


Wederom een zeer Imporfanfe veiling 

VEILEN 

MET 

SUCCES? 

• 

RIETDIJK N.V. 

UW 

ADRES! 

Ons werd de verkoop opgedragen van een enorme Europa-verzameling, die verkocht zal worden in onze 

2 1 8 ^ P O S T Z E G E L V E I L I N G 
op maandagmiddag en maandagavond 27 mei a.s. alsmede dinsdag
middag 28 mei a.s. te 's-Gravenhage in Café-Restaurant „Den Hout", 
Bezuidenhout 11. 

Zi j bevat vele zeldzame zegels en series zowel klassiek als modern, waarbij verschillende landen 
geheel compleet. Bovendien bevindt zich in deze veiling een bijzonder mooie afdeling zeldzame 
luchtpoststukken van, naar en in Indië. 

Onder de hamer komt o.a. Nederland en O.R, practisch compleet, zowel gebruikt als onge 
bruikt, België met de zeldzame series, Duitsland met Vineta-opdruk, modern Duitsland met o.a. 
Saargebied compleet, inclusief 2 pf. Sarre/Beieren, Engelse Levant met Soloniki-uitgifte compleet, 
Israël, veelal met tabs, Bloes 10 Fr. groen Luxemburg, Liechtenstein, Wipa, U.P.U.-uitgiften 
der gehele wereld, zeldzame Spaanse zegels, enz. enz. enz. 

Voor serieuze reflectanten zijn nog enkele veilingcatalogi op aanvraag beschikbaar. 

J. K. RIETDIJK n.v. - DEN HAAG 
Telefoon 11.70.20 (01700) — Giro 420875 — Lange Poten 15A 

267/68 
269 
270/73 
274/77 
278 
279/82 
283/86 
287/88 

N E D E R L A N D (Prma gebruikt) 

0,70 
0,25 
2,50 
1,50 
0,75 
1,25 
1,40 
0,85 

289/92 
293/95 
300/04 
305'09 
310/12 
313/17 
318/22 
323/24 

0,80 
0,25 
0,65 
0,70 
0,20 
0,55 
1,— 
0,40 

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

ƒ 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 

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

Betaling met beitel), of otider remb. Orders beneden /' 10,— porti extra. 
T e koop gevraagd Series Nederland & O.G. Aanbiedingen met priis worden 
p .o . be.intwoord. 

Nederlandsche Postzegelhandel A. M. N. v. d. Broeke 
N.Z Vooi burgwal 316, Amsterdam, Postgiro 165298. 

Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Platanenweg 12 AMSTERDAM - Telefoon 50959 

Postgiro 49<«0/ (Bli viaduct Wibautstraatl Gem. Giro M 3658 

Betaal goede prijs. 

Ook grote objecten tegen contante betaling. 

UITNODIGING 
Postzegelbeurs in Rotterdam 
Voor alle verzamelaars in Rotterdam en omgeving te houden op 
zaterdag 1 juni a.s. van 1 tot 6 uur in Gebouw Noordsingel 193. 

Te bereiken met tramlijn nr 14. Gelegenheid tot ruilen, 
kopen en verkopen. 

Georganiseerd door het Verbond van Postzegelhandelaren 
in Nederland. 

Vrije toegang boven ib /aar. 
Uw b e z o e k w o r d t ten z e e r s t e op prijs g e s t e l d . 

Secretar iaat: F. B. STENGS, A d m . 
de Ruyterweg 89, Amste rdam-W. 

C U R A g A O 

no 74/74a ongebr. ƒ 10,— 
,, 74/74a gebr. ,, 7,— 
,, Jubileum 1923 ongebr. „ 65,— 
„ 1934 300 jaar herdcnkiiiR 

ongebr. „ 75,— 
„ 141/152 ongebr. ,, 21 ,— 
„ Bernhard Fonds ont;ebr. ,, 70,— 
„ VIR . P . 1942 ongebr. , 48,— 
,, Help-Help ongebr. 11,— 
„ Lucht Post 69/88 

ongebruikt - ,, 180,— 
,, Port no 2 5 et type 11 

ongebruikt ,, 150,— 

Landenverzamelingen en r 

Postzegelhandel Ji 
SPUISTRAAT 301 AMSTERDAM 

Poi t no 3 10 et type II 
ongebruikt „ 

SURINAME 
no 15 ongebruikt f 

,, 60/64 ongebr. Kroontjes „ 
„ 197/199 Spitfire ongebr. „ 
,, 40 ongebruikt ,, 
„ 202/205 en vig.p. no 23 
ongebr. „ 

„ 229/243 Banknote ongebr. 

,, 308 Blokje ongebruikt ,, 
,, Vliegpost 24/26 ongebr. „ 
„ D.O.X. op brief 
,, Por t 1950 ongebruikt ,, 

estanten bieden wij aan. 

^C. ENGELKAMP 

30,— 

32,50 
72,50 
1 6 , -
50,— 

19,— 

50,— 
2,— 

20,— 
130,— 

18,— 

GIRO 312696 TELEFOON 30998 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Verzamelingen, partijen engrosposten en kilowaar. 

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



Voor hen die het weten 
k 

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

Verlangt onze post-catalogus gratis! 

Vraagt a.u.b. inlichtingen 

betreffende het Shanahan 

"DOUBLE-BARREL" 
plan 

dat u in staat stelt 

ledere kavel van onze veilingen 

veel goedkoper en onder 

bepaalde omstandigheden bijna 

OM NIET 

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



■ ]y II o tJ D 
rort dit nummer 

De nieuwe bondsvoorzitter 111 
Rond de bondsdagen 112 
Jub i l eum Haagsche Phi la te l is tenvereeniging . . 118 
Neder land 119 
J. de Sperat i 119 
Luchtpost 120 
Tentoonstell ingen 120 
Stempels 121 
Stempeling van brieven e.d. in Neder land met 

plaa t snaam en dagtekening 122 
Pos ts tukken 125 
Li te ra tuur 126 
Nieuwe uitgiften 127 
Bonds en Verenigingsnieuws 131 

AANBIEDING 
VERENIGDE NATIES: 

Yvert no. 141 + lp. 14 + blok no. 1 geheel postfr. cp). 
no. 2122 pfr. 
no. 2324 pfr. 
no. 3839 pfr. 
Gezondheidsorganisatie 
Assemblee 
Ook de andere series op aanvraag los leverbaar. 

ENGELSE K O L O N I Ë N : 
U.P.U. 1949 geheel pfr. cpl. 
Syrié (Frans): 276/77 + lp. 112/14 
lp . 107/111 
lp. 115/121 

Rotterdan 

RO P O S T A 
V. .^drii.hemwe2 16 

ƒ 277,50 
6,50 
9,— 
4,— 
4,— 
3,50 

ƒ 145,— 
„ 8,50 
„ 4,75 
„ 5,50 

• 
— Giro 645966. 

N I E U W E E N R E C E N T E U I T G I F T E N 
Ongebruikt 
A N D O R R A : 500 fr luchip. ƒ 6,75 
BELGIË: Vereldtcnt . (2) „ 0,60 
»ELG. C O N G O : por tz . (7) „ 1,40 
I N G E L A N D : 2 d. nw. kl . „ 0,12 
AUSTRALIË: 1/6 frank.zegel 

/onder waterm. „ 0,60 
4,10 d. en 1/7 nw. frank, 
zegels ,, 1,75 
Ziiidpoolgebied 21— (1) „ 1,25 

CEYLON: 100 jaar postz (4) „ 1,55 
G'HANA: onafhankelnkhcids 

serie (4) „ 1,40 
idem, fr.ink.zegels met 
opdruk (9) ,, 14,— 

INDIA: Decimale valuta 
(11) ,, 2,45 
idem, dicnstzegels (9) „ 1,60 
idem, met opdrukken voor 
Laos, Cambodge en Vietnam 
(15) „ 5,25 

MALTA: St. George Cross 
(3) „ 1,10 

PAKISTAN: dag der Republiek 
(3) compl. ,, 12,— 

T A N G I E R : 100 iaar Britse Post 
serie t/m 1/6 (17) „ 7,25 
idem compl. serie t^m 10/-
(20) ,, 19,50 

CUBA: 50 ir padvinders (2) ,, 1,15 
OOSTDUITSLAND: 20 pf. 

dicnstzegel 7ijdedraadpapier 
(1) „ 0,04 
5 larcnpianzegels nw. water
merk (7) „ 0,90 

Natuurbescherming (3) 
BERLIJN: Inter Bau (2) 
EGYPTE: Moederdag (1) 

Overwinning bij Rosetta 

Heropening Suezkanaai (1) 
Al-Azhar 1000 jaar (3) 

FRANKRIJK: Geleerden (4) 
Uzès (1) 
Verzetsstrijders (5) 

CAMBODGE: Uno serie (3) 
LAOS: Muziekinstr. (6) 
REUNION; 

luchtpost 
T U N I S : 1 

heid (6) 
portserie 

200 frs. CFA 

iaar onafhankelijk-

(8) ", 
JAPAN: Uno zegel 
LYBIË: Uno serie (2) 
N O O R W E G E N : 1 Kr. dienst „ 
DENEMARKEN: Komnkliik 

Museum (2) ,, 
OOSTENRIJK: Anton Wild-

gans (1) ^ ,, 
PERU: Olymp, spelen serie 

met blok compl. ,, 
POLEN: Nat . Postz. tentoonst 

(1) 
SAARLAND: Saarmesse (1) „ 

9 nw. frank, zegels Pres. 
Heuis (9) 

SYRIË: Evacuatie Por t 
Said (2) 

VATICAAN: San Domcnico 
Savio (4) ,, 

1,15 
0,60 
0,20 

0,20 
1,65 
0,75 
1,— 
0,18 
1,— 
2,25 
8,50 

6,— 

2,10 
1,15 
0,20 
1,05 
0,72 

0,65 

0.20 

19,50 

0,22 

4,50 

0,60 

0,85 

.Mie aanbiedingen zijn vrijblijvend. Orders minder dan f 10,— por to extra. 

L V R A A G T T O E Z E N D I N G 
G R A T I S M A A N D E L I J K S N I E U W S B U L L E T I N 

S>. 91. Santport 
Postzegelhandel - G R O N I N G E - N 

Postgiro: 277850 - Tel. 05900-27768 - Gr. Kr. Elleboog U 

Belangr i jke Postzegelvei l ing 

Zaterdag 2 5 M E I 1957 
in „Frascati" - AMSTERDAM 

Verzameling E U R O P A 
met vele topstukken 

Klassieke zegels - modernere series 
prachtige restanten 

BLOEMENDAAL 
Postbus 22 HEKKER's POSTZEGELVEILING Tel. 0 2 5 0 0 - 2 5 4 7 8 



). C NORENBURG Welgeicgenlaan 71 - Drrebergen 
Telefoon K 3438 No 2162 

CORRESPONDENTIE OVER ADVERTENTIES: 
800M-RUYGR0K N V 

Ged Oudegracht 138 Haarlem - Tel 17<50 (4 lijnen) 
Postgiro 37758 

RAAD V A N BEHEER 

Secr Godelindeweg 44 Naurden 
Penningmeester Hyacintplein 5 - Breda Giro 344900 

Verschijnt de viiltiende van iedere maand 

ABONNEMENTSPRIJS 
Gratis voor de leden van aangesloten verenigingen. 

Voor met-aangeslotenen (bi| vooruitbetaling) 
franco per post per |aar 10,— 

Afzonderlijke nummers lopende jaar 
en voorafgaande jaar f 1 ,— 

Nummers van vorige jaargngen, per nummer f 0,25, 
alles plus porti 

3Ae jaargang - mei 1957 (393) 

telie 

Foto D A van Loon - Den Helder 

Drs. W. J. BTJLEVELD. 

Op 26 april 1957 is een nieuw bestuur van de Neder
landse Bond van Filatelisten-verenigingen samengesteld. 

Met de foto van de voorzitter begroeten wij het gehele 
bondsbestuur en geven uiting aan onze overtuiging, dat 
een vruchtdragende en prettige samenwerking in de toe
komst alleszins verwacht mag worden. 

De Raad van Beheer. 



Rond de bondi 
HOOGTIJDAGEN DER FILATELIE 

In de kop van Noord-Holland, waar het vasteland zich gaat 
voortzetten in een eilanden-rij, ligt de bekende Marinestad 
Den Helder, waar wij drie dagen te gast waren tot het bij
wonen van de 49ste Algemene Vergadering van de Neder
landse Bond van Filatelisten-Verenigingen en de 45ste Ne
derlandse Filatelistendag, welke daar van 26 t/m 28 april jl. 
werden gehouden. 

Wij hebben daar weer mooie dagen beleefd, hebben er onze 
filatelistische kennis verrijkt en er filatelistische vrienden 
weer ontmoet. Ook piettige dagen waren het, waarin de fila
telie — de vreedzame ontspanning, welke haar beoefena
ren vindt in alle hoeken der wereld, zelfs tot in de pool-
gebieden — haar ban wist te leggen op deze stad van oor
logsschepen en Marine-etablissementen, welke zulke tegen
overgestelde gedachten oproepen. 

Toen in de morgen van vrijdag 26 april de filatelisten uit 
alle streken van liet land met trein of auto de stad binnen
kwamen, hadden velen hunner reeds van veel schoons ge
noten. Zij waren nl. langs banen en wegen getrokken waar 
vele bloemboUenvelden hun prachtige kleurtapijten toonden, 
velden zó mooi, dat de bekende bollenstreek bij Lisse en om
geving het niet fraaier kan doen. Een mooie van zonnegoud 
doorstraalde hemel, die dit alles overkoepelde, gaf deze om
geving wel een bijzonder fleurig aanzien en wekte reeds een 
stemming, die ook vorige Bondsdagen vaak tot zulk een 
prettige herinnering heeft gemaakt. 

Na van de lange reis wat te zijn opgeknapt en een lunch 
de inwendige mens had versterkt, ging het per autobus naar 
Huisduinen, waar in het Badpaviljoen in de namiddag van 
die dag de algemene vergadering van de Nederlandse Bond 
zou worden gehouden, en diefde gehele middag en de avond 
van deze dag m beslag ging nemen. 

Den Helder 

Marinestad 
^/NES^ 

BIJ DE FOTO'S 

Foio ï . De Burgemeesier van D&n Helder 
spreekt c/e Congress'isfen foe. 

Foio 2. De Bondsvoorziffer danki de Burgemeester 
voor zijn woorden. 

Foto 3. De deelnemers aan het Congres op het bordes 
van het Raadhuis. 

Foto 4. De voordrachten in het Bekertournooi 
worc/en mei aandacht gevolgd. 

L_ ^ (foto's D. A. van loon , Den Helder) 

m 



tagen 

en Helder Filatelistenstad 

De dames gaan uit. 
De dames der filatelisten waren door de Koninklijke Ma

rine tot een bezoek uitgenodigd en daaraan gevolg gevende, 
begaven zij zich per autobus naar de haven. Helaas kon geen 
bezoek worden gebracht aan een der beide grote oorlogs
schepen welke aldaar lagen, aangezien de werkzaamheden 
aan boord zulks verhinderden. In een kleine marineboot 
werd aanstonds een tochtje in de haven gemaakt, waar vele 
dames door het hoog opspattende woelige water een gratis 
verfrissing ontvingen. De tocht werd daarom wat ingekort en 
spoedig de grote en fraaie marine-kantine opgezocht, waar 
een warm kopje thee de temperatuur weer deed stijgen. Na 
de vertoning van een op de Marine betrekking hebbende 
film, werd de terugtocht aanvaard. 

Ontvangst door het Gemeentebestunr. 
In het middaguur van de volgende dag, zaterdag 27 april, 

begaven de congressisten zich op uitnodiging van het Ge
meentebestuur van Den Helder naar het Raadhuis dezer ge
meente. 

Nadat aldaar aan iedere deelnemer een fraaie embleem-
speld was uitgereikt met het opschrift: „Den Helder Marine
stad", trad het college van Burgemeester en Wethouders de 
zaal binnen. Na kennismaking met de bestuursleden van de 
Bond heette de burgemeester. Mr. G. D. Rehorst, allen har
telijk welkom. Hij verklaarde, dat het gemeentebestuur het 
zeer op prijs stelde, dat de Nederlandse Bond van Filatelis
ten-verenigingen zijn congres en filatelistendag ditmaal in 
Den Helder heeft willen houden, de stad in de kop van 
Noord-Holland. Als men zich per trein 6f auto naar deze 
stad begeeft en het vlakke land achter Alkmaar met zijn 
fraaie vergezichten doorreist, ziet men in de verte het sil
houet van deze stad, dat reeds bij de eerste aanblik herken
baar is aan de grote oorlogsschepen, zoals nu de De Ruyter 
en de Zeven Provinciën, alsmede andere militaire outillages. 
Den Helder is dan ook een specifieke Marine-stad. Vrijwel 
alles in de stad heeft verband met de Marine, De Rijkswerf 
geeft aan zeer velen arbeid, terwijl ook De Kooy menigeen 
werk verschaft. De aanwezigheid van de Marine is zowel de 

sterkte als de zwakheid van de stad. Blijft de Marine in Den 
Helder, dan is het haar kracht, maar zou de Marine verdwij
nen, dan zal haar zwakheid blijken, want industrie is hier 
vrijwel niet gevestigd. Daarom is wel getracht industrie aan 
te trekken, maar zulks gaat slechts zeer langzaam. Boven
dien werkt het gebrek aan huizen en gebouwen niet bevor
derlijk. In de laatste wereldoorlog zijn door de bombarde
menten ongeveer 2200 huizen verwoest of ernstig beschadigd, 
zodat zij moesten worden afgebroken, hetgeen betekent, dat 
het grootste deel van de stad radicaal was verdwenen en 
dus weer moest worden opgebouwd. Huizen, scholen, kerken 
en verdere gebouwen waren nodig, terwijl de naoorlogse uit
breiding van de Marine hieraan verhoogde eisen stelde. 
Reeds zijn ongeveer 4000 woningen klaar, maar hoeveel zul
len er nog nodig zijn? Zullen het er 3000 zijn of nog meer; 
dat valt niet te bepalen. Voorts zijn er werkzaamheden aan 
een spoorwegplan, een groot object van miljoenen guldens. 
Een nieuw station zal worden gebouwd en nog vele belang
rijke problemen liggen op oplossing te wachten. 

Eén ding zal echter wel opgevallen zijn bij het bezoek aan 
deze stad, nl. de sfeer. Dit is hier wel een geheel aparte sfeer 
van gemoedelijkheid en vlotheid. Spreker vraagt zich af of 
dit wellicht is te danken aan de gemeenschap met de zee. 

Ten slotte zeide spreker, dat Den Helder de stad in Neder
land is met de meeste zonneschijn. Nog hedenmorgen heeft 
hij de gegevens van De Bilt daarop nagezien. Hij sprak de 
hoop uit, dat de verdere tijd welke in Den Helder zal wor
den doorgebracht, zonnige dagen zouden zijn. 

De Bondsvoorzitter beantwoordde deze rede met een 
speech, waarbij hij aanstonds aanknoopte op hetgeen de bur
gemeester had gezegd omtrent de sfeer van deze stad. On
danks de korte kennismaking heeft spreker deze sfeer toch 
kunnen aanvoelen. 

Evenals de filatelisten heeft ook Den Helder contact met 
de gehele wereld, nl. door haar ligging aan de zee. 



Spreker eindigde met de wens, dat Den Helder zich vol
komen zou herstelJen van de oorlogswonden, en dat het als 
Marine-basis met zijn oorlogsschepen zou mogen bijdragen 
tot behoud van de vrede. 

Na nog enige tijd gezellig bijeen te zijn gebleven onder 
het genot van hetgeen door het gemeentebestuur werd aan
geboden en nadat velen het groot aantal medailles had be
wonderd, dat in vitrines was ten toongesteld, medailles ver
leend aan de Helden der Zee uit deze sLad voor hun moedige 
reddingen, werd met het maken van een foto van het gezel
schap op het bordes van hel Raadhuis deze ontvangst be
sloten. 

De dames trokken er weer op uit, 
en genoten deze dag van een tocht over het eiland Texel. 
Bij mooi, zonnig weer werd per boot het Marsdiep overge
stoken, en na een tocht van ongeveer % uur, die wegens het 
mooie weer voor geen enkele deelneemster enige hinder me
debracht, werd Texel bereikt. Hier werd in een gereedstaan
de autobus gestapt, waarmede vervolgens een tocht over het 
eiland werd gemaakt. Volop werd door een ieder van het 
uitzonderlijke landschap genoten. Een goedverzorgde lunch 
was een aangename onderbreking der tocht. Nog werd het 
graf aanschouwd van een 500-tal Russen, welke hier in de 
laatste wereldoorlog als slachtoffers zijn gevallen van hun 
strijd tegen de Duitsers. Vervolgens werd per boot weer naar 
het vasteland teruggekeerd. 

Bonds-diner. 
Een honderdtal deelnemers verenigden zich te omstieeks 

8 uur in de avond van deze dag om aan te zitten aan het 
Bonds-diner. 

De Bondsvoorzitter heette allen hartelijk welkom, in het 
bijzonder zich daarbij richtende tot de burgemeester van Den 
Helder en zijn echtgenote, alsmede de heer L. Hofman, 
Hoofddirecteur der Posterijen, de heer Dr. Weber, directeur 
van het Nederlandse Postmuseum, de heer Directeur van het 
Postkantoor te Den Helder, en de vertegenwoordiger van de 
Commandant Maritieme Middelen te Den Helder. Het was 
spreker een genoegen ook de dames hartelijk welkom te he
ten, die zo vaak slachtoffer van de liefhebberij van hun echt
genoot zijn. Hij wenste allen een prettige maaltijd. 

De heer Mr. Wolff de Beer had zich, de goede .gewoonte 
getrouw, bereid verklaard als toastmaster aan deze dis op 
te treden. 

Nauwelijks was de maaltijd aangevangen en kleurde de 
wijn de glazen of andermaal verhief de voorzitter zich van 
zijn zetel en verzocht allen een dronk uit te brengen op H.M. 
de Koningin en haar vorstelijk huis. Na een driewerf hoera 
werd door allen staande het Wilhelmus gezongen. 

Een voorstel van de voorzitter om een telegram van aan
hankelijkheid en trouw aan H.M. en haar huis te zenden, 
werd met luid applaus begroet. 

Tot de sprekers welke tijdens de maaltijd het woord voer
den behoorde als eerste de Burgemeester van Den Helder. 

Deze dankte voor de vriendelijke woorden welke de voor
zitter tot hem had gericht en voor de gastvrijheid welke hem 
hier met zijn echtgenote werd verleend. Hij zeide voorts te 
moeten bekennen, dat hij geen goed begrip heeft gehad van 
filatelisten. Hij had gemeend, dat postzegelverzamelaars 
„droge" mensen waren, maar heden is hem wel gebleken, dat 
zulks niet het geval is. Misschien is het dan ook niet waar, 
dat manlief te veel aan zijn postzegels doet, zoals de echt
genoten zouden beweren. Spreker achtte het hier niet de 
plaats een pleidooi te houden voor zijn stad. Hedenmorgen 
had hij reeds gewezen op de goede weersgesteldheid waarin 
Den Helder zich mag verheugen. Hij wil er echter aan her
inneren, dat zich in ons midden een jubilaresse bevindt, nl. 
de Postzegelvereniging „Helder", welke dit jaar 35 jaar be
staat. Uit den aard der zaak is hij aardig op de hoogte van 
het verenigingsleven in deze stad, al ware het maar vanwege 
de vele subsidie-aanvragen. Maar van de Postzegelvereni
ging „Helder" heeft het gemeentebestuur nimmer zulk een 
verzoek bereikt, hetgeen spreker in deze tijd van bestedings
beperking zeer welkom is. 

Ten slotte sprak hij de hoop uit, dat de deelnemers aan 
deze dagen prettige herinneringen aan deze stad zullen be
houden. 

Met een „lang zal hij leven" werd deze speech door allen 
beantwoord. 

De voorzitter zeide dat het hem genoegen deed, dat het 
odium, hetwelk bij de burgemeester op de filatelisten rustte, 
thans is verdwenen. Ook merkte hij op, dat de Postzegelver
eniging „Helder" niet alleen nimmer om subsidie bij het ge
meentebestuur heeft aangeklopt, maar dat zij heeft mede
gewerkt aan kapitaalvorming! 

Tijdens het vorderen van de maaltijd was het de heer L. 
Hofman, Hoofd-directeur der Posterijen van het Staatsbe
drijf der P.T.T., die dankte voor de uitnodiging tot het aan- ' 
zitten aan deze dis en voor de tot hem gerichte woorden van 
de voorzitter. Diens daarbij gedane bewering, dat de filate
listen leven bij de gratie der Posterijen, zou spreker toch 
liever anders stellen, nl. dat er een zeker verband tussen 
beiden bestaat. Beiden hebben +e maken met postzegels. De 
taak van de Bond is belangrijk. Het is nl. zó, dat de uitgif
ten van nieuwe postzegels voor sommige verzamelaars vaak 
te talrijk zijn, terwijl anderen gaarne meer zegels zouden zien. 
Daarom is samenwerking met de Bond gewenst om de juiste 
weg te vinden. De P.T.T. doet zijn uiterste best het de filate
listen naar de zin te maken. Spreker ziet echter één gevaar 
voor de verzamelaars. Thans neemt de frankeermachine 
reeds 30% van de frankering in beslag, en spreker vreest, 
dat in de toekomst bij verdere toename zulks afbreuk aan 
het verzamelen zal doen. Voorts deelde hij mede, dat proe
ven worden genomen met verdere mechanisatie der afstem
pelingen, waarbij de stukken vooraf in de goede stand wor
den gebracht door middel van een zgn. elektrisch oog. Voor 
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deze „facing" moet de kleur van de postzegel voldoende af
wijken van de enveloppe. Bij laboratorium-onderzoek is ge
bleken, dat onze Nederlandse zegels aan de gestelde eisen 
voldoen. 

Ten slotte deelde spreker mede, dat het Europa-2Ägel, het
welk dit jaar zal verschijnen, niet in alle bij de Gemeen
schap voor Kolen en Staal aangesloten landen in gelijke 
tekening zal uitkomen. Verdere mededelingen kon spreker 
helaas nog niet doen. 

Spreker eindigde met te memoreren, dat er steeds een 
prettige verhouding heeft bestaan tussen de Bond en de 
P.T.T. en sprak de wens uit, dat deze goede verstandhouding 
ook in de toekomst zou worden voortgezet. 

De Bondsvoorzitter antwoordde hierop, dat hij de door de 
heer Hofman voorgestelde wijziging van zijn in de aanvang 
tot hem gerichte woorden gaarne wilde overnemen. Wat de 
bedreiging der filatelie door de mechanisatie betreft, zeide 
spreker, dat de verzamelaars daar niet zo bang voor zijn en 
hun maatregelen reeds hebben genomen. Br zijn al vele ver
zamelaars van dit soort afstempelingen. Wat de uitgifte van 
nieuwe zegels betreft, merkte spreker op, dat de verzame
laars geen bezwaar hebben tegen af en toe een uitgifte ten 
bate van een of ander nuttig doel of een bijzondere herden
king, maar beperking op dit gebied achtte hij noodzakelijk. 
Wat Nederland betreft kan spreker verklaren, dat men in dit 
opzicht tevreden is. De beslissingen van de P.T.T. geven 
blijk wel te zijn overwogen en men gaat daar niet over één 
nacht ijs, iots waarvoor de verzamelaars zeker dankbaar zijn. 
Hij onderschreef ten slotte de wens van de heer Hofman 
voor hetgeen de verstandhouding tussen P.T.T. en de Bond 
betreft. 

Nadat de toastmaster zichzelf het woord had gegeven, 
hield deze — zoals ook bij vorige Bondsdiners reeds was ge
schied — een geestige toespraak, waarin hij de bijzondere 
sfeer van Den Helder nog even naar voren bracht. Van een 
der sprekers in de wedstrijd om de Wisselbeker, hebben wij 
gehoord van oude afstempelingen. Merkwaardig is nu, dat 
een dezer afstempelingen luidt: „La Brielle", maar een an
dere afstempeling spreekt van „Le Helder", waaruit dus de 
manlijke aard van deze stad duidelijk spreekt. 

Den Helder is e€n Marinestad, en wel een bijzondere! Toen 
in de cholera-periode de uit het buitenland binnenkomende 
brieven werden gedesinfecteerd, werden deze als zodanig ge
kenmerkt, hetgeen meestal geschiedde door het eenvoudige 
stempel „gezuiverd". Zoals wel bekend kwam de post voor 
ons land voor een groot deel binnen op de rede van Texel-
Den Helder. Merkwaardiger wijze werden de bedoelde brie
ven daar niet afgestempeld met alleen het woord „gezui
verd", maar hier werd gestempeld „Marine gezuiverd", zo
dat blijkbaar Den Helder mag bogen op een prima zuivere 
Marine. 

De Bondsvoorzitter weer het woord verkrijgende zeide, dat 
hij opzettelijk nog niet had gesproken over het jubileum van 
de Postzegelvereniging „Helder". Maar nu het einde dezer 
dagen nadert heeft het spreken over dit heugelijke feit meer 
inhoud. Zich richtende tot de voorzitter der vereniging, de 
heer Quant, en in hem tot de gehele vereniging, wilde spre
ker namens de Bond zijn hartelijke gelukwensen aanbieden 
aan de 35-jarige vereniging. Hij deed dit met zeer veel ge
noegen, omdat zijn ondervinding in deze dagen, thans zijn 
gelukwens zo volledig gemeend doet zijn. Hij wenste de ver
eniging nog zeer vele jaren van groei en bloei. 

De heer Quant dankte voor de woorden welke de Bonds
voorzitter tot hem en de vereniging had gericht en merkte 
op, dat het feitelijk nog te vroeg was om over het jubileum 
te spreken, want dit valt eerst in oktober a.s. De gelegenheid 
dezer dagen was echter gaarne aangegrepen om reeds nu 
dit feit te memoreren. Hij betuigde de Bondsvoorzitter en 
daarmede de Nederlandse Bond zijn dank voor het prachtige 
bloemstuk, dat in de zaal stond opgesteld. 

Verder in deze avond nam de Bondsvoorzitter nogmaals 
zijn glas op om een dronk te wijden aan een lid van de Post
zegelvereniging „Gouda", erelid van de Postzegelvereniging 
„Helder", die ook vele jaren lid van het Bondsbestuur is ge
weest, daaraan zijn beste krachten heeft gegeven en zeer 
veel werk voor de Bond heeft verricht. Deze dronk was een 
hartelijke hulde aan de heer J. G. J. Polling. 

Deze dankte voor de tot hem gesproken woorden en haalde 
een herinnering op uit de eerste tijd der Helderse vereni
ging. Het was toen met de vereniging zo, dat vergaderd 
werd in een lokaal waar de leden genoodzaakt waren eerst 
stoelen enz. af te stoffen alvorens vergaderd kon worden. 
In de jaren dat de vereniging werd opgericht heette deze 

De Bondsvoorzitter reiki de beker aan de heer Brocx uit. 
(foto D. A. van Loon, Den Helder) 

plaats „Helder", maar door de vele verwisselingen met het 
plaatsje „Helden" werd later de plaatsnaam veranderd in 
„Den Helder', vandaar dat de vereenlging nog steeds „Hel
der" heet. 

Als laatste spreker bracht jhr. G. A. de Bosch Kemper een 
dronk uit op de dames van de filatelisten. 

Nog dienen wij te vermelden, dat tijdens deze maaltijd een 
illusionist blijk gaf van zijn wondere staaltjes van handig
heid waarbij hij zelfs verbinding zocht met een overleden 
oom, die daarop aan de te hulp geroepen heer Polling wist 
te melden welke kaart hij uit een spel had getrokken. 

Na afloop der maaltijd werd nog enige tijd gezellig bijeen-
gebleven. 

Gemeenschappelgk uitstapje. 
De volgende dag, zondag 28 april, werd door de congres-

sisten met hun dames in een tweetal autobussen een tocht 
gemaakt naar Callantsoog. Daar werd een bezoek gebracht 
aan „Het Zwanenwater", een uitgestrekt duinlandsohap, dat 
zich onder de zonneschijn en mooie lentehemel wel van een 
bijzondere goede kant liet zien. Een groot meer, waarin ïnige 
honderden lepelaars hun domicilie hebben gekozen, omringd 
met laag gewas en fraaie voorjaarsbloemen en een achter
grond van prachtige duinen met blonde, blinkende koppen, 
was een lust voor de ogen. 

Na een fikse wandeling van een paar uur kwamen aUen 
weer tezamen in een hotel te Callantsoog, waar een eenvou
dige koffiemaaltijd het feestelijk samenzijn besloot. 

Terug per autobus in Den Helder werd hartelijk afscheid 
genomen van vrienden en kennissen en met een „tot volgend 
jaar" kwam het einde van deze Bondsdagen. 
De Bondsvergadering. 

Te omstreeks 2% uur in de namiddag van vrijdag 26 april 
klopte de heer P. L. Backer met de hamer op de groene be
stuurstafel in het Badpaviljoen te Huisduinen en gaf aller
eerst het woord aan de voorzitter van de Postzegelvereni
ging „Helder", de heer M. Quant. 

Deze memoreerde, dat de Postzegelvereniging „Helder" 
reeds meer dan 30 jaar lid is van de Nederlandse Bond, maar 
dat zij in al die jaren nimmer in de gelegenheid was geweest 
de „Bondsdagen" te organiseren, niet bij gebrek aan belang
stelling, maar meer door gebrek aan voldoende vergader
ruimte en gelegenheid voor logies. Nu de vereniging meende 
deze moeilijkheden te hebben overwonnen, heeft het haar 
van harte verheugd, dat het Bondsbestuur het voorstel om 
ditmaal in Den Helder deze dagen te houden heeft aanvaard. 
Zij hoopte hiermede een schuld van ruim 30 jaren in te los
sen. Haar afgevaardigden hadden vaak genoten van de gast
vrijheid van andere verenigingen, waarvoor de Helderse 
vereniging grote dank verschuldigd is. Voorts sprak hij de 
wens uit, dat deze dagen lang in herinnering m»gen blijven 
en dat het congres een prettig verloop zal mogen hebben en 
in goede kameraadschap voor de moeilijkheden een oplos
sing zal worden gevonden. 

Voorzitter, de heer Backer, antwoordde hierop, dat hij 
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hoopte dat de wensen van de heer Quant bewaarheid zullen 
worden. Hoewel de Bondsdagen nimmer in Den Helder wer
den gehouden, heeft de vereniging „Helder' veel voor de fila
telie gedaan, waarvoor de Bond ten zeerste dankbaar is. 

Vervolgens heette de heer Backer allen hartelijk welkom 
en sprak de wens uit, dat deze vergadering het resultaat zal 
mogen hebben dat allen zo zeer wensen. Ook ditmaal ont
breken weer enkele getrouwen die ons door de dood ont
vielen. In het bijzonder wil hij de namen noemen van de 
heren v. d. Wiel, Bouman, Boel en Friederich. Spreker ver
zocht de vergadering zich van de zetels te verheffen en enige 
ogenblikken van stilte in acht te nemen om de ontslapenen 
te gedenken. 

Daarna deelde hij mede, dat de heer Poulie niet bereid 
was gevonden deze vergadering te leiden. De vice-voorzitter, 
de heer Jonker, was door een hem overkomen ongeval, 
waarvan hij gelukkig herstellende is, niet in staat hier aan
wezig te zijn. (Later in de middag werd besloten aan de heer 
Jonker een telegram te zenden met de beste wensen voor 
zijn herstel. Een van hem ontvangen telegram met goede 
wensen voor deze vergadering werd voorgelezen). Ook spre
ker achtte het met het oog op zijn gezondheid niet wense
lijk deze vergadering te presideren. Teneinde in de leiding 
dezer vergadering te voorzien, had het Bestuur de heer Mr. 
Wolff de Beer verzocht de leiding op zich te willen nemen 
en het verheugde spreker, dat deze zich daartoe bereid had 
verklaard. Hij verzocht de vergadering kenbaar Ie maken 
of zij hiermede akkoord kon gaan. Met applaus werd deze 
vraag bevestigend beantwoord, waarop Mr. Wolff de Beer 
de hamer overnam. 

Hij ving aan met het inroepen van clementie, daar hij ge
heel onvoorbereid voor deze taak was gesteld. Het zou hem 
nnisschien niet steeds mogelijk zijn alle gestelde vragen te 
beantwoorden. Ten slotte hoopte hij, dat men ook met zijn 
gezondheid rekening zou willen houden. 

Nadat de leden van het stembureau alsmede de stemopne-
mers waren benoemd en de notulen van de vorige algemene 
vergadering waren goedgekeurd, werd mededeling gedaan 
van de ingekomen stukken. 

Vervolgens passeerden de jaarverslagen de revue en wer
den alle goedgekeurd. Alleen het verslag van de penning
meester lokte enige bespreking uit op het punt van de be
legging van gelden. Bij de behandeling van het verslag van 
de Stichting Philatelistisch Jeugdwerk werd namens het 
Maandblad medegedeeld, dat met genoemde Stichting wel 
degelijk een akkoord was bereikt, maar dat de Stichting in 
gebreke was gebleven betreffende de uitvoering daarvan. 

Bij het punt „bestuursmededelingen" deelde de heer D. O. 
Kiichner mede, dat het eerste deeltje van het Beknopt Hand
boek over de Nederlandse Postzegels, hetwelk de uitgifte 
behandelt bekend onder de naam „Koningin met hangend 
haar", binnenkort zal verschijnen. De prijs daarvan zal 
J 2,— bedragen. 

Een belangrijk agendapunt kwam daarop in behandeling. 
Het betrof een bestuursvoorstel om het aantal bestuursleden 
van 9 terug te brengen tot 7. Bij de bespreking van dit voor
stel werd van bestuurszijde te kennen gegeven, dat sedei t 
de plaatsing van dit voorstel op de agenda voor deze verga
dering en de huidige behandeling daarvan er omstandighe
den zijn opgetreden, welke zeker van invloed kunnen zijn op 
de beslissing in deze. Het bestuur meende echter het voor
stel te moeten handhaven. 

Na ampele bespreking werd het voorstel bij opstaan en 
zitten verworpen, zodat het aantal bestuursleden op 9 ge
handhaafd bleef. 

Op voorstel van de voorzitter werd hierna eerst het agen
dapunt in bespreking gebracht betreffende het contract 
Bondsbiblotheek, zulks omdat de stadsbibliothecaris der ge
meente Arnhem, onder wie de bibliotheek thans berust, aan
wezig was, maar vroegtijdig moest vertrekken. Wellicht zou 
zijn voorlichting van dienst kunnen zijn. Zulks bleek bij de 
daarop volgende discussie inderdaad het geval te zijn. Voor
al de tijdsduur van 30 jaren waarvoor het contract zou moe
ten worden aangegaan, bleek bij vele afgevaardigden op te
genstand te stuiten en werd een kortere termijn gewenst 
geacht. Na breedvoerige gedachtewisseling, waarbij de bi
bliothecaris vooral de financiële zijde van deze aangelegen
heid belichtte, werd ten slotte besloten het contract te aan
vaarden zoals het aan de vergadering was voorgelegd. 

Hierna bracht de voorzitter het belangrijke agendapunt 
„Bestuursverkiezing" in behandeling. 

Daar het gehele bestuur demissionair was moest in 9 be
stuursfuncties worden voorzien. Alvorens echter tot stem
ming over te gaan las de voorzitter een verklaring van het 
Bondsbestuur voor aangaande de motieven die de leden had
den geleid tot ter beschikking stelling van hun zetels. Uit 
deze verklaring bleek, dat zulks het gevolg was van interne 
spanningen in het bestuur. 

De Leidse Vereniging van Postzegelverzamelaars deelde 
mede, niet aan deze verkiezing te kunnen deelnemen, zolang 
zij niet volkomen bekend was met de aanleiding tot dit 
aftreden. 

De voorzitter achtte het niet mogelijk hier verder op in te 
gaan. 

Nadat daarop tot stemming was overgegaan en het stem
bureau zijn werk had verricht, bleek als voorzitter te zijn ge
kozen de heer Drs. W. J. Bijleveld ('s-Gravenhage), als se
cretaris de heer Ir. E. J. de Veer (Dordrecht) en tot penning
meester de heer P. M. Prinssen ('s-Hertogenbosch). 

Op geestige wijze installeerde de heer Wolff de Beer de 
heer Bijleveld als voorzitter van de Bond. 

De heer Bijleveld dankte voor de hartelijke woorden en 
zeide zich te zullen inzetten om datgene te bereiken wat voor 
de filatelie nuttig en goed is. De bestrijding van de talloze 
pwstalisch-onnodige en op de filatelisten speculerende post
zegeluitgiften zal een voornaam punt van zijn beleid zijn. 

Hierna werd de vergadering tijdelijk geschorst. 
Op de avondvergadering nam de nieuwe voorzitter zijn 

plaats achter de bestuurstafel in en werd de behandeling van 
de agenda voortgezet. 

Begonnen werd met de verkiezing van nog 6 bestuurs
leden. Ten einde de agenda tijdig af te werken werden tus
sen de stemmingen door, tijdens het werk van het stem
bureau, nog een aantal agendapunten behandeld. 

Wat de uitslag der stemmingen betreft bleken te zijn ge
kozen de heren Jhr. G. A. de Bosch Kemper (Arnhem), D. O. 
Kirchner ('s-Gravenhage), H. K. Lutkeveld (Amsterdam), 
J. J Jonker (Eindhoven), K. F Kielman (Groningen) en A. 
V. d. Ruyt (Rotterdam). 

De voorzitter heette alle gekozenen hartelijk welkom in 
het bestuur. Hij hoopte, dat een prettige samenwerking nut
tig werk zal leveren voor de Bond. Woorden van dank richtte 
hij ook tot diegenen, die deel hadden uitgemaakt van het vo
rige bestuur maar daarin niet terugkeren. Zij hebben veel 
voor de Bond en de filatelie gedaan en hebben hun beste 
krachten daartoe ingespannen en hun tijd gegeven. 

De inmiddels aan de orde gestelde begroting gaf aanlei
ding tot enige gedachtenwisseling, vooral in verband met de 
kosten voor de afgevaardigde van de Bond naar het F.I.P.-
congres. De begroting werd ten slotte goedgekeurd. 

Wegens de verkiezing van de heer De Veer tot bestuurs
lid werd de heer H. P. v. Lente aangezocht zitting te nemen 
in de financiële commissie, welke benoeming door hem werd 
aanvaard. 

Ook de aanwijzing van vertegenwoordigers van de Bond 
in de Raad van Beheer van het Nederlandsoh Maandblad 
v.oor Philatelie had een snel verloop. 

Gezien het feit, dat het Bondsbestuur geen termen aanwe
zig had gevonden de WALLER-MEDAILLE dit jaar toe te 
kennen, werd met deze mededeling volstaan. 

Wat de plaats voor de volgende Algemene Vergadering 
betreft, kwam vast te staan, dat het feit dat in 1958 de Bond 
50 jaar bestaat, de plaats van vestiging van de Bond, zijnde 
Amsterdam, het meest in aanmerking komt. De Amsterdamse 
Vereniging „De Philatelist" wil onder ogen zien of het haar 
mogelijk zal zijn de Bondsdagen gepaard met een nationale 
tentoonstelling, aldaar te organiseren. 

Hierop volgde nog een geanimeerde rondvraag, waarna de 
voorzitter tegen het middernachtelijk uur de vergadering 
sloot onder dankzegging voor de prettige wijze waarop deze 
was gehouden. 

De filatelistendas 1957. 
Op zaterdag 27 april vond de 45ste Nederlandse Filate-

listendag plaats, welke in de ochtend van die dag door de 

116 



Bondsvoorzitter met een korte toespraak in het Badpavil-
joen te Huisduinen werd geopend. Hij bracht het doel van 
deze dag naar voren, een dag welke aan de filatelistische 
kennis en aan de vriendschap der filatelisten is gewijd. Zij 
dient daarom een hoogtepunt te zijn in de Bondsdagen en 
ook In de toekomst zal zulks het geval dienen te zijn. 

In de morgen van deze dag had het Kapittel van de 
COSTERUS-IVIEDAILLE vergaderd en het was voor spreker 
een buitengewoon groot genoegen te kunnen mededelen, dat 
dit Kapittel had besloten dit jaar de medaille toe te kennen 
aan de heer F. H. M. POST te Utrecht voor diens kortelings 
verschenen werk over „Uitvoerige beschrijving van het zegel 
van Nederland 4% cent, uitgegeven 1921 en behorende tot de 
zgn. Bont-serie". De heer Post, die niet aanwezig was, wenste 
hij gaarne geluk met deze hoge filatelistische onderscheiding. 
Hij zal van deze toekenning in kennis worden gesteld. 

Het Bekertournooi. 
Hierop werd overgegaan tot de wedstrijd om de Bonds-

wisselbeker. Een zestal sprekers had zich hiertoe aangemeld, 
maar twee sprekers waren niet aanwezig, zodat dus vier spre
kers elkaar de beker zouden betwisten. 

Nadat een jury van 10 leden was samengesteld en de loting 
voor de volgorde der sprekers had plaats gevonden, werd 
met de wedstrijd aangevangen. 

Het lot had als eerste spreker de houder van de beker, de 
heer W. B. BROCX (Soestdijk) aangewezen, die ditmaal tot 
onderwerp had gekozen: „Over en om de eerste emissie van 
Frankrijk". 

Reeds aanstonds wist spreker zijn toehoorders te boeien 
met zijn gezellige en goed gedocumenteerde voordracht. Aan 
de hand van grote foto's en tekeningen werd zijn lezing een 
levendig geiheel, dat zowel kenner als niet-kenner dezer ze
gels belang wist in te boezemen. 

Na de heer Brocx volgde als tweede mededinger de heer 
Mr. H. J. BERNSEN ('s-Hertogenbosch), die tot onderwerp 
had gekozen: „Postzegels, poststempels en poststukken". 
Spreker, die nog nimmer aan dit tournooi had deelgenomen, 
verraste zijn toehoorders met een lezing, welke aller aan
dacht in beslag nam en die van goede filatelistische studie 
getuigde. De goed-gestyleerde voordracht maakte ook deze 
lezing tot een genoegen om aan te horen. 

Als derde spreker trad de heer J. A. D. KRAJENBRINK 
(Leiden) in het strijdperk. Hij had als vervolg op zijn lezing 
van het vorige jaar tot onderwerp gekozen: „Beschouwingen 
over de waardering van enige rolzegels". Helaas leende dit 
onderwerp, dat mede op statistische grondslag berustte, zich 
niet tot een dermate direct aanspreken van de toehoorders 
als in de beide voorgaande lezingen het geval was. Dat neemt 
echter niet weg, dat ook deze voordracht getuigde van fila
telistische speurzin en studie op een gebied, dat slechts wei
nig door filatelisten wordt betieden en dat, zoals uit de 
voordracht bleek, zeker de moeite van bestudering waard is. 
Ook op dit terrein kunnen vondsten worden gedaan, welke 
voor menig filatelist benijdenswaardig zijn. 

De laatste spreker in deze wedstrijd was de heer Dr. C. 
J. H. VAN DEN BROEK (Utrecht), die tot onderwerp geko
zen liad: „Kleur bekennen". Ook deze spreker, die in een 
vlotte voordracht sprak over de keuren der postzegels, waar
van vaak een zelfde zegel in verschillende kleur verschijnt, 
en waaromtrent bij de U.P.U. voorschriften hebben bestaan 
die thans zijn ingetrokken, wist zijn toehoorders, ondanks 
het feit dat zij reeds 3 voordrachten hadden beluisterd, tot 
het einde te boeien. 

In de namiddag van deze dag, voor de aanvang der lezin
gen m de aula van de Lagere Technische Sohool werd door 
de Bondsvoorzitter ds uitslag van dit tournooi bekend ge
maakt. 

Hij wilde de mededingers niet langer in spanning houden en 
daarom deelde hij maar aanstonds mede, dat de jury had 
besloten de beker toe te wijzen aan de heer W. B. BROCX. 
Hij wenste de winnaar van harte geluk met dit behaalde 
succes, temeer waar nu de beker, welke voor de derde maal, 
en dat nog wel achtereen, door hem was gewonnen, daar
mede definitief zijn eigendom was geworden. Spreker achtte 
dit een fraaie bekroning van de door de heer Brocx ver
richte studie. 

Een krachtig applaus onderstreepte de mededeling van de 
voorzitter. 

Zichtbaar geroerd dankte de heer Brocx voor het warme 
applaus dat hem ten deel was gevallen. Hij verklaarde zeer 
verheugd te zijn met het in het bezit krijgen van deze beker, 
maar toch waren er drie factoren die hem beklemden. 

In de eerste plaats vond hij, dat hij deze beker had gewon
nen door oneerlijke concurrentie. Immers staan de meeste 
filatelisten nog in het volle leven en hebben een werkkring die 
hen opvordert en weinig tijd laat voor liefhebberij Spreker 
daarentegen is gepensioneerd, heeft niets anders omhanden 
dan zijn hobby en krijgt nog Sociale ouderdomsvoorziening, 
waarvoor zij die werken moeten betalen. 

In de tweede plaats is het winnen van de beker te danken 
aan een stommiteit zijnerzijds. Toen hij nl. de eerste maal de 
beker won, was hij zo dom om het devies van het Koninklijk 
wapen te lenen: „Je maintiendrai" en dat legde hem een 
grote verplichting op. Wel woont spreker niet ver van het 
Koninklijk paleis, maar daarheen kon hij toch moeilijk de 
geleende zinspreuk terugbrengen. Hij moest dus voortgaan 
en het devies werd een stimulans voor zijn tweede deelname 
aan het tournooi. 

Dat hij nu voor de derde maal deelnam was het gevolg 
van een beetje eerzucht, want nu hij tweemaal de beker had 
gewonnen wilde hij trachten de beker voorgoed in zijn bezit 
te krijgen. Dat hij hiertoe in staat is geweest heeft hij te 
danken aan zijn vriend Tulp te Utrecht, een niet-filatelist, 
die voor hem als amateurfotograaf de fraaie fotovergrotin
gen heeft gemaakt welke hij bij zijn lezing heeft vertoond, 
terwijl zijn vriend Taris te Soest de mooie grote tekeningen 
had vervaardigd. Aan laatstgenoemde heer had hij ook de 
keuze van zijn onderwerp te danken, want voor deze wed
strijd had spreker vier lezingen klaar gemaakt en deze aan 
de heer Taris laten lezen. Deze heeft toen de heden gehou
den lezing gekozen. Hij dankte deze heren dan ook zeer voor 
hun hulp. Ten slotte dankte hij alle hier aanwezigen voor 
„de fijne dag" welke zij hem hebben bezorgd. 

De Bondsvoorzitter zeide te hopen, dat de heer Brocx het 
devies zal blijven handhaven, opdat hij de filatelie met nog 
meer resultaten van zijn studie zal verrijken. 

Vervolgens was het spreker een groot genoegen te kunnen 
mededelen, dat de tweede prijs, bestaande uit een zUveren 
medaille, door de jury was toegekend aan de heer Mr. H. J. 
BERNSEN. Helaas kon hij hem de medaille nog niet over
handigen, aangezien deze hier niet aanv/ezig was. Zij zal 
echter zo spoedig mogelijk aan hem worden toegezonden. Hij 
wenste de heer Bernsen van harte geluk met deze prijs en 
hoopte, dat ook hij op de ingeslagen weg zou voortgaan. 

Ook de beide andere deelnemers, de heren J. A. D. 
KRAJENBRINK en Dr. C. J. H. VAN DEN BROEK, hebben 
ditmaal een bronzen medaille verworven uit hoofde van het 
aantal verkregen punten. Spreker wenste ook hen geluk met 
het behaalde succes en ook aan hen zullen de behaalde me-
dailes zo spoedig mogelijk worden toegezonden. 

Wat de door de deelnemers behaalde punten in deze wed
strijd betreft kon spreker de volgende cijfers mededelen: Van 
de door ieder te behalen 100 punten behaalde de heer Brocx 
91,6, de heer Bernsen 87,1, de heer Krajenbrink 68,7 en de 
heer v. d. Broek 65,3 punten. 

Tijdelijk bijpostkantoor en gelegenheidsstempels. 
Aangezien na het eindigen der voordrachten in het Wissel-

bekertournooi de zaal van het Badpaviljoen te Huisduinen 
werd verlaten, willen wij hier eerst nog melding maken van 
het tijdelijk bij postkantoor dat in de vergaderzaal was ge
vestigd in verband met deze filatelistendag. Een speciale 
brievenbus was daar geplaatst en de aldaar ter post be
zorgde stukken werden van een bijzondere afstempieling 
voorzien, welke het feit van deze dag memoreerde. De Post
zegelvereniging „Helder" stelde bovendien speciale enve
loppen en briefkaarten verkrijgbaar, die voorzien van post
zegel afgestempeld met het gelegenheidsstempel een aardige 
herinnering aan deze filatelistendag opleverden. 

Klassieke filatelie en beeldfilatelie. 
Zoals reeds bovenvermeld werd in de namiddag bijeenge

komen in de aula van de Lagere Technische Sohool aan de 
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H. A. Lorentzstraat om aldaar een tweetal lezingen aan te 
horen over bovenstaande onderwerpen. 

De voorzitter van de Postzegelvereniging „Helder", welke 
deze lezingen had georganiseerd, heette allen hartelijk wel
kom en in het bijzonder de heer Dr. R. E. J. Weber, directeur 
van het Nederlandse Postmuseum. 

Spreker zeide, dat het aanvankelijk in de bedoeling der 
vereniging had gelegen een regionale postzegeltentoonstel-
ling in te richten, maar door verschillende omstandigheden 
kon dit plan niet doorgaan. Toen moest worden uitgezien 
naar iets om deze middag filatelistisch te vullen en dit leidde 
tot de uitnodiging aan een tweetal personen, die in de fila
telie — ieder op een der bovengenoemde terreinen — bekend
heid hadden verworven. Het was niet de bedoeling aan deze 
lezingen debat te verbinden, maar wel waren beide spre
kers bereid om na afloop der lezingen eventuele vragen te 
beantwoorden. 

Als sprekers hadden zich bereid verklaard de heren L. J. 
VAN DE POL (Son. N.Br.), die zou spreken over Beeldfila-
telie, en de heer K. E. KÖNIG (Koog a.d. Zaan), die het on
derwerp Klassieke Filatelie voor zijn rekening zou nemen. 

Als eerste spreker trad de heer v. d. Pol op het podium en 
hield vervolgens een lezing welke zo duidelijk en zo goed 
gedocumenteerd was, dat zij een ieder boeide, ook al werden 
wellicht de inzichten van spreker niet gedeeld. Dit gaf ons 
aanleiding de heer v. d. Pol te verzoeken de tekst van zijn 
lezing in haar geheel ter publikatie aan het Maandblad af te 
staan. Wij hopen dat genoemde heer aan dit verzoek zal vol
doen, temeer daar uit de indertijd door het Maandblad ge
houden enquête gebleken is, dat de belangstelling voor de 
beeldfilatelie groot is. 

De heer König, die als tweede spreker het podium besteeg, 
verklaarde dat als men de lezing van de heer v. d. Pol goed 
had beluisterd en men het artikel van de heer Eijgenraam 
in het laatste nummer van het Maandblad had gelezen, hfj 
feitelijk niets meer te zeggen had. De naam „Klassieke fila-

J U B I L E A : Haagsche 
Tot een van de oudste filatelistenverenigingen in Neder

land behoort naast de Nederlandsche Vereeniging van Post
zegelverzamelaars, de Postzegelvereniging „Breda" en de 
Gelderse Filatelisten Vereniging „De Globe", de Haagsche 
Philatelisten Vereeniging, welke werd opgericht op 17 april 
1897 en de Kon. goedkeuring ontving bij besluit van 20 april 
1903, no. 58. 

Het was dus op 17 april jl. 60 jaar geleden, dat deze ver
eniging werd opgericht. Dat dit feit voor haar leden niet on
opgemerkt voorbij mocht gaan, spreekt haast wel vanzelf. 
Toch meende het bestuur de herdenking zo intiem mogelijk 
te moeten vieren en besloot het tot het houden van een re
ceptie op donderdag 25 april jl. in het Grand Café-Rest. 
„Den Hout"' te 's-Gravenhage, gevolgd door een diner al
daar, waaraan leden der vereniging, alsmede enige gasten 
zouden aanzitten. 

Tijdens de receptie verschenen afgevaardigden van enige 
verenigingen om de jubilaresse te complimenteren, hetgeen 
vrijwel steeds gepaard ging met het aanbieden van een hulde
blijk in de vorm van bloemen of anderszins. Tevens hadden 
enkele leden der vereniging tijdens de receptie enige fraaie 
bladzijden uit hun verzamelingen op tafels tentoongesteld, 
waarbij o.m. een mooie verzameling proeven van Nederland 
(o a. jubileumzegels 1913), een aantal interessante stukken 
Oostenrijk en een verzameling nooduitgiften Duitse provin
cies en gemeenten. 

Voor het diner verenigde zich een vijftigtal personen aan 
de versierde tafels en spoedig heerste er een opgewekte 
stemming. 

Nadat de voorzitter allen welkom had geheten en in het 
bijzonder enkele woorden had gericht tot enige genodigden, 
werd een aanvang met de maaltijd gemaakt. 

Het zou echter geen feest zijn, indien de voorzitter niet een 
feestrede zou uitspreken. Daarom kweet de heer Drs. J. W 
Bijleveld, voorzitter dezer vereniging, zich van deze taak 
door het houden van een toespraak welke een sterk filatelis
tisch pleidooi bevatte en gericht was op de toekomst. 

telie" achtte spreker misleidend en hij zou dan ook liever 
willen spreken van „orthodoxe wijze van verzamelen". Ook 
het woord „filatelie" bevalt spreker niet, terwijl hij de naam 
„beeldfilatelie" niet juist acht. Het eerste blaadje dat in Ne
derland op dit gebied verscheen, heette dan ook „De postze
gelbeeld-verzamelaar". Filatelie is iets méér dan pwstzegel-
verzamelen. Er zijn vele verzamelaars, maar weinig filatelis
ten. Spreker ontkent, dat de beeldverzamelaar een speciaal 
soort verzamelaar is. De zgn. Klassieke verzamelaar komt bij 
zijn studies op het postaal-filatelistisoh vlak terecht, terwijl 
volgens spreker de beeldverzamelaar op een geheel ander 
vlak terecht komt. 

Na de beide lezingen gaven zich een groot aantal vragen
stellers op. Vrijwel allen beperkten zich echter niet tot het 
stelen van vragen maar vervielen in bespreking van het ge
hoorde, waarbij bleek, dat de meningen In deze materie ze
ker niet altijd parallel lopen. Gelukkig was de klok een 
goede rem op veler welsprekendheid en de voorzitter maakte 
hiervan gebruik om een einde aan deze meningsuitingen te 
maken en het laatste woord te geven aan Dr. Weber. 

In een aardige speech wees deze op de grote De Ruyter-
tentoonstelling welke te Amsterdam wordt gehouden en waar 
een filatelistische merkwaardigheid is te zien, die echter niet 
als zodanig is uitgestald. Het betreft nl. een condoleance
brief van de Prins aan de weduwe van De Ruyter (1676), 
wedke op de enveloppe (het gebruik van een enveloppe in 
deze tijd is reeds merkwaardig) het 3-stuivers stempel van 
Amsterdam vertoont, zodat — hetgeen ons vreemd aandoet, 
maar in die tijd de gewoonste zaak van de wereld was — 
de weduwe als ontvangster van de brief het porto moest 
betalen! 

De heer Quant dankte hierop beide sprekers voor hun me
dewerking en overhandigde hun ieder een boekenbon, waar
na deze zeer geanimeerde bijeenkomst werd gesloten. 

De H. R. 

PfiilateiLsten. Vereeniging 
Hij vertelde, dat hij in het bezit was gekomen van een 

oude album, welke aan een reeds lang overleden oom had 
toebehoord. Deze verzameling bevatte diverse zeer gezochte 
zegels, zoals Baseier duifje, Zwitserse kantonale zegels, Ie 
emissie Natal, grote ovale zegels van Brazilië, de 2 blauwe 
% tornese zegels van Napels, Oud-Duitse staten, Kerkelijke 
staat (bijna volledig), Postmasters van Amerika e.d. Hoewel 
later bleek, dat een gedeelte dezer zegels vals was, waren 
deze toch voor de oorspronkelijke eigenaar een bron van 
groot genoegen geweest, welke hem sprak van verre landen. 
Spreker kon zich voorstellen dat de vroegere bezitter, die hij 
niet heeft gekend, in stilte geboeid zijn verzameling kon be
kijken en met trots een nieuw verworven zegel daarin kon 
vastlijmen alsof het een stuk behangelselpapier was. De fila
telistische kennis was niet groot, getuige de valse zegels en 
de wijze van inplakken. Een 1 sh. 1847 Engeland werd bijv. 
netjes om het figuurtje heen uitgeknipt. 

Onwillekeurig was spreker toen een vergelijking gaan ma
ken tussen eigenverworven zegels en die dezer verzameling. 
De landschappen van Bosnië hebben hem steeds geboeid, 
maar ook andere landen wisten met hun zegels de belang
stelling op te wekken. Eén ding verontrustte spreker echter 
daarbij, want wat in een oude album voor de gehele wereld 
aan bladen nodig was, vergde nu minstens evenveel blad
zijden voor een enkel land. Het verzamelen van zgn. de ge
hele wereld is niet meer mogelijk en elke dag wordt het 
moeilijker een gel^ozen gebied op peil te houden, zodat er 
dikwijls weer een gedeelte moet worden afgestoten. Het zgn. 
specialiseren betekent een steeds meer verzamelen van min
der en minder landen. De stroom van nieuwe uitgiften houdt 
aan, de toevloed is enorm. Ter illustratie daarvan gaf spreker 
een overzicht van het aantal door enige landen uitgegeven 
postzegels (globaal geteld), waarvan er talloze postalisch on
nodig waren. Hij vroeg zich af of deze zegels nog iets te zeg
gen hadden of dat het alleen een bezetenheid is geworden 
om te vergaren wat album of catalogus voorschrijft. Hij wil 
niet de klok terugzetten door te ontkennen, dat de functie 
van de postzegel sinds zijn bestaan is gewijzigd. Postzegels 
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Nederland 
Rubriekredacteur: 
J. Eijgenraam, Nieuwe Haven 123a, Schiedam. 
Nieuwe frankeer- en portzegels. 

In onze mededeling op blz. 89 omtrent de uitgifte van bo
venbedoelde zegels is medegedeeld, dat er portze.gels zouden 

' verschijnen van 85 en 90 cent. Dit is echter onjuist, want deze 
waarden der portzegels bestaan reeds, doch komen te verval
len, terwijl een nieuwe waarde van 95 cent in gebruik zal 
worden genomen. 

Zomerpostzegels 1957. 
Dienstorder L 268 van de P.T.T. deelt mede: 
K l e u r e n . Ten vervolge op do. 200/1957 wordt medege

deeld, dat — in afwijking van het vermelde in punt 3 van die 
do — de zomerpostzegels 1957 in hierna vermelde kleuren 
zullen worden aangemaakt: 

Frankeerwaarde Toeslag Kleur 
4 et 3 et blauw 
6 et 4 et paars 
7 et 5 et rood 

10 et 8 et groen 
30 et 8 et sepia. 

Nieuwe postzegel van tien gulden. 
Een persbericht van de P.T.T. meldt, dat binnenkort een 

nieuwe postzegel met frankeerwaarde van tien gulden zal 
worden uitgegeven. De nieuwe zegel zal de beeltenis dragen 
van H.M. de Koningin, en profil gezien. 

De oude zegels blijven tot nader aankondiging geldig voor 
frankering. 

zijn zwijgende ambassadeurs van hun land van oorsprong 
geworden. Spreker juichte het toe, dat zij meer dan vroeger 
iets vertellen over de schoonheid van hun land van her
komst of in beperkte mate getuigen van een belangrijke ge
beurtenis. Ongemerkt zijn wij echter op een hellend vlak 
geraakt. De eerste herdenkingszegels, de bekende Columbus-
zegels van Amerika vonden een zeer grote aftrek, iets wat 
het gememoreerde feit zeker waard was. Maar het hek ging 
daarmede van de dam en — zij het in het begin in een lang
zaam tempo — het voorbeeld werd gevolgd door andere lan
den en in steeds sneller tempo volgden de bijzondere uit
giften elkaar op. Zelfs Engeland, dat jarenlang zijn conser
vatisme op postzegelgebied had bewaard, bezweek voor de 
verleiding. En dit alles betreft dan alleen nog maar zegels 
zonder toeslag, want deze laatsten vormen een hoofdstuk 
apart. Spreker herinnert aan de eerste Nederlandse zegels 
ten bate van de tuberculose-bestrijding in 1906. Deze zegels 
werden alleen aan het Hoofd-postkantoor te Amsterdam ver
kocht, hoewel zij vanuit iedere plaats in het land voor fran
kering gebruikt konden worden Het doel was sympathiek, 
evenals zulks is voor de kinderzegels en de Rode Kruis-zegels. 
Maar ook hier zijn wij van de zuivere, milde weldadigheids-
regen in de dodelijke drup geraakt Dikwijls is het doel van 
de toeslag aan de koper der zegels geheel onbekend en steunt 
hij vaak zodoende iets wat hem niet sympathiek is. 

Wie kritisch kijkt zal in de laatste jaren voor de gehele 
wereld de uitgiften kunnen signaleren van een fantastisch 
aantal postalisch onnodige zegels, welke vaak in een derge
lijk aantal worden uitgegeven, dat zij alleen maar goed zijn 
om de pakketjes te vullen, welke aan jeugdige of beginnende 
verzamelaars worden verkocht, om zodoende de liefhebberij 
voor het verzamelen te stimuleren. Het tegendeel wordt ech
ter bereikt, want zij openen aan de verzamelaar een blik op 
een onoverzienbaar terrein, onvervulbaar en zonder horizon. 

Bezinning wil zeggen het rechte spoor zoeken en leiding 
geven. Reeds kan met voldoening worden geconstateerd, dat 
verschillende catalogi onderscheid maken tussen gewone, 
postaalgerechtvaardigde uitgiften en uitgiften van meer du-

JEAN DE SPERATIt 

Op 74-jarige leeftijd is deze zo berucht geworden 
vervaardiger van valse postzegels te Aix les Bains 
overleden. Het is nog niet zoveel jaren geleden, dat 
niet alleen de filatelistische pers haar kolommen vulde 
met verhalen omtrent de geraffineerde vervalsingen 
welke door hem werden vervaardigd en daarmede te
gen hem aangespannen processen, maar ook de dag
bladpers besteedde haar aandacht aan deze bijzondere 
meester der vervalsing. Dat hij een zeer kundig man 
was, die het vak van vervalser van zegels goed ver
stond, werd nergens in twijfel getrokken. Wat echter 
wel twijfelachtig was, was zijn bewering in de tegen 
hem gevoerde processen, dat hij deze vervalsingen niet 
maakte om zich te verrijken, maar om de experts aan 
de kaak te stellen. Menige door hem vervaardigde ze
gel was echter voor goed geld verkocht en vele dezer 
zegels bevinden zich wellicht als sieraad nog in di
verse verzamelingen. 

In 1954 verkocht De Sperati alles wat op zijn ver
valsersvak, want dat was het zo langzamerhand ge
worden, betrekking had aan de British Philatelic Asso
ciation te Londen, voor niet minder dan tien miljoen 
francs, waarvan hij, aangezien hij langzamerhand zijn 
gezichtsvermogen verloor, een rustige oude dag heeft 
kunnen doorbrengen. 

bieus karakter. Spreker vraagt zich echter af of de verzame
laars zelf door middel van hun organisaties niet kunnen aan
dringen op een scherpere scheiding dezer twee categorieën. 
De verzamelwaardigheid der zegels moeten wij leren kennen, 
waarbij de oorspronkelijke functie van de postzegel voor ogen 
moet worden gehouden en nagegaan moet worden wat en 
welke de bijbedoelingen op zijn bestaan invloed hebben ge
had. 

Dat zal een lange weg zijn welke moet worden afgelegd 
voor het ideaal zal zijn bereikt, als het tenminste bereikbaar 
zal blijken te zijn. Een pogen daartoe zal spreker, indien hij 
daartoe in de gelegenheid zal zijn, niet onbenut laten. 

Wat het verdere gedeelte van deze avond betreft, willen 
wij niet verder ingaan op de vele toespraken welke neg wer
den gehouden en waarbij ereleden werden gehuldigd en om
gekeerd de ereleden het bestuur huldigden. Hierbij kwam 
aan het licht, dat het aantal ereleden een uitbreiding stond 
te wachten. Zowel door de toastmaster als de voorzitter 
werden daarop telkens toespelingen gemaakt en de ontstane 
spanning daaromtrent opgevoerd. Ten slotte deelde de voor
zitter onder groot applaus mede, dat de jl. gehouden ver
gadering had besloten, haar lid Mevr. J. van Geest-Bakker, 
tot erelid te benoemen. Reeds jaren lang verzorgt zij de rond-
zendingen en de administratie daarvan. De door haar ver
richte werkzaamheden welke zo veel tijd in beslag nemen 
en zo nuttig zijn voor de leden, wilde de vereniging gaarne 
op deze wijze erkennen. Een oorkonde in lijst vermeldende 
dit erelidmaatschap, werd haar hierbij overhandigd. 

Ten slotte willen wij nog gaarne neerschrijven, dat het 
diner en de geboden dranken uitstekend waren en dat het 
aangenaam verpozen aan deze dis zeer werd verhoogd door 
het optreden van een tweetal illusionisten, die met frappante 
staaltjes van hun kunst allen wisten bezig te houden, zodat 
de avond het middernachtelijk uur al naderde eer ook deze -
herdenking tot het verleden behoorde. Het was een waar
dige viering van dit diamanten-feest. De H. R. 

119 



Luchtpost 

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

NEDERLAND. 
Eerste Vlucht K.L.M. AmsterdamBelgrado. 

Op 15 april jl. had de Ie vlucht van de K.L.M. Amsterdam
Belgrado plaats; door de K.L.M, werden voor deze vlucht 
geen spec, enveloppen uitgegeven, doch er bestaan wel privé
spec. enveloppen. 

Hierbij geven wij een verkleinde afbeelding van een der
gelijke enveloppe met de spec. Nederlandse postafstempeling 
(violet). AS ,.BeogradInozemstvo, 15. IV. 57.20". De stukken 
moesten met minstens één zgn. „Kraaizegel" gefrankeerd 
zijn. Het bericht betr. deze vlucht werd helaas te laat ont
vangen om het nog tijdig in ons blad op te nemen. 

BELGIË. 
Ie Vlucht Sabena BrüsselBudapest. 

Op 13 maart jl. had de Ie luchtpostverbinding Brüssel
Budapest plaats door de Sabena. De stukken dragen een spec, 
maatschappijafstempeling (rond met Inschrift): 1ste Lucht
postverbinding  lère Liaison Postale Aérienne / Brussel / 
Bruxelles / 1331957 / Budapest / SABENA (in ovaal). AS 
Dudapest 72, 13/3/'5712 en spec. AS (vermoedelijk maat
schappijstempel) Bruxelles / Budapest / (afb. vliegtuig met 
Inschrift Sabena) / Eliäö Légijórat en opzij: 1957. Hl 13 / Bu
dapest 7 2. 

ENGELAND. 
Op 2 maart jl. had de Ie vlucht LondenSydney plaats met 

de „TurboProp"Britannia van de B.O.A.C. Speciale enve
loppen werden hiervoor door de B.O.A.C. uitgegeven; geen 
spec, afst., doch wel AS Sydney. 

OOSTENRIJK. 
SASvlucht £uropaX9kio, 23/2'57. 

Voor Oostenrijkse post met deze vlucht werd door de SAS 
een spec, enveloppe uitgegeven, terwijl de Oostenrijkse PTT 
de zegels afstempelde met een spec, stempel (ovaal, zwarte 
kleur): „SAS Eröffnungsflug / EuropaNordpolTokio / SAS
embleem met rechts cijfer 1 / Wien 101 23.2.1957 / Scandina
vian Airlines System". As Tokio AP 26,11.57,810. 

ZWITSERLAND. 
Op 9 februari jl. had een herdenkingsvlucht van de Swiss

air ZürichKaapstad v.v. plaats ter herinnering aan de be
kende Zwitserse piloot W. Mittelholzer. De stukken dragen 
een spec, postafstempeling (rondstempel, zwarte kleur): 

Zürich 58 Flughafen / 9.II.1957 / embleem Swissair in cir
keltje / 19271957 / MittelholzerGedenkfug SchweizSüd
afrika". AS Capetown / Kaapstad / 18.11.5718.15 / 93". 

De stukken van de terugvlucht dragen een VS geheel het
zelfde als het hierboven omschreven AS van Kaapstad en 
bovendien nog een spec, maatschappijstempel, waarvan wij 
aan de kop dezer rubriek een afbeelding geven. 

JAPAN. 
Ie Retourvlucht SAS JapanEuropa via de Noordpool. 

Voor deze reutourvlucht uit Tokio op 24 februari j \ . werden 
eveneens door de SAS spec, enveloppen uitgegeven, terwijl 
de stukken ook een spec, postafstempeling dragen en een 
spec, maatschappijafstempeling. 

Wij geven hierbij een verkleinde afbeelding van een spec, 
enveloppe met deze retourvlucht verzonden. AS Kopenhagen 
25/2'57. 

ZÜIDAFRIKA. 
Zie Mittelholzerherdenkingsvlucht onder Zwitserland. 

^♦JV, 
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TENTOONSTELLING 

DE VLIEGENDE HOLLANDER. 
Op zondag 31 maart jl. werd door de Nederland.sche Ver

eeniging van AeroPhilatelisten „De Vliegende Hollander" 
de jaarvergadering met de gebruikelijke luchtposttentoon
stelling gehouden in de School voor Scheepswerktuigkundi
gen (de zgn. Machinistenschool) te Rotterdam. 

De tentoonstelling toonde ons weer de vooruitgang door 
de leden gemaakt in het opzetten van de verzamelingen en 
het bijeenbrengen van luchtpostmateriaal van diverse oudere 
en nieuwe gebieden. 

Zo zagen wij oa. zeldzame luchtpoststukken van Nederland 
en de Overzeese Gebiedsdelen, Duitse en Franse pionierpost. 

Zeppelinpost, Katapultpost, Noorse luchtpost, Luchtpost betr. 
de overbrugging van de Atl. Oceaan, Ballonpost, Raketpost, 
zweefvliegpost, etc., terwijl ook de luchtpostzegels ver
tegenwoordigd waren o.a. in een verzameling ,.Beeldphilate
lie op luchtvaart en luchtpostgebied". 

De jury bestond uit de heren J. Boesman, C. de Vos en 
P. Wolff. 

De prijzen waren als volgt: 
Topklasse: 1. R. Tocila; 2. Houweling. 
Middenklasse: 1. C. v. d. Zijden; 2. J. Polak; 3. J. Briel. 
Diversen: 1. J. Dellenbag; 2. P. v. Midden; 3. C. v. d. Zijden. 

J. D. 
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Stempels Op 15 april jl. werden de beide te Groningen in gebruik 
zijnde stempelmachines voorzien van nieuwe datumstempels 
Groningen-Station, aangezien deze zijn overgebracht' naar 
het nieuwe, nog niet officieel geopende stationspostkantoor. 
Wij zagen inmiddels de bekende vlaggen: „Postzegels rechts 
boven in de hoek ", „Vermeld op Uw poststukken. . . ." 

Rubriekredacteur: 
A. van der Willigen, Laan van Poot 194, 's-Gravenhage. 

<;t 

Gelegenheidsstempels. 

Dienstorder H 216 van 4 april jl. vermeldt, dat op de Na
tionale Bloemententoonstelling op de „Keukenhof" te Lisse 
van 25 maart tot ultimo mei een tijdelijk bijpostkantoor is 
gevestigd, waar de aangenomen gewone stukken (uitgezon
derd prentbriefkaarten) en aangetekende stukken van een 
bijzonder rubberstempel worden voorzien. Dit rubberstempel 
is van hetzelfde model als het vorige jaar, terwijl de prent
briefkaarten worden voorzien van een machinestempel met 
datumstempel Lisse en vlag met „Keukenhof"-tekst. 

Op 27 april jl. werden de beide hierboven afgebeelde spe
ciale stempels tgebruikt; het ene ter gelegenheid van de 45e 
Nederlandse Filatelistendag, gebruikt in het Badpaviljoen 
te Huisduinen, post Den Helder en het andere op de ten
toonstelling ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der En-
schedese Philatelisten vereniging, welke tentoonstelling 
werd gehouden in de kantine van de ambachtsschool, Bod-
denkampsingel te Enschede. 

Machinestempels. 

Van 1 april tot ultimo mei wordt in 15 plaatsen wederom 
de Keukenhof-vlag in de stempelmachine gebruikt, t.w. Al
melo, Amersfoort, Amsterdam CS., Apeldoorn, Breda, De
venter, Enschede, 's-Gravenhage, Hengelo (Óv.), Leiden, 
Roosendaal, Rotterdam CS., Tilburg, Utrecht-Station en 
Vlaardingen, terwijl zoals hierboven onder „Gelegenheids-
stemnels" is vermeld, ook afdrukken met datumstempel Lisse 
voorkomen. 

1932 - 1957 
SPEURWERK 

MAAKT STERK 

en sinds 16 april ook de hierbij afgebeelde T.N.O.-vlag, 
waarover hieronder meer. Wij danken Dr. Benders te Mau-
rik en de heer Joh. Troost te Onstwedde voor hun bericht 
terzake. 

Van 16 april t/m 31 mei wordt voorts de hierboven afge
beelde vlag voor het 25-jarig bestaan der organisatie T.N.O. 
(Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek) gebruikt in 
de 11 machines der provinciale hoofdsteden, c.q. op de aldaar 
gevestigde stationspostkantoren en voorts te Amsterdam CS., 
Rotterdam CS. en in de plaats van de hoofdzetel der T.N.O.: 
Delft. 

Typenraderstempels. 

1.4.1957 Opgeheven werden de postagentschappen Rotter
dam-Oude Dijk en Zaandam-Frans Halsstraat. 

1.51957 Gevestigd: postagentschap Rotterdam-Verboomstr. 

1.6.1957 Wordt gevestigd: Postagentschap Amsterdam-Gibral-
tarstraat. 

1.7.1957 Wordt gevestigd: Postagentschap Amsterdam-Corne-
lis Krusemanstraat. 

Veldpost. 
In aansluiting op het vermelde in het vorige nummer, blijkt 

nog een veldpostkantoor NAPO 241 te hebben gewerkt, dat 
van 3 september tot 8 oktober was gevestigd te Trauen 
(Münsterlager). De heer W. Neeleman te Arnhem berichtte 
ons dienaangaande, dat de facteur in dit kamp van het Ie 
Legerkorps één kist met alle veldpost-benodigdheden had 
meegekregen, w.o. 3 dagtekeningstempels, t.w. de nummers 
27, 36 en 49, welke hij naar eigen believen kon gebruiken. 
Hij had daarvan nr. 36 gebruikt, zodat dit nummer ongetwij
feld moet vervallen bij het NAPO-nummer 301 in het over
zicht, dat wij in april publiceerden. 

„GLOBE DIAMANT". 

Reeds had de Gelderse Filatelisten Vereniging „De Globe" 
haar 60-jarig bestaan in eigen kring gevierd, toen zij daar 
buiten de aandacht op zich vestigde door het houden van een 
tentoonstelling van filatelistisch bezit harer leden op 19— 
21 april jl. in de zaal van „Tivoli" aan de Velperweg te Arn
hem. 

Op Goede Vrijdag, 19 april jl., waren al vroeg een groot 
aantal filatelisten in Tivoli tezamen gekomen ter bijwoning 
van de opening der tentoonstelling. 

Toen te omstreeks 11 uur de voorzitter van het Hoofd
bestuur der vereniging, Jhr. G. A. de Bosch Kemper, de 
aanwezigen verwelkomde, zich daarbij in het bijzonder rich
tend tot een der Wethouders van Arnhem en de vice-voor-
zitter van de Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigin
gen, gewaagde hij er van, dat hier niet van een feestelijk 
gebeuren sprake was, want het diamanten feest der vereni
ging was reeds gevierd. Spreker gewaagde van de toename 
der filatelie vooral na de laatste wereldoorlog, en dien ten 

gevolge had ook „De Globe" zich tot een flinke vereniging 
ontwikkeld met een aantal afdelingen in diverse plaatsen. 

Nu hield de vereniging als het ware een wapenschouw. 
De tentoonstelling heeft dan ook niet de pretentie er een op 
hoog niveau te zijn, maar zij wil juist door het tonen van 
verzamelingen zowel van ver-gevorderden als minder-gevor
derden en van verzamelingen van eenvoudige aard tonen, 
welk 'n genoegen in de filatelie is gelegen, zulks zonder dat de 
aanschouwers zich onbehaaglijk gevoelen door het vele en 
de bijzondere waardevolle collecties, welke hun begrip te 
boven gaan en buiten hun bereik liggen. 

De vice-voorzitter van de Nederl. Bond, de heer P. L. 
Backer, die zich bereid verklaard had deze tentoonstelling 
te openen, zeide niet de woorden van de voorzitter te willen 
onderschrijven, dat hier niet van een feestelijke gebeurtenis 
sprake was. Immers na de viering der herdenking in eigen 
kring wordt nu naar buiten getreden. Een wapenschouw 
wordt niet gehouden om te zien welke wapens er zijn, maar 
wel om te zien of de wapens in orde zijn. En dat is ook hier 

(Veruolgi op blz. 125). 
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Stetnpeling vnn hriew^ewB e.dL in Nedewïund 

hih. 1. 31 decem

ber 1689. Brief ver

zonden van Geneve 
naar 't'Gravenhage, 
mei geschreven 
ptaafsnaam van 
afzending, „de 
f^enève". De brief 
behoorf toi de oudst 
bekende Zwitserse 
brieven met een ge

schreven plaatsnaam 
van afzending. 

. êAm ,, 

afb. 2. 3 mei 1696. Brief verzonden van Geneve 
naar 'sGravenfiage, met een gestempelde plaatsnaam 
van afzending „DE. GENEVE". 
Het is de oudst bekende Zwitserse stempel. 1) 

afb. 3. 5 september 1780. Brief verzonden van 
Schiedam naar Aalst. Gestempelde plaatsnaam van 
afzending: „Schiedam H(ollandse) P(osteriien)" mef 
een posthoorn. 

^^^X" 'T^f^^ 
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{S''H. ^/A^ >i^e'$Te^ 
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met plaatsnaam 
en 

dagtekening (I) 

StempeXing van de plaatsnaam van vertrek, later gecomple
teerd met de dagtekening, diende twee doeleinden: 
a. berekening, bij aankomst, van het port, daar dit verschilde 

naar de afstand; 
b. postale controle op de loop der stukken. 
Kort vóór 1700 werd dit merken der brieven op de kantoren 
van vertrek in enkele landen van Europa ingevoerd. 
Oorspronkelijk werd slechts de plaatsnaam of een verkorting 
ervan op het stuk vermeld en wel in handschrift. (Afb. 1). 

Kort daarop verschenen de eerste plaatsnaamstempels. 
De hier getoonde voorbeelden behoren tot de oudste welke In 
Europa gevonden zijn. (Afb. 2). 

Het begni van de Nederlandse stempeling viel over het al
gemeen na 1752. In Holland werden de posterijen in 17'52 
door de Staten van dit gewest georganiseerd; voorgeschreven 
werd o.m. dat alle kantoren der Hollandse Statenpost de 
brieven moesten voorzien van vertrekstempels. In de vorm 
van deze stempels heerste veel verscheidenheid. (Afb. 3/4). 

Ook de nationaalverklaring, in 1799, der posterijen van ge
heel Nederland, bracht geen grotere eenheid in de stempe
ling. 

Onder Franse invloed werd in 1809 het eerste uniforme 
plaatsnaamstempel voor alle postkantoren ingevoerd. 

In 1808 werd te Parijs een tractaat gesloten tussen de Franse 
en de Nederlandse posterijen, dat in werking trad op 1 augus
tus 1809. 
Voor de uitvoering hiervan ontvingen alle Nederlandse post
kantoren nieuwe plaatsnaamstempels, die als veitrekstem
pel moesten worden afgedrukt op alle brieven naar Frank
rijk. 
Deze stempels zijn ook in het binnenlands verkeer gebruikt. 
Zij zijn vervaardigd door de firma IVlassan te Parijs. 
(Afb. 5). 

afb. 5. 9 november J809. Brief verzonden van 
Middelbarnis naar 5omme/sc/f//r, voorzien van een 

_ verireksiempel: „Middelharnis", een z g. Massen

O stempel. 

afb. 4. 8 november T806. Brief ver

zonden van Delft naar Akersloot. Ge

tlempelde plaatsnaam van afzending: 
„Delft" met posilioorn en siertak'ies. 

*) Zie Les marques postales de la buisse 
romande par W. Liniger, J , L, Nagel et 
L. Vuille, blz. 73. 

..^/' 

J 

^ • / / ^ i f > /. . ^ j 

O^/^. 

.PA•■.^ 

/'< ^^, 

"C:^ ^_ 

122 



Tijdens de inlijving bij het Franse Keizerrijk kwamen plaats
naamstempels met een departementsnummer in gebruik. 
Bij KeizerUjk Decreet van 13 september 1810 werd ons grond
gebied met ingang van 1 januari 1811 verdeeld in de vol
gende departementen: 

118 Zuiderzee, 119 Monden van de Maas, 120 Monden van 
de IJsel, 121 Opper IJsel, 122 Friesland, 123 Wester Eems, 
124 Ooster Eems, 125 Monden van de Schelde, 126 Monden 
van de Rijn. 

De nummering van deze departementen werd ook vermeld 
op de nieuw ingevoerde plaatsnaamstempel voor de postkan
toren. (Afb. 6). 

Voor het eerst werden voor de brieven, waarvan het port 
vooruit voldaan was, plaatsnaamstempels met toevoeging 
P(ort) P(ayé) in gebruik genomen. Hierin komt het oorspron
kelijke verband tussen stempeling en frankering tot uit
drukking. (Afb. 7). 
Na de vrijwording verdwenen de departementsnummers uit 
de stempels . 
Voor de gefrankeerde brieven werd een plaatsnaamstempel 
ingevoerd, waaronder het woord „Franco". (Afb. 8). 

In 1829 werd de stempel door 3 maatregelen versterkt in zyn 
speciale betekenis als controlemiddel op de loop der stukken: 
a. de stempel werd aangevuld met losse karakters voor de 

dagen en de maanden (geen jaartal!). 
Afdrukken in rode inkt. 

b. Deze stempel moest door de kantoren van aankomst even
eens worden afgedrukt, nl. op de achterzijde der brieven: 
een belangrijk nieuw controlemiddel op de loop der stuk
ken. (Afb. 9). 
Voor de gewone correspondentie is deze maatregel ge
handhaafd tot 1921. 

c. De koppeling tussen dagtekening en frankering verdween 
door invoering van een afzonderlijk stempel „Franco". 
(Afb. 10). 

Hierop kwam men na proefnemingen in 1844 terug: invoe
ring van francodagtekeningstempels in blauw afgedrukt als 
vertrekstempel. (Afb. 11). 

Eerst in 1850 werden dagtekeningstempels verstrekt met een 
jaartalkarakter. 
a: voor de ongefrankeerde brieven; b. voor de gefrankeerde 
brieven. (Afb. 12/13). 

8 
afb. 6. 1811. Onge

frankeerde brief ver

zonden van V/oerden 
naar Groningen. Ge

stempelde plaatsnaam 
van afzending: „118 
Woerden". 

afb. 8. 1826. Gefran

keerde brief verzonden 
van *sGravenhage naar 
Arnhem, voorzien van 
de stempel: , /sGra

venhage Franco". 
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afb. 10. 1840. Ge

frankeerde brief vt 
zonden van Gouda 
naar Amsterdam, voor

zien van de dagfelce

ningsfempe/ model 
1837 „ G o u d a " en een 
„Franco" stempel. 

 / PI25R 
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afb. 7. 74 me( I 8 I 3 . Gefrankeerde brief verzon

den van Middelburg naar Bergen op Zoom^ voorzien 
van de sfempel: „P.125 P Middefbourg" 

afb. 11. 1845. Gefrankeerde brief verzonden van 
Dordrecht naar Leiden. Te Dordrecht gestempeld mei 
de francodagtekeningsfempel met Egyptische letters 
zonder 'faartal. 

afb. 9, 1829. Ongefrankeerde farief verzonden van 
Dordrecht naar Utrecht, aan de voorzijde voorzien 
van de verireksfempel Dordrecht, aan de ach/er?i(de 
van de aankomststempel Utrecht. 
afb. 12. 1851. Ongefrankeerde brief verzonden 
van Amersfoort naar Arnhem. Te Amersfoort gestem

peld met de eerste dagtekeningsfempel met een 
ïaarfal. 
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13 

afb. 73. J 8 5 I . Gefran-
keerde brief verzon
den van Heerlen naar 
Maasfrichf. Te Heerlen 
gestempeld met de 
eerste franco-dagfeke-
ningstempel met een 
faartat. 

^f^-^x^^ 
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afb. 14. T8ÓI. Ongefrankeerde brief verzonden van 
Leiden naar Amsterdam. Te Leiden gestempeld met de 
eerste dagtekeningstempel met de uuraanduiding. 

afb. 15. 1866. Gefrankeerde brief verzonden van Vetp 
naar Amsterdam. De postzegel is vernietigd met de 
franco-stempeh als verfrekstempel is de dagtekening-
stempel afgedrukt. 

De invoering van postzegels in 1852 bracht een nieuwe func
tie voor de dagtekeningstempel in verband met de franke
ring: de franco-dagtekeningstempel werd aangewezen voor 
de vernietiging (= onbruikbaarmaking) der zegels. 
Afdrukken waren voortaan zwart. 
1851. Invoering van een nieuw model dagtekeningstempel. 
1854. Invoering van nieuwe modellen dagtekening- en franco-
dagtekeningstempels. 

In 1860 loerd de dagtekeningstem,pel nogmaals verstrekt in 
zyn speciale betekenis van controlevniddel op de loop der 
stukken. 
a. de stempel werd gecompleteerd met een uuraanduiding, 

waartoe de dag in 3 tijdvakken was verdeeld. 
Deze completering geschiedde op aandrang van het pu
bliek. (Afb. 14). 

b. Afzonderlijke stempels „franco" werden ingevoerd voor 

de vernietiging, zodat de dagtekeningstempels steeds af
zonderlijk op het blanke gedeelte van de brief konden 
worden afgedrukt. (Afb. 15). 
In 1869 werden de „franco"-stempels vervangen door 
nommerstempels, welke dus bij de vernietiging der post
zegels tevens nog een aanduiding van het kantoor gaven. 

Na enkele proefnemingen werd in 1866 een nieuw model dag
tekeningstempel ingevoerd, de zgn. tweeletterstempel: De 
dag was verdeeld in 5 tijdvakken. (Afb. 16). 
In 1877 werden de 5 uurkarakters vervangen door 18 uur
karakters. Van zes uur 's morgens tot tien uur 's avonds 
moest voortaan elk uur het karakter in de stempel verwis
seld worden. Deze stempels ontvingen de benammg van 
kleinrondstempels. 
In 1894 werden stempels van een groter model verstrekt, die 
bekend zijn geworden onder de naam grootrondstempels. 
(Afb. 17). 
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afb. 16. 1869. Ongefrankeerde brief verzonden van 's-Herfogen-
boscfi naar Eindhoven. Ais yertreksiempel is de z.g. fweeletiersiempel 
afgedrukt. 
afb. 17. 1895. Brief verzonden van Rotterdam naar Oudenboscb. 
De postzegelstempel is vernietigd met een z.g. grootrondstempet, 
v/elke mede als verfrekstempel is afgedrukt. 
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EEN NIEUWE 

POSTZEGELBEURS 

Rotterdam, zit in vergelijking m.et Amsterdam en 
's-Gravenhage niet dik in zijn postzegelhandelaren. 
Dit is voor het Verbond van Posttegelhandelaren in 
Nederland (niet te verwarren met de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelhandelaren) aanleiding 
om te trachten meer verkoopgelegenheid in Rotter
dam te scheppen. Het Verbond organiseert daartoe 
op zaterdag 1 juni a.s. van 1 tot 6 uur namiddag een 
postzegelheurs in het Gebouw „Het Vaderland Ge
trouw" aan de Noordsingel 193, welke voor per
sonen boven 16 jaar vrij toegankelijk zal zijn. 

Een aardige gelegenheid dus voor de verzamelaars 
uit Rotteidam en ojngeving om misschien eens wat 
anders te zien. 



Poststukken 
NEDERLAND 
Rubriekredacteur: 
J. H. Broekman, Hoflaan 25, Bergen (N.H.). 

Nieuwe uitgiften. 
Naar aanleiding van de tariefsverhoging verschenen reeds: 
Briefkaart met betaald antvi'oord 20 en 20 cent violet. 
Verhuiskaart 4 cent groen, cijfertype. 
Antwoordcoupon 50 cent, in hetzelfde type als de vroeger 

verschenen 40 cent, dus met 6 talen: Duits, Engels, Arabisch, 
Chinees, Spaans en Russisch. 

Aan de kantoren werden door de Controleur te Haarlem 
ambtshalve nieuwe coupons verstrekt van 50 cent. De nog 
aanwezige exemplaren van 40 cent moesten worden opge
zonden. Op sommige kantoren waren nog coupons aanwezig 
van 25 cent met opdruk „40". In dezelfde aantallen als de 
kantoren ze hadden ingeleverd, werden coupons van 40 cent 
met een opdruk „50" teruggezonden. De coupons van 25 met 
opdruk „40" werden niet nog eens van een opdruk voorzien, 
maar te Haarlem behouden. 

Op de coupons van 25 cent ontbrak de Duitse tekst (vijf 
talen), op die van 40 en van 50 cent komen 6 talen voor. 

De heer Groen te Naarden dank voor zijn mededelingen. 

BUITENLAND 
Rubriekredacteur: 
Dr. E. A. M. Speijer, Stephensonstraat 30, 's-Gravenhage. 

BELGIË. 
Een kort Paasbezoek aan onze zuidelijke naburen leverde 

mij slechts één nieuwe publibel op, die in Spa verkocht 
werd, nl.' 

1467 Poêles & Appareils de Chauffage ä Mazont Coleman 
Fr./VI. 

(Vervolg Globe Diamant). 
het geval. Na 60 jaar wordt nagegaan of de wapens goed 
zijn gebruikt en geschikt zijn voor verder gebruik, zodat 
deelname aan grotere manifestaties mogelijk zal zijn. Spre
ker hoopte dan ook, dat deze tentoonstelling er toe zou me
dewerken, dat latere nationale of internationale tentoonstel
lingen hiervan de vruchten zouden plukken. Hij eindigde met 
de hartelijke gelukwensen aan de jubilerende vereniging en 
bood daarbij de Bondstentoonstellingsmedaille als ereprijs 
aan 

Ook de I.V. Philatelica en de Amsterdamse Vereniging 
„De Philatelist" boden een medaille aan. 

De heer De Bosch Kemper zeide het zeer op prijs te stel
len, dat een aantal ere-pnjzen was geschonken, zowel door 
de Commissaris der Koningin als door de enige Gemeente
besturen, de Nederl. Bond en enkele verenigingen. Hij zegde 
de schenkers daarvoor hartelijk dank. Vervolgens nodigde 
hij de aanwezigen uit tot een bezoek aan het tentoongestelde. 

Zoals de voorzitter reeds had gememoreerd, bevatte deze 
tentoonstelling verzamelingen op verschillend niveau, en het 
mag ook dezerzijds niet de bedoeling zijn de verzamelingen 
te vergelijken, zodat de eenvoudige verzamelaar wegzinkt 
tegenover de ver-gevorderde, en hem de lust beneemt zijn 
verzameling voort te zetten. Als wij hier op enkele verza
melingen wijzen, doen wij dit juist om de kleinere verzame
laar aan te moedigen en kennis te nemen van de studie, 
welke in die verzamelingen is vastgelegd, een studie waar
van zij kunnen leren of waaraan zij een voorbeeld kunnen 
nemen. Eén van deze verzamelingen was bijv. inzending 10. 
Hoewel niet beschikkend over een overvloed van materiaal, 
was op eenvoudige en duidelijke wijze een studie gegeven 
betreffende de zo aantrekkelijke zegels der uitgiften van 
Frankrijk 1849 e.v. en de daarop voorkomende afstempelin
gen, een studie welke hoofdzakelijk was opgezet naar die van 
André Suarnet. Ook inzending 6 bood een goed overzicht, 
en wel over de zgii. „epauletten- en medaillonuitgiften" van 
België, met hun verschillende platen, watermerken, e.d., ter-

ROEMENIË. 
Het is mij ook gelukt een contact te leggen met een post

stukkenverzamelaar in dit land en de lezers zullen dus uit 
Roemenië, naar ik hoop, regelmatig nieuws te lezen krijgen. 
In afwachting van de volledige lijsten, publiceer ik alvast 
het volgende: 

Evenals in Rusland, zijn hier verschillende typen van ge-
illustreerde enveloppen in omloop, alle voorzien van een ze-
gelindruk van 55 bani, rood oranje. Bovendien zijn op de 
rechterhelft 8 adreslijnen, voorzien van 11 gedrukte „hulp"-
woorden. Dan volgt — naar links toe — een verticale regel, 
mededelend, dat de verkoopsprijs 1 Leu bedraagt. Geheel 
links de afbeelding. Voorlopig zag ik twee soorten: 
Aa. veelkleurige afbeeldingen: 

Tusnad 
Casa de odihna. 

Ab. éénkleurige afbeeldingen: 
Ab 1. zwart 

Caminul si cresa M.P.T.T. Bukarest!. 
Ab 2. rood 

Telefonarca Telegrametor de la Domicitin. 
Briefkaarten è 30 bani. Hiervan zijn 2 formaten van de 

zegelindruk. Van de kleinste ken ik tot nu toe maar 1 kaart: 
Ba 1. olijfgroen. Bucaresti Loenintji Muncitorcsti. 

Grote zegelindruk: 
Bb 1. bruinlila. Bucaresto Bd Repuplico 

Bucaresti, een ander beeld op de stad 
Landelijk tafereel (boerin met kip). 

Bb 2. blauw. Landelijk tafereel (zelfde als hierboven ge
meld) 
Gemechaniseerde landbouw. 

Bb 3. sepia Bucaresti, Loenintji Muncitorcsti 
Buraresti, Bd. N. Balceven 
Craiova, Colegial Popular 
Tasnad. 

Bb 4. zwart. Krantenkiosk 
Postbode. 

Met de gelukwens-enveloppen, enveloppen voor aangete
kende stukken, enz., hoop ik een volgende keer te kunnen 
beginnen. 

wijl inzending 9 zich op het bekende terrein der zittende en 
staande Helvetia bewoog, waarvan het een leerzaam over
zicht gaf ondanks incompleetheid (de studie van Rüttimann 
was hieraan blijkbaar niet vreemd). 

Ook deed het ons genoegen enkele verzamelingen te zien 
welke men niet steeds op iedere tentoonstelling ontmoet. Zo 
toonde inzending 35 de zegels van Tonga en Fiji en inzending 
37 de bijzondere uitgiften van Brazilië, waarvan het aantal 
zo groot is, dat men huiverig wordt om aan zulk een ver
zameling te beginnen. En inzending 31 toonde de uitgiften 
der Philippijnen tijdens de Japanse bezetting, een onder
werp, dat hier nog zeker weinig bekend is. 

Dat ook bij „De Globe" de beeldverzamelaars niet ontbre
ken, zal niemand verwonderen. Ook hier gaven zij met en
kele inzendingen blijk van hun bestaan. Ook Luchtpost en 
Poststukken bleken voor enkele leden het uitverkoren ter
rein van hun verzameling te zijn, waarbij inzending 43 Bal
lonpost in Oostenrijk een aardig afgerond geheel te zien gaf. 

Moge deze tentoonstelling er toe hebben bijgedragen de 
genoegens van het verzamelen van postzegels meer bekend
heid te geven en het aantal beoefenaren der filatelie te ver
groten, dan heeft ook „Globe Diamant" een mooie taak ver
richt. N. 

AFD. GOOI & EEMLAND 
V. d. Nederl. Ver. van Postzegelverzamelaars. 

Bovengenoemde vereniging zal op 15 en 16 juni a.s. in 
Gebouw „Concordia" te Bussum een tentoonstelling organi
seren ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan. Op deze 
tentoonstellingen zullen de leden collectief inzenden, zodat 
het wedstrijd-element bewust wordt vermeden. Het staat 
reeds nu vast, dat wel zeer interessant materiaal hier bijeen
gebracht zal worden en een bezoek daaraan alleszins aan
bevelenswaardig is. De toegang zal geheel kosteloos zijn. 

V. d. Z. 
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Literatuur 
Uitvoerige beschrijving van het zegel van Nederland 
4V2 cent, uitgegeven 1921 en behorende tot de zgn. 
Bont-serie. 

De aankondiging van een nieuwe filatelistische uitgave is 
steeds een aangename taak; dit geldt in het bijzonder indien 
dit de filatelie van ons eigen land betreft en bovendien van 
de hand van een Nederlandse auteur. 

Welnu, de heer F. H. M. Post te Utrecht, bekend filatelist, 
o.m. verdienstelijk medewerker bij de totstandkoming van de 
in augustus 1922 verschenen „Leiddraad voor den Speciaal 
Verzamelaar van Nederland" heeft, niet minder dan 35 jaren 
nadien, de Nederlandse filatelisten op een wel zeer prettige 
wijze verrast met het bovengenoemde boekwerk, tevens een 
duidelijke uiteenzetting met voorbeelden hoe dit zegel (ook 
met opdruk 4) gemakkelijk is te „platen". Het geheel met 
diverse afbeeldingen, o.a. van niet minder dan 368 „fouten". 

Wij kunnen niet anders dan grote bewondering koesteren 
voor dit van bijzondere studie getuigend boekwerk, alsmede 
voor de vitaliteit, de taaie volharding en durf die deze „pur 
sang"-filatelist bij de totstandkoming van deze uitgave aan 
de dag heeft gelegd. Ongeacht het voorbereidend oriënte-
ringswerk dat vele jaren in beslag moet hebben genomen, 
heeft de schrijver hieraan de laatste vijf jaren zijn volle aan
dacht gegeven. Wat de filatelist in dit werk kan vinden, staat 
duidelijk op het titelblad aangegeven, daaraan behoeven wij 
niets meer toe te voegen; overzichtelijke tabellen, opsommin
gen der primaire-(zwarte druk), secundaire-fouten (rode 
druk), alsmede aanwijzingen hoe het platen kan geschieden, 
zijn beproefde wegwijzers voor hen, die zich op dit terrein 
willen begeven. „Plaatreconstructie", dat wil zeggen de ze
gels op de juiste plaats brengen die zij innamen op het oor
spronkelijke gehele vel, was tot heden vrijwel uitsluitend be
perkt tot de Ie en 2e emissie en de portzegels van 1881. 

De drukplaten van de zgn. Bont-serie bestonden uit vier 
boven elkaar liggende cliché's van elk 50 zegelbeelden. Elk 
cliché was vervaardigd van het zgn. Moeder-cliché. Een ge
heel gaaf cliché zou dus 50 gave zegelbeelden moeten geven 
met als resultaat een drukplaat van 4 X 50 zegelbeelden die, 
na het afdrukken een compleet vel postzegels geeft, waarop 
geen verschillen te vinden zijn. In de praktijk blijkt dit ech
ter onmogelijk, want in elk blok van 50 zegels zijn er kleine 
afwijkingen tussen de zegels onderling te bespeuren, bijvoor
beeld: indien zegel 5 van de eerste rij een foutje heeft, dan 
repeteert hetzelfde foutje bij zegels 55, 105 en 155, zijnde de 
drie andere cliché's. Deze fouten noemt schrijver de „pri
maire plaatfouten". Daarenboven kenmerken de zegels zich 
door „secundaire fouten", dit zijn de foutjes die ongelijk ver
deeld in het cliché voorkomen, doch willekeurig als „druk-
toevalligheden" in één oplage opduiken, die het mogelijk ma-

j,„ , ken aan te geven waar zegel 5, 55, 105 en 155 precies thuis 
§M hoort. 

Een voor ons nieuw, zéér praktisch hulpmiddel bij het pla
ten zien wij hier toegepast bij Tabel C: compleet vel-over-
zicht, waarbij in ieder zegelvlak de nummers van alle res-

K • pectievelijke plaatfouten zijn aangebracht en wel de primaire 
W ' zwart, de secundaire rood gedrukt. In de meeste gevallen is 

een gevonden afwijking op een zegel nog niet voldoende voor 
I een juiste determinering; twee respectievelijk meer fouten 

geven pas zekerheid. ledere fout heeft zijn vaste plaats in het 
zegelblok. Heeft men een fout gevonden, dan vindt men in 
Tabel E welk nummer deze heeft, resp. op welk zegel of 
zegels deze thuis hoort. In Tabel C is dan met één oogopslag 
te zien, welke andere fouten op zo'n zegel nog aanwezig moe
ten zijn, wil het werkelijk het zegel zijn, dat bij het vinden 
van de eerste fout daarvoor in aanmerking kwam. Van nog 
grotere waarde is een dergelijk vel-overzicht bij blokken en 
strippen. Het opsporen van fouten is dan veel eenvoudiger. 

In zijn voorwoord verklaart de schrijver: „Terwijl wij met 
de bewerking van deze beschrijving bezig waren en daarvan 
veel materiaal onder ogen kregen, kwam de gedachte op, dat 
het niet moeilijk moest zijn dit goedkope zegel te „platen". 
Tot nu toe was zoiets alleen uitvoerbaar met oudere en dure 
zegels, die, voor zover verkrijgbaar, zeker niet binnen het be
reik van de gemiddelde verzamelaar lagen. Wij hopen dan 
ook, met deze publikatie, de filatelisten die iets meer willen 
bereiken, dan aan de hand van een catalogus een verzame
ling op te bouwen, een nieuwe mogelijkheid in hun liefheb
berij gewezen te hebben". 

Naar onze mening is de opzet van de schrijver volkomen 
geslaagd. Voor zijn buitengewone prestaties verlangt deze 
slechts de vergoeding van de drukkosten, die bij een oplage 
van 500 stuks niet minder dan ƒ 3000,— hebben bedragen. 
Het boekwerk is verkrijgbaar bij de schrijver de heer F. H. 
M. Post, Maliebaan 104 te Utrecht a ƒ 5,50 per exemplaar. 
In verband met de beperkte oplaag is het raadzaam met re
servering niet te lang te wachten, daar een herdruk van dit 
boekwerk, gezien de zeer hoge kosten, niet zal plaats vinden. 

J. E. 

Catalogus 1957. Nederland, Indonesië, Ned. Nieuw-
Guinea, Ned. Antillen, Suriname, 8e editie, officiële uit
gave van de „Nederiandsche Vereeniging van Post
zegelhandelaren". Postbus 111, Den Haag. Verkrijgbaar 
in de postzegelhandel en bovengenoemd adres. Prijs 
ƒ 1,15. 

Juist een jaar geleden meldden wij in het Maandblad het 
verschijnen van de vorige editie van deze zgn. „eenvoudige 
catalogus" betreffende de zegels van Nederland, enz. en nu 
ligt alweer de 8ste editie van dit werkje voor ons, waaruit 
wel de activiteit blijkt welke genoemde vereniging op dit 
terrein aan de dag legt. 

De kartonnen omslag doet ditmaal heel aardig aan en Ne
derland als waterland komt in de daarop afgebeelde zegels 
met zeilscheepjes wel goed te voorschijn. 

Maar de inhoud is natuurlijk hoofdzaak en hieromtrent 
kunnen wij onomwonden zeggen, dat zij voor de niet-speci-
aliserende verzamelaar van de zegels van bovengenoemde ge
bieden een prachtige handleiding en ook ten opzichte van de 
prijzen een goede gids is. Zij is tot en met 1956 geheel bij
gewerkt, zodat zij „up-to-date" genoemd mag worden. 

Wat ons betreft zouden wij ook in deze „eenvoudige" cata
logus gaarne bij de diverse uitgiften de naam of namen ver
meld zien van de ontwerpers der zegels. Het karakter der 
catalogus zou hierdoor zeker niet veranderen, maar cultureel 
zou zeker hiermede goed werk worden gedaan en medewer
ken aan de opvoeding van de „eenvoudige" verzamelaar. 

In het bijzonder willen wij de aandacht vestigen op het
geen op de 3e bladzijde van deze catalogus als „Mededeling" 
voor de eerste maal in de catalogus is opgenomen. Dit heeft 
betrekking op de nummers en beschrijvingen in dit werkje 
voorkomende en die onder de beschermende bepalingen van 
de auteurswet vallen. 

De Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren 
was zo welwillend ons blad bij voorbaat te vrijwaren voor 
eventuele overtreding van de wet door vrijstelling te ver
lenen voor het gebruik van bedoelde nummers, enz., zonder 
bronvermelding ten behoeve van mededelingen, advertenties, 
enz. Voor deze attentie zeggen wij de vereniging gaarne dank. 

De prijs van de catalogus is niet verhoogd sedert de vorige 
uitgave en deze prijs zal zeker geen belemmering zijn voor 
iedere niet-gespecialiserende verzamelaar om zich deze nieu
we uitgave aan te schaffen. N. 

Neuer Ganzsachen-Katalog. Im Auftrag des Berliner 
Ganzsachen-Sammler-Vereins. Bearbeitet von Walter 
Beckhaus. 2 Lieferung. Europa. Deutschland. Die Alt- -
deutschen Staaten: Baden bis Thurn und Taxis und ', 
Helgoland. Berlin 1956. Prijs 5,50 DM, 66 blz. met vele 
afbeeldingen. 

Sinds ik ± 20 jaar geleden de „grote" poststukkencatalogus 
besprak, zijn er geen grote samenvattende catalotgi-hand-
boeken meer verschenen, terwijl de belangstelling voor dit 
mooie verzamelgebied steeds toeneemt en de oude catalogi 
zelfs antiquarisch nauwlijks meer te verkrijgen zijn. 

De „grote" catalogus voldeed velen niet, daar het een zeer 
vereenvoudigd handboek was; deze „nieuwe" catalogus volgt 
weer het systeem van de „Ascher", die de jongeren onder de 
poststukken-verzamelaars slechts uit de bibliotheken kennen, 
terwijl van alle nieuwere onderzoekingen dankbaar gebruik 
werd gemaakt. 

Bovendien heeft de nestor van de poststukken-verzame
laars. Dr. Siegfried Ascher, die het hem vijandige Hitler-
Duitsland tijdig heeft kunnen verlaten en sindsdien in Israël 
leeft, zijn medewerking verleend en zal er zelfs een speciaal 
artikel over vervalsingen van de oude Duitse poststukken 
van zijn hand in een volgend deel opgenomen worden. 

Over de uitvoering en tekst niets dan lof; wat de meest 
veeleisende specialist zou kunnen wensen vindt deze hier: 
literatuur-opgaven, formaat, oplagen, typen, nadrukken, ver
valsingen, data, stempels, valse stempels, prijzen. 
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Diverse postzegels werden ons ter reproduktie afge
s taan door de postzegelhandel K . Beunder te Krimpen 
aan de Lek, Postbus 13 . 
EUROPA 

A L B A N I Ë 
De 15e verjaardag van de Albanese Comn'unistische 

Partij werd op een 3tal in Praag gedrukte zegels 
herdacht , n l . : 
2 L. 50 inschrift: 15de verjaardag van de stichting 

der T . P . A . 
5 L. het nieuwe hoofdkwartier van de part i j . 
8 L. portretten van Marx en Lenin. 

A N D O R R A 
Dit landje zonder luchthaven of luchtpostdienst 

vulde desalniettemin haar luchtpostserie aan met een 
zegel van 500 fr, blauw, in dezelfde uitvoering als de 
100 en 200 f. De uitgifte had plaats op 25 maart j l . 

B E L G I Ë 
De grote wereldtentoonstelling welke in 1958 te 

Brussel zal worden gehouden, werpt reeds haar stralen 
vooruit in de gedaante van een tweetal postzegels in 
gelijke tekening van een zgn. , , a t o m i u m " en op de 
achtergrond het embleem der tentoonstelling. Deze 
zegels, die op 17 april j l . verschenen, werden ontworpen 
door E . Meert en gegraveerd door L . Janssens, beide 

te Mechelen. De druk 
geschiedde in plaa t 
druk in de zegeldruk
kerij te Mechelen in 
vellen van 30 zegels 
en in de waarden: 
2 f. rood. 
4 f. violetblauw. 

B U L G A R I J E 
Het m ons vorige nummer — per ongeluk kopstaand 

^ afgebeelde zegel van 16 s t . , karmijn, wer4 uitgegeven 
ter gelegenheid van de 6oste verjaardag van de revue 
„Nieuwe T i j d " . 

D U I T S L A N D 
Democrat i sche Republiek 

Op 12 april j l . verschenen 3 postzegels ter gelegen
heid van de Natuurbeschermingsweek, welke van 
14—20 april j l . werd gehouden. Deze zegels zijn in 
rasterdiepdruk vervaardigd en ontworpen door Schoner. 
Het zijn de zegels: 

5 (pf), donkerchocoladebruin, zilverdistel 
10 ,, grijsgroen, hagedis 
20 „ kastanjebruin, orchide (venus of vrouwen

schoentje). 
De 175ste verjaardag van de pedagoog Friedrich 

(Wilhelm August) Fröbel (geb. 1782 te Oberweissbach, 
overleden 1852 te Liebenstein) werd op 18 april j l . 
op een tweetal postzegels herdacht . De ontwerpen voor 
deze zegels zijn van Axel Bengs te Berlijn. Deras t e r 
diepdruk werd vervaardigd op papier met watermerk 
DDR en kruidbloem met zegelafmeting 3 2 x 2 7 m m , en 
tanding 13X1314. De waarden zijn: 
10 (pf) groen en zwart, spelende kinderen 
20 ,, bruin en zwart, portret van Fröbel en spelende 

küHlrrcTi al'; nrvPTifitrtmrties 

De beeldgrootte is voor deze zegels niet gelijk en 
bedraagt voor de 10 pf 29 x 22 m m en voor de 20 pf 
28 X 22 m m . De 10 pf is in een kleine oplage verschenen 
en de 20 pf in een miljoenenoplage. 

ü p 25 april volgden 2 postzegels in groot formaat, 
n l . 3 2 x 5 4 en 5 4 x 3 2 mm, waarvan de toeslag ten 
goede komt van de oprichting van het gedenkteken 
voor Ravensbrück, het voormalige beruchte concen
t ra t iekamp. De zegels zijn: 
5 + 5 (pf) groen, het monument van nabij gezien. 
20 + 100 (pf) rood, het monument in vogelvlucht 

gezien. 
WestBerl i jn 

De Internationale Bouwtentoonstell ing, welke van 
6—29 juli a .s . in WestBerlijn wordt gehouden, zal 
aanleiding zijn tot de uitgifte van 3 postzegels met 
het embleem van het tevens te houden bouwcongres, 
alsmede een andere voorstelling. Op 27 apri l verschijnen 
hier toe: 

7 (pf), bruin, model van het Hansadis t r ic t ; 
40 ,, blauw, Congresgebouw; 
en op 6 j u l i : 
20 (pf), rood, tentoonstellingsgebouw en to ren . 

Saar land . 
Op 20 april j l . verscheen een in rasterdiepdruk 

vervaardigde postzegel van 15 fr. , rood en grijs, ter 
gelegenheid van de Internationale SaarBeurs 1957, 
welke van 26 april tot 8 mei j l . te Saarbrücken werd 
gehouden. Dit zegel geeft een kijkje op een ijzergieterij. 
Het ontwerp hiervoor is van Fritz Ludwig Schmidt 
te Saarbnirken 
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F I N L A N D 
Het feit, dat op 23 mei a .s . het 50 jaar geleden 

is dat de eerste zitt ing van de éénkamer tellende 

Rijksdag plaats vond, jsal op een postzegel van 30 (Mk) 
grijsgroen, worden herdacht . Dit zegel geeft de af
beelding van een vrouwenfiguur met zwaard en schild 
{waarop het woord: Lex) staande voor een s taande 
leeuw. Deze afbeelding is die van het beeldhouwwerk 
van Walter Runeberg, dat is aangebracht in de sokkel 
van het monument voor Alexander I I . Het ontwerp 
voor deze zegel is van Olavi Vepsäsläinen en de grave
ring is van de hand van R. Achrèn. De oplage bedraagt 
s miljoen stuks, 

FRANKRIJK 
Op 13 april j l . verschenen het eerst op enige kantoren 

• n op 15 april op de overige postkantoren in het land 
eeü 4tal postzegels gewijd aan geleerden en ui tv inders , 
n l . : 

8 f. zwart en van Dyckbruin, Gaston Plante (1834
1889); portret van Plante en rheostaat toestel . 
Hij was uitvinder vooral op elektrisch gebied. 
Zegelontwerp van Ciry en gravering van Maze
l in; eerste verkoop te Orthez; 

XS f, blauw en zwart, Antoine Béclère (18561939); 
portret van Bléclère en afbeelding op radio
therapeutisch gebied. Hij was o .m. dokter aan 
het ziekenhuis Tenon en van S t . Antoine . 
Zegelontwerp en gravering van Cheffer. Eerste 
verkoop te Parijs; 

xB f. rood en purperrood. Octave Terril lon (1884
1895); portret van Terrillon en afbeelding van 
medische instrumenten. Hij maakte vooral naam 
als chirurg door zijn sterelisatie van instrumen
ten. 
Zegelontwerp en gravering van Hertenberger ; 
eerste verkoop te Oigny sur Seine; 

30 f. groen en zwartgroen, Et ienne Oehmichen 
(18841955); portret van Oehmichen en heli
copter. Als ingenieur maakte hij naam door zijn 
uitvindingen op het gebied van helicoptervlieg
tuigen, waarvan hij in 1924 reeds een exemplaar 
vervaardigde. 
Zegelontwerp en gravering van Pheulp in ; eerste 
verkoop te Chalons sur Marne. 

Op 20 mei a.s . verschijnen 5 postzegels gewijd aan 
Helden van het Verzet. Zij zullen de volgende afbeel
dingen vertonen: 

8 f. Jean Moulin 
10 f. Honoré d'Estiennes d'Orves 
12 f. Robert Keller 
18 f. Pierre Brossolette 
20 f. Jean Baptist Lebas. 

Op I juni a.s . volgt het eerst te Parijs en op 3 juni 
op de overige postkantoren een zegel van 12 f, ter 
herdenking van het 150jarig bestaan van de Reken
kamer . 

Op 2 juni verschijnt het eerst te Quesnoy ter gelegen
heid van een postzegel aldaar een postzegel in de 
gewone koerserende landschapserie, gewijd aan Ques
noy . Op 3 juni zal het zegel ook op de overige post
kantoren verkrijgbaar zijn 
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GRIEKENLAND 
Naar verluidt zal de serie postzegels met portret van 

Makarios voorlopig of wellicht in het geheel nie t ver
schijnen op grond van politieke redenen. 

L I E C H T E N S T E I N 
Op 14 mei verscheen de 4e serie postzegels gewijd aan 

de sport . Deze zegels zijn ontworpen door prof. Josef 
Seger te Wenen en zijn in rasterdiepdruk vervaardigd bij 
Courvoisier in Zwitserland in vellen van 25 zegels resp . 
met plaatnummers 1 en 2. De zegels zijn: 
10 f. donkerolijf en helderrose, rekstokturnen 
15 f. grijsviolet en heldergroen, paard turnen 
25 f. donkergroen en gebrande omber, r ing turnen 

1,50 f. donkerbruin en geelokpr. bnisr tumen. 
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MALTA 
In aanvull ing op het gemelde in het vorige nummer 

kunnen wij nog mededelen, dat de zegels ter herinnering 
van de 15e verjaardag van de toekenning van het S t . 
Georgekruis aan di t ei land, op maart j l . zijn verschenen 
en gedurende i week verkrijgbaar waren. In afwijking 
van het door ons gemelde vertoont het zegel van 1% d. 
geen jongeman, doch een vrouw met zwaard als symbool 
van de standvastigheid der bevolking. Alle drie zegels 
vertonen bovendien het portret van koningin Elisabeth 
I I alsmede van het St . Georgekruis. 

N O O R W E G E N 
Op 6 mei j l . verschenen 3 postzegels met toeslag ten 

bate van de Noorse Vereniging voor Vreemdelingen 
verkeer. De zegels geven alle dezelfde afbeelding van 
de Noordkaap, Ook in 1930 verscheen deze toeristische 
a t t rac t ie op een serie van 3 toeslagzegels voor hetzelfde 
doel . De in rasterdiepdruk vervaardigde zegels zijn 
d i t m a a l : 
23 h 10 öre, groen 
35 + 15 >> rood 
65 + 25 , , Mauw 

O O S T E N R I J K 
De 25jarige sterfdag van de dichter Anton Wildgans 

(18811932) werd op 29 april j l . op een postzegel van 
1 S , s taalblauw, herdacht , welk zegel vanaf 3 mei j l . 
vooi frankering geldig was. Het vertoont een portret van 
deze dichter en als zinnebeeld van zijn lyriek in de 
linkerbovenhoek een gelauwerde lier. Het zegelontwerp 
is van prof. Hans Strihofer en de gravering van rege
ringsraad prof. F . Lorber. De plaatsdruk werd vervaar
digd in de Oostenrijkse Staatsdrukkerij in vellen van 
50 zegels, raet zegelafmeting 29,8 x 38,5 mm (beeldmaat 
25»8x34 ,5) en met kamtanding i 4 Ï 4 x i 3 ' / 4  Oplage 
2 miljoen s tuks . 

POLEN 
Ter gelegenheid van de 7de Poolse Nationale Fi la te

listische tentoonstelling, welke op 28 maart j l . , te 
Warschau werd geopend, verscheen een postzegel voor 
de luchtpost , in de waarde 4 f 2 Zl . blauw, met af
beelding van de vleugels van een jetvliegtuig, waaraan 
een enveloppe hangt . Het zegel werd in rasterdiepdruk 
vervaardigd, met zegelafmeting 31 ,25x25 ,5 m m . Het 
werd uitgegeven in velletjes van 160x140 mm, waarin 
4 blokken ieder van 3 zegels diagonaalsgewijze zijn 
geplaats t . 

Het , ,Wereldschermkampioenschap voorde Jeugd — 
Warschau 1957" was op 20 april j l . aanleiding to t de 
uitgifte van 3 postzegels. 

De 40 gr. roodviolet, vertoont de handvatten van 
resp. een floret, een degen en een sabel, terwijl de 
klingen gevormd worden door de hierboven genoemde 
naam der kampioenscliappen. Een wereldkaart vormt 
de achtergrond. 

De 60 gr. rood en de 60 gr. blauw, zijn m samenwer
verschenen en vei tonen tezamen twee schermers in actie 
(op ieder zegel één schermer). 

De zegels zijn in rasterd lepdruk vervaard igd met 
zegelafmeting 31 ,25x25 ,5 m m . 

^/c^, 1957 

R U S L A N D 
De in ons vorige nummer afgebeelde zegel van 40 k. 

met afbeelding van een brandende fakkel enz. bleek 
ons te zijn uitgegeven ter gelegenheid van het 6e Wereld 
festival voor jeugd en s tudenten, dat van 28 juli tot 
IT augustus a . s . te Moskou zal worden gehouden. 

T S J E C H O  SLOWAKIJE 
De grote Tsjechische wijsgeer Jan Arnos Koniensky 

(Komenius 15921670) die in Nederland is gestorven, 
werd op een viertal postzegels herdacht , waarvan i 
zegel met zijn portret in groot formaat (33,5 x 54,8 tnm) 
en 3 zegels in gelijk kleiner formaat (33 ,5x26 ,8 mm) 
en zijn: 
60 h . donkergrijsbruin, portre t , zegelontwerp vaa 

M. Svabinsky en gravering van Jindra Schmidt; 
zegel in groot formaat; 

m het kleine formaat verschenen: 
30 h. l ichtbruin, kerk te Naarden, waar Komenius 

werd begraven; 
40 h. grijsgroen, Komenius aan zijn werktafel; 
I kcs, rood, plaa t uit een der werken van Komenius. 

Deze zegels werden ontworpen en gegraveerd door 
J . A. Svengsbir. 

Het derde algemene landbouwcongres was aanleiding 
to t de uitgifte van een postzegel in groot formaat 
2 6 , 5 x 4 4 , 5 m m . met afbeelding van een vrouw met 
korengarve. Het is een zegel van 30 h . helgroen, d a t 
ontworpen werd door F . Hudecek en gegraveerd door 
I. M PareK 

P W « ■■■•«*■*«< 

T U R K I J E 
Het bezoek van de president van Italië aan dit land 

was aanleiding tot de uitgifte op 27 maart j l . van 
2 postzegels in de waarde van 40 kurus . 

ZWEDEN 
In verband met de portoverhogingen ingaande i juni 

a . s . zullen op deze datum de volgende nieuwe zegels 
worden uitgegeven: 
15 ore, bruinrood, Gustaf VI Adolftype, als rolzegel, 

in boekjes van 20 zegels en in automaat
boekjes ; 

25 ore, bruin, Gustaf VI Adolftype, als rolzegel; 
30 ore, blauw, als 15 ore. 

Deze zegels werden alle opnieuw gegraveerd, 
5 öre, bruinrood, als rolzegel en in automaatboekjes; 

10 öre, blauw, idem, 
beide in het cijfertype. 
55 ore, kleur nog niet bekend, 3kronentype; 
70 öre, geel id. 
80 ore, kleur nog niet bekend id. 

De automaatboekjes verschijnen als volgt: 
I . 5 zegels van 15 öre (Gustaf VI Adolf) en 5 zegels 

van 5 öre (cijfertype). Alle zegels in bruine kleur, 
3 . 3 zegels van 30 öre (Gustaf VI Adolf) en i zegel 

van 10 öre (cijfertype). Alle zegels in blauwe kleur . 
De samenhangende zegels van 30 en 10 öre komen 
voor als 30 f 10 en als 10 + 30. De zegels aan 
de binnenkant van het boekje zijn 3zijdig getand en 
die aan de buitenzijde van het boekje 2zijdig. 
Bovendien zijn in de halve oplage der boekjes de 
zegels daarin onderste boven aangebracht. 

Z W I T S E R L A N D 
De jaarlijkse zomerzegels, hier Pro Patr ia geheten, 

zullen di t jaar op 1 juni a .s . verschijnen. Het zullen 
5 postzegels zijn, waarvan er vier in gelijke tekening. 
De laagste waarde werd vervaardigd in een gecombi
neerde plaat en rasterdiepdruk, door de postzegel
drukkerij der PTT te Bern, de andere waarden werden 
in rasterdiepdruk vervaardigd door de drukkerij Cour
voisier te La ChauxdeFonds. De zegelafmeting be
draagt 29X24 m m ; beeldmaat 2 6 x 2 1 m m . Het zullen 

de volgend e zegels zijn: 

5 + 5 c . 

t o f 10 c. 

20 I 10 e 
30 + 10 e 
40 4 10 c . 

grijb en rood, wapens van Zwitserland en 
van het Rode Kruis ; zegelontwerp van 
Eugen en Max Lenz te Zürich; gravering 
\ a n Albert Yersin te MontsurRolle; 
groen, violetbruin en rood, zinnebeeld 
der barmhart igheid; zegelontwerp van 
Pierre Gauchat (nu overleden) en Karl 
Mannhart te Ziirich; 
zinnoberrood, grijs en rood, als 10 c . 
bruin, grijs en rood, als 10 c. 
l ichtblauw, lichtbruin en rood, als 10 c . 

Van de opbrengst der toeslag zal 90% ten goide 
komen van het Zwitserse Rode Kruis en 10% voor de 
werken van de wederopneming van blinden in de volks
huishouding. De zegels zullen tot 14 september a .s . 
verkrijgbaar zijn en voor frankering geldigheid behouden 
tot 31 december 1957. 

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

De beide in ons vorige nummer gemelde Rode Kruis
zegels zijn resp. in de volgende Kleuren: 
12 + 3 f. roodbruin (Fennic) 
15 f 5 f. olijf bruin (ooievaars). 

Verwacht wordt een zegel voor de luchtpost in de 
waarde van 200 f. met afbeelding van de watersperring 
bij BeniBahdel . Het zegel werd ontworpen en gegra
veerd door Pheulpin. 

A U S T R A L I Ë 
Op 24 april j l . verscheen een portzegel van 8 d. Van 

de koersereiide serie dezer soort zegels zullen de i^^ d. , 
2 d. , 3 d . en 6 d. niet verder worden aangemaakt. 

In augustus of september a.s . verschijnt een zegel 
van 7 d. gewijd aan de Kon. VliegendedoktersdienSt 
van Austral ië . Dit zal geen tijdelijk bijzonder zegel zijn, 
maar deel uitmaken van de koerserende serie zegels. 
Het ontwerp voor di t zegel is ontleend aan een schets 
van James E . Lyle en vertoont een gevleugelde caducues 
waarvan de schaduw op een kaart van Australië va l t . 

Van de navolgende zegels zijn de volgende aantallen 
uitgegeven: 
Eeuwfeest van Verantwoordelijk Bestuur (26111956) 

3 % d . 32.950.000 
Olympische Spelen (31101956) 

4 d. 119.209.880 
7^2 d. 4.602.000 
i /  7.500.000 
2/ 7.500.000 

BOLIVIA 
In verband met de gewijzigde posttarieven verscheneo 

de vroegere zegels van het 600jarig bestaan van La Paz 
(Yv. 309318) met een gewijzigde waardeopdruk, nl , 
voor de gewone pos t ; 

50 c op 3 b , 
100 b op 2 b . 
200 b op I b . 
300 b op I b 40. 
350 b op 20 c. 
400 b_op 40 c. 
600 b op 30 c . 
800 b op 50 c. 

100 b op 3 b . 
200 b op 3 b . 
500 b op 4 b . 
600 b op I b . 
700 b op 20 c. 
800 b op 40 c. 
900 b op 30 c. 

1800 b op 50 c. 

BRAZILIË 
De loo jange geboortedag van Joaquiem Eugenio 

Gomes d a Si lva , een man die zeer veel voor de ont
wikkeling van de staat Matto Grosso heeft gedaan, 
werd op een postzegel met zijn portret herdacht in de 
waarde Cr $ 2,50, groen. 

CAMBODJA 
De in ons vorige nummer gemelde 3 postzegels, 

herdenking van de toetreding tot de V.N. , zijn op i 
maart j l . verschenen. ' 

Van de in ons vorige nummer gemelde Boeddha
herdenkingszegels verschenen de zegels met toeslag 
op 15 maart j l . , terwijl de overige drie waarden ver
moedelijk op 12 mei j l . zouden verschijnen. 

De eveneens gemelde portzegels zullen eerst verschij
nen wanneer de voorraad der huidige portzegels is 
ui tgeput . 



C A N A D A 
Op lO apri l j l . verscheen in de zgn. Wiidserie weder

om een zegel. Ditmaal is het een zégeI van 5 e . , zwart 
en wit , met de afbeelding van een ijsduiker, een op vele 
plaatsen in dat land voorkomende vogel. 

CEYLON ^ 
Wij geven hierbij de afbeelding van de t ^ ee typen 

van zegels, welke op i april ' j l . verschenen ter her
denking van het eeuwfeest van de postzegel in di t land, 
welke zegels door pns werden gemeld in het februari
nnmnier op biz. 39. Aangezien aldaar de vermelding 
niet geheel juist geschiedde, geven wij hier een ver
beterde opgaVe, n l . : 

4 c . blauwgroen en l ichtrood; in het midden een 
postloper met postzak op het hoofd; hieromheen 
een vliegtuig, vrachtau to , trein en schip, 

10 c . blauw en rood, idem; 
35 c . blauw, bruin en geel; de sixpencezegel van 

1857 en wapen van Ceylon; 
85 c, grijsgroen, bruin en geel, idem. 

CHILI 
De 3e waarde in de serie 25ste verjaardag van de 

Universiteit van Santa Maria verscheen op 15 december 
j l . Het is de 5 c. bruin, portret van Frederico Santa 
Maria Valparaiso, 

CHINA (Volksrepubl iek) 
In de koerserende serie ambachten en beroepen ver

S4 henen op 26 februari j l . de zegels: 
2% i blauw, boerin 

10 i. karmijn, anal is te . 

C O L U M B I A 
De 5 c , blauw, met afbeelding van de kaar t van Sint 

Andries en Providence verscheen als bijzondere expresse
zegel (ijlzegel) met een opdruk in rood , ,Ex t ra R a p i d o " , 

E C U A D O R 
Het 4e eeuwfeest van de stad Cuenca wordt op een 

zestal postzegels herdacht , welke in rasterdiepdruk 
zijn vervaardigd in de Staatsdrukkerij te Wenen. Het 
zijn voor de gewone post : 

5 c . portretten van Markies van Canete en Tr. Solano 
30 c. scène ui t de legende van Gil Ramirez d'Avalos 
20 c . als 5 c . 

en voor de luchtpost: 
50 e. gezicht op Cuenca in vogelvlucht 
80 c . kerk van Cuenca 
] S. raadhuis van Cuenca. 

De 50jarige herdenking van de Maagd der Smarten 
zal op 2 zegels voor de luchtpost worden herdacht, n l . : 
3 S. gevel van het College van S t . Gabriel te Quito 
I S. 70 monument voor de Maagd. 

Deze zegels worden in afwisseling in hetzelfde vel 
gedrukt bij De la Rue te Londen. 

Een grote serie zegels, uitgevoerd in rasterdiepdruk, 
zal de afbeeldingen vertonen van de wapenschilden der 
«liverse kantons ingedeeld volgens de provincies, welke 
18 in getal zijn. De eerste serie zal gewijd ^ijn aan 
de kantons der provincie Carchi en bestaan ui t : 
1 S. kanton Espejo 
1 S. 70 kanton Montufar 
4 S. ao kanton Tulcan, 

Ter gelegenheid van het 7e SpaansAmerikaanse 
postcongres zullen 3 postzegels verschijnen met gelijke 
afbeelding, n l , de portretten van Santos Michelina, 
Francisco Marcos en gen. Pedro Alcantara Herran, als 
vertegenwoordigers resp. van Venezuela, Ecuador en 
Grenada op het i e Congres te Bogota in 1838. De waar
<len dezer zegels zullen zijn: 
40 r . geel; 50 c . blauw, en 2 S. rood. 

Voor de Galapagosei landen zal een serie van 6 post
zegels worden uitgegeven, nl . voor de gewone post: 
20 c. sepia, zeeleeuw 
50 r . violet, kaart van de eilanden 

I S. donkergroen, leguaan 
4 S 20 donkerbruin, reuzenschildpad 

en voor de luchtpost: 
I S, donkerblauw, cactus 
I S. 80 rood, kaart van de ei landen. 

E G Y P T E 
Op 21 maart j l . verscheen ter gelegenheid van de 

Internationale Moederdag een postzegel van 10 m . , 
rood, moeder met kinderen. De inschriften ^ijn in het 
Arabisch en het Amerikaans (Engels is taboe !) , 

De 150ste verjaardag van de Britse nederlaag bij 
Rosetta (al Rashid) in 1807 werd op een postzegel van 
10 m . , blauw, herdacht. Het geeft de afbeelding van 
een gevechtsscène, Inschriften als bovengen,eld /^egel. 

FORMOSA 
In de serie , ,Herontdekking van het Moeder land" 

verschenen op 20 maar t j l . nog 3 zegels »iet afbeelding 
,vai> de landkaar t , n l . : 
,3 e. hemelsblauw 
10 c. violet 

ï $ 60 donkergroen. 

I N D O N E S I A 
Van de in ons vorige nummer aangekondigde Inva

lidenzegels kunnen we nu een meer volledige opgave 
geven. Het blijken n l . te zijn: 
10 ) 10 sen, blauw, invaliden aan batikwerk 
15 f 10 sen, bru in , invalide schrijvend met linker

hand 
35 + 15 sen, rood, invalide aan werkbank 
50 f 15 sen, paars , invalide kind op krukken 
75 + 25 sen, groen, invalide onder doktersbehan

deling 
1 Rp, f 24 sen, karmijn, lezende invalide. 

De etsingnummers zijn resp. 142, i43> i44, i 4 5 . 146 
en 147. Rasterdiepdruk van G. Kolff en Co te Djakarta 
in dubbelvellen ( 2 x 1 0 0 s tuks) , tanding 12^^, 

Op 10 mei j l . verscheen hier een serie van 5 post
zegels zonder toeslag ter herdenking van de invoering 
100 jaar geleden van de telegrafie in di t gebied. De 
afbeelding dezer zegels zal vermoedelijk een se in
sleutel zijn. De waarden zijn 10, 15, 25, 50 en 75 sen. 

Nadere bijzonderheden ontbreken thans nog. 

Rlau 
Hoewel vroeger was gemeld, dat er geen Riauop

drukken meer zouden verschijnen, blijkt uit bijgaande 
afbeelding, dat de 50 sen der dierenserie met opdruk 
is verschenen. Of ook verdere waarden met deze opdruk 
het licht zagen is nog niet bekend, 

I S R A E L 
De portzegels zijn op de postkantoren niet meer ver

krijgbaar, maar nieuwe drukken van enkele waarden 
worden aangemaakt . 

J A P A N 
Op 19 maar t j l . verscheen in de koerserende serie een 

postzegel van 24 yen, purper , met afbeelding van de 
, , H o  o  d o " of Phoenixhal in de , ,Byodon" te inpe l . 

L A O S 
De in ons vorige nummer gemelde serie postzegels 

gewijd aan muziekinstrumenten zou op 25 maart j l . 
zijn verschenen. Wij geven hierbij een verbeterde en 
aangevulde opgave. Voor de gewone post : 

2 K. groen, blauwgroen, rood, ultramarijn en bruin , 
speler uit Khouy 

4 K. blauw, bruin en rood, speler uit Khene 
8 K. oranje, l i labruin en blauw, speler uit Rana t 

en voor de luchtpost : 
12 K. violet , olijfgeel, rood en oranje, speler ui t 

KongVong 
14 K. bruin, zwart en vermiljoen, speler uit So 
» ) K. groen, grijsgroen en violet , speler uit Kong, 

*ien serie van 4 postzegels in de waarden, 3 , 5, J 6 en 
2ó K. zal gewijd ^ijn .ian de rijst. 

'^v^*'.^'.Y MALAYA S T A T E N 
■ Tien tot de federatieve Malaya s ta ten behorende 

staten zullen zegels uitgeven met diverse afbeeldingen. 
De eerste 4 dezer zegels verschenen op 5 mei j l , en zijn: 

6 c . rubbertappen en vlag van de federatieve s taa t 
12 c . wapen van de federatieve s taa t 
as c. tinbaggermolen en vlag van de federatieve s taa t 
30 c. kaart van de federatieve s ta ten . 

M A R O K K O (Zuid) 
De in ons vorige nummer gemelde 3 zegels uitgegeven 

ter herdenking van de i e verjaardag van de onafhanke
lijkheid, en vertonende het portret van de sul tan , zijn in 
de volgende kleuren: 
15 f. groen; 25 f. olijf; 30 f. Wijnrood, 

De eveneens gemelde zegel van 70 f. met protret 
van Mohammed V verscheen op 15 maar t j l . in de 
kleuren bruin en karmijn. 

Op 4 mei j l . zouden 3 zegels voor de luchtpost ver
schijnen ter gelegenheid van de Beurs van Casablanca, 
De waarden zijn 15, 25 en 30 f, 

N I C A R A G U A Y 
Op 1 apri l j l . verscheen een serie van 12 zegels, be

trekking hebben de op de zeevloot van di t land. Nadere 
gegevens zijn ons nog niet bekend. 

Een serie van 16 postzegels en 2 miniatuurveiletjes 
werden gewijd aan het 50jarig bestaan der padvinders
beweging. De waarden voor de gewone post zijn ; 
j o , 15, 20, 25, 50 c. en I C 20 
en voor de luchtpost: 
3 , 4, 5, 6, 8, 30, 40, 75 en 85 c. en i C. 

De velletjes bevatten vevp. 6 waarden voor de gewone 
post en 5 waarden voor de luchtpost. 

NIEUWZEEI^AND 
Op 14 mei j l . verscheen een postzegel van 3 d. helder

wijnrood, ter herdenking van het 50jarig bestaan xan 
de Plunket Vereniging. Deze zegel werd in plaatdruk 
vervaardigd bij Bradbury Wilkinson en Co in vellen v.ui 
160 zegels, met zegelafmeting 2 1 x 2 5 m m , plaatnum
mers i en 2. Het vertoont het portret van Sir Truby 
King, de stichter der vereniging. 

P A K I S T A N 
De , ,Dag der R e p u b l i e k " was op 23 maart j l . aan

leiding tot de Uitgifte van 3 postzegels, n l . : 
zYi a. rood, kunstzinnige motieven 
3 a. blauw, papierfabriek 
10 R. groen en oranje, sinaasappelboom. 

Deze laatste waarde zou slechts in een zeer klcme 
oplage zijn verschenen, 

P O R T U G E S E K O L O N I Ë N 
Indië 

Een serie van 8 postzegels in veelkleurige druk is 
gewijd aan de wapenschilden van vroegere onderkonin
gen en gouverneurs van di t gebied. Het zijn: 

a r . Vasco de Gama 
6 r , Lopo Soares de Albergaria 
9 r . D . Francisco de Almeida 
1 f. Garcia de Koronha 
4 t . Alfonso de Albuquerque 
5 t . D . Joao de Castro 

11 t . D . Luis de Ataida 
I R, M u n o d e C u n h a , 

R E U N I O N 
Met de opdruk 200 f. C . A . F . verscheen hier het Franse 

zegel van 500 f, voor de luchtpest met afbeelding van 
een Caravellevliegtuig, 

S P A A N S E K O L O N I Ë N 
Sahara 

Op I april j l . verscheen een serie van 6 postzegels 
met afbeeldingen van dieren, n l . : 

5 c . donkerpaars, drommedarissen 
15 c, okerbruin, struisvogel 
50 c. donkerolijf bruin, gazellekop 
70 c. lichtgroen, als 5 c. 
80 c. bJauwgroen, als 15 c, 
1,80 P . donkerroserood, als 50 c . 

129 



SYRIË 
Ter gelegenheid van Moederdag verschenen op 21 

maar t j l . 2 postzegels. Het zijn: 
40 p . blauw, moeder met kind 
60 p . rood, andere afbeelding van moeder met k ind , 

T O G O 
Het I-jarig bestaan van de onafhankelijke republiek 

zal op 30 augustus een herdenkingszegel het licht doen 
zien , terwijl op i september d . a . v . een serie postzegels 
voor de gewone post, luchtpost aUmede portzegels de 
thans koerserende zegels zal vervangen. 

T U N I S 
De ie verjaardag van de onafhankelijkheid van d i t 

land werd op 20 maar t j l . herdacht met de uitgifte van 
een serie van 6 postzegels, n l . : 

5 f. grijsblauw, portret van president Bourguiba 
12 f. lilarose, Algerijnen aan de arbeid en portret 

van de president in medaillon 
20 f. ul t ramari jn, als 5 f. 
25 f. groen,' als 12 f. 
10 f. sepia, als 5 f. 
50 f. vermi ' joen, als 12 f. 

De zegels zijn in plaatdruk vervaardigd bij De la 
Rue te Londen. 

De serie portzegels gemeld in ons vorige nummer ver
scheen op ï april j l . 

V E R E N I G D E N A T I E S 
Hierbij geven we thans de afbeelding van een der 

beide zegels, welke op 8 april j l . verschenen ter ere 

van de Internat ionale politiemacht der V.N. En door 
ons gemeld in het maar tnummer op blz . 71 . De kleuren 
dezer zegels zijn resp. 3 c. blauw en 8 c. rood. 

V E R E N I G D E S T A T E N V A N AMERIKA 
Op 22 mei zou het eeuwfeest van de Amerikaanse 

Staal Industrie op een postzegel worden herdacht. 
Nadere gegevens hieromtrent ontbreken ons echter nog. 

Op 14 juni wordt het jo-jarig bestaan van de staat 
Oklahoma op een postzegel van 3 c. herdacht. Dit 
zegel zal het eerst verschijnen in de stad Oklahoma ter 
gelegenheid van de , .Halve eeuw tentoonstel l ing" 
a ldaar . Het zegel zal de afbeelding geven van een oni-
trekkaart van de s taa t waar horizontaal overheen een 
pijl, welke de symbolische voorstelling van atoom
energie doorboort . 

Op I jul i volgt een postzegel van 3 c . ter ere van 
de Nationale Bond van Opvoeders (onderwijzers
bond) . Dit zegel zal de afbeelding geven van een onder
wijzeres met opengeslagen boek sprekende tot een naast 
haar s taand meisje en jongen. 

V I E T - N A M (Noord) 
Drie uitgiften werden hier gewijd aan helden uit het 

volksleger. De eerste uitgifte had plaats oktober 1956 

en was gewijd aan Tran-Dang-Ninh (1910-1955). 
De waarden dezer serie zijn: 

5 d. heldergroen 
10 d. rose en donkerrose 
20 d. geelbruin en sepia 
100 d. licht- en donkerblauw. 

De tweede serie volgde op 3 november. Daarvan zijn 
de zegels gewijd aan Mac-Thi-Buoi, een vrouwelijke 
held. De waarden zijn: 
i .ooo d. violetbruin en rose 
2.000 d . licht- en donkerblauw 
4.000 d. licht- rn donkergroen 
5.000 d. licht- en donkerblauw. 

Op 15 november volgden 3 postzegels ter herdehking 
van Cu-Chinh-Lan, die bekendheid verwierf door zijn 
bestrijding van tanks . De waarden zijn: 

20 d. licht- en donkerblauw 
100 d. licht- en donkerbruin 
500 d . licht- en donkerblauw. 

Op 15 december j l . verschenen 3 postzegels met af
beelding van de watersperring van Bai-Thuong, welke 
na verwoesting was hersteld. De zegels zijn: 
100 d. blauwviolet en steenrood 
200 d. steenrood en donkergroen 
300 d. helderrose en steenrood. 

WALLIS EN F U T U N A 
Hier worden 2 postzegels verwacht in gelijke tekening 

weergevende een inlander staande voor een meer. He t 
zullen zijn: 
3 f. C . F . P . donkerviolet en rood 
g f. C . F . P . blauw m . violetgrijs en bruin 

Het ontwerp en de gravering zij'n van Carai. 

V e r v o l g L i t e r a t u u r 

Wat het laatste, de prijzen betreft, zullen wij nog veel moe
ten leren, omdat nog steeds in Nederland de dwaze opvat
ting heerst, dat zeldzame stukken voor enkele centen te krij
gen zijn, wat alleen maar tot gevolg heeft, dat steeds meer 
goede stukken de weg naar het buitenland vinden, om niet 
meer terug te keren. 

Een onmisbaar boek voor alle poststukken-verzamelaars 
en voor alle filatelistische bibliotheken! Dr. E. A. M. S. 

The Holy Land and Middle East. Philatelic Magazine. 
Uitgave van The Mosden Stamp Company, Queens 
House, Leicester Sq. London W.C.2. Prijs per jaargang 
van 12 nummers 17/6 of 2y2 | . 

Wij ontvingen het eerste nummer (januari) van bovenge
noemd tijdschrift, dat verscheen onder redactie van de be
kende handelaar E, Moshi en dat uitgegeven wordt door de 
specialisten op het gebied van Israëlische post en uitgevers 
van de bekende Israël-catalogus, de firma Mosden. 

Het is o.i. een moeilijke onderneming om naast het reeds 
bestaande en goed geredigeerde maandblad „The Holy Land 
Philatelist" een nieuw maandblad niet alleen in het leven te 
roepen, maar een zodanige belangstelling te bezorgen, dat de 
concurrentie weerstaan kan worden. Daarom is het een ge
lukkige gedachte dit tijdschrift niet alleen te beperken tot 

Israël, maar het gehele Midden-Oosten daarbij te betrekken, 
want niet alleen in politiek opzicht staat dit deel der we
reld thans in het brandpunt der belangstelling, maar ook 
filatelistisch is vooral de laatste tijd de belangstelling voor 
deze streken aanmerkelijk toegenomen, en de heer Moshi 
is in deze streken geen onbekende. 

In een omslag, verlucht met een kaart van het Midden-
Oosten, bevatten 28 bladzijden een keur van korte maar in
teressante artikelen, waarvan de schrijvers goede naam heb
ben in de filatelistische pers. Als zodanig noemen we als 
voorbeeld het artikel The French Consular Issues of 1948 
door Edmond Tolkowsky. Als schrijvers van bijdragen tref
fen we verder aan Dr. Gordon Ward. M.D., P. Gee-Heaton, 
(deze met een belangrijk artikel The Bars on the Unity 
Issue of Jordan, June 1953), Major T. L. C. Tompkins (met 
een artikel over The Istanbul City Post), Mrs. J. Cohen (met 
Persia and her Postal Systems) en Samuel Resnik (met: 
Israel's Provisional Stamps issued during the Interim Period 
of 1948, waarvan nu het eerste begin is opgenomen, maar dat 
in latere nummers wordt vervolgd). 

Dit eerste nummer stelt hoge verwachtingen voor de toe
komst en wij hopen, dat het er in moge slagen op deze goede 
weg voort te gaan. Wij wensen onze nieuwe zuster een voor
spoedige groei met veel belangstelling. 

Vertegenwoordiger voor Nederland is de heer Hartog Ok-
ker, Rapenburg 99-1, Amsterdam. N. 

25e Dornhöfer-Veiling in Mannheim 
27, 28 en 29 juni 1957 

Voortreffelijk materiaal uit de geheele wereld. Saarlandt post-
fris en gebruikt^ compleet. Vele mooie verzamelingen. Gelllu' 

streerde catalogus gratis aan serieuze gegadigden. 

H C H . DORNHOFER BRIEFMARKEN-AUKTIONEN 
Mannheim, West-Duitsland, Eichendorffstrasse 29 

Schoorlse postzegelhandel 
Damweg 2 Telefoon 365 Giro 348933 

* Gaarne zullen wij Uw mancolijst 
behandelen, p.o, zichtzending. 

* Uitsluitend Europa, Ned. en Gew. 

,,HAD IK MAAR EERDER 
AANCEVRAACD",ZULTU ZEGGEN 
wanneer U een proefzending van ons ontvangen zult 
hebben, want U kunt U dan overtuigen van: 

O N Z E ENORME KEUZE van 
EUROPA en Overzee-landen. 
Bijzonder mooi NED. & O.R., ENG. 
KOL., SKANDINAVIË. L U X E M 
BURG en Z.-AMERIKA. 
BILLIJKE PRIJZEN. 
PRIMA VERZORGING. 

Bedwingt 
dus Uw 
nieuws

gierigheid 
niet langer 

er. vraagt 
P.O. een 

zichtzending 

FA. H. OVERDUIN 
Bartolottilaan 32 - SOEST-Zuid - Tel. K 2955-3924 

SPECIALISTEN IN ZICHTZEN D IN GEN 
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NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Wnd-secr D J G Verzijden, Gode-
Imdewe.g 44, Naaiden. Tel K 2959 no. 
5427 

AigemtPe Vergadering, welke gehouilLii zal wor 
dtn op donderdag 30 mei a s (Hemelvaartsdas) in 
d t Nieuwe Sociëteit te Wormerveer (recht testnover 
liet station), aan\ang 11 uur v m 

Aan de agLpda, st^pubhteerd in het april nummer 
van dit Maandblad wordt nog toegevoe}>d het punt 
U i)7iging ai t 1 der Statuten (verlenging) 
\fdeiingssecretariaten: 

ALKMAAR J P Lienesch^ Kennemersingel 2, 
Wkmiar Tel 3957 

ALMELO A H Jansen, Bornerbroeksestraat28 B, 
Almelo 

ALPHEN a/d R U N J C Meijei, Zaalbergstraat 
52 Alphen a d Rijn 

AMSTERDAM Fd Verff, Maasstraat 20 B, Ajii 
sterdam Z Tel 721378 

APELDOORN B ten H o o p t n , J aün l aan 134, 
Apeldoorn 

ARNHEM 1 F W Uylenberg, Is Evertslaan 
19 I Arnhem Tel 22450 

BODEGRAVEN M Trouw, Prinsenstraat 37, 
Bödegiavcn Tel 2126 

BOSKOOP C Bulk, Reijerskoop 142, Boskoop 
Tel 3043 

CASTRICUM W M Hendiikse, Kon Wilhel-
minalaan 26 Castricum 

COEVORDEN H Gerrits, Hol thone D 8 , Grams-
bergen 

C U R A S A O J Fveits , De Rouvilleweg 69, ' « i l -
i tmstad 

DEVhNEER C Pohlmann, Schoolstraat 22 
Deventer 

D O R D R E C H T P Kraaijeveld, Singel 190, Dor-
d ie th t Tel 4858 

GOOI EN FEMLAND secr C M Rogge\een 
Nolseweg 14a, Blaucum 

s GRAVENHAGE P A F Bloys van Treslong, 
Puns Sadeestiaat 22-A, IXn Haag 

HAARLLM J H Geeilings, Cesar Fiancklaan 13, 
Heemstede Tel Haarlem 38759 

KROMMENIE S N Lut t ik , Oranjestraat 3 ,Woi -
meivtei Tel 81169 van 7 30—17 30 uur 

L U D E N Dr K A Andriesse, Temmincks t r au 2, 
Leiden 

LOCHEM ] H Boom, Villapark L 96 Barchem 
MONSTER I M Neei voor t . Molenweg 44, 

Monster 
NIJMEGEN B A O n t i o p , Zebiastraat 3, Nij

megen Tel 31277 
S F F E N V I J K P I Heidinga, Meppelerweg 67, 

Steenwijk 
T W E N T E J Vclkman, Nieuwstraat 5, Hengelo, 

Tel 2681 
U T R E C H T Ir M van der Voor t , Riibtnslatn 

81, U n e c h t 
VLAARDINGEN P ] Slangen, Meiellaan 45 

\ laardingLii 
VOORBURG II I Sipkes Hoekwaterstraat 82, 

Voorburg 
VOORSCHOTEN 1 C Nell Nareisstr 10 bov , 

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

151 Hoorn 
Aanmeldingen 1718 A Aaitsma Sonsbeeksingel 

26/3, Arnhem 1736 ^\ C Boot Van Lennepstraat 1, 
Alphen a/d Rijn 1742 B P M Bonke Burgwal 72, 
Haarlem, 1769 J Ph Blanken Sweeits de Landas 
straat 26, Arnhem 1837 H M Jansen, Kraijenhoff-
laan 106 Nijmegen 1850 Mej R Lange, Lvceum 
laan 29, Zeist, 1868 H Lange Socstdijksestr Nooi d 
28 Bilthovcn 1887 Di J Mehler, Waldeck P>i -
monllaan 16, Baain 1981 A W Rutgers, Deldcner-
weg 222 Boekelo (O) 1993 Mevr N Rentenaar-
Bakkei Kerkstraat 1, Hoogwoud (N H ) , 1999 R. 
dt Roos Buundei'camp 11, Wolfheze, 2020 I C 
Sthi otemeijer Prinses Beatrixstraat 46, Castr icum, 
2068 I J Spee!?iLk, Boszichtlaan 27, Apeldoorn 

Overleden 1510 W van Egmond, 
Bedankt 1778 S v d I n d e . 

RAAD VAN BEHEER 

AAN DE SECRETARISSEN dei bij het Maandblad aangesloten ver
enigingen wordt bericht dat, teneinde de Hoofdredacteur-administrateur 
in staat te stellen vakantie te kunnen nemen, in het Maandbladnummer 
van medio juli a s , geen Verenigingsnieuws zal worden opgenomen Met 
adieswijzigingen en verzending van het Maandblad aan nieuwe leden 
zal zoveel mogelijk lekening ^vorden gehouden De secretaris 

D J G VERZIJDEN 

Aan do bij het Maandblad aangesloten veienigmgen wordt bericht, dat 
de Raad van Beheei besloot om aan deze vereniging te restitueien een 
bedrag van / 0,25 pei abonnement berekend ovei het aantal leden op 
15 decembei 1956 De penningmeester 

JOH SPOORENBERG 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „HOLLANDIA", 

AMSTERDAM Secr A D Aeijelts, 
Tolakkerweg 54 Hollandsche Ra
ding (U) 

Ledenvergadering op \ n j d a s 31 mti 1957 IL 2C 15 
uur in hotel Krasnapolskv Warmocsstiaat , Am
sterdam C De \eil ing wordt gehouden \ a n 19 ,?0 
20 15 u j r 

Kindidaatledtn 167 H Dam Linnacuspaikwc^, 32, 
Amsteidam O 376 N |oo Tok T)inj;, Beetho\cn 
straat 74, Amsterdam Z 385 Mevr H C "̂^ Ras 
ker Blattei )an \ a n Ey^-kstraat 16 Amsterdam Z, 
372 } A B Weber, Legmeerstraat 67 hs , Amster
dam W, 62 Tred H Willems, Barchcmseweg 23, 
Lochern (Pos bus 19) 

Nieuwe leden 337 | Groeneveld, 351 Me\ r A \ I 
ludcnhoff Ginjaar, 334 Dr J Spaandei 347 D P 
Valeg^ia )i 352 Mevi E van Zwam \ a n Son. 

Ainmelding ingetrokken 353 A G H Wilkmscn 

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 ledtn I van Bueicn de Ruyterstraat 
34, Lcidschcndam, 1 O J lans, Rembrand tkade 
272, Ri)s\v i)k Z H Mevr A D'avidson van Du\]cn 
Jacob de Gl iet laan 17, A C van Hout r i j \ e , \ an 
Moersselestiait 5 beide te Den Haag 

Vergadering De eerstvolgende vergadciing zal pe-
houdcn worden op donderdag 23 mei 1957 des 
a\onds om 20 uur n Diligentia, Lan^e Voorhout 5 
te 's Gl a\enhage 

INTERNATIONALE VERENIGING 
„PHILATELICA", Secr H L Stol-
fels, Sinaasappelstraat 23, Den Haag, 
Tel 33 83 16 Beheerder Centraal Le-
denregister N F Hedeman, Valken-
boschkade 88, Den Haag 
Afdehnj^ssecretarissen 

AALSMEER ( A r ) A Films, Keikwe« 56 Aals
meer 

AMERSFOORT ( A t ) A E Dudok van Heel . 
Dillcnburglaan 2, Ameisfoort 

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

D E V I N T E R ( D r ) T ^an H e u \ e l , Bnnkgcver-
weg 35 Deventer 

DRIEBERGEN ( D n ) R I Kok Lindcnlaan 16, 
Driebergen. 

EMMEN (Em ) A Kuipers, Noordbargerstraat 
106 Em men 

E N K H U I Z E N ( E n ) Tac Kof man, Noordei weg 
22 Enkhuizen 

FLAKKEE (Fe ) F van Hcrwijnen, Meidoornstr 
8, Middclhai ms 

GOES (Gs) Dr. Ch J. Philips, A J - k a d e 11, 
Goes. 

s GRAVENHAGE (Gv ) C E Bikker , Fulton-
straat 239, 's-Gravenhage 

H \ A R I EM (Hm ) ) Elscnbroek Muiderslotweg 
117, Haarlem 

H A R D F R ^ I J K (Hk ) W A Pronk, Lcuve 
rumscwc„ 31 Harderwi|k 

t H O G E L A N D (Hd ) ] Klip, Torcnst iaa t A SO, 
Uithuizermeeden 

' t KABlNETSTbK (Kk ) G T Minholts, Studs 
weg 3 Oosteihogebi uu ( G r ) 

K A M P I N ( K n ) W G Ch Albrecht, Maun t s -
st iaat 16, Kampen 

LAND VAN CADZAND (Cd ) P A Catsman, 
NiLuwstna t 27 Oostbuig 

l A N G E D I I K ( L k ) P Schoenmaker, Dopisst iaat 
173 A Zuid Scharwoude 

LISSE (Le ) G Segers Pzn Kanaalstr 70, Eisse 
MAASTRICHT (Mt ) A Sehreppers, Min Tal 
mastraat 31, Maastrieht 

MFPPEL (Ml ) H Rondhuis, Soembastraat 28, 
Meppel 

N O O R D W I J K ( N k ) S A V d Oe\e r , Pan 
huisstraat 34, Noordwi|k 

G 1 PELLEN (Gp ) A v d Bei^e, Korte Ring 
15 Bruinisse 

D P O S T H O O R N ( A b ) J \ d Hoek, Giaaf 
Adolfstraat 128, Slikkerveer 

R O T T E R D A M (Rm ) J F \ a n Golde, Noo id 
molenstraat 6 B Rotterdam 

SCHOUWEN-D'UIVFLAND (Sd ) T van Urk , 
P D de Vosstraat 8, Zienkzee 

SOEST (S t ) A T Meiier Ossendamweg 20, Soest 
TIEL ( T H A C van Haaften, Pnnses Marijke 

weg 63, Geldermalsen 
U T R E C H T (Utr ) B Kesting, van Maasdiikstr 7, 

Zuilen Utrecht 
V F N L O ( V o ) E Heiiting Herungerweg 9, Venlo 
VLISSTNGEN ( V n ) C W Louwerse, Paul Kru-

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

Griffioen 24 Middelburg 
W E E R T ( W t ) Mej L Weerts , Wjlhelminasingel 

36 Weert 
WEESP ( \ v p ) H T Meemnk, Middenstraat 64 

'^ ecsD 
WOERDEN- ( W o ) ) y é Velden, v d \ alk 

Boumanlaan 61, Woerden 
ZEIST ( Z t ) y Schipper, Tesselscbadelaan 11, 

Zeist 
ZWOLLE (Ze) E Gillet, Vioherenstraat 23, 

Zwolle 

Vergaderingen en bijeenkomslen: 
Allsmeer le dinsdag 20 uur Gebouw „Irene**, 

Kanaalstraat, Aalsmeer 
Alblasserdam* Ie maandag. 20 uur , Gem -Secreta

ris Molendi)k, Kinderdijk 
Amersfoort: le donderdag, 20 u u r : Zaal Amers-

foortse Gemeenschap, Paulus Buyslaan 1, Amersfoort. 
Amstelveen* 3e woensdag, 20 uui , ,Het Dorstige 

H e r t " , Amstelveen (Aid Aalsmeer) 
Amsterdam: le donderdag, 20 uur ,Modern'*, 

Kleine Gartmanplantsocn Amsterdam (veigadering); 
3e donderdag 20 uur , ,Modern" (ruilen) 

Brumissc: Na convocatie (Af<l G J Pcelen) 
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Deventer: Ie vrijdag, 19 30 uur ,,De Heicni 
g ing" , Giüte Poot 2, Deventer 

Driebergen: 2e woensdag, 20 uur . Nutsgebouw, 
Bosstraat 9, Driebergen 

Emmen. Laatste maandag, 20 uur Hotel G n m m c , 
Stationstraat 16, Emmen 

Enkhuizen. 15 mei en 11 )uni 2o uur Oranjezaal, 
Kaasmarkt 4, Enkhuizen 

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

'sGravenhage 4e wocnodag 19 30 uur Parkhotel , 
Molenstiaat , Den Haag, 2e woensdag, 19 30 uur 
CafeRest L'Esperance Laan v Mecrdervoort 205 A, 
Den Hiag ruilavond iedere zaterdag 1—5 uur, 
(»AmKitia , ^ esteinde 16 Den Haag (Beurs) 

Haarlem 3c viijdag 20 uui H K B Tempeliers
straat 35, Haai lern 

Harderwijk: Ie woensdaï, 2C ui r Hotel Baars, 
Kerkplein, Hardei wijk 

Hoofddorp ; 2e woensdag 20 uur „De Land
bouw" , Hoofddorp (Afd Aalsmeei) 

Kampen 2e woensdag 20 uui „De Stadsherberg", 
IJsselkade, Kampen 

Lisse. 18 ) en ouder Ie dinsdag, ruilavond 2e 
dinsdag, lunioien 3c woensdag, alle bijeenkomsten 
in de B L O school. Laan ^ Rychevorsel 

Maastricht 2c maandag, 20 uur Rest Prins ^an 
Oranje, Grote Staa* 45, Maastricht 

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

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

Middelharnis. na convocatie 
Noordscharwoude 3 juni, 20 uui H t t e l Burg, 

B 29, Noordscharwoude 
Noordwijk 2c dinsdag 20 uur Hotel , De Zce

leeuw". Kon Wilh Boul 2, Nooidwijk 
Oostburg Ie maandag 19 uur Hotel „De Een

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

binetstuk) 
R o t t e r d a m . Ie dinsdag, 20 uur Zaal Ti i anon , 

Groene Hilledijk 33, Rotterdam Zuid, \ c rgadt r ing 
andere dinsdagen, 20 uur zelfde adres, ruilen en 
eventueel veilen 

Ri)swi)k woidt nader bekend gemaakt 
Soest. 2c en 4e vrijdag, 20 uur „De S c h o u « " , 

Birktstraat 47, Soest, \ergadering en ruilavond 
Tie l . na convocatie, 20 uur Hotel , De Z o n " , 

Varkensmarkt 3, Tiel 
Uithuizen: 2e woensdag 20 uur ,,De Rank ' , Uit

huizen 
U t r e c h t : 3e donderdag, 20 uur CafeRest „Vre

denburg" , Vredenburg 3, Utrecht 
Venlo: 2e dinsdag, Cafe Rest Schreurs, Lom

straat 5, Venlo 
Vlissingen; 3e donderdag, 20 uur , St randhote l " , 

Boul Evertsen 4, Vlissingen 
Weert : na con\ocat ie 
Weesp: Ie vrijdag, 19 30 uur kantine Fa Geesink, 

Achtergracht , hoek Sas van Gcntst ra i t 
Woerden: 4e woensdag, 20 uui , Concord ia" , 

Ha\ens t raa t 4, Woerden, 2e zaterdag, 15 uur „ C o n 
cordia ' , Havenstraat 4, Woerden (ruilbeurs) 

Zeist: na convocatie, Hotel Cafc „Bui tenlus t" , 
Montaubanstraat 8 A, Zeist 

Zierikzee 2e of 3e vrijdag 20 uur, in Hotel van 
Oppen Verrenieuwstraal 12 Zierikzee 

Zwolle Ic Mijdag 19 45 uur Caferest „Suisse", 
Luttekestraat , Zwolle, veilingavond, 3e zaterdag, 15 
UUI CaféRest .Suisse , Luttekestraat, Zwolle, \ c r 
gadei en veilin,^middag 

Overleden Wn 239 Mr J J Snoep 
Afvoeren Gp GM 16 L A de Lange, Gp ]L 16 

J Haeck, Ml JL 37 O H A Hermens, Rm 132 
C Wildschut, Am 902 J Verhoef (902), Gv 1483 
A P van der Linden, Dr ■'469 J Cremer, Dr 3061 
A I Jongsma Dr 3779 J W Appel, H k 3976 
Mevr D Fijn van Draat , Dr 4094 A Moret , ld. 
4328 F M \ an Duia 

Schorsen. Wt IL 5 P Huisman, At JL 8 K 
W G Deel n, Wt JL 13 H van der Sandt, Gv. 
JL 39 H Keizer Gv JL 62 B H Keemink, R m . 
JL 65 G Meiidam, Gv JL 90 C P van Woesik, 
Gv 430 J P Brabers, Gv 529 A ) v. Vclthovcn, 
ld 557 A V Vianen, Gv 559 S Witteveen, Gv 
853 Ch Mes, Ut 978 H Michels Rz 1260 A A 
Knuijver, ld 1455 W T Moorhch Gv 1536 K 
van Gogh Wn Gs 1641 J M v d Broek, N k 
1664 P van der Tuvn Dn 1691 P v d Wal , Ze 
1825 P B lo n ld 2259 C C Mandjes, At 2383 
P J Roelandschap, ld 2406 C C E Wieland Rm 
2544 H Baaislag, Gv 3083 Mej M A A kooien , 
Gv 3085 A van der Zwan, Gv 3256 N J Poor t , 
At 3363 J W Ridderikhoff, At 3368 H Bijlsma, 
R m 3421 C J Pidoux, Gv 3475 loh van Velzen, 
Wn 3752 C Rolandus At 3909 A Ravesloot, 
ld 3954 C Kromhout Ar 4104 R van dei Monde; 
Ar 4157 Th 1 Zwetsloot Ut 4195 I C Kolk, 
At 4275 H Stoof, At 4294 ] Kraaikamp, At 
4298 S Steenbeek At 4302 B Nierkes At 4315 
Il C Wicherlink 

Schorsing intrekken Gv 605 \ l C Kempe Gv 
2954 K F N Gilbert 

Bedanken intrekken Dn 1435 Mevr R ] Peels
Hoeven Gv 2232 Mevr K H E ten Oevci
Lecuwis Lk 2575 K Thoma 

Nieuwe leden Alle 60 kandidaat leden, vermeld 
in her apri lnummer W E L K O M ' " 

Kandidaat leden Ar GM 67 G A Berghoef 

(24 3 48), Stationsweg 41, Hoofddorp, Al GM 64 
C K Fredenks (25844), Prinses Irenestiaat 8, 
Hoofddorp , At 4285 J C Hollandei , Isseltseveld 
37C, Amersfoort , Dn 2225 J Meyer, Bosstraat 5, 
Driebergen, Dn 2230 W v d Plaats, Bosstraat 28, 
Driebergen, En JL 101 S J Bankeit (14 11 42), 
Molenweg 18, AndijkWtst , En 2213 Ds J Dol, 
Westersingel 6, Medemblik G\ 2202 W A Egberts, 
Kamperfoeliestraat 279, Den Haag, Gv 2238 C 
Hoekstra , Arnhemsestraat 62, Den Haag, G\ 2270 
A J J E Huynen, v Alkemadelaan 350, flat 201, 
Den Haag, Gv 2271 Th Romein, v Slingelandt 
straat 89, Den Haag, Gv 2273 H Viskil, Goud 
leinetstraat 572, Den Haag Hm 2278 Mevr H G 
MaartenseAkkerman, Beethovenlaan 45 Heemstede, 
H m 2298 A J E B Meisen Wald Pyrmontlaan 
21, Oveiveen, ld 2263 S Andimga, ' t Hoekje 181, 
St Jacobi Parochi (Fr ) , Lk 2237 P Bant Tred 
Hendrikstraat 10, Noordscharwou, Lk GM 66 S 
Groot (67 43), Dorpsstraat Noordscharwou, Le 
2284 A Buts, Prins Hcndnks t raa t 1, Lisse, Le 
2291 N Bijnsdorp, Oianjelaan 98, Lisse, Le 2236 
Joh van Dijk, Stationsweg 202, Hillegom, Rm 2215 
A H . Broere, Ringdijk 157, BolnesRidderkerk, 
Rm 2217 C Hijmenng, Bern Gewmstraat 30C, 
Rotterdam C, Rm 2279 G de Klerk, Cath Beers
mansstraat 18 B, Rotterdam W, Rm JL 76 M L 
F Meyer (22 4 40) Westduelstraat 41B, Rot te rdam, 
Rm 2281 G Soeter, Roscstraat 130, Rotterdam 
Sd JL 116 J W Geleynse (28 142), Ring 27, 
Haamstede (Zld) Sd GM 65 H Ôi Nuhuis 
(52 45) Lange Blokweg 4, Zierikzee, St JL 126 
i V d Kiaats (9343),, Eigendomweg 49, Soest 
St 1547 R J Stalenhoef, Middelwijkstraat 74 Soest, 
St 2592 Joh van Tongerlo, Konmginnelaan 30, 
Soestdijk Tl 2293 J M Verlare Kerkstraat 10, 
Kesteien, Tl 2292 A Datema Kelkstraat 18, Kes 
te icn. Ut 2214 Jac van dei Borg, Weltevretlen 
straat 22 bis, Utrech t , Wn IL 106 Mej A D de 
loode (4841), Park de Griffioen 13, Middelburg 
Wn 2218 A W Walraven Kromwegesingel 29 
Oost Souburg Wt ]L 112 A M Smeets (1 2 43) 
Vtilhelminasingel 47, Weert Vtt )I 80 A M A 
H Wehmeijer (9 8 40) Wilhelminasingel 47 Weert 
Wo 2283 C S Valkenburg Kievitsstraat 3, Woer 
den Zt 2233 C A Schimmel Prof Aalberselaan 11, 
Zeist 

Kandidaathuisgenootlid At 4291 Me\ r G Pol
Kosse, Tordanus H o o r n s t r i i t 13, Amersfoort 

Verandering van afdeling G\ 605 W G Kemnc 
Abel Tasmansti aat 1 Goes wordt afd GOES 
Am 1525 A G Laurens Oostzeedijk 155C, Rot te r 
dam wordt afd R O T T E R D A M 

Verandering van huisgenootlid in gewoon lid 
Le 151 C Gehrels Prinsessestraat 97 Lisse 

Rectificatie Le 3032 C S van Bcrkel moet wor
den I e 3032 L J van Bei kei lisse 

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

Ledenvergadering De eerstvolgende gewone leden
vergadering woi dt gehouden op miandag 27 mei 
1957 in Vergaderzaal nr 8 \ an het Gi oothandels
gcbouw, 2e verdieping, Hoofdingang A, Stations
plein 5 te Rotterdam Aan\ang 20 uur Zaal open 
19 30 uur Gewone agenda 

Bezichtiging A an de ka\els voor de veiling op 
zaterdag 25 mei a s in ons clublokaal en vooi de 
aan\ang van de vergadering 

Juntvergadering De ]uni\ergaderin^ woidt ge 
houden op maandag 24 juni a s in het Groothandels
gebouw 

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 Mededelingenbord in „De Zon ' ' een exemplaai 
aanwezig De prijzen zijn bij de pennmgmeestei 
to t 31 augustus a s tei beschikking van de win 
naars Na deze datum vervallen zij indien niet af 
gehaald aan het ]ubileumfonds 

Clubbijeenkomsten zatetdag \ an 15 00 tot 17 30 
uur m de bovenzaal van Cafe Restauiant De Zon' 
Noordsingel 101 te Rotterdam Noord donderdags 
van 19 30 to 22 30 uui in Café , De G u n s t ' , 
Brielselaan 192 te Rottei dam Zuid 

Bibliotheek De heer De Wit is des zaterdags 
van ca 15 30 tot ca 16 30 uur in ons clublokaal in 
,,De Z o n " aanwezig voor het uitlenen en teiug 
ont\anj;cn \ an boeken en tijdschi ificn uit de biblio
theek 

Mededelmgenbord Aanvragen om plaatsruimte op 
het mededelingenbord dienen te worden gericht to t 
de heer De W ' t in ons clublokaal (zie onder Biblio
theek) 

Nieuwe leden 605 A van Aalst, Rosener Manz
straat 49d Rotterdam W 2 702 P ) | Andriesscn 
Davodsstraat 41, Rot te idam W 1 714 L T A 
Martijn, Fries^stiaat 19a Rotterdam Z 2 717 ^ 
Schilperoort, Herman Robbertsstraat 90E Rot ter 
dam C 1, 721 1 Verveer Waalweg 35 Rijsoord, 
725 A P Lucaidie Gr Flonsstraat 15a, Rot te r 
dam C 2 

Opgezegd (per 111957) 1214 N Korevaai, She
diecht 

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

De laatste Ledenvergadering van dit seizoen is 
vastgesteld op dinsdag 4 juni a s en wordt de 
RUILavond gehouden op dinsdag 18 juni 1957 De 
bijeenkomsten in de bekende zaal in ,,Krasnapolsky ' 
om 20 00 uur zaal open om half acht 

Nieuwe leden De jn het Maandblad van april j 1 
opgenomen kandidaat led^n zijn als lid aangenomen 
alsmede 495 Chr v d Horst , Alpeit van Metzhof 
7, A'dam \ / Sloterv 

Kandidaatleden 505 T Luidinga, Joh Verhulst 
straat 188 bv , A'damZ (Asp ' ) , 507 C Hoogesteijn 
Haarlemmermeerstraat 84 hs, A'damW, 508 A 
May, Jasonstraat 27 II, A'dam Z 509 J } Mul, 
Alb Cuypstraat 225 II] A, A dam Z, 510 J \ ei 
haaff, Simsonsrraat 6 hs, A'dam Z, 511 G H C 
van Midden Bildeidijkstraat 181, A'dam W 512 

H Schouten, Fred Hendrikstraat 108 III, A dam 
V( 513 Corn Duivis, v d Duynstraat 24 I 
A dam W 

Bedanken per heden 1052 G Rebel 
Overhjden to t ons leedwezen moeten vtij melding 

maken van het overlijden van ons hd de heer R 
A D'ieesman (91) 

STICHTING PHILATELISTENKRING 
AMSTERDAM S P A Secr C B 
Maalman J Ezn, Paramanboplein 23
bel, AmsterdamW Tel 82517 

Bjeenkomsten 22 mei, 12 juni en 26 juni 1957 
societLitsav ondcn 

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

Nieuw lid M Krukzicnei , Bentveldweg 16, Bent 
veld 

PERSONEELSVERENIGING WERK
SPOOR AMSTERDAM Afd Philatelie 
Secr H Wienesen, Postbus 4064, Am
sterdam 

Nieuw lid* Mej B A Smout, Transvaalstraat 
4711, Amsterdam O 

Ruilavond Het bestuur heeft tot haar grote 
vreugde geconstateerd dat de ruilavonden druk be
zocht worden en ook vele leden van zustei vereni
gingen kom^n ruilen 

De volgende ruilavond zal plaats hebben op 4 juni 
a s in het Werkspoorontspanningsgetouw, Oosten
burgergiacht 75 te Amsterdam 

Jaarvergadering: op [,emelde datum zal tevens 
de jaarlijkse ledenvergadering worden gehouden 

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

Bneenkomsten: vaste datum dei bijeenkomsten 
iedere 15e van de maand, behalve wanneei deze op 
zaterdag of zondag valt, dan op de eerste daarop 
volgende werkdag 

ONTSPANNINGSVERENIGING 
SOCIALE VERZEKERINGSBANK 

Afd. Philatelie Secr : W F H Hoetjei, 
Slotermeerlaan 167II, Amsterdam W2 

Nieuwe leden J v an der Feci, Ortehusstraat 
142hs Amsterdam ^ 2, A P A van de Hoogte , 
Oosterpaik 44, AmsterdamO, J Rol, Zeilstraat 38 1, 
Amsterdam 7 1, Mej A M. M Zijlstra, Amstel
kade 74hs, AmsterdamZ 2, G Vermeulen, Voor
straat 7, Vreeland 

Afgevoerd. | Doorten 
PHILATELISTENVERENIGING 

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

Ledcnvergadeng 4e dinsdag van iedere maand in 
cafe restaurant ,Van ouds de Wapenroem 

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 ifdelingen (alle bijeenkom
sten beginnen om acht uur) 

Afd Arnhem (secr H L J Weidema, Mesdag
laan 4 Arnhem) woensdag 5 juni in de bovenzaal 
van Lunchroom Andre, ingang Velperpooit lang
straat , Arnhem 

Afd Doütinchem (secr D ] Siebehnk, Wilhel
minastraat 14, Doetinchem vrijdag 7 juni in Hotel 
Groeskamp Stationsplein, Doetinchem 

Afd EdeWageningen (secr ] W Sundermann, 
Acacialaan 4, Ede) woensdag 5 juni in , Keik
heem" . Kerkhof laan, Bennekom 

Afd Nijmegen (seci A M Vleggaai, Oude 
Moknweg 240, Nijmegen) dinsdag 28 mei in Hotel 
De Roemci , Hertogstraat Nijmegen 

U2 

file:///crgadtring
file:///ergadering


Afd. Oosterbeek (secr C, M van der Lee, Stenen 
Kruis 12, Oosterbeek) maandag 20 mei en 17 luni 
in Hotel Dreiieroord, Oosterbeek 

^fd. Velp (secr P Haveman, Geertr Hofkes 
l am 4, Velp) zaterdag ?5 mei in het N H V -
,;ebouw, Stationsstraat, Velp 

Afd. Zutphen (secr D J Nagel, Rozenhoflaan 24, 
2u tphen) vrijdag 17 mei tn ivoensdag 5 |uni in het 
Volkshuis te Zutphen 

Nieuwe leden 
Afd Arnhe i 573 H A W van den Heuxel 

Cattepoelseweg 2, Arnhem 
Afd. Doetmchem- 1132 A Boist, Weemstraat 50, 

Didam 
Afd. Ede-Wagemngtn. 1142 T | D Tan , Z spoor 

stiaat 22, Ede, 1143 Mevr P Homans-Krancndonk, 
Hamclakkerlaan 27, Wagcningen, 1144 D I Loor, 
Mar tcrhan 1, Wagcningcn, 1145 C H F Bulte, 
Zonncoordlaan 6, Ede, 1146 H Giisbeitsen Wilde 
kamp 14, Bennekom 

Afd Nijmegen 993 W C Labots, Dr Cl Noor 
du>nstraat 15 Nijmegen 

Afd Oosterbeek 975 | Kcijser, Johanniteiweg 54, 
Doorwerth , 1150 Mevr C Maas Bom, Joubertweg 1, 
Oosterbeek, 1151 C Bouwens, Dcnncnkampweg 49, 
Oosterbeek, 1152 P I Edms, van Deventerweg 29, 
Ousterbeek 1153 W Minnen, Hai tenweg 2, Oosier 
bctk , 1154 Mevr G Hueting-Bosveld, Schoolstraat 
5, Ojisterbeek, 1155 S L Harkema, Utrechtseweg 
97 Rtnkum 

Afd Zutphen 870 H Hovestreijdt, Sprongstraat 
2A, Zutphen 

Afd Buitenleden- 1019 ) Kaas, N Z Voorburg
wal 242 Amsterdam C 

Overleden- 861 H A Jansen 
Verandering van afdeling: 
Vin afd. Arnhem naar afd Buitenleden 127 C 

Rtadsvcld Bankastraat 20, Amcisfoort 
Van afd Arnhem naar afd. Doetmchem 597 W 

Pi|l ' t Straatje 2, Doetmchem 
Van afd Buitenleden naar afd Arnhem 62 & | 

A M Jansen 73 J G Rosenberg 137 L Stoffels, 
271 A G Hopink, 319 J van den Meerendonk, 
368 P Rrose , 873 M C Remders , 874 Th Boersma, 
illcn te Zevenaar 

Van afd Buitenleden naar afd Ede-Wageningen 
848 H I van D o n g m , 879 H Drost ir 880 Ir 
St V Duursma allen te Rhenen 

VEKENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „ASSEN" Secr J 
H Albers, Rembi andtlaan 62, Assen 

Nieuwe leden 7? ] Grevelink, Lonerstraat 90 
9S S Baakm.in Nieuwe Huizen 17, beiden te Assen 

Afgevoerd 3 R Bovenhuis 
DE KENNEMER POSTZEGELCLUB 
Secr J A Wagemans, C M Moens-
straat 2B, Beverwijk 

Ruilavonden maandag 27 mei, 3 juni en 17 juni 
a s telkens jm 19 30 uui in het 'Kilte Kruis 
),ebouw Baanstiaat 35 Be\eiwiik 

Nieuwe leden H Kop, Margrietstraat 29 K Sil 
\ tus Tuinstraat 2 G Soetcman Oostertuinen 73 
lilen te Be\erwi|k 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DELFT" Secr * A 

V Kesselen, Soendastraat 14, Delft 
Nieuwe ieden 316 M H Stigt, Kerkweg 46, 

P>nacker :)H ) Kuiper, Bccroestiaat 7, Delft 
VERENIGING VAN POSTZEGEL

VERZAMELAARS „DORDRECHT" 
Secr A de Wit, Willemstraat 38, Dor
drecht 

Huishoudelijke vergadering iedere eerste wocnsdas 
\ in de maand 

Jeugdclub en Ruil- en Koopavond iedere 3e 
woLHsdag \ a n de maand Beide in het C J M V -
Rebouw, Burg de Raadtsingel te Dordrecht , aan
vang 19 uui 
DORDTSCHE PHILATELISTEN VER
ENIGING „DE POSTJAGER" Secr : 
A L Blonk, Willem de Rijkestraat 39, 
Dordrecht 

Ledenvergadering vrijdag 17 mei a s in gebouw 
Amencain Grocnmarkt , Dordrecht Aanvang 7 30 
uur 

Contactavond vrijdag 31 mei a s zelfde plaats en 
t i jd 

Ledenvergadering* vrijdag 14 juni a s idem Rond 
7Lndboekjes worden nog gaarne tegemoet gezien 
door de administiateur, de heer W M Kla\i Kon 
U ilhelminastiaat 35, Dordrecht Kosten iC/o 

PHILATELISTENCLUB „EINDHO
VEN" Secr J J H. A Dolham, 
Petrus Dondersstiaat 100, Eindhoven 

Vergadering elke (.erste woensdag \an de maand 
waarvan convocatie woid t toegezonden 

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

Nieuw lid. B Abnia, Zandstraat 18, Lindhovcn 
Bedankt: R v Riet. 

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

De vergaderingen worden gehouden op de Ie zon
dag van iedere maand om 10 15 uur in de bovenzaal 
\ an restaurant , t Raadhoes ' Nieuwe Markt, 
Geleen 

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

Nieuw lid 377 ] Vlemenia, Coendersweg 32a, 
Groningen 

Vergaderingen: 20 mei en 17 juni 1937, 20 uur , in 
rest , ,Boschhuis", Here weg 95, Groningen 

Op de meivergadering lezing van de heer J. Y. 
van der Heide over Grafische beeldphilatehe 

Afd Hoogezand-Sappemeer. 2e dinsdag, 20 uur , 
in hotel , , S t ru \ e " , te Sappemeer 

Afd. Veendam-Wildervank 3e woensdag, 20 uur, 
in hotel „Van Kreel" te Veendam 
NIEUWE PHILATELISTEN VERENI
GING N P.V, Groningen Secr : J H 
Frerks, Kerslaan 10, Hoogezand. 

Vergadering elke 4e dondeidag \ a n de maand in 
i-afé-rest ,,Suisse'', Heeiestraat te Groningen 

Bedankt: J M A v d Linden, O J Zijlema 

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

Giro . 54 90 32 t n v de Penningmeester van de 
P Z C „De Kr ing" 

Nieuwe leden* 18 Mej H van Leeuwen, Rijs 
wijkseweg 269, 85, W Reijntjes, Middachtenweg 288, 
182 W C Rombouts , \ an Kinsbergcnstraat 38, 
allen te Den Haag 

Bijeenkomsten Deze zijn in juni op maandag 3 
en 17 

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

Kandidaat-lid 124 J W Paardekooper, Heemst 
dreef 35, Heemstede 

Overleden 83 Mevr G E Berkhout Verwey, 390 
H Maarschalk 

Nieuwe ledvn 83 W G Berkhout , Thorbeckelaan 
130, Den Haat, 390 C G D Maarschalk, Zomer 
luststraat 11, Haarlem 

Naamswijziging 67 B Pieter, moet zijn P 
Boontje 

Vergadering. Algemene \ergadei ing op maandag 
8 uu i , 27 mei 1957, (Sebouw Cul tura Jansstraat 83, 
Haarlem 
POSTZEGELVERENIGING „HEER
LEN" Secr C van Dishoeck, Lmt-
jensstraat 21, Heerlen 

Kandidaat-lid J M ] Verharen, Tempsplein 6, 
Ht-erkn 

Rondztndverkeer Daar de heer W Jobses bedankt 
heeft als commissaris voor het rondzendverkeer is 
als zodanig benoemd de heer W Hcnnekam, Reters-
beekstraat 1, Schaesberg Veizocke alle correspon 
dcntie betr het rondzend\e ikeer te richten aan ge
noemd adres DL heer Hennekam verzoekt diingcnd 
om toezending van boek)es 

Bijeenkomsten eerstvolgende bijeenkomst, dinsdag 
4 juni 1957 De \ergadering zal beginnen om 8 30 
uur, de ru i la \ond om 7 uur 
POSTZEGELVERENIGING „HEL
DER" Secr A P Vlam, van Galen
straat 70, Den Helder 

Kandidaat-lid H J Nusselder, de la Reijstraat 
57, Den Helder 

Nieuwe leden {ingaande 1 mei '57) S Duinker, 
J H van der Veen, C Raap 

Vergadering eerstvolgende \ergadering op woens 
dag 15 mei 1957 te 19 30 uur in cafe Postbrug, 
Koningsplein Den Hel dei 
'S-HERTOGENBOSSCHE VEREENI
GING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS Secr Mr H J Bernsen, 
Aartshertogenlaan 275, Den Bosch 

Nieuwe leden de kandidaatleden vermeld in het 
api il nunimei 

Kandidaat-leden C ) C van dei Aa Jan van 
Galcnstiaat 30 Vught , P I van Balen, Jan van 
Galcnstrait 32 Vught , mevr G Keunen-Smulders, 
Loonsebaan 151 Vught Th Stein Pettelaarseweg 
35 Den Bosch 

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

Nieuwe leden. 607 R H Zieck, 609 H de V n t s , 
611 ] H Putt ing 

Kandidaat-Ieden. 613 C, Bieijei, Ruysstraat 47, 
614 H Pothof, Ruysstraat 45, beiden te Bussum, 
615 R Btzoet de Bie, Lan^estraat 88, Hilversum 

Ledenvergaderign. 15 mei en 19 juni a s in de 
Openbare Leeszaal te Hilversum, s-Gravenlandseweg 
55 Ruilbeurs elke zaterdagmiddag van 14 00 tot 
17 00 uur in de Optnbare Leeszaal voormeld 

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

Vergadering op woensdag 22 mei a s te 20 uur 
pleele^ in de bovenzaal van Cafe Rest ,,De Kleine 
Burcht ' Nieuwe Rijn 19 te Leiden 

Gewone agenda Verder lezing met dia's over 
Israel, vervolgens veiling, enz 

Nieuw hd- 316 Mevr E Kerekhcff, Wilhnck-
Uan 2, Oegstgeest 

Weer ingeschreven als l id. 47 G G Wassdorp, 
P J Blokstraat 28 Leiden 

Volgende vergadering woensdag 26 juni 1957 
Ruilbeurs* elke 2e \ njdag van de maand in de 

achterzaal van de Kleine Bui cht . Nieuwe Rijn 19, 
's-avonds van 8 tot 10 uui 

Jeugdclub: elke 2de dinsdag van de maand in 
het V C F -Huis (thans Huize o\ei 't Hoff), Ge-
lecht 10, Leiden 

PHIL ATELISTEN-VEREENIG ING 
„ZUID-LIMBURG". Secr Jos. J Pe
ters, Orleansplein 12 b, Maastricht. 

Wijziging. 249 Pater Fr Th Schouten, wordt 
nr 31 

Nieuw lid 29 P Biounts , Kasteel Eherenstein-
straat 91, Maastricht 

Kandidaat-leden 32 G JiJmpcrtz, Kasteel Eheren-
steinstraat 19, Maastricht, 34 ƒ Vonckcn, Kerk-
sti aat 8, Bunde Lb 

Bijeenkomsten maandag 3 juni Beursavond, maan 
dag 17 juni Ledcn.vergadering Beide om 20 uur in 
restaurant ,in de Gouwe P o o r t " , Vrijthof 50 Maas
tricht 

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

Bijeenkomst 2e dinsdag van elke maand m café-
rtst , ,Du Noi d" Bergweg 313 (ingang Bergsingel 
228) te Rot terdam Nooid Aanvang 20 uur 

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

Kandtdaat-Ieden K Breuker, Aelberisbergstr 29, 
H de Ruiter , Aelbertsbeigstraat 29, beiden te 
Hiar lem 

Nieuw lid C de Graaf 1 andziclulaan 47, Heem
stede 

Bijeenkomsten 10 en 28 mei de eeiste is een 
officiële avond 

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

Nieuwe leden J S Schoenmaker Talmastraat 63a, 
Rot terdam, G Bytcnhooin, Tollcnssti lat 38a, Schie
dam, J Muye, Zwecdsestraat 81b, Ro t t e idam, J 
Vermeulen v Leeuwenhockstraat 47b, Schiedam, 
D V Genderen Trompstraat 27, Vlaardingcn A 
Scheper Abbcnbioeksesti a i t 10, Schiedam M A 
Goeders, Lorentzlaan 31b Schiedam, T G Levens, 
Boylestraat 15b, Schiedam 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „TILBURG" Secr 

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

Vergadering iedere eeiste v-oensdag van de maand 
in de kleine achteizaal \an Huize Remmers Heuvel 
28 te Tilburg 

Ruilbeurs op 1+ apiil 1957 \anaf 12 uui in de 
zelfde zaal 

STICHTING SHELL POSTZEGEL
VERENIGING PERNIS Secr A 

Keemink, Sweehnckstraat 209-b, Vlaar-
dingen 

Nie-uwe leden 114 L C Oosterbeek, Ternate-
stiaat 16, Vlaardingcn, 135 ) Hoogland Vooiweg 
53a Hoogvliet 

Bedankt 114 !i C Sijp 

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

Vergadering iedere Ie woensdag der maand 

POSTZEGEL-VERENIGING „IJMUI-
DEN & OMSTREKEN" Secr H J. 
Smit, Hofdyklaan 21, Driehuis (N H). 

Nieuwe leden W Biaak, Trompst raa t 84, A 
Romiin Eiktnst iaat 14, beiden te IJmuidcn 
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Finale verkoop % an noj^ ivn klem aanta' pakketten 
postzegels, daat d u artikel op^elievcn woidt , bied 
ik aan met 30Vo korting De samenst is uitzonderlijk 
mooi, het aantal verschillende bestaat met u ' t de 
goedkoopste zegels, vele betere sooi t tn ^ijn crm 
\ erwerkt Dringend veraocht om reser\ e order bij 
te voegen. Dus 30*/« kort ing boven aankoop \ an 
f 1 0 , -

200 Belgit 
500 België 
100 Belg Kongo 
50 Bohemen en Moravie 
75 Bohemen en Moravic 

100 Bohemen en Moravie 
i25 Bohemen en Moravie 
30 Bulgarije 

300 Bulgarije 
400 Bulgarije 

50 Bolivia veel sportz . 
100 Bolivia prima 
100 Chih 
400 Chili , zeer mooi 
500 China 
100 Croatie 
300 Eng Kolomen, prima 
400 Eng Kolomen, vele hoge waard 
100 Finland 
500 Fiankrijk, zeer mooi 
100 Guatemala 
60 Indo-China, prima 

200 Japan 
100 Luchtpost 
150 Nieuw Zeeland, pracht ig 
100 Oostzeestaten 
25 Paraguay 

100 Phi l ippinen 
200 Spanje speciaal 
400 Nedei land, p u m a 
400 Nederland en Overzee 

ƒ 5 , -
„ 16,— 
„ 15,— 
. 1,— 
„ 2,50 
„ 4,— 
, j 6,25 
„ 0,75 
„ 16,— 
„ 29,50 
„ 4,— 
„ 9,— 
„ 6,50 
„ 52,50 
., 14,— 
„ 6,50 
„ 20,— 

Ln ,, 30,— 
,, 3,— 
„ 22,50 
„ 7,— 
„ 5,— 
„ 8,— 
„ 8,— 
. 15 — 
., 9.— 
„ 1,75 
,, 10 — 
,, 8 — 
, 25,— 

20 — 

De voorradige postzegelalbums \an de bekende mer
ken worden eveneens tegen \ erlaagde prnzen v er-
kocht , daar ook dit artikel door mii met mter t,e 
voerd wordt Nederland Favoriet album, uitgave 
Hekker in 2 zeer fijne afgewerkte banden, blauw 
plastic schroefband met gouddruk wapen tn titel 
Nederland Deel 1 Nederland / 12,50. Deel II even
eens gouddtuk wapen en titel Overzeese Rijks
delen f 17,50 Verkoopprijs samen f 30,—, nieuwste 
uitgiaf nu \ooi f 25,50, franco toezending losse 

st-hiotlbandt-n v (jor l avo r i t t Album nu \uur / 6,50 
D A \ O-album Nedeiland en Ovcizec compleet 
in st-hioefband f 22,50 
in kkniband „ 25 — 
d u o in 2 sLhroefbind.n „ 27,50 
in 2 klembandcn „ 32,50 
met afwijkingen d w z . niet extra bladen \ o o r 
t> ptn tnz in 2 klembanden met ki istalpapier 
doorschoten „ 42,— 
Korting op deze albums 15Vo en franco toezendins 
Ook \ a n d<.7eifde uitgever verknigbaar albums \ a n 
f i a n k u j k in sthrocfband f 20,— 
Duitsland deel 1 m klemband tot 1943 ,, 22,50 
Duitsland deel U na 1945 klemb „ 22,50 
Denemarken schi oefband ,, 12,— 
Finland sthioefband ,, 12,— 
Luxemburg s c h i n i b a n d „ 15,— 
alle met IS"/» koi tmg, nieuwste uitgaven 
Ook verkiiigbaai de supplementtn van oudeie jaar
gangen met ISVo kort ing van Nederland en andeie 
landen Het cxtia aanvullings supplement \ oo i 
kleurverschillen ook v ooi uitgivcn 1852 en 1864 
por to tv pen enz , m totaal 31 extra bladen Vci-
kooppi IJS bedi lagt / 6 25, nu v ooi slt-chts /" 3 50 
Vet dei van Uiti^aaf Kloek 
Oostenrijk in sthroefsluiting f 21,50 
Oostenrijk in klemband „ 22,50 
Luxembuig in schioefsluuing ,, 11,75 
Luxemburg in klcmband „ 15,— 
Vaticaan schi oefband „ 9 75 
Ver Staten schi oef band „ 17,50 
U S A Euiopa f 7,20 nu „ 4 — 
Holland album met scluoevcn buucn „ 14,— 
met schroeven binnen ,, 15,— 
Nederland album met t>pen en tandingen, 
zeer mooie uitgaaf ., 22,— 
Ook hier oudere supplementen verkrijgbaar Kor
ting ISVft franco toezending 

l»ax a'Lniin l uropa )i 1949, pr ƒ 22,50, nu / 10,— 
Ka-Be Pc en 1950, pms / 19.—, nu ,, 9,— 
Blanco albums in zeer vele soorten 
NcerI ind a no 8 klemband, 50 cartons met 
linnen stn,>k.'ii in gi oen en rood li'in n 

/ 29,—. nu f 17,50 
Neerhndia no 52 100 bladen klemband 

f 30,75 nu „ 20,— 
Ook nog in prijzen van f 15,— tot f 7,50 
Diverse Siockboekcn in prijzen van f 7,50, ƒ 10,—, 
f 14,— en / 18,— en ƒ 1,50 in zakformaat, enz , 
enz Stockboek S, formiat 19 X 14 cm 10 bladen 
met genaaide micastroktn, 6 op elk blad, eenzijdig, 
nu slechts f 4,— Stockboek S groot foi maat, 
schroefsluiting, 10 bladen, 8 mica stroken pei blad 
Winkelpiijs f 1 5 , ~ , nu f 8,—, beide soorten zijn 
onverslijtbaar, in rode en blauwe kleur voorhanden 

SCHAU BIK 
no 100 Euiopa 1955 prijs f 16 50, nu f 10,— 

,, 100 Europa 1956 nu ,, 12 — 
200 ^ e i e l d 1956, nu f 15,— enz. 

B^lgR kicmbind 7 conipl , P a \ uitgaaf nu f 25,— 

GFLEGENHEID 
Anachionische zakloepen vooi het ontdekken van 
leparaties en echtheid, uitschuifbaai, grootte 3'/2 
cm glasgiootte diametei 1 cm 8 X vei grotend, 
winkelprijs / 15,—, nu slechts f 4,— Vele andeie 
loepen in diveise soorten tegen lage prijzen Cel
lofaan zakken voor het opbergen van zegels in vel
len, brieven, e n z , gioot te 26 X 17 cm f 1,— per 
10 st Postzegelboeken voor zichtzondingen enz op 
prima wit albumpapier, zacht geruite ondergrond, 
20 bladzijden 23 X 15 cm, cartonnen omslag, per 
10 st ƒ 4,25 Boekjes met 10 zwarte bladen car ton-
papier per 25 st. ƒ 2,—, Michel Europa Catalogus 
1936 nieuu nu ƒ 11,— enz enz 

H E N D R I K V A N D E R L O O * S 
P O S T Z E G E L H A N O E L - P H I L A T E L I S T I S C H B U R E A U 

LAAN VAN NIEUW OGST-INDIË 50 (voorheen Herengracht 8a) DEN H A A G - TELEFOON 850190 

Te bereiken vanaf Stotion Holl Spoor lijn 4 en 4o, van Staatsspoor lijn 6 - Giro 24392 

Bank R Mees & Zoonen - Ned Handelmij, bijkantoor Herengracht - Zegels voor geldbelegging 

Voor aanbiedingen zegels zie vorige advertenties, nog steeds voor dezelfde lage prijzen zolang als voorradig 

RECTIFICATIE 
In de annonce tan de firma D. N . Santifort t e 
Groningen, voorkomende m Philatelie tan apnl, is in 
het gedeelte betreffende de aanbieding GHANA een storende 

foul geslopen. Dit gedeelte moet luiden: 

G H A N A 
Voormalige Britse Kolonie Gold Coast 6 maart 
1957 onafhankelijke Staat herdenkingsserie 
4 w. compleet f 1,40. 
Idem, frankeerzegels Kon. E. type met opdruk 
„Independence" 9 w.t /m 10/— compleet f 14.—. 

Te koop gevraagd: 

) postzegels 
VerzamelinRcn 
Partiien 
Bftere losse J 
Speciaal interesse voor oude zegels 

van de gehele wereld 

AANBIEDING 
SURINAME 

1873 Koning 25 c fl.~ 
1948 H a r t z 5—70 c» 
1948 Jub . 7 ' /! en H' /s c» 
1948 lul . 7'lt en I2V2 c."° 

ƒ 1 1 -
„ 9,25 
„ 0,50 
„ 0,85 

Blanco albums met 100 bladen in 
schroefband ƒ 4,70, ƒ 5,50, ƒ 7,50 
en ƒ 12,— (Schaubek formaat) 

ALBU,MS 
Ntdei land (O.G.) (excels) ƒ 7 — 

Bondsalbum K 11 8,50 
„ H o l l a n d " album , 14,— 
AIs\ binnenschroe\en . . „ 15,— 
„ D A V O " album 22,50 

Groot insteekboek 
26 X 32 cm 10 bladen 
ieder blad aan 2 zi|den 
12 stroken ƒ 11,— 
Alsv 20 bladen „ 19,80 

Insteekboekjes f 0,90 f 1,— 
ƒ 1,50; ƒ 2,—j ƒ 3,50; ƒ 3,90, 
f 6,75 

Scliaubek Europa 
Schaubek Overzee 
Schaubek Wereld 

ƒ 1 5 , -
„ 20,25 
„ 18,— 

Vraagt toezending gratis 
Schaubek albums 

prijslijst 

H A G A ' s POSTZEGELHANDEL 

Gravenstraat 24^ — Amsterdam-C. 
Telefoon 43940 — Giro 425549 

B U I T E N L A N D S E POSTZEGELS 
zullen in veiling worden aangeboden op 

22 mei 

12 juni 

Een buitengewone verzameling waarbij Griekenland 
1831, 40 lep. Proeven en proefdrukken, 1861 
Parijse druk, 1861-62 de Eerste Atheense 
drukken (met en zonder nummers). Verzamelingen 
naar drukken, „Werk"verzamel ingen, latere 
Eerste typen en uitgiften, Fouten in afbeel
dingen, Enveloppen, Combinatie-enveloppen, 
Afstempelingen en Elders gebruikte zegels. 

Handboekcatalogus 2/6 

Algemeen buitenland met een mooie sortering 
landen-verzamelIngen en u n i e k e k a v e l s van 
FRANKRIJK en V E N E Z U E L A , alsmede goed 
België, Duitsland en Duitse staten, Zweden en 
Verenigde Staten. 

Catalogus 1 / — . 

Verzamelingen onaangebroken te koop, waarbij 

FARÖER £ltS - C O L U M B I Ë ^600 - KRIM O O R L O G Ibld 

Volledige bijzonderheden zijn verkrijgbaar bij ons 
Private Treaty Department 

ROBSOIV LOWE LTD 
5 0 PALL MALL, LOIVIIEIV S.W. I 

Telegrammen .Stamps" Londen 

Wanneer ingegaan worde op deze advertentie nneldt dan a u b 
dat U deze zag m het „Nederlandsch Maandblad voor Philatelie" 
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N I E U W T J E S 

Korov^ 
Krupska ja 
Black 

25 jaar Mach Fabr in Rostow 
Fedstowa 
2 st Fredjakaw 
3 st Dag V d B o u w b e d r 

14 st Spor t 

R o b e r t Burns 
2 st Ivan Franko 

Ivanov 
2 st 900 jaar N e s t o r 

7 s t A g r Propaganda 
Pool exped 
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V o o r g e b r u t k t Rusland zie onze adv in het apr i l no 

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

Postzegelhandel Philadelphia 

* 

1 
3 50 1 

0,75 
0,75 
1 . — 
1 50 

1 M GOSSE  KRUISWEG 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 AMSTERDAMSCHE B A N K N V.. 

H A A R L E M 



KLEINE ANNONCES ISRAËL ZOMERAANBIEDING 
I\IEDEDELING. 

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 ANNONCES uitslui
tend advertenties geplaatst kunnen worden van leden der aan
gesloten verenigingen. 

Deze annonces kunnen niet onder nummer worden opgenomen 
en dienen derhalve volledig naam en adres van de steller der 
advertentie te vermelden. Adm. PHILATELIE. 

Yv. Nr. 

Dienst 

1/ i z. tab 
10/14 „ .. 
18/20 „ „ 
2»/30 „ „ 
35 „ ., 
37/42 b „ 

1/ » ., .. 

gebr. 2.50 
, 35.— 
. 18— 
, 3«.— 
, 20.— 
, 0.«0 
, 1.25 

• Nieuwe uitgiften IS'^U ^oven 
nominaal leverbaar. 
Wil leveren thans ook de 
nieuwe uitgiften van de Ver. 
Naties bij vooruitbestelling 
tegen lagen prijzen, alsook 
de F.D. covers. 

POSTZEGELHANDEL 

HARTOG OKKER & CO. 
De ISRAËL-specialisten in Amsterdam. 

RAPENBURG 99' - AMSTERDAM-C - TELEF. K 20-63937 

Geen wmkelverkoop. Persoonlijk bezoek uitsluitend na afspraak. 

Rondzendboekjes GEORGE VI EN ELI
ZABETH (postfris), keuze uit enkele 
duizenden stuks, alle series los uitge-
priisd, unieke gelegenheid voor aanvul
ling. Aanvragen a/M. Schouten, Goejan-
verw.dijk 1, Gouda. 

Rondzendboekjes gebr. EUROPA V O O R 
BEGINNERS, zeer mooie selectie met 
duizenden zegels. Aanvragen a'M. Schou
ten, Goejanverw.dijk 1, Gouda. 

Rondzendboekjes postfr. ENG. KOL. , 
Victoria, Edward en George VI met vele 
lastige nummers (het betere genre). Aan
vragen a/M. Schouten, Goejanverw.dijk 
1, Gouda. 

AANGEBODEN postfr. Sarawak 147/ 
150 ƒ 8,— ; idem 151/165 ƒ 12,— ; 
Tonga 70/72 f 3,50; Idem 73/81 ƒ 6,50; 
82/86 ƒ 1,75; Transjordanie 184/192 
ƒ 5 ^ _ ; 209/217 ƒ 3,25; tevens levering 
op mancolijst v, postfr. Eng. Kol. M. 
Schouten, Goejanverw.dijk 1, Gouda. 

Zichtzendingen ENG. K O L O N I Ë N , 
waarin vele betere zegels tegen aantrek
kelijke prijzen. B. de Blieck, Busken 
Huets t raat 5, Amsterdam, tel. 128815. 

GEVRAAGD: losse ex. P.B.F. Curafao 
1941; 2 Nederl . ex. serie V .N. 1951 
Korea (Yv. 115-116). A. W. Ruitenbeek, 
Dorpsstraat 43, Doorn. 

Gevraagd. FISCAALZEGELS ITALIË 
Br. aan R. van Dam, Waaldorperweg 
293, Den Haag. 

WIE RUILT MET MIJ Eng. Kol. tegen 
Eng. Kol. , Vatikaan tegen Vatikaan en 
vliegzegels tegen vÜegzegels. A. H . van 
Elk, „Mariagaard" 196A, Beuningen 
(Gld.). 

Mijn vriend Bernard I. Hooks, 211 West 
U l t h Place, Chicago 28, 111. zoekt 
UITGAVE 1872 met leesbare stempels. 
Alle typen, nummers, recht- en rond-
stempels. Corr . rechtstreeks (Jn het 
Engels) of aan N . C. forritsma, Kost-
verlorenstraat 41 , Zandvoort . 

Zeer gespec. VERZAMELING U.S.A. in 
Scott album frs. 550.000 Yvert, Scott 
$ 1400,— 1957. Prijs ƒ 2000,—. ± 1400 
zegels. Collectie Rusland frs. 40.000 
Yvert , prijs ƒ 120,--. A. Luitwieler 
Pasteurstraat 256, Den Haag. 

Pracht album NEDERLAND EN O.G. 
TE K O O P , merendeels postfris, 1ste 
kwaliteit zegels. Catalogusw. ƒ 3000,—. 
Koopprijs ƒ 1400,—, Br, aan N . van 
Gelder. Van Ostadelaan 84, Naarden. 

A A N G E B O D E N : oude verzameling van 
voor 1935. Bevat Ned. en O.G., Europa 
en B. Eur. Veel Congo (Belg. Por t . 
Frans). Prijs f 700,—. Br. ]. C. v. d. 
Voor t , Hoogwakerboschstr. 45, Noord-
wijk aan Zee. 

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 \an 
Nederland, Antillen, Suriname, N . 
Guinea of Israël enz. Aanbiedingen aan: 
H. Lansdaal, Vrouwenstr . 3, Leiden. 
Tel (01710) 23233. 

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. Het \ er-
plicht u tot niets, alleen spoedig retour 
zenden. C. Bol, Yerseke. 

M U N T E N te koop gevraagd: grotere 
verzamelingen als ook kleinere partijtjes 
en numismatische boeken. Aanbiedingen 
gaarne aan E. ten Kate Izn., antiquair, 
Sasscnstraat 72, Zwolle. 

L U X E M B U R G 
P O S T F R I S 

1946 388-391 
1947 402-405 
1948 410-413 
1949 429-432 
1950 433-438 
1950 439-442 
1951 443-448 
1951 449-452 
1952 461-464 
1953 471-472 
1953 473-474 
1953 475 
1953 476-481 
1954 484-489 
1955 494-495 
1955 496-499 
1955 500-505 
1956 506-509 
1956 510 
1956 511-513 
1956 514-516 
1956 517 
1956 518-519 
1956 520-526 

f 2,25 
2,90 
3,75 
4.25 

10,50 
3,50 
2,25 
3,85 
3,75 
0,80 
0,95 
0,75 
2,90 
3,50 
0,75 
2,15 
2,90 
1,85 
0,40 
1,35 
1,40 
0,35 
1,20 
2,75 

De gehele bovenstaande aanbieding 
tegelijk besteld f 58.50 

Oudere series en zegels volgens 
mancolijst. Wij zoeken ook collecties 

te koop, mits in prima staat. 
Vrijblijvend. Porto tot f 15.- extra. 

S U T H E R L A N D 
POSTBUS 4023 - RIJSWIJK Z . H . 

Geef 

aan 

R O D E 

N U 

Uw 

K R U I S 

D I T IS G O E D K O O P . Insteekalbum formaat 24x32 cm, 8 bladen 
met 192 stroken, prijs f 5,50. F.D. Cover-album ruimte voor 50 
brieven, losbladig prijs f 4,50. Blanco-album form. 30 x 24 cm met 
80 bladen, prijs f 3,90. Excelsior album Nederland & Overz. Gew. 
Houtvri j papier losbladig, verschijnt elk jaar een supplement, prijs 
7 gld. Port extra. 

J. MEBUS 
N.Z. Voorburgwal 248 — Amsterdam — Postgiro 33045 

Verwonderen zult U zich . . . 

over de sortering van onze boekjes Nederland & O . G . vi^aarvan 

Mr. H. te V. schreef: „Men kan beslist niet zeggen dat U In Uw 

annonce overdrijft. Mijn compliment voor de kwaliteit en . . . " 

Als U ENGELSE K O L O N I Ë N verzamelt, dan kunt U putten 

uit een prachtige collectie ter waarde van 20 ä 25 duizend gld. 
Dhr. S. te H. schreef daarover: „ Ik sprak dhr. V. Hij was verrukt 

over de boekjes Engelse Koloniën". — E U R O P A . Daarvan 

treden vooral Z W I T S E R L A N D met uitgebreide afd. DIENST, 

S C A N D I N A V I Ë , FRANKRIJK, BELGIË en D U I T S L A N D 
met G E B I E D E N op de voorgrond. 

H e t k o s t U n i e t s om met deze zichtzendingen kennis te 

maken, want voor een proefzending betalen wij ook de retour

portokosten. (Opgeven s.v.p. Verzamelgebied: beginnend, ge

vorderd of vergevorderd). Slechts één voorwaarde moet aanwezig 

zijn. Het te besteden budget moet om praktische 

redenen (zowel voor U als voor ons) minimaal 

f 10.— per zending bedragen. 

Postzegelhandel Van Duyn & Verhage 
Berkelselaan 92 b, Rotterdam. Tel. K 1800-4S209 

W. H. EECEN 
K APELSTRAAT 15 - BUSSUM 
TELEFOON 6288 - GIRO 451627 

ZICHTZENDINGEN 

I van nagenoeg alle gew. landen. 
BILLIJKE PRIJZEN 

AANGEBODEN: Collectie bevattend Scandinavië, België, Frankrijk, 
Italië, Oostenri jk, Grieken!., J. Slavië, Roemenië, Nederland f3500,— 



TE KOOP GEVRAAGD: 
Landen\erzamelingen, momenteel speciaal: Luxemburg, Malta, Gibral tar , 
Saargebied, Britse Kolomen, België, Oostenrijk, Italië en I t . Kolonien, i-nz. 
Ook in alle betere series apart , alles uitsluitend p n m i 
Aanbiedingcr met pnj'; aan. 

W. M. F. SUTHERLAND 
Postbus 4023 — R.i,ïwijk (Z H ) 

J. G. MILLAARD - FILATELIST - EXPERT 
KEURT zegels van Europa tot 1900 met de modernste 
technische hulpmiddelen aan de hand van uitgebreid 
vergelijkingsmateriaal. KOSTEN 2—4 % katalogus 
minimum fl . 2.50 per zegel. 

ir H O V E N I E R S W E G 18 - T IEL - T E L E F O O N 3879 -k 

LAATSTE 
Afr. Eq. Franfaise 
Malta k i u u 
Afr. Occ. Franfaise 
Malta kruis 
Algiers 
Postzegeldag 
Spoorbrug 40 francs 
Angola 
José Antunès 
België 
Weield tent. 2 w. 
Belg. Congo 
Pol to serie 7 w. 
Ceylon 
Herd 100 i postzegels. 
4 w. 
Duitsland (Berlin) 
Interbau 2 w. 
Duitsland (Oost) 
JNaturschutzwoche serie 
3 w. 

; di to gest 
Fröbel herd sei ie 2 
Ecuador 

1 40 c blauw \ lag 
Egypte 
10 m moederdag en 

1 Rosetta samen 
Finland 
60 m lila kasteel 

w 

10 

Arbeidsgeniecnschap 30 
1 lose 

Frankrijk 
Beioemde mannen 4 
Uzcs 12 fr. 
Groenland 
Moeder v. d. zee, 60 

Afghanistan 
No 347, 1949 Uno 
giot-n 
Bahamas 
No 118A/118P, sctie 
6000 
Israel 
25 verschillende 
50 verschillende 
100 \erschiliende 
Kotor 
Michel no 1/10 gest. 
Kurland 
Mich no 1/3 

,, no 4 A/4 B 
,, no 2 
,, no 3 

no 4B 
Laibach 
i-pl 53 waarden 
Riouw 
1 22 cpl 
Roemenie 
Yv. 1297/98 gest. 
Yv. 1308/U gest. 

w 

+ ƒ 

+ f 

+ > 
+ ƒ 

+ ƒ 

+ f 

+ f 

seile 
+ ƒ 

+ f 

+ f 
1- f 

+ f 

+ f 

m. 
+ ƒ 

+ f 
m. 

+ ƒ 

+ ƒ 
+ ƒ 

ore + f 

25 

P 

p 
-r ƒ 

+ f 

f 
f 
J 

f 
-f ƒ 

y 1 
+ f 

+ f 

+ f 

f 
1 

0,55 

0,55 

0,35 
0,60 

0,32 

0,65 

1,50 

1,50 

0,63 

0,97 
0,65 
0,75 

0,25 

0,70 

0,95 

0,55 

1,05 
0,18 

0,45 

NIEUWTJES 
Itahe 
65 hre , waterm. st. 
Nicaragua 
Baden Powell herd., 15 
Post en \ l iegp. 
Oostenrijk 
1 Sch. Anton Wildgans 
Polen 
Vei. Naties, seiie 3 w. 
Ski 2w. 
Vliegpost, Phil. Tent . 
4 + 2 21. 
Saarland 
Saarmesse 15 pf. 
Tsj . Slowakiie 
Oogstzegcl 30 h. gioen 
dito gebr 
Comcnijs h e i d , sciie 
4 w. 
dito gebi. 
Tunis 
Landbouwprodukten 4 w 
Ie onafh. serie 6 w. 
Turkije 
Serie Atatuik 17 w. 
Anti Alcoholesine 
tête-bêche paai 
Dichter Csvy 
Ver. Naties 
Pohtietroepen op f d c 
Vaticaan 
Herd Savio op f d c. 
IJsland 
Sport 2 w. 

KOOPJES 

4,— 

31,50 

1,60 
5,— 

29,50 

30,— 

14,— 
16,— 

4,— 
3,50 
3,— 

35,— 

35,— 

0,35 
1,— 

Ons onbekertde beste l lers 

AUF DER 
AMSTERDAM (Fil.) 
N.Z Voorburewal 151 
Telefoon 47103 

Yv. 1323/26 gest. 
Yv. 1414/17 gest. 
Yv 1424/29 gest 
Y\ 1438/49 gest. 
Melbourne 1956 gest. 
Bloemen gest 

+ 
w. 
+ 
+ 

i-
+ 
+ 

+ 
+ 

f 

+ 
+ 

+ 
1-
+ 

+ 

+ 
+ 

Kilopakketten Postverzegeld 
Denemarken '54 
Noorwegen 1945/47 
Noorwegen 1951 
Polen 
Hongarije 
Finland 1953 
Ts). Slowakije 
Speciaal 
Supeneur 

Missie 
Br Empiie 
Noorwegen 1945 
Noorwegen 1947 
Noorwegen 1954 
Noorwegen 1955 
Noorwegen 1956 
Poi tugal 

vooruitbetal inc of rembours 

ƒ 

ƒ 

ƒ 

f 
f 
ƒ 

f 

f 
f 

'f 

f 
f 

f 
f 
f 

f 

f 

f 

f 
f 
f 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

f 
t 
f 
'f 
f 
f 
f 

f 
f 

f 

0,65 

5,25 

0,21 

4,85 
0,55 

2,70 

0,24 

0,25 
0,08 

1,80 
0,45 

1,40 
2,80 

5,70 

0 60 
1,20 

1,25 

1,25 

0,85 

1,20 
0,50 
2,50 
7,50 
1,25 
1,— 

16,— 
17,— 
22,— 
32,50 
19,50 
25,— 

9,75 
18,— 

35,— 
12,75 
14,75 

f 12,75 
f 

■f 
12,75 
12,75 

f 3 3 , 

HEIDE'S POSTZEGELHANDEL 

Bestell ngen 

HILVERSUM 
Sur namelaan 31 1 

Giro 1700, Telefoon 
naar Hilversum 

4323 

' ~ \ 

368e veiling 
in amico, nieuwstraat 30, 

den haag 

maandag 3 juni: 

om 1.30 uur: nederland en overz. ri jksd. incl. engros, collecties enz. 

om 7 uur: 350 landenverzamelingen, albums, boekjes, enz. zéér 
belangrijk! 

dinsdag 4 yuni: 

om 7.15 uur: zeldzame en betere zegels en series van de gehele 
wereld. 

vraagt de catalogus van deze 
belangrijke veiling eens aan! 

voor de zéér belangrijke, grote internationale 

veiling welke in september gehouden wordt, 

kunt u nog goed materiaal inzenden, wanneer 

u wilt verkopen is d ä t de gelegenheid! 

1.1. van diëten 
regelmatig belangrijke veilingen, 

noordeinde 37, den haag. te l . 01700114836 

Direct geld 
voor verzamelingen, partijen, 

massagoed en kilowaar 

Vraagt gratis inkoopslijst massawaar 

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

Te koop 
gevraagd 

Voor belangrijke objecten 
bezichtiging ter plaatse 
Geen collectie te groot 
alti|d prompte betaling. 

K I L O ' S N E D E R L A N D 

M A S S A G O E D 
Nederland en Kolomen, alsmede buitenend 

SERIES N E D E R L A N D 
gebruikt en ongebruikt, in het bijzonder vanaf 

1949 doch ook oorlogsuitgaven 

V E R Z A M E L I N G E N E N PARTIJEN 
vooral overzee 

Uftvoeri^e offertes aan' 

POSTZEGELHANDEL A. J. DE WIT 
Albrecht Durerstrut i — AmsterdamZ Telefoon 713489 

file:///erschiliende
file:///liegp


DE 
NEDERLANDSCHE 
POSTZEGEL
VEILING 

Hoofdkantoor: 

Rokin 58 - Amsterdam-C. 

T e l . : 30261 -42380 

VEILING 12-15 juni a.s. 
Hierin komt o.a. ten verkoop 
zeer belangrijk Nederland 
& O . G . , Engelse koloniën, 
Italië en Italiaanse koloniën, 
e tc , e t c , waaronder talr i jke 
waardevolle nummers, die 
men sleclits zelden aantreft. 
Een unieke gelegenheid ter 
verkrijging van lang gezocht ma
teriaal. Aan onze eerstvolgende 
veiling, waarvoor wi j reeds enl<e-
le belangrijke verzamelingen 
mochten ontvangen, kan nog 
dagelijks materiaal ten verkoop 
worden toegevoegd. 

REGELMATIG GROTE 
I N T E R N A T I O N A A L 
GERICHTE V E I L I N G E N 

O P BELANGRIJKE OBJECTEN 
W O R D T GAARNE 
V O O R S C H O T VERLEEND. 

T E K O O P G E V R A A G D : 

NEDERLAND Ie DAG V A N U I T 
GIFTE ENVELOPPEN MET 
SPECIAAL STEMPEL 

ink.prijs 

ƒ 8 , -

,, 10,— 

cat.pnis 

ƒ 6,50 
„ 8,50 

1950 Zütncrscrie 

1950 Kerkcnseric 

1950 Leidsc 

Universiteit „ 1,25 „ 1,50 

1950 Kindscrie „ 2,25 „ 3,— 

1951 Zonierscric „ 2,50 „ 3,— 

1951 Kindscrie „ 2,40 „ 3,— 

1952 Riebeeckserie „ 1,95 „ 2,50 

1952 als voren, Culemborg, spec. 

stempel „ 3,50 „ 5,— 

1952 Staatsmijncn ,, 0,75 ,, 1,— 

1952 Zomersene „ 1,85 „ 3,50 

1952 Kindserie „ 1,75 „ 2,50 

1953 Watersnood „ 0,55 „ 1,25 

1953 Zomerserie „ 2,20 „ 3,50 

1953 R. Kruisserie „ 1,40 „ 2,— 

1953 Kindserie „ 1,50 „ 2,25 

1954 Zomerserie „ 1,35 „ 2,25 Blok N r . 1 

ISRAËL Ie DAG V A N UITGIFTE 
ENVELOPPEN 
(mi ts onbeschreven) 

Ink.prijs 
Yv. Nr . 10'14 Nieuwjaar 1948 

ƒ 2 3 , -
16 Jerusalem Road 

,, 20,— 
17 Petach Tiqva (Put) 

„ 17,— 
18-20 Nieuwjaar 1949 

„ 14,— 
35 Negev (kameel) ,, 45,— 
37/42 Munten (zonder 
a no.) op 6 couverts 

„ 50,— 
46-48 K.K.L. (J.N.F.) 

„ 5,— 
50-52 Nieuwjaar 1951 

„ 1.45 
58/61 Nieuwjaar 1952 

., 3 ,— 
62/63 Weizmann Rouw 

„ 1,45 
64 Bilu „ 1,75 
65 Onafhankelijk
heid 1953 ,, 1,75 
68-70 Nieuwjaar 1953 

,, 1,75 
71 Woestijntentoon-
stelling ,, 1,75 
78 Herzl II „ 1,75 

1957 Defensieserie (Gaza afst.) 

27,50 

Wy zijn tevens kopers van betere collecties Nederland, Curasao. Suriname, Israël 
Palestina, Engelse Koloniën, Frankrijk (speciaal afst.), Oostenrijk (1e emissie), enz'. 

Speciaal gevraagd: tsraél FD enz. met zegels met aanhangsel van de Yvert No. 1/6. 
»/9-f0/t4-(i.t«-)7-«8/20-2«/26-3)-32/33-35.J0/52-8«/9Mt(). »/«-Dienst 1/4. 

POSTZEGELHANDEL HARTOG OKKER & CO. 
Rapenburg 99-1 - A M S T E R D A M - C . - Te l . K20-63937 

H.H. Poststukkenverzamelaars 
Er verschijnen binnenkort weer enige mooie F.D.C.'s en Vluchten o.a. 
Ie. Openingsvlucht K.LM. Amsterdam-Houston, U.S.A. op 1 juni a.s 
Couvert geheel verzorgd f 1 . — . 
2e. F.D.C.'s De Ruyter-herdenking met complete serie, begin juli a.s. 
Couvert geheel verzorgd f 0.80. 
Wij verzorgen geheel automatisch bij elke nieuwe uitgave cou
verts, ook voor Uw rekening aan Uw relaties in binnen- en 
buitenland. Reeds velen zijn al l id. Opgaven, voor automatische 
couvertverzorging en het gewenste aantal couverts worden inge
wacht. — Er zijn nog enkele couverts openingsvlucht K.L.M. 
Amsterdam-Belgrado beschikbaar. Prijs reeds f 3.50. De vlucht is 
gehouden op j . l . 15 april. Aantal couverts zijn schaars, daar er 
maar weinige zijn meegegeven. Verkoop op volgorde der binnen
komende bestellingen. 

R. J. HOBÉ Jr., LIJSTERSTRAAT 10, Z A N D V O O R T ( N . - H O L L A N D ) 

GOMSTROOKJES 
's Werelds beste gomstrookje 
gevouwen - in 1000 en 500 
verpakking, verkrijgbaar bij 
uv/ winkelier. 
Voor de handel: importeur 

„ N O V I O M A G U M " - 2e W A L S T R A A T 17 - N I J M E G E N 

"IDEAL" 

Cat. 
4Aa<-
4Ba'--
5 Aa» 
6Ba'' 
7IIA'' 
UIA» 
14Aa» 
31 af ' 
43» 
44» 
45C«-
45C° 
468" 
47B'' 
48° 
65A'' 
75A» 
75A'> 
76B° 
61a< 
61b» 
77C» 
77D» 
78B' 
78C» 
78D* 
79A* 
79D* 
80» 
80" 
81* 
87f* 
87f'' 
98» 
98B» 
988" 
99» 
100» 
101» 
101° 

NEDERLAND-AANBIEDING 
ƒ 

40,— 
44,— 
60,— 

125,— 
15,— 

115,— 
36,— 
6,— 

44,— 
42,— 
78,— 
24,— 
30,— 
16,— 
52,— 

2.50 
14,— 
2.90 
5,— 
4,— 
7,— 
8,— 
8,— 

18,— 
14,— 
14,— 
50,— 
40,— 
95,— 
75,— 

1,80 
8.50 
6,80 
6,— 

16.— 
4,75 

16,— 
22,— 
87,50 
70,— 

Cat. ƒ 
102f" 15,— 
104/105» 40,— 
119A» 0,70 
119A° 0,70 
129/131» 52,— 
129/131° 40,— 
130° 20,— 
131» 25,— 
I25B» 3,70 
121B» 1,60 
124C» 8,— 
128D» 8,— 
123E» 6,75 
124K» 62,— 
124K° 4,80 
125L» 4,— 
133B» 10,— 
153a» 1,60 
163/65A» 25,— 
163/65B» 26,— 
171f» 2 0 , -
201a- 7,50 
2023» 10,— 
223B° 1,60 
236/37* 10,— 
236B* 5,— 
336f» 4,— 
346/49'' 28,— 
406a» 40,— 
530/32° 4,25 
R.1/18» 60,— 
— 1/18° 38,— 
— 19/31» 16,— 
— 19/31° 12,— 
— 33/56' 24,— 
— 33/56° 19,— 
— 57/70» 12,— 
— 57/70° 7,25 
— 71/101» 40,— 
— 71/101° 32,— 

Cat. ƒ 
Lp. 1/3» 6,50 

,— 1/3° . 0,80 
— 6/8* 16,— 
— Blok» 62,50 
— 9» 4,80 
— 9A» 5,— 
— 12/3° 22,— 
P. 1° 2,— 
— 1A° 3,70 
— 2° 2,— 
— 2B° 4,— 
— 3AIV° 19,— 
— 4AII° 4,80 
— 8AI1I° 12,— 
— lOAl l * 9,60 
— 10AIV° 4,— 
— 3CII» 40,— 
— 4CII» 65,— 
— 5CII° 25,— 
— 9CIII» 48,— 
— lOCII» 30,— 
— 10Cri° 12,— . 
— ncw' 50,— 
— 3DII° , 3,70 
— 4DII° •'3,70 
— 8DII° 8,— 
— 12DII° 9,75 
— 6faD° 5,50 
— 9faD° 10,— 
— l l f b D ° 8,50 
— 5fcD° 6,— 
— 6fcD'» 40,— 
— 9fc° 11,— 
— 10fcD° 10,— 
— 10fdB° 15,— 
— 10feA° 15,— 
- 11ff° 2 2 , -
— 3fgB» 50,— 
— lOfsA" 16,— 
— 9fhB° 16,— 

Cat. ƒ 
P. 10fhA° 16,— 
— 4f i I I I° 6,— 
— 5f i l ° 7,— 
— 5 f i i n ° 6,— 
— 13/26* 22,50 
— 13/26° 9,70 
— 14/26a» 29,— 
— 14/26a° 8,25 
— 19f° 7,50 
— 22f° 12,50 
_ 24f° 11.— 
— 26f° 10,— 
— 31/43» 28,— 
— 31/43° 27,— 
— 37b° 40,— 
— 43f» 80,— 
— 67a» 2,— 
— 68a» 2.80 
— 68a° 3,20 
Brk. 1/7* 65,— 
D 1/8» 25,T«-
— 1/8° 24,— 
— 15A° 3,— 
Ppv. 1/2° 2,75 
Pbw. 1/7° 26,— 
Tel. 2» 5 , -
— 2° 3,15 
— 3» 5,— 
— 3° 1,35 
— 4» 20,— 
— 5* 12,— 
— 5° 3,60 
— &'■ 12,— 
— 6° 1,30 
— 8'̂  18,50 
— 8° 2,70 
— 9» 19,— 
— 9° 2,70 
— 10° 3,— 
— 11° 3,15 

* = postfris " = gebruikt 

Al het aangebodene is van uitgezochte kwaliteit. 
Aanbieding vrijblijvend. Tot f. 5,— port extra. Geen vooruitbetaling a.u.b. 

P O S T Z E G E L H A N D E L M. D. P O S T M A 
UNIABUURT 14 — LEEUWARDEN — TELEFOON 7028 

AlsU Nederland & O.R. specialiseert dan kunt U niet zonder onze eenmaal 
n de U dagen verschijnende aanbiedingen. GRATIS TOEZENDING' 

Wij KOPEN en betalen de H O O G S T E prijs voor eoed onderhouden al o 
niet gespecialiseerde collecties en losse betere zegels en series van; 

Nederland & O.R., Saarland, Dultsland, Frankriik, Italië, Vaticaan, Zwit
serland, Verenigde Naties. Israël, oude brieven, partijen Neder

Prompte 
lands seriegoed, etc. etc. 

contante afwikkeling. Van werkelijk belangrijke objecten overname 
desgewenst ten Uwent. 

Aanbieding van uitsluitend kwaliteitsobjecten verzocht. 1 
DRUK BOOMRUYGRjyt N.V., HAARLEM 


