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N I E U W T J E S 
K o r o w 
Krupska ia 
2 st Lestow 
Block 
Fedstowa 
2 st Fret akaw 
Parachutensprrnger 
3 st Dag V d Bouw 
14 st Spor t 
Atvasov 
Rober t Burns 
De Lessa 
2 sc Ivan Franko 
2 st Repin 
Ivanov 
2 st 900 jaar Nes to r 
7 st A g r Propaganda 

j ed r 

r o o i expea 
9 st Bu i ten ! Be roemde Mannen 
o e m a i t e 
A s t r o n o o m Bred i kk in 
K o t o v s k i 

maand Rusland onseb ru i kc 

U W M A N C O L I I S T N A A R 

egelhï indel Philadelphia 
J M GOSSE - K R U I S W E G 43 - H A A R L E M 

T E L E F O O N 15515 G I R O 135793 

B A N K A M S T E R D A M S C H E B A N K 

1 50 1 
6.25 1 
1,25 1 
1,75 1 
2 , — 

1,50 1 
4 , — 
5,— 1 

0,45 1 
7 , - 1 
7,— 1 
5,75 1 
9 . — 
1.75 1 

27 — 
2,75 
1.75 
1.25 
0.75 
5.50 
6.25 
7.— 1 
3 63 1 

0 25 1 
0 25 
0.80 
0.25 1 
0.25 
0.50 1 
0.25 1 
1,10 
3,25 1 
0.25 1 
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N V H A A R L E M I 

TE KOOP GEVRAAGD: 
10.000 series Symbolen & Zeehelden (405/421) 
10.000 series Winterhulp-Volksdienst (423/427) 

10.000 series Voor het Kind 1945 (444/448) 
ongebruikt in gehele vellen 

Postbus 70^6 
Amsterdam-Z P H I L I P S Milletstr 48 

Tel. 79 69 36 

1 NEDERLAND (P 
267/68 ƒ 0,70 

1 269 0,25 
270/73 2,50 
274/77 1,50 
278 0,75 
279/82 1,25 
283/86 1,40 
287/88 0,85 

289/92 ƒ 0,80 
293/9!> 0,25 
300 04 0,65 
305/09 0,70 
310/12 0,20 
313 17 0,55 
318'22 1 , — 
323/24 0,40 

325/26 
327/31 
332/45 
350/55 
374/78 
392/96 
397/401 
423/27 

rima gebruikt) 

f 0,75 
0,75 
0,55 
0,90 
0,35 
0,20 
0,20 
0,25 

444/48 
449/53 
454/59 
464/68 
485/89 
490/94 
495/98 
501/02 

ƒ 0,20 
0,45 
0,40 
0,35 
0,35 
0,45 
0,35 
0,10 

1 Be ta l i ng met bestel l o f onder r e m b O i d e r s beneden / 10,— p o r t i e x t r a 1 
T e k o o p gevraagd Series N e d e r l a n d & O . G Aanb ied ingen m e t pr i js w o r d e n 1 
p o b e a n t w o o r d 1 

Nederlandsche Postzegelhandel A . 
N Z V o o r b u i g w a l 316, A m s t e r d a m , 

M. N. V. d. 
Pos tg i ro 165298 

Broeke 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Verzamel ingen, parti jen, engrosposten en ki lowaar. 

J. R. PRENT 
Bachmanstraat 41 Den Haag, Telefoon 1144H 



Voor hen die het weten 
k. 

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

Verlangt onze post-catcdogus gratis! 

Vraagt a.u.b. inliclitingen 

betreffende het Shanahan 

"DOUBLE-BARREL" 
plan 

dat u in staat stelt 
iedere l<avel van onze veilingen 

veel goedkoper en onder 
bepaalde omstandigheden bijna 

OM NIET 
te verkrijgen. 39 UPPER GT. GEORGE'S STREET 

DUN LAOGHAIRE, DUBLIN, IERLAND 



IIVHOUU 

van dit nummer 

Leon de Raay-meda i l l e 1956 
De „De Ruyter"-zegels van 1907 
Tentoonstel l ing in Kopenhagen 
Is de filatelie k l a s s i ek ' 

. 79 

. 80 
83 
84 

De geschiedenis van Robmson Crusoe op 1 
postzegels 

Tentoonstel l ing Globe Diamant 
Neder land 
Stempels . . . . 
Luchtpost 
In t e rna t iona le Rui ldag 
Grafische Beeldfi la tehe III 
Hera ld iek en symboliek op postzegels 
Ned Nieuw Guinea 
Nieuws van het N T C. . 
Nieuwe uitgiften 
Bonds - en Veienigingsnieuws 

88 
88 
89 
90 
91 
91 
92 
94 
96 
96 

. 97 
101 

Heeft U 
Zo neen dan 

nimmer een 
spoedii, doen 

rondzendi ng bij mij aangevraagd ? 

Vxioial onzt. boekjes der Eng kolomen zijn zeer gevraagd, bovendien is de 
inhoud dezer boekjes belangrijk verIioot,d door aankoop ener prachtcollectie 
van 11000 vcrschillcade zegels 

P O S T Z E G E L H A N D E L 
Hurksestraat "•ö — 

H. V A N L 
Helmond -- tel 3018 

E S H O U T 

Lindner Falzlos Albums 
zijn DE albums voor de verzamelaar 1 Ze zijn voorzien 
van voordruk en met klemhulsies voor postfrisse be 
vestiging De huisjes zijn vochtafstoiend neutraal en 
houden de zegels ir onaangetaste staat 
Jtal e vanaf '45 
IJsland 
Zweden 
Vaticaan 

ƒ 1875 
„ 19,50 

, 15,— 

FALZ 
LOJ 

ALBUM 

Luxemburg 1852 1940 „ 24 75 
Luxemburg af 45 , 12,— 
Nederland , 34 50 
Oostenrijk af 4-% „ 25 50 
Saaigebicd 1920 35 „ 12 75 
baar af 1947 „ 11 25 
hranknjk af 1938 , 41 "'S 
Zwitserland ,, 52 50 
UPU 75 laar „ 64,50 
100 jaar postzegels , 20,— 
In mei/]uni veischijnen de Ltndnei supplementen Sup
plementen ..aarne tijdig bestellen 

Volledige prijslijst op aanvraag - Indien niet bij 
Uw handelaar verkrijgbaar zo wende U zich tot 

Lindner - Impor t - Neder land: F D C & 
Antwerpsestraatweg 434, Bergen op Zoom, 

New - Issue - Service, 
Giro 49 28 00 

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

ZICHTZENDINCEN 

I van nagenoeg alle gew. landen. 
BILLIJKE PRIJZEN 

AANGEBODEN Album Excelsior Europa, compleet, 8 schroef-
banden bij t /m 1956, als nieuw 

F I R S T - D A Y - C O V E R S 
E(,n grote partij Eerste-Dag Enveloppen van Nederland hebben 
WIJ 2ojuist gekocht (Van onze vorige aanbieding is bijna niets 
meer voorradig) 

Heeft U nog manco's^ 
Nalioni le Hulp 1946, Prinsessen, Kind 1946, Jubileum 1948 enz 
Vraagt vrijbhjvtnd zichtzending 

S U R I N A M E en C U R A S A O 
Ook hiervan hebben wij diverse FDC*s 

Hoe bergt U de FDC's op? In een sigarenkistje? 
Een FAVORIET POSTSTUKKENALBUM bergt ALLE FDC's. 

Bladen voor bij/ondere maten verkrijgbaar 
Kunstlederen Sthroefband met 15 bladen (X6 covers 90) ƒ 14,50 
In de band is ruimte voor nog minstens 15 bladen 

Postzegelhandel en Uitgeverij „FAVORIET" 
Zomerzorgerlaan 15 — Bloemendaal 

LAATSTE 

Barbados 
$ 2 40 zwart + ƒ 7,50 
Cuba 
H t i d Baden PoweH, post en 
vliegpost serie 2w h ƒ 1,15 
Herd 100 j Martin Morna 
4 c feroen + f 0,32 
Telefoongebouw 1 e rood f ƒ 0,10 
Dominica 
4 01>nip]ade bloes met opdruk 
voor de Ver Naties en Rode 
Kruis, 2 getand en 2 ongetand 

f ƒ 7 5 , -
Veetentoonstelling 7 c + ƒ 0 55 
Duitsland 
Bundespost 725 jaar stad 
Spandau 20 pf h f 0,28 
Egypte 
Por t Said 10 ni + ƒ 0,40 
Herd 100 j Spoorweg 10 m 

+ ƒ 0,25 
Finland 
50 m Kerk te Lammi + ƒ 0,90 
Wapens 20 en 30 m + ƒ 0,95 
Frankrijk 
Postzegeldag 12 + 3 fr 
zeilschip ƒ 0,24 
Sevres 30 fr blauw + ƒ 0,48 
Griekenland 
Herd dichter Solomos serie 
3 w t- ƒ 2 40 
Ghana 
opdr 6 maart 1957 op sene 
Goudkust cpl 9 w + ƒ 14 50 
afdb landkaart met vogel, 
serie 4 w 1- ƒ 1,75 
Indonesië 
Weid serie t b v de invaliden 
6 w + ƒ 0 80 
Japan 
N a t o 1 w + ƒ 0 25 
Nieuwjaarsdag, bloc -f ƒ 1,25 
Noord Borneo 
3 c groen + ƒ 0,10 
$ 5 — en S 10 —, simen + ƒ 28,— 

NIEUWTJES 

Oostenrijk 
Herd Prof J Wagicr 
2 S 40 + ƒ 0 50 
Peru 
opdruk OKmpiade Melbourne 
1956, scne 4 w + ƒ 9,75 
dito in speciaal bloc + / 9 75 
Phihppijnen 
Padvmdeis 5 c blauw. 
get-ind en ongetand samen + ƒ 0,50 
Portugal 
Herd schrijver Garett serie 
4 w + ƒ 215 
Roemenie 
Landbouw 55b, giijs ƒ 0,50 
Rusland 
Herd Chemiker Meudeleiev 

+ ƒ 0,60 
Herd componist Glinka, sene 
2 w + ƒ 2 , -
Jeugd Festival + f 0,60 
Herd intern IJshockey kam 
pioenschappen, sene 3 w , cpr 

+ ƒ 2 . -
Salvador 
100 j bestaan van de stad San 
Salvador, post en vliegpost 
sene 12 w + ƒ 15,90 
St Christ Nevis en Anguilla 
8 c , zwart + ƒ 0 25 
2 $ 40 landkaart + ƒ 7,50 
Tristan du Cunha 
por to serie, 5 w + ƒ 1.— 
Tsj . Slowakije 
Toeristen steden, sene, 6 w 

+ ƒ 2,85 
dito gebiuikt + ƒ 0,60 
Turkije 
Olympiade 1956, serie 2 w 

+ ƒ 2 . -
Vaticaan 
Dom Savio serie 4 w -f ƒ 0 95 
Zwitserland 
serie 4 w 5, 10, 20 en 40 c 

+ ƒ 0 9 0 

KOOPJES 
Beieren 
no 86/91 1911, postfr 6 w 

1 - / 2 5 -
Belgje 
no 147, 1915 5 fr pr ex 

+ ƒ 4 1 , -
no 221/223, 1925, 75 laar 
postzegels + ƒ 15,— 
Vhecpost no 5 5 fr , hlabruin 

1- ƒ 2 1 , -
Duitsland 
no 470/ï'8 ' ^a sne r , postfns 
seriL + ƒ 37,— 
Oostenrijk 
no 426/429 1932, F I S + ƒ 4 5 , — 

Theresienstadt 
Mich cat Mk 60,— R R 
gebr ƒ 30 — 
TSJ . Slowakije 
no 277/280 1932 Sokolfeestcn 

+ ƒ 12,50 
Venezuela 
Vhegpost no 1/16, 1930, 
fr 4000 1- f 15,— 
Philei-album I 27 X 32 cm 
schroefband f 8,50 
Philea album Luxe 28 X 33 cm 
klemband ƒ 14 50 
Di t zijn de BESTE blanco albums 
die verkrijgbaar zijn' 

O n s onbekende beste l lers voorui tbeta l ing of rembours 

A U F DER HE ID E'S POSTZEGELHANDEL 
AMSTERDAM (Fil.) 
N 2 Voorburgv/al 151 
Telefoon *7103 

Bestellingen 

HILVERSUM 
Surinamelaan 31 

Giro 1700, Telefoon 4323 
naar Hilversum 
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HOOFDREDACTEUR-ADMIN ISTRATEUR: 

J. C. NORENBURG, Welgelegenlaan 71 - Driebergen 
Telefoon K 3438 No. 2162 

CORRESPONDENTIE OVER ADVERTENTIES: 
EOOM-RUYGROK N.V. 

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

RAAD V A N BEHEER 

Secr.. Godelindeweg 44 Naarden 
Penningmeester: Hyacintplein 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 10,—. 

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

Nummers van vorige jaargangen, per nummer 0,25, 
alles plus porti. 

34e jaargang - april 1957 (392) 

atelie 

Leon 
de Raay-
medaille 1956 

W.B. BROCX 

In haar vergadering van zaterdag 6 mei jl., welke te Utrecht 
werd gehouden, werd door de Raad van Beheer van het Ne-
derlandsch Maandblad voor Philatelie, op voordracht van 
het bestuur, zulks overeenkomstig het betreffende reglement, 
de Leon de Raaymedaille, welke .iaarlijks kan worden ver
leend „ter bijzondere waardering van de beste wetenschap
pelijke bödrage op füatelistisch gebied" in de afgelopen 
jaargang van het Maandblad toegekend aan de heer W. B. 
Biocx te Soestdijk. 

Degenen, die getrouw het Maandblad lezen — ook al mte-
resseert hen misschien niet ieder artikel, omdat de inhoud 
iets behandelt dat niet tot hun verzamelgebied behoort — 
zullen zeker niet de interessante en vlot geschreven artike
len van de hand van de heer W. B. Brocx zijn ontgaan. 
Reeds vele malen heeft het Maandblad de laatste jaren haar 
kolommen opengesteld voor de vlotte filatelistische pen van 
de heer Brocx, maar vooral de laatste jaren en ook in 1956 
muntten diens bijdragen uit door de wetenschappelijke be
handeling van de betreffende materie. Wij herinneren gaar
ne aan zijn artikel in de jaargang 1956 betreffende het wa
termerk van de 2e emissie van China en in het bijzonder aan 
zijn artikelen over „Hoe de e€nheid van Italië zich heeft ge
manifesteerd op de zegels van de Oud-Italiaanse Staten", 
een onderwerp dat zelfs het Italiaanse filatelistische tijd
schrift „il Collezionista" un interessante studio noemde. 



Portret van Admiraal De Ri'yter, 
gegraveerd door H. Bary naar een 
scbÜderij door F. Bol, uitgegeven 
in 1673. 
Verz. Ri'tksprentenkabinef Amifefdam. 

de „DE RUYTEI 

de eerste 

herdenkingsuitgifte 

van Nederland ^^ 

door 

Dr. R. E. J. Weber 

Slot artikel vorige pagina 

En behalve zijn grotere artikelen verdienen ook zijn 
kleine, pittige en interessante mededelingen onder de 
titel „Uit de Oude Doos" — Merkwaardigheden en we
tenswaardigheden — de volle aandacht van de ver
zamelaars. Hoe geven ook deze kleine mededelingen 
blijk van grote filatelistische kennis. Wij prijzen ons 
gelukkig, dat de heer Brocx deze kennis niet voor zich 
alleen wil behouden, maar gul er een ieder in wil 
laten delen, die er belangstelling voor heeft, waarvan 
dan ook zijn bijdragen in ons Maandblad getuigen. 

Een „pur-sang" filatelist is deze veteraan, die ook 
reeds tweemaal achtereen de Bondswisselbeker wist 
te winnen met zijn filatelistische voordrachten. En uit
gedoofd is deze filatelistische vulkaan zeker nog niet! 

Moge hij lang op de toekenning van deze onderschei
ding terugzien en vaak de fraaie penning als kroon op 
zijn werk aanschouwen. 

Dat hij nog menigmaal de kolommen van ons Maand
blad met de vruchten van zijn filatelistische kennis 
zal mogen en willen versieren is niet alleen de wens 
van de Raad van Beheer, maar zeker niet minder van 
de lezers van dit Maandblad. 

Van harte gelukgewenst, vriend Brocx! 
De Hoofdredacteur. 
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MF e eerste nationale gedenkdag die aanleiding heeft gegeven 
tot de uitgifte van bijzondere postzegels, was het derde eeuw
feest der geboorte van Michiel Adriaensz. de Ruyter en de 
admiraal was de eerste Nederlander met uitzondering van 
het Hoofd van de Staat, wiens beeltenis op een postzegel is 
verschenen. De voorstelling op het zegel toonde, zo zeide het 
Besluit •') dat de uitgifte regelde, „behalve het waardeciifer 
het portret van den Admiraal Michiel Adriaensz. de Ruyter 
en eene afbeelding van eene oorlogsvloot in actie". De even 
bondige als volledige beschrijving treft ons in dit officiële 
stuk. Wie heeft deze eerste herdenkingsuitgifte voorgesteld 
en zijn bedoeling tot in het beslissende document van de 
Kroon zo kernachtig doen doorklinken? 

Dit blijkt uit een rekest dat op 30 november 1906 tot de 
Koningin werd gericht door de heren Ellis en Ketjen, resp. 
voorzitter en secretaris van „het Uitvoeringscomité ter her
denking van den 300-jarigen geboortedag van Michiel 
Adriaensz. de Ruyter op den 24en Maart 1907". Gaarne bren
gen wij op deze plaats de namen naar voren dergenen, die 
hiervan deel hebben uitgemaakt en wij doen dit in de be
woordingen waarmede het Comité zich in zijn rekest aan 
Hare Majesteit bekendmaakte: 

A. G. Ellis, gep vice-admiraal, adjudant i.b.d. van Hare 
Ma.iesteit de Koningin, voorzitter, Den Haag; J. B. A. Jonck-
heer, oud-zeeofficier, directeur der Stoomvaart Maatschappij 
„Nederland", vice-voorzitter, Amsterdam; J. H. Ketjen, gep. 
luitenant t.z. Ie klasse, secretaris, Den Haag; J. van der Eist, 
oud-zeeofficier, penningmeester, Den Haag: H. de Booij, gep. 
luitenant t.z. Ie klasse, Amsterdam; Mr. G. H. Guépin. ad
vocaat en procureur, Amsterdam; Corn. J. Leis, reeder, Rot
terdam; J. P. K. van Moorsel, directeur van het Centrale 
Informatie Bureau voor Verzekerings-Maatschappijen, afd.-
chef der N.V. „Nederland", Amsterdam; Mr. J. L. Overvoer
de, archivaris, Leiden; F. Pinke, kapitein t.z., bestuurslid der 



igels van 1907 
Marine-Vereeniging, Den Helder; A. F. J. Romswinckel, lui
tenant t.z. le klasse, adj.-chef van den staf, adjudant van 
den directeur en commandant der Marine te Amsterdam, 
Amsterdam; D. F. Scheurleer, voorzitter der Vereeniging 
„Het Nederlandsche Zeewezen", Den Haag; Mr. Jan Smit 
Azn., voorzitter der Vereeniging „Zeevaartschool". Vlissin-
gen; J. H. Solkesz, voorzitter van het hoofdbestuur van het 
Generaal v. Heutzfonds, Amsterdam; J. D. baron van Was
senaar van Rosande, lid van de Eerste Kamer der Staten-Ge-
neraal, Den Haag, Dr. I.. .1. Wijnaendts Francken, Den Haag; 
leden. 

Dit comité dan, had zich een bijzondere postzegel-uitgifte 
voor ogen gesteld in de waarden 1, 2V2 en 3 et. met een gel
digheidsduur van twee maanden, ingaande 1 februari 1907. 
Het verklaarde zich bereid hiervoor gelden te reserveren, 
doch verzocht tegelijkertijd eerbiedig van een gedeelte der 
te maken kosten te worden ontlast. 

Nu zonden zij als mannen van de wereld een zo bijzonder 
verzoek natuurlijk niet in dan nadat zij eerst het nodige 
overleg hadden gepleegd. Op 24 oktober 1906 had de heer 
Ellis er reeds met de directeur-generaal der P. en T., de oud-
majoor G. J. C. A. Pop over gesproken en diens onverholen 
instemming mogen ontvangen. Aan de chef der betrokken 
afdeling „Algemeene Zaken Posterijen" had de heer Pop 
eveneeens laten weten „ik gevoel daarvoor veel sympathie" 
en hiermede was ten hoofdbesture een activiteit ingeluid, het 
veelzijdige streven van het. Herdenkingscomité waardig. 

Allereerst werd aan de initiatiefnemers te kennen gegeven, 
dat de voorschriften op het punt van postzegels bijzonder 
bindend waren. Wij willen deze ook hier nog eens ter wille 
van de volledigheid samenvatten, al is er de laatste jaren 
reeds enkele malei; aanleiding geweest, er uitvoerig over te 
spreken -̂ j. De postwet ") vereiste voor een zegeluitgifte de 
Koninklijke bewilliging: het uitvoerings-Besluit '') bepaalde 
dat de postzegels en postzegelafdrukken van 3 et. en daar
boven de beeltenis van het Hoofd van de Staat droegen; het 
Algemeen Postverdrag van Washington *) verbood het ge
bruik van herdenkingszegels op zendingen naar het buiten
land. 

Was deze documentatie snel verschaft, meer tijd eiste de 
opstelling van statistieken om daaruit het te verwachten 
verbruik af te leiden; ook het overzicht van al wat voor de 
aanmaak van nieuwe postzegels nodig was en de kosten daar
voor bij verschillende wijzen van uitvoering, gaf veel werk. 
Doch de directeur-generaal wenste nauwkeurig ingelicht te 
worden, want hij mocht nog zoveel sympathie voor het plan 
koesteren, als zijn eerste plicht gevoelde hij toch het voeren 
van een zuinig beheer. De heer Ellis vernam dan ook spoedig 
dat zijn Comité de financiële consequenties moest aanvaar
den en, zelf oud-minister van Marine zijnde, begreep hij niet 
tegen deze stroming in te moeten gaan. Slechts protesteerde 
hij heel beleefd dat men zijn comité toch niet voor alle be
cijferbare kosten kon laten opkomen. 

Met deze verkenningen was een maand gemoeid geweest; 
het Comité had nog in het geheel geen middelen in kas, doch 
nog in november 1906 deed het moedig de beslissende stap 
door zijn rekest te presenteren en zich daarin tot een gel
delijk offer te verplichten. 

Het tij zat de heren evenwel niet mee. De tuberculose-
zegels, onze eerste weldadigheidsuitgifte, stonden te verschij
nen en gezien de interne moeilijkheden die hieraan waren 
voorafgegaan, wilde de minister van Waterstaat eerst eens 
afwachten hoe deze campagne zou verlopen. Directeur-gene
raal Pop leverde nog een vurig pleidooi ten gunste van de 
herdenkingsuitgifte als een middel „om bij de Nederlandsche 
natie de herinnering aan den groten Staatsgezinden Admiraal 

aan wien ons Vaderland zooveel te danken heeft, levendig te 
doen blijven zonder dat daarbij ook maar eenigszins voor
deel of winstbejag beoogd wordt, dus zuiver een hulde". Met 
het woordje „Staatsgezind" zal wel niet meer dan „getrouw" 
zijn bedoeld. '-'S--^''^ 

Zijne Excellentie Prof. Dr. J. Kraus was evenwel niet van 
zijn voorzichtige werkwijze af te brengen die hierin bestond, 
dat hij eerst de proefneming met de weldadighcidszegels 
wilde afwikkelen, alvorens een tweede stap in het onbekende 
te wagen. En nog voorzichtiger werd hij toen de Tweede Ka
mer bij de behandeling der Waterstaatsbegroting juist in 
deze weldadigheidsuitgifte aanleiding vond, de minister zo
wel als de initiatiefnemer, haar medelid Dr. Blooker, lelijk 
in het vaarwater te zitten. Een retorische handigheid, 
waarbij men de minister voor de uiterste consequenties stel
de van dergelijke uitgiften, noopte Zijne Excellentie op 22 
december, juist één dag voor de verkoop der tuberculose-
zegels een aanvang nam, tot de volgende zeer algemene ver
klaring. „Het is ook niet de bedoeling een tweeden keer tot 
verkoop van speciale postzegels over te gaan, dan wanneer 
mij overtuigend zal zijn gebleken, dat deze proef geen ern
stig bezwaar heeft ontmoet, laat ons zeggen geen bezwaar 
dat mag tellen". 

Er was in dit verband nog meer voorgevallen. De Rem-
brandt-feesten hadden twee zakenlieden m 1906 op het idee 
gebracht, een voorstel te doen tot het in omloop brengen 
van Rembrandt-postzegels, hetgeen zij zouden financieren. 
Het Hoofdbestuur der P. en T. had zeer wel ingezien, dat het 
de bedoeling was te speculeren op de verzamellust en de zaak 
was terstond geketst, maar toch maakte de herinnering aan 
dit geval een beslissing inzake eventuele De Ruyter-post-
zegels niet gemakkelijker. 

In ieder geval moest nu gewacht worden, tot de verkoop 
der tuberculosezegels voorbij was. In het rustige verloop 
hiervan vond de heer Pop aanleiding, de minister in een 
mondeling onderhoud nogmaals zijn voorstel aan te bevelen 
en ditmaal had hij succes. Het was inmiddels bijna half ja
nuari 1907 geworden en er was nu vliegende haast bij de 
zaak. Doch het Herdenkingscomité was paraat. Op 12 januari 
op verkenning uitgezonden, kon de heer Kymmell, chef der 
Afdeling ,.Algemene Zaken Posterijen", zijn directeur-gene
raal berichten, dat een zegelontwerp reeds aanwezig was. 
Hij had de heer Ellis bovendien de door de firma Enschedé 
verstrekte belangrijke cijfers kunnen voorleggen betreffende 
het verschil in kosten en benodigde tijd tussen zegels in 
plaatdruk en in boekdruk en de keus was daarom terstond 
op boekdruk gevallen. Als formaat had de heer Kymmell de 
grootte der Spaarbankzegels van 1896 genoemd, omdat deze 
veel ruimte bood voor de gewenste afbeelding. Terwijl in 
Den Haag stappen werden gedaan om tot een voordracht 
aan de Koningin en een ontwerp-Besluit te Icomen, begaf de 
heer Kymmell zich op 14 januari met het ontwerp naar 
Haarlem, om de vervaardiging der zegels met de firma En
schedé voor te bereiden. 

Vol ledig ontwerp voor een De Ruyter-zegel; pentekening van W. A. Mouton. 
CoilecHe Postmuseum, 
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Definit ief ontwerp naar de nieuwe 

schets; pentelcening van P. i. van den 

Berg. 

Collectie Museum Enschedé. 

Nieuwe schets naar het eerste ont

werp ; telcening van L. Hagedoorn. 

Collectie Museum Enschedé. 

Wat was het voor een tekening, die het Comité zo snel had 
weten op te leveren en hoe was die tot stand gekomen? 

Het was een pentekening, h. 12,8 en br. 20.4 cm, rechts 
onder gesigneerd met de initialen W.A.IVI. De naam van de 
ontwerper wordt nergens in de stukken genoemd, doch wij 
weten dat het de kapitein ter zee W. A. Mouton was '), een 
officier die bekend stond om zijn sterk ontwikkeld technisch 
inzicht. Hij bezat een talent voor het maken van drie-dimen
sionale tekeningen van instrumenten, liefst in opengewerkte 
staat met weergave van constructieve details. Het is deze 
aanleg die er toe leidde dat hij, na zijn pensionering in 1909, 
adviseur werd van fabrieken van vuurleidingstoestellen en 
nautische instrumenten, in welke kwaliteit hij eveneens te
keningen heeft vervaardigd. Ook als docent aan de Hogere 
Marine Krijgsschool van 1919 tot 1926, wist hij deze talenten 
aan te wenden. Het resultaat in 1924, neergelegd in een hand
boek „Beschouwingen over Vuurleiding", bezorgde hem in het 
jaar daarna de onderscheidende titel van hoogleraar. 

Het ontwerp dat ons bezig houdt is een uitzondering in zijn 
werk; uitingen van toegepaste kunst zijn van hem bijna niet 
bekend en wij kunnen ons slechts voorstellen dat het is ont
staan, louter omdat hij het Herdenkingscomité heeft willen 
biispringen. En wanneer wij het naar billijkheid willen be
oordelen, dienen wij van de geijkte opvattingen van die da
gen in deze materie uit te gaan. 

Het oogmerk van Mouton was, een portret te geven met 
toepasselijke attributen en dit is een zo voor de de hand lig
gend idee, zo normaal in de geschiedenis der schilderkunst, 
zo veelvuldig verspreid door de prentkunst en in postzegel
uitgiften der gehele wereld nagevolgd, dat we er niet bij 
behoeven stil te staan. Als beeltenis koos hij de prent van 
H. Bary naar Ferdinand Bol, waarop de admiraal is afge
beeld in een rijk kostuum, getooid met het versiersel van de 
orde van St. Michiel. Deze krachtige gravure was verschenen 
in het moeilijke oorlogsjaar 1673 en voorzien van het navol
gende zesregelige vers van de woordkunstenaar Gerard 
Brandt: < 

M. A. DE RUYTER. 

Aenschoiiw den Heldt, der Staeten rechterhandt, 
Den redder van 't vervallen vaderlandt, 
Die in één jaer twee groote koningkrijken 
Tot driemael toe de trotse vlag deedt strijken, 
Het roer der vloot, den arm daer Godt door streê; 
Door hem herleej de vrijheid en de vree. 

Ongewijfeld was hierin alles vervat wat het Comité in zijn 
ijveren voor een algemene De Ruyter-herdenking bewoog. 
Mouton gaf van het portret niet meer dan het borststuk; 
daarnaast beeldde hij een scheepsstrijd af, terwijl hij door 
een gemeenschappelijke achtergrond en door randversierin
gen het geheel samenbond en in evenwicht bracht. Doch 
waarom was het „een scheepsstrijd" in het algemeen gespro
ken en geen bepaalde episode uit de grote zee-oorlogen of 
de ,.Zeven Provinciën", het admiraalsschip, zelf? Ook in dit 
opzicht IS Mouton kennelijk door een goed zeventiende-
eeuws voorbeeld geïnspireerd, want in 1676 had het overlij
den van De Ruyter aanleiding gegeven tot het slaan van een 
penning, welke met opzet een zeeslag in het algemeen ver
beeldde. Men had berekend dat de admiraal ruim veertig 
grote gevechten had geleverd en men wilde bij zijn dood tot 
uitdrukking brengen, dat deze alle aan elkaar gelijk waren 
geweest in één opzicht, dat zij namelijk gevoerd waren in 
voortreffelijk zeemanschap en goed soldaatschap. De dichter 
Joachim Oudaan had ten overvloede bij het verschijnen van 
de penning de volgende toelichting gemaakt: 

Op het Zinnebeeld van den Zeeslag 
met de spreuk Pugnando, Al strijdende. ") 
Zie hier een zeestrijd afgebeeld; 
Nu vraag niet, waar, of hoe verdeeld? 
Men neem'er die m'er voor wil nemen; 
Men neem'er van de veertig één, 
In and're zon of and're zeen' 
't Zal t'elkens na de zelve zweemen. 
Zo volgt op Ruyters strijdbaarheid 
De zege steeds zijn wijs beleid; 
Al strijdend'hoog in top geheven, 
Al strijdend' heeft hij, noyt geraakt. 
Zich roemrijk en vermaert gemaakt. 
Al strijdend' sloot hij 't heerlijk leven. 
Maakt kroon of purper, pracht of moed: 
HIJ kleurt zijn lauw'ren met zijn bloed. 

De mededeling in het Koninklijk Besluit, dat een ooilogs-
vloot in actie was voorgesteld, was dus geheel volledig. 

Een postzegel stelt echter qua formaat en druktechniek bij
zondere eisen en het is niemand gegeven hieraan zonder 
grondige voorbereiding te kunnen voldoen. Het ontwerp was 
getekend voordat het formaat van het spaarbankztgel geko
zen was en de verhouding van hoogte tot bieedte strookte 
daarmede niet. Verder verzekerde de firma Enschedé dat het 
ontwerp bij uitvoering in een boekdrukgravure niet tegen 
de sterke verkleining bestand zou zijn, terwijl ook de beelte
nis, die inderhaast uit een reproductie van de prent was ge
sneden, nog moest worden vertaald in lijnen die voor boek
druk geschikt waren. De directeur-generaal was dus dank
baar voor het geheel uitgewerkte idee dat door het Comité 
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was opgeleverd, doch hij zag zich verplicht, te Haarlem een 
voor reproductie geschikte tekening te laten maken. 

Aldus geschiedde met spoed en achtereenvolgens werden 
hem een schets van L. Hagedoom en een definitieve pen
tekening van P. J. van den Berg, leraar aan de Kunstnijver
heidsschool aldaar, ter goedkeuring voorgelegd. Jammer was, 
dat in deze bewerkingen niets overbleef van de schelpmotie
ven, waarin onderdelen van De Ruyter's halsketen herhaald 
werden en ook niets van de samenhang der hoofddelen van 
het zegelbeeld. Verwonderlijk genoeg introduceerde Van den 
Berg anderzijds op het laatste ogenblik een foutief detail, nl. 
de Statenvlag, tonende „de leeuw met de pijlen", die sedert 
de Tachtigjarige Oorlog niet meer gevoerd was ") en dit is 
er in de haast doorgeglipt. Doch op het zegel is er haast niets 
van te zien. 

Verheugd, dat althans de technische kant van de onder
neming op gang was, kwam men niet met bezwaren, ook het 
Comité niet dat door de directeurgeneraal op de hoogte ge
houden werd; op 4 februari kon deze dan ook opdracht ver
lenen om het drukmateriaal te gaan vervaardigen. 

Het werd nu hoog tijd dat de formele zijde, nl. de aller
hoogste goedkeuring, mede geregeld werd en dat de voor een 
uitgifte nodige gevens, nl. waarden, oplaag, verkrijgbaar
stelling, en geldigheidsduur, werden vastgesteld. Reeds was 
gebleken dat de raad van ministers er bezwaar tegen had 
een Koninklijk Besluit uit te lokken, waarbij de beeltenis 
der Koningin voor sommige zegelwaarden door een andere 
zou worden vervangen. Daarmede was de uitgifte van 3 ets. 
De Ruyterzegels van de baan. Op het Hoofdbestuur werd 
dit uit postaal oogpunt wel jammer gevonden. Men had zelfs 
gaarne 5 ets. postzegels gezien, om het briefschrijvende pu
bliek te gerieven '■"). Wel wilde de regering desnoods over
wegen, zegels van 3 en 5 et. te doen aanmaken die in het 
geheel geen beeltenis droegen, maar een andere voorstelling, 
bijvoorbeeld een schip, doch hieraan viel op dit tijdstip niet 
meer te denken. Het Comité, verheugd dat er in ieder geval 
De Ruyterzegels zouden komen, nam geredelijk genoegen met 
de waarden Va, l en 2̂ ,è et. Als lichtpunt zag men bovendien 
dat nu elk schoolkind er wel eentje zou kunnen kopen. Daar 
het Comité in de kosten deelde, werd het vanzelfsprekend 
geacht dat het ook de oplaag vaststelde. Deze viel wel laag 
uit: men kon zich tot niet méér verplichten dan 500.000 stuks 
van elke waarde. 

In ambtelijke kringen was inmiddels bekend geworden, 
dat de Koningin mondeling de wens had uitgesproken, dat 
zo mogelijk aan het verlangen van het Comité een gewillig 
oor zou worden verleend en zo stond dan niets meer in de 
weg aan de voordracht, vergezeld van een ontwerpBesluit. 
De minister behoefde de aanleiding tot de voorgestelde bij
zondere uitgifte thans niet uitvoerig toe te lichten en daar
door kwam wel enigszins de nadruk te vallen op de passage 
over de kosten, waarin het Comité zou moeten delen voor 
een bedrag ter grootte van het verschil tussen de kosten der 
bijzondere zegels en een gelijke hoeveelheid gewone zegels 
van dezelfde waarden. 

Hierop goedgekeurd, verscheen dan op 20 februari het Be
sluit, waarbij onze eerste herdenkingsuitgifte tot stand kwam. 
Het enige artikel zeide: 

„Met ingang van een nader door Onzen Minister van 
Waterstaat te bepalen datum, doch niet later dan op 24 
Maart 1907, worden — zoolang de voorraad strekt — nevens 
de gewone postzegels van %, 1 en 2% cent verkrijgbaar 
gesteld bijzondere postzegels van die waarden, waarop be
halve het waardecijfer, het portret van den Admiraal Mi
chiel Adriaensz. de Ruyter en eene afbeelding van eene 
oorlogsvloot in actie voorkomen. Zij zijn alleen in het bin
nenlandsch verkeer voor frankering geldig tot en met 31 
Mei daaraanvolgende te middernacht. Op deze bijzondere 
zegels zijn dezelfde bepalingen van toepassing welke gel
den voor de gewone postzegels". 
De eerste dag van uitgifte was opzettelijk in het midden 

gelaten, want men wist nog niet wanneer de drukkerij ge
reed zou zijn om af te leveren. Verder ontbrak de periode 
van verkrijgbaar stelling en ook dit was opzettelijk geschied, 
omdat de postale vakmensen vreesden, dat de kleine oplaag 
wel spoedig zou zijn uitgeput. Men had zich dus bepaald tot 
vaststelling van de looptijd die, overeenkomstig het rekest 
van het Comité, ruim twee maanden bedroeg. 

Reeds op 25 februari kon de directeurgeneraal de kleuren 
vaststellen, doch nu men er werkelijk aan toe was de ver
deling van de oplaag te regelen, had men met de geringe aan
tallen toch geen vrede. Wat te doen? Een aanvullende partij 
geheel voor Rijksrekening doen drukken? Maar waarom 
dan het Comité nog lastig gevallen? Toen viel binnenskamers 

het woord „gehéél of niet voor Rijksrekening" en de heer 
Pop nam het over. Een uitvoerig gemotiveerd voorstel ging 
naar de minister, doch deze had zich in de voordracht aan 
de Koningin in een bepaalde zin over de kosten uitgelaten, 
zodat hij verplicht was Hare Majesteit de aangelegenheid 
voor te leggen en om nadere machtiging te verzoeken. Deze 
werd geredelijk verleend en zo kon tenslotte van een waar
lijk officiële hulde aan De Ruyter worden gesproken, ter
wijl het Comité van zijn initiatief alle voldoening smaakte. 
Kolonel Mouton, die 't idee voor het zegel had aangegeven, er 
de „inventor" van was, werd ter gelegenheid van de ver
jaardag van Koningin Wilhelmina op 31 augustus 1907, be
noemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 

De verkoopcijfers hebben bewezen, dat het Hoofdbestuur 
der P. en T. goed gezien had. Zoals uit de „Speciale Catalo
gus" bekend is, zijn de zegels van 23 maart tot en met 31 mei 
verkrijgbaar geweest en zijn er van elke waarde ruim drie 
miljoen stuks verkocht. 

De ontstaansgeschiedenis van deze bijzondere emissie van 
een halve eeuw geleden leert ons, dat de filatelie destijds 
reeds in brede lagen van ons volk verbreid was. De autori
teiten, zelf geen verzamelaars zijnde, waren er immers van 
overtuigd, dat de verspreiding der zegels zodanige vormen 
zou aannemen, dat de nationale herdenking er wezenlijk door 
bevorderd zou worden. Anderzijds heerste de opvatting, dat 
de postzegel slechts een officieel waardebewijs vormde en 
verwant was aan de munt, nog in volle kracht. Het Besluit 
van 1895 omtrent de beeldenaar was geen lastige oude be
paling, maar levend besef en een wereldoorlog moest voor
bijgaan eer deze opvatting grondig veranderde. 

Het verloop van de geldelijke overwegingen houdt een be
langrijke evolutie in, welke overheid en initiatiefnemers voor 
het vervolg geheel anders tegenover elkaar plaatste. 

De snelle werkwijze der betrokken partijen en de bereid
heid tot concessies zijn opmerkelijk. Zij vergoedden echter 
niet, dat de opvattingen omtrent de ontwerper en de waarde 
van diens werk nog geheel van de oude stempel waren. 
Doch reeds was ten Hoofdbesture als jong ambtenaar de 
man werkzaam die, zelf boekkunstenaar zijnde, in dit op
zicht meer licht zou verspreiden: Mr. J. F. van Royen. 

') Gaarne betuigt sehr, zijn oprechte dank aan mej. J. B. 
Mouton te 'sGravenhage; aan de Algemene Rijksarchi
varis; aan het Hoofd Archief en Registratuur, Centr. Di
rectie PTT; aan het Hoofd Bureau Officieren, Hoofdafd. 
Personeel, Ministerie van Marine; aan de Bibliothecaris 
van de MarineBibliotheek; aan de Kanselarij der Ne
derlandse Orden; voor de medewerking bij het bijeen
brengen der gegevens verleend. 

=) Kon. Besluit van 20 februari 1907, S. 54. 
)̂ Mej. E. Driessen. De Beeltenis van het Staatshoofd op 

onze Postzegels, in: Jaarverslag Ned. Postmuseum 1948. 
Dez. Het Ontstaan van de eerste Weldadigheidspostzegels 
in Nederland, vijftig jaar geleden, t.a.p jaar 1955. 

') Wet van 15 april 1891, S. 87, art. 2), 2e lid. 
)̂ Kon. Besluit van 14 dec. 1895, S. 222, art. 11. 

«) Verdrag van 1897, art. 11 § 1. 
') Geb. te Den Haag 8 sept. 1856, aldaar overleden 4 dec. 

1946, zie Onze Vloot 3 (1947) blz. 20. 
*) Gerard Brandt. Het Leven en Bedrijf van den Heere Mi

chiel de Ruiter. Amsterdam 1701, blz. 1010. 
") Vgl. het verzamelwerk De Tachtigjarige Oorlog, Amster

dam, 3de dr. 1948, blz. 177. 
1») Voor brieven was het lokale port 3 ct., het interlokale 

5 et. 

TENTOONSTELLING IN KOPENHAGEN 

Op 28 april a.s. wordt te Kopenhagen een postzegeltentoon
stelling gehouden door de Bond van verenigingen van jeug
dige verzamelaars, zulks ter gelegenheid van de „Dag der 
jeugdige verzamelaars". De P.T.T. zal hiertoe een speciale 
afstempeling gebruiken, terwijl voornoemde Bond ten bate 
van haar kas speciale enveloppen en propagandazegels uit
geeft. Tegen inzending van 2 internationale antwoordcoupons 
kan men een kaart, voorzien van propagandazegel en afge
stempeld met het speciale stempel, toegestuurd krijgen. 
(Wordt een enveloppe verlangd, dan 1 antwoordcoupon extra). 
Aanvragen zijn te richten aan Hans U. Wölffel, Gylfesvej 15, 
Helsingör, Denemarken. 
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J. EIJGENRAAM: D 

Is de 
Filatelie 
klassiek j^ 

Een postkantoor in bedr i j f pirn. 1841 , in een 
wooniiuis. De directeur sorteert de br ieven 
in een l iggende t r ie van slechts 18 vakken 
Een besteller zet de stukken op volgens zijn 
loop en een tweede verlaat het vertrek. De 
posti l jon zit b i j de kachel te wachten. Over
eenkomstig oud voorschrift bevindt zich in de 
muur een br ievenbus, welke aan de binnen
zi jde afgesloten is. 
Maquette, vervaardigd door C. Hartkamp. 

E „ITEP", de grootste tot nu toe gehouden Nederlandse 
Filatelistische manifestatie, ligt al weer enkele jaren achter 
ons. Van de voor filatelisten niet weinige indrukken, die van 
deze bij uitstek geslaagde internationale tentoonstelling in 
herinnering zullen blijven voortleven, zal er wellicht één 
zijn, die wel eens in gedachten moet komen als wij thans 
de overstelpende drukte aanschouwen, die heerst op onze 
grote moderne postkantoren, in het bijzonder tijdens het 
spitsuur. In onze herinnering zien wij dan weer voor ons 
de op de „ITEP" tentoongestelde maquette van een post
kantoor in bedrijf omstreeks 1841, waarvan in de tentoon
stellingscatalogus de volgende beschrijving werd gegeven: 

„De kantoorinrichting is omstreeks 1850 nog zéér een
voudig. De „Directeur" sorteert persoonlijk de brieven 
aan een sorteer taf el. Een besteller rangschikt zijn te be
stellen brieven met behulp van opzetblokken. Een tweede 
besteller, gekleed in het uniform van vóór 1840, verlaat 
juist het vertrek. Een kast, waarop de dienstvoorschrif
ten liggen, voltooit het geheel. In die tijd houdt de post
directeur nog kantoor aan huis. Een „spreekraampje" in 
de gevel aan de straatzij de doet dienst als loket voor het 
publiek. Daar verdringen zich allerlei personen op het be
langrijke tijdstip, waarop de brieven kunnen worden af
gehaald." 

Wat zou zo'n eigenhandig brieven sorterende directeur 
van een postkantoor uit de jaren 1840-1850 vreemd opzien 
bij de drukte, die heerst op een postkantoor van onze tijd. 
Voortdurend ratelende stempel- en sorteermachines, die 
de met vrachtauto's vol aangevoerde „post" verwerken. In 
zijn tijd: keurig met de hand geschreven familie- of zaken
brieven, in te schrijven in de registers van inkomende en 
uitgaande gefrankeerde en ongefrankeerde stukken, alles 
bijeen mogelijk enkele honderden brieven dagelijks. Neen, 
een vergelijking met die tijd gaat in geen enkel opzicht meer 
op. Enorme hoeveelheden post stromen thans de postkan
toren binnen en wij moeten grote bewondering koesteren 
voor het gedegen werk van de dienstdoende postambtena-
ren die er voor zorg dragen, dat alles in een kort tijds
bestek bestel- en verzendklaar wordt gesorteerd. 
De tijd, omstreeks 1840, was niet alleen voor de evolutie 
van het postwezen merkwaardig, doch eveneens voor de ont
wikkeling van de filatelie, hoewel men zich in die dagen 
daarvan in het geheel nog niet bewust kon zijn. Ofschoon 
men hier te lande in de verste verte nog niet dacht aan 

Opplakbaar stempel 
ontwerp Chambers 

Cliché ter reproductie wel
willend afgestaan door Het 
Nederlandse Postmuseum. 



een hervorming van het postwezen, ondanks de vele gebre
ken, die daaraan naar hedendaagse begrippen, kleefden (wij 
denken slechts aan de gebrekkige postverbindingen ten 
plattelande) waren zich inmiddels aan de overzijde van het 
kanaal op postaal gebied uiterst belangrijke hervormingen 
aan het voltrekken. 

Reeds in 1831 had een zekere James Chambers, eigenaar 
van een drukkerij en uitgever te Dundee, het initiatief ge
nomen tot het ontwerpen van opplakbare stempels van het 
nevenstaande model, over welk onderwerp hij in 1834, ten 
overstaan van een handelscommissie een lezing hield. Hoe
wel er later in Engeland veel te doen is geweest of genoem
de Chambers, dan wel Rowland Hill de uitvinder van de 
zogeheten „Penny Post" is geweest, wordt toch de laatste, 
die, naar is komen vast te staan, de plannen van Chambers 
niet kende, als zodanig geëerd. In 1837 had Rowland Hill 
n.1. een vlugschrift in een oplaag van 30.000 exemplaren het 
licht doen zien onder de titel „Posthervorming, haar bete
kenis en uitvoerbaarheid" dat groot opzien baarde. De daar
in gestelde eisen strandden op ernstig verzet bij de de over
heid; de postgebruikers daarentegen stonden merendeels 
sympathiek tegenover Hill's plannen. Deze bepleitte n.1. een 
eenheidstarief voor brieven binnen het Verenigd Konink
rijk, hetgeen een enorme portbesparing zou betekenen. Als 
voorbeeld werd hierbij aangegeven een brief van Londen 
naar Edinburgh, waarvan de portikosten in die dagen niet 
minder dan Ish 4V2d beliepen, tot niet meer dan ld (one 
penny) moest worden teruggebracht, bij een briefgewicht 
van 1 ounce (ca 30 gram). 

Weliswaar zou op deze wijze een belangrijk bedrag min
der worden ontvangen, doch Rowland Hill voorzag een enor
me uitbreiding van het briefverkeer, tengevolge waarvan 
de netto inkomsten zelfs zouden stijgen. Een langdurige 
strijd was het gevolg, die, ondanks de tegenkanting van de 
Postmaster General Lord Lichfield, in een volledige over
winning voor Rowland Hill eindigde. De Wet die een totale 
hervorming van het postwezen, niet slechts in Engeland, 
doch ook in de gehele wereld tengevolge had, werd in juni 
1839 bij het Lagerhuis ingediend en 17 augustus 1839 door 
Koningin Victoria bekrachtigd. Deze wet is een eclatant 
succes voor Rowland Hill geworden, met als gevolg een 
enorme uitbreiding van het postverkeer. 

Op 15 april 1840 werd W. Mulready met de eerste prijs 

bekroond voor zijn ontwerp-tekening van een envelop, te
vens dienende als postblad ten behoeve van de ONE PEN
NY zwart, uitgegeven 6 mei 1840. Op de tekening ziet men 
in het midden de Britannia, die haar boden naar alle we
relddelen uitzendt. Aan haar voeten ligt de Britse leeuw. 
Rechts en links bewoners van Azië, Afrika, Amerika en 
Australië. Op de voorgrond lezende personen; op de achter
grond schepen en een rendierspan. Links onderaan de naam 
van de ontwerper, rechts die van de houtsnijder J. Tompson. 

Een prijsvraag ter waarde van £ 500 werd uitgeschreven 
voor het ontwerp van een postzegel. De in verband hier
mede ingezonden tekeningen konden echter geen genade 
vinden in de ogen van de Engelse Postautoriteiten. Aan 
Frederick Heath, kopergraveur, werd toen opdracht ver
strekt een postzegel te vervaardigen naar de beeltenis van 
Koningin Victoria voorkomende op een voor een zekere ge
beurtenis geslagen medaille van de hand van de graveur 
William Wyans. Aldus ontstond de eerste postzegel der we
reld met de afbeelding van Koningin Victoria naar een 
jeugdportret; een schitterend uitgevoerd zegel van onmis
kenbaar artistieke kwaliteiten. 

Het voorbeeld van Engeland vond navolging; 1843 Zwit
serland (kantons) en Brazilië; 1845 Rusland; 1847 U.S.A.; 
1849 België en Frankrijk, enz. 

/ 

^ Y/A^é rP^y^/f /^^^ c:*^^^ 

/ 

W^ 

(William Mulready, Engels schilder, 
geboren 1 april 1786 te Ennis Co 
Clare, Ierland, was sedert 1816 lid 
van de Academie van Schone Kun
sten te Londen. Overleden 7 juli 1863 
te Bayswater bij Londen. 

Oscar Berger Levrault 

De „one penny" (zwart) op envelop. 

IDe aantallen postzegels in de gehele wereld uitgegeven 
bedroegen in de j a r e n : 
1840-1849 181 s tuks 
1850-1859 1830 „ 
1860-1869 4211 „ 

1870-1879 
1880-1889 
1890-1899 

5010 s tuks 
6980 „ 

10342 „ 
Na 1900 zijn deze cijfers met sprongen omhoog gegaan. 
Het zou niet in overeenstemming zijn met de menselijke 

aard als het „nieuwtje" van die tijd, de postzegels, onop
gemerkt zou zijn gebleven. 

Meer en meer begon men aan de 
„vreemde" postzegels aandacht te 
besteden, werd er geldswaarde aan 
toegekend, kort uitgedrukt, wij ston
den dus weldra bij de wieg van onze 
filatelie. 

Oscar Berger Levrault, een der 
eerste verzamelaars van naam, be
zat reeds in 1861 een collectie van 
673 verschillende postzegels, in 1882 
had hij er 1142, in 1863 1553, terwijl 
in juli 1864 de collectie was uitge
breid tot 1857 verschillende postze
gels. Genoemde getallen mogen 
naar hedendaagse begrippen klein 
schijnen, voor die tijd lagen ze zéér 
hoog. Men verlieze daarbij niet uit 
het oog, dat Nederland toen nog 
slechts 3 postzegels had uitgegeven. 
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In Parijs hield men reeds in 1860 postzegelbeurs in de 
open lucht, zoals op bovenstaande afbeelding, volgens een 
houtgravure uit die tijd, is te zien. Weliswaar ging het er 
nog uiterst eenvoudig toe; hoeden, doosjes waren o.m. de 

,beschilibare attributen van deze oer-verzamelaars. Alleen 
de jongedame (rechts) heeft iets in haar handen wat een 
album of cahier zou liunnen zijn. Overigens geeft dit aar-

^™- dige prentje een tamelijk bont gezelschap van nog vrij jeug-
^W dige personen weer, waar het aan spanning niet ontbraiï. 

Hoe was het in ons land in het prille stadium van de post
zegels met de verzamelaars gesteld? Van de periode 1840-
1860 is bitter weinig bekend, het staat echter vast, dat ook 
hier te lande in de zestiger jaren verzamelaars voorkwa
men. In „Overzicht van de Ontwikkeling der Philatelistische 
Literatuur in Nederland" door Mevr. M. J. van Heerdt-
Kolff (Jub. Boek 1852-1931 Ned. Maandblad voor Philatelie) 
lazen wij o.m. dat in 1863 hier de eerste pogingen zijn ge
daan de postzegels der verschillende landen te beschrijven, 
terwijl in 1869 het eerste tijdschrift „The Continental Phi
latelie Magazine" (C. v. Rinsum, Amsterdam), zij het dan 
ook in de Engelse taal, verscheen. 

Postzegelalbums, aanvankelijk in zakformaat, waren 
voor de eerste verzamelaars van die tijd beschikbaar. Vol
gens een titelblad, hierbij afgebeeld, bereids de „40e ver
besserte Auflage" moet deze uitgave aan het begin van 1870 
liggen. Nederland is n.1. tot de emissie 1869 (drukwerkze
gels) bijgewerkt. 

Zo'n heel oud albumpje, soms nog uit bet-overgrootvaders 
tijd, komt nog wel eens voor de dag. Het is daarbij dan 
meermalen opgevallen, dat het overgrote deel van de post
zegels van uitzonderlijk slechte kwaliteit is. Het vermoeden 
is niet ongegrond, dat dergelijke oude verzamelingen jeugd-
eollecties zijn, waarnaar op latere leeftijd nimmer meer is 
omgezien. Ter illustratie lichtten wij uit hetzelfde albumpje, 
waarvan wij het oude titelblad afdrukten, een verzamel-
blad met Nederland. 

De zegels zijn met lijm opgeplakt. Gompapiertjes beston
den toen nog niet (deze zijn eerst in 1885 door een Duitser 
(Dauth) in de handel gebracht). Voor die tijd werd gebruik 
gemaakt van lijm, Arabische gom, stijfsel, e.d. 

Vele oude postzegels dragen thans nog de sporen van deze 
lijm-periode. Op de albumblaadjes zijn nog geen afbeeldin
gen van postzegels aangebracht; slechts enkele regels druk 
vóóraan gaven aan welke zegelwaarden landsgewijs waren 
uitgekomen. 

Veelvuldig ziet men in oude albums naast de afbeeldingen 
van postzegels eveneens die van de uitknipsels van post
stukken, welke vroeger als zodanig werden verzameld. 
Poststukken worden thans uitsluitend op het volledige stuk 
verzameld. Met enige zekerheid kan worden vastgesteld, 
dat vóór 1900 de jeugd het overgrote deel der verzamelaars 
heeft uitgemaakt. De oudere verzamelaars werden over het 
algemeen gevonden onder de z^g. betere kringen; in geen 
geval kon destijds gesproken worden van „populaire fila
telie". 

Door de vóór het jaar 1900 opgerichte filatelistische ver
enigingen (1884 Ned. Ver. van Postzegelverzamelaars; 1893 
Breda en „De Globe"; 1897 H.P.V.) is zéér veel baanbre
kend werk gedaan De Ned. Ver. van Postzegelverzame
laars gaf vanaf het jaar 1884 een eigen tijdschrift uit: „Ned. 
Tijdschrift voor Postzegelkunde" hetgeen voor een vereni
ging, aanvankelijk opgericht met 30 leden (in 1890 gegroeid 
tot 300) een heel waagstuk mocht heten. 

De postzegelhandel, meestal uitgeoefend als nevenbedrij t, 
krijgt hoofdbedrij ven (1897 fa. Keiser, Passage, Den Haag). 
Veilingen vanaf 1892 (fa. v. Dieten te Rotterdam), voor fila
telisten thans nog zeer bekende namen. 

In grote trekken, zéér onvolledig, zijn dit globale indruk
ken van de filatelistische ontwikkelingsgang tot aan de 
eeuwwisseling. Niettegenstaande deze binnen enge grenzen 
gehouden beschrijving, zal het toch duidelijk zijn, dat op 
filatelistisch gebied, in het bijzonder gedurende de jaren 
1880-1900, vrij grote activiteit werd ontwikkeld. Indien men 
in aanmerking neemt, dat het aantal oudere verzamelaars 
in die tijd betrekkelijk gering was, zijn er niet onbelangrijke 
filatelistische waarden in de vorm van boekwerken, tijd
schriften, etc. ontstaan, waarop de verzamelaars van de 
20e eeuw dankbaar mochten voortbouwen. 

Wij vermoeden er niet ver naast te zijn, indien wij het 
aantal leden, destijds bij de bestaande filatelistische vereni
gingen aangesloten, op circa 1000 schatten, die postzegels 
verzamelden in een tijdperk dat een wereld verzameling kon 
worden aangelegd en ook bijgehouden, doorgaans geheel 
volgens de richtlijnen van album-uitgevers. Zegels op gehele 
brief, blokken, paren, randstukken, enz., kort gezegd bijzon
dere „stukken" welke thans in het brandpunt der belang
stelling staan, werden toen niet als zodanig op prijs gesteld, 
daar deze geheel buiten het kader van een voordrukalbum 
vielen. Voor een strip of paar betaalde men toen niet veel 
meer dan het aantal losse zegels, dat men ervan kon af
knippen. Dit is een historisch feit, een vooraanstaande han
delaar maakte er geen geheim van te vertellen, dat hij in 
die jaren paren en strippen verknipte teneinde losse zegels 
te kunnen leveren. Speciaal-verzamelen stond toen nog in 
d€ kinderschoenen; de grote opkomst van de blanco albums 
kwam eerst na 1900. Voor oude brieven zonder postzegels 
was de belangstelling uiterst gering, de filatelie was vrijwel 
beperkt tot de zegels zelf en poststukken. 

Het was toen nog een gemoedelijke tijd voor de verza-
rnelaars; zij waren in staat zonder veel complicaties hun 
liefhebberij op eenvoudige wijze uit te oefenen. De oudere 
verzamelaars van heden, die vóór de eeuwwisseling het le
venslicht mochten aanschouwen, zullen over het algemeen 
slechts vage indrukken van die goede oude tijd hebben. 
De twee wereldoorlogen, die zij achter de rug hebben, brach
ten ingrijpende veranderingen op filatelistisch gebied mede. 
Wij kennen nu niet meer uitsluitend de geselecteerde krin
gen onder de verzamelaars, integendeel, allerwegen wor
den die nu gevonden. Tengevolge van de zeer gewijzigde 
arbeidsverhoudingen is de filatelie op de voorgrond geko
men als een nuttige en leerzame vrije-tijdsbesteding. Naar 
schatting zullen er thans minstens 50.000 postzegelverzame
laars in Nederland zijn. Vrijwel in elke plaats van beteke
nis vindt men één of meer verenigingen of afdelingen. Het 
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Ned. Maandblad voor Philatelie, waarbij de gezamenlijke ver
enigingen zijn aangesloten, heeft 'n maandelijkse oplaag van 
bijna 15000 exemplaren. Een ware stroom van steeds maar 
nieuwe uitgiften is er oorzaak van geweest, dat thans ge
heel andere normen gelden voor het aanleggen en bijhou
den van een postzegelverzameling. De gehele ontwikkelings
gang der filatelie gedurende de laatste 50 jaren op de voet 
te volgen zou ongetwijfeld interessant zijn, doch miet bui
ten het bestek van dit beperkte overzicht vallen. Zij, die 
daarvoor belangstelling koesteren, kunnen trouwens zelf na
slaan, wat op dit gebied in de loop der jaren werd gepu
bliceerd. 

In vergelijking met onze nabuurlanden was Nederland op 
het gebied van verzamelen van Oude brieven, zegels op 
brieven met bijzondere of zeldzame afstempelingen, losse 
zegels met dito afstempelingen, achter gebleven. 

De laatste 25 jaar (vo.jral na 1940) zijn hierin merkbare 
veranderingen gekomen, mogelijk een gevolg van belang
rijke publikaties op dit terrein, waarbij die van de auteur, 
de heer P. C. Korteweg, zéér bijzondere aandacht hebben 
gehad. 

r 
V 

PosliapJceri'' 
/ä 1 ' O 

■9 Ahtni paur des timbres pa.fe, 

4!) WteftlAi 

■ v y 

hun filatellstisch onderzoekingsterrein geleidelijk wordt uit
gebreid, alles ten koste van vele uren vrije lijd. Indien dan 
uiteindelijk de jaren gaan meetellen, komen zij tot de over
tuiging dat de filatelie zulk een enorme omvang heeft, dat 
een mensenleeftijd ten enenmale ontoereikend is op alle de
tails der filatelie geheel in te gaan. Een meer bevoorrechte 
positie nemen diegenen in, die de filatelie als beroep uit
oefenen en zich daaraan met een volledige dagtaak kunnen 
wijden. Een amateurverzamelaar kan het echter wel zover 
brengen, dat hem geen filatelistische knollen voor citroe
nen kunnen worden verkocht, zelfs al heeft hij de overtui
ging, dat elke dag door hem iets kan worden ontdekt, waar
van hij tot op dat tijdstip nog geen notie had. Moge het 
zijn, dat hij als „oude rot" wordt aangemerkt, nigtimer zal 
hij in staat blijken te zijn ieder willekeurig filatellstisch pro
bleem „prima vista" bij wijze van wandelende filatelistische 
encyclopedie te verklaren. Zo'n ietwat doorgewinterd ver
zamelaar blijkt in de tegenwoordige tijd een soort antiquair 
te zijn, een verzamelaar, die er eigenlijk niet meer thuis 
hoort, immers hij beoefent de „Klassieke Filatelie", iets 
stammend uit een grijs verleden. Onder „Klassieke Filate
lie" zijn begrepen alle verzamelingen die geen „BeeldFila
telie" heten, met inbegrip van een moderne collectie als 
b.v. rodekruis zegels. Indien er dan al sprake zou kunnen 
zijn van klassieke filatelie, zou toch eerst grondig moeten 
worden onderzocht wat wel klassiek mag heten en zo ja, 
tot welk jaar men dienovereenkomstig moet gaan. Wij heb
ben gegronde redenen te mogen beweren, dat wij nog lang 
niet zover zijn om te kunnen gewagen van klassieke filate
lie, immers wij spreken niet van „Klassieke schilderkunst" 
hoogstens van „middeleeuwse". Het begrip „Klassiek" mo
gelijk ondoordacht in zwang gekomen, gebruikt men tegen
over het begrip „Beeldfilatelie". De verzamelaars van 
postzegels achten wij volkomen vrij de filatelie te beoefe
nen naar eigen smaak en inzicht; dientengevolge zullen wij 
er ons wel voor wachten te verklaren dat een „Beeldver

Nederlaadsche Yareenlging vaa Postzegelverzamelaars. 
AMSTERDAM. 
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Samaranff. 

De aanwezige voorraad filatellstisch materiaal hier te 
lande, na de eerste wereldoorlog nog altijd zéér belangrijk, 
is in de oorlog 1940/45 snel geslonken. In die jaren ver
dween een aanzienlijk deel van ons „prima" materiaal in 
oostelijke richting. Na 1945 zijn het vooral de landen met 
„harde" valuta geweest die onze postzegelmarkt hebben af
geroomd. Dit proces is eigenlijk tot heden nog in volle gang. 
Onze oude brieven, zegels op brieven, postzegels in prima 
kwaliteit, staan in het teken der internationale belangstel
ling. Daartegenover houdt de stroom nieuwe uitgiften aan, 
postaal voor het merendeel geheel onnodig, doch pasklaar 
voor de moderne richtlijnen der filatelie. De emiterende 
landen weten maar al te goed welke soorten zegels thans 
bij de verzamelaars opgeld doen en varen er wel bij; mogen 
de verzamelaars, die voortdurend geldelijke offers voor dit 
alles willen brengen, later voor te grote teleurstellingen ge
spaard blijven. 

De filatelie is een prettige liefhebberij, in wezen een hob
by voor vrijwel alle leeftijden. Men kan verzamelen naar 
eigen inzicht, kalmpjes aan, zonder zich veel in te span
nen. Er zijn echter verzamelaars, die een minder eenvou
dige weg inslaan, door kennis te nemen van dè vele publi
katies, die in de loop der tijden over filatelistische onder
werpen zijn verschenen. Indien dergelijke verzamelaars het 
na verloop van jaren zover hebben gebracht, dat zij vol
doende kennis hebben opgedaan van de filatelie van één of 
meer landen, vinden zij deze materie zo interessant, dat 

zameling" niet filatellstisch „kan" zijn; in het bijzonder in
dien het postale verband mede een rol speelt b.v. vlieg
tuigen — luchtpost; schepen op postzegels — zeepost en 
scheepspost; locomotieven e.d. — treinpost. 

Naar onze bescheiden mening kan men in den vervolge 
beter spreken van „Filatelistische verzamelingen" en 
„Beeldverzamelingen" tenzij men per se het begrip „Beeld
filatelie" wil behouden. 

Met „Klassieke filatelie" komen wij blijkbaar zo langza
merhand op het tweede plan terecht. Het programma voor 
de a.s. bondsdagen te Den Helder vermeldt n.l. o.a. primair 
een lezing over „Beeldfilatelie" secundair, zeer bedacht
zaam, „Klassieke filatelie". Die oude verzamelaars nemen 
dit zonder morren, reppen er ook geen woord over dat een 
postzegelverzameling wetenschappelijk „kan" zijn. Wij ver
zamelen uitsluitend voor ons genoegen, kibbelen ? is er 
niet bij! Het is mogelijk dat wij een weinig sip kijken, in
dien een pientere oude tante op de man af vraagt: „Hoe 
kom je in vredesnaam aan dat postzegelverstand?" Dat zit 
dan even niet lekker, maakt je onrustig. Als je de volgende 
morgen van je echtgenote hoort dat je gedurende de nacht 
met „Leuterfilatelie" slaags bent geweest, komt de twij
fel „wat zei die pientere oude tante ook weer ?" Enfin, 
duik dan maar in het ochtendblad. Een eerste oogopslag. 
Nieuwe postzegels van Israël. Gelukkig, wat hebben wij 
daar lang op moeten wachten! Die zegels zullen zeker „ge
tapt" zijn. 
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C V. d. L E C Q : 

DE GESCHIEDENIS 

VAN ROBINSON CRIJSOË 

OP DE POSTZEGELS 

Robinson Crusoe, vol goeden moed. 
Vaart verre landen tegemoet. 

OF HOE EEN SCHOOLJONGEN 
POSTZEGELS VERZAMELDE 

In Ierland, tusschen beesten met groote ooren. 
Werd Robinson Crusoe geboren. 

Zijn familie sciiepte in iiem veel behagen. 
Hij werd door ieder op de handen gedragen. 

Zijn vader vond dat vreeslijk naar 
En koos het vak van metselaar. 

Maar dat was niets voor hem en onze guit 
Kneep op een goeden dag er tusschen uit. 

 > # » » ■ * % • » « » • 

Een laatste afscheid van de stad. 
Toen koos hij vlug het zilte nat. 

■■MAMU ;i«*fF,p«W«',f 

De kapitein van 't schip, een stoere vent. 
Was nimmer op zijn post present. 

Hij had een groot gebrek, de sloome. 
Lag als maar van zijn vrouw te droomen. 

De zee trok hem al spoedig aan; 
Men ziet hem hier uit varen gaan. 

Eens, dat hij zijn plicht niet had gedaan. 
Is op een nacht het schip vergaan. 

{Overgenomen uit „De Philatelist" van 1121935, no. 120 

(Wordt vervolgd) 

w^m^'9'ww^ 

.«y|SghAdMtMiA^*«IÉIii 

Het ifond vast, hij moest de zee bevaren, 
Vr i | leven, wou hij, op de woeste baren. 

tentoonsietliny 
In het kader van de viering van haar diamanten jubileum 

organiseert de Gelderse Filatelistenvereniging „De Globe" 
_ , ^^—— onder bovenstaande titel een onderlinge tentoonstelling van 
QLQß£ postzegels en poststukken in de grote zaal van „Tivoli", Vel

perweg 37, Arnhem, gelegen op enkele honderden meters van 
_ , , , , , . , _ de Halte Velperpoort der N.S. en van het station N.S. te be
D I A l v l A N T reiken met lijn 1 en 2 (trolly). 

Na de officiële opening op vrijdag 19 april 1957 om 10 uur, 
zal de tentoonstelling geopend zijn: 

vrijdag 19 april van 10.30 tot 21 uur; 
zaterdag 20 april van 10 tot 21 uur; 

•
zondag 21 april van 14 tot 17 uur. 
Entree ƒ 0,50: tot 18 jaar ƒ 0,25. 

8^ 



Nederland 
Rubriekredacteur: 
J. Eijgenraam, Nieuwe Haven 123-a, Schiedam 

Zomerzegels 

Dienstorder H.200 van de P.T.T. meldt het volgende: 
1. De Zomerpostzegels zullen dit jaar van 13 mei t/m 

26 juni verkrijgbaar worden gesteld. 
2. W a a r d e n , t o e s l a g , d o e l . 
De zegels worden in 5 frankeerwaarden, nl. van 4, 6, 7, 

10 en 30 cent uitgegeven. De toeslagen zullen resp. bedragen 
3, 4, 5, 8 en 8 cent. De prijs van een serie bedraagt derhalve 
85 cent. 

De netto-opbrengst boven de frankeerwaarde is bestemd 
voor steun aan Nederlandse verenigingen, instellingen of or
ganisaties, die een cultureel belang dienen, op het terrein 
der volksgezondheid werkzaam zijn, of het maatschappelijk 
werk bevorderen. 

3. O n t w e r p e n , v o o r s t e l l i n g e n , k l e u r e n . 
Op de Zomerzegels komen dit jaar afbeeldingen voor van 

verschillende typen van schepen, zoals hieronder nader is 
aangegeven. 

De zegels zijn uitgevoerd in éénkleurige koperdiepdruk 
(rotogravure). 
Waarde Voorstelling Kleur Ontwerper 

3 cent 

6 + 4 cent 

7 + 5 cent 

Motor-
vrachtschip 
Coaster 

De „Willem 
Barendsz" 

1 0 + 8 cent TrawUogger 

3 0 + 8 cent s.S. „Nieuw-
Amsterdam" 

blauw 

blauw-paars 

paars-bruin 

grij somber 

muisgrijs 

A. v. d. Vossen 
te Overveen 
H. H. Kamer-
lingh Onnes te 
Voorschoten 
R. J. Drayer te 
's-Gravenhage 
Mevr. J. Da
lenoord te 
's-Gravenhage 
A. V. d. Vossen 
te Overveen 

4. O v e r i g e b ij z o n d e r h e d e n . 
De zegels zijn gedrukt bij Joh. Enschedé en Zonen, Grafi

sche Inrichting N.V. te Haarlem. 
Afmetingen: zegelgrootte 25 X 36 mm. 

beeldgrootte 22 X 33 mm. 
De zegels zijn geldig voor frankering t/m 31-XII-1958. 

Het betreffende persbericht van de P.T.T. voegt hieraan 
nog toe: 

Kamperforatie 14 : 12%. 
Vellen van 10 X 10 zegels. 
Gomming: normaal. 

Nieuwe frankeer- en portzegels. 
In verband met de gewijzigde posttarieven welke op 1 april 

jl. zijn ingevoerd, zullen in gebruik worden genomen fran-
keerzegels van 8 en van 70 cent en portzegels van 85 en van 
90 cent. 

Buitengebruikstelling van frankeerzegels. 
In verband met bovenbedoelde nieuwe posttarieven zullen 

de frankeerzegels van 3 en van 75 cent buiten gebruik wor
den gesteld op een nader te bepalen tijdstip. De in het bezit 
van het publiek zijnde zegels dezer waarden kunnen worden 
opgebruikt tot bedoeld tijdstip. Gelegenheid tot inwisseling 
zal echter niet worden gegeven. 

Wijziging posttarieven. 
Met ingang van 1 april jl. werd het lokale port opgeheven 

en geldt voor deze stukken dus ook het tarief voor binnen
lands verkeer. 

De briefport voor stukken tot en met 20 gram bleef on
veranderd en bedraagt dus nog 10 ct., voor zwaardere stuk
ken is echter een verhoogd tarief ingevoerd, nl. t.e.m. 100 gr. 
20 et; t.e.m. 200 gr. 30 et; t.e.m. 500 gx. 45 et; t.e.m. 1000 gr, 
60 et en t.e.m. 2000 gr. 80 et. 

Het drukwerkport werd verhoogd van 2 tot 4 et per 50 gr. 
t.e.m. 500 gr.; boven dit gewicht worden de tarieven t.e.m. 
750 gr. 50 et; t.e.m. 1000 gr. 60 et; t.e.m. 2000 gr. 80 et en t.e.m. 
3000 gr. 110 et. 

Het aantekenrecht werd verhoogd van 20 tot 25 et en voor 
expressebestelling van 30 tot 50 et. 

Ook de tarieven voor het buitenlands verkeer ondergingen 
een wijziging. 

De briefport voor stukken t.e.m. 20 gr. werd verhoogd van 
25 tot 30 et. De port voor stukken t.e.m. 40 gir. is nu 50 et 
en voor iedere 20 gr. meer 20 et hoger. 

Het drukwerkport t.e.m. 500 gr. werd verhoogd van 5 et 
per 50 gr. tot 6 et per 50 gr. 

Aantekenrecht en expressebestelling als voor binnenlands 
verkeer. 

Voor Suriname, Ned. Antillen, Ned. Nieuw Guinea en In
donesië gelden afzonderlijke tarieven. Voor de briefport be
dragen deze t.e.m. 40 gr. dezelfde als voor binnenlands ver
keer, boven 40 gr. 8 et per 20 gr. meer. Voor drukwerken 
zijn zij gelijk aan die voor het binnenlands verkeer. 

Ook voor België en Luxemburg gelden speciale tarieven, 
welke voor briefport t.e.m. 40 gr. gelijk zijn aan die voor bin
nenlands verkeer, en boven 40 gr. voor iedere 20 gr. 10 et 
meer. Het drukwerkport is overeenkomstig het overige bui
tenlands verkeer. 

AFWIJKINGEN 

Europa-zegel 1956. 
De heer A. Hofman te Amsterdam zond ons ter kennisname 

een EUROPA-zegel van Nederland, in de waarde 10 cent, 
zowel gebruikt als ongebruikt, met zwart streepje bovenaan 
de linker steigerpaal (zgn. vlag). Dit foutje komt voor op het 
linker vel, rij 4, 2e zegel. Etsingletter van het vel is niet be
kend. 

Olympiade-zegel 1956. 
De heer R. F. L. Nord te Zwolle toonde ons een 2 + 3 et 

Olympiade-zegel 1956 met sterk naar rechts verschoven 
zwarte druk. zodat de laatste letters van Nederland in de 
witte zegelrand vallen. 
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Stempels 
Rubriekredacteur: 
A. van der Willigen, Laan van Poot 194, 'sGravenhage. 
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«AIDEN VOyAG« fEBftUARY 6 f ïS? 

Bootstempels. 
Op 28 maart j.1. werden de stukken van de eerste reis van 

het SS. „Statendam" in Nederland terugontvangen en zij zijn 
gelukkig wèl behoorlijk afgestempeld in tegenstelling tot de 
sombere verwachtingen, die wij op grond van enkele per 
luchtpost terugontvangen stukken hadden. De vertraging in 
de behandeling in Amerika moet waarschijnlijk worden toe
geschreven aan de op dat moment juist heersende haven
stakingen, waardoor ook — zoals de dagbladen meldden — 
de „Statendam" zonder sleepboothulp in de haven arriveerde. 

nemende militairen. Naar wij vernamen houdt een en ander 
verband met talrijke, soms kort op elkaar volgende mutaties 
in deze kantoren, waarvan de kennis voor de gewone post
ambtenaren waarschijnlijk van weinig of geen belang is. 

De veldpostkantoren krijgen een NAPO (afkorting van 
Netherlands Army Post Office) nummer en gebruiken één 
of twee van de hierbij afgebeelde stempels, maar noch in 
deze nummering, noch in die van de gebruikte stempels per 
kantoor is — althans voor de buitenstaander — enig systeem 
te ontdekken. 

Postaal geldt het voorschrift, dat alle veldpostcorrespon
dentie aan of van de deelnemende militairen gefrankeerd 
moet zijn naar de tarieven alsof alle kantoren binnen de Ne
derlandse grenzen zijn gevestigd, hoewel voor oefeningen 
mei zwaarder materiaal ook veelvuldig gebruik wordt ge
maakt van militaire oefenterreinen in de WestDuitse 
Bondsrepubliek. In de adressen mogen geen plaatsnamen 
worden vermeld, doch uitsluitend de nummers der veldpost
kantoren. Uit dit nummer mag echter niet de conclusie 
worden getrokken, dat hiermee een plaatsbepaling wordt 
aangegeven, want dikwijls wordt één veldpostnummer ge
bruikt voor legeronderdelen, die weliswaar aan dezelfde 
oefening, doch op geheel verschillende plaatsen deelnemen 
en waarbij zelfs de facteurs op verschillende plaatsen ver
schillende stempels hanteren. De gewone postkantoren heb
ben dan ook de instructie alle post, voorzien van NAPO
adressen te zenden aan het kantoor UtrechtStation, hetwelk 
dergelijke zendingen aan de Veldpostdienst overdraagt. Deze 
laatste verdeelt dan aan de hand van de in de adressen ver
melde legeronderdelen de stukken naar de plaatsen van 
bestemming. 

Overigens is het wel merkwaardig, dat de militairen wèl 
prentbriefkaarten met erop gedrukte Duitse plaatsnamen 
(waarvan sommige kaarten zelfs in ons land zijn gedrukt en 
in de kantines woixien verkocht) mogen verzenden, zodat de 
geografische geheimhouding niet zo strikt wordt doorgevoerd 
(gelukkig, in vredestijd!). 

Van de in het jaar 1956 gewerkt hebbende veldpostkan
toren kunnen wij hieronder enige — ten dele nog niet gepu
bliceerde — bijzonderheden opnemen, die voor verzamelaars 
het ordenen van de in hun bezit zijnde stukken wellicht zul
len vergemakkelijken. 

Lu  rfA 
D E R U Y T E R 
rEMTOCNSTELLINQ 
2 4 MAART16 JUNI 

RIJKSMUSEUM AMSTERDAM 
3JULII6SEPTVLISSIN6ENI 

Machiiiestempels. 
Sedert 25 maart j.1. wordt te Amsterdam C.S., Rotterdam 

C.S., Den Helder en Vlissingen een nieuwe vlag betreffende 
de De Ruytertentoonstelling gebruikt volgens het hierbij 
afgebeelde type. Vlissingen, dat totdusver geen stempelma
chine bezat (behoudens een „Krag"stempelmachine in de 
twintiger jaren), kreeg alleen gedurende de gebruikstijd van 
deze vlag (tot en met 16 september a.s.) tijdelijk een derge
lijke machine in gebruik. 

Typenraderstempels. 
4.3.1957. Postagentschap 

vervangen door 
Schiebroek. 

19.3.1957. Gevestigd postagentschap RotterdamBijenkorf. 

RotterdamLij sterbeslaan werd 
een bijpostkantoor Rotteidam

Veldpoststempels. 
In enige nummers van de vorige jaargangen werden be

richten opgenomen, die betrekking hadden op veldpostkan
toren, welke tijdens militaire oefeningen hiervan deel uit
;naakten. Naar aanleiding van deze vermeldingen ontvingen 
wij van enkele zijden het verzoek een samenvattende op
stelling van alle voor verzamelaars interessante bijzonder
heden te geven. Dit is niet zo eenvoudig meer, aangezien de 
vroegere publikaties in de PTTdienstorders van de num
mers en de tijdsduur der tijdelijk opengestelde veldpost
kantoren beëindigd werd met een bekendmaking in dienst
order H 497 van 2 aug. 1956, behelzende, dat ingaande 6 
augustus jl. wederom de veldpostdienst tot nader bericht in 
werking werd gesteld ten behoeve van aan oefeningen deel

NAPO
nummer 
500 9 apr.—4 mei 
550 28 mei—24 juni 
600 4 juni—2 juli 
550 6—29 aug. 
■— 8 augustus 

Gebruiksperiode 

301 
301 
301 
301 
500 

20 aug.—8 sept. 
3 sept.—28 sept. 
3 sept.—3 nov. 
27 sept.—9 nov. 
14 nov.—18 dec. 

Plaats van Stempel
gebruik nummer(s) 

Utrecht 3 
Utrecht 1 • 
Vogelsang (Did) 27, 36 
Utrecht 2 
Ede ? 

(onbekend) 1) 
Fallingbostel (Did) 36 
Utrecht 25, 46 
Fallingbostel (Did) 14, 34, 36 
Utrecht 24, 44 
Utrecht 53, 61 

•) gebruikt op ééndagstentoonstelling: 50 jaar garnizoen. 
Voor belangstellenden moge worden opgemerkt, dat indivi
duele aanvragen, gericht tot de veldpostdienst als regel niet 
kunnen worden ingewilligd. Voorzover men van in de toe
komst in dienst te stellen kantoren stempelafdrukken op 
aan eigen of aan andere adressen gerichte en naar het 
NIEUWE posttarief voldoend gefrankeerde stukken zou wil
len ontvangen, kunnen deze aan het hierboven vermelde 
adres worden toegezonden. Wij zullen dan trachten van elk 
kantoor en/of van elk gewenst stempel afdrukken te ver
krijgen op dergelijke stukken. Overigens zullen wij ook dé 
medewerking van lezers, die ons gebruikte veldpoststukken, 
eventueel ter inzage, kunnen zenden, steeds zéér op prijs 
stellen. 
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Luchtpost 
Rubriekredacteur: 
J. C. E. M. Dellenbag, Statenweg 172c, RotterdamC 2. 

BELGIë 
Helicopterpost. 
Op 3 maart j.l. had de Ie helicoptervlucht BrusselParijs v.v. 
door de Sabena plaats. De met deze vlucht vervoerde stukken 
dragen een spec, afstempeling (poststempel) in zwarte kleur, 
waarvan wij hierbij een verkleinde afbeelding geven. A.S. 
Paris/Gare du Nord/33195722H. 
Nederlandse post met deze vlucht vervoerd draagt eveneens 
de spec, afstempeling, doch niet ter afstempeling van de 
zegels. 

De post uit Parijs met de terugvlucht ParijsBrussel ver
voerd draagt een spec, afstempeling in rode kleur (kast
stempel): „Première liaison/ParisBruxelles/par hélicoptère 
S.A.B E.N.A./3 IVIars 1957". AS. Brussel 3.3.'5717/Hélipost. 

DENEMARKEN 
SASvIuchten EuropaJapan, v.v. over de Noordpool. 
Op 23 februari jl. steeg 's avonds van het vliegveld Tokio de 
DC7C Global Express „Reidar Viking" op voor de eerste 
vlucht JapanEuropa over de Noordpool en op 24 februari 
steeg 's morgens van het vliegveld Kastrup bij Kopenhagen 
de DC7C „Guttorm Viking" met bestemming Tokio even
eens via de Noordpool. Dit waren de openingsvluchten van 
een regelmatige 2X wekelijkse dienst over deze route. De 
duur van deze vluchten is 30 uur met één tussenlanding te 
Anchorage. 

Voor deze vlucht werden spec, enveloppen door de SAS 
uitgegeven, terwijl er (zoals gebruikelijk) zowel in Denemar
ken als in Noorwegen en Zweden spec, poststempls werden 
gebruikt. 

Wij geven hierbij een verkleinde afbeelding van een brief 
uit Oslo verzonden, alsmede van de spec, afstempelingen van 
Kopenhagen en Stockholm. AS. Tokio AP/26.11.57,810/Japan. 

^ 24.2.1957 ■%. 
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Nederlandse post met deze vlucht naar Tokio verzonden 
draagt geen spec, afstempeling en is alleen herkenbaar aan 
bovengenoemd aankomststempel van 26 febr. 1957. 

DUITSE DEMOCRATISCHE 
REPUBLIEK 
„Messe"luchtpost 214 maart, 
1957. 
Voor deze vluchten werd de
zelfde spec, afstempeling als 
verleden jaar op de stukken 
aangebracht. (Zie afbeelding 
in aprilnummer 1956, blz. 74). 

Op post van Amsterdam naar Leipzig vervoerd zagen wij 
een nieuwe luchtpostafstempeling van Leipzig Cl Messeflug
hafen, waarvan wij hierbij een verkleinde afbeelding geven. 

ENGELAND 
Op 1 februari jl. had de Ie vlucht LondenJohannesburg 
plaats met de grote „Turboprop" — Britannia van de 
BOAC. Speciale enveloppen werden hiervoor door de BOAC 
uitgegeven; geen spec, afstempeling, geen AS, doch op de 
achterzijde van de enveloppen een maatschappijaankomst
stempel van de BOAC: Johannesburg 2 Febr. 1957. 

FRANKRIJK 
Helipost ParijsBrussel, zie onder België. 

Op 4 februari jl. had de Ie directe luchtpostverbinding 
ParijsAuckland plaats door de T.A.I. (Transports Aériens 
Intercontinentaux); de stukken dragen een spec, afstempe
ling in rode kleur (kaststempel): „Première Liaison Aérienne 
Directe/Paris  Auckland/4 Février 1957". 

VS. Paris Aviation Etranger/42195713H en AS Auck
land 7 Fe 571. 

Bovendien komt op de voorzijde van de stukken nog eeij 
spec, maatschappijaankomststempel voor in violette kleur 
(rond): Auckland/(embleem TAI) / T.A.L / 7th February 
1957. 

NOORWEGEN 
SASvlucht naar Tokio over de Noordi>ool, zie onder 

Denemarken. 

ZWEDEN 
SASvlucht naar Tokio over de Noordpool, zie onder 

Denemarken. 

fVlöH*'^^ 

Internationale ruildag 
Door de Gelderse Filatelistenvereniging „De 

Globe" te Arnhem en de „Arbeitsgemeinschaft 
Grenzland", omvattende verenigingen in Kleef, 
Emmerik en Bocholt, is een overeenkomst gesloten 
tot het organiseren van internationale ruildagen. 
Zowel de Nederlandse Bond van Filatelistenver
enigingen als het Landesverband NordrheinWest
falen van de Bund deutscher Philatelisten, hebben 
hieraan hun goedkeuring gehecht. 

De ruildagen zullen afwisselend in Gelderland en 
in het aan Gelderland grenzende deel van Duits
land worden gehouden, en voor iedereen toeganke
lijk zijn. Als eerste zal een ruildag worden gehou
den op 

ZONDAG 19 MEI 1957 VAN 10 TOT 17 UVR IN 
HOTEL BILLINGER TE KLEEF. 

Ook voor de familieleden van ruilende filatelisten 
wordt gezorgd. De Klever Verkehrsverein zal a.m. 
een rondrit door de omstreken organiseren, terwijl 
van 12 tot 13 uur een promenadeconcert op het 
programma staat. Men verwacht dan ook een groot 
aantal bezoekers, zowel van Duitse als van Hol
landse zijde. 

91 



Poststukken 

NEDERLAND. 
Rubriekredacteur: J. H. Broekman, Hof laan 25, Bergen N.H. 
Ing^ebruikneming briefkaarten enz. 

In verband met de op 1 april jl. ingevoerde gewijzigde 
posttarieven zullen eerlang de navolgende poststukken in 
gebruik genomen worden: 

Briefkaarten met een zegelafdruk van 20 cent en idem met 
betaald antwoord (40 cent); 

Formulieren tot mededeling van adreswijziging met een 
zegelafdruk van 4 cent (binnenland) en 6 cent (internatio
naal verkeer); 

Luchtpostbladen met een zegelafdruk van 30 cent; 
Postwisselformulieren met de aanduiding „Recht 25 cent 

betaald voor overmaking van een bedrag tot en met ƒ 25,—"; 
Formulieren voor stortingen bij de Postcheque en Giro-

dienst met de aanduiding „Recht betaald 15 cent"; 
Antwoordcoupons zullen verkrijgbaar worden gesteld in 

de waarde van 50 cent. 
Buitengebruikstelling:. 

Te zijner tijd zullen buiten gebruik worden gesteld: 
Briefkaarten met een zegelafdruk van 6 en 15 cent (en die 

met betaald antwoord 12 en 30 cent); 
Formulieren tot mededeling van adreswijziging met een 

zegeladruk van resp. 2 cent (binnenlands verkeer) en 4 en 5 
cent (Internationaal verkeer); 

Arbeidslijsten voorzien van een briefkaartformulier met 
een zegelafdruk van 6 cent; 

Luchtpostbladen met een zegelafdruk van 25 cent. 

Geheel nieuw voor Nederland zal dus zijn het poststuk 
postwisselformulier met „Recht" enz. 

Wat de formulieren tot mededeling van adreswijziging be
treft: het bestaande en aan de postkantoren nog verkrijg
bare formulier van 4 cent is bestemd voor het internationaal 
verkeer. Het noodzakelijke formulier van 5 cent is wel reeds 
aangemaakt, doch praktisch alleen op aanvrage verkrijg
baar. Dit wordt dus thans reeds overbodig. Voor het binnen
land zullen waarschijnlijk wel nieuwe formulieren van 4 cent 
worden aangemaakt. 

De luchtpostbladen waren vóór de tariefsverlaging van 30 
tot 25 cent reeds niet onbekend. Er is zelfs een tijd geweest 
dat de formulieren van 30 cent (na de inlevering en controle) 
voor 25 cent werden uitverkocht. 

Aangekondigd werd dat de briefkaarten met betaald ant
woord voor het buitenland van 20 en 20 cent zo spoedig mo
gelijk zullen verschijnen. 

Toch zouden wij de poststukkenverzamelaars willen ver
zoeken mededeling te doen van eventuele opdrukken e.d. (zo 
deze verschijnen). Destijds werd de antwoordcoupon met een 
locale opdruk voorzien. Tijdelijk kan dit ook nu weer mo
gelijk zijn. Voor meldingen van nieuws houden we ons aan
bevolen. 

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

Den Haag. 
België. 

Volgens mededeling van de Belgische P.T.T zijn in het 
afgelopen jaar van de enkele postkaarten voor het binnen
land met publiciteitstekst (publibels) te koop gesteld de nos. 
1372 tot 1468. 

Wij kunnen hiervan nog melden de nos.: 
1453 Lait - Melk Fr/Vl. 
1547 Sirop Rothmalgine Fr/Vl. 

Canada. 
Een kaart van 3 c. rood, zegelbeeld kop van de koningin, 

verscheen met zwarte opdruk 4 c. (zonder opdruk niet uitge-
slol op pag. 96 

92 

JAN Y. VAN DER HEIDE 
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Daar onlangs het 75-jarig jubileum van de nu Koninklijke 
Nederlandse Uitgeversbond is gevierd, leek het me niet on
aardig ditmaal het postzegelpraatje aan deze belangrijke ge
beurtenis te wijden. Evenwel spijt het me, niet met een spe
ciaal ter gelegenheid van dit feit uitgegeven postzegel te 
kunnen beginnen — iets wat door andere landen grif met 
beide handen zou zijn aangegrepen! 

Immers, we zullen zien, dat heel wat minder belangrijke 
jubilea aanleiding zijn geweest ons met een speciaal zegel te 
verrijken (?) ! 

Deze derde verzameling zegels, die u hierbij gereprodu
ceerd aantreft, hebben daarom alle iets te maken met het 
boek — als drager der cultuur — óf waarbij het boek als 
hoofdmotief voor verschillende doeleinden wordt gebruikt. 
Het is erg interressant te zien, hoe dikwijls men dit motief 
op zegels van zeer veel landen tegenkomt en we hebben dan 
ook slechts een greep behoeven te doen uit de grote verschei
denheid van zegels, die vooral de laatste jaren in dit genre 
zijn verschenen. 

In Frankrijk verscheen in mei 1954 'n vijftal postzegels, die 
gewijd waren aan de Kunstambachten, waarbij één ons zeer 
in het bijzonder interesseerde. Het is een fraai uitgevoerd 
zegel, waarop we zien afgebeeld een aantal gebonden boeken 
en enig ander bindwerk. Op de achtergrond zien we het bij 
alle Parijzenaars bekende „Institut", dat het decoratief van 
het geheel voltooit. In twee kleuren, groen en grijs-violet, 
is het in plaatdruk uitgevoerd. 

De twee volgende zegels van Liberia verschenen in 1950, 
ter gelegenheid van wat we hier zouden noemen een „Natio
nale Boekenweek", zoals het opschrift doet vermoeden. De 
5 c laat ons een hand zien die een opengehouden boek vast
houdt, terwijl het zegel ernaast een opengelegd boek toont 
met een opgaande zon als achtergrond. De beide bladzijden 
vermelden het feit, dat op 14 februari 1950 deze Nationale 
Boekenweek werd geopend door een Liberiaans regerings
autoriteit. Beide zegels zijn in plaatdruk uitgevoerd, waar
van het laatste voor luchtpostfrankering is bedoeld. 

De republiek Oostenrijk gaf in oktober 1953 een serie zegels 
uit met toeslag, ten bate van de wederopbouw van de Evan
gelische school te Wenen. Eén van deze zegels geeft een voor
stelling van de opengeslagen Lutheibijbel uit de Oostenrijkse 
Nationale Bibliotheek, waarvan het titelblad voor ons ligt. Dit 
fraai uitgevoerde zegel is eveneens in plaatdruk uitgegeven, 
in een dusdanige scherpte, dat met een eenvoudige loep de 
tekst van het titelblad volledig op de originele postzegel kan 
worden gelezen. In geen enkel ander drukprocédé is deze 
volmaakte weergave te bereiken. 

Eveneens in 1953 verscheen in Bulgarije een zegel dat als 
eerste van de tweede rij is afgebeeld. Het heeft zijn verschij
ning te danken aan het feit dat het 70 jaar was geleden dat 
Karl Marx is overleden. Geboren in 1818, voltooide hij in het 
jaar 1867 het op dit zegel afgebeelde standaardwerk op het 
gebied van een levensovertuiging, die naar hem werd ge-



ein 

noemd, nl. het Marxisme. De palmtak bedoelt de overwinning 
van de in het boek verkondigde ideeën uit te drukken. Het 
zegel werd in rotogravure gedrukt. 

Ter herdenking van de 100-jarige geboortedag van de Roe
meense schrijver Caragiale verschenen in 1953 enige zegels, 
waarvan er één onze bijzondere belangstelling trok. Het be
treft het exemplaar dat we hier zien afgebeeld met de aparte 
opdruk „20 Bani" in zwart op het in rood gedrukte zegel. 
Het vertoont een opengeslagen geïllustreerd boekwerk met 
op de linkerpagina een vermelding van het verschijnen van 
één van Caragiales pennevruchten in het jaar 1907. Dit in 
twee kleuren gedrukt zegel is in offsetprocédé uitgevoerd. 

Het zegel ernaast, uitgegeven door de republiek Cuba in 
1943, heeft de vorm een opengeslagen boek met de beeltenis
sen van twee personen die 150 jaar geleden een werkzaam 
aandeel hadden bij de stichting van de republiek Cuba. De 
vorm van het opengeslagen boek was aanleiding dit in plaat-
druk vervaardigde zegel in deze verzameling op te nemen. 

Het vierde zegel van deze rij verscheen in 1947 in Joego
slavië en geeft een afbeelding van het beroemd Montene-
grijns epos „Gorskij Vienac" (Krans van de bergen), van de 
hand van een regerend vorst die Montenegro bestuurde van 
1830 tot 1851. De titel van het boek is uit cyrillische letter
typen samengesteld, het gangbare letterschrift in Joego
slavië, Bulgarije en Roemenie, terwijl de naam van het land 
in gewone latijnse lettervormen is aangegeven. De achter
grond van dit offsetzegel vertoont een berglandschap uit 
Montenegro. 

De laatste rij begint met een zegel van Amerika, dat in 
1955 werd uitgegeven ter herdenking van het eeuwfeest van 
de eerste staatsuniversiteiten, nl. de Michigan State College 
en de Pennsylvania State University. Het geeft de afbeelding 
van een opengeslagen boek met de arrangementen van sym
bolen betreffende landbouw, mijnbouw, werktuigkunde en 
chemie, enkele van de voornaamste takken van onderwijs 
aan deze universiteiten. 

Overigens vertonen de frankeerzegels, en vooral de vele 
nieuwe gelegenheidszegels van Amerika nog steeds een con
servatief beeld wat betreft ontwerp en uitvoering, die we in 
een vooruitstrevend land als dit niet zouden verwachten. 
Iets, wat de postzegel trouwens met het doorsnee Ameri
kaans drukwerk gemeen heeft. Dit plaatdrukprodukt is daar 
een sprekend voorbeeld van. 

Het schijnt dat sommige landen het van belang achten alle 
mogelijke historische gebeurtenissen te herdenken en hier
voor een bijzondere postzegel uit te geven. Eén van deze lan
den is Tsjecho-Slowakije, die hier op een overigens zeer fraai 
gegraveerd zegel het feit herdenkt, dat het onlangs 10 jaar 
geleden was, dat de schrijver Bedrich Vaclavek door de be
zettende Duitse macht ter dood werd veroordeeld. We zien 
een opengelegd boek met de initialen B en V, met daarvoor 
een brandende toorts. Een tak bloeiende bloemen, als posthu-
me hulde bedoeld, voltooit het decoratief geheel, dat in plaat-
druk werd gedrukt. 

Als laatste van deze serie zegels zien we een aardig zegeltje 
van Portugal, dat kort geleden in vier waarden verscheen, 
alle met gelijke tekening. Het is bedoeld als propaganda te
gen het analfabetisme, en vertoont een opengeslagen boek. 
Op de beide bladzijden lezen we de woorden „opvoeding" 
en „onderwijs", terwijl het opschrift op de band aangeeft, 
dat de actie deel uitmaakt van een „Plan voor volksopvoe
ding". Dit werkelijk aardig, modern, in twee kleuren uitge
voerd zegeltje, mag als voorbeeld dienen, dat ook in offset de 
postzegeldruk goede resultaten weet te bereiken. 

Zoals we bij een vorige bespreking al eens hebben gezegd, 
zijn de hierbij gereproduceerde zegelbeelden niet te verge
lijken met de originele zegels wat betreft de rijke kleur
schakeringen, de fijnheid van tekening, enz., die hier uiter
aard niet tot uitdrukking kunnen komen. 

Bij een volgende gelegenheid hopen we een ander facet 
van de grafische beeldfilatelie te belichten, met een aantal 
zegels die betrekking hebben op de „Pers" (met een grote P), 
zoals het dagbladwezen veelal wordt nangeduid. 
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Hannover werd in 1692-29 een 
Keurvorstendom. Als bewijs van 
deze waardigheid mocht het in het 
hartschild van het grote wapyen in 
rood, de gouden Duitse keizerskroon 
(de kroon van het „Heilige Roomse 
Rijk", voeren. In 1714 werd de Keur
vorst George I van Hannover, ko
ning van Engeland. Hierdoor werden 
beide landen door een z.g. „perso
nele unie" verbonden. Het Hanno-
veraanse huis (de Weifendynastie) 
plaatste het eigen wapen vanaf dat 
tijdstip als hartschild op het staats
wapen. 

Het wapen van het Groothertog
dom Hessen: Op azuur een van wit 
en rood tienmaal doorsneden klim
mende leeuw. Dit is thans het wa
pen van het tegenwoordige Hessen. 
Het nieuwe wapen komt voor op het 
Duitse Weldadigheidszegel van 50 pf. 
1926. 

Het wapen van het Graafschap 
(later Prinsdom) Zur Lippe-Blester-
feld: schild gevierendeeld: 1. en 4. 
in zilver een rode roos (Lippe), 2. en 
3. in rood een achtpuntige gouden 
ster, waarop een marel (Biesterfeld). 
Prins Bernhard werd op 29 juni 
1911 als Graaf von Biesterfeld ge
boren; sinds 24 februari 1916 werd 
Z.K.H. „Prinz zur Lippe-Biester
feld" en met het predikaat „Durch
laucht" (in Duitsland) aangespro
ken. De rode roos uit dit wapen is 
afgebeeld op het 8 pf.-Weldadig-
heidszegel der uitgifte 1929. 

Het wapen van het Vorstendom 
von Schaumburg-Lippe: in rood een 
zilveren netelblad, waarop een vijf-
blaviige rode roos met gouden zaden 
en groene kelkbladen. Dit wapen is 
afgebeeld op het 50 pf-Weldadig-
heidszegel der uitgifte 1929. 

De wapens van de Staten Mecli-
lenburg Schwerin en Mecklenburg-
Strelitz: in goud een goudgekroonde, 
zilvergehoornde zwarte stierenkop 
met halsvel. Op de 4/4 Sch.-waar-
den van 1856, 1856-57 en 1864 komen 
de stierenkoppen ongekroond voor. 
Op de 2, 3 en 5 Sch.-waarden van 
1856-57 bevindt zich boven het wa
penschild een groothertogelijke 
kroon, evenals op alle waarden van 
Mecklenburg-Strelitz (1864). Van de 
Middeleeuwen tot 1695 vormden 
Mecklenburg-Schwerin en Mecklen-
burg-Güstrow één gebied. In 1695 
stierf de tak Güstrow uit en liet her
tog Friedrich Wilhelm van Meck
lenburg-Schwerin aanspraken op 
voornoemd gebied gelden. De ste
den Starfard en Ratzeburg moest hij 
echter afstaan aan zijn oom Adolf 
Friedrich II, die de stamvader werd 
van de tak Mecklenburg-Strelitz. 
Beide gebieden sloten zich in 1813 
aan bij Pruisen in de strijd tegen Na
poleon. Bij besluit van het Wener 
Congres in 1815 werden de gebieden 
van Hertogdommen tot Groothertog
dommen verheven. Tengevolge van 
een politieke strijd scheidde Strelitz 
zich af in 1866 en sloot zich aan bij 
Pruisen. In 1867 werden de beide 
hertogdommen opgenomen in de 
Noordduitse Bond. Bij de,dood van 
de laatste Groothertog van Strelitz, 
Adolf Friedrich VI, in 1918, nam de 
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Groothertog van Mecklenburg-
Schwerin, Friedrich Franz IV, voor
lopig het bestuur van Mecklenburg-
Strelitz op zich. De vereniging van 
beide gebieden verhinderde aldaar 
het uitbreken van de revolutie van 
1918. 

Het wapen van Mecklenburg-
Schwerin is ook afgebeeld op het 
Duitse Weldadigheidszegel van 8 pf. 
1928. 

Het wapen van Mecklenburg-Stre
litz (na de scheiding van Schwerin): 
schild gedeeld: rechts, in azuur een 
zilveren burchttoren (voor Stargard), 
linksboven in goud, een zilverge
hoornde zwarte stierenkop met hals
vel (voor Mecklenburg), linksonder 
in rood een zilveren kruis (voor Rat
zeburg). Dit wapen is afgebeeld op 
het Duitse Weldadigheidszegel van 
25 pf. 1929. I 

Het wapen van het Groothertog
dom Oldenburg: vijfmaal doorsne
den; 1. vijfmaal doorsneden van 
rood en goud (wapen van Olden
burg), 2. in azuur een gouden kruis 
(wapen van Delmenhorst), 3. in 
azuur een geklauwd kruis (wapen 
van het vroegere Bisdom Lübeck), 4. 
van goud en rood geruit (wapen van 
het vorstendom Birkenfeld), 5. mid
denveld (onder), in azuur een ge
kroonde gouden leeuw (voor Jever). 
Birkenfeld kwam na het Wener Con
gres (1815) aan Oldenburg. Boven 
het wapen bevindt zich de groother
togelijke kroon. Als mantelwapen 
komt het voor op de zegels der uit
giften 1852-55, zonder mantel op de 
uitgiften 1858, 1860 en 1862 (relief-
druk) en in enigszins afwijkende 
uitvoering op het Duitse Weldadig
heidszegel van 15 pf. 1928. Beschrij
ving van dit wapen: in vieren ge
deeld; 1. en 4. vijfmaal gedeeld van 
rood en goud, 2. en 3. in blauw een 
geklauwd gouden kruis. 

Het wapen van het Koninltrijk 
Pruisen. Het ontwerp van de Prui
sische adelaar op de uitgiften 1861 
en 1867 is ontleend aan de afbeel
ding van de Middeleeuwse rijksade-
laar (zie bij het wapen van Duits
land). De vogel draagt het zwaard 
en de rijksappel in de klauwen en 
op de kop de koningskroon. Het wa
pen is ook afgebeeld (met afwijkende 
adelaar) op het Duitse Weldadig
heidszegel van 5 pf. 1925. 

Het wapen van het Koninkrijlc 
Salcsen: van goud en zwart acht-
maal doorsneden (later tienmaal); 
over het geheel een krans van 
groen. De toevoeging van deze 
krans in 1156 staat met het volgen-
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de in verband. Bernhard, graaf van 
Anholt, was beleend met het Her
togdom Saksen, toen keizer Frede
rik Barbarossa hem als bijzondere 
onderscheiding voor bewezen dien
sten een krans van gevlochten wijn
ruit (Ruta gravéolens. L.) vereerde 
om op het hoofd te dragen. Alleen 
de allerhoogsten in den lande moch
ten in die tijd een krans of band om 
het hoofd dragen. 30) Uit deze kran
sen of banden zijn later de hertoge
lijke, de grafelijke, de konings kei
zerskronen ontstaan. Vóór de Mid
deleeuwen droeg uitsluitend de ko
ning of de keizer een kroon. Het wa
pen van Saksen wordt bekroond 
door de koningskroon. De krans is 
het beste te zien op het 3 pf.zegel 
van 1851 en op het Weldadigheids
zegel van 1925. Op de uitgifte 1863 
is het wapen in relief aangebracht. 
Het hierbij beschreven wapen gold 
als geslachtswapen van alle Thü
ringse Hertog en Vorstendommen 
(zie ook onder Bulgarije). Het wa
pen is ook afgebeeld op het Duitse 
Weldadigheidszegel van 20 pf. 1925. 

De wapens van SchleswigHolstein 
en Schleswig: op de Duitse dubbel
koppige adelaar een gekroond wa
penschild, gedeeld, rechts in goud 
twee azuren gaande leeuwen (het 
wapen van Schleswig), links in rood 
een mispelblad, waarop een van zil
ver en rood gedeeld schildje (het 
wapen van Holstein). Dit wapen 
komt voor in reliëfdruk op de beide 
zegels van 1850 van de verenigde 
Hertogendommen Schleswig en Hol
stein. Op de plebiscietzegels van 
1920 van Schleswig zijn de twee 
gaande leeuwen op de lagere waar
den afgebeeld, op de hogere waar
den fungeren zij als de houders van 
het schildje waarop het waardecij
fer voorkomt. 

Het wapen van Thüringen: in rood 
zeven zespuntige, zilveren sterren. 
Dit wapen werd in 1920 ontworpen 
bij de instelling van de Vrijstaat 
Thüringen. Deze staat bestond 
uit de vroegere Saksische Hertog
dommen Saksen  Altenburg, Sak
senWeimarEisenach, SaksenMei
ningen, Schwarzburg  Rudolfstadt, 
SchwarzburgSonderhausen en de 
oudere en jongere linie van Reuss. 
Als zinnebeeld der zeven verenigde 
Vrijstaten zijn zeven sterren in het 
wapen aangebracht. 31) Dit wapen 
is afgebeeld op het Duitse Weldadig
heidszegel van 25 pf. 1926. 

Het wapen van het Koninkrijk 
Würtemberg: schild gedeeld, rech
terhelft op goud drie zwarte gewei
stangen, linkerhelft in goud drie bo
ven elkaar geplaatste leeuwen, 
schildhouders, rechts een zwarte, ge
kloonde leeuw, links een zilveren 
hert, staande op een lint, waarop de 
spreuk: „Furchtlos und Treu" (On
verschrokken en trouw). De gewei
stangen zijn ontleend aan het wapen 
van Zwaben. Boven het wapen be
vindt zich de koninklijke kroon. Dit 
wapen komt voor op de uitgiften 
18571866. Op de serie „Bezirksmar
ken" van 1916 komt het wapen der 
Hohenstaufen's voor met de konings
kroon, evenals op het Franse bezet
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tingszegel van 5 fr. en 20 fr. 1945 
(zonder kroon). Het symbolische hert 
is afgebeeld op de serie van 1920. 

Het nieuwe wapen van Würtem
berg: schild gevierendeeld; 1. en3.de 
geweistangen der Hohenstaufen's in 
goud, 2. en 4, viermaal doorsneden 
van zwart en rood. Dit wapen zien 
wij afgebeeld op het 5 pf.zegel der 
Duitse weldadigheidsuitgifte van 
1926. 

De wapens van de Vrye Stad Dan
zig, van het Saargebied en van het 
Rijnland en de Pfalz. 

Het wapen van de Vrije Stad Dan
zig: in rood twee zilveren kruisen, 
waarboven een achtpuntige kroon, 
schildhouders: twee ongekroonde 
gouden leeuwen. De twee kruisen 
zijn de emblemen van de orde der 
Duitse Ridders. Zij zouden afkom
stig zijn van het oude stadszegel, dat 
in de XlVde eeuw in gebruik was. 
Tussen 1400 en einde 1800 was de 
stad afwisselend in het bezit der 
Duitse Ridders of in dat van Polen. 
De kroon werd de stad verleend door 
koning Casimir IV van Polen, toen 
zij zich in 1454 losmaakte van de 
heerschappij van de voornoemde 
Orde en zich onder de bescherming 
van Polen stelde. Bij de verdeling 
van Polen (in 1793) kwam Danzig 
aan Pruisen. Op bijna alle frankeer
en dienstzegels is het wapen met of 
zonder schildhouders afgebeeld. De 
afbeelding van het koggeschip is het 
symbool van de vroegere belangrijk
heid van Danzig als havenstad. Door 
haar gunstige ligging kwam zij tot 
grote bloei en was zij gedurende 
eeuwen de belangrijkste Oostzee
haven. 

Het wapen van het Saargebied: 
schild gevierendeeld; 1. in zilver 
een rozet, 2. een ster, 3. een opgaan
de zon, 4. in blauw een klimmende 
leeuw. Dit zijn de wapens van Saar
brücken en St. Johann. Het wapen 
komt als overdruk voor op de zegels 
der uitgiften van 1921: 5 Mark op 15 
pf en 10 Mark op 15 pf. Het Saarge
bied werd van 19201935 bestuurd 
door de Volkenbond. Na een plebis
ciet, dat op 13 januari 1935 werd 
gehouden en dat ten gunste van 
Duitsland uitviel, werd het Saarge
bied van 1 maart van hetzelfde jaar 
weer Duits gebied. Na de tweede 
wereldoorlog kwam het onder Frans 
bestuur. Sinds 1955 staat het poli
tiek weer onder Duitsland, doch eco
nomisch onder Frankrijk en sedert 1 
januari 1957 weer onder Duitsland. 

Het wapen van Rijnland: schild: 
in groen een golvende zilveren 
schuinbalk (de rivier de Rijn); hoofd: 
de zwarte adelaar van Pruisen (niet 
afgebeeld). Dit wapen is afgebeeld 
op de 1 fr. en 10 fr.zegels van de 
Franse bezettingsserie 1945. 

26) In het Engels „badge". Het inschrift luidt 
„Badge of the Colony". 
27) Wappenmarken aus aller Welt, van Karl 
Bruder. Die Post, laargang 1930, blz. 195. 
28) idem, blz. 4. 
29) idem, blz. 202. 
30) Vgl.: Les Timbres de Saxe depuis leur 
origine jusqu* ä nos jours, par | . B. Moens, 
Bruxelles 1879. 
31) Wappenmarken aus alles Welt, van Karl 
Bruder, Die Post, jaargang 1931, blz. 2J. 
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A N E W OAV Ö A W N S FOR 
M E N T A L H E A t - T H 

"ws^ i \ mm* 

Ned. Nieuw-Guinea, Unie-Staten 
Ned. Indie en Rep. Indonesia (tot 10.8.1954) 

Rubriekredacteur: A, J. Uylen, Herm. Heijermanslaan 6, 
Eindhoven. 

Nederlandse Antillen. 
Wij geven hierbij de afbeelding van de officiële eerste-dag 

enveloppe met zegel en bijzonder stempel, verschenen op 14 
maart j.1. ter gelegenheid van het te Aruba gehouden Ca-
raïbisch Congres voor Geestelijke Volksgezondheid. Aan 
onze mededeling in het vorige nummer kunnen wij nog toe
voegen, dat het ontwerp voor dit zegel van de hand is van 
de heer Ernst Bartels van het Arubaanse Toeristenbureau. 
De eerste-dag-enveloppe geeft een afbeelding van het ont
werp voor het zegel, dat enigszins afwijkt van de latere uit
voering. De opbrengst van deze enveloppen, die a 25 cent 
verkrijgbaar waren in de boekhandel en bij leden van de 
Aruba Philatelisten Club was bestemd om de kosten van het 
congres te bestrijden. 

Slot van pag. 92 

geven). Bovendien verscheen deze kaart evenals de 2 c. 
.groen, horizontaal getand. 

Frankrijk. 
Het koersende type zegel (de Marianne van Muller, Yv. no. 

1009a en volgende), wordt nu ook gebruikt als zegelindruk 
voor de briefkaarten. Als eerste zag ik de 18 fr. blauw. 

Roemenië. 
Dit land bracht een serie nieuwe geïllustreerde kaarten ä 

30 bani, met zegelindruk: wapen. De afbeeldingen zijn zo
wel in blauw als bruin verschenen. Voorlopig 4 verschillen
de nummers. 

Er zijn ook geïllustreerde enveloppen voor aangetekende 
zendingen ä 1,50 Lei (kostprijs 2 Lei) op gekleurd papier. 
Ook de afbeeldingen zijn gekleurd; tot dusver zijn er blau
we en olijfgroene. 

tüeuws 

^ 
la j 
^ 

3 
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FILATELISTISCH 

VAN HET N.F.C. 
Hoewel de activiteiten van het N.F.C, zich nog in het be

ginstadium bevinden, is de belangstelling bij de verenigin
gen buitengewoon groot. Is er éénmaal een lezing gehouden, 
dan volgt vrij spoedig een tweede aanvrage. 

Het Bestuur van het N.F.C, wenst daarom de zelfwerk
zaamheid te stimuleren. In iedere vereniging is wel iemand 
te vinden die kennis wil nemen van de beschikbare lezingen 
van het N.F.C. De vereniging kan zich nu abonneren op de 
syllabus die van iedere beschikbare lezing wordt aange
maakt Uiteraard kunnen ook verzamelaars, welke belang
stelling hebben, aanvragen daartoe doen. Indien een bedrag 
ad ƒ 10,— wordt overgemaakt aan de penningmeester van 
het N.F.C, de heer Jan Dekker te Amsterdam, Weesperzijde 
91, dan ontvangt u ad ./ 0,10 per gestencild vel (met een 
m'ïximum van ƒ 0,50 per lezing) alle lezingen welke reeds 
uitgekomen zijn, resp. nog zullen verschijnen. De verrekening 
vindt dan in rekening-courant plaats ter besparing van werk
zaamheden. 

Het Bestuur hoopt op deze wijze dat in de toekomst alléén 
de dia's (en eventueel het projectie-apparaat) aan de ver
enigingen kunnen worden toegezonden en dat de bestuurs
leden op deze wijze alleen in bijzondere gevallen de voor
dracht zullen moeten houden. 

Tot op heden zijn in de navolgende plaatsen lezingen met 
dia's gehouden' 

Aalsmeer, Woerden, Am
sterdam, Leiden, Hoorn 
en Utrecht 

Utrecht, Amsterdam, Hoorn 
en Santpoort 

Woerden, Zeist en Rotter
dam 

Emmen en Soest 
Haarlem 

Bussum . . . 

Amsterdam 

ZWITSERLAND, gezien door 
zijn postzegels. 

OPDRUKKEN op post- en 
andere zegels. 

REMBRANDT op postzegels 
FINLAND. 
Postgeschiedenis van het 
HEILIGE LAND. 
RANDGEBIEDEN der 
Filatelie. 
JAN VAN RIEBEECK en de 
postgeschiedenis van de Kaap. 

Aanvragen lopen nog voor de volgende plaatsen: 
Amsterdam, Delft, Driebergen, Ede, Gorinchem, Haarlem, 

Leiden, Oostburg en Rotterdam. 
Het N.F.C, bezit thans ± 600 dia's en hoopt met aller 

steun (Plaatjesfonds) dit aantal gestadig uit te breiden. 
H. P. VAN LENTE. 

Direct geld 
voor verzamelingen, partijen, 

massagoed en kilowaar 

Vraagt gratis inkoopslijst massawaar 

P O S T Z E G E L H A N D E L 
G. VAN DER EIJNDE 
Petrlstraat 8, Utrecht (Oog in Al), Tel. 31082 

Te koop 
gevraagd 

Voor belangrijke objecten 
bezichtiging ter plaatse. 
Geen collectie te groot, 
a1ti)d prompte betaling. 

KILO'S NEDERLAND 

MASSAGOED 
Nederland en Koloniën, alsmede buitenland 

SERIES NEDERLAND 
gebruikt en ongebruikt, in het bijzonder vanaf 

1949, doch ook oorlogsuitgaven 

VERZAMELINGEN EN PARTIJEN 
vooral overzee 

Uitvoerige offertes aan: 

POSTZEGELHANDEL A . J. DE W I T 
Albrecht Durerstraat 4 Amsterdam-Z. — Telefoon 713489 
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Diverse postzegels werden ons ter reproduktie afge
staan door de postzegelhandel K. Beunder te Krimpen 
aan de Lek. Postbus 13. 

E U R O P A 
BELGIË 

De gebruikelijke , ,voorafstempeIing"zegels ver
schenen overeenkomstig die van het vorige jaar , maar 
met gewijzigde jaar tal len, n l . 19571958 i .p .v . 1956
1957. De overdrukte waarden zijn de 5, 10, 20, 40, 
60, 80 c. en X F . 

De Belgische P . T . T . meld t , d a t enkele uitgiften van 
de laatste tijd met de nieuwe , ,Wifag"machine werden 
gedrukt, n] , de 20 c. Anseele, de 2 F Europazegel, 
de 10 F Kon. Leopold I I I en de t . b . c . bestrijdings
zegels 1956. Aan deze pers kan een controletoestel 
worden aangebracht , , A u t o t i o n " geheten, voor de 
werking waarvan het noodzakelijk is op de drukcylinders 
zekere merktekens aan te brengen (horizontale of schuine 
streepjes) die in de velranden afdrukken geven. 

B U L G A R I J E 
Op 8 maart j l . verschenen 3 postzegels gewijd aan 

de vrouw, n l . : 
12 s t . donkerblauw, vrouw als analis te (met micro

scoop). 
16 s t . bruin, vrouw als moeder (met kinderen) . 
44 s t . grijsgroen, vrouw als boerin {met kippen) . 

Een postzegel van 16 s t . karmijn, verscheen vermoe
delijk ter ere van een schrijver. De zegel vertoont 
al thans een boek met t i tel , ,Nieuwe t i j d " en een palm
tak . 

De 4e wielerwedstrijd door Egypte was aanleiding to t 
de uitgifte van 2 postzegels in gelijke tekening en waar
de, n l . : 
80 s t . groenblauw, wielrijders in de race, 
80 s t . roodbruin, idem. 

Mie eemeldp zeeels 7iin iiitspvoerd in raïterdiepdnik, 
■ f f " ! « * « I U I 

O E N E M A R K E N 
Op 25 maart j i . verscheen de postzegel van 95 ore, 

roodoranje, type koning Frederik I X , der koerserende 
serie met de opdruk , ,Ungarn hjaelpen 30 f 5 " . De 

toeslag van di t tijdelijk gedevalueerde zegel zal aan 
het Deense Rode Kruis worden afgedragen voor hulp 
aan de Hongaarse vluchtelingen. 

D U I T S L A N D 
Bondsrepubl iek 

Het looojarig bestaan van de stad Aschaffenburg 
(Beieren) zal op een postzegel worden herdacht met 
afbeelding van het wapen der s tad , hetwelk een bisschop 
vprtnnnt. 

Rj *iiiai|i|i 
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D e m o c r a t i s c h e r e p u b l i e k 
Op I maart j l . verschenen ter gelegenheid van de 

voorjaarsbeurs te Leipzig twee postzegels in horizontaal
formaat , ' 43 x 25,5 mm, vervaardigd in rasterdiepdruk 
en ontworpen door Bengs en Skribelka te Berlijn. Deze 
zegels zijn: 
20 (pf) rood, motor vrachtschip van 10.000 t on . 
25 ,, blauw, elektrische locomotief. 

Een officiële eerstedag enveloppe werd voor deze 
zegels uitgegeven, met ingedrukt wapen waarboven de 
letters MM en opschrift Leipziger Messe 314.3 . 1957. 

In voorbereiding is een ^erie van 6 postzegels met 
afbeeldingen van schilderijen uit het museum te Dres
den. Dit worden: 

5 (pf) sepia, de Heilige familie met Elisabeth en 
Johannes , door Andrea Montegna. 

10 , , geelgroen, de danser Barbarin! Campari , door 
Rosalba Carriera. 
violet , portret van Moretto, door H . Holbein J r 
rood, de schat t ing, door Tiziano Vecelli. 
blauw, Saskia met de rode bloem, door Rem
brandt . 
karmijn, de jonge vaandeldrager, door Giovanni 
Batt is ta Piaze t ta . 

S a a r 
In afwijking van het gemelde in het februarinummer 

betreffende de in maart te verwachten zegels met portret 
van president Heuss, meldt het blad Le Timbre , dat 
in die maand in bedoeld type zijn verschenen: 
in boekdruk (formaat 1 8 x 2 2 m m ) . 
2 fr. violet ; 4 fr. l i la; 6 fr. rood; 10 fr. grijs; 25 fr. l i la, 
in plaatdruk (formaat 1 8 x 2 2 m m ) : 
43 Ir . olijf; 60 fr. rood; 70 fr. oranje; 90 fr. grijs, 
in plaatdruk (formaat 2 4 , 5 x 2 9 , 5 m m ) : 
200 fr. oranje; 300 fr. blauw. 

F I N L A N D 
Het 50Jang bestaan van de arbeidersbeweging in di t 

land op ï5 apri l a . s . en het 5o~jarig bestaan van de 
Centrale Bond van Werkgevers op 27 september a . s . , 
zijn aanleiding tot de uitgifte van 2 herdenkings
zegels met het opschrift , , työn kunniaksi t i l arbetets 
a r a " (ter ere van de arbeid) en de jaartal len ,,1907
I 0 ' i 7 " . 

15 

25 

40 
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Het eerstgenoemde jubi leum zal op de daarbij ge
melde dag worden herdacht op een postzegel van 30 
(Mk), met afbeelding van 3 armen met opgeheven 
hamer en lauwertak. Dit zegel is ontworpen door Olol 
Eriksson en bewerkt en getekend door Aarne Karja
lainen, terwijl de gravering werd uitgevoerd door B . 
Ekholra. 

Het tweede gemelde feit wordt op de daarbij genoemde 
datum herdacht op een postzegel van 20 (Mk), met 
afbeelding van een tandrad om fabrieksgebouwen. 
Dit zegel werd ontwoipen en gegraveerd door Aarne 
Karjaiainen. De beide zegels worden in plaatdruk 
vervaardigd in het bekende horizontale formaat der 
bijzondere zegels van dit land en ieder in een oplage 
van 2 miljoen stuks. 

FRANKRIJK 
Op 16 maar t j l . verscheen ter gelegenheid van de 

, ,Dag van de Postzegel" een postzegel van 12 f f 3 f, 
blauwgrijs en donkergeelbruin, met afbeeWing van een 
Genuese feloek (soort galei) welke in de i8e eeuw mede 
gebruikt werd voor postvervoer tussen Marseille en 
Genua. Het zegel werd ontworpen en gegraveerd door 
Decaris en werd vervaardigd in vellen van 50 zegels van 
horizontaal formaat (36x22 mm) en getand 13. 

Op 23 maart j l . verscheen het eerst te Sevres (Seine 
en Oise) en op 25 maart op de overige postkantoren een 
postzegel van 30 f., blauw en violetblauw, gewijd aan 
de nationale produkten van Sevres. Het geeft een af
beelding van enige ceramische produkten (beeld, 
schaal , kom, pu l , en kopje met schotelt je). Het ontwerp 
voor dit zegel is evenals de gravering van Munier. Druk , 
formaat en tanding als boven. 

De jaarlijkse serie geleerden, welke binnenkort zal 
verschijnen zal di t jaar slechts 4 zegels beva t ten , in 
de waarden 8, 12, 18 en 30 fr. en met portret ten van 
Gaston Plante (uitvinder van de accumulator) , Antoine 
Béclère, de grondlegger van de radiologie in Frankri jk, 
Octave Terrillon, uitvinder van het sterilisatiesysteem 
voor medische instrumenten, en Etienne Oehmichcn, 
ui tvinder van de helicopter. 

In de serie landschappen der koerserende zegetserie 
zal op 29 apri l een zegel van 12 fr. verschijnen met een 
gezicht op Uzès (dep. Gard) . Ontwerp en gravering 
van dit zegel zijn van Serre*;. De kleur zal blauw zijn. 

!«vTowimv<pi 

G R I E K E N L A N D 
Stamp Collecting meldt voor di t land de a . s . uitgifte 

van 3 postzegels ter herdenking van de loojarige sterf
dag van de dichter Dionysios Solomos (17981857). 
Deze zegels zullen resp. afbeeldingen geven van Solomos 
met K. Manzaros (17951873), welke laatste de muziek 
schreef voor het Griekse volkslied, en een gezicht op de 
Kaap van het eiland Zant i , waar Solomos vaak verbleef 
en waar hij zijn Vrijheidslied, het Griekse volkslied, 
schreef, 

M A L T A 
De in ons vorig nummer gemelde 3 postzegels ui t te 

geven ter herdenking van de 15e verjaardag van de 
toekenning van het St . Georgekruis aan di t eiland voor 
het heldhaftige gedrag van de bevolking tijdens de 
vijandelijke aanvallen in de tweede wereldoorlog, 
zullen als volgt zijn: 
i ^ d. blauw en groen, een jonge m a n , als symbool 

van de vastberadenheid in de uren der beproe
ving. 

3 d . rese en karmijn, silhouet van een landschap op 
Malta met zoeklichten op de achtergrond. 

I sh . sepia, gebombardeerde gebouwen. 

M O N A C O 
De geboorte van prinses Caroline zal op i i mei a . s . 

op een t iental postzegels worden herdacht , welke zegels 
ter ere van di t feit het portret zullen vertonen van de 
moeder van het prinsesje, prinses Grace. Zij zullen de 
da tum dragen van 23 januari 1957, terwijl de waarden 
zullen zijn, voor de gewone post i , 2, 3 , 5, 15, 25 , 30, 
50 en 75 fr. en een portzegel van 100 fr. 

P O L E N 
Op 26 februari j l . verschenen 3 postzegels in raster

diepdruk ter ere van de Verenigde Nat ies , n l . : 
5 gr . groenblauw en bruinrood, aardbol en gesty

leerde boom. 
15 gr . blauw en grijs, embleem der V . N . tot een bloem

motief verwerkt . 
40 gr , groen en grijs, gebouw der V . N . te New York. 
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Üc almctuiaeij dezer zegels zijn resp. 3 1 , 5 x 3 9 , 5 mm 
voor de 15 en 40 gr . en omgekeerd voor de 5 gr. Deze 
zegels verschenen ook in een miniatuurvel let je . De 
bestellingen op d i t velletje werden echter reeds na enkele 
dagen gesloten wegens de zeer beperkte oplage. 

Op 12 maar t j l . verschenen 2 postzegels in gelijke 
tekening en waarde, doch verschillend in kleur, ter 
12e herdenking van de beroemde Poolse skiërs Br. Czech 
en H . Marusarz. De zegels werden in rasterdiepdruk 
vervaardigd in de afmeting 25,5X31,25 m m , en zijn: 
60 gr. l ichtbruin, skiër. 
60 gr. donker en lichtblauw, idem. 

Voor deze zegels verschenen 2 verschillende eerste-
dag enveloppen, zulks in verband met de twee verschil
lende eerste dag afstempelingen resp. in de plaatsen 
Zakopane en Warschau. 

R O E M E N I B 
Wij kunnen thans de afbeeldingen geven van de in ons 

vorige nummer op b lz . 6<) gemelde tweede serie post-
aegel- , .grote culturele ve r jaa rdagen" . 

Ook geven wij nu de afbeeldingen van de eveneens 
aldaar gemelde 2 postzegels, uitgegeven ter herdenking 
van George Enescu, componist , d i r igent , viol is t , 
pianis t en leraar. 

R U S L A N D 
Op 12 februari j l . verschenen 2 veelkleurige postzegels 

ter herdenking van de loo-jarige sterfdag van M. Gl inka, 
st ichter van de Russische klassieke muziek. Het zijn: 
40 k, por t re t . 

I R. sc^ne uit zijn opera , , Ivan S u s a n m " . 
Op dezelfde dag verscheen een postzegel van 40 k , 

b l auw, rood en bruin, ter herdenkmg van het feest 
voor de Sovjet-jeugd van alle st ten , da t in nli en 
augustus a . s . te Moskou zal worden gehouden. 

Op 24 februari j l . verschenen 3 postzegels tei her
denking van de 23ste wereld- en 35e Europese kampioen
schappen ijshockey. Deze zegels zijn: 

25 k . violet , kampioenschapsembleem. 
40 k . blauw, ijshockeyer. 
60 k . geelgroen, doelwachter bij ijshockey. 

Voor een in ig57 "te Moskt u te houden of reeds ge
houden Molotov festival verscheen een postzegel van 

. 4 0 k . donker- en l ichtblauw, bruinrood en goud, waar-
'van wij hierbij de afbeelding geven. 

T S J E C H O SLOWAKIJE 
Op 23 februari j l . verscheen een herdenkingsserie 

postzegels gewijd aan ,,historische verjaardagen van 
steden of hun a r ch i t ec tuu r " . Deze serie bestaat uit de 
volgende zegels: 
30 h . blauw, Kolin 700 jaar . 
30 h , violet . Banska St iavnica, 150ste jaar van de 

st ichting van de bosbouwschool. 
60 h , rood, Uhersk«^ Hradiste 700 jaar s tad . 
60 h , bruin , Karelsbrug te Praag, waarvoor 600 jaar 

geleden de eerste steen werd gelegd. 
60 h . groen, Karls teyn, 600ste jaar van de st ichting 

van het kasteel . 
1,25 Kcs , grijs, Moravské Trebovä, 700 jaar s tad. 

Het i e , 4e en 5e gemalde zegel werd ontworpen door 
J a n Cyril Voudrous, het 3e en 6e zegel door Ja rmi la 
Lipenska-Kolärovä (waarbij het 6e zegel gedeeltelijk 
door Bedrich Housa werd herzien) en het 2e zegel door 
J i r i Svengsbir. De gravering geschiedde resp. van het 
3e en 4e zegel door Ladislav J i rka , 2e zegel door J i r i 
Svengsbir , 6e zegel door Bedrich Housa, i e en 15e zegel 
door Jarosïav Goldschmied. De zegels werden in p laa t -
druk vervaardigd in de drukkeri j der posterijen te 
Praag in vellen van 50 zegels met de zegelafmetingen 
41 X 23 m m . 

Een tweetal officiële eerste-dag enveloppen werden 
voor deze zegels uitgegeven. Zij werden ontworpen 
door Bedrich Housa en resp. gegraveerd door Housa en 
Goldschmied voornoemd. ^ 

JOEGOSLAVIË 
Hier staan weer vele uitgiften te wachten en wel: 

een serie van 8 postzegels met afbeeldingen van bloe
m e n ; de ontwerpen voor deze zegels zijn van Tucakov., 
leraar aan de academie te Belgrado, terwijl de tekeningen 
voor de zegels zijn gemaakt door Maty Zlamalik te 
Belgrado. Deze zegels zullen zijn: 

10 d. Erythraea centaurium. 
15 d . Atropa belladonna. 
20 d. Colchicum autumnale , 
25 d. Althaea officinalis. 
30 d . Valeriana officinalis. 
35 d. Digital is lakata 
50 d. Dryopterus filix nias. • 
70 d. Orchis inorio. 

100 d. Pyresthryra. 
De zegels worden in rasterdiepdruk in Zwitserland bij 

Courvoisier vervaardigd. 
een zegel van 30 d. voor de luchtpost ter gelegenheid 

van het Wereld Energie Congres, dat de Belgrado van 
5—10 juni a .s . zal worden gehouden. 

een serie van 4 postzegels ter gelegenheid van de 2de 
Gymnas t rada , welke van ro—14 juni a .s . te Zagreb 
zal worden gehouden. De zegelwaarden zullen zijn: 
10, 15, 30 en 50 d . 

Voorts wordt een serie van 6 postzegels verwacht met 
afbeeldingen van klederdracht . De ontwerpen voor deze 
zegels zijn van Zdenka Sertic, leraar aan de academie 
te Zagreb. De zegelwaarden zullen zijn 10, 15, 30, 50, 
70 en 100 d . 

Een serie van 14 zegels is voorbestemd om de koer-
serende serie gewijd aan ambachten e .d. te vervangen. 
Deze nieuwe serie zal afbeeldingen geven betreffende 
zware industrie alsmede gezichten in de hoofdsteden der 
s ta ten . Zij zal vermoedelijk bestaan uit de volgende 
zegels: 

2 d . petroleumbronnen. 
5 d. scheepswerven. 

10 d. staalfabrieken van Sisak (Croatiö). 
15 d . hydro-elektrische stuw van Jablonica (Her

zegowina). 
17 d. hout- indust r ie . 
25 d . spoorwegbrug bij Lovac (lijn Zagreb-Ljubljana). 
30 d. turbine-fabriek ,,Litostroj te Ljubljana (Slo

venië) . 
35 d. gasfabriek van Lukavac (Bosnié). 
40 d . Titograg (vroeger Cettinje, hoofdplaats van 

Montenegro). 
50 d. Skoplje (hoofdplaats van Macedonië). 
70 d . Serajewo (hoofdstad van Bosnië). 

100 d . Ljubljana (hoofdstad van Slovenië). 
200 d . na t ionaal theater en Mestrovic-fontein te 

Zagreb (hoofdstad van Croat iê) . 
500 d . parlementsgebouw van Belgrado (hoofdstad 

van Servië) . 

VATIC A AN 
De loo-jarige sterfdag van broeder Domenico Savio, 

die een lievelingsleerling was van Don Bosco, werd op 
een viertal postzegels in twee verschillende tekeningen 
herdacht , n l . : 

4 L. bruin , portret van Savio 
6 L . rood, portret van Don Bosco en Savio. 

25 L, groen, als 4 L . 
60 L . blauw, als 6 L. 

De 500-jarige herdenking van de stichting van het 
Collegio Capranica door kardinaal Domenico Capranica, 
die di t seminarie op 5 januari 14S7 aanving in een der 
kamers van de grote woning zijner familie, zal vermoe
delijk op de postzegel worden herdacht . Paus Pius X I I 
is ook leerling op di t college geweest en heeft op 21 
januar i j l . een bezoek daaraan gebracht. 

U S L A N D 
Op I apr i l j l , verschenen in de koerserende serie 

2 postzegels met sportaf beeld ing en het onderschrift 
, ,Een edele sport is beter dan g o u d " . Het zijn: 
I k . b lauw, zwemmen. 
I K 50, rood, I Islands worstelen. 

ZWITSERLAND 
De verkoopcijters van de volgende serie 1956 zijn 

bekend gemaakt , n l . 
publiciteitszegels 1956 

5 c. 
nationale feesten 1956 

9.025.488 
20.064.127 
15.107.696 
5.096.660 

5 c. 
10 0. 
20 c. 
30 c. 
40 c. 

+ 5 c. 
-f 10 c. 
-f 10 e. 
+ 10 c. 
-f 10 c. 

2.ÏI2.878 
3.802.374 
3.161.946 
1.102.484 
1.301.176 

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

Het in ons vorige nummer gemelde zegel met afbeel
ding van de binnenplaats van het Bardo-paleis, en in de 
waarde 20 fr. is in de kleuren groen en geelgroen. 

Het zegel voor de Dag van de Postzegel verscheen 
hier in overeenkomstige uitgave als in Frankrijk, doch 
is de kleur gewijzigd in violetbruin en draagt het de 
opdruk , ,AIge r i e" . 

Op 24 maar t j l , verscheen het eerst te B6ne een post
zegel van 40 fr. , departement van Bóne. Het zegel-
ontwerp is van Sarraillon en de gravering geschiedde 
d o o ' Pheulp in , 

Op 6 april j l . werden het eerst in de stad Algiers 
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twee postzegels niet toeslag ten bate van het Rode Kruis 
uitf^^egeven, zulks tijdens een tentoonstell ing van , ,het 
Rode Kruis en de P o s t " . De zegels zijn ontworpen en 
gegraveerd door Mazelin en zijn: 
12 f. + 3 f. een fennic (soort kleine Sahara-vos) . 
15 f- + 5 ^. ooievaars (op de achtergrond de minaret 

van de moskee van Sétif) . 

A R G E N T I N I Ë 
Op 2 maart j l . verscheen een serie van 5 postzegels 

ter herdenking van de loo-jarige sterfdag van Admiraal 
Guillermo Brown, stichter van de marinevloot van di t 
land. De zegels zijn: 
40 c. blauw, fregat Hercules, oplage 2 miljoen 
en voor de luchtpost: 
60 c. grijsblauw, slag bij Montevideo 
1 p . bruinrood, Leonardo Rosales (1792—1836) en 

Tomas Espora (1800—1835). 
2 p . sepia, admiraal Brown in uniform. 
2 p . 40 grijs, admiraal Brown op oude leeftijd in burger 

kleding. 

C A M B O D J A 
De 2500ste geboortedag van Boeddha zal aanleiding 

zijn tot de uitgifte van 6 postzegels, waarvan er 3 met 
toeslag zullen zijn. De bee ld afmetingen der zegels 
zullen 22 X 34 mm bedragen. Het zullen zijn: 
I R 50 rood, tenipelgebouw met vlaggen. 
6 R 50 violet, idem. 
8 R russischgroen, idem. 
1 R 50 + o R 50 indigo, groen en rood. 
6 R 50 + I R 50 lila, groen en rood. 
8 R -f 2 R koningblauw, groen en rood. 

Ook zullen 5 portzegels verschijnen in gelijke tekening 
en met hetzelfde lieeldforinaat, n l . 19,"ï x 24,5 mm. 
Zij geven een afbeelding van een kunstig voorwerp in 
rood; opschriften in rood, waarden in zwart , op hemels
blauwe ondergrond. De waarden zijn o K ro ; o R 50, 
I R , 3 R , 5 R. 

CANADA 
De in ons vorige nuuimer gemelde 4 zegels gewijd aan 

de sport, verschenen op 7 maar t j l . en zijn: 
5 c. blauw, skier. 
5 c. b lauw, vissen in cano. 
5 c . b lauw, zwemmen. 
5 e. b lauw, jager met hond. 

CHINA (Volksrepubl iek) 
Op 20.maart j l . verscheen een serie van 5 postzegels 

ter herdenking van de i e nationale atletiekwedstrijden 
-. voor de arbeiders van geheel China. Deze zegels zijn 

in rasterdiepdruk vervaardigd in vierkant formaat 
(21 X 21 mm) en tanding i2Y>. Het zijn: 
4 fen, donkerrood, discuswerpster. 

' 4 fen, purper, gewichtheffer. 
8 fen, donkergroen, hardloper. 
8 fen, donkerblauw, twee voetbal lers . 
8 fen, donkerbruingeel, wielrijder. 

De zegels vermelden in de benedenmarge in boven
genoemde volgorde resp. de cijfers 141, 144, 140, 142 
en 143, alsmede het jaar ta l 1956. 

Voorts verscheen de laatste waarde in de serie Tien 
an Men van 1956 en wel de 8 fen, oranje, gezicht op het 
Tien an Men (Poort der hemelse vrede) met zegel
afmeting 44 X 34 mm. In de benedenmarge staat het 
nummer ro6 en het jaar tal 1956. 

C O N G O ( B E L G I S C H ) 
Voor di t gebied verscheen op 15 maar t j l . een nieuwe 

serie strafportzegels, bestaande u i t : 
10 c. olijf. 
20 e. roodbruin. 
50 c. groen. 

1 f. b lauw. 
2 f. rood. 
4 f. roodviolet . 
6 f. grijsviolet. 

C U B A 
Het zegeltje met afbeelding van het hoofdgebouw der 

posterijen (type Vv. 353), da t achtereenvolgens m 
blauwgrijs en in grijs verscheen, werd nu in het rood 
uitgegeven. 

Op 24 januari j l . verscheen een zegel van 4 c . groen, 
ter herdenking van het eeuwfeest van de geboorte van 
Martin Morua Delgado. 

De in ons vorige nummer aangekondigde 2 postzegels 
ter herdenking van het padvindersjubileum en de 100-
jarige geboortedag van Baden Powell, blijken te zijn: 
voor de gewone pos t : 4 c . donkergroen en karmijn, 
kampvuur ; 
voor de luchtpost : 12 c. grijs. Lord Baden Powell. 

Op 29 maart zou een nieuwe uitgifte van zegels p laats 
hebben ten bate van het Retrai tehuis voor postbeaiiib-
ten. Zij geven afbeeldingen van schilderijen en wel vor-t 
de gewone post : 

2 c. groen en sepia: De bl inde , door M. Vega. 
4 c. oranjerood en sepia. De kunstcr i t ic i , door M. 

Melero. 
10 c. groen en sepia. De koets in de stofm, door A. 

Menocal. 
14 c. blauw en sepia. De herstellende, door L. Roma-

nach en voor expresse: 
10 c. groenblanw en sepia, Ayer, door E . Garcia 

Cabrera. Die zegels voorde luchtpost geven land
schappen, n l . : 

8 e. blauw en rood, de watervallen van de Hanaba-
ni l la . 

12 c. groen en geel, sierra Cubi tas . 
30 c. groen en rood, Puerto Boniato . 

Op 26 april a . s . zullen 2 postzegels het eeuwfeest 
van de geboorte van Juan F'rancisco Steegers y Perera 
herdenken. Deze was een pionier op het gebied der 
anthropomotrie (lichaamsmeting} en eerste directeur 
van de gerechtelijke herkenningsdienst van La Havana . 
De zegels zijn, voor de gewone post : 
4 c. b lauw, por t re t . 
en voor de luchtpost : 
12 c. sepia, vingerafdruk. 

Voorts staan op het uitgifte-progranmia: 
ig apri l , Cubaanse jeugd, 4 zegels voor de lucht

post in de waarden 8, 12, 24 en 30 e. 
21 jun i , Handelskamer van Havana , gewone 

pos t : 4 c . en luchtpost 8 e . 
g augustus, herdenking van Joaquin de Aguöro, 

gewone post : 4 c. en luchtpost : 8 e. 
27 augustus, herdenking van Rafael Mandully, gewone 

post : 4 c . 
Ten bate van het pensioenfonds voor postbearabten 

zullen d i t jaar de volgende zegels verschijnen: 
voor de gewone pos t : 

4 c. oud H a v a n a . 
10 c. Pedro Pico-weg, Sant iago. 
12 c. Sancti Spir i t is . 
14 c. Camaguey. 
voo rde luchtpost: 

8 c. El Viso Fortress Sant iago. 
30 c. Mantanzas. 
voor expresse: 
10 c. Pinar de Rio . 

D O M I N I C A A N S E R E P U B L I E K 
De serie sportzegels gemeld in ons januar inummer 

(dus de serie zonder opdruk voor het Rode Kruis) ver
scheen op 24 januar i j l . De serie met opdruk verscheen 
niet op 8 januar i , zoals abusievelijk in ons vorige 
nummer werd gemeld, maar op 8 februari j l . 

E G Y P T E 
Het Port Said-zegel verscheen op 20 december j l . 

met de opdruk , .Evacuat ion 22-12-56" in de Franse 
en Arabische t aa l . 

Een jaar nadat het eeuwfeest der Egyptische spoor
wegen diente te worden herdacht verscheen kortelings 
een postzegel van 10 m. roodli la en groengrijs, met de 
afbeelding van een ©ude locomotief en een moderne 
motorlocomotief. De naam vau het land is nu in het 
Engels (of liever volgens de Egyptenaren in het Ameri
kaans vermeid) . 

Het verdere programma voor de zegeluitgifte in di t 
jaar luidt voorlopig: 

een herdenkingszegel voor de wederopenstelling van 
het Shepheard-hotel te Cairo. 

de loo-jSrige herdenking van de^ eerste verjaging 
der Engelsen uit Egypte , 

het 50-jarig bestaan van de eerste openbafe hulp
instelling. 

5e verjaardag van de troonsafstand van koning Farouk 
herdenking van Ahmed Arabi . 

25ste verjaardag van de sterfdag van de dichters Hafiz-
Krahim en Schawky. 

Internationale Kinderdag. 
herdenking ingebruikstelling van de sneldienst Cairo-

Alexandne . 
F O R M O S A 

Op I maart j l . verscheen in de koerserende serie 
postzegels een zegel van 40 c. donkerkarmijn, met 
afbeeld ing van een kaart van Ch ina met inschrif t 
, ,Herontdekking van het v a s t e l a n d " . 

Een 20 c. oranje en $ i . b ru in , worden in gelijke 
uitgave verwacht. 

F R A N S M I D D E N AFRIKA 
In het bericht omtrent het zegel van 15 f. gewijd aan 

de Souvereine Orde van Malta, opgenomen in ons vorige 
nummer, is in de mededeling van de da t um van ver
schijning een cijfer weggevallen. De da tum is niet i 
doch II maart j l . De kleuren van dit zegel zijn rood, 
donkergroen en blauwgroen. 

F R A N S W E S T AFRIKA 
Ook hier is het zegel gewijd aan de Souvereine Orde 

van Malta op 11 maar t j l . verschenen. De kleuren 
zijn rood. 

G R O E N L A N D 
Op I mei a .s . wordt hier een postzegel van 60 öre , 

donkerblauw, uitgegeven in het formaat van de Deense 
bijzondere zegels (zoals looo-jaar koninkrijk). Di t 
zegel wordt gedrukt in de drukkerij der Deense poste
rijen in vellen van 50 zegels. Het ontwerp voor het 
zegel is van de Groenlander Jens Roding, de gravering 
is van de hand van de Deense graveur Bent Jacobsen. 
De afbeelding op dit zegel is die naar een sage, welke 
aan alle Eskimo's bekend is als die van de Zeemoeder. 

G U A T U M A L A 
Ook de 2 c. en 3 c. in het Quetzal-(vogel) type zijn in 

gewijzigde kleur verschenen, n l . resp. violet en rood. 

INDIA 
Het monetaire systeem is hier op i april j l . overgegaan 

op het decimale stelsel. In verband hiermede wordt een 
serie nieuwe postzegels in gebruik genomen met af
beelding van een kaart van het land (met Kashmir 
binnen de landsgrenzen) en in de waarden 1, 2, 3 , 5 , 
l o , 13, 15, 20, 25, 50 en 75 naya pa isa . 

I N D O N E S I A (Republ i ek ) 
Op 26 maar t j l . verscheen hier een serie postzegels 

met toeslag ten bate van de invaliden. He t zijn de 
waarden 10 + 10 sen; 15 + 10 sen; 35 -f 15 sen; 
50 + 15 sen; 75 + 25 sen; en Rp i , h 25 sen; to taa l 
dus Rp 2,85 H- Rp I ,— -= 3,85. Nadere gegevens 
ontbreken nog. 

IRAN 
De in ons februarinummer gemelde 3 zegels werden 

nog met 5 waarden aangevuld, zodat de serie nu bestaat 
ui t de waarden 50 D, i R 50, 2, 3 , 5 , 6, 10 en 20 R . 

ISRAËL 
Op 29 apri l verschijnt een postzegel van 400 p . grijs, 

steenrood, bru in , rood, gee! en zwart ter herdenking 
van het jubileum van het Bezalel museum. Het zegel 
vertoont een afbeelding van de fagade van het museum
gebouw en een oude hanukkia (kandelaar) . 

Dezelfde dag verschijnt een zegel van 250 p . blauw en 
zwart ter herdenking van de 9-jarige Onafhankelijk
heidsdag. Dit zegel vertoont een vliegtuig (Mystère 
IV jet) da t het cijfer 9 in de lucht schrijft. 

In mei a .s . zal een serie zegels volgen gewijd aan de 
zeevaart . 

In augustus of september volgt een zege! van 500 pru ta 
ter gelegenheid van de 5e Maccabia (sportspelen). 

De gebruikelijke Nieuwjaarszegels zullen di t jaar 
oud-Hebreeuwse zegelafdrukken vertonen. 

De 4 Tabil-tentoonstellingszegels zullen driehoekig 
zijn en in de waarden 100, 200, 300 en 400 p ru t a . 
Wanneer deze zegels tegen elkaar worden gelegd met de 
kwartcirkels tegen elkaar, dan zullen zij een vierkant~ 
vormen, dat in het midden een cirkel-mozaïek vertoont 
van de oude Hebreeuwse tempel van Bei thalpha, die 
de maanden van het jaar aangeeft. De zegels zullen zo 
tezamenhangend in carnets worden uitgegeven, iedere 
waarde in afzonderlijk carnet, terwijl de zegels ook in 
afzonderlijke velletjes als zodanig verkrijgbaar zullen 
zijn. 

J A P A N 
De toelating van Japan tot de V .N . werd op 8 maart 

j l , herdacht op een postzegel van 10 yen, met afbeelding 
van het V . N . embleem en de aanduiding van 10 speciale 
diëtisten dezer organisat ie . 

Voorts s taan voor di t jaar op het programma: 
in jun i , beëindiging van de bouw van de a toom-react or. 
I ju l i , internationaal geophysisch jaar . 
26 October, 12e nat ionale atletiekwedstrijden. 
I november, week van de postzegel 1957s 
december, opening van de onderzeetunnel in de weg 
tussen Shimon Oseki en Moji. 
20 december, nieuwjaarszegel. 

J O R D A N I Ë 
Hier werden deze maand zegels verwacht ter her

denking van de opzegging van het Engels-Jordaanse 
verdrag en van de evacuatie der Britse troepen. 
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KOREA (zu id - ) 
Op 22 februari verschenen 2 postzegels ter gelegenheid 

van het padvindersjubi leum. De waarden zijn 40 en 
35 h . 

LAOS 
De in ons vorige nummer aangekondigde zegels gewijd 

aan muziekinstrumenten, verschenen op 25 maar t j l . 
en zijn: 

2 k . fluitist uit Khouy. 
4 , k . Khène-pijper. 
8 k . dulcimer-(snaarm«trument)speler uit R a na t 

en voor de luchtpost: 
12 k . instrumentalist uit Khong-Vong. 
14 k . instrumentalist uit So. 
20 k . Kong-drummer. 

M A D A G A S C A R 
Wij kunnen nu de kleuren melden van de op 12 maar t 

j l . verschenen en in ons vorige nummer aangekondigde 
3 zegeK betrekking hebbende op de cultures van di t 
gebied, n ! . : 

2 1, wijnrood, groen en blauw (broodboom), 
4 f, rood, donker- en geelgroen (kruidnagel). 

i a f, violet , donkergroen en brumgeel (vanil le) , 

MAROKKO (Zuid- ) 
De in ons vorige nummer gemelde zegel van 25 f. 

met portret van Mohammed V verscheen op 11 februari 
j l . het eerst te Raba t . De kleur van dit zegel is violet . 

De eveneens aangekondigde zegel van 70 f. met gelijke 
afbeeldmg is nog niet verschenen. De kleur van dit zegel 
zal roodbruin zijn. 

O p 2 maar t j l . zouden hier 3 postzegels zijn verschenen 
resp, in de waarden 15, 25 en 30 f. ter herdenking van 
de eerste verjaardag van onafhankelijk Marokko. De 
zegels geven een afbeelding van de ontvangst van de 
sultan op een vliegveld (het vliegtuig is echter niet te 
z ien) . 

MAROKKO ( N o o r d - ) 
Ook hier verschenen overeenkomstig in Zuid-Marokko 

3 postzegels ter herdenking van de onafhankelijkheid. 
De waarden zijn hier echter in piasters aangegeven. 

MAROKKO (Enge l s bureau) 
Zoals in ons februarinummer reeds werd gemeld 

werd het loo-jarig bestaan op i apr i l j l . van het Engels 
postbureau in di t land op de postzegel herdacht . Op 
ig januari j l . verschenen daartoe Engelse postzegels 
welke een opdruk droegen, lu idende , ,Centenary/ 
British Post Office Tangier 1857-1957". De overdrukte 
waarden zijn de y%, i , l i ^ . 2 , 2^4. 3 , 4> 5 , 6, 7 , 8 , 9 , 
10 en I I d. en i / - , i / s . 1/6. 2/5, 5/- en 10/-. 

NICARAGUAY 
Het padvmdersjubileum was hier aanleiding tot de 

uitgifte van niet minder dan 16 postzegels en 2 minia
tuurvelletjes en wel voor de gewone post in de waarden 
10, 15, 20, 25, 50 c. en I C 20 en voor de luchtpost 
in de waarden 3 , 4, 5, 6, 8, 30, 40, 75, 85 c en i C. 

Het ene miniatuurvellet je bevat alle zegels voor de 
gewone post en het andere 5 waarden van de luchtpost
ser ie , n l . de 30, 40, 75, 85 c en i C. 

Op I februari j l . verscheen een serie van 5 zegels 
voor de luchtpost ter herdenking van wijlen president 
A. Somoza. De waarden zijn resp. 15, 30 c. en 2 , 3 , en 
5 C . 

NIEUW ZEELAND 
De in ons vorige iaargan^' op biz. 171 gemelde 4 

zegels voor de expeditie naar het Zuidpoolgebied zijn 
in de poolstreken op 11 lanuan j l . verschenen. Wij 
geven hierbij de afbeelding van deze zegels op de officiële 
herirmeringsenveloppe afkomstig uit het Ross gebied, 
waar een tiidelijk postkantoor w-rd gevestigd. 

P E R U 
De Olympische spelen te Melbourne van het vorige 

jaar werden hier op 4 postzegels herdacht , verkregen 
door het aanbrengen van een opdruk ,,Melbourne 
1 9 5 6 " op een 4-tal zegels, welke werden uitgegeven 
ter gelegenheid van de Olympische spelen te Londen in 
1948. De aldus overdrukte zegels zijn: 

voor de gewone pos t : i S. groenblauw (Yv. luchtp. 
71) . 

voor de luchtpost met opdruk Aero: 
2 S. roodbruin Yv . luchtp . 72). 
5 S . groen ( idem 73). 

10 S. geel ( idem 74), 
De zegels verschenen bovendien in een miniatuur

velletje met een toeslag van 2 S. ten bate van kinder
ziekenhuizen. 

SALVADOR 
Vooi dit gebied zijn bij Courvoisier in Zwitserland 

niet minder dan 37 postzegels in aanmaak, waarvan er 
22 voor de gewone en 15 voor de luchtpost zullen zijn. 
H e t blad Mgdrid Fi latel ico meldt de volgende waarden : 

violet , Plein Gen. Barrios 
I c. olijf. Coop, van vissers 
1 c . rood en grijs, Punt van de 

Zeeweg 
2 c . groen, Plein Gen. Barrios 
2 c . scharlaken, Nationale Raad 
2 c . cyclame, Bevrijd vaderland 
3 c . grijs, elektrificatie 
3 c . bru in , Manuel José Arce 
3 c . blauwgroen, Balneario Ateco-

zol 
5 e. groen. Manuel José Arce 
5 c . lila, elektrificatie 
7 c . groen, Coöp. van vissexs 
7 o. sepia, Balneario Atecozol 
7 c . roselila, Balbao park 

10 c . donkerrood, Balneario Apulo 
10 c, rood en bruin, A . D . E . C A . 
10 c . blauwgroen. Bevrijd vaderland 
20 c. oranje, Urbana 
22 c . grijs, nationale marine 
^ o c. grijs en sepia 
| i C. l ichtblauw, nat ionale marine 
I C. blauw en bru in , O . D . E . C . A . 
en voor de luchtpost : 

5 c 
5 c 

10 c 
ÏO c 

opl . 2 miljoen 

Vz „ 

% „ v% ,. 
200.000 
500.000 
300.000 

miljoen 

200.000 
300.000 
200.000 

"100.000 
100.000 
100.000 

sepia, Coöp. van vissers 
rood, Nat ionale raad 
rose, nationale marine 
olijf, plein Gen. Barrios 

10 c. groenblauw en groen, O . D . E . C . A . 
10 c. lila, park Balbao 
10 c. blauwgrijs, Manuel José Aice 
15 c . donkergrijs, Balneario Apulo 
20 c . lila en grijs, Punt van de 

Zeeweg 
25 c. blauwgioen, elektrificatie 
30 c . donkerrose, Urbana 
40 c. sepia, 
80 c. bru in , Bevrijd vaderland 

1 C. roselila, Balneario Atecozol 
2 C. oranje, Bevrijd Vaderland 

Bovendien wordt de uitgave verwacht van 8 post
zegels met portret van generaal Gerardo Barrios, welke 
serie zal bestaan uit de zegels voor de gewone pos t : 

1 c . rood, op l . 1.000.000 
2 c . olijfgroen ,, 500.000 
3 c . koningsblauw 

20 c . lavendel 
en voor de luchtpost : 

10 c . lichtpaars 
20 c. licht bruin 
30 c. Bordeauxrood 
50 c, blauwviolet 

Ten slotte wordt een serie van 10 postzegels verwacht 
met portret van generaal Francisco Morazan, en wel 
voor de gewone pos t : 

opl. 

500.000 
500.000 

.000.000 
300.000 
300.000 
300.000 

2 c 
3 c, 
7 c. 

blauw violet 
oranje 
o lij f groen 
staalgrijs 
Bordeauxrood 
rood 

1.000.000 
500.000 
500.000 

1.000.000 
I.000.000 

500.000 

WORDT LID 

VAN EEN BIJ DIT 

BLAD 

AANGESLOTEN 

VERENIGING 

en VOOI de luchtpost : 
5 c. l ichtbruin , , 1.000.000 

10 c. koningsblauw , , i .ooo.ooo 
25 c. rood , , 300.000 
40 c. lavendel ,, 300.000 

SYRIË 
De oprichting van de Volksweerstand tegen mogelijke 

aanvallers werd op een 2-tal postzegels herdacht in de 
waarden : 

5 p i , l i larose, man met machinegeweer, man met 
handgranaat en vrouw met kanon, 
s taande voor de vlag van het land en 
rijzende zon. 

20 p i . grijsgroen, zelfde voorstelling. 
Deze twee zegels verschenen ook met de opdruk 

, ,22.12.56 evacuatie van Port S a i d " zowel in het Frans 
als in het Arabisch. Op de 5 pi is de opdruk in zwart 
en op de 20 pi is deze in rood. 

Een verplicht bijplakzegel verscheen in de waarde 
12*4 pi j ' i la , met afbeelding van de galerij van een 
gebouw, 

T U N I S 
De 2e serie zegels met afbeeldingen van produkten 

van di t land verscheen op 25 februari j l . en omvat de 
zegels: 
12 f. l i la, violet en l i labruin, druiventros . 
15 f- grijs en geelbruin, olijftak. 
18 f. violet , graanoogst. 
2o f, geschenken. 

Een serie portzegels die weldra zal verschijnen, geeft 
eveneens afbeeldingen van diverse produkten en zal 
bestaan ui t de waarden: 

2 f. l ichtbruingeel, 3 f. donkergroen, 4 f. zwaluw-
blauw, 5 f. lilarose, 10 f. donkerrood, 20 f. donker
bruingeel, 30 f ultramarijn. 

VENEZUELA 
Het grote Tamanaco-hotel te Las Mercedes zal in 

afbeelding op een serie portzegels verschijnen in de vol
gende waarden voor de gewone post : 
5 , ro , 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 c. en i B . Oplage 
voor de 15, 30 en 50 c en i B . ieder 14 miljoen en voor 
de overige waarden ieder i miljoen s tuks ; 

voor de luchtpost : 
5 , 10, 15, 20, 25 , 30, 40, 4 5 , 50, 60, 65 , 70, 75 c . en 
I B . Oplage voor de 15, 60, 65, 70, 75 c. en i B . ieder 
Ï4 miljoen en voor de overige waarden ieder i miljoen. 

VERENIGDE N A T I E S 
Het in ons vorige nummer aangekondigde zegel van 

4 c . voor de luchtpost , verschijnt op 27 mei a . s . Het 
zegelont werp is van W. Wind (Israël) en vertoont een 
aardbol gevat in een gestyleerde vleugel, waar op het 
V . N . embleem. 

V E R E N I G D E S T A T E N VAN AMERIKA 
Het eeuwfeest van de geboorte van rechter James 

Wickersham ui t Alaska zal op 24 augustus a . s . op een 
postzegel worden herdacht . Dit zegel zal een kaart van 
Alaska vertonen van omstreeks 1900, alsmede een por
tret van Wickersham. Deze man ging in 1900 naar 
genoemd gebied als rechter. Hij werd daar uitgever 
van een krant en stichter van de universiteit van Alaska. 
Door hem kreeg Alaska zijn eerste nationale park in 
1917. Voor alles wat hij voor dit deel der V . S . deed 
kreeg hij de naam van Mr. Alaska. 

Wij geven thans hierbij de afbeeldmg van het op 
I I februari j l . het eerst te Seattle (Wash) verschenen 
zegel van 3 c. b lauw, ter herdenking van 150 jaar Coast 
en Geodetic Survev, gemeld in ons februarinummer. 

lOO 
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KORT VERSLAG VAN DE 
BONDSBESTUURSVERGADERING 

van 29 januari 1957 in liet 
„Domhotel" te Utrecht. 

De notulen van de vergadering van 27 
decerriber 1956 w^orden behandeld. 

Het kort verslag wordt vastgesteld. 
De heer Poulie stelt zioh niet meer be

schikbaar wegens gezondheidsredenen. 
De heer Jonker moet door drukke 

werkzaamheden bedanken als bonds
vertegenwoordiger in de Stichting Ph. 
Jeugdwerk in Nederland. De heer 
König wordt als zijn plaatsvervanger 
aangewezen. 

De samenstelling van het nieuwe be
stuur wordt besproken, waarbij terug
gekomen ■wordt op een vroeger voorstel 
van de vereniging „Eindhoven" om een 
kleiner bestuur te kiezen en meer 
werkzaamheden aan commissies te de
legeren. Een voorstel hiertoe zal aan 
de A.V. te Den Helder worden voorge
legd. 

Besloten wordt aan elk bondslid drie 
exemplaren van de nieuwe statuten en 
reglementen te zenden; meerdere exem
plaren kunnen tegen kostprijs worden 
geleverd. 

De 2e secretaris, 
D. O. KIRCHNER. 

KORT VERSLAG VAN DE 
BONDSBESTUURSVERGADERING 

van 6 februari 1957 in het 
„Domhotel" te Utrecht 

In deze vergadering worden de diverse 
jaarverslagen, zover gereed, behandeld. 

De heer Poulie deelt mede dat hij 
zijn bedanken intrekt. 

Na enkele opmerkingen, die in de no
tulen van 6 februari worden opgeno
men, worden de notulen van 27 decem
ber 1956 ongewijzigd goedgekeurd. 

In verband met de nieuwe statuten 
en het nieuwe reglement, wordt er een 
nieuw rooster van aftreden opgemaakt, 
waarbij elk jaar slechts drie bestuurs
leden aftreden. 

Een rectificatie in het kort verslag 
van de vergadering van 6 november 
1956 zal w^orden aangebracht. De 4e 
alinea moet gelezen worden als volgt: 
Met genoegen constateert het Bondsbe
stuur dat de Raad van Beheer voortaan 
alleen leden van de bij het Maandblad 
aangesloten verenigingen zal toestaan 
kleine advertenties te plaatsen. 

Bij het 50jarig bestaan van de Bond 

zal eventueel een beperkt internatio
nale tentoonstelling worden gehouden. 

Aan de vereniging „De Globe" zal 
voor haar tentoonstelling GlobeDia
mant de bondstentoonstellingsplaquette 
in zilver worden aangeboden, alsmede 
een bedrag in geld. 

De 2e secretaris, 
D. O. KIRCHNER. 

KORT VERSLAG VAN DE 
BONDSBESTUURSVERGADERING 

van 12 februari 1957 
in het „Domhotel" te Utrecht. 

De notulen van de vergaderingen van 
29 januari en 6 februari 1957 worden 
voorgelezen en goedgekeurd. 

De heer Jonker verklaart, desge
vraagd, dat in tegenstelling met een 
door de heer Tholen elders gelanceer
de uitlating, aan de U. Ph. V. bij haar 
jubileum door de Bond in generlei 
vorm een geschenk zou zijn aangebo
den, dit in zoverre onjuist is, dat de 
vertegenwoordiger van de Bond de zil
veren bondstentoonstellingsmedaille, 
welke bestemd was voor de tentoon
stelling, na ruggespraak met de heer 
Tholen, niet heeft aangeboden, aange
zien het hier een verenigingstentoon
stelling betrof, zonder bekroningen. 

Na een bespreking over de bestuurs
formatie, worden de nog niet behan
delde jaarverslagen van de penning
meester en de bandskeuringsdienst, als
mede het verslag van het F.I.P.congres 
te Helsinki voorgelezen en goedge
keurd. 

Enkele ingekomen stukken worden 
behandeld. 

De 2e secretaris, 
D. O. KIRCHNER. 

KORT VERSLAG VAN DE 
BONDSBESTUURSVERGADERING 

op 20 februari 1957, ten huize van de 
heer Dr. Van den Broek te Utrecht. 

De notulen van de vergadering van 12 
februari 1957 worden voorgelezen en 
goedgekeurd. 

Hierna volgt een bespreking over de 
stand van zaken betreffende de a.s. be
stuursverkiezing in de A.V. te Den 
Helder. 

De heer Jonker zal te Amsterdam 
een bespreking hebben met enkele be
stuursleden van de Stichting Fil. 
Jeugdwerk, teneinde een verslag over 
het jeugdwerk te kunnen opstellen. 

De 2e secretaris, 
D. O. KIRCHNER. 

KORT VERSLAG VAN DE 
BONDSBESTUURSVERGADERING 

van 12 maart 1957 in het 
„Domhotel" te Utrecht. 

De notulen van de vergadering van 20 
februari 1957 worden goedgekeurd. In 
bespreking komt de a.s. bestuursver
kiezing. De voorzitter wenst zijn oor
spronkelijk besluit om af te treden niet 
te handhaven. 

De andere bestuursleden stellen hun 
mandaat ter beschikking. 

Het rondschrijven, hetwelk aan de 
aangesloten vereniging zal worden toe
gezonden, wordt vastgesteld. 

Een beslissing over het bijwonen van 
het F.I.P.congres te Tel Aviiv zal na de 
algemene vergadering te Den Helder 
worden genomen. Tevens zal dan wor
den vastgesteld wie als Nederlands 
jurylid zal worden aangewezen. Tot 
commissarisgeneraal voor de intern, 
tentoonstelling te Tel Aviv wordt be
noemd de heer Jan Poulie. 

Verscheidene ingekomen stukken 
worden behandeld. 

Aan de vereniging Enschede wordt 
voor haar tentoonstelling de bondsten
toonstellingsmedaille in brons geschon
ken. 

De organisatie van de bondsdagen te 
Den Helder wordt besproken. 

De 2e secretaris, 
D. O. KIRCHNER. 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Wnd.secr.: D. J. G. Verzijden, Gode
lindeweg 44, Naarden. Tel. K 2959 5427. 

Agenda Algemene Vergadering, welke gehouden ■ 
zal worden op donderdag 30 mei 1957 (Hemelvaarts ' 
dag) in de Nieuwe Sociëteit Wormerveer (recht 
tegenover het station) aanvang 11 uur voorm. 
1. opening en mededelingen; 2, verslag van de alge
mene vergadering 1956*); 3. verslag over 1956*); 4. 
verslag van de penningmeester, met rekening en 
verantwoording over 1956*); 5, verslag van de afde
Img rondzending, met rekening en verantwoording 
over 1956*); 6. rapport van de financiële commis
sie*); 7. begroting 1957*); 8. vaststelling van het 
aantal bestuursleden. Het bestuur stelt voor hierin 
geen wijziging te brengen; 9. verkiezing Ie secretaris. 
Het bestuur stelt voor de heer D. J. G. Verzijden, 
Naarden; 10 verkiezing drie bestuursleden, de heren 
Mr. C. M. Loef en J. P. Lienesch stellen zich her
kiesbaar. Het bestuur stelt als derde kandidaat voor: 
de heer D. Huiting te Apeldoorn; 11. benoeming 
financiële commissie; 12. plaats waar de volgende 
algemene vergadering zal worden gehouden. Het 
bestuur stelt voor Amsterdam; 13. wat verder ter 
tafel zal worden gebracht; 14. rondvraag; 15. slui
ting. 
*) Verschijnt in jaarboek. 
Na de vergadering zal een filatelistische lezing wor
den gehouden. 
Afdelingssecretariaten: 

ALKMAAR: J. P. Lienesch, Kennemersingel 2, 
Alkmaar. Tel. 3957. 

ALMELO: A. H. Jansen, Bornerbroehsestraat28B, 
Almelo, 
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ALPHEN a/d RIJN J C Meijer, Zaalbergstraat 
52, Alphen a/d Rijn 

AMSTERDAM Fd Veiff, Maasstraat 20 B, Am 
sterdamZ Tel 721378 

APELDOORN B ten Hoepen, Jachtlaan 134, 
Apeldoorn 

ARNHEM J F W Uylenberg, Is Evertslaan 
I9I, Arnhem Tel 22450 

BODEGRAVEN M Trouw, Prinsenstraat 37, 
Bodegraven Tel 2126 

BOSKOOP C Bulk, Reijerskoop 142, Boskoop 
Tel 3043 

CASTRICUM W M Hendrikse, Kon Wilhel 
minalaan 26, Castncum 

COEVORDEN H Gerrits, Holthone D 8, Grams
bergen 

CURACAO J Everts, De Rouvilleweg 69, Wil 
lemstad , , ^ , , 

DEVENTER G Pohlmann, Schoolstraat 22, 
Deventer 

DORDRECHT P Kraaijeveld, Singel 190, Dor
drecht Tel 4858 

GOOI EN EEMLAND secr C M Roggeveen, 
Nolseweg 14a, Blaricum 

's GRAVENHAGE P A F Bloys van Treslong, 
Prins SadeeStraat 22A, D>en Haag 

HAARLEM J H Geerhngs Cesar Francklaan 13, 
Heemstede Tel Haarlem 38759 

KROMMENIE S N Luttik, Oranjestraat 3,Wor
merveer Tel 81169 van 7 30—17 30 uur 

LEIDEN Dr K A Andnesse, Temmmckstraat 2, 
LOCHEM J H Boom, Villapark L 95 Barchem. 
MONSTER J M Neervoort, Molenweg 44, 

Monster 
NIJMEGEN B A Ontrop, Zebrastraat 3, Nij

megen Tel 31277 
STEENWIJK P J Heidinga, Meppelerweg 67, 

Steenwijk 
TWENTE J Velleman, Nieuwstraat 5, Hengelo, 

Tel 2681 , , „ , , 
UTRECHT Ir M van der Voort, Rubenslaan 

81, Utrecht , ,, 
VLAARDINGEN P J Slangen, Merellaan 45, 

Vlaardingen 
VOORBURG Ir J Sipkes, Hoekwaterstraat 82, 

Voorburg ,, „ , 
VOORSCHOTEN T C Nell, Narcisstr 10 bov , 

Voorschoten Tel 2248 van 9—5 
WEST FRIESLAND G L Stap, Tweeboomlaan 

151 Hoorn 
Bijeenkomsten 
Alphen a/d Rijn. Het bestuur van deze afdeling 

deelt mede dat de bijeenkomsten in het vervolg 
zullen worden gehouden in Hotel Toor, Stations
straat, aldaar _ , , 

Nieuwe leden 939 C Ph Arnoldus, Belgische
straat 4 b, Rotterdam 945 Ch Gl Behrens Sandels
gatan 26 II, Stockholm O, Zweden, 958 J C A 
Baar, Oude Heselaan 484, Nijmegen, 963 J J van 
de Bosch, Zijne 77a, Boskoop, 1012 J C S Bonte, 
van Reedestraat 9, Alphen a/d Rijn 1038 H D 
Buitenwerf, Stationsweg A 209 B Stedum, Gr , 1048 
A Boendermaker, Eendenweg 97, Apeldoorn, 1086 
N Cozzi, Steenstraat 51 a, Arnhem 1096 A G 
Geerling, Ant Mauvestraat 7 Heemstede, 1116 W 
Kemp, Nlersstraat 17, Amsterdam, 1246 L Meheste, 
Vaartweg 108 d, Vlaardingen, 1269 P J Mink, 
Mecklenburgstraat 10, Haarlem 1283 H van Rot 
terdam, v Ittersumstraat 146 Zwolle, 1293 L van 
der Sman, Centaurusstraat 1, Haarlem, 1315 P A J 
Vroom, 2e Beukenlaan 43, Apeldoorn, 1336 J A 
Zandée, Dr Abr Kuijperstraat 2, Hengelo (Ov ), 
954 Mr J Zwollo c/o Mr L Knoop, Corinthstreet, 
Howrah Hobart, Tasmania, Austr 1367 Mevr T 
Mostert Marck, Tropiaalweg 25, Juhanadorp, Cura
sao, 1376 W V d Beid, Prof Knappertweg 9, 
Willemstad Curafao 1390 G I Boom S N Door
manweg 29, Willemstad, Curafao 1453 J van 
Klaver, Granaatappelweg 128, Willemstad, Curafao, 
1456 R A H Gard, Langestraat 76 bov , Willem 
stad, Curafao, 1499 J van Embden Leliestraat 9, 
Vlaardingen, 1500 J. E Cserno, Achtergracht 19 
bov , Amsterdam C, 1503 A van Dijk, Sportlaan 
129, Vlaardingen, 1508 G J de Ruyter, Borneo
straat 26 Vlaardingen 

Overleden 1498 T Scheer, 431 Ir J F Carrière 
Geschorst wegens onbekend adres 1286 G B 

Schmidt, 1035 J Rol 
Weer ingeschreven 1487 N H M Schotborgh, 

Postbox 292, Willemstad, Curafao 
Afgevoerd wegens vertrek 1856 P van Houten 

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

Nieuwe leden 16 F Goetgebuer, Krijgskunde
straat 18, Audergem/Brussel 12 F H Willems, 
Postbus 19 Lochern, 103 A Bhek Joh de Witstr 1, 
Breda, 417 W A Emmen, St Jozefstraat 82, 
Dongen 149 M J de Vogt, Gielis Beysstraat 68, 
Breda, 298 J T E M Terwisscha van Scheltema, 
Galderseweg 81, Breda 

Bedankt 210 J H H Coumans, 245 mej M J 
H van Riel, 744 F Suetens 

Overleden 678 P C Schutten 
BIJ de driemaandelijkse verloting 1957 vielen de 

prijzen aan de navolgende leden ten deel 72, 94, 
183, 210, 300, 305, 314, 316, 374, 379, 389, 397, 416, 
454, 479, 483, 509, 563, 586, 602, 678, 6% 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „HOLLANDIA", 

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

Ledenvergadering vrijdag 3 mei 1957 te 20 15 uur 
in hotel ,,Krasnapolsky*', Warmoesstraat, Amster 
dam C De veiling wordt gehouden van 19 30— 
20 15 uur 

Kandidaat leden 359 R H Boelen Prins Hen
driklaan 4, Amsterdam Z, 356 H Kroezen, Distel 
kade 10, Amsterdam N , 351 Mevr A M Luden 
hoff Ginjaar, Adolf van Nassaustraat 35, Amster
dam W , 355 J Tromp, Hugo de Grootstraat 14, 
Purmerend 354 W van der Velde Nibbixwoudstr 
7, Amsterdam N 353 A G H Willemsen, Achilles 
straat 144 II Amsterdam Z , 352 Mevr E van 
Zwam van Son, Joh Verhulststraat 224 bv Am 
sterdam Z 

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

Kandidaat'ieden Mevr E A von Brücken Fock
von der Esch, Conradkade 55 J Huynen van 
Alkemadelaan 306, Flat 201 beiden te Den Haag 

Vergadering In verband met de vienng \an het 
60 jang bestaan der vereniging zal de gewone april 
vergadering geen doorgang vinden 

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

Bestuursvergadering op dinsdag 23 apnl a s ten 
huize van de heer Baljet 

Ledenvergadering op dinsdag 30 april as n m 
8 uur in Tivoli Spreker de heer S L Flartz, 
Haarlem (de bekende postzegelontwerper) over 
Plaatdruk of Rasterdiepdruk 

Landenwedstrijd Nederland 3de Emissie 
Bestuursvoorstel tot benoeming van de heer M T 

Teune tot Directeur Verkoop, als opvolger van de 
heer Klinkenberg 

Kandidaatleden Dr J B du Buy Mauritsstr 
22, Utrecht (E) H P H A Krekelberg, Laan v 
Minsweert 12 Utrecht (E), J K P Maaswinkel, 
Korte Jufferstraat 10 bis, Utrecht (E) A J M 
Stilting Lange Smeestraar 6, Utrecht 

Bedankt als lid R M Nyhoff 

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

Nieuwe leden 643 A Bakker, Bergselaan 172a, 
Rotterdam N i , 644 T A v d Berg Blaaksedijk 
West 16, Blaaksedijk, 645 W Egas, Rivierdijk A 505, 
Hardinxveld 656 G L Groeneveld N'ieuwe Kerk 
straat 70b, Rotterdam N2, 662 T de Groot, Oost
einde 88b, Rotterdam O, 664 W C Gijzen, Ver 
boomstraat 20a Rotterdam Zt 668 J H Jansen, 
Stokroosstraat 23, Rotterdam 22 669 F Krijgsman 
Straatweg 105a, Rotterdam N2 670 J Meijer, Ohe 
molenstraat 19, Uden 675 P J van Otterloo Dal 
kruidstraat 9b, Rotterdam N2, 683 J H Swart, 
Rosener Manzstraat 169 d, Rotterdam W2 687 A 
P J M Verbiest, Blommerdijkselaan 39a Roiter
damNl, 692 F. J van Vliet, Portlandstraat 7a, Rot
terdam Zl 

Overleden 1396 A Wagner, Rotterdam N2 
Opgezegd per 1 januari 1957 580 H van Lo 

huizen Schiedam 
LEDENVERGADERING De eerstvolgende gewone 

ledenvergadering wordt gehouden op maandag 29 
april 1957 in Vergaderzaal Nr 8 van het Groot
handelsgebouw, 2e verdieping Hoofdingang A, Sta
tionsplein 5 te Rotterdam Aanvang 20 uur Zaal 
open 19 30 uur Gewone agenda 

Bezichtiging van de kavels voor de veiling op 
zaterdag 20 april as in ons clublokaal en voor de 
aanvang van de vergadering 

Meivergadering De mei vergadering wordt gehou
den op maandag 27 mei as m het Groothandels 
gebouw 

Verkiezing Raad van Toezicht Tijdens de jaar 
vergadering werd de heer M v d Kuil herkozen 
als hd van de Raad van Toezicht 

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 contributie Bovendien is op 
het Mededehngenbord in ,,De Zon" een exemplaar 
aanwezig De prijzen zijn bij de penningmeester 
tot 31 augustus a s ter beschikking van de win
naars Na deze datum vervallen zij, indien niet af
gehaald aan het Jubileumfonds 

Clubbijeenkomsten Zaterdag van 15 00 tot 17 30 
uur in de bovenzaal van Café Restaurant , De Zon", 
Noordsingel 101 te Rotterdam Noord, donderdags 

van 19 30 tot 22 30 uur m Cafe D'e Gunst , 
Brielselaan 192 te Rotterdam Zuid 

Bibliotheek De heer De Wit is des zaterdags 
van ca 15 30 tot ca 16 30 uur in ons clublokaal in 
,De Zon ' aanwezig voor het uitlenen en terug

ontvangen van boeken en tijdschriften uit de biblio
theek 

Mededelingenbord Aan\ ragen om plaatsruimte op 
het mededelingenbord dienen te worden gericht tot 
de heer De Wit in ons clublokaal (zie onder Biblio 
theek) 

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 

Vooriaarvergadering Hierbij maken wij er onze 
leden op attent dat de Voorjaarsvergadering ge 
houden zal worden op zaterdag 25 mei 1957 te 10 30 
uur in , Esplanade'' te Utrecht 

Eventuele voorstellen m te dienen voor 18 mei 
a s bij het secretariaat adres zie boven 

Voorlopige agenda 1 Opening 2 Notulen Na 
jaarsvergadering 3 Ingekomen stukken en medede 
lingen, 4 Royementen 5 Jaarverslagen van secre 
tans, penningmeester, administrateur rondzendver 
keer, bibliothecaris en administrateur Nieuwtjes 
dienst, verslag kascommissie, 6 Verkiezing van 3 
hoofdbestuursleden wegens periodiek aftreden van 
de heren H L Guit J W H Kemper en H L 
Stoffels De heren Guit en Kemper zijn herkiesbaar, 
de heer Stoffels is niet herkiesbaar In zijn plaats 
stelt het HB kandidaat de heer D O Kirchner 
Eventuele verdere kandidaatstellingen vóór 18 mei 
bij het secretariaat 7 De gang van zaken in de 
\ereniging tevens m verband met het volgende 
agenda punt 8 Rondzendverkeer, 9 Wijziging 
Huishoudelijk Reglement o m blz 12 art 10 f en 
g, blz 31 art 3, blz 35 art 22 2e zin, blz 40 
art 30 4e alinea 10 Verslag Bondsvergadering, 11 
Half uurtje Philatelie te verzorgen, door de Afd 
Zwolle 12 Kleine verloting, 13 Plaatsbepaling vol 
gende vergadering 14 Wat verder ter tafel zal wor
den gebracht, 15 Rondvraag, 15 Sluiting (te circa 
17 uur) 

Afdehngssecretarissen 
AALSMEER (Ar) A Filius, Kerkweg 56, Aals

meer 
AMERSFOORT (At) A E Dudok van Heel, 

Dillenburglaan 2 Amersfoort 
AMSTERDAM (Am) R v d Velde, Rozen

daalstraat 8 hs Amsterdam O 
DEVENTER (Dr) T van Heuvel, Brinkgrever

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

Driebergen 
EMMEN (Em) A Kuipers, Noordbargerstraat 

105 Emmen 
ENKHUIZEN (En) Jac Kofman, Noorderweg 

22, Enkhuizen 
FLAKKEE (Fe ) F van Herwijnen Meidoornstr 8, 

Middelharnis 
GOES (G<) Dr Ch J Philips, A Jkade 11, 

Goes 
's GRAVENHAGE (Gv) C L Bakker, Fulton

straat 239 s Gravenhape 
HAARLEM (Hm ) J Elsenbroek, Muiderslotweg 

117 Haarlem 
HARDERWIJK (Hk ) W A Pronk, Leuve 

numseweg 31, Harderwijk 
' t HOGELANT> iHd ) J Klip, Torenstraat A 80, 

Uithuizermeeden 
t KABINETSTUK (Kk) G J Minholts, Stads 

weg 3 Oosterhogebrug (Gr ) 
KAMPEN (Kn ) W G Ch Albrecht, Maurits

straat 16, Kampen 
LAND VAN CADZAND (Cd) P A Catsman. 

Nieuwstraat 27, Oostburg 
LANGENDIJK (Lk ) P Schoenmaker Dorpsstraat 

173 A Zuid Scharwoude 
LISSE (Le ) G Segers Pzn Kanaalstr 70 Lisse 
MAASTRICHT (Mt) A Schreppers, Min Tal

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

Meppel 
NOORD'« IJK (Nk) S A v d Oever, Pan

hiisstraat 34 Noordwijk 
G J n ELEN (Gp ) A v d Berge, Korte Ring 

I J Br nntsse 
DE POSTHOORN (Ab) L F Geers, Dorpslaan 

103 Nieuw Lekkerland 
ROTTERDAM (Rm ) J F van Golde, Noord

molenstraat 6 B Rotterdam 
SCHOUWEN DUIVELAND (Sd) J van Urk, 

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

weg 53 Geldermalsen 
UTRECHT (Utr ) B Kesting van Maasdijkstr 7, 

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

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

Griffioen 24, Middelburg 
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WLLRT ( W t ) Mci L Wcerts, Wilhclminasinsel 
36, Weert 

W f ESP (Wp ) H I Mecnink Middenstraat 64, 
Wetsp 

WOERDEN ( W c ) J \ d Velden v d Valk 
Boumanlaan 61, Woerden 

ZEIST (Zt ■) J Sihipptr, Tesselsthadelaan 11, 
Zeist 
^ ZWOLL E (Ze ) L Gillet \ lolici cnstraat 25, 
/wol le 

Vergideringtn en bijeenkomsten. 
Aalsmeer Ie dinsdag, 20 uur Gebouw , , l rcne" , 

Jvanaalsrraat, Aalsmeei 
Alblasserdam Ic maandag, 20 uur , Gem Sctieta

t IS Mokndiik, Kinderdijk 
Amersfoort. Ie donderdag 20 uur Zaal Amers

fooi tse Gemeenschap, Paulus Buyslaan 1, Amersfoort 
\mstelveen 3e woensdag, 20 uoi , ,Het Dorstige 

Hert , Amstelveen (Afd Aalsmeer) 
Amsterdam Ie dondeidag, 20 uur Modein ' , 

KItint Gartnianplantsotn Amsterdam (vergadenng), 
3e dondei dag, 20 uui , ,Modern" ( ru ikn) 

Brumisse Na convocatie (Afd G J Peelen) 
Deventer Ie vrijdag, 19 30 uur ,,De Hereni

ging ' , Grote Poot 2, D'eventer 
Driebergen. 2e woensdag, 20 uur Nutsgebouw, 

Bosstraat 9, Driebergen 
Lmmen* Laatste maandag, 20 uur Hote l G n m m e , 

:>tatJonstraat 16, Emmen 
Enkhuizen. 2 april , 20 uur Oranjezaa!, 

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

markt , Goes 
'sGravenhage 4e woensdag, 19 30 uur Parkhotel , 

Molenstraat, Den Haag, 2e woensdag, 19 30 uur 
Café Rest L'Esperance, Laan v Meerdervoort 205 A, 
Den Haag luilavond iedere zaterdag 1—5 uur, 
, ,Amicit ia", Westeinde 16, Den Haag (Beurs) 

Haarlem* 3e vrijdag 20 uur ' H K B Tempelieis
scriat 35, Haarlem 

Harderwijk: Ie woensdag, 20 u u r . Hotel Baars, 
Kerkplein, Harderwijk 

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

Kampen. 2e woensdag, 20 u u r . „ D e Stadsherberg", 
IJsselkade, Kampen 

Lisae 18 I en ouder Ie dinsdag, ru i la \ond 2e 
dinsdag junioren 3e woensdag, alle bijeenkomsten 
in de B L O school, Laan v Rychevorsel 

Maastricht 2e maandag, 20 uur Rest Pnns \ a n 
Oranje, Giote Staat 45, Maastricht 

Meppel 2e maandag 20 uur Zaal Donker KI 
Overstraat, Meppel 

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

Middelharnts na convocatie 
Noordscharwoude. 4 april , 20 uui Hotel Buig, 

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

leeuw" Kon Wilh Beul. 2, Noordwijk 
Oostburg. Ie maandag, 19 u u r . Hotel ,,De Een 

hooin , \ l a i k t Oostburg (Afd Land van Cadzand) 
Oosterhogebrug (Gr ) na convocatie (Afd ' t Ka

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

Groent Hilledi)k 33, Rot te idamZuid , vergadering 
andere dinsdagen, 20 uur zelfde adres, ruilen en 
eventueel veilen 

Rijswijk wordt nader bekend gemaakt 
Soest: 2e en 4c vrijdag, 20 uur „De Schouw % 

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

Varkcnsmarkt 3, Tiel 
Uithuizen* 2e woensdag, 20 uur ,,De R a n k " , Uit

luizen 
Utrecht 3e donderdag, 20 uur Cafe Rest , ,Vrc

d c n b u i g ' , Vredenburg 3, Utrech t 
Vcnlo 2e dinsdag, CaféRest Schreurs, Lom

stiaat 5 Venlo 
Vlissingen: 3e donderdag, 20 uur , ,S t randhote!" , 

Boul E\ertsen 4, Vlissingen 
Weert na convocatie 
Weesp Ie vrijdag, 19 30 uur kantine Fa Geesmk, 

Achtergracht, hoek Sas \ a n Gentstraat 
Woerden* 4e woensdag, 20 uur , ,Concordia" , 

Havenstraat 4, Woerden, 2e zaterdag, 15 uur „Con
cordia"^ Ha\enstraat 4, Woerden (ruilbeurs) 

Zeist na convocatie, Hote l Cafe , Buitenlust ' , 
Montaubanstraat 8 A, Zeist 

Zienkzee 2e of 3e vrijdag 20 uur , m Hotel van 
Oppen Verremeuwstraat 12. Zienkzee 

Zwolle Ie vrijdag 19 45 uur Café rest „Suisse" 
Luttekestraat, Zwolle, veihngavond, 3e zaterdag 15 
uur CafeRest , .Suisse", Luttekesti aat, Zwolle, vcr
gidei en \eil ingmiddag 

Overleden ld 431 W A de Keulenaai, ld 1135 
ï r J \ an Wezel, ld 2253 L J J Drenth 

Afvoeren. ld ]L 80 M Heep (i p v schorsen). 
Wo 414 R Ameling, Wo 599 H Bonman, ld 614 
W Varcnkamp, ld 890 M F Beckei, Hm 1420 L. 
H J Schoof, Ab 2873 A Sprong, Sd 2937 Mej. 
A A Verkaart (i p v schorsen). H m . 3467 T 
Allcrsma, Dn 3754 W Hollander , ld 4152 G 
Kroonsberg 

Schorsen \ ^ o J L 3 G J P v d Berg, Wo 
jL 86 A J van der Marel, H m 251 H Bouman; 

Wo 804 Th J H M van Vliet , Wo 1083' A 
Plaff Hm 2740 J M A de Coninek Wo 2948 P 
van I i jk , Wo 3926 \v den Beeten, Am 4177 W 
A Buteijn 

Bedanken intrekken Fe 99/ ] \ a a der Sloot, ld 
1155 C A H e n n o n Verpoorten, Gv 2015 A P 
Coitenbach, ld 2086 D A van Driet (Oud no 290), 
At 4101 D J v d Wetenn„ 

Kandidaatleden Ar 4295 J H Bcighoel, Beatnx
plantsoen 14, Hoofddo ip , Ai 4297 P Bol, Beatrix
piantsoen 14, Hoofddorp , Ar JL 88 H P de Cloe 
(11 939), Sloterwcg 557, Hoofddorp , At 4301 C H 
BoubT, St Radboutstraat 33, Amersfoort , At 4^06 
N Jessaijan, CabiaUtiaat 7, Amersfoort , At 4230 
L W Nagelmakers, Bernulfusitraat 18, Amersfoort, 
At GM 50 W M L F Nagelmakeis (10 4 45), 
Bernulfusstraat 18, Amersfoort , At 4307 J Ver 
vooren, Staalstraat 4, Bunschoten, At 4322 Joh H 
J Viester, Borgesiuslaan 29 Amersfoort , At 4324 
H M van Weel, Eperwtg 130, t Harde (Gld ), 
Am 4303 F H H M de Jong, Graftdijkerstraat 
29, Amsterdam N , Fe 2195 M Noordi j r , Oostei 
voorgois 25, Middclharnis, Gs 2035 Mevr G E 
CrucqLoose, C de Graaffstraat 15, Goes, Gv 2066 
S AlvaCejudo, van Lennepweg 47, Den Haag 
Gv 2029 D A J Boks, Fuchsiastraat 112, Den 
Haag, Gv 2033 A N Dirksen, van Zeggelen laan 
316B, Den Haag, Gv 2042 Ir Joh 1 Doigelo 
Bieitnerlaan 51, Den Haag, Gv 2049 Joh ten 
Heuvelhof, Sweehncklaan 1, Leidschendam Gv 2077 
W Janse, Zuigerstraat 3, Den Haag, Gv 2050 H 
Th Krul, Acaciastraat 85, Den Haag, Gv 2052 G 
Mesman, v Aerssenstraat 236, Den Haag, G\ 2062 
H F Nierstrasz, Mimosastraat 70, Den Haag, G\ 
2065 C R Patisc (p 1 apr ), Wijnandt v Llststr 60, 
Rijswijk (Z H ), Gv 2013 J Polak van Vollenhoven, 
Houtlaan 2, Wassenaar, G\ 2091 C \ a n der PijI, 
L'amassraat 7, Den Haag, G\ 2057 C Wesseiing 
L V N O Indie 90 C, Den Haag, Gv 2019 
Mevr H J Woerlee \i eerwag, B nschophan 24, 
Den Haag, Hm 2020 P J de Lu^t, Maraisstraat 5, 
Haarlem, Hm GM 60 fc. A v d Schnek {7 4 46), 
Javastraat 64, Haai lem, H m 2055 loh B de Wolf, 
Fred v Eedenplein 17, Heemstede ld 2089 W R 
van Dam, Sumatialaan 12 Groninr,cn, ld 2083 M 
¥ Lewy, Kirchmoos 596 Beinwil a See, Schweiz 
Kn JL 85 H V d Berg (2110 41), Burgwal 27, 
Kampen, Kn JL 98 L J B Lagendijk (12 j 41) 
Uitcnhage de Miststraat 16, Kampen, Kn 2025 ] 
M W Ultee, H v Viandenstraat 12, Kimpen 
Kn 2028 H van der Weil Bo\cnsingel 90, Kam 
pen, Le JL 82 Th M P L \ Ruiten (22 4 4!) 
Schoolstraat 18, Lisse, Rm 2006 D f Kiaan, Sp n 
bollaan 41, Rotterdam Schiebrock Rm 2010 B Vei 
hoeve, Ringvaaitweg 189, Rottei dam O Sd O^j 
M C deKos te i , Ring 51, Burgh (Zld ) Sd 2001 
Dr E L Vleugels Schut te i , L Nobels i ia i t 24, Zie
nkzee , St 3911 J W Ki amer, Rijkssti aatweg 235, 
Leersum, St 376 J H J Vos Lnk 5 A Amers 
foort Tl 2016 Ds J W Noteboom Doi psstraat 
250, Wamel I I 2017 D A Vink, Buigem Mes 
laan 76, Drumpt , Vo 2073 Fr M Penmrts , 
Hcutzstraat 7, Venlo, Vn 2793 Th C Burgeis, 
Schuit\ aartgracht 77 Vlissingen Vn 2794 P \ an 
de Keikhof, Verkuijl Quakkelaaist i 28, Vhssingen, 
Vn 2795 C J F Lagace, PnmuUlaan 14, Vlis
singen Vn 2796 H 1 alm on Paul Krugcrstraat 7 
Vlissingen Wp GM 61 J Kuvt (249 43) Ge
meensehapspolder B 7, W eesperkaspel, Wp GM 4 
A Wester ncng (191 48) Jacob Mansstraat 27 
Weesp Wo JL 81 A Blok, (6 8 43), Nieuwstiaat 
15 Woerden, Wo 2023 H ] Sellmk Voorst iaat 44 
Woerden, Zt 2060 Joh van Driel, Dalweg 19, 
Zeist, Zt 2056 H Praamsma Chois>weg 19, Zeist 
Zt 2074 L Selleis, Graaf janlaan 44, Zeist, Ze 
2797 I Kroese Campherbceklaan 13 14 A, Zwoller 
kerspel, Ze 2798 W v d Wetering, Scnn^enstraat 
83, Zwolle 

kindidaat Huisgenoot l id Gs 2036 )ac Ciucq C 
de G n a f f s t n a t 15, Goes 

Nieuwe leden. Alle 70 kandidaat leden, \ei meld 
in het maartnummer 

Verandering van afdeling ld 616 G \ d 
Heiden C? , Hoofdsti aat 180, Sissei heim xsoidt 
afd Lisse Gv 1781 Me\ r E Dijkstra Bui g Colijn 
str 175, Boskoop woidt Ind i \ idye t l , ld 2269 S 
Klein, Hem Bosmanssti 55, Haailem wordt afd 
Haarlem, Gv 2363 Mr A E }ansen Oude Nijkeik
seweg 30, Lrmelo wordt afd Hirdcrwijk G\ 2787 
A Schouten Asserstraat 7, Gieten (Di ) woidt In 
dividueel, Sd 3098 J Francke, Merelstiaat 45, 
leiden woidt afd Lisse, Ut 3368 H Bijlsnia Piscal 
straat 50 Ameisfoort woid t afd Amerbfoort 

Verandering van lid in huisgenootlid ld 2787 A 
Schouten Asserstiaat 7, Gieten (Dr ) 

Verandering van lidmaatschap Gv GM 4 Mej 
N V Dam v Isselt, Gioenhovcnitr 18 Den Haag 
wordt G\ JL 63, Sd GM 50 B H A van dei 
Wolf, Havcnplein 14, Zienkzee wordt Sd ]L 61 , 
St GM 60 M Hensscn, Kolomeweg 16, Soest woid t 
St IL 60, St GM 61 B Brandsma Soestet beigscsti 
52, Soest wordt St JL 104 

Rectificaties* Em 1007 Dr . A \ Zanten moct zijn 
Em 1007 A van Zanten, Em 2556 Jac T Ansmg, 
moet zijn ]ac T Amsing, Fm 3024 A H van 
Hummel moet zijn A H Hummel . 

AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
„DE PHILATELIST" Secr.: P W. 
Wap, Haarlemmermeerstraat 81 I, Am
sterdamWest Tel 125103. 

Bijeenkomsten voor de maand mei 1957 zijn vast
gesteld op dinsdag 7 mei a s ledenvergadering, ter
wijl de ruilavond wordt gehouden op dinsdag 21 mei 
a s Als naar gewoonte zijn de samenkomsten in 
„Krasnapolsky om 20 uur , zaal open om 19 30 uur 

Nieuwe leden de in het maandblad van maart j 1 
opgenomen kandidaat leden Zijn als hd aangenomen, 
alsmede 464 W \ a n Voorthuysen, Pythagorasstiaat 
73 bv Amsteidam O , 471 ] Steyger, p/a Caltex 
P P M Runbai, Pakan Baru, Sumatera, Indonesia 

Kandidaatleden 477 F W Frankenhuizen, Jac. 
Catskade 27 hs, Amste idamW, 483 E Smit, Lei
muidenstraat 36 hs, Amsterdam W, 484 J Waas, 
Patioelosstraat 42, Amsterdam Z 491 M van Veen, 
Kanailstraat 51 hs, Amsterdam W 

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

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

Afd Arnhem (secr H L J Weidema, Mesdag
laan 40, Arnhem) woensdag 8 met (dus met op 1 
mei) in de bo\enzaal van Lunchroom Andre, ingang 
Vclpei poortlangstraat, Ai nhem 

Afd Doetinchem (seei D I Siebehnk, Wilhel
minastiaat 104, Doetinchem) Mijdag 3 mei m Hotel 
Groeskamp, Stationsplein Doetinchem 

Atd CdeWagenmgen (seci J W Sundermann, 
Aeacialaan 4, Ede) woensdag 1 mei m Ons Huis 
te Wageningen Vermoedelijk veiling 

Afd Nijmegen (secr A M V leggaar, Oude 
Molenweg 240, Nijmegen) dinsdag 23 april in Hotel 
De Rotmer Hertogstraat , Nijmegen 9 mei, re tour
ruilavond met de postzegelclub van Smits Transfor
matorcnfabnek in de kantine van de fabriek, ingang 
Gioencsfiaat 336 

Atd Oosterbeek (secr C M \ a n der Lee, Stenen 
Kiuis 12, Oostei beek) maandag 20 mei in Hotel 
Dl eijei oord, Oostei beek 

\ f d Velp (secr P Haveman, Geertr Hofkeslaan 
4, \ c l p ) zateidag 27 april in het N H V gebouw, 
Stationssti aat Velp 

Afd Zutphen (ster D J Nagel, Rozcnhoflaan 24, 
Zutphen) wocnsda^, 1 mei en vrijdag 17 mei in het 
Volkshuis te Zutphen (De bijeenkomst van vri)dag 
19 apul vervalt) 

Nieuwe leden 
Afd Arnhem 526 B de Biuin, Oranjestraat 74, 

Arnhem 558 J van Leersum, Ernst Casimiraan 46, 
Al nhem 1018 G J T h C Buitenhuis, H^ndel
sti aat 26, Arnhem, 559 G J Brandenbarg, Sons
beekweg 22, Arnhem, 570 Mevi ] E de Klerk
Hagenbeek, Velpeiweg 105, Arnhem 

Afd Nijmegen 992 H C G P Courbois, Plein 
1944 no 5 Nijmegen 

Afd Velp 1106 P A G Gerbrands, Diepesteeg 
36, De Steeg 1107 K I G Hmnen , Rozendaalse
laan 36A, Velp 

Afd Zutphen 869 J W Veij,cei, }ac Damsingel 
13, Zutphen 

Overleden 754 Ir F Grienbeiger (Afd Nijmegen) 
Geroyeerd (wegens met betalen der conti ibutie) 

424 G J Biugman, 602 W Schoep, 604 J H I 
de Vlies (allen afd Zutphen) en 606 L M | \ a n 
Geijn (afd Doetinchem) 

Nummer wijziging 203 A A C Beets is „e
woi den 273 

Tentoonstelling „Globe D i a m a n t " Bezoekt allen 
onze ondei Iinge jubileum ten toonstelling van 19 t /m 
21 april in , ,T i \o l i ' , Velperweg 37^ Ai nhem Zie het 
afzonderlijk bericht hieiovei in dit nummei van 
het Maandblad 

Internationale ruildag te Kleef In tegenstelling tot 
het V ei melde m iitt Maandblad van maart, wordt 
medegedeeld dat deze ruildag gehouden zal Tioiden 
op zondag 19 mei (dus met op 12 mei) a s in Hotel 
Billinf,ei te Kleef Zij, die er voor voelen deze ruil
dag collectief te bezoeken, gclie\en zich te wenden 
to t de heer | W Vonk, Mesdaglaan 36, Arnhem 
BIJ voldoende deelname zal door De Globe een ge
zamenlijk bezoek georganiseerd worden, waarbij te
vens vooi afdoening dei douaneformaliteiten gezoigd 
zal ■(v 01 den 

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

Kandidaat leden* 42 B H T h Vervetjes, Prinses 
Margrietstraat 19, Diemen, 50 D Fabel, lordens
stiaat 21, 67 B Pieter, L v. Dalelaan 22, beiden te 
Haarlem HO W J. | Pijlman, Abr Kuyperstraat 
16, Heemstede « 

Algemene vergadering Gewijzigde datum, nu op 
woensdag 24 april a s 20 uur , m Gebouw Culture , 
Janssttaat 83, Haarlem. 
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PHILATELISTEN-VERENIGING 
„GRONINGEN' Seer J C Scheffer, 
De Ranitzstraat 11, Helpman-Gronin-
gen 

Nieuwe leden 372 Mevr H M Ainolli Biums 
Slot Blankcnstemkade 4 Veendam 373 R M 
Vonk, Tuinbouwstraa t 27 A, Groningen 374 ) \ 
d Veer Pastorie 7 Bakkeveen (Fr) 375 H W o k 
huis van Swinderenstraat 29 A, Groningen 376 H 
Bleeker, Westerhavenstraac 2 Groningen 

Vergaderingen 15 april en 20 mei 1957 20 u u i , 
restaurant Boschhuis Hereweg 95 Groningen 
Op de apr iKergadenng lezing van de heer G C 
Cohen over Enige recente uttgifteo Israël Op de 
mei vergadering lezing van de heer J Y van der 
Heide over Grafische beeldftlatelie 

Afd Hoogezand Sappemeer 2e dinsdag 20 uur 
in hotel Struve te Sappemccr 

Afd Veendam Wildervank 3e woensdag 20 u u i , 
in hotel Van Krcel ' te Veendam 

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

Vergadering op woensda„ 24 april a s te 20 uur 
precies m de bovenzaal van Cifé Rest De Kleine 
Burcht NiLuue Rijn 19 te Leiden 

Gewone agenda voorts lezing an de heei ) A 
D Krajenbrink over De Nedcilandse coriespon 
dentic in Indie geduicnde de pe lode 1940/49 ver 
volgens veiling en na afloop gelegenheid tot ruilen 

Nieuw leden 228 F A Heemskerk 229 R 
Regeel 230 L B Biusse 

Kandidaat hd 316 Mevr E Kerckhoff \^ illinck-
laan 2 Oegst^eest 

Afgevoerd 432 H C M Zandbergen 
Volgende vergadering op woensdag 22 mei 1957 

(lezing o \ t r Isiael met dia s) 
Ruilbeurs elke 2e vrijdag van de maand in de 

achterzaal van De Kleine Burcht Nieuwe R in 19 
te Leidtn (tevens veiling,) van 20 tot 22 uur 

Jeugdafdehng elke 2e dinsdag \an de maand m 
Huize Over t Hoff Gerecht 10 te Leiden vanaf 
19 uui 

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

Kandidaat hd ^9 P Brounts Kasteel Ehrcnstein 
s t i a i t 23 Maastricht 

Bijeenkomsten Maandag 6 mei Beursavond maan 
dag 20 mei ledenvergadering Beide om 20 uur in 
RestauTnt In de Gouwe Pooit Vrijthof 50 

POSTZEGELVERENIGING , HEL
DER ' Secr A P Vlam van Galen
straat 70, Den Helder 

Nieuw hd J Pluijm, Jacob van Heemskerkst iaat 
10 Den Helder 

Kandidaat leden S Duinker Wilhelminastraat 99 
J H van dei Veen Middenweg 75 beiden te Den 
Helder C Raap Balgwe„ 41 Breezand N H 

Vergadering Eerstvolgende v ergadci ing indt 
plaats op woensdag 17 april a s te 19 30 uui in 
cafc Postbruf, Koningsplein D n Helder 

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

K-indidaat leden Ir F J M Duyscns Burg 
>X 1 z nkst iaat 51 G P van Hasselt Ruys de 
Bee cnbioecklaan 43 beiden te H e e r k i 

Bijeenkomsten Eer tvolgende bijeenkomst dinsdag 
7 mei 1957 De ruilavond zal beginnen om 7 uur , de 
vergadering om 8 30 uur Het bestuur wekt de 
ledtn op in groten getale aan ruil en vergaderavond 
deel te nemtn De mogcl jkheid tot ruil is er Benut 
deze door \cel ruil materiaal mede te biengen 
P h a t s H tel Robertz S ta t ions tna t FÏeerlcn 

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

Ledenvergadering 4e dinsdag van iedere maand m 
cafe restaurant Van ouds de Wapenroem 

Nieuwe leden Mcj A M L Motshagen Buig 
\ ( u v t e r l a a n 26 J Wunderink Wezelpad 7 beiden 
te Ameisfoort C Wolswinkel Strubbeicnburg 9, 
Woidcnbei g 

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

Nieuw leden 601 J P Meele 602 C Beekhovm 
603 P J H Geci vliet 604 G | Jesse 605 D ] 
V d Akker 606 P W v Doorn 

Kandidaat leden 607 R H Zieck Loosdiechtse 
wet, 68 608 M V d Heuvel Pi lmstraat 24 609 
H de Vries Eekhoornstraat 45 610 1 C v Bcnnc 
kom Eemncsserwct, 197 611 J H Putt ing Haztn 
straat 18 612 M Gudmundsson, Vondcllaan 8 allen 
te HiKeisum 

Ledenvergadering op 17 april en 15 mei a s in de 
Openbare Leeszaal te Hilversum 's Gravcnlandse 
weR 55 

Ruilbeurs elke zaterdagmiddag van 14 tot 17 uur 
in de Openbaie Leeszaal voormeld 

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

Vergadering woensdag 17 april a s te 20 uur in 
Hotel Cential Markt D ta Bosch 

Nieuw lid F Anschutz 
Kandidaat leden B F M Wijtcnburg Pettelaarse 

weg 33 Den Bosch J Miedema Lunettenlaan 111 
Vui,ht U Tellings Maiia van Bourgondiesmgel 22 
Den Bosch P Grol Markgraflstraat 15 Vught 

POSTZEGEL-VERENIGING „IJMUI-
DEN & OMSTREKEN Secr . H J 
Smit, Hofdijklaan 21, Driehuis (NH). 

Nieuwe leden Dr P Korringa Feithlaan 8 Due 
h i i s C G Vissci Rijpstraat 16 IJmuiden 

Beucht In verband met de t,ewi]zigde poitokosten 
op 1 apiil )] worden geen convocatiekaarten meer 
\ e rzo dtn Teil t imale zullen de ruilavonden in het 
Maandblad wot de i bekend gemaakt 

Ruilavond in het Patronaatsgebouw aanvang 19 30 
UUI op 19 april ^ 17 en 31 mei a s 

Contr ibut ie Een \ i iendeh)k verzoek aan de leden 
om de con t i i b i t i c van het afgelopen kwartaal te 
vt Idotn 

PHILATELISTENCLUB „ROTTER
DAM ' Secr M Zuydwegt, Graaf Flo-
nsstraat 71, Schiedam 

Bijeenkomst 2e dinsdag van elke maand in cafe 
rest Du N o i d Bergweg 313 (ingang Bc j,singel 
2''8) te Ro t t e rd im Noord Aanvang 20 uur 

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

Nieuwe leden (pei 1 1 57) J P van Buren Pyr 
niontstraat 8 A F C Bach v Mussenbroekstraat 
66 11 beiden te Enschede L J R Wiering Vl-itte 
de ^^lthstlaat M H ) Bosch Reinierstraat 2 
bc den te Hengelo 

Rectificatie P Bonzet bli)ft hd 

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

Nieuwe leden M de Lange Kruidenierstraat 2 
F \ de Heuvel Roemer Visserstiaat 6 P M de 
Graaf Roerdompstraat 18 J van Eeden Petersman 
Raam 216 allen te Gouda C Ernst Weth Vcnte 
weg 97 Reeuwijk post Gouda 

Bedankt T Baan 

POSTZEGELVERENIGING , SANT
POORT' Se« J F H Kupker, Kluys-
kenslaan 9, Santpoort-Stat 

Kandidaat lid C de Giaaf Landzichtlaan 47, 
Heemstede 

Nieuwe leden 31 ) Donker 35 H den Otter 
37 A Domingus 47 M Wissekerke 129 W Moeiies 
56 Mevr A Kiefft Segelei 61 P Vons 66 K Ta 
conis en 75 M L Rhcmre\ Lorentzkade 26 
Haarlem 

Geroyeerd 88 | Honsbeck 61 ] de Winter 
Bijeenkomsten De e v bijeenkomsten vinden plaats 

op vr jdag 26 april a s 

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

Vergadering elke 4e donderdag van de maand in 
cafe rest Suisse , Heerestraat te Groningen 

POSTZEGELVERENIGING 
„ZEEUWS-VLAANDEREN 

te Terneuzen Secr Ir W D G Too-
renman, Herengracht lA, Terneuzen 

Nieuw lid 32 F | Bogisch Rozcnstiaat 124, 
Tei neuzen 

Volgende vergaderingen 8 mei 5 juni 3 juli 11 
sept 9 okt 6 nov 4 dec (wijzigingen voorbe 
houden) 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DE PHILATELIST'. 
Geleen Secr H J A Lemmens, Pot-
gieterlaan 1, Geleen 

I>e vergaderingen woidcn gehouden op de Ie zon 
da^ an iedere maand om 10 15 uur in de boven
zaal van les taurant „ ' t Raadhoes , Nieuwe Markt , 
Gelccn 

Nieuwe leden R Pernot Hcnri Hermanslaan 105 
J de Boei Wolfstraat 29 J Kcntgens Begoniasingel 
26 J P Kcntgens Lijsterstraat 23 L K-ontngs 
Rijksweg Noord 89, allen te Geleen 

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

Nieuw hd J Wolffes Copei nicusstraat 6 Amster 
dam O G J Payrable Bremstr 6 I Amsterdam N 

Afgevoerd P I Jager 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTI
SCHE VEREENIGÏNG , DE VERZA
MELAAR', te Bussum Secr H W 
Kohl, Piersonlaan 4, Naarden Tel 6870 

Vergaderingen iedere 2e maandag van de maand 
in Hotel Vlietlaan, Gen de la Reijlaan Bussum 
te 20 uur 

Nieuwe leden de in de vonge maandblad ge 
noemde kandidaat ledtn 

Kandidaat leden 2 Dr ^ G N v d Sleen 
Flevolaan 48 Naai den 50 F ï̂l' esselink Gooiland 
wtg 134 Huizen N H 

Contr ibut ie Leden die hun contributie \ o o r 1957 
nog met hebben voldaan geheven een bedras over te 
schrijven \ a n / 6 — op postreken n^, 349300 t n v 
de Pcnningmeestci \ d Verzamelaar te Naarden 

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

Vergadering elke eeiste woensdag \ a n de maand 
v a a i \ a n con\ocat ie wordt toegezonden 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „TILBURG' Secr 

Mevr T Boeder-v Bommel, Rmgbaan-
Oost 333, Tilburg 

Vergadering ledeie eerste woensdag van de maand 
in de kleine achterzaal van Huize Remmers Heuvel 
28 te Ti lburg 

Ruilbeurs op 14 april 1957 vanaf 12 uur in de 
zelfde zaal 

Nieuwe leden A Smulders Schaepmanplein 25 
J C Pluyms Hertogst iaat 14 G J de Lange 
Edisonlaan \A'^ allen te Tilburg 

NEDERLANDSCHE VEREENIGÏNG 
VAN POSTSTUKKEN- EN POST

STEMPELVERZAMELAARS Secr W 
H Lutkeveld, Boterdiepstraat 8 hs 
Amsterdam-Z 2 Ledenadministratie 
F A de Klerck, Lekstraat 68, Amster
dam-Z 2 

Vergadering zondag 23 juni 1957 te Utrecht 

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

1 op 2 maart 
1 oprichter van 

P 

j 1 overleed ons 
onze vereniging 

hd 
de 

J J V d BROEK 

en mede 1 
heer 

1 Onze veieniging verliest in hem een toet,L 1 
1 wijd lid Zijn nagedachtenis zal door ons 1 
1 in hoge ere worden gehouden Dat hi| ruste 1 
1 in viede 1 

Ruilavonden maandag 29 april en 13 mei a s 
telkens om 19 30 uur in het \C itte Kruisgebouw 
Baanstraat 35 Beverwijk 

Nieuwe leden j Bouwman Alkmaarsewcg 279 
A J Schrijver Vilgenhoflaan 62 beiden te Bever 
wi)k G V d Zande P C Hooftlaan 12 Driebuis 

Bedankt H Stentier 
Overleden P ) 1 v d Biock 

PHILATELISTENVERENIGING 
„BAARN' 

Seci Ir G W van der Laan, Wilhel-
mmalaan 4, Baarn 

Ledenvergadering 14 mei a s in hotel Zeiler 
Ai,Lnda l Opening 2 Ingekomen stukken 3 N o t u 
len 4 Veiling 5 Pauze 6 Prijsvraag 7 Rondvraag, 
8 Sluiting 

Nieuwe leden Dr W P van der Merwe Postbus 
25 Viljoenbkroon Oranje Vrijstaat Z A , Mevr 
Jongkind Stationsweg 31 Baarn 

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

Vergadering iedere Ie woensdag der maand 
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PHILIPS PHILATELISTEN VERENI
GING EINDHOVEN. Secr.: A. Fmd
hammer, Marconilaan 201, Eindhoven. 

Nieuwe leden: J Schnever, Beukenlaan 47, F. 
Kui|kcn, Beukenlaan 45; K, v. Maar, Willem Kloos
laan 24, Mej. H . Dikschei, Watts taat 45, allen te 
Elndho^ en. 

Bedankt: F Bertels. 

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

Hiiishoudeli|ke \ergader ing: ledeic eerste woensdag 
van de maand 

Jeugdclub en Ruil en Koopavond: iedere 3e 
woensdag van de maand. Beide in het C.J M V.
gebouw, Buig de Raadtsmgel te Dordrecht , aan
vang 19 uui 

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

Ledcnverg.idering: vi ijdag 19 apni a.s in gebouw 
Aniericain, Groenmarkt, Dordrecht . Aanvang 7 30 
uur 

Contactavond: \rijdag 3 mei a s. zelfde plaats tn 
t i]d 

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

Giro: 54 90.32 t n \ de Pcnningmeeitei \ a n de 
P Z.C „De Kring" 

Nieuwe leden: 119 V ^an Lit, Hoefkade 1040, 
120 J. C >V M Kusttns, Heiman Costerstraat 246, 
132 B de Brutjn, LunteiLiistraat 226, allen te Den 
Haag 

Bijeenkomsten: Deze zijn in mei op maandag 6 en 
maandag 20 

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

Nieuwe leden: 322 F. Link, R i c n e l d 204, 321 B. 
Stolk, Buitenwegsloot 120; 320 G. Bosliuyer, G de 
Haenstaat 22, D. d. Wit , I v Schoonhovenstraat 2; 
allen te Delft. 

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

Bijeenkomsten: 24 apn! , 8 mei tn 22 mei 1957, 
societeitsavonden. 

Nieuw lid: L Wiinkamp, Cuiiestaat 16, Am
stcrdamO 

STICHTING SHELL POSTZEGEL
VERENIGING PERNIS. Secr.: A. 
Keemink, Sweelinckstraat 209b, Vlaar
dmgen. 

Nieuwe leden: 156 C. C P. Wolff, Strevclsweg 
164, Rot te idam, 157 J. M. Bokhoven, Dordtselaan 
238d, Rot terdam, 158 A J. Gravesteyn, Juhanalaan 
64, Vlaardmgen, 159 J. F. A v d Horst , Mendels
sohnplein 20b, Vlaardingcn; 155 R. Verstraete, 
Vooiweg 3c, Hoogvliet. 

Overleden ■ 135 G Gei lach. 
Bedankt: 155 H \ a n Straten. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „NOORD WIJK'\ Secr.: 
J. Vink. Wilhelminastraat 63, Noord
wijk. 

Nieuwe leden: P J Klein, ,,de Bianding" , Rem
biandtweg 22, Noordwi |k . D' Geerdes, Dahhastraat 
14b, Katwijk a d Rijn, A. Kersbergcn, Karel 
Doormanlaan 18, Katw.jk a Zee 

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

Nieuw lid: 57 W Middlcton, Mgi Hopmanst iaa t 
53, Roosendaal. 

Afgevoerd; 2 S \ Broek ho\ en. 

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

Nieuwe leden; A. C Martens, Hatertseweg 473; 
H . J. Mus, Guido Gezellestraat 12; beiden te Nij
megen 

PERSONEELSVERENIGING WERK
SPOOR AMSTERDAM. Afd. Philatelie. 
Secr : tijdelijk H. Wienesen, Postbus 
4064, Amsterdam. 

Nieu«e leden: W E Goedemans, Kuinderstraat 
571, Amsterdam, L F, Stom, Eekhoornstraat 34, 
Hil\ ersum, A j Gioenewegcn, Onons t i aa t 33, 
An\sterdamN 

Bedankt: J M. de Waaid t , P. Tielenburg, C. 
Ankum 

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

Nieuwe leden 1 A. M Wouters , Boulevard 136, 
J. C. Jochems, Dr Schaepmanlaan 28A, beiden te 
Roosendaal. 

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

Nieuwe leden: A. J. | . Veei kamp, du Pen on
straat 39, AmsterdamSIotermeer, P. H. de Waal, 
p/a Rotterd Bank N V., Herengracht 179, Afd. 
Fondscnbeh AmsterdamC; J. H . van Eif, W. de 
Zwijgerlaan 241III, AmsterdamW, A ]. Mulder, 
Middenweg 154 bo\ , AmsterdamO, Wateigraafs
meei , F. Mulder, 2e Atjehstraat 8II, AmsterdamO; 
A. van Beveren, Rijnstraat 531, Amsterdam2; A. 
F. Wilton, van Eeghenlaan 23bv, AmsterdamZ. 

Bijeenkomsten: vaste datum der bijeenkomsten 
iedere 15e \ an de maand, behalve wanneer deze op 
zaterdag of op zondag \ a l t , dan op de eerste daarop 
\olgcnde werkdag. 

Verzamelingen en partijen 
te l^oop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Platanenweg 12  AMSTERDAM Telefoon 50959 

Postgiro 49M02 (Bij viaduct Wibautstra2t) Gem Giro M 3«58 

Betaal goede prijs. 

Ook grote ob/ecten tegen contante betaling. 

Nederland 
Id^pl 2 
l . ' p l 4 
1 ^ bovcnrand 

stuk 
2d'pl 14 
2c pi 5 
2 k ' pi 10 
3 ' 
6 ' 
lOMIA 
)0"IIC 
10'IIEx 
11 
13 ' 
14^ 
15' 
16* 
18 ' 
29 
43 A* 
44 
47 B 
80 Superbe 
8486' 
98 B 
101 
126 I 

Met ' IS gesten 
fianco Kilo's 
5 kg ƒ 7 0 , - . 
België ƒ 12,50 

SPECIALE AANBIEDING 

12,50 
15,— 

IC,— 
6,50 
6,50 
5,50 

22,50 
13,50 
4,— 
3,50 
3,50 
9,— 
0,25 
7,— 
0,15 
6,50 
7 — 

65,— 
3,— 
6,50 

12,— 
90,— 

0,50 
12,— 
90,— 

5,— 
peld I ev 
Ned J 5 
Denemark 
alles bi) 

POSTZEGELHA 
Hoogstraat 182 a — S 

133' 1,45 
133 A 6,— 
136-38' 15,— 
137 f 10,— 
141-43 1,40 
181 ' 0,50 
220-23» 1,15 
232-35' 1,85 
261-64 3,50 
278' 0,65 
287-88 0,90 
289-92 0,80 
305-09' 0,75 
318-22* I,— 
347-49» 32,— 
356 i -d 0,90 
469-84 5,50 
568-72 1,40 
573-76 1,25 
578-90 1,95 
Lp 6-8 1 2 , -
Lp 12-13- 22,50 
P->3A Typ 4 12,50 
P 4A T y p 4 17,50 
P lOA Type 4 

Zond. Gom 10,— 
P ' 3B T y p 4 15,— 
P ' 12B T y p 4 10,— 

P ' 5C Typ ? 
P ' 9'-C Typ > 
P* 4D Typ 1 
P-* 8D Typ 2 
P'- 28 Typ 1 
P» 31-43 
Dienst 1-8 op b 

stukken RR 
Intern 1-2 
406 A RRR 
Ned. Indie 
345-46" 
359-61' 
277 
278 
288 
370 B 
383-88 
Brandk 1-7 
Rep Indonesia 
3-25 
25" 
14 A» 
18 A ' 
58-62 
79 ' 
80 
81-88 

vrijblijvend onder lembours of eiro, bü\en 

12,50 
15,— 

1,75 
5,— 

14,— 
22,— 

lef-
45,— 

8,50 
45,— 

20,— 
15,75 
12,— 
14,— 
15,— 

1,50 
10,— 
50,— 

20,— 
2,50 

10,— 
10,— 
0,65 
0,15 
0,15 
3,50 
10,— 

—, postkilo's Ned. f 14,— , idem \crzegelde zak 
en f 12,50, Zweden f 12,50, Nooiwegen ƒ 
vooruitbetaling. 

NDEL MADJOE A. A. M. DE GRAAFF, 
chiedam — Telefoon 68407 — Giro 

12,50, 

42860'; 

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 to t heden reeds plaats!! 

R U D O L F STELTZER 

Frankfurt a. Main 
Gr. Friedbergerstr. 32 

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

Het kosf U niets 
daarmede kennis te maken, want voor een proefzending be
talen WIJ ook de retour-portokosten. 

Dhr. G. te L. schreef er over: , ,Door 
U w enorme sortering heeft U mij In 
staat gesteld veel tegen billijke prijzen 
te kopen." 

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

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

Postzegelhandel Van D u / n & Verhage 
Telefoon K 1800-48209 ROTTERDAM Berkelselaan 92 b 
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^ ' 
Door overstelpende drukte maak ik nu slechts een kleine aanbieding. 
Als gevolg van de grote vraag en weinig aanbod, lopen de prijzen 
geweldig op, voor moeilijke en topnummers betaalt men meestal 
catalogus-prijs, tot soms wel 50-100 % daarboven. 
Door liquidatie verkoop ik nog voor de in vorige nrs. aangeboden 
lage prijzen, zolang voorradig: een reserve order is gewenst. 

No Prijs 

N e d . Indië 
204* 
209 

211-213* 
216* 

221-225* 
226-227* 
235-238* 
239-240* 
266-271 * 
269-270* 

274* 
290-291* 
304-316* 
322-330* 
331-332* 
334-336* 
337-344* 

344a* 
345-346* 
347-350* 

351a-357a* 
358a* 
358Aa* 
359* 
359 

360-361* 
362-370* 

1,10 
1,40 
0,60 
0,55 
3,— 
0,65 
1,10 
1,30 
2,— 
0,65 
0,20 
0,55 
2,50 
2,— 
7,50 
0,25 
1,75 
1 , — 

29,50 
0,60 
1 , — 
0,50 
1 , — 
1,75 
1,40 

25,50 
0,45 

No Prijs 

362B-367B* 
374-382* 
383-388* 
383-388 

Port 

18 type II 
34* 
39* 

41-48* 

0,75 
1.25 

12,— 
2.— 

7,50 
5,— 
0,25 
4.50 

Dienst 
2* 0,75 
18* 1,10 

Brandkast 
1-7* 1 55,— 

Indonesië 

3-20* 
12B* 
13B* 
15B* 
16B* 
17B* 
18B* 

5,75 
1 , — 
0,20 
0,45 
0,35 
0,28 
1,60 

No Prijs 

19B* 
20* 
23* 
24* 

26-27* 
29-33* 

53 
55 
57 

1,40 
0,40 
3,— 
4,50 
0,65 
0,60 
0.70 
0,80 
1,25 

N e d . N. -Guinea 

3,6-8,10 
12-14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

25-27 
28 

29-30 
31 
32 
33 

R. Kruis* 

0.30 
0,40 
0,30 
0,20 
0,30 
0,30 
0,20 
1,10 
1 , — 
0,30 
0,20 
0,40 
0,20 
0,55 
0,65 
1,25 

*betel<ent ongestempeld; zonder teken gestempeld 

Voor orders boven f 10,— wordt 1 0 % kort ing gegeven (voor 
grote bedragen geen hogere korting). 

Gelegenheid 
Anachronische zakloepen voor het ontdekken van reparaties. 
inschuifbaar, groot 354 *^'"' glasgrootte 1 cm, 8 x vergrotend. 
Winkelpri js f 15,— voor slechts f 4,—. 

Hendrik van der Loo's 
P O S T Z E G E L H A N D E L 

PHILATELISTISCH BUREAU 

LAAN VAN NIEUV^ OOST INDIË 50 - DEN HAAG 
(voorheen Herengracht 8a) - Te bereiken vanat Station Holl. Spoor 

liin 4 en *a, van Staatsspoor lijn 6 - Telefoon (01700) 850190 - Giro 24392 
Bank: R. Mees & Zoonen - Ned. Handel Mij. Bijk. Herengracht 17 

WIJ B E T A L E N C O N T A N T V O O R V E R E N I G D E N A T I E S 

Nummering _volgens Yvert 
12 Dag der Ver. Naties 
13-14 Rechten der mens 
15-16 Vluchtelingen 
17-18 Upu 
19-20 Technische dienst 
21-22 Rechten der mens 
23-24 Voedselorganisatie 
25-26 U N O paleis 
27-28 Rechten der mens 

Betalen bovenstaande sterk verhoogde prijzen, ook gebruikt gezocht, tevens van boven

staande zegels, f D C covers en maximumkaarten. Ook z.g. margmiabets. 

POSTZEGELHANDEL M A D J O E A. A. M. DE GRAAFF 

Hoogstraat 182a - SCHIEDAM - Telefoon 68407 

ƒ 2 , -
„ 8,50 
„ 8,50 
„ 12,50 
„ 3,50 
,. 4,50 
„ 7,50 
„ 3,50 
„ 30,— 

29-30 Luchtvaar torg . j 
31-32 Unesco 
33-34 Arbeidsorg. 
35-37 10 jaar Ver. Naties 
38-39 Rechten der mens 
40-41 TelecommunicatioD 
42-43 Gezondheidsorg. 
44-45 Assemblee 

Blols 10 iaar U N O 

f 3,50 
, 3,50 
. 4,— 
, 4,— 
. 3 ,— 
, 3 ,— 
, 3 ,— 
, 2,— 

, 75,— 

ISRAËL PRIJZEN 
OP AANVRAAG 

HARTOG OKKER & CO 
RAPENBURG 99' - TELEF. K 20-63937 - AMSTERDAM-C 

GEM. GIRO O 1732 

GHANA Voormalige Britse kolonie Gold 
Coast 6 maart 1957 onafhankelijke 
Staat herdenkings-serie 4 w. com
pleet idem, frankeerzegels Kon. E. 
type met opdruk „Independence" 
9 w. t /m 10/- compleet f 14,— 

VERENIGDE NATIES 
1951 

1951 

1956 

1957 

f 13,50 
f 60,— 
f 3,25 
f 16,50 
f 0,80 
f 5.— 
f 0.65 
f 4,— 
f 0,60 
f 3,— 

frankeerzegels 1 et. t /m S I . — nrs. 1/11 compleet 
idem. randblokken met inscriptie 
Luchtpostzegels nrs. 1/4 compl. 
idem, randblokken met inscriptie 
rechten v.d. mens 2 w. compl. 
idem, randblokken met inscriptie 
Meteorlogische wereld org. 2 w, cornpl. 
id«m, randblokken met inscriptie 

1957 U.N. Emergency force (politie-troepen) 2 w. compl. 
idem, randblokken met inscriptie 

alle zegels ongebruikt 

■ ^ 

DE NIEUWE UITGIFTEN VAN VRIJWEL ALLE LANDEN hebben wij 
meestal spoedig na verschijnen voorradig. 
VOORKOMT TELEURSTELLING en laat U de nieuwtjes van de landen 
die U verzamelt zonder verplichting toezenden. Ook MOTIEFZEGELS 
zoals Rode kruis, Sport, Bloemen, Dieren, Uno, etc. kunnen worden geleverd. 
U behoeft ons alleen maar op te geven van welke landen of gebieden 
U de nieuwe uitgiften wenst te ontvangen. Wij zorgen dan voor re

gelmatige toezending. 

VRAAGT TOEZENDING GRATIS 
MAANDELIJKS NIEUWSBULLETIN 

met vele bijzondere aanbiedingen en nieuwe uitgiften 

S ) . ^ . SdHtilort 
Postzegelhandel  G R O N I N G E N 

Postgiro: 277850  Tel. 0590027768  Gr. Kr. Elleboog 14 



DROOM OF—F^ 
WERKELIJKHEID? 
Neen, onze 217e Postzegelveiling (12 maart j.l.) was geen droom doch 
werkelijkheid De stijging in de opbrengstprijzen zette zich in deze vei
ling onverminderd voort Wat gisteren duur leek, bleek vandaag goedkoop 
te zijn geweest De catalogusprijzen lopen achter de zich geregeld wijzi
gende marktprijzen aan Opnieuw konden wij een recordaantal kopers 
boeken, terwijl 80 schriftelijke opdrachtgevers niets kon worden toege
wezen! Kosten noch moeite worden gespaard om onze veilingen tot een 
succes te maken Onze veilingcatalogi worden naar alle delen der aarde 
per luchtpost verzonden' Mede door veelvuldig adverteren en recomman
datie breidt onze clienten-kring zich telkens uit' 
Enkele resultaten onzer 217 e veiling laten wij hieronder volgen 

N E D E R L A N D 1852 
No 

*1 5 Cent plaat VI dun papier Pracht ex 
5 5 Cent plaat II superbe staalblauw ex op brief met 

stempel Amsterdam 21-4-(54) 
7 5 Cent pr ex met langstempel Buitenpost' 

10 5 Cent luxe hoekrand exemplaar met stempel 
Almelo 5-12 60 Buitengewoon mooi 

35 5 Cent luxe hoekrand-paar met een stempel franco 
41 5 Cent prachtstrip k 3 stuks van plaat II 38-40 met 

stempel Amsterdam 13-3 Z J zeldzaam 
**93 1876 Va Cent no 30a (bruinrood) een weinig voor

komend zegel in luxe kwaliteit' 
**94 1876 Alsvoren' 
••95 1876 Alsvoren' 

•MOO 1891 Kon H Haar 2 / , GId no 45, luxe ex l> . 
••101 1896 Kon H Haar 5 GId no 48, luxe ex " 
**106 1913 Bovenzijde ongetand 2% cent, no 90 Av 

postfris 

NEDERLANDS I N D I Ë 
183 1949 Foutdr NDONESIA 25 et, no 353 bf praclit-

ex op brief Zeldzaam 
184 1949 alsvoren 50 et, no 356 bf op brief Pr-ex 

Zeldzaam 
190 1921 Noordportstempel Soerabaja 3-regelig in 

rood op brief 

C U R A S A O 
••198 1947 Koni|ncnburg2'/ 5 10Gld,nos179-81,pfr 

S U R I N A M E 
248 1911 Kroontjes-opdrukken nos 60-64 compl, 

pracht-ex 
249 1911 alsvoren compl op briefvoorzijde pracht-ex 

••265 1945 Banknote ser nos 220 43 compl luxe pfr 

Luchtpostzegels 
••275 1945 22 ' / op 60 no 24, F A opdruk kopstaand, 

postfris 

AMERIKA (U.S.A.) 
•439 1945 Omaha $ 1 , — no 136 pr -ex (regommé) 
•440 1945 Omaha $ 2,— no 137 pr-ex (regomme) 

**474 1930 Zeppelin 65 et, $ 1 30 $ 2 60 nos 13-15 cpl 
pfr 

U N I T E D N A T I O N S 
••480 1951 Geheel compleet' nos 1-43, Lpst 1 4, 

Bloc no 1 postfris 
••481 1951 Nos 1-11 Lp 1-4, postfrisse blokken 
••482 1953 Nos 19-20 (4 x) 25 6 29-30 31-32 (4 x), 

35 41 (3x) 42-43 (2 x) Lp 1-4, pfr 
••483 1955 Herdenking bloc no 1 postfris 

BELGIË 
••493 1918 Rode Kruis 1 plus 1 et tot 10 plus 10 Francs 

nos 150-63 compleet Postfris 

D U I T S L A N D 
Duitsland onder geallieerde bezetting 

Bizone (Anglo-Amerikaans) 
••540 1945 Nos 1-20 (3 drukken) 21 36 I en II 37-40, 

69 82 enz Postfris 
••541 1948 2 Pf 5 Mk no 41 68 met tanding var, 

compl pfr 
••542 1948 No 41-68 W-Berl i jn 1 20, 54-56 W-Duitsl 

3-6 O-Duitsl 38-40 Wurt 14-27 Saarg 
301 3 319-21 Postfris 

WEST BERLIJN 
••543 1948 Cpl ser no 1-20 (rood en zwart) 28 50 pfr 
••544 1949 Stephan Goethe Wahrung no 21-27 51 56 

Postfris 
••545 1950 Cpl ser no 57 113 Bloc 1 Postfris' 

SOWJET-BERLIJN 
••546 1948 No 1-62 Bloei (Goethe) alsmedediv andere 

uitg van Berlijn en Ostzone Postfris 

WEST-DUITSLAND 
••547 1949 Cpl ser no 1-94 ( w o Pres Heuss) Postfris 

O O S T - D U I T S L A N D (DEM REP ) 
••548 1950 Nos 1-100 102 214 247-253 Blocs 1-6, 

Dienst 1-27 (gebruikt) Postfris 

FRANSE Z O N E 
**549 1947 Baden no 1 57 Bloc 2 get en onget Postfris 

Stuks 
1 

50 
60 

49 
1 

144 

45 

78 

13 
64 

410 

Cat 
1 2 5 -

Opbr 
96 — 

—.— 58 -
125-

—,— 110-
180,-

(125,—) 140,-

( 3 0 - ) 
(30,—) 
(30,—) 
(70,—) 

(125,-) 

50,— 

27500 
3750O 

(4090) 
(3600) 

(2300) 
(500) 

40,-
60,-
52,-
65-

110-

46,-

No 
•550 

••551 
••552 

••555 

••556 

••557 

••558 

••559 
••560 
••561 
••562 

**563 
»«564 
••565 
••566 

••567 
••568 

••569 
»*570 

594 
595 

••600 
**602 
• •609 
••612 
••613 
••618 
••621 
••622 

1949 Rode Kruis blocs van Baden Rijnland Wur-
temberg, de nos 1, praktisch uttsl pracht-ex 

1947 Rijnland cpl ser no 1 52' Postfris 
1947 Wurtcmberg cpl ser no 1 52' Postfris 

Opbr 

1947 

1947 

SAARGEBIEO 
No 196 243 248-252 255 262 268 271 272, 
276 283 290 292-295 Postfris 
No 216 228 248 254 283-290 293 296 322, 
326-328 337-349 Postfris 
10 c -200 Fr en Volkshilfe 1950 no 231 243, 
263-267 postfris zonder plakkers 
Hochw Derby Kolping Europarat Anno 
Santo no 244-47 253-54 273-5 277 Lp 
12 (vouwtje) 13 Postfris 
Hochw en Ibasa no 244 47 270 Lp 12 Pfr 
No 253 5«. 268 69 272 77 291-5 Lp 13 Pfr 
Volkshilfe no 263 267 compleet Postfris 
Volkshilfe 1949 1951 compleet nos 263 267 
278 282 296-300 Postfris 
Volkshilfe 1949 1953 compleet' Postfris 
Ibasa 154-5 Fr no 270 postfris 
Alsvoren 
Tag der Briefmarke 1951 1955 compleet no 
270 291 303 (vouwtje) 321 329 342iPost'r 
Europarat no 277 Lp no 13 Cpl Postfris 
Cpl ser no 301-2 304 20 322 28 330 41 
Dienst 27-38' Postfris 

Hochwasserblokpaar 1948 no 1-2 Postfris 
Alsvoren 

FRANKRIJK 
1849 10 Centimes no 1 pracht ex 
1849 Alsvoren 
1923 Bordeaux 1 Fr no 182 postfris 
1924 Miner en Transatl no 188 A 321 Postfris 
1924 C d A no 246-256 266-269 275 277 cpl pfr 
1929 Le Havre 2 Fr no 257A postfris 
1929 Alsvoren 
1942 Compl ser nos 544-843" Postfr (841agebr) 
1949 Compl series nos 844 968' Postfris 
1954 Compl series nos 969 1080' Postfris 

1948 

1948 

1948 
1949 
1949 
1949 

1949 
1950 
1950 
1950 

1950 
1952 

(30,—) 4« -

( 2 5 - ) 50-

30,— 36-

120,— 92 -

5 
5 
24 

87 50 
87,50 
76 — 

52 
52 
44 

93,-
165-

285 — 

260,-
80-

Luchtpost 
••623 1927 2 5 Fr no 1-2 compleet Pracht ex 
••626 1936 50 Francs no 14 postfris 
••627 1936 50 Francs no 15 postfris 

ISRAEL 
••635 1948—1956 Geheel compleet Yvert nos 1 115 

luchtpost 1-15 Bloc no 1 dienst 1 4 Port 
1 20 Alles postfris zonder plakkers Aanwe
zig zijn bovendien no 1 3 doorstoken 10-14 
en 22 25 in paren met tussenstrook en idem 
téte-beches 27 28 tezamenhangend paar en 
téte béche paren bovendien 38a 41 ca ook 
met tussenstrook Waardevol geheel" Cat 
ca 121 000 Frcs 

• •636 1948—1956 Geheel complete collectie Yvert nos 
1 115 Luchtp 1-15 Dienst 1-4 Geheel com
pleet met, Tabs Alle zegels postfris zonder 
plakkers Zeldzaam en waardevol geheet 

ZWITSERLAND 
697 1850 Rayon 11 lil 10 Rap no 15 (3 var) 23 pr ex 
713 1850 Téte-beches nos 120a 485 (beh 134a 19ea 

243a, 387a) en enkele tezamenh waarden 
Pracht ex 

Bloes 
••742 1934 Naba blocje no 1 postfris 

105-
135,-

Dienstzegels 
759 1922 S d N 5 rp 10 Fr no 17 31 cpl Pr ex 
761 1922 B I T 5 rp 10 Fr no 32 45 cpl Pr ex 
763 1924 S d N 2% rp 2 Fr no 46 60 46A 48A, 

50A pracht exemplaren 
770 1924 B I T 3 Fr no 75A pr-ex 

30000 140— 771 1924 B I T 5 Fr no 76 pracht exemplaar 
772 1924 B I T 10 Fr no 77 pracht-exemplaar 
781 1939 S d N en B I T 3 5 10 Fr nos 175180 

pracht exemplaren 
••784 1944 Courier du B I T 3 rp - 10 Fr nos 227-247, 

compleet postfris 
5100' 31 — 785 1944 Alsvoren gebruikte pracht exemplaren 

»•786 1944 Education 3 rp - 10 Fr no 248 268 postfris 
5250 48— 787 1944 Alsvoren gebruikte pracht exemplaren 

788 1946 Cpl ser no 269-295 316-337 Pracht ex 
••789 1948 Santé cpl ser no 270 78 338-53 Postfris 

9675 7 2 — ••790 1948 Cpl ser no 279 95 316-37 354 61 Postfris 
••791 1950 Nations Unies 5 rp 10 Fr no 296 315 pfr 

792 1950 Alsvoren gebruikte pracht ex 
6000 50— 793 1950 Santé e-\ Réfugiés nos 338 361 complete 

series Pracht exemplaren 
6450 5 6 — **794 Tezamenhangende paren Zumstetn nos Z 1-8 10, 
6500 5 4 — 13 S I 4 6 711 111,17,22 23 30 32 43-45 Pracht

exemplaren Cat Zumstein Zw frcs 5 0 0 — " 

12 
52 
52 

78 
72 
18 

13 
6 
17 
5 
15 
21 
1 
1 
6 
2 
51 
2 
2 

1 
1 
1 
2 
18 
1 
1 

310 
125 
117 

2 
1 
1 

6250 
4755 
11225 

6160 

6945 
5575 

6400 
5050 
6860 
3500 

7100 
8100 
2750 
2750 

3600 
2500 
5000 
11000 
11000 

5000 
5000 
3500 
4250 
8950 
7000 
7000 
7570 
(7215) 
(5000) 

5000 
8500 
5750 

50,— 
42,-
82 — 

52 — 
70 — 

62 — 

64 — 
54 — 
62 — 
35 — 
72 — 
76 — 
36 — 
35 — 
50 — 
28,-

56,— 
145,— 
150 — 

35,— 
33 — 
25 — 
24 — 
66 — 
40 — 
45 — 
50 — 
48 — 
48,— 

33,-
58,— 
41,— 

232 

147 

4 

197 

121000 

(107500) 

8250 

16575 

1325 — 

2325,— 

70 — 

80 — 

24 

65 

5500 

15 
14 
18 
1 
1 
1 
6 
21 
21 21 
21 
49 
25 
47 
20 
20 

11570 
13400 
11715 
6000 
5500 
6000 

7200 
(5250) 
4750 
(5250) 
5250 
(3630) 
(4650) 
4200 
(4350) 
(4350) 

78 
74 
70 
38 
35 
38 
51 
35 
31 29 
34 
21 
2» 
24 
28 
30 

(5250) 

— 210,-

— 74-

7300 52-

10845 72 -

10290 78 -

Alle opbrengstprijzen zijn zonder het opgeld ad 12V^%' 
Ook voor U bestaat gelegenheid van ds hoogconjunctuur te profiteren door in te 
zenden voor onze a s voorjaarsveiling 
Doe het nu* Op belangrijke inzendingen renteloos voorschot Vraagt onze gun
stige verkoops-voorwaarden 

VEILEN MET SUCCES? - RIETDIJK N.V. UW ADRESII 
J. K. RIETDIJK N.V. - DEN HAAG 

Telefoon (01700) 11 70 20 - Giro 420875 - Lange Poten 15A o 



De HOGE KLASSE 

van onze ZICHTZENDINGEN 
is in de postzegelwereld EEN BEGRIP 

geworden 

Vandaar dat steeds MEER AANVRAGERS er toe over gaan 
om BIJ ONS een zichtzending aan te vragen. 

Di t k o m t door onze: 

■ ^ Jarenlange ervaring 

^ Billijke prijzen 

■^ Uiterste verzorging 

VV Werkeli jk E N O R M E keuze van zogoed als 
alle E U R O P A en OVERZEE landen 

BIJZONDERMOOhNED. enO.R., ENG. KOL., LUXEMBURG, 
DANZIG, SKANDINAVIË en TSJ.SLOW. 

Een PROEFZENDING kan U hiervan overtuigen... en leest U 
eens wat anderen over ons schrijven: 

■ „ Z O D A T MIJ N A OVERLEG M E T E N I G E 1 
S RELATIES O P ZEGELGEBIED U W ADRES = 
1 W E R D A A N B E V O L E N " J 
g zo schreef ons de Heer G. J. te A. B 

AARZELT DUS NIET en vraag P.O. even aan fs.v.p. opgeven: 
beginnend, gevorderd of vergevorderd en gebruikt en/of ongebruikt^ 

P O S T Z E G E L H A N D E L 

Fa. H. OVERDUIN 
Bartolotti laan 32  SOESTZuid  Te l . K 29553924 

SPECIALISTEN IN ZICHTZENDINGEN 

1 ZICHTZENDINGEN V A N FA. H. OVERDUIN EEN TRADITIE 1 

• For exchange partners m foreign countries 
• Für TauschPartner mi Ausland 

• Pour colkcttonneurs dans tous pays 
Inlichtinien: Hilversum 

Holland 

MAGAZIN INTERNATIONAL Europ. 

WIJ KOCHTEN: 

Een grote collectie EUROPA ( tot 1940) 
waarin vele zeldzame zegels en series. Zend ons Uw mancolijst 
of loop eens bij ons aan. Een zeldzame gelegenheid om weer 
eens te snuffelen. 

riNE OE BUHR 
T Z 

A M S I E R OAM 

Ook voorradig een corr^plete collectie NEDERLAND en O.G., 
waarbij de Porten in de 4 typen. 
De orders worden uitgevoerd >n volgorde van binnenkorr)st. 
Wacht niet met bestellen want alles is slechts eenmaal aan
wezig

P O S T Z E G E L H A N D E L T I N E DE B U H R 
N.Z. Voorburgwal 347  AMSTERDAM 
Telefoon 33324  Giro 566731 

SPORT  RODE KRUIS LUCHT

POST VERENIGDE NATIES 
Aanbieding geldig gedurende één maand. 

Levering zolang voorradig. 
DOMINIKAANSE REPUBLIEK 

Oiympiadcscrie met opdruk (8w.) ƒ 5,—. Rode Kruis en emGleem van 
Verenigde N'atics niet de resolutie van het assemblee, waarbij de Sovjet-UnJe 
werd veroordeeld wegens daden in Hongarije. De toeslag komt ten goede 
van de Hongaarse vluchtelingen. 4 blokken (2 getand en 2 ongctand). 
Compleet met Luchtpost ƒ 80,—. 

POSTZEGELHANDEL „FAVORIET" 
Zomerzorgcr lam 15 - BLOEMENDAAL — TeL 02500-25478 — Giro 553801. 

BUITENLANDSE POSTZEGELS 
BIJ VEILING TE KOOP 

8 mei 

15 mei 

Een algemene koop buitenland met uitmuntend 
Danzig, Frankrijk en andere Europese landen. 

Griekenland, een gespecialiseerde studie 
enveloppen en afstempelingen. 

van 

Geïllustreerde catalogus 1 /- per stuk. 
Opbrengstprijzen 2/6 per stuk (verkrijgbaar ongeveer 
één maand na de veiling). 

ENGELSE KOLONIËN (ongebruikt) 

„Silver Jubilee" 1935 
complete collectie, 249 stuks (frs 73285,—) f 350,— 

„Coronation Kiiig George V I " 1937 
complete collectie, 202 stuks (frs 8000,—) f 42,50 

„U.P.U.-herdenIcing" 1949 
geheel volledige collectie, 317 stuks f 165,— 

Postzegelhandel G. KEISER & Zoon n.v. 
Passage 25-27 - Den Haag - Telefoon 112438 - Giro 4262 

Te koop bij onderlinge overeenkomst 

C O L U M B I A 
De handgeschreven stads-vernietigingen, zijnde het geheel 
van bijeengebrachte stukken door de heer Charles Jewell . 

939 postzegels 
Prijs £ 600 - Volledige gegevens worden op aanvrage verstrekt. 

ROBSON LOWE LTD. 
50 PALL MALL - LONDON S.W.I. 
Telefoon TRAfalgar 4034 Telegrammen: „Stamps, London" 

Wanneer wordt ingegaan op deze advertentie vermeldt dan a.u.b. dat U deze zag in het 
Nederlandsch Maaridblad voor Philatelie. 



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 rubriek KLEINE ANNONCEN uitslui
tend advertenties geplaatst kunnen worden van leden der aan
gesloten verenigingen 
Deze annoncen kunnen niet onder nummer worden opgenomen 
en dienen derhalve volledig naam en adres van de steller der 
advertentie te vermelden Adm PHILATELIE. 

AANGEBODEN: 55 compl series Tsi 
Slowakije ƒ 10,—, 400 versch zegels 
Frankrijk ƒ 10,—, 200 versch zegels 
Hongarije na 1950, gr formaat f 10,— , 
Indonesië 29/33 a f 0,40 per 10 series 
f 3,75, 58/62 ä f 0,45 per 10 series 
f 4,25, alles plus por to P Kroezen, 
Weth Goyaertsstraat 14, Ti lburg Giro 
354642 

Te koop aangeboden verz postfns 
H O N G A R I J E getand en ongetand ( ± 
260 000 Yv francs) en veiz Tsjecho-
Slowakije postfns ± 140 000 Yv francs 
A { V Rijsbergen, Usselstraat 75i 
Groningen 

Aangeboden een collectie RUSLAND, 
frs 215,000,— Yvert & Tellier, 1957, 
Prijs / 800,— Collectie Zuid-Amerika 
S van Berg, Lcidsestraat 49, A'dam 

Wilt u een Z I C H T Z E N D I N G VAN 
N E D EN O.R. tegen scherpe prijzen» 
Gaarne zenden wij u die toe He t \ e i -
phcht u tot mets, alleen spoedig re tour 
/i-ndcn C Bol, Yerseke 

Boekjes met O U D EUROPA in pr ima 
kwaliteit tegen aantrekkelijke prijzen 
Vraagt zichtzending M Schouten, Goe 
janverw dijk 1, Gouda 

M U N T E N te koop gevraagd grotere 
verzamelingen als ook kleinere partijtjes 
en numismatische boeken Aanbiedingen 
gaarne aan E ten Kate Jzn , ant iquair , 
Sassenstaat 72, Zwolle. 

Gevraagd afgeweekte BUITENLANDSE 
MASSAWAAR Ik geef voor Belgie-
Engeland-Frankrijk Duitsland f 1,10 per 
1000 stuks Andere landen ƒ 1,40 per 
1000 stuks Groot formaat plaatjeszegels 
(gemengd) en Indonesië (gemengd) f 0,60 
per 100 stuks Alles afgeweekt W Kab-
bedijk. Vermeerstraat 130, Den Haag 

Te koop VERZ. G E H . W E R E L D m 
Schwancnb album ƒ 150,— Mooie 
koop voor begin verz Adres } H 
Bezemer, Schieweg 7, Rot terdam Telef 
43909 

Gevr te ruilen of te koop SAAR no 
Kolping, Volkshilfe 1949, 1950 Rode 
Kruis 1950 Aangeboden 100 kinder , 
zomerzegels ä j 20,— J van Oosten, 
Machineweg 18, Aalsmeer Giro 200077 

C O N D O R ZEPPELIN. Heb no 14, 19 
tn 16 in ruil voor no 12, 17, en 15 
Heb ook Bolu ia 3B/3C Alles ongebr 
A V d Rijdt, Hemelrijkstraat 100, 
Helmond 

Te koop aangeboden PRIMA VERZA
MELING O en W Duitsland en Saar-
gebicd Prijs ƒ 800,— Van particulier 
aan particulier (geen handelaars) Br 
aan P Tesselaar, Herzogst iaat 6, Den 
Helder 

Te koop aangeboden van Rijksveiling 
onuitgezochtc H O G E WAARDEN BUI
T E N L A N D i J 4,75 per 50 gram en 
ƒ 9,— per 100 gram franco Na ont 
vangst per postwissel aan ï Kuiper, 
Reggestraat 10 te Almelo 

Te koop POSTER. NED. 573/6 / 1,15, 
578/82 ƒ 1,10, 652/6 ƒ 1,— 3 series 
samen ƒ 2,95, per 10 ƒ 28,50 bet 
vooruit , boven f 10,— franco H Bui-
zert Nobelstraat 55, Rot terdam 

ZEND NED. POSTZ of Nooid Europa 
aan A di Simone, Via Papireto 48, 
Palermo Italië en u krijgt Italiaanse en 
andere zegels gelijke waarden terug, 
basis Yvert 1957 of aantal tegen aantal, 
corr Franse taal, event inl H Al-
brecht . Stille Veerkade 22, Den Haag 

Wegens overlijden pracht WERELD
VERZAMELING 1840-1956 aangeboden, 
div kwaliteiten, ca 70 000 vcisch in 
12 albums, Yvert ± frs 3 500 000,—, 
uitsl aan part , niet m gedeelten Uitsl 
brieven aan J Kroese Jr , Campheibeek 
laan 13/14a, Zwollerkerspel 

Hebt u manco's van POLEN, RUS
L A N D , H O N G A R I J E , T S C H E C H O -
SLOWAKIJE, OOST- en WEST-DUITS
LAND vanaf 1930 tot hedcn> Zend uw 
niancolijst, waarna aanbieding volgt 
A C M Oor, Soeiabayastraat 18, 
Utrecht 

N E D E R L A N D ENGROS „ E U R O P A " 
10 en 25 c , poatfr , 25 c gebi tegen 

hoge prijs te koop gevraagd Te \ens 
zoek ik 2'/- en 5 gl nrs 630/31 gebr 
en alle weid series 1949/1956 postfr en 
gebr in kwantum R Kormos, Voor
burg, Pr Mariannel 152 

Te koop gevraagd N E D E R L A N D postfr 
no's 79 en 80 Tevens alle soorten mun
ten Minnebruiker Savornin Lohman-
laan 86b, Rot terdam 

VERZAMELAAR vraagt collectie te 
koop zowel van Nederland en O R als 
van Europa en/of Overzee Contante be
taling H Domensino Pr Roosevelt-
laan 2, Helmond 

FIRST DAY COVERS van de VER 
NATIES, vanaf no 12 te koop gevraagd 
Ook losse zegels of series gebr of on
gebr komen in aanmerking Desgewenst 
in ruil voor F D C of losse zegels van 
Nederland, Antillen Suiiname N 
Guinea of Israel enz Aanbiedingen aan 
H Lansdaal, Vrouwenstr 3, Leiden 
Tel (01710) 23233 

Tc koop H O N G A A R S E POSTZEGELS 
Olympiade 1952 30 F (Yvert no 1046) 
per vel van 50 st Prijs ƒ 2,25 M W 
Rot te Hoofdpoortstraat 27, Zierikzee 

Wie kan voor ons enige honderden zichtboekjes maken? 
Brieven onder no P 879 aan Boom-Ruygrok N V , Haarlem 

MASSA WAAR WIJ betalen voor afgeweekte België Fianki ijk-DMitsland-
Engeland f 1,— per 1000 Andere landen ƒ 1,25 per 1000 Gebundeld per 

sooit lO*"/© meer Plaatjeszegels groot formaat f 0,50 per 100 (goed gemengd 
60 et per 100) 
Posizcgelbandel A. DE M A N , Gen. v d Hcydenstraat 20, Dordrecht 

Te koop gevraagd: 
Verzamelingen 
Partijen 
Betere losse 

postzegelf 

Speeiaal interesse voor oude zegels 
■van de gehele wereld 

AANBIEDING 
SURINAME 

1873 Koning 1 c gebr . . ƒ 1,10 
Koning 2VJ C gebr . . „ 0,35 

1892 2'h op 50 c . . . . . 3,75 
1945 Lp nrs 24-26 n . „ 23,50 

Blanco albums met 100 bladen in 
schroefband f 4,70, f 5,50, ƒ 7,50 
en f 12,— (Schaubek formaat) 

Vraagt toezending gratis prijslijst 
Schaubek albums 

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

Bondsalbum K 11 . „ 8,50 
„ H o l l a n d " album . „ 14,— 
Alsv binnenschroeven . . „ 15,— 
„ D A V O " album . ,. 22,50 

Groot msteekboek 
26 X 32 cm 10 bladen 
ieder blad aan 2 zijden 
12 stroken ƒ 11,— 
Alsv 20 bladen ,. 19.80 

Insteekboekjes ƒ 0,90 f 1,— 
ƒ 1,50, f 2 , - , f 3,50, f 3,90, 
f 6,75 

Schaubek Europa 
Schaubek Overzee 
Schaubek '*e ie ld 

ƒ 1 5 . -
„ 20,25 
„ 18,— 

H A G A ' s POSTZEGELHANDEL 
Gravenstraat 24 
Telefoon 43940 

Amsterdam-C 
Giro 425549 

1 W I J bieden aan: 
1 Nederland 

no 3 gebr 
)» 6 Kebr. 
» 12 gebr 
t, 14 ongebr. 
„ 16 ongebr. 
„ 45 ongebr 
}i 80 ongebr 
,> 101 ongebr 
„ 130/131 ongebr. 
„ 130/131 gebr 
„ 163/165 ongebi 
Tentoonstelling '24 ongebr 
Salve Hospes ongebr 
Wilhelmina 347/349 ongebr 
Roltanding paren 1/18 

ongebr 
Roltanding paren 19/31 

ongebi 

1 Te koop gevraagd V 

ƒ 2 5 , -
„ 17,50 
„ 22 50 
,. 30,— 
„ 18,— 
,. 58,— 
*. 90,— 
» 90,— 
.. 44,— 
.. 33,— 
,. 21 ,— 
.. 16,— 
.. 10,— 
„ 27,50 

„ 120,— 

„ 37,50 

Roltanding paicn 57/70 1 
ongebr J 30,— 

Roltanding paren 71/73 
ongebr „ 20.— 

Vliegpost 6/8 ongebr ,, 14,— 
Port Type I ongebr no 28 „ 21,50 
Por t Type II ongebr no 28 ,, 30,— 
Por t Type III ongebr 

no 28 „ 20,— 
Nederland ZEER ZELDZAAM. 
P O R T O N G E B R U I K T 
N o 37 f, 38 f 39 f 41 f, 42 f, 43 f. 
f 140,00 
Ned. Indie 
N o 287 ongebr ƒ 100,— 
„ 289 gebr „ 52,50 
„ 360/361 ongebr , . 26,— 
Brandkast 1/7 ongebr „ 48,— 
LUXF P O R T N O 1 O N -

G E é R U I K T „ 135,— 

erzamelinjen Partijen Losse zegels of series 1 
Postzegelhandel JAC. ENGELKAMP 1 

SPUISTRAAT 301 AMSTERDAM GIRO 312696 TELEFOON 30998 

VOORDELIGE AANBIEDING 
België 

1 513-518 o / 6,50 
519-526 o 
532 537 o 
583 592 o 
593 601 o 
603 614 o 
615 622 o 
639 640 o 
701 709 o 

, 3,25 
, 2,25 
, 0,85 
, 0,90 
. 1,60 
. 0,90 
, 1,35 
. 1.50 

Liechtenstein 
L24-33 g f 19,— 
Griekenland 
194 g f 5,50 
Duitsland 1 
697 702 g ƒ 0,90 
439 440 g „ 2,25 
663-666 g „ 0,25 
L43-53 o „ 8,25 

1 Di t IS slechts een kleine greep ui t onze voorraad Wij hebben momenteel 1 
zeer aai dig Duitsland na 1945, Monaco, Philippijnen, Nw-Zeeiand enz 
Stuurt ons daarom uw mancolijstcii Er is altijd wel iets voor u bij tegen 
40 50 '/• Yvert Bestellingen p postwissel Boven f 10,—, toezending franco. 

P O S T Z E G E L H A N D E L V. d. W E T E R I N G H 
Hoogst iaat 33 — LEERDAM 

J. G. MILLAARD 
FILATELIST - EXPERT 
BEËDIGD MAKELAAR 

KEURT zegels van EUROPA tot 1900 volgens spectraal-
analyse, microanalyse en microfotografie, met analyselamp en 
alle technische hulpmiddelen, aan de hand van uitgebreid verge
lijkingsmateriaal. KOSTEN 2-4»/, Kaulogus, minimum Fl. 2.50 
per zegel. KOOPT falsifikaten en filateltstische boekwerken. 

HOVENIERSWEG 18 • TIEL - Telefoon 3879 - Postgiro 229209 



DE 

NEDERLANDSCHE 

POSTZEGEL

VEILING 

Rokin 58  AmsterdamC. 
T e l . : 30261 42380 

REGELMATIG GROTE 
INTERNATIONAAL GERICHTE VEILINGEN 

Op belangrijke objecten wordt 
gaarne voorschot verleend. 
Inzendingen dagelijks. 

Onze LAATSTE VEILING in dit seizoen zal in begin juni a.s. worden 
gehouden. Tot 1 mei a.s. kan voor deze zeer belangrijke veiling nog 
beter materiaal worden toegevoegd. 

NEKKERS 
POSTZEGELVEILING 

Postbus 22 ■ T e l . 0250023074 en 25478  B L O E M E N D A A L 

VEILING op zaterdag 27 april 
in „Frascat i" , A m s t e r d a m . 

Vóórfilatelistiscbe brieven, collectie Nederland 

met topnummers. 

" ^ 

sinds 1892 
regelmatig belangrijke 

internationale veilingen 
postzegels 

verkopen = vertrouwen 
laat daarom uw zegels verkopen door een 
firma die b e w e z e n heeft uw vertrouwen 
waardig te zi jn! 
to t 22 april kunt u uw verzameling of het 
gedeelte dat u niet meer interesseert inzen

den voor de meiveiling, indien gewenst krijgt 
u vóóraf opbrengsttaxatie. 

|. I. van diëten 
postzegel vei I i ngen 

noordeinde 37  den haag • t e l . 01700 11.48.36 

N E D E R L A N D 
1949 Kind 
Wereldpost 
1950 L. Universiteit 

Kind 
1951 Zomer 

Kind 
1952 Riebeeclt 

Riebecck 
Stempel Culemboiß 
1952 Mimen 

Zomer 
100 iaar P . T . T . 
I .T .E.P . 
Kind 

1953 Watersnood 
Zomer 
Rode Kruis 

Port steeds 

FIRSTDAYCOVERS 

ƒ 

^̂  ^̂  ,, 

3.50 
1,25 
1,25 
2,50 
2,25 
1,75 
2,25 

4,— 
1,25 
2,— 
0,75 
2,75 
1,50 
1,— 
2,— 
1,75 

1953 Kind 
1954 Zomer 

Bonifatius 
Plesman 
Kind 
Sta tuut 

1955 Zomer 
Bevriiding 
Kanker 
Kind 

1956 Kind 
1957 Zomer 
Verder vele series 
len, Suriname. Tc 
F. D. Covers var 
Overz . Gewesten. 
F.D. Covers-album 
50 brieven f 4,50. 

van Ned. 
koop g 
Nederla 

Losbladi 

extra. Or^bekende cliënten vooruitbetaling. 

J. 
N.Z Voorburgwal 248 

M E B U S 
- AMSTERDAM Postgrro 330*5 

f 1,75 
2,— 
0,60 
0,65 
1.50 
0,65 
2,— 
0,50 
1,50 
1,50 
1,50 
1.25 

Anti l- 1 
V 

IC 
raaßd 

en 

voor 

ALBUMS 
INSTEEKBOEKEN 
SUPPLEMENTEN 

J 

DE BEFAAMDE KA-BE 
KWAUTEIT5' 
ARTIKELEN 

Thans weer onbeperkt leverbaar! 
Vraagt 

Uw winkelier 
de KA-BE 

prijslijst 1957 
„KA-BE" Briefmarkenalben-Verlag, Aschersleben 

Hoofdvercegenwoordiging voor Nederland en België 

G E U Z E N D A M ' S POSTZEGELHANDEL C/V 
TORENSTRAAT 89 DEN HAAG 


