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ISRAËL DE AANGEWEZEN 
POSTZEGELHANDEL 
VOOR ISRAELPOSTZEGELS 

HARTOG OKKER & CO 
AMSTERDAM-C 
RAPENBURG 991 
TELEFOON K 20 - 63937 

INKOOP VAN 
COLLECTIES en betere zegels, spec. Israël. 

LUXEMBURG 

1924 — 146/49 
1926 — 182/86 
1927 — 187/91 
1927 — 192/96 
1928 — 209'13 
1929 — 214/18 
1930 — 226/30 
1931 — 234/38 
1932 — 239'43 
1933 — 244 48 
1934 — 252/57 
1935 - 259/73 
1935 — 276/81 
1936 — 282/87 
1936 - 288.92 

Ongebruik! 

ƒ 1.75 
1,50 
4,— 
1,25 
2,25 
4,50 
8,— 

10,50 
12,— 
13,— 
17,50 

100,— 
10,50 
3,— 
7,50 

1937 — 294/99 ƒ 3,50 
1938 — 300/5 8,75 
1938 — 306/11 
1939 — 312/21 
1946 — 384/87 
1947 — 392/97 
1947 — 398/401 
1947 — 402/5 
1948 — 410/13 
1949 — 425/28 
1950 — 433/38 
1950 — 439 42 
1951 — 443/48 
1951 - 449/52 
1952 — 455/60 
1952 — 461/64 
1953 — 465/70 
1953 — 476/81 
1954 — 484/89 

(Orders beneden ' 10.- porto extra) 

4,50 
6,50 
1,50 
7,50 
2,90 
4,— 
4,— 1 
6,50 
9,75 
3,75 
2,75 
4,— 
4,50 
3,75 
3,25 
3,25 
2,60 

POSTZEGELHANDEL G. KEISER 6L Zoon n.v. 
PASSAGF 25-27 DEN HAAG TELEFOON 112438 GIRO 4262 

BIJ VEILING TE KOOP 
30 JANUARI 1957 

• 
De .Kolonel F. F. Duffus" verzameling 

FRANKRIJK 
de „LOUIS Cahen" verzameling 

DUITSLAND en ITALIAANSE STATEN 
en zegels van andere 

BUITENLANDSE GEBIEDEN 
waarbij waardevolle verzameliiiLen weike onaangebroken worden 
aangeboden en/of zeldzaamheden van FRANKRIJK en DUITSE K O 
L O N I Ë N , SIAM ZWITSERLAND, TIBET, TURKIJE, VERENIGDE 

STATEN en JOEGOSLAVIË 

Geïllustreerde catalogus Ij— 

EN BIJ PERSOONLIJKE OVEREENKOMST 
de „ H . C. Goss" verzameling R U S L A N D £ 23.S00, 
de „C . Stibbe" verzameling RUSSISCHE LOKAAL-ZEGELS £ 5.7S0, 
GRIEKSE KLASSIEKEN £ 3.475, Z W E D E N £ 825, C H I N A £ 420. 

Volledige bijzonderheden worden op aanvraag verstrekt. 

ROBSON LOWE LTD. 
50 Pali Mall. London, S.W. I 

Telegramadres : „Stamps, London". 
Wanneer ingegaan wordt op deze odverientie, vermeldt dan a.u.b. dat U deze 

zag in het ,Nederlandsch Maandblad vaor Philatelie" 

1NK00PL1J§T 
1957 

V o o r ser ieuze g e g a d i g d e n h e b b e n wij w e d e r o m 
een f raa ie , g e ï l l u s t r e e r d e 

I N K O O P L I J S T 
b e s c h i k b a a r . 

Aanvragen, liefst per briefkaart, gelieve U uitsluitend 
aan onze inkoopafdeling te richten. 

U ONTVANGT DEZE DUIDELIJKE LI.1ST 
GEHEEL GRATIS! 

• 
Wist U dal wij f 1,40 voor 100 gemengde kind- en zomer-

zegels (na 1940) betalen? 

Onze condities zijn: Betaling binnen 24 uur, ^een (gedeel
telijke) retourzendingen en tijdig bericht van eventuele 
prijswijzigingen aan ome leveranciers. 

POSTZEGELHANDEL H. FIORANI 
Koninginneweg 61 - Telefoon 727006 - Amsterdam-zuid 

Afd. INKOOP: p/a Pekelharingstraat 1 3 " 
Amsterdam-oost . Telefoon 5 9 4 2 8 

WIJ WENSEN O N Z E RELATIES EEN VOORSPOEDIG 1»S7' 



Z A i b R D A G 16 F E B R U A R I 1957 

VEILING 
c 

in „Frascati" - Amsterdam 

CATALOGUS GRATIS OP AANVRAAG I 

HEICKER'S POSTZEGELVEILING 
Postbus 22 — Bloemendaal 

Heeft U nimmer 
een zending 

bij mij aangevraagd? 
z o NEEN, 
DAN 
SPOEDIG DOEN! 

Bent U verzamelaar van Nederland en O R., Engelse kolomen, Skan-
dinavie oF andere Furopalanden' 

Van deze landen kunt U een prachtsortenng, uitgeprijsd rn boekjes, 
thuis ontvangen om uit te zoeken 

Onze prijzen zijn catalogus 1957 met 40 d 60°/o korting. 

POSTZEGELHANDEL H. VAN LIESHOUT 
HURKSESTRAAT 26 HELMOND GIRO 325951 TELEFOON 3018 

S u r i n a m e !=^PL 
No r ot ° 1 et ƒ 

„2' 2 et 
„ 2 2 et 
„ 4 3 et 
„ 6 10 et 
„ 7 12'/ä et 
„ 8 15 et 
„ 10 25 t t 
„ 10 D 25 et 
„ IQa D 25 et 
„ 14 1 gulden 

ld iets zwaai dei sest. 
„ 15 2'h gld 

ld iets zwaarder gest. 
„ 16' 1 et 
„ 17» of o 2 et 
„ 18* 2'k et 
„ 1 8 2'lt et 
„ 20 5 et 
„ 20a 5 et 
„ 22 2'h et 
„ 22f* 2V2 et 

„ 22fv' 2'h et 
„ 23 10 et 

iets zwaai der gest 
„ 25* of = 15 et 
„ 26 20 et 
„ 27 25 et 
„ 29 10 op 12'/2 et 
„ 30 10 op 15 et 
„ 31 10 op 20 
„ 32 10 op 25 
„ 33 10 op 30 
„ 37- of ° 25 op 40 
„ 38* of " 25 op 50 
„ 38 D* l l ' /2 : 12 

„ 39 ' of ° 50 et op 1 gld 
„ 40 ' of ° 50 et op 2i/ï gld 
„ 41 ► of ° 'h et 
„ 47 7VJ et 
„ 58» 5 et 
„ 59» 5 et 
,, 58a» paar 
„ 59a* paar 
„ 60* 'h op 1 et 
„ 65» of ° 'h et 
„ 66* of ° 2'/.. et 
„ 67 of ° 5 et 
„ 6 8 ' 12Vs et 
„ 65a* of ° 'h et 
„ 65b» of ° 'h et 
„ 66i» of ° 2'h et 
„ 68a* 12V2 et 
,, 66b ^ of ° type 11 
„ 66e» of " type II 

„ 68b > type II 
„ 68e» type II 
„ 80» 6 et 
„ 82» 7'/2 et 
„ 82a» 7V2 e. 
„ 82b» 7'U et 
„ 87* of ° 10 et 
„ 88* 12'/2 et 
„ 89» 12'/2 et 
„ 90» 15 et 
„ 92* 20 et 
„ 96* 25 et 
„ 99 ' 35 et 

1,50 
0,20 
0,25 
4,— 
0,50 
3,— 
1,50 
2,75 
7,— 

14,— 
17,50 
14,50 
30,— 
26,— 
0,25 
0,25 
1,25 
0,50 
0,80 
1,— 
0,15 
1,10 
3,50 
1,35 
1,— 
0,50 
0,55 
1,75 
2,— 

17,50 
1,— 
2,50 
1,40 
1,75 
0,70 
2,75 

11,— 
52,50 
0,20 
2,10 
1,50 
2,50 

' 1 , — 
15,— 
0,40 
0,20 
0,25 
1,75 
3,25 
0,20 
0,25 
0,40 
3,25 
0,40 
0,40 
3,50 
3,50 
0,40 
0,40 
1,40 
0,35 
0,30 
0,35 
0,75 
0,60 
0,80 
1,— 
2,40 

N o 100» 50 et ƒ 
„ lOOD 50 et 
„ l o r 1 gld 
„ 102* Vh gld 
„ 103* 2'/2 gld 
„ 104- 5 gld 
„ 105- 10 gld 
„ 106» 20 gld 
„ 107' 50 gld 
„ 108 1 gld 
„ 109 2V2 gld 
„ 110" 5 gld 
„ 111° 3 op 5 gld 
„ 112' 10 op 12';2 gld 
„ 113* 15 op 12'/2 et 
„ 115» I2V2 op 22'/2 
„ 117* 12'/! op 40 
„ 118 10 et 
„ 121 20 et 
„ 124 25 et 
„ 125 30 et 
„ 127 2 + 2 et 
„ 127-129 compl. 
„ 130 -136 compl. 
„ 130 3 op 15 et 
„ 132' I2V2 op 75 et 
„ 150 W v. Dr. 
„ 158-166 zonder 162 
„ 167A 10 et get. 12'/2 
,, 168A 12'/2 et get. 12'/2 
,, 170A 20 et get. I2V2 
„ 171A 21 et get 12'/! 
„ 173A 30 et get 12'/2 

„ 168 12'/2 et 
,, 170 20 et 
„ 173 30 et 
„ 175 50 et 
„ 176 1 gld 
„ 177 11/2 gld 
„ 178 2'/2 gld 
„ 177* 1'/! gld 
„ 178' 2 ' /! gld 
„ !79*-182 eompl 
„ 187'-189 compl 
„ 194 15 et 
,, 200* of °-201* of 0 
„ 202a grote e 
„ 202b' kleine c 
,, 203a* grote c 
„ 203b* kleine c 
„ 204b' kleine c 
,, 205a- grote c 
„ 205b kleine c 
,, 205c* puntig einde 

Briefstuk met nos 202b, 
203b, 205c en luchtpost no 
23c 

„ 206'-207 
„ 210* ' / ! op 1 et 
„ 211* 2'/2 op 7'/i et 
,, 212* 5 op 10 et 
„ 213' 7'/2 op 10 et 
„ 210a' 'h op 1 et 
,, 210b' 'h op 1 et 
„ 210e* 'Is op 1 et 
„ 213a* 7'/! op 10 et 
„ 213b* 7V2 op 10 et 
,, 214»-219 compl 

lage prijzen en bij aankoop boven ƒ 10,— nog lO /̂o kort ing om v o o n a a d te doen 

gestempeld, zonder teken is gestenip. 

2 — 
1,15 
2,75 
8,50 

10,— 
0,30 
0,65 
1,40 
6,— 
7,25 

27,50 
37,50 
0,40 
0,50 
0,55 
6,— 
6,50 
0,10 
0,35 
0,55 
0,30 
0,50 
1,40 
4,50 
0,15 
0,20 
0,55 
1,— 

20,— 
0,80 
1,— 
1,40 
1,40 
0,50 
0,40 
0,55 
1,— 
1,40 
4,— 
4,— 
5,50 
6,50 
4,25 
1,25 
2,60 
0,50 
3,— 
3,50 
7,50 
8,75 
3,75 
3,25 
3,75 

12,50 

30,— 
0,60 
0,10 
0,80 
0,20 
0,35 
0,10 
0,40 
0,65 
0,35 
0,35 
5,— 

Pakket van 65 stuks Curasao en Suriname, alle verschillend, catalogusv^aarde 
± ^16,—, nu voor slechts f7 ,— Zie nog mijn goedkope aanbieding Curasao 
in het vorige nummer Alle zegels in prima staat. Onbekenden kasse bij order 
Koopjes in voorradige postzegelalbums blanco albums supplementen, stock 
boeken loepen enz enz 

No 221» 1'/! et ƒ 1,40 
„ 220»-243 60,— 

„ 233 25 et 0,85 
„ 240' IVs gld 4,25 
„ 241 2'/! gld 6,50 
„ 242* 5 gld 13,— 
,, 243 ' 10 gld 25,— 
„ 226 5 et 0,25 
„ 228-229 7'/2 en 10 et 0,20 
„ 230-231, 15 en 20 et 0,40 
„ 232 22'/! et 0,40 
„ 233 25 et 0,60 
„ 234 30 et 0,80 
„ 235-236 35 en 40 et 0,70 
„ 237 50 et 0,20 
„ 238 60 et 0,50 
„ 239 1 gld 0,35 
„ 240 1'/. gld 0,65 
„ 241 2'/ä gld 1,— 
„ 242 5 gld 4,25 
„ 243 10 gld 10,50 
„ 244 12'/! et 0,15 
„ 245»-246 compl 0,15 
„ 247»-248 en L.P nos 29* 

en 30 Lepra 4,50 
„ 249' -273 eompl. 11,75 
„ 249*-256 0,75 
„ 257*-259 0,50 
„ 260»-261 0,60 
„ 262' 15 et 0,40 
„ 263 17'/2 et 0,45 
„ 249, 252, 254, 259, 260, 
,, 264 en 267 0,65 
„ 268 30 et 0,35 
„ 270 40 et 0,40 
„ 271 50 et 0,35 
,, 272 60 et 0,50 
„ 273 70 et 0,80 
„ 274*-275 lubilé 0,75 
„ 278» of °-279 U S U. 6,— 

„ 284» 1 op 7'/! et 0,10 
„ 285 -294 compl. 8,50 
„ 294 1 gld 0,55 
,, 295»-296 Stoimr. 1,50 
„ 297 -307 comp!. 3,40 
„ 299 5 et 0,10 
„ 306 20 et 0,25 
„ 307 25 et 0,45 
„ 308 Blok 2,50 
„ 312-315 3,75 
,, 316 statuut 0,35 
„ 317-320' compl 1,— 
„ 321-322' 1,40 
„ 323 laaibeuis 0,30 
,, 324* bezoek 0 30 

I uehtpost 
No 1» l'/s gld eompl ƒ 6,— 

,, 3-4» 20 en 40 et 0,50 
„ 5* 60 et 0,55 
„ 6» 1 gld 1,— 
„ 7» 1'/! gld 1,20 
,, 1 en 2 10 en 15 et 0,80 
„ 3-5 20, 40 en 60 et 1,— 
„ 8-14» D O X 125 -

Idem op hele brief 125 — 
Op hele brief met no 9 
en 2X no 10 enz 22,50 

,, 15 16 20 en 40 et 5 — 

No 17» 2' /! gld 
„ 18* 5 gld 
„ 18 5 gld 
„ 19 10 gld 

„ 20-22 10 et - 1 gld 
„ 20 10 et 
„ 21 60 et 
„ 23a- R. Kr. 
„ 23b* R. Kr 
„ 23c' R. Kr 
„ 23d ' R Kr 
„ 24-26 compl 
„ 24f met kopstaande 1 

\ an de breuk in 22'/8 
in blok van 4 

„ 27-28* compl. 
„ 31» Ie vlucht 
„ 32 15 et 

» los exempl 
„ 24» waarvan 2 van cijfer 

22 opvallend mager is 
„ 24» de 1 van 'h met lang 

voetstuk 
„ 27-28» compl. 
„ 31* Ie vlucht 
„ 32 15 et 

Portzegels 
N o 1* 2'/2 et Type II 

„ 2» of ° 5 et Type II 
„ 3 10 et Type I 
„ 3 10 et Type III 
„ 5» of " 25 et Type I 
„ 5 25 et Type III 
„ 6 30 et Type I 
„ 6 30 et Type III 
„ 7» of o 40 et Type I 
„ 7 40 et Type III 
„ 7» of ° 40 et Type IV 

„ 8 50 et Type I 
„ 8 50 et Type III 
„ 9» 2'/2 et Type I 
„ 9* 2'/2 et Type II 
„ 9* of o 2 ' / ! et Type III 
„ 1 0 ' 5 et Type II 
„ 11» 10 et Tvpe I 
„ 1 1 10 et Type I 
„ 11* of " 10 et Type III 
„ 12* 20 et Type I 
„ 12 20 et Type III 
„ 13 25 et Type III 
„ 14 ' 40 et 
„ 15* of ° 10 op 30 et 

Type III 
„ 16 ' 10 op 50 et Type I 
„ 17 18 'h en 1 et 
„ 19 2 et 
„ 21-22 5 en 10 et 
„ 23* of ° 12 et 
„ 24» of ° Wh et 
„ 26» of ° 20 et 
„ 28 30 et 
„ 29 ' 40 et 
„ 30 50 et 
„ 31 75 et 
„ 32 1 gld 
„ 33*-35 eompl. 

slinken. 

ƒ 7.75 
255,— 
237,50 

55,— 
15,— 
0,35 
0,50 
3,50 
4,50 -

16,50 
45,— 
24,— 

32,50 
1,50 
1,50 
0,50 

30,— 

10,— 

3,— 
1,50 
1,40 
0,50 

4,— 
6,25 

47,50 
34,— 
11,— 
6,— 

18,50 
1,40 

10,50 
4,25 

150,— 
2,75 
2,— 
0,25 
0,70 
0,20 
2,40 
6,— 
5,50 
7,50 
5,75 
0,75 
3,75 
1,15 

27,— 
37,50 
0,15 
0,25 
0,25 
0,25 
0,20 
0,70 
0,40 
4,25 
0,50 
0,80 
1,25 
4,75 

HENDRIK VAN DER LOOS POSTZEGELHANDEL 
P H I L A T E L I S T I S C H B U R E A U 

Laan van Nieuw Oost Indie 50, Den Haag (Voorheen Herengracht 8a) 
Telefoon (01700) 850190, Giro 24392 

Bankiers R. Mees & Zoonen, Nedert. Handel Mij 
Te bereiken vanaf station Holl Spoor lijn /i en 4a, van Staatsspoor lijn 6. 



POSTZEGELHANDEL 

W. H. EECEN 
K A P E L S T R A A T 15 BUSSUM 
T E L E F O O N 6288 G I R O 451627 

ZICHTZENDINGEN 

I van nagenoeg alle gew. landen. 
BILLIJKE PRIJZEN 

N E D E R L A N D (Ongebruikt-
499/500 ƒ 0,25 
501/02 0,30 
503/07 0,60 
539/43 0,90 
556/57 0,30 
563/67 1,20 
568/72 1,15 
573/76 1,25 

578/82 ƒ 1,15 
583/86 0,55 
587/90 1,75 
591/95 1,05 
596 0,25 
597/01 1,25 
506/10 1,20 
511/15 1,25 

i32/36 
,37 
638/39 
640/44 
646/50 
651 
652/56 
657/61 

prima kwaliteit) 
ƒ 1.25 

0,15 
0,30 
1,15 
1,25 
0,15 
1,25 
1,15 

662/66 /• 1.25 
667/71 1,— 
R 57/70 10,— 
ld. paren 22,— 
R 71/101 35,— 
id. paren 75,— 
R 30 1,25 
R 54 1,50 

Betaling mei bestell, ot onder renib Orders beneden f 5,— porti extra. 
Te koop gevraagd Series Nederland & O.G. Aanbiedingen met prijs worden 
p .o . beantwoord. 

Nederlandsche Postzegelhandel A. 
N.Z. Voorburgwal 316. Amsterdam-C 

M. N. V. d. Broeke 
, Postgiro 165298 

Zithtzendingen van 
fa, H. Overduin een traditie 

IN 1956 
STEEG HET PEIL VAN ONZE ZICHTZENDINGEN OPNIEUW 
T A L L O Z E A A N V R A G E R S PROFITEERDEN H I E R V A N 

en het laat zich aanzien dat 

IN 1957 
HET PEIL VAN ONZE ZICHTZENDINGEN TOT EEN 

O N G E K E N D E H O O G T E Z A L S T I J G E N 

(zowel van Ned. en O.R., Europa en Overzee) 

ZEER MOOI ENGELAND EN KOLONIËN 
(ZOWEL OUD ALS HET NIEUWSTE). 

Leest U maar eens wat ANDEREN over onze 
zichtzendingen schrijven. 

In de loop van de afgelopen 8 aar is de kwali
teit van Uw zendingen nog aanzienlijk vooruitgegaan, 
hetgeen er toe heeft geleid, dat ik per keer voor 
steeds grotere bedragen kan besteden 

, zo schreef ons d^ heer L. H. W, te D. 

OOK U KUNT VAN DIT H O G E PEIL PROFITEREN (ZOALS REEDS 
VELEN DIT VOOR U DEDEN) door 1957 GOED TE BEGINNEN EN EEN 
PROEFZENDING Bl| ONS AAN TE VRAGEN. (S.v.p. opgeven : beginnend 

gevorderd o' vergevorderd, gebruikt en/of ongebruikt.) 

Een beter filatelistisch begin is niet denkbaar. 

Fa. H. OVERDUIN 
BARTOLOTT L A A N 1 - '"OEST- Z U I D 

SPECIALISTEN IN ZICHTZENDINGEN 

■ M 

Verzamelingen en partiien 
f e koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Platanenweg 12  AMSTERDAM  Telefoon 50959 

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

Betaal goede prijs. 

Ook grote objecten tegen contante betaling. 

HEEL GOEDKOPE 
NIEUWJAARSAANBIEDING: 
* = ongebruikt 

Nederland Legioen
blokken* 

Curasao 
nr. 60» cat. ƒ 1,50 

63» „ ., 3.— 
64» „ „ 1,50 
66» „ „ 2,50 
67» „ „ 2,— 
74b gebr. ƒ 12,— 
102 gebr. ƒ 1,— 

3,25 

0,65 
1,35 
0,70 
1,20 
0,95 
6,75 
0,45 

Curafao 
Vl .p . or . 1» cat. ƒ 15,— 

„ „ 2» cat. f 15.— 
»> . . 17 gebr. cat. 

ƒ 1 0 , -
„ „ 41/44» (nr 41 is 

fb) cat. ƒ 39,— 
„ „ 45/52 op le dag 

env. 
Bahamas: speciale aanbied 
nrs 118 A-P» Landfall 

Columbus frs 6500 
Zwitserland Vl .p . nr 35» 
Zwitserland Vl.p. nr 40» 

ƒ 7,50 
,. 7,50 

„ 5,25 

„ 18,50 

„ 10.75 
ing 

ƒ 27,50 
„ 1.95 
,. 2,75 

Waarom aarzelt U nog • • • 
een zichtzending 

aan te vragen? 

Een proefzending kost U niets!!! 
want wij betalen daarvoor ook de retour-porto. 
Denkt u, dat wij u met zulk een voorstel zouden 
benaderen (de voorbereiding en uitvoering daarvan 

•^ kosten immers geld) als wij er niet van overtuigd 
waren u iets aantrekkelijks te kunnen bieden? 

Onze Slechts één voorwaarde moet aanwezig zijn. Het 
specialiteit ^̂  besteden budget moet om praktische redenen 

(zowel voor u als voor ons) minimaal ƒ 10,— per 
zending bedragen. 

NEDERLAND Dhr. G. te L. schreef over deze zendingen: ,,Door 
en O C ^^ enorme sortering heeft u mij in staat gesteld 

veel tegen billijke prijzen te kopen." 
ENGELSE KOL ^^° '"̂ '̂ ^ sortering van eenvoudige zowel als kost

bare zegels ligt op u te wachten. 
FURCiPA NEEMT V EEN PROEF WANT DEZE ZEGT 

^ ^ MEER DAN DUIZEND WOORDEN. 
(courante landen) (Opgeven a.u.b. volledige verzamelgebied en of u 

beginnend, gevorderd of vergevorderd bent). 

Postzegelhandel van Duyn & Verhage 
ROTTERDAM Berkeiselaan 92^ B Telefoon K 1800/48209 

Te koop 

gevraagd 

Voor belangrijke objecten, 
bezichtiging ter plaatse. 
Geen collectie te groot, 
altijd prompte betaling. 

KILO-S NEDERLAND 

MASSAGOED 
Nederland en Koloniën, alsmede buitenland 
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1957 
Bij de jaarwisseling ig§6ig^y mogen wij even terug

denken aan de afgelopen jaren. 
Voor het jaar 19^4 kozen wij de leuze: 

„Met vereende krachten" 

voor het jaar 1955 was onze leuze'. 

„Vooruit!" 

en voor het jaar 1956 was het de combinatie dezer beide leuzen: 

„Met vereende krachten voorui t !" 

Hierin hebben wij duidelijk willen laten uitkomen, dat wij 
in etappen, volgens een tevoren opgezet plan, handelen. 

Wij hebben voor de inwendige dienst een zelfde lijn gevolgd. 
Dat het gelukt is het gestelde einddoel ^,Met vereende krachten 
vooruit" te bereiken, kunnen vooral de naaste medewerkers ge
tuigen. Het Dagelijks Bestuur, de Raad van Beheer, de Hoofd
redacteur, de Drukker, zij allen werken in een harmonisch 
geheel samen. ledere functionaris werkt, dank zij deze samen
werking, prettig aan de hem toevertrouwde taak. 

Moge deze bundeling van krachten bestendigd blijven niet 
alleen in 1957, maar in lengte van dagen. ^0 zien wij met ver
trouwen de toekomst tegemoet. 

Het uiterlijk, het aanzien van het blad krijgt nu onze bijzon
dere aandacht. Voorzichtig hebben wij reeds enige wijzigingen 
aangebracht. Wij zullen, binnen het raam der begrote kosten, 
hiermede doorgaan. 

Wij wensen onze lezers een leerzame jaargang, maar om dit 
te bereiken moet u, filatelisten, medewerken. 

Voor een prettig leesbaar Maandblad blijft steeds ijveren het 
DAGELIJKS BESTUUR VAN 
DE RAAD VAN BEHEER 



leim OTer de Bordeaui^-emissiie 
van Frank 

Mijnheer de voorzitter, dames en heren. 
Op het vorige bekertoernooi, in 1955 te Hilversum, heb ik 
u iets verteld van het postvervoer van en naar het belegerde 
Parijs tijdens de Frans-Duitse oorlog van 1870/71. 

Dit keer zal ik het hebben over de emissie, die in die 
zelfde oorlog is verschenen in het „onbezette gebied", 
dat is de beroemde Bordeaux-emissie. 

Nu is die Bordeaux-emissie niet iets, dat men maar even
tjes in 20 minuten kan afhandelen, en daarom heb ik me 
moeten beperken tot enkele facetten. 

Daarvoor heb ik gekozen: 
1) de voorgeschiedenis, die men moet kennen, om de Bor

deaux-emissie te kunnen begrijpen; 
2) de 3 zogenaamde typen van de 20 centimes, want dit is 

het zegel, waai „de meeste muziek in zit", 
3) een persoonlijk feit, natuurlijk verband houdende met de 

emissie. 
We krijgen dus eerst de voorgeschiedenis. 

De Posterijen ressorteerden in die tijd onder het Ministerie 
van Financiën, en de hoogste ambtenaar bij de posterijen was 
de Directeur General des Postes, dat was de heer Rampont. 
Maar Rampont zat opgesloten in Parijs, en daarom benoemde 
de Minister voor het „onbezette gebied" een tweede Directeur 
General des Postes, dat was de heer Steenackers. 

Een van de eerste opdrachten, die de heer Steenackers van 
de Minister kreeg, was het maken van een nieuwe emissie. 
Dat was helemaal geen leuke opdracht, want alles, wa-t met 
postzegelfabrikatie te maken had, bevond zich in het bele
gerde Parijs. 

Toch zijn de omstandigheden de heer Steenackers niet on
gunstig geweest, want de postzegels werden te Parijs gemaakt 
aan de Munt, maar . . . . er waren in Frankrijk meer Munten. 
Daar had je ten eerste de Munt in Straatsburg, maar daar 
had men niets aan, omdat die plaats in het bezette gebied lag. 
Een tweede Munt buiten Parijs was die van Bordeaux. Die 
plaats lag ver van het front en daarom besloot men de zegels 
in Bordeaux te laten drukken; vandaar de naam Bordeaux*-
emissie. 

Waar een Munt is, heeft men ook een Muntmeester nodig. 
Ook dat viel mee, want de heer Delebecque, oud muntmeester 
van Straatsburg, was genegen op te treden als Muntmeester te 
Bordeaux. Moeilijker was de personeelskwestie, want buiten 
Parijs was er geen geschoold personeel te krijgen, maar de 
drukkersfirma Augé Delile stelde zich beschikbaar om de e-
missie te verzorgen. Het personeel van die firma had echter 
alleen ondervinding met steendruk, vandaar, dat de Bordeaux 
emissie in steendruk is verschenen. 

Wat misliep was de perforatie, want de firma had geen be
schikking over een perforeermachine, en liet in het contract 
vaststellen, dat ze de zegels ongeperforeerd zou afleveren, 
vandaar dat de Bordeaux-emissie ongetand is verschenen. 

Men kon nu beginnen. Als men een postzegel-emissie gaat 
maken, moet men eerst een ontwerp hebben, en gewoonlijk 
kost dat heel wat tijd, maar hier was dat in één handomdraai 
gebeurd, want de Minister zelf zorgde voor een ontwerp. 

Nu zult u zeggen: „Hoe kan dat?" 
Dat zat zó: Keizer Napoleon III was met het hele leger 

van Maarschalk Mac Mahon bij Sedan gevangen genomen, en 
precies twee etmalen daarna was te Parijs de Republiek 
uitgeroepen, en één etmaal daarna kreeg Hulot, de Directeur 
van de postzegelfabrikatie, bevel op te houden met het druk
ken van de zegels met de beeltenis van Napoleon, en over te 
gaan tot het drukken van zegels in het bekende Ceres-type 
van de eerste emissie van 1849. Dat was voor Hulot een lauw 
kunstje, want hij had niets anders te doen dan de oude platen 

van 1848 te voorschijn te halen, en daarop werden afgedrukt 
de 3 waarden van de zogenaamde emissie van Parijs. En wat 
deed nu de Minister in het onbezette gebied? In een brief, ge
richt aan Augé Delile, gaf hij last, dat de nieuw te maken 
emissie moest verschijnen in een type, dat zoveel mogelijk 
overeenkwam met het type van 1849, en om vergissing te 
voorkomen, sloot de Minister in de brief een zegel van die 
eerste emissie in. 

Toen gaf de firma last aan haar bekwaamste graveur, de 
heer Dambourgez, om te maken, wat wij gewoonlijk noemen 
het lijncliché, of de oerplaat, naar het duits „Urplatte", frans 
„poingon original", engels „original dy". Dambourgez maakte 
dat voor de 20 centimes, en dus zijn we nu beland bij mijn 
tweede punt: de 3 typen van de 20 centimes. 

- < - afb. 1 

afb. 2 - > -

De proef, die Dambourgez naar de Minister zond 
technisch goed uitgevoerd, maar werd door de Minister afge
keurd, en u, die het type Ceres kent, zal dat niet verwonde
ren. Hier ziet u een voorstelling van die proef (zie fig. 1). 

Nu moet u speciaal letten op de hoeken. Links boven ziet 
u een K. rechts boven een soort hiëroglyphe, links onder 
een A en rechts onder een D. Wat betekenen al die tekens? 

Die A.D. is Augé Delile, een prachtreclame voor de firma, 
als straks die zegels in miljoenen exemplaren over de hele 
wereld zullen worden verspreid. Die K. is het Muntteken van 
de Munt te Bordeaux. Elke Munt heeft zijn eigen muntteken, 
waaraan men kan zien, aan welke Munt een munt is gemaakt. 

Dat hiëroglyphe is geen hiëroglyphe, maar een soort anker-
kruis. (zie fig. 2). Neem een Andreas-Kruis. Beschouw elk 
der vier balken, als de hoofdbalk van een nieuw kleiner kruis, 
dan krijgt men 4 kruisjes, die tezamen een groot kruis vor
men, en wat was dat? Dat was wat de Fransen noemen een 
„différent" van de heer Delebecque; wij zouden zeggen zijn 
onderscheidingsteken. Elke munt gemaakt te Straatsburg of 
te Bordeaux onder het muntmeesterschap van de heer Dele
becque, draagt dat merk. 

U ziet, de leiding was goed op de hoogte van hct iiJffTcTT" 
van munten, maar van postzegelfabrikatie hadden ze geen 
kaas gegeten. 

De minister eiste, dat al die tekens zouden verdwijnen. 
Dambourgez maakte een nieuw poingon, de daarvan gemaakte 
proef werd goed gekeurd, en dat werd de 20 centimes, Bor-
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rijk 
deaux in type I, een zegeltje, dat momenteel al 12.500 franc 
staat, (zie fig. 3). 
En nu komt er iets, dat waarschijnlijk een unicum is in de 
historie van de filatelie. Een week, nadat dat type I van Dam-
bourgez verscheen, verscheen er een andere 20 centimes, ge
maakt van een andere steen, die gemaakt was van een ander 
poineon, dat gemaakt was door een andere graveur, de heer 
Yon. Dat is type II, welk zegeltje slechts op 600 francs ge
noteerd staat. Hoe dat verschijnen van dat zegel te verkla
ren? Kohl Handbuch geeft daarvan geen verklaring. Ook het 
Memorial philatélique van Gustave Bertrand, overigens een 
prachtwerk, geeft geen verklaring. Wèl zijn er verklaringen 
te vinden in het mooie oude werk van Arthur Maury, dat 
de titel draagt van Histoire des Timbres Frangais, en in het 
moderne werk van Lorne, getiteld Monographie de 1' emission 
de Bordeaux, maar beide verklaringen zijn verschillend, en 
eigenlijk geen van tweeën geheel aanvaardbaar. Wat Lerne 
betreft, heb ik me daarvoor gewend tot de heren Enschede en 
Zonen, die het daarmee eens waren. Maar, als men beide ver
klaringen combineert, in elkaar schuift, dan komt men tot 
een aannemelijke verklaring, en dat is; 
Dambourgez schoot niet op, wilde het te mooi maken d.w.z. 
trachtte de emissie van 1849 zo nauwkeurig mogelijk te be
naderen. U kunt dat zelf constateren door vast te stellen, 
dat type I dichter komt bij de zegels van 1849 dan type II. 
Let op de halsschaduw en het kroontje boven het hoofd. 
Maar er was haast bij, omdat men in het onbezette gebied 
niet zonder zegels wilde zitten. Daarom gaf de firma last 
aan een tweede graveur de heer Yon, een leerling van Dam
bourgez, om ook een poingon te maken. Hoewel Dambourgez 
toch eerder klaar was dan Yon, liet men Yon toch door
werken, om te zien, met welke van de beide stenen het per
soneel het beste overweg kon, en dat bleek te zijn met de 
steen van Yon. 

Wat zijn nu de verschilpunten tussen de 20 C in type I 
(fig. 3) en type II (fig. 4)? 

Men lette op het volgende: 
1) de halsschaduw is bij type I in punten, bij type II in 

strepen. 
c* afstand tussen de parelrand en de onderste rand van 
het bovenste kader is bij type I groter dan bij type II. 
een kenmerk, dat ik van de heer Woudenberg heb ge
leerd: een parel boven de tussenruimte van de O en de 
C links, is bij type I verzakt en bij type II niet. 

Dat laatste is op bijgaande figuren niet te zien. 
Omdat het personeel beter overweg kan met de steen van 

Yon dan met die van Dambourgez, kreeg Yon last ook de an
dere waarden van de emissie te maken. Maar Yon gaf aan die 
waarden inscripties met grotere letters en grotere cijfers dan 
bij de 20 C. Zodoende kreeg men een serie, waarbij de 20 C 
anders was dan alle overige waarden, en daarom, kreeg 
Yon order nog een derde 20 C te maken, maar dan met de
zelfde grote inscripties van de andere waarden. Zie fig. 5. Dit 
is het zogenaamde type III, dat slechts 100 fr. staat, en onmid
dellijk aan die grotere inscripties is te herkennen. Die 20 C in 
type III is op een zéér bizondere wijze gemaakt, maar de tijd 
laat me niet toe, dat nader toe te lichten. 

U ziet, dat die zogenaamde 3 typen eigenlijk geen typen 
zijn, maar 3 verschillende zegels, die dan ook terecht in Kohl-
Handbuch elk een apart hoofdnummer hebben gekregen. 
a w ^ . w e nu wat dieper in de Bordeaux-emissie gaan duiken, 
dan komen we tot de zogenaamde reports. Wat zijn dat? 

Bij het maken van de steen, heeft men eerst van het oor
spronkelijke poingon op 'n hulpsteen 15 afdrukken gemaakt, 
namelijk drie rijen van 5. Dat geschiedt door overdrukken 
met overdrukpapier. Overdrukken-overdragen-reporter. Van-

3) 

daar dat de Fransman zo'n blok van 15 noemt een bloc-report. 
Van dat blok van 15 op de hulpsteen heeft men 20 afdruk
ken gemaakt op de grote steen, waarvan de vellen van 300 
stuks werden afgedrukt. Nu zijn die hulpstenen soms ver
nieuwd. En nu spreekt het vanzelf, dat de zegels van een 
nieuw report afwijkingen vertonen t.o.v. die van het oude re
port. Men kan dus de zegels naar de reports gaan verzamelen. 
Dan komt men op 3 reports van de 1 Centime, 2 van de 2 C, 
2 van de 4 C, 2, let wel twee van de 5 C, 2 van de 10 C, 2 van 
de 20 C. in type I, 3 van de 20 C. in type II, 2 van de 20 
C. in type III, en slechts één report van de 30, 40 en 80 C. En 
nu ik gezegd heb: twee reports van de 5 centimes, nu ben ik 
gekomen aan mijn derde punt: 

Een persoonlijk feit. 
Dames en Heren, ik ben in het bijzondere bezit van min

stens één exemplaar van elk report, van elk type, en van elke 
waarde van de Bordeaux-emissie. En nu zult u vragen: „is dat 
dan zo bizonder?" En dan is mijn antwoord „Ja, want dan 
bezit ik ook de 5 centimes in report I". En dan zie ik u al 
bladeren in uw Yvert, en als u dan ontdekt, dat dat zegel, 
Yvert nr. 42-c, ongebruikt op 40.000 francs staat en ge
bruikt niet genoteerd is, dan vraagt u natuurlijk: „heb je hem 
gebruikt of ongebruikt?", en dan moet ik zeggen „Helaas, on
gebruikt". En dan hoor ik u al denken: „Zeg, luister eens, jij, 
met je bizondere bezit, je staat hier niet in dat zaaltje in 
dat buitenhotelletje in Soest, neen mijnheer, hier sta je in de 
Hallen van de Koninklijke Shell, en hier sta je tegenover 
een auditorium, dat heus niet zo zwaar geïmponeerd wordt 
door een zegeltje van 40.000 francs; waarmee we maar willen 
zeggen, dat je een beetje staat op te scheppen". 

Ja, kijk eens, als jullie nu zo begint, dan moet ik de ge
schiedenis van de 5 C en mijn 5 C maar geheel uit de doeken 
doen. 

Het was in de jaren 1930/33, dat ik, bladerende in een post
zegelboekje, een zegeltje vond van de 5 C-Bordeaux, waarvan 
ik dacht: wat heeft dat zegel een eigenaardige geelgroene 
kleur, en daar die arcering, in de rechterbovenhoek, wat is die 
vaag, die is toch niet geschaafd? Onder de loupe bekeken, 
neen, geschaafd was dit niet. Ik zal toen wel Kohl-Handbuch 
hebben geraadpleegd, om te ontdekken, dat er met dat zegel 
niets bizonders aan de hand was, en dat er slechts één enkel 
report van was. Toch ben ik zo vrij geweest, of liever zo ver
standig, om dat zegel een apart plaatsje in mijn collectie te 
geven. 

Nu komt er iets, dat zover mij bekend is, nog nooit in de 
Nederlandse filatelistische literatuur is gepubliceerd. Terwijl 
ik bezig was dat zegeltje in te plakken, was de beroemde Paul 
Dilleman bezig alle blocs-report van alle waarden van de 
Bordeaux-emissie te platen en dat is hem gelukt ook, maar 
met de 5 C. kwam hij in moeilijkheden. Zo nu en dan, heel 
sporadisch, kwam hij een exemplaar tegen, dat niet in zijn 
schema paste, dat andere plaatfouten had, dan de plaatfouten, 
die hij had geconstateerd in het reeds compleet gereconstru
eerde bloc-report. En toen hij die buitenbeentjes onderling 
vergeleek, toen ontdekte hij, dat ze alle de volgende kenmer
ken vertoonden: 
1) een afwijkende geelgroene, maar ook wel blauwgroene 

kleur. 
2) in de hoeken, bij het ene zegel in de ene hoek, bij het an

dere in een andere hoek, bleek de arcering niet goed 
doorgekomen, 

afb. 4 
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3) een wit lijntje achter het hoofd ontbreekt, 
4) de oogschaduw bestaat uit kleine, duidelijk van elkaar 

gescheiden streepjes 
Daarmee deed Dilleman de ontdekking van zijn leven, name
lijk, dat er van de 5 C, behalve het reeds bekende report, 
nog een tweede report was, dat later het 1ste bleek te zijn. 
Toen ging hij natuurlijk ook die 5 C report I platen. Daar 
heeft hij 8 jaar aan gewerkt, en toen hij stierf in 1937, was 
hij nog niet klaar, niettegenstaande grote Franse collecties tot 
zijn beschikking stonden. Hij had toen nog slechts van 12 van 
de 15 nummers van het bloc-report de plaats bepaald. 

Zijn werk is voortgezet door de heer Cotin, die pas in 1945 
de complete gereconstrueerde plaat kon vertonen. 

Een paar jaar geleden las ik een verhandeling van Cotin, 
waarin hij de zoeven vermelde kenmerken noemt, maar waar
in hij letterlijk zegt: „dit zegel is verreweg het zeldzaamste 
zegel van Frankrijk". Maar hij gaf nog meer, en wel van elk 
van de 15 nummers van het bloc-report alle plaatfouten, en 
toen haalde ik mijn zegeltje te voorschijn, en dat bleek niet 
alleen de 4 kenmerken te hebben, maar ook de 3 kenmerken
de plaatfouten, waaronder een flagrante, van nr 3 van het 
bloc-ïeport. Het zegeltje verwisselde de bescheiden plaats, 
die het innam, tegen de ereplaats. 

Hoe zeldzaam dat zegel wel is, kan nog blijken uit het 
volgende: toen enige maanden geleden, Lorne, de auteur van 
Le Monographie de remission de Bordeaux, zijn collectie Bor
deaux liet veilen door Mire te Parijs, toen waren er een groot 
aantal prachtige kavels, o.a. een complete, gereconstrueerde 
plaat van de 4 C, maar van de 5 C in report I was er geen 
enkel exemplaar bij. , 

Dames en Heren, toen mijn ouders in de schoolbanken 
van de lagere school zaten, dus ongeveer een eeuw geleden, 
kregen ze leesles met van die slijmerige zoete verhaaltjes, in 
de geest van „Jantje zag eens pruimpjes hangen, o, als eieren 
zo groot", en dan kregen ze als „toetje" nog een moraal. 
En nu ben ik uit de aard der zaak slechts één generatie jon
ger dan mijn ouders waren, en daarom moet u het mij maar 
niet kwalijk nemen, dat ik iets van dat funeste systeem heb 
overgenomen. Niet die slijmerig-zoete verhaaltjes, want ik 
hoop, dat u mijn lezing niet slijmerig zoet z\ilt hebben ge
vonden, maar wèl die moraal. 

Die moraal spreek ik niet uit tegen de vele doorgewinterde 
verzamelaars, die hier zitten, want die passen die moraal na
tuurlijk al sedert jaar en dag toe, maar laat ik zeggen, tot 
de minder ervarenen. 

Als u ooit een zegel tegenkomt van de landen, die u ver
zamelt, waarvan u denkt: wat een raar ding is dat, wat een 
vreemd papier, wat een rare tanding, wat een andere kleur, 
wat een „gek" stempel, nog sterker, als u denkt: wat het is, 
dat weet ik niet, maar fcct is anders dan anders, geef dat zegel 
dan een plekje in uw album, en denk dan aan dat kleine 
Oud-HoUandse spreekwoord, dat slechts 10 letters bevat, en 
slechts 3 woordjes, en dat ook voor ons filatelisten van zoveel 
belang is, en dat luidt: Beidt Uw tijd. 

W. B. BROCX. 

Deze lezing werd op 1 september jl. te Vlaardingen gehouden 
voor de wedstrijd om de Bondswisselbeker, welke de heer 
Brocx met deze lezing wist te veroveren. — Red. 

Oe eerste brie
venbus. Naar 
-en kopergra
vure van 
C. Luyken 
ünno 1694. 

De apdrukkewB ap de 

Indien er een gebied is, dat de Philatelisten met schroom 
betreden, dan is het wel het hierboven aangeduide. Dit geldt 
niet voor Nederland alleen. Ook in Frankrijk nemen vele 
„koloniën"verzamelaars, na de zegels van de Algemene 
Uitgiften, de emissies op die vanaf 1892 zijn verschenen en 
ecarteren de opdrukken op de zegels van de algemene uit
giften. In den vreemde is dit in nog sterker mate het geval. 

Voor dit standpunt worden meerdere argumenten aange
voerd. De voornaamste grieven kunnen als volgt worden 
samengevat: 
le. Zeer vele opdrukken zijn in uiterst kleine oplagen uit

gegeven vandaar een betrekkelijk hoge cataloguswaar
de. 

2e. Er bestaan veel vervalsingen, die alleen door een ex
pert kunnen worden onderkend en zelfs die expert ver- , 
gist zich wel eens. *2:; 

3e. Men weet, dat in de jaren voor 1892 (en ook nog daar
na) de speculatie hoogtij vierde, dat vele koloniale 
postadministrateurs vaste verbindingen hadden met 
grote handelaars en dat vele opdrukken voor die han
delaars werden gemaakt. 

De filatelistische pers uit die dagen stond uiterst kritisch 
tegenover iedere uitgave. Hiervan is veel blijven hangen en 
bij verzamelaars bestaat algemeen de indruk, dat deze ze
gels goeddeels maakwerk zijn. 

Het funeste in deze aangelegenheid is, dat de speciale 
catalogus van Yvert en Tellier in dit opzicht al heel weinig 
houvast geeft. Yvert catalogiseert alle opdrukken, waarvan 
vast staat, dat zij door officiële instanties zijn gemaakt, dus 
ook alle privéspeculaties van postadministrateurs, mits de 
schijn maar is bewaard. Hieronder zijn zegels, die even 
weinig verzamelwaardig zijn als die van de Republiek Cou-
nani. 

Hiertegen bestaat al jaren lang in Frankrijk verzet. Het 
standpunt dat daar door een deel der vooraanstaande kolo
niale verzamelaars wordt ingenomen is, dat men onjuist 
handelt om zonder verder onderzoek al deze opdrukken te 
verwerpen, aangezien men dan even verkeerd handelt, als 
degeen, die — precies de catalogus volgend — alle gecata-

§ logiseerde opdrukken opneemt. 
Een deel der opdrukken is zeker reëel; dat deel is groot 

genoeg om het gebied interessant te maken en ook weer 
niet zo groot, dat het verzamelen onbegonnen wprk i^,,^| 

Maar men moet de moeite nem^n iedere uitgave "ïfe oe-
studeren, teneinde te kunnen nagaan of deze als reëel is 
aan te merken. 

Bij de opdrukken voor 1891 was het motief steeds het 
ontbreken van bepaalde waarden in de aanwezige stock. 
Bijna steeds werd een besluit genomen door het bestuur 
van de kolonie tot overdrukken van bepaalde waarden. De 
meeste van deze, in een besluit, genoemde overdrukken zijn 
als reëel aan te merken. Dit is bijna steeds het geval met 
de eerste overdrukken, die een kolonie uitgaf. De knoeierij 
begon, toen men „bij vergissing" niet genoemde zegels ging 
overdrukken of de afgekeurde proeven met kleine oplage 
van complaisance stempels ging voorzien, brieven met deze 
zegels „maakte" en de oplage aan handelaren verkocht. 
Voorts werden variëteiten geproduceerd, soms op bestel
ling. 

Een grote categorie van de opdrukken is verder een ge- . 
volg van de ministeriële machtiging, gedateerd 6 mei 1891 
om, in afwachting van de voor de koloniën bestemde spe
ciale uitgaven, de resterende stocks te overdrukken met de 
naam van de kolonie 

Hoewel de tekst van de missive niet is gepublic 'lOMw ĝ' .\ -
inhoud bekend uit aanhalingen in diverse koloniale beslui
ten. Zij hield niet de opdracht in zegels te overdrukken, 
maar gaf machtiging de in gebruik zijnde zegels van de 
landsnaam te voorzien. Slechts 10 koloniën maakten van de 
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der Franse Kotoniën en de iocaie uitgiften 
machtiging gebruik en wel in 1891 Reunion, Guadeloupe en 
Saint Pierre & Miquelon, in 1892 Obock, Guyane, Nouvelle 
Caledonië, Benin en Diego-Suarez, in 1893 Nossi Be en Ta
hiti. 

In meerdere gevallen heeft de wens voorgelegen om de 
aanwezige nog grote stocks op deze wijze aan verzamelaars 
te slijten. Het besluit van de gouverneur van Obock ver
meldt uitdrukkelijk, dat, teneinde de aanwezige voorraad 
zo goed mogelijk te spuien, de postzegels zullen worden 
overdrukt. 

Het opmaken van grote aanwezige voorraden, van zegels, 
die buiten koers waren of buiten koers zouden worden ge
steld, is in veel landen het motief tot overdrukken van ze
gels geweest. Het is een algemeen aanvaard motief. 

Eis is dan echter, dat deze voorraden groot moeten zijn. 
Het overdrukken van enkele vellen heeft economisch geen 
zin. Om deze reden overdrukte zegels met zeer kleine op
lage wekken wantrouwen en wanneer wij dan tevens kun
nen constateren, dat deze zegels alleen ongebruikt of met 
complaisance afstempeling voorkomen, wordt dit wantrou
wen versterkt. 

Er bestaan ook zeer veel moderne zegels, die nimmer 
echt postaal zijn gebruikt en ons kritisch gevoel is in dit 
opzicht wat afgestompt, maar als eis wordt ook thans nog 
gesteld, dat de zegels op de postkantoren te koop zijn ge
weest, resp. in uitzonderingsgevallen bij voor ieder open
staande inschrijving te krijgen waren. 

Verreweg het grootste deel der koloniale opdrukken, met 
zeer kleine oplagen, heeft het postkantoor nimmer gezien 
en deze zegels werden rechtstreeks geleverd aan grote 
Franse handelaars. Verzamelaars kwamen er niet aan te 
pas, behalve misschien een enkele, die dicht bij het vuur 
zat. 

Annam en Tonkin. Bij besluit van 21 januari 1888 werd 
aan de Directeur der Posterijen machtiging gegeven de 
overdrukken aan te brengen. Dit aanbrengen geschiedde 
naar behoefte met houten of koperen handstempels, die 
spoedig sleten. Vandaar het grote aantal typen. Een der 
stempels had A - T, in plaats van A & T. 

De zegels zijn als reëel te beschouwen. 
» Bij Benin doet zich het geval voor, dat het decreet de 

; i*..̂ >«w^ !.'Jgc-is opsomt, die van een opdruk moeten worden voor
zien. Het noemt de waarden van 5 c , 10 c , 15 c. en 25 c. 
Waar de zegels van 1 c , 40 c. en 75 c. niet meer aanwezig 
waren, werd opdracht gegeven een aantal zegels van 5 c. 
en 15 c. te overdrukken met een nieuwe waarde. 

Later zijn ook andere, in stock aanwezige zegels en een 
viertal portzegels overdrukt. Hieronder bevonden zich ook 
de 1 c , 40 c. en 75 c. Hier kunnen wij met zekerheid con
stateren, dat de opdruk is aangebracht op voor dat doel 
aangevoerde zegels. 

Men overdrukte eerst 100 zegels van de 15 c. met 75 in 
zwart, maar ging in rood over, omdat dit zwart onvoldoen
de duidelijk was. Wij zien ditzelfde ook in andere koloniën. 
Veelal komen deze eerste drukken op een later tijdstip op
eens in de handel. In wezen zijn het onuitgegeven zegels 
(proeven) die ongestempeld of met dikwijls geantidateerde 
welwillendheidsafstempelingen later aan de handel zijn ver
kocht. 

Wij schrappen in de YVert hier de nos. 1, 11, 12 en 17. 
Alle andere waarden — ook de portzegels — schijnen, ge
zien de daarop voorkomende afstempelingen, ook reëel te 

-. „ ^ i i a ^ s b r u i k t . 

Er bestaan 4 typen van de opdruk: 
1. B onderaan gebroken 
2. Eerste N onderaan open 
3. Alle letters intact, e zonder accent 
4. Alle letters intact, e met accent. 

At*" -J 

Aan te nemen is, dat typen 1 en 3 de eerste stempels 
zijn geweest, daar de opdrukken met waarde-wijziging al
leen in type 1 en 3 voorkomen. De portzegels komen alleen 
voor in de typen 1, 2 en 3. Later heeft men niet officieel 
een aantal portzegels met type 4 overdrukt. Bij de blauwe 
en rode opdrukken komt type 4 niet voor. 

Variëteiten, als kopstaande en dubbele opdrukken, komen 
bijna alleen in type 4 voor. Duidelijk is, dat met deze 
laatste stempel is gespeeld. De vraag rijst of zegels met 
deze opdruk nog als reëel zijn te beschouwen. 

De opdrukken van Cochin China van 1886 en 1887 en die 
van Indo Chine van 1889 zijn reëel. Er was daar een 
doorlopend tekort aan zegels van 5 centimes. 

Voor de opdrukken van de Congo in 1891 en 92 zijn mach
tigingen, getekend door M. de Brazza, aanwezig. 

De Pomyer betoogt, dat maar een zeer klein deel van 
deze opdrukken reëel is. Zij zouden goeddeels niet op de 
postkantoren zijn geweest en, in hele vellen afgestempeld, 
rechtstreeks vanuit Libreville naar Parijs zijn gezonden. In
derdaad treft men veelal afstempelingen aan, die op vel 
afstempeling wijzen, maar er zijn ook andere. De opdruk
ken zijn aangebracht krachtens besluit van de gouverneur, 
naar behoefte, telkens van een paar duizend exemplaren 
in een periode lopende van 24 maart 1891 tot oktober 1892. 
Opvallend is, dat waar eerst tussen de drukken een perio
de van enige maanden lag (eerste druk maart 1891, tweede 
september 1891, derde december 1891, vierde mei 1892, vijf
de juli 1892, zesde augustus 1892, zevende september 1892, 
achtste oktober 1892, negende november 1892), vanaf juli 
1892 iedere maand in aantal toenemende hoeveelheden 
moesten worden overdrukt. Tenslotte overdrukte men port
zegels op het moment, dat zegels groupe allegorique al in 
koers waren (alleen de 1 franc met opdruk 10 cent ver
scheen op 8 september 1892). 

De conclusie is gewettigd, dat men geleidelijk de smaak 
beet kreeg. De opdrukken waren oorspronkelijk werkelijk 
nodig. Later kwamen de bestellingen uit Parijs los en druk
te men voor verzamelaars bij. 

De nummers 1 tot en met 7 zijn dus verzamel waardig. 
1 a met rode opdruk (oplage 100 ex.) is een proef, die later 
met welwillendheids-afstempeling op de markt kwam. 

De overdrukte portzegels vallen, in ieder geval voor de 
5 c , 20 c en 30c., onder de zuiver speculatieve uitgaven. 

Het is moeilijk een oordeel te vellen over de twee opdruk
ken van 9 juli 1900. De w.n. gouverneur gaf machtiging, 
gedateerd 9 juli 1900. Zij werden echter al op 8 juli ver
kocht. De gouverneur, die op reis was, verbood de uitgave 
en .gelastte de vernietiging der overdrukte exemplaren. De 
zegels komen alleen gebruikt voor. 

Voor de opdrukken van 1903 ligt een machtiging van gou-



verneur Gentil voor. Zij mochten niet ongestempeld aan 
het publiek worden afgegeven. Men schijnt zich daaraan 
gehouden te hebben. De ongebruikte exemplaren schijnen 
afkomstig te zijn van het bureau der Internationale Post 
unie te Bern. 

De opdrukken van Cöte d'Ivoire van 1904 zijn als reëel 
te beschouwen. Dit kan ook van de pakketpostzegels wor
den gezegd. Deze zegels kon men ook gebruiken op gewo
ne correspondentie, maar zij waren bestemd om pakketten 
uit Europa afkomstig en bestemd voor in het binnenland 
wonende personen, te frankeren voor het traject van de 
haven tot de bestemmingsplaats. 

Diego Suarez. Deze kolonie heeft in de periode van 1 juni 
1890 tot november 1892 een reëel tekort aan zegels gehad. 
De vrijdom van port voor de daar liggende militairen werd 
afgeschaft, zonder dat de centrale in Parijs bij de bevoor
rading met deze maatregel rekening hield. Waar Diego 
Suarez een garnizoensplaats zonder veel verder belang was, 
is het begrijpelijk, dat men volkomen scheef kwam te zit
ten. Het meest voorkomende porto was 15 centimes, het 
tarief van gewone militaire brieven naar Frankrijk. Nadat 
men alle voorraden had overdrukt, ging men op alle mo
gelijke manieren hulpzegels produceren nos. 8 - lü, portze-
gels 1 en 2 en iets later de opdrukken 11 en 12, toen wel 
postzegels maar te weinig 5 centimeswaarden waren ont
vangen. 

Al deze zegels zijn reëel, maar zij zijn later veel vervalst. 
Deze vervalsingen zijn ook hier in Holland zo talrijk, dat 
van de vier keer, dat steller dezes deze serie op veilingen 
hier te lande kocht, hij drie keer te horen kreeg, toen de 
zegels ter keuring waren opgezonden, dat zij vals waren. 
Ook de nos. 1 - 5 zijn veel vervalst, resp. later op verzoek 
aangemaakt. De inkt van de echte opdrukken is echter zo 
typisch (de opdruk vloeit door en is aan de achterzijde 
duidelijk te zien), dat men vervalsingen spoedig herkent. 

Omtrent de nos. 13 tot en met 24 is weinig te zeggen. 
De oplage van de 30 en 35 c. is uiterst klein, resp. 150 
en 250 stuks, maar het is zeker, dat deze waarden, zonder 
opdruk, in de kolonie zijn gebruikt. Er is geen aanleiding 
deze zegels te ecarteren. 

Gabon. Deze kolonie heeft enkele reële, hoog genoteerde 
opdrukken in het leven geroepen, die volkomen verzamel-
waardig zijn, de nos. 1 t/m 15. Zelfs geldt dit voor no. 12, 
dat slechts een oplage heeft van 250 exemplaren. 

De hulpzegels van mei 1889 zijn interessant, maar van 
deze zegels heeft de speculatie zich al ten dele meester 
gemaakt. Zij zijn echter ongetwijfeld voor een groot deel 
reëel gebruikt. 

Guadeloupe. De opdrukken van Guadeloupe nos. 1 - 2 6 
zijn als reëel te beschouwen, ondanks het feit, dat van de 
nos. 1 t/m 11 grote hoeveelheden, meestal ongestempeld, in 
handen van de postzegelhandel zijn geraakt. Men treft deze 
gemakkelijk reëel gestempeld aan. De speculatiezucht be
reikte Guadeloupe voornamelijk met de uitgifte van 1903, 
nos. 45 - 54 een serie, die uit iedere catalogus en ieder al
bum behoort te worden geweerd. 

Speciale aandacht verdienen de nos. 12 en 13. De 80 c. 
rose heeft een nuance, die men steeds aantreft in de laatste 
jaren, dat dit zegel, zonder opdruk, in Guadeloupe werd 
benut. Deze is een uitstekend hulpmiddel bij de expertise. 
De 30 c. komt in twee geheel verschillende kleuren t.w. fel 
donkerbruin en grijsbruin, waarbij het bruin bijna is ver
dwenen, voor. Van deze eerste kleur was maar één vel van 
50 plus enige losse exemplaren in stock. Het behoort tot de 
zeldzaamste koloniale zegels. Intussen is het merkwaardig, 
dat zelfs de speciale catalogus dit verschil niet opneemt. 
Het is een voorbeeld van een op reële wijze tot stand ge
komen zeer zeldzaam zegel. 

De eerste portzegels van Guadeloupe behoren tot de beste 
zegels van de koloniën. Zij stammen uit een tijd toen de 

speculatie nog totaal geen rol speelde en zij beantwoordden 
aan een werkelijk gevoelde behoefte. Eigenlijke straf port
zegels waren het niet. Zij dienden om de voor militairen 
lagere porto te innen van de ontvanger, op die brieven, die 
niet tevoren waren gefrankeerd. Het porto bedroeg 25 c, 
indien alleen van Franse schepen gebruik werd gemaakt 
en 40 c , wanneer een vreemde dienst werd ingeschakeld. 

No. 2, 40 c. op blauw is uiterst zeldzaam. Er bestaan 
slechts ca. 20 uitsluitend gestempelde exemplaren. Van de 
40 c. no. 3 komt een zeer interessante variëteit voor, waar
bij de nul 1 mm in plaats van 3/4 mm doorsnede heeft. 
Deze variëteit komt voor op één plaats in het blok van 20 
zegels, waarmede deze zegels werden gedrukt. Ook alle 
andere zegels kunnen worden gedetermineerd. 

De uitgave van 1884 is wel veelvuldig reëel gebruikt, 
maar hiervan zijn grote stocks, afgestempeld en ongebruikt, 
in de handel gekomen. Een werkelijk interessante variëteit 
is de 50 c. donker groen blauw, die uit de beginperiode 
stamt. De oplage hiervan bedroeg slechts 120 exemplaren. 
Zij hebben alle van de tropen geleden. 

Guyana. Zegels van de Algemene Uitgifte met stempel 
van deze kolonie zijn niet talrijk. De eerste nummers met 
opdruk nos. 1 en 2 zijn dan ook zeldzaam. Zij zijn goeddeels 
postaal benut. Van de volgende emissies nos. 3 t/m 29 is 
een groot deel in de handel gekomen, maar daarnaast zijn 
grote kwantiteiten postaal benut. Een uitzondering moet 
worden gemaakt voor no. 7, waarvan de status dubieus is. 
De oplage bedraagt slechts 300 exemplaren. Het machti
gingsbesluit spreekt slechts van één soort zegels van 30 c. 
(no. 6). Het kan zijn, dat hier sprake is van een vergissing, 
die, waar de postdienst er niet door werd benadeeld, geto
lereerd is. Waarschijnlijk is, dat wij te maken hebben met 
een privé speculatie van de postadministrateur, vooral ook, 
omdat deze zegels, afgaande op de foto's uit Franse vei-
lingscatalogi, steeds een „complaisance" stempel schijnen 
te dragen of ongestempeld zijn. ' '** 

De status van de no. 11 en 12 is eveneens dubieus. De 
mogelijkheid bestaat, dat in de stock werkelijk nog enige 
exemplaren van de 2 c. groen en 35 c. violet waren over
gebleven, die in 1892 zijn overdrukt. Van beide waarden 
waren al grote hoeveelheden voor eerdere opdrukken benut. 
Nagegaan moet worden in hoeverre de tinten van deze beide 
waarden overeenstemmen met die der eerdere overdrukken 
en de zegels van de waarden, die zonder opdruk in de 
kolonie zijn benut. Gezien het geringe vergelijkingsmateri
aal is, voorzover mij bekend, nog geen oordeel geveld kun
nen worden. Een zekere voorzichtigheid is geboden, omdat 
van een andere kolonie, Nouvelle Caledonie, in later jaren 
is komen vast te staan, dat bepaalde waarden die nimmer 
in de kolonie waren geweest, resp. reeds lang uitgeput wa
ren, toch de opdruk hebben gekregen op door verzamelaars 
van elders toegezonden zegels. 

De 5 opdrukken van 1903 van Indes Francaises zijn zeer 
goede zegels, maar men moet zeer voorzichtig zijn met het 
oog op vervalsingen, speciaal van ongebruikte zegels. 

Madagascar. De nos. 1 t/m 13 en ook de latere ^ e r 
zeldzame nos. 23 - 27 zijn voor verreweg het grootsteAfeë?" 
postaal gebruikt, met uitzondering van de nos. 12 en 13, 
waarvan zeker de halve oplaag door speculanten werd op
gekocht. Desalniettemin werd een deel postaal benut, te 
oordelen naar de daarop voorkomende stempels. 

De opdrukken van 1902 zijn een gevolg van een reëel 
gebrek aan de meest gebruikte waarden. 

S 



Martinique. De administratie van Martinique stond in 
nauwe relatie met het leidende huis op het gebied der Fran
se koloniale zegels, een huis, dat een moraal koesterde an
ders dan die thans de leidende postzegelhandelaars bezielt. 
Alle opdrukken van Martinique danken het bestaan aan 
deze relatie en ware het niet, dat verreweg het grootste 
deel ook postaal in deze kolonie met een verhoudingsgewijs 
groot postverkeer was benut, dan zouden wij deze opdruk
ken kunnen schrappen. Nu kunnen wij ons bepalen tot 
schrapping van de op verzoek gemaakte variëteiten en dit 
zijn alle variëteiten met uitzondering van 2 a. Voorts heeft 
in ieder geval no. 15 nimmer de toonbank van het post
kantoor gezien. Ten aanzien van no. 9 kan men twijfel koes
teren. 

Mauritanië. De portzegels van 1906 komen in de catalo
gus om onbekende redenen met kleine letters voor. Uit 
officiële documenten is komen vast te staan, dat zij van 
5 september 1906 tot 6 december van dat jaar werden be
nut. Zeker is echter, dat een groot deel van de uitermate 
kleine oplage in Kaedi werd afgestempeld. De afstempeling 
van Boghe en enkele andere plaatsen schijnt reëler. 

De opdruk is in zwart of blauw in dezelfde kleur als de 
afstempeling. 

Deze zegels zijn „echt" zeer zeldzaam. Baron de Vinck 
taxeerde deze op 25 è 30 goudfrancs in zijn in 1928 ver
schenen werk over de opdrukken op de zegels der Franse 
koloniën. 

Een bij de grote Parijs handelaars in augustus 1955 inge
stelde enquête omtrent de aanwezige stocks bleek, dat 
slechts drie complete series aanwezig waren, allemaal met 
welwillendheids-afstempeling 9 oktober 1906, Kaedi in zwart 
of blauw. 

Er waren voorts wat losse waarden gestempeld Boghé 
en slechts één exemplaar met een reële afstempeling van 
Moudjeria. 

POSTSTIJKKE] \ BIJITENLAXD 
DUITSLAND. 

Bondsrepubliek. De serie geïllustreerde kaarten ä 10 pf, 
groen, met zegelindruk president Heuss, werden weer met 
5 uitgebreid, n.1.: 
515265 1-56 Lüneburg . 
615087 6-56 Mülheim am Ruhr (6 verschillende plaatjes). 
615135 7-56 Bendiktbeuern, Gelsenkirchen (2 verschillen

de plaatjes), Gladbach, Kissingen, Marl, Melle, 
Segeberg. 

615169 8-56 Forbach / Schwarzwald, Gelsenkirchen (3 ver-
«. schillende plaatjes), Wiesbaden. 

Democratische Republiek. De portverlaging die hier heeft 
plaatsgevonden, spiegelt zich natuurlijk ook af in de post
stukken. Met de gewone kop van president Pieck versche
nen een 15 pf. en een 15 + 15 pf. voor gebruik naar het bui
tenland. 

RUSLAND. 
Een verzamelaar die de moderne poststukken van de Sov-

jet-republiek compleet wil krijgen, heeft voor niets anders 
gelegenheid. Uit een mededeling van Berlijn neem ik het 
volgende lijstje over van geïllustreerde enveloppen è 40 kop., 
rood. 
(Volgens mijn systeem onder indelingsletter: A) 

W 8062 
1210 
3085 
3086 
4179 
4470 
4772 

""'^'-ies 6334 
7729 
7775 
8730 
8731 

— __ — — — — — 
— — — — 
— 

15-12-55 
3- 1-56 

27- 2-56 
27- 2-56 
20- 3-56 
30- 3-56 
6- 4-56 
18- 4-56 8- 5-56 
12- 6-56 
15 -6-56 
27- 6-56 
27 -6-56 

8733 
8734 
9090 
9617 
9769 
9820 
9822 
10511 10513 
10514 
10516 
10580 
10581 

.— — — — — — — 
— — — — — — 

27-6-56 
27-6-56 
10-7-56 
23-7-56 
30-7-56 
2-8-56 
2-8-56 
7-8-56 
7-8-56 
7-8-56 
7-8-56 
13-8-56 
13-8-56. 

Mochten lezers over deze zegels beschikken dan zal schrij
ver dezes opgave op piijs stellen. 

Nossi Be. Nossi Be staat bekend als groot producent van 
welwillendheids-afstempelingen op de zegels van de Alge
mene Uitgifte, afstempelingen, die de zegels tot minder
waardiger verzamelobjecten maken. 

Toch zijn de eerste opdrukken van 1889 nos. 1 - 9 uitste
kende zegels, die bijna uitsluitend reëel zijn gebruikt. Er 
zijn vele nadrukken gemaakt, maar de echte opdrukken, in 
zeer flauw blauw, behoren tot de beste koloniale zegels, zo
wel wat zeldzaamheid als standing betreft. 

De latere nummers 11 t/m 18 en 19/26 zijn vermoedelijk 
wel postaal gebruikt, maar voor het grootste deel zijn zij 
gestempeld of ongestempeld op bestelling geleverd. Zeker 
is dat het geval bij de portzegels 1 - 17. De behoefte aan 
portzegels was in de kolonie met gering postvervoer uiterst 
gering. Alleen koloniën als Guadeloupe, Reunion, Martini
que en Indochina benutten deze geregeld. Een portzegel 
met onbetwistbaar reële afstempeling van Nossi Be ben ik 
nog nimmer tegengekomen. Het feit, dat juist in deze tijd, 
toen de speculatie hoogtij vierde, de behoefte aan postze
gels werd ontdekt, spreekt voor zichzelf. Wij kunnen met 
een gerust hart deze serie schrappen. 

Op te merken valt dat het in feite niet juist is de post
zegels nos. 10 - 18 allen als hoofdnummer op te nemen. 
Van drie waarden werden duizend exemplaren ov-erdrukt. 
De eerste twee rijen van het blok van 50 waren van type 
I, de twee volgende van type II en de vijfde rij was type 
III. Nu wijken de opdrukken wel sterk van elkaar af, maar 
dat is geen reden om alle zegels een hoofdnummer te ge
ven. Yvert doet dit ook niet bij Senegal, waar de verschil
len ook beduidend zijn. 

VERVOLG IN HET VOLGEND NUMMER 

Bovendien meldt de Berliner Ganzsachen Sammler Verein 
7499 met datum van verschijnen 4-10-55, hetgeen op een ver
gissing moet berusten, want dit nummer verscheen op 
4-11-55. 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA. 
Een nieuwe briefkaart voor het buitenland ä 4 ct., wit, be

nevens een corresponderende kaart met betaald antwoord 
van 4 + 4 c. Het zegelbeeld is dat van het zegel Yvert 582, 
blauw en rood. 

jubileum 

GELDERSE FILATELISTEN-VERENIGING „DE GLOBE". 

Op 12 januari jl. was het precies 60 jaar geleden, dat bo
vengenoemde vereniging, welke toen de naam droeg van 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars ,De Globe", maar 
welke naam in het zojuist afgelopen jaar werd vervangen 
door de boven dit stukje staande naam, werd opgericht. 

Met dit diamanten-feest behoort deze vereniging tot de 
drie oudste nog bestaande postzegelverzamelaars-verenigin
gen in ons land. Had reeds de vereniging enkele afdelingen 
buiten haar vestigingsplaats Arnhem, vooral de laatste jaren 
werd dit aantal uitgebreid en gaat zij zo langzamerhand haar 
afdeling over geheel Gelderland verspreid zien, en wordt het 
ledental steeds groter, zodat de 600 reeds is gepasseerd. 

Het is dan ook geen wonder, dat dit jubileum met een 
feestavond werd ingezet precies op de jubileumsdatum, maar 
het filatelistische zal wellicht meer tot zijn recht komen in 
de maand april a.s., wanneer op 19, 20 en 21 een onderlinge 
tentoonstelling zal worden gehouden, welke de schone naam 
„Globe Diamant" zal dragen. 

Wij hopen later op een en ander terug te kunnen komen. 

9 



Heraldiek en symboliek 
op postzegels deor M. J. van Heerdt-Koiff 

B Beschrgving van de Wapens en de Allegorische en Sym
bolische Voorstellingen op postzegels afgebeeld. 

EUROPA. 

Schildhouders en Wapententen. 
Schildhouders zijn menselijke, dierlijke of fantastische fi

guren, die aan weerszijden van het schild staan en dit vast
houden met de handen of de poten. Zij komen pas sinds de 
XIV eeuw op de wapens voor. Soms zien zij de beschouwer 
aan, soms staan zij afgewend, soms naar elkaar toegewend. 
Dikwijls zijn de schildhouders van eenzelfde soort, doch zij 
kunnen ook verschillend zijn, b.v. twee leeuwen, twee grif
fioenen, een leeuw en een eenhoorn, een leeuw en een grif
fioen enz enz. Als schildhouders komen verder voor: enge
len (staand of knielend), wildemannen. Indianen, negers, 
monniken enz. Soms treft men één schildhouder aan, naast 
of achter het schild staande of twee wapenschilden vasthou
dend (bij huwelijk)). De uitbeelding van de schildhouder kan 
jn verband staan met de naam van het geslacht; beren als 
schildhouders zijn b.v. kenmerkend voor het Italiaanse re-
slacht Orsini. De schildhouders van het Nederlandse wapen 
zijn twee gekroonde leeuwen. Dieren als wapenhouders ko
men o.a. voor op zegels van Letland (leeuw en griffioen), 
Monaco (monniken), Australië (kangaroe en emu); Br. Z.
Afrikaanse Company (springbokken) enz. 

Sinds de XVII eeuw vertonen sommige wapens (het ef-rst 
de Franse) in het midden en aan de hoeken opgenomen dra
perieën, die achter het schild hangen en voorzien zijn van 
kwasten en franje, het geheel bekroond door de-rangkroon 
(zie de wapens van Bulgarije en Liechtenstein). Dit heet een 
Wapenmantel. Staat alles wat bij het schild behoort vóór de 
draperie, dan heet dit een wapentent (zie het zegel van België 
1936-1937). Een wapenmantel wordt alleen aangetroffen aan 
de wapens van vorstelijke personen. De kleuren der wapen-
mantels en wapententen zijn: van buiten rood, purper of 
blauw, bezaaid met lelies, adelaars of leeuwen en gevoerd 
met hermelijn 

De republiek ALBANIë. 
Het wapen van Albanië: de dubbele adelaar van Skander-

beg Na de onafhankelijkheidsverklaring op 28 november 1912 
nam Albanië deze adelaar als wapenmotief aan. George 
(Castriota) Skanderbeg (overl. 1467) was de fanatieke be
strijder der Turken en als zodanig de grondvester van een 
onafhankelijk Albanië. Als de nationale bevrijder zien wij 
Skanderbeg's portret afgebeeld op de uitgiften 1913, 1920 en 
1921. De dubbele adelaar komt als opdruk of als zegelbeeld 
op zeer veel Albanese uitgiften voor. Op de portzegels van 
1930 zien wij het wapen afgebeeld met de wapenmantel. 
Tussen 1914 en 1938 was het beurtelings een repubLek en een 
koninkrijk onder koning Zogou I, die in 1939 zijn land moest 
verlaten, omdat de Italianen het bezetten. Sinds 1943 bezat 
het een „autonome administratie" en sinds 1946 noemt het 
zich een „Volksrepubliek". 

Afgebeeld zijn het 1 f.zegel van de serie 1921 met het 
poitret van Skanderberg en het 25 c. zegel der uitgifte 
1917) 

De republiek ANDORRE. 
Het wapen van Andorre: schild gevierendeeld; 1. een bis

schopsmijter op zilver: 2. vijfvoudig gedeeld van zilver en 
rood; 3 een kromstaf op goud; 4. twee rode koeien op goud. 
Het schild bekroond met de grafelijke kroon. Onder 't schild 
het devies „Virtus Unita JB'ortior" („Vereende kracht is ster
ker", d.i. breekt alle tegenstand). De mijter en de kromstaf 
zinspelen op het bisdom Urgell, het vijfvoudig gedeelde veld 
van zilver en rood is het wapen van de graven van Foix, de 
koeien zinspelen op de Béarn. Andorre ligt op de noordhelling 
der Pyreneeën. Het is een onafhankelijk republiekje met resp. 
een Spaans en een Frans postkantoor. Het voornoemde wa
pen is afgebeeld op de Franse zegels van 1937-'43. Op de 30 c. 
en 1 p. 35 c. van de serie ]946-'53 van het Spaanse kantoor 
is eveneens een wapen afgebeeld, dat ik niet thuis Kon bren
gen, mede door de slechte afdruk in de Yvert-catalogus. 

Het KONINKRIJK BELGIë en de BELGISCHE 
PROVINCIëN. 

De wapens van Henegouwen, Oost-Vlaanderen, Luxem
burg, Brabant en Limburg, afgebeeld op een aantal zegels 
der uitgifte 1945 van België zijn a.g. historische wapens, dat 
zijn wapens, die terug te voeren zijn op die der vroegere 
graafschappen en hertogdommen van de zuidelijke Neder
landen. 

Het wapen van Henegouwen (Hainaut): in goud gevieren
deeld; 1 en 4 een zwarte leeuw, geklauwd en getongd van 
blauw. Het wapen van Henegouwen verenigt dus die van 
Vlaanderen en Holland; Henegouwen stond n.1. gedurendt, 
verschillende eeuwen onder de heerschappij van het Huis 
van Vlaanderen. (Afgebeeld is de 1 fr. + 75 c. van de serie 
1945), 12). 

Het wapen van Oost-Vlaanderen: in een gouden veld een 
zwarte leeuw, getongd en geklauwd van rood (afgebeeld is 
de 60 c + 25 c. van de serie 1945). 

Het wapen van Limburg: in een zilveren veld een rode 
leeuw, geklauwd, getongd en gekroond van goud. de staart 
gespleten oxereen geslagen. De kleuren zouden afkomstig 
zijn van die van het Hertogdom Lotharingen, de oorsprong 
van de leeuw is niet met zekerheid vast te stellen (dateert 
waarschijnlijk uit de tijd der kruistochten); de breuk is het 
kenmerk van het Huis van Limburg. Het wapen van het her
togdom Limburg heeft een tweevoudig breukteken, n.1. de 
kroon op het hoofd van de leeuw en de gespleten staart met 
gekruiste uiteinden. Deze kenmerken zijn terug te voeren 
op de verzoening der Huizen van Brabant en Ardennen, met 
als resultaat de opkomst van het hertogdom Limburg. (Afge
beeld is de 75 c. + 50 c. van de serie 1945). 13). 

Het wapen van de provincie Namen (Namur): in een gou
den veld een zwarte leeuw, geklauwd en getongd van rood, 
met goud gekroond en over alles heen een rode band. Namen 
voert hetzelfde wapen als Vlaanderen, doch met de schuin-
balk als breukteken. Sinds het einde der Xlle eeuw hing het 
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graafschap Namen van Vlaanderen af. De jongere graven 
van Vlaanderen voerden deze schuinbalk als breukteken ter 
onderscheiding van dat van de oudste broeder. (Afgebeeld is 
de 70 c. + 30 e. van de serie 1945). 14). 

Het wapen van Brabant: in een zwart veld, een gouden 
leeuw, geklauwd en getongd van rood. Ook de vorsten van 
Brabant voerden het wapen van de hertogen van Lotharin
gen, n.1. met de leeuw. Men vermoedt, dat de leeuw het eerst 
voorkwam in Brabant, omdat de vorst deze figuur als spre
kend wapenteken zou hebben aangenomen naar zijn stam-
huis Leuven (Leeuw: leuve). (Afgebeeld is de 5 fr. + 45 fr. 
van de serie 1945). 15). 

Het wapen van de Belgische provincie Luxemburg (Luxem
bourg): schild negen maal doorsneden van zilver en blauw, 
waarin een leeuw van rood met gespleten staart, gouden 
kroon en tong en klauwen van goud (zie ook bij het wapen 
van Aarlen (Arlon). (Afgebeeld is de 20 c. + 20 c. van de 
serie van 1945). 

Drie Belgische provincies voeren niet het wapen van een 
der vroegere vorstendommen, n.1. West-Vlaanderen, Ant

werpen en Luik. 
Het wapen van West-Vlaanderen: gedeeld: 1. in een veld 

gegeerd in twaalf delen van goud en blauw, een hart-
schild van rood; 2. in goud een zwarte leeuw, gev.'apend en 

getongd van rood. Blauw en goud zijn de kleuren van Frank
rijk. Een deel van West-Vlaanderen werd n.1. in de XVIIe 

» euw door Lodewijk XIV veroverd, hetgeen men zich blijk-
herinnerde toen West-Vlaanderen in 1816 een wapen 

gewapend en getongd van rood en gekroond van goud; 4. ge
balkt in tien delen goud en rood; in de schildvoet van goud, 
drie rode jachthorens beslagen en gemond van zilver. Dit 
wapen is een wijziging op dat van het oude vorstendom Luik. 
De samenstelling van dit wapen duidt er op, dat het vor
stendom Luik geen eenheidsstaat was. De soeverein ervan was 
Prins en Bisschop van Luik, hertog van Bouillon, Markgraaf 
van Franchimont, graaf van Loon en van Hoorn, baron van 
Herstal. Het perron staat voor Luik; de zilveren balk in rood 
voor het hertogdom Bouillon; de drie leeuwen van groen in 
zilver voor het markgraafschap Franchimont; gebalkt in tien 
delen van goud en rood staat voor het graatschap Loon; de 
drie rode jachthorens voor het graafschap Hoorn. 17). (Voor 
de betekenis van het Luikse perron, zie het wapen van de 
stad Luik). (Afgebeeld is de 3,50 fr. + 1,50 fr. van de serie 
1945). 

De wapens van de Belgische steden. 
Op de negen zegels der Belgische Winterhulpuitgifte van 

1940 zijn de wapens van Antwerpen, Luik, Brussel, Bergen, 
Brugge, Gent, Aarlen, Hasselt en Namen afgebeeld. Wij we
ten uit de geschiedenis, dat tijdens de middeleeuwen en ook 
nog in latere tijd de steden versterkt waren als vestingen, 
n.1. omgeven door wallen, waarop muren verrezen. Voor de 
wallen lagen diepe grachten. In de muren bevonden zich 
poorten en torens. Om haar voorrechten en vrijheden aan te 
geven, voerden de oude s. 'den resp. veelal haar eigen heral
dische beeld, zoals de voorstelling van een vesting of burcht, 
of als een onderdeel daarvan, een toren of poort in hun wa
pens. 18). 

Het heraldische beeld van Antwerpen stelt twee afgehakte 
handen voor. afgeleid van het „hand werpen", welker bete
kenis van legendarische oorsprong is. Over Menapiérs, een 
volksstam van Gallische oorsprong, die in de eerste eeuwen 
van onze jaartelling tussen Schelde en Maas woonde, stelde 
Julius Caesar een Romeinse bestuurder aan, Salvius Brabo 
genaamd. In dezelfde periode vestigde zich een reus aan de 
oevers van de Schelde. Hij oefende een waar schrikbewind 
uit over de schepelingen, die de rivier opvoeren. Hij eiste 
n.1. een losgeld van hen en indien men weigerde te betalen, 
hakte hij het slachtoffer een hand af. Zeven jongemannen uit 
de Scheldestreek besloten de reus te doden. Langdurig oefen
den zij ^ich in het boogschieten, want alleen pijlen zouden 
hem kunnen doden. Op een gegeven dag voeren zij samen 
met Brabo de Schelde af naar de woonplaats van de onmens. 
Terwijl deze bezig was de beesten vellen te tellen die hij als 
losgeld had ontvangen, schoten de zeven jongemannen zeven 
pijlen in zijn hals. Dodelijk gewond stortte de reus ter aarde, 
waarop Brabo hem een hand afhakte (zie de afbeelding 35 e 
+ 5 c. van de serie 1944) en deze in de Schelde wierp (hand 
werpen: Antwerpen). Brabo zou zijn naam gegeven hebben 
aan de provincie Brabant. Brabo is afgebeeld op bovenge
noemd zegel. 

Het wapen van Antwerpen, (Anvers): in rood een zilveren 
driekantig gesloten kasteel met drie torens, met zwart ge
voegd bovenuitstekend; twee open handen, de ene rechts, 
de andere links. (Zie Winterhulpserie 1940 de 2,50 fr. + 2,50 

hartschild is niet at te leiden: 
van de serie 1945). 16). 

Het vt̂ apen van Antwerpen (Anvers) (provincie)- gedeeld: 
1. in een rood veld een zilveren driekantige burcht vergezeld 
van twee open handen, van de laatste de ene links en de 
andere rechts, en in een hoofdstuk van goud een zwarte dub
bele adelaar; 2. in goud drie rode palen met in een hart
schild van goud de zwarte dubbele adelaar; in een zilveren 
schildvoet een paal van blauw. De beelden in dit wapen 
brengen een herinnering aan de voornaamste steden en aan 
de vroegere gebieden waaruit de provincie bestaat: het 
markgraafschap Antwerpen, de heerlijkheid Mechelen en het' 
hertogdom Brabant, vertegenwoordigd door de heerlijkheid 
Turnhout. De burcht staat voor het markgraafschap Antwer
pen, de zwarte dubbele adelaar voor de Habsburgse over
heersing, de drie rode palen in goud, enz., voor de heerlijk
heid Mechelen; de paal van blauw in de zilveren schildvoet 
vonr de heerlijkheid Turnhout. (Afgebeeld is de 1.50 fr. + 
'ir", van de serie 1945). 

Het wapen van het Bisdom (vroegere vorstendom) Luik 
Liege): gevierendeeld: 1. op een rood veld het perron van 
goud vergezeld van de hoofdletters L.G. van het laatste; 2. 
in rood een zilveren balk; 3. in zilver drie leeuwen van groen, 

fr. welke zegel hierbij is afgebeeld). De voorstellingen in de 
rand van het zegel vormen een toespeling op Antwerpen als 
havenstad. Het wapen is eveneens afgebeeld op de drie ze
gels der Antwerpse tentoonstelling van 1894 (zie afbeelding); 
het wapen met de schildhouders, enz., komt voor op het Ant
werpse tentoonstellingszegel van 4 fr. + 6 fr. der serie 1930. 

(Vervolg pag 12 onderaan). 

11 



Ingezonden stukken 
Mijne Heren, 

Met bijzonder genoegen heb ik kennis genomen van de bij
dragen van de heer Brocx over de zegels der Oud-Italiaanse 
Staten. Artikelen als deze zijn voor een verzamelaar, die zich 
weinig bekommert om druktoevalligheden, plaatfoutjes, af
stempelingen, e.d.m., doch die zich veeleer interesseert in het 
totaalbeeld van de zegels der door hem verzamelde landen, 
buitengewoon interessant en instructief en ik zou de wens 
willen uitspreken, dat er in ons maandblad nog vele derge
lijke bijdragen mogen volgen. Juist omdat ik de artikelen 
over de Oud-Italiaanse Staten dus zo bijzonder waardeer, zal 
de schrijver ervan mij niet ten kwade duiden, wanneer ik op 
enkele onjuistheden attendeer, die weliswaar niets afdoen 
aan de verdiensten van de auteur, maar die als „Schönheits
fehler" toch beter uit de wég geruimd kunnen worden. 

De schrijver zegt van koning F'erdinand II der beide Sici-
liën, dat diens bijnaam „Bourda" zou zijn geweest en dät om 
der wille van 's mans baard. Dit nu is een vergissing: de 
bijnaam was „Bomba" en bovendien is baard in het Italiaans 
„barba", men denke bijv. aan Barbarossa. De bijnaam Bomba 
had deze heerser te danken aan het feit, dat hij zijn Siciliaan-
se onderdanen, die in 1848 tegen zijn uiterst reactionair be
wind in opstand waren gekomen, op barbaarse wijze ver
volgde en zelfs met bommen liet bestoken en ook verder op 
de meest afgrijselijke manier tegen hen optrad. Vandaar dan 
ook zijn bijnaam „de bom"! 

Als symbool van het eiland Sicilië noemt de auteur dan de 
Tinacria, hetgeen echter Trinacria moet zijn, hoewelik deze 
vergissing wel aan een drukfout meen te mogen toeschrij
ven. Trinacria, driepuntig, is al een zeer oude benaming 
voor dit eiland, welke benaming ongetwijfeld gelukkig ge
kozen was i.v.m. de driehoekige vorm van het eiland Sicilië. 
Vandaar dan ook de eigenaardige naar drie punten wijzende 
figuur op de door de schrijver bedoelde zegels. 

Dr. E. J. TOBI. 
's-Gravenhage. 

Naar aanleiding van mijn artikelen in de Maandbladen van 
oktober en november 1956 onder de titel' „Hoe de eenheid 

van Italië zich heeft gemanifesteerd op de zegels van de 
Oud-Italiaanse Staten", kreeg ik van drie zijden te-horen, dat 
de bijnaam van koning Ferdinand II van Napels niet was 
„Bourda", maar ,,Bomba", en dat hij die bijnaam gekregen 
heeft als gevolg van een bombardement op zijn eigen bevol
king, waarmede hij een opstand onderdrukte. 

Inderdaad is dat laatste juist, en het was mij ook wel be
kend, maar omdat ik alleen die geschiedkundige bizonder-
heden vermeldde die met de zegels te maken hadden, heb ik 
dat weggelaten. 

Maar nu nog dat Bourda. Ten eerste is dat een echte druk
fout geweest, want in mijn kopie stond Bourha (dus met een 
b i.p.v. een d), en nu ben ik nog van mening, dat deze Fer
dinand van Bourbon, de bijnaam Bourba kreeg vanwege zijn 
baard, welke naam echter, na zijn geweldadig optreden werd 
gewijzigd in de scheldnaam Bomba. 

Dat hij de bijnaam Bourba had, vind ik in mijn aanteke
ningen, maar helaas kan ik niet meer terugvinden waar ik 
dat vandaan heb, maar toevallig heeft ook een vriend van 
mij in zijn dictaat Geschiedenis van zijn studie voor de 
Hoofdakte het volgende staan: „contemporaire Franse ge
schiedschrijvers noemden Ferdinand II Ré Borba. Later, na 
het massacreren van de burgerbevolking van Messina in 
1848. kreeg hij de scheldnaam „Ré Bomba". 

Dat is dus een bevestiging uit een heel andere bron. 
Daartegenover staat, dat ik me gewend heb tot een Hoog

leraar in de Geschiedenis, die me geschreven heeft, dat hem 
van die naam Bourba niets bekend was. 

Dan nog iets over de Trinacria, het symbool van het eiland 
Sicilië (dus niet Tinacria, zoals op blz. 235 staat). Er was geen 
reden daarover uit te weiden, alweer omdat zulks verder ging 
dan over de eenheid van Italië. Maar wie daaromtrent meer 
wil weten, alsmede van de Ie emissie van het Koninkrijk Na
pels, kan ik verwijzen naar blz. 37 van het Maandblad van 
februari 1951, waar ik onder „Uit de oude doos" nogal uit
voerig daarover heb geschreven. 

Ten slotte verzoek ik in mijn bovenbedoelde artikelen de 
volgende correcties te willen aanbrengen: 
blz. 235, regel 6 onder Hoofdstuk B: Bourba i.p.v. Bourda; 
blz. 235, regel 12 van onder: Sicilië i.p.v. Sardinië; blz. 235, 
regel 5 van onder: Trinacria i.p.v, Tinacria. 

W. B. BROCX. 

(Vervolg van pag. 11). 
De kroon boven dit wapen is de hertogelijke Bourgondische 
kroon. Antwerpen werd einde 1300 door de Bourgondiërs aan 
Brabant gehecht. De krans met de zes rozen, die om het wa
penschild hangt is een toespeling op de zgn. „Landjuweelen" 
(voorstelling van historische strekking, die in de open lucht 
plaats vonden). 19). 

Het wapen van Luik (Liège): in rood het verhoogde per
ron, gedragen door drie leeuwen op drie trappen en bekroond 
door een sparappel, waarop een breedarmig kruis, alles van 

^^^^m 

12 

goud en begeleid door een L. en een G. van het laatste. Bo
venop het schild een gouden kroon en als schildhouders twee 
leeuwen (niet afgebeeld). Onderaan het wapenschild hangt 
het ordeteken van het Legioen van Eer (la Legion d'Honneur) 
op 7 augustus 1914 door de Franse regering aan de stad Luik 
geschonken na de dappere verdediging door de bezetting der 
Luikse forten tijdens de Duitse overval. 20). Op het Winter-
hulpzegel van 5 fr. + 5 fr. van de serie 1940 zijn de kroon, 
de leeuwen en het ordeteken niet afgebeeld. In de rand van 
het zegel zien wij toespelingen op Luik als industriestad. K^im 
zgn. „Luikse Perron" (Perron Liègois) heeft uitsluitend een 
symbolische betekenis. Het is het zinnebeeld van de burger
lijke en politieke vrijheid van de stad. Het „Luikse Perron" 
als monument komt voor op het hierbij afgebeelde zegel van 
1919. 

8. 
9. 

10. 
11. 

12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

Vgl. odefroy Haraldiek blz. 71 en 72 
idem blz. 74 
idem blz. 82 

St. George is afgebeeld op het £ zegel van 1929. 
Verbetering: Op blz. 199 in ons vorige nummer staat in 
de 2e kolom 10e regel van boven „faat", lees: faas. 
Vergelijk Gevaert blz. 46. 
Bij de beschrijving der Belgische wapens heb ik ge
bruik gemaakt van: „Het Wapen teken en de Kleuren 
d'er Belgische provinciën", door Dr. E. Gevaert, en de 
prenten naar de tekeningen van Eerwaarde Br. Fidele. 
Gedrukt en uitgegeven bij Vromant & Co te Brussel, ter 
Kapelle Nr. 3. MCMXIX. 
Vergelijk Gevaert blz. 35, 36. 

alsvoren 
alsvoren 
alsvoren 
alsvoren 
alsvoren 
alsvoren 
alsvoren 

blz. 
blz. 
blz. 
blz. 
blz. 
blz. 
blz. 

54. 
39. 
61. 
65. 
98. 
92. 
108. 
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Luchtpost 
Redacteur: j . C. E. M. Dellenbag, Statenweg 172-c, 
ROTTERDAM-C 2. 

BELGIë. 
Eerste vlucht Sabena Brussel-Wenen, v.v., 1/9 '56. 

Op 1 september 1956 had de Ie postvlucht Brussel-Wenen 
v.v. door de Sabena plaats. De stukken dragen een spec, 
afstempeling in zwarte kleur; AS Wien 101/ 01.9.56-14. Wij 
geven hierbij een verkleinde afbeelding van een met deze 
vlucht vervoerde speciale enveloppe. 

De met de terugvlucht op 1 september 1956 vervoerde 
stukken dragen een snee. Oostenrijkse postafstempeling in 
zwarte kleur (rond): „Wien 101/ 1.9.1956/(embleem Sabe-
na)/Erstflug Wien-Brüssel", AS Brussel 1.9.56-23. 

OOSTENRIJK , 
Eerste vlucht Sabena Wenen-Brussel, 
België). 

1/9 '56. (zie onder 

POLEN 
Voor de Ie terugvlucht Warschau-Brüssel op 16 oktober 

1956 werd voor de afstempeling van de zegels door de Pool-

l>(«MIER VOl POSTAL 
S8UXEll«S-VlïHNS 

se P.T.T. de speciale afstempeling gebruikt, die in ons no-
vember-nummer onder België bij de Ie heënvlucht werd 
afgebeeld. AS Brussel 17.10.56-6. 

Zowel voor de heen- als voor de terugvlucht werden door 
de Sabena speciale enveloppen uitgegeven. 

ZWEDEN 
Op 23 februari a.s. opent de SAS een dienst op Tokio 
via de Noordpoolroute; speciale afstempelingen wederom 
te Stockholm, Kopenhagen en Oslo. 

NIEUWS 
VAN 
HET N.F.C. 

Het Bestuur heeft op 17 en 18 november 1956 een oriën
terend bezoek gebracht aan de „SCHOOL DER PHILATE
LIE" te Antwerpen. Wij waren dankbaar door onze Zui
derburen in de gelegenheid te worden gesteld van hun werk
wijze kennis te kunnen nemen en met hen van gedachten te 
kunnen wisselen omtrent een eventuele samenwerking tus
sen de School en het N.F.C. 

Er vond een bespreking plaats ander leiding van de heer 
Robert Soebert. voorzitter van de School, waarbij onzerzijds 
vele vragen gesteld werden betreffende de organisatie en 
administratie der School, welke op de meest openhartige en 
prettige wijze door de aanwezige medewerkers werden be
antwoord. 

Zondagochtend hadden wij het genoegen een bijeenkomst 
van de School te mogen bijwonen. Na een „officieel" wel
komstwoord door de voorzitter, werden ons (ten behoeve 
van de thuis gebleven echtgenoten) door enige jeugdige meis
jesbezoeksters van de School lepeltjes met het wapen van 
Antwerpen aangeboden. Onze voorzitter, de heer König, 
heeft met passende woorden voor deze charmante geste een 
dankwoord gesproken. 

De voordrachten, uiteraard met dia's toegelicht, werden 
door de meer dan 150 aanwezigen met grote aandacht ge
volgd. 

Het bestuur van het N.F.C, is echter tot de conclusie ge
komen, dat de in België gevolgde methode voor Nederland 
géén navolging verdient. De lezingen worden voor België 
hoofdzakelijk te Antwerpen gehouden in de lokaliteit van 
de school. Sporadisch wordt een lezing buiten Antwerpen 
gehouden. De oorzaak hiervan is gelegen in de omstandig
heid dat de dias eigendom zijn van de voordrachtgevers van 
de school en géén resumé van de daarbij behorende lezing 
aanwezig is. 

De opzet van het N.F.C, is er op gericht zoveel mogelijk le
zingen te laten houden in eigen verenigingsverband, waar
bij bij voorkeur één der eigen leden als inleider optreedt. 

Een uitwisseling van lezingen en/of dia's, waarover onzer
zijds bepaalde voorstellingen waren gemaakt, stuit, gezien 
bovenstaande omstandigheid (dia's géén eigendom van de 
School) op grote bezwaren en is moeilijk te verwezenlijken. 

Tot slot is ons te Antwerpen door de diverse medewerkers 
der school een dmer aangeboden waarmede de zeer ge
slaagde contactbijeenkomsten werden besloten. Wij hopen 
in de gelegenheid te zijn om ook onze Belgische vrienden 
van de School der Philatelie te tonen hoe het N.F.C, te Ne
derland werkt, al zal het ons veel inspanning' kosten om de 
uiterst charmante ontvangst te Antwerpen ook maar te be
naderen! 

In aansluiting aan onze vorige opgave (zie het Maandblad 
van november 1956) kunnen wij u mededelen dat de dia's 
voor de lezingen REMBRANDT en ZWITSERLAND inmid
dels gereed zijn gekomen. 

In bewerking zijn thans: 
1. FINLAND, ± 70 dia's. 
2. Tandingen, ± 35 dia's. 
3. Zegels met aanhangsels van Tsj. Slowakije, 50 dia's. 
4. Velranden en zegels In bijzondere samenhang. 
5. PALESTINA/ISRAËL. 
6. Hoe worden postzegels gemaakt? 

De serie FINLAND (1) is bij het verschijnen van dit 
Maandblad leverbaar, terwijl de nummers 2 en 3 zeer waar
schijnlijk aan het einde van de maand januari 1957 be
schikbaar zullen zijn. 

Na onze publikatie is door zeven verenigingen een lezing 
aangevraagd, waarvan inmiddels drie lezingen zijn gehou
den. Het stemt tot voldoening dat wij mochten constateren, 
dat het gebodene onverdeeld enthousiast is ontvangen, zo
dat wij met vertrouwen op de ingeslagen weg zullen voort
gaan. 

U kunt aanvragen richten (wijze waarop enz. zie het 
Maandblad van november 1956) aan de heer J. C. Schäfer, 
Groenendaalstraat 9 I, Amsterdam-W. 

H. P. VAN LENTE, 2e secretaris. 

Verzoek 
Zi j , die atzonderlijk op dit maandblad zijn geabonneerd, dus 
geen lid zijn van een daarbij aangesloten vereniging, worden 
beleefd verzocht het abonnementsbedrag ad f 10,- voor het )aar 
1957 ten spoedigste over te maken op postrekening 344900 
van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, Hyacint
plein 5, Breda. 

De penningmeester, 'JOH. SPOORENBERG 
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Ned. Nieuw Guinea, Unie-Staten, Ned. Indie 
en Rep. Indonesia (tot 10.8.1954) 

Redacteur: A. J. Uylen, Herrn. Heijermanslaan 6, Eindhoven. 

NIEUW GUINEA. 
Zoals reeds in ons vorige nummer op biz. 266 werd ge

meld, verschenen hier de aangekondigde 4 zegels met toe
slag ten bate van de lepra-bestrijding. Wij beelden deze 
zegels thans hierbij af. Het zijn: 
5 c. + 5 c. groen, inlandse paalwoning 

10 c. + 5 c. paars, inlands meisje en paalwoningen 
25 c. + 10 c. blauw, als 5 c. 
30 c. + 10 c. geelbruin, als 10 c. 
PORTZEGELS 

Zoals bekend zijn in dit gebied Nederlandse portzegels 
gedurende korte tijd in gebruik geweest. Er blijken vóór
dien echter ook Nederlands Indische portzegels gebruikt te 
zijn, daar juist dezer dagen bij een grote veiling in Amster
dam, diverse gebruikte exemplaren op origineel stuk ver
kocht zijn. Hoewel het logisch is, dat deze gebruikt zijn, was 
het voorkomen hiervan toch tot op heden nog niet bekend. 
Gemeld zijn de nos. 56, 58 t 'm 64, dus de 5, 10, 20, 25, 30, 40, 
50 en 75 sen, afstempelingen Fak Fak en Sorong, data tus
sen 21-2-1950 en 8-12-1950. 

y Vf Di>«)fUWßUlNFA 

lï«A»f5T«MW»»« 

De op de postkantoren aanwezige (kleine?) voorraad is 
dus na de souvereiniteitsoverdracht waarschijnlijk opge
bruikt, totdat de Nederlandse portzegels in gebruik gesteld 
werden. 

NEDERLANDSE ANTILLEN. 
Ook kunnen wij nu de afbeelding geven van de postzegel 

van 15 c. eveneens op vorengemelde bladzijde aangekondigd 
en verschenen ter herdenking van het 10-jarig bestaan der 
Caraïbische Commissie. 

SURINAME. 
Ook hier verscheen inmiddels de postzegel van 10 c. ter 

herdenking van bovengenoemd feit. Wij beelden dit zegel 
eveneens af op een eerste-dag enveloppe. 

CA8W8ÏAN COMMISSION 

f^trtt day of t»su« 
ArwbB ftteth Atrtil!e6 

^ÄP" 

I 
I 
I 

= - , 8 * AiSMAa 
.PA» AVION 

-/ ?. I 

ALLERLEI 
VERBETERING 

In het artikeltje „Uit de Oude Doos" op blz. 276 in het 
vorige nummer van het Maandblad is een regel verdwaald, 
hetgeen de lezers waarschijnlijk geen moeilijkheden zal 
hebben opgeleverd bij deze lectuur. De Ie regel van de twee
de kolom moet nl. de 4e regel worden. 

GIBRALTAR 
Sedert enige tijd is uit het handstempel van Gibraltar het 

daar vroeger in voorkomende getal „25" verdwenen. Het 
blad „Stamp Collecting" meldt nu, dat op een desbetreffend 
verzoek van D. Bird door de Directeur voor de koloniën 
werd bericht, dat toen in 1954 een nieuw handstempel moest 
worden aangemaakt eerst een uitgebreid onderzoek in de 
archieven van het bureau is ingesteld om de herkomst van 
dat getal „25" na te gaan, daar reeds sedert de oude post
stempels het getal vervangen was door „A 26". Toen niets 

omtrent de herkomst kon blijken werd besloten om voortaan 
het getal „25" weg te laten uit het stempel. 

FAJSTASI E-ZEGELS 
Het blad „The Philatelic Exporter" meldt de verschij
ning van 2 soorten fantasie-zegels, n.1.: 
Ie. een ongetand miniatuurvelletje van Syrië met de ze
gels van dat land uitgegeven ter gelegenheid van de 10e ver
jaardag van de Verenigde Naties. Volgens verklaring van 
de Posterijen van dat land zijn dergelijke velletjes aldaar 
onbekend; vermoedelijk uit Duitsland afkomstig; 
2e. een serie van 16 „plaatjes" met Inschrift „Adria-Alpen-
vorland" en met afbeeldingen gebaseerd op de oorlogsuit-
gitten van Laibach-Ljubljana, welke door de Duitsers wer
den uitgegeven tijdens de bezetting. Deze „plaatjes" zijn 
ongetand en van fantasie-afstempelingen voorzien. De waar
den lopen van 5 c tot 30 lire. 
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IITERÄTUÜR 
Stanley Gibbons „Two Reigns" (Pnced catalogue of 
King George VI and Queen Elizabeth II postage 
stamps) 4e editie 1957 
Uitgave van Stanley Gibbons Ltd 391 Strand, Lon
don W C 2 Prijs 6 i 6 d + 10 d porto 

Is het vrijwel met meei mogelijk alle zegels welke tot op 
heden zijn verschenen te verzamelen en is het aantal /gn. 
algemeen-verzamelaars wel uiterst gering en is vrijwel het 
grootste deel der verzamelaars tot beperking van hun verza
melgebied overgegaan, toch kan zelfs zulk een beperking nog 
vnj omvangrijk zijn Het verzamelen van alleen de zegels 
van Engeland en van de tot het gemenebest behorende lan
den IS al zo omvattend, dat zelfs dit al veel verzamelaars tot 
grotere beperking heeft gebracht, waarbij dan meestal de 
meest recente uitgaven het eerst in aanmerking komen De 
firma Stanley Gibbons, die door haar uitgebreide handel 
goed op de hoogte is van de vraag naar zegels, neeft al vele 
jaren de verzamelaars bij hun beperking de behulpzame 
hand geboden door een catalogus voor het gemenebest samen 
te stellen van alle daar uitgegeven zegels gedurende de re
gering van koning George VI 

Na de dood van de koning werden de toen koerseiende ze
gels eerst langzamerhand door andere zegels vervangen, zo
dat het aantal onder de regering van koningin Elizabeth II 
uitgegeven zegels aanvankelijk zeer gering bleef Dit was 
voor genoemde fiima aanleiding om deze zegels aanvanne-
lijk met in een afzonderlijke catalogus op te nemen, maar 
deze als een vervolg op de George Vl-catalogus daarin op te 
nemen, waardoor deze dus over twee regeringen uitgroeide 
en daarom de naanri ontving van „Two Reigns" In de loop 
der tijden, immerb thans ligt de 4e uitgave voor ons, is dit 
werkje zo pupulair gewoiden, dat de firma besloten heeft 
geen splitsing in te voeren, maar het in de huidige vorm 
voort te zetten, hoe groot ook het aantal zegels tijdens deze 
regeringen verschenen nu reeds is geworden Deze catalogus 
omvat nu reeds 8858 zegels 

Het IS dan ook voor de vele veizamelaars dezer meer le-
cente zegels een handig weikje, dat nu 266 bladzijden omvat, 
verlucht met niet minder dan 2212 illustraties De prijzen .̂ijn 
bovendien zeer ernstig herzien, daar vele prijzen nog op 1914 
en zelfs daarvoor waren gebaseeid in oe voorgaande edities 

WAARSCHUWING 
FINLANDIA 56. 

Het uitvoerend comité van bovengenoemde tentoonstelling 
bericht ons, dat in advertenties en berichten m filatelistische 
bladen een „speciaal zegel" wordt aangeboden, waarvan be
weerd wordt, dat het werd uitgegeven ter gelegenheid van de 
excursie naar Porvoo tijdens genoemde tentoonstelling, welke 
tocht gedeeltelijk plaats vond per boot aan boord waarvan 
een speciaal postkantoor was gevestigd (Zie hieromtrent het 
verslag in ons augustusnummer op blz 174, 2e kolom, 13e-
20e regel) Dit speciale zegel wordt aangekondigd als het 
, Finlandia 56 tentoonstelhngszegel met aanhangsel op welk 
laatste de naam van de stoomboot „J L Runeberg" is ge-
diukt 

Het voornoemde comité voelt zich genoodzaakt te verkla
ren, dat noch de postdirecue noch dit comité iets te maken 
heeft met deze „speciale zegels' welke buiten hun weten 
zijn vervaardigd Het is misleidend om van een „uitgifte" te 
spreken Deze stukken werden nl verkregen dooi een op
druk op de velranden met speculatieve doeleinden aan te 
brengen Zij werden met de bedrukte velrand op enveloppen 
geplakt en op het tijdelijk postkantoor aan boord van ge
noemde stoomboot, waarheen zij op een of andeie manier 
waren overgebracht, afgestempeld In voornoemd kantoor 
zijn in het geheel geen tentoonstellingszegels verkocht. 

J. G. MILLAARD 
FILATELIST EXPERT 
BEËDIGD MAKELAAR 

ie 
K E U R T zegels van E U R O P A tot 1900 volgens spectraal-
analyse, microanalyse en microfotografie, met analyse'amp 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 filatelistische boekwerken 

H O V E N I E R S W E G 18 - TIEL - Telefoon 3879 - Postgiro 229209 

Ontving U ook reeds een Monsterboek 

moderne en beeldseries 
mef series 

samenstellingen 
^^* zegels op voordelige Yvertbasis 

per 10 en 100 nieuwtjes enz., van ons? 

Voor handel en wederverkoop vrijblijvend ter inzage 
Ook voor ruilconnecties met het buitenland 

T R A N S - E U R O P A - P O S T Ee„ bnefkaart,. e„ U 
ontvangt een boek fran-

Gorontalostraat 14 - Amsterdam-O co thuis' 

Dit brengt dan ook voor vele zegels een goed melkbare prijs-
ve' andering mede en is dus het aanschaffen van de/e nieuwe 
uitgave wel zeer aan te bevelen N. 

Südwestafrika. Die Postwertzeichen und Ihre Ent
stehung In Zusammenarbeit mit der A G II/2 im 
Bund Deutscher Philatelisten herausgegeben von G 
Hoffmann-Giesecke, Braunschweig Postfach 885 

In een keurige kartonnen omslag verlucht met de 10 sh-
zegel van Zuidwestafnka verscheen bovengenoemd in de 
Duitse taal geschreven werkje m een omvang van 104 blad
zijden Het vangt aan met een geschiedkundig overzicht be
treffende dit mandaatgebied, waaraan is vastgeknoopt een 
overzicht van de postale geschiedenis dier streek Dan volgt 
een uitvoerige verhandeling over alle in dit gebied uitgege
ven zegels, welke aanvankelijk bestonden in opdrukken op 
de zegels van Zuid-Afrika van welke opdrukzegels de eer
ste op 1 januari 1923 verschenen Het is dus tegenover an
dere landen een betrekkelijk jong verzamelgebied Maar 
dat het in dit opzicht toch een niet te verwaarlozen gebied 
betekent blijkt wel uit alles wat ei in dit werkje over te 
lezen staat Eerst in 1931 krijgt dit gebied zgn „eigen" 
zegels, dank zij de voortvarendheid van de eerste postdirec
teur aldaar, col J Venning, die hier tot ongeveer 1937 
werkzaam was en opgevolgd werd door de thans nog als 
zodanig optredende directeur W W Wriliams In 1937 ver
schenen voor dit gebied ook „eigen" kroningszegels evenals 
in 1952 In 1954 volgde een fraaie serie eigen zegels met 
afbeeldingen van personen en dieren uit dit gebied 

In een prettig geschreven stijl is dit boekje een plezier 
om te lezen en het zal zeker de lust opwekken om meer 
aandacht aan de zegels van dit mandaatgebied te besteden, 
iets wat deze dan ook ten volle verdienen 

Het werkje is tevens dienstbaar gemaakt als catalogus door 
voor de zegels een prijsnotei ing op te nemen Bij de raad
pleging daarvan kan men constateren, dat onder deze zegels 
zich ook reeds aardige zgn „juweeltjes" bevinden, zoals de 
10 sh en de £ 1 van 1923, waarvan maar 2400 stuks in om
loop werden gebracht 

WIJ kunnen samenstellers en uitgever dankbaar zijn voor 
hun bijdiage op dit filatelistisch terrein. N. 
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Diverse postzegels werden ons ter reproductie alge-
staan door de postzegelhandel K Beunder te Krimpen 
aan de Lek. Postbus 13. 

E U R O P A 
BELGIË 

In verband met de verhoogde tarieven voor de post
pakket ten van 2 tot 5 kg werden drie spoorwegzegels 
van het type Brussel-Noordstation door opdruk van 
een nieuwe waarde voorzien, n l . : 
14 f op 13 f, opdruk blauw 
19 f op 18 f, ,, rood 
22 f op 21 f, ,, groen. 

In deze serie spoorwegzegels zal op 21 dezer het laatste 
zegel verschijnen, dat za! zijn de 300 f. Brussel-Centraal 
S ta t ion . 

Op xy december j l . verschenen de jaarlijks gebruike
lijke zegels met toeslag ten bate van de t .b .c -bestrijd ing. 
n l . : 
20 c. + 5 c . bruin \ j^^^i^ zeilschip varende 
80 c -f 20 o. groen f ^ ^ ^ ^ bescherming van het 
1,20 + 30 c. violet i Lothanngse kruis 
1,50 f + 50 c . blauwgrijs / ^ 
2 f -f 50 c . olijfgroen, het wegen van een baby; 
4 f + 2 f. v ioletbruin, doorlichtingsonderzoek; 
8 f -f- 4 f rood, heraanpassing van herstellenden 

De eerste 4 waarden zijn in klein formaat, de overige 
in groter formaat, waarvan de kleine zegels zijn ont
worpen door E . Meert te Mechelen, de andere door J 
van Noten te Brussel. De gravering van alle zegels ge
schiedde door L . Janssens te Mechelen, terwijl de plaat-
druk werd verzorg*^ door de Zegeldienst te Mechelen. 
De kleine zegels werden vervaardigd in vellen van 50 
zegels, de overige in vellen van 30 zegels. De verkoop 
heeft p laats tot 12 februari a . s . , en de zegels blijven 
voor frankering geldig tot 30 september 1957. 

De heer Paul Scherpenberg te Tongeren meldde ons 
het vol:;ende betreffende de voorgenomen uitgifte van 

U .N .0.-zegel- op de Wereldtentoonstelling te Brussel 
in ig58 n l . 

Aangtïzieii de Organisatie van de Verenigde Naties 
{U.N.O.) nog haar agentschappen over de geldmidde
len beschikt die toelaten aan de a . s . Wereldtentoon
stel l ing, m 1938 te Brussel te houden, deel te nemen, 
werd op verzoek van de Belgische Minister van Econo
mische Zaken de staatswaarborg gegeven voor een lening 
door de Nationale Spaar- en Lijfrentekas aan de UNO 
van 55 miljoen B . f r . , hetgeen méér is dan 4 miljoen 
gulden. 

De UNO zal een postkantoor openen in haar paviljoen 
op de Wereldtentoonstelling zoals zij een postkantoor 
heeft in haar hoofdkwartier te New-York. Een bij
zondere postzegeluitgifte wordt geschat ten minste 55 
miljoen B.fr. op te brengen. 

Deze zegels zullen te Mechelen door de Zegeldieast 
worden gedrukt en zullen door het UNO-postkantoor 
op genoemde tentoonstelling worden verkocht aan ver
zamelaars en aan hen die ze zouden willen aanwenden 
voor hun brieffrankering, hetgeen alleen maar zal zijn 
toegestaan indien deze gepost wordt in bedoeld paviljoen 
op de tentoonstelling. Mocht de opbrengst dezer ver
koop meer bedragen dan het genoemde bedrag van 55 
miljoen B.fr . dan zal het meerdere ter beschikking 
worden gesteld van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken om aangewend te worden voor de werken van 
de UNO, waarvoor normaal aan België een bijdrage 
word t gevraagd. 

Het zal er dus op neer komen, dat de filatelisten de 
deelname van de UNO aan deze tentoonstelling dienen 
te financieren; verder commentaar overbodig! 

D U I T S L A N D 
Bondsrepubl iek 

Hoewel wij de zegels nog met zagen, schijnen op 
I oktober j l . een 5-tal nieuwe dienstzegels te zijn ver
schenen m een nieuw type en in de waarden 5, 10, 20, 
40 en 70 (pf) alle zwart op violet . 

D e m o c r a t i s c h e Republiek 
De in ons 'vorige nummer op blz. 238 gemelde serie 

van 6 postzegels ,,Berlijnse Die renpark" verscheen 
uiteindelijk op 14 december j l . De zegels werden ont 
worpen door Axel Bengs te Berlijn en in p laa tdruk 
vervaard 'gd op watermerkpapier DDR -^ posthoorn, 
met zegelafmeting 25,5 X 43 m m . De 15 (pf) is een zgn. 
gebonden waarde, welke slechts in een beperkte oplage 
verschijnt, terwijl de andere zegels in mitjoenen-oplage 

verschijnen. Wij geven hierbij een verbeterde opgave 
dezer zegels, n l . : 

5 (pf) zwart en grijs, olifanten 
10 ,, donkergroen en grijs, flamingo's 
15 ,, donkerroodviolet en grijs, neushoorn 
zo ,, bruinrood en grijs, mufflons 
25 ,, donkerbruin en grijs, wisent 
30 ,, donkerblauw en grijs, ijsbeer. 

Op 10 december h ie raan voorafgaande verschenen 3 
postzegels ter herdenking van de ,,Dag der Mensen
r e c h t e n " . Zij werden ontworpen door Axel Bengs en 
Skribelka tezamen en in rasterdiepdruk vervaardigd 
op watermerkpapier als boven vermeld, met beeldmaat 
23 X 28 m m en zegelmaat 27 X 32 mm. Bij deze serie 
is de laagste waarde een zgn. gebonden waarde, dus mat 
kleine oplage. De ondergrond dezer zegels is over het 
gehele zegelvlak in l ichtere kleur dan het er op ge
plaatste beeld. Het zijn: 

5 (pf) geelbruin, Chinese vrouw met bloemen 
10 ,, bruinrood, negerin met kind 
25 ,, donkerblauw, Europese vrouw met duif. 

Op 20 december j l . verschenen geheel onverwacht 
2 postzegels met toeslag ten bate van resp. Hulp aan 
Egypte en Hulp aan Hongarije, welke zegels werden 
verkregen door een opdruk in zwart van de toeslag
waarde ,,-t- 1 0 " en resp . de woorden ,,Helft Ägyp ten" 
en ,,Helft dem sozialistischen U n g a r n " , beide opdruk
ken op het zegel van 20 (pf) rood, het oude raadhuis 
van Berlijn (gebouwenserie i 955 . Yvert 232). 

Berlijn 
Op 10 november j l . verscheen in de koerserende swie 

het zegel van i D .M. olijfgroen, met afbeelc^ing van het 
standbeeld van Friedrich Wilhelm (1620—1688), keur
vorst van Brandenburg , bekend als ,,de grote keur
v o r s t " , welk beeld is geplaats t voor het kasteel van 
Charlot tenburg. 

Verwacht worden 4 postzegels ten bate van de Kinder-
vacantiebesteding. De waarden zullen zijn: 7 4 - 3 (pf)-
1 0 + 5 (pf); 20 -!- r o (pf) en 40 + 10 (pf) 

, X A -

' E N G E L A N D 
Sedert kort verschijnt de 2 d . , b ru in , portret van Kon. 

Elisabeth I I , in een aanmerkelijk lichtere t int dan 
voorheen Dit vindt zijn oorzaak in het feit, dat dit 
zegel ook als fiscaal-zegel veel wordt gebruikt en op de 
donkere t int van de vroegere uitgifte een handtekening, 
da tum enz . , slecht te onderkennen waren. 

Er schijnen ook p lannen te bestaan voor nieuwe port-
zegels daar het bes taande type al zeer verouderd is. 

F R A N K R I J K 
In deze maand wordt een postzegel van 15 fr. verwacht 

gewijd aan de du ivenspor t . D i t zegel zal een duif ver
tonen zittend op de vl iegplank bij een zoldervenster. 

Ook zal een postzegel voor de luchtpost verschijnen 
in de waarde 500 fr. , met afbeelding van het nieuwe 
Franse passagiersvliegtuig , ,Carave l l e" , zulks ter ver
vanging van het zegel van 500 fr. met afbeelding van 
de , ,Magis te r" . 

De Franse Posterijen hebben hun postzegelprogramma 
voor 1957 bekend gemaak t . Dat wil niet zeggen dat 
naast deze geprojecteerde uitgaven geen andere uit-
ga\en zullen verschijnen, want verrassingen zijn hier 
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niet uitgesloten. H e t programma meldt de volgende 
uitgiften: 

In de koerserende serie , , l andschappen" e .d . zullen 
enkele waarden door andere worden vervangen, n . l . : 

6 f. Site de Beynac (Dordogne) 
8 f. Le Quesnoy (Nord) 

10 f. Cathédrale de Rouen 
12 I. Palais de l 'E ly sée 
i 8 f. Chateau de Valencay (Indie) 
2o f. Les Antiques de St . Rémy de Provence ( B . du R. ) 
25 f. Site de la Guadeloupe 

Als bijzondere uitgif ten staan op het programma: 
de jaarlijkse ser ie „ g e l e e r d e n " , welke di t jaar zal 

bestaan ui t de afbeeldingen v a n : 
Gaston Plante (1834—1889) 
Antoine Beclère 
Octave Terril lon (1844—1895) 
Etienne Oehmichen (1884—1955) 

De serie , ,beroemde vreemde l ingen" zal bestaan u i t : 
Nicolas Copernicus (1473—1543) 
Michael Angelo (1475—1564) 
Miguel de Cervantes Saavedra (1547^1616) 
Rembrandt {1606^1669) 
Isaac Newton (1642—1747) 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756—1791) 
'lohann Wolfgang Goethe (1749—1832) 

Een serie , ,He lden van het Verze t " zal bestaan u i t : 
Jean Moulin (1849—^1943) 
Honoré d ' E s t i e n n e d 'Orves (1901—1941) 
Pierre Brossolette (1903—1944) 
Keller 
Jean Lebas (1878—1944) 

Een aantal bijzondere feiten zal aanleiding zijn tot 
de uitgifte v a n : 
2 Europazegels 
2 Unescozegels 
loooj^rig bes taan van Lyon 
150e verjaardag van de Rekenkamer 
2oojarige bes taan van de Sèvresfabrieken 
Victor Schoelcher 
Brest 
Uzès 
75e verjaardag v a n Openbare Werken van Frankri jk . 

De volgende zegels met toeslag zijn gepland: 
Dag van de Postzegel 1957 (16 maart ) 
Rode Kruis 1957 (Kerstzegels) 

De serie beroemde personen 1957 zal bestaan u i t : 
12 f + 3 f. J e a n de Joinvi l le (1224—^1317} 
12 f + 3 f. Bernard Palissey (1510—1589) 
15 f + 5 f. Maurice Quentin de Ia Tour (1704—1788) 
15 f + 5 f. Fel ic i té Robert de Lamennais (1782^1854) 
18 f r 7 f. Aurore Dupin (George Sand) {1803^1876) 
18 f + 7 f. Math i eu Basi le . (Jules Guesde) (1845—1922 

O O S T E N R I J K 
Ten bate van de hulp door de Oostenrijkse regering 

aan de Hongaarse vluchtel ingen verscheen op 21 decem
ber j l . met frankeergeldigheid vanaf dezelfde dag, het 
zegel dat in 1940 werd uitgegeven ten bate van de repa
trierende krijgsgevangenen e.d. De kleur van het zegel 
werd gewijzigd in zijdegrijs, terwijl een opdruk in rood 
werd aangebracht van het j aa r ta l 1956, de nieuwe 
waarde met toes lag , n l . , ,1.50 + 5 0 " en het woord 
, ,Unga rnh i l f e " . Ook di t zegel verscheen in vellen v a n 
50 zegels vervaard igd door de Staatsdrukker i j . 

my \ 

P O L E N 
Op 12 december j l . verscheen nog een aanvul l ing op 

de serie postzegels uitgegeven ter gelegenheid van de 
Olympische spelen te Melbourne, gemeld in ons vorige 
nummer op b l z . 270. Ook di t aanvullingszegel werd 
ontworpen door C. Kaszraarczijk en werd gegraveerd 
door J . Miller . Het geeft de afbeelding van de Olympi
sche kampioene Elzbiet'a Krzesinska in haar wereld
recordsprong v a n 6,35 m . Het is een zegel van 1,55 Zl, 
oranje en b r u i n . 

Op dezelfde dag verscheen een postzegel van 60 gr . 
ter herdenking van de wederopenstelling van het Post
museum te Wroc law (vroeger Breslau) , d a t enige jaren 
gesloten is geweest . Het zegel vertoont een 15e eeuwse 
postloper m e t h o n d . De ondergrond van di t zegel is 
blauw, de f iguur is zwart en de letters zijn wit , terwijl 
een kleine regel in zwart is geplaa ts t . 

R O E M E N I Ë 
Hier verscheen een serie van 4 postzegels met afbeel

ding van bloemen n l . : 

5 b . groen, wi t , geel, rood en blauw, sneeuwklokjes 
en sleutelbloemen 

55 b . geel, viole t , groen, rood en donkerblauw, viool
tjes en narcissen 

I L 75 groen, geel, rood, blauw en donkerb lauw, 
leeuwenbekjes en campanu la ' s 

3 L wi t , geel, rood en groen, papavers en lelietjes 
der da len . 

Evenals in Hongarije werd ook hier de 500jarige 
sterfdag van de Hongaarse held Janos Hunyad i op een 
postzegel herdacht , maar niet op 12 augustus zoals in 
Hongarije doch eerst op 15 oktober , j l . Het is een zegel 
van 55 v . viole t . Het is samenhangend met een vignet 
waarop het kasteel der H u n y a d i ' s t e Hunedoara is 
afgebeeld. 

Het Russische voorbeeld met de uitgifte van zegels, 
waarop beroemde personen zijn afgebeeld vond ook hier 
navolg ing . Het zijn hier de volgende zegels: 
20 b . l i la , Benj . Frankl in (1706—1790) 
40 b . bru in , G. B . Shaw (1856—1950) 
55 b . olijfbruin, P . Curie (1859—1906) 

I L . Russisch groen, H . Ibsen (1828—1906) 
r L 55 viole t , Dostojewski (1821—1881) 
1 L 75 melkblauw, H . Heine (1797—1856) 

S A A R 
Wij dachten niet ingang van di t j aa r onze a lbum wat 

di t gebied betreft te kunnen afsluiten wegens de terug
keer van di t gebied naar Dui t s land . Niets is echter 
minder waar . Het zal nog enige jaren duren alvorens 
we di t verzanielgebied kunnen afslui ten. Di t is een 
gevolg van de monetaire aanpassing, welke nog tot s tand 
moet worden gebracht en waarschijnlijk enkele jaren 
zal in beslag nemen. Om toch de aans lu i t ing op de 
postzegel to t ui tdrukking te brengen, werden zegels in 
het type van de Duitse Bondsrepubliek, met het por
t re t van president Heuss op r j anuar i j l . hier in gebruik 
genomen, voorzien van het woord , , S a a r l a n d " alsmede 
een waardeaanduiding in Franse francs, n l . 5, 12, 50 
en 80 francs. 

S A N M A R I N O 
Op 10 december 3I. verscheen een zegel van TOO L 

zwart en blauwgroen, ijshockeyspeler, v o o r d e luchtpos t . 
Ook verschenen op die dag 3 (dubbele) zegels voor de 

pakketpost in de waarden 10 L . grijs en roodpaars , 
50 L . geel en rood en 100 L . op 50 L . 

R U S L A N D 
De in ons vorige nummer op blz . 270 gemelde serie 

zegels gewijd aan de landbouw, blijkt volgens het blad 
, ,Le T i m b r e " te bestaan u i t : 
10 k. oogstmachine 
25 k. maisoogst met machines 
40 k. maisveld 
Alle met zegelafmeting 37 i 28 nini . 
10 k . kippenfokkerij 
40 k . veeteelt 
40 k. oogstmachinesverzamelplaats 
alle met zegeiafmeting 37 + 25 m m 
40 k. embleem van de landbouw 
met zegelafmeting 37 1 21 m m . 

S P A N J E 
Op 4 december j l . werd een postzegel uitgegeven van 

80 c . ter herdenking van de 20ste verjaardag van de 
ins ta l la t ie van Franco als caudil lo van het Spaanse 
volk. Het zegel geeft de afbeelding van het monument , 
dat ter herdenking van dat feit op die plaats werd op
ger icht . 

Voorts verschenen 2 postzegels in gelijke tekening 
ten bate van de Hongaarse kinderen. De zegels geven 
een afbeelding van een Spaans meisje dat een Hongaars 
jongetje in bescherming neemt . De achtergrond wordt 
gevormd door een enveloppe. De waarden zijn: 
15 c . geelbruin 
50 c. donker sepia. 

T U R K I J E 
Op 8 december j l . verschenen 2 postzegels ter herinne

r ing aan de Olympische spelen 1956 n l . : 
40 k. b r u m en groen, vrijworstelen 
65 k. rood en grijs, grieksromeins worstelen 

Deze zegels werden in rasterdiepdruk vervaardigd 
in de drukkerij , ,GuzeI Sanat lar M a t b a a s i " te Ankara 
in vellen van 50 iegels met zegelafmeting 30 + 30 m m . 
Zij blijven voor frankering geldig tot 31 december 1957. 
Oplage 500.000 stuks van ieder zegel. 

Op 26 december j l . verschenen 3 postzegels ter her
denking van de 20jarige sterfdag van de dichter Mehmet 
Akif Ersoy. De zegels vertonen alle dezelfde afbeelding 
van zijn por t re t , terwijl daarbij 3 regels van het Turkse 
volkslied zijn opgenomen, welk lied door hem werd 
vervaardigd. Ook deze zegels werden bij Guze! Sanat la r 
in rasterdiepdruk vervaardigd in vellen van 100 zegels 
met zegelafmeting 26 > 41 m m . Het zijn: 
20 k. groen en bruin 
20 k. grijs en rood 
20 k. rose en b lauw. 

V A T I C A A N 
De m ons novembernummer op blz . 240 aangekon

digde 2 zegels ter herdenking van Capistrano (13861456) 
zijn op 31 oktober jL verschenen. Zjj zijn in ras terdiep
druk vervaardigd op papier met watermerk , , s l eu t e l s " 
en zijn getand 14. De zegels vertonen beide het zelfde 
beeld van deze heilige met een vlag van de kruis tochten , 
zulks naar een afbeelding door Sebast iane da Cosentino 
in het museum van de stad Aquila (Abruzzen). De 
zegels zijn: 
25 L . donkergroen en groen 
35 L. wijnrood en roodbruin . 

BUITEN EUROPA 
AFGHANISTAN 

Op 18 oktober verscheen een postzegel van 20 p . l icht
groen en rood, ten bate van het Rode Kruis (hier: Rode 
wassende m a a n ) . Het zegel vertoont het portret van 
Mohamed Zahir Shah en een rode m a a n . 

Op 24 oktober werden 2 postzegels uitgegeven ter 
gelegenheid van de Dag van de Verenigde Nat ies . Het 
zijn: 

35 p + 15 p . ultramari jn , zon met letters U . N . be
schijnt een wereldbol 

140 p f 15 p . roodbruin, idem. 

A L G I E R S 
Op 16 december verscheen het eerst te Oran en op 

17 december op de overige kantoren een postzegel van 
30 fr. , met afbeelding van de haven van Oran . Het 
ontwerp en de gravering van di t zegel zijn van Cheffer, 
Het is een zegel in het bekende horizontale fo rmaa t . 

Deze maand wordt een zegel van 40 fr in hetzelfde 
formaat verwacht met afbeelding van een elektrische 
t re in op de spoorlijn BóneTebessa en naar de mijnen 
van Quenza en Kouif. Het ontwerp voor di t zegel is 
van Sarroi l lon. 

A R G E N T I N I Ë 
De in ons oktobernummer op blz . 214 gemelde 3 

postzegels uitgegeven ter herdenking van het eeuwfeest 
van de Argentijnse postzegel verschenen ter gelegenheid 
van de filatelistische tentoonstel l ing te Buenos Aires , 
die van 12 tot 21 oktober j l . werd gehouden, op 12 
oktober j l . tezamen in een minia tuurvel le t je . 

Ook hier werd de 250jarige geboortedag van de be
kende Amerikaanse s taa tsman en ui tv inder Ben j . 
F'ranklin op een postzegel herdach t . Het is een zegel 
van 40 c . groenblauw, in horizontaal formaat en met 
afbeelding van het por t re t van Frank l in . 

A S C E N S I O N 
Op 19 november j l . verscheen de nieuwe serie post

zegels met portret van koningin Elisabeth I I , waarnaas t 
een of andere afbeelding betrekking hebbend op d i t 
gebied. De zegels zijn vervaardigd bij Bradbury Wilkin
son en zijn: 

yi d. bruin en zwart , waterverkrijging 
1 d. karmijnrose en zwart , kaar t van het eiland 
1^2 d. oranje en zwar t , Georgetown 
2 d. rood en zwart , kaar t van de Atlant ische Oceaan 

met aanduiding van de kabels die het ei land 
met Afrika en met Amerika verbinden 

2 |4 d. geelbruin en zwart , bergweg 
3 d. melkblauw en zwart , zeevogel 
4 d. groenblauw en zwar t , tonijn met lange vinnen 
6 d. grijsblauw en zwart , oceaangezicht 
7 d. olijf en zwar t , jonge zeeschildpadden 

i /— vermiljoen en zwar t , krab 
2/6 violet en zwar t . Wideawake (vogel) 
5/—■ jadegroen en zwar t , krater 

10/— lila en zwart , het eiland vanaf het noordwesten 
gezien. 

A U S T R A L I Ë 
In de loop der volgende maand of in maar t a .s . zal 

een postzegel in langwerpig formaat worden uitgegeven 
in de waarde 2 sh . . welke zegel een afbeelding zal be 
va t t en , welke de belangen van di t land in de Zuidpool
streek tot ui tdrukking brengt , n l . een kaar t van h e t 
Australisch Zuidpoolgebied en de ligging daarvan ten 
opzichte van het moederland ; links daarvan de Aust ra l i 
sche vlag, welke in maar t 1954 boven Vestford Hil l s 
woei. Het opschrift op di t zegel zal lu iden: , ,Aus t ra l ian 
Antarc t ic T e r r i t o r y " . Het zegel zal zowel voor fran
kering geldig zijn in genoemd gebied als in Austra l ië 
en zal het eerste zijn van een serie, welke voor pe rma
nent gebruik in d a t poolgebied is bes temd. De waarde 
2 sh werd het eerst gekozen omdat di t het porto ver
tegenwoordigt voer een luchtpostbrief naar het bu i t en 
land en dus in wijde kring bekendheid geeft aan Aust ra 
lische aanspraak op Poolgebied. 
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Vermoedelijk op 22 april a.s. zal een postzegel van 
4 d. worden uitgegeven ter herdenking van het feit, 
dat 100 jaar geleden voor de eerste maal het parlement 
onder verantwoordelijk bestuur van de staat Zuid-
Australië zitting hield. 

BASUTOLAND 
In ons vorige nummer op blz. 270 meldden wij 2 post

zegels. Dit berust op een drukfout, want het zijn geen 
»lostzegels maar portzegels. 

CAMBODJA 
De in ons augustus-nummer aangekondigde zegels 

ter herdenking van het feit, dat een jaar geleden dit land 
tot de Verenigde Naties werd toegelaten, verschenen 
op 14 december jl. en zijn: 
3 r. groen, blauw en rood, globe, vlaggen en portret 

van Schanouk 
4 r. 50 chineesblauw, idem 
8 r. 50 kardinaalrood, idem. 

CHILI 
Volgens ,,Stamp Collecting'' verschenen hier de 

volgende zegels met een diagonaalgestelde opdruk 
van het woord „Official", om als dienstzegels te worden 
gebruikt. Het zouden de zegels zijn: 3 p (Freire); 10 p 
(Pinto) en 50 p (Montt). 

Op 15 december verschenen 3 zegels ter herdenking 
van de 25ste verjaardag van de Santa Maria-universiteit 
te Valparaiso. Het zijn de waarden 5 p . voor de gewone 
post en 20 p . en 100 p . voor de luchtpost. 

COLUMBIA 
De in ons vorige nummer op blz. 275 aangevulde serie 

gewijd aan de departementen is nu met 7 zegels voltooid 
Deze laatste zegels zijn: 
4 c. groen en zwart, haven van Carthagena {dep. 

Bolivar) 
5 e. lilabruin en violetblauw, staalwerken van Paz 

del Rio (dep. Boyaca) 
15 c. blauw en zwart, kerk in de zoutmijnen van 

Zipaquira (dep. Cundinamarca) 
23 c. ultramarijn en zalmkleur, rijstvelden {dep. El 

Huila) 
alle zegels met afmeting 32 + 27 mm; de 5 en 15 c. in 
verticaal formaat de overige in horizontaal formaat; 

I P. lila en bronsgroen, suikerfabriek (dep. Valle del 
Cauca) 

3 P . rood en zwart, Amazone-rivier bij Leticia (Ama
zon iè) 

to P . geelbruin en groen, caoutchouc {EI Vaupès) 
alle met afmeting 37 + 28 mm; de lo P. verticaal de 
beide andere horizontaal formaat. 

CUBA 
Op I november jl . verschenen 4 postzegels, alle van 

I c. met een symbolische voorstelling op het kind be
trekking hebbende. De zegels zijn resp. in de kleuren 
blauw, rood, groen en sepia. 

Op 15 december jl. verschenen 2 zgn. Kerstzegels, 
beide met dezelfde afbeelding van de Wijzen uit het 
Oosten op kamelen. De waarden zijn 2 c en 4 c. 

De 2 p . luchtpostzegel met afbeelding van de vogel 
Jacona, gemeld m ons vorige nummer op blz. 275 werd. 
herdrukt in lichtgrijs en overdrukt in groen met de 
nieuwe waarde 12 c en een opschrift ter gelegenhell 
van de 12de vergadering van de Inter-Amerikaanse 
Pers Vereniging te Havana. De opdruk omvat een kaart 
van de beide Amerika's, het embleem der Vereniging 
en een ganzepen. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
Op 15 december kl. verschenen 8 postzegels ter ge

legenheid van de Olympische spelen 1956. Ieder zegel 
geeft de afbeelding van een bekend athleet met een 
stadion als achtergrond. Het zijn voor de gewone post: 
1 c. roodbruin en blauw, Fanny Blankers-Koen (Neder

land) 
2 c. sepia, blauw en rood, Jessie Owens 
3 c. violet en rood, Kitei Son (Japan) 
5 c. oranje, rood en blauw, Lord Burghley (Engeland) 
7 c. groen, blauw en rood. Bob Mathias (U.S.A.) 
en voor de luchtpost: 
II c. geel, blauw en rood, Paavo Nurmi {Finland) 
x6 c. rood en groen, Ugo Frigerio (Italië) 
17 c. blauw, gnjs en rood, Mildred Didnckson (U.S.A.) 

De zegels vertonen tevens de bij de afgebeelde persoon 
behorende landsvlag in de nationale kleuren. Zij ver
schenen bovendien in 2 miniatuurvelletjes, resp. be
vattende de zegels voor de gewone post en de zegels 
voor de luchtpost, welke velletjes tevens voorzien zijn 

van Olympische symbolen. De zegels werden in plaat-
druk vervaardigd. 

ECUADOR 
De loe verjaardag van het Handvest der Ver. Naties 

werd hier eerst nu op een postzegel voor de luchtpost
van I S 70, vermiljoen, herdacht. 

Verwacht worden 2 postzegels voor de luchtpost ter 
propagander ing van de sport, nl . : 
X S. groen, basketbal-speelster 
i S 70 violet, idem en kaart van Zuid-Amerika en 

vlaggen. 
ETHIOPIË 

Het 70-jarig bestaan van de hoofdstad Addis Abeba 
zal in februari a.s. op een 6-tal postzegels worden her
dacht. De zegels zullen in fel-rood ieder een andere 
letter in Amharic vertonen, welke letters tezamen de 
naam van de hoofdstad vormen. Ieder zegel vertoont 
voorts een of ander gezicht in die stad. Het zegelontwerp 
is van H. Shore. De plaatdruk werd verzorgd door 
De La Rue in Engeland, op papier met gekleurde 
ondergrond. Het zullen de volgende zegels zijn: 

5 c. donkerblauw en zalmkleur 
ïo c. groen op vleeskleur 
ï5 c. grijsachtig-paarsrood op bruinachtiggeel 
20 c. blauwgroen op lieh thru ingeel 
25 c. roodpaars op lavendelblauw 
30 c. oranjebruin op lichtgroenblauw. 

FORMOSA 
Op II november jl . verscheen een opdruk van 3 c. op 

het groene zegel (wilde gans) voor de algemene dienst, 
welk zegel indertijd werd gedrukt bij Ah Chow drukkerij 
Co en nu van de rode opdruk werd voorzien door de 
CEPW te Taipeh. 

GUATAMALA 
De in ons oktobernummer op blz. 215 gemelde revo

lutie-herdenkingszegels (bevrijdingszegels) werden aan
gevuld met een waarde voor de gewone post, n l . : 

3 c. bruin, petroleumbron, pijpleiding en kaart van 
het land (de fontein der vooruitgang) 

en 9 zegels voor de luchtpost, nl . : 
2 c. groen, blauw, rood, bruin, een indianenfiguur 

die een embleem in dolkvorm op een vlag aan
brengt (waarheid, recht en werk) 

4 c. karmijn en grijs, agrarische hervorming 
5 c. groenblauw en oranjebruin, de zon der democratie 

verlicht de overwinning 
6 c. donkerbruin en ultramarijn, symbool van de in

dustrie van dit land 
20 c. violet, sepia en blauw, het monument voor de 

slachtoffers van het communisme 
30 c. zwartblauw en olijf, haven van Champerico 
65 c. bruin en grijsgroen, handel, vrijheid en welvaart 
I Q. zwartbruin en veelkleurig, het anti-communisme 

verzekert Amerikaanse broederschap 
5 Q. donkergroen, roodbruin en blauw, kolonel Carlos 

Castillo Armas, president der republiek. 

IRAN 
Het bezoek dat de president van Pakistan aan dit 

land bracht werd herdacht op een postzegel met de 
portretten van deze president en de shah, alsmede de 
vlaggen der beide landen. De waarde is 
I R. bruin, groen, rood en geel. 

De Dag der Verenigde Naties was aanleiding tot de 
uitgifte van 2 postzegels, nl . : 
1 R. groen, embleem der V.N. en 5 kinderkopjes uit 

diverse landen 
2 R 50 groenblauw, embleem der V.N. en weegschaal. 

Het eeuwfeest van de telegraaf in dit land werd even
eens op een 2-tal postzegels herdacht, n.1. : 
2 R 50 blauw en groen, hoofdgebouw der telegraaf te 

Teheran 
6 R rose en roselila, telcgraafpalen en moskee. 

ISRAËL 
Voor 1957 staan de volgende uitgiften te wachten: 

herdenking 9e verjaardag der onafhankelijkheid (150 pr); 
3 nieuwjaarszegels; 
5e Maccabiah (sportspelen) (500 pr); 
serie herdenkingszegels 50-jarige Kunstsschool te 
Bazalel; serie van 4 zegels ter gelegenheid van de 
TABIS 1957 (internationale tentoonstelling in sep
tember 1957 te Tel Aviv). 

JAMAICA 
In de nieuwe serie postzegels met portret van koningin 

Elisabeth II , waarnaast een of andere afbeelding, ver
schenen op 17 december jl. de waarden 3 d, 4 d en 5 d. 

Door ons werden reeds in het julinummer 1956 de twee 
eerste waarden dezer serie gemeld. In de tussenliggende 
tijd zijn nog enkele waarden verschenen, zodat deze 
serie thans bestaat uit de volgende zegels, alle gedrukt 
op watermerkpapier ,,kroon en CA'* (meervoudig in 
schrijfletters): 

Yi d. zwart en donkeroranje, palmen, 1-5-56 
1 d. zwart en blauwgroen, suikerriet, 1-5-56 
2 d. zwart en karmijn, ananas, 2-8-56 
214 d. zwart en donkerblauw, bananen, 2-8-56 
3 d. groen en bruin, Mahoe-bloem, 17-12-56 
4 d. groen en blauw, broodvrucht, 27-12-56 
5 d. rood en groen, ackee (vrucht), 17-12-56 
6 d. zwart en roserood, dokter-vogel, 3-9-56 
8 d. oranje en blauwviolet, top van de blauwe-

berg, 15-11-56 
I Sh. blauw en groen. Botanische tuin van Hope 

15-12-56 
1/6 rood en blauw, raderboot op de Rio Grande, 

15-11-56 
3/— zwart en blauw, wapen van Jamaica, 2-8-56 
5/% zwart en karmijn, idem, 15-8-56 

10/— zwart en blauwgroen, idem, 15-8-56 
£ r . zwart en paarsrood, idem, 15-8-56 

De Yz d. t/m 6 d. hebben kamtanding 13, de overige 
waarden kamtanding i r ^ . De 3 sh en 5 sh zijn in hori
zontaal en de overige in verticaal-formaat. De shilling-
waarden en het pond zijn in groter formaat dan de overige 
zegels der serie. 

JAPAN 
Op 28 oktober j l . verschenen 2 postzegels ter gelegen

heid van de Xle nationale athletiek-wedstrijden. Zoals 
gebruikelijk voor deze herdenkingszegels zijn zij in 
samenhang en zijn: 
5 yen, violet, verspringen 

ïo ,, grijsgroen, basket-ball wedstrijd voor vrouwen. 
De Week van de Postzegel 1956 was aanleiding tot 

de uitgifte op 1 november jl . van een postzegel met 
afbeelding van het portret van de beroemde toneel
speler Ichikawa Ebizo, afgebeeld in de rol van Take-
mura Teinoshin. Het is een zegel van 10 yen, zalmkleur, 
zwart en zilver. Oplage 5 miljoen stuks. 

Het bereiken van de top van de Manashu werd op 
3 november jl. herdacht op een postzegel van 10 yen, 
blauw, bruin en rood. Oplage eveneens 5 miljoen stuks. 

Het gebruikelijke nieuwjaarszegel vertoont dit jaar 
evenals vorige jaren een stukje kinderspeelgoed. Dit 
jaar is het een karretje in de vorm van een walvis. Het 
is een zegel in gewoon formaat in de waarde 5 yen. 
Oplage 6 miljoen stuks. 

KOREA (Zuid) 
Op I november jl. verscheen ter gelegenheid van de 

Olympische Spelen 1956 een tweetal postzegels nl . : 
20 w. oranje, hand met toorts, lauwertak en de 5 ringen 
50 w. groen, idem. 

NIEUW ZEELAND 
Wij geven hierbij de afbeelding van de beide zegels 

gemeld in ons augustusnummer 1956 op blz. 171, welke 
zegels volgende maand zullen verschijnen ter herdenking 
van de 75ste verjaardag van het eerste export van 
schapenvlees op 15 februari 1882 vanuit Port Chalmers 
met het zeilschip Dunedin. De zegels zijn gedrukt bij 
Messrs Harrison & Sons Ltd in Engeland; rasterdiep
druk in vellen van 120 zegels. De kleuren der zegels zijn: 
4 d. blauw en 8 d. oranje. 

0ämk 

PARAGUAY 
De koerserende seriezegels werd uitgebreid met 2 

waarden, nl . : 
90 c. ultramarijn, wapen 
4 G 20 groen, idem. 

ivss 
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CHINA OP 26 JANUARI A. S. WORDT DOOR ONS WEDER
OM EEN ZEER BELANGRIIKE VEILING GEHOUDEN. CHINA 

CHINA 

Deze veiling bevat o.a. een zeer importante afdeling CHINA waarbij Duits China, 
Amerikaanse Kantoren enz. 
Vele uiterst zeldzame exemplaren zijn in Nederland nog nooit aan de markt ge
weest. Voor de specialisten op dit gebied is deze veiling een unieke gelegenheid. 
Ook mochten wij o.a. een Overzeeverzameling ontvangen tot 1900, waardoor Zuid
en Centraal-Amerika, Franse Koloniën en Engelse Koloniën goed vertegenwoordigd 
zijn. 
Als gewoonlijk is de afdeling collecties en restanten een ernstige bestudering zeer 
zeker waard. 

Voor hen die onze catalogus nog niet regelmatig ontvangen, wordt deze gratis op aan
vraag toegezonden. 

De volgende veiling vindt plaats eind februari en toevoeging van beter materiaal 
kan nog tot 16 februari geschieden. 

POSTZEGELHANDEL R. POSTEMA 
SINGEL 276 - AMSTERDAM-C - TELEFOON 49749. 

.J 
P H I U P P U N E N 

Op 28 november j l . werden 2 postzegels uitgegeven 
ter gelegenheid van het ae nat ionaal Eucharistisch 
Congres, beide met gelijke afbeelding, n l . het houten 
beeld van het Heilige H a r t , gebeeldhouwd door Dr José 
Rizal op de leeftijd van 13 jaar . Ter weerszijde is resp. 
een versiering van korenaren en van druiven aange
bracht . De waarden zijn: 5 c . olijf en 20 c. rood. 

S P A A N S E K O L O N I Ë N 

Op 23 november j l . verschenen weer ter gelegenheid 
van de Dag van de Koloniale Postzegel de gebruike
lijke zegels met toeslag en wel : 

G u i n e a ( S p a a n s - ) 
5 + 5 e t s . b ru in , wapen 

15 + 5 e ts . blauwgrijs, inlanders aan de arbeid, en 
wapen 

60 ets. geelgroen, als 5 e t s . 

Ifni 
5 + 5 e t s . donkerbruin, anti lopen en wapen 

15 + 5 e t s . geelbruin, inlandse vrouw een muziek
instrument (soort trommel) bespelende 

70 ets. groen, herder met schaap en geit , en wapen 

S a h a r a ( S p a a n s e - ) 
5 + 5 e ts . donkerpaars, inlander op kameel en wapen 

15 + 5 e ts . bruingeel , inlandshoofd en wapen 
70 ets. groen, als 5 ct=. 
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T H A I L A N D 
Het in 1951 verschenen zegel van 25 s, zwartblauw 

enl ichtb lauw, te re revandeVeren igdeNat ies , verscheen 
op 25 oktober j l . ter gelegenheid van de Dag der Ver
enigde Naties met de verticale opdruk , ,1956" in violet . 

V E R E N I G D E S T A T E N VAN A M E R I K A 
Op 9 november j l . verscheen het 3e zegel gewijd aan 

de bescherming van het wild, n l . de 3 c. groen, koning
zalm. De eerste dag van verkoop beliep 851.957 zegels, 
waarvan 346.800 op eerste-dag enveloppe werden afge
stempeld . 

Op 15 december j l . verscheen het eerst te Washington 
D.C. een postzegel van 3 c. als , ,Kinderpostzegel 1 9 5 6 " . 
Dit zegel draagt het opschrift: , .Friendship- The Key 
To World P e a c e " (Vriendschap- de sleutel tot wereld
vrede) . Het zegel vertoont een groepje kinderen van 
diverse delen der wereld, die naar een l icht-uitstralende 
sleutel kijken. Het ontwerp voor di t zegel is van een 
scholier uit Hawai i . Oplage 120 miljoen s tuks . 

V I E T N A M ( N o o r d - ) 
De ie verjaardag van de dood van Tian Bang Ninh 

(igio—1955) werd op een 4-tal postzegels met zijn 
portret herdacht Het zijn: 

5 dong, lichtgroen 
l o , , rose 
20 , , geelbruin en sepia 

100 ,, blauw. 

V I E T N A M ( Z u i d - ) 
De ie verjaardag van de republiek werd op een 4-tal 

postzegels herdacht met afbeelding van een bamboe-
loot. Deze zegels zijn: 
50 e . rood 2 p. groen 
I p . 50 violet 4 p . blauw 

Op 7 november j l . verschenen 4 postzegels ten bate 
van het broederschapswerk en geven als afbeelding een 
jongen en een meisje. De waarden zijn: 
1 p . rose 6 p . lila 
2 p . groen 35 P- violetblauw. 

In de serie met portret van president Ngo Dinh Diem 
verschenen op 9 november j l . de volgende waarden: 
o p . 20 oranjerood 10 p . lichtblauw 
o p . 30 lila 20 p . zwart 
z p . violet 100 p . bruin . 
5 p . zwart 

Reeds verschenen de Op . 50, i p . 50, 4 p , 9 p . en 35 p . 

V I R G I N I A - E I L A N D E N 
De in ons septembernummer op blz. 195 aangekondig

de zegels der nieuwe serie met portret van Kon. Elisa
beth I l verscheen op i november j l . 

I S R A Ë L 
Als i e uitgave staat di t jaar een serie van 3 post

zegels met toeslag te wachten ten bate van de nat ionale 
weerstand. Deze zegels zullen een zwaard en olijftak 
vertonen, het embleem der vroegere joodse onder
grondse vereniging Haganah. Het ontwerp is van O. 
Wallish te Tel Aviv. Met inbegrip van de toeslag vor
men de waarden met inbegrip van de toeslag de nieuwe 
porto 's voor binnenlands verkeer sedert 5 december ]l. 
en voor buitenlands verkeer sedert i januari j l . , zodat 
in feite geen extra heffing is opgelegd. De zegels zullen 
zijn: 

80 p . + 20 p . groen 
150 p . + 50 p . rood 
350 p . + 50 p . blauw. 

C O L U M B I A 
Het 7e eeuwfeest van de heihge Isabella van Honga

rije werd op een postzegel van 5 c. roodpaars, herdacht . 
Dit zegel vertoont de afbeelding van het aan haai ge
wijde al taar in de hoofdkerk te Bogota, en werd in raster-
diepdruk vervaardigd in de Staatsdrukkerij te Wenen. 

Het 4e eeuwfeest van St Ignatius Loyola, de stichter 
van de orde der Jesuiten, werd op postzegel van 5 c. 
b lauw, met zijn portret en op de "ach tergrond een kruis , 
herdacht . Dit zegel werd in plaatdruk vervaardigd bij 
De La Rue in Londen vervaardigd. Vermoedelijk wordt 
hieraan nog een zegel van 15 c . voor de luchtpost toe
gevoegd . 

C U B A 
In december 1956 zou hier nog een postzegel ver

schijnen van 4 c. met afbeelding van Raemundo 
Menocal. 

In deze maand zou een postzegel van 4 c . volgen met 
portret van Morua Delgado, alsmede 3 postzegels ter 
herdenking van de nationale bibliotheek en wel voor 
de gewone post een zegel van 4 c. en voor de luchtpost 
de zegels van 8 e. en 12 c. 

In maar t a .s . zullen niet minder dan 8 postzegels 
volgen voor de luchtpost, zulks ten bate van het her
stellingsoord van het P .T.T.-personeel . 

Ook een serie van 4 postzegels ten bate van Pro 
Juven tu t e s taa t op het programma. Di t zullen zegels 
zijn met afbeelding op sportgebied, n l . bozen , base-ball 
duiken en korfbal. 
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Nederlandse Bond van Filatelisten-Ver
enigingen 
Secretaris: K. E. König 
Dahliastraat 26, Koog a/d Zaan. Tel. 
02980-2013. 
Koninklüke goedkeuring, naamsveran
dering. 

De nieuwe statuten van de Bond zijn 
bij Koninklijk besluit van 19 november 
1956, no 33, goedgekeurd Sedertdien is 
dus de nieuwe naam van kracht, t w 
„Nederlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen" 

KORT VERSLAG van de bondsbe
stuursvergadering op 10 oktober 1956 
in het „Domhotel" te Utrecht 
De notulen en het kort verslag van 

de vergadering van 7 augustus 1956 
worden goedgekeurd 

De notulen van de voorzittersverga
dering — gehouden te Vlaardingen — 
zullen in het eerstvolgende Mededelin
genblad worden opgenomen Tevens 
zal dan het voorstel voor een gewijzigd 
contract nopens de bondsbibliotheek 
worden gepubliceerd 

Een kostenopgaaf zal worden ge
vraagd voor een bondstentoonstelhngs-
medaille en idem plaquette met gewij
zigd randschrift en moderner uitvoe
ring 

De avond wordt verder gevuld met 
besprekingen van interne aard 

De 2e Secretaris D O Kirchner 

KORT VERSLAG van de bondsbe
stuursvergadering van 6 november 
1956 in het Groothandelsgebouw te 
Rotterdam 
De concept-notulen van de voorzit-

tersvergadenng te Vlaardingen worden 
na behandeling goedgekeurd en zullen 
in het a s Mededelingenblad worden 
opgenomen 

De notulen en het kort verslag van 
de vergadering van 10 oktober 1956 
worden eveneens goedgekeurd 

Van de Stichting „Het Nederlandse 
Postmuseum" is een afwijzend ant
woord binnengekomen op het nieuwe 
verzoek, om bekend te maken welke 
hoeveelheid zegels van bepaalde uitgif
ten op veilingen zijn verkocht 

Met genoegen constateert het Bonds-
bestuur, dat de Raad van Beheer voort
aan alleen aan leden van de bij de Bond 
aangesloten verenigingen zal toestaan 
kleine advertenties te plaatsen 

Nadat de vergadering voor een kort 
bezoek aan de receptie van de Rotter-
damsche Philatelisten-Vereeniging is 

Als 58 ste vereniging trad tot ons Maandblad toe 

de Stichting Ontspanningsvereniging Sociale 

Verzekeringsbank, afd. Philatelie, te Amster

dam, met 58 leden. 

Wij heten haar van harte weihom I 

onderbroken, worden verscheidene in
gekomen stukken behandeld 

Aan de vereniging „Santpoort" zal 
voor haar 20-jarig bestaan de tentoon-
stellingsmedaille in brons, benevens 
een album voor de jeugd worden ge
schonken 

De eerste bespreking over de filate-
listendagen in het voorjaar 1957 te Den 
Helder heeft plaats gevonden 

O m komen nog in besprekmg de bi
bliotheek en de vergadering van de 
Raad van Beheer 

In de redactiecommissie voor het 
„Handboek" worden benoemd de heren 
Eijgenraam, Kirchner en Poulie, ter-

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 

Wnd-secr D J G Verzijden, Gode-
Imdeweg 44, Naarden Tel 02959-5427 

Secretariaat De heren secretarissen van de afde 
lingen worden verzocht het jaarverslag over 1956 
met de ledenhjst per 1 januari 1957 vóór 31 januari 
1957 in te zenden aan het w n secretariaat 

Betaling contr ibut ie 1957 De leden worden be 
leefd uitgenodigd de contributie voor het jaar 1957 
ad ƒ 5,— vóór 1 februari 1957 te voldoen door 
overschrijving op girorekening, 33805 ten name van 
de penningmeester der Ned Vereniging van Post 
zegelverzamelaars te Bassum Na 1 februari zal over 
het bedrag vermeerderd met 30 cent aan incasso
kosten worden beschikt De leden in Indonesië 
worden verzocht hun relatie in Nederland op te 
dragen de contributie over 1957 over te schrijven 
op bovengenoemde girorekening 

Agenda Algemene Vergadering Voorlopige agenda 
voor de algemene vergadering welke zal worden 
gehouden op donderdag 30 mei 1957 (Hemelvaarts 
dag) te Krommenie 

1 Opening en mededelingen, 2 Verslag van de 
algemene vergadering 1936 3 Inmiddels reedi af
zonderlijk verschenen verslag over 1956 4 Verslag 
van de penningmeester met rekening en verant 
woording over 1956, 5 verslag van de afdeling 
rondzending met de rekening en verantwoording 

wijl de mogelijkheid wordt opengesteld 
bepaalde adviseurs aan te trekken 

De 2e Secretaris D O Kirchner. 

MEDEDELING 
BONDSSECRETARIAAT 

Door overstelpend veel werk, veroor
zaakt door verandering van betrekking 
van ondergetekend«, is er enige ach
terstand in de correspondentie ont
staan, die vermoedelijk op het tijdstip, 
dat u dit leest, zal zijn ingehaald On
dergetekende verzoekt derhalve hierbij 
om clementie 

De Secretaris K E König. 

over 1956, 6 Rappor t van de financiële commissie, 
7 Begroting 1957, 8 Vaststelling van het aantal 
bestuursleden Het bestuur stelt voor hierin geen 
wijziging te brengen, 9 Verkiezing van drie be
stuursleden De heren Mr C M Loef, J P Lie-
nesch stellen zich herkiesbaar Het bestuur zal 
t z t een kandidaat stellen in plaats van wijlen de 
heer P J M Boel, 10 Verkiezing Ie secretaris 
Afdelingen en leden die nadere kandidaten wensen 
te stellen worden verzocht hiervan mededeling te 
doen aan het w n secretariaat vóór 25 maart 1957, 
11 Benoeming financiële commissie, 12 Plaats waar 
de volgende algemene vergadering zal worden ge
houden Het bestuur stelt voor Amsterdam, 13 Wa t 
verder ter tafel zal worden gebracht, 14 Rondvraag, 
15 Sluiting 
Verschijnt in jaarboek 1957 

Nieuwe leden Alle aanmeldingen in het december-
nummei 

Aanmeldingen 1127 K J Blok van Laer Joh 
Vijghstraat 36, Nijmegen, 565 W E H Braun, 
Djalan Tosan 86 Djakar ta , 1131 J Burema, Wilhel-
minastraat 29 Westerbork (Dr) 1142 N Couvée, 
A Geertstraat 52 Olst 546 G van de Esschert, 
Voorstad 9 Borculo, 574 G Frohn Fort Amstei 
dam 17 Willemstad Curafao , 1152 Mevrouw H J 
J van Gelderen Esveld, Burg Colijnstraat 100, Bos
k o o p , 647 J M Grooters , Emmastraat 7 Coevor 
den 463 Mevrouw G de Haan Terlouw, Weiland 
52, Nieuwerbrug , 460 P H den Haan, Wi lhbrord-
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laan 2, Oestgeest, 652 A R Haseth Seroe Grandi 
76 Willemstad, Cu ra f ao , 497 J C Hendriks Ra 
vtn^eg 149, Ape ldoorn , 1163 W Jongens, Mulders
weg 6, Nijmegen, 665 Kamperdijk, Gi oenoordlaan 13, 
Apeldoorn, 1167 A G T Keukens, Prof de L 
Wendelstraat 11, Nijmegen, M69 W E Keur, Salis
bury, Conn U S A , 671 P Kranenburg, Hofweg 
11, Juhanadorp, C u r a j a o , 1177 K Laros, Laag-
Boskoop 6, Hazerswoude , 767 G Lebbink, Andreas 
Bonnstraat 16 I, Amsterdam-Oost , 798 J C Nebbe-
hng, Prinses Margrie ts t raat 25, Cas tncum, 778 J C 
van Riei, Prinses Beatnxs t raa t 25, Cas tncum, 468 
T C Rieuwerts, Spoorstraat 44, Bodegraven, 505 
RoUoos, Oudegoedstraat 87, Deventer, 819 Mevrouw 
N Roos-Hart, Hessenstraat 1, Borculo, 466 P 
Sjaardema, Spoors t raat 42, Bodegraven, 1209 A 
Spijker, K 1, T w i s k , 1217 L H Tholen. Wilhel-
minaplantsoen, U t r e c h t , 862 T E Timmermans, 
p/a C S M Emmastad , Cura jao , 1254 C Tresfon, 
Zwolseweg 165, Deventer , 967 T L Verboom, 
Blauwhuisweg 23, Almelo , 1472 L Verschoor, Frans 
Halsstraat 2, Emmastad, Curafao , 478 D M Ver-
sluis, Spoorlaan 6, Zwammerdam, 1259 P Vinke, 
Boeckholtstraat 50, Deventer , 1663 C Westra, Mau-
ntslaan 15, Emmastad, Curasao , 1262 G Woldringh, 
Goudse Rijweg 135, Boskoop, 1265 T h J H Woud
stra de Meesterstraat 9, Delft, 1288 R Zappey, 
Tjer Hiddeslaan 12, Emmastad Curasao 

Overschrijving l idmaatschap 271 P C van Dtiem 
op G H van D n e m M M , Nor thhampton Acco
mack, memorial Hospi ta l , Nassawadox Viiginia, 
U S A 

Bedankt 695 W Amons, 772 Mevr A Butter 
Slooves, 682 L G Feenstra, 751 Ds H P Fort-
gens, 1193 J de Goede, 604 H Grooten, 2237 C 
Hamaker, 482 Dr S v d Hars t , 1781 L van 
Heugel 969 C T h van Holstein, 2037 J v d 
Jagt, 1884 J Koomen, 1002 G J Messerschmidt, 
435 H J Neelen, 2181 H J A Norden , 1057 
H W Reilingh, 186 A de Ruy te r , 2138 F J 
Strater 1651 W van Veen 

Overleden 750 P J M Boel, 2092 Mei M E 
van dei Weyde 

Bedanken ingetrokken 2126 W Z C Hinderks, 
Nachti-li;aalstraat 44, Almelo 

POSTZEGELVERENIGING 
„BREDA" Seer Mevr C G H Bo-
de-Flohil, Gmnekenweg 108, Breda 

Overleden 387 F A L v d Bergh 
Bedankt als lid 335 G Andreae, 701 J Ben-

naars 515 J J M de Bent, H I Ch A Buys, 103 
D J H Copier, 684 W J J Corssmit, 160 A A 
V Daalen, 169 J L G v Du yn , 51 J M Gosse, 
72 C H V Herwerden , 218 E Klüvers, 345 P J 
V Kray, 339 J B Leeuwenberg, 469 Mevr A 
Loenhout Nerr ings, 231 F J v Lier, 317 H W 
Mäanders Jr , 488 Seminarie Ypelaar 366 D C 
Shs, 216 C M J Sprengers, 484 H Ch Tenre t , 
164 J A V Unen 527 C Vriese, 13 M A v d 
Zande, 604 I Zwaaf 

Nieuwe leden G Bakx, Breda Fagelstraat 25b, 
696 C V Dmthe r , Roosendaal, Burgstraat 81, 656 
L A Kolk, Breda, Grote Markt 25 N O R 669 

W C Korving, Breda, Schimmelpenninckstraat 31, 
NOR EUR 72 A Smit Sprang Capelle, Juliana-
laan 6, EUR BE, 659 Mr H G Ubbink, Breda, 
Gr Engelbertlaan 21c, EUR BE N O R , 484 J A 
Visscher Breda, Jacob Catssingel 25, EUR BE 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „HOLLANDIA", 
AMSTERDAM Seer A D Aeijelts, 
Churchill-laan 175 I, Amsterdam-Z 2 

Ledenvergadering op \n jdag 25 januan 1957 te 
20 15 uur in hotel , ,Krasnapolsky' , Warmoesstraat, 
Amsterdam C De veiling wordt gehouden van 
19 30—20 15 uur 

Kandidaatleden 32 Mevr de Haas, Bernissestraat 
52 II, Amsterdam Z , 281 S W B Knaack, Vale-
riusstraat 46 hs , Amsterdam Z , 295 H N M A 
Robertz, Dorpsstraat 78, Nieuwvecn ( Z H ) , 275 
G van Tienhoven Morgenstond 8 Amstelveen 

Nieuwe leden 259 J J M Andnesse, 234 J van 
der Burg, 240 T h H Goutsmit , 270 J de Jager, 
263 P A Kievits, 227 J Kloet, 231 B Migchelsen, 
273 DTS J G Morreau 258 A Spiegel, 225 P 
Vermaning 

Overleden 43 R H Fwijk 624 N Streep, 845 
B Rodenhuis 

Bedankt per 31 ok tober 1956 190 C W Bofmger, 
703 L Th Guljé, 751 H O Koek, 467 I Mole
naar, 90 Dr N van dei Walle 

Opzegging ingetrokken 415 J H Sanders, Cura-
9aostraat 15 Til, Amste idam W 

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 

Nieuwe leden L F Bakker, Goudcnret,cnstraat 
65, Mc] M Bordewijk, Gravenstraat 5, C M van 

Ast, Prins Mauntslaan 156, Mr G W A de Veer, 
Waalsdorperweg 80, C Hesselink Schimmelweg 383, 
alle te 's Gravenhage, J W Timmer Burg Elscn-
laan 177, Rijswijk, Z H , H L T Ubbirk Staring
kade 34, Voorburg 

Bedankt als hd Ir H M Braam J 2 Bryl Mei 
A M Cramer , G W Enger, H P A Hagemeyer, 
W G van H a t t u m , A J Loekemeyei, J A J 
Risseeuw, G van Tienhoven, B Uyterhnden | | 
de Vos tot Kederveen Cappel, L de Wolff 

Kandidaat-leden J Adams de Sillestiaat 230 N 
van Wijk, Wassenaarseweg 205, beiden te 's Graven
hage, D J Fokker, Bosschestraat 131 Scheveningen 

Vergadering De eerstvolgende veigadenng zal ge
houden worden op dondei dag 24 januari 1957 op 
nog nader op te geven plaats en ti)d 

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

Bestuursvergadering op dinsdag 22 januari a s des 
n m 8 uur ten huize van de heer Reinties 

Ledenvergadering op dinsdag 29 januari a s des 
n m 8 uur in TIVOLI Spreker H G van de 
Westeringh over Poststukken 

Landenwedstrijd Australië na 1914 
Nieuwe leden 4 kandidaat leden \ermeld in het 

dtcember nummer 
Kindidaat-leden L v d Ham A H Gerha id-

straat 7, Utrecht (E), G H Broekhuijzcn Linnaeus-
laan 63, Utrecht (E) Dr N \ an de ^ alle Ko
ningslaan 2, Utrecht (E) 

Af te voeren W B Evers 

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

Het bestuur geeft met groot leedwtzen ken 
nis van het overlijden op 14 december 1956, 
na een langdurig smartelijk lijden \ an de 
heer 

P ZONNEVIJLLE 
die vele jaren de voorzi t ter en de stuwende 
kracht is geweest van de Commissie voor 
het Jubileumfonds en daardoor in belang
rijke mate heeft bijgediagen tot het slagen 
van de viering van het 30 jarig bestaan 
Met Zonnevijlle is een lid heengegaan dat 
steeds met hart en ziel aan de \ ei cniging 
verknocht was en op wiens medewerking 
nimmer tevergeefs een beroep werd gedaan 
Zijn welwillende gastvrijheid op de don 
derdagavond bijeenkomsten is genoegzaam 
bekend 
Allen die hem kenden zullen hem noode 
missen Hij ruste in ^ rede 

Ledenvergadering De eerstvolgende „ewone leden
vergadering wordt gehouden op maandag 28 januari 
a s in de vergaderzaal no 8 van het Groothandels
gebouw, 2e verdieping hoofdingang A Stations 
plem 5 te Rot terdam Aanvang 20 uur Zaal open 
19,30 uur Gewone agenda Bezichtiging van de 
kavels voor dt \ ciling op zaterdag 26 januari a s 
in ons clublokaal en voor de aanvang van de ver
gadering 

Jaarvergadoring: Deze wordt gehouden op maan
dag 25 februari a s in het Gioothandelsgebouw 

Volgende vergaderingen In 1957 op de maandagen 
25 maart , 29 april 27 mei, 24 lum 29 juh, 30 sep
tember 21 oktober , 25 november en 23 december, 
alle in het Groothandelsgebouw In de maand augus
tus wordt zoals gebruikelijk, met vergaderd 
N O T E R E N S V P • 

Penningmeester Nadat dezt functie tijdelijk door 
de heer H Willemsen is waargenomen, zal in het 
ver \o lg als pcnningmeestei optreden de heer E F 
Gillissen 

Afdeling aankoop He t telefoonnummer van de 
heer F Vermeer is gewijzigd m 122901 

Clubbijeenkomsten Zaterdag van 15 tot 17 30 uur 
in de bovenzaal ^an Café Restaurant ,,De Z o n " , 
Noordsingel 101 te Rot te rdam-Noord , donderdags 
van 19 30 tot 22 30 u in Cafe , De Gunst Brielse-
laan 192 te Rot terdam Zuid 

Bibliotheek De heer Van Mameien heeft mede
gedeeld wegens tijdgebrek met meer in de gelegen
heid te zijn de belangen van de bibliotheek waar te 
nemen In zijn plaats is de heer C de Wit bereid 
gevonden des zaterdags in ons clublokaal in ,,De 
Zon ' beschikbaar te zijn voor het uitlenen en terug
ontvangen van boeken en tijdschriften uit de biblio
theek en wel van ca 15 30 tot ca 16 30 uur 

Betaling contr ibutie 1957 De leden die zulks nog 
niei deden wordt \ e rzocht de contributie voor het 
jaar 1957 ad f 5,50 (junioren f 4,50) te voldoen 
dooi stort ing of overschrijving op girorekening nr 

517293 ten name van de Rotterdamse Philatehsten 
Verctniging Administratie Contr ibut ie te Rot ter
dam Z I 

Nieuwe leden 504 W van Berkel, Heemraads-
singel 213 b, Rot te rdam C 2 , 512 C van Erp, 
Willem Ruyslaan 28 d Rot te rdam O 514 J H L 
Heijnsius, Kastanjesingel 71 a, Ro t t e rdam-N 2 519 
T A Zijlstra Jr Korhaanstr 14 b , Rot terdam-Z 1 

Opzegging ingetrokken 803 ] Rademakers, Zeist, 
893 D ] van Mameren Rot terdam C 2 

Overleden 417 P Zonnevijlle 
Bedankt per 1-1-57 111 H P van der Lelie, 141 

J Kans, 362 J W Regeer, 526 J T h 1 Melchers, 
579 I Bronder, 859 W H Vervloei , 1005 Mej 
G W Boon, 1333 B J Knuist, 1498 B W Voets 
Hiermede zijn alle tijdig door het secretariaat ont
vangen opzeggingen gemeld 

INTERNATIONALE VERENIGING 
„PHILATELICA" Secr H L Stof
fels, Sinaasappelstraat 23, Den Haag. 
Tel 33 8316 Beheerder Centraal Le-
denregister N F Hedeman, Valken-
boschkade 88, Den Haag 
Laatste mededeling - Contr ibut ie 1957 Aangezien 
de contributiekaarten onherroepelijk op 1 febr a.s. 
ter incasso worden gegeven, kun t u thans nog, ter 
voorkoming van / 0,60 inc en adm kosten, uw 
postrekening 31 52 84 t n Alg Penn I V ,,PhiIate-
lica , Hulshorststraat 249, Den Haag, met vermel-
dinj, van lidmaatschapsnummer, enz 

Z i j DIE LID ZIJN V A N EEN AFDELING 
BETALEN H U N C O N T R I B U T I E RECHTSTREEKS 
AAN H U N AFD PENNINGMEESTER 

De contr ibutie bedraagt, uitgezonderd de afde-
lings contributie a Nederland ƒ 6,— per jaar, b 
Buitenland f 7,— per jaar 
Atdehngsseeretarissen 

AALSMEER ( A r ) A Filius, Kerkweg 56, Aals
meer 

AMERSFOORT ( A t ) A E Dudok van Heel, 
Dillenburglaan 2, Amersfoort 

AMSTERDAM (Am ) R v d Velde Rozen-
daalsestiaat 8 hs, Amsterdam O 

D L V F N T E R (EW-) T van Heuvel, Brinkgrever-
weg 3^ Deventer 

DRIEBERGEN (Dn ) word t nader bekend ge
maakt 

LMMEN (Em ) A Kuipers Noordbargerstraat 
106, Emmen 

E N K H U I Z E N (En ) )ac Kofman, Noorderweg 
22, Enkhuizen 

FLAKKEE (Fe) F van Herwijnen Meidoornstr 8, 
Middclharnis 

GOES (Gs) Dr Ch J Philips, A ] kade 11, 
Goes 

's G R A V E N H A G E (Gv ) C L Bakker, Fulton-
straat 239, 's Gravenhage 

HAARLEM (Hm ) J Elsenbroek, Muiderslotweg 
117 Haarlem 

HARDERWIJK (Hk ) H B P Stemerding, Leu-
\Lnumseweg U , Harderwijk 

t H O G E L A N D (Hd ) I Klip, Torenstraat A 80 
Ui thuizer meeden 

' t KABINETSTUK (Kk ) G I M.nholts Stads
weg 3, Oosterhogebrug (Gr ) 

KAMPEN (Kn ) W G Ch Albrecht Maunts-
straat 15 Kampen 

LAND VAN C A D Z A N D (Cd ) H P C van 
Melle, Burgem Gerntsenstraat 21, Bieskens 

LANGEDIJK (Lk ) P Schoenmaker Dorpsstraat 
173 A, Zuid Scharwoude 

LISSE (Le ) G Segers Pzn Kanaalstr 70, Lisse 
MAASTRICHT (Mt ) A Schreppers, Mm Tal-

mastraat 31 Maastricht 
MLPPEL (Ml ) H Rondhuis Soembistiaat 28 

Meppel 
N O O R D W I J K (Nk ) S A V d Oever. Pan-

huisstraat 34, Noord wijk 
G J PEFLLN (Gp ) A v d Berge. Korte R n g 

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

103 Nituw lekkerland 
R O T T f R D A M (Rm ) J F van Golde, Noord-

molensiraat 6 B Rotterdam 
S C H O U W E N D U I V E L A N D (Sd ) , ] Francke, 

Nieuwe Bogerdstraat 24 Zierikzee 
SOEST ( S t ) A T Meijer, Ossendamweg 20 Soest 
TIEL (Tl ) A C van Haaften Prinses Manjke-

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

Zuilen-Utrecht 
VENLO (Vo ) E Heijting, Herungerweg 9, Venlo 
VLISSINGEN ( V n ) C W Louwerse Paul Kru-

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

Griffioen 24 Middelburg 
W E F R T (Wt ) Mej L Weerts , Wilhelminasmgel 

36 Weert 
WFESP (Wp ) H J Meenink, Middenstraat 64, 

Weesp 
NX OERDEN ( W o ) J V d Velden, v d Valk 

Boumanlaan 61, Woerden 
ZEIST (Zt ") T Schipper, Tesselschadelaan 11, 

Zeist 
ZWOLLE (Ze ) E Gillet, Vioherenstraat 23, 

Zwolle 
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Vergaderingen en bijeenkomsten: 
Aalsmeer: Ie dinsdag, 20 uur Gebonw „Trene**» 

Kanaalstraat, Aalsmeer 
Alblasserdam. Ie maandag, 20 uur . Gemeente 

Secretaris, Molenstraat, Kinderdijk. 
Amersfoort : Ie donderdag, 20 u u r . Zaal Amers-

foortse Gemeenschap, Paulus Buyslaan 1, Amersfoort . 
Amstelveen: 3e woensdag, 20 uur , ,Het Dorstige 

H e r t " , Amstelveen (hid Aalsmeer) 
Amsterdam: Ie donderdag, 20 uu r . , ,Modern" , K.1 

Gartmanplantsoen, Amsterdam (vergadering), 3e 
donderdag, 20 uur , ,Modern" (ruilen) 

Bruinisse. Na convocatie (Afd G j Peelen) 
Deventer: Ie vrijdag, 19 30 uur ,,De Hereni

g ing" , Grote Poot 2, Deventer 
Driebergen: 2e donderdag, 20 uur Nuts^ebouw, 

Bosstraat 9, Driebergen 
Emmen Laatste maandag 20 uur Hotel Gninnie, 

Stationstraat 16, Emmen 
Enkhuizen: 22 februari , 20 uur Oraniezaal, 

Kaasmarkt 4 Enkhuizen 
Goes. 3e dinsdag, 19 30 uur Hotel Centiaal , 

markt . Goes 
's Gravenhage* 4e woensdag, 19 30 u u r : Parkhotel , 

Molenstraat, Den Haag, 2e woensdag, 19 30 uur : 
Cafe-Rest L'Fsperance, Laan v Meerdervoort 205 A, 
Den Haag ruilavond iedere z i te idag 1—5 uur, 
,,Ainicitia , Vesteinde 16, Den Haag {BeursJ 

Haarlem 3e vri)dag, 20 uur H K B Tempeliers-
I traat 35, Haarlem 

Harderwijk. Ie woensdag 20 uur Hotel Baars, 
Kei kplein. Harderwijk 

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

Kampen. 2e woensdag, 20 uur „De Stadsherberg", 
IJss( Ikade, Kampen 

Lisse: 18 )aar en ouder Ie dinsdaj,, ruilavond 
2e dinsdag, junioren 3e woensdag, alle bijeenkom
sten in de B L O -school, Laan van Rijckevorsei. 

Maastricht 2e maandag, 20 uur Rest Prins van 
Oranje, Grote Staat 45, Maastricht 

Meppel. 2e maandag, 20 uur Zaal Donker, Kl 
0 \ e r s t r a a t , Meppel 

Middelburg 3e donderdag, 20 uur ,,De Een
drach t" , Grote Markt , Middelburg 

Middelhirnis na convocatie 
Noordscharwoude 4 februari 20 uur Hotel 

Biir^, B 29 Noordscharwoude 
Noordwijk 2e dinsdag 20 uur Hotel , De Zee-

l e tuw" , Kon Wilh Boul 2 Noordwijk 
Oostburg Ie maandag 19 uur Zaal Vet hulst. 

Markt , Oostbnig (Afd Land van Cadzand) 
Oosterhogebrug (Gr ) na convocatie (Afd ' t Ka-

binets'^uk) 
Ro t t e rdam; Ie dinsdag, 20 uur Zaal Tr ianon, 

Gl oen" Hilledijk 33, Rot terdam-Zuid , vergadering, 
andere dinsdagen, 20 uur zelfde adres, ruilen en 
eventueel veikn 

Ri|swi|k Ie woensdag, 20 uur Hotel Kuys Wit -
scnburg, Haagweg 26, Rijswiik (Z H ) (Afd 's-Gra-
vciiliage) 

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

Tiel : na convocatie, 20 uur Hotel ,De Z o n " , 
Virkensmarkt 3, Tiel 

Ui thuizen ' 2e woensdag 20 \ ur ,,De Rank ' Ui t 
huizen 

Utrecht 3e donderdag 20 uur Cafe Rest ,Vre-
d t n b u r g " Vredenburg 3, Utrecht 

Venio 2e dinsdag, Café P "st Schreurs Lom-
sti aai 5 Venio 

Vlissingeo 3c donderdag 20 uur . .S t randhote l" , 
Boul Cvertstn 4 Vlissingen 

Weer t , na convocatie 
Weesp Ie vrijdag 19 30 uur kantine Fa Geesink, 

Achtergracht hoek Sas van Gentstraat 
Woerden. 4e woensdag, 20 uur , ,Concord ia" , 

Havenstraat 4 Woerden, 2e zaterdag 15 uur „ C o n 
cord ia" , Havenstraat 4, Woerden (ruilbeurs) 

Zeist: na con\oca i ie . Hotel Café „Buitenlust '*, 
Montaubanstraat 8 A Zeist 

Zierikzee* 2e vrijdag m Hotel van Oppen Verre-
nieuwst raat 12, Zierikzee 

Zwolle Ie vrijdag 19 45 uur Café rest Suisse", 
Luttekestraat Zwolle, veilingavond, 3e zaterdag, 15 
uur Café Rest ,,Suisse", Luttekestraat Zwolle, ver
gader en veilingmiddag 

Onbekend adres Wt 262 P Broers, Budel 
0 \ e r l eden Vn 3761 J van Leeuwen 
Bedanken Le fL 116 P Bos, Hk 56 H J. 

Brands, Ar 167 G T . Donker , Hk 218 A R 
van der Graaf, Lk 586 A V Graft , En 1211 f 
J de Moei, Lk 1370 P C Pastoor, H k 1909 W 
van de Vis, En 1913 Mevr G de Graaff Sikke-
ma, Lk 2705 S Bruyn, Wn 2722 Mevr S v, 
Aartsen-Pluymers, Hk 2913 A D Baars, H k . 
3162 J H P V Engen Koek, Mt 3188 ] V H. 
M Hendr iks , Lk 3224 J. Duyf, H k 3246 H A. 
Bense, Rm 3423 A Dingenouts, H k 3824 O ] 
Offringa. 

Schorsen: W t 2022 K L van ' t H u l . Weert 
Nieuwe leden* Alle kandidaat-leden, vermeld in 

het decembernummer W E L K O M ' ' ' 
Bedanken intrekken- Gv 329 C A Pul l , Voor

burg , Ar r 1120 T h Cazemier, Aalsmeer, Kn 1247 
A V d Meer, Kampen, Gv 2388 N van Wijk 
(oud No 1833), Den Haag, ld 2392 G de VC ild 
(oud N o 3719) Eindhoven, Ar 2764 |ac van 
Veen, Bovenkerk, Ze 3701 A Beijer (oud N o 

170), Zwolle, St 3941 H C L. Meijer (oud K o 
4294), Soestdijk 

Kandidaat-leden. Ar GM 40 F . Tuning (I 6 44) 
Kiuisweg 608, Hoofddorp , Ar . 3755 H ) van 
Vetn, Pastoor Meijnemalaan 12, Amstelveen, Ar 
3713 C J We>eis, Kruisweg 1111, Hoofdorp , Ab. 
4182 J M den Hollander, Werfstraat 9 B, Alblas
serdam , At 4186 H Filemon, Soesterweg 492, 
Amersfoort, At 4171 A de Graaf, Irenestraat 27, 
Spakenburg, At. 4150 H de Graaf, Staalstraat 9, 
Bunschoten, Dn 2377 H . Oudshoorn, Bosstraat 
73-A, Driebergen, Gs- 3709 H B Dagevos, | D 
van Mellestraat 52-A, Goes, Gs 3730, A 1 den 
Dekl er, Veerha\en A 24 A, Hoedekenskerke, Gv. 
2347 A Bodewitz, Lamgroen 20, Den Haag, Gv 
2350 Mr | W Lngelkes, Mandanjnstraat 6, Den 
Haag, Gv 2361 Mcj E B Kouwenho\en , Maars-
bergenstraat 300 Den Haag, Gv 2379 D^ A W. 
Lazonder, Spoitlaan 263, DLH Haag, Gv 2381 B J 
W M van Pelt Groen v Pi instererlaan 32, Voor
burg ( Z H ) , G^ 2364 A C G van de Wakker. 
H T O Laakkade 80, kamei 107, Den Haag, Gv 
2387 H M A C de Wit Klnnopstraat 66, Den 
Haag, Hm 3724 D C van Meurs, Jul v Stol-
berglaan 8 HiUegom, ld 3741 B C Bouma, St 
Joiislaan 4, Eindhoven, ld ]L 169 Mej R A 
W C Schil)vers (10-10-42) Gravin facobstraat 40, 
Gouda, Kn 2337 A A H K Blankestijn, IJssel-
kade 48 Kampen Kn 2338 K Frater man, Middel
burgsestraat 1, Kampen Kn 3714 R A C Roel-
vink Pannekoekendijk 11 Kampen, Le JL 170 L 

V d Buig (19 4 42), van Bonninghausenlaan 9, 
Lisse Le ]L 168 H v d Vlugt (3 1 43), Vcld-
horststraat 51, Lisse, Ml 3731 H Braakman Lank-
horst K 33, Staphorst post Meppel, Ml 3732 S 
BI andsma, Resedasti aat 56 Meppel, MI 3734 H 
Doornbos, Voorstraat 29, Meppel, Nk |L 136 
M V d Niet (13-3-42) Zoutmanst iaat 50 Noord-
wijk Nk 2376 W van der Niet, Katwiiksestraat 
10 Noordwijk Nk 2341 Joh Verloop Kon As-
tiid Boulevard 47, Noordwijk Rm 2372 M Sloo-
ter, Zoutziederstraat 53, Ro t t e idam, Rm 3760 H 
Tcnwolde Kleine Visserijstiaat 41-A, Rot terdam, 
Rm 3735 G Visscher (3735) Koremakerstraat 52, 
Rotterdam Rm 3740 L van Vlaardingen, Nobel-
straat 51-B Ro te id im Sd ]L 167 C F ] T. 
den Boer (7 2-43) Weststraat 42 Zierikzee Tl 
GM 38 Mei H G Spies (14 9-43) Waterstraat 
99 Tiel Tl 37^1 Tobias de Vries, St Walburg-
binnensingel 9 Tiel Vo 3728 Tac J A Kater, 
Urbannsstraat 31 Venio Vn 2397 A ] Kruide-
niei Singel 92 boven, Vlissingen Vn 3746 I H 
E Lafleur, Vincent van Goghlaan 34, Vlissingen, 
Vn 2329 W I C v d Ven, Bonedijkstraat 178, 
Vlissingen, Wn 3752 C Rolandus, Kasteelstraat 
6 Vlissingen, Wt 2332 H Dalmeyer, Emmasin-
gel 43 Weert W t 2366 A C Poppclaars Philips 
van Hornestraat 18 Weert , Wt JL 125 P E 
Smeet«! (26-12-39) Paulusstraat 25, Weert Wp 
3705 fur Molenaar, Sam van Gentsteeg 13, Wcesp, 
Wp IL 166 Th L Steenbeek (5 4 42) Heren
singel 145 WeesD Wp GM 39 Tasper Vree 
(8 5 43) Oude Giacht 47-A Wcesp Wo H 12 
W C Hammink (7-5 41) Leliestraat 82 Wociden, 
Zt 3750 Ch Gepnaart v an Renesselaan 22 Zeist, 
Ze 2398 John Visscher Bttterstraat 85 Zwolle, 
7c 3703 J Vv \e\er Langcholteru eg 23 I, 
Zwolle 

Kind ida i t Huisgenootlid Vv t 236 W Vogel Jr , 
Joh V Meursstraat 67 Weer f 

Verandering van afdeling Ze TL 80 M Heep, 
Hai l neerstraatweg 83 B Teeuwaiden thans INDI-
VIDFEL Gv 316 N J Keunintr Cirh v Renes-
sestr 9 I A'dam than« Afd AMSTERDAM Jd 
337 L Frenkel Graaf Florisstiaat 48 Rotterdam, 
thans Afd R O T T E R D A M Kn 928 H Fidder 
Ant Heinsuissti 81 /wcUc thans Af 7 W O L I E 
Ar 1039 Mevr T Tont' nd Stit ionswe? 31 Baain 
thans INX'TVIDUrEL Kn 1612 K de Velde Har-
senhorst Bildei di)kstr 35 bis, Ut recht thans Afd 
U T R E C H T Zt 1691 P v d Wal Gp7ichtslian 
5 Driebergen thans Afd DRIEBERGEN Zt 
1697 G Lnffijt Wethoudershan 8 Driebergen, 
thans ook Afd DRIEBERGEN Zt 2112 H G A 
Boudier Graaf Janlaan 12 Zeisr thans Afd DRIF-
BERGEN St 2'ïlO W L Zilsman Torcnlaan 7, 
Baain t h m s INDTVIDUEFI 7r 2463 A A Pie
terman Tna-v 153 C Diicbercpn thans Afd 
DRIFBERGFN Kn 3363 T W Riddenkhoff 
Rondwcs 85 Kam-^en thans Afd Ah'^^RSFOORT, 
Zt 3754 W Hollander Oostcilaan 17 D che'-^'^r, 
thans Afd DRIFBERGFN, 7 t 3831 A W n-̂ --
ten Utrechts^wes 75 Zeist thans Afd UTREC F^T 
At 3899 A Werner, T r c b b a n 5-T A'-nhem, thai« 
INClVIDUFFI At 4305 R Wim^ Dnmmel-
strinr 3 Amersfoort thans ook a^d ZFIST 

Rectificaties W o 55 M v d Velden Woer
den thans H U I S G E N O O T L I D , Tl 1068 O v 
Bemmel, Papesteeg 49 Tiel eeen huisgenoorlid 
meer maar LID Gv 976 G B T Bakker Den 
Haag, moet zyn Gv 796 St 101 F A Mans, 
Soest, moet zim St 3936 Gs 237 jac Domisse 
's-Heer Arendskerke moet ^nn Jac Dommisse 
Tl 328 F C P Beckers Tie! moet zun F C. 
Beckers, Tl 1067 D H Voorthuyzen Tiel moet 
zim D H Voorhuizen Tl 3437 R M de Widt , 
Tiel moet zim R H de Widr , TI 3497 A C 
V Haeften Geldermaisen, moet zijn A C v 
Haaften St 3489 Joh T H M Buitendijk, Soest, 
moet zijn Joh | M. Buitendijk 

AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
„DE PHILATELIST". Secr . P. W. 
Wap, Haarlemmermeerstraat 811, Am
sterdam-West. Tel. 125103. 

De in de ledenvergadering van 6 november 1956 
gewijzigde statuten hebben de Koninklijke Goed
keuring verkregen op 29 november 1956. 

Voor onze bijeenkomst in februau 1957 vraag ik 
uw bijzondcie aandacht er is in deze maand maar 
een ledenvergadering op dinsdag 12 februaii, als 
gewoonlijk weer in , ,Krasnapolsky" om 20 00 uur 

Nieuwe leden 1 M A Haas, Rooseveltlaan 208 II, 
A'dam Z (oud lid), 3 J Schoof, Hartenstraat 17 I, 
A'dam C, 169 Me\ r B Luijckx, Krammertsitaat 6 I, 
A 'dam-Z, 270 H S tuurman , 3e Wittcnburgerdwars-
straat 29 II A'dam C , 272 Mej A A M Wap, 
Hoofdstiaat 96, Te rborg (Gld), 278 P A | de 
Kreek Cor Ruyshof 16, A'dam-W (Sioterv l a r t ) , 
292 Jan ter Heide, Azaleastraat 58, Duivendiccht, 
295 P N Grool , Harnioniehof 19 hs, A dam Z , 
297 Mevr A Boigcr Kalkema, Okeghemstiaat 25, 
A dam-Z, 300 L J L. Gooij Buig de Kieviet-
sciaat 19, Diemen, post Diemerbrug 
306 S Honingh, Joh Meewisstraat 20, A dam-W, 
308 A H K Koene, lepenweg 10 be le t , A'dam O, 
312 D F Smit Jr , Jan den Haenstraat 31 II, 
A'dam W, 315 B P G Rusconi, Da Costakade 
175 hs, A'dam "C; 318 J Schijvenschuurder, Roem. 
Visscherstraai 12 hs, A ' d a m - W , 319 C J C Cle-
mcnskeek, Bernissestraat 48 II, A'dam-Z, Asp , 322 
H J R Hoksbeigcn, Slotei meeilaan 173, A'dam W, 

327 L Pieyster, Weteringstraat 24 hs A 'dam-C; 
328 S Vtaniooi] Arondeusstraat 2, AMam, 329 L. 
Kwak, Smaragdplein 20, A'dam Z, 333 J A de 
Nijs, Buiksloteidijk 144 links, A'dam-K, 336 B 
Petersen Ui terwai idens t raa t 245 II, A'dam-Z, 340 
J C Jonke, Spoi ts t raa t 43 II, A'dam Z, 342 J . 
Gl oen. Dapperplein 17, A'dam O, 345 W Hijmans, 
Biesboschstraat 53 I, A ' d a m - Z , 350 B Hilbers War-
mondtstraat 111 I, A 'dam-W 351 N M P C. 
Huvzee, Jekerstraat 79 III, A dam-Z, 355 G H ' 
Ekering, Nieuwendijk 116 118, A dam C, 356 A M 
Mondt, Vrohkst iaa t 299, A dam O, 359 M J. Ver-
Han Vine v Goghst raa t 64 hs, A'dam-Z; 362 
M A Veenstra Insuhndcweg 187 III, A'dam O 363 
S P Groen, Middenweg 32 II, A'dam-O, 364 L C 
Kutsch Lojenga Bronckhorsts traat 34 III, A'dam Z , 
368 A Erich & Zn , Herengracht 69,_ A 'dam-C, 
369 C. J Barneveld, Jephtastraai 42 I, A'dam W, 
373 L C Strous Rooseveldtlaan 182 II, A'dam Z, 
381 C Boogaard Rijksstraatweg 42 a Duivendiccht 

Bedanken In de loop van 1956 hebben per 
31 12 '56 bedankt 577 F Alles, 978 Jos F de 
Badts 56 Jac v d Beig, 207 A Bol Sr, 1 H 
Brouwer, 23 H G Bui te r , 70 Mw C v Denderen-
v Terenng , 169 ) D o l , 502 W Gill , 346 J F 
Groen, 352 J J de G r o o t 343 J P v d Hils t , 
257 L V d Hou t 438 Mej N C de Jager, 197 
K Jasper Jr , 422 Mej S Kalff, 987 K P Klooster, 
317 N A V d Leeuw, 769 Fr Lieffijn 486 E G 
Peters, 503 T Pijnappels, 233 Jan D Remold 93 
V F Robberts 620 J G Roerdomp 3 J W. 
Schmitz 1085 C A Taphoorn 458 M C E 
Traanberg 162 Mej E de Wilde de Ligny, 12 
L Zwaneveld 

Overlijden To t ons leedwezen moeten wij mel
ding maken van het overlijden van de heer J H 
T Sluyter (876) 

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

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

Afd Arnhem (secr H L J Weidema Mesdag-
lain 40, Arnhem) woensdag 6 febr in de bovenzaal 
van Lunchroom André , ingang Velperpoortlangstr 
Arnhem 

Afd. Doetinchem (secr D J Siebehnk, Wilhel-
minastraat 104, Doetjnchem) vrijdag 1 febr in 
Hotel Groeskamp Stationsplein, Doetinchem 

Afd Ede (secr J W Sundermann, Acacialaan 4, 
Ede) woensdag 6 febr in gebouw Ons Huis te 
Wageningen 

Afd Nijmegen (secr A M Vleggaar, Oude 
Molenweg 240, Nijmegen) iinsdag 22 jan in Hote l 
De Roemer Hei t ogs t r s i t , Nijmegen 

Afd Oosterbeek f̂ t̂cr C M van der Lee, Stenen 
Kiuis 12, Oosterhtck) maanda" 21 jan en 18 febr. 
in Hotel Dreiie oord Oosterbtek 

Afd Velp i'seer P Haveman Geertr Hofkeslaan 
4 ^^elp) zaterdag 26 jan in het N H V gebouw, 
V L ' H 

Afd. Zciphen (secr D ] Nagel, Rozenhoflaan 2?7 
Zut hen) vrijdag 18 jan (veiling door de heer 
'L Hart) en woensdag 6 febr in het Volkshuis te 
Zutphen 
Nieuwe leden 

Afd. Arnhem 42 B Gerritsen, Vosdijk 4 D, 
Arnhem 44 M T Klaassen, Zaanstraat 12 III, A r n 
hem 93 F O T h Hajenius, Lekstraat 4 I, 
Arnhem, 124 B E J Gorsehng, Rozendaalsestraat 
74, Arnhem 140 J Kremer , Utrechtsestraat 9, 
Arnhem, 165 ] Th Visser, van Wagemngenstraat 
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80, Arnhem; 158 B. G. H. Jacobs, Adriaan Kluit-
straat 32, Arnhem; 151 H. Hommes, Beethovenlaan 
50, Arnhem; 309 G. Kamphuis, Breitnerstraat 73, 
Arnhem; 329 A. E. Tappe, Jos. Israëlslaan 40, 
Arnhem. 

Afd. Doetincheni: 930 H . Terbeck, Politiepost, 
Gaanderen; 1130 B. J. Holthausen, Willemstraat 8, 
Doetinchem. 

Afd. Ede: 1121 J. M, van der Leeuw, Meidoorn-

f 'lantsoen 37, Wageningen; 1122 G. Meurs, Eiken
aan 15, Wagcningcn; 1123 J. B. Daubanton, Aug. 

Faliscwcg 27, Wageningen; 1124 C. Brinhuis, Mei
doornplantsoen 20, Wageningen; 1125 A. A. Onder-
stall, Veerstraat 78, Wageningen; 1126 Ir. C . A. R. 
Meyneke, Ericalaan 6, Wageningen; 1127 J. van 
Galen, Reymerweg 37, Renkum; 1128 A. H. Dupker, 
Cclebeslaan 20, Ede. 

Afd. Nijmegen: 982 P. Schuitmaker, Bachstraat 23, 
Nijmegen; 983 W. van der Meer, Tijgerstraat 47, 
Nijmegen. 

Afd. Oosterbeek: 967 G. Hesseling, Veritasweg 41, 
Oosterbeek; 968 A. v. d. Wollenberg, Keijenbergsc-
weg 4, Renkum; 969 R. Tuininga, Lebretweg 62, 
Oosterbeek. 

Afd. Velp: 1102 H. A. W. Jaegermann, Arnhemse-
straat 34, Velp. 

Afd. Zutphen: 868 L. Rook , Gerstekamp 9, 
Warnsveld. 

Afd. Buitenleden: 443 Th . Potter , Lijnbaansgracht 
309, Amsterdam-C. 

Overleden: Afd. Arnhem: 402 J. F. Keeren. 
Afgevoerd: Afd. Arnhem: 165 J. M. H. J. Hol t -

kamp. 
Verandering van afdeling; van Afd. Arnhem naar 

Afd. Buitenleden: 803 Ir. P. E. Bos, de Savornin 
Lohmanlaan 507. Den Haag. Van Afd. Ede naar 
Afd. Buitenleden; 383 J. H . van Aanholt, Riiks-
straatweg 342, Wassenaar. Van Afd. Zutphen naar 
Afd. Buitenleden; 552 Ir. J. F. M. Smits, Wilhel
minastraat 12, Drunen. 

Nummerwijziging: 203 A. A. C. Beets, wordt 273. 
Jubileum-tentoonstelling. Nadere bijzonderheden 

over deze tentoonstelling, die de naam „Globe 
Diamant" zal krijgen en gehouden zal worden van 
19 t/m 21 april 1957 in , ,T ivo l i " te Arnhem, zullen 
volgen in het februari-nutnmer. Voorwaarden van 
inzending, programma en inschrijvingsbiljetten_ zul
len aan de afdelingen worden toegezonden. Zij, die 
wensen in te zenden op deze tentoonstelling, gelieven 
zich te wenden tot de afdelingssecretarissen. 

Mededeling Afdeling Ede: Voor de maart-bijeen
komst van de Afd. Ede, die gehouden zal worden 
op woensdag 6 maart in ,,De Reehors t " te Ede, is 
wederom een onderlinge tentoonstelling in voorbe
reiding. Alle leden worden verzocht reeds thans de 
nodige kaders voor deze tentoonstelling klaar te 
maken. 

Mededeling Afd. Nijmegen. Onze afdelingsbijecn-
komst van 22 jan. zal een ruilavond zijn met leden 
van de fillatelistenkring „De Pos thoorn ' ' van Wil
lem Smit & Co's Transformatorenfabriek te Nij
megen. Aanvang 8 uur . Brengt allen uw doubletten 
mede. 

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

Kandidaat-lid: 303 P. J. Vermeulen, Tooropkade 
2, Heemstede. 

Overleden: 255 D. C. J. S. Janse, Archimedes-
laan 15 b , Amsterdam-O. 
Geroyeerd wegens het niet nakomen van zijn finan

ciële verplichtingen: 341 A. J. v. d. Hors t , Haarlem. 
Bedankt per 1 januari 1957: 67 P. J. Plaatsman, 

Kleverparkweg 74, Haarlem; 228 H . Dekema, Venne
perweg 414, Nw-Vennep; 249 D. M. Kruijt, Juliana-
laan 83, Overveen. 

Bedankt per l -3- '57: 241 J. de Jong, Schaepman-
laan 16, Bloemendaal. 

N.B. Met algemene stemmen werd ter algemene 
vergadering dd. 21 december j . l . het bestuursvoor-
stei aangenomen om de contr ibutie , met ingang van 
1 maart 1957, te verhogen tot ƒ 6,— per iaar. De 
tijdsomstandigheden nopen hiertoe helaas. 

De penningmeester, de heer P. H .S .Mos , verzoekt 
de leden dringend bovengenoemd bedrag (eventueel 
nog verhoogd met een bijdrage voor het Jubileum
fonds) te voldoen via postrekening 245576 ten name 
van ,,Penningmeester O. H . v. Z., Haar lem" . 
Nieuwe nummerstempels kosten niet ƒ 0,25, zoals 
per abuis vermeld op de laatste convocatiekaart, 
maar ƒ 2,25! 
ringen; 26 januari, 25 februari, 26 maart , 27 april, 
- Voorlopig vastgestelde data algemene vergade-
27 mei en 17 juni 1957. Steeds in Gebouw Cultura, 
Jansstraat 83, Haarlem. 

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

Nieuwe leden: 356 A. Postma, Bakkeveen 30 (Fr.); 
357 G. M. A. Rijns, Bonairestraat 15, Groningen. 

Bedankt per l - l - ' 57 : 16 Th . Häuser ; 37 H. i". 

Snijders; 40 Mevrouw M. L. Groenman-Roden-
huis; 101 M. Medema; 152 M. M. Rademaker; 153 
J. Mellens; 159 Mej. K. Zuidema; 161 M. H. Buis-
kool; 192 K. G. Bos; 206 U. Freese. 

Vergaderingen: 21 januari 1957 en 18 februari 1957 
20 uur in restaurant Boschhuis, Hereweg 95 te 
Groningen. Op de januarivergadering i.v.m. jaar
vergadering geen lezing. Op de februarivergadering 
lezing van de heer C. Ros over Finland. 

Afdeling „Hoogezand-Sappemeer": 2e dinsdag, 
20 uur in hotel, „S t ruvé" te Sappemeer. 

Afdeling „ Veendam-Wiidervank": 3e woensdag, 
20 uur in hotel „Van Krcel" te Veendam. 

Contr ibut ie 1957; Verzoeke te voldoen op giro 
nr 552363 t .n.v. de Penningmeester Philatelisten Ver
eniging , ,Groningen." . Bedrag ƒ 5,—. 

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

Algemene jaarlijkse vergadering op woensdag 23 
januari 1957 's avonds te 8 uur precies in de boven
zaal van Café-Rest. De Kleine Burcht, Nieuwe Rijn 
19 te Leiden. 

Agenda voor de jaarvergadering: 1. Opening; 2 
Notulen; 3 Mededelingen; 4 Ballotage; 5 Diverse 
jaarverslagen; a jaarverslag van de secretaris; b 
id. van de penningmeester; c id. van de administra
teur van de rondzenddienst; d id. van de jeugd
afdeling; e id. van de ruilbeurs; f id. van de veiling-
commissie; g _ verslag van de financ.commissie; 
6 Bestu ursverkiezing (kandidatenlijsten in te dienen 
bij de secretaris; 7 Fil. nieuws; 8 Veiling; 9 Pauze 
met verloting; 10 e.t. causerie; 11 Rondvraag; 12 
Sluiting. Na afloop gelegenheid tot ruilen. 

Nieuwe leden: 452 Mej. C. van Beek, ar ts , Bree-
straat 3 B, Leiden; 453 W. L. Man-A-Hing, Levên-
daal S3, Leiden. 

Kandidaat-lid: 454 C. Hogeveen, Meidoornstraat 
26, Leiderdorp. 

Weder ingeschreven als lid: (oud lid) 227 B. Peteri, 
Spanjaardslaan 10, Leiderdorp. 

Nagekomen bedanken: 388 P. Groenhar t ; 415 
Mevr. G. M. Teuwisse. 

Afgevoerd wegens vertrek: 156 G. Voss, Delft; 
303 J. Ravensbergen, Leiden. 

Overleden: 67 H . A. van Schaïk, Leiden. 
Volgende vergaderjng: woensdag 27 februari 1957 

op deze vergadering zal een der leden van het Fïlat. 
Centrum een lezing houden over Zwitserse postzegels 
met illustratie van dia's door middel van projector 
(duidelijke lichtbeelden). 

Ruilavond eike 2de vrijdag van de maand ïn de 
achterzaal van De Kleine Burcht, Nieuwe Rijn 19 
van 8 tot 10 uur . 

Jeugdafdeling elke 1ste dinsdag van de maand in 
het V.C.F.Huis (Huize over 't Hoff), Gerecht 10 
vanaf 7 uur . 

Contr ibut ie betaling: De penningmeester zal het 
zeer op prijs stellen indien de leden hun contr ibut ie 
voor 1957 zouden willen gireren op gi ronummer 
39.09.26 t .n.v. de penningmeester der L.V.v.P.V., 
Tiboel Siegenbeekstraat 9, Leiden. U zelf bespaart 
u hierdoor 30 ets aan incassokosten en de penning
meester een massa werk. DANK U. 

Attent ie : In verband met de jaarlijkse verloting 
verzoekt het bestuur aanbiedingen van diverse post
zegels (series of enkele). De leden kunnen offertes 
indienen bij de penningmeester; s.v.p. duidelijke op
gaven van zegels of series met vermelding van cata
logusnummer en de te verlangen prijs. (Geen zegels 
zenden). 

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

Bedankt per 31 december: 191 L. A. f. Villevoye; 
206 J. C. de Ruyter . 

Kandidaat-leden: 6 Guliker, Menno van Coehoorn-
straat 19a, Maastricht; 7 M. van der Leur, Brusselse
weg 117a, Maastricht; 8 J. Mulder, Fatlmaplein 33, 
Maastricht; 9 A, J. Syriër, v. Caldenborghsweg 11, 
Hoüthem-Valkenburg; 11 W. Sprenger, Pastoor 
Habetsstraat 41, Maastricht; 14 J. H . Schoenmaekers, 
Klinkenberg 44, Rothem-Meerssen en 15 W. Note r -
mans, Klinkenberg 93, Rothem-Meerssen. 

Bijeenkomsten: Maandag 4 februari Beursavond; 
maandag 18 februari Jaarvergaderig. Beide om 20.00 
uur in Restaurant „In de gouwe Poor t " , Vrijthof 50. 

Mededeling: D'e leden worden verzocht hun con
tributie over 1957, ten bedrage van ƒ 6,50, vóór of 
op de Jaarvergadering te voldoen. Giro 30447 t .n .v . 
de vereniging. In het vorige Maandblad werd abusie
velijk de contributie op ƒ 6,— gesteld, d.m.z. 
ƒ 6,50. 

POSTZEGELVERENIGING „HEL
DER". Secr.: A. P. Vlam, van Galen
straat 70, Den Helder. 
Leden, die de contributie 1957 Ie halfjaar per giro 
wensen te voldoen, worden uitgenodigd deze te 
storten op postrekening 33^5511, ten name van de 
penningmeester der postzegelvereniging Helder, Java-
straat 139, Den Helder. 

Nieuwe leden, ingaande 1 januari 1957; W. -
Schook, Jacques Lemairestraat 14, Den Helder. 

Bedankt per 1 januari 1957: A. van Put ten; Mei. 
I. J. Zondag. ' 

De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 
woensdag 16 januari 1957 te 19.30 uur , in café Post-
brug. Koningsplein alhier. 

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

Nieuwe lid: 36 C. J. V. Pladet. 
Kandidaat-l id: P. J. Lïnckens, Hamers t raa t 16, 

Heerlen. 
Bedankt als lid: 43 R. L. Warnaar ; 24 T h . J. 

Glaser. 
Bijeenkomsten: Eerstvolgende bijeenkomst dinsdag 

5 februari 1957. Jaarvergadering- Aan de beurt van 
aftreden zijn de heren Ir. A. Bloemen, voorzi t ter en 
C. van Dishoeck, die beiden herkiesbaar zijn. Lijsten 
met opgaven van kandidaten kunnen woren inge
diend tot het begin van deze vergadering. Staande 
deze vergadering is dit niet meer mogelijk. Daar 
besloten is ruilavond en vergadering op een avond 
te houden zal deze vergadering eerst om 8,30 uur 
beginnen. Aanvang van de ruilavond is 7 uu r . Na 
het officiële gedeelte kan de ruilavond voortgang 
vinden. Plaats Hotel Robertz , Stationstraat. 

Contr ibut ie : Voldoening van de contr ibut ie voor 
het jaar 1957, groot ƒ 6,50, kan geschieden door 
storting op gironummer 481641 t .n .v . Penning
meester Postzegelsvereniging Heerlen of door af
dracht ter vergadering. Na deze vergadering zal per 
kwitantie , verhoogd met incassokosten worden ge
disponeerd. 

Het bestuur wekt de leden op in groten getale 
deze jaarvergadering te bezoeken. 

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

Ledenvergadering; 4e dinsdag van iedere maand in 
café-rest. „van Ouds de Wapenroem". 

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

Nieuwe leden: 597 S. Harkema. 
Kandidaat-leden: 598 H. N'uijen, Pïeter de Hoogh-

laan 35; Mej. A. Steendam, Blijdensteinlaan 21 ; 
beiden te Hilversum, 

Bedankt per l-l-*57: 505 F. C. Kramer; 424 P. 
Koopmanschap; 475 J. Burgerhout; 555 C. v. 
Drieënhuizen; 416 M. J. Gijlswijk; 494 M. J. v. 
Doggenaar; 225 M. J. Kuperus; 556 J. ten Herke i -
Bies; 104 J. M Verschut; 576 f. Kats; 545 % van 
Vugt ; 535 M. Halkema; 516 J. J. AUis; ^ 3 F. 
Gravenkamp; 230 B. A Knoppers; 520 F. Over
steegen; 238 W. Bossong. 

Jaarvergadering: 16 januari 1957; met gratis ver
loting voor de aanwezige leden. 

Ledenvergadering: 20 februari 1957. 
Ruilbeurs: elke zaterdagmiddag van 14 tot 17 uur . 
Al deze bijeenkomsten worden gehouden in de 

Openbare Leeszaal te Hilversum, 's-Gravenlandse-
weg 55 

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

Nieuwe leden: Alle liandidaat-leden gemeld in ïiet 
december-nummer. 

Kandidaat-leden: A. J. v. d. Altlter, Mariastraat 8, 
Rosmalen; G. H. van Boxtel, Graafsedijk 8, Escha-
ren (Grave)^ J. B. van Splunder, Schrevelstraat 22, 
Sprang-Capelle; Mr. J. A. A. C. Verbraak, Kamper-
foeliestraat 22, Den Bosch. 

Overleden: G. A. Adriaansen. 
Bedankt per l - l - '57 ; A. Boersma; J. Hovenier ; 

C. van Immerzeel; A. J. Jansen; A. de Laat ; E. de 
Leeuw; A. H . Ponte; „Regina Coe l i " ; T h . Rood; 
G. J. Stekelenburg; G. Vermeulen. 

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

Bijeenkomst: 2e dinsdag van elke maand in caf^-
rest. „Du N o r d " , Bergweg 313 (ingang Bergsingel 
228) te Rot te rdam-Noord . Aanvang 20 uur . 

POSTZEGELVERENIGING „SANT
POORT". Secr.: J. F. H. Kupker, Kluys-
kenslaan 9, Santpoort-St. 

Nieuwe leden: 126 T h . de Reus; 128 A. Kleve; 
127 J. J. Smit; 91 J. J. Kramer; L. v. d. Ham, 
Oranjestraat 170, Haarlem; 123 J. Loerakker; 124 I. 
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Winters ; J T Cremerlaan 52, Santpoor t , 125 
J A \an Es Scheepeistiaat 47, H ia i l em 

Kandidaat-lid 125 W Moeijes, Molukkenst iaat 
183-1, Amsteidam 

Vergaderingen in januaii worden per convocatie 
bekend gemaakt 

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

Vergadering elke 4e donderdag \an de maand m 
café-rest , Suiwe", Heiestraat te Giomngcn 

Contr ibut ie- pei 1957 ad — 5,— kan gestort 
worden op giro 818160 \an de penningmeester H 
Stiensma, Paterswoldseweg 178, Gionmgcn 

POSTZEGELVERENIGING 
„ZEEUWS-VLAANDEREN" 

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

Aspirantl id. 42 J D B Lammens , Dijkstiaat 46, 
Terneuzen 

Vergadering: 13 februaii 1957 

AMSTERDAMSE SPORTVERENI
GING „SHELL." , Afd Philatelie. 
Secr.: N. J. van Deijck, Badhuisweg 3, 
Amsterdam-N 

Nieuwe leden- H Evenaar, p/a Stadionweg 229-11, 
Amst i idam-Z, I L F Lijding, Deventerst iaat 158, 
Apeiduoin 

Bedankt (per 31 12-'56) Mei P. E M Wage-
makci 

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

Vergadering- elke 2e maandag \ a n de maand in 
Hotel Vlietlaan te Bussum, Gen de la Reijlaan 

Nieuw lid het in het vorige nummer genoteerde 
kandidaatlid 

Kandidaat leden 19 M Gioen Lothariuslaan 8, 
Bussum 20 L ] Velt iop, Nw Bussummerweg 18, 
Hui?cn (N H ) 

Bedankt 274 R Svhipholt 300 P Kranenburg. 

PHILATELISTENCLUB „EINDHO-
VEHH' Secr J J H A Dolhain, de 
Genestetlaan 5, Eindhoven Tel. 2737. 

VergadennR: elke Ie wotnsdif; dei maand, waar
van convocatie woidt toegezonden 

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

Bedankt: Drs E H Bilo 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „HELMOND" 

Secr.: J G. J Knaapen, Eikendreef 61, 
Helmond 

Nieuw lid: L F Seelen, M-irkt 27, Helmond 

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 

Vergadenn,» zondag 20 lamiaii 1957 te Utrecht 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „ASSEN" Secr.- J H. 
Albeis, Rembrandtlaan 62, Assen 

Nieuw lid 66 M Niinuiier, Thoibeckelaan 73, 
Assen 

Oie i leden- 111 K jedema 
Bedankt: 36 J Kaspers, 91 A Becheret, 15 C M. 

B Wichers , 43 Mei Lipinat. 

DE KENNEMER POSTZEGELCLUB 
Secr J W Schachtschabel, Strating-
plantsoen 43 zv/, Velsen-Nooid, post 
Bevei wiik 

Bi)eenkomsten Jaai \eig-idi.iing op 21 lanuan 1957 
Rui la \ondcn op 4 en 18 fcbiuan d a \ , alle in het 
Witte Kiuis Gebouw, Baanstraat, Beveiwijk aan
vang 19 30 uui 

Bedankt als lid. H R Kus, ] Hoof,Lndi|k ] A 
Scheffr-i G L 1 Scheenaaid 

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

Vergadering iedere woensdag der maand 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DORDRECHT" 

Secr A de Wit, Willemstraat 38, Dor
drecht 

Huishoudelijke verKadenng ledcie laatste woensdag 
\ a n de maand 

Jeugdclub, ruil- en koopavond, ledcie 2e woens
dag van de maand 

Beide in liet C J M V -gebouw Butg de Kaadt-
singel Doidiecht , aanvang 19 00 uur 

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

Ledenvergadering: vrijda^;, 25 januari 1957, in ge
bouw Amciicain Groenmarkt , Dordiecht Aan\ang 
7,30 uur 

Contat tavond vrijdag, 8 febiuaii 1957, zelfde tijd 
en plaats 

Bedankt 6 D van Dissel Jr , 13 M Groenendijk, 
51 G I Ros 

POSTZEGELCLUB „DE KRING". 
Secr K Kouwenberg, Tesselschade-
laan 110 Den Haag 

Giio 54 90 32 t n v de penningmeester van de 
P Z C De Kring" 

Nieuwe leden H P de Winter , Ch r de Wet
straat 78, Den Haag 

Bedankt 4 P A Vervoor t , 24 A W Schwencke; 
70 A C de Koek 85 G J C de Klein, 92 A ten 
Kroode 161 | de Ronde, 179 C A Emeis 

Bijeenkomsten in februari op maandag 4 en maan 
dga 18 Piaars A V A -gebouw, Elandtstraat 194a, 
D-en Haag 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DELFT". Secr.: 
A. V Kesselen, Soendastraat 14, Delft. 

Nieuwe leden 344 M A v d Spiegel, Enschede-
laan 59, Den Haag, 342 G Fruman, C T r o m p 
straat 32, Delft 

Bedankt per I l-'57 62 P v d Tas , 72 L Rook, 
58 T de Vries, 145 J Verburg , 168 j A Mahieu, 
237 J J A Lugtigheid, 249 J W Dijkman, 289 
E Kiers, 294 H J Vink, 295 Dr G J. v Ame-
rongen 

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

Bijeenkomsten. 23 januari 1957, Societeitsavond, 
13 februaii 1957, societeitsavond, 27 februari 1957, 
societeitsavond 

Afgevoerd. L Ponse ] Dekker 
Overleden ] Glasbergen 
Nieuw lid W Wiering )i , Kastanjeweg 3 II, 

Amsteidam O 

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

Nieuw hd I Jens, Boerenstraat 22 te Gorinchem 

POSTZEGELVERENIGING „ONDER
LING CONTACT" te Bergen op Zoom. 
Secr A Engelen, lepstraat ?2, Bergen 
op Zoom 

Nieuwe leden: 72 A P C. H Felix, Vliegbasis 
Woensdrecht, post Hoogelheide, 71 F. Schenkenberg, 
Beursplein 4, Bergen op Zoom, 73 W Bakker, 
Vliegbasis Woensdrecht, post Hoogerheide. 

Bedankt: 24 H Bak. 

PERSONEELSVEPENIGING V/FUK-
SPOcm A 1 V I S T L K L \ M Atd ' l i l ' h e . 
Socr F M van Riai, p a posi:us 4064, 
Amstci Jam 

Niejivc leden A F l I s^iait Di Costa' „de 
65, Amsterdam V. , G vV Su an \ \ ai mondsli aat 
59 11 Amsteidam W | F R tgans Reina Pi n,e i 
Geel lin,;sstraai 16 1 Amsterdai i W, H H a \ e , 
Henr Ronneistraat 12 II Anistcidim Z 

Filmavond Voor deze avond in de Weikspooi -
schouwbuig up dondeidag 7 febiuari 1957 20 u i i , 
welke veizoigd wordt door de P T T kurfncn m g 
kaai ten worden besteld a ƒ O 25 bij het secretariaat 
ToCr-ang alleen bo\en 16 jaar 

Ruilavonden 29 j a r i a i i en 19 februaii in het 
Werkspooi Ontspannins,sgcbouw kleine zaal, 
Ooslcnbulgei gl acht 75 

POSTZEGELVERENIGING „ROOSEN
DAAL" Secr A J H Sautei, Engelse
laan 11, Roosendaal (NBr) 

B-dankt per 1 1-57 \1c\r M de B i u ï n 

STICHTING POSTZEGELCLUB „RO-
BAVER" Secr-penn J P de Best, 
Hoogeweg 69-III, Amsterdam-O, Wa
tergraafsmeer Tel 59640 

Nieuwe leden J Oskam, Alex Boersstraat 37-11, 
Amsteidam Z L C de Wijn, Kr Mijdrechtstraat 
93 111, Amsterdam Z 

Vaste datum dei bijeenkomsten ledeie 15e van de 
maand, behalve wanneer deze op zaterdag of zondag 
\ a l t dan op de eerste daarop volgende werkdag 

ONTSPANNINGSVERENIGING SOCI
ALE VERZEKERINGSBANK Afd. Fi
latelie Secr W. F H. Hoetjer, Slotei-
meeilaan 167-11, Amsteidam-W. 2. 

Leden. P G Baas, Pythagorasstiaat 122, Amstei-
d a m - O , W Bakker, v d Pckstraat 62-1, Amster-
dani-N, F C H du Bois, Schipbeekstraat 15-111, 
Amsterdam-Z 2, j Boor*, Admiraal de Ruyterweg 
295 I, Amstei dam W 2, C Broekes, 2e Jan v d 
Heydenstraat 2 hs Amsterdani-Z 1, A Brouwer, 
BaiLntszstraat 40-III, Amsterdam C, J H Brug
man, Jan Zwanenburghof 13 hs Amsterdam-W 2, 
Mevr A M V Cohen Kemper, Rijnstiaat 3 TH, 
Amsterdam-Z 2, T h Da^geldei, Staringstiaat 26-11, 
Amsterdam W 1, D P Donkei, I eeuwtndaleisweg 
l l l - I , Amsterdam W 2, J Doorten, Burj^ de Kie 
v ie t s tna t 26, Diemen, G ] Eijsscns, Eemstraat 
65 II, Amsterdam Z 2, P Har t , H Peeperkorn 
straat 9 te Heemstede, L Hei mans, 2e v d Helst-
st iaat 67-III, Amsteidam-Z 1, W F H Hoetjes, 
Slootei meerlaan 167-11, Amsterdam-W 2, | Hubeek, 
Woestduinstraat 135 hs Amstei dam W 1, K Jansen, 
Joh Verhulststraat 7 bv, Amsteidam-Z 1, Me) 1 
de long, p/a Me\ r G E Kool, ^ an \X oustraat 
211-III, Amsterdam-Z 1 C Kalkho\en, 3e Oos te i -
parkstraat 224, Amsterdam-O, F Kalwy Rusten-
burgerstraat 323 II, Amstei dam-Z 1, A van Kam
pen, Rudolf Agricolastraat 7, Amsterdam W 2, M. 
\ a n Kassei, Dr Wartenalaan 11, Weesp, H G 
Keuker Mesdagstraat 16-1, Amstcrdam-2 1, H 
Kuipers, 2e Oosterparkstraat 43 hs, Amsterdam O , 
H 1 A Kuipers, Ruvsdaejkade 27 !!, Amstei -
dam O, N Kuyf, Ti ansMilkade 30 hs Amster
dam-O, W \ d l aan lan \ Galenstiaat 249 II, 
Amsteidam W 2, J G A M Labohm, (an Steen-
sti aat 79, Haarlem, R Lafebie, 2e Bocrhaavestraat 
65 II, Amsterdam O, B Ligteli|n, Johan Col te iman-
stiaat 3 II Amsterdam W 2, A A Lindeman, 2e 
Jacob van Campenstraat 107 hs Amsterdam Z 1; 
J B Lucas, Antiilenstraat 15-111, Amsterdam-W 2; 
G H A Meestei van Eeghenstraat 29 A, Amstei-
dam-Z 1, F ] G Mantel, Mai athonweg 27-III, 
Amsterdam-Z 2 G v d Meii Javastraat 61-III, 
Amsterdam O R Miedema Zieseniskade 15 ITI, 
Amsterdam C, B Musch, Hoofddorpplein 22-11, 
Amsterdam W 1, J F M Niekel, Jac v Maer-
lantstraat 16 l i l , Amsterdapi-W 2, H Phi l ippe , 
Rembingst iaa t 23 Haarlem R van Rooy Ki|kduin-
sn aat 73-1, Amsterdam W 2 ] Schooncveidt, 2e 
Sweclinckstraat 3-III, Amsterdam Z 1, P C Siegt, 
Westzanerdi)k 326, Ziandam H W Stev Kometen-
s ngcl 539 Amsterdam N Mej A Vahrmeijer, 
Ek-ïtei straat 134, Haarlem, G Vandervii^h Zocher-
stiaat 9 hs Amsterdam W 2 F 1 \ an der Vecht , 
Pomonas tna t 97 I, Amsterdam N A ^̂  T de 
Vi les, Admii ikngrach t 57 hs Amteidam W 2; 
T F ï Viners , Ie Hel mersstraat 118 bv Amster
dam W 1 E van Wermeskct ken Jan Lievenstraat 
"'S It Amsterdan Z 1 K Weiner, Transvaalkade 
84 bv, Amsterdam O, Di ï Wester Ci avernester-
singel 39, Heemstede, Mei A E Wevei ink, Gi ift-
straat 24 hs, Amsterdam-Z 2 G W Wilfienhof, 
Nico de Roeveistraat 8 hs, Amsteidam O, W A de 
Winter , v d Kunsstraat 8-1, Amsterdam-O, H 
\ an Wi|nkoop, Jacob \an Arteveldestraat 16-III, 
Amsterdam- W2 B v d Zande, Fresiastraat 3, 
Amsterdam N H M Zinnekeveld, Gerard Dou-
straat 52-111, Amsterdam-Z 1, 
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KLEINE ANNONCES 
Uitsluitend voor leden van aangesioien verenigingeu 
Prijs 40 et. per mm betaling na toezending tactuur. Opgave aan: 
Boom-Ruygrok N.V. Ged Oude Gracht 138 Fiaarlem. Tel 17450 

D'e Curafaosche Postzegel-Vereniging, 
afdeling van de Nederlandsche Vereeni-
ging van Postzegelverzamelaars wenst 
bestuur en leden een VOORSPOEDIG 
EN GELUKKIG 1957. 

Philatelisten Vereniging Zd-Limburg te 
Maastricht verzoekt inzending van 
GOEDE BOEKJES. Circulatietijd van 10 
maanden tot een jaar of kor ter indien 
gewenst. Afrekening bij terugzending 
der boekjes. Provisie lOVe van verkoop 
Geen andere kosten. Toezending aan 
commissaris londzendingcn N . Defesclie, 
Orleansplein 3, Maastricht. 

FIRST DAY COVLRS, gekke brieven, 
oorlogspost, luchtpost, etc. Hierover 
vertelt de bekende radio-spreker G. J. 
Peelen. Bovendien lierseiigym. en veiling. 
Maandag 4 febi 8 u in Alhcna, Mathe-
nesserweg 211, R'dam vn donderdag 7 
febr. 8 u in de Kroon, Spui 10, Den 
Haag. Org. ; VÜcgcnde Holl . Gratis 
toegang. 

NIEUWTJES FRANKRIJK EN KOLO
NIËN aangeboden tegen 125''/o nominaal 
en Ugcr. Vraagt toezending gratis prijs
lijst. D. }, Nagel, Rozenhof laan 24, 
Zutphcn. 

RUIL FDC 10 jaar U N O Pakistan (2). 
Gevraagd. Deze zegels ongebruikt . Br. 
aan Van Dam, Waalsdorperweg 293, 
Den Haag. 

Te koop VERZ ZWITSERLAND, pr . 
gebr. zegels in stockboek, Yverc-frances 
19.700,—, prijs f 110,— of in ruil voor 
Ntd . Indië, spec. cat. nrs. 277-278-287 
(gebruikt). H. Vogel. Wulfinghstra^t 3, 
Den Bosch. 

Te koop aangcboüen; van Rijksveifing 
O N U I T G E Z O C H T E HOGE WAARDEN 
BUITENLAND a ƒ 4,75 per 50 gram 

franco en /' 9,— per 100 gram franco, 
na ontvangst per postwissel. H . J. 
Noordik, Ootmarsumsestraat 40, Almelo. 

R O N D Z E N D I N G , NIEUWTJES-
DIENST, gratis maandblad Aerophil. 
Causerieën, film, veilingen biedt: Vlie
gende Hotlander, Wapscrveenstraat 207, 
Den Haag. . ^:yf.''üJ:<i,'^-rs.f~ 

GEVRAAGD Portzegels no 1 en 2 van 
Nederland met puntstempcis Aanbie
dingen worden gaarne ingewacht door 
W. 1. Zalsman, Torenlaan 7, Baarn. 

NEERLANDIA-ALBUMS. Wie kan mij 
helpen aan een of meer blanco-albums 
Neerlandia nr 54 of aan losse bladen 
van dat album? Mr. H . M. , F. Kerse-
maekers, Homeruslaan 33, Zeist. 

Verzamelaar vraagt te koop verzameling 
of partij POSTSTUKKEN G A N Z 
SACHEN. W. J. van der Zwan, Brede-
rostraat 129, Zwolle. 

ROND2ENDBOEKJES ENG. KOL. 
(postfr. en gebr.) en Europa nebr. tot. 
1911 (alleen beteie ex.) worden u na 
opgave ref. gaarne toegezonden door 
M. Schouten, Goejanverw.dijk 1, Gouda. 

Te koop POSTFR. NED. 573/6 ƒ 1,15, 
578/82 ƒ 1,10, 652/6 ƒ 1,— 3 series 
samen ƒ 2,95, per lÓ ƒ 28,50 bet. 
voorui t , boven ƒ 10,— franco. H. Bui-
zert, Nobelstraat 55, Rot terdam. 

MASSAWAAR GEVRAAGD. Ik betaal 
per 1000 stuks ƒ 1,10 voor Engeland-
Frankrijk-Belgiiï-Duitsland, andere lan
den f 14,40. Groot formaat plaatjes-
zegels en Indonesië ƒ 0,60 per 100 
stuks, alles afgeweekt. W. Kabbedijk^ 
Vermeerstraat 130, Den Haag. 

Kan u nieuwtjes van de ZUID-AMERI
KAANSE LANDEN en BILDPOST-
KAARTEN van Duitsland leveren. J. 
Lagaay. van Brakelplein 44, Groningen. 

GEVRAAGD: Alle uit vliegtuigen ui t 
gestrooide pamfletten; verongelukte 
post; noodpost; stukken met veldpost
stempels; stukken met stempels van N w . 
Guinea vóór 1948. K. Viehoff. Singel 
130, Den Helder. 

GEVRAAGD postzegels van Nederland 
en Noord Europa tegen Italië en andere 
landen, basis Yvert 1957 of aantal tegen 
aantal. Correspondentie liefst in de 
Franse taal aan: H, W. Albrecht, Stille 
Veerkade 22, Den Haag 

Wilt u een zichtzending van N E D . en 
O.R. tegen scherpe prijzen? Vraag dit 
dan even aan bij C. Bol, Yerseke, zon
der verplichtigen uwerzijds. Veel tevre
den afnemers 

ZEND NED. POSTZ. of andere Eur. 
*anden aan Mr Bjarni Thoroddsson, 
Blöndublid 3, Reykjavik — IJsland, en 
u krijot IJslandse zegels tegen dezelfde 
cat. waarde Eventuele inlichtingen bij 
H. J. Hoozemans. Deken Scholtcnstraat 
33, Oldcnzaal (Ov.l 

1 SPOTKOOPJES 
1 Nederland 

1 ' 6,50 
2 ' 6,50 
3"- 22,50 

1 1* paar luxe 27,50 
2* paar luxe 27,50 
6* 13,50 
10* Type 1 A 2,50 
10' Type 11 A 4 , -
10» Type II C 3,50 
10» Type II D 4,— 
lO'Tvpe II EX 3.50 
11* Type I A 9 , -
12» Type I A 18,50 
14* 7,— 
16* 5,50 
IS'' 7,— 
31 a, f, 6,— 

43 a* 3,— 
•5 B» 1 5 , -
48' 40,— 
61 a* 4,50 
100* 5,— 
99* 7,— 
105 1 6 , -
130* 1 8 , -
131* 1 9 , -
136-38* 1 5 , -

Met » is gestempeld. Lev. 
franco. Kilo's Ned. 4 ƒ 
Australië ƒ 16,— , Noorv 
betaling. 'Verder alles te 1 

POSTZEGELHAN 
Hoogstraat 182a — Sc 

AANBIEDING 
203-07* 
212-19» 
225-28* 
229-31» 
238-39» 
244-47» 
248-51* 
266» 
282* 
283-86 
287-88 
289-92» 
305-09» 
318-22» 
347-49» 
347-49» 
379-91 
392-96» 
402-03 Bloks 
428-42 
449-53 
454-59» 
469-84 
485-89 
490-94» 
.503-07 
513-528 
533-36» 
551-55 
632-36 

vrijbhivend onder 
5,— , Denemarken 

«gen f 12,50, h a 
oop gevraagd van 
DEL MADIOE A. 

3 , -
7,50 
1,50 
2,25 
4,— 
6,50 
2,50 
0,75 
0,60 
2,50 
0,90 
0,80 
0,65 
0,80 

1 2 , -
24.50 

0,50 
0,20 
3,50 
0.85 
0,40 
0 40 
5,50 
0,55 
0,45 
0,75 
7.50 

662-66 1,75 
R 71-73* 7,50 
R 82-85* 1,30 
Lp 6-8* 2,75 
406a R R R 35,— 
ld blok RRRR 140,— 
D 1-8 op briefstuk 

RR 45,— 
D 9-15» 6,50 
D 16-19» 4,— 
D 20-24» 0,75 
D 25-26* 0,45 
Ned Indië 

262* 14 

259» 0,25 
261* 1,— 
263" • 0,50 
345-46» 20,— 
359-61» 15,75 

Cura^-ao 

Lp 26-40 47,50 
Lp 45-52 9,50 
Suriname 
202-05 ■ 15,— 
Lp 23 d 40,— 

0,75 , Pon 6 type I'V 
3 50 1 Zeldzaam 120,— 1 
1,25 1 P 33-35 4,50 

rembours cl giro, bij f 10,— 1 
f 12,50, Frankriik ƒ 10.50, 

lie /' 12,50 alles bij voorui t - 1 
Saar, Vaticaan, Duitsland, enz. 1 

A, M. DE GRAAFF, 
hiedam — Telefoon 68407 — Giro 428605 | 

Voor onze 

217 

Veilen 

J. K. 
Te eioon 

e 

met 

1 
POSTZEGEIVEILING 1 
bestaat tot 1 (eb 
van Uw collectie, 
onze verkoop-con 
schot• 

succes? 

RIETDIJK 
11.70.20 

ruan a.s. gelegenheid tot inzending 
betere zegels en series. Vraagt 

iities Desgewenst renteloos voor-

Rietdijk n.v. U w adres! 

n.v. - DEN HAAG 
Lange Poten 15A 

Direct geld 
voor verzamelingen, partijen, 

massagoed en kilowaar 

Vraagl gratis inkoopslijsi massawaar 

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

G. VAN DER EIJNDE 
Petristraat 8 Utrecht (Oog in Al) tel. 31082 

Te koop gevraagd: 
Verzamelingen J 
Partijen > 
Betere losse l 
Speciaal interesse voor oude zegels 

van de gehele wereld. 

AANBIEDING 
N E D E R L A N D . 

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 12,— {Schaubek formaat) 
Vraigt toezending gratis prijsliist 
Schaubek albums. 

postzegels 

ƒ 1,20 
„ 1.15 
.. 1,10 
„ 1,10 

ALBUMS. 
Nederland (O.G.) (excels.) ƒ 6,50 

Bondsalbum K 11 „ , 8,50 
„ H o l l a n d " 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 „ 18,— 

Insteekboek jes f 0,75; ƒ 0,95; 
ƒ 1,50; f 2,— ; f 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 

1 WIJ BIEDEN AAN: 
Belgien Orval 1928, ongebr. 
1918 Rode Kruis ong. serie 

1 compl 
1 1931 Elisabeth Weld ong. 

Sanatorium 1932 ong. 
1933 Weid Lorraine ong. 
1934 Weid oorlogsinvalides 
1934 Weid , ompl , ong. 

Chevalier 
Mooi oud Beieren, Franse 

kolonie Duitse kolonie. 
Zwitserland, etc. 

Bezoek onze zaaki 
Curasao 
29-43 ong 
nrs 70 ong. 
nrs 71-71a 
.lub 1923 ong. 
nrs 82-88 ong. 
Prins Bernhard s^ebr. 
vig 26-40 ong. 

f 1 1 , -

, 150,— 
„ 9,— 
„ 14,— 
„ 21,— 
, 7,— 

„ 20,— 

„ 70,— 
„ 10.— 
„ 6,— 
., 65,— 
„ 7,— 
„ 65,— 
„ 47,50 

i^ezoei^ om. zaali, verzamelingen 

Neder land 

Tentoonst 
Indië 

Suriname 

Rode 

nrs 3 gebr. , 
nrs 6 gebr. , , 
nrs 12 gebr. ,, 
nrv 45 gebr. ., 
nrs 49 gebr. 
nrs 104-05 ong. ., 
nrs 130-13) ong, ,, 

Hing ong. 
nrs 1 gebr. ,, 
nrs 5 gebr. ,, 
nrs 16 gebr. ., 
nrs 30 gebr. ,, 
nrs 60-61 ongebr. ,, 
nrs 98 ongebr. „ 
nrs 261 ong. „ 
264 ong. , 
265 ong , 
nrs 288 ong. , 
nrs 289 gebr. , 
Brandkast ong. „ 
nrs 15 ong. ,, 
nrs 58a ong. „ 
nrs 59a ong. ,, 

Kruis 1942 ong. 
tegen contan' 

P O S T Z E G E L H A N D E L JAC. 
1 iPUISTRAAT 301 AMSTERDAM 

geld te koop -evroagd 
ENGELKAMP 

GIRO 312696 TELEFOON 30998 

30,— 
17,50 
22,50 
20,— 

6,— 
38,— 
45,— 
15,— 
20,— 
20,— 

9,— 
9,— 

24,— 
16,— 
9,— 
7,50 
9,— 

17,50 
50,— 
53,— 
32,50 
11.— 
16,— 
21,— 



Vervolg van onze landenaanbieding 

• ongebruikt 

1 
6 
8* 
10 
11* 
11 
13 
14* 
17* 
18 
19' 
21* 
21 
22 
25 

26-27* 
32* 
34* 
35a* 

1 62 
63 
641 
6411 
67a* 
77» 
77 
79 
80 

106-09» 
116-18* 

1 214-19 ' 
251-51B* 
344-47* 
348-54* 
355-58* 

357 
358 

359-62* 
363-64* 

6,50 
3,50 
4,— 
9,— 

6 0 , — 
3 0 , — 

8,50 
4,— 
2,50 
5,50 
3,25 

75 .— 
75 ,— 

0,45 
50,— 
15 ,— 
6.— 

4 0 , — 
5 0 , — 

1.25 
8,50 

50 ,— 
55 ,— 
4,— 

20 ,— 
17,50 

1,25 
3,25 
0,30 
2,25 
0,75 
1.— 
9,— 
3,50 

15 ,— 
0,35 
1,25 
4,50 
2,75 

DUITSLAND TOT 1945 

363-64 
368-70* 
368-70 
379-89* 
390-93* 
394-97* 
398-400* 
401-14» 

401 Aa» 
402a* 
403a* 
404Ba» 
405a* 
402b* 

416-20' 
421-25' 

426' 
427-30' 
427-30 
431-34* 
435-38* 
435-38 
439-40» 
441 -61» 

450 
462-66» 
467-69* 
467-69 
470-78* 
470-78 

471a* 
474a' 

479-82* 
479-82 

z. gom 
493-98' 
499-502* 
503-08' 
509-10' 

No. 

1,75 
2,50 
2,25 

15,— 
16,— 
7,— 
9,— 

22,50 
\ 
{ 12,50 
( 
) / 1 4 , -

15,— 
6,— 

25,— 
22,50 
7 ,_ 

12,50 
10,— 
2,75 

20,— 
1,75 

10,— 
5 — 
1,50 

30,— 
25.— 

}«-
55,— 

} 3 5 -
3,25 
2,50 
1,75 
1,15 

voliens Yvert 1957 

511-12* 
513-21' 
513-21 
522-23' 
524-27 
528-29' 
530-31' 
532-34* 

534a' 
535-38» 
535-38 
z. gom 

539-42' 
543-44' 
545-46' 
547-56' 
557-58' 
559-61' 
562-63' 

564' 
565-72' 
573-76* 
577-78* 

579' 
580-81' 
582-90* 
582-90 
591-93* 
594-602* 
603-04* 

605' 
606' 
607* 

608-11* 
612 
613' 

614-15* 
616-24' 
625-26' 

1 
1,25 

12,— 
9,— 
1,25 
0,35 
0,70 
0,70 
0,85 
5,50 

12,50 

} ' -
2,25 
0,55 
0,35 
5,— 
0,35 
1,50 
0,45 
0.15 
4,— 
0,80 
0,40 
0,65 
0,35 
1.75 
1,50 
0,35 
2,50 
0,45 
0,10 
0,15 
0,70 
0,75 
7,50 
0,95 
1,25 
3,25 
0,80 

630-31' 
632-33' 

634' 
635* 
636* 
637* 
638* 

640-51 * 
652-53* 
654-62' 
663-66' 

667' 
668' 
669' 
670* 
671 ' 
672' 

673-74' 
675-83' 
684-85' 

686' 
687* 

688-91 * 
692-95' 

696' 
697-702* 

703' 
704' 

723-26* 
727' 

728-29' 
730-33' 

734* 
735* 
736* 
737* 
738* 
739* 

740-41 • 
742' 
743* 

744-4*' 
746A-C' 

747' 
748-59' 

760* 
761' 

1.60 
0,65 
0,55 
0,65 
0,80 
2,75 
1,15 
3,50 
0,35 
1,75 
0,70 
0,85 
0,75 
0,20 
3,— 
1,10 
1,15 
0,65 
1.50 
0,40 
0.20 
0,45 
0,50 
0.55 
0,40 
1,— 
0,75 
0,75 
1,— 
0,50 
0,45 
0,95 
0,10 
0,15 
0,20 
0,40 
0,65 
0,40 
0,25 
0,05 
0,10 
0,20 
0,30 
0,15 
1,20 
0,10 
0,25 

763-68' 
769-72' 
773-74' 

775' 
776' 

777-78' 
779-80* 

781» 
762' 
783« 
784» 
785* 

786-89* 
790» 

791-803* 
804* 

805-10* 
811' 

812-13' 
814' 
815* 
816' 

817-18* 
819-20* 

821* 
822-23' 

824' 
825-26' 
825-26 

0,75 
0,25 
0,15 
0,25 
0.10 
0,15 
0,15 
0,05 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 
0,15 
0,10 
1,20 
0,20 
0,30 
0,15 
0,15 
0,10 
0,10 
0,05 
0,10 
0,10 
0.15 
0.15 
0,10 
3 , -
4 , -

Ti tnb. Journaur 
1-2» 1 0,25 

U p . 
20 26» 1 35,— 

20-26 
23* 
23 
24* 
24 
25* 
25 
26* 
26 

27-34* 
35-37* 

35 
36' 
37* 

38-39» 
38-39 
40-42« 

42c* 
43-53» 

54* 
55-56* 
57-58» 
59-61' 

27,50 
2,50 
1.50 

3.75 
12.50 
9.— 

13.50 
10.50 
17.50 
12.50 

2,— 
4.— 
3.75 

55.— 
42.50 

100.— 
6.50 

10.— 
0.40 
1,15 
0.65 
0,25 

Bloc's 
3 ' 

4-5* 
6* 
7* 
8 ' 
9* 
10 ' 
1 1 ' 

15,— 
4,— 
0,75 
3,50 
0.30 
1.— 
1,50 
2,— 

Dienst 1 
48-61' 1 3,— 1 
68-76* 
77-85' 
86-92' 
93-104' 

105-15' 
116-26' 
127-38' 

Franchise 
1 ' 
1 
2* 
3 ' 
4* 

5— 1 
3.50 
3.50 
1.75 1 
1.60 1 
0.65 1 
0.80 1 

M i l t . 
0.10 
0.10 
0.10 1 
0.10 
0.10 

Occupation Beige 1 
1-17' 22,50 

Tëte Bêche 
462a' 
467a' 
471a' 
474a* 
547a* 
549a' 
565a 
566a* 
582a* 
584a* 
594a' 
596a' 
616a' 
618a' 

UW MANCOLIIST NAAR 
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1.50 
2.50 
3.— 
3,75 
0,75 
0,75 1 
0,65 
0,75 
0,65 
0,65 
0,75 
0,75 
1,50 
1.50 

BANK: AMSTERDAMSCHE BANK N.V., HAARLEM 

1 DUITSLAND NA 
Interal l iée 

1-27 
28-9 
30-1 
32-52 
53-4 
55-6 
57-8 

0,6C 
0,15 
0,10 
0,60 
0,05 
0,10 
0.05 

1 Bizone 
1-20 

19 
21-361 
21-3611 
37-40 
41-63 
69-70 
71-3 
74-5 
76-8 
79-81 

82 
Blok 1 

2.50 
2.— 
1,25 
1 .— 
1.80 

28,50 
1.05 
1.55 
2 . -
3.50 
4.— 
1,15 
4 50 

j Bunde--. Rep. 
1-2 
3-6 
7-8 
9-24 

25-6 
27-8 
29-32 

33 
34 
35 
36 
37 
38 

39-40 
41 

42-5 
46 
47 
48 
49 
50 1 

1,75 
3,25 
2,30 

1 3 , -
3,70 
1.85 
2,65 
1,— 
0,10 
0.65 
0,25 
0,50 
0,35 
1,10 
0,40 
2,15 
0,75 
0.15 
0,40 
0.20 
0.25 

i l 
52 

53-6 
57-8 
59-62 

62a.72B 
73 
74 
75 

76-9 
80 

81-4 
85 
86 
87 
38 

69-90 
91 
92 

93-4 
95 
96 
97 

98-101 
102 
103 
104 
105 
106 

Olympiade 
Schumann 
Kerkendag 
Kinderen 

Mann 
Laach 

Kath.Dag 
Politie 

Help de 
mensen 

Dag V. d. 
Postzegel 

Berl i i 
1-20 

id, rood 
21-7 

Prijslijst van gebruikte zegels en v 
aanvraag gratis toegezonden. 

1945 
0,40 
0,65 
1,25 
0,95 
2,10 

13 .— 
0.20 
0.10 
0.35 
1,55 
0,20 
0,65 
0,15 
0,55 
0,30 
0,30 
0,35 
0,30 
0,30 
0,45 
0,30 
0,15 
0,15 
1,25 
0,05 
0,15 
0,25 
0,15 
0,25 
0,15 
0,20 
0,15 
0,55 
0.30 
0,30 
0,45 
0,30 

1,20 

0,15 

n 
1 2 , -
13 .— 
3 0 , — 

an Saar wi 

28-46 
47-50 
51-3 
54-6 

57 
58-9 

60 
61-5 
66-7 
68-72 

73 
74-6 
77-86 
87-91 
92-5 
96-7 

103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 

111-12 
113 

114-5 
116 

117-9 
121-22 

V.D.I. 
Lmcke 

Industrie 
Dag V. d. 
Postzegel 

Blok 1 

R U M . Z 
1-2 
3-7 
8-23 

24-30 
31 

32-47 
48 

49-50 

)rdt op 

( 

angebruikt 

20,— 
4,50 

12,50 
17,50 
1,85 
2,50 
2,90 

12,— 
1,10 
2,50 
0,85 
1,80 
2,75 
1,85 
4,50 
1 ,— 
0,30 
0,30 
0,20 
0,30 
1,20 
0,30 
0,65 
0,30 
0,45 
0,60 
0,65 
0,65 
0,80 
0,45 
0,40 
0,25 
0,30 

0,45 
20,— 

one 
0,20 
0,45 
0,80 
0,25 
0,10 
2,25 
0,15 
0,70 

51 
51a 

52-6 
57-8 

59 
60 

61-2 
Blokl 

0.15 
0.15 
0,95 
0,65 
0,55 
0,25 
0,55 

1 5 , -

D.D.R. 
1-2 
3-4 

5 
6-9A 

10-13 
14 

15-24 
25-6 

27 
28-31 
32-3 
34-5 
36-7 
38-40 
41-4 

45 
46 
47 

48-9 
50-1 
52-3 
• 54 
55-8 

59 
60-2 
63-6 
67-8 
69-72a 

73 
74 
75 

76-7 
78-9 
80-9 

90 
91-105 

106-8 
109-112 
113-14 

0,70 
0,75 
0.80 
7.50 
1,35 
0,60 
4,15 
0,75 
0,30 
0,95 
0,65 
0,80 
2,85 
3,95 
2,70 
0,25 
0,20 
0,20 
0,80 
0,50 
0,25 
0.10 
0,55 
0,15 
0,40 
0,50 
0,35 
2,25 
0,10 
0,10 
e,15 
0,35 
1,— 
1,75 
0,15 
2,10 
0,50 
0,50 
0,30 

115-6 
117-34 

135 
136 
137 
138 
139 

140-5 
146 
147 

148-62 
163 

164-5 
166-7 

168 
169 
170 

171-2 
173-4 

175 
176-83 

184 
185-6 

. 187-3 
189 

190-93A 
194 

195-6 
197 

198-9 
200-02 
203-09 
210-12 
213-4 

215 
216-21 

222 
223-8 
229-34 
235-6 
237-8 
239-40 

241 
Wietrennen 

Dresden 
Schumann 1 

V,E,B. 
Sport 
Mann 

0,30 
3,75 
0,10 
0,10 
0,10 
0,20 
0,25 
0,85 
0,10 
0,10 
2,35 
0,10 
0,20 
0,20 
0,20 
0,10 
0,10 
0,25 
0,20 
0,15 
0,90 
0,10 
0,25 
0,25 
0,10 
0.80 
0.10 
0.20 
0.15 
0,15 
0,80 
1,80 
0,65 
0,15 
0,10 
1,80 
0,10 
1,80 
1,80 
0,75 
0,75 
0,20 
0,10 
0,15 
1.25 
2 . -
0,10 
1.25 
0,10 

Cismski 
Messe 

Buchenwald 
Schumann II 
Greifswald 

Olym. Speien 
Dag V. d. 
Postzegel 

Zeiss 
L.Post 1-4 
Block 1 

., 2-3 
,. 2-3 

onget. 
„ 4 
„ 5 
„ 6 
„ 7 

Block 
Thalmann 

0,15 
0,15 
2,50 
0,80 1 
0,25 1 
0.25 

0.10 
0.30 
1,35 
2,50 
2,— 

2,50 
1,25 
0,50 
0,85 
2,— 

0,45 1 
Fr, Zone 1 

1-13 1 3,15 1 
Baden j 

1-13 
14-27 
38-41 

46-11 
47 

48-50 
51-2 

0,55 
5,50 

22,50 
2 1 , — 

1 — 
1 0 , — 

2.50 

R. Pfalz: 1 
i - i j 

16-29 
30-38 
39-40 
41-44 
45-47 

yj,jj 1 
5,25 1 

13,50 
1,40 1 

1 4 , — 1 
3,50 1 

Wür t temberg i 
1-13 

14-27 
28-37 
38-41 
42-3 
44-5 
46-8 
49-50 
51-2 

0,55 1 
5,75 1 

4 0 , — 
37,50 

2,25 1 
2,25 
8,— 1 
5.95 
3,25 
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