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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 

ZICHTZENDINCEN 
van nagenoeg alle gew. landen. 
BILLIJKE PRIJZEN 

Te koop gevraagd: 
Verzamelingen > 
Partijen > postzegels 
Betere losse > 
Speciaal interesse voor oude zegelt 

van de gehele wereld 

AANBIEDING 
SURINAME 

1873 Koning 1 c gebr. . . ƒ 1,10 
Koning a'/i c gebr 0,35 

1892 2'/t op 50 c 3,75 
1945 Lp . nrs. 24-26 (•) . . „ 23,50 
Blanco albums met 100 bladen in 

schroefband ƒ 4,70, ƒ 5,50, ƒ 7,50 
en ƒ 12,— (Schaubek formaat) 
Vraagt toezending gratis pri|sli|st 
Schaubek albums. 

ALBUMS 
Nederland (O G ) (excels) ƒ 7,— 

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 
teder blad aan 2 zijden 
12 stroken . . . 
Alsv 20 bladen . 

Insteekboekjes ƒ 0,90 ƒ 
ƒ 1,50, ] 2 , - , ƒ 3,50; ƒ 
ƒ 6,75 

Schaubek Europa 
., Overzee 

Wereld . . . . 

11,— 
19,80 

1,— 
3,90 

1 5 , -
20,25 
1 8 . -

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 
Gravenstraat 24 — Amsterdam C 
Telefoon 43940 — Giro 425549 

WIJ BIEDEN AAN: 
Bulgarije Sport series 
no 224-230^ ƒ 45,— 
no 252-257* 70,— 
no 258 63-^ 60,— 
België 
2 fr Helm ongeb 50,— 
Rode Kruis ong 150,— 
258-66 ong 1 1 — 
293-98 ong 6,— 
390-93 ong 8,— 
Mooi oud Beieren Franse 
kol , Duitse kol Zwitserland 
Landen restanten verkopen 
wi) ook Bezoek onze zaak 
Curafao, Jub 123 65,— 
Herdenking 1934 ongebr 70,— 
2'/2, 5, 10 gid, Wilh ongebr 

1947 85,— 
BlocTiensene 1955 4,— 
Bernhard Fonds ongebr 75,— 
Vlgpost 1942 ongebr. 55,— 

Te koop gevraagd Verzamel 
Postzegelhandel J 

SPUISTRAAT 301 AMSTERDAM 

Krijgsgevangenen ongebr 
Nederland nrs 3 gebr 

nrs 6 gebr 
nrs 12 gebr. 
nrs 45 gebr 
nrs 48 gebr 

Olympiade ong 1928 
A N W ong 
Zeeman ong 1933 
Brandkast ong 
I n t e r n m n g groen 
Ned Indie 
5 gld Konijnenburg* 
10 gld Konijnenburg* 
25 gld Konijnenburg* 
Vhegpost 6 10 ong 
Brandkast ong 
Suriname 229 43 ong 
Do X op brief 
Do X ong. 
Vlgpost no 24-26 ong 
Port 1950 ong 

ngen Partijen, Losse zegels 
AC ENGELKAMP 
GIRO 312696 TELEFOON 30998 

20,— 
30,— 
17,50 
22,50 

to.— 
11,50 
10,— 
6,— 

65,— 
6,— 

95,— 
15,— 

125,— 
10,— 
53,— 
50,— 

130,— 
130,— 

2 0 , -
18 — 

J. G. MILLAARD 
FILATELIST - EXPERT 

BEËDIGD MAKELAAR 

K E U R T zegels van E U R O P A tot 1900 volgens spectraal-

analyse, microanalyse en microfotografie, met analyselamp en 

alle technische hulpmiddelen, aan de hand van uitgebreid verge

lijkingsmateriaal. K O S T E N 2-4"/, Katalogus, minimum Fl 2 50 

per zegel. K O O P T falsifikaten en fllatelistische boekwerken. 

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

MET DEZELFDE ZORG WAARMEDE U UW VERZAMELING 
OPBOUWT, STELLEN WIJ ONZE ZICHTZENDINGEN SAMEN 

Hef kost U niets 
daarmede kennis te maken, want voor een proefzending beta
len WIJ ook de retour-portokosten 

Dhr . G . te L. schreef er over: „Door 
U w enorme sortering heeft U mij in 
staat gesteld veel tegen billijke prijzen 
te k o p e n " . 

Onverschillig wat U verzamelt, geeft U ons 
Uw verzamelgebied zo volledig mogelijk op. 
(Vermelden s v.p. beginnend, gev of vergev ) 

Slechts eén voorwaarde moet aanwezig zijn Het te besteden 
budget moet om praktische redenen (zowel voor U als ons) 
f 10,— per zending bedragen 

Postzegelhandel Van Duyn & Verhage 
ROTTERDAM Berkelselaan 92 b Telefoon K 1800-48209 

Lindner Falzlos Albums 
zijn DE albums voor de verzamelaar I Ze zijn voorzien 
van voordruk, en met klemhulsies voor postfrisse be
vestiging De huisjes zijn vochtafstotend, neutraal, en 
houden de zegels in onaangetaste staat 

Danzig . ƒ 18 75 
Bayern . „ 14,25 
Würt temberg . . ,, 8,25 
Duitsland '72-1923 „ 18,75 

"24-33 . , 9,00 
33-45 . , 32,25 

„ Bezette gcb "39 45 , 30,00 
"45-50 ,, 46,50 
Geall bez "46 48 ,, 3,75 

Bizonia , 9 00 
Franse Bezetting "45-49 , 13,50 
USSR Bezetting "45-49 „ 15,75 
West Berlijn "48-49 , 3,75 
Bondsrep af "50 „ 9,75 
Volledige prijslijst op aanvraag. 
Indien niet bij Uw handelaar verkrijgbaar zo wende 
U zich tof 

Lindner - Import • Neder land: F D C & New • Issue - Service, 

Antwerpsestraat 434 Bergen op Zoom Giro" 49 28.00 

FALZ 
LOJ 

ALBUM 

Verzamelingen en parfijen 
te koop gevraagd door: 

J. D. M U I S 
Platanenweg 12 - AMSTERDAM - Telefoon 50959 

Postgiro 494802 (Bij viaduct Wibautstraat) Gem Giro M 3658 

Betaal goede prijs. 

Ook grote objecten tegen contante betaling. 

HEEL GOEDKOPE 
A A N B I E D I N G 
* = ongebruikt 

Nederland Legioen-
blokken* 

Curasao 
nr 60* cat 

63» „ 
64' „ 
66* „ 
67» „ 
74b gebr 
102 gebr 

f 1,50 
., 3,— 
„ 1,50 
„ 2,50 
„ 2,— 

3 25 

0,65 
1,33 
0,70 
1,20 
0,95 
6,75 
0,45 

Curacao 
V i p 

" 
,, 

nr 1 ' cat. ƒ 15,— ƒ 7,50 
„ 2» cat f 15,— „ 7,50 
„ 17 gebr cat. 

ƒ 10,— „ 5,25 
„ 41/44» (nr 41 is 

fb) cat ƒ 39,— „ 18,50 
„ 45/52 op Ie dag 

env „ 10 75 
Bahamas, speciale aanbieding 
nrs 118 A-P* Landfall 

Columbus frs 6500 ƒ 27,50 
Zwitserland V i p nr 35» „ 1,95 
Zviritserland V i p nr 40» 2,75 



IS. 19 maart 
„GEHEEL EN AL BUITENLAND" VEILING - waarbij een waardevolle verzameling van D U I T S L A N D en 
DUITSE STATEN; een merkwaardige 57 banden omvattende verzameling van PORTUGAL en Koloniën; 

alsmede de ,,G. H. Dannatt" gespecialiseerde CHIL I en Guatamala-verzameling, enz. 

GEÏLLUSTREERDE CATALOGUS 11-. 

H5 maart-
Een bunengewone Veiling van ZELDZAME KLASSIEKE BRITSE KOLONIËN 

waarbij D E O N G E B R U I K T E O N E P E N N Y 

„POST OFFICE" MAURITIUS 

aangeboden op order van Sir Cyril de Zoysa, . P., U. M. te Colombo, Ceylon. 
Geïllustreerde Catalogus 4/-. 

1, 2 april 
EEN WAARDEVOLLE 20 BANDEN OMVATTENDE VERZAMELING 

van 
L U C H T P O S T Z E G E L S 

Bevattende vele schaarse stukken, zeldzaamheden en gewenste series. Uitgiften tot en met 1940 zijn hierbij inbegrepen, ongebruikt 
en op gevlogen brieven. Een enige gelegenheid voor de Luchtpost-specialist. 

GeiV/ustreerde Catalogus Zj-. 

15 april 
DE WAARDEVOLLE VERZAMELING V A N K A A P DE G O E D E H O O P 

Aangeboden op order van Mevr. Ida Rothschild te Kaapstad 
GeiVustreerde Catalogus 2/-. 

29 april 
EEN WAARDEVOLLE VERZAMELING VAN G R O O T - B R I T T A N N I Ë 

bevattende vele klassieke en moderne zeldzaamheden. 
Geïllustreerde Catalogus Ij-, 

-DE BONDSTREETVEIL INGEN-

De H . R. Harmer Veilingen worden wekelijks in Bond Street, l onden , gehouden, en hier wordt de room van 's werelds verzamelingen verkocht . 

Catalogi worden bijtijds verzonden naar alle klanten op het vasteland t en einde hun biedingen te kunnen inzenden. Inschrijving voor twaalf 

maanden voor alle Londen-catalogi kost slechts 30/— en omvat ook alle lijsten van opbrengstprïjzen. Voorgenomen VERKOPERS van mooie en 

zeldzame zegels, verzamelingen enz. worden uitgenodigd contact met ons op te nemen en wij zullen het prettig vinden hen van advies te dienen 

en te helpen, zonder enige verplichting. 

H. R. HARMER LTD. 
O O K TE 
SYDNEY 

INTERNATIONALE POSTZEGELVEILINGHOUDERS 
41, NEW B O N D STREET, L O N D O N , W. 

ENGELAND 
Telegrammen: „Phistamsel-Wesdo, London" 

Cableadres: ,,Phistamsel, London" 

EN TE 
NEW YORK 



INHOUD 
van dit nummfi 

Nederland . 27 
De opdrukken op de zegels der alge

mene uitgiften der Franse koloniën 
en de locale uitgiften 28 

Heraldiek en Symboliek op postzegels 31 
Stempels 32 
Luchtpost 32 
Grafische beeld-filatelie 34 
Poststukken 36 
Uit de oude doos 36 
Nieuwe uitgiften 37 
Literatuur 40 
Bonds- en verenigingsnieuws 41 

ABONNEMENTSFKIJS 
Gratis voor de leden van aangesloten ver
enigingen. Voor niet-aangeslotenen (by 
vooruitbetaling) franco per post, pei jaar 
ƒ 10,—. Afzonderlijke nummers lopende .laar 
en voorafgaande jaar ƒ 1,—. Nummers van 
vorige laargangen, per nummer ƒ 0,25, alles 
plus porti. 

ONZE X 
217e POSTZEGELVEILING 
zal in maart a.s. plaatsvinden. Zij bevat o.a. 

• Nederland Ie Emissie 

• België 

• Frankrijk 

• Zwitserland 

• Amerika (U.S.A.) 

• Israël geheel compleet postfris zon
der plakkers; idem met „tabs" !! 

Een bijzondere gelegenheid om zeldzame zegels 
■ en series eindelijk te bemachtigen. 

Toezending van de veilingcatalogus op aanvraag, 
alleen aan serieuze reflectanten. 

J. K. Rietdijk n.v.  Den Haag 
T E L E F O O N 117020 L A N G E P O T E N 15A 

fIRST  DAY -

N e d e r l a n d ' 1 195} Rode Kruis 
1948 Inhuldiüinj; f 1,50 
1948 Kind 2,— 
1949 Vergeet Hen 

Kiet 2,50 
1950 Kerken 7,50 
1950 Leiden 1,75 
1950 Kind 2,20 
1951 Kastelen 2,40 
1952 V. Riebce.k 2 , 
1952 Zomer 2,70 
1952 Telegraaf 1,— 
1952 I T E P 2,60 
1952 Kind 2,— 
1953 Watersnood 1,— 

1953 Kind 
1954 Zomer 
1954 Bonifatius 
1954 Plcsman 
1954 Statuut 
1955 Zomer 
1955 Bevniding 
1955 Kanker 
1955 Kind 
1956 Remhiandt 
1956 Olvmniade 
1956 EuropaEén 
1956 Kind 

COVERS 
1,75 
l,80 
2,— 
1,25 
1,— 
0,75 
2,— 
0,75 
2 
!,70 
3,— 
2,25 
1,— 
1,50 

SURINAME 
1945 Steunfonds 
1953 Cara.bische 

Conf. 
1953 Stadion 
1954 Ev. Broedcr

gem. 
1955 Caraibische 

Conf. 
1956 Caraibische 

Conf, 
1946 Lpt. Rode 

Kruis 

, 1 

POSTZEGELHANDEL „FAVORIET" 

12,— 

1,75 
15,— 

6,— 

2.25 

1,50 

3,— 

Zomerzorgerlaan 15 Bloemendaal giro 55 38 01 Tel. 0250025478 

2 maart 

6 maart 

BIJZONDERE VEILINGEN 
ALGtMENfc VEILING te B O U R N E M O U T H (Nos 155961, 
tijden: 10,30 en 11,25 v m en 2 n.m. 

Verzamelingen en gemengde kavels met 13.088 zegels Brits 
Imperium met een waaide van £ 240; 18.037 zegels buiten
land met een waarde van £ 130; een handelaarsvoorraad 
en rondzcndboeken met een waarde van £ 550, Buitenlandse 
tegels, geklasseerd, met sterke \erte | icnwaordising van 
Frankrijk, Griekenland, Jordanië en Nederland. Zegels, ge
klasseeid, \ a n het Brits Imperium, sterk vertegenwoordigd 
in landen\ erzamelingen. 

POSTHISTORISCHE VEILING (nos 1958, veiüngnummcrs 
15625, ti)den: 11 en 11,35 v.m., 2 en 3,15 n.m.): Waarbij 
Literatuur, Gemengde kavels, Veldtochtbrieven, Zee en 
Luchtpost en Afsiempelingen, A tot G in klassen verdeeld 
volgens de landen met sterke \crtegenwoordiging van China, 
Falkland Eilanden, Duitse Staten, Duitse Koloniën en Duitse 
Consulaire Postkantoren. G tot Z in klassen verdeeld volgens 
de landen met sterke vertegenwoordiging van GrootBrJt
tannië, Ionische Eilanden, Palestina en Transvaal. Door deze 

gehele \eiling heen is een bijzonder groot aantal zegels op 
brieven. Ook is er een mooie verzameling in opgenomen van 
lokale zegels en afstempelingen. 

BRITS IMPERIUM (veiling nos 15669): Een verder deel van 
de wi)lcn , ,Col. F. F. Duffus"verzameling waarbij: (te 11.00 
v.m ) BRITS AFRIKA mét sterke vertegenwoordiging van 
Kaap de Goede Hoop , (te 11,45 v.m.). H E T MIDDEN OOS
TEN met Egypte, Soedan en Irak (te 2,00 n.m.). BRITS 
AZIK met sterke \ertegenwoordiging van Ceylon, India en 
Malaya (te 2.30 n.m.) H O N G K O N G en VERDRAGS
HAVENS. 
De veiling van 20 maart be \a t MEXICO en ander BUITEN
LAND. 

GeH/ustreerde catalogus 1 ,• per stuk. Opbrengstprijzen (verkrijgbaar ongeveer een 
maand na de veiling) 2 6 per stuk. 

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

Telegramadres: ,,Stamps, London". 

13 maart 

Wanneer ingegaan wordt op deze odvertentie, vermeldt dan a.u.b. 

zag m het „Nederlandsch Maandblad voor Philatelie". 
dat U deze 

LETLAND 
(alle ongebruikt) 

1928 143/48 
id . on^etand 

1929 149/53 
id . ongetand 

1930 162/71 
1932 190/94 ons. 

195'99 
id . ongetand 

1937 218/21 
1938 231'37 

(orders 

Postzegelhandel 
Passage 2527  Den 

ƒ 3,75 
3,75 
3,50 
3,50 
7,50 
4,50 
7,50 
7,50 
4,— 
2,50 

beneden f 

1939 238/45 
1940 256/68, gebruikt 
1930 Lp 6/7 

ld. ongetand 
1931 10/12 

ld. ongetand 
932 16/20 

ld. ongetand 
1933 21/24 

id. ongetand 
30/32 
id. ongetand 
33/36 
id. ongetand 

10,- porto extra) 

G. KEISER €t Zoon 
Haag - Telefoon 11.24.38 -

f 3,50 
12,— 
4,50 
8,50 
9,— 
9,— 

12,50 
15,— 
10,— 
12,— 
7,50 
7,50 

17,50 
17,50 -

n.v. 
Giro i262 

file:///crtegenwoordiging
file:///eiling
file:///ertegenwoordiging
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CORRESPONDENTIE OVER HET BLAD NAAR 
HOOFDREDACTEUR-ADMIN ISTRATEUR: 

J. C. NORENBURG, Welgelejenlaan 71 - Driebergen 
Telefoon K 34̂ 33 No. 2162 

CORRESPONDENTIE OVER ADVERTENTIES; 
BOOM-RUYGROK N.V, 

Ged. Oudegracht 138 - Haarlem - Tel. 17450 (4 lijnen) 
Postgiro 37758 

RAAD V A N BEHEER 

Secr.: Godellndeweg 44 - Naarden 
Penningmeester; Hyaeintplein 5 - Breda - Giro 344900 

Verschijnt de vijftiende van iedere maand 

telie 

Nederland 
Rubrieksredacteur: J. Eijgenraam, 

Nieuwe Haven 123a, Schiedam. 

AFWIJKINGEN. 
10 cent, type Hartz (koerserende uitgifte). 

De heer J. Dekker te Hoorn zond ons ter kennisname de 
afbeelding van een blok van vier postzegels van 45 cent, 
Kon. Juliana, koerserende type, met een interessante per-
foratiefout. (Zie afbeelding). De inzender vraagt ons naar het 
ontstaan van deze afwijking. 

Zoals bekend, worden deze postzegels vervaardigd in rota
tiedruk en wel 2 platen, elk van 200 zegels, naast elkaar, 
rechtervel met etsing: R en linkervel met .etsing: L. Tussen 
de 2 platen is een ruime strook, welke ruim voldoende is 
voor de velranden na de scheiding der veldelen. Het blok 
met de perforatiefout geeft aan, dat de tanding van rechts 
naar links heeft plaats gevonden. Wij weten echter niet of 
er slechts één dan wel meerdere machines in gebruik zijn 
voor het aanbrengen van deze kamtanding, dus of de tan-
dingmachine voor linker- en rechtervel dezelfde is. In ieder 
geval staat het vast, dat de tandingmachine de slag te vroeg 
heeft gemaakt en veel verder in de vel rand had moeten wor
den aangebracht, nl. 
bij het beginpunt van 
het volgende blok 
van 200 zegels. Hoe 
het ook zij, de kam-
inzet (precies 1 tand 
misgesteld) veroor
zaakte verticaal de 
dubbele perforatie en 
horizontaal een mis-
tanding. De oorzaak 
is dus een dubbele 
kam-inslag. De ge
hele rij (velrand 1 tot 
20) moet deze perfo
ratiefout hebben ge
had, waarop dan ook 

r 

15 

ie 
L M 

• l # 
» * 

45 C 
NlDERtóNi) 



resp. de boven en onderzijde der linker zegels wijzen. 
Iets dergelijks, maar minder spectaculair, hebben wij ge

signaleerd bij de Europazegels (zie het oktobernummer blz. 
210). Het daarbij afgebeelde 10 centszegel met linkerboven
velrand heeft in de velrand 2 normale tandinggaatjes, ver
volgens eveneens deze zgn. muistanding, mede als gevolg 
van de 1 tand verkeerdingestelde slag. 

2 en 7 cent, type van Krimpen. 
De heer M. J. van Loon te Gouda toonde ons een 2 cent 

der bovengenoemde uitgifte met circa 3 mm schuine, onbe
drukte streep in de rechterbenedenhoek. 

Oorzaak: een losse papiersnipper op het drukvel, mede 
afgedrukt en daarna losgeraakt. 

De heer J. J. van Ooyen te Arnhem zond ons ter inzage 
een reproductie van een strip van 5 zegels van de 7 cent der 
boventgenoemde uitgifte, waarvan iedere zegel een perfora
tiefout vertoont. Bij ieder zegel ontbreekt nl. het 3e gaatje 
bovenaan. 

Deze strip, restant van een complete rij van 10 zegels met 
gelijke tandingfout, werd gekocht op het postkantoor te Arn
hem. Etsing en velrandnummer onbekend. 

OOI zaak: Een tandingtoevalligheid ontstaan door een tij
delijk uitgevallen perforatienaald, welke fout zich mogelijk 
bij meerdere vellen heeft herhaald, zoals zulks af en toe bij 
vroegere uitgiften het geval is geweest. 

Kinderzegels 1956. 10 + 5 c. Etsing R.I. 
Wij mochten, evenals diverse andere berichtgevers, consta

teren, dat bij zegel no. 100 van het vel achter het jaartal 
1590 steeds een wit vlekje voorkomt. Hoewel wij hebben 
vastgesteld, dat dit „foutje" inderdaad bij een groot aantal 
vellen is opgetreden, kan niet worden nagegaan of de ge
hele oplage van de 10 + 5 c. met etsing R I als zodanig kan 
worden aangemerkt. In ieder geval weten wij nu, dat het 
„foutje" alleen bij de vellen met etsing R I en niet bij etsing 
L I voorkomt. 

Etsing en plaatnummers. 
Tijdvak 1 augustus t'm 31 december 1956. 
Gewone frankeerzegels; etsingnummers: 

2 cent, v. Krimpen: LR 54, LR 5f^ en LR 5(3. 
4 „ , „ : LR 13. 
7 „ , „ : LR 12. 

50 cent. Kon. Juliana: LR 3. 
60 „ , „ „ : LR 3. 

Gewone frankeerzegels; plaatnummers: 
1 gulden. Kon. Juliana. 8, 9, 10, 11 en 12. 
De plaatnummers 6 en 7 werden niet gebruikt. 
Weldadigheidszegels „Voor het Kind", etsingnummers: 

2 + 3 cent: LR 1. 
5 + 3 „ : 1 
7 + 5 „ : 1. 

10 + 5 „ : LR 1. 
25 + 8 „ ; 1. 

Bijzondere frankeerzegels; etsingnummers: 
Europese Samenwerking, 10 cent: LR 1. 

, 2 5 „ : LR 1. 
Ponsgaten. 

Zoals bekend, worden bij vele zegels der laatste jaren in 
de velranden zgn. ponsgaten aangetroffen inplaats van knip
tekens. De heer P. Goettsch te Rotterdam zond ons een op
gave van de door hem tot op heden aangetroffen ponsgaten. 
Wij hebben de afbeeldingen daarvan in een lijstje verzameld 
en genummerd, zodat in voorkomende gevallen daarnaar 

MPe opdrukken op de 

( Vervolg) 

N. I ouvelle Caledonië. No. 1 is een interessant zegel. Het 
werd met zeer primitieve hulpmiddelen door een sergeant 
der infanterie gemaakt, die 50 zegels naast elkaar tekende, 
met gevolg, dat alle 50 onderling verschillen. De brieven 
naar Europa werden voorzien van dit zegel en een zegel 
van Nieuw Zuid Wales. Met het eerste zegel betaalde men 
het vervoer naar Sydney, de tweede diende voor vrijma
king van het traject SydneyEuropa. Zij werden niet afge
stempeld. 

Ook in het binnenlands verkeer benutte men dit zegel. 
Het werd dan met de pen vernietigd. Er zijn veel valse 
exemplaren, die echter voor een kenner gemakkelijk van 
de echte zegels zijn te onderscheiden. De oplage was 1500 
exemplaren. 

De volgende opdrukken nos. 2 tot 13 en 35 tot 40 zijn 
met uitzondering van de nummers 8 en 35 in de kolonie 
benut, al is zeker 50 pet. van deze zegels rechtstreeks aan 
handelaren geleverd. Van de nummers 8 en 35 zijn slechts 
100 exemplaren overdrukt. Indien zij werkelijk zouden zijn 
benut, zouden deze zegels zeer veel hoger moeten noteren, 
daar dan een gedeelte verloren zou zijn gegaan. In beide 
gevallen benutte men „abusievelijk" een vel van de onge
tande 1 franc, toen men bezig was de getande 1 franc
zegels type Dubois te overdrukken. 

Dergelijke vergissingen wekken in een land, dat geregeld 
zegels aan handelshuizen leverde, voldoende wantrouwen 
om deze zegels te ecarteren; de enkele exemplaren, die 
op veilingen zijn geweest, zijn ongestempeld of met wel
willendheidsstemi>el. 

iiii:tiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

verwezen kan worden. Wij hebben de afbeeldingen slechts in 
een enkele stand weergegeven en het is natuurlijk mogelijk, 
dat zij ook in andere richting, bijv. kopstaand, voorkomen. 

Tevens verstrekte genoemde heer ons een lijstje van zegels 
waarbij bovenstaande ponsgaten waren aangetroffen en 
waaraan zij door hem zijn ontleend: 

1 bij Statuutzegel (cat. no. 645). 
2 „ Kinderzegel (cat. no. 646). 
3 „ „ (cat. no. 647). 
4 „ „ (cat. no. 648). 
5 „ „ (cat. no. 649). 
6 „ „ (cat. no. 650). 
7 „ 2V2 Gld. (cat. no. 530) plaat 1. 
8 „ 1 Gld. (cat. no. 629) plaat 1. 
9 „ 5 cent (cat. no. 603) L/R 8. 

10 „ Bevrijdingszegel (cat. no. 651) L/R 1 en 2. 
11 „ 21/2 Gld. (cat. no. 530) plaat 1. 
12 „ 25 cent, Rembrandt (cat. no. 666). 
13 „ 6 cent (cat. no. 604) L/R 2. 
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Wie l<an dit probleem oplossen? 
Bovengenoemde heer Goettsch stelde ons tevens de hier 

bovengestelde vraag naar aanleiding van een door hem ge
dane bevinding, welke wij hierbij ook aan onze lezers voor
leggen. Hij schreef

Bekend is de fout 336 f van de catalogus (Gent i.p.v. cent 
op de 12̂ /̂  c. Konijnenburg 1940). Zij komt voor bij etsingno. 
L 1, op zegel 7 van het vel, knip 1. Minder bekend is echter, 
dat dezelfde fout ook voorkomt in de nieuwe druk van 1946 
in het vel met etsingn. II. Deze zit echter als zegel 8 in het 
vel. Vergissing is voor wat fout betreft uitgesloten. 

Ik heb overal getracht hieromtrent een verklaring te krij
gen, o.a. in het Postmuseum, maar ook daar kon men mij deze 
niet geven. Wie kan hieromtrent wel een deskundige verkla
ring geven? 
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^er Franse Kalawêiën en de tocaie uiiffifien 

De oude catalogi noteerden onder no. 14, 15 en 16 de 1, 
2, 4 centimes type Sage en onder de nos. 21, 22, 23 de 1, 
2 en 4 type Dubois. Latere catalogi hebben deze nummers 
niet opgenomen. Tijdelijk heeft Yvert de 4 c. type Sage in 
ere hersteld maar heeft deze later weer laten vallen. Ook 
schrapte Yvert in later jaren de 40 c. Dubois. 

Er was alle aanleiding om deze zegels met wantrouwen 
te bezien. iVIen treft deze lage waarden met reële afstem
peling van deze kolonie, zonder overdruk, alleen aan in het 
type Sage. De hoeveelheid type Sage, die de kolonie is 
toegezonden, was heel klein. De enkele afstempelingen, die 
men op deze zegels kent, dateren van jaren vóór 1892. Het 
is meer dan onwaarschijnlijk, dat deze plotseling weer in 
stock bleken te zijn, hoewel dit voor de 2 en 4 c , type 
Sage, niet uitgesloten is. Wel is dit uitgesloten voor het 
type Dubois, daar de 2 en 4 c. van dit type nimmer naar 
deze kolonie zijn gezonden. 

Veel waarschijnlijker is het, dat men deze zegels van 
elders naar de kolonie heeft gezonden. Yvert-Spécial noemt 
ze eufemistisch „non emis". 

Op te merken valt, dat de opdruk eerst geschiedde met 
een koperen stempel, later met een stalen stempel. Ze zijn 
gemakkelijk te onderkennen. Met de eerste stempel is wei
nig of niet geknoeid. De meeste zegels, die daarmede zijn 
voorzien, hebben reëel gelopen. De zegels met de tweede 
opdruk zijn bijna uitsluitend op bestelling geleverd. Van 
deze stempel zijn ook de grote misbruiken gemaakt, die 
hierboven werden vermeld. 

In de catalogus 1956 is Yvert er toe overgegaan geen 
notering te geven voor de 40 c. type Sage, voor welk zegel 
Thiaude nimmer een notering heeft gegeven. Volgens Yvert 
Speciaal komt dit zegel voor in type I en tot op heden heeft 
men aangenomen, dat zegels voorkomende in type I reëel 
zijn. Ik ben echter nimmer een 40 c. Sage type I tegen
gekomen, evenmin als een 20 c. Sage. Dit zegt echter, ge
zien de zeldzaamheid van deze zegels, weinig. 

Wij noteerden derhalve als reëel: 17 - 20, 24 - 31, 33, 34 
met de veel zeldzamer oparuk Nelle Caledonie, waarbij 
van de laatste E de bovenstreep veel korter is dan de 
onderstreep, en eenzelfde serie, zonder dat kenmerk, die 
als een soort herdruk voor verzamelaars is te beschouwen. 

Hoe weinig kritisch men in Frankrijk in dit opzicht nog 
is, blijkt wel uit het feit, dat de handelaren beide opdruk
ken door elkaar leveren, zonder onderscheid te maken, 
hoewel Yvert-Special het onderscheid wel kent. 

De T opdruk van 1894 en 1900, taxe nox. 1 - 7, is minder 
reëel dan die van Mauritanië. Het is meer dan twijfelach
tig of de waarden 1, 2 en 30 c. wel echt bestaan. Tijdens 
de periode, dat de zegels werden benut, kenden de catalogi 
slechts de 5, 10, 15, 20 en 25 c ; de opdruk van 1900 op 5 
c. geelgroen en de 5 op 4 c. (nos. 6 a en 7) schijnt reëel 
te zijn. Echte stukken van beide uitgaven zijn zeldzaam. 
Op te merken valt dat Thiaude deze emissie negeert. 

Ondanks het geringe postvervoer heeft men het m Obock 
nodig geoordeeld de aanwezige stock te voorzien van twee 
soorten opdruk en kort daarna op 11 zegels een waarde-ver-
andermg aan te brengen. Bovendien werden de portzegels 
overdrukt. 

Het postvervoer was nog in de negentiger jaren in deze 
kolonie zo gering, dat geen reële afstempelingen van die ko
lonie op de zegels der Algemene Uitgifte ooit zijn gevonden. 
Alleen de 35 c. Commerce en enkele portzegels zijn met wel-
willendheids-afstempelmg bekend. 

Er is dus wel aanleiding tot enig wantrouwen. Met uitzon
dering van 1 en 2 c. ziet men de opdruk Obock in boog als 
regel ongestempeld of met welwillendheids-stempel. De voor
raden waren echter met uitzondering van de 35 e. vrij groot. 
De rubberstempel sleet snel en alleen aan de eerste orders 
van handelaren kon worden voldaan. 

Men ging toen er toe over de zegels recht te bedrukken en 
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van aeze zegels, met de 2 lage waarden met opdruk Obock 
in boog, is een deel voor reële doeleinden gebruikt. Tegen
over de portserie kunnen wij weer met meer vertrouwen 
staan. 

De opdrukken met waarde-verandering komen met reëel 
schijnende afstempelingen voor. De 5 fr. was een voor de 
Franse koloniën in die tijd afwijkende waarde. Zij werd in
gevoerd met het voornemen een postdienst per Mehari te 
openen tussen Obock en Djibouti. Dit zegel werd door en 
voor verzamelaars opgekocht. Het is echter waarschijnlijk, 
dat het evenals de andere waarden op het postkantoor is 
verkocht. Voor de speculatie in die tijd was een zegel van 
twee en een halve goud gulden wel wat zwaar. 

Reunion is een land, dat de zegels der Algemene Uitgifte 
bijna allemaal in grote hoeveelheden heeft benut. Deze oude 
kolonie had een verhoudingsgewijs groot postvervoer. De 
eerste twee zegels, daterende van januari 1852 vormen het 
glanspunt van een verzameling voor de heel enkele gelukki
gen, die een echt exemplaar bezitten. Ze zijn uiterst zeld
zaam. Bijna iedereen bezit een der vele herdrukken. De op
drukken nos. 3 t/m 10 zijn volkomen reële zegels. De waar
den der Algemene Uitgifte, die weinig in de kolonie werden 
benut, werden opgebruikt. Op te merken valt, dat no 3 vrij 
veel is vervalst, maar de tint van de 40 c. adelaar, die in 
Reunion is benut, is een zo speciale, dat iedere vervalsing 
door hem, die enig vergelijkingsmateriaal heeft, direct wordt 
ontdekt. 

Daarentegen zijn de foutdrukken niet reëel. Zij werden 
aangemaakt op last van dezelfde ambtenaar, die zo berucht 
is geworden door de Zanzibar-uitgave. 

De nos. 11 t/m 28 danken hun bestaan weer aan de minis
teriële circulaire. Niet overdrukte zegels mochten vanaf 15 
juli 1891 niet meer worden gebruikt. Men kan twee series 
samenstellen, een met accent op Reunion, en een zonder ac
cent. De variëteiten zijn talrijk. De nos. 29, 30, 31, 45, 52—55 
zijn eveneens reëel. 

Reunion is een der koloniën, die geregeld strafportzegels 
heeft benut. Dat er een speciale serie verscheen, behoeft geen 
verbazing te wekken. De uitgave no. 1 t /m 5 is reëel. 

Saint Pierre & Miquelon. De drie eerste opdrukken beho
ren tot de zeldzame zegels, zonder enige kwade reuk. Zij 
zijn bijna geheel reëel benut. Met no. 4 begint al een ietwat 
andere wind te waaien, maar ook dit zegel kan de toets nog 
doorstaan, hoewel het tot 1926 heeft geduurd, voor de cata
logus het opnam. 

Met de nos. 4 t/m 14 en 35 t/m 50 is het als met de zegels 
van Martinique. Zij zijn op bestelling geleverd, maar een zo 
groot deel is reëel gebruikt, dat men de serie niet kan ecar
teren. Wederom dringt zich de gelijkenis met de moderne ge-
legenheidszegels op. Met no. 13 doet zich een typisch geval 
voor. Dit zegel is in onvoldoende mate aan de handelaars ge
leverd, een groot deel van de kleine oplage van 850 exempla
ren is reëel gebruikt. De protesten van handelaren bleven 
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niet uit, waarop men in oktober 1891 (de originele opdruk 
dateert van april) een tweede oplage liet verschijnen, die 
onder no. 15 is opgenomen. Yvert special vermeldt, dat het 
zegel vermoedelijk slechts voor verzamelaars is gedrukt. 
Men kan constateren, dat dit laatste buiten kijf staat. 

Een dergelijk geval doet zich voor met de nos. 16, 16a en 
17. De gouverneur machtigde de postdienst voorlopig de voor 
het binnenland bestemde brieven vrij te maken door het aan
brengen van een P.D. stempel op aan de loketten aan te bie
den brieven. De vele opdrukken hadden een te groot gat in 
de aanwezi-ge postzegelvoorraden geslagen. 

Direct profiteerde de postdienst daarvan door strookjes 
papier met P.D. en een waarde-aanduiding uit te geven. Er 
bestaan echt gelopen brieven met die strookjes. Toch is er 
alle aanleiding deze zegels te mijden. 

De nos. 51 tot 58, opdrukken op de portzegels, zijn zuiver 
speculatief. Ik geloof niet, dat het decreet, dat de uitgave 
sanctioneerde ooit is gevonden. In ieder geval ziet men de 
hogere waarden van deze zegels uitsluitend ongebruikt of met 
welwillendheids-afstempeling. Zij verschenen op een mo
ment, toen de allegorie-zegels in gebruik waren. Gebrek aan 
postzegels had men niet. 

Omstreeks dezelfde tijd overdrukte men de aanwezige port
zegels en volgde daarmede het voorbeeld van vele andere 
koloniën. Een bepaalde noodzaak was niet aanwezig, maar 
men kan deze portserie „the benefit of the doubt" geven. 

Senegal. De hier in 1887 verschenen opdrukken, die zeer 
veel variëteiten vertonen, zijn reëel. Tenminste er is mij niets 
bekend, wat op het tegendeel zou wijzen. De oplagen zijn 
niet bekend en men ziet deze zegels heel veel slecht gecen
treerd, iets wat men vermeed bij voor handelaren bestemde 
zegels. 

0e nos. 6 en 7, die in oktober verschenen, zijn eveneens 
goed. Gerechte twijfel mag bestaan ten opzichte van de nos. 
6a en a,7 die vermoedelijk slechts proeven zijn. 

De Ofxirukken van 1903, post- en portzegels, berusten op 
een machtiging van de gouverneur. 

Soudan Francais. Deze twee nummers zijn reëel. Men 
treft deze zegels bijna steeds met echte poststempels aan. Zij 
zijn uitermate zeldzaam. 

In zeer veel gevallen zijn de gebruikte zegels licht bescha
digd. Vermoedelijk heeft men deze op het postkantoor niet 
willen afstempelen en kon men zich deze zegels alleen ge
bruikt verschaffen door zichzelf een brief te schrijven. 

De opdruk is lithografisch aangebracht, wat enigszins 
raadselachtig is, daar in de hele Soudan in 1894 geen druk
kerij was met lithografisch materiaal. Mogelijk beschikte 
het leger over een installatie. 

Tahiti. Men neemt op de Zuidzee eilanden het leven niet 
zwaar op. Ook degenen, die met het postwezen belast waren, 
namen hun taak van de vrolijke kant op. In 1882, toen men 
wachtte op de aankomst van de zegels type Dubois, ontstond 
een tekort aan zegels van 25 c. Een procesverbaal werd opge
maakt van het aantal zegels van 35 c. dat overdrukt werd. 
Maar in dat procesverbaal vermeldde men niet, dat men bij 
wijze van proef, 50 zegels een andere opdruk had gegeven, 
noch dat men 50 zegels van 40 c. van de eerste opdruk had 
voorzien. Vermoedelijk hebben deze de honorering gevoimd 
voor het vele werk, dat de commissie-leden bij het opstel
len van het procesverbaal hebben verricht. Intussen hebben 
zij verzuimd de gemaakte stempel onder hun controle te ne
men. Er zijn tenminste talrijke herdrukken gemaakt met de 
authentieke stempel, waaronder kopstaande en dubbele 
opdrukken. 

No. 1 is verzamelwaardig met een reële poststempel, 
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d.w.z. een stempel, die niet precies rechts op het midden van 
het zegel staat. De andere twee zijn hoogstens „proeven". 

In 1884 verschenen drie nieuwe opdrukken. De decreten, 
die machtiging tot deze opdrukken gaven, zijn gepubliceerd: 
Vermoedelijk zijn de waarden 4—6 als reëel te beschouwen. 

Van de emissie van 1893 zijn slechts enkele nummers als 
verzamelwaardig te beschouwen en wel de nos. 10, 11, 12, 13, 
15, 17 en 18. Van de volgende serie geldt dit vooi* de num
mers 24, 25, 27, 29 en 30. Al deze zegels zijn laag genoteerd 
in verhouding tot de andere waarden. 

Reeds in november 1892 was voor „Oceanie", waarvan Pa
peete op Tahiti de hoofdplaats was, de serie Groupe in ge
bruik gesteld. Er bestond geen enkele aanleiding om ruim 
een half jaar later gebruik te maken van een ministeriële 
circulaire die twee ]aar oud was en die de machtiging be
vatte om in afwachting van de komst van de zegels type 
Groupe de aanwezige voorraden te overdrukken met de naam 
der kolonie. Een machtigingsdecreet van de Gouverneur is 
mij niet bekend. Vaststaat, dat veel van deze opdrukken 
gemaakt zijn op bestellmg van handelaren. De hierboven 
genoemde nummers schijnen ook reëel te zijn gebruikt en 
hebben vermoedelijk als dekmantel gediend voor de andere 
waarden, die in zeer kleine oplagen werden aangemaakt en 
die bovendien nog talrijke variëteiten bevatten. De genoemde 
nummers zijn de enige opdrukken, die naar Bern werden 
gezonden, wat op zichzelf ook nog niet doorslaggevend is.' 

De gehele portserie kan onder de fantasieprodukten wor
den gerangschikt. Wat voor zin heeft het een of twee vellen 
te overdrukken? 

De opdrukken, uitgegeven in „Cote des Somalis" werden 
niet behandeld. Zeker is, dat de daar overdrukte zegels bijna 
in totaliteit aan handelaren zijn geleverd en voorts dat no. 
21 a een proef is. Daartegenover staat dat er zeker in de ko
lonie periodiek een tekort aan bepaalde waarden bestond. 
Cote des Somalis was de eerste kolonie die „plaatjes" uitgaf 
en vond een groot afzetgebied onder jonge filatelisten van 
omstreeks 1900. Een deel der opdrukken is als reëel aan te 
merken, maar het is op dit moment moeilijk uit te maken of 
er kaf onder het koren schuilt. Twijfel kan bestaan ten aan
zien van de nos. 4, 5 en misschien t.a.v. no. 34. Waar echter 
de onoverdrukte Obock en Cote des Somalis zegels door el
kaar werden gebruikt, is de mogelijkheid dat wij hier voor 
een reële uitgave staan, niet uitgesloten. De oplage bedroeg 
436 stuks, een eigenaardig getal, daar het overdrukte zegel 
in blokken van 20 was gedrukt. Dit wekt de indruk, dat men, 
in nood verkerend, met een al aanwezig stempel, het restant 
heeft overdrukt. 

Het terrein is echter nog te weinig bestudeerd. Zelfs zijn 
de machtigingsbesluiten maar in enkele gevallen gepubli
ceerd. 

Ten slotte nog dit. Er bestaat, zoals gezegd in Frankrijk een 
groep „koloniale" specialisten, die een bepaalde studie ma
ken van de zegels, die hierboven zijn behandeld. Voor een 
groot deel steunt bovenstaande op publikaties van die heren 
voor een veel kleiner deel op eigen waarneming, die door 
het lezen van bovenbedoelde publikaties in een bepaalde 
richting is geleid. 

De periode van speculatie, die voor de Franse koloniën op 
een enkele uitzondering na, eindigt in 1893 en die zich slechts 
over enkele jaren uitstrekte, heeft veel kwaad gedaan. De 
verenigingen waren niet sterk genoeg om zich te verzetten. 
De verzamelaars waren goed van geloof, het aantal zegels 
was niet zo groot als thans, men schoof gemakkelijk af. Te
genwoordig zou men zeer vele zgn. rariteiten niet meer cata
logiseren. Maar het is veel moeilijker een catalogus te zui
veren. 

Toch begint men in Frankrijk te discrimineren en ook de 
Nederlandse verzamelaars zullen goed doen voorzichtig te 
zijn. In normale tijden moet de mindere belangstelling, die 
voor de speculatieve uitgaven thans reeds getoond wordt, 
in de prijsnotering doorwerken. 

Daartegenover staat, dat als de zuivering zich voltrekt, de 
thans nog te laag genoteerae reële waarden snel moeten stij
gen, gezien hun dikwijls zeer kleine oplage. Voor de oorlog 
kon een verzamelaar, die niet over grote middelen beschikte, 
maar die wist te discrimineren van dit gebied een collectie 
samenstellen, waarin talrijke zeldzaamheden voorkomen, die 
op een ander gebied voor hem volkomen onbereikbaar wa
ren. Hoewel in mindere mate is dat thans ook nog het geval. 

T 



M. J. van Heerdt-Kolft 

Heraldiek en symboliek op 

Het wapen van Bergen (Mons): in rood een stad van zil
ver, voorzien van vier torentjes, waarvan de twee naar 
binnen tweepuntige wimpeltj es van goud dragen en de twee 
naar buiten de keizerlijke aardbol, ook van goud en door 
het kruis bekroond; boven de deur het wapen van Hene
gouwen en voor de valdeur een wachthond van zilver, alles 
staande op een grasgrond van groen (afgebeeld is het ze
gel 10 c + 5 c van de serie 1940). 

Het wapen van Gent (Gand): op zwart een zilveren leeuw, 
rood geklauwd en getongd, met gouden kroon en halsband, 
waaraan een kruis hangt. Gent is de hoofdstad van Vlaan
deren, de leeuw is het symbool van die provincie. De 
kroon en de halsband zijn zinnebeelden van de trouw aan 
het vaderland. 20). De margrieten in de rand van het Win-
terhulpzegel 1940 van 30 c + 5 c doelen op Gent als cen
trum van bloemencultuur. Schildhouders zijn: rechts de 
leeuw en links de Heilige Maagd in een omtuining waar
boven het devies: „Hou en Trou". Nóch de schildhouders, 
nóch de Heilige Maagd nóch het devies zijn op het voor
noemde zegel afgebeeld 

Het wapen van Brugge (Bruges): zevenmaal doorsneden 
van zilver en rood, met een klimmende leeuw van azuur, 
geklauwd en getongd van rood, gekroond van goud en dra
gend aan de halsband een hangend kruis van het laatste. 
Het schild een kroon met in het midden daarvan de let
ter B, beide van goud. Schildhouders: rechts een gouden 
lam, geklauwd en getongd van rood en links een beer in 
natuurlijke kleur, met zilveren halsband. Alles staande op 
een lint van azuur, waarop in goud de letters S.P.Q.B. Op» 
het Winterhulpzegel van 1940 van 50 c + 10 c is alleen 
het wapenschild afgebeeld. Brugge is beroemd om haar 
kantwerk; sinds eeuwen wordt het kantklossen als huism-
dustrie bedreven; vandaar de versieringen in de rand van 
voornoemd zegel, die het kantwerk nabootsen. Het wapen 
van Brugge werd reeds in de XlIIe eeuw door de stad ge
voerd; het schild was toen echter vijfmaal doorsneden in 
plaats van zevenmaal. 21). 

Het wapen van Namen (Namur): op goud een zwarte leeuw, 
geklauwd en getongd van rood, over alles heen een rode 
schuinbalk. De wapens van de provincie Namen en van de 
stad Namen zijn gelijk, met dien verstande, dat op het pro
vincie-wapen de leeuw gekroond is, in het stadswapen daar
entegen ongekroond. Op het Winterhulpzegel van 75 c + 
15 c van de serie 1940 is dus het stadswapen afgebeeld. De 
leeuw is de Vlaamse leeuw, de rode schuinbalk is de ge-
slachtsbreuk van Philips de Edele. 22). In de buurt van 
Namen worden veel pruimen gekweekt, zoals de rand van 
dat zegel aantoont. 

voorstellingen 

Het wapen van Aarlen (Arlon): schild tienmaal doorsneden 
van zilver en blauw, waarop een leeuw van rood met ge
spleten staart en gouden kroon. Aarlen voert het wapen 
van Luxemburg, daar dit stamt uit de tijd der vereniging 
van het graafschap Luxemburg met het markgraafschap 
Aarlen. 23). Het enige verschil is de kleur van de tong en 
de klauwen van de leeuw, die in het Aarlense wapen van 
rood, doch in het Luxemburgse wapen van goud zijn. Aar
len is de hoofdstad der Belgische Ardennen, die een heu
velachtig gebied van uitgestrekte, wildrijke bossen vormen, 
vandaar de sparren en het wegspringend hert in de rand 
van het Winterhulpzegel dar serie 1940 40 c + 10 c. 

Het wapen van Hasselt: gedeeld; rechterhelft: tienmaal 
doorsneden van goud en rood; linkerhelft: in zilver twee 
gebladerde hazelaars van groen, paalswijs op een grasgrond 
van het laatste Het schild met goud omboord. Bovenop 
als helmteken een half hert in natuurlijke kleur, houdend 
tussen de poten twee acanthusbladeren, als schildhouders 
geplaatst. Alles staande op een zilveren lint, beladen met 
de letters S.P.Q.H Het helmteken, de schildhouders enz. 
zijn niet op het Winterhulpzegel serie 1940 1 fr + 25 e af
gebeeld. Het wapen rechts is dat van het graafschap Loon, 
dat met Hasselt, links, verenigd werd. 24). Hasselt is de 
hoofdstad van Belgisch Limburg en ligt in een landbouwen-
de streek van België, waarvan de korenaren in de rand 
van het zegel getuigen. 

Het wapen van Mechelen (Malines): in goud met drie palen 
van rood, over alles heen een schild van goud, waarop een 
adelaar van zwart met ontplooide vlucht, getongd, gebekt, 
gevoet en geringd van rood. Het complete wapen omvat bo
venin een helm, waarop een gravenkroon; als helmteken een 
draak van goud te halven lijve; als schildhouders twee gou
den griffioenen, het helmkleed van goud en rood, alles staan
de op een gouden lint, waarop de spreuk: „In fide constans" 
(Standvastig in het geloof). De afbeelding bovenin het Win
terhulpzegel van de serie 1946, 65 + 35 c , is een toespeling 
op de meubelindustrie van Mechelen. 
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Het wapen van Dinant: in zilver, een opkomende 
leeuw van rood, gekroond van goud en omringd 
met rietstengels van rood; (niet op het zegel af
gebeeld) van de Winterhulpserie 1946, 90 c + 
60 c. De afbeelding bovenin dit zegel is een toe
speling op de industrie van aardewerk en ko-
perwerk van Dinant. 

Het wapen van Ostende: op goud, een keper van 
zwart, vergezeld van drie sleutels van het laat
ste, de twee in het hoofd elkaar aanziende. Bo
venop het schild een gouden kroon en als schild-
houders een meerman rechts en een meermin 
links, beide niet afgebeeld op het Winterhulp-
zegel der serie 1946, 1,35 fr + 1,15 fr. De afbeel
ding van de uitvarende vissersschuit is een toe
speling op Ostende als visserijhaven. 

Het wapen van Verviers: doorsneden: in het 
hoofd van zilver drie leeuwen van groen met 
goud gekroond; in de voet van zilver, een eike-
tak in natuurlijke kleur, geèikeld met goud. Bo
venop het schild een gouden stedekroon; devies: 
„Vert et Vieux" (Verviers). De kroon en het de
vies zijn niet afgebeeld op het Winterhulpzegel 
der serie 1946, 3,15 fr + 1,85 fr. Bovenin het ze
gel zijn o.a. een spinnewiel en een spoel afge
beeld. Thans bezit Verviers machinale spinne
rijen. 

Het wapen van Leuven (Louvain): in rood met 
een zilveren balk. Bovenop het schild een helm 
recht voorin geplaatst, rood gevoerd en met goud 
getralied en gekroond. Helmteken: een zilveren 
leeuw, gezeten middenin de kroon en houdend 
het schild van Brabant. Helmbeeld: van rood en 
zilver. Op het Winterhulpzegel van de serie 1946, 
4,50 fr + 45,50 fr. zijn helmteken en -beeld niet 
afgebeeld. De afbeeldingen bovenin dit zegel zijn 
toespelingen op de manden-industrie en de kui
perijen in Leuven. 

Het wapen van Nijvel (Nivelles): in zilver een 
abtsstaf van rood paalswijs geplaatst: over alles 
heen in een schild van zwart de gouden leeuw, 
geklauwd en getongd van rood. De leeuw is af
komstig van het wapen van de Hertogen van 
Brabant, die in de XIHe eeuw in het bezit kwa
men van de rechten op de abdij van Nijvel (ver
gelijk de abtsstaf). Het wapen komt voor op het 
Winterhulpzegel van de serie 1947, 65 c + 35 c. 
Te Nijvel wordt behangselpapier vervaardigd 
blijkens.de afbeelding op dit zegel. 

Het wapen van St. Truiden (St. Trond): in rood 
het Luiks Perron van goud, geplaatst op drie 
trappen door drie dragers ondersteund en door 
een denneappel met kruis overtopt, vergezeld 
van de letters S.T.; het schildhoofd van goud, 
beladen met een halve dubbele adelaar van 
zwart, getongd, gevoet en gekroond van rood. 
Bovenop het schild een gouden kroon. Deze is 
niet afgebeeld op het Winterhulpzegel ven de 
serie 1947, 90 c + 60 c. Het Bisdom Luik kocht 
de rechten van de bisschop van Metz op St. 
Truiden af, doch de betrekkingen tussen die 
stad en het keizerrijk (van Karel V) bleven voort
bestaan, wat betreft de daaraan verbonden voor
rechten en veiplichtmgen. Vandaar het wapen 
van Luik en in het schildhoofd het wapen van 
het keizerrijk. 25). Rond St. Truiden treft men 
kersenboomgaarden aan, waarvan de vruchten 
op bovengenoemd zegel getuigen. 

Het wapen van Charleroi: in zwart een gouden 
leeuw, gewapend met een sabel en in een zilve
ren hoofdstuk een rode leliebloem. Bovenop het 
schild een kroon met zeven parels versierd en 
aan de linkerzijde, als schildhouder een zitten
de leeuw in natuurlijke kleur, de rechterpoot ge
wapend met een zilveren sabel versierd met 
goud. Alles op een grasgrond van groen. Kroon 
en schildhouder zijn niet afgebeeld op het Win-

k Laatst« w»af sc|iM!wiifg 

Zij , die al2onderli]k op dit maandblad zijn geabonneerd, 
dus geen lid zijn van een daarbit aangesloten vereniging, 
worden belee''d verzocht het abonnementsbedrag ad MO,-
voor het laar 1957 ten spoedigste over te maken op post
rekening 344900 van het Nederlands Maandblad voor 
Philatelie, Hyacintplein 5, Breda. 

De penningmeester, JOH SPOORENBERG 

terhulpzegel van de serie 1947, 1,35 fr + 1,15 fr. 
Bovenin dit zegel bevindt zich een toespeling op 
het mijngebied waarin Charleroi ligt, er zijn nl. 
mijnwerkersattributen afgebeeld. 

Het wapen van St. Nildaas (St. Nicolaas): in 
blauw een St. Niklaas van goud, vergezeld links 
van een gebladerde raap van groen, rood en 
zilver, rechts van een tobbe van goud, waarin 
drie naakte kindertjes. 
Bovenop het schild een gouden kroon. Deze is 
niet afgebeeld op het Winterhulpzegel der serie 
1947, 3,15 fr + 1,85 fr. De raap is de heraldische 
figuur van het Land van Waas. Bovenin ge
noemd zegel zijn een rol stof en gevlochten 
mandjes afgebeeld. 

Het wapen van Bouillon: in rood een zilveren 
balk. Dit wapen was oorspronkelijk dat van 
Godfried van Bouillon en werd later aangeno
men als het wapen van het hertogdom Bouillon. 
Later komt dit hertogdom (door schenking van 
keizer Hendrik IV) aan het geslacht Langhals, 
in de persoon van Godfried met de Baard, graaf 
van Leuven en van Brabant. Dit verklaart waar
schijnlijk waarom Bouillon en Leuven hetzelfde 
wapen hebben. Op het Winterhulpzegel van de 
serie 1947, 20 fr +. 20 fr zijn smidsattributen af
gebeeld, benevens een gesmeed hekwerk en idem 
onderdelen. Vermoedelijk wordt in Bouillon 
edelsmeedwerk bedreven. 

20) vlg. Dr. E Gcvaert ,,Wapens der steden", uitgave Vromant 
& Co te Brussel ter Kapelle no 3, biz. 108. 

21) Idem biz. 109. 
22) ,, „ i l l 
23) „ „ 115 
24) „ „ 119 
25) „ „ 117 
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Stempels 
Rubriekredacteur A. van der Willigen, 

Laan van Poot 194, 'sGravenhage. 
Bootstempels. 

Van de speciale enveloppen, die de HoUandAmerikaLijn 
zo welwillend was geheel gratis ter beschikking van verza
melaars te stellen als souvenir van de eerste reis van het 
nieuwe ss. „Statendam" werden, naar wij vernamen, eni
ge duizenden stuks aangevraagd. Ook van deze plaats 
willen wij namens de verzamelaars de H.A.L. onze erken
telijkheid betuigen voor deze royale geste. 

Des te meer betreuren wij het, dat de Nederlandse poste
rijen géén medewerking hebben willen verlenen door be
schikbaarstelling van een speciaal poststempel voor deze 
eerste reis, niettegenstaande de H.A.L. bereid was de kos
ten hiervoor te dragen. Deze weigering steekt schril af te
gen de regelmatige verstrekking van de z.g. „eerstedag
stempels", waarvan afdrukken alléén verkregen kunnen 
worden op de verplichte handelaarscouverten è 15 ets per 
s tuk . . . . 

De frankeerzegels konden nu slechts worden afgestem
peld met het tijdens elke reis te gebruiken dagtekening
stempel „Postagent a/b ss. „Statendam", doch de Ameri
kaanse Posterijen hebben zich bereid verklaard het „Paque
bot"machinestempel op de voorzijde der enveloppen in de 
linkerbenedenhoek te doen afdrukken. 

Wij hopen, dat alle aanvragers de enveloppen netjes ge
stempeld zullen ontvangen. 

Kantoornaamstempels. 
Hoewel deze soort stempels, hoofdzakelijk bestemd voor 

intern dienstgebruik, slechts bij uitzondering voor vernieti
ging van de postzegels worden gebruikt, willen wij voUedig

I heidshalve toch de inhoud van dienstorder H 793 van 13 
december j.1. verkort weergeven. Deze bepaalt n.1., dat 
voortaan voor hulppostkantoren, poststations en postagent

Luchtpost 

Rubriekredacteur: J. C. E. M. Dellenbag, 
Statenweg 172 c, RotterdamC.2. 

BELGIË. 
Helikopterpost. 

Vermoedelijk worden de nieuwe helikopterdiensten van de 
Sabena op Parijs en Saarbrücken (via Luxemburg) in maart 
a.s. geopend. 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA. 
Helikopterpost. 

Op 12 november 1956 had de openingsvlucht van een pas
sagiersdienst plaats door Chicago Helikopter Airways Inc. 
tussen Chicago iVIidway Airport en het internationale vlieg

■ veld O'Hare Field, waarbij ook postvervoer plaatsvond. De 
i dienst wordt uitgevoerd met Sikorsky S55 toestellen. 

schappen niet langer metalen, doch rubber kantoornaam
stempels zullen worden verstrekt. De praktijk was reeds op 
dit voorschrift vooruitgelopen, aangezien het op 16 novem
ber j.1. geopende postagentschap EnschedeG. J. van Heek
straat reeds hiervan werd voorzien, terwijl het daaraan 
voorafgaande postagentschap ArnhemVondellaan d.d. 1 no
vember j.1. nog met een metalen naamstempel werd uit
gerust. 

Typenraderstempels. 
Naamsveranderingen: Als gevolg van de straatnaamver

andering van de Stalinlaan te Amsterdam kreeg het aldaar 
gevestigde postagentschap twee nieuwe dagtekeningstem
pels AmsterdamVrijheidslaan 1 en 2 omstreeks medio de
cember 1956. 

Voorts werd in de PTTmededelingen van 10 januari j.1. 
melding gemaakt van de naamsverandering van het hulp
postkantoor GiessenNieuwkerk in Giessenburg, doch hier
van zagen wij nog geen nieuwe afstempeling. 
1.12.1956 Hulppostkantoor IJzendoorn werd poststation 

16.12.1956 Hulppostkantoor Nes (Westdongeradeel) werd 
poststation 

20.12.1956 Opgeheven: poststation ValthermondWest en 
naamswijziging van het hulppostkantoor Valther
mondOost in Valthermond. 

1.1.1957 Opgeheven: poststation Oudeschans en postagent
schap HaarlemDeckerstraat 
Gevestigd: Postagentschap HaarlemMr. Cornelis
straat en UtrechtiVIinister Talmastraat 

15.1.1957 Gevestigd: Postagentschap TilburgBroekhoven
seweg 

1.2.1957 Hulppostkantoor Deurne werd hoofdpostkantoor. 

SURINAME 
Machinestempels. 

Uit Paramaribo zagen wij een poststuk, waarvan de post
zegel was vernietigd met een machinestempel; links „Post 
uw / Brieven Tijdig" in rechthoekige omlijsting en rechts 
een enkelringdatumstempel met de naam Paramaribo in 
vrij kleine letters, de tweeregelige datumaanduiding 24.12/ 
1956 en voorts drie kruisen als vulling van de cirkel. 

VS Chicago 111. Nov. 12, 1956. 9AM, AMF en AS AMF 
O'Hare Chicago 111. Nov. 12, 1956. 9AM. 

De stukken dragen een speciale afstempeling in wijnrode 
kleur: „Commemorating / Chicago's / First / (afb. heli
copter) / Scheduled Helikopter Passenger Service / Mid
way AirportO'Hare International Field / by / Chicago Heli
copter Airways". 

„Jet"Mail. 
Op 31 augustus 1956 had de eerste vlucht plaats van de 

Boeing KC135, een straalvliegtuig van de Amerikaanse 
Luchtmacht speciaal ingericht als „Tanker" om in groeps
verband vliegende straalvliegtuigen van brandstof te voor
zien. 

Post met deze vlucht vervoerd draagt een speciale af
stempeling in violette kleur: „(Afb. van het vliegtuig) / 
(Omlijsting met sterren) / First :?'light / of the / Boeing 
KC135 / The USAF's First Jet / TankerTransport, / 
Flown from Renton, / Washington". Bovendien links boven 
nog een éénregelige spec, afstempeling in rode kleur: „On 
Board Boeing KC135". Poststempel Seattle, Aug. 31, 7.30 
pm, 1956, Wash. 

Speciaal luchtpostetiket: „Twee gegolfde lijnen waartus
sen „Jet Air Mail", tussen 2 sterren". 

LUCHTPOSTBLADEN. 
De Phillippijnen gaven op 21 december j.1. een nieuw 

luchtpostblad van 50 centavo uit. Dit blad is geheel over
eenkomstig het vorige, met uitzondering van het opgedrukte 
zegel, dat nu als centraal motief een vliegtuig vertoont met 
de vermaarde Mayonvulkaan op de achtergrond. 
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Met toestemming overgenomen uit het bedrijfsorgaan 

J. B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N. V. 

te Groningen 

* 

• 

* 

• 
van 



J. Y. V. d. Heide 

che 
beeld-'tiltBtelie I 

De grote moeilijkheid voor vele verzamelaars van post
zegels om een bepaald land, b.v. Nederland, met ol zonder 
„overzeese gebiedsdelen", tot een compleet geheel te krij
gen, is vooral de laatste jaren voor velen aanleiding om 
naar andere verzamelgebieden uit te zien. Dezelfde moei
lijkheid geldt natuurlijk ook voor het verzamelen van andere 
landen, terwijl bovendien de grote onafgebroken stroom 
van nieuwe uitgiften bij allerlei mogelijke en onmogelijke 
gelegenheden, het voor de doorsnee-filatelist financieel be
zwaarlijk maakt, dit alles bij te houden. 

Dit was aanleiding tot het zoeken van nieuwe wegen in 
de filatelie, waarvan de meest op de voorgrond tredende 
zich al spoedig ontwikkelde tot wat men noemt het beeld-
verzamelen. Hieronder wordt verstaan het verzamelen van 
zegels met een bepaalde strekking of die een omlijnd onder
werp of een geliefkoosde voorstelling ten grondslag hebben. 

Zo kan men een beeldverzameling opzetten met voor
stellingen van bloemen en planten, dieren, sport, muziek, 
schone kunsten, aardrijkskunde, spoorwegen, enz. Men kan 
zegels verzamelen met portretten van geleerden, van uitvin
ders, politieke personen, enz., waarbij men dus zegels bij
een ziet te krijgen over één of meer van deze onderwerpen 
uit alle landen van de wereld. 

Na deze korte uiteenzetting over de beeldfilatelie of mo
tiefverzameling, ook wel thematische filatelie genoemd, wil 
ik iets vertellen over mijn speciale verzameling, betrekking 
hebbend op de grafische vakken. Als we hier spreken van 
de grafische vakken, bedoelen we het woord „grafisch" in 
zijn ruimste opvatting. Het betreft dus niet alleen de gra
fische vakken als zodanig, maar tevens alles wat hiermee 
in verband staat. 

Het spreekt vanzelf, dat een bescheiden verzameling als 
deze, waarvan hierbij het eerste gedeelte is gereprodu
ceerd, niet in een paar weken bijeen is te krijgen, maar 
dat er jaren van zoeken en speuren aan zijn voorafgegaan. 
Jammer is het natuurlijk, dat de rijke kleurenweelde, die 
de originele zegels te zien geven, hier achterwege moest 
blijven! 

Als begin van deze verzameling ziet u op de eerste rij 
een vijftal zegels van IJsland, die betrekking hebben op een 
aantal oud-IJslandse handschriften. Het eerste zegel is 
een afbeelding van het „Reykjabók", dat het handschrift 
bevat van de sage van Burnt Njal, de meest bekende sage 
van IJsland, welke omstreeks 1300 werd geschreven. 

Daarnaast een zegel met een gedeelte van een met een 
initiaal versierde pagina van een handschrift uit de 15e 
eeuw, de z.g. „Stjórn", bevattende een vertaling van de 
bijbel. Het afgebeelde tekstgedeelte heeft betrekking op No-
ach en de bouw van de ark. 

Het derde zegel geeft een schrijvende hand te zien bij 
't vervaardigen van een oorkonde met behulp van een veder
pen. Ook hierop een ingetekende initiaal als beginletter. 

Het volgende zegel stelt voor een hoek van een bladzijde 
van het z.g. „Skarosbók", een rijk versierd wetshandschrift, 
geschreven in 1363. Uit artistiek oogpunt een der meest 
beroemde handschriften van IJsland. 

Het laatste zegel van deze serie geeft een soortgelijk beeld 
als het eerst besproken zegel, waarop rechtsboven nog een 
gebonden boek met houten borden zichtbaar is. 

Al deze zegels zijn met bijzondere IJslandse ornament
motieven omlijst, door IJslandse kunstenaars ontworpen en 
in verschillende kleuren in plaatdruk uitgevoerd. 

In het midden onder de boven beschreven serie ziet u een 
zegel van Denemarken, waarop afgebeeld de grote Jelling-
runensteen. Belangrijke gebeurtenissen en bepaalde heilige 
heidense voorschriften werden in het oude Germaanse ru
nenschrift in steen gebeiteld en voor het nageslacht be
waard. Dit zegel werd in 1953 uitgegeven ter gelegenheid 

van het feit dat Denemarken gedurende 1000 jaar een ko
ninkrijk was, en is eveneens in plaatdruk vervaardigd. 

Het heeft tot 1941 geduurd, voordat Duitsland er toe over
ging zijn grote uitvinder van de boekdrukkunst te eren door 
de uitgifte van een gelegenheidszegel voor de Leipziger Mes-
se. Het afgebeelde zegel laat als hoofdmotief het Leipziger 
Boekenhuis zien, met als nevenfiguur de beeltenis van Gu
tenberg. 

Pas in 1947 verscheen een serie postzegels van Rheinland-
Pfalz met een duidelijker beeltenis van Gutenberg, waarvan 
hier drie waarden zijn opgenomen. Deze en de Leipziger 
Messe-zegel zijn in offset uitgevoerd. 

De Duitse Bondsrepubliek gaf kort geleden een aardig ze- i a 
geitje uit, ter gelegenheid van het feit da t 500 jaar geleden 
de Gutenberg-bijbel verscheen. Het zegel geeft een afbeel
ding van een drukker uit die tijd, bezig aan een primitieve 
handpers, waarop deze eerste voortbrengselen van de boek
drukkunst werden vervaardigd. 

Ook de Verenigde Staten van Amerika herdachten in 1952 
het feit, dat in 1452 Johann Gutenberg de eerste bijbeluitga-
ve het licht deed zien. We zien hier op een omgekruld blad 
papier deze gebeurtenis vermeld, terwijl links een muur
schildering zichtbaar is, voorstellende het moment dat Gu
tenberg een afdruk van zijn werk toont aan een voornaam 
ingezetene van Mainz. Dit zegel is in rasterdiepdruk uit
gevoerd. 

De oude handpers is gebleken een geliefkoosd onderwerp 
te zijn voor dergelijke herdenkingen, want we treffen ze in 
verschillende landen meermalen op postzegels aan. 

Het miniatuur-republiek je San Marino b.v. deed in 1943 
een serie postzegels verschijnen, waarop een houten hand
pers staat afgebeeld in vol bedrijf! Het doet evenwel wat 
vreemd aan, dat deze primitieve handpers, op de manier 
van een automatische degelpers, de gedrukte Produkten 
achter elkaar uitvoert! Het zal dan ook vermoedelijk sym
bolisch bedoeld zijn als propaganda voor het dagbladwezen. 

Het zegeltje van Tsjecho-Slowakije laat twee Moravische 
kerkvorsten zien, de heiligen St. Cyrille en St. Methode, 
die het Christendom in dit land brachten. Het geopende, rijk 
geïllustreerde handschrift was aanleiding dit zegel in deze 
verzameling op te nemen. Het is in plaatdruk uitgevoerd. 

De fraaie afbeelding van een handpers op het zegel van 
de Verenigde Staten werd in 1939 uitgegeven ter herdenking 
van 300 jaar boekdrukkunst. Hoewel reeds veel vroeger de 
drukkunst in Zuid-Amerika werd beoefend, zagen eerst in 
1639 in de Verenigde Staten de eerste drukken het licht. 
Een voortreffelijk gegraveerd zegel, in rasterdiepdruk uit
gevoerd, waarop alle details van een handpers duidelijk uit
komen. 

Ook Finland, dat enige jaren later het feit herdacht dat 
300 jaar geleden de boekdrukkunst haar intrede deed, 
schonk ons in 1942 een zegeltje, dat als toonbeeld van post
zegelkunst kan gelden. In plaatdruk uitgevoerd, zien we de 
meester-drukker aan het werk, waarbij de gedeeltelijke let
terkast op de achtergrond de primitieve sfeer schept van 
een oude drukkerij. 

De jonge staat Israël liet in september 1951 een z.g. 
nieuwjaarszegel verschijnen, waarop een wetsrol staat af
gebeeld. Deze voorloper van het gebonden boek, in welke 
vorm vele Oudtestamentische bijbelboeken in de oorspron7 
kelijke tekst voor het nageslacht bewaard zijn gebleven, 
mocht hier niet ontbreken. De nieuwjaarswens op dit zegel 
afgedrukt luidt: „Mogen vele gelukkige dagen u deelach
tig zijn." Als druktechniek werd offset toegepast. 

Aan het slot van dit gereproduceerd blad postzegels zijn 
een zestal zegels opgenomen, waarop als achtergrond een 
geopend boek zichtbaar is. Op de voorgrond zien we een let
ter N, zó uit de kast genomen om in de zethaak te worden 
geplaatst. De N van dit Slovaakse zegeltje is de beginlet
ter van het woord Noviny, dat Journal of in 't Nederlands 
nieuwsblad betekent. In zes verschillende kleuren gedrukt, 
worden ze dan ook gebruikt voor verzending van dagbja-
den en ander drukwerk. Ze zagen in 1943 het licht. 

Een volgende maal hopen we met een tweede serie post
zegels over ditzelfde onderwerp deze beschouwing voort te 
zetten. 

35 



Poststukken 

BUITENLAND. 
Rubriekredacteur: Dr. E. A. M. Speijer, Stephensonstraat 30. 

's-Gravenhage. 

CYPRUS. 
Met de beeltenis van de Koningin verschenen 2 kaarten, 

nl. een 3 mils, groen, klein formaat, en een 15 mils, rood, 
groot formaat. 

ENGELAND. 
Ook hier beginnen nu de poststukken met de beeltenis van 

de Koningin langzamerhand te verschijnen. Nu zijn het weer 
de 2 d., bruin en de corresponderende briefkaart met be
taald antwoord 2 d. + 2 d. 

KENYA, OEGANDA en TANGANYIKA. 
Aansluitende aan het bovenvermelde hier een kaart van 

10 c , rood. 

""̂ S'i 
5* 

Postamt 

I lunuK Knri« ii ( .1 i 1 l iu « 

NOORWEGEN. 
Dit land gaf een hele reeks nieuwe poststukken uit met 

zegelbeeld Koning Haakon VII, nl. een briefkaart è 25 öre, 
groen, de corresponderende kaart met betaald antwoord ä 
25 ó. + 25 ö., en een kaart ä 35 ore, rood, benevens een post-
blad ä 35 öre, rood. 

OOSTENRIJK. 
Hier werd een kaart uitgegeven om het nasturen van post 

mo>gelijk te maken, dat is dus niet hetzelfde als een kaart 
van adreswijziging, maar toch zeer dicht in de familie. Ze-
gelindruk van 70 g, zwart op geelachtig karton. Dit tarief is 
blijkens de er naast gedrukte opmerkingen alleen geldig voor 
lokaal verkeer, anders moet een zegel van 30 groschen bij ge
plakt worden. Ook de achterzijde is geheel bediukt Veel 
echt-gebruikte kaarten zullen niet in de handen van het pu
bliek kunnen komen, daar de kaart voor toezending aan een 
postkantoor bedoeld is. (Zie afbeelding hierboven). 

RYU-KYU EILANDEN. 
Hier verschenen 2 briefkaarten ä 2 yen, een groene met 

een ovale ze>gelindruk (kustscène) en 5 lettertekens, en een 
nieuwjaarskaarten è 2 yen, rood. (Zie afbeelding). 

it de oude doos 

Wetenswaardigheden en merkwaardigheden 
Frankrijk 701A-701F. 

In 1942 vroeg de regering van La France Libre, onder lei
ding van Generaal De Gaulle aan de graveur Dulac een ont
werp te maken voor de zegels, die men zou gaan gebruiken 
in Frankijk na de bevrijding. 

Naar zijn bankbiljet, dat reeds te Londen in koers was, 
maakte Dulac een ontwerp in het type Marianne. Deze zijn 
gedrukt bij Harrison and Sons Ltd. te Londen. 

De kleuren 25 c. groen, 1 Fr. rose en 2% Fr. ultramarijn, 
zijn die van de % d., de 1 d. en de 2% d. van Georges VI. 
Het zijn de kleuren, die toen waren voorgeschreven door de 
U.P.U. 

Bij de eerste serie 701A-701C stond bovenaan R. FRAN

CE F. Die R.F. betekent République Frangaise. Dat opschrift 
was dus je reinste pleonasme. Daarom besloot men dat te 
wijzigen. France verdween en werd vervangen door een 
versiering. De R.F. bleef. Dat is de serie 701D-701F. 

Maar de bevrijding liet op zich wachten. De zegels wer
den in een muurkast opgeborgen, waar ze in 1944 werden 
gevonden, toen De Gaulle met zijn regering Londen had ver
laten om zich op Frans grondgebied in Algiers te vestigen. 

De zegels zijn toen óf gegeven óf verkocht aan een part i 
culier. 

Voor Frankrijk waren ze trouwens doelloos geworden door 
de daling van de waarde van de Franc, en de daardoor ver
hoogde posttarieven. 

De P.T.T. van France Libre gaf toen een nieuwe opdracht, 
maar nu aan De La Rue en Co. Ltd. Londen. Dit is Yvert 
682-701. Het type Dulac bleef ongeveer hetzelfde. De voor
naamste afwijking is, dat nu links boven R.F. staat en rechts 
boven het Croix de Lorraine, overgenomen uit de Franse 
vlag van De Gaulle. 

De grootte van de oplagen van de zegels 701A-701F is niet 
bekend. Het zijn natuurlijk echte non-émis. 

^Enigszins gewijzigd overgenomen uit de Echo de la Tim-
brologie, met toestemming van Yvert et Cie). 

W. B. BROCX. 
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Diverse postzegels werden ons ter reproduktie afge
staan door de postzegelhandel K. Beunder te Krimpen 
aan de Lek, Postbus 13. 

EUROPA 
BULGARIJE 

Op 15 november jl . werd het eeuwfeest van het 
Bulgaarse theater op een tweetal postzegels herdacht, 
n .1 . : 
16 St. bruinrood, voorgevel van het volkstheater te 

Sofia; 
44 St. groenblauw, Dobri Wojnikow (1838-1876) en 

Sawa Dobroplodni (1820-1894), twee Bulgaarse 
schrijvers. 
Oplage 16 st. 500.000 stuks. 

„ 44 s t . 200.000 j , 

DUITSLAND 
Bond srepubliek 

De wederopneming van Saarland in de Bondsrepu
bliek met ingang van i januari j l . was hier aanleiding 
tot de uitgifte op deze dag van een postzegel van 
10 (pf), groen en bruin, vertonende het wapen van 
Saarland. Dit zegel werd in rasterdiepdruk vervaardigd 
op papisr met watermerk DBP, en met zegelafmeting 
37.5 X32,8 mm. 

De zegels gemeld in ons vorige nummer, welke werden 
uitgegeven ten bate van de kindervakanties, verschenen 
op I februari jl. en beperkten zich tot 2 zegels. Het 
ontwerp hiervoor is van mevr. Kraus-Guyer te München 
en de letters en cijfers zjjn van Arthur SchramI aldaar. 
De rasterdiepdruk werd verzorgd in de drukkerij van 
A, Bagel te Düsseldorf in een oplage van 4 miljoen 
stuks van ieder zegel. De zegels zijn; 

1 0 + 5 (pf) oranje en groen, kinderen uittrekkend voor 
hun vacantia; 

12 + 10 (pf) blauw en oranje, een kind verwelkomd aan 
zijn vacantie-verblijf. 

Saarland 
Van de in ons vorige nummer gemelde serie post

zegels voor algemeen gebruik, met het portret van pre
sident Heuss, geven wij hierbij de afbeelding van een 
dezer zegels. In maart a.s. worden de waarden i , 3, 
15, 18, 30 en 100 (fr.) verwacht. 

De wederopneming van dit gebied in de Bondsrepu
bliek op I januari j l . was ook hier aanleiding tot de 
uitgifte van een postzegel overeenkomstig die, welke 
in de Bondsrepubliek te dier gelegenheid verscheen. 
De datum ,,i januari" werd echter vervangen door het 
inschrift: SAARLAND, en de waarde door die van 
15 F . De kleuren zijn rood en blauw. 

FINLAND 
Op 22 februari a.s. verschijnt hier een postzegel van 

30 Mk. donkerblauw, ter herdenking van het feit, 
dat 50 jaar geleden de internationale padvindersbewe-

.^_ ging door Baden Powel werd gesticht. Het zegel ver
toont een wereldbol waarop het embleem der padvinders 
en daaronder een hand met drie opgestoken vingers. 
Het zegelontwerp is van Olavi Vepsälainen en de gra
vering van E. Paakkari. Oplage 2 miljoen stuks. 

FRANKRIJK 
Wij geven hierbij de afbeelding van het in ons vorige 

nummer aangekondigde zegel van 15 f, gewijd aan de 
postduiven. Volgens de officiële opgave zijn de kleuren 
van dit zegel: zwaluwblauw, chineesblauw en duiven-
keelblauw ! Het zegelontwerp is evenals de gravering 
van Gandon. De plaatdfuk geschiedde in het bekende 
horizontaal formaat 36 x 22 mm, in vellen van 50 
zegels, tanding 13. De eerste dag van verkoop was te 
Parijs op 12 januari jl-, en op 14 januari op de overige 
postkantoren in het land. 

Het in ons vorige nummer eveneens aangekondigde 
zegel van 500 f., indigo en blauwachtigzwart, met 
afbeelding van het nieuwe verkeersvliegtuig ,,Cara-
veile", beelden wij ook hierbij af. Het zegelontwerp en 
de gravering zijn eveneens van Gandon, tewijl druk enz. 
geheel gelijk is aan het hierboven vermelde zegel. 
De eerste dag van verkoop was op 26 januari j l . te 
Toulouse, en werd het zegel op 28 januari d.a.v. op 
dQ overige postkantoren in het land verkrijgbaar gesteld. 

Op i6 februari zou het eerst te Parijs en op 18 februari 
d.a.v. op de overige postkantoren in het land een post
zegel verschijnen van 18 f. met portret van Victor 
Schoeloher (1804-1893) een voorvechter voor de afschaf
fing van de slavernij, waartoe hij namens zijn land 
het besluit tot afschaffing ondertekende. Het zegel
ontwerp en de gravering zijn van Pheulpin. Het zegel 
is in verticaal formaat. Druk enz. zijn overeenkomstig 
bovengenoemde zegels. 

GRIEKENLAND 
Naar de dagbladpers meldt zullen hier 3 postzegels 

verschijnen met portret van de door de Engelsen ge-
nterneerde Grieks-Cyprioot aartsbisschop Makarios. 

Ook zullen 3 zegels worden uitgegeven ter herdenking 
van de nationale dichter Dionisyos Solomos. 

ITALIË 
De toelating van Italic tot de Ver. Naties werd eerst 

op 15 december jl. op een tweetal postzegels herdacht. 
Deze uitgifte heeft reeds tevoren veel van zich doen 
spreken, daar de zegels een afbeelding vertonen in 3 
dimensies, mits men daartoe een speciale bril met rood 
en groen venster opzet. Zulk een bril werd aan de post
kantoren tevens verkrijgbaar gesteld ad 20 L. Deze 
zegels vertonen, mits door bedoelde bril gezien, een 
aardbol en nemen zij, hoewel verschillend van kleur, 
dan dezelfde kleur aan. Het zijn; 
25 L. rood en groen op rose. 
60 L. rood en groen op lichtgroen. 

Deze zegels werden vervaardigd in de staatsdrukkerij 
te Rome op papier zonder watermerk, met zegelafmeting 
30x40 mm en tanding 14. 

Ter herdenking van de 80ste verjaardag van de Post-
spaarbank verscheen op 31 december jl, een postzegel 
in het gewone horizontaal formaat in de waarde 25 L. 
grijsblauw, met afbeelding van het front van de spaar
bank, alsmede van boekjes en certificaten. Het zegel
ontwerp is van R. Pierdattista, en de rasterdiepdruk 
werd op papier met watermerk,.sterren" vervaardigd 
in de staatsdrukkerij te Rome. 

LIECHTENSTEIN 
Met ingang van 2 november jl . werden hier de port-

zegels afgeschaft en wordt de Strafport voortaan op de 
stukken alleen aangeduid door een rondstempel met de 
letter T, 

OOSTENRIJK 
Wij geven hierbij de afbeelding van het in ons vorige 

nummer gemelde zegel uitgegeven ten bate van de 
Hongaarse vluchtelingen. 

Op II januari j l . verscheen een postzegel van 1,50 S. 
zwart, ter herdenking van de overleden Bondspresident 
Dr.h.c. Theodor Körner. Het zegelontwerp is evenals 
de gravering van prof. Ferdinand Lorber. De plaatdruk 
geschiedde in de Oostenrijkse Staatsdrukkerij te Wenen 
in vellen van 50 zegels, met zegelafmeting 29,8x38,5 
mm en zegelbeeldmaat 25,8x34,5 mm en met kam-
tanding i 4 J 4 x i 3 % . Oplage 800.000 stuks. 
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POLEN 
Op i8 januari jl. versehenen hier 3 postzegels ter 

herdenking van het halve eeuwfeest van het skiën in 
dit land. Het zegel-ontwerp is van Joseph Konczak. 
De rasterdiepdruk werd verzorgd in de staatsdrukkerij 
van Polen. De waarden en kleuren zijn: 
40 gr. blauw, sneeuwkristal en skiCnde man 
60 gr. groen, „ „ ski-springer 

I 21. violet, „ „ stilstaande skiör. 

-,. -̂.̂ .—, 
RUSLAND 

Hier zijn weer enige uitgiften te melden, waarvan 
ons de data van uitgifte echter niet bekend zijn. Het 
betreft de volgende zegels: 

een zegel van 40 k, veelkleurig, ter herdenking van 
de dertigste verjaardag van de ingebruikstelling van 
de grote Lenin-elektrische centrale te Chatoursk (bij 
Moskou); 

een zegel van 40 k. bruin en geel, ter herdenking 
van de vrije-ballon opstijging van Kriakoutuvi; 

3 zegels ter herdenking van generaal Alexander Was-
siliewitch Souvarov (1730-1800), en wel: 

40 k. otanje en karmijn, portret; 
I R. lilabruin en olijf, id. (dit zegel verscheen reeds 

in april 1956, maar behoort tot deze serie); 
3 R. zwart en hlabruin, portret; 
de loo-jarige geboortedag van het lid der academie 

Y. M. Chokalbsky werd herdacht op een postzegel van 
40 k. blauw en grijsbrum, met zijn portret. 

Het eerst- en laatstgenoemde zegel beelden wij 
hierbij af. 

SPANJE 
De serie postzegels gemeld in ons vorige nummer en 

uitgegeven ten bate van het Hongaarse kind, blijkt 
zich met tot de twee door ons gemelde zegels te hebben 
beperkt, maar bestaat de sene uit de volgende waarden, 
aïle met dezelfde afbeelding: 
10 c. rood, oplage 10 miljoen stuks 
15 c. geelbruin „ 6 „ „ 
50 o. donkersepia „ 4 „ „ 
80 c. groen „ 5 „ „ 

I P. oranjerood „ 4 „ „ 
3 P. blauw „ 4 „ „ 
Tevens willen wij aanvullen, dat het eveneens ge

melde zegel uitgegeven ter herdenking van de 20-jarJge 
verjaardag van de installatie van Franco, een zegel 
is van 80 c. blauwgrijs, in het bekende horizontale 
formaat 40,9 x 24,66 mm (beeldmaat 37,9 x 21,66 mm). 
Het zegelontwerp is van Don Teodoro Miciano en werd 
gedrukt in de staatsdrukkerij in een oplage van 8 mil
joen stuks. Wij beelden dit zegel hierbij thans af. 
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TSJECHO SLOWAKIJE 
Op 10 juli 1956 werd in de koerserende serie voor 

algemeen gebruik met portret van president Antonin 
Zapotocky de 35 h. donkerblauw, met kamtanding, 
vervangen door een zegel in gelijke waarde en zelfde 
afbeelding, doch lichtblauw en met lijntanding. Ook 
dit zegel is iu plaatdruk vervaardigd. 

Op 15 december jl. verschenen 4 postzegels gewijd 
aan nationale klederdrachten, nl . : 
30 h. bruin, rood en blauw, Slovacko (Moravie) 
1,20 Kcs bruin, rood en blauw, Blata (Z.Bohemen) 
1,40 „ bruin, rood en geel, Cicmany (Slowakije) 
1,60 „ bruin, rood en groen, Novohrad (id.). 

Deze zegels werden ontworpen door prof. Karel 
Scolinsky. De 30 h., i ,20 en i ,60 Kcs werden gegraveerd 
door Jindra Schmidt en de 1,40 Kcs door Ladislav 
Jirka. De driekleuren-plaatdruk geschiedde in de 
drukkerij der posterijen te Praag in vellen van 10 
zegels, met zegelbeeldmaat 23x30 mm. 

De officiële eerste-dag enveloppe werd ontworpen 
door Svolinsky voornoemd en gegraveerd door Jaroslav 
Goldschmied. 

Op 15 januari jl. verscheen een serie van 4 post
zegels gewijd aan schrijvers en dichters, nl . : 
ï5 h. roodbruin, Ivan Olbracht (1882-1952) 
20 h. groen, Karel Toman (1877-1946) 
30 h. bruin, F. X. Salda (1867-1937) 
r,6o Kcs blauw, Terezia Vansova (1857-1942). 

Het ontwerp voor deze zegels is van M. Svabinsky en 
de gravering werd verzorgd door Jindra Schmidt. De 
plaatdruk werd verzorgd in de drukkerij der posterijen 
te Praag in vellen van 50 zegels. 

Een officiële eerste dag enveloppe werd hiervoor uit
gegeven . 

Op 22 februari a.s. volgt een serie gewijd aan histori
sche verjaardagen van steden en bouwwerken, welke 
serie 6 zegels in groot formaat zal omvatten in de 
waarden: 30, 30, 60, 60, 60 h. en 125 Kcs. 

Op 15 maart volgt een serie van 4 postzegels ter her
denking van de 300ste verjaardag van J . Comenius. De 
waarden zullen zijn: 30, 40 en 60 h. en i Kcs. Ook deze 
zegels zullen in groot formaat zijn en voor alle series zal 
een officiële eerste-dag enveloppe worden uitgegeven. 

TURKIJE 
Op 31 december jl . verschenen 3 postzegels gewijd aan 

Troye, het waren: 
15 kurus, groen, ruïnes van het theater te Troye 
20 „ violet, vaas gevonden bij opgravingen in 

Troye 
30 „ bruin, het houten paard uit de strijd om 

Troye. 
De zegels werden gedrukt in de Staatsdrukkerij te 

Wenen in rasterdiepdruk in vellen van 50 zegels. Zij zijn 
voor frankering geldig tt 31 december van dit jaar. 
De oplagen zijn resp. 160.000, 180.000 en 160.000 stuks. 
De zegelafmetingen zijn 29,6x38,5 mm of omgekeerd. 

Op I januari jl. verscheen een postzegel van 25 
kurus, donkerolijf en rood, ten bate van de t . b . c -
bestrijding. Het zegel vertoont een doorUchtings-auto 
waaruit een troepje kinderen komen. Het zegel is in 
plaatdruk vervaardigd in de drukkerij ,,Klisecilik Ve 
Matbaacilik TAS te Istanboel in vellen van 50 zegels 
met beeldmaat 41x26 mm. Zij zijn voor frankering 
geldig tot 31 december a.s. 

VATICAAN 
Het 3e eeuwfeest van de zwarte heilige maagd van 

Czeslochowa, schutsvrouwe van Polen, werd hier einde 
december 1956 op een 3-tal postzegels m gelijke teke
ning herdacht. Deze zegels werden in plaatdruk vervaar
digd in de Staatsdrukkerij te Rome op papier met 
watermerk, .sleutels" en zegelafraeting 32 X4r mm. 
De waarden en kleuren zijn: 
35 L. blauw en zwart 
60 L. donkergroen en blauw 

too L. bruin en rood. 
Wij beelden hierbij een dezer zegels af. 

f^r^^wwwwstmnnnpmm^m 

ZWITSERLAND 
Op 27 februari a.s. verschijnen de jaarlijkse zgn. 

Propaganda-zegels. Dit jaar zijn het 4 postzegels, 
welke resp. gewijd zijn aan de Internationale tentoon
stelling voor de grafische industrie, welke van i tot 
16 juni te Lausanne zal worden gehouden; het 75-jarig 
bestaan van de St. Gothardspoorweg; de Bescher
ming Burgerbevolking en het 2000-jarig bestaan van 
de stad Bazel. Deze laatste werd 44 jaar voor Chr. 
door Munatius Plancius gesticht met zijn Colonia 
Raurica. De zegels zijn: 

5 c, grijs, geel, rood en blauw, kleurendruk met een 
drukmachine 

10 c. olijfgroen, lichtgroen en bruin, bouwwerken op 
de zuidelijke helling van de St. Gothardbaan 

20 c. schild als zinnebeeld van de bescherming burger
bevolking en landswapen 

40 c. Munatius Plancius, kerk en stad en Rijnscheep-
vaart. 
blauw, geelolijf, violet en grijs. 

De zegels zijn alle 36x26 cm, met beeldmaat 32,5 X 
22,5 mm en worden alle in rasterdiepdruk vervaardigd 
bij Coi/rvoisier SA. te La Chaux de Fonds in vellen 
van 25 zegels. De ontwerpen voor deze zegels zijn resp. 
van Ernest Witzig, te Lausanne; Werner Muhlemann 
te Bern, Eugen en Max Lenz te Zurich en Donald Brun 
te Bazel. 



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

Op 7 januari j l . verscheen de 20 sh , uitgifte Ï 9 5 3 - ' 5 4 
in enigszins gewijzigde kleur van het middenstuk, 
n l . ^wart i . p .v . sepia. 

ANGOLA 
Op I januari verscheen hier een serie postzegels voor 

algemeen gebruik, welke zegels afbeeldingen vertonen 
betrekking hebbende op het leven der inlanders. De 
vervaardiging geschiedde in rasterdiepdruk bij Cour-
voisier in Zwitserland. De zegelafmeting bedraagt 
3 6 x 2 6 m m . De zegels zijn: 

5 c. rood, geelbruin, bruin en grijs, Quela man 
10 e. bruin, blauw, rood en oranjegeel bruin, Andulo-

fluitspeler 
15 c. rood, blauw, bruin en groen, Dembos 
ao c. rood, geel bruin en lila, Quissana vrouw 
30 c. blauw, geel, bruin en lichtrose, Quibala familie 
40 c. rood, bruin, blauw en grijs, Bocoio danseres 
50 c, rood, bruin, geel en geeloHjf, Quissana vrouw 
fio c. geel, bruin, violet, Cuanhama meisje 

1 E 50 rood, zwart, bruin en geelbruin, Luto vrouw 
2 E 50 rood, blauw, bruin en groen, Bocoio danseres 
4 E rood, blauw, bruin en zalmkleur, Mexican 

danser 
10 E rood, geel, bruin en lichtrose, Cabinda man . 

A R G E N T I N I Ë , ' 
In het type Guilliermo Brown (Yv. 367) verscheen op 

30 november j l . de 20 c. l i labruin. 
Het eeuwfeest van de geboorte van Florentino 

Ameghino (1854-1911) werd eerst op 30 november j l . 
op een postzegel van 2 P 40, oljjfbruin herdacht. 

A U S T R A L I Ë 
Zoals reeds in ons octobernummer 1956 werd gemeld 

zal hier in verband met de wijziging der posttarieven 
een nieuw zegel van 4 d. verschijnen. Aangezien dit 
eerst op 13 maart a . s . zal plaats vinden wordt thans 
het vroegere 4 d. zegel met afbeelding van de Koala 
weer gebruikt. De nieuwe 4 d. wijnrood, zal zow^l 
gewoon als in zgn. postzegelboekjes verschijnen.' Het 
zal in dezelfde afmeting zijn als de 3^/^ d. , het portret zal 
echter overeenkomen met dat van het zegel van ,1/0^4 d. 
Het zal worden gedrukt in vellen van 160 zegels op 
papier zonder watermerk. 

De Yz d. en 2 d. zullen te zijner tijd eveneens wel 
met de nieuwe afbeelding van koningin Elisabeth II 
verschijnen. De 2y2 d . , 3 d. en 3l^ d, zullen, wanneer 
de nieuwe ^ d. , 2 d. en 4 d . verschenen zullen zijn ver
moedelijk wel een kleurwijziging ond'et^aan. 

De 20 c . houtpulp-industrie verscheen als dienst-
zegel met opdruk van de letter , , G " . ^ , -- , 

B E R M U D A 
Aangezien de 3 d. (Yv. 141) en de i sh 3 d (Yv 146) 

in de op deze zegels afgebeelde landkaart een fout ver
toonden (er stond nl . Sandy's Ph . i .p .v . Sandys Ph, dus 
zonder apostrofe) verschonen deze zegels op 2 januari 
met de herziene vermeldi.ig. 

CANADA 
Het programma voor 1957 vermeldt de volgende 

nieuwe uitgiften: 
in maart a .s . een viertal postzegels van 5 c. in groot 

horizontaal formaat, gewijd aan de sport, n l . sku^u, 
vissen, zwemmen en jagen. Deze zegels tezamen in 
een vel, dus samenhangend, worden gedrukt; 

in april a . s . een zegel van 5 e. ter gelegenheid van 
de Week van het wild, Dit zegel zal een hier veel voor
komende vogel, de duiker, afbeelden; 

in juni a . s . een zegel van 5 c . ter herdenking van de 
grote ontdekkingsreiziger David Thompson; 
I in augustus a.s . een zegel van 5 c. en een van 15 r . 
ter gelegenheid van het 14e congres der U . P . U . , dat 
te Ottawa zal worden gehouden; 

eind 1957 verschijnen dan nog een zegel van 5 c. ter 
gelegenheid van het 6e Congres van de mijn- en metalur-
gische industrie van het gemenebest en een zegel van 
5 c. ter herdenking van de werken van de F . I . S . ^ . 
(internationaal fonds voor hulp aan de jeugd). 

CEYLON 
Het eeuwfeest van de postzegel van dit land zal op 

I april a . s . op een viertal postzegels worden herdacht . 
Di t zuflen zijn: 

4 c. groen, Singalese postloper met postzak op het 
hoofd 

10 c. groen, idem 
3*5 c. blauw en li labruin, wapen van Ceylon en afbeel

ding van de 6 d. van 1857 (Yv. 5) 
85 c. blauw en li labruin, idem. 

De twee eerstgemelde zegels worden bij Enschede en 
Zn N.V. te Haarlem gedrukt, de beide andere bij 
Courvoisrer in Zwitserland. 

CHILI 
De beide lichtpostzegels gemeld in ons vorige num

mer, welke zegels verschenen ter gelegenheid van het 
as-jarig bestaan van de Technische Universiteit Frede-
rico Santa Maria te Valparaiso, kunnen wij nu nader 
beschrijven, n l . : 

20 P . groen, tandwielen en synabool van industrie en 
wetenschap 

100 P . grijsblauw, da- universiteit in vogelvlucht en 
embleem der universiteit . 

Een nieuwe serie zegels voor de luchtpost is in aan
maak' en zal de volgende zegels bevatten in klein 
horizontaal formaat, n l . : 

1 P . paarsrood, vliegtuig in de lucht ,-
2 P . chocoladebruin, helicopter boven brug 
5 P . violet , vliegtuig en moderne trein 

10 P donkergroen, vliegtuig en radiomasten 
20 P . l ichtblauw, vliegtuig boven Oester-eiland 

, 50 P . rood, vliegtuig boven controle-toren. 

D O M I N I C A A N S E REPUBLIEK 
Door omstandigheden verscheen de serie gewijd aan 

de Olympische spelen, welke wij hebben gemeld in ons 
vorige nummer , niet op 15 december j l . maar eerst op 
7 januar i j l . 

E G Y P T E 
Op 8 januari j l . werd de overwinning van Nasser op 

Frankrijk, Engeland en Israel op een postzegel van 
10 mils herdacht . Het zegel is purperbruin en ver
toont op de voorgrond de figuren van een soldaat en 
een burger, beiden met bajonet en een meisje met hand
granaat , in de lucht parachutisten en in het kanaal 
een brandend schip. Het inschrift luidt , ,Port Said 
no . 1 9 5 6 " . 

F O R M O S A ' 
Op 28 december j l . werd het 75-jarig bestaan van de 

Chinese telegraafdienst op een viertal postzegels her
dach t , n l . : 
40 c. indigo, radioraast en telegraaf palen 
$ 1,40 kersrood, idem 
$ 1,60 donkergroen, idem 
$ 2 donkerbruin, idem. 

F R A N S E OVERZEESE G E B I E D E N 
Volgens het blad ,,Le t i m b r e " staan de volgende 

zegeiuitgiften op het progranima voor dit jaar , mits 
di t door de besturen van de betreffende gebieden wordt 
goedgekeurd: 

A l g i e r s 
in de wapenserie: 2 f., wapen van Tizi-Ouzou (ver

moedelijk in apr i l ) ; 5 f. wapen van Tlemcen (vermoede
lijk in september); 

m het type binnenplaats van het Bardo: 18 f. rood, 
en 20 f. groen, beide boekdruk; -

luchtpost : 200 f. watersperring van Béni-Bahdel -
(groot horizontaal formaat; vermoedelijk in februari) ; 

Dag van de postzegel: 12 f . + 3 f. (op 16 maa r t ) ; 
Rode Kruis : 12 f . - r3 f. en 15 f . + 5 f. groot horizon

taal formaat ; vermoedelijk in apr i l ) ; 
. . . M i l i t a i r gedecoreerden; 15 f.-(-5 f. (vermoedelijk 30 
mei ) , uitgifte ter gelegenheid van het 22e nat ionaal 
congres voor mil i tair gedecoreerden dat op 30 mei te 
Constanine wordt gehouden; -

Vredesst rijd krach ten; 12 f . + 3 f.; 15 f.4-5 f. e 
18 f . + 6 f, (vernioedelijk in november). Deze ui tgave 
zal ten bate zijn van de te velde staande soldaten. 
De zegels zullen afbeeldingen vertonen van schilderijen 
uit het nationaal museum te Algiers, van de hand van 
Delacroix, Fromentin en Chasseriau. 

F r a n s Midden-Afrika 
een zegel van 15 f. gewijd aan de Malteser Orde; 

een i , 2, 3 en 4 f. in de algemene serie. 

F r a n s West -Afr ika 
een zegel gewijd aan de Malteser Orde. 

M a d a g a s c a r 
een 2, 4 en 12 f. gewijd aan de agrarische producten 

van di t gebied. 

N i e u w e Hebriden 
de serie 1953 met inschrift GR (Yv. 155/165) zal 

vervangen worden- door zegels met inschrift E R . Ook 
7al een serie portzegels worden ingevoerd door opdruk 
van het woord Timbre Taxe op de waarden 5, 10, 20, 
40 c. en I f. 

Zoals bekend verschijnt voor de Engelse kantoren hier 
een serie overeenkomstige zegels met opschriften ih 
het Engels, zulks overeenkomstig een tussen Engeland 
en Frankrijk gesloten verdrag. De ontwerpen worden 
voorgesteld door Frankrijk en de aanmaak geschiedt 
in Engeland. 

S t . - P i e r r e en Miquelon 
een 40 c , 2, 4 en 10 f, voor de algemene serie en een 

50 f. en 100 f. voor de luchtpost. 

S o m a l i l a n d 
een 30, 40, 50 c . en i , 2 en 3 f. voor de algemene 

serie, en een 50 f. en 100 f. voor de luchtpost . 

T e r r e s Aus tra l e s 
3 gelegenheidszegels in de waarden 5 , 10 en 15 f. in 

verband met het geofysisch jaar. 

Ten slotte zullen voor alle gebieden zegels ver
schijnen gewijd aan de flora dier gebieden. Deze zegels 

zullen alle in dezelfde afmct " g 2 5 x 2 9 mm zijn en 
vervaardigd worden in rasterdiepdruk en wel : 
Comores: 10 f. 
Frans Midden-Afrika: 10 f. en 25-1. 
Frans Oceanié: 3 f. 
Frans West-Afrika: 3 , 4 , 5, 10 en 40 f. 
Kameroen: 10 f. en 25 f. 
Madagascar: 6 f. en 25 f. 
Nieuw-Caledonie,: 3 f. en 14 f. ' 
S t . Pierre en Miquelon: 5 f. 
Somal i land: 10 i. ' 
Terres Austra les : 8 f, 
Togo: 5 f. en 15 f. " ' / 
Wall is en F u t u n a : 6 f. 

IRAN 
Op 4 december j l . verschenen voor algemeen gebruik 

3 nieuwe postzegels, n l . : 
'6 r . roodpaars en grijsviolet, de Shah in uniform 
'1 r . 50 roodpaars en bruin, de Shah in avondkleding 
2 r . rood en roodpaars, idem. 

ISRAËL 
Wij g(5ven hierbij de afbeelding van een der 3 zegels, 

welke alle dezelfde voorstelling vertonen, door ons in 
het vorige nummer gemeld en op i januari j l . versche
nen ten bate van de nationale verdediging. 

J A P A N 
Een drijvende tentoonstelling van machinerieën, 

welke de voornaamste havens van Zuid-Oost-Azié zal 
bezoeken, was aanleiding tot de uitgifte op 10 december 
j l . van een postzegel van 10 yen met afbeelding van het 
tentoonstellingsschipj een tandrad en een rad io lamp. 

L A O S 
.In maar t wordt hier een serie postzegels verwacht 

met afbeeldingen van muziekinstrumenten uit dit land. 

L I B A N O N 
Het internationaal festival van Baalbeck werd in 

december j l . herdacht op 6 postzegels voor de lucht
post . Zij zijn m groot formaat en in 3 verschillende 
typen , n l . : 

2 P . 50 sepia, colonades van Baalbeck en maskers 
10 P . olijfgroen, idem 
12 P . 50 lichtblauw, klank en licht in de ruines 
25 P . violet, idem. 
35 P . ' roselila, colonades van Baalbeck, violoncel 

en maskers 
65 P . leigrijs, idem. 

LIBYE 
Twee zegels met de afbeelding van de landkaart van 

d i t gebied herdachten op 14 december j l . de i e verjaar
dag van de toelating tot de Ver. Naties op 2 november 
1955. De zegels werden in rasterdiepdruk in Egypte 
vervaardigd op papier met het oude watermerk, en zijn: 
ï5 m. blauw, oranje en grijsbruin 
35 m . blauw, oranje en bru in l i la . 

De landkaart vertoont de hoofdsteden der 3 provin
cies, het ontwerp voor deze zegels is van Sayed Fuad 
Kabazi , en de oplage bedraagt resp . 250.000 en 350.000 
s tuks , 

MAROKKO 
Noord -Marokko 

Voor di t vroeger Spaanse gebied verscheen een serie 
van vier postzegels voor de luchtpost , n l . : 
25 c, lila oplager 100.000 stuks 
I P . 40 rose „ 200.000 „ 
3 P . 40 oranje „ 150.000 „ 
4 P . 80 grijsviolet „ 50.000 „ 
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E n g e l s e bureaux in Marokko 
l iet bureau te le touan uerd op 31 deceiTil>er jl ge 

sloten en alle Lngelse /e^elb met opdruk M irokko 
Agencies werden buiten koer«; feesttkl 

Het bureau te Tanger za! op 30 ipr i l a s worden 
opj^theven en worden dan hier alle Engelse zegels met 
opdruk Tanger buiten gebruik gesteld 

Dit laatste bureau zal op i apri l a s juist 100 jaar 
hebben bestaan Verwacht wordt da t d i t feit nog 
voor de sluit ing door een opdruk op koerserende zegels 
zal worden herdacht 

M E X I C O 
In november j l verscheen hier een zege! \ o o r expres 

ebestel l ing in de waarde van 35 c met afbeelding van 
een duif welke naar een paar handen toevliegt die 
het diertje schijnen te willen opvangen 

Het 4e regionaal mteramenkaans congres voor 
toerisme in Mexico en de Antillen da t in augustus 
iQ'i'i te Vera Cruz werd gehouden werd eerst nu op een 
postzegel voor de luchtpo^^t herdacht Het is een zegel 
van 23 o blauw en olijf waarop een driehoek met een 
punt naar beneden waarin figuren zijn aangebracht 
Het zegel vermeldt tn romeinse cijfers het jaar ta l 
1955 zodat de herdenking wel ver teruggrijpt 

N E P A L 
De eerste verjaardag van de toelating van d i t land 

tot de Ver Naties werd op 14 december 3I op een drie 
hoekig zegel van 12 p blauw en geelbruin herdacht 
met afbeelding van het \ N embleem en h^t wapen van 
Nepal tegen een achtergrond van geboiiweh en bergen 

NICARAGUA 
In onze melding op blz 243 van het vorige nummer 

IS betreffende de zegels welke werden uitgegeven ter 
herdenking van de burgeroorlog van 1856 van enkele 
zegels een onjuiste opgave der kleur gedaan Deze zijn 
Dl 

brum 
donkerrood 

5 c 
10 c 
15 c 
25 c 
50 c 

grij<ï 
rood 
violet 

N I E U W - Z E E L A N D 
Het gele fiscaal zegel in het wapentype en m de 

waarde i sh 3 d datook als postzegel wordt gebruikt 
versicheen thans met de wa i rdea indu id ing one shil l ing 
and threepenc in blauwe kleur 1 p v zwart 

P A N A M A 
De looste verjaardag van de geboorte van Dr Bel is i r io 

Porras werd op een viertal pos t zege l herdacht en 
wel voor de gewone post 
15 c grijs het nationale archief 
25 c zwartviolet en karmijn portret van Dr Porras 
en voor de luchtpost 

5 c groen monument van Dr Porras 
15 c vermiljoen St Thomas ziekenhuis te Pan-ïma 

in vogelvlucht 
De 5 c luchtpost is in horizontaal en de overige 

zegels zijn in verticaal foimaat 
De door ons gemelde serie met afbeeld oen van 

Pausen werd op 2 januari jl uit de verkooj o^nonien 
Volgens mededeling zou slechts + 1% van de oplage 
van I miljoen ?ijn verkocht ' Of de verder voorgenomen 
uitgiften doorging zullen vmden is met bekend maar 
bemoedigend is deze uitslag met 

P A P U A E N N I E U W - G U I N E A 
Op 29 januari jl ve scheen het koerseiende zegel 

van 2 ^ d paradijsvogel met de opdruk van een nieuwe 
waarde 4 d en de zegel van 1/ bandelscano met de 
opdruk van een nieuwe waarde 7 d 

P H I L I P P I J N E N 
Een drietal opdrukken verscheen op 7 december ji 

op zegels van vroegere uitgiften nl 
5 s op 6 c bruin wapen van Cebu (Vv 381) 
5 s o p 6 c roodbruin wapen van Zamboanga (Yv 

387) 
5 s op 6 o violet wapen van Iloilo (Yv 390) 

De looste verjaardag van Baden Powell de stichter 
van de padvinderij zal hier aanleiding zijn tot het 
houden van een jamboree te Quezon Cit> en dit zal 
weer aanleiding zijn tot de uitgifte van een postzegel 
van 5 e donkerblauw met i fbeeldmg van een pad 
vindster het embleem der padvinderij en een gestyleerd 
weergegeven tentenkamp 

RYOU KYOU E I L A N D E N 
£en bloeinenkroon op een bamboestok en een denne 

tak welke het symbool zijn van goed geluk zijn afge 
beeld op het nieuwjaarszegel van 2 yen veelkleurig 
dat hier op i december jl verscheen in een oplage 
van 600 000 stuks 

St - C H R I S T O F F E L 
Op I I januari jl verscheen een zegel ter herdenking 

van de 200 jarige geboortedag v i n Alexander Hamil ton 
(1757 1804), de grote Amerikaanse s taa tsman Het is 
een zegel van 24 c blauw en groen 

S O M A L I L A N D 
Voor dit vroegere I tal iaanse gebied zullen 5 post 

zegels verschijnen met het wapen van di t land zijnde 
een ster van zilver op een veld van azuur met klim 
mende luipaard en olijftakken 

S P A A N S G U I N E A 
De 30ste verjaardag van de vlucht van Melilla naar 

Fernando Poo welke op 2") december 1926 door 3 wi te r 
vliegtuigen van het escadnlJe Atlant ide werd ver 
richt werd op een postzegel van 25 P herdacht 
Oplage 500 000 stuks 

T H A I L A N D 
In de algemene serie verscheen een 50 s ohjf met 

portret van koning Phumiphon 
Len serie van 9 zegels in 3 typen zal gewijd zijn aan 

Bouddha Jayanth i De waarden zullen zijn 5 10 15 
20 25 50 s en I B I B 25 en 2 B 

T R I N I D A D E N T O B A G O 
Wegens gebrek aan postzegels van i c doordat de 

nieuwe voorraad met op tijd aankwam werd op 20 
december jl een aanta l postzegels van 2 c der koerseren 
de serie ter plaatse van een opdruk one cent voor 
zien en aan de postloketten verkocht Het vliegtuig 
met de nieuwe voorraad kwam in de nacht van 20 op 
21 december ter plaatse aan en werd de verkoop van 
de opdruk zegels nadat deze gedurende 5 uur waren 
verkocht weer stop gezet zodat deze zegels vermoede 
lijk wel schaars zullen zijn Aingezien de opdruk 
plaitselijk werd veivairdigd schijnen er vele afwijkin 
gen voor te komen 

U R U G U A Y 
Op 10 december jl verscheen een serie post/egels 

ter herdenking v i n de looste verjaardag van de geboorte 
van Jose Bat t le Y Ordonez president en ontwerper 
van sociale wetten De zegels zijn voor de gewone post 
3 c rood en 7 c sepia en voor de luchtpost 10 c rood 
20 c blauwgroen en donkerolijf 31 c kastanjebruin 
36 c groen 

Op dezelfde dag verschenen ook 3 postzegels voor 
de luchtpost ter herdenking van het eeuwfeest van de 
eerste postzegel van di t land De waarden zijn 20 c , 
21 c en 36 c ZIJ vertonen de 60 c van 1856 en een 
postkoets getrokken door 7 paarden en een voorrijder, 
in een open landschap 

VENEZUELA 
Een serie van 9 postzegels verscheen op 5 november 

j l met afbeeldingen van openbare werken nl 
20 c blauw universiteitsziekenhuis van Caraca 
25 c grtjs idem 
30 c orinjegeel idem 
50 c oranjerood autobaan Caracas La Ouaira 
60 c lichtgroen Simon Bolivar centrum 
65 c donkerblauw idem 
70 c donkergroen O Lei ry Ijceum te Barmas 
1 B lila au tob ian Caracas La Guaira 
2 B rood Simon Bolivar centrum 

Nog zullen in deze serie verschijnen de g 10 15 
40 45 75 en 80 c zodat iedere afbeelding op 4 zegels 
zal voorkomen 

Het hotel Famanaco te I as Mercedes dat het grootste 
hotel van Venezuela is zal op niet minder dan 26 
postzegels worden ifgebeeld nl 11 voor de gewone 
en 15 voor de luchtpost 

VERENIGDE S T A T E N VAN AMERIKA 
Op I I j anu i r i jl verscheen het eerst te New Vork 

City een postzegel van 3 cent rood m het bekende 
horizontale formaat ter herdenking van de 200ste 
verjaardag van de geboortedag v in Alexander Hamil ton 
(1757 1804) Het zegel vertoont naast het portret van 
Hamil ton de facade van de oorspronkelijke Federal 
Hall te New York Het zegelontwerp is van Wil l iam 
K Schrage de gravering v in het portret en het gebouw 
IS van Richard M Bower en de letters en cijfers van 
George A Payna Oplage 120 miljoen zegels 

Op 15 januari jl verscheen het eerst te Washington 
D C een postzegel van 3 cent purper in het bekende 
verticaal formaat ter ere van hen die hielpen bij de 
bestrijding van de Polio Het zegel vertoont een vrouw 
wier l inkerhmd rust op een schild versierd met he t 
Caduceus embleem terw ijk de rechterhand zich be 
schermend uitstrekt achter 2 kinderen Het ontwerp 
voor dit zegel ib van Charles Chickering het beeld 
werd gegraveerd door Charles A Brooks en de letters 
en cijfers door [ohn S Ldmonson Oplage als vorige 
zegel 

Op II februir i jl volgde een postzegel van 3 c ter 
herdenking van het 150 jarig bestaan van de st ichting 
Coast and Geodetic Survey een opnietings en kar 
teringsd lenst Het zegel vertoont de vlag van deze 
instelling alsmede een zee waarop 3 harer schepen varen 

Op 23 f e b r u i n a s zal het eerst te New York City 
een postzegel van 3 c verschijnen ter herdenking van 
het eeuwfeest van de st ichting van het Amerikaans 
Ins t i tuut van Architecten 

Literatuur 

Sieger-Katalog der Flugpost der neuen deutschen 
Lufthansa. Uitg. Sieger-Verlag, Lorch (Württ.). Prijs 
DM. 1.—. 

In verband met de grote belangstelling voor dit verza-
melgebied heeft de heer Sieger thans een catalogus hiervan 
uitgegeven o n de verzamelaars in staat te stellen aan de 
hand van de daarin vervatte gegevens hun verzameling op 
te zetten en na te gaan welke stukken daarin nog ont
breken 

De catalogus (28 blz gedrukt in het bekende formaat en 
de bekende uitvoering van de Sieger-Zeppelinpost-catalogus) 
bevat de afbeeldingen van alle spec poststempels alsmede 
van vele luchtpoststukken en spec enveloppen van 1 april 
1955 t/m 7 oktober 1956 De prijzen zijn achter de betr stuk
ken vermeld 

Het geheel is keurig verzorgd en vormt een uitstekende 
handleiding voor dit nieuwe gebied Wij kunnen de lucht
postverzamelaars deze catalogus dan ook ten zeerste aan
bevelen, de pnjs behoeft in dit geval /eker geen bezwaar 
te zijn' 

Ongetwijfeld zal de heer Sieger met deze uitgave het ver
diende succes oogsten 

Deutsche Lufthansa, Entwicklung und Neugründung. 
Geschichte der deutschen Luftpost von Kurt Dahmann, 
Berlin, 1956. 
Pnjs DM 2 —, te bestellen bij Kurt Dahmann, Berlin-
Wilmersdorf, Konstanzerstr 9 

Naar aanleiding van de heropening van d» verschillende 
luchtdiensten van de Lufthansa, zowel binnen Europa als 
naar overzeese gebieden, is de belangstelling van de lucht
postverzamelaars voor dit speciale gebied zeer toegenomen 
en het blijkt, dat deze met beperkt blijft tot de vluchten van 
de nieuwe Lufthansa, maar zich ook uitstrekt tot de oudere 
Lufthansa-post en de voorlopers hiervan 

Deze keurig verzorgde brochure (40 blz gestencild met 
vele afbeeldingen) behandelt de gehele luchtpost van de 
Lufthansa vanaf de eerste oprichting in 1926 alsmede de 
voorlopers van 1919-1925 Men vindt hierin derhalve ook ve
le gegevens over belangrijke Duitse luchtpostgebeurtenissen, 
zoals b v de eerste-, speciale- en record-vluchten van Dor
mer-, Focke Wulf-, Heinkel- en Junkers-vliegtuigen voor zo
ver post hiermede werd vervoerd Het is dan ook een uit
stekende handleiding voor de opbouw en samenstelling van 
een Lufthansa-verzameling 

Hoewel deze brochuie geen piijsaanduidingen bevat, zijn 
de daarin voorkomende uitgebreide gegevens, ook van de 
oudere vluchten, met alleen van belang voor de speciaal
verzamelaars van Lufthansapost, maar ook voor alle overi
ge aerofilatelisten 

WIJ kunnen deze brochure dan ook ten zeerste aanbeve
len en wensen de heer Kurt Dahmann veel succes met deze 
nieuwe uitgave toe j D 
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e n ¥ereiiigings;nieu^¥S 

NEDERLANDSE BOND VAN 
FILATELISTEN-VERENIGINGEN. 

Secretaris: K. E. König, Dahliastraat 26, 
Koog a/d Zaan. 
Tel. 02980 - 2013 

KORT VERSLAG 
van de Bondsbestuursvergadering van 
27 december 1956 in liet „Domhotel", 

Utrecht. 
De notulen en het kort verslag van de 
vergadering van 6 november 1956 wor
den goedgekeurd. 

De tentoonstelling van „Santpoort" is 
niet doorgegaan. 

Het aantal deelnemers voor het be-
kertournooi wordt nader vastgesteld 
op maximaal zes. 

Bericht is binnengekomen, dat bij 
Kon. Besluit van 19 november 1956, no. 
33, de nieuwe statuten van de Bond zijn 
goedgekeurd. De Bond zal voortaan de 
naam dragen van „Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Verenigingen". 

Een bedrag van ƒ 58,85, zijnde een 
restantopbrengst van de verkoop 
„luchtpostcatalogi" wordt overgemaakt 
aan het Rode Kruis. 

Enkele klachten over de afwikkeling 
van enige zaken betreffende de bonds
dagen in Vlaardingen worden in be
handeling genomen. 

Diverse ingekomen stukken worden 
door het bestuur afgehandeld. 

De 2e Secretaris: 
D. O. KIRCHNER. 

DE A.S. BONDSDAGEN TE 
DEN HELDER. 

Het bestuur van de postzegelvereni
ging „Helder" heeft het voorstel van 
het Bondsbestuur om de Algemene Ver
gadering 1957 te Den Helder te organi
seren, aanvaard met trots en vreugde, 
doch ook met enige schroom. 

Met trots en vreugde, omdat onze 
vereniging, welke straks haar 35-jarig 
bestaan hoopt te vieren, de gelegenheid 
krijgt om de congressisten eens iets te 
laten zien van de snelle uitbreiding van 
het zich na de oorlog zo vlug weer her
stellende Den Helder. Daarnaast echter 
ook met enige schroom, omdat wij daar 
in het noorden van Noord-Holland onze 
gasten iets hebben te bereiden, dat onze 
zusterverenigingen in andere plaatsen 
vaak op zo voortreffelijke wijze hebben 
gedaan tot groot genoegen van de vele 
trouwe vergaderingbezoekers. 

VOORLOPIG PROGRAMMA 
voor de 49e Algemene Vergadering op vrydag 26, zaterdag 27 

en zondag 28 april 1957 te Den Helder. 
vrijdag 26 april 1957: 
11.00 uur — Bondsbestuursvergadering in de „Tuinzaal" van 

Hotel „Bellevue". 
14.30 uur — 49e Algemene Vergadering in het „Badpaviljoen" 

te Huisduinen. 
18.00 uur tot 20.00 uur — Dinerpauze. 
20.00 uur — Voortzetting Algemene Vergadering. 

Excursie voor de dames: 14.30 uur — vertrek excursie 
naar de Kon. Marine, bustocht door het stadsdeel 
„Nieuw Den Helder", rondleiding in het natuurpark, 
thee in het Theehuis „Duinoord". 

zaterdag 27 april 1957: 
9.00 uur — Kapittelvergadermg „Costerus-medaille". 

10.00 uur — Opening van de 45e Nederlandse Filatelistendag in het 
„Badpaviljoen". Direct aansluitend: Bekertournooi. 

12.15 uur —• Officiële ontvangst door het gemeentebestuur ten 
raadhuize. 

13.00 uur — Einde ontvangst en pauze tot 14.30 uur. 
14.30 uur — Openbare lezing „Beeldfilatelie — Klassieke Filatelie". 
17.00 uur — Sluiting. 
20.00 uur — Bondsdiner in „Formosa". 
zondag 28 april 1957: 
11.30 uur — Excursie per touringcar naar het vogelreservaat 

„Het Zwanenwater" te Callantsoog (rondleiding). 
14.00 uur — Gemeenschappelijke lunch in hotel „Ben de Vries" 

te Callantsoog. 
16.30 uur — Terug in Den Helder. 

De Secretaris: K. E. KÖNIG. 

Dit zal echter voor onze ijverige re
gelingscommissie een stimulans zijn om 
het de afgevaardigden met hun dames 
(deze worden niet vergeten) zo goed 
mogelijk naar de zin te maken tijdens 
deze \oor het eerst in het voorjaar te 
houden dagen. Het programma spreekt 
voor zich. Wij hopen, dat velen de tocht 
naar Den Helder zullen maken. Reeds 
nu roep ik hen al een .,Hartelijk wel
kom!' toe. 

Ook thans zal voor deze gelegenheid 
een speciale enveloppe worden ontwor
pen. Het ligt tevens in de bedoeling, dat 
een speciaal stempel zal worden ver
vaardigd. Deze enveloppen kunnen wor
den besteld bij het secretriaat van de 
regelingscommissie, de heer Jac. de 
Ligt, Zuidstraat 60 te Den Helder. 

De aanmeldingsformulieren voor de 
Algemene Vergadering zullen tijdig aan 
de secretariaten van de aangesloten 
verenigingen worden verzonden. 

De voorzitter van de P.V. Helder, 
M. QUANT. 

VOORLOPIGE AGENDA 
voor de 48e Algemene Vergadering op 
vrijdag 26 april 1957 te Den Helder. 

1. Opening. 
2. Aanwijzing stemopnemers en leden 

stembureau. 
3. Notulen der 47e alg. verg. te Hil

versum. 
4. Ingekomen stukken. 
5. Jaarverslag van de secretaris. 
6. Jaarverslag van de penningmeester. 
7. Rapport der financiële commissie. 
8. Jaarverslag Bibliotheek. 
9. idem Bondsinformatiebureau 

10. idem Bondskeuringsdienst. 
11. idem Afgavaardigde bij 

„Stichting voor het 
Philatelistisch Jeugd
werk. 

12. idem Afgevaardigde bij de 
F.I.P.-vergadering te 
Helsinki. 

13. Bestuursmededelingen. 
14. Bestuursvoorstel om het aantal 
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bondsbestuurders terug te brengen 
op zeven. 

15. Bestuursverkiezing: 
a) aftredend de penningmeester, de 
heer H. P. van Lente, die zich niet 
herkiesbaar stelt. 
Het bestuur stelt voor de heer P. 
Prinssen, penningmeester der 
'sHertogenbossche Verg. van Post
zegelverzamelaars. 
b) verkiezing van de overige be
stuursleden; aftredend zijn de he
ren Van den Broek en Jonker, die 
zich, indien het aantal bestuursle
den op negen gehandhaafd zal 
worden, herkiesbaar stellen. 

16. Contract Bondsbibliotheek. 
17. Begroting 1957 en vaststelling con

tributie voor dit bondsjaar. 
18. Verkiezing der financiële com

missie. 
19. Aanwijzing van vertegenwoordi

gers in de Raad van Beheer van 
het „Nederl. Mnbl. voor Philatelie". 

20. Mededelingen inzake de Walïer
medaille. 

21. Aanwijzing van de plaats voor de 
Alg. Vergadering  1958 

22. Wat verder ter tafel komt. 
23. Rondvraag. 
24. Sluiting. 
N.B. Kandidaten voor de bestuurs
functies moeten uiterlijk 31 maart a.s. 
in het bezit van het Bondssecretariaat 
zijn. 
BekerToernooi. 
Aanmeldingen moeten uiterliik 31 
maart a.s. in het bezit van het bonds
secretariaat zijn, met vermelding van 
de titel der te houden inleiding. ledere 
spreker mag maximaal 20 minuten 
spreken. 

Namens het Bondsbestuur, 
De Ie Secretaris: 
K. E. KÖNIG 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Wnd.secr.: D. J. G. Verzijden, Gode
lindeweg 44, Naarden. Tel K 29595427. 

Secretariaat ' De secretarissen dei atdelinv,en die 
het laarverslag ovei 1956 tnet de Icdenlii«! per 1 
januari 1957 nog niet hebben ingtzondLn worden 
beleeld doch dringend verzocht deïe omgaand in 
te zenden aan het wnd secretariaat Godeiindcweg 
44 Naarden 

Agenda Algemene Vergadering. Voorlopige agenda 
voor de algemene vergadering, welke zal worden 
gehouden op donderdag iO mei 1957 (Hemelvaarts
dag) te Krommenie 
1 opening en mededelingen, 2 verslag van de alge
mene vergadering 1956 inmiddels reeds afzonderlijk 
vei schenen; 3 verslag over 1956; 4 verslag van de 
penningmeester met tekening en verantwoording 
over 1956; 5 verslag van de afdeling rondzending 
met de rekening en verantwoording over 1956; 6. 
rappor t van de financiële commissie: 7 begroting 
1957; 8. vaststelling van het aantal bestuursleden. 
Het Bestuur stelt voor hierin geen wi|Ziging te 
brengen; 9 verkiezing van drie bestuursleden De 
heren C M l o e i . ) P Lienesch stellen zich her
kie'.Laar Het Bestuur zal t z t een kandidaat steilen 
in plaats van wiilcn de heer P | M Boel 10 ver
kiezing ie secretaris Afdelingen en leden die nadere 
kandidaten wensen te stellen worden verzocht hier
van mededeling te doen aan het wnd secretariaat 
vóór 25 maart 1957, 11 benoeming financiële com
missie; 12 plaats waar de volgende algemene ver
gadering zal worden gehouden Het Bestuur stelt 
voor Amsteidam; 13 wat verder ter tafel zal worden 
gebracht; 14 rondvtaag; 15. sluiting 

Versrhiint in laarboek 1957. 

Afdehngssecretariaten: 
ALKMAARi | . P. Lienesch. Kennemersingcl 2, 

Alkmaar Tel . 3957 
Al MFLO A H lansen Bornerbroeksestraat 28B, 

Almelo * 
A l P H E N a'd/ KUN 1 C Meiier Zaalbergstraat 

52, Alphen a/d Rijn 
AMSTERDAM Ed Verft, Maasstraat 20B, Am

« e r d a m  Z Tel . 721378. 
« 

APELDOORN B. ten Hoopen, Jachtlaan 134, 
Apeldoorn. 

A R N H E M : J. F. W Uylenbeig, Is Eieitslaan 
191, Arnhem. Tel. 22450. 

BODEGRAVEN: M. Trouw, Pnnsenstraat 37, 
Bodegraven. Tel. 2126 

BOSKOOP C Bulk, Rciierskoop 142, Boskoop. 
Tel 3043 

CASTRICUM. W M. Hendnkse , Koe. Wilhcl
minalaan 26, Castricum. 

C O E V O R D E N . H . Gerrits, Holthone D 8, Grams
bei gen 

C U R A C A O : J. Everts, De Rouvilleweg 69, Wil
lemstad 

DEVENTER C. Pohlmann. Schoolstraat 22, 
Deventer. 

D O R D R E C H T : P. ICraai|eveld Singel 190. Dor
drecht Tel . 4858. 

G O O I  EN EEMLAND. Wnd. secr. C. M. Rogge
veen, Nolseweg 14a, Blaricum 

' s GRAVENHAGE: P. A F Bloys van Tresiong 
Prins, Sadeestraat 22A, Den Haag 

HAARLEM: J. H Geerling, Ccsar Francklaan 13, 
Heemstede Tel. Haarlem 38759 

KROMMENIE: S N . Luttik Oranlestraat 3 W o ' 
mer ieer Tel 81169 van 7.30—17 30 uur 

LEIDEN Dl . K. A. Andri^sse, Temminckstraat 2, 
Leiden 

LOCHEM I. H . Boom, Villapark L 96, Baichem. 
MONSTER: J. M. Neervoort , Molenweg 44, 

Monster 
NIIMEGEN B. A. Ont rop , Zebrastraat 3. Nii

megen Tel. 31277. 
STEENWIJK P. I Heidinga, Meppeleiweg 67, 

Steenwijk 
T W E N T E  1 Velleman, Nieuwstraat 5. Hengelo, 

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

rentzstraat 47, Utrecht . 
VLAARDINGEN P. 1 Slangen, Merellaan 45, 

Vlaardingen 
V O O R B U R G Ir L Sipkes Hoekwaterstraat 82, 

Voorburg 
V O O R S C H O T E N I. C Neil, Narcisstr 10bov., 

Voorschoten Tel 2248 van 9—5 
WESTFRIESLAND G L Stap. Tweeboomlaao 

151, Hoorn 
Nieuwe leden; Alle aanmeldmuen in het januari

nummer 
Aanmeldingen. 2 W M Beudeker, Hoofdstraat 85, 

Driebergen, 18 P. S Beukelman, Rontgenstraat 6 c, 
Vlaaidingen; 23 Me) A Bonke, Vriezenvcenseweg 
18 Almelo, 49 H Bos, Ereprijsweg 24, Den Haag; 
51 Me). S Bosman, Rijerskoop 150, Boskoop, 70 
H G H Brunner, Stationstraat 34, Coevordcn, 77 
C 1 van Buurcn, van Linden van de Heu\ellsingel 
29, Vlaardingen, 134 H F Buuren, Ononweg 53, 
Haar lem, 127 W. F Buys, Zwaardemakerstraat 16, 
Bussum, 146 K Bijl, Oosterhoek 1 136, Steenwijker
wold post Steenwijk, 148 W. Th Chevalier, Dr. 
Schaepmanstraat 51 Flaarlem; 150 Mevr M C van 
Eerden Mindcrhoud. Mr P. T Troelstrastraat 71, 
Hengelo, 196 I H van Eist, Veurseweg 136, Voor
schoten, 244 W Groeneveld, Stuyvesantstraat 87 
rood, Haai lem, 932 ) A M Grunnekemeyer, Oude
stiaat 39 Needc, 299 W H Hartgers, Gasthuislaan 
25, Sieenwijk, 303 P J Heidinga, Meppelerwcg 67, 
Steenwijk, 308 A ) Hillebrandt, Mijerstraat 67, 
Delft, 339 A Hoomoedt, Irissiiaat 44, Steenwijk; 
388 H Hoomoedt Irisstraat 44 Steenwijk, 401 R. 
Horns t ra p/a Leidseweg 259, Voorschoten, 402 I. 
W Janssen, Kastanjelaan 17, Berg en Dal, 504 L 
Kolijn Nobelstraat 16, Utrecht , 506 C van der 
Laan, van der Tfelststraat 7, Alkmaar, 522 J \an 
Leeuwen Tulpstraat 25 Vlaardingen, 529 H Ligtcn
berg. Anjerstraat 2 A, Katwijk a d Rijn, 541 H. 
C. Martens, Veldweg 10, Eerbeek, 588 A D | F. 
Meijer, Prins Bernhardlaan 15, Doorn, 594 Me) T. 
H Mooi Westwijkstraat 73, Steenwijk; 603 J B. 
M. Neelcn Dorpsstraat 934, Assendelft; 637 G H. 
van Nieuwenhuizcn Klaas Katerstraat 15, Kromme
nie, 648 F A Nipperus, Paul Krugerstraat 5, Steen
wijk, 662 C Pieffers, Bloemstraat 38, Steenwijk; 
668 D C Prins, Hendrik Groststraat 1, Olst, 670 
H M Reinders, Laan van Angerenstein 2, Arnhem; 
710 B de Ridder, Molenstraat 49 Nijmegen; 738 A 
de Ruk, Gele Rijdersplein 29. Arnhem, 752 M Ph 
Schuitema, p/a Bjrinkpoortsri aat 24 Deventer, 756 
P 1 Stam. Parkweg 146 Vlaaidmgcn 742 R Steen
wii, Nic ter Macthstraat 32 Steenwijk, 781 G A. 
Talen Prins Bernhardstraai 74, Steenwijk; 791 C. 
W Tempelmans Plat, J. van Stolbergsrraat 32, Cas
t r icum; 803 C Verheul, Pieter Floriszsti aat 146, 
Alphen aan de Rijn; 847 J Visser, Gagelseweg 36, 
Steenwijk, 887 C van Vliet, Lindelaan 21 Krom
menie; C C ï van Vliet, Meeuwenlaan 75, 
Nieuwkoop; 893 D de Vries. Gasthuislaan 52, 
Steenwijk; 894 Mej H J Wmd Vaartz z 91, 
Assen, 905 P W Winter , Verlengde Zandweg 119, 
Wormer ; 914 Mevr. J E de WitRobinson, Pletterij
straat 127 Den Haag; 922 Mej M Zuil. St Diep 
22, Steenwijk 

Bedaiikt: 17 P A I de Kreek; 38 Th. Hoekstra; 
94 B C Frederiks, 204 G H Nijhuis; 275 Mej 
E Bom; 395 C. Smeltzcr; 615 Charles Booy, 838 
G J M Lambrechts; 1150 H Ruiirda; 1401 W. K. 
I Souren; 1449 A van der Post, 1467 C van 
Weert ; 1509 W. H C Pooit van Ingen. 1659 H. A. 
Roothaan; 17?4 | Ad\ocaat 1830 J C B Bot; 
1861 1. D Daubanton; 1936 Ch J. Troost ; 1990 

L. Monen; 367 A Snijder; 2095 ) J. de Vos to t 
Nedervecn Cappel; 2154 J J Th Brugman 

Abusievelijk afgevoerd: 695 W Amons, Zaandijk. 
Overleden; 1555 C. G Hollander, 1909 A. Kleijn. 
Schorsing wegens wanbetaling: 2186 H . \ a n der 

Walle. 
Schorsing wegens onbekend adres: 2169 H J. 

Evers. 

POSTZEGELVERENIGING 
„BREDA". Secr.: Mevr. C. G. H. Bo
deFlohil, Ginnekenweg 108, Breda. 

Nieuwe leden: 13 A. P M M de Bruyn, Zand
berglaan 36; 513 Simon M Jacobs, 2andbergweg 
238a; 22 J. C. Venus Dr Batenburglaan 180; 164 
J. F. van Druten, Oude Baan 75; allen te Breda; 31 
Leo Hicguet, Sint Piettrscollege (leraar), Leuven. 

Bedanken: 220 Me\r . H v d AaMaas; 354 ] .Buys; 
652 W Ederveen; 476 C, Farla; 376 F. Schueimans; 
740 W Schuermans. 

Afgevoerd: K L L Meeussen, A. A P Raassens; 
J. Tolomei 

Royeren: G Kamsteeg. ■• *. 
Overleden: Mevr. N . ] Bijvoetde ]ong. 
Verlot ing: Btj de driemaandelijkse verloting vielen 

prijzen toe aan de volgende leden. 1, 22, 34, 82, 84, 
129, 188, 249, 262, 272, 304, 308, 331, 357, 371, 430, 
496. 588. 622, 675. 723, 749. 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „HOLLANDIA'*, 

AMSTERDAM. Secr.: A. D. Aeijelts» 
Churchilllaan 175 I, AmsterdamZ. 2. 

Ledenvergadering op vrijdag 22 februari 1957 te 
20 15 uur in hotel , ,Krasnapolsky", Warmoesstiaat, 
AmsterdamC De veiling woidt gehouden van 19 30 
— 20 15 uur 

Kandidaatleden: 313 J, H. de Breet, Victoriaplem 
12 II, AmsterdamZ; 315 E. Dalman, p/a Louis 
Couperusplein 55. 'sGravenhage; 307 H. Goede
moed, Utrechtseweg 279, De Bilt (U), 301 Me\r H. 
Sanson—Steiner, Beethovenstraat 89 II, AmsterdamZ; 
311 A Schipper, Corn . Springerstraat 24 hs, Am
sterdamZ 

Nieuwe leden: 32 Mevr E. W R de Haas, Ber
nissestraat 52 l l , AmsterdamZ; 281 S W. B. 
Knaack. Valeriusstraat 46 hs, AmsterdamZ; 275 
G van Tienhoven, Morgenstond 8, Amstelveen 

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. 

De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden 
op donderdag 28 februari a s. des avonds 20 uur in 
Diligentia. Lange Voorhout 5 te Den Haag. 

Nieuwe leden: Mevr A W AdamsCleton, de 
SiUestraat 230, Den Haag; D 1 Fokkei, Bossche
stiaat 131, Scheveningen, N van Wi|k, Wassenaar
scheweg 205, Den Haag 

Kandidaatleden: ] . Ph Elzerman, de Sillestraat 
220, P H Pruvt Paramanbostraat 6, Mr H . C. 
Fcigu'on Meloenstiaat 146; C van Brederode, 
Loenensestraat 92; Mr F. W Bolk, van Aerssen
straat 125; allen te Den Haag 

Bedankt: H ] Coops. 

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

Bestuursvergadering: op dinsdag 19 februari a.s. 
ten huize van de secretaiis 

Ledenvergadering: op dinsdag 26 februaii a s des 
n m 8 uur ïn Tivoli 

Spreker: de heer ] Boesman Den Haag, over 
,,Pari)se Ballonpost" . 

Landenwedstrijd: Oost Duitsland 
Nieuwe leden: 3 kandidaatledcn \ er meld in het 

lanuarinummer 
Kandidaatleden: C ]. Bakker, Bankstraat 76. 

Utreiht (E), ] A van Husen, Ondiep 174 Utrecht 
(E); 1 W de Leur 2e Brandenburgerweg 24, Bilt
hoven (E), P van der Mens, ]oh Uitenbogaerdt
straat 12, Utrecht (E), P A M Wesselman, Heyer
mansatraat 7, Uciecht (E), W \ a n Piggelen, Cremer
straat 175 Utrecht (E) 

Overleden I ] Beumer 

ROTTERDAMSCHE PHILATELIS
TENVEREENIGING. Secr.: G. C. 
Tops, Stadhoudersweg 89b, Rotter
damC. 2. 

Jaarvergadering: De eerstvolgende ledenvergadering 
zijnde de jaarvergadering, woidt gehouden op maan
dag 25 februari a s. in de vergaderzaal no 8 van 
het Groothandelsgebouw 2e verdieping, Hoofdin 
gang A, Stationsplein 5 te Rotterdam. Aanvang 
20 uur Zaal open 19.30 uur. 

Agenda: Opening; Notulen; Ingekomen stukken: 
Philatelistisch Nieuws; Bestuursmededelingen, Bal
lotage kandidaatleden; laarverslag van de secretaris; 
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Financieel verslag van de penningmeester; Jaarver
slagen van de Afdelingen Aankoop, Bibliotheek, 
Keuring, Rondzendingen en Veiling; Jaarverslag van 
de Commissie voor het Jubileumfonds; Rappor t 
van de Raad-van Toezicht ; Behandeling van de Be
groting voor 1957*); Besiuursverkiezïngen*); Ver
kiezing Raad van Toezicht*); Bekendmaking van de 
prijzen der Bijzondere Verloting 1956; Verloting; 
Rondvraag; Sluiting. 
O £en afschrift van de Begroting zal aan elke ver
gaderingbezoeker ter hand worden gesteld. 
' ) Aan de beurt van aftreden zijn de heren v. d. 
Ruyt , 'Tops en Willemsen, die zich allen herkies
baar stellen. Opgave van event, kandidaten schrifte
lijk aan de secretaris en voor de vergadering aan 
de voorzitter. 
' ) Aan de beurt van aftreden is de heer v. d. Kuil. 
Verder moet worden voorzien in de vacature, ont 
staan door de verkiezing van de heer Heusdens tot 
bestuurslid. 

Maart-vergadering: D'e maart-vergadering wordt 
gehouden op maandag 25 maart a.s. in het Groot-
handelsgebouw. 

Laatste mededeling inzake de contributie voor 1957. 
De leden die hun contributie voor het jaar 1957 ad 
ƒ 5,50 (Juniores ƒ 4,50) nog niet voldeden wordt 
verzocht het verschuldigde bedrag vóór 1 maart a.s. 
te voldoen door storting of overschrijving op post-
girorekening no 517293 ten name van de Rot tc rdam-
sche Philatelisten-Vereeniging, Administratie Cont r i 
butie, te Rot terdam-Z 1. Op 1 maart a.s. zullen de 
contributiekaarten ter incasso worden gegeven; het 
contributiebedrag wordt dan krachtens besluit van 
de Ledenvergadering d.d. 25 september 1950 ver
hoogd met ƒ 1,—, wegens incasso- en administratie
kosten. 

Clubbijeenkomstcn. Zaterdags van 15.00 tot 17.30 
uur in de bovenzaal van Café-Restaurant „De Z o n " , 
Noordsingel 101 te Ro t t e rdam-Noord ; donderdags 
van 19.30 tot 22.30 uur in Café , ,De Guns t" , Brielse-
laan 192 te Rot terdam-Zuid. 

Bibliotheek. De heer De Wit ïs des zaterdags 
van ca. 15.30 tot ca. 16.30 uur in ons clublokaal in 
„De Z o n " aanwezig voor het uitlenen en terug
ontvangen van boeken en tijdschriften uit de biblio
theek. 

Mededelingenbord. Aanvragen om plaatsruimte op 
het mededelingenbord dienen te worden gericht tot 
de heer De Wi t in ons clublokaal (zie onder Biblio
theek). 

Overleden: 480 J. H. J. M. van Oosterhout . 
Opgezegd per 1 januari 1957: 941 C. van Ooster

hou t ; 997 Mej. H. M. P. Hofstede. 
Nieuwe leden: 520 W. G. J. Boer, Singel 82b, 

Schiedam; 523 W. van der Bij Jr . , Heer Kerstant-
straat 100b, Ro t t e rdam-N 1; 525 P. A. van Dongen, 
Rijksstraatweg 9, Nieuw Heivoet ; 527 J. van Dijke, 
Havenstraat 132 a, Rot te rdam-W 1; 532 Mevr. E. 
Faber-Booij, Mariniersweg 35 b, Rot terdam-C 1; 535 
J, H . Jettlnghoff, Mathenesserdijk 34 c, Rot te r 
dam-W 2; 536 L. Wildeman, Bollenland 4, Rot te r 
dam-Z 2; 537 H. M. G. de Wit , Adriaen v. d. 
Doeslaan 19-21, Rot te rdam-N 2. 

INTERNATIONALE VERENIGING 
„PHILATELICA". Secr.: H. L. Stof
fels, Sinaasappelstraat 23, Den Haag. 
Tel. 33.83.16. Beheerder Centraal Le-
denxegister: N. F. Hedeman, Valken-
boschkade 88, Den Haag. 
Afdelingssecretarissen: 

AALSMEER (Ar.): A. Filius. Kerkweg 56, Aals
meer. 

AMERSFOORT (Aj.): A. E. Dudok van Heel, 
Dillenburglaan 2, Amersfoort. 

AMSTERDAM (Am.): R. v. d. Velde, Rosen-
daalestraat 8 hs, Amsterdam-O. 

DEVENTER (Dr. ) : T . van Heuvel, Brlnkgrever-
weg 35, Deventer. 

DRIEBERGEN (Dn.): R. J. Kok, Lïndelaan 16, 
Driebergen. 

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

ENKHUIZEN (En.)r Jac. Kofman, Noorderweg 
22, Enkhuizen. 

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

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

' s -GRAVENHAGE (Gv.): C. L. Bakker. Fulton-
Biraat 239, 's-Gravenhage. 

HAARLEM (Hm.V J. Elsenbroek, Muiderslotweg 
117, Haarlem. 

HARDERWIJK (Hk. ) : H. B. P. Stemerding, Leu-
venumseweg 11, Harderwijk. 

' t HOGELAND (Hd.) ; J. Klip, Torenstraat A 80. 
Uïthuizer meeden. 

' t KABINETSTUK (Kk.): G. J. Minholts, Stads-
weg 3, Oosterhogebrug (Gr.). 

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

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

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

LISSE (Le.)4^.j3. Segers Pzn., Kanaalsir. 70, Lisse. 

MAASTRICHT (Mt.): A. Schreppers, 'Min. Tal-
mastraat 31, Maastricht. 

MEPPEL (Ml.): H. Rondhuis , Soémbastraai 28, 
Meppel. 

N O O R D W I J K (Nk. ) : S. A. v. d. Oever, Pan-
huisstraat 34, Noord wijk. 

G. J. PEELLN (Gp.): A v d Berge, Korte Ring 
15, Bruinisse. 

DE P O S T H O O R N (Ab.): L. F. Geers, Dorpslaan 
103, Nieuw-lekkerland. 

ROTTERDAM (Rm.): J. F. van Golde, Noord
molenstraat 6-B, Rot terdam. 

S C H O U W E N - D U I V E L A N D (Sd.): J. van Urk , 
P. D. de Vosstraat 8, Zierikzee. 

SOEST (St.): A. J. Meijer, Ossendamweg 20, Soest. 
TIEL (Tl,) : A. C. van Haaften, Prinses Marijke-

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

Zuilen-Utrecht . 
VENLO (Vo.): E. Heijting, Herungerweg 9, Venio 
VLISSINGEN (Vn.): 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. 
WEERT (Wt . ) : Mej. L. Weerts, Wilhelminasingel 

36, Weert . 
WEESP (Wp.) : H. J. Meenink, Middenstraat 64, 

Weesp. 
W O E R D E N (Wo.) : J. v. d. Velden, v. d. Valk 

Boumanlaan 61, Woerden. 
ZEIST (Zt . ) : J. Schipper. Tesselschadelaan 11, 

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

Zwolle. 

Vergaderingen en bijeenkomsten: 

Aalsmeer: Ie dinsdag, 20 uur : Gebouw . .Irene", 
Kanaalstraat, Aalsmeer. 

Alblasserdam: Ie maandag, 20 uur. Gemeente 
Secretaris, Molenstraat, Kinderdijk. 

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

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

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

Bruinisse: Na convocatie (Afd. G. ]■ Peeien). 
Deventer: Ie vrijdag, 19.30 uur : .,De Hereni

ging" . Grote Poot 2, Deventer. 
Driebergen: 2e donderdag, 20 uur: Nutsgcbouw, 

Bosstraat 9, Driebergen. 
Emmen: Laatste maandag, 20 uur: Hotel G n m m e , 

Stationstraat 16. Emmen 
Enkhuizen: 22 februari , 20 uur : Oranjezaal, 

Kaasmarkt 4. Enkhuizen. 
Goes: 3e dinsdag, 19.30 uur : Hotel Centraal, 

markt . Goes. 
'$Gravenhage: 4e woensdag, 19.30 uur : Parkhotel , 

Molenstraat. Den Haag; 2e woensdag, 19.30 uur : 
CafëRest. L'Espërance, Laan v. Mcerdervoort 205 A, 
Den Haag: ruilavond: iedere zaterdag 1—5 uur, 
.»Amicitia". Westeinde 16, Den Haag (Beurs). 

Haar lem: 3e vrijdag, 20 uur : H.K.B Tempeliers
i t raat 35. Haarlem. 

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

Hoofddorp : 2e woensdag, 20 uur : „De Land
bouw" , Hoofddorp (Afd Aalsmeer). 

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

Lisse: 18 jaar en ouder: Ie dinsdag; ruilavond: 
2e dinsdag; junioren; 3e woensdag; alle bijeen kom
sten in de B.L.O.schüoi, Laan van Rijckevorsel. 

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

Meppel; 2e maandag, 20 uur : Zaal Donker, KI. 
Overstraat , Meppel. 

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

Middelharnis: na convocatie 
Noordscharwoude: 6 maart 20 uur ; Hotel 

Burg, B29, Noordscharwoude. 
Noord wijk: 2e dinsdag, 20 uur: Hotel ,,De Zee

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

Markt, Oostburg (Afd. Land van Cadzand). 
Oosterhogebrug (Gr.) : na convocatie (Afd. ' t Ka

binetsTukl 
Rot terdam; Ie dinsdag, 20 uur : Zaal Trianon, 

Groene Hi 1 ledijk 33, RotterdamZuid , vergadering; 
andere dinsdagen, 20 uur : zelfde adres, ruilen en 
eventueel veilen. 

Rijswijk: Ie woensdag, 20 uur : Hotel Kuys Wit
»enburg, Haagweg 26. Rijswijk (Z.H.) (Afd. ' s Gra
venhage). 

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

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

Uithuizen: 2e woensdag. 20 uur : ,,De Rank" , Uit
huizen. 

Utrech t ! 3e donderdag. 20 uur : CaféRest. „Vre
denburg" , Vredenburg 3, Utrecht . 

Venlo: 2e dinsdag. CafëPst Schreurs Lom
straat 5. Venlo 

Vlissingen: 3e donderdag, 20 uur : „S t randho te l " , 
Boul. Everisen 4, Vlissingen. 

Weert : na convocatie. 
Weesp: Ie vrijdag, 19.30 nur ; kantine Fa. Geesink^ 

Achtergracht , hoek Sas vao Gentstraat . 
Woerden; 4e woensdag, 20 uur : „Concord i a" , 

Havenstraat 4, Woerden; 2e zaterdag, 15 uur : „ C o n 
cordia" . Havenstraat 4, Woerden (ruilbeurs). 

Zeist: na convocatie, Hotel Caf^ „Buiten lus t" , 
Montaubanstraat 8 A, Zeist. 

Zierikzee: 2e of 3e vrijdag 20 uur , in Hotel van 
Oppen, Verrenieuwstraat 12, Zierikzee. 

Zwolle: Ie vrijdag. 19.45 uur Caférest. „Suisse", 
Luttekestraat, Zwolle, veilingavond; 3e z a ^ r d a g . 15 
uur : CaféRest. ,,Suisse", Luttekestraat . Zwolle, ver
gader en veilingmiddag 

Onbekend adres: Gs. 1318 T. van Raaijen; Vn. 
3401 ]. H . Naaktgeboren. 

Overleden: Zt, 1674 J. Oosterbroek; Gv. 2562 
G. Buis; En. 3021 M. L. S. N . Volkmaars; Vn. 3420 
R. L. Soesman. 

Afvoeren: Sd. GM. 49 M. Rowel; Vn. JL. 106 
Ch. A. D. J. Stevens; ld. 657 E. Lipsch iu ; ld. 921 
H . B. Cümoes; Fe. 997 J. van der Sloot; ld. 1189 
F. H . Willems; Ar. 1733 P. J . Stolk; At. 1945 Mevr. 
D. van de Bogt; Ml 2195 R. van Goor ; Wt. 2659 
T h . P. Lamers; Vn. 2824 J. D. van Biemen; Vn. 
2891 C. Joosse; W n . 3255 A. Haandr ikman; Ze. 
3307 J. A. van Leeuwen; Jd. 4007 Ds. M. Wabeke; 
At. 4250 R. Nijhof; At . 4252 G. Link (4252). 

Schorsen: Ar. 384 A. van Dasselaar. 
Royement in t rekken: Gv. 1065 Mej. Th. H . Ver, 

beek W o l t h w s . ^ 
Bedanken mtrekken: Dn. 1718 R. J. Kok; Gv. 

2085 H . Spiero; Mt. 3188 J. V. H. M. Hendriks; 
At. 3893 G. W. Plink. 

Nieuwe leden: Alle 54 kandidaatleden, vermeld 
in hft januarinummer. WELKOMIÜ 

Kandidaatleden: Ar. GM. 54 W. de Groot 
(2I0'44), Prinses Marijkestraat 5, Hoofddorp.; Ab. 
2159 K. W. van den Heuvel , Oude Lijnbaan 5, Al
blasserdam; Ab. 2160 W. J. Stam, Dorpslaan 105, 
Nieuw Lekkerland; At. 3897 N . Hornsveld Jr . , 
van Woustraat 34B, Amersfoort ; At. JL. 108 T. 
G. de Kruyff (2712*42), Lobeliastraat 12, Amers
foort ; At. 3906 K. N. Nieuw land, Eïnsteinstraat 
14C, Amersfoort; At. 3907 W. Willemsen, Cabral
straai 9, Amersfoort; Am. 2128 G. N. Vermey, Alb. 
Cuypstraat 201IA, Amsterdam; Dr. 3773 G. van 
Brink, Bloemstraat 1, Deventer; D'n. 2605 H . J. N . 
Verhoef II, W. van Abcoudelaan 8, Driebergen; En. 
3768 G. J. Stavcnuiter, Westerstraat 35, Enkhuizen;. 
Fe. 2189 G. Boogerman, Tuinstraat 1, Sommelsdijk; 
Fe. 2192 R. P. Boot, Voorstraat 13, Dirksland; Fe. 
2193 A. W van Dop, Nieuwstraat 10, Oude Tonge; 
Fe. 2196 C. Dubbeld, Margrietstraat 20, Middel
harnis ; Fe. GM 55 Joh. P. Kamerling (168'44), 
Prins Hendrikstraat 18, Middelharnis; Fe. GM 56 F. 
H. Kleingeld (146'45), Chr. de Vrieslaan 44, Mid
delharnis; Fe. GM. 57 G. C. Kleingeld (247'43), 
Chr. de Vrieslaan 44, Middelharnis; Fe. 2197 S. 
Struik, Nieuwe Maasstraat 104, Schiedam; Fe. 2600 
J. Visbeen, Julianawcg 72, Melissant; Fe. GM. 58 
C. Vogelaar (152'45), Jul. v. Stolberglaan 44, 
Middelharnis; Fe. GM, 59 Jan de Vries (1210'46). 
Voorstraat 31, Dirksland; Gv. 2100 Mevr. W. E. ten 
Bruggcncatelansen, Pansierstraai 471, Scheveningcn; 
Gv. 3783 W. A. Dirks, Witte de WJthstraat 100, 
Den Haag; Gv. 2103 Joh. H . Hoffmann, Valkenbos
kade 621, Den Haag; Gv. 2175 A. Kohl, L. de 
Colignystraat 53A, Den Haag; Gv. 2107 Joh. N. 
Krijgsman, Stationsweg 75A, Den Haag; Gv. 2176 
P. J. Pot, IJsselsteinstraat 32, Den Haag; Gv. 210S 
M. J. A. Rietbroek. Vermcerstraat 71, Den Haai;; 
Gv. 2115 P. A. Scheen, Zeestraat 50, Den Haag; 
H k . 2124 B. G. Th. Börgeling, Thorbeckelaan 13, 
Harderwijk; ld. 4328 E. M. van Dura, p/o H. 
Englebert N.V. , Hollandia, Nieuw Guinea; ld. 2177 
A. G. H . Groeneveld, Ark , , I jsvogel", Baansingel, 
Alkmaar; Td. 2181 P. Groenhart , Karel Doorman
laan 7, Ocgstgeest; Kn. 2609 A. Tuinman, Dr. H . 
Cölijnstraat 15, Kampen; Cd. 2119 Joh. W. Beek, 
M.1, Zuidzande (Z); Le. 2134 G. J. Beelen, Heere, 
weg 359A, Lisse; Le. 2135 M. C. ]. Delen, Oranje
laan 24, Lisse; Le. ]L.2] R. Ä. van der Le# 
(304'39), Veldhorststraat 47, Lisse; Le, 2137 C. J. 
Nauta , Herenweg 31, Warmond; Le. GM. 52 F. 

E. R. Rhodius (l2 '45). Mr Enschedeweg 2, Aerden
hout ; Ml. 2603 Mej. R. Eleveld, Vos van Steenwijk
laan 25, Meppel; Ml 2156 H . Koning, Troelstra
plein 75, Meppel; Nk. 2H5 L. Bedijn, Bijdorpstraat 
7, Noordwijk; Rm. 2117 H . M. Brouwer, P. J. 
Troelstralaan 163, Schiedam; Rm. 2149 Joh. Sleg
tenhorst, Schïjndelstraat 11, Rot te rdam; Sd. JL., 17 
A. Capelle (1912'42), Hogezoom 61, Haamstede 
(Zld.); St. JL. 104 B. Brandsma (1912'42), Soester
bergsestraat 52, Soest; St. 3957 P. W. H . Spermon, 
Aagje Dekenlaan 13, Soest; T l 2188 J. C. Smids, 
Rode Heldenstraat 28, Buren (Gld.); Vo. 2166 G. 
H . M. Driesen, Lottumseweg 36, Grubbenvorst (L); 
Vo. 2162 M. Hen, Tsabellastraat 16, Venlo; Vo. 3759 
J. J. H. Snijders, Waterleidingsingel 50, Venlo; 
Vn. 2130 J. J. Bos, Havenplein 393, Vlissingen; 
Wt. 2185 Joh. A. Beenen, I O.O.S. v. Hornekazerne,. 
Weert ; Wt. 2138 A. A. T Denessen, Zuiderstraat 46, 
W e e n ; Wt. 3775 S. v. d. Spek, Biest 43, Weert ; 
W t . 3782 H . ï. H . Tennissen, Rijksvsreg Zuid 2, 
Nederweert ; Wt. GM. 34 L. W. M. Wulms (1810
•43), Emmasingel 41, Weert ; W p . GM. 43 D. E. P. 
Egtbcrts (309M7), Hoogstraat 48, Weesp; Zt. 2129 
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P j M Ehngs Kcppelweg 78, Zeist, Zt 2146 Dr . 
W L van Luyn, Grotelaan 2 A Bunnik, 2e GM 
46 C F du Bois (31 12 45) Terpclkwijkstraai 10, 
Zwolle, 2e GM 47 F J Boom (11 7 45) Terpel 
kwiikstiaat 9, Zwolle, Ze 3770 G J Donker , Ruys 
daelstraat 4, Zwolle, Ze 2148 S Koops Eekwal 22, 
Zwolle 

Verandering van huisgenootlid in lid £n 3253 
H ^ de Graaf f, Venedie 23, Enkhuizen 

Verandering van afdeling Ml 117 Mej J M de 
Groo t Soetendaalsestraat 33 C Rot terdam, naar aid 
Rot te rdam Gv 2139 J B Spree p a Ger Scholten-
straat 24 B, Rot te rdam naar atd Rotterdam Ml 
2637 A V Zanten, Golflinks Apcld wet, Arnhem, 
naar Individueel, U t 2749 G D C Middelkoop, 
Sluisbouw, Oranjekanaal, Zwiggelte naar Individueel, 
Am 3037 R G J Deimann, Adm de Ruyterweg 
141 I, Amsterdam W naar afd Aalsmeer Di 3427 
H Alberts, ) D Meyerplein 19 III Amsteidam 
naar afd Amsterdam, H m 3609 G H Versluis, 
EsUan 68, Bussum naar Individueel, Ut 4152 G 
Kroonsbeig Havelandseweg 52 Rheden (GId ) naar 
Individueel Ar Am 167 Mevr Th C M v 
Nes Helling Westtandgr 239 A d a m alleen afd 
Aalsmeer St AT 4292 F J Schnevers, H a i t m a n -
laan 41 Soest alleen afd Soest 

Rectificatie Gv 320 H Hilbeis moet zijn J S 
Hilbers 

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

Vanaf maart komen wij elke maand weer bijten 
op de Ie en 3e dinsdag zodat dus op dinsdag 5 
maai t de LEDENvergaderign (tevens jaarvergade 
r ing ' ) is vastgesteld, terwijl op dinsdag 19 maart de 
RLILavond wordt gehouden Alle bijeenkomsten in 
, Krasnapolskv om 20 000 uur , zaal open om half 
acht 

Nieuwe leden alle in Het Maandblad van januari 
opt,(.nomcn kandidaat leden zijn als lid aangenomen, 
alsmede 398 G W Koppe Boterdiepstraat 15 I, 
Amstiedam Z 393 P Kok Beethovenstraat 83 hs, 
Amsterdam Z 396 Ed Kool Groencndaalstraat 12 
hs Amsterdam W (adspirant over van jeugdafd ) 

Kandidaat leden 400 Mevr A Zeiss Visser Haar 
lemmerstraat 105 II Amsterdam C 402 I ] Sinke, 
Soembawastraar 124 I Amsteidam O 407 G de 
Voogd Dapperstraat 127 II Amsterdam O 408 R 
Offenbcrg johan \ d Waalstraat 3 I Amsterdam 
O 414 F A Bonset Picter Nieuwlandstraat 72 hs 
Amstc rdam O 416 ]t h van Keuk Leiduinsti aat 
36 hs Amsteidam W 418 Mej A C Bruning ]ac 
V Wassenaar v Obdamstraat 28 1, Amsterdam W, 
425 1 J van Putten ten Katestraat 59 III Amster 
dam W 426 M Sanders loh Verhulststraat 10 bv, 
Amsterdam 2 (oud lid) 427 N D J Beglinger, 
Alblasstiaat 49 hs Amsterdam Z 434 M Berg 
Hudsonstraat 3 ÏI Amsterdam W 435 W [ \ an 
Uni. 1 Baarsjesweg 303 II Amsterdam W 

Wijziging Iidmaatschapsnummer 393 P Kok, 
w o i d t nr 259 

Bedanken per 31 12 56 323 M N Bouwer 37 
Mevi W Geurtsen Muis 467 ] C van Koten, 
822 ï V Santen 1135 Mevr C Speelmm 1031 
M e \ r L Verkaart Berkhout 

Bedanken ingetrokken 233 I D Remold 

GELDERSE FILATELISTENVERENI
GING „DE GLOBE Alg secr J W. 
Vonk, Mesdagiaan 3g, Arnhem TeL 
26511, Leden-secr H L J Weidema, 
Mesdaglaan 40, Arnhem Tel 25906 

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

Afd Arnhem (secr H L 1 Weidema Mesdag
laan 40 Arnhem) woensdag 6 maart in de boven
zaal \an Lunchroom Andre ingang Velperpoort-
langsiraat Arnhem 

Afd Doetichem (secr D J Siebelink Wilhel
ms nas t raat 04 Doetinchem) vrijdag 1 maart in 
Hotel Gr Desk amp Stationsplein Doetinchem 

Afd Ede (secr J W Sundermann Acacialaan 4, 
Ede) woensdag 6 maait in Gebouw De Reehorst , 
Ede Onderlinge tentoonstelling Inlevering van 
albumbladcn (gaarne vele) dezelfde avond om half 
Zeven in De Reehorst 

Afd Nijmegen (secr A M Vleggaar, Oude Molen 
weg 240 Nijmegen) dinsdag 26 februari m Hotel 
De Roemer Hertogstraat Nijmegen 

Afd Oosterbeek (secr C M van der Lee) Stenen 
Kruis 12 Oosterbeek) miandag 18 febr en 18 maart 
in Hotel Dreijeroord te Oosterbeek 

Afd Velp (secr P Haveman, Geertr Hofkeslaan 
4, Velp zaterdag 3 febr in het N H V gebouw 
Stationsstraat Velp 

Afd Zutphen (secr D J Nagel Rozenhoflaan 24, 
Zutphen) vrijdag 22 febr (inleiding van de heer 
C Hagen uit Arnhem over de zegels van de N o r -
mandische eilanden) en woensdag 6 maart tn het 
Volk 'huis te Zutphen 

Nieuwe leden 
Afd Arnhem 335 Mej W E D Duijs, Herman 

Heijermansstraat 5 Arnhem 354 H | Goudbeek 
Utrechtseweg 110 Arnhem 378 C I Baa\cn 
Voetiuslaan 44 I, Arnhem, 420 ) van Geest Statcn-

laan 89, Arnh£m 421 L | Tielen IJssellaan 60 II , 
Arnhem 423 H Jager, Wcchbreestiaat 4, Arnhem, 
432 [ G Ouwenbioek, Bran-senstraat 24 Arnhem, 
435 Mej W H van Uggelen p/a Vosmaerstraat 2a, 
Arnhem 482 Mei G Doorn Bürgern Weertsstraat 
60 Arnhem 

Afd Doetinchem 1131 G de Groot van Hogen 
dorplaan 2 Doetinchem 

Afd Ede 1129 Mevr C M Ragetli Verbeek 
H(>ogstraat 23a Wageningen 

Afd Nijmegen 984 G A A Macrander Toorop 
straat 175 Nijmegen 

Afd Oosterbeek 970 A G Schollaardt Ottoweg 
3 Heelsuni 

Afd Velp U04 W T h Gabrielse, Enkweg 39, 
Velp 1103 B } Kruiter Prins Hendriklaan 7, 
Velp, 1011 F 1 Bronwasser [ohan \ a n Arnhem
straat 17 Rozendaal ( G ) 

Afgevoerd 339 Ir K J Mohrmann (Afd 
Al nheni) 

Vooriaarsvergadenng Deze zal worden gehouden 
op zaterdag 16 maart 1957 s middags 3 uur m de 
grote zaal van het Volksumversiteitsgebouw Rijn
straat 42 Arnhem Na afloop gelegenheid tot be 
zichtiginj, van de kavels van de 's avonds te houden 
veiling door de heer T h Pot ter Aanvang dei 
\ei l ing half acht 

Verloting feestavond 12 januari Trekkinglijsten 
zijn ter inzage bij de afdelingsecretarissen Prijzen 
kunnen worden afgehaald bij de heer J van Tonge
ren Torment i ls t iaat 30 Arnhem t 

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

Kandidaat leden 306 Jac G \ d Staay Craye-
nestersin^el 20, Heemstede 308 J A Notenboom, 
Muidcrsiotweg 131 Haar lem, 309 W Gehle Delft-
weide' Ol lonweg 142, Haarlem 

Overleden 42 P Vermeer 
Bedankt per 1 maart 197 18 Ch L J Hermans, 

28 J G V Kregten 46 A Wit tenaar 110 J Don 
ker , 182 M J E Beer, 193 J M Gosewehr, 194 P 
Kruijer 234 M G de Boer, 285 Mw A Banning-
Vogelpoel 328 P v Dijk, 426 G Boogaards 

Le penningmeester verzoekt de leden dringend 
de ton t i ibu t i e voor het jaar 1957 1958 ad zes gulden 
( ƒ 6 —) eventueel verhoogd met een bijdrage voor 
het Jubilcumfonds te voldoen via postrekening 
245576 teil name van Penningmeester O H v Z 
Hai r l em 

Algemene vergadering Maandagavond 8 uur, 25 
februari a s Gebouw Cul tura Jansstraat 83 te 
Haai lern 

PHILATELISTEN-VERENIGING 
„GRONINGEN' Secr J C Scheffer, 
De Ranitzstraat 11, Helpman-Gromn-
gen 

Nieuwe leden 358 mevr B M M van ^ olde-
Walker Almastraat 23, Groningen 359 A J Hak-
kert Gerechtstraat 11 Haren ( G r ) 360 mevr T 
Cley Fokkinga Oosterhamnkkade 24a Groningen, 
361 P T Wieringa Frankrijkerlaan 17 Zuidhorn , 
34 B D Cremer, Padangstraat 5a, Groningen 

Afgevoerd 175 Mr P K Hofstee, 292 H op de 
Dijk 

Vergadering 18 februari en 18 maart 1957, 20 uur 
in restaurant Boschhuis» Hereweg 95 te Groningen 
O p de februarivergadering lezing van de heer C Ros 
over Finland 
Op de maartvergadering lezing van de heer K F 
Kleiman o \e r Zwitserland 

Afd Hoogezand-Sappemeer 2e dinsdag 20 uur m 
hotel „Struvc te Sappemeer 

Afd Veendam Wildervank 3e woensdag 20 uur 
in hotel ,,Van Kreel ' te Veendam 
Verzoeke te voldoen op g u o nr 552363 t n v de 
Penningmeester Philatelisten Vereniging „Gro 
ninf,Ln Bedrag f 5,— Over op 1 maart onbetaald 
gebleven contr ibutie woi d t per bank incasso be 
schikt ' 

Trekkingslijst van de ten bate van een te houden 
propa^andatentoonstell ing te Veendam gehouden ver
loting Piijzen \ielcn op de nrs 5032 5138 5158 
5214 5261 5277 5300 5381 5438 5487 5549 5636, 
5640 5641 5646 5672 5822 5937 5968 De prijs
winnaars worden \er20cht hun lot \ ÏI zien van 
naam en adies alsmede het adres van de boek of 
postzegelhandel waar de priis besteed zal worden 
te 7 nden aan de heei A J ter Heide Bo\cn 
Oosterd ep 53 Veendam 

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

Vergadering op woensdag 27 februari 1957 s 
avonds te 8 uur precies in de bovenzaal van De 
Kleine Burcht Nieuwe Rijn 19 Leiden 

Gewone agenda Verder nog veislag van de pen 
ningme"stcr en fm commissie over het afgelopen 
jaar wegens ontstentenis van de peningmeester moest 
d u tot deze vergadering blii\cn liggen Voorts lezing 

door een der leden van het Filatelistïsch Centrum 
met piojecne %an dia s over de Zwitserse postzegels 
Verder veiling en verloting Na afloop gclegen4ieid 
tot ruilen 

Nieuwe leden 454 C Hoogevecn, 388 } J L. 
Temminck 

Kandidaat leden 455 L Melissant Ancmoonst iaat 
Ic Katwijk a/d Rijn 456 J Mostert Dahliastraac 
16a Katwijk a/d Rijn 457 Me; } H Colin War
monderweg 50, Oegstgeest 458 Jac van D'orp 
Berkenlaan 17, Sassenheim 459 C J Vink Jan 
Vosscnsteeg 32 Leiden 
Volgende veigadering op woensdag 27 maart 1957 

Ruilbeurs elke 2e vrijdag \ an de maand in de 
achterzaal van de Kleine Burcht, Nieuwe Rijn 19, 
Leiden E t veiling van 8 tot 10 uur 

Jeugdafd elke 2e dinsdag \an de maand m het 
Huize o \er t Hoff, Gerecht 10 vanaf 7 uur Let op 
vanaf heden 2e dinsdag van de maand 

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

Bijeenkomsten maandag 11 maart, Beuisavond, 
maandag 18 maart ledenvergadering Beide om 20 
uur in Restaurant ,,Inde Gouwe Poor t ' ' , Vrijthof 
50 Maastricht 

Mededelingen De leden woiden verzocht hun con 
tributie over 1957 ten bedrage \ an ƒ 6 50, vóór 
of op de Taar\ergadering te willen voldoen Giro 
30447 t n der Vereniging * 

Kandidaat leden 18 J Olisehlager Cannerweg 12, 
Mais tnch t 19 K Maessen Cannerweg 12 Maas-
tr ieht 21 Dr P J L Bosch Adelbert van Scharn 
laan 9 Heer (Lb) 22 L J M Rulkens lekerweg 
48 Maastricht 26 Veerkamp Beatrixstraat 12 
Heei (Lb) 

Afgevoerd per 31 dec 1956 228 H Spronck 229 
P Ballings ^36 H Ramaekers 

POSTZEGELVERENIGING „HEL
DER" Secr A P Vlam, van Galen-
st-raat 70, Den Helder 

Contr ibut ie Leden, die de conti ibutie 1957 Ie 
halfjaar per giro wensen te voldoen worden uitge 
nodigd deze te stoiten op postrekening 335511 ttn 
name \an de Penningmeester der Postzegelvereniging 
, Heldei la \astraat 139 Den Helder 

Nieuwe leden ingaande 1 jan 1957 P C Oost-
wouder Duinroosstraat 105 Den Helder 

Kandidaat leden F Tosses Hortensiastraat 48, Den 
Heldei W H Wesseling Zandvaart 118 Breezand 
( N H ) 

Vergadering De eerstvolgende vergadering vindt 
plaats op woensdag 20 februari a s te 19 30 uur in 
cafe Postbrug Koningsplein Den Helder 

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

1 Met leedwezen deelt het Bestuur het o\ei 1 
1 lijden mede van haar lid de heer 

W i ] 
die 

1 enig 
1 bare 

\cie 

J M v d SPEK 
verhezen m hem een zeer 

sinds de oprichting lid van 
actief 
onze 

ng was WIJ zullen zijn figuur m d 
hcrinnerinf, blij\cn gedenken 
dat hij \ o o r onze verem 

t,edaan 

voor 
^ing 

hd 1 
vei ! 
ank 1 

het 1 
iceft 1 

Ledenvergadering 4e dinsdaj, van iedere maand 
in café rest , \ a n Ouds de Wapenroem 

Nieuwe leden G Link Menilinf,straat 11, Amers
foort J Wienderink ^ ezelpad 7 Amersfoort f-f 
van Twuifel, Tuinst raat 38 Nijkerk, M T M 
Sukktl V Weedestraat 13A, Soest 

Overleden I M v d Spek 

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

Ledenvergaderingen op 20 februari en 20 maai t 
a s in de Openbare Leezaal te Hilversum 's Gia-
venlandseweg 55 

Ruilbeurs elke zaterdagmiddag van 14 tot 17 uur 
in dt Openbare Leeszaal 

Nieuwe leden 598 H Nuvcn 599 Mej A Steen 
dam 

Kandidaat lid 600 W Kalf Hendrik Smitstraat 
138 HiKersum 

Bedankt per 1 1 1957 502 J P J Nabben 544 
A I bbelins 

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

Jaarvergadering woensdag 20 februari a s te 20 
uui n Hotel Central , Markt Den Bosch 

Nieuwe leden Alle kandidaatleden gemeld in het 
januarinummer. 
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Kandidaatleden: J F M Smits, Wilhelminastraat 
12, Drunen, f A G M van Roosmalen, Heiweg 
17, Vught 

Bedankt per 1-1-1957- L C P M Bollen, P C 
M. R asenberg, Mr J J. L. Temminck, H A. 
Govers, B Kervers, M P Wolffensperger. 

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

Bi|eenkomst: 2e dinsdag van elke maand in eite
rest ,,Du N o r d " , Bergweg 313 (ingang Bergsingel 
228) te Rot terdam-Noord , Aanvang 20 uur 

ENSCHEDESCHE PHILATELISTEN-
VEREENIGING. Secr.: W. J. de Bruyn, 
Weth. Nijhuisstraat 85, Enschede. Tel.: 
K. 5420-7284. 

WIJ vestigen de aandacht op het nieuwe adres 
van het secretariaat 

Nieuw lid: G Bornebioek, Oldenzaalsestraat 529, 
Enschede 

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

Vergaderini;: De vergaderingen welke in februari 
plaats Mnden worden nader per con\ocatie bekend 
gemaakt 

Kandidaatleden: J Donker, Nic . Beetsstraat 19, 
Haarlem, H . den Ot te r , Sabastraat 30, Santpoort ; 
A. Domingus, Indischestraat 106, Haarlem. 

Bedankt: 81 J. J C. Bander, 92 J Lootsma 

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

Vergadering: elke 4e donderdag van de maand in 
café rest ,,Suisse", Heerestraat te Groningen 

POSTZEGELVERENIGING 
„ZEEUWS-VLAANDEREN" 

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

Vergadering: De \ olgende vergaderingen vinden 
plaats op 13 maart en 9 april a s 

Bedankt. D de Bruyne, Mevr de HuUu Holm. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DE PHILATELIST"-
GELEEN. Secr : H. J A. Lemmens, Pot-
êieterlaan 1, Geleen. 

Nieuwe leden: H de Wilde Bernhardlaan 21, 
Sit tard, H A Mos, Bernhardlaan 18, Sittard 

Afgevoerd: Th Verreussel, J Maassen, Dückers; 
Th Boeren 

AMSTERDAMSE SPORTVERENI
GING „SH.E.L.L.", Afd. Philatelie. 
Secr • N. J. van Deijck, Badhuisweg 3, 
Amsterdam-N. 

Nieuw lid: G J v. Amerongen Lod v Deyssel-
laan 200, Haarlem 

Bedankt W D Brasser 

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

Vergaderingen: iedere 2e maandag van de maand in 
Hotel Viietlaan, Gen de la Reijlaan, Bussum 

Nieuwe leden de in het vorige nummer genoteer
de kandidaat-leden 

Kandidaat-lid: C W J Schouten, Stationsplein 8, 
Bussum 

Bedankt: 234 P. Custers Jr , Bussum 

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

Vergadering: elke Ie woensdag der maand, waar
van convocatie wordt toegezonden 

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

Nieuwe leden: H. F. W Krotwaar, Schoolplein 6, 
Hcensbroek; L Hummel , Hubertusstraat 4, Hoens-
broek. 

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

Vergaderingen: iedere eerste woensdag der maand. 
Ruilbeurs: voor de eerste maal op zondag 17 fe

bruari a.s vanaf 12 uur 's middags, in de kleine 
achterzaal van Caf^ Remmers, Heuvel 

Nieuwe leden ingaande sept 1956 H \ d San-
den, Geldersti aat 6, Hilvarenbeek, H Leemans, 
Vrijthof 15, Hilvarenbeek; ingaande nov 1956 K. 
Keizer, Burg van Meursstraat 34, Ti lburg, ingaande 
jan 1957 H M. Vos; v Haarenstraat 36, Ti lburg; 
G v d . Vlies, Weefmeesterstraat 4, Ti lburg , j . 
Overeem, Arendlaan 32, Tilburg 

Bedankt: j Cornelissen, A v d Hoek; H . 
Stobbe, A Zuid weg, H . C Vos, J W Mutsaers; 
F E. M S Huveneers 

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. 

Jaarvergadering: zondag 24 maart 1957 te Utrecht 
indien geen rijverbod van kracht is, anders de eerst
volgende zondag, waarop dit het geval is. 

DE KENNEMER POSTZEGELCLUB. 
Secr.: J. A. Wagemans, C M. Moens-
straat 2 B, Beverwijk. 

Ruilavonden: de eerstvolgende ruilavonden zijn: 
maandag 28 februari en maandag 4 en 18 maart a s 
telkens des avonds om 7,30 uur in het Wit te Kruis-
gebouw aan de Baanstraat te Be\erwijk 

Bestuurswisseling: Op de )aar\ergadering van 21 
jan. I 1 IS als secretaris gekozen de heer J A. 
Wagemans bovengenoemd Als commissaris speciaal 
belast met de nieuwtiesdienst is aan het bestuur 
toegevoegd de heer A Lieuwes De leiding rond-
zcndverkeer blijft onder beheei ^an de heer J W. 
Schachtschabel te Velsen-N 

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

Nieuwe leden per 1-1-1957 140 Mevr H Krog-
scheepers. Gen. Hertzogstraat 30. Bloemfontein, 
2uid-Afr ika , P. Reinecke, Postbus 92, Klerksdorp, 
2uid-Afrika 

Bedankt per 1-1-1957 58 F * Laup, 66 H 
Nooteboom, 77 J Reksmnke l , 82 ) Slob, 86 P v 
Voors t , 93 P He i t en , 95 H Pootics, 115 H Papo 

Rectificatie: ] N Haugh moet zijn j N Hough 
(141) 

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

Vergadering, ledeie Ie woensdag d t r maand 

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

Nieuwe leden: E Nas, Niewlandstraat 8, F v. 
Egmond, V Vroonho\enlaan, „Vira N o \ a " , D 
Hoi t ing , Gentiaanweg 11, H v d Berg, Mozart-
laan 60; allen te Eindhoven 

Bedankt per 1-1 1957 P ]anst.n, J Jansen 

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

Huishoudelijke vergadering: iedere eerste woensdag 
van de maand 

Jeugdclub en Ruil- en Koopavond: iedere 3e 
woensdag van de maand Beide in het C J M.V.-
gebouw, Burg. de Raadtsingel te Dordrecht , aan
vang 19 uur 

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

Jaarveargadering: vrijdag 22 februari a s in Ge
bouw Americain, Groenmarkt , Dordrecht Aanvang 
7,30 uur n m 

Contact -avond: \rijdag 8 maart a s zelfde tijd en 
plaats 

Bedanken ingetrokken. G J Ros, Voorstraat 469, 
D'oidrechr 

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

G i r o . 54 90 32 t .n v. de penningmeester van de 
P Z C „De Kr ing" te Den Haag. 

Nieuwe leden: 127 E. J. Ui termark, Moerweg 219; 
153 F. P . H. Gude, Paulus Potterstraat 221c, 167 

L Timmerman, Esdoornstraat 42, allen te Den 
Haag 

Bedankt: 196 J. v d Kaden 
Afgevoerd: 162 A. W Kluitenberg. 
Bijeenkomsten: op maandag 4 en 18 maart a s. 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DELFT" Secr.: 
A V. Kesselen, Soendastraat 14, Delft. 

Nieuwe leden: 334 L, Veldhorst, Kapp \ d. 
Coppellostr . 13, 335 B Nooyen, DiUenburgstraat 12; 
336 J Vonk, Doelenstraat 106, allen te Delft, 339 
A A Joppe, Populierlaan 42, Rijswi)k; 341 ] Kra
nendonk, V Stellendamstraat 67, Rotterdam 

Bedankt: 138 J Delsman 
Overleden: in de loop van het |aar 1956 zi|n o\er-

ledcn 236 S L V Vondelen. 87 I Lucas 

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

Bijeenkomsten: 27 februari a s jaarvergadeung, 13 
maart a s societeitsavond, 27 maart a s societeits-
avond 

Afgevoerd: L Wijnkamp 
Contr ibut ie : De leden worden uitgenodigd de con

tributie \ o o r het laar 1957 ad ƒ 10,— vóór 15 
maart a s te voldoen op gemeentegirorekening S no 
5550 t n v De Stichting N i 15 maart a s zal over 
het bedrag, verhoogd met ƒ 0,30 incassokosten, 
worden beschikt 

STICHTING SHELL POSTZEGEL
VERENIGING PERNIS. Secr.: A. 

Keemink, Sweelinckstraat 209-b, Vlaar-
dingen. 

Bedankt 9 C 0 \ e r k l c e f t , 86 H Kome 

POSTZEGELVERENIGING ..GGRIN-
CHEM & OMSTREKEN". Seci.: A v d. 
Vliet, Nieuwe Hoven 48, Gorinchem. 

Nieuwe leden: A J v Ede, W. de Vnesrobbéweg 
83, Mevr ( Slosser, Plantsoen 8, beide te Gorin
chem, D de Wit , Pr Beatrixstraat 26, Hardinxveld 

Bedankt per 31-12-'56: J C Borsie, Ds H . 
Kiaai), C de Bruyn, J v Ti lborg, J W. de Rover; 
Nedervee, B Sleeuwenhoek, P Biemans, L. Maas; 
W Bosman; J W o i t m a n , P v Beek; J L de 
Rover , J Kooning, H v Wijngaarden 

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

Nieuwe leden: G v de Hoeven, Rubensplein 12; 
A Engels, Alb Thijmstraat 60, W v. d Most, 
Villastraat 38, H A Roothaan, v d Duyn v. 
Maasdamstraat 61, C A v Deursen, v Leeuwcn-
h t e k s n a a t 64a, allen te Schiedam 

Bedankt Th Koster, J J Thunderman , ; J. J. 
A Werkman, } M Verbraak 

PHILATELISTENKRING „De POST
HOORN", Nijmegen, Secr.: S W. Ette-
ger, Koelemans Beijnenstraat 118, Nij
megen. 

Bedankt per 1 1-1957. Ir W Braat 
Nieuw h d : S Wildeboer, Bizonstraat 38, Nij

megen Het bestuur bestaat thans uit I Wildeboer, 
Bizonstiaat 38, voorzi t ter , J W. Etteger, Kol. 
Beyncnstraat 118, secretaris, A H . Sanders, Kapi-
teelpad 13, penningmeester, S. Wesseling, Kornoelje-
straat 15, adviseur, P H Bouwendaal, Willemsweg 
194, adviseur, allen te Nijmegen 

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

Nieuw lid per 1-1-1957 A van der Kooy, R P 
Geerlinssstraat 23-1, Amsterdam 

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

Bijeenkomsten: Vaste datum iedere 15e van de 
maand, tenzij deze op zaterdag of zondag valt, in 
welk geval dan op de eerste daarop volgende werk
dag _ 

Nieuwe leden: C . J Mulder , Henr Ronnerstraat 
8-1, Amsterdam-Z; ) Marnet te , Linnaeusparkweg 
45 hs, Amsterdam-O, Jac. G. van der Staay, Craye-
nestersingel 20, Heemstede. 
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Grote veiling te Zürich 
7-16 maart 1957 

Liquidatie van een reusachtige algemeen-verzameling, alsmede van meerdere een-
soortige speciaal-verzamelingen, o.a. 

OUD-DUITSLAND DUITSE KOLONIËN 

IONISCHE EILANDEN MEXICO PERU 

Vele ianden-verzamelmgen en kavels. Alles wordt zonder limletprijzen aan de meest, 
biedende verkocht. Alles met de gebruikelijke Corinphila-garantie. 
Voor serieuze kopers zijn nog enkele veiling-catalogi verkrijgbaar. Schrijft U 
omgaand aan: 

CORINPHILA - ZURICH 
Bahnhofstrasse 102 

/ 



EDERLAND 
Interessante aanbieding van zeer gezochte exemplaren en van zeer grote zeld-
zaamhedcn, nu ook op de rariteiten lO /̂o korting BiJ aankoop boven ƒ 10,— 
op alle zegels 10"/« kort ing. * wil zeggen ongestempeld. 
N r 3 15 et breedger. aan 4 

zijden prachtex ƒ 
,, 3 15 et aan 4 zijden, 

zeer mooi gerand ,, 
,, 3 15 et Behoorlijk aan 

4 zijden gerand ,, 
,, 6 15 et Pr ex „ 
„ 9 15 et Type I 

II 
I 

II 

, 9 15 et „ Il 
, 10 20 et „ I 
, 10 20 et „ II 
, 11 25 et 

11 25 et 
, 12 50 et 

12 50 et 
, 14 1 et zwart „ 
, 16 IVs et rose „ 
, 18 2 et geel „ 

18 2 ' /! et violet „ 
20 7V2 et Koning ,, 
28 1 gld Koning 
29 2'h gld Koning ,, 
44 1 gld Prachtex licht 
gest , schaars „ 
44 1 gld pr. ex vol 
stempel „ 
45 2'k gld 
45A 2'/2 gld wijnr en 
blauw „ 
46 50 et 
47 1 gld 

48 5 gld \o lkomen gave 
tanding, zeer schaars ,, 
48 Prima tanding, iets 
onvolkomen ,, 
48 Niet volkomen 
tanding ^ „ 
49 1 gld Kroning „ 
79 5 gld 
79 5 gld 7W gestemp ,, 

3 5 , ^ 

30,— 

25,— 
17,50 
5,— 
6,— 
3,— 

, 4,25 
13,— 
18,— 
25,— 
32,50 

8,50 
7,— 
1,60 
9,— 
1,50 
3,75 

17,50 

7,50 

6,50 
18,50 

22,50 
1,50 
4,50 

47,— 

40,— 
6,50 
0,95 
O 55 

N r 90, 9 ] , 93 en 94 
postfr. 
95» 20 et 
96> 25 et 
97 * 50 et 
98-' 1 gld 
99 ' 2'h gld 
100 5 gld (gest.) 
101-* 10 gld 
129-f 1 gld 
130 2Vï gld 
123 7'li c\ blok van 4 

dubbel geperforeerd 
136-138 Tentoonst . 
Tentoonstell ingstemp. 
137^f 15 et plaatfout 
137 idem in b! v. 4 
137 Idem in blok gest 
133B 1 gld get IIV2 
171f l '/ï et rood violet 
foutdruk zonder t van 
cent in prachtig blok 
van 4 
Idem licht violet 
190 22V2 et 
195' 35 et 
171B'> l'/2 et Wil ■ I3V2 

. . 1 — 
185B' I2V2 et „ 0,40 
187B> 15 et „ 0,40 
191B of ° 221/2 et „ 1,10 
192B» 25 et „ 1,10 
193B* 27"j et „ 1,10 
347349 PR ex „ 13,— 
356 356d 28 st „ 8,75 
530532 „ 6,— 

Postpakket verrekenzegels 
N r IB 11 op 2 2 " ; et in de 

zeldzame tanding l l ' /2 X 11 
postfris ƒ 125,— 

1,25 
1,10 
1,10 

-3 ,— 
6,— 

16,— 
5,50 

85,— 
3,75 

18,— 

10,— 
16,— 
20,— 
16,— 
36,— 
36,— 

6,— 

17,50 
20,— 

1,10 
3,— 

Nederlands Indie 
16A 2' 1 gld ƒ 14,— 
16B 2V2 gld „ 14,— 
16F 2'/2 gld „ 10,— 
30 2 ' /! gld „ 11,— 
37A 2'/2 gld „ 5,50 
37B 2'/a gld „ 5,50 
60 1 gld „ 2 — 
61 2Vi gld „ 7,— 
79 1 gld „ 1,40 
80 2'/2 gld „ 7,50 
80» 2V1 gld „ 13,— 
98 2V2 gld „ 11,— 
98" 2V1 gld „ 15,— 
165 2'/2 gld „ 6,— 
165-* 21/2 gld „ 7,50 
166* 5 gld „ 19,— 
209 VI, gld „ 1,40 
209'- VU gld „ 4,50 
263 1 gld „ 1,40 
263 ' I gld „ 14,— 
264 2 gld „ 2,20 
264-> 2 gld „ 8,50 
265 5 gld „ 4,75 
265> 5 gld „ 11,— 
285c-» 1 gld „ 2,75 
285D 1 gld „ 4,— 
2850» 1 gld ,, 5,25 
2 286C* 2 gld „ 20,— 
288 10 gld „ 11,— 
288 10 gld „ 18,— 
289 25 gld prima „ 55,— 
289-* 25 gld „ 140,— 
331 2 gld „ 1,75 
332» 5 gld „ 5,50 
344A» 1 gld „ 1,— 
345 10 gld „ 4,— 
345 ' 10 gld ,, 7,50 
346 25 gld „ 22,— 
346» 25 gld „ 22,— 
358Aa'' 1 gld „ 1,— 
359 2"2 gld „ 1,40 
359' 2'/2 gld „ 1,75 
360 10 gld „ 3,— 
360' 10 gld „ 7,50 
361 25 gld , 18,— 

P*l wrmtmrtfmmrfwrmmmfwvmmmmm '^m^i^i^rwwww* Van de 10/30 et portzegel Suriname 2e 
type zijn 40 ex. uitgegeven Catalogus 
prijs f 2000,—. Van Nederland fout
druk 2' 2 cent geel no 404b is de helft 
\ a n dit aantal uitgegeven, dus slechts 20 
exemplaren, doch de catalogusprijs voor 
dit t>pische Nederlandse zegel (2V2 et 
geel) is ook aangegeven vooi f 2000,—" 
Het blok, een unicum, het enigste op 
de wereld, geef ik af voor f 9000,— 
Het blok 356 e 7'/2 + 2'/2 in blok van 
4 stuks bestaan er een 30 tal \ an De 
catalogusprijs van ƒ 300,— raakt kant 
nog wal ik bied dit aan voor de zeer 
lage prijs van ƒ 400,—. 
Portzegels 48 a f Foutdruk, 3 ent m-
plaats van 3 cent, in prachtig postfris 
blok \ a n 9 (foutdruk m ' t midden) 
bied ik aan ä ƒ 175,—, in blok van 4 
\ J 150,— en een los ex a / 130,—. 
Suriname 
Foutdruk no 245 f 1V2 op 7V- cent, 
dubbele opdruk waarvan één kopstaand, 
slechts 100 ex uitgegeven, prijs postfris 
f 175,— en nog slechts een ex waarvan het hoofdcijfer 1 op de 
breuken is gedrukt, zodat er niet V/i, maar 2 X 1 staat Dit 
extra zeldzame ex bied ik aan k f 250,— 
Pakket \ a n 65 stuks Curasao en Suiiname, alle verschillend, 
cataloguswaarde ± ƒ 16,—, nu slechts / 7,— Zie nog mijn 
goedkope aanbieding Suriname in het vorige nummer Alle zegels 
in p r imi staat. Onbekenden kasse bij order Koopjes m \ o o r i a d i g e 
postzegelalbums, blanco albums, supplementen, stockboeken, 
loepen enz enz 

« • • • « M t M ^ t i ^ t f i f l 

&IOI Hf<t ^if-SER^«' • ( O^jïO t'JMf 1 9 ! !MS4«'*l,* 

Ga£R6taif'*^ïHjlWfM&ï«l<M3 * 6f(0t<, (eJÉM*i«( y[»£fM6(»W«l 

N r 361» 25 gld 
„ 387 10 Rupiah 
„ 387* 10 Rupiah 
„ 388 25 Rupiah 
„ 388 25 Rupiah 

Luchtpost 
N r 5> 1'2 gld op 2V2 gld 

„ 10- 150 cent 
„ 13» 1 gld 
„ 15 4'/a gld 
„ 15 > 4'/2 gld 
„ 16 71/2 gld 
., 16' 7'/2 gld 
,, 38» portzegel 1 gld 
„ 3 9 ' portzegel 1 gld 
„ 1-7» Brandkast 

Curajao 
N r 11 1V2 gld 

„ 1 1 ' l'/2 gld 
. 12 2 ' /! gld 
, 12 ' 2'/2 gld 
, 28 1'/2 op 2V2 gld 
, 28» 11/2 op 2V2 gld 
, 42 IV.. gld 
, 42 ' V/l gld 
, 43 2'/2 gld 
. 43 2V.. gld 
, 69 IV2 gld 
, 6 9 ' 1'/2 gld ■ 
, 70 2'/2 gld 
, 70 ' 2'/2 gld 
, 79» 1 gld 
, 80 ' 2'/2 gld 
, 81» 5 gld 
, 119 IV2 gld 
, 119' l '/ï gld 
, 120 2'/2 gld 
, 120' 2' 2 gld 
, 136 l'/2 gld 
, 137 2'/2 gld 
, 136A 1V2 gld 
, 136A' l'/2 gld 
, I37A 2'/2 gld 
, 137A» 2V2 gld 
, l3l IV2 gld 

151 l'/2 gld 
, 152 2'/2 gld 
, 152' 2'/2 gld 
, 178 1'/2 gld 
, 178 1'/2 gld 
, 179 2' 2 gld 
, 180 5 gld 
, 179 181 2'/2 10 gld 
, 195 l'/2 gld 
, 195 IV2 gld 
, 229 V/l gld 
, 230 2V2 gld 
. 232 10 gld 
, 231» 5 gld 
, 232' 10 gld 

Luchtpost 
Nr 37 ' 1 gld 40 ^ 

„ 38 2 gld 80 
, 37 1 gld 40 
, 38 2 gld 80 
, 39» 5 gld 
, 40 10 gld 
, 4 0 ' 10 gld 
, 82 12 gld 
, 82 1'/2 gld 
, 83' 88 2V2 25 gld 

Suriname 
N r 14 1 gld 

„ 14 1 gld 
„ 15 2 " ! gld 
„ 15 2'/. gld 
„ 35 1 gld op 1 gld 
„ 36 2V2 op 2 ' / ! gld 
„ 56 1 gld 
„ 57 2Vï gld 
„ 57 ' 2'/2 gld 
„ 101 ' 1 gld 
„ 102» l>/2 gld 
„ 103' 2V2 gld 
. , 108 1 gld 
„ 109 2' 2 gld 
„ 110 5 gld 
„ 176 1 gld 
„ 177 IV2 gld 
„ 177' Vil gld 
, , 178 2'/! gld 
„ 178 2'/2 gld 
„ 239240 1 en IV2 gld 
„ 241 2'/2 gld 
. . 242 5 gld 
„ 240» 1'/2 gld 
„ 241 2V2 gld 
„ 242 ' 5 gld 
„ 243 10 gld 
„ 294 1 gld 
„ 294' 1 gld 

Luchtpost 
N r 17 ' 2V2 gld 

„ 18 5 gld 
„ 18 5 gld 
„ 19 ' 10 gld 
„ 19 10 gld 
„ 2 2 ' 1 gld 
, 24'26 compleet 

ƒ 1 8 , -
„ 0,30 
„ 2,50 
,. 1,25 
„ 7,50 

„ 3,50 
, . 5,50 
, . 8,— 
„ 1,75 
„ 6,50 
„ 2,50 
„ 10,— 
.. 2,— 
„ 0,25 
., 55,— 

„ 32,— 
„ 36,— 
» 11.— 
>. 12,— 
„ 8,50 
,. 8,— 
„ 7,50 
,. 15,— 
„ 7,50 
„ 16,50 

4,— 
., 5,50 
„ 11,50 
„ 11,50 
„ 6,50 
>. 27,— 
„ 37,50 
, . 25,— 
„ 24,— 
„ 21,50 
„ 28,— 
.. 3,— 
„ 3,75 

25,— 
.. 60,— 
„ 6,— 
„ 11,— 
,, 1,— 
.. 2,75 
„ 1,50 
„ 4,50 
„ 0,75 
„ 2,25 
, . 3,90 
„ 30,— 
„ 95,— 
„ 1,40 
>> 4,75 
„ 0,40 

>, 0,90 
. . 5,75 
, . 12,— 
„ 24,— 

., 3,— 
„ 3,75 
„ 1,20 
,. 2,30 
„ 12,50 
„ 16,50 
., 23,— 
„ 1,10 
,. 2,25 
,, 180,— 

ƒ 17,50 
„ 21,50 
» 30,— 
,. 33,50 
, . 5,— 
,. 5,— 
» 12,— 
„ 20,— 
,. 26,— 
., 2,75 
„ 8,50 
., 10,— 
.. 7,25 

„ 27,50 
„ 37,50 
„ 1,40 

4,— 
„ 5,— 

4,— 
„ 6,— 
. . 1,— 
■■ I,— 
, . 4,25 
i> 4 , — 
, . 6,75 

. , 13,— 
„ 26,— 

„ 0,55 
„ 2,50 

1*

ƒ 7,75 
„ 237,50 
„ 255,— 
» 55,— 
.. 55,— 
„ 12,— 
„ 24,— 

H E N D R I K V A N DER L O O ' S P O S T Z E G E L H A N D E L P H I L A T E L I S T I S C H B U R E A U 
Laan van Nteuw Oost Indie 50, Den Haag (voorheen Herengracht 8a) - Te bereiken vanaf station Hol! Spoor tijn 4 en 4a, van Staatsspoor lijn 6. 

Telefoon (01700) 850190, Giro 24392 - Bankiers R Mees & Zoonen, NederI Handel Mi| 
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KLEINE ANNONCES 
MEDEDELING. 

Om onnodige correspondentie te vermijden vestigen wij ei de 
aandacht onzer lezers op, dat ingevolge een besluit van de 
Raad van Beheer in de rubriek KLEINE ANNONCEN uitslui
tend advertenties geplaatst kunnen worden van leden der aan-
ge-.loten verenigingen 
Deze annoncen kunnen met onder nummer worden opgenomen 
en dienen derhalve volledig naam en adres van de steller der 
advertentie te vermelden Adm. PHILATELIE. 

M U N T E N TE KOOP GEVRAAGD. 
Grotere verzamelingen aisook kleinere 
paiti]tje5 Aanbiedingen gaaine aan E. 
ten Kate Jzn , Antiquair , Sassenstr 72, 
Zwolle 

GEEF N E D en O.G., ook zeldz. series, 
tcj-cn ISRAËL MET TAB op F. D . 
COVER. Aanbiedingen aan A. W. Ni|-
boig, Hoofdweg 61, Harkstede ( G r ) . 

Ik zoek voor een posizegelvriend \ an 
mij, Zwitser, wonend in Mexico-City, 
die ver gevorderd verzamelaar is, een 
in Nedci tand gevestigde PHILATELIS

TISCHE K O R R E S P O N D E N T (geen 
bandelaar) Br aan Jonkbeer H P. 
Cfcrtzen de Koek, Gartenstrasse 72/1, 
Basel bij voorkeur in liet Duits op 
luchtpostpapier. 

Gevraagd O U D E FRANSE POSTZEG., 
gespecialiseerd (kleurverschillen, stem
pels, tandingen, e n z ) door gevorderd 
verzamelaar Aanbiedingen met piijsop-
gave W. V Woensel Kooy, Wilhelmina-
park 63, Utrecht . 

Kilowaar en rommel kunnen wij niet 
gebruiken, maar uw GOEDE D O U 
BLETTEN (vooral N O R ) worden 
gaaine in de rondzendingen der Post
zegelvereniging , ,BREDA' ' opgenomen. 
Maak eens een paar boekjes klaar, de 
provisie bedraagt lO /̂o en de looptijd 
± 12 maanden (met, mdien gewenst, 
tussentijdse afrekening) De administia-
teur der rondzendingen, ] Molenaar, 
Koninginnestraat 39, Breda, ziet gaarne 
veel zendingen tegemoet Blanco boekjes 
(klein 20 + 2 et por to , gioot 35 + 4 
et porto) kunnen bij hem worden be
steld door o\erschi living op postieke-
ning 1352S9 

Gevraa 
Ncderl 
dingen 
W. L 

gd P O R T Z E G E I S no 1 en 2 \ an 
and met puntstempcls Aanbie-

worden gaaine ingex\achi dooi 
Zalsman. Torcnlaan 7. Baarn 

Z E N D N E D POSTZ. of Noord-Europa 
aan A di Simone, Via Papireto 48, 
Pale imo, Italië en u kt ijgt Italiainse 
en andere zegels gelijke waai de terug, 
basis Yvert 1957 of aantal tegen aantal, 
corr Franse taal, e\cnt inl H Al-
biecht , Stille Veerkade 22 Den Haag. 

Laatste veiling P.1 T KILO's frankeer-
zegels, franco / 10,50 pei kg Postwis-
sel aan: Essen, Orchideestraat 34, Ro t 
terdam 

R O N D Z ENDBOEKJES ENG. KOL. 
(postfr en gebr ) en Europa gebr tot 

1911 (alleen beteie ex ) woi den u na 
opgave ref. gaarne toegezonden dooi 
M Schouten, Goejan\ et w diik 1, Gouda 

Alle voorradige ZEGELS N.O.G. ge
stempeld of ongestempeld tegen 55"/o 
cat w pi ima zegels Stuui mancolijst 
Ln t iop , Cartesuisstraat 3B, Schiedam 

Verzamelaar RUIMT DOUBL. OP, lOQ 
stuks wereld ruim 3000 fis. Yvert a 

f 5,—, franco na ontvangst postwissel 
K. ten Dam, Esmoreitstraat 40, Amster
dam-W. 

Te koop 50 complete seiies T S J E C H O -
SLOWAKIJE met eerste dag stempel 

i f 10,—, ook leverbaar in grotere 
sortei ing Franco na ontvangst pei post
wissel of giro 354642. P. Kroezen, Weth 
Go> aertsstraat 14, Ti lburg . 

Te koop of te ruil gevraagd van U.S.A.-
VERZAMELINGEN: restanten, doublet

ten, poststukken, falsificaten, stadposien 
etc j Velleman, Nieuwsti 5, Hengelo 

MASSAWAAR GEVRAAGD. Ik betaal 
per 1000 stuks ƒ J,10 voor Engeland, 
Frankrijk, België, Duitsland, andeie lan
den / 1,40 Groot formaat plaatjes-
zegels en Indonesië ƒ 0,60 per 100 stuks, 
alles afgeweekt 'Ä Kabbedijk, Vcrmeei-
straat 130, Den Haag 

Te koop gexiaagd V E R Z \ M E L I N G F N 
N.-AMERIKA Brie% n met zegels en 

voor postaiisehe bi met stempels, uit
sluitend ook N -Amerika (ook Canada) 
Aanbiedingen liefst met prijs aan W. 

J Teunisse, Mei lijnstraat 6, Amsterdam 

TE KOOP GEVRAAGD: eoll ot losse 
zegels ^ an Vatieaan, W -Duitsland na 
1945, Saai en Ver Naties Event m 
ruil tegen Israel, Triest A , U P U en 

Ned & O G H van Dongen Vrees-
wijk'ïtraat 255, Den Haag 

Te koop POSTFR. NED. lOx 346/9 
Konijnenburg-Gr. f o r m , ook per sei ie 
R Vossen, Hoogstraat 7, Weert (L ) 

Te koop POSTFR NED. 573/6 ƒ 1,15, 
578 82 ƒ 1,10 652 6 f 1,— 3 series 

samen f 2,95, per 10 / 28,50 bet 
voorui t , boven / 10,— franco H Bui-
zei t. Nobelstraat 55. Rot te idam 

Wilt u een zichtzending van NED. en 
O.R. tegen schei pe pi ijzen' Vraag dit 
dan even aan bij C Bol, Yerseke zen
der verplichtingen uwerzijds Veel te\ i e 
den afnemers 

RIS -OPDRUKKEN, Indonesië 1 sen t/m 
1 rupiah, posifris ca»^aloguswaarde 

ƒ 9,25 aangetekend toegezonden na 
stort ing van f 3,75 op giio 568681 \ an 
J H Niehof, Den Haag Bij elke set 
wordt een serie , ,Bajar-Porto" opdruk
ken ge\üegd 

1 MASSAWAAR: 
Engeland 

soort lO /̂o 
60 et pei 

/ 1,-
meer 

100) 
Postzegelhandel 

Wi] 
- per 

P l a n 

A. DF 

betalen 
1000 A 
leszegels 

MAN, 

voor 
ndeie 

groot 

afgeweekte 
anden f 1 
formaat f 

Gen V. d Heyde 

Belgi 
25 per 

;-Fran 
1000 

0,50 pei 100 

nstiaat 20, D 

ïrijk-Duitsl 
Gebundeld 
(goed gem 

ordiecht 

and-
pei 
ngd 

Schoorlse postzegelhandel 
Damweg 2 Telefoon 365 Giro 348933 

Wij zenden ter inzage 
boekjes van alle Europese landen. 

Nieuwtjes geheel Europa 
legen zeer concurrerende prijs. 

* 

For exchange partners m foreign countries 
• Für Tausch-Partner tin Ausland 

' Pour colkcttonneurs dam tous pays 
I J Postbox 114 

Inlichtingen 

MAGAZIN INTERNATIONAL 
Holland 
Europe 

Te koop 
gevraagd 

Voor be.angnjke objecten, 
bezichtiging ter plaatse 
Geen collectie te groet, 
a'tijd prompte betaling 

KILO'S NEDERLAND 

MASSAGOED 
Nederland en Kolomen alsmede buitenland 

SERIES NEDERLAND 
gebruikt en ongebruikt, m het bijzonder vanaf 

1949, doch ook oorlogsuitgaven 

VERZAMELINGEN EN PARTIJEN 
vooral overzee 

Uitvoerige offertes aan 

POSTZEGELHANDEL A. J. DE WIT 
Albrecht Durerstraat A Amsterdam-Z — Telefoon 713489 

GOEDKOPE AANBIEDING! 
Nederland 
V 
2 
3' 
2 ' Paar 
1* pi II 
l-̂  pi 4 
1" Randstuk 

J 6,50 
6,50 

22,50 
27,50 
12,50 
15,— 

onder-
ziide M M rand 10,— 
1» pi 3 
2 ' p i 4 
2 pi 5 
2 pi 5 Ran 
2 ' pi 9 
2 pi 10 Dur 
6 

6,50 
6,50 
5.50 

dst 10 — 
12,50 

pi 4,50 
13,50 

10 ' T i p e 1 A 2,50 
10 Type II 
10 T \ p e II 
14 
18 
31 a f 
43 a ' 
47' B 
7 8 ' B 
79 B 
99 
130 

A 4,— 
Ex 3 50 

7,— 
7 — 
6,— 
3,— 

12,— 
1,20 
2,25 
7,— 

18 — 

Met * is i'cstcnipeld Le\ 
fianco Kilo's 
Noorwegen ƒ 

Nedei land 
12,50. Itahe 

131 
136-38' 
133 
181 
191 
203-07 
212-19 
225-228 
232-35-
238-39' 
240-43' 
244-47' 
248-51-
287-88 
289-92'-' 
305-09 
318-22" 
324 
326' 
347-49* 
379-91 
392-95' 
428 42 
449-53 
469-84 
485 89 
490 94 ' 
503-07 

J 19,— 
15,— 
1.35 
0,50 
1,10 
3,— 
7,50 
1,50 
1,85 
4,— 
2,75 
5,50 
2,50 
0,90 
0,80 
0,65 
0,80 
0,40 
0 75 

12,— 
0 50 
0,20 
0,85 
0,40 
5,50 
0,55 
0,45 
0,75 

\rijblii\end onder remb 
/ 5 , - , 
f 12,50, 

Denemarken f 
Zweden 

POSTZEGELHANDEL MADJOE 
Hoogst raat 182a — Schiedam 

n 3 , 5 0 

551-55 
563 67 
573-76 
578-82 
587-90 
597-01 
632-36 
562-66 
406 A RRR 
ld Blok 
D 9-15" 
D 20-24 
D 25-26'» 
Ned Indie 
253 59 
261 
261-
252-' 
263 
263' 
345-46'» 
359-51'» 
363 B 
367 B 
370 B 
Rep Indonesia 
3-25 
14 A 
18 A ' 
Sui P 6 t 

ouis ot g n o , 
12,50, Franki 

/ 
4 

bil 
uk / 

Alles bij v o o i u u b 

A. A. M. DE 

3,50 
1,25 
1,25 
1,50 
1,95 
1,50 
1,25 
1,75 

35,— 
140,— 

5.50 
0.75 
0,45 

t 8 , -
8,— 
1,— 

14,— 
11,— 
0,50 

20,— 
15,75 
12,— 
0,50 
1,50 

29.50 
10,— 
10,— 

120,— 

10,— 
10,50, 

-taling 

GRAAFF 
— Telefoon 68407 — Giro 428605 

RECTIFICATJE 
In het januari-nummer van Philatelie werd door het weg
zakken van enige letters tijdens het drukken het adres in de 
annonce der FIRMA H. OVERDUIN onduidelijk afgedrukt. 
Ten gerieve onzer lezers delen wij mede dat dit luidt: 
BARTOLOTTILAAN 32 te SOEST. 

Geef 

aan 

R O D E 

N U 

Uw 

K R U I S 
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DE N E D E R L A N D S C H E 
P O S T Z E G E L V E I L I N G 

Hoofdkantoor: 
Rokin 58, AmsterdamC 

Tel. 30261  42380 

REGELMATIG 
GROTE 

INTERNATIONAAL 
GERICHTE 
VEILINGEN 

Wilt U tot verkoop van Postzegelbezit overgaan ? 
Wij stellen de diensten onzer veiling als waardecreërende factor in het inter
nationale verkeer gaarne te uwer beschikking. 

Januari 1957veiling 
Ook onze Januariveiling kenmerkte zich door een overweldigende belang
stelling en over de gehele linie uitgesproken willige stemming. Als gevolg 
van onze doeltreffende werkwijze werden door onze internationale relaties 
vele topstukken tegen ongekend hoge prijzen aangekocht; de landmailbrieven 
zelfs tot 2 i 3 maal catalogusprijs. Alhoewel het merendeel dezer unieke 
waarden voor Nederland verloren is, tegen lage prijzen zullen zulke stukken 
niet meer worden geëxporteerd en voor de gelukkige bezitters daarvan moge 
het een troost zijn, dat door een efficiënte voorlichting van het buitenland 
in zo'n korte tijd ên belangrijk hogere waarde van hun bezit kon worden 
aangetoond. 

Maart 1957veiling 
Tot 22 februari a.s. zien wij nog gaarne toevoegingen van beter materiaal 
voor deze veiling tegemoet. 

Een keur aan zegels . . . . 
bevatten onze boekjes. Door geregelde aankopen 

kan men wel zeggen dat de keuze van onze boekjes 

wel op B I J Z O N D E R H O O G PEIL is komen te 

staan. Dit geldt zowel voor Ned. & O.R. als EUROPA 

en OVERZEE (zeer m o o i D A N Z I G , E N G . K O L . , 
■A Z U I D  A M E R I K A en U.S.A. ) 

REEDS VELEN PROFITEREN HIERVAN 

Aarzelt dus niet, want U hoeft alleen maar even aan 

te vragen en ook U zult als proef zo'n mooie zicht

zending ontvangen. 

H E T IS WERKELIJK DE M O E I T E W A A R D 

ZEGT DIT U IETS 
Reeds velen zijn langer 

! . 
dan 

scheidene cliënten bedienen 
10 

wij 

.aar cliënt 

meer dan 

bij ons. 

IS jaar. 

ja zelfs ver

Fa. H. OVERDUIN 
Bartoiott i laan 32  SOEST  Zuid 

S P E C I A L I S T E N IN ZIC HTZEN D IN GEN 

ZICHTZENDINGEN VAN FA. H. OVERDUIN EEN TRADITIE 

C U R A C A O & S U R I N A M E (prima kwaliteit) 
Curajaoongebr. 

158/63 ƒ 1,25 
182/84 „ 1,40 
196/97 „ 0,70 
198/99 „ 0,70 
233/37 „ 4,— 
252/53 „ 1,25 
Lp 69/82 ,. 10.50 

Cura(ao-gebr. 

24 ƒ 0,70 
34 „ 2,50 
63 „ 1,50 
92 „ 1,25 
W „ 2,— 
103 ,, 0,65 
137 „ 4,25 

Suriname 
ongebr. 

58a ƒ 12 , -
99 „ 2,40 
150 „ 0,60 
151/56 „ 4,50 
178 „ 6,75 
183/86 „ 1,75 
245/46 „ 0,15 

247/48 & Lp. 
ƒ 3,75 

295/96 „ 1,65 
Lp. 27/28 „1,50 
5uriname-gebr. 
22 & 22a „ 2,— 
43 „ 1,20 
47 „ 2,10 
190/93 „ 1,50 

Betaiing met bestell, ot onder remb. Order» beneden ƒ 5,— porti extra. 
Te koop gevraagd Seriet Nederland te O.G. Aanbiedingen met prijs worden 
p.o. beantwoord 
Nederlandsche Postzegelhandel A. M. N. v. d. Broeke 

N.Z. Voorburgwal 3U, Amsterdam-C, Postgiro 165298 

STELTZER - VEILINGEN 
te Frankfurt a. Main 

zijn bekend om hun zeer nauwkeurige beschrijving, materiaal 
van zeer hoge kwaliteit en goede mogelijkheid voor aankoop 
van gezochte zegels en verzamelingen. 
Vraagt de interessante catalogi met fotobijlage kosteloos aan! 
65 veilingen hadden tot op heden reeds plaats!! 

R U D O L F STELTZER 
Frankfurt a. Main 
Gr. Friedbergerstr. 32 

Vervole van onze 

Tur 
iandenaanbieding 

kije en Servië 
* ongebruikt No. volgens Yverc 1957 
2-6, 12, 24*, 30*, 42, 43, 45, 49*, 54, 60«, 64, 79, 97, 150. 150*. 152», 153, 153*, 
154, 192, 192*, 193», 200-6, 207-8, 209-244, 246-50, 252-62, 264-77, 278-83, 
285-95, 306-21, 323-423, 
486-8», 490-4*, 497-510 
554-61*. 563-5», 567-8», 
Bovenstaande 
Yvert 1957. 

nummers 

TURKIJE 
No. 
695-708* 
709-19* 
718* 
719* 
737* 
738* 

740* 
744-9» 
772-93* 
795-803* 
818» 
819* 
820* 
821* 
822» 

16,50 
15,— 
3,— 
7,— 
1,50 
2,50 

10,— 
7,50 

42,50 
4,— 
0,70 
0,95 
1,75 
2,75 
5,50 

433. 444», 448-9», 551-2». 455-61*. 463-6* 
•, 514-7*. 520-2*. 524-6*. 528-537*. 539-40* 
587», 591-2», 594», 643-53, 686. 

472-82», 
544-51*, 

Eijn los verkrijgbaar ä % cent per Yvert franc volgens 

823-9* 
857-71» 
872-7 
878-81* 
882-3» 
884-93* 
884-9* 
900-5* 
906-11* 
91 IA-F* 
9t2-7» 
918-21» 
922-9* 
930-3* 
934-5* 
936-8» 
939-42» 
947-50* 

9,— 
100,— 

5,50 
2,50 
1,50 
4,— 
2,25 
2,25 
3,50 
2,25 
2,25 
3,— 
3.— 
2,25 
0,75 
1,75 
1,50 
1,40 

951-6» 
1014-9* 
1027-30* 
1044-7» 
1079-82» 
1093-5* 
1096-9* 
1100-1* 
1102-4* 
1105-9* 
1122-5* 
1132-5* 
1144-59* 
1175-86» 
1231-4» 
1252-5» 
1267-79» 
1280-5» 

1,75 
1,80 
1,20 
2,— 
2,— 
1.25 
2,— 
0,70 
1,10 
1,75 
3,— 
1,60 

16,— 
11,— 
3,— 
3,— 
2,75 
2,50 

Luchtpost 
1-5* 
6-8» 
9-11* 

12-18* 
22-24* 

Bloc 
1 * 
2* 
3* 

Port 
1 
2 
3 
4 
9 

12* 

19 

25-27» 
69-73» 

journa 
12-16 
17-22 
23-28 
29-34 
35-40 
41-46 

1 2.25 
8,— 
6,25 
8,— 
1.75 

s 
2,50 
4,50 
3,50 

10,— 
10,— 
20 
20 
2,50 
2,25 
5,50 
6,25 

0.35 
0,75 

i x 
2,75 

12,50 
2,75 
2,50 
1,10 

12,50 

SERVIË 
1* 
3» 
4* 
5» 
6» 

8 gekeurd 
10 gekeurd 

12» 
13 
14» 
16» 
17 
17b* 
17c* 
21* 

17,50 
12.50 
7,50 

17.50 
5,50 

112,50 
30,— 

20,— 
2.25 
2 . -
4,50 
0,35 
3 , -

21a* 
21a 

22 
24b* 
27/32* 
27/32 
33/39 

51/59 
60/69* 
74/81 * 
74/81 

102* 
102 
103» 

UW MANCOLIJST NAAR 

Postzegelhandel P 

J, M. GOSSE - KRUli 

TELEFOON 15515 -
BANK: AMSTERDAM 

6,25 
3,75 
1,25 
1,25 

2,50 
2,50 
3,75 
1.75 
2,25 
0.75 
8,75 
6,25 
2,— 
2,— 
4,50 
5,75 

15.— 

124* 
126/32» 

30,— 
7,50 

Occup. Ariemande | 
16/30» 
39/42* 
47/50* 
51/59* 
60/63* 

5.— 
0,60 
0,70 
1,— 
0.50 

Luchtpost 
16/20* 1 0,70 

Occ. Autrichienne 
1/21* 

22/42 
10,— 
75,— 

HILADELPHIA 
WEG 43 - HAARLEM 

31RO 135793 

SCHE BANK N.V. - HAARLEM 



ALBUMS 
INSTEEKBOEKEN 
SUPPLEMENTEN 

DE BEFAAMDE KA-BE 
KWAUTEIT5-
ARTIKELEN 

Thans weer onbepeHct leverbaar! 
Vraagt 

Uw winkelier 
de KA-BE 

prijslijst 1957 
„KA-BE" Briefmarkenalben-Verlag, Aschersleben 

Hoofdvercegenwoordiging voor Nederland en België 

G E U Z E N D A M ' S POSTZEGELHANDEL C/V 
TORENSTRAAT 89 - DEN HAAG 

Heeft U nimmer 
een zending 

bil mij aangevraagd} 
z o N E E N , 
D A N 
SPOEDIG D O E N I 

Niettegenstaande de opgaande markt kunt U bij mij 
nog steeds tegen de prijzen, geldende in 1956, kopen. 

Profiteer daar ook yanl 

Speciaal Engelse koloniën, Nederland en O. R,, België, Duitsland 
en andere Europalanden. 

P O S T Z E G E L H A N D E L H . V A N L I E S H O U T 
HURKSESTRAAT 26 HELMOND GIRO 325951 TELEFOON 3018 

Direct geld 
vooT verzamelingen, partijen, 

massagoed en kilowaar 

Vraagt gratis inkoopslijst massawaar 

POSTZEGELHANDEL 
G. VAN DER EiJNDE 
Petristraat 8, Utrecht (Oog In Al), Tel. 31082 

ISRAEL 

Wij betalen contant voor 
VERENIGDE NATIES 

Nummering volgens Yvert 
1-11 met Luchtpost 1/4 f 13,— 
12 Dag der Ver. Naties 1,25 
13-14 Rechten der Mens 5,— 
15-16 Vluchtelingen 3,— 
17-18 U P U 5,— 
19-20 Technische Dienst 2,50 
21-22 Rechten der Mens 2,50 
23-24 Voedsel organisatie 2,50 

25-26 U N O Paleis 2,50 
27-28 Rechten der Mens 7,50 
29-30 Luchtvaartorg. 2,— 
31-32 Unesco _ 2,— 
33-34 Arbeidsorganisatie 2,— 
35-37 10 iaar Ver. Natie« 3,— 
38-39 Rechten der Mens 2,— 
40-41 Telecommunications 2,— 
42-43 Gezondsheidsorg. 1,50 
44-45 Assemblee 1,— 
Blok t 10 iaar U N O 25,— 

Kopen elk kwantum, ook gebruikt gezocht, tevens van bovenstaande F D C 
en maximum kaarten 

POSTZEGELHANDEL MADJOE A. A. M. DE GRAAFF 
Hoogstraat 182a - Schiedam - Telefoon 68407 

Yvert 

1-6 
10-U 
15 
16 
17 
18-20 
21-26 
27-28 
29-30 
31 
32-33 
U 
35 
36 
37-42b 
43-M 
45 
46-48 
49 
50-52 
54-56 

>Jo. Alles gebruikt zond 

1,40 
2 0 , -
0,95 
3,75 
1.25 

13,— 
1,75 
3,65 

:2,50 
ü,90 
1,35 

1 1 , — 
15,— 
0,95 
0,65 
2,— 
1,20 
4,25 
1,10 
0,85 
2,25 

57 
58-61 
62-63 
64 
65 
66 
67 
68-70 
71 
72-75 
76-77 
78 
79 
80-81 
82 
83 
84 
85 
86-91 
86-90 
92-95 

3r tab. 

1.95 
4,25 
1,65 
1.40 
1,40 
1 . — 
1.25 
1.50 
1.25 
1.25 
1,65 
0,25 
0.10 
1 , — 
1 , — 
0,90 
0.65 
0.90 
2,75 
0,70 
1,45 

96 
97-108 

109 
110 
111 
112 
113-15 
116-18 

Luchtp. 
1-6 
7-8 
9 

10-15 
16 
17 

Porten 
6-11 

12-20 
Dienst 

1-4 
Blok no. 1 

0.35 
2.50 
0,85 
0,95 
0,32 
0,85 
0,65 
1.75 

2 1 . — 
3,10 

16,— 
3,— 
2,20 
7,40 

3.— 
2,— 

0,95 
28,50 

Door tijdige aankoop kunnen wij ook thans 
noz afleveren tegen zeer lage prijzen, die in 
veel gevallen onder de huidige groothandel-
prijzen liggen. Van diverse soorten zijn slechts 
enkele series beschikbaar. 

Leveringsvoorwaarden: Betaling uitsl. tegen vooruitbetaling per post-
wissel. Porti is voor rekening van de kopers. Reclamaties binnen drie 
dagen na ontvangst. 

Wij kregen de alleenvertegenwoordiging voor Nederland 
van het nieuwe ti jdschrift: 

T H E H O L Y L A N D A N D T H E M I D D L E EAST 
P H I L A T E L I C M A G A Z I N 

Het speciale blad voor de verzamelaars van het Midden Oosten en 
Israël, ledere maand alle nieuwe uitgiften van de betreffende landen 
en omschrijvingen. Vele artikelen over deze landen op filatelistisch 
terrein. Tevens is hierin opgenomen de maandelijkse veiling van de 
Mosden Stamp Co. Proefnummers ƒ 1 , — per stuk. Jaarabonnement 
f 10,— bij vooruitbetaling. Het eerste nummer verschijnt binnenkort. 
Wi j hebben ook weer voorradig de nieuwe Mosden Catalogus van 
Israël 1957 uitgave. H e t Handboek voor de Israëlverzamelaar, 
prijs f 8 , 1- port, waarin ook opgenomen de Interimperiode en vele 
wetenswaardigheden, als ook alle speciale afstempelingen, enz. 
Onze prijslijst november/december 1956,is vervallen. Binnenkort 
komt een nieuwe prijslijst uit. Aanvragen hiervoor moeten ver
gezeld gaan van 50 et. i.n postzegels. Aan onze vaste clientele wordt 
de lijst gratis toegestuurd. 

POSTZEGELHANDEL 

HARTOG OKKER 6L CO 
RAPENBURG 99' - TEL. K 20-63937 - AMSTERDAM-C 

Geen winkelverkoop 
In- en verkoop van Collecties en parti jen, speciaal van Israël en 
het Midden Oosten. Ook wereldcollecties en archieven. 


