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N E D E R L A N D 
No 
56' 
59' 
65B* 
66» 
67* 
67A* 
69 A« 
70B' 
61 A* 

8486* 
108 
103a* 

110113* 
119* 
119a* 
120a* 
1206* 

121129 
132* 

1 134135* 
1 U1U3 

142* 
145* 
U S * 
149* 
150* 
151* 
152* 
153* 
154* 
155* 
158* 
163B* 

166168* 
179* 
180* 
181* 
184* 

■ ■ He 
( Lijn 

Pr>|. 
0,75 
0,25 
1.50 
3,— 
1,50 
2,20 
2.20 
2,— 
3,75 
6.50 
1.10 
1,40 
0,55 
0,35 
0,65 
0,30 
0,65 
1,65 
0,25 
4,50 
1,25 
0,60 
0,18 
0,30 
0,45 
0,35 
0,22 
0,35 
0,35 
1,10 
1,10 
2,10 
2,— 
1,10 
0,25 
0,30 
0,75 
2'40 

m< 
u 

voorheen 
4 en 4 

No Pnjs 

185* 
186* 
190* 
191° 
195* 
169B* 
171B* 

169B176B* 
177B" 
178B« 
185B* 
187B* 
191B* 
192B* 
193B' 
194B* 
196B* 
197B* 

199202* 
199a* 
200a 

204206» 
208211* 

215" 
215° 
217» 
218° 

220223* 
220222° 

224* 
225227 

228* 
229231* 
232235* 
232234° 

236A* 
236B 
236B* 
237 

0,45 
1,10 
1,10 
1,10 
3,40 
0,20 
1.— 
1,60 
0,15 
0.20 
O.iO 
0,40 
1,10 
1,20 
1,10 
1,10 
1,15 
1,40 
2,25 
1,50 
0,50 
1,20 
1,40 
0,55 
0,40 
1,40 
1,40 
1,50 
0,25 
0,85 
0.45 
1.75 
2,75 
2,50 
0,60 
0,15 
0,50 
4,50 
0,30 

No 

238* 
240243* 
240242° 
24',247' 
248251* 
232255° 
252254* 

256* 
257* 
259° 
261* 
263* 

265266* 
266* 
267* 
269 

270272* 
274* 
275* 
277 

279282 
279282* 
283286* 
283266° 
287268* 
287288° 
289292* 
289292° 
293295* 
29C295'' 
296299" 
296299° 
300304* 
300304° 
305309* 
305309° 
310312* 
310312° 
313317

Prijs 

1,70 
3,60 
0,70 

10,50 
3,60 
0,70 
0,75 
1,25 
0,70 
0,40 
0,30 
0,50 
2,50 
1.20 
0,55 
0,15 
1,20 
0,35 
0,65 
0,60 
1,25 
2,25 
2.50 
1,25 
1,10 
0,85 
1,60 
0,75 
0,90 
0,25 
1,65 
0,70 
1,40 
0.60 
1.65 
0,70 
0,55 
0,20 
1,10 

urders onder TU gid porto extra 

M.it .—_. .J ink van d er 
P O S T Z E G E L H A N D E L 

PHILATELISTISCH BUREAU 
VAN VAN NIEUW OOST INDIE 50  DEN HA> 

Herengracht 8a). Te bereiken vanaf Station 
, van Staatsspoor lijn 6. Tel. (01700) 85019( 

No 

313317° 
318322* 
318222° 
323324» 
323324° 
325326* 
325326° 
327331 • 
327331° 
332345* 
332345° 

346* 
347349* 
347349 
350355* 
350355° 
356373* 
356370 

371° 
356a356d* 

356e» 
374376* 
374378° 
379391» 
379391° 

379a379d* 
392396» 
392396° 
397401 * 
397401° 
402403* 

BI.402403» 
405421 * 
405421° 
423427* 
428442* 

404*. 422*, 
443* 

444448* 

1 >^>^' Loo 
\G 
Holl, Spoor 
). Giro 24392 

Prijs 

0,55 
2,40 
1,— 
0,30 
0,40 
1,— 
0,65 
1,40 
0,75 
2,25 
0.40 
1.10 

29,50 
13,— 
1,75 
0,75 
7,75 
1,20 
1,10 
0,90 

400,— 
0,55 
0,30 
0,80 
0,35 
0,40 
0,30 
0,20 
0,30 
0,20 
0,55 
3,75 
0,50 
0,50 
0,25 
1,20 

0,12 
0,20 

s 

No 

449453* 1 
449453° 
454459* 

462' 
464468» 
469484* 
4S54S9* 
435489° 
49J494* 
490494° 
495498' 
495498° 
499J00* 
501̂ 502* 
503507' 
508512* 
533536* 
533536° 
537538* 
539543* 
539543 

544* 
545550* 
356357* 
558562* 
563567* 
Ie dag 

568572* 
573576* 

577* 
578582* 
583586* 
587590» 
587590° 
591595» 

596» 
606610* 
611615* 

616627,629° 
632636* 

637* 
638639» 
640644» 

645* 
646650» 
Ie dag 

651» 
652656» 
652656° 
657661» 
662666* 
667671* 

Prijs 

0,45 
0,55 
0,45 
0,24 
0,45 
7,50 
0,90 
0,40 
0,75 
0,45 
0,80 
0,35 
0,40 
0,40 
0,90 
0,75 
1,35 
0,80 
0,50 
1,10 
0,50 
0,15 
2,90 
0,45 
1,50 
1,45 
2,— 
1,30 
1,35 
0,18 
1,40 
0,65 
1,90 
2,10 
1,20 
0,30 
1,25 
1,50 
0,45 
1,60 
0,16 
0,35 
1,30 
0,16 
1,60 
1,60 
0,16 
1,50 
1,20 
1,25 
1,60 
1,20 

Zeer voordelige aanbieding met vele koop 
bjven f 10,— nog 1 0 % kort 
Alle prima exemplaren. 

» betekent ongestempeld 
° betekent gestempeld 

1 
Roltandingen 

No 

1* 1 
3» 
6» 
9* 
9» 
10° 
11» 
11° 
13* 
13° 
14» 
18» 
18° 
19» 
20* 
2t» 
22* 
23* 
25* 
26* 
27* 
26* 
28° 
29* 
30» 
30° 
31* 

3335* 
3335° 

36* 
37» 
37° 
38» 
38» 
39» 
39° 
40* 
41* 
42» 
42° 
43* 

Prijs p. paar 
0,18 1 
0,18 
0,65 
0,35 
0,25 
1,40 
0,50 
0,35 
0,80 ! 
0,50 1 
6,— 
1,50 
0,95 1 
0,14 
0,25 
0,25 
0,35 
0,45 
0,45 
1,40 
0,70 

— 1,40 
1,25 
0,70 
3,— 

0,2ffi 
0,12 
0,25 
0,23 
0,05 
0,20 
0,06 
0,20 
0,10 
0,18 
0,25 
0,30 
0,15 
0,22 

0,50 
0,45 

— 0.65 
0.60 

— 1,20 
0,85 
1,90 
1,10 

14,— 
3,50 
2,50 
0,35 
0,60 
0,60 
0,80 
1,10 
1,10 
3,— 
1,50 
9,50 
8,50 
3,20 
2,75 
1,50 
6,50 

Blokpr, 
1 ,— 
1,15 
1,20 
1.30 
0,60 
1,20 
0,45 
1 , — 
1 , — 
0,95 
1,20 
1,40 
0,70 
1,10 

ng. 

43° 
44* 
45* 
45° 
46* 
47° 
47* 
48* 
48° 
49* 
50* 
51» 
51° 
52» 
53» 
54* 
55» 

57 en 59* 
58* 
60* 
61* 
62* 
63* 
64' 
65* 
66* 
67* 
68» 
69* 
70* 

7173» 
7173° 

71° 
72° 

7477* 
7881 • 

85* 
85° 

8285° 
8689° 
9093* 
9093° 
9497« 
9497° 

101* 

es en bij aankoop 1 

0,10 
0,35 
0,35 
0,20 
6,75 

fl.st.5,— 
0,40 
0,50 
0,25 
0,40 
1,— 
1,10 
0,55 
1,10 
1,50 
1,50 
3,— 

0,18 
0,35 
0,40 
0,20 
0,30 
0,32 
0,50 
0,55 
0,80 
0,90 
0,90 
1.60 

*,— 8,50 
7,— 
2,20 
2,75 
6,75 
2,25 
1,10 
0,80 
1,60 
2,25 
4,— 
3,60 
4,40 
3,75 
2,20 

0,50 
2,— 
2.— 
1,20 
3 2 , 

25,— 
2,— 
2,50 
1,40 
2.— 
5.— 
5,25 
— 1 

5,25 
7 — 
7,— 

— 1 p. paar 
0,4S 
0,80 
0,90 
0,50 
0,70 
0,70 
1,20 
1,30 
2 — 
2,20 
2,20 
3,60 
8,75 

18,— 
— 1 
— 1 

«,— 4,90 

— 1 
p.bl.7,50 
p.p. *,75 

7,75 

''.— 8,— 
p.p. 4.75 

WIJ BIEDEN A A N : 
Nederland, 
No. 3 gebr. 

,, 6 gebr. 
„ 12 gebr. 
,, 14 ongebr. 
,, 16 ongebr. 

Tentoonstell ing ongebr. 
Jub . 1923 ongebr. 2,50 en 

ƒ 2 5 , -
17,50 
22,50 
30,— 
18,— 
16,00 

Sld 
44,00 

Jub . 1923 gebr. 2,50 en 5 gld 33,00 
Roltanding-Paren 1/18 ongebr. 120,— 
Roltanding-Paren 19/31 ongebr. 37,50 
Roltanding-Parcn 57/70 ongebr. 30,00 
Roltanding-Weld. 71/73 ongebr. 

20,00 
Por t type I no 28 ongebr. 21,50 
Por t type 11 no 28 ongebr. 30,00 
Por t type III no 28 ongebr. 20,00 

Por t no 37f, 38f, 39f, 41f, 42f, 
43f ongebr. 140,00 
Ned. Indië 
5 gld no 287 ongebr. 100,00 
10 gld no 288 ongebr. 18,00 
25 gld no 289 ongebr. 130,00 
nrs 360-61 ongebr, 26,00 
Curasao Jubileum 1923 ong. 65,00 
Curasao Herdenking 1934 ong. 70,00 
2,50, 5 en 10 gld 1947 ong. 85,00 
Bernard Fonds ong. 75,00 
vlgpost 1942 ong. 50,00 
Por t 10 et nrs 3 type 11 ong. 30,— 
Port 5 et nrs 2 type 11 ong. 150,— 
Suriname nrs 15 ong. 32,50 
Sur. nrs 40 ong. 50,— 
nrs 229-243 ong. 50,— 
vliegp. nrs 24-26 ong. 20,— 
Port 1950 ong. 18,— 
nrs 202-205 vlgp 23 ong. 19,— 

Te koop gevraagd: Verzamelingen. Partijen, Losse zegels of series. 
Postzegelhandel JAC ENGELKAMP 

SPUISTRAAT 301. AMSTERDAM. GIRO 312696, TELEFOON 30998 

Wij betalen 
contant 

voor 
Saar (1945) 

Opdruk 13 waarden 
id. geelpapier, gekeurd 
Hoogwater met lp 
Volkshilfe 1949 
Dag der postzegel 50 
Rode kruis 50 
Heilig jaar 
Europaraat met lp 
Volkshilfe 1950 
Volkshilfe 1951 
Hoogwaterblokkcn 

Ong. 
1,25 

150,— 
11,— 
27,— 
27,50 

7,50 
6,50 

22,— 
18,50 
12,— 

125,— 

gebr. 
1,50 

150,— 
11,— 
2 7 , -
27,50 

8,— 
7 — 

16,— 
19.— 
13,— 

130,— 

Wij betalen bovenstaande sterk verhoogde prijzen. Profiteer nu van 
de zeer hoge prijzen die wij betalen. Postfrisse zegels moeten zonder 
plakker zijn, met eerste plakker lO /̂o minder. Gebruikte zegels mooi 
gestempeld. Zeer grote kwantums afname naar behoefte. 

Postzegelhandel Madjoe A.A.M, de Graaff 
Hoogstraat 182a — SCHIEDAM — Telefoon 68407 

Voihdige inkoopslijst a 10 cent verkrijgbaar 

ONDERHANDSE VERKOOP • 
•jde.„II .C. Goss" KEIZERRIJK RUSLAND £ 23.500 
• de „C. Stibbe" ZEMSTWO RUSLAND £ 5.750 
• de „H. Nagele" GRIEKSE KLASSIEKEN £ 3.475 
• de „G. Harcourt" DUITSE LEVANT £ 1.000 

Volledige gegevens hieromtrent en andere mooie objecten 
worden op aanvrage verstrekt. 

PER VEILING 20 MAART 
11.00 uur v.m.: EUROPA en BEZITTINGEN, sterk ver

tegenwoordigd zijn Denemarken, Frank-
rqk, Duits-Marokko en Portugese Kolo
niën (in het bijzonder India). 

2.00 uur n.m.: MEXICO, waarin opgenomen de mooie 
verzameling bfleengebracht door wqlen 
Camille De Bhynal te Nice. 

2.55 uur n.m.: ZUID- en CENTRAAL-AMERIKA met 
waardevolle afdelingen Brazilië en üru-
g:uay. 

Geïllustreerde catalogus Ij—. bij 

ROBSON LOWE LTD. 
50 PALL MALL, 
LONDON, S.W.L 

Telegrammen: „Stamps, London" 

Wanneer ingegaan wordt op deze advertentie meldt dan a.u.b. dot U deze zog in het Neder-
hndsch Maondbhd voor Philatelie. 

http://M-.it


yoor hen die hef weten 
k 

SHANAHAN'S POSTZEGELVEILINGEN 
(Veelvuldige veilingen - met speciale veilige bod-faciliteiten per post) 

Verlangt onze post-catalogus gratis! 

Vraagt a.u.b. inlichtingen 

betreffende het Shanahan 

"DOUBLE-BARREL" 
plan 

dat u in staat stelt 

ledere kavel van onze veilingen 

veel goedkoper en onder 

bepaalde omstandigheden bijna 

OM NI£T 

te verkri jgen. 39 UPPER GT. GEORGE'S STREET 
DUN LAOGHAIRE, DUBLIN, IERLAND 



IIVIIOUD 
van dit nummer 

Ned. Nieuw Guinea 51 
Ned. Antillen .. 51 
De frankering van brieven e d m Nederland 52 
Poststukken 57 
Tentoonstelling 57 
Grafische beeld-tilatelie II 58 
Filatelistisch allerlei 59 
Waarom verzamelen wij postzegels' 60 
Stempels . . . 61 
Jubileum 61 
De Japanse bezetting van Banka en BiUiton . . 62 
Heraldiek en Symboliek op postzegels 64 
Luchtpost 67 
De kleinste brief 67 
Nieuwe uitgiften 68 
Literatuur 71 
Bonds- verenigingsnieuws . 72 

Lindner Falzlos Albums 
ZIJD DE albums voor de verzamelaar! Ze zijn voorzien 
van voordruk, en met klemhulsies voor postfnsse be
vestiging De huisjes zijn voch taf stotend, neutraal en 
houden de zegels in onaangetaste staat 

Danzig . . ƒ 18 75 
Bayern . . . . 14 25 
Württemberg . „ 8,25 

FALZ 
LO/ 

ALBUM 

Duitsland "72-1923 . . . . . . „ 18,75 
„ •'24-3' . . , 9,00 

33-45 . . . . . . . . „ 32 25 
„ Bezette geb "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-Berliin "48 49 . . . „ 3,75 
Bondsrep af "50 . „ 9 75 
Volledige prijslijst op aanvraag. 
Indien met bij Um handelaar verkrijgbaar zo wende 
U zich tot 

Lindner • Import ■ Neder land: F D C & New  Issue  Service, 
Antwerpsestraai 434 Bergen op Zoom Giro 49 28 00 

A A N V U L L I N G ! 
Ontbreken er nog losse postzegels en series aan Uw verza

meling; mogelijk dat wij U iets kunnen aanbieden tegen aan

trekkel i jke pri jzen. 
Zend Uw volledige mancolijst met nummers, landsgewijs, onder 
vermelding voor welk bedrag U per keer wi l t ontvangen naar: 

POSTZEGELHANDEL J. C. RENZEN 
Bergse ' aan 225 B R o t t e r d a m 

24e 

Hch. 

D O R N H Ö F E R  V E I L I N G 
op 5 en 6 april 1957 te Mannheim naar aanleiding \ a n de 1 
„ J U P O S T A ' ' Jubileums Postvfaardententoonstelling | 

Prachtig materiaal uit de gehele wereld, waaibij meer dan 200 1 
verschillende RatftRultbrievenl 1 

Catalogus voor ernstige belanghebbende üosteloosi 1 

Dornhöfer PostzegelVeilingen 
M A N N H E I M — Eichendorffstr 29 — West Duitsland 

F I R S T  D A Y  C O V E R S 1 
Etn grote parti) EersteDagEnveloppen van Nederland hebben 1 
wi) zojuist gekocht (Van onze vorige aanbieding is bijna mets | 
meer voorradig) 1 

i Heeft U nog manco's^ 
Nationale Hulp 1946, Prinsessen 
Vraagt vrijblijvend zichtzending. 

Kind 1946, Jubileum 1948 enz 1 

SURINAME en CURASAO 
Ook hiervan hebben wij diverse FDC's 1 

Hoe bergt U de FDC's op? In een sigarenkistje? 1 
Een FAVORIET P O S T S T U K K E N A L B U M be rg t ALLE FDC's 

Bladen voor bi)zondeie maten v 
■ KuDstlederen Schroefband met 15 

In de band is ruimte voor nog 

erknjgbaar 1 
bladen ( X 6 covers 90) ƒ 14,50 

minstens 15 bladen 1 

LAATSTE NIEUWTJES 
Aden 
20 St lila en zwart , gewijzigde 

kleur 
Afghanistan 
llode Kruis 2 p get , 

Argentinië 
40 c Bcnj Franklin 
Ascension 
Serie 13 w Elisabeth 

+ f 15,— 

onget 
+ f 0,35 

+ ƒ 0,55 

+ ƒ 15,75 
St Christopher & Nevis Aquillon 
24 c Hamil ton + f 0,80 
Duitsland Dem Rep 
Leip Messe 1957 2 w 
20 pf rood + 10 pf 
Helpt Egypte 
20 pf rood + 10 pf 
Helpt Hongarije 

Samen 
Duitsland West Her t z 10 pf 
Idem Gebouv.en 1 + 5 pf 
Dominico 
Olympiade serie 8 w opl + 
di to met opdr Rode kruis + ƒ 5,75 
Equador 
Basketball serie 2 w 
Finland 
50 j Padvinders 30 w 
15 m wapen biumgeel 
Frankri)k 
18 p Schoelscher 
Hongarije 
Rode Kluis opdruk 
serie 6 w getand 
serie 6 w ongetand 

Libanon 
Intern fest 
6 w 
Malta 
5 Sh Ehsabeth 
10 Sh Elisabeth 
i, 1,— Elisabeth 
Nepal 
12 p Ver Naties 
Liberia 
Olympiade 1956 serie 6 w 

Baalbeck vliegpost 
+ J 3.60 

+ ƒ 3,75 
+ / 7,50 

+ ƒ 1 5 , -

+ ƒ 0,40 

+ ƒ 0,95 
opdruk 

opdruk 

ƒ 0,60 
ƒ 0,13 
ƒ 0,08 

ƒ 5,25 

+ ƒ 1.20 

f 4 , -
ƒ 4,60 

ƒ 0,55 
ƒ 0,25 

+ ƒ 0,28 

ƒ 3,40 
ƒ 1-7,-

Olympiade bloc + 
Papua & N . Guinea 
4 d/2 ^p en 7d/ I,— samen + 
Polen 
Museum 1956 60 gr + 
Rusland 2 aan\ utlende waarde 
beroemde schrijvers beide 
40 K X 
Dezelfde zegels gebruikt 
Rustand 1681 1956 Russische 
Zeevaarders 40 K x 
Hetzelfde zegel gebruikt 
Syrië 
Vliegpost 10 p en 40 p serie ƒ 1,15 
Tsj . Slowakije 
Beroemde mannen 4 w serie f 1,60 
d u o gestempeld ƒ 0,35 
Ver Staten ' 
3 ets blauw coast en geodetic 
Survey + ƒ 0,18 
Architecten zegel 3 c lila f 0,18 
Viet-Nam 
Bamboe serie 4 w. + ƒ 0,95 

ƒ 0,70 

0 6"̂  

ƒ 1,20 
/ 0,60 

f 0,60 
ƒ 0,30 

KOOPJES 
Duitsland 
Vliegpost 40/42 Polarfahrt op 
briefstukies Yv fr 16 000 / 85,— 
Frankrijk 
N o 257a Exp Le Havre + ƒ 46,— 
Griekenland 
no 570 1950, 1000 d gest f 0.15 
no 575/80 1951, serie 6 w 
gestempeld f 2,— 
no 623/636, 1956 Koningen serie 
14 w gestempeld f 5,50 
Indonesië 
lap bez 13/14, 2 j bezett ing 
gestempeld ƒ 6,50 

O n s o n b e k e n d e b e s t e l l e r s 

Luxemburg 
no 259/73 Intellectuelen serie 
fr 16 500 + ƒ 105,— 
Noorwegen 
no 40, 12 ore groen, frs 7500 
gestempeld f 40,— 
Vaticaan 
ao 44/59 1933, en Expr '/* 
serie ongest ƒ 48,— 
no 60/65, 1934, opdrukken 
ongest frs 30 000 f 280,— 
no 72/79 1936, Tent Kath 
pers, ongest ƒ 38,— 

vooruitbetaling of rembours 

AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL 
AMSTERDAM (Fil.) 
N Z Voorburgwal 151 
Telefoon 47103 

Bestellingen naar Hilversum 

HILVERSUM 
Sunnamelaan 31 

Giro 1700 Telefoon 4323 

P O S T Z E G E L B O E K J E S VOOR RONDZENDVERKEER 
Royaal formaat, prima houtvri j papier. 

De prijzen bedragen 
p. stuk 0.18 p 100 st 10°/, KORTING 

Levering franko huis na storting op giro 447495 t.n.v 
Fa. I W RICHT BEATRIXLAAN 11 VUGHT 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Verzamelingen, partijen, engrosposten en kilow^r. 

J. R. PRENT 
Bachmanstraat ^^ Den Haag, Telefoon 11W14 



CORRESPONDENTIE OVER HET BLAD NAAR 
HOOFDREDACTEUR-ADMIN ISTRATEUR: 

|. C. NORENBURG, Welgelegenlaan 71 - Driebergen 
Telefoon K 3«8 No 2162 

CORRESPONDENTIE OVER ADVERTENTIES: 
BOOM-RUYGROK N V. 

Ged. Oudegracht 138 - Haarlem - Tel. 17*50 (4 liincn) 
Postgiro 37758 

RAAD V A N BEHEER 

Secr.. Godelindeweg 44 Naarden 
Penningmeester Hyacintplern 5 - Breda - Giro 344900 

Verschijnt de vijftiende van iedere maand 

ABONNEMENTSPRIJS 
Gratis voor de leden van aangesloten verenigingen. 

Voor met-aangeslotenen (bij vooruitbetaling) 
franco per post, per jaar f 10.—. 

Afzonderlijke nummers lopende laar 
en voorafgaande jaar f 1 .—. 

Nummers van vorige jaargangen, per nummer f 0.25, 
alles plus port i . 

ielie 

34e jaargang - maart 1957 (391) 

Ned. Nieuw-Guinea, Uiiie-Staten 
Ned. Indië en Rep . Indonesia (tot 10.8.1954). 

Rubriekredacteur-
A. J. Uylen, Herrn. Heijermanslaan 6, Eindhoven. 
NEDERLANDS NIEUW-GUINEA 

Op bladz. 48 van jaargang 1956 verscheen een artikeltje 
over de postkantoren enz. op Ned. Nieuw Guinea. De daar
in gedane opgave kan met het volgende onder Postkantoren 
worden aangevuld: 
STEENKOOL, normaal stalen stempel; 
HOLLANDIA STAD, idem. 
NEDERLANDSE ANTILLEN 

De postadministratie van dit gebied gaf met ingang van 
14 maart j.1. ter gelegenheid van het in deze maand op 
Aruba te houden Caraïbische Congres voor Geestelijke 
Volksgezondheid een biizondere postzegel uit van 15 c. 
roodachtig bruin en lichtgeel, met afbeelding van hoofd en 
bovenlichaam van een man, uitziende over een landschap; 
op de achtergrond de zee met aan de gezichtseinder een stra
lende opkomende zon. Dit zegel werd gedrukt bij de N.V. 
Joh. Enschedé en Zn., Grafische Kunstinrichting te Haarlem 
in rotogravure (koperdiepdruk). De esthetische verzorging 
berustte bij A. v. d. Vossen te Overveen. 

Het zegel is in Nederland aan de filatelistenloketten ver
krijgbaar ad 30 cent. 

Dezelfde postadministratie gaf met ingang van 22 fe
bruari j.l. een drietal postzegels uit ter gelegenheid van 
het 50-jarig bestaan van de Padvinderij en ter herdenking 
van het feit, dat de oprichter daarvan — Lord Baden Powell 
of Gilwell — 100 jaar geleden werd geboren. De zegels zijn 
uitgevoerd in één, voor elke waarde afzonderlijke kleur en 
dragen de beeltenis van Baden Powell met jaartallen, welke 
op het 50-jarig jubileum van de Padvinderij betrekking 
hebben. 

De zegels zijn ontworpen door de heer Pijcke F. C. Koch, 
die ook de tekst en de waardecijfers heeft getekend. Zij zijn 
gedrukt bij de N.V. Joh. Enschedé en Zn te Haarlem en 
uitgevoerd in roto-gravure. De zegelgrootte is 30 X 
37,125 mm; de beeldrechthoek 27 X 34,125 mm. De 
frankeerwaarden in Antil
liaanse courant zijn 6 cent 
(met een toeslag van 1V2 
cent), 7% cent (met een 
toeslag van 2y2 cent) en 15 
cent (met een toeslag van 5 
cent). De verkoopprijs be
draagt in Ned. courant 
resp. 15, 20 en 40 cent, de 
prijs per serie dus 75 cent. 

De zegels zijn aan de 
Nederl. filatelistenloketten 
verkrijgbaar. 



De frankerin^ 
van brieven e.d 

Afb. J. 25 mej )576 Brtef verzonden van Keuien naar Antvrerpen. Adres: „A mon bon 
amys Sr France Pierens Marchant Anvers", met toevoeging: „Le porteur deux patars" (De 
brenger twee sWivers). De portaanduiding is aangegeven met twee streepjes in rood krijt. 
De brief behoort tot de oudst bekende brieven met een portcijfer. 

*^^'m'^^'^"'"^T^È^«fF* 

Afb. 2. 26 )uni 1702, Brief ver
zonden van Duinkerken naar 
's-Gravenhage. Port 10 stuivers, 
geschreven met rood krijt. 

>èAiuaiS!riamg^kl 

MttMhawa. Ums, iV«M, 

Afb. 3. Port/ijst van het Generaal Post
kantoor te Haarlem, 1752. 

De uerantiroording van de brie/porten is het oudste onder
deel van de postadmtnistratie. 
Reeds op de 16e eeuwse brieven vindt men postale kentekens 
voor de portberekening. 
In Nederland geschiedde dit meestal met bruinrood krijt m 
Arabische of Romeinse cijfers. 
Het cijfer duidde het aantal te betalen stuivers port aan. 
(Afb. 1/2). 

De berekening van het port geschiedde naar afstand en ge
wicht. 
leder kantoor berekende een ander briefport. 
Door het ontbreken van eenheid in het postwezen van de 
Republiek der Verenigde Nederlanden waren de tarieven 
zeer verschillend. De vaststelling der bedragen geschiedde 
vaak door de stadsbesturen. (Afb. 3). 

In de 17e eeuw gebruikten Amsterdam en Rotterdam reeds 
poststempels. 
In Amsterdam en Rotterdam werd in de 17de eeuw reeds 
een uniform port geheven voor brieven, die uit verschillende 
richtmgen binnenkwamen. Zij gebruikten hiervoor port-
stempels. 
Deze portstempels zijn de oudste ter wereld. 

De stempels geven weer het wapen van Amsterdam of Rot
terdam, gefrankeerd door een „3" en een „S" en boven het 
wapen een posthoorn met tussen de koorden een letter, aan
gevend uit welke plaats of richting de brief was aangebracht. 
(Afb. 4/5), 

In de Franse tyd werd voorgeschreven het portcijfer met inkt 
te schrijven. 
Frankrijk plaatste vanouds de taxatie-cijfers met inkt op de 
brieven. Tijdens de Franse overheersing werd ook hier te 
lande voorgeschreven de taxatie-cijfers met inkt te schrijven. 
(Afb. 6). 

Afzenders konden het port van oudsher ook geheel of gedeel
telijk vooruitbetalen. 
Daartoe werden de brieven eveneens voorzien van een ken
teken. 
Vanouds bestond dit postmerk uit één of twee kruiselings 
geplaatste diagonale strepen, aangebracht op de adreszijde 
van de brief. 
Het door de afzender betaalde port werd dan op de achter
zijde van de brief geschreven. (Afb. 7). 
In de 2e helft der 18e eeuw werden voor deze brieven stem
pels in gebruik genomen. (Afb. 8). 
Als de brieven over grote afstanden liepen, werd soms fran
kering geeist tot een bepaalde plaats; de rest betaalde de 
ontvanger. De regels hiervoor waren even verschillend als 
de contracten zelf. (Afb. 9). 

3807. Eerste wettelyke regeling van ons nationale post
wezen met een uniform tarief volgens afstand en gewicht 
voor het gehele land. 
Het port voor een enkelvoudige brief t/m 16 gram werd bij 
deze wet bepaald op: 

voor een afstand minder dan 6 uren gaans 2 stuivers 
„ „ „ van 6 tot 12 „ „ 3 

van 12 „ 20 „ „ 4 
van 20 „ 35 „ ., 5 

„ „ van 35 „ 50 „ „ 6 
i ,. » ., van 50 „ 70 „ „ 7 



Afb 8 5 augustus 1789 Bnef verzonden van Amster
dam naar Texel, voorzien van een stempet ,tFranco" 

•A 

Nederland 
door J. Giphart 

en zo vervolgens voor elke 20 uren afstand, of minder, boven 
70 uren, 5 cent meer 
Een Koninklijk Besluit van 18 januari 1818 handhaafde het 
tarief behoudens enkele kleine wijzigingen. 
Het is geldig gebleven tot 1 september 1850. 
Tot en met 1826 taxatie in stuivers. 
Na 1 januari 1827 moest in centen getaxeerd worden. 
(Afb. 10). 
Eerst door de Postwet van 1850 werd het tarief belangrijk 
verlaagd en bepaald op
5 cent voor een afstand tot 30 mijlen. ') 

10 cent voor een afstand van 30—100 mijlen. 
15 cent voor een afstand boven de 100 mijlen. 
(Afb. 11). 

,Ä *"■•■ i i j » ,„. i ^ i i rw 

aét^ 
I/^ 

)̂ Een mijl is een oude benaming voor een kilometer. 

kfb 9 23 juni 1798 Brief verzonden van Goes naar Groningen, „franco Utrecht' 
van Utrecht naar Groningen te betalen door de ontvanger: 5 stuivers 

Afb 5 9 april 1692. Snef verzonden van 
Amsterdam naar Rotterdam, voorzien van 
een Rotterdams portstempel met de 
letter A 

V 

Afb 7 22 juni 1693 Brief verzonden van 
Parijs naar 'sGravenhage „Franco", mede 
aangegeven met een diagonale streep De 
oudst bekende Nederlandse brief, waarbij 
bet francokenteken met een streep is aan
gegeven 

d Ia/yam 

^^~^^^S> P,&$K$ df^^A^L £^iiH>~~. 

.fa&^tti^u.^ ^ ^ / >  ^ ' /^j.»it. 

Afb 4 22 oktober 1691 Brief verzonden van Oudshoorn 
naar Amsterdam, voorzien van een Amsterdams portstempel 
met de letter R 

Afb 10 1329 Brief verzonden van Lecuwaraen naar 
Amsterdam Gew/c/it „24 wiigtjes)" is 24 gram Port 
60 cent 

O 

 < 

Afb 6 13 november 1611. Brief verzonden van Arnhem naar 
Utrecht Port 3 stuivers, geschreven met inkt. 

Afb 11 Porthjst van Leiden ingevolge de Wet van 
12 april 1850 
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Afb. 12. 1856 
Brief verzonden van 
Zaandam naar 
Kralingen 
Port van Zaandam naar 
Rotterdam. 10 cent 
Bestelhon van 
Rotterdam naar 
Krahngen eveneens 
10 cent, te betalen door 
de ontvanger. 

Afb. 13. 1868. Brtef verzonden van Breda naar Arnhem, met merkwaar

dig adres, dat een der weinig voorkomende afbeeldingen van een postkar 
vertoont Port 10 cent, te betalen door de ontvanger. 

/ < / '^ f'  J/r/ / ,tr.0.,t 

Afb 15. 1869 Drukv/erk verzonden van Heerenveen naar 
'sHertogenboscb. Port 2 cent. 

Afb. IA. 1871. Brief verzonden van Amsterdam naar Maastricht. Het port van 5 cent is 
voldaan met een fiostzegel. 

« « • ( • . o i Ä M i Ä a s & i Ä 

U*f) ) Brj«>i'kaart. 

^M /^r~rf t 

9 
Affc 1b. 1871. 
Briefkaart verzonden 
van Sneek naar Leiden. 
Port 2 ' / cent 

■ ' ' iiiiW l i i X l U H ) ' 

In 1855 werd dit: 
5 cent voor een afstand tot 100 mijlen. 

10 cent voor een afstand boven de 100 mijlen. 
Het tarief werd berekend van postkantoor tot postkantoor; 
voor plaatsen waar geen postkantoor was, werd het port naar 
gelang van de afstand veimeerderd met een bovenport van 
1' tot 2 stuivers. Dit extra bestelloon is eerst afgeschaft in 
1866. (Afb. 12). 

1852. Invoering van de postzegel. 
Het gebruik van postzegels betekende vooruitbetaling ven 
het port. 
Aanvankelijli bleef ongefrankeerde Verzending toegestaan. 
(Afb. 13). 

3871. Uniform binnenlands tarief en gedwongen frankering. 
In 1871 werd het uniforme port ongeacht de afstand in ons 
land ingevoerd en werd frankenng met postzegels verplicht 
gesteld. Hiermede kwam een einde aan de oude traditie, dat 
de ontvanger meestal het port betaalde (Afb. 14). 
Het port van een enkelvoudige brief in Nederland 1871—1946. 

1 januari 1871 5 cent t/m 15 gram 
1 november 1919 "J^k „ „ 20 „ 

1 m a a r t 
1 jul i 
1 november 
1 september 

20 augustus 
1 november 

1921 
1927 
1:929 
1937 
1940 
1946 

10 cent 
7V2 „ 
6 
5 
7V2 „ 

10 

t / m 20 g r a m 
„ 20 „ 
,. 20 „ 
„ 20 „ 
„ 20 „ 
„ 20 ., 

Tegenover deze uniformering van 1871 staat een nieuwe dif
ferentiëring van het port en wel naar de soort: 

door invoering in 1869 van een afzonderlijk tarief voor 
dagbladen en gedrukte stukken, (afb 15) in 1871 gevolgd 
door een afzonderlijk tarief voor briefkaarten en monsters; 
(afb. 16) in 1892 gevolgd door een afzonderlijk tarief ircor 
locale brieven, en in 1908 gevolgd door een afzonderlijk 
tarief voor locale briefkaarten. 

De verschijning van het volkomen nieuwe middel van ver
keer, het vliegtuig, veroorzaakt een tot nu toe onbekende 
differentiëring naar het vervoermiddel. (Afb. 17). 

Brieven voor het buitenland meestal tot aan de grenzen aan 
een gedwongen frankering onderworpen. 
Alleen voor de landen, waarmede door contract een recht
streekse uitwisseling plaats vond, was vooruitbetaling van 
het gehele port mogelijk. 
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Afb. 19. 1347. Brief ver
zonden van Gardelegen 
(Duitsland) via het grens
kantoor Maastricht naar 
Roermond „Franco tout". 
Het port IS geheel vooruit
betaald door de afzerdsr. 

Afb. 18. 1836. Brief verzonden van Antwerpen via bet 
grenskantoor GrootZundert naar Rotterdam. „Franco 
Frontlere". 
De afzender betaalde het port van Antv/erpen tot de grens, 
de ontvanger het port van de grens tot Rotterdam ■ 40 cent. 

. » ■ p » " 

yU^^v*« ■&» ^ iM't'f»^ 

Afb. 20 1907. 
Brief verzonden 
van 'sGravenhage 
naar Marseille, 
voorzien van de 
blauwe 12% cents 
regel em »899 

o . 

J^.^/y t/Ay>}f47^~V'titr J/f/f!,/>rj'T/ir.!,i,,/f^ " 

fb. 17.1924 Brief verzonden met 
e eerste vlucht naar Nederlands
idie per KLMvliegtuig HNACC. 
ort 20 cent + 10 gulden lucht
echt 

mmm^"^^'"^ 

Afb, 21, 1795 Brief verzonden naar Batavia, 
„per het Ed. OostI. Comp. Schip IJstroom, D(fen) 
C{od) G(e/«de)'*, voorzien van 2 VOCportstempeh 
van 6 stuivers. 

'i^'tiSk^^n, Afb. 22. Brief verzonden uit Ambon 24 april 1842, ontvangen 
te Rotterdam 21 september 1842 „Zeebrief Den Helder" 
Port 60 cent. 

De berekenmg van het port was voor elk land verschillend. 
(Afb. 18/19). 
In 1891 werd tussen alle landen der Wereldpostunie een in
ternationaal uniform port ingevoerd voor briefkaarten en 
drukwerken en in 1906 voor brieven. 
De Wereldpostunie bepaalde in 1906, dat de kleur van de ze
gels voor het enkelvoudige port in het internationale tarief 
moest zijn: 

blauw voor de brieven; 
rood voor de briefkaarten; 
groen voor de drukwerken. (Afb. 20). 

Sinds 1953 zijn de postadminsitraties niet meer gebonden aan 
bepaalde kleuren voor de postzegels. 

Op de hrieven, die in de 18de en 19de eeuw naar en van JVe
avrlandsIndië zijn gezonden, bevinden zich beroemd gewor
den postmerken. 
De V.O.C.stempels. 
De OostIndische Compagnie had in de 18de eeuw eigen ta
rieven voor de verzending der brieven naar en van Neder
landsIndie. Dit port werd berekend volgens het foi maat der 
brieven en aangegeven door een stempel. 
Voor de brieven van 't kleinste of eerste foimaat 6 stuivers 

Vooi die van het tweede formaat 12 stuivers 
Voor die van het vierde formaat ' gulden 
Voor die van het vierde formaat 2 guldens 
Voor die van het vijfde formaat 3 „ 
Voor die van het zesde formaat 4 „ 
Voor die van het zevende formaat 5 „ 
Voor die van het achtste formaat 6 „ 
Voor die van het negende formaat 7 „ 
(Afb. 21). 
De normale route naar en van NederlandsIndië was langs 
Kaap de Goede Hoop. De overeenkomst van de brieven langs 
deze route duurde gewoonlijk van 4 tot 6 maanden. 
Voor deze van over zee aangebrachte brieven werd in ons 
land een uniform port van 60 cent berekend. (Afb. 22). 

De landmailporten. 
In het midden der 19e eeuw kon de correspondentie naar 
NederlandsIndiè worden verzonden per „overlandmail". Dat 
was de verbinding „over land" van Alexandria naar Suez. 
De reisduur werd hierdoor verkort tot gemiddeld 50 dagen. 
Te Batavia werden van 1845—1847 deze brieven voorzien van 
een zgn. landmailportzegel, dat ingevuld met de pen het be
drag aan port aangaf, dat de ontvanger betalen moest. 
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Afb. 23. Brief „per overiandmail" verzonden van Am
sterdam op 22 augustus 1846, ontvangen te Batavia 
il oktober 1646, voorzien van een portzegel, waarvan 
het te betalen port met de pen is ingevuld. 

^ —   " ^ 

Afb. 25. 1931. brief verzonden van Apei<loorn naar sGravenhage. Portvrij. Door 
Hare Majesteit Koningin Wilhelmina eigenhandig geschreven adres. Als waarmerk 
bevindt zich op de achterzijde van de brief de lakstempel van de Koningin. 

^ ^ B  ^ K M « 
Ë>SiUU.<S&^lM.% 

Afb, 24. 1812. Brief verzonden van Bleskensgraaf naar 
Sliedrecht. Portvrij. Waarmerk van de afzender: ,,Mflirie 
de Bteskensgraaf. B.ches de la Meuse". 

Afb. 26. 1908 
Drukwerk verzonden 

an Maastricht naar 
OudBeyerland 

De postzegel op de 
odresstrook is vooraf 

vernietigd 
Later is het adres 

er op geplakt 

Deze portzegels van NederlandsIndië zijn de oudste port
zegels ter wereld. (Afb. 23). 
Van 1847 tot 1854 zijn in plaats van deze zegels stempels ge
bruikt. 

Arabtelijke instanties en het Koninklijk Huis genoten oveT 
het algemeen vrijstelling van briefport. 
Tijdens de republiek werd regeringspost overgebracht door 
generaliteitsboden. 
In 1797 v/erd besloten de officiële correspondentie per post te 
verzenden en hiervoor vrijdom van port te verlenen 
Door deze maatregel deed de portvrijdom zijn intrede bij de 
posterijen. 
Tijdens de Franse overheersing werd algemeen voorgeschre
ven de dienststukken te voorzien van een waarmerk van de 
afzender. (Afb. 24). 
Door de Postwet van 1850 werd de vrijstelling van briefport 
voor het eerst wettelijk geregeld. 
In 1875 werd voor ambtelijke correspondentie het gebruik 
van open kaarten toegestaan. 
Met ingang van 1 januari 1924 werden de portvrijdommen 
afgeschaft. 
Sindsdien worden alle stukken betreffende de openbare 
dienst verrekend door een jaarlijks aan het Staatsbedrijf der 
PTT te betalen bedrag. 
Op deze dienststukken moet bij de waarmerking 't volgnum
mer vermeld worden, waaronder de afzenders voorkomen op 
de; „Lijsr van dienststukken". 
De vrijstelling van briefport, welke werd genoten door de 
Koning(in) en de leden van het Koninklijk Huis bleef ge
handhaafd. (Afb. 25). 
In buitengewone omstandigheden, als bijv. oorlog en oorlogs
gevaar, kan eveneens vrijstelling van briefport worden ver
leend. 

In de moderne tijd is gezocht naar hulpmiddelen om de fran
kering te vergemakkelijken. 
Vóóraistempeling en frankering bij abonnement ■ 
Ter voorkoming van vertraging in de expeditie van nieuws

bladen, werden de zegels op de adresstroken vaak vooraf ver
nietigd. Dit geschiedde oorspronkelijk met oude daartoe weer 
in gebruik genomen stempels (Afb. 26). 
In 1912 werden de rolstempels hiervoor aangewezen. 
Soms werden de zegels per vel vernietigd en daarna op de 
adresstroken geplakt. 
Door invoering van frankering bij abonnement in 1892 zijn 
geleidelijk de voorafstempelingen vervallen. ^ 

Postzegelplakmachines. 
Voor het plakken van postzegels op de stukken zijn in 1922 
door sommige firma's postzegelplakmachines in gebruik ge
nomen. De met deze machines geplakte postzegels zijn over 
het algemeen te herkennen aan de roltanding en de firma
perforatie. (Afb. 27). 

Frankeer machines. 
Sinds 1925 zijn in ons land voor de frankering van post
stukken frankeermachines toegelaten. 
Gebruikers van deze machines, welke verkrijgbaar zijn bij 
verschillende leveranciers, moeten over een machtiging be
schikken van de DirecteurGeneraal der PTT. 
Deze wijze van frankering heeft een grote omvang aangeno
men. (Afb. 28). 

Frankering door middel van stempelmachines. 
Grote hoeveelheden stukken kunnen door de postdienst ge
frankeerd worden. 
Dit geschiedt op de grote kantoren met behulp van stempel
machines. (Afb. 29). 

„Port betaald"stukken. 
Voor incidentele zeer grote aantallen poststukken kan even
eens machtiging worden verleend om het port vooruit te be
talen. Deze stukken worden voorzien van de aanduiding 
„Port betaald", gevolgd door de naam van het kantoor ter
postbezorging. (Afb. 30). 
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Afl>. 27. Postzegelplakmachine Poko. Machine 
voor^handg^ruik voor het plakken van post

zegcfs. In de machine bevindt zich een wagen 
voor 7 postzegel rollen, waarboven 7 tellers. De 
wagen is verstelbaar door middel van een stang, 
waarmede de gewenste postzegelrol voor ge

bruik op zijn plaats wordt gebracht. De zegels 
v/orden in de machine geperforeerd met een 
merkteken: de zg. firmaperforatie. De machine 
wordt in beweging gebracht door aan de kruk 
te draaien. Per uur kunnen 3000 zegels worden 
geplakt. 

Afb. 28.7 sept. 1925. 
Locflfe brief van 

'sGravenhage, 
gefrankeerd door 
middel van een 
Universal Postal 

Franker

frankeermachine 
De brief behoorde 

tot de eerste 
zending machiTK:al 

gefrankeerde 
stukken 

van Nederland 

r^ 

NEDERLAND 
IK2CENT 

tai HEEB f,».wmM. 

.awEiRiniJiAii.

«.». ■SaMyEttHA*esCHB H¥l>tlTHeeKB*NK VOOR NH>EI)LANP 
■tOHINSUIHaamCMT M, « » ^ ( » » » i H M I 

Afb. 29. 1933. 
middel van een 

, Drukwerk verzonden van 'sGravenhage naar Overveen, gefrankeerd dot/ 
Ftierstempelmachine. 

Poststukken 
BUITENLAND 

Rubr iek redac teu r . Dr. E. A. M. Speijer, 
Stephensons t iaa t 30, Den H a a g . . 

BELGIË 
Hier volgen weer enige aanvul l ingen op de publ ibe ls : 
1403 Thee Tensifal Vl/Fr. 
1427 Socolait Fr/Vl. 
1459 K n o r r Suisse Fr/Vl. 
1462 V.W. Fr/Vl. 
Wie helpt de on tb rekende n u m m e r s te vinden? 

RUSLAND 
Het aan ta l posts tukken, dat bekend word t en w a a r v a n een 
groot gedeelte mij onder ogen komt, neemt nog steeds toe. 
Sinds mijn vorig overzicht kan ik melden : 
A. Enveloppe met zegel indruk van 40 k. rood (de k leu r 

var iee r t van bleekrood via l i larose tot donker rood) : 

l andbouwtentoons te l l ing 

i j sbreker 
ondergrondse te Moscou 
s tandbee ld 

gelukkig nieuwjaar . 

H. K a a r t ä 40 kop, groen (kleur var ieer t van l ichtgeelgroen 
tot donkermosgroen) : 

W 02166 
W 07172 
W 08056 
W 04461 
W 06048 
W 11242 
W 12995 
W 07105 

29. 
12. 
14. 
30. 
29. 
12. 
18. 
17. 

in. 
X. 

XII. 
III. 
IV. 
IX. 
X. 
XI. 

55 
55 
55 
56 
56 
56 
56 
56 

W 00756 
W 02164 
W 6866 
W 7009 
W 7779 

29. 
29. 
29. 
15. 
15. 

I. 55 
III. 55 
IX. 55 
V. 56 
VI. 56 

W 7930 
W 8736 
W 8737 
W 8999 
W 9486 

23. 
27. 
27. 

6. 
18. 

VI. 56 
VI. 56 
VI. 56 

VII. 56 
VII. 56 

K a a r t e n zonder zegels, dezelfde k a a r t e n als H, d e n u m 
mer ing is ook dezelfde, en 
W 0756655 oplaag 500.000, „vr iendschap" . 
W 07590 56 „ 1.000.000, „gelukkig nieuwjaar" . 

Tentoonstelling 

Tabu 
Van 17 tot 23 september a.s zal te Tel Aviv (Israël) een 

door de F.I.P. e rkende In te rna t iona le Postzegel tentoonstel l ing 
w o r d e n gehouden. Het ere beschermschap is hiervoor a a n 
v a a r d door de pres ident van Israël , de heer I t zhak BenZvi . 
Zij zal worden ondergebracht in de zalen van de Hamlin en 
Less ingebouwen en bovens taande n a a m dragen . D a a r zal 
ook een tijdelijk postkantoor worden gevestigd en te dier 
geletgenheid zullen alleen gedurende genoemde periode een 
serie speciale postzegels verschijnen, en zal een bijzondere 
afstempeling worden gebruikt . Ook een officiële eers te dag 
enveloppe zal worden aangemaakt . 

Inschri jvingen tot deelname aan deze tentoonstel l ing w o r 
den zo spoedig mogelijk per luchtpost ingewacht bij het t e n 
toonstel l ingscomité 6 Ahazat Bayit Stree t (P.O.B. 681) te Tel 
Aviv. 

Het jaarl i jks congres van de F.I.P. zal t e dezer gelegen
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JAN Y. VAN DER HEIDE 

W anneer we 't vervolg van deze grafische beeldver
zameling bekijken, zien we een aantal zegels ge
reproduceerd, die als een voortzetting zijn te be

schouwen van de eerste serie. We zitten nog steeds in de 
t-sa'nperiode van de uitvinding der boekdrukkunst. Het moet 
fvenwe'. worden gezegd, dat juist deze periode de voornaam
ste aarileiding is geweest — en nog steeds is — om bij alle 
mogelijke gelegenheden herdenkingszegels uit te geven. 

Het was in 1940 dat in Joego-Slavië, ter gelegenheid van de 
Filatelistische tentoonstelling in Zagreb, een postzegel werd 
uitgegeven, die we zien afgebeeld in het midden van de eerste 
rij. Hij vertoont een landschap, waarop een stenen brug het 
hoofdmotief vormt, met op de achtergrond een gezicht op het 
dorpje Obod bij Cetinje. Hoewel een duidelijk onderschrift 
„Gutenberg" met ernaast de jaartallen 1440-1940 er op wijzen 
dat hiermee de uitvinder van de boekdrukkunst wordt her
dacht, zien we in een kleiner onderschrift nog vermeld dat 
in 1493 de eerste drukkerij in Obod werd gevestigd. 

De beide overige zegels van de eerste rtj zgn twee waarden 
van een in 1933 door Rusland uitgegeven herdenkingszegel 
ter gelegenheid van het feit dat het 350 jaar geleden was dat 
de boekdrukker Iwan Federow stierf. Deze eerste drukker 
van het Russische tsarenrijk richtte in 1553 een drukkerij op, 
waar hij in opdracht van zijn keizerlijke beschermheer tsaar 
Iwan Wassilovitsch zich vooral toelegde op het vervaardigen 
van kerkelijke uitgaven. 
Na onenigheid met zijn opdrachtgever vertrok hij naar het 
buitenland en vestigde zich o.a. in Litauen en later in Lem-
berg, waar hij in 1583 stierf. We zien op dit fraai gegraveerde 

Grafische beeidet 
zegel de beeltenis van deze eerste Russische boekdrukker, met 
links een houten handpers in bedrflf, terwtjl rechts een 
moderne rotatiepers in werking is te zien. Het zegel is in 
plaatdruk uitgevoerd. 
Het is misschien wel aardig nog even te vermelden, dat on
danks deze historische datum, door deze postzegel bevestigd, 
de Russen thans in alle ernst beweren, dat de boekdrukkunst 
in Rusland is uitgevonden door Iwan Smera, een lijfarts van 
grootvorst Wladimir, in de 10e eeuw! Alle uitvindingen zijn 
volgens de Russische berichtgeving immers in Rusland gedaan, 
waarom dan deze ook niet? 
De twee zegels van Finland die nu in bespreking komen, zijn 
in 1948 uitgegeven, toen het 400 jaar geleden was dat de eerste 
Finse vertaling van het Nieuwe Testament verscheen. Deze 
vertaling was van de hand van Mikael Agricola, wiens stand
beeld op het eerste zegel staat afgebeeld, terwül we op het 
andere zegel de geleerde bezig zien aan de vertaling van zijn 
levenswerk. Ook deze zegels zyn in plaatdruk — het meest 
volmaakte procédé voor postzegeldruk — uitgevoerd. 
Vervolgens zien we linies en rechts twee zegels van Bulgarije, 
die in 1940 het licht zagen. Ze zijn in koperdiepdruk (roto
gravure) uitgevoerd. 
Het eerste zegel met de jaartallen 1440-1940 is kennelijk een 
Gutenbergherdenkingszegei, waarover we nu niet verder be
hoeven uit te weiden. 
Het tweede zegel is evenwel interessanter, omdat we hier te 
doen hebben met een ons totaal onbekende Nicolaas Karas-
tojanov. 
Vooraf zij vermeld, dat de Bulgaarse boekdruk zich pas in de 
19e eeuw heeft kunnen ontwikkelen, nadat diverse pogingen 
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om een drukkerij te stichten door binnenlandse troebelen op 
mislukking waren uitgelopen. 
Tot begin der 19e eeuw had Bulgarije dus geen enkele druk
kerij binnen zijn grenzen. De boeken die gebruikt werden, 
waren altijd in het buitenland vervaardigd, daar noch de 
heersende Turken, noch de Grieks-Katholieke geestelijkheid 
het stichten van een Bulgaarse drukkerij toestonden. Om
streeks 1828 was het een eenvoudige volksschoolonderwijzer, 
tevens boekhandelaar, Nicolaas Karastojanov, die in het ge
heim een handpers opstelde in de kelder van zijn huis te 
Samokov. 
Hier zagen zijn eerste houtsnee-heiligenbeelden het licht. 
Langzamerhand breidde deze geheime drukkerij zich uit en 
onder de namen van Servische en Hongaarse drukkers en met 
gebruikmEiking van hun drukkersmerken, werden een aantal 
gebedenboeken uitgegeven. Eerst in 1840 kreeg hij na veel 
moeite van de kerkelijke overheid vergunning om zün werken 
in het openbaar te laten verschijnen. 
Helaas brak enige jaren later de revolutie in Servië uit, waar
door de stichter, geruïneerd en verouderd, de zaak niet kon 
voortzetten en ook zijn beide zoons het bedröf niet konden 
handhaven. De Bulgaarse staat werd door aankoop eigenaar 
van de drukkerij, stelde haar op in het Ethnografisch 
museum, waar zij thans voor het nageslacht bewaard wordt. 

Het volgende zegel, van Hongarije, werd in 1948 uitgegeven ter 
gelegenheid van het 100-jarig bestaan der vrije pers. De af
beelding laat een ijzeren handpers zien, waarbij het blanco 
papier links uit de lucht komt aanwaaien, terwijl rechts het 
bedrukte produkt de pers verlaat en ztjn weg weer in de 
ruimte zoekt. Dit zegel maakt deel uit van een serie van 
zeven, die alle, met verschillende onderwerpen zijn uitgegeven 
ter herdenking van de 100-jarige onafhankelijkheid van Hon
garije, in 1948. 

De beide Belgische postzegels die nu aan de beurt zijn, laten 
ons de portretten zien van bekende persoonlijkheden uit de 
vakgeschiedenis. In 1942 verscheen in een serie zegels van ge
leerden een zegel dat we hier links zien met de beeltenis van 
Christoffel Planten. 

Deze bekende Zuid-
nederlandse drukker, 
geboren omstreeks 1514, 
is vooral bekend door 
zijn bijzonder verzorgde 
uitgaven. We noemen 

V Ä • V~ V~ alleen maar de Polyglot-
fM/wCm/M/C MM tenbijbel — een in vijf 

talen gedrukt werk in 
acht foliobanden — die 
hij in opdracht van de 
koning van Spanje in 
1568 tot 1572 vervaar

digde. In de jaren 1583 tot 1585 heeft hij nog als academie
drukker in Leiden gewoond, en toen hij in 1589 stierf, liet hij 
aan zijn schoonzoons een bloeiende en beroemde zaak na, die 
tot 1876 door hun nakomelingen kon worden voortgezet. 
Eén dezer schoonzoons Jan Moretus — wiens beeltenis we op 
het zegel rechts zien afgebeeld — was dus met een dochter 
van Plantijn getrouwd en werd de voornaamste opvolger van 
het geslacht Plantijn. Hij en zijn nazaten zetten de roem en 
traditie van de stichter voort tot omstreeks 1876. In dat jaar 
werden de drukkerij, de gebouwen, schilderijen, boeken en 
handschriften door de stad Antwerpen aangekocht en als 
museum — het bekende Plantijn-Moretus-museum — in
gericht. 
We besluiten ditmaal met een fraaie luchtpostzegel, uitge
geven in 1948 door Hongarije. Het is weer Gutenberg die als 
uitvinder van de boekdrukkunst op dit zegel wordt herdacht. 
Het maakt deel uit van een serie luchtpostzegels met beelte
nissen van grote uitvinders, onderzoekers en pioniers. 
Zoals we van Hongarije gewend zijn is het een fraai, in offset 
uitgevoerd specimen, waarop Gutenberg als voornaamste 
figuur prijkt, met op de achtergrond een oude handpers en 
een moderne rotatiepers uit deze ttjd. Bovendien zien we in 
de linkerbovenhoek een vliegtuigje met het opschrift vlieg-
post, terwijl in de rechterbenedenhoek een paar boeken en 
een uiltje — symbool der wijsheid — het geheel completeren. 
Hiermee willen we het klassieke gedeelte van deze grafische 
filatelie beëindigen, om een volgende keer met zegels uit een 
later tijdperk verder te gaan. 

Filatelistisch allerlei 

Van de Oostenrijkse costuum-serie schijnen een 1000-tc.l 
zegels van 5 gr. overdrukt te zijn met een 5-regelige opdruk 
voor een tentoonstelling te Grasse, welke aldaar werd ge
houden ter gelegenheid van de Dag van de Postzegel. Deze 
zegels zouden als toegangsbiljet voor de tentoonstelling zijn 
gebruikt. Deze uitgave is geheel van private oorsprong en 
als zodanig dus van generlei waarde. 

De Zwitserse zegels Zumstein 72/99b en 100a, met de bij
zondere tanding, werden ontdekt met valse tanding, verkre
gen door verwijdering van de tanding van normale zegels en 
natanding met de valse perforatie. 

Enige tijd geleden heeft de dagbladpers, ook in ons land, 
melding gemaakt van een vel 2 d.-zegels van Engeland, dat 
ongetand in handen was gekomen van een postzegelhande
laar, die toevallig dit vel aan een postkantoor zou hebben 
gekocht. Dit vel werd zoiets als een filatelistisch wonder be
schouwd, dat een fabelachtige waarde zou bezitten. Bij het 
naar de herkomst ingestelde officiële onderzoek kwam echter 
aan het licht, dat door een lokettiste op een der postkantoren 
dit vel in haar postzegelvoorraad werd aangetroffen, waarop 
zij dit achter hield voor eigen rekening en dit daarna aan 
de postzegelhandelaar te koop had aangeboden, die aan
stonds op de koop was ingegaan. Aangezien deze „zeldzaam
heid" niet op regelmatige wijze „over de toonbank" op het 
postkantoor was verkocht, heeft de firma Stanley Gibbons 
besloten deze variëteit niet in haar catalogi op te nemen. 

Maar intussen werd toch een bijzondere vondst gedaan 
door iemand te Plymouth, die na de postzegels uit een zgn. 
postzegelboekje tot aan het laatste velletje te hebben ge
bruikt, ontdekte, dat dit laatste velletje aan de benedenzijde 
ongetande postzegels van 2% d. (koningin Elisabeth II) be
vatte. Dit unicum werd op 23 februari jl. op een veiling al
daar te koop aangeboden. 

De volksrepubliek China heeft in het laatst van vorige 
jaar bekendgemaakt, dat door haar verkoopsorgaan voor 
postzegels alle waarden, welke sedert 1949 aldaar waren ver
schenen, weder geleverd konden worden, omdat de ontbre
kende waarden opnieuw waren aangemaakt. Nu is echter 
gebleken, dat de „herdrukte" waarden, welke vrijwel alle 
zegels betreffen welke zijn uitgegeven tussen 1949 en 1951 
(Stanl. Gibbons 1201 tot 1352, de ochtend-gymnastiekserie) 
afwijkingen vertonen ten opzichte van de eerste uitgiften. 
Bij enkele serie bedraagt bijv. de tanding nu 14, terwijl de 
eerste uitgave 12% getand was; bij een andere serie is zulks 
juist andersom. Ook in papier en tekening vallen verschillen 
op te merken, alsmede toevoegingen van geheime tekens. De 
eerste uitgiften zijn dikwijls moeilijk te verkrijgen, de her
drukken daarentegen nu gemakkelijk. Een onderscheid in 
de verzamelingen tussen Ie uitgave en herdruk is dus wel 
op zijn plaats. 

Te Londen werd door de firma Harmer (zie advertentie in 
het vorige nummer) een der beroemde Mauritius-zegels, een 
„one penny Post Office" geveild. Dit zegel is het fraaiste van 
de twee dezer zegels uit de verzameling van Sir Ernest de 
Silva da Colombo (Ceylon), waarvan de eigenaar dit zegel 
schonk aan de Boedhlstische jeugdbeweging, de „Buddha 
Jayanthi", zulks ten voordele van haar werk. Deze vereni
ging heeft nu dit zegel ter veiling gegeven. Bedoeld exem
plaar werd m 1869 in Frankrijk ontdekt en kwam in 1893 in 
Engeland in de beroemde verzameling „Avery" terecht. In 
1909 werd het verkocht naar Amerika en in 1923 kwam het 
in de beroemde Hind-verzameling. In 1934 werd het zegel 
door Harmer geveild en kwam het tegen de prijs van £ 2500 
terecht in de verzameling van Sir Ernst de Silva. 

Ook de eens zo beroemde „Caspary"-verzameling kwam 
bij de firma Harmer onder de hamer. Deze verzameling 
wordt in een serie van 60 veilingen, welke tot begin 1958 
zullen worden gehouden, verkocht. De 7e veiling werd eind 
januari jl. te New York gehouden. Wijlen Alfred H. Caspary 
stierf ongehuwd en had geen broers of zusters. De weinige 
verwanten zijn op andere wijze bedacht en de opbrengst 
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Waarom 
Terzaitielen ^ j 

Wij sparen, omdat wij dit moeten krachtens onze nat.uur, 
omdat de rede ons oplegt van tijdelijk bezit te bewaren tot 
de tijd van behoefte; omdat de wet van behoud vereist, dat 
de vrucht van de arbeid in jonge jaren wordt dienstbaar 
gemaakt aan de behoeften van de ouderdom.. 

Wèt wij sparen zullen, hangt af van ons karakter, onze 
vermogens, onze verlangens. Zij kunnen uitgaan naar het 
boek; zij kunnen als toekomstbeeld een vriendelijk huis zien 
in een weelderige tuin, misschien ook eindelijk een tijd van 
zalig niets doen. 

Maar neen, en nogmaals neen, dat zint ons niet, dat ligt 
ons niet. Wij leven in het kamp van filatelisten, die handelen 
willen en doen zo lang het dag is; die als nauwkeurigheids-
adepten het kaf willen scheiden van het koren, en zo stre
ven naar het gestelde doel. Wij hebben dus een doel; dat is 
een zegel-verzameling zo aan te leggen, dat deze voor aan
vulling in de loop der jaren geschikt is en doorlopend tot in 
latere jaren vreugde kan geven bij het beschouwen. 

Zo wil het de man of de vrouw, die wellicht jong al be
gonnen, van links en rechts zich zegels zag toestoppen. Die 
wekten belangstelling die prikkelden de nieuwsgierigheid. 
Deze verbeterde zich tot weetgierigheid, die vroeg naar het 
hoe, van waar, wanneer, waarom. Vragen te over; deze te 
beantwoorden zal op den duur zeer moeilijk blijken te zijn. 
Het terrein is ook wel zeer uitgestrekt. 

Daar zit de beginner met dozen vol postzegels. Hij heeft 
er wel 1000, „aus aller Herren Ländern". Wat moet hij er
mede? Op een mistige avond kan hij trachtei. de „landen" 
bij elkaar te zoeken; wel ongeveer 40 zijn er. Dat worden 
dan zielige pakjes van gemiddeld 25 zegels. Nauwelijks ge-
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van de verzameling Zal geheel ten goede komen van lief
dadige instellingen. De opbrengst wordt op zeker 3 miljard 
lire geschat. 

De herdenking van de 200-jarige geboortedag van Alexan
der Hamilton, waartoe in St. Cristoffel en in de Ver. Staten 
een speciale postzegel werd uitgegeven, blijkt volgens „Stamp 
Collecting" wel wat laat te hebben plaats gevonden. In het 
januarinummer van het National Geographic Magazine 
wordt nl. bericht, dat bij recente nasporingen in de koloniale 
archieven te St. Croix, waar de moeder van Hamilton over
leed, is gebleken, dat Alexander niet in 1757 maar in 1755 
werd geboren, zodat de herdenking 2 jaar vroeger had die
nen te geschieden. 

Er schijnen postzegels in omloop te zijn gebracht bestaande 
jn een opdruk op het zegel van Egypte, uitgegeven ter her
denking van de naasting van het Suezkanaal. De opdruk ver
toont links het woord „Israël" en rechts „United Nations". 
Het betreft hier geen officiële uitgifte. 

In de catalogus van de 44e veiling van de firma Corinphila 
te Zürich, welke veiling van 7—16 maart werd gehouden, 
troffen wij onder kavel no. 2736, betreffende de eerste emis
sie Nederland, het volgende aan: 5 c. donkerblauw, luxestuk, 
balkstempel „ARDEGARDT". Natuurlijk waren wij bijzonder 
nieuwsgierig naar deze ons onbekende plaats en gelukkig 
bracht de fotobijlage hieromtrent uitkomst. Op het bedoelde 
zegel stond nl. het langstempel ARDEGAR en nog een 
streepje van een volgende letter, zodat het duidelijk was dat 
het hier het langstempel HARDEGARYP betrof. Het is maar 
een weet. 

60 

Help de jongeren, 
de filatelisten van morgen 

egelii ? 

noeg voor een albumblad, waarvan er al wel een 12-tal be
schikbaar zijn voor één land. 

Kan een leek zich goed voorstellen, welke geestkracht no
dig is om van die hoopjes, nog ten dele onbehandelde zegels, 
iets te maken? 

Wanneer Jan (zal ik hem maar noemen) zonder leiding 
een uitweg zoekt, zal hij tien tegen één dingen doen, waar 
hij later spijt van heeft. Dan begint het plakken van de ze
gels van één land op schriftpapier, met meer of minder dikke 
gom, naast elkaar, door e lkaar . . . . 

Wat is dät nou, Jan! Zo kan je niet doorgaan. Loop van
avond eens tgauw naar vader, zeg hem vierkant, dat je met 
je zegels geen raad weet en vraag hem om hulp. Vader zal 
wel zeggen, dat hij daar geen tijd voor heeft, of misschien 
dat hij daar geen verstand van heeft, maar dan zal moeder, 
die je in het geheim al heeft zien tobben, vader wel in het 
oor fluisteren: ..Hendrik, jij hebt je liefhebberijen, mag Jan 
er dan geen hebben? Help hem dan ook. Tot straks." 

Vader zal helpen. Zelf met zin voor orde en ietwat teken-
achtig aangelegd, tracht hij eerst de verplakte zegels vrij te 
krijgen. Hij begrijpt verder wel, dat een catalogus in de eer
ste plaats nodig is, al was het maar om na te gaan welke 
zegels er zijn. De nieuwste catalogus behoeft het niet te zijn. 
En wat staat daar voorin veel te lezen. Vader krijgt er aar
digheid in; hij leest het tot dusver onbekende met belang
stelling door — en vertelt er Jan van. Wéér een gelukkig 
ogenblik, waarin Jan in zijn vader een welwillende helper 
ziet. Vader ziet voor zich een maagdelijk blad papier, waar
op straks vakjes zullen verschijnen in rechte rijen, netjes 
naast en onder elkaar. Hij laat Jan zien hoe dat kan, hoe 
aan de hand van de catalogus de vakjes uitgezet kunnen wor
den voor de series, de een na de ander. Vader heeft dit als 
oefening bedoeld, het inplakken op de juiste manier volgt 
later. 

Omdat vader niet van halve maatregelen houdt, belooft hij 
Jan een album, zodra hij getoond heeft de zegels netjes afge- .j, 
weekt te hebben en gedroogd. Nu moet hij nog in zijn vrije »-̂  
tijd trachten in de catalogus na te zoeken welke zegels hij 
heeft. Meent hij er een gevonden te hebben, dan is het goed 
dunnetjes het nummer van de catalogus daarop aan de keer- . 
zijde met potlood voorzichtig neer te schrijven. Dat voor
komt later het zoeken, wanneer het album het huis bin
nenkomt. In Jan komt het groeiende besef, dat hij er nu 
eigenlijk iets van begint te weten! Nu durft hij er ook met 
zijn vriendjes op school over te praten; hij durft op den 
duur aan ruilen te denken, omdat hij dan weet, wat hij heeft 
en wat hij mist. Nu kan langzaam aan de hobby met iets 
meer gerustheid gekoesterd worden. Want nog eens, Jan is 
van vaders hulp zonodig zeker. 

Tot dit punt gekomen meen ik te mogen zeggen, dat zo'n 
verloop zeker niet veel zal voorkomen. In de meeste geval
len zal de jonge verzamelaar in onkunde doorgaan met het 
bijeen-zamelen, en verder komt hij niet. Daarom zou ik mijn 
medeleden willen vragen, welke zij de doeltreffendste maat
regelen vinden om te voorkomen, dat steeds weer massa's 
postzegels verknoeid worden, omdat er zo weinigen zijn, die 
de jonge hobby-lijders daarvan weerhouden. Niet alleen is 
dit een soort kapitaal-vernietiging, maar ook moet zoiets een 
doffe domper op het verlangen van de jonge verzamelaar 
zetten. 

Voor een zoon of dochter, die muzikale neigingen heeft, 
zoekt hét gehele gezin de beste oplossing. 

Wie het bestaan zal gelijkheid in de behandeling van de 
twee genoemde soorten van beginners te vinden, brengt het 
filatelistische leven zeker een stap verder. 

Moet hier eigenlijk de onderwijzer ingeschakeld worden, 
die aan zijn leerlingen van tenminste de hoogste klasse het 
volgende zou kunnen zeggen; 



„Wie van jullie zich wil toeleggen op het verzamelen van 
postzegels, moet wel steeds bedenken, dat die stukjes papier 
eigenlijk heel teer zijn. Zij mogen niet geknakt worden, in
gescheurd zijn, aan de tandjes mag niets ontbreken, de kleut 
moet gelijk zijn aan die van een ongebruikt zegel. Toont het 
wel deze gebreken, doordat je in je onwetendheid er maar 
wat mee hebt omgesold, dan zal je, ouder geworden, je wel 
voor je hoofd willen slaan, omdat je zulke mooie zegeltjes 
reddeloos hebt verknoeid. Daaraan is nietsmeer te verhelpen; 
die helpen door hun verdwijnen in de papiermand mede om 
de schaarsheid te vergroten. Je had ze om niet kunnen heb
ben en straks zal je spaarpot er dubbel en dwars aangaan, 
wanneer je soortgelijke zegels terug zult willen hebben. 

Om je hierbij te helpen zal ik, wie er belang in stelt, en
kele wenken geven, straks na de les. Wanneer je die met 
ernst en de wil om er iets goeds van te maken, naleest, zal 
je een goede kans hebben om niet veel verkeerde dingen 
meer te doen. 

Wenken voor beginnende postzegelverzamelaars. 

1. Week de zegels af. Leg ze daartoe in een platte bak met 
rein lauw — nooit warm — water. Zodra de zegels vrij in 
het water drijven, pikt men ze op met een pincet met 
ronde punten en legt ze met de beeldzij de omlaag op een 
zuiver wit vloei of filtreerpapier. 

2. Trek een zegel nooit van het adrespapier af, omdat dit 
dunne plekken, zelfs gedeeltelijk afscheuren ten gevolge 
kan hebben. 

3. Niet „kleurechte" zegels mogen niet in water gelegd 
worden. Zij worden met de beeldzij de boven op een voch
tige doek gelegd. Na enige tijd heeft het vocht de kleef
kracht van de gom opgeheven en het zegel komt vrij, 
zonder dat het met water in aanraking is gekomen. 
Welke zegels dit zijn, kan eigenlijk alleen blijken uit de 
vermelding daarvan in een catalogus; o.a. zijn het de zgn. 
Indische Karbouwenzegels. 
Gekleurd adrespapier moet afzonderlijk behandeld wor
den om te voorkomen, dat de afgeweekte kleur zich aan 
de overige zegels mededeelt. 

4. Droog de zegels niet op een warme schoorsteen, want dan 
krullen zij in vele bochten, die niet gemakkelijk, en dan 
nog met kans op kreuken, plat gedrukt kunnen worden. 

5. Geef de voorkeur aan zegels met lichte stempelafdruk. 
6. Aan de tandjes mag niets ontbreken. Hieraan stelt men 

overigens vast, tot welke uitgave de zegels behoren. Ook 
hiervoor is een catalogus nodig. 

7. Wat een watermerk is, vertelt ook weer de catalogus. Het 
toont zich, wanneer men een zegel tegen de achterzijde 
bekijkt. Soms ziet men niets — omdat er geen of een 
zeer onduidelijk watermerk is. Maar veelal ziet men lich
tere ringen of letters, kronen of kruisen. 

8. Geeft de zegels het juiste catalogusnummer, maar wees 
niet te vluchtig met het beoordelen en vaststellen. 

Stempels 

Rubriekredacteur: A. van der Willigen, Laan van Poot 194, 
'sGravenhage. 
Bootstempels. 

Op het moment, dat dit blad verschijnt, zullen de „Staten
dam"couverten ongetwijfeld reeds weer in het bezit zijn 
van de verzamelaars, doch wij vrezen, dat zij enigszins te
leurgesteld zullen zijn. Wij ontvingen nl. inmiddels reeds 
enkele per luchtpost teruggezonden couverten, waarvan de 
zegels en het daarop afgedrukte stempel van de Statendam 
geheel schuil gingen achter 7 zware golflijnen van het ma
chinestempel HobokenPaquebot, voor welk stempel n.b. de 
linkeronderhoek van de enveloppen was vrijgehouden!! Bo
vendien waren deze stukken onbegrijpelijkerwijze pas op 21 
februari jl. in Hoboken gestempeld, hoewel de „Statendam" 
reeds op 16 februari was aangekomen! 

Het dagtekeningstempel „Postagent a/b ss. „Statendam" 
(dd. 15 11.1957) bevat onderin het cijfer 8; de stempels van 
de verschillende andere schepen bevatten elk een (lager) 
nummer. Reeds eerder werden aangemaakt: 

Postagent a/b ss. NieuwAmsterdam 
ss. Rijndam 
SS. Maasdam 
ss. Noordam 
SS. Westerdam 
SS. Leerdam 
SS. Edam 

Nr. 

waarvan echter de beide laatste nimmer werden gebruikt, 
aangezien deze schepen juist omstreeks het moment, waarop 
deze stempels in gebruik kwamen (begin 1953) werden ver
kocht door de HoUandAmerikaLijn. 

Tramstempels. 
Wij danken de heer J. G. F. Charisius te 'sGravenhage 

voor de toezending van 4 poststempelafdrukken dd. 2 febru
ari 1957, gebruikt op de laatste ritten van de stoomtramdienst ■ 
der Rotterdamse Tramwegmaatschappij in de Hoekse Waard, 
welke stempels de route vermelden: RotterdamZuidBeijer
land I en III resp. Zuid BeijerlandRotterdam C en F. 

Typenraderstempels. 
16.2.1957 Hulppostkantoor Deurningen werd poststation 
17.2.1957 Hulppostkantoor Metslawier werd poststation 
1.3.1957 Hulppostkantoor SantpoortStation werd een 

bijkantoor van Haarlem 
1.4.1957 Hulppostkantoor Staveren wordt poststation 

J U B I L E A 

ENSCHEDESCHE PHILATELISTEN VEREENIGING 25 JAAR 

Bovengenoemde vereniging herdenkt op 27 en 28 april a.s. 
met het houden van een tentoonstelling in de kantine van de 
Ambachtsschool te Enschede, haar 25jarig bestaan. 

De opening zal geschieden door de heer J. Horstman, wet
houder der Gemeente Enschede. De tentoonstelling omvat 
inzendingen uit het oosten des lands. 

Er zal een lijdelijk postkantoor in het tentoonstellings
gebouw worden gevestigd, waar zowel gewone als aangete
kende post kan worden afgegeven, en welke dan zal worden 
voorzien van een bijzonderstempel. Aangetekende stukken 

verkrijgen bovendien een speciaal aantekenstrookje. 
Ook worden speciale enveloppen verkrijgbaar gesteld d 

20 cent per stuk (porto ea aantekenrecht extra). Bestellingen 
kunnen hiertoe geschieden door storting of overschrijving op 
postgirorekening 322201 ten name van W. J. de Bruyn, Weth
Nijhuisstraat 85 te Enschede, onder vermelding van hetgeen 
wordt gewenst. Bestellingen uiterlijk tot 20 april a.s. 

De vereniging hoopt op vele vrienden verzamelaars te mo
gen rekenen, zodat vele nieuwe contacten kunnen worden 
gelegd. 
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De Jaiianise beze t t ing Tai 

CASPARSTIIAM 

Samengesteid door 

de Vereniging 

„DAI NIPPON IN ONZE OOST" 

Deze twee eilanden vielen onder het Militaire Bestuur 
voor Sumatra, en postaal ressorteerden zij onder de Nambu 
Soematora Yubin Kanri = zuid(elijk deel) Sumatra Post-
inspectie te Palembang. 

Gebied en postkantoren. Het gebied tijdens de Japanse 
bezetting liep parallel met dat onder Hollands bestuur; de 
navolgende post- en hulppostkantoren waren tijdens de Ja
panse bezetting in gebruik: 

Billiton: Gantoeng. 
Klappakampit. 
Manggar. 
Tandjongpandan. 

Banka: Batoeroesa. 
Blinjoe. 
Djeboes. 
Koba. 
Muntok. 
Pangka]{)inang. 
Soengeiliat. 
Toboali. 

Van al deze kantoren zijn vernietigingsstempels bekend. 

Hervatting van de postdienst. Nog vóór de capitulatie van 
Singapore op 15-2-1942, stootten de Japanse troepen door 
naar het zuiden, en 13-2-1942 landden zij op Banka. De 
vroegst bekende afstempeling van dit gebied is Klappakam
pit, 7-7-1942, en hoewel met zekerheid mag worden aange
nomen, dat er een behoorlijk hiaat is tussen deze datum en 
die waarop de postkantoren heropenden, weten we bij dit 
gebied tóch wat er exact gebeurde. 

Eerste postzegels. In tegenstelling tot alle andere gebie-
en in Indonesië, en ook in tegenstelling tot hetgeen in de 
bezette Britse en Amerikaanse gebieden gebeurde, werd van 
stonde af aan de hele voorraad Nederlands-Indische post
zegels van een opdruk voorzien; dit gebeurde zo grondig, dat 
er geen enkel zegel zonder opdruk overbleef. Hierdoor was 
er later geen noodzakelijkheid verdere opdrukken te bezigen, 
en zo hebben we voor Banka en Billiton met slechts één op
druk te maken, hetgeen de zaak wel eenvoudig maakt. Billi
ton ressorteerde onder Banka, en opdracht werd gegeven alle 
postwaarden naar Pangkalpinang op Banka op te zenden, 
waar alles van een opdruk werd voorzien. Toen de paarse 
stempelinkt op was, gebruikte men rode. vandaar de ver
schillende kleuren der opdrukken. Er ontstonden wel ver
schillende nuances, zo o.a rood en rose, en donker paars op 
zwart af. 

Aanvankelijk werd gedacht, dat de paarse opdruk van 
Banka was, de rode van Billiton, maar deze veronderstelling 
is onjuist gebleken. 

Zoals bi] handstempels meestal pleegt voor te komen, vindt 

Opdruk van Banka en Billiton 
Gun-sei-bu In; Stempel van de 
Militaire Administratie 

men bij deze opdrukken eveneens kopstaande en zijwaarts 
aangebrachte afdrukken. 

Het gebruikte stempel, waarvan er twee gelijke exempla
ren moeten zijn geweest, hadden de Japanse bezettingstroe
pen bij zich; zij waren uit ivoor vervaardigd. Vierkant had
den zij de afmetingen 13 X 13 mm buitenmaats gemeten. 
De tekst luidt Gun-sei-bu In = Stempel van de Militaire 
Administratie. De gebezigde schrifttekens zijn noch Kanji, 
noch Katakana, maar Tensho, welk type schrift gebruikelijk 
is voor officiële en zakelijke zegels. 

Nog twee gelijke stempels, maar in licht afwijkende afme
tingen, werden op zegels voor fiscale doeleinden aangebracht, 
o.a. op loon-zegels. De volgende afmetingen, buitenmaats op
genomen, worden hier vermeld: 13 X 13% mm en 11% X 
12-121/2 mm. 

Hiermede is dan goed beschouwd de locale opdruk(ken) 
afgehandeld. 

Malaya zegels. Deze zijn in dit gebied niet aangetroffen 
en volgens verklaring van de locale postambtenaren ook niet 
ter plaatse geweest. 

Japanse postzegels. Deze komen geregeld voor, en de 
vroegst bekende afstempeling is Klappakampit, 11-9-1943. 

T.-opdrufcfcen. Deze zijn eveneens in dit gebied gebruikt, 
maar alleen enkele waarden van ƒ 1,— en hoger zijn van 
hier bekend. 

Plaatjesserie. Deze deed hier haar intrede ongeveer ge
lijktijdig als elders. 

Postale organisatie. Hierover valt niets verder te vertel
len dan hetgeen hierboven gememoreerd werd. Gegevens 
over de enquête van 1944 over de tijdsduur van het post
vervoer van en naar Fort-de-Kock, zijn voor deze eilanden 
niet bekend. 

Evenmin staan gegevens ter beschikking over de frequen
tie van het postwisselverkeer en de omvang van het post-
verkeer in 't algemeen. 

Poststempels en gebruikte jaartellingen. Aanvankelijk ge
bruikte men uitsluitend de Christelijke jaartelling, doch om
streeks begin 1943 ging men over op de Sjowa-tijdrekening. 
Dit verhinderde met, dat nog geruime tijd de Christelijke 
jaartelling er tussen door gebruikt werd en de laatst bekende 
afstempeling met deze tijdrekening is 21-11-1943. Een enkele 
maal komt men ook de Sumera-tijdrekening tegen, hetgeen 
ook geschiedde door bijv. 43 te vervangen door „zwarte 
blokje 3'". 

Op basis van het beschikbare materiaal moet geconclu
deerd worden, dat eerst begin 1944 Japanse poststempels hun 
intrede deden; de vroegst bekende afstempeling hiermede is 
Tandjongpandan, 8-4-1944, doch de Hollandse vernietigings
stempels werden eveneens er tussen door gebruikt, en de 
laatste in de bezetting bekende afstempeling hiermede is 
Koba, 13-8-1945 = twee dagen vóór de capitulatie. Een enkele 
maal komt men een afstempeling tegen, waarvan het jaar
tal doorgeslagen is. 
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anka en Billiton 
De ondervolgende stempels zijn bekend als gebruikt In deze 

eilanden: 
Hollandse rondstempels IA, 2A en 3A. 
Japanse stempels 12B en 12E. 
De mogelijkheid bestaat, dat nog een derde Japanse stem

pel gebruikt werd van het type 9A. Er komen namelijk af
stempelingen voor met een enkele cirkel als bij type 9A, doch 
met cijfertype van de dubbel-cirkelige stempels van de zui
delijke post-inspectie. Sommige poststukken wijzen duidelijk 
uit, dat men hier te maken heeft met een onvolledig over
gekomen stempel 12B of 12E, weer andere poststukken ver
tonen alleen een enkele cirkel, zonder aanduiding dat de 
tweede cirkel niet is overgedrukt. Vergelijkt men deze en
kele cirkel van Banka en Billiton, met bijv. stempel 9A in 
Atjeh gebruikt, dan blijkt dat de enkele cirkel van Banka 
en Billiton iets groter is dan die van stempel 9A. 

Hoe hel ook zij, men kan de enkele cirkel van Banka en 
Billiton niet onder 9A rubriceren, daar de cijfer-tekens in 
vorm duidelijk verschillen. Men zou er dan 9H van dienen 
te maken. 

Het stempel IA komt voor met smalle en brede balk, resp. 
7% mm en 9 mm. 

Men is een ƒ 1,— Konijnenburg tegengekomen met violette 
opdruk, en afgestempeld met een rond paars stempel met 
een vijf puntige ster en tekst. Dit is een bestuursstempel en 
deze afstempeling moet als incidenteel beschouwd worden. 

Het Yubinsyo stempel 13D is in dit gebied niet aangetrof
fen. 

Baarfrankering. Tegen het einde van de bezetting en ook 
vlak daarna, treedt op postwissels een baar-frankering op; 
een vakje van 18% X 21% mm, in twee verticale vakjes ver
deeld. Bovenin dit stempel staat Bea dibajar = porto be
taald; onder het verschuldigde porto met inkt ingevuld. 

Censuur stempels. De volgende censuurstempels van Su
matra worden hier aangetroffen, in de kleuren zwart, violet 
en oranje: 

1. Het stempel plm. 35% X 14% mm, in drie ongelijke 
vakken verdeeld, vermeldende: Ken Etsu Zumi = reeds ge
censureerd, links beneden cijfer van de censuur en ter rech
terzijde Soematora in Katakana-schrift plus een cijfer in 
Japanse schrifttekens. 

2. Het stempel plm. 29 X 19% mm, in drie vakken ver
deeld: een cijfer, Ken Etsu Zumi en rechts de plaatsnaam in 
Katakanaschrift en de aanduiding Kyoku = kantoor, in 
kanji-teken. 

Het ronde militaire censuurstempel komt men geregeld te 
gen met de nummers 20 en 22. 

Herinnerings- en Propagandastempels. Deze liepen geheel 
parallel met die welke in gebruik waren in de andere dis
tricten van de zuidelijke post-inspectie, en verwezen wordt 
naar het Maandblad van november 1953. 

Briefkaarten. Bedrukt met het vierkante stempel komt 
men de voormalige Nederlands-Indische briefkaarten 3% c. 
karbouw tegen, alsmede de verhuiskaarten 2 c. karbouw en 
2 c. danser. Ook hier schijnt men het posttarief nogal eens 
gewijzigd te hebben, want briefkaarten van 3% c. komt men 
tegen voorzien van een grote paarse 2, en daarna weer ge
wijzigd middels een langwerpig stempel met de tekst „Harga 
3% sen" = prijs 3% cent. 

Posibladen. Deze zijn gebruikt bekend met het vierkante 
stempel m rood. Daarnaast ongebruikt met het stempel in 
violet, terwijl ook hier tariefswijzigingen optraden, o.a. een 
grote paarse 5 over het zegelbeeld gedrukt: een grote zwarte 
5 over het zegelbeeld gedrukt en dit cijfer later doorgehaald 
middels een stevig zwart kruis en de herstelde waarde 7% 
in zwart naast het zegelbeeld aangebracht. 

Een grote violette 2 komt men eveneens tegen op binnen
landse postwissels, en dit lijkt de prijs van het blanco for
mulier te zijn geweest. 

Enveloppen. Hier komen wij eveneens de enveloppe tegen 
12% c. Kraisler oranje, in rood overdrukt 10 cent en door de 
Japanners voorzien van een paarse opdruk. 

Gebruik van deze opdruk buiten Banka en Billiton. Er 
blijken nog tijdens de Japanse bezetting hoeveelheden zegels 
van Banka en Billiton naar Sumatra te zijn overgebracht. 
Wij noemen enkele voorbeelden van gebruikte exemplaren: 
15 c. Kon. rode opdruk, Martapoera (Palembangse) 2-5-1944 
en een briefkaart, paarse opdruk, grote cijfer 2 in violet, her
stelde waarde 3% c. in zwart, afstempeling Palembang, 20-
8-1943. Dit verklaart eveneens hoe na de oorlog hoeveelheden 
zegels met de Banka-opdrukken, verder met een stempel van 
de Repoeblik Indonesia werden overgedrukt in Sumatra, hoe
wel de eilanden Banka en Billiton nimmer onder republi
keins bestuur zijn geweest in die dagen. 

Vervalsingen. De vervalsingen van deze opdruk zijn uit
voerig beschreven en geïllustreerd in de periodieke publika-
ties in Indonesië No.s 2 en 3. De gemakkelijkste identificatie 
van de vervalsing is, dat de haal van de „5" rechts beneden 
veel te horizontaal is. 

Literatuur. In het maandblad van juni 1950 komt een 
overzicht van verschillende afstempelingen in dit gebied 
voor, terwijl de perodieke publikatie in Indonesië No. 3 van 
15 oktober 1950 een verslag geeft van een interview met en
kele postbeambten te Pangkalpinang, die tijdens de bezet
ting in functie waren. 

De bekende zegels van Banka & Billiton 
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heid eveneens te TelAviv worden gehouden van 18 tot 20 
september a.s., doch zal de openingszitting plaats vinden te 
Jeruzalem. 

Op het programma staan ontvangst van de deelnemers door 
de Staatspresident, recepties bij de Minister der Posterijen, 
de burgemeester van Jeruzalem en van TelAviv en de voor
zitter van de Israëlische Filatelisten Bond. Ook zullen er twee 
dagtouren plaats hebben met bezoeken aan diverse merk
waardige plaatsen. 

Voor de damesgasten is een damescomité belast met de 
verzorging. 

Waarde 
I cent . 
2 , . 
2y2 , . 
3 
3'/2 . , 
4 ., 
5 
7!/2 ., 

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

5 ,, 
3 ,, 
4 ,, 
5 >> 
7'/2„ 

10 , , 

Soort 
Karbouw zw. 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
" 

Kreisler 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, Cijfer. 

Danser 
,, 
,, 
" 

m w . 
m w . 
m w . 

m w . 
TllW. 
m w . 

m w . 
m w . 
z .w. 
m w . 
z.w. 
m w . 
m w . 

Moehamraa
dijah 

'> 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 

s 
X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Waarde 
l o cent 
10 ,, 
15 
lyVz ., 

. 3 0 
\ o . . 

50 
50 ,1 
60 
6 0 
80 

80 ,, 
I .— ,, 
I .— ,, 
2.— , , 

I^'/z „ 
30 . , 

K o n 

,, 
, j 

,, 
,, 
,, 
■' 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

Soort 
I . 
I I 

gg 
kg 
gg 
k g 
g g 

k g 
g g 
k g 
g g 

Nederland 
Luchtpost 

(driehoek) 

3'/2 , , 

5 

10 
15 
20 ,, 
25 
30 
40 

I . — , , 

Por t . H . 
H . 
H . 

, H . 
■ H . 
■ H . 
, H . 
, H . 
■ H . 
, K . 
, K. 

K. 

'> 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

s 
X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 

Aantekeningen: 
IC Karbouw met 

zijwaartse opdruk 
violet. 

2c Karbouw zonder 
watermerk. Oranje 
Opdruk, ongebruikt 

35c Kreisler m . w . , 
rode kopstaande 
opdruk. 

Japanse postzegels: Y & T Nos. 266  269  273  274  275  276  342. 
Topdrukken: machinaal gid. i.— Kon., Gld. 2.— Kon. en Gld. 5.— Kreisler. 
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BELGIË. 
Het wapen van het Koninkrük 
België: in zwart een gouden, klim
mende leeuw, rood getongd en gena
geld. Dit is het oude wapen van 
Brabant (zie onder Nederland bij 
Brabant). Na de scheiding van 
Noord- en Zuid-Nederland werd dit 
wapen in 1830 als staatswapen aan
genomen door België. De kleuren: 
rood, geel (voor goud) en zwart, zijn 
identiek aan de kleuren van de Bel
gische vlag. 

De leeuw is als motief op verschil
lende Belgische uitgiften afgebeeld, 
nl. op die van 1866-67; idem in het 
mantelwapen van 1907; 1929-32; 
1936-37; 1945; op zegels van de pak-
ketpost van 1912, 1922-23, 1923-31, 
1941 type H. 1936-37. Het staatswa
pen (mantelwapen) komt voor op de 
lagere waarden van de uitgifte 1893-
1900 en 1907. Het is afgebeeld met de 
leeuwen i-ls schildhouders, omhan
gen met de wapenmantel en ver
sierd met de keten der Leopolds
orde. Het devies luidt: „l'Union 
fait la Force" (d.i. Eendracht maakt 
Macht), zijnde ook de wapenspreuk 
van onze vroegere Statenleeuw 
(+ 1800). 

Als een zelfstandig rijk bestaat 
België sinds 1830, het jaar waarin 
het zich afscheidde van Noord-Ne
derland. Koning Leopold I, uit het 
Huis van Saksen-Coburg-Gotha, be
steeg, daartoe door het Belgische 
volk aangezocht, op 21 juli 1831 de 
Belgische troon. (Zie zijn portret op 
de eerste Belgische postzegels van 
1849-1863). 

BULGARIJE. 

Het wapen van het voormalige Ko-
ninlcrijli Bulgarije: in rood een klim
mende gouden, gekroonde leeuw. De 
leeuw komt voor op de uitgiften 
1879-99; het grote Bulgaarse Staats
wapen op de uitgiften 1925-26, 1936-
38; portzegels 1932 en 1933; de leeuw 
met het Macedonische wapen als 
hartschild, op de bevrijdingsuitgif
te van Macedonië, op het 5 st-zegel 
(1916-17); op het 5 st-zegel van 1911 
bevindt zich in de linkerrand (niet 
heraldisch) het wapen van Saksen. 
De eerste Bulgaarse koning, Ferdi
nand I, was Groothertog van Sak-
sen-Coburg. Bulgarije maakte tot 
1879 deel uit van het Turkse rijk; 
een vorstendom onder soevereiniteit 
van Turkije was het van 1879-1886 
onder vorst Alexander, die werd op
gevolgd door voornoemde koning 
Ferdinand I (1887-1908). Ferdinand 
werd in 1908 tot Czaar verheven. Hij 
deed in 1918 afstand van de troon 
ten bate van zijn zoon Boris, die in 
1943 stierf, nalatende een zoon, ge
naamd Simeon. Na de oorlog van 
1939-45 werd Bulgarije een volksre
publiek en bleef het bezet door de 
Russen. 

De leeuw komt ook nog voor op 2 
zegels van 1948-50, nu echter zon
der kroon, doch met de Sovjet-ster 
boven het hoofd, op de waarden der 
dienstzegel 1942, 1946, 1950 en op de 
serie 1944 der pakketpost. 

Beschrijving van de 
wapens 

en de allegorische 

en s/mbolische 
voorsteHingen 

op 
postzegels afgebeeld 

Heraldiek 

M. J. van Heerdt-Koiff 

CYPRUS. Het zegel van Cyprus: in 
zilver twee rode geleeuwde 
luipaaixlen boven elkaar. Vol
gens het Inschrift op het ze
gel is dit niet het wapen, 
doch het lakzegel 26), dat af
gebeeld is op de 6 piasters 
van 1928. 

Cyprus is een eiland, dat in 
het oostelijk deel van de Mid
dellandse Zee ligt. Het behoort 
aan Engeland. 

DENEMARKEN. 
Het wapen van het lioninkrijk Denemarken: in goud een 

bekroond schild, belegd met rode harten, waarop drie boven 
elkaar gaande gekroonde azuren leeuwen. De leeuwen zijn 
afkomstig uit het wapen van Schleswig (zie aldaar). Het 
wapen is afgebeeld op de uitgifte 18882, dienstzegels 1871, de 
drie gaande gekroonde leeuwen (zonder schild) op de uitgifte 
1945 en portzegels 1926/31, 1934/53 (2 zegels). De emblemen 
van het koningschap komen voor op het 4 s-zegel van 1851, 
1954-64, 1858-63, 1864, 1926; dit zijn de scepter en het zwaard, 
bekroond door de koningskroon. Het Deense koningsgeslacht 
dateert van het begin van onze jaartel
ling. De eerste dynastie was die der 
Skioldungen. Erik van Pommeren zag 
door de Unie van Calmar (1397), de drie 
koninkrijken Denemarken, Noorwegen 
en Zweden, onder zijn gezag verenigd, 
ten gevolge van het uitsterven der Ul
fingen dynastie. Onder Christiaan II 
werd de vereniging met Zweden door 
de opstand van Gustaaf Wasa verbro
ken (1523). Vijf provincies bleven nog 
Deens. Koning Christiaan IV moest ze 
tijdens zijn regering aan Zweden af
staan. In 1448 kozen de Denen tot hun 
koning Christiaan I uit hft huis Olden
burg. Deze werd de stamvader van de 
tegenwoordige koningsdynastie. Noor
wegen scheidde zich in 1814 van Dene
marken af. In 1864 begon de verove
ring van Deens grondgebied door Prui
sen en Oostenrijk, warrdoor het her
togdom Schleswig Holstein en Lauen
burg voor Denemarken verloren gingen. 

De Deense Antillen en Groenland be
horen aan Denemarken. 

Het wapen van Groenland: op een 
azuren blauw gekroond schild een zil
veren ijsbeer. Het wapen komt voor op 
de pakketpostzegels van 1905/30. 



symboliek op postzegels 

DUITSLAND. 

wwvwwwwww« 

De wapens der Oudduitse Staten 
en Steden. 

Het wapen van het Hertogdom An-
halt-Dessau-Cöthen: in een zilveren 
veld, een gekanteelde muur, waarop 
een zwarte beer met een zilveren hals
band, afkomstig van het wapen van de 
Graven van Bernburg (zie Duitsland 
Weldadigheidszegel 50 pf. 1928). 

Het wapen van het Groothertogdom 
Baden: in goud een rode band, waarbo
ven een kroon, als wapendragers twee 
zilveren griffioenen. De rode band is 
afkomstig van het Markgraafschap 
Baden-Baden; ze is ontleend aan het 
zegel van de Markgraaf Hermann 
(1190.1253 )27). Na de vereniging van de 
Markgraafschappen Baden-Baden en 
Baden-Durbach in 1806, werd de band 
in het Staatswapen van het door Na
poleon gestichte Groothertogdom Ba
den opgenomen. 

Het wapen van Baden komt voor op 
de uitgiften 1861, 1862 en 1868 van dat 
land; op het Duitse Weldadigheidszegel 
van 10 pf. 1926, en op het Franse bezet
tingszegel van 8 fr. en 30 fr. 1945 en op 
de uitgifte 1949 ten bate van het Rode 
Kruis. 

Het wapen van de Stad Berge-
dorff: gedeeld, rechts een halve ade
laar, links twee halve Hamburgse to
rens. Het kleine stadje Bergedorff 
was ± 1300 een schuilplaats voor 
zeerovers. Hamburg en Lübeck ver
overden het in 1376 op Eric II, her
tog van Saksen Lauenburg. In 1412 
verloren zij het, om het in 1420 op
nieuw te bezetten. Tegen de beta
ling van een schadeloosstelling ging 
Bergedorff in 1867 over in het uit
sluitend bezit van Hamburg. Het 
wapen is afgebeeld op de zegels der 
uitgifte 1861. De letters in de vier 
hoeken: L.H.P.A. betekenen Lübeck-
Hamburg-Post-Anstalt. 

Het wapen van het Hertogdom 
Brunswijk: in rood een springend 
paard, waarboven de hertogelijke 
kroon (op de uitgifte 1857 en 1866 
als Staatsembleem afgebeeld). Het 
springende paard met de kroon komt 
voor op de uitgiften 1852, 1853-65 en 
1865 (gewijzigde uitvoering). Na 31 
december 1867 had Brunswijk geen 
eigen postzegels meer, daar het 
kwam te ressorteren onder de 
Noordduitse Postconfederatie (1868). 
Het paard (zonder kroon) komt ook 
voor op het Duitse Weldadigheids
zegel van 25 pf. 1928. 

- Het wapen van de Stad Bremen: 
In rood een zilveren sleutel, naar 
rechts (heraldisch) boven gericht. 
Op de zegels der uitgifte 1855/61 is 
boven het wapenschild een hertoge
lijke kroon afgebeeld (behalve op het 
5 s-zegel met sleutel). Het wapen 
zonder kroon komt voor op de uit
giften 1861, 1866 en op het Duitse 
Weldadigheidszegel van 5 pf. 1929. 

Het wapen van de Stad Hamburg: 
in rood een zilveren muur, waarop 
drie zilveren torens; de middelste be
kroond door een koepel, versierd met 
een kruis, de twee buitenste torens 
bekroond door een zespuntige zilve
ren ster. Voor de torens in het 
stadswapen vinden wij een verkla
ring in de geschiedenis van de stad. 
Nadat Karel de Grote de Saksers 
had onderworpen werd aan de mon
den van de Stör en Alster een burcht 
„Hammaburg" gesticht (808) met het 
doel de overtocht over de Elbe te 
beheersen. Tweemaal werd Ham
burg in de IXe eeuw door de Noor
mannen verwoest en na opnieuw te 
zijn opgebouwd, wederom door de 
Slaven. Nogmaals werd de plaats 
vanwege haar gunstige ligging (uit
gangspunt naar West-Duitsland, naar 
Denemarken en de Oostzeelanden) 
opgebouwd. Nadat hertog Unwan in 
de nederzetting een kerk had ge
sticht, werd zij ommuurd. Thans 
werd tussen Elbe en Alster een 
burcht gebouwd door de Hertog van 
Saksen. Men ziet dus, dat de burcht 
ten nauwste verbonden is met de 
stichting van de stad. 

Het wapen komt voor op alle uit
giften van Hamburg van 1859-67 en 
op het Duitse Weldadigheidszegel 
van 5 pf. 1928. Per 1 januari 1868 
werden de zegels van Hamburg ver
vangen door die van de Noord
duitse Post Confederatie. 

Het wapen van de Stad Lübeck: 
in goud een dubbelkoppige onge
kroonde zwarte adelaar, rood ge
klauwd. De adelaar was het sym
bool van de „Vrije Stad". In het 
hartschild voert de adelaar de stads-
kleuren, nl. wit en rood. De adelaar 
van Lübeck stamt, als heraldisch 
beeld, uit het wapen van het „Hei
lige Roomse Rijk" (Deze benaming 
was afkomstig uit de middeleeuwen, 
de Duitse — en later ook de Oosten
rijkse — keizer mocht oorspronke
lijk alleen deze titel aanvaarden, in
dien hij persoonlijk daartoe de wij
ding van de Paus had ontvangen en 
dus een reis naar Rome had ge
maakt. Sedert ± 1450 begon de vorst, 
die door de afgevaardigden te 
Frankfurt am Main gekozen was, 
zich „Rooms Keizer" te noemen, zon
der de persoonlijke sanctie van de 
Paus). Dit „Rijk" stond verschillen
de Duitse rijkssteden en vorsten toe, 
de adelaar in hun resp. wapens te 
voeren. De halve adelaar van Lü
beck komt met de halve torens van 
Hamburg voor in het wapen van 
Bergedorff (zie aldaar). Het wapen 
van Lübeck is afgebeeld op alle uit
giften 1859-66 van deze stad en op 
het Duitse Weldadigheidszegel van 
15 pf. 1929. Vanaf 1 januari 1868 
werden de zegels van Lübeck ver
vangen door die van de Noordduit
se Post Confederatie. 



Het wapen van Beieren: (afkom
stig van het Hertogdom Beieren uit 
de Xlle eeuw); schild: spits geruit 
van zilver en azuurblauw. Dit wa
pen is afgebeeld als dat van 't latere 
koninkrijk Beieren op de uitgiften 
1867-1911; schUdhouders: twee gou
den gekroonde afgewende leeuwen, 
boven het schild de koningskroon. 
Uitsluitend het schild is afgebeeld 
op de dienstzegels 50-90 pf. 1920, 
aan de voeten van de H. Maagd met 
het Kind Jesus, die als schutspa
trones van Beieren (Patrona Bava-
riae) op de 1—2̂ /4 Mark-zegels van 
1920 is afgebeeld, benevens op het 
10 pf.-zegel van 1925 der Duitse wel-
dadigheidsuitgifte. 

Nieuw wapen: — zoals afgebeeld 
op de dienstzegels van 1916-18: 
schild: gevierendeeld; 1. een gouden 
rood gekleurde klimmende leeuw 
(van het Graafschap de Pfalz), 2. op 
zilver drie rode puntsneden, z.g. 
„Spitzenschnitt" (van het Hertog
dom Franken); 3. vijfmaal geschuind 
van rood en zilver, bedekt met een 
gouden paal (van het Markgraaf
schap Burgau), 4. in zilver een klim
mende, gekroonde azuren leeuw 
(wapen van de Graaf van Veldenz); 
het geheel bedekt met het hartschild 
spits geruit van zilver en azuur (van 
het Hertogdom (later Koninkrijk) 
Beieren. Schildhouders: twee gou
den gekroonde leeuwen. De Velden-
zer leeuw komt voor op de 5—40 pf. 
dienstzegels van 1920, de Veldenzer 
leeuw met het oude wapen van 
Beieren naast de vrouwefiguur op de 
3—20 Mark-zegels van 1920. 

Het wapen van de Stad München: 
op azuur een monnik, die in de lin
kerhand een boek draagt. In het 
oudste lakzegel van München (Xlle 
eeuw) kwam een monnikshoofd voor 
met torens, dat in de XVIIe eeuw 
veranderd werd in een knaap, ge
kleed in een koorkleed. 28) Hiervan 
is de benaming „Münchener Kindl" 
(voor de tegenwoordige monniksfi
guur) afkomstig. Het wapen van het 
„Kindl" komt voor op de Duitse se
rie die in 1922 werd uitgegeven ter 
gelegenheid van de „Deutsche Ge
werbeschau" te München. 

Het wapen van het Keizerrijk 
Duitsland: in goud een zwarte rood-
geklauwde adelaar. De adelaar komt 
in verschillende tekening en uitvoe
ring op de Duitse zegels voor. Op de 
relief zegels van 1871 (met klein hart
schild) is de adelaar weergegeven 
volgens de Middeleeuwse opvatting. 
De kroon van Karel de Grote (met 
één beugel) zweeft boven de kop van 
de vogel. Op de reliefzegels van 1872 
(met groot hartschild) is de gekroon
de vogel getooid met het wapen van 
de Hohenzollern's, de spreiding der 
vlerken is gewijzigd, de kroon is de 
nieuwe Duitse rijkskroon. Een mo
derne afbeelding van de adelaar 
komt o.a. voor op de 3—50 pf.-zegels 
van 1924-25; op de 10—50 pf-zegels 
van 1875 en 1889-1900 is het type 
groot hartschild weergegeven. 

Pruisen, dat sinds de éénwording 
van Duitsland de leiding nam, koos 
de adelaar als embleem voor enkele 
van zijn postzegeluitgiften (zie al
daar). 

Allegorische en symbolische voor
stellingen op Duitse postzegels. Het 
2 Mark-zege! der uitgiften 1900 en 
1902-04 en het 2,50 Mark-zegel van 
1920 stelt de allegorie voor van het 
sluiten van de Bond tussen Noord
en Zuid-Duitsland. Wij zien twee ge
harnaste ridders afgebeeld, die el
kaar de hand reiken; in de lucht 
boven hen hangt een gevleugelde fi
guur, die de Duitse rijkskroon opge
heven houdt, tegen een achtergrond 
van stralenbundels. Links (niet he
raldisch) is de top van de Zugspitze 
op de achtergrond te zien en rechts 
het eiland Rügen, zijnde resp. het 
meest zuidelijke en het meest noor
delijke punt van het Duitse rijk. Op 
de uitgiften 1900, 1902, 1916-19, 1920 
-22 is de figuur van de Germania 
met borstkuras, helm en zwaard af
gebeeld als zinnebeeld van Duits
land als gewapende macht. De Wei-
mar-uitgifte (1919) geeft eveneens 
zinnebeeldige voorstellingen, nl. op 
de 10 pf-waarde een eikeboom 
(kracht), op de 15 pf-waarde een 
dito stronk waaruit jonge loten 
groeien (hernieuwing) en de 25 en 
30 pf-waarden een knielende jonge
ling, die stenen torst, achter hem is 
een troffel afgebeeld (wederop
bouw). 

De nationaal-socialisten kozen het 
hakenkruis tot hun embleem. Dit 
kruis komt voor bij Indogermaan-
se volken, op Bali, in Japan en Chi
na en wordt in Amerika aangetrof
fen. Men kan het hakenkruis opvat
ten als een draaiend rad, dat de zon-
newenteling zou uitbeelden (de zon 
is de bron der vruchtbaarheid). Bij 
de Voor-Indiërs is de naar rechts 
gerichte vorm van het hakenkruis of 
„Swastika" een geluksteken. Bij de 
Duitse zegels is het hakenkruis het 
eerst als watermerk gebruikt in het 
papier van de uitgifte 1933-36 (1-100 
pf.). Verder treffen wij het aan op 
de zegels van 1934 (6 en 12 pf.), 1935 
(zelfde waarden), 1935 (3 en 12 pf), 
1936 (6 en 12 pf), 1938 (6 pf), op de 
dienstzegels 1934 (3-50 pf). Op een 
speciaal zegel van 6 pf., dat in 1942 
voor de S.A. werd uitgegeven, zien 
wij het hakenkruis gevat in een 
krans van eikenbladeren, waarvoor 
een opgeheven zwaard. 

Het wapen van het Koninkrijlc 
Hannover: schild gevierendeeld, in 
het middenschild: 1. twee gouden 
luipaarden (Brunswijk), 2. in een 
gouden met rode harten belegd veld 
een „lauen Loven" (Lüneburg), 3. in 
rood een springend wit paard (Ne-
der-Saksen). 1. en 4. van het hoofd-
schild dragen op rood drie gouden 
luipaarden, 2. in goud in een rode 
met lelies belegde lijst de rode ge
kroonde leeuw (van Schotland), 3. in 
blauw een gouden harp met vijf zil
veren snaren (voor Ierland). Als 
schildhouders fungeren: rechts een 
leeuw en links een eenhoorn. De 
wapenspreuk luidt: „Suscipere et 
finire" (beginnen en voleindigen). 
De zegels der uitgiften 1850, 1851 en 
1856 vertonen boven da waardeaan
duiding het grote staatswapen van 
het vroegere koninkrijk Hannover. 
Hier volgt een verklaring van de sa
menstelling van het wapen. 
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Luchtpost 

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

«', 
ARGENTINIË , : > 

Eerste vlucht Buenos AiresVancouver door 
Canadian Pacific Airlines Ltd., l/6'56. 

Eerst dezer dagen kregen wij een stuk m handen van bo
vengenoemde vlucht en wij geven hierbij volledigheidshalve 
nog de bijzonderheden <■ 

VS Buenos Aires l/6'56, AS Vancouver 4'6'56 Spec, af
stempelmg m rode kleur, rechthoek met ronde hoeken: „1° 
de Junho 1956/(afb. routekaartje)/Vuelo Inaugural/Vancou
ver/Buenos Aires/de la Compania Canadian Pacific Airlines 
Limited". 

GRIEKENLAND 
Speciale vlucht AtheneMelbourne, november 1956. 

Door de Australische Luchtvaartmaatschappij „Qantas" 
werd ter gelegenheid van de Olympische Spelen in Mel
bourne een speciale vlucht van Athene naar Melbourne uit
gevoerd, de zgn ,01ympic Torch Flight", waarbij ook post 
werd vervoerd 

Een afbeelding (verkleind) van een met deze vlucht ver
voerde spec enveloppe geven wij hierbij 

Op de achterzijde van het stuk komt nog een spec, aan
komststempel van Melbourne voor „XVI Olympiad/Main 
Stadium Melbourne Vic Aust/afb kogelstoten/22 Nov 1956". 

SPAANS GUINEA 
Helicopterpost. 

Op 22 november 1956 had het Ie postvervoer per helicopter 
(proefvlucht) m Spaans Guinea plaats en wel van Santa Isa
bel naar San Carlos Spec enveloppen werden voor deze 
vlucht gebruikt, alsmede spec postafstempelingen zowel als 
VS (zwart, 6hoekig) en AS (zwart, rond) 

WIJ geven hierbij een verkleinde afbeelding van een met 
deze Ie vlucht vervoerde brief, alsmede een afbeelding van 

1.9.  / 

^^aniiii C,mpim .^^ttwaui ^iMii^ ! 

^t 2 . OarloB haam 
BaoquElllo, 29 

CERTIFICAm..,, k h V. i a 

de op de achterzijde van de brief voorkomende aankomst
stempel van San Cailos 

De spec 3regelige afstempeling. „Vuelo de/Ensayo por/ 
Helicoptero" is in rode kleur 

S 
f

UfdeiMUiftUl^l 

Compiete brief 
f "^^nTGksl^mp&l Balk (langstempel) 
2 Vernietingsstempel 165 (puntsiempel) 
3 Aankomststempel Joure (2 langstempels) 

2)e läemsic UU^! 
"" ^^l'v"" " ' "■"1 

\ * • * r ' J 

«5..j^*^»«^«»«. "* \ 

:? 

opengevouwen envelop de bnef 

voorzijde 
met 
zegel en 
adres 

achterzijde 
met 

aankomst en 
bestellersstempel 
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nëeuive 
IS a in de zc^elwiirde (du-- mei overeenkom Mg de 
bepaling* ri van de I I P ) Dt overdrukte ze^cU zijn* 
20 f -f 20 f olijtgroen radionionteuse 
30 f H 30 f briiHirood aardewerk\prsierster 
40 f + 40 f sepi 1 stitionschef 
60 f + 60 f rood, po>.tbeanibte 
1 Ft 4- 1 11 donke rbhuw, betonwerker 
2 11 + 2 H Uli hsser 

IERLAND 
Vermoedelijk in mei 1 s zullen hiei bij/ondere post 

zegels verschijnen ter herdenking van de schrijver 
Tomas 0 'Cnon ih tha in die enige tijd (geleden is over
leden en een zeer geliefd schrijver \\a<i Het zullen 
zegeK zijn m de wiarden 2 d en 5 d Ook worden 2 
postzegel» verw icht gewijd aan lohn Redmond, een 
van de \oor\echter» voor de on ifhinkeli)kliei 1 van 
Ierland De wiaulen dezer zegels zuil n vtrnioedelijk 
zijn 3 d en I sh ^ d 

MALTA 
De i%e verjiarda^ van de toekenning van het St 

George ktuia aan dit e ihnd dooi koning (i<orge VI 
voor het manmoedig gedrig v i n de bevolking in de 
laatste wereldoorlog zi i op een ^ t i l pListzcge!« worden 
herdacht Bijzonderheden zijn hieromtrent echter nog 
met bekend 

OOSTENRIJK 

E U R O P A 
B U L G A R I J E 

De in ons novenibernummer 1956 aangekondigde 
serie postzegels gewijd aan beroemde personen, ia inmid 
dels verschenen Wegens enkele afwijkmgen van onze 
melding, geven wij hierbij de opgave opnieuw, nl * 
16 st zwartgnjs, Benjamin I-ranklm (1706 1790) 
20 st sepia Rembrandt {1606 i66g) 
40 st lilarose Mozart (i75fi i 79 i ) 
44 st violet, Heinrich Heine (1797 1856) • 
60 st leigrijs George B Shaw (1856 1950) 
80 st sepia Dostowjewski (1821 1881) 
1 L groen Hennc Ibsen (1828 1906) 
2 L donkergroen Pierre Cune (1859 1906) 

D U I T S L A N D 
Bondsrepubl iek 

Op 22 februari jl werd de 100 jarige geboortedag 
van Hemrich Rudolf Hertz (geb te Hamburg 22 2 1857, 
overi te Bonn i i 1894) op een postzegel van 10 (pf), 
groen en zwart , met zijn portret herdacht Her tz was 
als professor werkzaam aan de universiteiten van 
Karlsruhe en Bonn en maakte zich grote naam op het 
gebied der fysica Het zegel werd m rasterdiepdruk 
vervaardigd naar het ontwerp van MüUer en Blase 
te Bonn Het werd gedrukt in de Bondsdrukkenj te 
Berlijn op papier met watermerk DBP in een oplage 
van 20 miljoen stuks 

West-Ber l l jn 
Op 7 maar t 3I zou hier een postzegel verschijnen 

van 20 (pf), ter herdenking van het 725 jarig bestaan 
van de stad Spandau, thans een der delen van Berlijn. 
Het geeft een afbeelding van deze stad m vroeger ja ren , 
naar een oude ets Het zegelontwerp is van Alfred 
Goldammer en de gravering van Egon Falz De oplage 
bedraagt 2 miljoen stuks 

F I N L A N D 
Op 3 maar t jl verscheen in de koerserende sene voor 

de gewone post een postzegel in de waarde van 50 (Mk), 
grijsgroen, met afbeelding van de kerk te Lammi Het 
zegelontwerp is van Olavi Vepsäläinen en werd gegra 
veerd door B Lkhoim 

Op 7 april a s v Igt m deze serie een zegel van 
60 (Mk) violet mei afbeelding van de burcht Olavio-
linna Ook dit zegel werd door Vepsalamen ontworpen, 
maai de gravering geschiedde door S Ronnberg 

De 15 (Mk) der koerserende sene verscheen in de 
ee\\n7i£rde kleur geelbruin i p v rood 

FRANKRIJK 
Op 16 februari j l verscheen het eerst te Parijs en 

op i8 februir i d a \ op de overige kantoren m het 
land een postzegel van 18 f rose, met portret van Victor 
Schoelcher {1804 i8gi) een bekend journalist in zijn 
tijd Het zegelontwerp en de gravering zijn van Pheul-
pin De plaatdruk ge->chiedde in vellen van 50 zegels 
m het bekende verticaal formaat 2 2 x 3 6 ram en tan
ding 13 Schoekher was een voorvechter voor de af
schaffing van de slavernij Hij zag zijn streven bekroond 
door het decreet van 27 april 1848, waarbij voor goed 
de slavernij werd afgeschaft voor alle I r anse koloniöa 
en bezittingen 

G R I E K E N L A N D 
De in ons vorige nummer aangekondigde postzegels 

gewijd aan de verbannen aartsbisschop van Cyprus 
Makanos I l i zijn inderdaad verschenen Zij vertonen 
he t portret van deze geestelijke, waaronder de tekst 
van een uitspraak van Churchill , daterende uit het jaar 
1907 en luidende , 1 think it is only natural that the 
Cypriot people vsho are of Greek descent should regard 
their incorporation w ith what may be called their 
mother country as an ideal to be earnestly, devoutly 
and fervently chensed " Op 3 waarden dezer zegels is 
de tekst in het Grieks, op een der waarden in het Engels 
en op een der waarden in het Frans 

H O N G A R I J E 

1 en zestal pobt/i_^tls v m de l\ >t.ibLit.uÜL sci a ÜU 
bachten en beroepen verscheen op 31 januari jl met een 
opdruk ten bate van het Hongaarse Rode Kruis Deze 
opdruk bestaat ui t het embleem van genoemde instelling, 
waarnaast een groot rood kruis en daarnaast de ver
melding van de toeslag, welke voor ieder zegel gelijk 

Op 4 maar t j l verscheen met frankeergeldigheid 
vanaf 7 maar t d a v een postzegel van 2 S 40, donker-
l i la , ter herdenking van de 100 jarige geboortedag van 
Prof Dr Ju l ius Wagier-Jauregg (geb 7 maart 1857 ia 
Weis , overl 28 september 1940 in Wenen), die o a . 
in 1927 de Nobel pnjs verwierf als psychiater Het 
zegel, d a t zijn portret vertoont werd ontworpen door 
Prof Robert Fuchs en gegraveerd door Georg Wimmer . 
De plaatdruk werd verzorgd door de Oostenrijkse Staats-
drukkenj in vellen van 50 zegels, met zegelafmeting 
2 9 , 8 x 3 8 , 5 mm (beeldmaat 25 ,8x34 ,5 mm) , en kam-
tanding I 4 % x i 3 l 4 Oplage i 500000 stuks 

P O R T U G A L 
Op 7 maar t jl verschenen 4 postzegels ter herdenking 

v a n de dichter , schrijver, dramaturg en redenaar Al
meida Garrett De zegels vertonen het bovengedeelte 
van het standbeeld voor deze persoon, dat vervaardigd 
werd door Barata Feyo en te Oporto werd opgericht . 
De gravering der zegels geschiedde door Prof F Lober 
en de plaatdruk werd verzorgd door de Oostenrijkse 
Staatsdrukkerij te Wenen De waarden zijn 
I E sepia oplage 8 000 000 stuks 
a E 30 violet ,, 7 000 000 ,, 
3 E 50 groen ,, 75o 000 ,, 
5 E . donkerrood ,, 250 000 , , 

R O E M E N I Ë 
Wij geven hierbij de afbeelding van de in ons januar i 

nummer gemelde 4 postzegels met afbeeldingen vaa 
bloemen, welke zegels op 25 september lO'ïó verschenea. 

1 Piï-sï^ 

1. 'M 
»t« iRi'ROMiMA 

L r = 3 a ^ 

1 

1 
«J 
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In (»n» ^c^vLeiuuci nummer vati het vorige jaar ni.iakten 
wij melding en gaven wij een afbeelding van een op 23 
juli Kj.'ïó verschenen postzegel van 55 b . donkerviolet, 
die werd uitgegeven ter gelegenheid van de 5e verjaar
dag van de invoering van de collectieve landbouw
bedrijven in dit land. Aangezien echter later gebleken 
is , dat het niet de 5e verjaardag maar de 7e verjaardag 
van voornoemd feit was, werd di t zegel op 18 October j l . 
opnieuw uitgegeven, doch met de V gewijzigd in VII 
en het geheel in bruinlila kleur. 

Tevens geven wij de afbeelding van de 5 postzegels, 
welke op 2'i october j l . werden uitgegeven ter gelegen
heid van de Olympiade en welke door ons werden ge
meid in het decembernummer 1956. 

Voorts geven wij hierbij de afbeelding van de 5 post
zegels, welke op 1 november 1956 verschenen en gewijd 
zijn aan , ,grote culturele ver jaardagen" , gemeld in ons 
januar inummer . Aangezien deze opgave echter niet 
geheel juist bleek te zijn, geven wij nu de verbeterde 
opsommine'. 

20 b . blauwviolet , Benj ."Frankl in 
55 b . olijf. Pierre Curie 
1 L. donkergroen, Henr. Ibscn 
I L 55 donkerpaars, Dostowjewski ' 
j L 75 felblauvV, H. Heine. 

De dierenserie 1956 verschefen opnieuw, maar nu 
ongetand en met gewijaigde \ l e u r e n , n l . : 
20 b . blauw en sepia, trapgans . 
20 b . bruin en groen, hgas . . ■ ■ ' ' 
35 b , blauw en zwart, forel • , . 
50 b . bruin en zwart , wild zv\ijn 
55 b . groen en bruin, beer 
55 b . violet en sepia, fasant 
I L blauw en bruin , lynx 
I L 55 geelbruin enr l i labruin, eekhoorp 
1 L 75 geelgroen en roodbruin, korlupen 
2 L blauw en sepia, gems 
3 L 25 groen en karmijnbruin, wilde eend 
4 L 25 sepia en grijsviolet, hert . 

Het feit, dat 75 jaar geleden de later beroemde 
violist George Enescu werd geboren, was aanleiding 
tot zijn herdenking op een tweetal postzegels en wel : 
55 b . donkerblauw, Enerscu op 5jarige ,leeftij'd , 
I L 75 roodbruin, Enescu op latere leeftijd. 

Met de afbeelding van een vliegtuig boven een land 
schap zouden 4 postzegels verschijnen voor de lucht
post , ieder zegel met een andere afbeelding en resp. 
in de waarden: 
20 b . groenblauw, groen, rood en geel 
55 b , groenblauw, oranje, bruin en rood 
1 L 75 groenblauw, oranje, rood en zwart 
2 L 55 groenblauw, oranje en geel. 

In de serie , ,grote culturele verjaardagen" werden 
einde december 1956 uitgegeven en zijn: 
35 b . rood, Toyo Oda (14201506) Japans schilder 
50 b . sepia, Ivan Franko (i8561916) Ukrainisch 

dichter 
2 L 55 l i la . Wolfgang Amadeus Mozart (17561791), 

Duits componist 
3 L 25 blauw, Rembrandt (16061669). 

R U S L A N D 
Op "i november 1956 verscheen een veelkleurige 

postzegel van 40 k. ter herdenking van de 30ste ver
jaardag van de st ichting van het Shatura kracht
stat ion (elektrische centrale) nabij MoTikou. Het zegel 
geeft een afbeelding van dit s ta t ion, terwijl in de om
lijsting de afbeeldingen zijn aangebracht van de Lenin
orde en van de orde van de rode banier van de arbeid , 
welke onderscheidingen aan deze centrale werden ver
leend . 

Op 17 november 1957 werd de 225ste verjaardag van 
de mili taire commandant A. V, Soevarov op een 3tal 
postzegels met tijn portret herdacht en in de waarden: 

40 k. lila en oranje 
1 R. l i labruin en geelohjf 
3 R. zwart en zalmkleur. 

Op 3 december 1956 verscheen een veelkleurig zegel 
van 40 k. ter herdenking van de 30ste verjaardag van 
de sterfdag van de kunstenaar V. M. Vasnetsov {1848
J926). Het zegel vertoont zijn portret . 

Dezelfde dag werd het eeuwfeest van de geboorte 
van J u . M. Sjokalsby {18561950), een bekend oceano
graaf, op een postzegel van 40 k, blauw en sepia, her
dach t . Het zegel vertoont zijn portret tussen 2 wereld
halfronden. 

Op 26 december 1956 werd de Ukrainische schrijver 
I . Franko (18561916) op een postzegel van 40 k. grijs
groen, met afbeelding van zijn portret herdacht . 

Dezelfde dag verscheen ook een postzegel van 40 k. 
karmijn, ter herdenking van de Indische dichter ui t 
de 4e en 5e eeuw, Kahdasa . Het zegel vertoont 2 boeken 
en een Indisch tafereel. 

Op 3 december j l . werd het 200jarig bestaan van 
het eerste Russische Staatstheater op een postzegel 
Van 40 k. zwart , geel en roodlila, herdacht . Het zegel 
geeft een afbeelding van dit theater te Petrograd te 
zien, alsmede het portret van zijn stichter G. Volkov. 

Een serie van 5 zegels bracht hulde aan beroemde 
Russen, n l . : 
40 k. zwart , rood en lichtrose, Maxim Gorky en een 

episode uit zijn boek , ,Moeder" 
40 k. lood en olijfbruin, M. V. Lonionosov en afbeel

ding van de universiteit te Petrograd 
40 k . bruin en donkerviolet , A. S. Pushkin en monu

ment van Peter I 
40 k. olijf, grijs en bruin , Shota Rustavely en een 

episode uit zijn gedicht , ,Ridder in de tijger
h u i d " 

40 k. chocoladebruin en groenblauw, L. N . Tolstoy 
en een episode uit zijn werk ,,Oorlog en V r e d e " . 

Op 6 februari j l . verscheen een postzegel van 40 k . 
olijf en violetblauw, met afbeelding van M. J u . Ler
montov (J8141841) en gezicht op de Darjalravijn iö 
de Kaukasus . 

Dezelfde dag verscheen een postzegel van 40 k. oranje
bruin en blauwviolet , met portret van V. G. Belinski 
en afbeelding van enige door hem uitgegeven bladen. 

Ook verscheen op deze dag een postzegel van 40 k . , 
blauw en bruin , ter herdenking van de 275jarige ge
boortedag van Vitus Bering. Het zegel vertoont zijn 
schip alsmede een kaart met de routes van zijn expe
d i t i es . 

Tenslotte melden wij nog een op diezelfde dag ver
schenen zegel van 40 k. sepia en grijs, ter herdenking 
van de 50ste verjaardag van de sterfdag vai D . E . 
Mendeljef. Het zegel vertoont zijn portret . 

iV««*»i« l l ■■■■■ ««wi^fiimFimn 

T S J E C H O S L O W A K I J E 
Wij geven than'; de afbeelding van de 4 postzegels 

gewijd aan beroemde personen, gemeld in ons vorige 
nummer. 

De officiOle eerstedag enveloppe voor deze zegels 
werd ontworpen door Svabinsky en gegraveerd door 
Jaro^l.iv Goldschmied. Zii vertoont een tak rozen. 

'■■jygyM'P <"!■■■■ 

V A T I C A A N 
De in ons vurige nummer gemelde zegels met afbeel

ding van de Poolse , ,Zwarte M a d o n n a " zijn ontworpen 
door Casimira Dabrowska en gegraveerd door Mario 
Colombati . 

Z W I T S E R L A N D 
Het schijnt in het voornemen te liggen het 75jar 

bestaan vande St . Gotthardspoorweg dit jaar op een 
postzegel van 10 c , groen, te herdenken, met afbeeld in 
van een trein op de benedenbrug bij Biaschina. 

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

Op 20 februari j l , verscheen de 20 f. met afbeelding 
van de binnenplaats van het Bardopaleis. 

ANGOLA 
Het feit, dat een eeuw geleden José Maria Antunes, 

die later een bekende geestelijke in di t gebied werd, 
het levenslicht zag, werd op een postzegel van 1 E . , 
roodbruin, met zijn portret herdacht . 

A U S T R A L I Ë 
Gelijk met de in ons vorige nummer aangekondigde 

postzegel van 4 d . met portret van koningin Elisabeth I I , 
welke op 13 maart verscheen, kwam ook een ï sh 7 d. , 
roodbruin, tot uitgifte. Dit zegel is in dezelfde ui t 
voering als de I sh, Ï4 d ' , en werd gedrukt in vellen 
van 120 zegels. Wij geven hierbij de afbeelding. 
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De bovengenoemde i sb . Yz d. zal met verder worden 
aangemaakt , doch blijft verkrijgbaar zolang de voor
raad s t rekt . 

Op 6 maar t verscheen een nieuwe lo d. met portret 
van bovengenoemde koningm. Dit zegel is in dezelfde 
uitvoering en afmeting als het zegel van 4 d . , da t wij 
vorige maand hebben afgebeeld. Dit zegel werd gedrukt 
in vellen van 160 zegels. 

Op 27 maart a . s . volgt een postzegel van 2 sh . , 
b lauw, met Inschrift , .Antarctic T e r r i t o r y " . Dit zegel 
zal zowel voor frankering in bedoeld poolgebied als in 
het moederland geldig zijn en aan alle postkantoren m 
het land verkrijgbaar zijn. Vermoedelijk zal d i t het 
eerste zegel zijn van een serie voor permanent gebruik 
in het poolgebied. Het vertoont een kaart van het ge
noemde gebied en de ligging daarvan ten opzichte van 
het moederland. Links van deze kaart is een scene 
afgebeeld voorstellende de plaatsmg van de Australische 
vlag in de streek van de Vesfo ld-bergen, hetgeen op 
3 maar t 1954 plaats vond. De er op voorkomende per
sonen zijn van links naar rechts Peter Shaw, metereo-
loog; Phi l ip Law, directeur van de afdeling voor de 
poolstreken van het Departement van Buitenlandse 
Zaken; en Dr Arthur Gwynn, ornitholoog. Het ontwerp 
voor di t zegel is van T . Lawrence, de werktekening en 
gravering werden verzorgd door de Bankbil je t ten-
drukkerij van de Bank van het Gemenebest van Austra
lië te Melbourne, waar de zegels in plaatdruk werden 
vervaardigd. 

Op 17 april a . s . zal het eeuwfeest van Verantwoor
delijk Bestuur in Zuid-Australië op een postzegel van 
4 d. worden herdacht . Dit zegel zal in hetzelfde formaat 
zijn als de 4 d . Olympische Spelen en wordt gedrukt 
in vellen van 120 zegels op papier zonder watermerk. 
Het geeft een afbeelding van het wapen van de S taa t 
Züid-Austral ië . In feite is de juiste da tum der her
denking op 22 april a . s . , maar aangezien dit Paas
maandag is, is de postzegeluitgifte vervroegd. 

BOLIVIA 
Een verplicht bijplakzegel ten bate van de aanleg 

van vliegvelden verscheen in de waarde van 20 b . , 
bruin , met afbeeldmg van een vliegtuig boven snel
wegen . 

BRAZILIË 
O p 3 i januari j l . verscheen een postzegel v a n Cr $ 2 , 4 0 . 

chocoladebruin, ter herdenking van de 2e ui tbreiding 
van de Nationale Hoogoven Maatschappij te Volta 
Redonda (100 km van Rio de Janeiro aan de weg naar 
Sao Paulo) . Het zegel vertoont een vergrootglas waar 
doorheen het ui ts tor ten van vloeibaar staal is te zien. 

• Op het handvat van het vergrootglas s taa t vermeld 
1.000.000 t (on) . Het zegel werd in rasterdiepdruk ver
vaardigd in vellen van 50 zegels {5 rijen hor . en 10 rijen 
vert . ) op papier met watermerk Brasil-ster-Correio. 
Onze medewerker, de heer K. Filet te Sao Paulo zorgde 
voor bericht en zeeel. 

Op 22 tebruan j i . zou een postzegel voigen van Cr$ 
3,30 ter gelegenheid van de Padvindersbijeenkomst 
te Ilha do Governador (Gouverneurs-eiland) in de 
Baai van Rio , zulks in verband met de herdenking 
van het 50-jarig bestaan der padvinderij en de loo-jarige 
geboortedag van Baden Powell . 

Het zegel dat in januari j l . zou verschijnen ter ere 
van de spirit istische beweging, is verschoven naar 
apri l a . s . 

C A M B O D J A 
In ons januarinummer meldden wij, da t de 3 post

zegels, uitgegeven ter herdenking van het feit, dat di t 
land een jaar geleden tot de V .N . werd toegelaten, op 
14 december il . waren verschenen. Dit was ontleend 
aan de betreffende mededelingen, maar door het ge
beuren om en in het Suezkanaal moest het schip , d a t 
de zegels derwaarts vervoerde, zijn reis om de K a a p 
maken, hetgeen tot gevolg had , dal de zegels eerst op 
12 januari j l . ter plaatse van bestemming kwamen . 
Vermoedelijk is toen de uitgifte spoedig gevolgd, doch 
hieromtrent ontbreken nadere berichten. 

C A N A D A 
Hier zullen deze maand 4 postzegels in samenhang 

verschijnen met afbeeldingen, welke op de sport be
trekking hebben, n l . skiën, zwemmen, vissen en jagen. 
De ontwerpen voor deze zegels zijn van Lauwrence 
H y d e , een employé van de Nat ionale Filmmaatschappij 
te Montreal . 

C O L U M B I A 
Een tweetal postzegels, dat op 28 december 1956 

verscheen, verenigt reclame voor nationale produkten 
met de herdenking van een zeer bewonderenswaardige 
m a n , n l . de 167 (ja, heus 167 !) jaren tellende inwoner 
van dit land, wiens afbeelding op de zegels staat en 
die genaamd is Javier Pereira. De zegels * vermelden 
tevens een uitspraak van deze persoon, n l . : , ,Do not 
Worry , take lots of coffee, smoke a good c i g a r " . De 
waarden der zegels zijn: 

5 c, blauw 
20 c . karmijnrood. 

C U B A 
Op 22 februari j l . verschenen hier 2 postzegels ter 

gelegenheid van het padvindersjubileum. Het zijn voor 
de gewone post een zege! van 4 c. en voor de luchtpost 
een zegel van 12 cent . Nadere gegevens ontbreken nog. 

D O M I N I C A A N S E REPUBLIEK 
De in ons vorige nummer aangekondigde 3 postzegels 

ter propagandermg van de herbebossmg van het land, 
zijn thans verschenen in een oplage van 500.000 series, 
bestaande uit de zegels voor de gewone pos t : 
5 c. rood en groen, ceder 
6 c . roselila en groen, pijnboom 
en voor de luchtpost 
13 c . oranje, bruin en groen, mahonie . 

De 2e internationale veetentoonstell ing, welke t e 
Ciudad Trujillo werd gehouden, was aanleiding tot 
de uitgifte van een postzegel van 7 c. b lauw, rood 
en bruin, met afbeelding van een paardekop en globe. 

Op 8 januari j l . verschenen de zegels, welke werden 
uitgegeven ter herdenking van de Olympische Spelen, 
met een toeslag-opdruk van 2 c . ten bate van de hulp 
aan de Hongaarse vluchtel ingen. De opdruk vertoont 
een rood kruis in een cirkel, waar omheen de woorden-
,,Asistencia Refusiados Hungaros i 9 5 7 " -

Ook het miniatuurvellet je kreeg een soortgelijke 
opdruk met toevoeging , ,Para los Victimes de la R e -
ciente Barbarie Comuni s t a " en met een toeslagopdruk 
van 25 c , bovenaan het velletje. Benedenaan is het 
embleem der V . N . aangebracht met vermelding van 
de resolutie der V . N . , waarbij de Sovjet-Unie voor 
zijn handelingen werd veroordeeld. Er werden 50.000 
series zegels en 5000 miniatuurvellet jes overdrukt . 
De extra-opbrengst zal via het Dominicaanse Rode 
Kruis ten goede komen aan de Hongaarse vluchtel ingen. 

ECUADOR 
De in ons januar inummer aangekondigde sportzegels 

verschenen ter gelegenheid van het 6e Zuid-Amerikaanse 
basket-bal kampioenschap, d a t in augustus j l . t e 
Quito werd verspeeld, zijn 2 zegels voor de lucht
pos t , n l , : 
I S. roselila, wapen van Ecuador en basketbal

speelsters 
1 S. 70 groen, kaar t van Zuid-Amerika met vlaggen 

der deelnemende staten en basketbal-speelsters. 
In de koerserende serie hadden enige kleurwijzi-

gingen p laa t s , n l . voor de gewone post : 
20 c. rood, i . p .v . olijfbruin, de Babahoyo-rivier 

(prov. Los Rios) 
1 S. oranje i .p .v . b lauw, San Pablomeer ( ïmbabura) 

en bij de luchtpost: 
50 c . groen i . p .v . leigrijs, grot van Rumichaca (prov. 

EI Carchi) 
2 S . bruin u . p . v . rood, missie te Aguacote (prov. 

Zamora-Chinchipe) . 

F O R M O S A 
Het zegel zonder waarde-aanduiding, karmijn, met 

berglandschap (Yv 786) verscheen op 25 december j l 
in de gewijzigde kleur oranjerood en met een opdruk 
0,10 in zwart . 

Het 75-jarig bestaan van de Chinese telegraafdienst, 
werd op een_4-tal postzegels herdacht , uitgegeven op 
28 december j l . , n l . ; 
40 c. grijsviolet 
$ 1,40 karmijnrood 
$ 1,60 groen 
$ 2 b ru in . 

F R A N S M I D D E N - A F R I K A 
Het in ons vorige nummer aangekondigde zege! van 

15 f., gewijd aan de Souvereine Orde van Malta, zou op 
1 maart j . I . het eerst te Brazzaville verschijnen. Het 
zegel geeft een afbeelding van de leprozerij te Mayumba, 
Het vermeldt onder de aanduiding , ,Orde souverein de 
M a l t e " het inschrift , ,Lut te contre la L è p r e " (strijd 
tegen de lupus) . 

F R A N S W E S T - A F R I K A 
Het eveneens m ons vorige nummer aangekondigde 

zegel van 15 f., gewijd aan de Souvereine Orde van Malta 
verscheen het eerst op 11 maar t j .1 . te Bamako . Dit ?egel 
geeft een afbeelding van een speciale missie met au to ' s 
ter bestrijding van de lupus. Links boven 'itaat tiet 
Malteser Kruis . Het inschrift is a h bij bovengenoemd 
zegel. 

G H A N A (Goudkust ) 
Op 6 maart j . I . werd de Goudkust als een zelfstandige 

s taa t in het Britse gemenebest opgenomen en hield 
daarmede op een Engelse kolonie te zijn. De plechtige 
uitroeping der onafhankelijkheid had in de hoofdstad 
Akkra plaats in tegenwoordigheid van de hertogin 
van Kent . 

Dat di t feit ook op de postzegel wordt herdacht was 
wel te verwachten. Er verschenen 4 herdenkingszegels 
met het inschrift , ,Ghana Independence Comme
moration 6th March 1957" . Deze zegels vertonen in een 
medaillon het portret van de eerste minister Dr . K ^ a n e 
Nkrumah , en voorts een zeearend tegen een achtergrond 
van een kaart van Afrika. De waarden zijn: 
^Vt <\. karmijn 4 d. geel 
2^2 d. groen i sh. 3 d . blauw 

Bovendien zullen de volgende waarden der thans nog 
koerserende serie worden voorzien met de opdruk: 
, ,Ghana Independence 6 March 1 9 5 7 " . Deze wastrden 
zijn y2 I . I Va > 3 en 6 d . , 1, 2, 5 en 10 sh , 

Beide series worden gebruikt tot da t de nieuwe 
definitieve zegels zullen verschijnen. 

KOREA ( N o o r d ) 
In de koerserende ^erie postzegels verscheen in 

september 1956 een zegel van 2 w . , lichtblauw en met 
de afbeelding van de Don Mun Poort. 

In October ).I. verscheen in deze serie een zegel 
van 40 w. , geelgroen, met afbeelding van het Moran-
bong Gukjang theater . 

In dezelfde maand verscheen een postzegel van i w . , 
zwar t , met afbeelding van een turnster en een zegel van 
10 w . , olijf zwart , ter herdenking van de loe verjaardag 
van de Kin 11-Sung universiteit . 

KOREA (Zuid) 
Op 4 dezer verscheen een serie van 3 postzegels ter 

gelegenheid van de Dag van de Postzegel, welke serie 
bestaat u i t : 
20 w. blauwgroen, postkantoor te Seoul. 
50 w. rood, de eerste Koreaanse postzegel. 
55 w. grijsgroen, muilezel-postvervoer. 

Dezelfde dag verschenen 3 postzegels voor de gewone 
post , n l . : 
10 w. karmijnrood, hibiscus-bloem 
20 w. lila, portret van koning Se-Zong. 
50 w. bruinviolet , observatorium van Kyong-ju. 
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L A O S 
De in ons vorige nummer aangekondigde zegels met 

afbeeldingen van muziekinstrumenten uit d | t gebied 
zouden op 25 maart a s verschijnen en de volgende 
waarden omvatten 
voor de gewone post 2, 4, en 8 K 
voor de luchtpost 12, 14 en 20 K. 

LIBYE 
Ter gelegenheid van het ■\rabische postcongres, dat 

op 9 februari jl te Tripoli aanving verscheen op 10 
f cb ru in ] 1 een ?egel van 15 m blauw, met afbeeldmg 
v in een bol wairop een posteuibleern, welke zijn licht 
n n r de aardbol zendt 

Op 12 februari j l verscheen de 500 m roodbruin, 
overeenkomstig bovengemeld zegel 

Beide zegels werden in ras ter diepdruk vervaardigd 
na ir het ontwerp van Sayad Fuad Kabazi te Tripoli 

M A D A G A S K A R 
De in ons vorige nummer aangekondigde 3 zegels, 

betrekking hebbende op de cultures van dit gebied, 
verschenen op 12 maart jl en zijn 

2 f broodboom (ontwerp en gravering van Cheffer) 
4 f kruidnagel ( ,, ,, , , ,, Munier) 

12 f vanille ( ,, , , , , ,, Pheu lpm) , 

MAROKKO (Zuid) 
Terwijl het noordelijk deel van Marokko, dat vroeger 

onder Spaans gezag s tond, nu zelfstandig is en zich 
Noord Marokko noemt, is het zuidelijk deel nog onder 
Frans gezag Ter onderscheiding duiden wij di t gebied 
verder aan als Zuid Marokko 

De in ons octobernummer 1956 gemelde serie post 
zegels voor de gewone post van Zuid Marokko, werd 
nog met 2 waarden aangevuld, nl van 25 f en 70 f., 
beide eveneens met het portret van Mohammed V 

MAROKKO (Noord) 
Volgens het blad Le Timbre is bij de Franse Staats

drukkerij een serie postzegels in bestelling overeen
komstig de Mohammed V zegels van Zuid Marokko, 
met di t verschil echter, dat deze zegels het opschrift 
, ,Marruecos" zullen dragen en een waarde aanduiding 
in Spaanse munt Het zouden zijn 
30 c blauw en zwartblauw 
70 c geelbruin en lila 
I P 50 groen en roodlila 
3 P groen 
7 P rood 

M E X I C O 
Het luchtpostzegel (Yv 175) i P blauwgrijs dans 

van de wassende i m m verscheen in gewijzigde kleur, 
nl blauwgroen 

' N I E U W  Z E E L A N D 
Het postkantoor in het Ross gebied (zuidpoolstreek) 

werd op II januari jl , na aankomst van de expeditie 
■derwaarts, geopend op de basis Scott , en de 4 post
zegels afgebeeld m ons decembernummer, aldaar 
verkrijgbaar gestekl Aanstonds werden pim 100 000 
eerstedag enveloppen welke daarheen waren mede
genomen, ifgestenipeld en in de postexpeditie opge 
nomen Bedoelde 4 zegels werden tegelijkertijd ook 
verkrijgbaar gesteld aan de filatelisten loketten m 
Nieuw Zeeland te Auckland Wellington, Dunedm en 
Chn^itrhurch 

N O O R D  B O R N E O 
In de seiie met portret van koningmg Elisabeth I I , 

waarnaast een landschap o d , verschenen op 1 februari 
j l . de waarden 

3 e. groen cocospilmen. 
S 5 geelgroen nelvissenj 
$ 10 grijsblauw wapen van het land 

P A K I S T A N 
Ter herdenking van de ie verjiardag van de repu 

bliek zullen met frankeergeldigheid vanaf 23 maart a s 
2 postzegels verschijnen resp in de waarden 2 ^ en 
3Ï^ a Ook een enveloppe met inf,edrukte zegel ad 
11/2 ^ • een enveloppe voor aingetekende verzending 
ad 514 ^ en een briefkaart it\ <} pies m gewijzigde 
tekening zullen eveneens tot dc/e nieuwe uitgave beho 
ren Filatelisten in Nederland kunnen deze en andere 
uitgiften \ a n Pakistan aanvragen bij de ambassade van 
di t land in België 153 av de 1 ervueren Brussel 

P A N A M A K A N A A L ZONE 
Het feit dat het dit jaar 75 jaar geleden zal zijn, 

d a t de werkzaamheden aan di t kanaal een aanvang 
namen z i l op een bijzondere postzegel worden herdacht 

P H I L I P P I J N E N 
Het m ons vorige nummer aangekondigde zegel van 

5 c , uitgegeven ter gelegenheid \ a n het wereldkamp 
voqr padvinders en padvindsters dat v ui ig januari tot 
2 februari jl te Quetzon City werd gehouden, verscheen 
op 19 januar i jl en zowel getand als onget ind 

SALVADOR 
Het 100 j a n g bestaan van de hoofdstad San Salvador 

m haar huidige vorm werd op een 7 tal postzegels 
voor de gewone post en een 5 tal zegels voor de luchtpost 
herdacht De waarden zijn 
voor de gewone post voor de luchtpost 

1 c oranjerood 10 c oranjegeel 
2 c donkergroen 20 c vermiljoen 
3 c violet 50 c oranje 
7 c oranje i C geelgroen 

10 c blauw 2 C oranjerood 
50 c brum 

I C vermiljoen 

St C H R I S T O F F E L  N E V I S en ANGUILLA 
Het in ons vorige nummer j^emelde herdenkingszegel 

betreffende Alexander Hami l ton , dat op 11 januari 
j l verscheen m de kleuren blauw en groen vertoont 
links genoemde persoon staande met een rol in de hand 
en rechts een gezicht op het eiland \ e v i s waar hij 
geboren w erd 

In de serie met portret van koningin Elisabeth II 
verschenen op i februari jl de 8 c en $ 2,40 

SYRIË 
De Dag van de Boom werd op 27 december jl op een 

tweetal postzegels voor de luchtpost herdacht , nl 
10 p olijfbrum, bosgezicht 
40 p bliuwgrijs idem 

T H A I L A N D 
De 2)Oo jarige sterfdag van Boeddha zal in juli of 

augustus a s aanleiding zijn tot de uitgifte van een 
serie postzegels 

T R I S T A N DA C U N H A 
Op i februari jl verschenen de 5 aangekondigde port

zegeis (zie ons meinummer 1956, waar echter een druk
fout de zegels tot postzegels maakte) Het zijn* 
1 d rood 4 d bl luw 
2 d oranje 5 d roselila 
3 d j,ioen 

T U N I S 
Met uitzondering van de 25 f vruchtenkraam en 

30 f verkoop gemeld in ons decembernummer op blz 
276, welke zegels op 13 oktober jl verschenen ter 
gelegenheid van de 4e Internat ionale Beurs van Tunis , 

zijn de ovengt daar genoemde zegels nog niet verschenen 
en IS het nog niet bekend wanneer dit wel het geval 
zal zijn ZIJ vormen dan ook een afzonderlijke serie 
Do genoemde zegel van 30 f zal echter niet in die 
waarde verschijnen maar een zegel van 20 f. zijn 
zodat de '^erie zal bestaan uit 
12 f druiven 18 f oogst 
15 f olijftak 20 f huwelijksgeschenken 

U R U G U A Y 
In de melding in ons vorige nummer is door een diuk 

fout bi| de uitgifte der zegels ter gelegenheid van de 
eerste postzegel van dit land de waarde 21 c gemeld, 
betf,ecn echter 31 c moet zijn 

VENEZUELA 
De in ons vorige nummer gemelde zegels, welke nog 

ter aanvull ing van de serie zegels, gewijd aan openbare 
werken zouden verschijnen zijn inmiddels tot uitgave 
gekomen en zijn 
5, 10 en 15 c 0 ' L e a r y lyceum 
40 en 45 c autobaan Caracas La Guaira 
75 c Bolivar 
80 c universiteitsziekenhuis te Caracas 

Van de 15 postzegels aangekondigd in ons voi ige 
nummer en welke zouden verschijnen ter gelegenheid 
van het Amerikaanse boekenfestival zijn de twee 
eerste wiarden verschenen, nl de 10 c en 40 c / i j 
vertonen een opengesligen boek omringd door vlaggen 

V E R E N I G D E N A T I E S 
Op 8 april s a zullen 2 postzegels verschijnen ter 

ere van de internationale polit iemacht der V N , die 
op 5 bovember jl werd ingesteld De zegels werden 
ontworpen door 01e Hamann (Denemarken) en vertonen 
het embleem der U N E F zoals dat door bedoelde 
poli t iemacht thans op de uniform wordt gedragen 
De waarden zullen zijn 3 en 8 c 

Op 27 mei a s volgt een zegel van 4 c voor de lucht 
post en op 24 October a s de twee gebruikelijke zegels 
ter gelegenheid van de Dag der V N , en op 10 december 
de jaarlijkse 2 zegels ter herdenking van de Rechten 
van de Mens 

VERENIGDE S T A T E N VAN AMERIKA 
Op 23 februari jl verscheen het eerst te New York 

het zegel van 3 c lilarood, ter herdenking van bet 
eeuwfeest van de stichting van het Amerikaanse Inst i 
tuut van Architecten Het zegel in het beiende horizon
tale formaat vertoont links een moderne ondersteu
ningspilaar (paddestoel), waarachter een kapiteel 
van een Conntische zuil Het inschrift luidt . .Americin 
Ins t i tu te of Architects 1957" Oplage voorlopig i ' 'o 
miljoen stuks 

Het in ons vorige nummer gemelde en op 11 februari 
j l verschenen zegel van 3 c , uitgegeven ter herdenking 
van het i j o jarig bestaan van de s t icht ing Coast and 
Geodetic Survey werd ontworpen door Matthew D 
Fenton, de omlijsting, letters en cijfers door Howard 
F Sharpless 

V I E T  N A M ( N o o r d ) 
Hier verscheen een serie van 7 postzegels ter her 

denking van de landverdeling onder de boeren Het zijn 
zegels die alle een afbeelding geven van boeren in 
afwachting van de landverdeling De waarden zijn 

5 d geelgroen 50 d lilarood 
10 d lichtgrijs 80 d lichtrose 
20 d geeloranje 100 d l i ch tbrum. 
40 d kobalt 

De wederopneming van Hanoi in de volksrepubliek 
was aanleiding tot de uitgifte van 4 postzegels met 
afbeelding van een parade te Ba Dinh De waarden zijn 

500 d blauw 2000 d ultramarijn 
1000 d violet 300D d blauwgroen. 

Direct geld 
voor verzamelingen, partijen, 

massagoed en kilowaar 

Vraagt gratis inkoopslijst massawaar 

POSTZEGELHANDEL 
G. VAN DER EIJNDE 
Petristraat 8, Utrecht (Oog in Al), Tel 31082 

f e koop 
gevraagd 

Voor belangrijke objecten, 
bezichtiging ter plaatse 
Geen collectie te groot, 
a'tijd prompte betaling 

KILO'S NEDERLAND 

MASSAGOED 
Nederland en Kolomen alsmede buitenland 

SERIES NEDERLAND 
gebruikt en ongebruikt, m het bitzonder vanat 

1949 doch ook oorlogsuitgaven 

VERZAMELINGEN EN PARTIJEN 
vooral overzee 

Uitvoerige offertes aan 

POSTZEGELHANDEL A. J. DE W I T 
Albrecht Durerstraat 4 — AmsterdamZ — Telefoon 713489 
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NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
Wnd-secr D J G Verzijden, Gode-
Imdeweg 44, Naarden Tel K ?959 5427 

Secretariaat De secretarissen der afdelingen dte 
het jaarverslag over 1956 met de ledenlijst per 1 
januari 1957 nog niet hebben ingezonden, woiden 
beleefd doch dringend verzocht deze omgaand in 
te zenden aan het wnd secretanaat Godelindeweg 
44 Naarden 

Agenda Algemene Vergadering Voorlopige agenda 
voor de algemene veigadermg welke zal worden 
gehouden op donderdag 30 mei 1957 (Hemelvaarts 
dag) te Krommenie 
1 opening en mededelingen ? verslag ^an de alge 
mene vergadering 1956 inmiddels reeds afzonderlijk 
veischencn 3 verslag over 1956 4 verslag van de 
penningmeester met rekening en verantwoording 
over 1956 5 verslag van de afdeling rondzending 
met de rekening en verantwoording over 1956 6 
rappor t van de financiële commisie 7 begroting 
1957 8 vaststelling van het aantal bestuursleden 
He t Bestuur stelt voor hierin geen wijziginj, te 
brengen 9 verkiezing van drie bestuursleden De 
heren C M Loef J P Lienesch stellen zich her 
kiesbaar Het Bestuui zal t z t een kandidaat stellen 
in plaats van wijlen de heer P J M Boel 10 ver 
kiezing Ie secretaris Afdelingen en leden die nadere 
kandidaten wensen te stellen worden verzocht hier 
van mededelint, te doen aan het wnd secretanaat 
vóór 25 maart 1957 11 benoeming financiële com 
missie 12 plaats waar de volgende algemene ver 
gadenng za worden gehouden Het Bestuur s elt 
voor Amsterdam 13 wat verder ter tafel zal wor
den gebracht 14 rondvraag 15 sluiting 

Verschijnt in jaarboek 1957 

Afdelings>-ecreiariaten 
ALKMAAR I P Lienesch Kennemersinge) 2, 

Alkmaar Tel Ï957 
Al MELC) A H lan-ïcn Bornerbrceksestraat 28 B, 

Almelo 
ALPHEN a d / R U N 1 C Meijer Zaalbergstraat 

52 Alphen sid Rijn 
AMSTERDAM Ed Verff Maasstraat 20 B Am

sterdam Z Tel 72n78 
APELDOORN B ten Hoopen lachtlaan 134, 

Apeldoorn 
ARNHEM ] F W Uylenberg Is Evertslaan 

19 I A'-nhem Tel 22450 
BODEGRAVEN M Trouw Prinsenstraat 37. 

Bodegraven Tel 2126 
BOSKOOP C Bulk Reuerskoop 142, Boskoop 

Tel 3043 
CASTRICUM W M Hendrikse Kon Wilhel-

minalaan 26 Castricum 
C O E V O R D E N H G e r n t s Hol thone D 8 Giams-

bergen 
C U R A C A O I Everts De Rouvilleweg 69 Wil

lemstad 
DEVENTER C Pohlmann Schoolstraat 22, 

Deventer 
D O R D R E C H T P Kraaijeveld Singel 190 Dor

drecht Tel 4858 
GOOI EN EEMLAND Wnd secr C M Rogge

veen Nolseweg 14a, Blaricum 
*s G R A V E N H A G E P A F Bloys van Treslong 

Prins Sadeestraat 22-A Den Haag 
HAARLEM ] H Geerling Cesar Francklaan 13, 

Heemstede Tel Haarlem 38759 
KROMMENIE S N Lut t ik , Oraniestraat 3 Wor-

merveer Te! 81169 van 7 30—17 30 uur 
LEIDEN Dr K A Andnesse Temminckstraat 2 

Leiden 
L O C H E M J H Boom Villapark L 96, Barchem 
MONSTER 1 M Neervoort Molenweg 44 

Monster 
NIJMEGEN B A O n t r o p , Zebrastraat 3, Nij-

ttiegen Tel 31277 

STEENWIIK P J Heidinga Meppelerweg 67, 
StLcnwijk 

T ^ LNTE I Velleman, Nieuwstraat 5, Hengelo, 
Tel 2681 

ü T R t C H T Ir M \an der Voort , Willem Ba-
renizstraac A7 Utrecht 

VLAARDINGEN P ] Slangen. Merellaan 43, 
Vlaardingcn 

VOORBURG Ir ] «ipkes Hoekwaterstraat 82, 
Vooi burg 

V O O R S C H O T E N J C Nell Narcisstr 10 bov , 
Voorschoten Tel 2248 van 9—5 

W I S T FRIESLAND G L Stap Tweeboomlaan 
151 Hoorn 

Nieuwe leden Alle aanmeldingen in het januari-
nu nmer 

Aanmeldingen 94 P Blom Stationsweg 67 Bieu-
kelcn 186 J Brouwer Apeldcornseweg 20 Vaassen 
193 E Boer Rijksweg VIII 2 Willemsoord, 204 
R H Buning N Hoofdstraat 85 Krommenie , 275 
W I Diedenx Merellaan 37 Aerdenhout 321 
J L F in \ a n Dra^t Celebe^straat 80 Den Haag 
395 K Houwer Oosterstraat 51, Steenwijk 435 j 
A Hoffs Krommenierweg 121, Wormerveer 482 
M Honing Serooskerkenstraat 83 Krommenie 
604 P P A E van Heeswijk, Dr Becuinlaan 48 
Vooibu ig 615 Mevr M W de Jonge Krol T u k 
19 Steen wijkerwold post Steenwijk 682 Jac W 
Lut Brugstraat 41 Middenmeer 750 E de Lanoy, 
Prinses Margrietplancsoen 68 Bussum, 751 A Lu-
bach Amsterd Straatweg 907 Utrecht 772 N T h 
L M Rcnckens Surinameweg 4 Nijmegen 823 J 
W de Raad Brinklaan 218 Apeldoorn 838 Mej 
D Spaander K 60 Twisk N H 969 A C Tom 
br nk de la Rcystraat 93 A Rot terdam Z 1002 
H de Vlies P L Takstraat 6 Zaandam 1106 
A G Verdenius Bosboomstraat 18 Arnhem 1150 
C P aan de Wiel Hooftstraat 57 Dordrecht 1193 
C O Wichel ts Laan v Nieuw Oost Indie 282 
Vooiburg 1071 T A Zomer Wat ts t raa t 6 W o r -
mer\eer 

Opnieuw ingeschreven H Kramer 504 Djalan 
Sobolga Pematang Siantar Sumatra Indonesia 

Overleden 446 N EVrukker 
Bedankt 212 Ir G v d Neut 
Geroyeerd wegens wanbetaling 1736 J L Sthecr 

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

Bedankt 423 H M Kersemaekers 717 1 du 
Midy 313 P F A Verhagen 659 Mr H G 
Ubbink 

Geroyeerd 294 F A A v Berkel, 96 C F Buis, 
649 J A de Koning, 298 W Leeman 661 B A C 
Oosterbaan 399 A P de Ruyter 98 C B J H 
Vogels, 590 I Zonne 

Adspirantlid 659 J Deurloo Ba\elselaan 177, 
Breda 

Overleden 81 A H Biermans 
Cramerus-plaquet te Deze filatelistische ander 

scheiding werd dit [aar uitgereikt aan de heer 
R Wartena 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „HOLLANDIA", 

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

Ledenvergadering op vrijdag 29 maart 1957 te 20 15 
uur in hotel , ,Krasnapolsky" Warmoesstraat, Am
sterdam C De veiling wordt gehouden van 19 30— 
20 15 uur 

Kandidaatleden 337 J Groeneveld, Fannius 
Scholtenstraat 9 I Amsterdam W 334 Dr J 
Spaander, Rubenslaan 9, Bilthoven, 347 D P Valeg-
gia Jr , Lekstraat 24 II, Amsterdam Z 

Nieuwe leden 313 J H de Breet, Victonaplein 
12 II Amsterdam Z , 315 E Dalman, p/a Louis 
Coupeiusplein D5 's Gravenhage 307 H Goede
moed Utrechtseweg 279, De Bilt (U ) , 319 R H 
Nieuwolt lan van Galenstraat 263 III , Amsterdam-

W 295 H N M A Robertz , Dorpsstraat 78, 
Nicuwveen (Z H ), 323 B Romiin Henr Ronner 
straat 6 I Amsterdan Z 301 Mevr H Sanson 
Steiner Beetho\enstraat 89 II Ain terdam Z , 311 
A Schippei Corn Springersttaat 24 hs Amster
dam Z 

Bedankt 205 ] A 1 Baar« 
Correctie lidmaatschapsnummer D Jonker No 

642 n o r d t No 190 

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 

Vergadering De eerstvolgende vergadering zal ge 
houden worden op donderdag 28 maart a s des 
avonds 20 uur in Dihgentia, Lange Voorhout 5, 
Den Haag 

Nieuwe leden J Ph Elzerman Mr H C Fer
guson C ^an Brederode Mr F W Bolk 

Kandidaat leden Mevr 1 A de Geer Wester, 
Kranisxogellaan 14 A R Verboom Laan van Poot 
278 beiden te Den Haag Drs F van der Eist, 
Emniastraat 47, Rijswijk Z H , P Bakker Schut, 
Piet Heinst aat 21 Den Haag 

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

Bestuursvergadering op dondeidag 21 maart a s 
ten huize van de heer Albeis 

Ledenvergadering op dinsd-ig 26 maar t a s des 
n m 8 uur in TIVOLI 

Spreker W B Brocx Soesrdi|k o \er Oude Zckclj 
Keikelijke Staat 

Landenwedstrijd Uruguay 
Nieuwe leden 6 kandidaat ledm vermeld in 

het februari nummer 

INTERNATIONALE VERENIGING 
„PHILATELICA" Secr H L Stof
fels, Sinaasappelstraat 23, Den Haag 
Tel 33 8316 Beheerder Centraal Le-
denregister N F Hedeman, Valken-
boschkade 88, Den Haag 
AldelingsseLretansscn 

AALSMEER (Ar ) A Films, Kerkweg 56 Aals
meer „ . . . , 1 

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

AMSTERDAM ( A m ) R v d Velde Roscn-
daalstraat 8 hs, Amsterdam O 

DEVENTER (Dr ) T van Heuvel, Brinkgrevcr-
weg 33 Deventer 

DRIEBERGEN ( D n ) R J Kok, Lindelaan 16, 
Driebergen 

EMMEN (Em ) A Kuipers Noordbargerstraat 
106 Emmen 

ENKHUIZEN (En ) ]ac Kolman Noorderweg 
22 Enkhuizen 

FLAKKEE (Fe ) F van Herwijnen Meidoornstr 8, 
Middelharnis 

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

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

HAARLEM (Hm > I Elsenbroek, Muiderslotweg 
117 Haarlem 

H A R D E R W I J K (Hk) W A Pronk , Leuvenumse-
weg 31, Harderwijk 

t H O G E L A N D ( H d ) J Klip, Torenstraat A 80, 
Uithuizermeeden 

' t KABINETSTUK (Kk ) G J Minholts, Stads
weg 3, Oosterhogebrug (Gr ). 
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KAMPEN (Kn ) W G Ch Albrecht, Maurm-
straat 16, Kampen 

LAND VAN C A D Z A N D (Cd ) P A Catsman, 
Nieuwstraat 27, Oostburg 

LANGLDIJK {Lk ) P Schoenmaker. Dorpsstraat 
173 A, Zuid Scharwoude 

LISSL (Le ) G Segers Pzn , Kanaalstr 70, Lisse 
MAASTRICHT (Mt ) A Scbreppers, Mtn Tal-

mast raat 31 Maastricht 
MEPP£L (Ml } H Rondhuis SoLmbast-aat 28. 

Meppei 
N O ü R D W l j K (Mt ) S A V d Oever Pan-

huisstraat 34, Nuordwijk 
G J P E I I L N ( G p ) A V d Berge, Korte R n g 

15, Bruinisse 
DE POSTHOORN (Ab ) L F Geers, Dorpslaan 

103, Nieuw lekkerland 
ROTTERDAM (Rm ) J F van Goldc Noord-

mokni i raa t 6-B Rotterdam 
SCHOUWEN-DUIVELAND (Sd ) . ] van Urk, 

P D de Vosstraat 8, Zierikzee 
SOEST (St ) A j Meijer, Ossendamweg 20 Soest 
TIEL (Tl ) A C van Haaftcn Prinses Marijke-

weg 63, Geldermalsen 
UTRECHT (Utr ) B Resting van Maasdijkstr 7, 

Zuilen Utrecht 
VENLO (Vo ) E Heijting, Herungerwcg 9, Venlo 
VLISSINGEN (Vn ) C W Louwerse Paul Kru-

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

Griffioen 24 Middelburg 
WEERT (Wt ) Mfj E Weeris Wilhelminasmgel 

36 Ween 
WFESP (Wp ) H ) Meenink, Middenstraat 64, 

Weesp 
WOERDEN (Wo ) J v d Velden, v d Valk 

Bcumanlaan 61, Woerden 
ZEIST (Zt ) ï Schipper Tessclschadelaan 11, 

Zeist 
ZWOLLE (Ze ) E Gillet, Violierinstraai 23, 

Zwolle 

Vergaderingen en bijeenkomsttn. 
Aalsmeer, le dinsdag 20 uur Gebouw .Irene", 

Kanaalstraat, Aalsmeer '' 
Alblasserdam: le maandag, 20 uur Gemeente 

Secretaris Molenstraat, Kinderdijk 
Amersfoort: le donderdag, 20 uur Zaai Aniers-

foortse Gemeenschap, Paulus Buyslaan 1, Amersfoort 
Amstelveen 3e woensdag, 20 uur , ,Hei Dorstige 

H e r t " Amstelveen (Afd Aalsmeer) 
Amsterdam, le donderdag, 20 uur , ,Modern", KI 

Gartmanpiantsoen, Amsterdam (vargadenng), 3c 
donderdag, 20 uur , ,Modern" (ruilen) 

Bruinisse. Na convocatie (Afd G 1 Peelen) 
Deventer, le vrijdag, 19 30 uur , De Hereni

ging' Grote foot 2 Deventer 
Driebergen 2e donderdag. 20 uur Nuts^^ebouw 

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

Stationstraat 16 Emmen 
Enkhuizen: 28 maart , 20 uur Oranjezaal, Kaas

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

markt, Goes 
*s-Gravenhage. 4e woensdag, 19 30 uu r . Parkhotel , 

Molenstraat, Den Haag 2e woensdag, 19 30 uur : 
Café-Resi L'Espérance Laan v Meerdervoort 205 A, 
Den Haag ruilavond iedere zaterdag 1—5 uur, 
, ,Amicitia", Westeinde 16, Den Haag (Beurs) 

Haarlem: 3e vrijdag, 20 uur H K B Tempcliers-
»traat 35, Haarlem 

Harderwijk Ie woensdag, 20 uur Hotel Baars, 
Kerkplein Harderwijk 

Hoofddorp 2e woensdag, 20 uu r . „De Land
bouw Hoofddorp (Afd Aalsmeer) 

Kampen 2e woensdag 20 uur „De Stadsherberg", 
Ijsselkade Kampen 

Lisse* 18 jaar en ouder . Ie dinsdag, rut la vond. 
2e dinsdag, junioren 3e woensdag, alle biieenkom-
sten in de B L O -school. Laan vao Rijckevorsel. 

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

Meppei 2e maandag, 20 uur* Zaal Donker, KI 
Overstraat, Meppei 

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

Middelharnis na convocatie 
Noordscharwoude: 4 april , 20 uur Hotel Burg, 

B29, Noord>charwoude 
Noordwiik 2e dinsdag, 20 uu r . Hotel , De Zee-

leeuw" Kon Wilh Boul 2, Noordwijk 
Oostburg le maandag, 19 uur Hotel de Een

hoorn, Markt , Oostburg (afd Land van Cadzand) 
Oosterhogebrug (Gr ) na convocatie (Afd \ Ka

binetstuk) 
Rouerdam le dinsdag, 20 u u r . Zaal Trianon, 

Groen» Hilledijk 33, Rot te rdam-Zuid . vergadering; 
andere dinsdagen, 20 uur zelfde adres rutlcn en 
eventueel veilen 

Rijswijk Wordt nader bekend gemaakt 
Soest. 2e en 4e vrijdag 20 uur ,De Schouw", 

Birktstraat 47, Soest, vergadering en rui lavend 
Tiel; na convocatie, 20 uur Hotel ,De Z o n " , 

Varkensmarkt 3, Tiel 
Uithuizen: 2e woensdag 20 r u r „De Rank" Uit

huizen 
Utrecht . 3e donderdag 20 uur Café Rest , ,Vre-

denburg", Vredenburg 3, Utrecht 

Venlo: 2e dinsdag Caf^-P "st Scbreurs Lom
straat 5, Venlo 

Vlissingen 3e donderdag 20 uur S t randhote l" , 
Boul Evertsen 4 Vhssingen 

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

Achtergracht hoek Sas van Gent si raat 
Woerden 4e woensdag, 20 uur C o n t u r d i a " , 

Havenstraat 4 Woerden, 2e zaterdag 15 uur Con 
cor dia' Havenstraat 4, Woerd.n (ruilbeurs) 

Zeist na convocatie Hotel Café Bui ten lust" 
Montaubanstraat 8 A Zeisi 

Zierikzee: 2e of 3e vujdag 20 uur, m Hotel van 
Oppen, Verrenieuwsiraat 12, Zierikzee 

Zwolle le vrijdag 19 45 uut Caté rtsi ,Suisse", 
Luitekestraat Zwolle, veilingavond, 3c zaterdag, 15 
uur Cale Rest ,,Suisse" Luticke'-iraat Zwolle ver
gader en veilingmiddag 

Afvoeren Gv 165 D C Hoogerdijk, Fe 2019 J 
\ a n H o o r n , Gv 2325 D J de Wi t . Am 2375 B 
Jelgersma, Vn 2684 P C Oostwouder , Vn 2723 
H Sanstra, Vn 3589 J. Weug, St 3911 S P. Tu lp 

Overleden- ld 1323 B W de Graaf, Tl 4255 
H G A de Rooy 

Schorsen Ut 2180 H van den Bosch 
Bedanken intrekken: ld 1189 F H Willems, Gv 

1592 P Kok, ld 2261 F W C v Troostcnburg 
de Bruyn oud no 532, Zt 2663 G T iapken , Ze 
3307 J A van Leeuwen 

Nieuwe leden Alle 65 kandidaat leden, \e rmcld 
in het februari nummer WELKOM' 

Kandidaat-leden Ar 4325 W H Kooi, Lwijk-
straat 30, Hoofddorp, At 4158 P W J \ Hels 
dingen, Krommestraat 41, Amersfoort, At JL 110 
Mej C W Roeloff^ (16 8 42) lepstraat 20, Amers
foort , Dr 2619 G van Brenk, Bloemstraat 1, De
venter, En 2624 A Wielhouner , Geldclozepad 40, 
Medembhk, Fe GM 49 H de Bloeme (29 8 45), 
Manetjespad 29, Middelharnis, Fe 2618 A J v d 
Vliet, Julianaweg 76, Melissant (Z H j , Fe JL 22 
L Vroegindewey (23 7-'42), Westdijk 48, Middel
harnis, Gs 2722 C J Bal, Langeweg 10, Wilhel-
niinadorp, Gs 2791 K Buwalda, C de Graaffstraat 
37, Goes, Gs 2724 Ant Slabbekoorn, Evertscn-
straat 62, Goes, Gv 2627 J S van Bo\cn, Valken-
boskade 605, s Gravenhage, Gi 2628 M G Brou 
wcr,s Tortellaan 60, 's Gra\enhage, Gr 2756 Mr 
W H J Ehas, Burg Elscniaan 112, Rijs^Mjk (Z H ) , 
Gv 2786 Joh P C Fliennga, L v N O Einde 
110, Voorburg , Gv 2763 D Heukelom Rijswijkse-
weg 650, *s Gravenhage, Gv 2629 H ] Kerrebijn, 
Baambrugj,estraat 87, 's Giavcnhage, G\ 2772 I G 
van Klink, Zuidlarenstraat 36, 's Gra \cnhage , Gv 
2630 Mevr N C Meyennk Reiding \ an Alphen
laan 55, 's Gravenhage, Gv 2787 A Schouten Asser
straat 7, Gieten (Dr ) , Gv JL 35 A v d Stelt 
(17 3 '43), Gooilaan 79, 's-Gravenhage, Gv GM 63 
B V d Spek, (25-7-'44), Pomonalaan 49, 's-Gra-
vcnhage, Gv 2788 F W \ d Spek, Pomonalaan 
49, 's Gravenhage, Gv 2773 R Stroeks, Ant Duyck 
straat 179, 's Gravenhage, Gv 2774 A P Thijssen, 
Arnhemsestraat 46, 's-Gravenhage, G\ 2775 P W 
M v d Werf, Beetsstraat 29, 's Graxcnhage, Gv 
2776 S J F Wiesenfeld, Pomonalaan 17 's-Gra%en-
hage. H m 2654 K de Boer (III), IJdijk 30 Spaarn-
dam, H m 2660 Mej H R Rus, Dut r j straat 46, 
Haarlem, H m 2783 W H Halenbeek Const H u y -
gcnsstraat 68, Haar lem-N, Hm 2782 A J Loe
rakker, Dutrys t raat 34, Haar lem, Hk 2677 B A 
Knoppers, Dr Schutlaan 17, Nunspeet Hk GM 62 
T P ' t Lam (4-9-'45), Laan 1940-1945 no 48, Har 
derwijk, H k 2680 Mr J Spelt Verkeersweg 29 A, 
Harderwijk, H d 2631 M K Bril Borgweg 17, 
Uithuizen, Hd JL 51 ] C Smith (29 10 '43), 
Kerkhofstiaat 1, Uithuizen, ld 2651 I-T Doren-
bosch, Heuvelwtg 43, Nunspeet, ld 2650 H S Lot-
gerink, Markt 7, Oldcnzaal, ld 2666 J C A 
Ribbens, Voorstraat 335, Doidrech t , ld 2675 A 
Voorhorst , Koningin Regentesselaan 88 Roermond, 
Cd 2686 J I Adriaansen, Oudestad 12 Oostburg, 
Cd 2696 D P Contant , Eenhoornplantsocn 1, 
Oostburg, Cd 2647 D Folmer, Dorpsstraat 80, 
Schoondijke (Zld), Cd 2705 Mevr M ] P Hoste 
V Unen, Burg Erasmusstraat 14, Oostburg Cd 2693 
M Schmitt, Ledelplem 16, Oostburg, Cd 2699 
Mevr C M A V Unen- Standaert, Nieuwstraat 
46, Oostburg, Le 2729 ]oh Hoogervorst , !e Poel
laan 54, Lisse, Mt 2751 Th H G Rijpkema, Po
pulierweg 15, Limmel (L ) , N I Ï 2632 A Nooide r -
graaf, Quarles v Uffordstraat 28 Noordwijk, N k 
2633 ] H Wijnmaalen, Tacques Urlusstraat 42, 
Noordwijk , Rm 2611 A Bibbe, Vhegeistraat 14-A, 
Rot te rdam, Rm 2659 A Breukhoven West Var-
kenoordseweg 365-A, Rot te rdam-Z, Rm 2615 Toh 
Kuitert Wildenburg 13-D, Rot te rdam-Z 2, Rm 
2658 H Leeuwen, Nic Beetsstraat 25, Ro t t e rdam; 
Rm 2721 C van Waardenberg, Straatweg 50 B, 
Rot terdam Sd 2789 N G Jonker Zuidstraat 2, 
Haamstede ( Z l d ) , St GM 60 M Henssen (29 11-
'44t Kolonieweg 16 Soest, St jL 105 G A H 
Hilhorst (8 9 '42) Birkstraat 123, Soest, U t 2720 
T h J Maarschalkerweerd Noordzeestraat 2, 
Ut rech t , Vo 2735 T P M Geurts Hoofdstraat 24, 
Hors t ( L ) , Vo 2639 Mevr T C T Haagmans-Vos, 
Kaldenkerkerweg 4, Venlo, Vo 2743 T H Laugs, 
2e Lambertusstraat 23, Blenck, W p 2621 Tac H . 
Bouwmeester, Utrechtseweg 44, Weesp Zt 2792 Dr . 

A F H Lobry de Biu>n, Graaf ]anlaan 46, Zeist, 
Zw 2777 Joh E M C van Haar lem, Hanekamp 
152, Zwolle, Ze 2719 C T h ter Heyden, Juliana-
straat 45, Zwolle, Ze 2616 W h Jung, Meppeler-
straatweg 246 Zwolle, Ze 2780 A C Schouten, 
Mclkmarkt 41, Zwolle, Ze JL 49 J W A Tegge-
lo \e (24 2 '40), Zwarteweg 63 Zwolle 

Kandidaat huisgenootlid Wt ]L 58 B de Poor 
ter (11 9 '41), Molcn\eldstraat 3 W e e n 

Rectificaties St JL 104 B Brandsma (17 6 '44), 
Sotstcrbergsestraat 52, Soest mo t t z jn St GM 61 
B Brandsma, etc , Le 151 C Gehrels, Prinsesse-
straat 97, Lisse, wordt huisgenootlid, G\ 4257 
J W. Schrijvers, Hallekensstraat 8, Wassenaar, 
wordt vervangen door Gv 4257 A Vlaardinger-
broek. Prins Hendriklaan 136, Leidsendam (q q) 

Verandering van afdeling Le GM 52 F E R 
Rhodius, Mr Ensthcdcweg 2, Aerdcnhout word t 
Afd HAARLEM, Dn 2991 H Hassclaai, Traay 19, 
Driebergen thans ook Afd ZEIST, Dn 2377 H 
Oudshoorn Bosstraat 73 A, Driebergen, thans ook 
Afd ZEIST, Ze 1702 G Struys Churchill laan 
90 lU, Amsterdam wordt Afd AMSTERDAM, Zt 
3750 Ch Geppaai t, Wodansrraat 10, Amsterdam, 
wordt Afd AMSTERDAM 

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

In de maand apiil 1957 komen wij bijeen op 
dinsdag 2 april voor de LEDFNveigadering en op 
dinsdag 16 april voor de RUILavond Programma 
voor die avond kunt u vindci. in , ,Amsterphi la ' \ 
Bijeenkomsten in „Kiasnapolsky" om 20 00 u u r ; 
zaal open om half acht 

Nieuwe leden, de in Het Maandblad van maar t 
opgenomen kandidaat-leden zijn als lid aangenomen, 
alsmede 439 A de Graaf, van Bossestraat 52 I, 
A'dam C 442 J Ackermann, Lutkemeerweg 149 te 
HALFWEG (aspirant), 444 D Snoep Amsterdamse-
weg 473, AMSTELVEEN, post A dam Z 2, 450 P . 
de Vries, Hemonylaan 40 U, A'dam-Z 

Kandidaat-leden 456 C Breedveld, Floris Verster-
straat 3 I A'dam W, 460 Th E Jahn, Keizers
gracht 295, A'dam C 

Wijziging tidmaatschapnummer 388 G W Koppe, 
wordt nr 398, 175 S de Haan wordt nr 388, 1 
M A Haas, wordt nr 455, 29 M van Driel , word t 
nr 1 

Bedankt 39 M \ a n Keeken 

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

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

Afd. Arnhem (secr FI L J Weidema, Mesdag
laan 40 Arnhem) woensdag 3 april m de bovenzaal 
van Lunchroom André, ingang Velperpoort lang-
straai Arnhem 

Afd Doetinchem (secr D J Si tbchnk, Wilhel-
niinastraat 104, Doetinchem) vujdag 5 april in 
Hotel Groeskamp Stationsplein Doetinchem 

Afd Ede-Wageningen (secr J W Sundermann, 
Acacialaan 4, Ede) woensdag 3 april m de Reehorst , 
Bennekomseweg, Ede Lezing met kleurendia's over: 
Opdrukken op postzegels Volgende bijeenkomsten. 
1 mei m Ons Huis te Wageningen (vermoedelijk 
veiling), 5 juni te Bennekom 

Afd Nijmegen (secr A M Vleggaar, Oude Mo
lenweg 240 Nijmegen) dinsdag 26 maart in Hotel 
D'e Roemei Hertogstraat Nijmegen 

Afd Oosterbeek (secr C M van der Lee, Stenen 
Ki uis 12 Oosterbeek) maandag 18 maart en 15 
apn l in Hotel Dreijeroord Oosterbeek 

Afd Velp (secr P Haveman, Gecrir Hofkeslaan 
4, Velp) zaterdag 23 maart in het N H V gebouw. 
Stationsstraat Velp 

Afd Zutphen (secr D J Nagel, Rozenhoflaan 24, 
Zutphen) vrijdag 22 maart en woensdag 3 april in 
het Volkshuis te Zutphen 
Nieuwe leden 

Afd Arnhem* 1016 Ir H van Wijngaarden, Dr . 
] C Hartogslaan 15 l ï l , Arnhem, 514 M Baastcn, 
Graslaan 159 Arnhem 

Afd Ede-Wageningen* 1140 G G Bolhuis, Nassau-
weg 18, Wagcningen, 1141 L F J M van der Een, 
Lawickse allee 40, Wageningen 

Afd Nijmegen: 338 G A M van Dijk, Leeuw
straat 48, Nijmegen, 985 R | de Vries, Elandstraat 
14, Nijmegen, 986 A van Kanrpen, Simon Stevin-
straat 43, Nijmegen, 987 J W Camman, van Slich-
tenhorststraat 65, Nijmegen, 988 W Ederveen \ d. 
Brugghenstraat 6, Nijmegen, 989 R P M Bruens, 
Bloemerstraat 91, Nijmegen, 990 W A Driessen, 
Vondelstraat 62, Nijmegen, 991 F J M Raymaker«, 
Vuurdoornst raat 18, Nijmegen 

Afd. Oosterbeek- 971 Pater G A Willems l o -
hannahoeve Dreijenseweg 2, Oosterbeek, 972 H . 
Jongboer, van Deldenpad 2, Oosterbeek, 973 Ir F. 
Har tzema, Hogerheide 1, Oosterbeek, 974 G Karsch, 
Kerkstraat 34, Renkum. 
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Afd. Ve lp : 1105 E M van Dlffelen, Beekhulzense 
weg 24, Velp. 

Overleden: 244 A. Hosmus (Afd Arnhem) en 1011 
F . | . Bronwasser (Afd. Velp). 
Mededelingen: 

Verlot ing feestavond 12 januari j . l . De prijzen, die 
op de \olgepde loten zijn gevallen, zijn nog met at-
gehaald: 29, 50, 171, 219, 274, 278, 301, 305 322, 
324, 460, 534, 546, 576, 597, 670, 825, 929 en 935. 
ZIJ , die in het bezit zijn van bo\engenoenide num
mers , kunnen zich wenden tot de heer J. van Tonge
ren, Torment i ls t raat 30, Arnhem Prijzen, dic op 
1 apri l niet afgehaald zijn, vervallen aan de ver
eniging ten behoeve van de tombola op de ten toon
stelling. 

Tentoonstel l ing „Globe Diamant ' ' . Bezoekt allen 
onze onderlinge jubileumtentoonstelling van 19 t/ni 
21 april in „Tivol i ' , Velperweg 37, Arnhem Juiste 
opcnstellingsuien zullen in het Maandblad van april 
worden vermeld Voor de tombola op deze ten
toonstell ing verwacht het hoofdbestuur gaarne post 
zegel-prijzen, die gezonden kunnen worden aan het 
lid van de financiële commissie, de heer ] 1 Ger
ritsen, Jan Vethstraat 11 II, Arnhem 

Internat ionale Ruildag te Kleeï Deze zal worden 
gehouden op zondag 12 mei a.s in Hotel BiUinger 
te Kleef. 2i j , die er voor voelen, deze i uildag 
collectief te bezoeken, gelieven zich te wenden tot 
de heer ]. W. Vonk, Mesdag!aan 36, Arnhem Bij 
genoegzame deelname zal dooi D'e Globe een ge
zamenlijk bezoek georganiseerd worden, waarbi) tevens 
voot afdoen ng der douaneformaliteiten gezoigd zal 
worden 

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

Kandidaat-leden: 310 W. C. v. Berkel, Stationsweg 
90, Htl legom, 311 H. W. M Wardemier , Staring
straat 9, Zandvoor t , 312 M. ï Reusing, Klevcipaik-
weg 56 zw, Haar lem; 313 E. Houweling, N( o ider-
tuin dorplaan 5, Haar lem. 

Bedankt per l -3- '57: 104 T de Groo t ; 124 H ]. 
Wcijers; 138 C. Kunst; 151 S Hegie; 180 W Hei-
mei ing; 373 Tom Lohmann; 374 C G. Kornmann. 

Cont r ibu t ie 1957-'58. Dringend v erzoek v an de 
penningmeester het bedrag ad f 6,— (plus even
tuele bijdrage Jubileumfonds) te storten op post
rekening 245576 ten name van ,,Penningmeester 
O H V. 2 . , Haa lem" . 

Algemene Vergadering, Dinsdagavond, 8 uur , 26 
maar t a s , Gebouw Cultura , Jansstraat 83, Haar lem 

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

Nieuwe leden: 362 B W. Looyenga, MereUtiaat 
23, Diachten , 363 S Wagena, Oudewerfslaan 56, 
Winschoten, 364 H Praktiek, Schoolholm 8 A, 
Groningen; 365 B. Hogen Esch no 8, Gassclteiboer-
veensi^hemond, 366 H . J. Meisner, Kolfstraat 31, 
Groningen; 367 J. D Jongsma, Oude Koemarkt 10, 
Heeienveen; ' 368 E H u t , Rodeweeshuisstraat 9, 
G tomngen ; 369 A D Bolhuis, Beneden Westerdiep 
32, Veendam, 370 mevr. E. Niessen-Lut tnur , N . 
Botei ingestraat 84, Groningen, 371 A Eerkcs land
bouwer, Veendam 

Geroyeerd: 318, H . Gort . 
Vergaderingen: 18 maart en 20 april 1957, 20 uur 

in i estaurant „Bosfhhuis" , Heieweg 95 te G i o -
nin^en Op de maartvergadering lezing van de heer 
K. F, Kielman over Zwitserland. Op de apn lve r -
gadct mg lezing van de heer G- C . Cohen over 
Enige recente uitgiften Israël. 

Afd. , ,Hoogezand-Sappemeer": 2e dinsdag, 20 uur 
in hotel ,,Struv é " te Sappcnieer 

Afd. , ,Veendam-WilderVkpk' ' : 3e woensdag, 20 
u u r in hotel „Van Kree l" te Veendam 

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

.den 
Vergadering op woensdag 27 maart 1957 's a \onds 
te 8 uur precies in de bovenzaal van Café-Rest. 
De Kleine Burcht , Nieuwe Rijn 19 te Leiden 

Gewone agenda, benoeming afgevaardigden voor 
de Bondsvergadering in april in Den Helder ; verder 
uitreiking prijzen van de algemene vei lot ing; e t. 
lezing of hersengymnastiek. Daarna veihng Na af
loop gelegenheid to t ruilen 

Nieuwe leden: 455 L. Melissant; 456 ] . Moster t ; 
457 Mej. J. H . Colin; 458 Jac van D o r p ; 459 C. J. 
Vink . 

Kandidaat leden: 228 F. A Heemskerk, Lage Mors-
weg 51, Leiden; 229 R. Regeer, Char l . de Bouibon-
h<if 51, Leiden; 230 L. B. Brusse, Middelweg 32, 
Leiden, 

Volgende vergadering: op woensdag 24 april 1957. 
Ruilbeurs: elke 2d(' viijdag van de maand m de 

aehteizaal van Ue Kleine Burcht, Niet we Riin 19, 
Leielen Van 8 tot 10 uut 

Jeugdafdeling; elke 2de dinsdag \ an de maand in 
Huize ovci 't Hofi , Gciecht 10 vanaf 7 uur 

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

Nieune leden: Alle, in de vorige 2 maandbladen 
genoemde, kandidaat!ede;i werden als lid toegelaten. 

Afvoeien: 235 Mevi P F. 1 ossc-Janssen 
Bijeenkomsten: Maandag 1 april Beuisavond. maan

dag 15 april Leden\ctgadering Beide om 20 00 uur 
in Kestaui ant , In de Gouwe Poor t " , Vrijthof 50. 

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

Leden, die de eonti ibutie 1957 Ie halfjaai per 
giro wensen te voldoen, woiden uitgenodigd deze 
te storten op postiekciimg 335511, ten name van 
de Penningmeester der postzegelveien ging Helder, 
Javastiaat 139, Den Helder 

Nieuwe leden, ingaande 1 februaii 1957* F C . 
Tosses, Hoi tensiastraat 48, Den Helder , W. H . 
"^'esseling, Zand^aai t 118, Bieezand N H . / 

Kandidaat-leden: J Pluijm, Jacob van Heems
kei ekstraat 10, Den Helder. 

Vergadering: De eerstvolgende vergadering vindt 
plaats op woensdag 20 maait a s te 19 30 uur in 
café Postbrug alhier. Koningsplein H A l FIAAK.-
LIÏKSE V E R I O T I N G 

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

Nieuwe lede^i: P J, Linckens, lid no 46, Hanier-
stiaat 16, Heerlen 

Bestuursverkiezing. De heren I A Bloemen en 
C van Dishoeck u ei den resp als voorzit ter en 
seeietans hei kozen 

Rondzendvtrkeer- De commissaris vraagt diingend 
voor toezending van boekje*! Correspondentie hier
over te richten aan de heer W. Jobses, Aaiwcg 12, 
Heerlen 

Bijeenkoms'en- Let st volgende bijeenkomst dinsdag 
2 apiil 19^7 De vei gadenng zal beginnen om 8 30 
uur , de ruilavond reeds om 7 uur in hotel Robertz , 
Stationstraat, alhier Gezien de groeiende beUngstel-
ling voor deze luilavond doet het bestuur nogmaals 
een dringend beroep op alle leden lu ' tn ia tenaal mede 
te brengen Laten wij, nu de mogelijkheid van ruil 
aanwezig is, ook deze gelegenheid benutten 

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

Ledenvergadering: 4e dinsdag \ a n ledeie maand 
in café-rest ,,Van Ouds de Wapenroem" 

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

Bijeenkomst: 2e dinsdag van elke maand m café-
rest , ,Du N o r d ', Bergweg 313 (ingang Bergsingel 
228) te Ro t t e rdam-Noord . Aanvang 20 uur 

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

Nieuw lid: 600 ^ Kalf 
Kandidaat-leden: 601 J P Meele, Acacialaan 16, 

Loosdiecht; 6Q2 C Beekhoven, Piet Heinstraat 25; 
603 P J H Geervhet, Egelstraat 5, 604 G J Jesse, 
Jac. v. Campenlaan 64; allen te Hilversum, 605 
D. J. v. d Akker , Tussendoor 1, Laren, 606 P W 
V Doorn , 3e Oosterstraat 6, Hilversum 

Ledenvergadering: 20 maart en 17 april a s in de 
Openbare Leeszaal, 's-Giavenlandseweg 55, Hi l 
versum 

Rui lbeurs : iedere zaterdagmiddag van 14 tot 17 
uur in de Opcnbaie Leeszaal voormeld 

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

Vergadering: woensdag 20 maart 1957 te 20 uur 
in Hotel , ,Centra l ' ' Maikt 's-Hertogcnbosth 

Nieuwe leden: de in het februan-nummer ver
melde kandidaatleden, 

Kandidaatl id: F. Anschutz, van Ghentstraat 1, Oss. 

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

Nieuwe leden: pei 1-3-1957 M. de Koning, Fahren-

heitstraat 44, R Portengen, Tuindeis traat 46; A. 
van Bieda, Willeb. oidstraat 15, A de Konmg, 
Ijsselstraat 27-B alhn te Umuidcn 

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

Wijziging: Mej R v d Veen, woidt mcvi R 
Wiegman \ d Veen, Lippeikerkstiaat 23, Enschede 

Bedankt: H Beifclo, H Broen, \( G v Dor th , 
F, W F Sonnevtld, I Vermaning, ] D Brusse, 
P Bonzet, M Klcis A r o t h ü \ e n , I H \v estcn-
d o i p , Mevi h M basstn 

Nieuwe leden: G | H v de Lmde, Hooi^straac 
112, H V d Maar, Oldenzaalsestraat 455, beiden 
te Enschede 

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

Kandidaatleden: P. Vons, L'uin\ Iictstraat 36, 
Haa i ' en i , K Taconi'., Hoofdstraat 156, Santpoort , 
Mcv 1 A Kl efft StKelei, Riikssti aatv\ eg 536, 
Haai lern 

Nieuw lid: 129 ^ Moeiies 
Bedankt: 7 G Bioekhuizen 
Dl. biieenkomsten vooi maait zijn vastgesteld op 

dinsdag 12 maai t en vrijdag _9 maart De laatste is 
een beursavond 

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. 

Wijziging lidmaatschapsnummer: 32 R Boei booms 
woid t 21. 

Bedankt: 181 B J P. Langenhorst 
Cont r ibu t ie : Conti ibutie ad ƒ 5,— te voldoen 

vóór 1 april a.s., postgiro 33396 van de heer F D . 
Hamelmk, Leliestraat 9, Terneuzen, om incasso
kosten te \ oorkomen 

Vergaderingen: 13 maait , 10 april, 8 mei, 5 juni, 
en 3 juli 1957, verandeimgen voorbehouden 

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

Nie#w lid: C Kureman, Admiral ngracht 265-III, 
Amsterdam-W (per l-3-'57), W. M. Visser, Stal-
paertstraat 81, Hilversum (per l-2-*57) 

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

Vergaderingen: iedere 2e maandag v an de maand 
in Hotel Vlteilaan, Gen de la Reijlaan, Bussum. 

Nieuwe leden: het in het vorige maandblad ge
noteerde kandidaatl id. 

Kandidaatleden: 113 H J. Bu>s, Zwaardemaker-
straat 16; 214 Drs M Verburg, Ceintuurbaan 219, 
beiden te Bussum. 

Bedankt: 122 J ]. Quartel Jr ; 251 P Schuringa 

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

Vergadering: elke eeiste woensdag van de maand, 
waarvan convocatie wordt toegezonden 

Ni rawe leden: C. A. Caminada, Bosdijk 898, P 
Dietvors, Winterswijkerstraat 4; R. v Llsloo, 
Benoitstraat 38; E. J. Fetnstra, Hoplaan 16, A 
Gans, Aalsterweg 125, A. G Mertens, Jan v d. 
Capellelaan 4; | . P A Monije, Petrus Dondeisstraat 
29, allen te Eindhoven, E. G de Moot , Dommelse-
weg 14, Valkenswaard; Mr. G T h ] Notermans , 
Pi Margrietlaan 4, Best, Mevr. Stel, Paiteui laan 
72, A Verbeek, Hamakerstraat 15, beiden re Eind
hoven; C I M Willems, Buig \ Hooflaan 2, 
Veldhoven 

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

Nieuwe leden: L Deckers, Reinst i iat 7; H . Kool, 
Rembrandts t raar 9, beiden te Brunssum. 

Bedankt: J. Voskol. 
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VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HELMOND". Secr.: J. 
Knaap, Eikendreef 61, Helmond. 

Nieuwe leden: Mevr. M. v. Asten-V. Thicl, Beek 
en Donk; G. Faber, Hage!kruisweg 22, Aarle Rixtel ; 
H. de Groot , Burg. v. Houtlaan 107b, Helmond; 
F. Grotenhuis, Verhofstadtstraat 7, Gemert; W. L. 
A. Noten, Mgr. Verhagenstraat 11, Beek en Donk; 
Th. H . M. Sprengers, Aarle Rixtel ; A. B. Terstege, 
Hugo de Grootstraat 10, Helmond; F. Vermulst , 
W. Prinzcnstraat 91, Helmond. 

Bedankt: V'. v. d. Broek. 

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

Vergadering: iedere eerste woensdag \ a n de maand. 
Ruilbeurs: op 17 maart a.s. vanaf 12 uur in de 

kleine achterzaal van Huize Remmers, Heuvel 28 
te Tilburg. 

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

Nieuwe leden (per 1-2-1957): 58 B. M. K. Bot-
terop, Buizerdstraat 31, Assen; 67 P. Hofma, Mos-
liampwes 10, Oosterwolde (Fr.). 

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

Ruilavonden: maandag 1 en 15 april 1957, telJtcns 
om 7,30 uur in het Witte Kruisgebouw, Baanstraat 
35, Beverwijk. 

Bedankt: J. de Vries. 

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

Vergadering iedere Ie woensdag der maand. 

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

Nieuwe leden: 109 D. Valstar, Meppelerweg 125; 
110 C. Meisen, Holterbroekerweg 36; 111 H . Stel, 
Piet Heinstraat 69; 112 J. Schuurman, Alb. Cuyper-
straat 82; 113 J. Hensen, Hanekamp 35; allen te 
Zwolle; C. Vclema, St. Bavostraat 19, Eindhoven. 

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

Huishoude-Hjke 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, V\rillem de Rijkestraat 39, 
Dordrecht. 

Ledenvergadering: vrijdag 22 maart a.s. in gebouw 
Americain, Groenmarkt te Dordrecht . Aanvang 7.30 
su r . 

Contactavond: vrijdag 5 april a.s. zelfde plaats en 
tijd. 

Bedankt per l - l - ' 57 : A. A. Bongers. 

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

Nieuwe leden: 12 J. A. Wiltenburg, Esdoornstraat 
54; 16 P. M. van Delden, Stuurmanstraat 58; 57 
A. P . Doolaar, Anslostraat 174; 125 R. M. Junger, 
Dieverstraat 82; alle te Den Haag. 

Afgevoerd: 52 A. v. d. Kaay Jr; 69 A. v. d. 
Kaay Sr; 162 A. W. Kluitenberg. 

Bijeenkomsten: Deze zijn in april op maandag 1 
en maandag 15. 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DELFT". Secr.: 

A. V. Kesselen, Soendastraat 14, Delft. 
Nieuwe leden: 325 Mej. M. E. M. Klaverweide, 

Delftweg 40a, Roterdam-W. 2; 329 Dr . J. Zuyder-
duyn, Palamedesstaat 4 ) ; 331 E. A. H . L u w , West
plantsoen 104; beiden te Delft; 332 F. Hardewijn, 
Burg. Meineszlaan 89a, Rot te rdam-W. 1, 

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

Bijeenkomsten: 27 maart, 10 april en 24 apri l , 
sociëteits-avonden. 

STICHTING SHELL POSTZEGEL
VERENIGING PERNIS. Secr.: A. 

Keemink, Sweelirickstraat 209-b, Vlaar-
dingen. 

Nieuwe leden: 9 J. W. Looij, Schutskooistraat 21 , . 
Poortugaal; 75 J. Langerak, Vlasstraat 16, Poor tu -
gaal; 86 A. Bagchus, Ternatestraat 10, Vlaardingen; 
147 P. Goedendorp, Parkweg 160, Vlaardingen; 148 
J. .]. Zandwijk, Borneostraat 108, Vlaardingen; 149 
J. H . van Dijk, Jan Vrijlandtstraat 24, Rot te rdam; 
150 J. v. d. Bos, Caracasstraat 7d, Hoogvliet ; 151 
W. Schouten, Heemraadstraat 24, Vlaardingen; 152 
W. Ralf, WolphaertsbocHt 359b, Rot te rdam-Z; 153 
D. V. d. Meer, Dotterbloemstraat l i d , Vlaardingen; 
154 A. G. de Groot , Mariastraat 10, Rhoon; 155 
H . van Straten, Immobiliastraat 43, Rot te rdam. 

Overleden: A. Klein. 

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

Nieuwe leden: W. Zon, Suzanne v. Oostdijkstraat 
1; C. D. Walraven, E. v. Houwcningenstraat 12; 
beiden te Gorinchem; H . v. Krieken, A 248, Vuren . 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „NOORDWIJK". Secr.: J. 
Vink. Wilhelminastraat 63, Noordwijk. 

Afgevoerd: A. Cramer; A. Pïeters; L. van Zijp. 
Nieuwe leden: J. Timmermans, Noordwijkerweg 

76, Katwijk a. d. Rijn; P. Bedijn, Zandvoortsestraat 
8, Noordwijk; J. W. Brama, Koninginneweg 4, 
Noordwijkerhout ; Teus Cramer, Dahliastraat 58, 
Noordwijk; A. v. d. Werf; Boerenburgerweg 1, 
Noordwijk; W. Zoutebier, Pimpernelstraat 5, Noord 
wijk; C. Wassing, Dahliastraat, Noordwijk; Ina v. 
Egmond, Boerenburgerweg 22, Noordwijk, 

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

Afgevoerd: P. Korringa (40); A. Paancn (54); C. 
M. de Rooy (57); W. Landa (26). 

Nieuwe leden (per l - l - ' 57 ) : 24 P. T . Hagenaars, 
Potterstraat 17 B, Bergen op Zoom; 26 J. Hage
naars, Ludwigsiraat 9, Roosendaal; 40 D . Freger, 
Ligusterstraat 7, Bergen op Zoom; 54 J. Gabriels, 
Juiianastraat 13, Bergen op Zoom. 

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

Nieuwe leden: P. Huizer , Rivierstraat 88; S. 
Dalirs, Bilderdijkstraat 78; beide te Nijmegen. 

POSTZEGELVERENIGING „ROOSEN
DAAL". Secr.: F. C. Hendrickx, Raad
huisstraat 27, Roosendaal (N.Br.). 

Attent wordt gemaakt op het nieuwe adres boven
vermeld betreffende het secretariaat. 

Nieuw lid: H , Keverkamp, St. Theresiastraat 37, 
Roosendaal. 

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

Nieuwe leden: A. Brouwer, Niasstraat 87-11, Am
s terdam-O; N . A. Börgefj Pythagorasstraat 16-1, 
Amsterdam-O; P. J. Bot, Commelinstraat 32-III, 
Amsterdam-O; W. v. d. Born, Valeriusstraac 60 hs, 
Amsterdam-Z. 

Rui lavond: Eerstvolgende ruüavond op 2 april a.s. 
in het Werkspoor Ontspanningsgebouw, kleine zaal, 
Oosterburgergracht 75. 

ONTSPANNINGSVERENIGING SOCI
ALE VERZEKERINGSBANK. Afd. Phi
latelie. Secr.: W. F. H. Hoetjer, Sloter-
meerlaan 167 II, Amsterdam-W. 2. 

Nieuwe leden per l - l - '57): J. C. van Diejen, Mag
noliastraat 3hs, Amsterdam-N; C. F. J. Kloppert , 
Esmoreitstraat 62-1, Amsterdam-W. 2j A. C. Lede

gang, Balistraat 36, Baarn. (Per l-2- '57): C. van 
Asselt, Bors van Waverenstraat 49, Amstelveen; F. 
Bloos, Witte de Withstraat 88-1, Amsterdam-W 1; 
T . van der Feer, Saxenburgerstraat 8-III, Amster
dam-W 1. 

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

Bedankt: J. S. Wijngaard. 
Nieuw lid: T . Lohmann, Ward Bingleystraat 

21 hs . Tuinstad Slotervaart. Amsterdam-W. 

ROTTERDAMSCHE PHILATELIS-
TENVEREENIGING. Secr.: G. C. Tops, 
Stadhoudersweg 89-b. Rotterdam-C 2. 

LEDENVERGADERING: De eerstvolgende gewone 
ledenvergadering wordt gehouden op maandag 25 
maart 1957 in Vergaderzaal Nr 8 van het Groo t 
handelsgebouw, 2e verdieping, Hoofdingang A, Sta
tionsplein 5 te Rot terdam. Aanvang 20 uur . Zaal 
open 19.30 uur. 
Gewone agenda, waaraan wordt toegevoegd: Rappor t 
van de Raad van Toezicht over 1956. 

Bezichtiging van de kavels voor de veiling op 
zaterdag 23 maart a.s. in ons clublokaal en voor 
de aanvang van de vergadtfring. 

April-vergadering: De april-vergadering wordt ge
houden op maandag 29 april a.s. in het Groothan
delsgebouw. In verband met de Bondsdagen zullen 
de kavels voor de veiling een week eerder dan ge
woonlijk, namelijk op 20 april a.s. te bezichtigen! 
zijn in ons clublokaal, onverwachte omstandigheden 
voorbehouden. 

Bestuursverkiezing: Tijdens de jaarvergadering op 
25 februari werden de aan de beurt van aftreden 
zijnde bestuursleden, de heren A-. v. d. Ruy t , G. C. 
Tops en H . Willemsen, bij acclamatie herkozen. 

Verkiezing Raad van Toezicht: Ter vervulling van 
de vacature in de Raad van Toezicht werd als 
plaatsvervangend lid van dit college benoemd de 
heer H . Brunsting. 

Jaarverloting 1956: Tijdens de jaarvergadering wer
den de prijswinnaars bekend gemaakt van de Jaar-
verloting 1956 die, zoals bekend, door loting aan 
de hand van de presentielijsten der vergaderingen 
worden aangewezen. De lijsten der winnaars be
vinden zich bij de penningmeester, de secretaris en 
de administrateur der contr ibut ie . Bovendien is op 
het Mededelingenbord in ,,De Z o n " een exemplaar 
aanwezig. De prijzen zijn bij de penningmeester 
tot 31 augustus a.s. ter beschikking van de win
naars. N'a deze datum vervallen zij, indien niet af
gehaald, aan het Jubileumfonds. 

Commissie voor het Jubileumfonds: De jaarver
gadering benoemde de heren J. J. Chr. Sluyter, 
J. Leonard, C. A. J. Tempel en A. A. ZonnevijUe 
tot leden van de Commissie voor het Jubi leum
fonds. Voor het bestuur zal in deze Commissie 
zit t ing hebben de heer C. H. W. Heusdens. 

Ciubbijeenkomsten: Zaterdag van 15.00 tot 17.30 
uur in de bovenzaal van Café-Restaurant ,,De Z o n ' ' , 
Noordsingel 101 te Rot te 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 is des zaterdags 
van ca. 15.30 tot ca. 16.30 uur in ons clublokaal in 
,,D*e 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). 

Nieuwe leden: 541 F. Kooij, Westfrankelandse-
straat 70a, Schiedam; 555 L, ]. Mastenbroek, Water 
geusstraat 72b, Rot te rdam-W 2; 556 W. R. K. de 
Meyer, Nobelstraat 16b, Rot te rdam-C 2; 557 W. Th . 
v. Aalzum, Lijsterbeslaan 15, Ro t t e rdam-N 2; 570 
A. van Ast, Roovalkstraat 4a, Rot te rdam-C 1; 571 
J, Capelle, Lange Hilleweg 81b, Rot terdam-Z 2; 
574 K. A. Deppe, Prins Mauritssingel 77c, Ro t t e r 
dam-W 2; 576 Mej. M. H . E. Erkamps, Cleyburch-
straat 5b, Ro t t e rdam-C 2; 577 C. H . van Hassel, 
p/a Theresiastraat 63, Roosendaal {N.B.); 583 J. 
V. d. Hof, Moriaanseweg C 288, Nieuw Heivoet ; 
590 P. Hoogerwaard, Bermweg 181, Capelle a/d 
IJssel; 592 W. J. Hoornweg, Franselaan 174, Rot te r 
dam-W 2; 594 W. F. van der H u m , P. ]. Troels t ra-
laan 39, Schiedam; 595 G. T h . Koppe j r . , Hudson-
straat 191 b , Ro t te rdam-W 2; 5% G- v. d. Meer, 
Rik 16, Oostvoorrie, Post T in te b/Bnelle; 598 Mej. 
L. M. van Opstal, Jan van Vuclïtstraat 50, Ro t t e r 
dam-C 2; 604 P. P. Schippers, Geniekamp „De Vijf 
Eiken" , Rijen (N.B.); 615 A. G. ,Sonneveldt . Bergse 
Linker Rottekade 248, Rot te rdam-N 2; 624 H. Weg-
geman, Sonmansstraat 146a, Rot te rdam-C 2; 
629 H , Wolters, Boroekoeweg, Biak, Ned. Nieuw-
Guinea; 1126 L. van Rijswiik. Bruiinstraat 100b, 
Rot te rdam-W 2. 

Overschrijving l idmaatschap: 1022 L. G. Aarden
hout Sr., word t : L. G. Aardenhout J r . , zelfde adres. 

Opgezegd per 1 januari 1957: 109 F. L Beers; 190 
G. Klop; 272 Capt . John B. van Palland; 299 F. P. 
Hendriks ; 1097 J. Franse; 1279 Mej.^D. Schonenberg. 
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KLEINE ANNONCES 
MEDEDELING. 

Om onnodige correspondentie te vermijden vestigen wij er de 
aandacht onzer lezers op, dat ingevolge een besluit van de 
Raad van Beheer in de rubnek KLEINE ANNONCEN uitslui
tend advertenties geplaatst kunnen worden van leden d^r aan
gesloten verenigingen 
Deze annoncen kunnen niet onder nummer worden opgenomen 
en dienen derhalve volledig naam en adres van de steller der 
advertentie te vet melden Adm PHILATELIE 
Te koop VERZAMELING RUSLAND 
( ± 250 000 Yv Francs) Hongarije ge
tand en ongetand ( ± 260 000 Yv Francs) 
T)echostowakije ( ± 140 OOU Yv Francs) 
Sport ( ± 110 000 Y\ Francs) en Vaticann 
( + 10 000 Yv Francs) Praktisch alles 
Postfns in KaBe albums Adres A J 
V. Rijsbei gen, I Jsselstraat 75a, Gi o-
ningen 

ZEND NED. POSTZ of Noord Europa 
aan A di Simore, Via Papireto 48, 
Paleimo, I tahe en u knjgi Italiaanse en 
andeie zegels gelijke waarden terug 
basis Yvrr t 1957 of aantal tegen aantal 
corr Franse taal, event inl H Al-
brecht. Stille Veerkade 22, Den Haag 

Aangeboden in ruil of tegen contant 
DUITSE BEZETTING in Koto i , Lai-
bach Macedonië, Montenegro en Servic 
Polen Joegoslavië, Ti lest B Gevraagd 
Nederland, Frankrijk, Beeldzegels \ an 
Portugal , Spanje, Italic, Luxembuig, 
België en Monaco Adolf Meding (22c) 
Morsbach/Sieg, Zum Gold Acker 33 
B R Duitsland Eventuele inl bij N 
P Renning ]i Oosterlaan 17, Heem 
stede 

OOK DEZE MAAND nog alle voor 
radige zegels N O G gestempeld of on 
gestempeld tegen 55"/o cat w Stuur 
mancohjsten Êntrop, Cartesiusstraat 3b, 
Schiedam 

VERZAMELAAR IN INDONESIË met 
uitj,ebr verz ongebr zegels zou gaarne 
manco s ( w o no s 12 71, 72, 73, 76, 
87 en portzc^el 37a) willen kopen of 
ruilen tn biedt li!<'r\ oor aan de com 
pleie Riouw serie en andere duuideie 
Indon regels op basis catal waaide 
Aanbiedingen aan Mevr H Teunissen 
Violenstraat 19, Oldenzaal 

Aanb gevr voor U N I T E D N A T I O N S 
incl. lupo Ryu Kigu eil 1 to t 16 plus 
evc opdi ukken Vaticaan 60/65 Bi 
aan E M Veelbehr, Eikenlaan 34, Hi l -

Bod gevraagd op mooie verzameling 
N E D & O G. ongebruikt, cat waarde 
ƒ 1878,—, idem gebruikt cat waarde 
ƒ 2780 - Chr Chielie, Bakkersweg 74, 
Maarn 

E.P.V 25 JAAR, en\eIoppen met spe
ciaal stempel zO et + po r to — aan
getekend met speciaal s*-ookje, 20 r t 
extra Bestellen voor 2~ april a s op 
giro 32J20] t n v W 1 de Bruin 
Weth Äijhuisstraat 85 Enschede (ver
melden wat gewenst wordt) 

Postzegelverzamelaar te Curasao zoekt 
een RUILRELATIE in België, Luxem
burg en Frankrijk Adres A P J van 
Rossum, p/a N V O G E M , Curafao 

M U N T E N TL KOOP GEVRAAGD 
Grotere verzamelingen alsook kleineie 
pai tijtjes Aanbiedingen gaarne aan E 
ten Kat" Jzn , antiquair, Sasscnstr 72, 
Zwolle 

BOEKJES met oud Europa in p r kwa
liteit tegen aantrekkelijke prijzen 
Vraagt zichtzcnding o/ M Schouten, 
Goejanverw dijk 1, Gouda 

RUIM D O U B L E T T E N Nederland, In 
donesie, Curafao, Suriname en Nieuw 
Guinea tegen 30 ä 50% Cat 1957 Zend 
mancohjst, waarna zichtzending Linde
man, lac Catslaan 14 Schiedam 

Te koop Verz SKANDINAVIË spec 
album vele compl series gest en on-
gest div w m en t aantal zegels 2253, 
cat waarde DnKr 4266,— ( ± frs 
215 000) G A de Vos, Vondelstraat 
135 Den Ha ig 

Te koop gevr VERZAMELINGEN N -
AMERIKA Brieven met zegels en voor-
postalise br ie \en me* stempels, uitslui
tend ook N - A m e n k a (ook Canada) 
Aanbiedingen liefst met pnjs aan W J 
Teunisse, Merlijnstraai 6, Amsterdam 

TE K O O P GEVRAAGD ter complete
ring van mijn verz Malta, Gibral tar , 
en Roemenie tot 1940, zowel losse zegels 
als gedeelten of geh verzameling H \ 
Drongen, Bergweg 17, Rhenen. 

Te koop POSTER N E D . 573/6 ƒ 1,15. 
578/82 ƒ 1,10, 652/6 f 1,— 3 series 
samen f 2 95, per 10 ƒ 28,50 bet 
voorui t , boven ƒ 10,— franco H Bui-
zer t . Nobelstraat 55, Rot te rdam 

Wie wil op provisie-basis POSTZEGELS 
VERKOPEN? Br aan M van *t Veen, 
Middelweg 31, Zwolle 

FILATELIST, goed bekend met alle voorkomende werkzaam
heden, biedt zich aan als assistent in postzegelhandel 
Brieven onder no P 660 aan ßoom-Ruygrok N.V., Haarlem 

Postzegelhandel A . DE M A N 
Pakketten en gros Cons zendingen 

Inkoop massawaar buitenland Inkoop Ned bundelwaar 
Ons nieuwe adres is alleen Voorstraat 281, Dordrecht 

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 heden reeds plaats" 

R U D O L F STELTZER 

Frankfurt a. Mam 
Gr Fnedbergerstr. 32 

Uw manco-tijst naar: 

Postzegelhandel PHILADELPHIA 
KRUISWEG 43, HAARLEM 

TELEFOON 15515 GIRO 135793 

A A N G E K O C H T : 

Griekenland - Creta - Epire - Icarie 

Lemnos - Samos - Thrace 

Volgende maand aanbieding Rusland 

JUNIOR-CATÄIOGÜS 
• 
• 
• 

VOOR NEDERLAND EN O.R. 

1957 (8e editie) 

Deze Uitgave is bijgewerkt tot en met de laatste uitgiften. 

Omslag in meerkleurendruk naar geheel nieuw ontwerp 

Zo juist verschenen DDIK f 1 9fï 

Porto btj toezending 10 cent extra 

Verkrijgbaar bij alle erkende handelaren. 

Te koop gevraagd: 
Verzamelingen 
Parti]en 
Betere losse 

postzegels 

Speciaal interesse voor oude zegels 
van de gehele wereld 

AANBIEDING 
SURINAME 

1873 Koning 1 c gebr. . . ƒ 1,10 
Koning 2'/2 c gebr. . . „ 0,35 

1892 2'/i 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 prijslijst 
Schaubek albums. 

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

Bondsalbum K 11 8,50 
„Holland" album 14,— 
Alsv. binnenschroeven . „ 15,— 
„DAVO" album 22,50 

Groot insteekboek 
26 X 32 cm 10 bladen 
ieder blad aan 2 ziideo 
12 stroken H.— 
Alsv 20 bladen . . „ 19.80 

Insteekboekies ƒ 0,90 ƒ 1,— 
ƒ 1,50; ƒ 2 , - ; ƒ 3,50, ƒ 3,90 
ƒ 6,75 

Schaubek Europa 15,— 
Overzee „ 28,25 
Wereld 18,— 

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

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''/j Katalogus, minimum Fl. 2.50 

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

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



A U S T R A L I Ë 
1914 1 d. (16) 

iVs d. (23) 
4 d. (27) 

1926 4'li d. (56) 
'U sh. (57) 

1929 9 d. (61) 
1'- sh. (62) 

1930 Opdr . (70/71) 
5 d. (74) 

1932 5/- (91) 
1 Idem gestempeld 

1935 2/- (104) 
1936 1/- (109) 
1937 3 d. (113B) 

Postzegelhandel 
Passage 25-27 - Den 

ƒ 0,75 
0,75 
1,95 
2,— 
4,50 
2,40 
2,40 
1,80 
1,50 

48,— 
36,— 

6,50 
3 ,— 

13,50 

1/- (118B) 
5/- (120) 
10/- (121) 
£ 1 (122) 

1940 serie (136/39) 
1941 opdruk (140/42) 
1949 10/- (165) 

£ 1 (166) 
£ 2, gebr. (167) 

1950 2/6 sh. (174A) 
1951 serie (177/80) 
1953 serie (203/5) 
1954 serie (207/9) 

21- (215) 
1955 2/- (216) 

(Orders beneden f 10 
extra) 

G. KEISER & Zoon 
Haag - Telefoon 11.24.38 -

ƒ 9 . -
3,50 
7,— 

14,— 
6,— 
1,80 
6,40 

12,80 
6,50 
1,80 
2,30 
3,80 
2,75 
2,— 
1.50 

por to 1 

n.v. 
Giro 4262 

Verzamelingen en parfijen 
Ie koop gevraagd door: 

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

Post{iro 494802 (Bij viaduct Wibautstraat) Gem. Giro M 3658 

Betaal goede prijs. 
Ook grote objecten tegen contante betaling. 

IVed. I X D I Ë & X E D E R L A X D ^P""' kwaliteit) 
Ned-Indië gebr. 
209 
226/27 
241/45 
266/71 
314/16 
347/48 
349/50 

1,60 
0,55 
1,50 
1,75 
0,25 
0,30 
0,25 

Ned.-ïndië 
167/70 ƒ 
226/27 
230/34 
241/45 
266/71 
298/303 
304/16 

ong. 
3,00 
0,80 
2,75 
2,60 
2,50 
0,75 
2,25 

Nederland gebr. 
84/86 
139/40 
166/68 
199/02 
208/11 
212/19 
220/23 

ƒ 0,45 
0,40 
1,00 
1,60 
0,85 
7,50 
1,20 

Idem 
225/28 
232/35 
248/51 
252/55 
257/60 
261/64 
265/66 

ƒ 1,50 
1,95 
2,50 
0,60 
3,50 
2,25 
0,85 

port) extra, 
met prijs worden 

Betaling met bestell, ot onder remb. Orders beneden ƒ 5,— 
T« koop gevraagd Series Nederland & O.G. Aanbiedingen 
p.o. beantwoord 
Nederlandsche Postzegelhandel A. M. N. v. d. Broeke 

N.Z. Voorburgwal 316, Amsterdam-C, Postgiro 165298 

• For exchange partners in foreign countries 
' Für Tausch-Partner tm Ausland 

• Pour collectionneurs dans tous pays 
I J Poitbox 11« 

Inlichtingen: 

MAGAZIN INTERNATIONAL 
Holland 
Europe 

Verzoek 
aan onze 

adverteerders 
f 

Met het oog op het tijdig samenstellen van 
het Ned. Maandblad voor Philatelie is het nood
zakelijk, dat de kopij voor te plaatsen annonces 
uiterlijk de 5e van de maand in ons bezit is. 
Alleen dan kunnen wij plaatsing in het nummer 
van diezelfde maand garanderen. 

ADMINISTRATIE NEDERL. MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 

/£ VOELT JE ZO RUK . . . 
als je verzameling de bewondering van je vrienden opwekt. 
Dat zit hem heus niet altijd in de waarde. Opzet en vooral 
DE KWALITEIT kunnen het hem doen. Wat een vol
doening geeft het, als men weer wat mooie stukjes aan de 
verzameling kan toevoegen. 
En, 
ALS UW VERZAMELING U NA AAN HET HART LIGT 

en dat doet ze natuurlijk, dan betekent het vinden van 
een klein, lang gezocht zegel, precies dezelfde sensatie voor 
u, als de aankoop van een duur stuk. 

Op deze grortdslagen bouwden wij onze zichtzendingen op. 

WIJ VERZAMELEN PRECIES EENDER ALS U, met 
precies dezelfde nauwkeurigheid en interesse. Het grote 
verschil is echter dat, als onze verzamelingen een bepaalde 
graad van compleetheid hebben, ze TE UWER BESCHIK
KING KOMEN. 
U K U N T DAN PUTTEN UIT EEN RIJKE SORTERING 

van goedkopere, zowel als duurdere of kostbare zegels. 
En hoe kunt u dat beter doen da« thuis, waar u onze ver
zameling naast de uwe kunt leggen: In de gezellige sfeer 
van uw huiskamer kunt u dan, zonder overhaasting, al 
wikkend en wegend, juist die zegels kiezen, welke het 
mooist aanvullend op uw verzameling werken. 

HET KOST U NIETS 
met onze werkwijze kennis te maken, want voor een proef
zending betalen wij ook de retour-portokosten. 

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

Onverschillig wat U verzamelt, geeft ons 
Uw verzamelgebied zo volledig mogelijk op. 
(Vermelden s.v.p. beginnend, gevorderd o' 
vergevorderd.) 

UW VERZAMELING ZAL ER WEL BiJ 
VAREN 
en U persoonlijk zult er vele prettige uur
tjes door beleven. 

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

POSTZEGELHANDEL 

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

ZICHTZENDINGEN 
van nagenoeg alle gev/. landen. 
B ILL IJKE PRIJZEN 



-i@@oa 

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, Amsterdam-C 
Telefoon 30261 -42380 

REGELMATIG 

GROTE 

INTERNATIONAAL 

GERICHTE 

VEILINGEN 

MAART-APRIL VEILING 
Onze eerstvolgende veiling woidt gehouden 30 maart en 3 tot 6 april a.s. 
Veel belangrijk materiaal van NEDERLAND en O.G., EUROPA en OVER
ZEE, Honderden waardevolle collecties, landenrestanten enz. op de beide 
restantendagen zaterdag 30 maart en zaterdag 6 april. -

INZENDTERMIJN 
Voor verkoop op de 2e restantendag, zaterdag 6 april, kunnen nog betere 
objecten tot de aanvang der kijkdagen, 25 maart a.s., worden toegevoegd. 

MEI-JUNI VEILING 
Onze laatste veiling in dit seizoen. Toevoeging van materiaal, hetwelk dient 
te worden uitgekaveld, zïen wij gaarne zo spoedig mogeli)k, uiterlijk 15 april 
a.s., tegemoet. 

OP BELANGRIJKE OBJECTEN WORDT GAARNE VOORSCHOT 
VERLEEND. 

ISRAËL WIJ kunnen ook thans nog afleveren enkele 
series tegen zeer lage prijzen, die onder de 
huidige groothandeisprijzen liggen. Slechts 
enk-Ie series beschikbaar. 

Yvert No. Alles gebruikt met tab. 

'/. 
15 
17 

"/„ 
" Ï6 
Ï T 

36 
53 
66 
67 
79 
82 
M 
85 
' ^ M o 

109 
110 

75. 
U.-
35.7b 

110.-
14.. 
28.-
10.75 
69 50 
1.95 
7-00 
0.30 
1.50 
2.50 
3.00 

. 2.95 
1.15 
1.75 

111 

112 

'"/,. 
Ltp. V. 

7. 
9 

16 
17 

Dienst 

0.60 

1.00 
0.68 

5.75 

60.-
8.50 

50.-

2.00 
8.25 

V, 

5.15 

FD Covers 
'/. 
" / = . "U 
" / a 
3 . / 

" / j 3 
34 
35 
36 
49 
53 
84 

"/.. 
109 
110 
111 
' " / . s 
"*/.. 
Ltp. 16 

17 

8.90 
22.50 
19.50 
15.00 
31. 
4.-

20.-
90.-

3.10 
2.25 

48-
3.95 

(met tab.) 
4.00 
1.65 
2.00 
1.20 
1.50 
7.75 
5.75 

16.50 

Leveringsvoorwaarden: ßetaling uitsl. tegen vooruitbetaling per post-
wissel na ontvangst van froktuur. Porti is voot rel<.ening van de 
kopers. Reclamaties binnen drie dagen na ontvangst. 

HARTOG OKKER £L CO 
RAPENBURG 9 9 ' - Tel. K 20-63937 - AMSTERDAM-C 

All j KI j . j Geen winkelverkoop 
Alleenvertegenwoordiging v. Nederiand: "̂  

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 r c M A G A Z I N 

DE 

VE G 
VAN 

oekema 

op 28 en 29 maart a.s. 
in gebouw „AMICO", 

Nieuwstraat 30, 's-Gravenhage, 

brengt U o.a. 

een uitgebreide afdeling Nederland 1e emissie, waaronder 
zeldzame afstem pel Ingen en enige bijna compleet gere
construeerde platen; 

een belangrijke inzending Japanse bezettingszegels op formu
lieren, e t c ; 

een uitgebreide verzameling Oud-Duitse Staten, postfris; 
esn zeer PROoie collectie luchtpostzegels van de gehele wereld; 

enz., enz. 
Tevens een groot aantal restanten. 

Aan serieuze reflectanten wordt op aanvraag gaarne een veiling
catalogus toegezonden. 

ROELF B O E K E M A 
Prinsestraat 58-60 - 's-Gravenhage 

Telefoon 110319 Postbus 45 Giro 247130 

Nederland 
1* 
2* 
3» 
2^ paar 
6» 
10 ' 
11» 
14» 
18* 
27» 
31 a. f 
47*B 
131» • 
137 ' . f 
139-40» 
141-43» 
141-43 
165-
203-07» 
212-19» 
220'23» 
232-35* 
238-39» 
240-43» 
261-64 
287-88 
289-92» 
Met ' 
franco. 
zegelde 
ƒ 12,50 

t 6,50 
6,50 

22,50 
27,50 
13,50 
2,50 
9,50 
7,— 
7,— 
0,70 
6,— 

12,— 
l 9 , -
10,— 
0,40 
0,90 
1,25 
0,30 
3,— 
7,50 
1,15 
1,85 
4,— 
2.75 
3,75 
0,90 
0.80 

is gestempelt 
Kilo's 
zak 5 

alles 

Neder 
kg t 

SPECIALE AANBIEDING 
347-49 
356 a-d 
374-78-
379-91 
392-96» 
402-03 blok 
449-53» 
454-59* 
469-84 
485-89* 
490-94» 
503-07» 
551-55 
563-67 
573-76 
578-82* 
587-90 
591-95 
606-10 
662-66 
667-71 
674-79 
R 71-73» 
Lp 6-8 
D 20-24» 
D 25-26» , 
Intern 1-2 
Ppv 1-2» 

LLV. vriibiiivend 

f 

or 
and ƒ 5,—, postki lo 

70,—. Denemaiken 
bi) vooruitbetaling. 

Postzegelhandel Madjoe 
Hoogstraat 18: a -- SCHIEDAM 

f 

12,— 
0,90 
0,30 
0,50 
0,20 
3,50 
0,40 
0,40 
5,50 
0,35 
0,45 
0,40 
3,50 
1,25 
1.25 
1,50 
1,95 
1,20 
1,10 
1,75 
1,10 
1,10 
7,50 

12,— 
0,75 
0,45 
8,50 
2,— 

der remb. 
s Nee 
12,50, 

A. A. 
-

erlan 

406 A R R R ƒ 
Ned. Indië 
253-59 
261 
263 
261» 
262» 
263* 
345-46» ,, 
359-61* 
Rep. Indonesia 
3-25 
14 A 
18 A» 
Riouw 
Curasao 
82-88» 
103 
164-67 
146» 
147* 
148* 
198-99* 
247-51 
252-53 
254-55 
Lp 53-68 
Lp 41-44 

of giro, bij ƒ 
d ƒ 14,—. Idem 

Noorwegen ƒ 12,50, 

M. 
Telefoon 

de Graaf 

35,— 1 
8,— 
8,— 

11,— 
1,— 

' t — 
0,50 

20,— 
15,75 

1 2?,50 
) , o . -
10,— 
35,— 

6 , -
0,70 
0,95 
2,— 
2,— 
2,50 
0,80 
3,75 
1,10 
1,20 

12,— 
18,— 
10,— 
\er- j 

Italië 

68407 — Giro 428605 | 

^DRUK BOOM KUTGROK N ~ HAAftLEM_^ 


