoli Landenwedstnjd Israël 
Spreker de heer B H Cohen Tilburg bestuurslid 
Ned Isr Philatelie over Israel 

Nieuwe leden 10 kandidaat leden vermeld in het 
no \ embernummer benevens Mr D J W J Klui-
\£r Stationsweg 37 Goes (opnieuw ingeschreven) 

Kandidaat leden Loog Landaal Burg Rei},erstraat 
56 bis (E), P W Chr van Barneveld Mgr v d 
Weteringstraat J 9 (E) C Popta Frans Halsstraat 
59 (E) allen te Utrecht mevr A Kreiken Polak, 
Juhanalaan 203 Bilthoven (E) 

ROTTERDAMSCHE PHILATELIS-
TENVEREENIGING Secr G C 
Tops, Stadhoudersweg 89-b, Rotter
dam-C 2 

Ledenvergadering De eerst\ olgende gewone leden 
vergadering wordt gehouden op maandag 17 decem
ber a s in de vergaderzaal nr 8 \ an het Groothan 
delsgebouw 2e verdieping hoofdingang A Stations 
plein 5 te Rot terdam Aanvang 20 uur Zaal open 
19 30 uur Gewone agenda waaraan wordt toege 
voegd als extra punt Verkiezing van een hd van 
de Raad van Toezicht ter vervulling van de vaca 
ture ontstaan door de benoeming van de heer 
Heusdens tot bestuurslid Bezichtiging van de kavels 
voor de veiling op zaterdag 15 december a s in 
ons clublokaal en voor de aanvang van de ver
gadering 

Vergaderingen in 1957 De vergaderingen in het 
jaar 1957 zullen worden gehouden op de maandagen 
28 januari 25 februari 25 maart 29 april 27 mei 
24 juni 29 juli 30 september 21 oktober 25 novem 
ber en 23 december alle in het Groothandelsgebouw 
In de maand augustus wordt zoals gebruikelijk 
met vergaderd N O T E R E N S V P ' 

Penningmeester Nadat deze functie tijdelijk door 
de heer H Willemsen is waargenomen, zal in het 
\ervolg als penningmeester optreden de heer E F 
Gillissen 

Afdeling aankoop Het telefoonnummer van de 
heer F Vermeer is gewijzigd in 122901 

Clubbijeenkomsten Zaterdag van 15 tot 17 30 uur 
in de bovenzaal van Cafe Restaurant De Zon ' 
Noordsingel 101 te Rot terdam Noord , donderdags 
van 19 30 tot 22 30 uur in Café De Guns t" , Brielse-
laan 192 te Rot terdam Zuid 

Bibliotheek De heer \ an Mameren heeft mede 
gedeeld wegens tijdgebrek met meer in de gelegen
heid te zijn de belangen van de bibliotheek waar te 
nemen In znn plaats in de heer C de Wit bertid 
gevonden des zaterdags in ons clublokaal m De 
Zon beschikbaar te zijn voor het uitlenen en terug 
ontvangen van boeken en tijdschriften uit de bibl o 
theek en wel van ca 15 30 tot ca 16 30 uur "̂  

Betaling contr ibutie 1957 De leden die zulks nog 
niet deden wordt verzocht de contributie voor het 
jaar 1957 ad ƒ 5 50 (junioren ƒ 4 50) te voldoen 
door storting of oversch i)ving op girorekening nr 
517293 ten name van de Rotterdamsche Ph latelistcn 
Vereeniging Adii n strat e Contnbu"tie te Rot ter 
dam Z 1 

Nieuwe leden 475 H C van As West Pieter 
manstraat 13 Rot terdam Z 2 484 J Houtman 
Fendrachtsweg 48 Puttershoek 490 A F Nijveld 
Van Kinsbergenstraat 4 a Rot terdam Z 2 496 J 
Roos Hugo Molenaarstraat 17 a Rot terdam W 1 

Rectificatie 483 Q A den Boogert Rotterdamse 
dijk 228 c Schiedam 

Overleden 690 T C Remeeus 967 C Bos 
Afgevoerd 1488 A T Schafgans 
Opgezegd per 1 12 1956 401 T Reijenga 695 T 

de Bok 1019 G C van Bekkum Trzn 1077 W C 
Ruivenkamp 1198 1 Schoester 1294 M van D )k 
1467 I y van Zwol 

Opgezegd per 1 1 1957 106 A W G Elve 196 
P H van Roan 254 H Geclof 320 Dr Ir T P 
M v Gilsc 463 T M Jacobs 548 M F Lichten 
dahl 608 Drs ] Willems 661 P van Boven 666 
Mr H F H Goossens 677 H G Biouwer 694 
A H Riemers 696 T Fransen 704 H Linnemann 
788 mejuffrouw H Rademakers 810 P Kenzer 
803 J Rademakers 827 F L Bakker 882 
L C M A Smulders 968 F ï Bronwasser 981 
T L Verhoeven 1026 R ^ Bos 1138 T S 
Kramer 1232 K A G Tubb.ne 1271 W Goettsch 
1316 Mr L Ruighaver 1397 W C van Werd 1414 
B F Banibach 1445 A Verveen 1470 F T A de 
Tonch 1480 T M Monnens 1489 F J I eutscher 
893 D ] \ a n Mimeren 959 C Spoelman 

INTERNATIONALE VERENIGING 
, PHILATFLICA" Secr H L Stof
fels Sinaa'^appelstraat 23 Den Haag 
Tel 33 83 16 Beheerder Centraal Le-
denre^ister N F Hedeman Valken-
boschkade 88 Den Haag 

opzegging lidmaatschap Indien u uw lidmaat
schap voor het laar 1957 onverhoopt met wenst te 
contrnueren dan moet men hiervan ingevolge Sta 
tuten en Reglementen \66r 1 dec 1956 SCHRIF 
T F I UK kennisgeven aan het sekretanaat Opzeg
gingen van het lidmaatschap die nä 30 nt v a s 
worden ontvangen zullen zonder meer terzijde wor

den gelegd en blijven voor 1957 als lid ingeschreven 
staan 

Contr ibut ie 1957 Ter besparing van de me en 
adm kosten worden de leden thans beleefd ui t 
genodigd hun contributie o \er 1957 vóór 1 febr 
a s te voldoen door overschrijving op postrekening 
31 52 84 t n Alg Penn I V , Philateiica Huls 
horststraat 249 Den Haag (of indien u lid is van 
een afdeling bij uw afd penningmeester) met \ e r 
melding van lidmaatschapsnummer (zie contr k r t 
1956) juiste naam voorletters en adres 

De contr ibutie bedraagt uitgezonderd de afdelings 
contr ibutie a Nederland ƒ 6 — per jaar b Bui 
t tnland ƒ 7 per jaar 

Afdelmgssecretarissen 
AALSMEER (Ar ) A Fihus Kerkwcg 56 Aals 

meer 
AMERSFOORT ( A t ) A E Dudok ^an Heel 

Dillenburglaan 2 Amersfooit 
AMSTERDAM ( A m ) R v d Velde Rozen-

daalsestraat 8 hs Amsterdam O 
DEVENTER ( D r ) T van Heuvel Brinkgiever-

weg 35 Deventer 
DRIEBERGEN ( D n ) R J Kok Lindcnlaan 16 

Driebergen 
EMMEN (Em ) A Kuipers Noordbargeistraat 

106 Emmen 
E N K H U I Z E N ( E n ) Jac Kofman Noorderweg 

22 Enkhuizen 
FLAKKEE (Fe ) F van Hei wijnen Meidoornstr 8, 

Middelharnis 
GOES ( G s ) Dr Ch J Philips A] kade U 

Goes 
s G R A V E N H A G E (Gv ) C L Bakker Fulton-

scraat 239 's Gravenhage 
HAARLEM (Hm ) ï Elsenbioek Muidcrslotweg 

117 Haarlem 
H A R D E R W I J K (Hk ) H B P Stemerding Leu-

vcnumseweg 11 Harderwijk 
t H O G E L A N D (Hd ) 1 Klip Torenstraat A 80, 

Uithuizermeeden 
t KABINETSTUK (Kk ) G J Minholts Stads

weg 3 Oosterhogebrug (Gr ) 
KAMPEN ( K n ) W G Ch Albrecht Maurits 

straat 15, Kampen 
LAND V A N CADZAND (Cd ) H P C van 

Melle Bürgern Gerritsenstraat 21 Breskens 
LANGEDIJK (Lk ) P Schoenmaker Dorpsstraat 

173 A Zuid Scharwoude 
LISSE (Le ) G Segers Pzn Kanaalstr 70 Lisse 
M A A S T R I C H T ( M t ) A Schreppers Mm Tal-

mastraat 31 Maastricht 
MEPPEL ( M l ) H Rondhuis Soembist a u 28 

Meppei 
N O O R D W I J K (Nl ï ) S A v d Oe\c r Pan 

huisstraat 34 Noordwijk 
G 1 P E r i l N (Gp ) A v d Beige Ko te R n g 

15 Bruinisse 
DE P O S T H O O R N ( A b ) L F Geers Dorpslaan 

103 Nieuw lekkerland 
R O T T E R D A M (Rm ) J F \-in Gelde Noord

molenstraat 6 B Rotterdam 
S C H O U W E N DUIVELAND (Sd ) I Francke 

Nieuwe Bogerdstraat 24 Zienkzee 
SOEST ( S t ) A ï Meijer Ossendamweg 20 Soest 
TIEL (Tl ) A C van Haaften Prinses Marijke 

weg 63 Geldei malsen 
U T R E C H T (Utr ) B Resting van Maasdijkstr 7, 

Zuilen Ut rech t 
V E N L O ( V o ) E Heijting Herungerweg 9 Venlo 
VLISSINGEN (Vn ) C W Louwerse Paul Kru 

gerstraat 40 Vlissingen 
W A L C H E R E N (Wn ) N A Malcorps Paik de 

Griffioen 24 Midd-lburg 
W E E R T ( W i ) Mej L Weeits Wilhelm nasingel 

36 Weert 
WEESP (Wp ) H T Mcenmk Middenstraat 64 

Woesp 
\( O E R D E N ( W o ) I v d Velden v d Valk 

B umanlaan 61 Woerden 
ZFIST (Zt ) ] Schipper Tesselschadelaan 11 

Ze st 
7"« O L I E (Ze ) E Gillet Viol ierenstnat 23 

Zwolle 

Vergidenngcn en bijeenkomsten 

Aalsmeer le dinsdag 20 uur Gebouw Trene * 
Kanaalstraat Aalsmeer 

Alblasserdam le maandag, 20 uur Ge neente 
Secretaris Molenstraat Kinderdijk 

Amersfoort Ie donderdag 20 uur Zaal Amers-
foortst- Gemeenschap Paulus Buvslaan 1 Amersfoort 

Amstelveen 3e woensdag 20 uur , Het Dorstige 
H e r t Amstelveen (Afd Aalsmeer) 

Amsterdam le donderdag ''O uur Modern KI 
Gai tmanplantsocn Amsterdam (vergadering) 3e 
donderdag 20 uur Modern ' (ruilen) 

Bruinisse Na convocatie (Afd G ï Peelen) 
Deventer le vrijdag 19 30 uur De Hereni

ging Grote Poot 2 Deventer 
Driebergen 2e donderdag 20 uur Nutsgebouw, 

Bosstraat 9 Driebergen 
Emmen Laatste maandag 20 uur Hotel C n m m e 

Stationstraat 16 Emmen 
Enkhuizen 14 januari 20 uur Oranjezaal, 

Kaasmarkt 4 Enkhuizen 
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Goes 3e dinsdag, 19 30 uur Hotel Centraal, 
markt , Goes 

's-Gravtnhagc 4e woensdag, 19 30 uur Parkhotel , 
Molenstraat, Den Haag, 2e woensdag, 19 30 uur . 
Cafe-Rest 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 vri|dag 20 uur H K B Tempehers-
i t raat 35, Haarlem 

Harderwijk. Ie woensdag, 20 uur Hotel Baars, 
Kerkplein, Harderwijk 

Hoofddorp* 2e woensdag, 20 uur „De Land
bouw Hoofddorp (Afd Aalsmeer) 

Kampen 2e woensdag 20 uur „De Stadsherberg", 
I Isselkade, Kampen 

Lisse 18 jaar en ouder Ie dinsdag, ruilavond 
2e dinsdag, |umoren 3e woensdag, alle bi)eenkom-
stcn in de B L O school, Laan van Rijckevorsel 

Maastricht 2e maandag, 20 uur Rest Prins \ a n 
Oranje Grote Staat 45, Maastricht 

Meppel. 2e maandag 20 uur Zaal Donker Kl 
OveisLraat, Meppel 

Middelburg 3e donderdag, 20 uur ,,De Een-
di acht" . Grote Markt , Middelbuig 

Middelharnis na convocatie 
Noordscharwoude 10 januari 20 uur Hotel 

Burg, B 29, Noordscharwoude 
Noordwij'k: 2e dinsdag, 20 uur Hotel ,,De 2ee-

leeuw", Kon Wilh Boul 2, Noordwijk 
Oostburg: Ie maandag, 19 uur Zaal Veihulst . 

Markt Oostburg (Afd Land \ a n Cadzand) 
Oosterhogebrug (Gr ) na convocatie (Afd ' t Ka

binetstuk) 
Rot terdam: Ie dinsdag, 20 uur Zaal Trianon, 

Groen" HiÜedijk 33, Rot terdam-Zuid , vergadering, 
andere dinsdagen, 20 uur zelfde adres, ruilen en 
eventueel veilen 

Rijswijk- Ie woensdag, 20 uur Hotel Kuys ^ it-
senburg, Haagweg 26, Rijswijk (Z H ) (Afd 's-Gra-
venhage) 

Soest. 2e en 4e vrijdag, 20 uur ,,De Schouw ' , 
Birktstraat 47, Soest, vergadering en ruilavond 

Tiel* na convocatie, 20 uur Hotel „De Zon ' , 
Varkensmarkt 3, Tiel 

Uithuizen: 2e woensdag, 20 i-ur ,,De Rank ' Uit
huizen 

Ut rech t : 3e donderdag 20 uur Cafe-Rest ,Vre-
dcnburg" , Vredenburg 3, Utrecht 

Venlo. 2e dinsdag, Café-P "st Schreurs, Lom
straat 5, Vcnlo ^ 

Vlissmgen- 3e donderdag, 20 uur , ,Strandhotel , 
Boul Evertsen 4, Vlissingen 

Weert . 2e donderdag, 20 u Hotel Lenders, Lang
straat 51, Weert 

Weesp- Ie vrijdag, 19 30 uur kantine Fa Geesink, 
Achtergracht, hoek Sas van Gentstraat 

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

Zeist: na convocatie. Hotel Cafe „Buitenlusc", 
Montaubanstraat 8 A, Zeist 

Zierikzee: 2e vrijdag in Hotel van Oppen Vei re-
nieuwstraat 12, Zierikzee 

Zwolle- Ie vrijdag 19 45 uur Café-rest „Suisse", 
Luttekestraat, Zwolle, veihngavond, 3e zaterdag, 15 
uur Café-Rest „Suisse**, Luttekestraat , Zwolle, \ e r -
gader en veilmgmiddag 

Overleden: Ut 1143, D van Vliet, Dn 1358, 
W M Vermeent 

Afvoeren: Gv 672, P J B den Hertog Dn 
1435, Mevr R J Peels Hoeven, ld 2859, B 1 
Holthauscn, ld 3994, A M Bhj 

Nieuwe leden Alle kandidaat ledtn, vermeld in 
het november-nummer W E L K O M ' ' ' 

Royement intrekken Zt 2463 A A Pietet man 
(2546) 

Bedanken intrekken: Gv 976 G B ] Bakker 
Gv 2456 A C J L Bachofner (29S1), Gv 3681 
J P Kloosterboer (368) 

Kandidaat leden. Ab 2482 A Kruikemeijer Prui-
mendijk 212-E, Hendrik Ido Ambacht , At 4147 
W Doornekamp, Kapelweg 64, Amersfoort , At 
4140 A ter Haar , ^ i lhe lminas t raa t 11, Bunschoten, 
At JL 164 P Koelewijn (16-7 40), Nieuwe Schans 
96, Spakenburg, At 4130 R Mens, Troelstialaan 
60-1, Ut recht , Am 2326 H L F Schot, Ohmst iaa t 
10 huis, Amsterdam O , Am 2452 B Voerman, 
Curiestraat 14-1, Amsterdam-O, Fe 2484 F C Geer-
img, Juliana v Stolberglaan 13 Middelharnis, Fe 
2486 H Noordijk, Dorpsweg 27 Sommelsdijk Gv 
2321 H C van Dijkhuizen, Smidsstraat 11, Rijswijk 
(Z H ) , Gv 2462 A A Wilson Konmgmnelaan 39, 
Voorburg Gv 2325 D J de Wit , Fred Hendr ik
laan 49, Den Haag, ld 2464 A Bremer, Cronjetraat 
13, Treebeek, ld 2465 Mej M M Flint, Zuidweg 
36, Naaldwijk; Nk 2470 H Dekker , Prins Bern-
hardstraat 23, Noordwijk, Nk JL 165 Me) L 
Heynes (12-12-42), Javaweg 2 Noordwijk, R m 2843 
G van Driel , Dorpsweg 25-A Rot terdam Z , Rm 
2498 C Gaasbeek, Moerkerkestraat I33-A, Rot ter 
dam, Rm 2488 D A Warner Katendrechtse Lage-
dijk 372 Rot te rdam, St 3932 F G W de Wit , 
Koninginnelaan 35, Soestdijk, U t 2473 Mevr H J 
Mangelsdorf, JuliamJaan 26, Bilthoven, U t 2478 
W Scheffer, Hcogravenseweg 21 bis, Ut recht , Ut 
2480 Tac Wallenburg Oude Brandenburgerweg 48, 
De Bilt (Utr ) , Vo. 2300 C J Beckers, Reiger-

straat 27, Tegelen, Vo 2302 G H Bouten, Berg-
straat 11, Vcnlo, Vo 2304 F J G Coenen, \ a n 
Haeffstraat 42, Blerick, Vo 2305 H M A Gielcn, 
Albr Rodenbachstraat 37, Blerick, Vo 2306 H L 
M Ronken, Stalbergweg 47, Venlo, Vo 2308 Me \ r 
C Tinneveld Broekhuizen, Deken v Oppensingel 
108, Vcnlo, Vo 2313 Jac j van Vlodrop, Bredeweg 
356, Roermond, Vo 2316 J H Werdmolder, \ a n 
Cleefstraat 19, Venlo, Vn 2323 G van Overschot, 
Vhssmgsetraat 143, Koudekerke, Vn 2327 D Val
kier, H de Keyserstraat 1, Vlissingen, Wo 2496 
Mevr C A A de Mol-Forsthovel, Voorstraat 46, 
Woerden, Ze 2454 J A J Estié, Wi lhe lmmapkm 1, 
Zwari^sluis Ze 2318 D G v d Hazel, van I t ter-
sumstraat 124, Zwolle 

Verandering van afdeling Wn JL 74 R CoUette, 
Plein 1940 N o 1, Middelburg naar afd Vlissingen, 
Wn 1857 W Collet te, Plein 1940 no 1, Middelburg 
naar afd Vlissingen, Ze 2030 H H Mulder, Salon-
wagen 10, Empl Goes naar afd GOES, Vn 2344 
H H J Plukkel, Mariniersweg 7, Doorn naar 
Individueel, Hk 2439 J L Fijn v Draat, Celebes-
straat 82, Den Haag naar afd Den Haag, Hk 3976 
Mevr D A C Fijn v Diaat Celebesstraat 82, Gv 
naar afd Den Haag 

Wijziging van lidmaatschap Nk JL, 1 S Barn-
hoorn, Juhanastraat 35 Noordwijk wordt N*k 91 , 
ld JL 7 H Aapkes, Fr v Pruisenweg 35, Eind
hoven wordt ld 27, Ze JL 25 H A J Rote r t 
Steenbruggcn, Wipstrikkerallee 27 Zwolle wordt Ze. 
1325, Ar JL 26 G Wentzel, Ophehalaan 70, Aals
meer woid t Ar 126, Dr JL 28 B R A Maassen, 
Grundellaan 17, Hengelo (Cv) wordt Dr 1328, Lo 
JL 31 Mej J. M van Dijk, Achterweg 6 (Le), Lisse 
wordt Le 31 ; Ar JL 38 A v Dasselaar, Kruisweg 
604. Hoofddorp wordt Ar 384, Wo JL 42 Jan H 
Versteeg Jr , Voorstraat 9, Woerden wordt Wo 142, 
G p JL 49 St de Koning, Kon lulianastiaat 8, 
Bruinisse wordt Gp 49, Le JL 51 C Gehrels, 
Prinsessestraat 97, Lisse wordt Le 151, Wo JL 55 
M v d Velden, v d Valk Boumanlaan 61, Woer
den wordt Wo 55, St JL 76 J H Roos, Piasweg 
48, Soest wordt St 76. Dn JL 81 E D v Gorkom, 
Traay 107, Driebergen woidt Dn 781, Kn JL 92 
L M Heisterborg, Burgwal 24, Kampen wordt Kn 
1920, Vo JL 106 L J Lummen, Ruysstraat 93, 
Venlo wordt Vo 2106, At JL 110 Mej Th Meurs, 
Leusderweg 52, Amersfoort wordt At 2110, Zt JL. 
118 G H M den Har tog , Oude Arnhemseweg 166, 
Zeist wordt Zt 3118, Od JL 125 J A de Groot , 
Bolwerk 13, IJzendijke wordt Cd 1251, ld JL 136 
C Z V d Zanden, Sophia v Wurtemberglaan 60, 
Eindhoven wordt ld 2136, Le GM 3 C M Segers, 
Kanaalsti aat 72, Lisse wordt Le JL 1. Ze GM 
8 Mej E S R V Lindt van Eik, Nwe Deventer-
weg 76, Zwollerkerspel wordt Ze JL 7, Le GM 9 
A W Schippers, Kanaalstraat 217, Lisse wordt Le 
JL 25, Gp GM 12 Mej L A Capelle, Prinses 
Beatrixstraat 12, Bruinisse wordt Op JL 26, Gp 
GM 21 H de Ronde, Deezijstraat 8, Bruinisse 
wordt Gp JL 28, Gp GM 22 S de Waal, Oude-
straat 22, Bruinisse wordt Gp JL 31, Le GM 23 
P Faas, Hillegommerdijk 3, Nieuw Vennep wordt 
Le JL 38, Le GM 24 H L Oudshoorn, Irissen-
straat 6, Lisse wordt Le JL 42, Le GM 28 J C 
Moolenaar, Kanaalstraat 77, Lisse wordt Le JL 49, 
W t GM 35 R Huisman, Wilhelminasingel 18, 
Weert wordt Wt JL 51, Wt GM 41 B Vreeswijk, 
Molenstraat 20, Weert wordt Wt JL 55, Ze GM 
44 E V d Berg, de Krim I 139, Zwolle wordt Ze 
IL 81, Wt GM 45 H Wulme, Looimolenstraat 7, 
Weert wordt W t ]L 92, Vn GM 51 Ch A D 
ï Stevens, Vredehoflaan 2-C, Vlissingen wordt Vn 
JL 106, Ze GM 53 W Kwakkel EIburgerweg 15 A, 
Heerde wordt Ze IL 118 

Rectificaties Gv 131 C. v Thuy l , mom. zijn J. 
V T h u y l , Gv 627 L K Adema, moet zijn L J. 
Adema, Vn 716 C de Beer, moet zijn C de Bree; 
Vn 2527 F A Ficherouse, moet zijn F A Fiche-
roux, Vn 2836 A Germonprez, moet zijn A Ger-
monpre 

AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
„DE PHILATELIST". Secr.- P W. 
Wap, Haarlemmermeerstraat 81 I, Am
sterdam-West. Tel 125103 

In de maand januari 1957 komen wij met bijeen op 
de le en 3e dinsdag van die maand, doch op de 2e 
en 4e dinsdag, dus op 8 en 22 januari 19571 Let dus 
goed op deze da ta ' De ledenvergadering vindt dus 
plaats op 8 januari en de ruilavond wordt gehouden 
op 22 januari 1957 Als gebruikelijk zijn de bijeen
komsten om 20 00 uur in Krasnapolsky'* Zaal 
open om half acht 

Nieuwe leden; Alle in het Maandblad van novem
ber opgenomen kandidaat-leden zijn als !id aange
nomen, alsmede 227 J Bnlleman, Parnassusweg 
28 hs, A 'dam-Z, 263 C S P de Waart , Plancius-
straat 71 I, A*dam-C, 266 C Monnier, Griselde-
straat 2 II, A 'dam-W 

Overlijden* T o t ons leedwezen moeten wij melding 
maken \ a n het overlijden van ons lid, de heer 
E. Perk (379). 

GELDERSE FILATELISTEN
VERENIGING „DE GLOBE" 

Alg secr : J, W. Vonk, Mesdaglaan 36, 
Arnhem Tel. 26511; Leden-secr.: H L. 
J. Weidema, Mesdaglaan 40, Arnhem. 
Tel 25906 

Tot ons leedwezen moeten wij melding 
maken van het overlijden van de heer 

L. F. REIJSE 
te Apeldoorn, gedurende 13 jaar hd van 
onze vereniging 

Bijeenkomsten van de afdelingen (alle bijeenkom
sten beginnen om 8 uur) 

Afd. Arnhem (secr H L J Weidema, Mesdag
laan 40. Arnhem) woensdag 9 jan in de bovenzaal 
van Lunchroom André , ingang Velperpoortlang-
straat , Arnhem Deze bijeenkomst zal staan in het 
teken van ons 60-jang jubileum met o a een spraak
waterval en een uitgebreide verloting met mooie 
prijzen He t bestuur rekent op een grote opkomst 

Afd. Doetinchem (secr D j Siebelink, Wilhel-
minastraat 104, Doetinchem) vrijdag 4 jan in 
Hote l Groeskamp, Stationsplein, Doetinchem 

Afd Ede. (secr J W Sunderman, Acacialaan 4, 
Ede) woensdag 9 jan Gebouw De Reehorst, Benne-
komseweg. Ede 

Afd Nijmegen (secr A M Vleggaar, Oude Molen
weg 240, Nijmegen) woensdag 19 dec tn Hotel De 
Roemer, Hertogstraat , Nijmegen 

Afd. Oosterbeek (secr C- M van der Lee, Stenen 
Kruts 12, Oosterbeek) maandag 17 dec en 21 jan. 
in Hotel Dreijeroord, Oosterbeek 

Afd. Velp (secr P Haveman, Geertr Hofkeslaan 
4, Velp) zaterdag 29 dec in het N H V -gebouw. 
Stationsstraat, Velp 

Afd. Zutphen (secr D J Nagel, Rozenhoflaan 24, 
Zutphen) vrijdag 18 jan in het Volkshuis te 
Zutphen Veiling door de heer E ' t H a r t uit 
Arnhem 

Nieuwe leden. 
Afd Arnhem (de opgave van nieuw lid 959 Chr 

Kaiser in het nov nummer vervalt) . 460 Th 
Drijver, Hommelseweg 392, Arnhem, 475 Mevr A 
Geerts-van Dielen, Orchislaan 33, Arnhem, 543 A 
S Stempher, Sweelincklaan 103, Arnhem, 645 W 
A v in der Lelie, Uoerdomplaan 25, Arnhem, 959 
D J Riemersma, Malvastraat 6, Arnhem 

Afd Ede: 463 C E Geldhof, Zuider Parellelweg 8, 
Ede 

Afd. Velp 1101 Chr Kaiser, Graaf Ottostraat 20b, 
Velp 

Afd. Zu tphen . 867 R I van Zuiden Heeckeren-
laan 21, Zutphen 

Verandering van afdeling, van afd Zutphen naar 
afd Buitcnleden 23 A Lintvelt , Jasmijnstraat 28, 
Rot te rdam 

Overleden Afd Buitcnleden 200 L F Reijse. 
Feestavond 60-|arig bestaan. Her innerd wordt aan 

onze feestavond op 12 jan a.s Aan allen, die zich 
hiervoor opgegeven hebben, zal tijdig bericht ge
stuurd worden Secretaris van de feestcommissie is 
de heer J van Tongeren, Tormenti ls t raat 30, Arn
hem Loten voor de op deze feestavond te houden 
verloting zijn verkrijgbaar bij de afdelingssecretarissen 
en 's avonds in de zaal 

Onderl inge tentoonstelling. Deze zal gehouden 
worden op 19, 20 en 21 april 1957 in de grote zaal 
van Tivoli te Arnhem Nadere bijzonderheden 
volgen Houdt reeds thans deze dagen vrij! 

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

Kandidaat-leden. 225 H P Duinker , J Leyster-
straat 40, Haar lem, 287 H J Liefhebber, Reek 22, 
Bennebroek 

Overleden 197 H F Bosma, 255 D C. ) S. 
Janse 

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

Nieuwe leden • 351 Joh Sas, Hautigehage (post 
Rot teval le ) , 352 F J Paul, Vincent van Goghstraat 
80, Leeuwarden, 353 E Krui t , Wildervank, 354 E. 
Bac, Sa vorm n Lohmanlaan 27, Groningen, 355 H. 
B H Peper, Burb Bosscherstraat 60 Veendam 

Vergaderingen: 17 december 1956 en 21 januari 
1957, 20 uur, in restaurant „Boschhuis" , Hereweg 
95, Groningen Op de decembervergadering lezing 
van de heer Ir W A Meiborg over puntstempels. 
Op de januarivergadering i v m jaarvergadering 
geen lezing. 
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Afd. , ,Hoogezand-Sappemeer*': 2e dinsdag, '20 uur , 
in hotel „ S t r u v é " te Sappemeei'. 

Afd. „Veendam-Wildervank" : 19 december a.s., 
20 uur , filmavond ïn hotel , ,Van Kreel" te 
Veendam. 

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

Vergadering: woensdag 19 december 1956, 20 uur 
precies, in de bovenzaal van café-rest. , ,De Kleine 
Burcht'*, Nieuwe Rijn 19, te Leiden. 
Agenda: als gewoon, verder veiling, verloting e.t. 
lezing of hersengymnastiek. 

Nieuw leden: 222 N . J. Bruin; 223 mej, B. C. van 
Gaaien; 224 B. T h . Langezaal; 225 Liem Kit Kwie; 
226 P. J. Smit. 

Kandidaat-leden: 452 mej'. C. van Beek, arts, 
Breestraat 3-B; 453 W. L. Man A Hing, Levcndaal 
63; beide te Leiden. 

Afgevoerd wegens onbekend adres: 156 G. Voss, 
Delft. 

Bedankt per 31-12-1956: 47 G. Waasdorp; 136 
W. J. van Var ik ; 213 P. N . Wareman; 247 .[. A. 
Schram; 317 A. H . Arendsen( 376 mevr. M. C. 
Langenhuisen-v. Eeck; 383 J. Beekmans; 393 A. van 
Krieken; 401 H . D. van den Berg; 414 Ds. G. van 
Rongen; 416 .]. Teegelaar; 409 A. P . Oliemans; 
444 M. A. Nederburgh. 

Cont r ibu t ie : Leden u kun t 30 cents incassokosten 
besparen indien u uw contr ibutie vóór 1957 ten 
bedrage van ƒ 6,— nu reeds gireert op giro 390926 

. t .n . van de penningmeester der L. V. v. P . V. 
Rui lavond: iedere 2e vrijdag van de maand in de 

achterzaal van „De Kleine Burch t " , Nieuwe Rijn 19, 
van 8 to t 10 uur 's-avonds. Deze is ook toegankelijk 
voor niet leden. Heren leden, brengt u een niet-lid 
mede? 

Vergadering: volgende vergadering woensdag 23 
januari 1957. 

Jeugdafdeling: iedere Ie dinsdag van de maand in 
huize „Over ' t Hoff", Gerecht 10, 's-avonds 7 uur . 

De leden die bedank hebben worden beleefd ver
zocht hun nummersiempcl terug te bezorgen bij de 
secretaris. 

PHILATELISTEN-VEREENIGING 
„ZUID-LIMBURC". Secr.: Jos. J. Pe
ters, Orleansplein 12 b, Maastricht. 

Nieuwe leden: alle in het vorige Maandblad ge
noemde kandidaat-leden werden als lid aangenomen. 
Bovendien: 5 H . J. Tellings, Postbus 201; 236 H . 
Ramaekers, Lenculenstraat 32; beide te Maastricht. 

Biieenkomsten: maandag 7 januari, beursavond; 
maandag 21 januari 1957 ledenvergadering. Beide 
om 20.00 uur in Rest. , , ln de Gouwe P o o r t " . 

Cont r ibut ie 1957: De leden worden verzocht hun 
contr ibut ie over 1957 ad ƒ 6,— vóór de Jaarver
gadering van februari a.s. over te maken op post
rekening 30447 t .n .v . de Vereniging. 

POSTZEGELVERENIGING „HEL
DER". Secr.: A. P. Vlam, van Galen
straat 70, Den Helder. 

Nieuwe leden: ingaande 1-12-1956: F. M. van 
Rijn, Cornelis Ditostraat 34, Den Helder ; C. C. 
Watson, Jan Bijlstfaat 24-1, Den Helder ; A. N . van 
der Wiei , luitenant ter zee KM, Artillerieschool 
fort Erfprins, Den Helder. 

Kandidaat- l id: W. Schook, lacques Lemairestraat 
14, Den Helder. 

Vergadering: de eerstvolgende vergadering vindt 
plaats op woensdag 19 december 1956, te 19,30 uur , 
in café Postbrug, Koningsplein alhier. 

Voor 1957 zijn de navolgende vergaderingen vast
gesteld: op woensdagen 16 januari ; 20 februari ; 20 
maar t ; 17 apri l ; 15 mei; 19 juni 17 juli; 18 sep
tember; 16 oktober ; 20 november en 18 december, 
alle in café Postbrug, Koningsplein. 

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

Feestavond: Onze jaarlijkse feestavond zal worden 
gehouden op donderdag 20 december e.k. te 8 uur 
in Hotel Kobertz, alhier. Het bestuur en organi
satoren wekken de leden op in groten getale aan deze 
avond deel te nemen. 

Bijeenkomsten: Eerstvolgende bijeenkomst, dinsdag 
8 januari 1957. Eerstvolgende rui lavond, dinsdag 
18 december 1956. In januari 1957 zal de ruilavond 
worden gehouden op dinsdag de 22ste. Het bestuur 
rekent op een grote deelname. 

Cont r ibu t ie ; contr ibutie voor 1957, groot ƒ 6,50, 
kan worden voldaan door storting op girorekening 
no 481641 t .n.v. de penningmeester Postzegelver. 
Heerlen of door afdracht ter vergadering. Terstond 
na de jaarvergadering zullen de kwitanties, ver
hoogd met incassokosten, ter inning worden aan
geboden. Het bestuur maakt tevens van deze ge
legenheid gebruik de leden een Zalig Kerstfeest en 
een gelukkig en gezegend Nieuwjaar te wensen. 

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

Ledenvergdering: 4e dinsdag van iedere maand in 
café-rest. ,,van Ouds de Wapenroem' ' . 

POSTZEGELVERENIGING „HIL
VERSUM EN OMSTREKEN", Secr.: 
A. W. Ebrecht, Oude Amersfoortse-
weg 116, Hilversum. Tel. K 2950—3521. 

Nieuwe leden: 594 Th . M. Huizinga; 595 J. J. 
" Schocht; 596 mej. G. M. Bollebakker. 

Kandidaat-l id: 597 S. Harkema, Havenstraat 107, 
Hilversum. 

Ledenvergadering: 19 december 1956. 
Jaarvergadering: 16 januari 1957. 
Ruilbeurs: elke zaterdagmiddag; deze bijeenkom

sten worden gehouden in de Openbare Leeszaal te 
Hi 1 verum, *s-Gravcnlandseweg 55. 

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

Nieuw lid: L. J. Beeloo. 
Kandidaat-leden: mr P de Graaf, Bosschcweg 109, 

Drunen; G. J. Greebe, Parellel weg 1, Den Bosch; 
B. C. van Tienhoven, Past. Kuijersstraac 8, Waal
wijk; M. Verharen, Badhuisstraat 5, Drunen. 

POSTZEGEL-VERENIGING „IJMUI-
DEN & OMSTREKEN". Secr.: H. J. 
Smit, Hofdijklaan 21, Driebuis (N.H.). 

Bedankt: H . G. Dik ; C. Visser; mej. J. E. Wals, 
alle ingaande per l-J-1957. 

PHILATELISTENCLUB „ROTTER
DAM". Secr.: M. Zuydwegt, Graaf Flo-
risstraat 71, Schiedam. 

Bijeenkomst; 2e dinsdag van elke maand in café 
rest. „ Du K o r d " , Bergweg 313 (ingang Bergsingel 
228) re Ro t t e rdam-Noord . Aanvang 20 uur . 

VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „GOUDA". Secr.: 
G. Portheine, Da Costakade 120, Gouda. 

Geroyeerd wegens wanbetaling; E. A. van Wens-
veen. 

Nieuw lid: J. J. Nederlof, Hooikade 38, Delft. 

NIEUWE PHILATELISTEN VERENI
GING N.P.V., Groningen. Secr.: J. H. 
Frerks, Kerslaan 10, Hoogezand. 

Vergadering: elke 4e donderdag van de maand in 
café-rest. „Suisse", Herestraat te Groningen. 

POSTZEGELVERENIGING 
„ZEEUWS-VLAANDEREN" 

te Terneuzen. Secr.: Ir. W. D. G. Too-
renman. Herengracht 1-A, Terneuzen. 

Bedankt: 172 A. L. v. Laere: 141 O i . v. Wijck. 
Nieuw lid: 39 A. v. Waart , Goudsbloemstraat 10, 

Terneuzen. 
Vergaderingen: Volgende vergaderingen woensdag 

19 december 1956; 16 ianuari 1957 en 13 februari 
1957.• 

AMSTERDAMSE SPORTVERENI
GING „S.H.E.L.L.", afd. Philatelie. 
Secr.: N. J. van Deijck, Badhuisweg 3, 
Amsterdam-N. 

Bedankt; G. A. j . Klein Sprokkelhorst . 

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

Vergadering: elke 2e maandag van de maand in 
Hotel Vliet laan te Bussum. 

Nieuwe leden: de kandidaat-leden vermeld in het 
novembernummer. 

Kandidaat-l id: 16 H. .). R. Davies, P. Heinstraat 
3, Goes. 

Contr ibut ie : De leden worden verzucht thans 
reeds hun contr ibutie over 1957 ten bedrage van 
ƒ 6,— over te maken op postrekening 349300 t .n .v . 
de Penningmeester van de Verzamelaar. 

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

Vergadering: elke Ie woensdaj; der maand, waar
van convocatie wordt toegezonden. 

POSTZEGELVERENIGING „BRUNS-
SUM-HOENSBROEK". Secr.: P. v. d. 
Scheer, Hommerterweg 33, Amstenirade 
(L.). 

Bedankt W. van Eik. 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTSTUKKEN- EN POST

STEMPELVERZAMELAARS. Secr.: 
W. H. Lutkeveld, Boterdiepstraat 39-1, 
Amsterdam-Z. 2. Ledenadministratie: 
F. A. de Klerck, Lekstraat 68, Amster
dam-Z. 2. 

Vergadering: zondag 20 januari 1957 te Utrecht . 

DE KENNEMER POSTZEGELCLUB. 
Secr.: J. W. Schachtschabel,, Strating-
plantsoen 46 zw., Velsen-Noord. 

Bijeenkomsten; In december komen wij nog bijeen 
op 17 december; dit is de laatste ruilavond in 1956. 
Voor januari 1957 wordt dit maandag 7 en 21, op 
welke 2e avond onze jaarlijkse algemene vergadering 
zal worden gehouden. Noteer t u deze datum in uw 
agenda en houdt hem vrij, een nadere aankondiging 
en de agenda zal u apart worden toegezonden. 

Contr ibut ie : De penningsmeester verzoekt de leden 
die nog contr ibutie moeten betalen, dit te willen 
doen op een der volgende clubavonden. 

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

Vergadering: Onze Jaarvergadering zal worden ge
houden op donderdag 17 januari 1957. Agenda: 1. 
opening; 2 ingekomen stukken; 3 notulen; 4 jaar
verslag secretaris; 5 jaarverslag administrateur rond-
zendverkeer; 6 jaarverslag penningmeester; 7 verslag 
kascommissie; 8 veiling; 9 pauze; 10 grote jaarlijkse 
gratis verlot ing; 11 sluiting. 

Nieuwe leden: correctie: 70 G. L. de Boer i.p.v. 
B. de Boer; 120 J . H . Warger, Wiikampslaan 61 . 
Baarn. 

POSTZEGELCLUB „WASSENAAR" 
Secr.: Mevr. D. Waalkens-v. d. Goes, 
Storm V. 's-Gravesandeweg 21, Wasse
naar. 

Vergadering: elke Ie woensdag der maand. 
Nieuwe leden: Mevr. N . Boelhouwer-van den 

Bosch, Klingenlaan 9, Wassenaar; de heer Voorham, 
Kerkebuurt 67, Wassenaar. 

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

Nieuwe leden: G. v. d. Barg, Edelweisstraat 70; 
G. Steens, Noc. Beetsstraat 27; J. de Vos, J. M. 
Kemperstraat 10; T. Dorn; T . Asserstraat 20; J. v. 
Noord , Frederiklaan 66; H . Aapkes, Fr. v. Pruisen
weg 35; A. Stultiens, Hortensiastraat 8; allen te 
Eindhoven; A. Megens, Zandstraat 13, Son. 

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

Huishoudelijke vergadering: iedere laatste woensdag 
van de maand. 

Jeugdclub, rui l - en koopavond: iedere 2e woens
dag van de maand. 

Beide in het C.J.M.V.-gebouw, Burg de Raadt-
singel, Dordrecht , aanvang 19.00 uur . 

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

Ledenvergadering: vrijdag 28 december a.s. in Ge
bouw Americain, Groenmarkt , Dordrecht . Aanvang 
7,30 uur . 

Contact -avond: vrijdag 11 januari 1957, zelfde tiid 
en plaats. 

Nieuwe leden: 53 mevr. J. Boers-van Tilborg, 
Gr. Kerksbuurt 40, Dordrecht ; 71 F. H . van Hees, 
Joh . Bosboomstraat 46, Dordrecht . 

Bedankt per 1-1-1957: 10 J. B. Ippel; 11 A. 
Goudriaan. 

Rondzendingsverkeer: Boekjes voor de rondzen-
ding zijn steeds welkom. Zij worden gaarne in on t 
vangst genomen door de administrateur de heer 
W. M. Klaui, Kon. Wilhelminastraat 35, Dor 
drecht. Kosten lO^/o. 

Cont r ibu t ie : Wilt u de contr ibutie ad ƒ 8,— 
voor het jaar 1957 nu reeds voldoen aan de pen
ningmeester de heer A. Plant, Ceramstraat 74, 
Dordrecht . 

(Vervolg op bh. 282 
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o p 12 november volgden 2 postzegels met gelijkt 
afbeelding van het portret van D r . Sim Yat Sen, 
benevens diens beroemde woorden: , ,0n2e revolutie 
zal in de toekomst onherroepelijk falen indien wij 
SovjetRus land niet v o l g e n " . Ook deze zegels zijn in 
plaatdruk vervaardigd in de afmeting 2 3 x 3 4 mm en 
dragen in de benedenmarge resp . de nummers 38 en 
39 m m . Waarden en kleuren zijn: 
4 fen, bruin op zeer l ich tbruin ; 
8 „ donker indigoblauw. 

C O L U M B I A 
In de serie gewijd aan de departementen verscheen 

op 16 oktober de 50 c . donkergroen en zwartviolet, 
gewijd aan NoordSantander. Het zegel beeldt pétro
leumbronnen van Catatumbo af. 

Het Columbusmonument, dat zal worden opgericht 
door samenwerking van alle Amerikaanse s ta ten , is nu 
reeds aanleiding tot de uitgifte van 2 postzegels in 
hetzelfde type met afbeelding van de maquet te van 
dat monument en een portret van Columbus. De zegels 
zijn: voor de gewone pos t : 3 c . grijszwart; 

voor de luchtpost : 15 c . groenblauw. 

C O S T A R I C A 
In ons apri lnummer meldden wij op blz. 8 1 , dat het 

eeuwfeest van de nederlaag der vnjbuitprs in 1856 
op een postzegel zou worden herdacht . Het blijkt nu 
dat deze herdenking zich niet tot i postzegel beperkt 
maar dat een gehele serie, n l . van 16 postzegels, daar
aan zal zijn gewijd. Volgens , ,Madrid Fi l a t e l i co" zal 
deze serie bestaan uit de zegels: 

5 c . l ichtblauw, kaar t van Costa Rica ; 
10 „ donkergroen, kaar t van Guanacaste , de provincie 

welke aan Nicaragua grenst en waar het huis 
stond van Santa Rosa; 

15 „ oranje, Meson in Guerra Rivas , dat is de naam 
van de bezi t t ing welke de vrijbuiters bezetten 
en waaruit zij op 11 apri l 1856 door de Costa
Ricanen werden verdreven; 

2o„ l ichtbruin, het huis van Santa Rosa, dat de vrij
buiters in Guanacaste bezetten en waarui t zij op 
20 maart 1856 werden verdreven; 

25 „ donkerblauw, generaal José Manuel Quirós, die 
na een sommatie van de vrijbuiters om zich over 
te geven, zulks weigerde en gedood werd; 

30 „ violet , residentie van president Juan Rafael 
Mora (thans afgebroken om plaats te maken voor 
een nieuw gebouw); 

40 „ lichtgrijs, Louis Molina, minister van Costa 
Rica te Washington in 1856, van geboorte een 
Guatemalaan; 

45 ,, felrood, oppergeneraal José Joaquin Mora, chef 
van de centraalamerikaanse troepen in 1857, 
die Walker en zijn kornuiten uitroeide; 

50 „ l ichtblauw, José Maria Canas uit Salvador, 
devisiegeneraal en hoofdadjudant van generaal 
Juan Rafael Mora in 1856 en 1857; 

55 „ Hchtgoud, Juan Santamar ia , tamboer die het 
huis van Guerra in brand stak op 11 april 1856; 

60 „ karmijn, nat ionaal monument dat op 15 septem
ber 1895 in het nat ionaal park van San José werd 
onthult en de overwinning van CentraalAmerika 
op de vrijbuiters van \Valker symboliseert; 

65 „ scharlaken, kapitein Antonio Villarriestra uit 
Peru, die zijn diensten als kapitein aan de 
marine aanbood in de strijd tegen de vrijbuiters 
in 185757; 

70 „ lichtgeel, Villarr iestra; 
75 „ lichtgroen, kasteel van San Carlos in het noorden 

bij de San Juan r iv ie r ; 
80 „ donkerbruin, Francisco Maria Oreamuno; 

I C. donkergrijs, Juan Rafael Mora, president van 
de republiek en chefgeneraal van de expeditio
naire troepen die bij Santa Rosa en Rivas in 
Nicaragua resp. op 20 maart en 11 april 1856. 

C U B A 
De in ons vorige nummer op blz. 242 gemelde serie 

zegels met afbeeldingen van vogels blijken de volgende 
afbeeldingen te bevat ten , n l . : 

8 c . blauw, wilde eend, opl . i miljoen; 
30 „ olijfbruin, kwartels , opl . 500.000; 
50 „ leigrijs, f lamingo 's , opl . 500.000; 

1 P . karmijn, opl . 250.000; 
2 „ l i la, Jacona ' s , opl . 100.000; 
5 „ vermiljoen, spechten, opl . 50.000. 

De ontijdige revolutie van 10 oktober 1868 weed op 
een postzegel van 4 c . groen en bruin herdacht met de 
afbeelding van de omtrek van een bel waarin 2 raderen 
{van de suikermolen waar de opstand begon) onder 
een l o o m . 

'ri^!^-

De 250ste verjaardag van de geboorte van Frankl in 
werd hier herdacht op een postzegel van 12 c . geel
bruin en zwartviolet , met afbeelding van zijn portret 
met op de achtergrond een vlieger, zijn primit ieve 
drukpers, de vrijheidsklok van Philadelphia en toren. 
Het is een zegel voor de luchtpost in de waarde 12 c. 
geelbruin. 

D O M I N I C A A N S E R E P U B L I E K 
Het zegel voor speciale bestell ing, gemeld in ons 

vorige nummer op blz . 242 verscheen op 18 augustus 
j l . en geeft de afbeelding van een radar insta l la t ie . 

E C U A D O R 

In de opgave in 
ons vorige num
mer op blz . 242 
werd gemeld een 
4 S. bru in ; di t 
moet zijn 3 S. 
bru in . Wij beel
den di t zegel 
thans hierbij af. 
Tevens geven wij 
daarbij de af
beelding van een 
der zegels voor 
de gewone post 
welke voor de

zelfde gelegenheid werden uitgegeven en door ons wer
den gemeld. 

De 5 S. luchtpost 1944 (Yv L p . 128) werd van een 
zwarte opdruk voorzien, terwijl de oude waarde door 
balken werd geanuleerd. De oplage schijnt slechts 800 
stuks te bedragen. 

E T H I O P I Ë 
Begin volgend jaar zal hier een nieuwe serie zegels 

voor de luchtpost verschijnen bestaande uit 5 waarden, 
waarvan het middenstuk in smaragdgroen een beeld 
zal vertonen. Het zullen zijn: 

5 c . bruin en smaragdgroen, Aksum (500 v . Chr.— 
960 n . Chr . ) ; 

10 „ wijnrood, kerk te Halibela {1000—1300 n . C h r . ) ; 
15 „ oranje, Gondar {1632—1855); 
20 „ ultramarijn, Magallc (1868—1889); 
25 „ roodpurper. Ankober (1889—1890). 

F O R M O S A 
In onze melding op blz. 242 is bij de serie zegels uit

gegeven op 31 oktober j l . ter herdenking van de 70ste 
verjaardag van Chiang Kai Shek een der verschenen 
waarden uitgevallen en een ander zegel onjuist gemeld. 
Wij geven daarom hier de volledige opsomming: 
20 o. oranje, portret van Chiang; 
40 c . karmijn, Chiang thu is ; 
$ I blauw, Chiang als legerchef; 
$ 1 , 6 0 wijnrood, Chiang in zijn werkkamer; 
f 2 roodbruin, Chiang sprekende voor^^de microfoon; 
$ 8 groenblauw, Chiang in zijn tu in . 

G O U D K U S T ( G H A N A ) 
De onafhankelijkheid van di t gebied zal vermoedelijk 

in maart a . s . worden herdacht op een viertal postzegels, 
resp. in de waarden 2.2^4.4 d en 1/3. 

Deze nieuwe staat voert thans de naam , , G h a n a " . 

H O N D U R A S 
In ons septembernummer meldden wij op blz . 195 

de verschijning van de 3 eerste waarden van een nieuwe 
serie zegels voor de luchtpost , welke serie ui t 19 zegels 
zou gaan bestaan. Inmiddels zijn de overige zegels 
verschenen en bestaat de serie nu u i t : 

1 c. zwart en grijsviolet, de kerk in Suyapa; 
2 „ zwart en blauw, Don Ju l io Lozano Diaz ; 
3 „ zwart en sepia, de zuidweg; 
4 „ zwart en purper , Dona Genoveva Guardiolo de 

Estrada Pa lma ; 
5 „ zwart en steenrood, Dona Maria Josefa Lastiri 

de Morazan; 
8 „ bruin en lichtgeel, allegorie van het 5jaren

p lan ; 
10 „ zwart en grijsgroen, nat ionale s tadion; 
12 „ zwart en groen, school der Ver. Sta ten ; 
15 „ zwart en roodbruin, maquet te van de Centrale 

Bank; 
20 „ zwart en ultramari jn, parlementsgebouw; 
24 „ zwart en purper . Don Ju l io Lozano Diaz ; 
25 „ zwart en blauw, maquet te van de b a n k ; 
30 „ zwart en rose, luchthaven van Toncont in; 
40 „ zwart en roodbruin, Juan Ramon Molinabrug; 
50 „ zwart en groen, vredesmonument; 
60 „ zwart en oranje, landbouwgebouw; 

1 L . zwart en l i la , Sangrebank; 
2 „ zwart en roselila, telegraafgebouw; 
5 „ zwart en roselila, presidentspaleis. 

De 5 en 50 c , 2 en 5 L . zijn in horizontaal formaat, 
de overige waarden in vert icaal . 2ij zijn gedrukt bij 
Waterlow met omlijsting in plaatdruk en middenstuk 
in rasterdiepdruk, uitgezonderd de 8 c . die geheel in 
plaa tdruk is vervaardigd. 

De gehele serie werd bovendien als dienstzegel ver
vaardigd door ze te voorzien van een rode opdruk van 
het woord , ,O f i c i a r ' terwijl ook de kleuren werden 
gewijzigd. 

Bovendien verscheen nog een expressezegel met de 
afbeelding van een Lockheed Constellationvliegtuig 
en vermeldende het opschrift: , ,Entrega i m m e d i a t a " . 
Dit is een zegel in de waarde 20 c. zwartgrijs. 

I S R A E L 
Begin volgend jaar zal een serie van 4 postzegels ver

schijnen gewijd aan de koopvaart . 2ij zal bestaan uit 
d^ zegels: 

10 p , een oud joods schip, naar een muurschildering 
welke is gevonden bij opgravingen te Beth 
Shearim bij Haifa; 

20 „ het zeilschip Niri t in 1910 gebouwd en ge
bruikt als illegaal emigrantenschip in de 
jaren 194748; 

30 „ het moderne vrachtschip Shomron; 
1000 „ het s.S. Zion, passagiers en vrachtschip groot 

9853 ton. 
De zegelontwerpen zijn van Miriam Karely te Haifa 

en de zegels worden in rasterdiepdruk vervaardigd in 
de staatsdrukkerij Haki rya , uitgezonderd de 10 p . 
welke gedrukt wordt bij Lewin Epstein te Bat Yam. 

J A P A N 
Op 15 oktober j l . verscheen een postzegel van 10 yen 

donkerblauw, ter herdenking van de afbouw van de 
Sakumadam, de grootste hydroelektrische dam m dat 
land. Het zegel, geeft een gezicht op deze d a m . 

Op 19 november j l . verscheen een postzegel van 
10 yen met afbeelding van een moderne elektrische 
t rein, zulks ter herdenking van de elektrificatie van 
de Tokaidolijn. Het zegel is ontworpen door Saburo 
Watanabe . Oplage 5 miljoen s tuks . 

L A O S 
De eerste verjaardag van de toetreding tot de Ver

enigde Naties werd op een serie van 6 postzegels her
dacht , bestaande uit de waarden in klein formaat i k . , 
2 k . , 4 k. en 6 k . , met afbeelding van de vorst op de 
troon, waarboven het embleem der V . N . ; en in dubbel
formaat 15 k. en 30 k. gelijke afbeelding met inlandse 
ornamenten ter weerszijden. 

L I B E R I A 
De Olympische spelen te Melbourne waren voor di t 

land aanleiding tot de uitgifte op 15 november j l . van 
6 postzegels, alsmede een miniatuurvel le t je . Het zijn 
voor de gewone post : 

4 c . bruin en olijfgroen, kangoeroe, emu en Olympi
sche ringen; 

6 „ groen en zwart, Rodin ' s , ,d i scuswerper" ; 
8 „ bruin en blauw, godin der overwinning en 

Olympische ringen; 
10 „ rood en zwart, antieke wagenrennen en Olym

pische r ingen; 
en voor de luchtpost: 
20 c. oranje, blauw en zwart . Olympische toorts en 

kaar t van Austral ië; 
en het miniatuurvel let je : 
40 c . oranje, blauw en zwart , Olympische toorts en 

kaar t van Austral ié . 

L I B Y E 
De i e verjaardag van de toelating van di t land tot de 

Verenigde Naties werd hier op een tweetal postzegels 
herdacht , resp. in de waarden 15 en 35 m . 

M A C A O ^ 
In enigszins gewijzigd type van 1931 verscheen het 

weldadigheidszege! ro a. blauw op groenachtig. 

M A R O K K O ( F r a n s  ) 
Op 5 november j l . werd een serie van 5 postzegels uit

gegeven ten bate van de Marokkaanse liga voor de op
voeding en de strijd tegen het analfabet isme. Het is 
een serie bestaande u i t : 
10 f. lichtviolet en violetbruin, mannen lezende in 

een boek; 
15 „ donkerbruin en rood, twee lezende meisjes; 
20 „ groen en blauwgroen, onderwijs a a n volwassenen; 
30 „ rood en violet , man en kind met boek; 
50 „ blauw en donkerblauw, schoolkind. 

Alle zegels vertonen in de l inkerbovenhoek het 
portret van de sul tan. 

M E X I C O 
Behalve de reeds door ons in het oktober en novem

bernummer gemelde zegels uitgegeven ter herdenking 
van het eeuwfeest van de grondwet verschenen in 
deze serie nog voor de luchtpost 2 zegels in groot for
m a a t , n l . : 
15 c . leiblauw, Valentin Gomez Far ias en Melchor 

Ocampo; 
1 P 20 groen en violet, Leon Guzman en Ignacio 

Raminez . 

M O N G O L I Ë 
De in ons vorige nummer op blz . 243 gemelde serie 

werd met nog 2 waarden uitgebreid, n l . : 
30 m . blauw, Chubsugalmeer; 
50 m oranje, Staatsuniversitei tsgebouw. 

N I C A R A G U A 

/ ï r i i R i i r a Tl'.. ^ X ' f O 
\ >. ■« i* ar, 'IJ 

* » '. ■ ■ 
Y^ 

Wij geven hierbij 
de afbeelding van 
het luchtpostzegel 
van 3 e. blauw, 
uitgegeven in 1939 
(Yv. Lp 209) doch 
thans voorzien van 
;en opdruk in zwart 
luidende: „Timbre
Telegrafico/Semana 
de Comunicaciones/ 
Vale 35 c e n t s " . 
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Met overeenkomstige opdruk doch andere waarden zou 
d i t zegel eveneens zijn verschenen, n l . met opdiuk der 
waarden 5, 10, 15, 50 c . en z C. Dese zegels zouden 
een verplicht bijplakzeget zijn geweest gedurende een 
week, en wel ten bate van het pensioenfonds van het 
P.T.T. personeel . De bijfrankering moest gelijk zijn 
aan de verplichte frankering op de stukken (dus zgn. 
dubbel porto) . 

P H I L I P P I J N E N 

Op 20 oktober j l . verscheen een postzegel van 5 c . 
ter herdenking van de 12e verjaardag van de landing 
van generaal Mac Arthur te Leyte. Het zegel geeft 
een afbeelding van het monument dat ter gedachtenis 
aan deze landing aldaar is opgericht. 

Op 13 november j l . verschenen 2 postzegels gewijd 
aan de S t . Thomasuniversi tei t , die in 1611 werd op
gericht door Miguel de Benavides onder de naam 
Facul te i t van Onze Lieve Vrouwe van Rosaire . De 
zegels werden bij Courvoisier m Zwitserland vervaar
digd in rasterdiepdruk, en zijn: 

5 c . bruin en sepia, gezicht op het huidige universi
teitsgebouw; opl . 500.000; 

60 c . sepia en violet , gebouw dooi de oude universi
te i tspoort ; opl . 300.000. 

SYRIË 

De internationale museumweek georganiseerd door 
de Unesco vond ook hier weerklank op de postzegel, 
n l . door de uitgifte van 3 zegels voor de luchtpost, 
zijnde: 
20 P . leigrijs, abcboek van RasShamra; 
30 „ lilarose, muts van een Syrische legionair; 
50 „ zwart, bovendrerapel van de tempel van 

Belshamine te Palmyra . 

De i i e verjaardag van de UNO werd herdacht door 
een opdruk op de 4 zegels welke in 1955 voor de loe 
verjaardag werden uitgegeven, n l . : 
voor de gewone post: 

7^2 P . rood (Yv. 74) opdruk zwart ; 
12Va « grijsgroen (Yv. 75) opdruk zwart ; 
voor de luchtpost: 
15 P . ultramarijn (Yv. L p . 80) opdruk rood; 
35 „ oltjfbruin (Yv. L p . 8i) opdruk groen. 

N I E U W ZEELAND 
De heer C. Tamminga te Leeuwarden meldt ons, dat 

ook de 2 d. groen, niet portret van koningin Elisabeth I I 
in de nieuwe uitgave zonder de sterren is verschenen. 

\Vi| geven hierbij de afbeeldingen van de zegels welke 
door ons werden gemeld op blz . 171 en vermoedelijk 
in januar i a . s . in het Rossgebied m de Zuidpoolstreek 
zullen worden uitfreereven 

■ • 

•• 
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T U N I S 

Een serie van 6 postzegels in horizontaal formaat 
heeft betrekking op produkten van dit land, n l . : 

12 f. 
15 » 
18 „ 
25 „ 
30 » 
30 „ 

violet , druiven; 
groen, olijftak; 
rood, oogst; 
bruinviolet , vruchtenkraam; 
blauw, idem; 
roodbruin, verkoop. 

De 25 en 30 f. vruchtenkraam, verschenen op 13 
oktober ter gelegenheid van de 4e Internationale Beurs 
van Tunis . 

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

Op 10 december j l . verschenen de jaarlijkse 2 post
zegels ter gelegenheid van de Dag van de rechten van 
de mens. De zegels, in gelijke tekening, zijn ontworpen 
door Rashid ud Din uit Pakistan en geven een afbeel
ding van een flambouw die de wereld verl icht . De zegels 
zijn in rasterdiepdruk vervaardigd in de waarden 3 c . 
rood en 8 c. blauw. 

Op 28 januari a . s . volgen 2 zegels, eveneens in de 
waarden 3 en 8 c . ter ere van de meteorologische wereld
organisatie. Deze vertonen een weerballon in de vorm 
van een globe als symbool van de werkzaamheid over 
de gehele wereld door deze organisatie. Het zegelontwerp 
is van A. L . Pollock te Toronto (Canada). 

ZANZIBAR 

Begin 1957 zal hier een serie postzegels voor de 
gewone post verschijnen met diverse afbeeldingen, n l . : 

15 » 
20 „ 
25 ,. 
30 „ 
35 ,, 
40 » 
50 „ 

II
1/25 
2/
5/
7/50 

10/

geel en rood, tak van de kruidnagelboom; 
grgen en rood, idem; 
groen en bru in , cano ' s ; 
smaragdgroen, wapen van de su l tan ; 
bruin en zwart , kaar t van Zanzibar; 
rood en zwart , als 15 c ; 
grijs en groen, als 25 c ; 
bruin en zwart , minare t ; 
blauw en groen, als 25 c ; 
granaatrood en zwart , inwendige van een moskee; 
grijs en violet , als 15 c ; 
oranje en groen, als i /  ; 
blauw, Kibwenipaleis; 
groen, idem; 
rood, idem. 

UIT DE OUDE DOOS 
WETENSWAARDIGHEDEN EN MERKWAARDIGHEDEN 

Enige bijzonderheden van de Franse strafportzegels 
I. Men komt wel eens 5centimespostzegels tegen met als 
„opdruk" een T in een driehoek. 

Deze hebben een aparte historie. Het tarief van de enkele 
brief werd per 1 januari 1917 verhoogd van 10 op 15 centi
mes. 

Omdat het publiek daarvan niet tijdig op de hoogte was 
gesteld, vond men het onbillijk strafport te laten betalen. 
Toch werd natuurlijk het verhoogde tarief van 15 centimes 
geëist. 

Daarom schreef de P.T.T. voor, dat in de eerste dagen 
van januari, bij frankering met 10 centimes, een strafport
zegel van 5 centimes moest worden bijgeplakt, zodat de ont
vanger de ontbrekende 5 centimes moest betalen, maar dus 
zonder „straf". 

Men kon verwachten, dat sommige kantoren door die 
maatregel gebrek aan strafportzegels van 5 centimes zou
den krijgen. In dat geval werd aan die kantoren toegestaan 
gewone postzegels te voorzien van het bijzondere stempel: 
een T in een driehoek, welke zegels dan als strafportzegel 
zouden kunnen dienen. 

In latere jaren is datzelfde stempel ook wel door sommige 
kantoren gebruikt op andere zegels, maar die hebben dan 
niet als strafportzegel gediend, maar dat stempel werd als 
nieuwjaarsstempel gebruikt op visitekaartjes. 
II. De schaarse 2 Franc roodoranje van 1910. 
Als men een drukwerk of een visitekaartje als drukwerk 
verzond, en daarvan misbruik maakte door daarop méér 
dan de toegestane 5 woorden te schrijven, dan moest men 
volgens de Wet van 8 april 1910 liefst 2 Franc, dus ƒ 1.— 
strafport betalen. Daarvoor alleen verscheen in juli 1910 dit 
2 franc-strafportzegel. 

Deze voorschriften werden echter al afgeschaft bij het de
creet van 24 december 1912. Als nieuw voorschrift gold: 
men betaalde het gewone, dubbele, strafport, maar boven
dien kreeg men proces-verbaal. Daarop werd slechts één 
uitzondering gemaakt. Als men namelijk op een visitekaart-

Dit zegel is in gebruik genomen voor een héél apart doel. 
je een beleefdheidsformule plaatste, die meer dan 5 woor
den bevatte, dan werd volstaan met alleen strafport, en dan 
verviel dus het proces-verbaal. 
III. De Franse strafportzegels van 1859 tot 1878. 

Is het u wel eens opgevallen, dat die strafportzegels on-
getand zijn, terwijl toch alle gewone postzegels van die ja
ren (behalve de Bordeaux-emissie) alle getand zijn uitgege
ven? 

De verklaring is als volgt: 
De Franse postzegels uit de jaren 1849-1875 zijn gedrukt 

aan de Monnaie (de Munt), uit de jaren 1876-1910 aan de 
Banque de France, en van 1910 tot heden aan speciale ate
liers voor de postzegelfabrikatie. Alle gevestigd te Parijs. 
Ook al weer met uitzondering van de Bordeaux-emissie. 

De Franse strafportzegels zijn echter van 1859-1880 ge
drukt aan de Imprimerie Impériale, die vanaf de val van 
Napoleon III in 1870 de naam kreeg van Imprimerie Natio
nale. 

Deze laatste instelling bezat geen perforatiemachine. Van
daar de ongetande strafportzegels. 

En nu hierboven de Bordeaux-emissie is genoemd, wil ik 
er toch even op wijzen, wat niet algemeen bekend is, dat 
het strafportzegel, Yvert nr. 4 ook gemaakt is aan de Munt 
te Bordeaux. Evenals de postzegels is dat zegel In steendruk. 

Het behoort dus eigenlijk ook tot de Bordeaux-emissie. 
(hier en daar gewijzigd, met toestemming, overgenomen 
van oude publikaties van Yvert et Cie te Amiens). 

W. B. BROCX 

VERZOEK 
Zij, die afzonderlijk op dit Maandblad zijn geabonneerd, 

dus geen lid zijn van een daarbij aangesloten vereniging, 
worden beleefd verzocht het abonnementsbedrag ad ƒ 10,— 
voor het jaar 1957 ten spoedigste over te maken op post
rekening 344900 van het Nederlandsch Maandblad voor Phi
latelie, Hyacinthplein 5, Breda. 

De penningmeester, 
JOH. SPOORENBERG. 
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IN MEMORIAM 

p. J. M. B O E L 
Een groot verlies heeft onze Nederlandsche Vereeni-

ging van Postzegelverzamelaars geleden door het 
plotseling heengaan van onze eerste secretaris P. J. 
M. BOEL. 

Toen hij op het punt stond om op zaterdag 1 de
cember naar Utrecht te gaan ter bijwoning van onze 
bestuursvergadering heeft de dood tragisch ingegre
pen en hem voor goed aan ons ontnomen. 

Diep onder de indruk gaan onze gedachten voor
eerst uit naar zijn Vrouw en kinderen, wier smart nog 
vergroot wordt door het onverwachte van de aanval, 
die de dood op hun Man en Vader heeft gedaan. 

Onze vereniging moet een secretaris missen, wiens 
ijver en accuratesse niet te overtreffen en nauwelijks 
te evenaren zijn. Zijn verdiensten voor onze vereni
ging kunnen niet hoog genoeg worden aangeslagen. 
De belangen van de filatelie lagen hem nauw aan het 
hart en hij behartigde die niet alleen voor onze ver
eniging, doch ook in breder kring. 

Zo zal Boel, niet alleen bij ons, doch alom in den 
lande blijven voortleven als iemand, die zich heeft 
beijverd anderen te dienen. Grote dank is hem daar
voor verschuldigd. 

Met ere zal zijn naam in de Nederlandse filatelie 
geboekstaafd blijven. 

Mr. C. M. Loef. 

Amice Boel, 
Dit is de laatste maal dat ik deze woorden wil neer

schrijven, woorden waarmede ik op je eigen verzoek 
altijd mijn brieven aan jou aanving. Je was geen man 
die zich zo gewichtig gevoelde dat je moeilijk te be
naderen was, integendeel, door je eenvoudige harte
lijkheid wist je steeds de genegenheid te winnen van 
een ieder, die met je in aanraking kwam. Ook de 
band welke je met het Maandblad had vanwege je 
functie als secretaris van een der verenigingen-eige
naresse, was reeds door grote hartelijkheid geken
merkt. En niet alleen op deze wijze ben je verdienste
lijk geweest voor ons blad, verschillende malen trad je 
ook op als vertegenwoordiger voor je vereniging in de 
Raad van Beheer en gaf je op deze wijze je mede
werking aan een blad dat je lief was. Daarvan getui
gen ook de enkele bijdragen welke je in de loop der 
tijden daaraan hebt geschonken en die je naam zullen 
doen voortleven in de annalen der filatelie. 

Een nuttig leven heb je plotseling afgesloten, maar 
ook vele vriendschapsbanden werden daarmede op 
eenmaal verbroken, banden door de filatelie gelegd, 
maar uitgegroeid tot een eerlijke vriendschap, waar
voor zij, die deze deelachtig werden slechts dankbaar 
kunnen zijn. 

Ook het Bestuur van de Raad van Beheer van dit 
blad is je hiervoor dankbaar en het zal, evenals on
dergetekende, je aandenken in hoge ere houden. 

Rust in vrede, vriend Boel. 
De Hoofdredacteur-administrateur 

JUBILEA 
ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING. 

Zoals reeds in ons vorige nummer werd medegedeeld in 
het verslag betreffende de feestavond door bovengenoemde 
vereniging gegeven ter gelegenheid van haar 30-jarig be
staan, stond voor 6 november j.1. nog een filatelistische 
avond voor deze zelfde gelegenheid op haar programma. 

In de Beatrix-zaal van het Groothandelsgebouw aan het 
Stationsplein te Rotterdam kon de voorzitter van de vereni
ging. Dr. L. A. Donker, een groot aantal filatelisten en hun 
dames welkom heten, waarbij in het bijzonder de leden van 
het Bondsbestuur en vele vertegenwoordigers van zusterver
enigingen. Hij herinnerde aan de dagen met zeer ernstig 
nieuws uit Hongarije, welke dagen juist achter ons lagen 
en zeker aanleiding zouden zijn geweest om een feestelijke 
bijeenkomst geen doorgang te doen vinden. Maar waar het 
heden een filatelistische bijeenkomst betrof had het vereni
gingsbestuur gemeend deze toch door te moeten laten gaan. 
Een daarop gehouden collecte ten bate van de Hongaarse 
vluchtelingen bracht ruim ƒ 128,— op. 

Alvorens tot het filatelistische deel over te gaan werden 
bij monde van de voorzitter eerst nog enige leden gehuldigd 
die reeds 30 jaar lid van de vereniging zijn. In het bijzonder 
gold dit de heer J. Zwijnenburg, die niet alleen 30 jaar lid 
der vereniging, maar tevens zolang ook bestuurslid is. Voor 
zijn grote ijver en toewijding jegens de vereniging werd hem 
de gouden verenigingsmedaille vereerd. De overige toege-
sprokenen ontvingen eveneens een herinnering. Van de ge
legenheid, dat het Bondsbestuur deze avond speciaal zijn 
vergadering in hetzelfde gebouw had belegd, zodat dit be
stuur even aanwezig kon zijn, maakte de bondsvoorzitter, 
de heer J. Poulie, gebruik om zowel namens de Bond als 
namens de vereniging „Hollandia", waarvan hij eveneens 
voorzitter is, alsmede namens zichzelf het woord tot het 
bestuur der R.Ph.V te richten en gelukwensen aan te bieden 
welke van enige geschenken gepaard gingen. 

De heer Dr. Donker dankte voor de wensen, geschenken en 
goede woorden en wees op de prettige samenwerking met de 
Bond ondanks dat de meningen wel eens uit elkaar liepen. 

Het filatelistische deel van deze avond bestond in de 
eerste plaats uit een voordracht welke de heer S. L. 
Hartz, zegelontwerper en graveur der firma Joh. Enschedé 
en Zn. te Haarlem, had toegezegd te zullen houden. De heer 

Hartz, die niet alleen in Nederland maar ook reeds ver 
daar buiten een goede naam als zegelontwerper en graveur 
heeft verworven (denk o.a. aan zijn zegels voor de Ver. 
Naties), besprak in hoofdzaak deze avond een tweetal druk
technieken n.1. de plaatdruk en de rasterdiepdruk. Vooral 
dat laatste gebied gaf de spreker aanleiding zijn bijzondere 
visie op de postzegel te doen kennen, een visie welke wel 
sterk afwijkt van die der filatelisten. Dit laatste zegt spre
ker niet te zijn. Aan de hand van enige op een bord gete
kende verduidelijkingen toonde de heer Hartz aan hoe de 
lijntjes welke kruisgewijs over het zich in de drukplaat als 
uithollingen bevindende beeld worden aangebracht om de 
rakel te verhinderen alle drukinkt uit de groeven weg te 
vegen, het aanzien van het beeld sterk kunnen veranderen. 
Als voorbeeld werd daartoe speciaal aan de weergave van 
het oog aandacht geschonken. Dat het oog de spiegel van 
de ziel is, noemde spreker een onjuistheid. Het in het oog 
vallend licht en de daardoor ontstane lichtvlek op het oog 
is bepalend voor de uitdrukking, en juist deze lichtweergave 
kan door de daaroverheen aangebrachte diagonaallijntjes 
sterk worden gewijzigd en zelfs geheel wegvallen, waardoor 
een dood oog ontstaat. Juist deze technische eigenaardig
heden waren volgens spreker onmisbaar voor een goede ex
pertise bij de keuring van zegels. De huidige expertise door 
filatelisten achtte hij te kort te schieten. 

Ten slotte besprak de' heer Hartz nog aan de hand van 
de daartoe gemaakte maquette de vervaardiging van de 
huidige koninginnezegels, waartoe een zeer groot aantal fo
to's onder allerlei belichtingen was vervaardigd. Ook een 
enkel ander experiment waaraan nog gewerkt wordt, waar
bij de gravering in een plasticplaatje geschiedt, werd door 
spreker nog even aangeroerd. 

Na deze voordracht was er gelegenheid om aan de spreker 
vragen te stellen naar aanleiding van het besprokene. Door 
enkele filatelisten werd hiervan gebruik gemaakt, waarbij 
vooral Dr. Speijer opkwam voor de huidige expertise door 
filatelisten, waarbij hij blijk gaf hierover een heel ander 
oordeel te hebben dan de heer Hartz. 

Nadat de verenigingsvoorzitter zowel de *irma Joh. En
schedé en Zn. had dank gezegd voor haar medewerking en 
de heer Hartz in het bijzonder voor zijn voor filatelisten zo 
belangrijke voordracht, werd gepauseerd. 
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Van deze pauze werd door een groot aantal vertegenwoor
digers van zusterverenigingen gebruik gemaakt om het be
stuur van de R.Ph.V geluk te wensen met het jubileum der 
vereniging, wensen welke gepaard gingen met de aanbie-

'ding van diverse nuttige geschenken, waarvoor de voorzit
ter wel zeer hartelijk dank zegde. 

Na de pauze werd een door de heer Eijgenraam samen
gestelde filatelistische opgave uitgereikt voor de beantwoor
ding waarvan 3 minuten tijd werd gegeven. Toen na deze 
tijdslimiet geen antwoorden waren binnen gekomen en de 
heer Eijgenraam een kleine tip had gegeven werden weer 
3 minuten voor de oplossing gegeven, hetgeen de heer 
Chauffour tot de overwinning voerde, waardoor hij een 
fraaie postzegel rijker werd. Ook een andere filatelistische 
opgave, welke in de zaal op een bord was opgesteld en zich 
voornamelijk bewoog op het terrein van het al of niet ge
bruik der eerste portzegels gaf kans op winst van een prijs. 
Aan wie deze te beurt is gevallen is ons helaas niet gebleken. 

Gezien het inmiddels gevorderde uur werd daarop deze 
filatelistische avond door de voorzitter met woorden van 
dank aan medewerkers en bezoekers gesloten. 

30 JAAR KINDERZEGELS. 
Het moet voor een eenvoudig gebruiksvoorwerp, zoals de 

postzegel is, wel een bijzondere voldoening zijn geweest om 
door een minister, ten overstaan van een groot aantal auto
riteiten, ten doop te worden gehouden. En zulks geschiedde 
inderdaad op 12 november j.l. in het museum Fodor aan de 
Keizersgracht te Amsterdam. 

Reeds te 9 uur in de morgen verzamelde zich een groot 
aantal personen in de hal van genoemd museum. Naast 
de ministers Algera en mej. Klompé merkten wij op de 
officier van justitie Mr Overwater, de Directeur-Generaal 
der P.T.T. de heer Ir van der Toorn, de Directeur der 
Posterijen de heer Bosma, de voorzitter van het bestuur van 
het Nederlandse Postmuseum te 's-Gravenhage en de Direc
teur van dat museum Dr. Weber, de aesthetlsche adviseur 
der P.T.T. de heer de Moor, de chef van de Pers- en Pro
pagandadienst der P.T.T. de heer d'Artillac Bril, de voor
zitter van de Nederlapdsche Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars de heer Poulie en nog vele andere 
personen uit de kringen der kinderbescherming en der fi
latelie. 

De voorzitter van het Nederlandsch Comité voor de Kin
derpostzegel te Rotterdam, de heer Mr Overwater, herin
nerde in zijn begroetingswoord er aan hoe in 1924 de Ne-
derlandsche Bond voor Kinderbescherming op verzoek van 
de toenmalige Directeur-Generaal der P.T.T. een commis
sie heeft gevormd met het doel de actie voor de Kinderpost
zegel op zich te nemen en te leiden. In 1951 werd overge
gaan tot de omvorming dezer commissie tot een zelfstandi
ge stichting en nu wordt jaarlijks een massaal beroep ge
daan op de bevolking van ons land om deze actie te steu
nen. In 1955 was de opbrengst ƒ 1.400.000 waarvan ƒ 863.000 
ten goede kwam voor diverse instellingen op het gebied der 
kinderbescherming e.d. 

Gezien de bijzondere nood welke de laatste dagen is ont
staan ten aanzien van kinderen welke uit Hongarije naar 
elders zijn gevlucht, meende spreker nn reeds te mogen 
zeggen, dat een beroep op de minister zal worden gedaan 
om een groot deel der opbrengst van de actie voor de Hon
gaarse vluchtelingetjes te mogen aanwenden, zulks in samen
werking met het Comité voor Kinderbescherming, hoe groot 
ook de nood van het Nederlandse kind is. 

Tenslotte zegde spreker dank aan de burgemeester van 
Amsterdam en zijn echtgenote, welke laatste in haar functie 
van Voorzitster van het Amsterdamse Comité tot verkoop 
van de Kinderpostzegels zo veel voor het goede doel had 
verricht. Het gemeentebestuur van Amsterdam bracht hij 
de 'dank van de stichting over voor het beschikbaar stellen 
van de tentoonstellingsruimte in dit museum. 

Ook de Directeur-Generaal moest de dank van de stich
ting aanvaarden voor de nauwe samenwerking welke nu 
reeds 30 maal was betoond in het belang van de kinder-
zegelactie. Tenslotte dankte spreker nog de medewerkers 
uit Zwitserland en Denemarken alsmede de heren Poulie 
en van Lente, die op filatelistisch gebied hun zo gewaar
deerde medewerking hadden verleend. 

Minister Algera ving aan met excuses dat reeds zo vroeg 
in de morgen deze bijeenkomst werd gehouden, maar vol
gens hem was het nooit te vroeg om iets voor de kinderen 
te doen, terwijl de moderne verkeersmiddelen en -wegen 
een snelle verplaatsing mogelijk maakten. 

Hij herinnerde er aan hoe langzamerhand de actie voor 
de Kinderpostzegel een nationale actie is geworden. Nadat 
in 1906 voor de eerste maal een poging was gedaan langs 
deze weg iets voor het misdeelde kind te doen, duurde het 
echter tot 1924 aleer opnieuw hiertoe werd overgegaan en 
werd de actie tot op heden voortgezet, met een onderbre
king gedurende de oorlogsjaren 1942-44. En ieder jaar is de 
actie gegroeid. Bedroeg in 1924 de opbrengst ten bate van 
het doel de somma van ƒ 51.000 in het vorige jaar was dit 
reeds ƒ 863.000. Een aantal van 500.000 schoolkinderen ver
leende zijn medewerking bij de verkoop der zegels. Niet al
leen zijn postzegels onmisbaar in de samenleving maar ook 
de filatelisten dragen jaarlijks belangrijk tot de opbrengst 
bij door het nuttige met het aangename gepaard te doen 
gaan. Thans is het voor de 30ste maal, dat deze zegels 
verschijnen en dat vindt spreker zeker een gelukwens waard 
en hij hoopt, dat dit jaar de verkoop die der vorige jaren 
nog belangrijk mag overtreffen. Spreker is dankbaar, dat 
op deze wijze veel voor de kinderen gedaan kan worden 
en bij zoveel ellende kan worden geholpen. Dat dit jaar een 
groot deel van de opbrengst voor hulp aan Hongaarse kin
deren zal worden aangewend doet spreker veel vreugd. 

Na deze rede begaven de gasten zich naar het tijdelijk 
postkantoor dat bij de ingang tot de tentoonstellingszalen op 
de Ie verdieping van het gebouw was ingericht en waar 
ook een speciaal stempel voor de vernietiging der zegels 
in gebruik was, terwijl in een andere stand enige dames 
zich belastten met de verkoop van een speciale enveloppe 
en de verkoop der zegels. Nadat de eerste postzegels door 
de minister waren verkocht aan zijn ambtgenote werd de 
tentoonstelling bezichtigd. 

Nog willen wij melding maken van het feit, dat ter her
denking van dit kinderzegeljubileum in Nederland een fraai 
gedenkboek in 2500 exemplaren is verschenen in het for
maat van ons Maandblad. Het werd samengesteld onder re
dactie van Dr J. M. Fuchs met medewerking voor de foto
grafie van Maria Austria en Henk Jonker en voor de lay
out van Franz Mettes. Bekende firma's op grafisch-, druk-
en papiergebied hebben daarbij belangeloos medewerking 
verleend. 

Naast een aantal fraaie foto's op kindergebied bevat het 
32 bladzijden tellende werk vele foto's van zegels en afbeel
dingen van ontwerpen voor de kinderzegels ter verluchting 
van een aantal zeer interessante artikelen op het gebied der 
kinderzorg en op filatelistisch gebied, waarvan wij speciaal 
willen noemen het fraai geïllustreerde artikel met meer 
dan 50 zegel-afbeeldingen over „Het kind op de postzegel" 
van de hand van de heer G. J. Peelen. Een prachtige uit
gave die de lezer zeker zal aansporen om meer medewer
king aan de kinderpostzegelactie te verlenen, vooral door 
het zo zeer gewenste „Koopt meer Kinderpostzegels!" 

N.V. CHEMIGRAFISCHE KUNSTINRICHTING „'s-GRA-
VENHAGE", v/h H. F. Maks Jr. te 's-Gravenhage. 

1906—1956. 
Het was op 6 februari 1906 'dat de heer H. F. Maks te 

's-Gravenhage een clichéfabriek opende, eerst onder eigen 
naam, maar reeds in het volgende jaar omgezet in een N.V, 
onder bovenstaande naam. 

Dit feit zou voor ons geen aanleiding zijn om hiervan in dit 
Maandblad melding te maken, ware het niet, dat reeds meer 
dan 21 jaar een nauwe band tussen deze fabriek en ons 
Maandblad bestaat. Immers, gedurende dit aantal jaren is zij 
de vervaardigster van de cliché's, waarvan maandelijks de 
afdrukken in ons blad verschijnen. 

Toen in 1931 de heer Maks uit de zaak trad, werd hij als 
directeur opgevolgd door de heer C. Th. J. Voorhoeve, die 
thans nog als zodanig werkzaam is. In 1935 deed de heer 
Drs. G. J. Peelen zijn intrede als directeur naast de heer 
Voorhoeve en onder hun gezamenlijke leiding wisten zij de 
zaak steeds uit te breiden en te moderniseren, zodat deze 
thans mede aan de spits staat van de inrichtingen op dit 
gebied. 

De heer Peelen, die bij zijn opname in de N.V. reeds geen 
onbekende in de filatelie was, wist de clandisie van het 
Maandblad te verwerven en, gezien het uitstekende werk 
dat door de inrichting werd geleverd, bleef het blad de N.V. 
trouw. Maar ook omgekeerd bleef de N.V. niet alleen trouw 
aan het Maandblad, maar de leveranties geschiedden steeds 
op zulk een prettige en hulpvaardige wijze, dat dit door het 
Maandblad wel op zeer hoge prijs wordt gesteld. In spoed-
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gevallen, welke helaas nogal eens voorkomen, wordt stcf Is 
het Maandblad extra service gegeven, hoe moeilijk en onge
legen het ook vaak is. Een dergelijke ondervinding zullen 
ook andere klanten wel bij deze N.V. hebben opgedaan, want 
anders zouden wij daaronder zeker niet de namen aantref
fen, welke thans tot haar geregelde klanten behoren, zoals 
de P.T.T., het Nederlandse Postmuseum, de Staatsdrukkerij, 
het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, de Billiton Mij., de 
Nederlandse Ver. v. Postzegelhandelaren, en meerdere in den 
lande zeker niet onbekende namen. 

Op 16 november jl. werd door de N.V. ter gelegenheid van 
haar 50-jarig bestaan gerecipieerd in ,.Centraal" te 's-Gra-
venhage. Ongelukkerwijze kwam de aan ons verzonden ken-
ni.sgeving niet in ons bezit, zodat het Maandblad zich niet 
heeft kunnen scharen in de rij van hen, die die dag hun 
gelukwensen kwamen aanbieden. Wij betreuren dit wel zeer 
en daarom willen wij gaarne hier blijk geven van onze grote 
waardering voor het bedrijf en zijn directeuren, en hopen 
wij, dat de prettige wijze van samenwerken nog tot in lengte 
van jaren moge duren. 

De heren Voorltoeve (2e van rechts) en 
(2e van links) tijdens de receptie. 

Peelen 

TENTO ONSTELLINGEN 
30 JAAR KINDERZEGELS. 

Van 12 tot 17 november jl. werd in verband met de her
denking van de verschijning van de 30e uitgifte van de post
zegels „Voor het Kind" onder bovenstaande titel een ten
toonstelling gehouden, georganiseerd door het Nederlands 
Comité voor Kinderpostzegels met medewerking van de 
Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverza
melaars en de Amsterdamsche Postzegel Sociëteit. Zij vond 
plaats in de zalen van het museum Fodor aan de Keizers
gracht 609 te Amsterdam en beoogde in het bijzonder een 
beeld te geven van datgene, wat op filatelistisch gebied in 
de diverse landen van Europa ten bate van de weldadig
heid wordt gedaan. 

Als voornaamste inzending op dit gebied gold dan ook vol
gens onze mening de inzending van het Nederlandse Post-
museum te 's-Gravenhage, dat in een 28-tal kaders een uit
gebreid overzicht gaf van de Nederlandse kinderzegels, ont
werpen daarvan, en druk- en kleurproeven. Op verzoek wa
ren de zgn. Prinsessenzegels en de oorspronkelijke tekenin
gen daartoe in deze inzending opgenomen. 

Een prachtige inzending leverde ook het Zentralsekreta
riat Pro Juventute te Zürich, dat hier een uitgebreide ver
zameling kinderhulpzegels toonde, niet alleen van Zwitser
land maar ook van andere landen in Europa. 

Niet minder belangrijk was de inzending van de heer J. 
A. Jörgensen uit Kopenhagen, die een zeer uitgebreide ver
zameling toonde van de zgn. „Jule-marken" (Kerstzegels) 
waarvan de invoering de grondslag legde voor onze Kinder
zegels. Van de Deense zowel als die van Deens West-Indië 
en van IJsland waren vele dezer zegels op origineel gelopen 
stukken te zien. Ook druk- en kleurproeven waren hierbij 
opgenomen. 

De heer Poulie had uit zijn bekende Letland-verzameling 
een gespecialiseerde verzameling Weldadigheidszegels ge
plukt en tot een afzonderlijk geheel tezamen gesteld. Een 
werkelijk prachtige gespecialiseerde verzameling, welke 
duidelijk liet zien hoe door specialisatie van een betrekke
lijk in omvang klein gebied een grote verzameling is bijeen 
te brengen. 

Ook de Oostenrijkse en Zwitserse ballonpost voor het Kin
derdorp was fraai vertegenwoordigd door een inzending van 
de Internationale Vermittlungsstelle. 

Voorts was er een mooie inzending ontwerpen en proeven 
van toeslagzegels van Kroatië door de auteur drarvan, prof. 
Karl Seizinger te Haarlem. Hoe komt het, dat w;j van deze 
eminente graveur in ons land zo weinig horen? Zijn hier 
tentoongestelde werk geeft blijk van zijn groot kunstenaars
schap op dit gebied. 

En natuurlijk waren er nog velerlei andere inzendingen op 
dit gebied, maar ook waren er enkele inzendingen ,,door" 
kinderen samengesteld, n.1. van leden van jeugdclubs. Jam
mer, dat deze verzamelingen wat zegels betreft iets buiten 
het feitelijke kader van deze tentoonstelling vielen. 

Een aardige grafische voorstelling was door de heer D. O. 
Kirchner met behulp van postzegels samengesteld betref
fende de opbrengst van 30 jaar kinderpostzegels. 

De jury (was deze feitelijk wel nodig voor een tentoon
stelling als deze?) had o.i. een moeilijke taak om voor deze 
niet in klassen ingedeelde maar sterk uiteenlopende inzen
dingen een redelijke verdeling der beschikbare prijzen te 
bewerkstelligen. Daarbij komt nog, dat een aantal der voor
aanstaande inzendingen slechts ter opluistering aanwezig 
waren. Van toekenning van een eerste, tweede, enz. prijs 
was dan ook volgens de jury geen sprake en de medailles 
werden als volgt verdeeld: 

Medaille der stad Amsterdam: aan het Zentralsekretariat 
Pro Juventute, Zürich. 

Bronzen medaille van de Nederlandsche Bond van Ver
eenigingen van Postzegelverzamelaars: aan J. A. Jörgensen, 
Kopenhagen. 

Zilveren medaille van „Hollandia": aan Joh. van de Ven, 
Maastricht. (Postzegels vertellen de Roman van de Mens). 

Medaille Amsterdamsche Postzegel Sociëteit: aan J. P. 
Rosendaal, Castricum. (Verzameling Kinderzegels). 

Zilveren medaille Ned. Comité voor Kinderpostzegels: aan 
Fred. J. de Gauw, Amsterdam, (Toeslagzegels uitgegeven 
door Frankrijk). 

Zilveren medaille Ned. Comité voor Kinderpostzegels: aan 
B. van Mechelen Jr., Amsterdam. (Toeslag zegels ten bate 
van het Rode Kruis en de T.B.C.-bestrijding, uitgegeven 
door Finland). 

Aan hot Nederlandse Postmuseum werd een aandenken 
met opdracht van bijzondere waardering en aan alle overi
ge inzenders een herinnering aan deze tentoonstelling ge
schonken. 

BEELDFILATELISTISCHE TENTOONSTELLING 
„MOBRIA BERLIJN 1957". 

De Motiv-Sammler-Verein Berlin, welke is aangesloten bij 
de Bond van Berlijnse Filatelisten Verenigingen en bij de 
FIPCO, zal in 1957 weer een tentoonstelling van uitsluitend 
Beeldpostzegels op grootse wijze houden. Dit zal plaats heb
ben van 16-17 maart a.s. in de beide grote zalen van het 
Frauenbundhaus te Berlijn-Charlottenburg, aan de Wundt-
strasse 40-44. Voorgenomen zijn een speciaal postkantoor 
en speciaal-stempel, liandelaren-stands, voordrachten met 
lichtbeelden alsmede ruilgelegenheid op beide dagen. 

Slechts kunnen Postzegel-Motief-verzamelingen, alsmede 
Motiefverzamelingen welke op filatelistische grondslag zijn 
opgebouwd, en Motief-literatuur tentoongesteld worden. De 
inzendingen zullen naar de volgende klassen worden inge
deeld: 
Klasse I: Ereklasse, Verzamelingen buiten mededin

ging; 
„ I en II: Motief verzamelingen (reglement FIPCO A); 
„ III: Thematische verzamelingen (reglement 

FIPCO B); 
„ IV: Studie-verzamelingen der klassen II en III; 
„ V: Jeugdverzamelingen (tot 16 jarige leeftijd) 

a) motiefverzamelingen 
b) thematische verzamelingen; 
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„ VI: Andere verzamelingen met een motief
overeenkomstig karakter, maar niet in 
klassen II en III vallende; 

„ VII: Motiefliteratuur, katalogi, tijdschriften en 
uitwerkingen van onderwerpen, enz. 

■„ VIII: Christelijke motieven, verzamelingen der 
klassen II en III met christelijke motieven. 

De jury zal uit bekende beeldverzamelaars bestaan. De 
prijzen zullen bestaan uit: goud (verguldzilver), zilver, en 
brons, alsmede deelnemersbewijzen. De jury zal voor de 
prijstoekenning de reglementen van de FIPCO A en B vol
gen. Het Sammlergilde St. Gabriel zal met haar Berlijnse 
groep aan deze tentoonstelling medewerken. 

Sluiting der aanmelding op 31 januari 1957. Aanmeldingen 
dienen te geschieden bij de tentoonstellingsleider Horst Will
berg, BerlinTegel, Eisenhammerweg 124. 
EXPHIBE 1956. 

Ieder jaar organiseert de culturele vereniging te Brussel 
afd. Filatelie, in de maand december een postzegeltentoonstel
ling onder de naam Exphibe. Dit jaar zal deze tentoonstelling 
plaats vinden van '519 december 1956 in de zalen van mai
son Philips, place Fontainas te Brussel en wel ter gelegen
heid van de 30ste >erie zegels ten bate van de T.B.C.be
strijding in België. De tentoonstelling staat onder bescher
ming van de Syndicat 1'Initiative van Brussel. Toegang gra
tis. Openingstijden 1018 uur (ook zondags). 

LITERA TUUR 
Speciale catalogus 1957. Nederland, Indonesië, Ned. 
Nieuw Guinea, Ned. Antillen, Suriname. 16e editie. 
Uitgave van de Nederlandsche Vereeniging van Post
zegelhandelaren. Postbus 111, 'sGravenhage. Prijs 
ƒ 2.50 

Weer een paar bladzijden meer dan de vorige uitgave, 
bovendien opgetreden stijging van lonen en prijzen, en tóch 
geen verhoogde prijs voor dit werk, dat niet alleen in Ne
derland, maar ook ver daarbuiten d e catalogus is geworden 
voor de verzamelaars der zegels van bovengenoemde ge
bieden. 

Het aanzien is dit jaar frisser dan dat van het vooraf
gaande jaar, dank zij de lichtgrijze kleur van het omslag 
dat, hoe kan het anders in dit Rembrandt jaar, verlucht is 
met de afbeelding in lichtblauwe kleur van een tweetal 
Rembrandtzegels. 

Behalve de toevoeging van de sedert de vorige uitgave 
verschenen nieuwe zegels is er in wezen in deze nieuwe 
editie niet veel veranderd ten opzichte van haar voorgang
ster. Natuurlijk zijn de prijzen zoveel als nodig was herzien, 
hetgeen vooral bij de oudere uitgiften op brief wel het be
langrijkst is. Prijsstijging valt ook te constateren bij enkele 
tandingtypen der uitgifte 1867 en een niet onbelangrijke ver
hoging valt ook waar te nemen bij de 2V2 cent, wapentype 
1869, welk zegel ongebruikt met gom steeg van ƒ 45,— tot 
ƒ 60.— en zonder gom van ,/ 15.— tot ƒ 25.—. Ook de zegels 
cijfertype 1876 ontkomen voor ongebruikte exemplaren niet 
aan een verhoging der prijs, en zo zijn er vele min of 
meer belangrijke wijzigingen in de prijzen waar te nemen, 
ook bij de Overzeese gebiedsdelen (b.v. Nederl. Indië 1931 
luchtpost Abel Tasmanvlucht). 

iVteer als voorheen zijn nu bij verschillende series de totale 
prijsnoteringen opgenomen, zodat deze gemakkelijker zijn af 
te lezen. 

Wat opmerkingen betreft zouden wij er ditmaal op willen 
wijzen, dat de redactie-commissie niet geregeld aantekening 
schijnt te houden van hetgeen in ons Maandblad wordt ge
publiceerd. Deed zij zulks wel, dan zou zeker niet de foutieve 
melding zijn gehandhaafd welke in de kop van de uitgifte 
1923 der Jubileumserie Nederl. Indië werd opgenomen en 
welke reeds in de Vragenbus in ons decembernummer 1955 
werd gesignaleerd en verbeterd. 

En gaat het wel op voor een catalogus als deze, dat de 
Kinderzegels 1955 en 1956 als éénkleurige zegels worden ge
meld, terwijl zij door de P.T.T. als tweekleurige zegels 
zijn aangekondigd en dit ook inderdaad zijn? Wij menen dat 
hier de catalogus te kort schiet. 

Wij zijn er echter van overtuigd, dat ook deze nieuwe 
editie weer vele verzamelaars van grote dienst zal zijn en 

dat haar, evenals haar voorgangster, een gunstig onthaal 
ten deel zal vallen. 

Bolaffi. Catalogo Dei Francobolli Italian! 1957. II ed. 
Uitgave van de S.C.O.T. (Societa Culturale Operi Ti-
pografiche) via Roma 110, Torino. Prijs Fr.fr. 1500.— 
of Zw.fr. 17,50. 

Van 15 november 1955 tot 15 oktober 1956 is betrekkelijk 
maar een korte tijd, maar voor de uitgevers van de bo
vengenoemde catalogus is dit tijdsbestek lang genoeg ge
weest om met haar werk een grote stap voorwaarts te doen. 
Verscheen op eerstgenoemde datum de eerste uitgave in 
een omvang van 328 bladzijden, op laatstgenoemde datum 
verscheen reeds de 2e editie in een omvang van 435 blad
zijden! Een niet geringe aanwas dus, welke in de eerste 
plaats is te danken aan de verdere uitwerking welke aan 
sommige hoofdstukken is gegeven. Hierbij springt wel in het 
bijzonder in het oog de prachtige uitwerking welke aan en
kele oud-Italiaanse Staten is gegeven en thans aan de lief
hebbers van deze zeer aantrekkelijke zegels een prachtig 
studiemateriaal schenkt waarvoor anders talrijke bronnen 
zouden moeten worden nagespoord en waaraan dan nog 
het nodige zou ontbreken, omdat zulks alleen maar in deze 
catalogus is te vinden. De waarde van deze hoofdstukken 
wordt nog verhoogd door prachtige afbeeldingen niet alleen 
van zegels, maar ook van watermerken of zelfs van ver
grotingen daarvan, maar ook van hele vellen of veldelen. 
Alle kleur- en beeld variëteiten, proeven en fouten zijn ge
meld en geprijsd. Alles geeft blijk van een grondige studie, 
waarbij zelfs opgaven van kantoornamen zijn opgenomen. 
Een korte geschiedenis van de staat alsmede een overzicht 
van de postgeschiedenis daarvan is aan het begin van iede
re staat opgenomen, terwijl deze vooraf worden gegaan door 
een fraaie gekleurde kaart van de staten Modena, Toscane 
en Kerkelijke Staat naar een kaart van 1859. 

In het bijzonder willen wij melding maken van het schit
terende hoofdstuk over laatstgenoemde staat, hetwelk thans 
alleen al 26 bladzijden van het gehele werk beslaat. 

Wat de overige inhoud betreft blijkt deze geheel tot op de 
datum van uitgifte te zijn bijgewerkt, zodat zij up to date 
mag worden genoemd. Bij vele uitgiften waar in de eerste 
editie werd volstaan met de melding van de serie als ge
heel zijn nu de zegels dezer series afzonderlijk geprijsd, het
geen wel een grote verbetering betekent. 

Er zou over deze catalogus wel een geheel nummer van 
dit Maandblad vol zijn te schrijven indien op alle onderde
len dieper zou worden ingegaan, maar thans willen wij vol
staan met deze aankondiging en deze afsluiten met onze in
druk: Een schitterend werk! 

HERALDIEK EN SYMBOLIEK OP POSTZEGELS 
door M. J. van Heerdt-Kolff RECTIFICATIE: 

Afb. 4 omvat de elf afgebeelde schildjes. 
Op blz. 199 leze men de laatste zeven regels en op blz. 200 

de eerste elf regels als volgt: 
A. Voorbeelden van herautstukken, ontstaan door gedeel

de, doorsneden of geschuinde indeling (schildjes 1-4). De 
blasoenering is de volgende; gedeeld van bijv. zwart en zil
ver, doorsneden van azuur en zilver, geschuind van rood en 
zilver, links geschuind van azuur en goud; schildje 5, ge
deeld in drieën van rood, goud en azuur. 

B. Schildje 6, doorsneden in drieën van azuur, zilver en 

groen; schildje 7, geschuind van zilver, zwart en goud; 
schildje 8, linksgeschuind van rood, zilver en groen. 

C. Schildje 9, gevierendeeld (of gekwartilleerd) van goud 
en azuur; schildje 10, schuingevierendeeld (of schuingekwar-
tiüeerd) van zwart en goud; schildje 11, gegeerd van azuur en 
zilver. 

Volgt: D. Voorbeelden van overige herautstukken; nr. 12 
vervalt, de nrs. 13-16 zijn niet afgebeeld. 

N.B. De aangegeven kleuren van de blasoenering zijn voor
beelden. — De sehr. 

http://Fr.fr
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De Helm, het Helmteken, de Helmkroon, het Kussen, 
de Wrong, het Helmkleed, de Penning en de Vlucht. 
De wapens die de edelen tussen 1300—1600 gebruikten om 

elkaar mede te bestrijden, zoals het zwaard en de lans, dwon
gen de strijders het hoofd met een helm en het lichaam met 
een harnas te bedekken. Sedert de XII eeuw worden de hel
men in de heraldiek toegepast. Onder de oude helmen onder
scheidt men wel een vijftiental soorten, waarvan de pot
helm (XIII en XIV eeuw), de steekhelm (XV en XVI eeuw) 
en de tournooihelm (tweede helft der XV eeuw), op wapen
schilden worden afgebeeld 10). 

DtUTSCHKRtiOI 

Het metaal waai van de helm is gemaakt duidt een lang 
aan; de helm van een regerende vorst is van goud, die van 
een prins eveneens, maar deze heeft minder traliën; die van 
een hertog is van zilver met goud versierd. De helm stsat 
loodrecht op het schild, indien d't scheef staal of „helt" staat 
zij in de rechter-bovenhoek (heraldisch). De helm is zelden 
volkomen „de face" geplaatst, meestal staat zij een weinig 
naar rechts of naar links gedraaid. Op de Luxemburgse serie 
van 1934, waarop Jan de Blinde als tournooiruiter is afge
beeld, draagt hij als helm een overgangsvorm van pothelm 
en steekhelm; de helm die Francesco Ferrucci (Italië, 5 1 + 
2 1 1930) draagt, is een z.g. Bourgondische helm, waarvan het 
vizier geopend is; de helm van Emanuele Filiberto, Italié 
(1928) staat naast haar eigenaar op de grond. Het is een tour
nooihelm, getooid met het helmteken in de vorm van een ve-
derbos. Het helmteken kan b.v. bestaan uit twee gespreide 
adelaarsvlerken, boven op de helm, ook komen als zodanig 
ganze-, hane-, struis- of pauweveren voor, soms in een be
schilderde koker verenigd, soms direct uit de wapenkroon 
komend. Het helmteken is -onafscheidelijk aan de helm ver
bonden en vertoont dezelfde kleur (kleuren) als die, welke 
op het wapenschUd voorkomen. Inplaats van een helm, ko
men op de rand van het schild wel een hoed, een muts of 
mijter voor, ook wel vlaggen, bloemen, een mensenromp, een 
adelaar, een leeuw, een hond (brak), een zwaan, een een
hoorn, enz. Bij de Franse wapenschilden is het helmteken 
niet met de helm verbonden, doch zweeft los erboven. Tus
sen de helm en het helmteken bevindt zich de helmkroon, 
die de verbinding van helm met helmteken vormt en aan
vankelijk bestond uit een vergulde rand. Later bestaan 
de punten ervan uit Gothische bladvormen, lelies of klaver
bladen. De helmkroon geeft geen rang aan. Onder het wa
penschild treft men soms een vierkant kussen aan, op de 
hoeken van kwasten voorzien. In plaats van een helmkroon 
komt ook een wrong voor, een ringvormig kussentje, om
wonden met lint in de kleuren van het schild en eindigend in 
een strik met wapperende einden 11). Het diende om de stoot 
der zwaardslagen, die op het hoofd neerkwamen, te breiten. 
Het helmkleed werd uitsluitend op tournooien gebruikt om 
de helm tegen de zonnestralen te beschermen, het hangt ter
zijde en van achteren af en behoort bij het wapen. Aanvan
kelijk bestaande uit een rechte lap stof, werden de scheuren 
en rafels in de strijd opgedaan geregeld weggesneden en bij
gewerkt. In de heraldiek wordt dit kleed nagebootst door 
bladvormige, gestyleerde lobben. De binnen- en buitenzijden 
van het helmkleed zijn verschillend gekleurd (nooit metaal-
kleur). Het helmkleed werd bevestigd onder de wrong. 

De penning vormt geen onderdeel van de helm. Het is een 
edelsteen of munt, die sinds de XV eeuw aan een koord om 
de hals wordt gedragen. Een vlucht noemt men de zuiver or
nementaal behandelde, gekrulde en gedraaide bladguirlan
des, die evenwijdig aan de schouders van de helm afstaan 
en langs de zijden van het wapenschild afhangen. Men treft 
open en gesloten vluchten aan. 

Kronen, Mutsen, Emblemen en Orden. 
In plaats van een helm treft men ook wel een kroon aan, 
die de rang aangeeft van de bezitter van het wapen. Oor
spronkelijk was uitsluitend de koning de drager van de 
kroon, die hij bij bijzondere plechtigheden op het hoofd 
droeg. De kroon is het symbool van het koningschap. Later 

voerde de adel eveneens een kroon (niet te verwarren met 
de helmkroon) al naar de rang, met meer of minder parels. 
De modellen der koningskronen zijn nogal verschillend. Bij 
de oude kronen onderscheidt men b.v. de oude Duitse kei
zerskroon en de nieuwere. De Hongaarse koningskroon of 
kroon van de H. Stephanus wijkt sterk af van de gewone 
kronenmodellen. Als koningskronen noemen wij die op de 
Zweedse, de Montenegrijnse en de Hongaarse (St. Stepha-
nuskroon) zegels, Graaf Hendrik de Zevende van Luxem
burg (1280-1309) draagt de gravenkroon (uitg. 1933), op de 
zegels van Oostenrijk en Br. Honduras zijn keizerskronen af
gebeeld. Andere afbeeldingen van kronen komen voor onder 
de desbetreffende landen. Mutsen kunnen ook als rang of als 
embleem gelden (zie Japan iy2 s. 1915). De Doge van Ve
netië droeg b.v. als symbool van zijn waardigheid een phry-
gische vniheidsmuts. De Paus draagt de tiara, een hoge witte 

muts met uitgebogen zijden, omgeven door due boven el
kaar geplaatste kronen op wier top de rijksappel rust, twee 
banden hangen af aan weerszijden. Op de Spaanse serie 1928 
zien wij Paus Pius XI de tiara dragend, het andere portret 
is van Alfons XIII, de vroegere Spaanse koning. Een bis
schop draagt een mijter, een kardinaal een rode platte hoed 
met 15 rode kwasten aan koorden terweerszijden afhangend 
(30 in totaal), een patriarch draagt dezelfde hoed met 10 
kwasten, een bisschop ook wel in plaats van een mijter een 
groene hoed met 6 kwasten. Geestelijken van lagere rang 
dragen zwarte hoeden met 2 tot 6 kwasten. Emblemen zijn 
voorwerpen, die de waardigheid, de staat of het ambt van 
een persoon symboliseren. Ze worden om of achter het wa
penschild geplaatst en zijn niet erfelijk. De Paus voert als 
embleem van zijn waardigheid in het pauselijk wapen be
halve de tiara, twee gekruiste sleutels. Deze sleutels sym
boliseren ziin waardigheid als ,.Stedehouder van Christus op 

aarde" (zie verder 
hierover onder Het 
Wapen van de Ker
kelijke Staat). 

Behalve de kroon, 
die het koningschap 
symboliseert, zijn de 
scepter en de rijks
appel, ook wel de 
scepter en het 
zwaard, emblemen of 
attributen van het 
koningschap. 

Op de Nederlandse 
zegels van 1, 2 ¥2 en 
5 gld 1933 is het 
vrouwelijk koning
schap gesymboliseerd 
door een figuur geze

ten op een troon, gekroond en dragend in de handen de scep
ter en de rijksappel, evenals op de zegels van Victoria 1856. 
Op de Deense zegels van 1851-1864 en 1926 zijn de kroon, 
de scepter en het zwaard afgebeeld; op zegels der Turks-
Caicos eilanden en Aden (1937), e.a. de beeltenissen van Ko-
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ningin Elizabeth en Koning George VI van Engeland met de 
kroon, twee scepters en de rijksappel. In de rand van het 
zegel zien wij rechts het zwaard, links nogmaals een scepter. 

Ridderorden en insignes van orden worden ook tot de 
waardigheids-emblemen gerekend. Zij zijn evenmin erfelijk. 
Een ridderorde wordt wel aangebracht als versiering op het 
wapenschild, b.v. als schildhoofd, kwartier of bijschild; het 
laatste is een klein schildje, dat aan de bovenhoek van het 
schild bevestigd wordt. Als de voornaamste orden noemen 
wij de Malteser of Johanniter-orde, gesticht in 1090 tijdens 
de Kruistochten. Het insigne is een zilveren Malteserkruis. 
Deze Orde van Johannes of St. Jan van Jerusalem, ook ge
naamd Johanniter, Malteser of Rhodische Orde, werd in de 
XII eeuw in Palestina gesticht. Toen de Christenen in 1291 
uit Palestina werden verdreven, vestigden de Ordeleden zich 
op Cyprus, in 1380 namen zij Rhodos in bezit, benevens ze
ven naburige eilanden. Door Sultan Soliman werden zij in 
1523 vandaar verdreven, waarop zij naar Italië uitweken. In 
1530 schonk Keizer Karel V het eiland Malta aan de Orde 
op voorwaarde, dat zij de koning van Spanje en Sicilië steeds 
als leenheer zou erkennen en hem jaarlijks een valk (voor 
de valkenjacht) zou toezenden De leden der Johanniter Orde 
waren vooral bekend om hun werken van barmhartigheid; 
hun werk staat nog in dat teken. De zegels der serie 1929 
van Rhodos (in het Italiaans Rodi) hebben betrekking op de 

Johanniter Ridders als kruisvaders. 
Op de portzegels van 1934 (5 c-40 c) is 

het Malteserkruis afgebeeld, evenals op 
die van Malta, uitgifte 1925, alle waarden 
(zie ook onder Malta), terwijl ook Frank
rijk onlangs het Kruis op een postzegel 
afbeeldde. 

De Orde van het Gulden Vlies werd in 
1530 gesticht door Philips de Goede, Her
tog van Bourgondié, met als ordeteken 
een blauw geëmailleerd gouden vuurslag, 
waaraan een zes stralen uitschietende zon 

en waaronder het Gulden Vlies (een schapenvachtje) hangt. 
De Grootmeester der Oide droeg het aan een gouden keten 

fitPUaLiQvï 'iWfCAÏf 

om de hals, de ridders aan een rood zijden lint. De ridders 
dezer Orde waren vrijgesteld van het betalen van belasting 
en hadden de voorrang boven ieder ander, behalve vorste
lijke personen. Het Latijnse devies dezer Orde luidt: „Prea-
tium non vile Laborum", hetgeen betekent: „Een niet ge
ringe prijs voor hetgeen volbracht werd". Als Engelse Orde 
noemen wij „de Orde van d^ Kouseband of van St. George" 13) 
met als devies „Hony soit qui mal y pense", hetgeen bete
kent ,,Oneer aan hem, die er slecht van denkt". Deze Oide 
behoort tot de beroemdste der wereld. De ridders heten 
,.Knights of the Garter" (Ridders van de Kouseband). Om
streeks het jaar 1350 werd zij door de Engelse koning Edward 
III ingesteld. Volgens de overlevering zou de gravin van 
Salisbury, terwijl zij met deze koning danste, haar ko:.ise-
band verloren hebben, waarop de koning deze opraapte, ter
wijl hij voornoemde woorden uitsprak, die later als devies 
werden aangenomen. De ridders vergaderen op St. George-
dag (23 april) in de kapel van St. George te Windsor. Het 
ordeteken bestaat uit een gouden halstelcen met het beeld 
van St. George te paard en een blauw met edelstenen ver
sierd lint, dat onder de knie om het linkerbeen wordt ge
dragen. In de tijd van de instelling der Orde en thans nog 
bij het hüfcostuum, dragen de ridders de kuitebroek. Een 
Nederlandse Orde was die der Kruisheren, op het einde van 
de XII eeuw in Palestina opgericht onder de naam van 
„Kruisorde". Deze Orde is afkomstig uit Duitsland en be
staat thans nog in ons land onder de naam van „Balye van 
Utreclit. De leden ervan heten kapittelridders en ridders-
expectanten, of wachtende ridders, die bij het ovei'lijden van 
een kapittelridder hun recht op het lidmaatschap der Rid

derschap kunnen doen gelden. 
Niet alleen een Orde heeft meestentijds 

een devies, doch ook de meeste koninklijke 
en oude adellijke geslachten hebben een 
wapenspreuk of devies. Het devies b.v. 
van het geslacht Oranje luidt: „Ik zal 
handhaven". (Je Maintiendray). Het devies 
is meestal op een lint onder het wapen
schild aangebracht (zie de afb.). 

(Wordt vervolgd). 
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Vervolg van blz. 274. 

POSTZEGELCLUB „DE KRING". 
Secr.: K. Kouwenberg, Tesselschade-
laan 110, Den Haag. 
Giro t .n.v. de penninRmeester v. d. P. Z. C ,,De 
K n n g " : 549032. 

Nieuw lid: 17 H. H . Molenaar, Vermeerstraat 203, 
Den Haag 

Bedankt: 18 ]. v. d. Meulen; 119 I. H . P. lonker; 
120 A. lonkcr , 182 D . T h . v. d. Schalie. 

Bijeenkomsten: in januari 1957 op maandag 7 en 
maandag 21 Bestuursvergadering nog nadei te be
palen. 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DELFT". Secr.: 

A. V. Kesselen, Soendastraat 14, Delft. 
De aandacht wordt gevestigd op de wijziging in het 
secretariaat 

Nieuwe leden: 346 B. Boeve, Zwoiseweg 34-11, 
Heerde ; 348 H. A. Rierink, Koornnjarkt 1; 349 
me), Th \an Haaren, Achterom 60; beiden te 
Delft. 

Afgevoerd per 1-1-1957: 210 ] . A. Slee. 

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

Bijeenkomsten: 26 december: geen; 9 januari en 
23 januari 1957: sociéteitsa\ond. 

STICHTING SHELL POSTZEGEL
VERENIGING PERNIS. Secr.: A. 

Keemink, Sweelinckstraat 209-b, Vlaar-
dingen. 

Bedankt: 8 B. v d. Beig; 84 A. Poppen 
Nieuwe leden: 8 F. j . G. Meertcns, Diepcnbrock-

straat 12, Vlaardingen; 21 A. Diederiks, Borchsate-
laan 34, Rot te rdam-N 2; 84 J C. M. Tellekamp, 
Voorweg 43a, Hoogvliet ; 145 P. 1. Roomen, Middel-
harnisstraat 46-d, Rot te rdam-Z; 146 P. v. d. Hoek, 
Afrol 28, Vlaardingen. 

VERENIGING WILTON-FIJENOORD. 
Afd. Philatelie. Secr.: A. v. d. Bosch, 
Lange Nieuwstraat 111, Schiedam. 

Nieuwe leden: A. Viveen, Middelharnisstraat 19; 
W. V. Dijk, van Leeuwenhoekstraat 49, beide te 
Schiedam 

Afgevoerd: P. Breedveld; ). ï. Schenke. 

PERSONEELSVERENIGING WERK
SPOOR AMSTERDAM. Afd. Philatelie. 
Secr,: E. M. van Raai, p/a postbus 4064, 
Amsterdam. 

Benoemd tot penningmeester: A- CÜné, Paarde-
kraalsiraai 7, Anistci'dam-O. 

Bedankt per 1-1-1957: J. G. Kersenieiicr. 
Nieuw iid: M. Versendaal, Surinameplcin 42-11, 

Amsterdam-W. 
Filmavond: Op 7 februari a.s wordt een film

avond Reorganiseerd, welke gdioudcn zal worden in 
de Werkspoor Schouwburg, Oostenburgergracht 75 
te Amsterdam, aanvang 20 uur. Medewerking ver
leent de Pers- en Propagandadicnst van de P .T .T . 
Introductie toegestaan, waarover in het volgende 
blad nog nadere mededelingen volgen. 

Ruilavonden: in de kleine zaal van bovengenoemd 
gebouw op 18 dec. 1956 en 8 en 29 jan. 1957. 

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

Vaste datum der bijeenkomsten iedere 15e van 
de maand, behalve wanneer deze op zaterdag of zon
dag valt, dan op de eerste daarop volgende werkdag. 

BIJZONDERE AANBIEDING 
Egypte no 219« f 2,25 

„ 220 0,75 
„ 221 6,25 
„ 238/41 0,90 
„ 274* 3,25 
„ 281* 2,75 
., 304» 2,00 
, 326» j 2,75 

„ 374/75* 0,65 
Lp no 25/28» 0,55 

„ ., 29/40» 3,25 
„ samenst. 250 versch. 18,00 

Soudan no 43/49* 3,00 

Beigié spoor no 321* 
Joegoslavië no 627/629* 
Gen. Gouvern. no 136* 
Paraguay Lp no 138/144 
Eng. kol. Victory compl. 
Indonesië dieren compl, 

„ kina 6 w 
,, postk-edelni compl. 
„ Soekarno 1/6 Rp* 

9 w. 
,, Bayar Porten comp 

Excelsior album Ned. O.G. 
Blanco album 80 bladen 

0,80 
0,80 
1,75 

20,— 
13,50 
0,55 
1,10 
1,00 

0,45 
0,70 
6,50 
3,90 

WIJ 'n'errn fezea eet tage prijs horte \ertet en ptaatjeszc^eh 
aan. Porti benedm ' lo.—. extrfi 

Vraagt prijslijst 

POSTZEGELHANDEL T H . POTTER 
LijnbaansKracht 309 Amsterdam-C Telefoon 66390, Postgiro 278708 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiitiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiin^ 

J\EDERLA]\D (prima kwaliteit) 
Gebruik t : 
R. 57'70 f 7,— 
id in p. 17,— 
R. 71/73 8,— 
R. 74/77 6,— 
R. 78/81 2,— 
R. 82/85 1,75 
R. 86/89 2,25 

R. 90/93 f 3,75 
R. 94/97 4,— 
R. 98/101 3,75 
R. 71/101 30,— 
id. paren 67,50 
id blok. 150,— 
Lp. no 7 0,75 
Lp. no 8 1,20 

Ongebruikt : 
238/39 ƒ 4,50 
310/12 0,65 
356/73 6,50 
392/96 0,25 
397/401 0,25 
402/03 0,50 
405/21 0,40 

422 
423/27 
428/42 
444/48 
449/53 
454/59 
485/89 
495/98 

f 0,04 
0,15 
1,— 
0,20 
0,45 
0,40 
0,65 
0,55 

Betaling met bestell, ol onder remb. Orders beneden ƒ 5,— port i extra. 
Te koop gevraagd Series Nederland Si O .G. Aanbiedingen met prijs worden 
P.O. beantwoord. 

Nederlandsche Postzegelhandel A. M. N. v. <I. Broeke 
N.Z. Voorburgwal 316. A m s t e r d a m - C Postgiro 165298 
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Verwonderen zult U zich. . . 

over de sortering van onze boekjes Nederland & O . G . waarvan 
Mr. H. te V. schreef: „Men kan beslist niet zeggen dat U in Uw 
annonce overdrijft. Mijn compliment voor de kwaliteit en " 
Als U ENGELSE K O L O N I Ë N verzamelt, dan kunt U putten 
uit een prachtige collectie ter waarde van 20 ä 25 duizend gid. 
Dhr. S. te H. schreef daarover: „ Ik sprak dhr. V. Hij was verrukt 
over de boekjes Engelse Koloniën." — E U R O P A . Daarvan 
treden vooral Z W I T S E R L A N D met uitgebreide afd. DIENST, 
S C A N D I N A V I Ë , FRANKRIJK, BELGIË en D U I T S L A N D 
m e t GEBIEDEN op de voorgrond. 

H e t k o s t U n i e t s om met deze zichtzendingen kennis te 
maken, want voor een proefzending betalen wij ook de retour-
portokosten. (Opgeven s.v.p. Verzamelgebied: beginnend, ge
vorderd of vergevorderd). Slechts één voorwaarde moet aanwezig 

zijn. Het te besteden budget moet om praktische 
redenen (zowel voor U als voor ons) minimaal 
f 10.— per zending bedragen. 

Postzegelhandel van Duyn & Verhage 
Berkelselaan 92 b, Rotterdam, Tel. K 1800-48209 

Postzegelhandel PHILADELPHIA 
wenst al zijn cliënten 

een gelukkig Kerstfeest en een voorspoedig 1957 

• 
KRUISWEG « HAARLEM 

Ontving U ook reeds een Monsterboek 
met series 

en zegels 

moderne en beeldseries 
samenstellingen 
zegels op voordelige Yvertbasis 

per 10 en 100 | n ieuwt jes enz., van ons? 

Voor handel en wederverkoop vrijblijyend ter inzage. 
Ook voor ruilconnecties met tiet buitenland. 

T R A N S - E U R O P A - P O S T ^en briefkaart j . en U 
ontvangt een boek f ran-

Gorontalostraat H Amsterdam-O <=<> th " ' * ' 

Wij wensen al onze relaties prettige feestdagen en goede 
handel in 1957. 

WIJ B IEDEN A A N : 
Duitsland 5 Mark 
Rcichspost gebr. /" 40,— 
Duitsland 5 Mark 
Reichsport ongebr. 

f 7 5 , -
Bulgarije Voetbal 1935-̂  

f. 6 0 — 
Bulgarije Gymnastiek 
1935'^ ƒ 70,— 
Frankrijk 50 frs groen 
v lgp- ƒ 57,50 
Zwitserland. Pax serie 
compl.* ƒ 42,— 
Duitse koloniën mooie 
voorraad. 
Zwitserland 1854-62, 
zeer mooie verzameling. 
Zo hebben wij van veel 
landen mooie, zeldzame 
zegels en series. 
Bezoek POSTZ 
onze zaak! 

Spuistraat 

Nederland 
Nrs 3 15 et K onget. 
gebr. ƒ 27,50 
N'rs 6 15 et K get. gebr. 

ƒ 17,50 
50 et K 1867 gebr. 

ƒ 2 2 , -
J u b . 1923, ongebr. 
2'/j en 5 gld ƒ 48,— 
Tentoonstelling Ncd. 
ongebr. ƒ 15,— 
Indié Konijnenburg 
20 et* f 13,— 
25 et* ƒ 12,— 
10 gld* ƒ 17,50 
25 gld° ƒ 50,— 
Brandkan* f 53,— 

Curasao jub. 1923* 
f 6 5 , -

1947 5 gld, 10 gld 
With* ƒ 85,— 
Vlgp lulana Rode 
Kruis ongebr. / 8,75 
Help-Help* / 10,— 
Krijgsge\angenen^ 

ƒ 1 9 . -
Bernhard Fonds gebr. 

ƒ 6 5 , -
Bernhard Fonds ongebr. 

ƒ 7 0 , -
Suriname Do X* 

ƒ 1 3 0 , -
Suriname DoX* op brief 

f 130,— 
Suriname nrs 229-243 

ƒ 58,30 

Z O E K E N GROTE V E R Z A M E L I N G E N TE K O O P 

E G E L H A N D E L J A C . E N G E L K A M P 
301 - Amsterdam - Giro 312696 - Tel. 30998 

Heeft U nimmer een 
zending bij mij aangevraagd? 
ZO N E E N , DAN SPOEDIG D O E N ! 
Wij geven vri j ter inzage boekjes van Engelse koloniën 
en Europa en ALLEEN in LUXE kwaliteit. 

Onze prijzen zijn op basis Yvert 1957 met 40 ä 60 % 
korting. 

POSTZEGELHANDEL H. V A N LIESHOUT 
Hurksestraat 26 - Helmond - Giro 3 2 5 9 5 1 - Telefoon 3018 

Te koop 
gevraagd 

Voor belangrijke objecten, 
bezichtiging ter plaatse. 
Geen collectie te groot, 
altijd prompte betaling 

K I L O ' S N E D E R L A N D 

M A S S A G O E D 
Nederland en Koloniën, alsmede buitenland 

SERIES N E D E R L A N D 
gebruikt en ongebruikt, In het bijzonder vanai 

1949 doch ook oorlogsuitgaven 

V E R Z A M E L I N G E N E N PARTIJEN 
vooral overzee 

Uitvoerige offertes aan. 

POSTZEGELHANDEL A . J. DE W I T 
Albrecht Dürerstraat 4 Amsterdam-Z Ttti«fDon 713489 

J. G.MILLAARD 
FILATELIST- EXPERT 

BEËDIGD MAKELAAR 

äĝ 'Siite, if 

K E U R T zegels van E U R O P A tot 1900 volgens spectraal-
analyse, microanalyse en microfotografie, met analyselamp en 
alle technische hulpmiddelen, aan de hand van uitgebreid verge
lijkingsmateriaal. K O S T E N 2 - 4 % Katalogus, minimum Fl. 2.50 
per zegel. K O O P T falsifikaten en fi latei istisch e boekwerken. 

H O V E N I E R S W E G 18 - T IEL - Telefoon 3879 - Postgiro 229209 

RUSTIG THUIS 

Bij aanvraag gaarr)e 
opgave van het 

gewenste land. Onbe
kende aanvragers 

gelteven referenties bij 
te voegen. 

UW MANCO'S UITZOEKEN! 

Onze collectie zichtboekjes bevat vri jwel 
alle landen van EUROPA. Bovendien ter 
circulatie gereed een collectie Europa 
uitsluitend t /m 1914. 

Postzegelhandel G. KEISER & Zoon n.v. 
Passage 25-27 - Den Haag - Telefoon 11.24.38 Giro 4262 



KLEINE ANNONCES 
Uitsluitend voor leden van aangesloten verenigingen 
Pnjs 40 et per mm betaling na toezending tactuur Opgave aan 
Boom-Ruygrok N V Ged Oude Gracht 138 Haarlem Tel 17450 

GEVRAAGD Griekenland 165/178 
Haï t i 277, Libanon 18/21 en 45/48 
Syne 122/125 en 149/152 Uiuguay 281/ 
283, Korea 31/32 Peru 71/74 en BF 1 
Reunion 314 en 318 bet iekkmg hebbende 
op Olympische Spelen ongebruikt Vei 
der Olympische afstempetingen, post 
stukken enz Brieven Stolk Vei 1 Slot 
iaan 68, Zeist 

Geviaagd alle SPORTZEGELS ter weield 
in ongebruikte staat en zo mogelijk in 
goed gecentreerde uitvoering Liefst 
complete verzameling Ook gedeeltelijke 
verzameling echter met complete series, 
komen in aanmeiking Te\ens gezocht 
complete coronation 1937 m album 
Brieven aan J Haitsma Sophialaan 51, 
Amsterdam Z Tel 791467 

Voor POSTZFGELS MET FIRMAPER 
FORATIES geef ik ƒ 0,30 per 100 Muks 
W ] Pieterse fulianalaan 248 Bilt 
hoven 

Wi!t u een zichtzending van N Ï D en 
O R tegen scherpe pi ijztn' Vraag dit 
dan even aan bu C Bol Yerseke Zon 
dei verplichting uwerzijds Veel te\i( . 
den afnemeis 

R O N D Z E N D I N G NIEUWTJESDIENST, 
gratis Maandblad Aerophil causeiieen 
film veilingen biedt Vliegende Hol 
lander Wasperveenstraat 207, Den Haag 

Zichtzendingen ENGELSE K O L O N i L N 
waaionder vele beteie 7egcls tegen zeer 
aantiekkelijke pi ijzen B de Blicck 
Busken Huets t raa t 511 Amsterdam Tel 
128815 

R O N D Z E N D B O E K J E S ENG KOL 
(postfr en gebi ) en Euiopa gebr to t 
1911 (alleen betere e x ) worden u na 
opt,ave ref gaarne toegezonden door 
M Schouten Goejanverw dijk 1, Gouda 

EXTRA AANBIEDING buitenlandse 
postzegels op stroken van de laatste 
Rijksveiling per Va kg f 22 50 Franco 
levering na ontviingst postwissel of 
cheque J Alphenaar Namensestra-it 7, 
Scheveningen 

Wie stuurt mij postzegels voor KERST 
VIERING N E D INDISCHE J O N G E 
R E N Alles welkom H Visscher 
Zwolsestraat 217, Sche\eningen 

Voorafstempelingen Sluit u aan bij de 
kr ing van vooraf stempelingenverzame 
laars Rondzendingcn verkopen enz Pr 
ƒ 4,— per jaar Adres C E P 14 rue 
Reukin Bruxelles III 

BELGIË Specialisten abonneert u op 
de Echo plilateliqut Rondzendin^en 
verkopen en periodiek Kosten ƒ 9 — p 
I Adres 14 rue Reukin Biuxelles UI 

BELGIË Te koop gevraagd verzameling 
België gespecialiseerd en klassiek Adres 
Lepingle 14 rue Reukin Bi uxelles III 

Verzamelaar zoekt GEBOUWEN 
ZEGELS West Duitsland 1948 1951 Aan 
biedingen met vraagprijs van grotei e 
aantallen op papier, los of in bundels 
te richten aan C F de Meyere ^ il 
helminastraat 71 Bodegraven 

IK GEEF Spaanse Portugese en Franse 
kolomen in ruil tegen mij ontbrekende 
zegels van buiten Europa Liefst vlie{,z 
A H van Elk, Managaard Btu 
nmgen (Gld ) Tel K 8807 218 

MASSAWAAR afgeweekt Gemengd België Frankrifk Duitsland Engeland f 1 — 
p 1000 Andere landen 1 25 p 1000 Gebundeld per soort 10% 
meer Plaatjes-zegels groot formaat 60 et p 100 (goed gemengd) 

Postzegeihander A de M A N Gen v d Heydenstraat 20 Dordrecht 
Bet p o NederI op aanvraag 

23ste Dornhöfer-Veiling 
Januari 1957 in Mannheim 

Prima materiaal uit de gehele wereld 

• Voor serieuze reflectanten gratis geïllu

streerde catalogus 

HEINRICH DORNHÖFER - Briefmarken-Auktionen 
MANNHEIM WESTDEUTSCHLAND EICHENDORFFSTR 29 

• For exchange partners m foreign countries 
• Fur Tausch-Partner im Ausland 

' Pour collectionneurs dam tous pays 
•r -̂  Pestbox 11* 

Inlichtingen H l lver ium 
Holland 

MAGAZIN INTERNATIONAL Europ. 

Vei 

Franco 

1 * 1 ^ Alkemadelaan 21A Den Haag 
' n l l l C n H A A f • TUefoon 776806 Giro 654743 
I I U I J U I I U U I . Postzeselhandel A J M v d D O N K 

Aanbieding 

Indon I4A ong f 12 50 
Indon 18A gest 10 — 
Cui p o t t 31/33 ong , 12,— 
Cur port j l /33 gest „ 7 — 

Sui 30S bloc gest ƒ 3 50 
317/320 gest 1,50 

„ 321/322 (.est 2,10 
„ L p 20/22 ong , 21 50 
„ L p 20/22 

gest „ 11,25 
boven ƒ 15,— Spec typen en tandingen te koop gevraagd 1 

POSTZEGELHANDEL 

W. H. EECEN 
K A P E L S T R A A T 15 - BUSSUM 

T E L E F O O N 6788 G I R O 451627 

ZICHTZENDINGEN 
van nagenoeg alle gew. landen. 

BILLIJKE PRIJZEN 

Lindner Falzlos A lbums 
ziin DE albums \oor de verzamelaar! / e zijn vooi zien 
van voordruk , en met klemhulsies voor postfnsse be 
vestijjini. De huisjes zijn vochtafstotend, neutraal en 
houden de zegels in onaangetaste staat 
Italië af 1945 , ƒ 18 75 
Israel , 12 — 
Luxcmburj, 1852 1940 , 24,75 
Nederland , 34 50 
Saar af 1947 11 25 
Zwitserland af 1938 25 50 
U N O 4 50 
10 jaai U N O 3 — 
Rota iv 9,75 
Volled ge prijslijst op aanvraag 
indien niet bij Uw handelaar verkrijgbaar zo wende 
U zich tot 

Lindner - Import • Neder land ' F D C & New - issue - Service, 
Antwerpsestraat 434 Bergen op Zoom Giro 49 28 00 

FALZ 
LOJ 

ALBUM 

Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Platanenweg 12 AMSTERDAM Telefoon 50959 

Postgiro 494802 (Bij viaduct Wibautstraat) Gem Giro M 3658 

Betaal goede prijs 
Ook grote objecten tegen contante betaling. 

Wens alle bekende en onbekende filatelisten met hun 

gezin een voorspoedig 1957 in vrede en goede gezondheid 

AANGEBODEN: 
prachtige verzameling grootrond-stempels in 
4 albums bestaande uit ruim 2500 stuks, 
gelegenheidskoop prijs i 225 — 

R U S L A N D revolutie opdrukken 1 9 1 7 . 
8 blokken van 4, met wapen 
5 blokken van 8, me decreet 
5 blokken van 12 met decreet 

pnjs voor genoemde 18 blokken f135 — 

H. KOOPMAN - Amsterdam 
N . Z VOORBURGWAL 314 TEL 33473 POSTGIRO 513427 



Te koop gevraagd: 
Verzamelingen 
Partijen 
Betere losse 

postzegels 

Speciaal interesse voor oude zegels 
van de gehele wereld. 

AANBIEDING 
NEDERLAND. 

1951 Zomerserie (x) 
1951 Kinderserie (x) 
1954 „ (x) 
1955 „ (x) 
Blanco albums met 100 bladen in 
schroefband ƒ 4,30, ƒ 5,50, ƒ 7,50 
en ƒ !2,— (Schaubek formaat) 
Vraagt toezending gratis prijslijst 
Schaubek albums. 

ƒ 1,20 
» 1.15 
„ 1.10 
,. 1.10 

ALBUMS. 
Nederland (O.G.) (excels.) ƒ 6,50 

Bondsalbum K 11 8,50 
, ,Hol land" album 14,— 
Alsv. binnenschroeven . . „ 15,— 
„ D A V O " album 22,50 

Groot insteekboek 
26 X 32 cm 10 bladen 
ieder blad aan 2 zijden 
12 stroken „ 10,— 
Alsv. 20 bladen 1 8 , -

Insteekboekjes ƒ 0,75; ƒ 0,95; 
ƒ 1,50; ƒ 2 , - ; ƒ 3,25; ƒ 3,60; 
ƒ 6,75 

Schaubek Europa 15,— 
, Overzee ,, 20,25 

Wereld 18,— 

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

Hoogst belangrifke 

Veiling No. 366 
in D E N H O U T ■ D E N H A A G 
t.o.v. deurwaarder A. H. Davids. 

VRIJDAG 4 JANUARI: 
Om 1.30 uur: Engeland en Koloniën vnl. G. V, 

G. VI, E. II, Nederland en O.R. met prachtige 
Eerste Emissie, Indië Landmailporten op brieven 
enz. 

Om 7.15 uur: Albums en landen collecties in een 
kwaliteit en volledigheid als sporadisch aan

geboden wordt . 

MAANDAG 7 JANUARI: 
Om 1.30 uur: Engrospartljen Nederland e. a. landen. 

Voorts betere zegels en series van de gehele 
wereld o.a. België, Liechtenstein en gespeciali

seerd Spanje en Zwitserland. 

• Catofogus gratis op aanvraag. 

Voor de volgende (367e) veiling kan reeds in

gezonden worden. Daarin zal o.a. een prachtige 
Nederland 1852collectie verkocht worden. 
Stelt U zich voor verkoop dus direct in ver

binding met Nederlands Eerste Veilinghouders: 

J. L. VAN DIETEN 
Noordeinde 37  DEN HAAG 
Telefoon 0170011 48 36 
Veilingen sinds 1892! 

I S R A E L 
Onze nieuwe speciale aanbieding: 

Yver t 
N o . 

15 
16 
17 

18/20 
21/26 
27/28 
29/30 

31 
32/33 

3i 
35 
36 

37/42b 
4 3 / a 

iS 
46/48 

49 
50/52 

53 
54/56 

57 
58/61 
62/63 

Luch tp . 
1/6 
7/8 

9 

Por t 
6/11 

12/20 

Postfr. 
m . 

T A B 

10,50 
12,— 
30,50 

138,— 
12,75 
1 5 , 

127,50 
3,10 

12,50 
20,50 
40,— 
8,50 
4,75 
9,— 
2,75 

32,75 
2,75 
1.55 

65,— 
3,25 
3,25 
8,25 
2,90 

39,50 
3,75 

40,— 

Gebr. 
z. 

T A B 

1,25 
4,— 
1,75 

13,— 
1,75 
4,25 

22,50 
0,65 
1,75 

12,— 
15,— 
0,90 
1 , — 
2,25 
1,20 
4,50 
1,25 
1 , — 

35,— 
2,— 
1,80 
4,50 
1,50 

24,— 
2,85 

15,— 

3,50 
1,95 

Gebr. 
m. 

TAB 

8,25 
11,75 
30,— 

1 0 0 , 
13,50 
15,— 

110,— 
3,— 

13,— 

40,— 
8,50 

9,— 

32,75 
2,50 
1.50 

60,— 

3,25 
8,— 

37,50 
3,75 

40,— 

Yvert 
N o . 

64 
65 
67 

68/70 
71 

72/75 
76/77 

78 
79 

80/81 
82 
83 
84 
85 

86/91 
92/95 

96 
97/108 
109 
110 
111 
112 

113/115 

10/15 
16 
17 

Dienst 
1/4 

Postfr. 
m . 

T A B 

2,75 
2,75 
2,50 

2,50 
2,35 
2,25 
1.15 
0,27 
1,85 
1,50 
1,35 
1.55 
1,75 
3,95 
1,95 
0,70 
2,90 
1,05 
1,25 
0,40 
0,85 
0,58 

6,25 
1,90 
7,68 

3,— 

Gebr. 
z. 

T A B 

1,25 
1,25 
1,15 
1,70 
1.25 
1 , — 
1,45 
0,30 
0,14 
1 , — 
1,05 
1 , — 
0,60 
0,65 
3,— 
1,15 
0,36 
2,75 
1,05 
1,15 
0,38 
0,80 
0,58 

3,15 
1,90 
7,68 

0,70 

Gebr. 
m. 

T A B 

2,75 
2,50 

2,50 
2,35 
2,25 
1,25 
0,28 

1,50 
1,50 
1,55 
1.75 
3,95 
2,— 
0,70 
2,90 
1,05 
1,25 
0,40 
0,85 
0,58 

1,90 
7,68 

PRIJZEN VRIJBLIJVEND 

LEVERINGSVOORWAARDEN: 
Levering aan ons onbekende personen uitsluitend bij vooruitbetaling. 
De verzending geschiedt altijd per aangetekende post en is voor 

rekening van de koper. 

Rapenburg 99 ■  AmsterdamC  Telefoon 63937 

Direct geld 
voor verzamelingen, partijen, 

massagoed en kilo waar 

Vraagt gratis inkoopslijst massawaar 

POSTZEGELHANDEL 
G. VAN DER EIJNDE 
Petristraat 8 Utrecht (Oog in Al) tel . ' 31082 



DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING 
(REGELMATIG GROTE NTERNATIONAAL GERICHTE VEILINGEN) 

Januari'veiling (9-12 januari 1957) 
Voor serieuze gegadigden, met wie wij nog niet in relatie mochten staan, hebben wij een beperkt 
aantal catalogi van deze ZEER B I J Z O N D E R E V E I L I N G gereserveerd. Op aanvrage sturen wi j gaarne 
een exemplaar toe. 

Naast VEEL WAARDEVOL MATERIAAL VAN EUROPA EN OVERZEE (pi.min. 750 kavels) komen in deze 
veiling circa 700 kavels N E D E R L A N D E N OVERZEESE GEWESTEN T E N V E R K O O P , w.o. een 
speciale afdeling EERSTE EMISSIES V A N N E D E R L A N D en N E D E R L A N D S - I N O I Ë in L U X E 
K W A L I T E I T , vele hooggewaardeerde zegels en series, engros-kavels ter waarde van vele duizenden 
guldens, alsmede circa 100 KAVELS MET L A N D M A I L - B R I E V E N , V O O R - F I L A T E L I S T I S C H E 
N E D E R L A N D S - I N D I S C H E A F S T E M P E L I N G E N enz. 
Voorts ten verkoop op zaterdag 12 januari a.s. (RESTANTENDAG), vele waardevolle collecties, landen-
restanten etc. 

Ter gelegenheid van de uitzonderlijke verkoop in deze veiling van deotriangsaan het licht gekomen 
12 L A N D M A I L B R I E V E N met L A N D M A I L Z E G E L S 
wordt een speciaal boekje, uitgevoerd op kunstdrukpapier, uitgegeven. Dit bevat repro
ducties van de betreffende brieven, alsmede een uitvoerige beschrijving in de Nederlandse, 
Engelse, Duitse en Franse taal van de „Overlandmail". Teneinde verzekerd te zijn, dat de 
beperkte oplage in handen komt van die gegadigden, wier belangstelling inderdaad naar de 
LANDMAILBRIEVEN uitgaat, zenden wi j dit boekje, zo lang het nog voorradig is, tegen 
overmaking van f 1 , — op onze postgirorekening 461000, toe. 

^ ^ ^ 1 Rokin 58 
i) Amsterdam-C 

Tel. 30261-42380 
INZENDING DAGELIJKS 

I N Z E N D T E R M I J N : 
Voor onze volgende veiling kan 
dagelijks materiaal worden 
ingeleverd; tot 28 december a.s. 
bestaat nog gelegenheid 
betere verzamelingen, landen-
collecties enz. ten verkoop 
op de RESTANTENDAG 
12 januari 1957 (opname in de 
supplement-catalogus) toe 
te voegen. 

Donderdag B januari 1957 
216e POSTZEGEIVEIIING 

N E D E R L A N D 
en 

O V E R Z E E S E R I J K S D E L E N 

ENGROS - EUROPA 

OVERZEE - R E S T A N T E N 

d.: Vraagt toezending veilingcatalogus J 
Wij ontvingen reed» INZENDINGEN voor onze. 217e 
PostzegelveiUng. Ook Uw inzending kan nog worden op
genomen. Wacht U s.v.p. niet tot het laatste moment. 
Veilingcondities worden op aanvraag toegezonden. 

Renteloos voorschot. 

J.K. RIETDIJK N.V.-DEN HAAG 
TELEFOON 117020 LANGE POTEN 15 A 

Jaarwisseling 
in de veilingzalen te Londen en Bournemouth van 

ROBSON LOWE LIMITED 
50 PALL M A L L , L O N D O N , S.W.1 

Telefoon: Trafalgar 403^ — Telegramadres: „Stamps, London" 

1956 
19 dec. H O N G K O N G en VERDRAGSHAVENS (veiling no Ï54I. tijd: 

2 uur n.ni.)- Omvattende de verzamelingen bijeengebracht door 
C. H . James en E. Wessendorf. Catalogus 1/—. 

1957 
5 jan. ALGEMENE VEILING te B O U R N E M O U T H (nos 1542-44, tijden: 

10.30 v.m., 11.15 v.m. en 2 uur n m.): Verzamelingen en gemengde 
kavels, belangrijk buitenland (China sterk vertegenwoordigd) en 
modern Brits Imperium 1937-56, belangrijk Brits Imperium waarbij 
Groot Brittanntë en Malaya sterk vertegenwoordigd. Catalogus 1/— 

9 jan. BRITS IMPERIUM (veiling nos 1545-46, tijden 11 v.m. en 2 uur 
n.m.): Waarbij de prachtverzameling bijeengebracht door A, M. 
McGrigor met sterk vertegenwoordigd Nieuw Zeeland (met de „ C . 
W. Meredith'* gekroonde cirkels) en Sint Vincent (de „ W . L. 
Margetson" verzameling) en een grote afdeling Koning George VI 
uitgiften (waarbij de verzameling bijeengebracht door D . B. Stewart) . 
Catalogus 1/—. 

Opbrengstprijzen (al6 per stuk) zijn ongeveer vier weken na de veiling verkrijgbaar 

LATERE VEILINGEN omvatten: 
16 jan. G R O O T B R I T T A N N I Ë 
30 jan. BUITENLAND waarbij de „Col . F. F. Duffus" FRANKRIJK 

2 fcbr. ALGEMENE VEILING te B O U R N E M O U T H . 

Wannetr tngegaan wordt op deze advertentie vermeldt dan a.u.b. dat V deze tag 
t» het ,,Nederlandsck Maandblad voor Philatelie" 


