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Te koop 
gevraagd 

Voor belangrijke objecten 
bezichtistnc ter plaatse 
G«en collectie t e groot 
altij'd prompte betaling 

KILO'S NEDERLAND 

MASSAGOED 
Nederland en Kolomen alsmede buitenland 

SERIES NEDERLAND 
gebruikt en ongebruikt, in het bijzonder vanat 

1949 doch ook oortogsuitgaven 

VERZAMELINGEN EN PARTIJEN 
vooral overzee 

L/itvoerjge offertes aan 

POSTZEGELHANDEL A. J. DE WIT 
Albrecht Durerstraat 4 — Amsterdam-Z — Telefoon 13489 

1 E N G E L S E K O L O N I Ë N (ongebru 

Bahrain 
En th iea 

Kuwait 

Moyen 

1948 — 
1948 — 
1950 — 
1951 -
1950 -
1948 — 
1950 — 

Orient -
1942 — 

Somaliland — 

Tripolis 

(Oidcrs 

1948 — 
1950 — 
1948 — 
1950 -
1951 — 
1950 — 

bo\cn 

strie compl (47/57) 
serie BMA (1/12) 
serie BA (13/25) 
serie BA (26/32) 
serie po i t (6/10) 
serie compl (74/84) 
serie compl (95/102) 

- serie MEF (1/11) 
serie port (1/5) 

ene EAF (1/9) 
serie BMA (10/20) . 
serie BA (21/31) 
serie BMA (1/13) 
serie BA (14/26) 
serie BA (27/34) 
serie por t /6/10) 

/" 15 — franco huis) 

kt) 
Koning George VI 

Postzegelhandel G. KEISER 
Passage 25-27 Den Haag Telefoon 

& 

opd -ukken 
ƒ 22,50 

-. . 

Zoon 
112438 -

. 25,— 
> 30,— 
, 32,50 
, 8,— 
, 25,— 
, 20,— 
. 20,— 
, 2,— 
, 8,50 
, 19,50 
, 17,50 
, 24,50 
, 30,— 
, 37,50 
, 8,— 

n.v. 
Giro 4262 

I S R A Ë L SPECIALE ZOMERAANBIEDING Slechts beperkte voorraad beschikbaar 
De zegels m. tab geen ,,FULL TAB". 

Yv. No . 
1-6 gebr. m. tab 
1-6 Rebr. z. tab. 
7 gebr. z tab. 
9 pfr. z. tab 
10-14 gebr. z tab 
15 gebr. m. tab 
16 gebr. m. tab 
18-20 gebr. z. tab 
32-33 gebr. z. tab 

Prijs 
1 7 5 , -

3,— 
85,— 

395,— 
32,50 
17,50 
30,— 
15,— 

1,75 

Yv. N o 

37 42b gebr. z tab 
36 gebr. m tab 
46-48 gebr. m tab 
50-52 gcbr z tab 
53 gebr z. tab 
72-75 gebr z tab 
78 gebr. z. tab 
79 gebr. m. tab 

Prijs 

0,65 
10,— 
57,50 

1,50 
40,— 

0,95 
0,38 
0,35 

Yv. No . 

80-81 gebr z tab 
82 gebr. z. tab 
83 gebr z tab 
84 gebr. z tab 
85 gebr. z. tab 
86-90 gebr. z. t i b 
86-91 gebr 7 tab 
97-108 gebr m tab 

Pnis 
1,18 
1,— 
0,90 
3,68 
1,— 
0,80 
2,75 
2,90 

Yv No 

97-108 gebr z tab 
97-108 pfr z. tab 
96 gebr. z tab 
Defensie pfr z tab 
Defensie pfr m. tab 
Defensie gebr m tab 
Museum pfr m. tab 
9e Onafh pfr m. tab 

Prijs 

2,75 
2,85 
0,35 
2,45 

10,— 
9,90 
1,65 
1,— 

Gezien de snelle pnjsstijgingen van de postzegels van Israel zullen 
WIJ vóór sept a s geen prijslijsten meer uitgeven 
W I J kopen alles van Israel tegen goede prijs op, mits de kwali
teit prima is. 
Een greep uit onze inkoopprijzen FD cover Yv 35 Negev 
ƒ 55,— , FD cover Yv. 53 Kandelaar J 40,— , FD cü\er Ltp 
1/6 j 70,— Zie ook onze advertenties eldeis in dit blad 
Maakt u reeds gebruik van onze prima meuwtjesdicnst voor 
ISRAËL' Wij berekenen slechts 15*/o boven nominaal Neemt 
een abonnement op de Israelnieuwtjes, het is in uw eigen voor
deel EN gegarandeeide le\ering tegen de vastgestelde prijs 

Voor alles van ISRAEL 

P O S T Z E G E L H A N D E L H A R T O G O K K E R & CO. 
AMSTERDAM (C) - RAPENBURG 99' - TEL K 20-63937 

GEEN WINKELVERKOOP — PERSOONLIJKE BEZOEKEN UITSLUITEND NA AFSPRAAK 
Leest THE HOLY LAND AND MIDDLE EAST PHILATELIC MAGAZINE 

slechts f 10.— per jaar 

VERENIGDE NATIES 
Geheel compleet met blok f250,— 

1-11 plus Lp 1-4 ƒ 15,— 
12 Francisco 4,—• 
13-14 Recht v/d mens 10,— 
15-16 Vluchtelingen 12,50 
17-18 UPU 12,50 
19-20 Techn. hulp 5,— 
21-22 Recht v/d mens 5,— 
23-24 Fao 6,50 
25-28 Geneve 6,50 
Ook zg. Margin inscriptions 

27-28 Recht v/d mens 50,— 
29-30 Icao 5,— 
31-32 Unesco 5,50 
33-34 ILO 6,50 
35-37 10 j a a r UNO 6,— 
38-39 Recht v/d mens 3,50 
40-41 ITU 3,50 
Gezondheidszorg 2,75 
Assemblee 2,25 

leverbaar, prijs op aanvraag. 

POSTZEGELHANDEL MADJOE A. A. M. DE GRAAFF 
Hoogstraat 182a — Schiedam — Tel 68407 — Giro 428605 

Te koop gevraagd: 
VerzamelinRcn 
Partijen 
Betere losse 

postzegels 

Speciaal interesse voor oude zegels 
van de gehele wereld 

AANBIEDING 
SURINAME 

1873 Koning 25 c fl.» 
1948 Har t z 5—70 c» 
19't8 Jub 7'/i en 12'/f c' 
1948 lul 7Vi en 12'/i c" 

11,— 
9,25 
0,50 
0,85 

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

Vraagt toezending 
Schaubek albums 

gratis prijslnst 

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

Bondsalbum K 11 8,50 
„Ho l l and" album . . . . „ 14,— 
Alsv. binnenschroeven „ 15,— 
„ D A V O " album . „ 22,50 

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

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

Schaubek Europa 
Schaubek Overzee 
Schaubek Wereld 

ƒ 1 5 , -
„ 20,25 
„ 18,— 

H A G A ' s POSTZEGELHANDEL 
Gravenstraat 24 
Telefoon 43940 

Amsterdam C 
Giro 425549 

H.H. POSTSTUKKENVERZAMELAARS 
Er xerscliijncn b i n r c n k o u weer enige mooie F D C s en Vluchten o a 
te 2 juh a s De Ruyter herdenkiag te Vlissingen, couvert verzorgd ƒ 1,25 
2e 2 juli a s De Ruyter herdenking (2 w ) F D C geheel verzorgd f 0,80 
3e 19 aug a s Rode Kruis (5 w ) F D C geheel verzorgd ƒ 1,35 
4e 3 sept a s uitgestelde openingsv lucht K L M Amsterdam-Houston 
U S A , couvert geheel verzorgd ƒ 1,— 
5e 15 september a s Europa zegels (2 w ) F D C , geheel \e izorgd f 0,80 
6e ± 11 nov a s kinderzegels (5 w ) F D C , geheel verzorgd ƒ 1,35 

WIJ verzorgen geheel automatisch bij elke nieuwe uitgave couverts, ook 
voor uw rekening aan uw relaties in binnen en buitenland Reeds \elen 
zijn tevreden leden Lidmaatschap kost u mets Voordeel is dat u ^ecn 
enkele ui tga\e behoeft te missen 

Opgaven voor automatische cou\ ei tvei zoi ging en het t,ewenste aantal cou-
veits worden ingewacln 

Lijsterstraat 10 

R.J. HOBÉJr. 
Zandvoort (N Holland) —- Postgiro 647428 

Uw MANCOLUST naar 

Postzegelhandel PHILADELPHIA 

KRUISWEG 43 - HAARLEM 
TELEFOON 15515 - GIRO 135793 

Aangekocht Portugal - Spanje 
Van belde landen zijn alle Rode Kruis-series aan
wezig. 

file:///eizorgd
file:///elen


In onze importante 

INTERNATIONALE 218e POSTZEGELVEILING 
die op 27 en 26 mei i.l plaatsvond »verden vele 

voor Nederland ongekende recordprijzen 
behaald Onze 38jarige internationale en nationale goodwill komt in onze veilingen telkens 
v/eer tot uitdrukking Wij ontvingen opdrachten uit o a Afrika Australië Azie Amerika 
dank zij onze activiteit per luchtpost, en verder uit alle Europese landen 
Enkele resultaten laten wij hieronder volgen 

No 

»•12 1852 
♦•28 1864 
•«53 1891 
• • 5 9 1905 

60 1905 
64 1913 

" 1 0 9 1934 

• •125 1908 

• • 1 3 3 1938 

•209 1938 
•215 1892 

• •390 1929 

• •393 1933 

442 1870 

456 1870 

520 1901 

• •565 1920 

• •569 1929 

• •572 1932 
• •583 1948 

Land 
N E D E R L A N D 1852 

10 Cent No 2, prachtig hoekrandst plaat 1 
5 cent no 4, postfns 
5 Gulden No 48, prachtex 
Bontkraag 10 Gulden No 80 prachtex . 
10 Gulden, No 80, gebruikt prachtex 
jubileum 10 Gulden No 101 pracht ex 

Dienstzegels 
1%30 Ct Mos 915 compl postfns 

NEDERLANDS INDIË 
Java kopstaand 2% Gulden No 80 f postfns 
keur Ned Bond 
Kreisler 50 cent met wmk No 260 pfr 

S U R I N A M E 
25 cent, ultramarijn No 10a A pracht ex 
2 / , op 50 cent No 21 A 14klg pr ex 

Portzegels 
Plaatfout „Punt Port 10 op 50 ct No 16 fa 
prachtex zeer zeldzaam 

BELGIË 
Gekroonde L 5 ct10 Fr No 272 AK com

pleet postfns 
Orval II 5 C10 No 363374 compleet 

Stuks 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

7 

1 
1 

1 
1 

1 

9 

Cat 

240,— 
50,— 

125 — 
115,— 

85 — 
80 — 

225 — 

475,— 
90 — 

100,— 
100,— 

150 — 

17500 

Opbr 

325 — 
48,— 

105 — 
90 — 
60 — 
61,— 

185 — 

570,— 
70 — 

80 — 
70,— 

190 — 

130 — 

17500 1 1 5 

50000 

Postfns 
D E N E M A R K E N 

48 Skil l N o 21 pracht ex 
B E I E R E N 

Kreuzer N o 29 (17 mm) Prachtex 
D U I T S L A N D 

Vineta 3 Pf op gehalveerde 5 Pf N o 65 
pracht exemplaar op bne fs tuk Thie i 

S A A R G E B I E D 
O p Beieren 2 Pfenning N o 17 A, pracht ex 
„ R i c h t e r ' 
N o t h i l f e 4 0 c t s  1 0 Fr Madonna Nos 125 131 
compl post fns 
Noth i l f e Nos 155161 post fns 
Hochwasserblokpaar N o 12 post fns 

S L E E S W I J K ( C . I . S . ) 
585 1920 Dienst 2 / , Pf 10 Mark N o 114 compleet 

op br ie fs tukken Prachtex 
E N G E L A N D 

646 1865 9 Pence N o 30 pracht ex 
647 1867 2 Shi l l ing bru in N o 39, l icht ges tempe ld ' 

Prachtexemplaar 
649 1867 1 Pond N o 45 ( w a t e r m e r k anker ) , pracht

exemplaar Zeldzaam 
650 1867 5 Pond N o 46 onber i spe l i j k stuk 

Engelse Post i n d e L e v a n t 
680 1906 Beyrou th 1 Piaster op 2 Pence N o 25 

prachtpaar op br ie f naar Cai ro met aan

komsts tempel 
• •682 1916 Salonik i u i tg i f te y. Penny t o t 1 Shi l l ing Nos 

4956 complee t en p o s t f n s ' 
I S R A Ë L 

*»797 1948 31000 M Nos 19 post fns 
• •804 1950 Onafhanke l i j k 20, 40 P Nos 2930, compleet 

met tabs Post fns 
•»812 1952 Kandelaar 1000 p N o 53 met Tab Postfns 

V A T I C A A N 
• •822 1934 O p d r u k k e n 40 C t  3 L 70 N o s 6065 compl 

Pracht exemplaren 
♦•823 1935 Jund Congres Nos 6671 compleet 

Pracht exemplaren 
I T A L I Ë 

♦•834 1922 Congresso Fil 1040 C t Nos 117120 
pracht exemplaren 

• •841 1930 RomeRio de Janeiro 7 L 70 N o 25, post fns 
♦♦842 1933 Servizio dl Stato 5 L 25 plus 44 L 75 N o 50 

Prachtexemplaar 
♦♦844 1934 Servizio dl Stato 10 L i re N o 84 post fns 

L U X E M B U R G 
• •879 1359 1 , 2 4 cent Nos 35 pracht exemplaren 

880 1859 1 2 / , 30 cent imes Nos 7 9 prach t exem

plaren 
881 1859 25 ct N o 8, pr ex N i e t aangesneden 
882 1859 37'/, ct N o 10, pracht exemplaar 

• •883 1859 40 cent imes N o 1 1 , post fns 
• •890 1859 3 7 / , cent imes N o 34, bis t re prachtex . 

O O S T E N R I J K 
• •948 1936 Dol l fusz 10 Sh N o 484 post fns . . 
•♦953 WipaBloc N o 1 post fns in omslag . . 

Z W E D E N 
• •1131 1924 Postcongres 5 O r e  5 K r Nos 1 6 3 A  7 7 c o m p l 
• •1132 1924 U P U 5 ore5 K r Nos 17892, compleet 

Postfr is 

Alle opbrengstprijzen zijn zonder het opgeld ad ^l'Aya^ 
OOK VOOR U bestaat gelegenheid van de internationale hoogconiunctuur te profiteren door 
in te zenden yoor onze a s eerstvolgende veiling DOE HET NUl Op belangrijke inzendingen 
renteloos voorschot Vraagt onze gunstige verkoopvoorwaarden 

Veilen met succes? 
Rietctijk n.v. uw adres!! 

J. K. RIETDIJK N.v.  DEN HAAG 
Telefoon (01700) 11 70 20 G i r o 420875  Lange Poten 15A 

6 
7 
2 

14 

1 

1 

1 
1 

2 

8 

9 

2 
1 

6 

6 

4 
1 

1 
1 

3 

2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

15 

15 

16000 
10000 
11000 

45000 

17500 

25000 

50000 
37500 

50000 

80000 

1200 — 

225 — 
120 — 

30000 

(6000) 

16500 
3500 

20000 
11000 

9000 

8250 
7500 
6000 
8000 
6500 

17500 
40000 

16500 

16500 

200 
72 

180 

330 

95 

130 

300 
250 

325 

430 

760 

170, 
70 

395 

80 

235 
55 

295 
160 

60 

52 
50 
50 
60, 
43 

90 
205 

80 

72 

BINNEN ENKELE DAGEN 

VERSCHIJNT HET 

LEVENSWERK VAN 

P. C. KORTEWEG 

300 jaar 
poistmerken van 

nederland 
15701870 

D i t b o e k w e r k is h e t resu l taa t van e e n j a r e n l a n g e i n t e n s i e v e s t u d i e 

D e v e r s c / i i / n i n g van dif werk is e e n filatelisttsche gebeurtenis van 

d e ee rs te r a n g 

D i t s t a n d a a r d w e r k b e v a t de b e s c h r i | v i n g e n a f b e e l d i n g v a n a l l e 

b e k e n d e s t e m p e l s o p Postzegels van Nederland t o t p i m 1 8 7 0 , als 

m e d e o p Brieven zonder zegels H e t ste l t a l l e a n d e r e o p d i t g e b i e d 

b e s t a a n d e w e r k e n i n d e s c h a d u w e n m a g o a i n g e e n e n k o l e 

b i b l i o t h e e k o n t b r e k e n , a a n g e z i e n he t v o o r d e k o m e n d e d e c e n n i a 

d e e n i g s t b e l a n g r i | k e v r a a g b a a k za l z i j n 3 2 8 p a g i n a ' s d r u k e n 

r u i m 1 7 0 0 i l l u s t r a t i e s ' 

De o p l a g e b e d r a a g t 1 0 0 0 stuks , w a a r v a n d e e e r s t e 3 0 0 e x e m p l a r e n 

t e g e n e e n e x t r a l a g e I n t r o d u c t i e p r i | s w o r d e n a a n g e b o d e n N a ve r 

k o o p d e z e r 3 0 0 e x e m p l a r e n za l d e p r i j s b e l a n g r i j k h o g e r w o r d e n 

Normale edit ie, geheel l innen prachtband, In 
huls f 22,50 

Luxe edit ie, oplage 50 genummerde exemplaren 
f 60,00 

Porto 80 cent extra 

Verkrijgbaar bij de postzegelhandel en bij de uitgeefster 

J.K. RIETDIJK N.V. DEN HAAG 
Giro 420875 Telefoon 11.70.20 Lange Poten 15 A 



11\ H o |] » 

van dit nummer 

Nederland 139 
In en om de eerste emissie van Frankriik 140 
Tentoonstellingen 143 
Stempeling van brieven e.d. in Nederland met 

plaatsnaam en dagtekening (II) 144 
Luchtpost 147 
Grafische beeld-filatelie (IV) 148 
Stempels 149 
Nieuwe uitgiften 150 
Bonds- en Verenigingsnieuws 156 

Wij 
vragen 

te koop: 

I S R A Ë L POSTFRiS 
zonder plakker 
dige tabs (Full 

met volle' 
Tabs) 

Ook aankoop van FD covers 
van Israel. 
Zichtxendingen 
met prijs aan: 

Wij beta len v o o r : 

Yv No. 10/14 
21/26 
29/30 
34 
35 

„ 43/44 
53 
54/56 
57 
58/61 

Luchtpost 1/6 
7 8 

Blok 1 
P o n 1/5 
6/11 

9 5 , -
25,— 

1 2 5 , -
35,— 
65,— 
10,— 
75,— 

8,— 
5,— 

10,— 
65,— 
20,— 
65,— 
55,— 

300,— 
16,— 

Yv. Frs 1500,—) 
3 2 5 , - ) 

1400,—) 
450,—) 
850,—) 
2 2 5 , - ) 

2250,—) 
2 3 5 , - ) 
225,-1 
4 7 5 , - ) 

1000,—) 
3 7 5 , - ) 
900,—) 

1000,—) 
7000,—) 

30C,—) 

P O S T Z E G E L H A N D E L H A R T O G O K K E R & C O . 
AMSTERDAM-C — RAPENBURG 99 I — TEL. K 20-63937 
Geen winkelverkoop. Uitsl. scliriftehike aanbiedingen. 

Vfaarom aarzelt U nog . • . 
een zichtzending | 
aan te vragen? 

Een proefzending kost U niets !*! 
want wi) betalen daarvoor ook de re tour -por to . 
Denkt u, dat wi| u met zulk een voorstel zouden 
benaderen (de voorbereiding en uitvoering daarvan 
kosten immers geld) als wij er nïet van overtuigd 
waren u iets aantrekkelijks te kunnen bieden? 
Slechts één voorwaarde moet aanwezig ziJD. He t 
te besteden budget moet om praktische redenen 
(zowel voor u als voor ons) minimaal ƒ 10,— per 
zend ing bedragen 
Dhr. G. te L. schreef over deze zendingen: , ,Door 
uw enorme sortering heeft u mi) in staat gesteld 
veel tegen billijke prijzen te kopen . " 
Een rijke sortering van eenvoudige zowel als kost-
bare zegels ligt op u te wachten 
NEEMT U EEN PROEF W A N T DEZE ZEGT 
MEER DAN DUIZEND W O O R D E N . 
(Opgeven a.u.b. volledige verzamelgebied en of u 
besinnend, gevorderd of vergevorderd bent). 

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

Onze 

specialiteit 
'S 

NEDERLAND 
en O. G. 

ENGELSE KOL. 

EUROPA 
(courante tonden) 

Nieuwe uitgaven zijn prima beleggingen 
Aan bepaalde feiten schenkt men op postzegelgebied met voldoende aandacht of ze worden over 
het hoofd gezien. 
Het meest belangrijke van deze feiten is wel dat wanneer een verzamelaar alle nieuwe uitgaven 
direct bij uitgave koopt, hij alle toekomstige rariteiten verkrijgt tegen de prijzen waarvoor ze het 
eerst verhandeld worden Dit is zo voor de hand liggend, dat zijn financiële betekenis m de regel 
veronachtzaamd wordt 

De gelegenheden van vroeger en thans I 
Het IS zo gemakkelijk 50 laren terug te zien en te denken hoe verstandig het zou zijn geweest van 
je voorouders-verzamelaars om grote rariteiten van NU op nominaal-basis aangekocht te hebben. 
Toch bestaa' dezelfde gelegenheid VANDAAG, die 100 laar geleden, 50 jaar geleden, 20 jaar geleden 
of zelfs een paar jaar geleden, bestond 
Het IS niet moeilijk voor een verzamelaar een zeldzaam zegel te herkennen wanneer het voor hoge 
bedragen verkocht wordt Men heeft slechts op de opbrengst-prijs te letten Het is echter moeilijker 
een in wezen zeldzaam zegel te herkennen wanneer de prijzen onbetekenend of middelmatig zijn 
Hiervan zijn vele voorbeelden te noemen zoals de eerste zegels van Ryukye eilanden, die in 19A8 
voor nominaal + opslag nagenoeg niet te verkopen waren en jarenlang met tn de cat werden op
genomen Onlangs werd in New York een velletjes-serie die oorspronkelijk $ 15,— kostte, verkocht 
voor % 3500.— 'n ditzelfde jaar 19^8 kon de eerste uitgave van Israel in nagenoeg ongelimiteerde 
hoeveelheden worden gekocht Er waren Hollandse verzamelaars die de series met en zonder tab. 
grif kochten, voor geldbelegging nam men toen toch liever de Kind en Zomer series van het eigen 
land in vellen van 100 Bij aankoop van een hoeveelheid kon men op deze Israel-uitgavc zelfs een 
kleine korting krijgen aangezien er meer voorraad was dan kopers 
De serie werd voor ongeveer f 18 00 a f 25.00 moeilijk verkocht Thans worden de series met en 
zonder tab voor enorme prijzen te koop gevraagd Behalve van Israel zijn van de nieuwe uitgaven 
van de laatste 10 laren minstens 60 tot 70 soorten te noemen die zeer m pnjs zijn gestegen Wij 
noemen slechts 
de UPU series, ALLE saargcbied zegels na 1945, VATICAAN {let u eens op de serie Yv .60/65 in 1934 
door ons geleverd voor f O 95, thans f 300,— waard) LAOS 1954. VIETNAM,1954, DUITSLAND West 
en Oost-Zone, BADEN, RHEINLAND-PFALZ, SAN MARINO en om met vergeten de uitgaven VER. 
NATIES {de serie 27/25 Human rights kost thans f 45,— het bhc no 1 f 95.—, in 1954 resp. geleverd 
voor f 0,6" " n f 2,—) 

Niet ,,q\ssen\ geregeld kopen! 
Hos kan ik die ..goede" nieuwtjes krijgen' Zelfs de msest ervaren filatelist kan, evenmin als de 
makelaar in effecten, vooruit het prijsverloop bepalen. De meeste nieuwtjes stijgen geleidelijk 
en geregeld m prijs, maar sommige springen direct na uitgave in prijs naar boven. 
DE ERVARING HEEFT ONS GELEERD DAT DE ENIGE ZEKERE MANIER HET GEREGELD EN CON
STANT KOPEN VAN ALLE NIEUWE UITGAVEN IS VAN DE LANDEN DIE MEN VERZAMELT, 
ledere verzamelaar heeft de enorme prijsstijging van de zegels Ver Naties gedurende de afgelopen 
12 maanden opgemerkt, maar de meesten vergeten dat deze zegels gedurende meer dan drie jaren 
veronachtzaamd werden en dat onze abonnees deze uitgaven dikwijls terugzonden als „met behorend 
tot hun verzamelgebied" Thans zouden ze gaarne voor lOx de prijs, waarvoor wij ze bij uitgave 
aanboden, willen ontvangen, maar wij hebben ze ook met meer ' U moet nl weten 
WIJ ZIJN ZELF GEEN SPECULANTEN, MAAR KOPEN EN VERKOPEN TOT ALLES OP IS. WIJ LEGGEN 
GEEN VOORRADEN WEG VAN UITGAVEN, ZELFS AL VOORZIEN WIJ EEN PRIJSSTIJGING. MAAR 
LATEN ONZE CLIËNTEN HIERVAN PROFITEREN 
Wilt u zich dus de teleurstelling van hoge prijsstijgingen van zegels, die u met heeft en toch zou 
willen hebben, besparen, neemt u dan 

een abonnement op onze nieuwtjesdienst, voor die 
landen die U verzamelt. 
WIJ moeten echter ais voorwaarde stellen dat u, nadat u ons dit abonnement hebt opgegeven, de 
zegels met elders koopt, doch rustig onze zendingen afwacht, verder dat u minstens 3 landen of 
een groep van landen opgeeft. Een abonnement alleen voor België, alleen voor Frankrijk of 
alleen voor Suriname en Curasao kunnen wij b v niet noteren. 

S C H R I J F T U N O G H E D E N A A N 

A U F DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL 
H I L V E R S U M 
Surinametaan 31 
G i r o 1700, Telefoon 4323 

A M S T E R D A M ( F i l . ) 
N . Z . V o o r b u r g w a l 151 

Telefoon 47103 

A l l e co r responden t ie naar H i l ve rsum s.v p. 
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Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Platanenwej 12 AMSTERDAM Telefoon 50959 

Postgiro 494B02 (Bi | v iaduct Wibau ts t raa t ) G e m . G i r o M 3658 

Betoal goede prijs. 

Ook grote obiecten tegen contante betaling. 

TE KOOP CEVHAAGD: 
Verzame l i ngen , pa r t i j en , engrosposten en k i l o w a a r . 

J, R. PRENT 
Bachmanstraat 41 Den Haag, Telefoon 114414 



no. 

CORRESPONDENTIE OVER ADVERTENTIES: 
BOOM-RUYGROK N V . 

Ged Oudegracht 138 - Haar.em-Tel 17450 (4 Itjnen) 
Postgiro 37758 

RAAD V A N BEHEER 
Secr. Godelmdeweg 44 - Naarden 

Penningmeester. Hyacintplem 5 - Breda-Grro 344900 

Verscht|nt de vi|ftrende van iedere maand 

ABONNEMENTSPRIJS 
Gratis voor de leden van aangesloten verenigingen 

Voor met-aangeslotenen (bi| vooruitbetaling) 
franco per post per laar 10.—. 

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

Nummers van vorige jaargangen, per nummer f0,25, 
alles plus porti. 

34e jaargang - juni 1957 (394) 

atelie 

Nederland 
Rubnekredacteur: 
J. Eiigenraam, Nieuwe Haven 123-A, Schiedam. 
DE RUYTERPOSTZEGELS. 

Dienstorder H. 340 van de P.T.T. d.d. 23 mei 1957 meldt: 
Uitgifte van een bijzondere frankeerzegel zonder bijslag 
(De Ruyter-pastzegel). 

1 In verband met de herdenkmg van het feit, dat het dit 
jaar 350 jaar geleden is, dat Michiel Adriaansz de Ruyter 
te Vhssingen werd geboren, zal een bijzondere postzegel 
(zonder bijslag) in twee frankeerwaarden, nl. van 10 en van 
30 cent worden uitgegeven. 
Verkrijgbaarstelling. 

2. Deze zegels zullen van 2 juli t/m 1 augustus 1957 door 
alle postinrichtingen worden verkocht. Aan het publiek 
moeten gedurende genoemd tijdvak bi] aankoop van post
zegels van 10 of van 30 cent, de vorenbedoelde bijzondere 
postzegels worden verstrekt, tenzij bepaaldelijk om zegels 
van de gewone uitgifte wordt verzocht. 

Met de verkoop mag niet vóór 2 juli 1957 worden begon
nen 

3. Indien op 2 augustus 1957 nog niet alle De Ruyter-
postzegels zijn verkocht, behoort de verkoop — zolang de 
voorraad strekt — te worden voortgezet en wel uiterlijk t/nv 
31 augustus 1957. De directeuren wordt verzocht erop toe te 
zien, dat het restant inderdaad zoveel mogelijk wordt uit
verkocht. 

MrCHIEL ADRIAANS? DE RUYTER 
1S07-I»57 

lOc 
NEDERLAND' 

NEDERLAND 

'~be Zeven froMnmn 
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Blijken op 2 september 1957 nog exemplaren van 
deze zegels onverkocht te zijn, dan behoren deze zo 
spoedig mogelijk op de voorgeschreven wijze aan de 
controleur te worden opgezonden. 

Aan de directeuren wordt verzocht in de loop van 
de maand september 1957 te doen vaststellen, dat in 
de kassen en de reservekassen — ook in het ressort — 
geen postzegels van deze uitgifte meer aanwezig zijn. 

4. Ontwerpen, afbeeldingen, kleuren. 

Waarden 

10 cent 

30 cent 

Voorstelling 

portret van 
De Ruyter 

admiraalschip 
,,De Zeven 
Provinciën' 

Kleur 

oranje
rood 

blauw 

Ontv/erp en 
gravure, ver
vaardigd door 

L Strik te 
Amsterdam 

E. Thorn Leeson 
te Weesp 

Tekst en vyaarde
aanduiding, gegra

veerd door 

N.V. ;oh. Enschedé 
& Zn te Haarlem 

E. Thorn Leeson 
te Weesp 

5. Overige bijzonderheden. 
De zegels zijn gedrukt bij Joh. Enschedé & Zn, Gra

fische Inrichting N.V. te Haarlem. 
Druktechniek: plaatdruk. 
Afmetingen: beeldgrootte 21,25 X 28,55 mm; zegel

grootte 24.25 X 31,55 mm. 
De zegels zijn frankeergeldig tot en met 31 decem

ber 1958. 
Persbericht van de P.T.T. dd. 23 mei 1957 voegt hier

aan nog toe: 
Kamperforatie 12% : 12 
Vellen van 10 X 10 = 100 zegels 
Gomming: normaal. 

Verkrijgbaar aan de postkantoren van 2 juli tot en 
met 1 augustus 1957, na die datum zullen nog voorra
dige zegels tot uiterlijk 1 september 1957 op aanvrage 
verkocht worden. 

Geldig voor frankering tot en met 31 december 1958. 

AFWIJKINGEN. 
De heer J. C. Bolkenbaas te Rotterdam zond ons ter 

inzage de volgende druktoevalligheden: 
Uitgifte 19261939 „Vliegende duif". Handelarencat. 
174. 2 Va cent, groen, met zeer gevlekte druk. 
Uitgifte 1948. Kon. Wilhelmina. Handelarencat. 500 
20 c. blauw, met punt tussen ND 
20 c. blauw, met streepjes en vlekjes boven NED. 
Uitgifte 1953. Watersnood. 
10 c + 10, losgeraakt paar met papierlas, waarvan één 
exemplaar volledig dubbeldik papier. Bij het andere 
zegel liep de las tot en met de landsnaam NEDER
LAND waar deze losraakte. Het gevolg hiervan was 
een zegel normale papierdikte maar verminkte diuk, 
nl. zonder NEDERLAND. 

ZOMERZEGELS 1957. 
„In „De Volkskrant" lazen wij een kleine beschou

wing over bovengenoemde zegels, welke o.i. dermate 
juist is, dat wij deze niet aan onze lezers willen ont
houden. Dit blad schreef o.m. hierover het volgende: 

Men heeft op de zegels de Nederlandse koopvaardij 
en visserij willen eren door Engelse aanduidingen te 
gebruiken. 

Dat men een kustvaarder een „coaster" noemt, is 
fout. Maar men kan het gebruik van dat Engelse 
woord nog enigermate goedpraten, omdat het woord 
„coaster" korter en krachtiger is dan het Nederlandse 
woord kustvaarder. 

Volkomen onbegrijpelijk echter is het gebruik van 
het woord „trawllogger" voor een Nederlands vissers
schip. 

De goedNederlandse woorden treil voor sleepnet en 
treiler voor het vissersvaartuig, dat met zo'n net vist, 
zijn door de Engelsen van ons — Nederlanders — 
overgenomen. 

Zij maakten er „trawl" en „trawler" van, omdat deze 
uitspraak wat beter in de Engelse tongval ligt. 

Nu nemen de Nederlanders dat goede Nederlandse 
woord treil weer van de Engelsen terug als ,,trawl". 
De tekenaar van de zomerzegels maakt er zelfs de 
EngelsNederlandse verhaspeling „trawllogger" van. 
Wel mag dit een akelig symptoom van de Engelse 
ziekte in de Nederlandse taal worden genoemd. En dat 
op onze fraaie zomerzegels! 
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Mijnheer de Voorzittei, Dames en Heren: 
„In en om de 1ste emissie van Frankrijk" is de titel van 

mijn lezing van vandaag. Hieruit volgt, dat ik zal spreken ' 
over de 1ste emissie van Frankrijk, maar ook over dingen, 
die daar slechts zijdelings verband mee houden. 

De eerste Franse zegels verschenen op 1 januari 1849, dus 
precies drie jaar eerder als bij ons. Toch had Frankrijk nog 
4 jaar eerder zegels kunnen hebben. Dat dat niet is gebeurd, 
is de schuld van één enkel persoon. Dat zit zó: in februari 
1845 kwam in de Chambre des Deputes (wij zouden zeggen: 
de Tweede Kamer) een voorstel om postzegels in gebruik 
te nemen. 170 stemmen waren vóór en 170 tegen. Er was dus 
staking van stemmen, en het Reglement van de Kamer 
schreef voor, dat in zo'n geval de stem van de Voorzitter 
de doorslag zou geven. Deze stemde tegen, en daarmee was 
de zaak bekeken en kon Frankrijk 4 jaar op haar zegels 
wachten. 

Het was Etienne Arago (afb. 1), Directeur General des 
Postes, die per Decreet van 24 augustus 1848 het Franse 
postwezen reorganiseerde, en postzegels invoerde op 1 la
nuari 1849. 

Maar hij deed méér. Hij stelde een vooruitziend tarief in, 
een tarief volgens het Engelse principe, namelijk een bin
nenlands tarief onafhankelijk van de afstand, iets waar wij, 
3 jaar later, in 1852, nog zelfs niet toe dorsten over te gaan. 

Dat tarief luidde (want om een serie te kunnen begrijpen, 
moet men het tarief kennen): 

Brieven met een gewicht onder de iVa gram 20 centimes; 
7% gram en daarboven tot onder 15 gram 40 centimes; 15 
gram en daarboven tot onder de 100 gram 1 Franc en vei
der 1 Franc per 100 gram of gedeelte van 100 gram. Aan
tekenen dubbel tarief. 

Ook maakte Arago een eind aan de misbruiken op het ge
bied van portvrijdom voor Kamerleden en andere hoogge
plaatste personen. Hij noemt als uitwassen, dat een der Ka
merleden zijn vuile was naar buiten Parijs zendt, franco per 
post; dat een andere gedeputeerde kistjes jam zendt aan 
familieleden in België, franco per post. Hij berekende, dat 
de portvrijdom van de Kamers alleen op 900.000 francs per 
jaar kwam te staan. 

Het resultaat van het werk van Arago was, dat, niettegen
staande hij de salarissen van de lagere ambtenaren verhoog
de, toch reeds na 7 maanden het grote deficit van de Poste
rijen had omgezet in een klein voordelig saldo. 

Geen wonder, dat, na 100 jaar, op de „Dag van de Post
zegel" in 1948, zijn beeltenis op een zegel verschijnt, en dat 
men dat gedaan heeft met het oog op de uitgifte van de 
zegels, wordt bewezen door de kleine afbeelding van het 

type Ceres in de linlterbovenhoek waar
op ik straks nog uitvoeriger terugkom. 

Op 1 januari 1849 verschijnen dan de 
eerste zegels, maar dat waren alléén 
de 20 c. zwart en de 1 Fr. vermiljoen. 
Ze zijn hier beide vertegenwoordigd, de 
20 c. in natura, de 1 franc door middel 
van een blancovak, want . Fr. 225.000 
kan Bruin niet trekken. 

Nu krijgen we iets bijzonders. Voor
schrift was, dat in alle plaatsen de ze

Afb. 2 



missie van Frankrijk 
ing gehouden door de heer W. B. Brocx ter gelegenheid 
het tournooi om de Bondswisselbeker, gehouden op 

ipri l 1957 te Den Helder , waarmede hij deze beker voor 
d in zijn bezit wist te brengen. 

gels moesten worden afgestempeld met het bekende ruitstem-
pel, zie afb. 3. Maar in de eerste 14 dagen van 1849 hadden 
enige plaatsen dat stempel nog niet gekregen, en men ging 
zich op andere wijze behelpen. Sommige plaatsen gebruikten 
de eo-filatellstische twee-rings-plaats-datumstempels. Dat 
waren het 29 mm-stempel van 1830, het 26 mm-dito-stempel 
van 1836 en het 20-mm-dito-stempel van 1838 

Hieibij ziet u (afb. 4) een eo-fila-
telistische brief, waarop aan de ach
terzijde al deze 3 stempeltypen, 
broederlijk naast elkaar, voorkomen. 
Het zijn het 29 mm overgangsstem-
pel van Lille, het 20 mm overgangs-
stempel van St. Quentin, en het 26 
mm aankomststempel van Origny-
Sainte-Bénoïte. Het zijn deze stem
pels, die als noodmaatregel op de 
zegels worden gebruikt 

Andere kantoren redeneerden als 
volgt: 
die tweerings-plaats-datum-stempels moeten we plaatsen op 
de brieven. Die mogen we dus niet plaatsen op de zegels. 
Daar moeten aparte stempels voor worden gebruikt. Deze 
kantoren lieten zelf stempels maken, die dus in allerlei vor
men kunnen voorkomen. Men kan ze vinden op blz. 17 van 
Memorial Philatélique van Gustave Bertrand, ook in Tafel 
II van Monographie der Französischen Briefmarke van 
Hofinger. Weer andere kantoren gingen voor de zegels over 
tot penvernietiging. Maar wat is nu het bijzondere? 

Dat dat alles slechts 14 dagen heeft geduurd! Op 15 janu-
aii waren alle kantoren voorzien van het vereiste ruitstem-
pel. Zegels met die bijzondere afstempelingen zijn dus be
paald zeldzaam. Men heeft er enkele van kunnen zien in de 
collectie van de heer De Gauw, verleden jaar op de tentoon
stelling in Vlaardingen. 

Een tweede bijzonderheid is, en ik meen, dat velen dat 
niet zullen weten, dat de 20 c en de 1 Franc de enige twee 
waarden zijn, die in het hele jaar 1849 zgn verschenen. Ik 
weet, dat in de literatuur het verhaal gaat, dat op 1 decem
ber 1849 de 40 c , oranje, zou zijn verschenen, en dat die zo-

Afb. 3 

veel in kleur overeenkwam met de 1 Franc vermiljoen, dat 
die 1 Franc werd ingetrokken en op 1 december vervangen 
door de 1 Franc karmijn. Dat verhaal is slechts voor Va deel 
juist, want er zijn brieven bekend, gefrankeerd met de 1 
Franc karmijn, daterende lang vóór 1 december 1849. Er is 
er zelfs al één gevonden van 6 maart 1849. En wat de 40 c. 
oranje betreft, die is op brief werkelijk niet zo zeldzaam, 
want die werd ook heel veel gebruikt voor post naar het bui
tenland, maar er is er nog nooit één gevonden van vóór 
3 februari 1850. Hoe komt men nu aan dat verhaal per 1 
december? Er was een circulaire, gericht aan alle postkan
toren en gedateerd 1 december, waarin stond, dat er zegels 
van 40 c. zouden worden uitgegeven, die zodanig in kleur 
overeenkwamen met de 1 Franc vermiljoen, dat de Direc
teuren alle zegels van 1 Franc, vermiljoen, naar Parijs moes
ten retourneren, maar die andere kleur konden ze behou
den. Waaruit eigenlijk ook al weer blijkt, dat ze deze al 
hadden. 

Van 1 januari 1849 tot 1 december waren dus in omloop 
de 20 c , zwart, en in het begin alleen de 1 Franc, vermil
joen, maar daarna naast elkaar de 1 Franc vermiljoen èn 
de 1 Franc karmijn. Van 1 december 1849 tot even voor 3 
februari 1850 alleen de 20 c. zwart en de 1 Franc karmijn. 
Wat betreft de 40 c , die toch ook nodig was (zie het tarief) 
behielp men zich met paartjes van de 20 c, die dan ook vol
strekt niet zeldzaam zijn. 

Circa 3 februari 1850 (dus na meer dan 1 jaar) verschijnt 
de 40 c. Dan is de serie pas compleet, en bestaat uit 3 waar
den, geheel volgens tarief. Lang heeft dat ook al niet ge
duurd, want per 1 juli 1850 wordt het enkele port van 20 c. 
verhoogd tot 25 c. Er verschijnt een zegel van 25 c. en de 
20 c. is geheel overbodig. 

De serie bestaat opnieuw uit 3 waarden: de 25 c. blauw, 
de 40 c. oranje en de 1 Franc karmijn. 

Over het stadsporto werd door Arago in zijn tarief niets 
vermeld. En wel daarom niet, omdat hij het stadsporto wens
te te laten, zoals het al heel lan^ was, al van de 27 Frimaire 
An 8 volgens de revolutionaire tijdrekening. Dat was 18 de
cember 1799. Dat porto was 10 c. voor elke plaats in Frank
rijk, behalve voor Parijs 15 c, gezien de daar grotere afstan
den. Dat stadsport werd in baar verrekend, hetzij betaald 

Afb. 5 

door de afzender, hetzij door de ontvanger. Eerst op 23 juli 
1850, dus na anderhalf jaar, verschijnt de 15 c. voor Parijs 
en pas op 12 september de 10 c. voor de provincie. Nu is de 
serie op haar grootst en bestaat uit 5 waarden: 10, 15, 25, 
40 c. en 1 Franc. U ziet, dat dat heel anders is dan de ca
talogus doet vermoeden, die leuk 7 zegels op een rijtje zet. 

Niet onvermeld moet blijven, dat het gebruik van postze
gels niet verplicht was gedurende het hele bestaan van die 
eerste emissie, want tot 1 juli 1854 kon men brieven onge
frankeerd verzenden, waarbij de ontvanger dan het gewone 
port betaalt zonder enige verhoging. Tijdens de looptijd van 
de 1ste emissie werd nooit meer dan Vs deel van de brieven 
met zegels gefrankeerd. 

Het papier is geleverd door de firma Lacroix-Frères te 
Angoulème. Dat papier heeft geen watermerk. Trouwens, 
geen enkel Frans zegel heeft een watermerk. Toch heeft men 
er gevonden van de 5 c. Ceres, getand, van 1872, en van de 
gelijktijdige 5 c. Ceres, ongetand, van de koloniale uitgifte, 
zegels met delen van een watermerk, en toen men dat ging 
reconstrueren, kwam men tot het volgende: (zie afb. 5) 

Dit watermerk komt slechts één keer voor per vel, en het 
staat in het vel verticaal. Ook het i>apier van deze emissie 

Afb. 4 
141 

f^^WiJfrJ-'y^T^'^*^' Vu ,1 ^ f T ^ , 



Afb. 8 

is door Lacroix geleverd, en als men nu, lang na de datum 
van emissie, zegels met dit watermerk heeft gevonden, dan 
is het theoretisch ook mogelijk, dat er zulke zegels worden 
gevonden van de 1ste emissie. En er is er al één gevonden. 
Hofinger zegt, dat er een gevonden is in de collectie van 
Weismann van de 1 Fr. karmijn. Maar, zegt Hofinger.. . . 
het is waarschijnlijk een proef. 

Zo'n zegel kan ik u niet laten zien, maar wel een onder 
precies dezelfde omstandigheden, eveneens met het papier 
van LacroixFrères, eveneens in Frankrijk gemaakt, maar 
met een ander zegelbeeld. Op 10 januari 1878 verscheen er 
in Guatemala een serie (zie afb. 6) gemaakt onder leiding 
van Arthur Maury te Parijs, gegraveerd door de bekende 
Mouchon, en waarvan het papier is geleverd door Lacroix
Frères. Daarvan staat in KohlHandbuch, dat er door 
Lacroix enkele vellen (einzelne Bogen) zijn geleverd met het
zelfde watermerk als dat van de Franse zegels van 1872. Vol
gens dat handboek zijn er slechts 6 exemplaren per vel van 
100 stuks mogelijk, die dat watermerk dragen. Enkele jaren 
geleden heb ik er zo een ontdekt, zie afb. 6. 

En nu komt als de geest van Hamlet opduiken Sir Row
land Hill, de vader van de postzegel, de man van de one
pennyblack, en u zult u wel afvragen, wat die man met de 
Franse postzegels heeft te maken. Dat zal ik u vertellen. De 
Franse Regering kreeg een brief gedateerd 3 maart 1862, en 
geschreven door Pearson Hill, de zoon en de Secretaris van 
Sir Rowland Hill, met verzoek, voor de collectie van zijn 
vader, een exemplaar te leveren van de l Franc vermiljoen, 
en van de schaarse 25 c. Empire. Voor de collectie van zijn 
vader! Hier ziet u dus een der oudste verzamelaars, en de 
heer Eygenraam had dus in het laatste Maandblad, naast de 
heer Levrault, ook Sir Rowland Hill kunnen plaatsen, als 
een der oudste verzamelaars. Maar in die functie staat hij 
hier niet. Neen, hier staat hij min of meer in staat van be
schuldiging, want aan hem is het te wijten, dat er van de 
oude Franse zegels herdrukken zijn verschenen, want de 
Franse Regering stemde toe in zijn verzoek, maar toen ze 
de gevraagde zegels zouden zenden, kwamen ze tot de ont

dekking, dat ze ze niet hadden. En toen was Holland, ik be
doel Frankrijk, in nood. Er werd vergaderd en men besloot 
tot twee dingen: ten eerste een staatscollectie te gaan ma
ken, wat misschien wel als het begin van de collectie van 
het Franse Postmuseum is te beschouwen, en ten tweede te 
maken 4920 herdrukken van alle zegels van de 1ste emissie 
en van de 25 c. Empire, 2000 herdrukken van NapoléonPré
sident en 6000 herdrukken van 1 Fr. Empire, en Hill kreeg 
(ik wou dat men mij ook zo'n cadeautje gaf!) van al die ze
gels één compleet vel van 150 stuks, behalve van de 1 Franc 
Empire. We kunnen dus Hill eigenlijk niets verwijten, want 
de schuld was aan de Fransen, die met de Franse slag aan 
de gang waren geweest. Al die herdrukken zijn dus één op
lage van 1862. 

Tot slot ga ik over tot het zegelbeeld (afb. 8). Het beeld 
is dat van de Godin Ceres, de Godin van de oogst en van 
de welvaart, maar dat ga ik bewijzen. We zien om het hoofd 
een kroon van korenaren, en lioren dat is meel, en meel, 
dat is brood, en brood is het voornaamste Franse volksvoed
sel. Boven het oor zien we een druiventros. De druif is bij 
ons alleen maar de druif, maar in Frankrijk is de druif het 
edele druivensap, dat is de wijn, dat is de voornaamste 
Franse volksdrank. Achter het hoofd zien we een olijf en 
een klein olyftakje. De olyf is de olijfolie, in een groot deel 
van Frankrijk het voornaamste braadvet. U ziet' we heb
ben te maken met de Godin van de Oogst, van de Welvaart, 
de Godin Demeter van de oude Grieken, welke dame, toen 
de Romeinen haar overnamen, werd omgedoopt in Ceres. 
Dat heb ik bewezen! Quod erat demonstrandum!, placht mijn 
oude wiskundeleraar in 1895 te BergenopZoom, te zeggen 
(historisch). Maar u zult zeggen: „maar dat behoefde je toch 
niet te bewijzen, dat wisten we al lang!" O, wist u dat al 
lang? Dan zal ik u eens wat zeggen: evenals het voor lOOVo 
zeker is, dat dit type Ceres is, eveneens is het voor 100"/o 
zeker, dat het niet type Ceres is, maar de vrijheidskop, la 
tête de la Liberté. En dat zal ik u bewijzen! Hier ziet u een 
mededeling van de Franse Regering, daterende 1848, die 
werd opgehangen aan alle postkantoren, en waarin het pu
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bliek werd medegedeeld, dat er postzegels zouden verschij
nen, en waarin het publiek werd ingelicht omtrent het ge
bruik daarvan. En dan staat daar in hele kleine lettertjes: 
„ces timbres consistent dans une petite estampe, représen
tant une tête de la Liberté, waarmee uit een officieel stuk is 
bewezen, dat we te maken hebben met de vrijheidskop. Op
nieuw: quod erat demonstrandum, hetgeen te bewijzen was. 

Dat wordt toch al te gek, zult u denken. Weineen, het 
wordt nog gekker. Een Ministerie is maar een Uitvoerende 
macht, maar de Wetgevende macht berust bij de Kamers. 
en de Kamers hadden beslist, dat de zegels Frankrijk zou
derr voorstellen. 

En daar staan we nu met 3 lezingen. En nu is maar de 
vraag: hoe kunnen die drie begrippen elkaar dekken. 

Deze verklaring, die ik u zal geven, is, naar ik meen, gege
ven in de Echo de la Timbrologie, en weer, naar ik meen, 
van de hand van de filosoof en verzamelaar Strowski. 

De zegels versohenen op 1 januari 1849. Ze zijn dus ge
maakt in 1848. Maar in 1848 was er in Frankrijk een grote 
revolutie, een revolutie, waarbij de laatste Koning van 
Frankrijk, Louis Philippe, werd weggejaagd, een revolutie, 
die evenals alle andere Franse revoluties werd uitgevochten 
op de barricaden te Parijs. Het was een bloedige revolutie, 
want pardon werd niet gegeven. Zelfs, toen de Aartsbisschop 
van Parijs, Mgr. D'Affre, op de barricades klom, om beide 
partijen toe te spreken, om toch op te houden met die broe
dermoord, werd hij doodgeschoten. 

Die Revolutie is herdacht in een serie van 1948. We zien 



Tentoonstellingen 

Tabil 17 — 23 SEPTEMBER 1957 

Ingevolge advies van de Nederlandse Bond van Fila
telisten-Verenigingen heeft het Tentoonstellingscomité van 
„Tabil" ondergetekende aangesteld tot Commissaris-Gene
raal voor Nederland. 

Van 17 — 23 september 1957 zal in Tel-Aviv een inter
nationale, filatelistische tentoonstelling worden gehouden. De 
tentoonstelling zal gebaseerd worden op de bepalingen van 
de Federation Internationale de Philatelie (F.I.P.) en staat 
onder de hoge bescherming van de President van Israël, 
Z.Exc. Itzhak Ben-Zvi. 

Het tentoonstellingsgebouw is „air-conditioned". Kader-
huur wordt niet in rekening gebracht. Men stelt zich voor 
dat elke kader 12 normale albumbladzijden zal kunnen be
vatten. De juiste afmeting der kaders hoop ik een volgend 
maal bekend te kunnen maken. 

Filatelisten, die in Israël willen exposeren, worden ver
zocht dit aan mij mede te delen, opdat ik hen klasse-inde
ling, inschrijfformulier en verdere inlichtingen kan ver
strekken. Verzamelaars, die zich reeds rechtstreeks tot 
„Tabil" hebben gewend, hebben reeds door mijn tussen
komst gegevens over de betreffende tentoonstelling ontvan
gen. 

Er zal een serie van speciale gelegenheidszegels worden 
uitgegeven, terwijl ook eerste dag enveloppen verkrijgbaar 
zullen zijn. Nadere bijzonderheden hieromtrent volgen la
ter. 

Verzamelaars, die tevens Israël willen bezoeken, kunnen 
van mij toegezonden krijgen het programma vermeldende 
de verschillende feestelijkheden aan „Tabil" verbonden, 
terwijl ik mij gaarne bereid verklaar voor hotelreservering 
zorg te dragen. 

Alle buitenlandse bezoekers zullen door de President van 
Israël en Mevrouw Ben-Zvi worden ontvangen op een spe
ciaal hiervoor gearrangeerde receptie. 

Het ligt in mijn bedoeling gedurende de tentoonstelling 
in Israël aanwezig te zijn, zodat ik mij tevens kan belasten 
met het medenemen van Nederlandse inzendingen, het op
zetten, het afnemen en het terugbrengen. De door mij in 
verband hiermede te maken onkosten zullen, zoals steeds 
gebruikelijk, aan de inzenders in rekening worden gebracht. 

In aansluiting op nevenstaande mededeling, welke wegens 
plaatsgebrek helaas niet kon worden opgenomen in het vo
rige nummer, deel ik nog het volgende mede: 
De zichtbare oppervlakte van de te gebruiken kaders is 120 
cm hoog en 90 cm breed. In elke kader kunnen dus 16 bladen 
van ca. 28% X ca. 22% cm worden getoond. 

Er bestaat een kans dat de tot heden reeds aangevraagde 
kaderruimte met 25''/o zal moeten worden verminderd, in 
verband met de grote belaftigstelling, welke voor „TABIL" 
bestaat. 

Het nieuwe Bondsbestuur heeft, na gepleegd overleg met 
Dr. Frenkel en Mr. Wolff de Beer, laatstgenoemde aangewe
zen als Nederlands jurylid. 

Het verheugt mij, dat het nieuwe Bondsbestuur blijk heeft 
gegeven dezelfde mening te zijn toegedaan als ik, bij het be
noemen van een Nederlands Jurylid voor „TABIL", zodat 
het uitstellen van deze beslissing tot na de Algemene Ver
gadering te Den Helder niet tevergeefs is geweest. 
De voorlopige lijst van juryleden voor „TABIL" luidt als 
volgt: 
A. Akkan 
S. Asher 
R. V. d. Auwera 
L. Berthelot 
J. Buehler 
L. Dubus 
O. Hoffmann 
J. Klein 
H. Lindquist 
G. Menzinsky 
M. Perzelan 
L. Schrenk 
J. O. Stensdal 
Prof. Dr. C. P. Trincao 
M. Verner 
A. Wiener 
Sir John Wilson 
Mr. W. E. Wolff de Beer 

Turkije, 
Israël, 
België, 
F.I.P., 
Zwitserland, 
Frankrijk, 
Israël, 
Israël, 
U.S.A., 
Zweden, 
Israël, 
Hongarije, 
Noorwegen, 
Portugal, 
Joegoslavië, 
Israël, 
Engeland, 
Nederland. 

Diegenen, die ter gelegenheid van „TABIL" per vliegtuig 
naar Israël willen reizen, worden verzocht mij hiervan me
dedeling te doen, opdat eventueel bij voldoende belangstel
ling een gunstiger passageprijs kan worden bedongen. De 
normale passageprijs voor een vliegretour bedraagt ca 
ƒ 1.325,—. 

Inlichtingen omtrent hotels eu hoteltarieven worden door 
mij gaarne verstrekt, alsmede definitieve aanmeldingsfor
mulieren voor hotelreservering. 

JAN POULIE 
Commissaris-Generaal voor 
Nederland van „TABIL" 
de Lairessestraat 46 
Amsterdam. 

als hoogste waarde Mgr. d'Affre. Maar die moeten wij niet 
hebben. Wij moeten hebben, de laagste waarde, Antoine La
martine, beroemd Frans dichter, maar ook een beroemd 
staatsman. Hij is het geweest, die de Revolutie van 1848 in 
rustige banen heeft geleid. Hij was Voorzitter van de Legis
lative, en aan al zijn beroemde redevoeringen lag tot grond
slag: De Revolutie is geslaagd, de gehate Koning is wegge
jaagd, Frankrijk is vrij! Maar 50 jaar geleden was er ook 
een Revolutie. Ook toen werd een Koning weggevaagd. Ook 
toen was Frankrijk vrij, maar die vrijheid heeft toen geleid 
tot een chaos. Laten wij daarvoor oppassen, laten wij zor
gen, dat de vrijheid wordt gebruikt tot de Welvaart van 
Frankrijk! En nu is verklaard, hoe, toen de Kamers besloten, 
dat de zegels Frankiijk moesten voorstellen, de Regering 
oordeelde: Frankrijk, dat is de vrijheid, dus tète de la Li
berie, en dat de ontwerper en de graveur van de zegels, de 
beroemde Barre, oordeelde: vrijheid, dat is welvaart, dus ik 
neem type Ceres. 

U ziet, die drie begrippen dekken elkaar volkomen. 

Maar, nu heb ik zo stiekemweg, en ik geloof, dat niemand 
van u dat heeft bemerkt, nog drie andere begrippen samen
gevoegd. Ik heb gehouden een filatelistische lezing. Daarbij 
heb ik gebruik gemaakt, gebruik moeten maken, toen ik 
bezig was met die oude stempels, van de eo-filatelie, en aan 
het eind, bij die bespreking van het zegelbeeld, heb ik me 
begeven in het randgebied van de beeldfilatelie. U ziet: deze 
drie vullen elkaar aan, hebben elkaar nodig. Hoe kan het ook 

anders? Ze zijn alle drie loten van één zelfde stam: de FI
LATELIE, afgeleid van de Griekse woorden philos atéléia, 
hetgeen vrij vertaald luidt, en ook mijn ondertekening is: 
hij, die de zegels bemii.s. W. B. BROCX. 

Naschrift: Ik kan me voorstellen, dat verzamelaars van 
de Franse zegels zullen vragen: waarom niet gesproken over 
de andere afstempelingen van de 1ste emissie? Of waarom 
niets gezegd van die merkwaardige 20 c. blauw, non-émis? 
Waarom niets van de kleurverschillen? Waarom niets van 
het gebruik van deze zegels in de Franse koloniën? Zo zul
len er nog wel meer „waaroms" zijn. Het antwoord op al die 
vragen is, dat het hier niet betreft een verhandeling van de 
1ste emissie, maar een lezing van slechts 20 minuten. Be
langstellenden verwijs ik naar de volgende literatuur, waar
uit ook ik geput heb bij de samenstelmg van het boven
staande: 
Les Timbres de France van Victor Robert. 
L'Histoire des timbres frangais van Arthur Maury. 
Monographie der Französischen Briefmarke van Wilhelm 

Hofin.ger. 
Memorial Phitalélique van Gustave Bertrand, deel VI. 
Les anciens timbres francais van Emanuel Blanc. 
Vieux timbres de France van Edmond Locard. 
Catalogue des Timbres-Poste de la France et des Colonies 

frangaises van Yvert et Cie, waarvan de laatste druk ver
schenen is in 1939. 

Alsmede artikelen in de Echo de la Timbrologie. 
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Siewnpeling 
van brieven e.d. in Nederland 

met plaatsnaam 

en dagtekening (II) 

door ]. Giphart 

18 

afh. 18. 1831, 
Briei verzontien 
van hei dizlri-
bui'iekanfoor 
Axel naar Ter-
neuzerr. Te 
Axeï voorzien 
van een ver-
/re/crfempe/. 

y / 

19 
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afb. Ï 9 . 7052. Brief verzonden van hef hu/pfcanfoor OMebercoop 
naar hef hulpkantoor Oosferwolde, zonder tussenkomst van een 
posffcanfoor. 
De zegel is vernietigd mei de plaatsnaamsiempel van O/debercoop. 

afb. 20. 1851. Ongefrankeerde brief verzonden van hef hulp
kantoor Warmond naar Amsterdam. 
Te Warmond gestempeld met de z g. gebroken kring stempel 
van Leiden. 

20 

De stempels van de hwlpJcontoren tonen in tal van eigen
aardigheden, dat de stempeling altijd een zaak van gewicht 
i,s geacht. 

De districtskantoren 
Vóór 1850 werden uitsluitend postverbindingen onderhouden 
tussen plaatsen waar een postkantoor gevestigd was. 
Op het platteland werd de ontvangst en afgifte van brieven 
verzorgd door zeer eenvoudige kantoren, de zgn. distributie
kantoren. Zij werden beheerd door een distubuteur, die als 
loon voor elk aankomend en vertrekkend stuk een vastge
stelde provisie ontving. 
Aan de distributeurs zijn geen officiële stempels verstrekt, 
doch velen hebben voor eigen rekening een stempel laten 
maken. (Afb. 18). 

De hulpkantoren. 
Door de Postwet van 1850 werden de distributiekantoren ver
vangen door hulpkantoren. 
De brievengaarders, dat waren de beheerders der hulpkan
toren, ontvingen een stempel met louter de plaatsnaam, te 
bezigen als vertrekslempel. 
In 1879 ontvingen de hulpkantoren voor het eerst een deg-
tekeningstempel volgens het model dat op de postkantoren in 
gebruik was. Bij deze „kleinrondstempels" voor de hulpkan
toren werden i.p.v. 18, 5 uurkarakters verstrekt, die elk een 
tijdvak van enige uren aanwezen. 
Dit verschil in uuraanwijzing tussen stempels van post- en 
hulpkantoren is gehandhaafd tot 1907. 
Thans werd ook voorgeschreven dat de hulpkantoren de 
stukken bi] aankomst moesten stempelen. 
De postzegels mochten op de hulpkantoren niet vernietigd 
worden Dit geschiedde op de postkantoren. Een uitzonde
ring was toegestaan voor stukken bestemd voor de plaats 
zelf en stukken, welke rechtstreeks naar een ander hulpkan
toor gingen zonder tussenkomst van een postkantoor. 
(Afb. 19). 
Eerst in 1884 werden de brievengaarders belast met de over-
stempeling van alle frankeerzegels op alle stukken. 
Sommige hulpkantoren, welke rechtstreeks per spoor ver
zonden zonder tussenkomst van een postkantoor, ontvingen 
bovendien een stempel van het naastbijgelegen postkantoor 
van een enigszins verschillende vorm. (Afb. 20). 

De bestelhuizen. 
In 1850 werd voorgeschreven, dat in alle gemeenten des Rijks 
een gelegenheid moest zijn tot het ontvangen en verzenden 
van brieven met de post. 
Hiertoe werd in plaatsen, waar geen post- of hulpkantoor 
was, een bestelhuis opgericht. 
Het bestelhuis was voorzien van een brievenbus. 
De bestelhuishouder was voorts verplicht om de ontvangen 
brieven en drukwerken te bestellen. 
In 1866 werd tot geleidelijke opheffing van de bestelhuizen 
besloten en werden zij bevorderd tot hulpkantoren. 
Het laatste is opgeheven in 1909. 
Aan de bestelhuishouders zijn geen officiële stempels ver
strekt, doch velen hebben voor eigen rekening een stempel 
laten maken. (Afb. 21). 
De toeneming van het postverkeer noopt tot vereenvoudigin
gen die uitliepen op slechts één stempelafdruk op elk post
stuk, 1893—1927. 
Op 15 juni 1893 kwam aan de ongelijkheid in de stempeling 
op de post- en hulpkantoren een einde. 
Op de postkantoren werd de nommei'stempel afgeschaft. 
De dagtekeningstempel werd op alle kantoren de vernieti-
gingsstempel voor alle stukken zonder onderscheid. 
Voortaan bleef de eenheid in de afstempeling gehandhaafd 
en alle kantoren ontvingen gelijke modellen stempels. 
Voor brieven werd het voorschrift tot het plaatsen van een 
tweede stempelafdruk als vertrekstempel gehandhaafd. 
Ook bij aankomst werd nog gestempeld. 
1903. Geleidelijke invoering van typenraderstempels; dag
tekeningstempels met losse karakters waren bectemd om te 
verdwijnen. (Afb. 22). 
Vele typenraderstempels zijn aan de onderzijde voorzien van 
een volgnummer, om te kunnen vaststellen door wie het stuk 
is gestempeld. 
In 1915 zijn stempels verstrekt met een nieuwe uuraanwij
zing: elke periode van twee uur werd voortaan aangegeven 
door het uur van aanvang. 
Bovendien is in deze stempels opnieuw een los jaartalkarak
ter gebruikt, dat geplaatst was tussen de binnen- en buiten
cirkel. 
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B^h, 2 1 . 1865. Ge-
frankeerde brief ver
zonden van hef besiel-
hvis Blauwkapei via 
het postkanfoor Ufrechf 
naar Amsterdam. Te 
Blauwkapel voorzien 
van een verfrekstempel. 
afb. 22. Ï907. Brief 
verzonden van 's-Gra-
ven/iage naar Kedong-
djafi. De zegelsfempel 
is vernietigd met een 

2 2 dagfekeningstempel 

van het model Martin, 
wetke mede ah ver-
freksiempel is afge
drukt. 

2 4 afb. 23. I860. On
gefrankeerde brief per 
spoor verzonden van 
Breukelen naar Amster
dam, voorzien van de 
dagtekeningstempei 
„N.R.Spoorweg". 
afb. 24. 1861. Ge 
frankeerde brief per 
spoor verzonden van 
Roosendaal naar Lyon. 
De zegels zijn on
bruikbaar gemaakt met 
een /ranco-dagfeke-
n/ngsfempe/-
„Exp . Moerdiik". 

25 26 

afb. 25. 1856. Ongefrankeerde brief te Roo
sendaal in de trein ter post bezorgd. Als 
vertreksfempel is de z.g. halve cirkelstempel 
van Roosendaal afgedrukt. 

afb. 26. 1860. Gefrankeerde brief per 
spoor verzonden van 'sGravenhage naar 
Amsterdam, voorzien van een haltestempel 
„Gravenhage". 
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Sinds 1951 worden geleidelijk typenraderstempels in gebruik 
genomen van een zgn. Zwitsers model. 
De stempeling op de post- en hulpkantoren is geleidelijk be
perkt. 
De aankomststempels zijn afgeschaft; 
in 1911 voor briefkaarten, als het linkergedeelte der voor
zijde beschreven was; 
in 1914 voor drukwerken; 
m 1916 voor alle briefkaarten; 
in 1921 voor alle verdere gewone correspondentie. 
Het plaatsen van een tweede stempelafdruk als vertreksfem
pel is afgeschaft: 
in 1907 voor kantoren waar regelmatig goede stempelaf
drukken voorkwamen; 
in 1924 voor alle postkantoren; 
in 1927 voor alle hulpkantoren. 
De vernietigingsstempels doen sindsdien dienst als vertrek-
stempel. 

Stempehng op de rijdende- en varende postkantoren. 
In 1855 w n-d voor de Nederlands-Beltgische spoorweg een 
„Expeditiekantoor aan den iVloerdyk" gevestigd. In 1856 volg
de de oprichting van een ,.Expeditiekantoor op den Neder-
landschen Rijn-Spoorweg" voor de spoorwegen tussen Am
sterdam en Emmerik en op de zijtak Utrecht-Rotterdam. 
De dienst langs de spoorweg geschiedde door middel van rij
tuigen welke tot vervoerbare postkantoren waren ingericht. 
Deze laatstgenoemde waren voor de stempeling gelijkgesteld 
met de postkantoren. Zij ontvingen dus dagtekeningstempels 
en franco-dagtekeningstempels. 
De stempel enkel met het woord „Franco" is aan de con
ducteurs der brievenmalen reeds verstrekt vóór 1861. 
De Postwet van 1850 schreef voor, dat het briefport bere

kend moest worden naar de afstand. Dit leidde er toe, dat de 
verplaatsbare postkantoren voor de portberekening be
schouwd werden als gewone postkantoren, die tijdelijk ge
vestigd waren op een plaats, waar de treinen stilhielden om 
brieven op te nemen of af te geven. Alle ongestempelde brie
ven, die op een station in de trein werden aangebracht, wer
den voorzien van een stempel van het postkantoor ter plaat
se van een enigszins verschillende vorm Bij dit postkantoor 
begon dus de berekening van de afstand. (A<'b. 25) 

In 1857 werden deze dagtekeningstempels vervangen door 
plaatsnaamstempels, die de naam kregen van haltestempels. 
(Afb. 26). 

Hoewel door de invoering van het uniforme briefpoi t op 1 ja
nuari 1871 de oorspronkelijlce aanleiding tot het gebruiken 
van haltestempels was vervallen, zijn deze in gebruik geble
ven tot 1890—1900. 
Na 1870 dienden zij dus alleen om aan te wijzen in welke 
plaats de brief in de trein gepost was. 
In 1870 werden de dagtekeningstempels ingevoerd, waarbij 
de treinen in heengaande richting door een cijfer en die in 
teruggaande richting door een letter werden aangeduid. 
Reeds vóór 1893, het jaar waarin de dagtekeningstempel de 
vernietigingsstempel wordt voor alle stukken op alle kan
toren, is de stempel op de lijnen van de spoorwegpostkan
toren veelvuldig als vernietigingsstempel voor de zegels op 
brieven gebruikt. 
In 1910 kwamen de blokstempels in gebruik, die tot heden de 
dagtekeningstempels voor de treinen gebleven zijn. 
De conducteurs der brievenmalen op de trampostriituigen en 
veerboten waren eveneens voorzien van een dagtekening
stempel. 
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afb. 27. 1913. Brief 
verzonden van een 
pakketboot van de 
Koninklijke West-
Indische Maildienst 
naar Amsterdam. 
De zegel is vernie
tigd met de dagte-
keningsfempel: 
„Amsterd.—W. Indiè 
Neder/. Pakefboot", 
welke mede als ver-
trekstempel is afge
drukt. 
afb. 28. 7833. On
gefrankeerde brief 
per veldpost verzon^ 
den van Hoogloon 
naar Haarlem^ voor
zien van een ver-
trekstempel: „Veld
post 2 " . 

Ook de zeepostkantoren beschikten over een stempel voor 
vernietiging van zegels op brieven en verdere stukken. 
(Afb. 27). 
Het autopostkantoor is eveneens van een dagtekeningstempel 
voorzien. 

Veldpost. 
De veldpostdienst beschikt over eigen stempels. (Afb. 28). 
Voor de invoering van de wereldpostunie werd de internatio
nale post op de kantoren van uitwisseling vaak van een bij
zonder stempel voorzien. 
Reeds voor 1700 werden in enkele landen van Europa de uit 
het buitenland ontvangen brieven voorzien van een stempel 
van het land van herkomst. (Afb. 29). 

Het begin van de Nederlandse stempeling op de kantoren 
van uitwisseling viel na 1800. 
Oorspronkelijk werd op de voorzijde van de brieven gestem
peld. 
In 1815 werd voorgeschreven de stempels op de achterzijde 
van de brieven te plaatsen, teneinde de adressen niet ondui
delijk te maken. (Afb. 30). 

Sinds de invoering van postvervoer per vliegtuig worden 
voor vele bijzondere vluchten speciale stempels vervaardigd. 
Sinds 1925 worden dagtekeningstempels gebruikt voor re
clamedoeleinden. 
Sinds 1950 worden bijzondere postzegeluitgiften, die gehecht 
worden op daarvoor bestemde speciale omslagen, op de eerste 
dag van uitgifte voorzien van een bijzondere stempelafdruk. 
(Afb. 32). 

(wordt vervolgd) 
• i « - j - - # 7 

afb. 29. 24 jvni 1699. Onge
frankeerde brief verzonden 
van Amsterdam naar La Haye 
(Touraine), voorzien van een 
grensstempsl: „D-ffollande". 
afb. 30. 22 maarf 7815. On
gefrankeerde brief verzonden 
van Hult naar Dordrecht, voor
zien van een grenssfempel: 
„Brielle Eng Corresp." 
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Ned. Nieuw-Guinea, Unie-Staten 
Ned. Indië en Rep. Indonesia (tot 10.8.1954). 

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

NIEUW-GUINEA 
Bij de Rode Kruis-opdrukken op de zegels van dit ge

bied (handelaren catalogus no 34, 35 en 36) komen zeer 
donkere, glimmende dik opgelegde opdrukken voor en zeer 
lichte, doffe, doorschijnende opdrukken. Op het eerste ge
zicht lijken de kleuren van de opdruk daardoor verschil
lend. Bij verder onderzoek bleek, dat beide soorten opdruk 
zowel aan de filatelistenloketten in Nederland verkocht zijn, 
alsook aan Nieuw-Guinea zijn verstrekt. De opdrukken wa
ren per vel gelijkmatig nl. óf vet óf dof. 

Bij navrage bij de Nederlandse PTT ontvingen wij van de 
heer Controleur der PTT te Haarlem het volgende ant
woord: 

„Er zijn van alle drie de waarden „Rode Kruis-zegels 
Ned. Nieuw-Guinea, uitgifte 1955, kort achter elkaar twee 
bijdrukken nodig geweest (de vraag naar deze zegels was 
groter dan werd verwacht). 

Het is mogelijk dat met het gevaar op smetten en over
zetten van een te vette druk bij de herdrukken de rode 
opdruk iets minder zwaar is aangehouden dan bij de eerste 
aanmaak, zonder de dekking er onder te laten lijden. De 

kans op het ontstaan van te schrale drukken werd daar
door natuurlijk groter. 

De beide door u toegezonden zegels zijn wel uitersten, 
de ene opdruk is rijkelijk aan de vette kant, de andere 
positief schraal. Vellen van het laatste type zijn blijkbaar 
bij het nazien aan de aandacht van de vertificatrices ont
snapt. Dergelijke vellen hadden als misdruk moeten zijn 
uitgeschoten. 

De verhouding van het aantal opgeleverde netoot vellen 
van de drie oplagen is ongeveer 4 staat tot 2 staat tot 1. 

De aantallen zegels die uiteindelijk zijn verkocht zijn mij 
niet bekend". 

HET NEDERLAN[>S POSTMUSEUM 
Boor het hestuur der Stichting het Nederlandse Post-

museum, zijn tot correspondent-adviseur van het museum 
benoemd de heren J. W. F. Bunge te Nijmegen, J. Eijgen-
raam te Schiedam, en Mr. J. H. van Peursem te Den Haag. 

Met buitengewoon veel genoegen hebben wij deze benoe
ming vernomen en wij wensen deze heren van harte geluk 
met de daaruit sprekende waardering voor hun filatelistisch 
werk en hun kennis op dit gebied. 
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Luchtpost 

Rubriekredacteur: 
J. C. E. M. Dellenbag, Statenweg 172-C, Rotterdam-C 2. 

BELGIË 
Helicopterpost. 

Voor de in ons aprilnummer vermelde helicoptervluch-
ten Brussel-Parijs, v.v. werden door de Sabena speciale 
enveloppen uitgegeven waarop links een afbeelding van 
de helicopter met op de achtergrond de Eiffeltoren voor
komt. Kleur paars voor de heenvlucht en groen voor de 
terugvlucht. 
Ie Vlucht Sabena Brussel-Boedapest, v.v. 

Ook voor deze vluchten gaf de Sabena spec, enveloppen 
uit; afbeelding in olijf groen voor de heenvlucht en don
kerblauw voor de terugvlucht. 

Voor de terugvlucht gebruikte men een soortgelijke stem
pel als voor de heenvlucht, doch nu: „1957. III. 14/Budapest 
72"' en „Budapest-Bruxelles". AS Brussel 14.3'57-20. 

(Voor heenvlucht zie meinummer blz. 120). 
Ie Vlucht Sabena Brussel-Boekarest, v.v. 
Op 13 maart j.1. had de Ie luchtpostverbinding Brussel-

Boekarest v.v. door de Sabena plaats; de stukken dra
gen een spec, maatschappijstempel in zwarte kleur (rond) 
met afb. van een viermotorig vliegtuig erboven en voorts 
de woorden: 1° luchtpostverbinding 1° liaison postale 
aérienne / Brussel / Bruxelles / 13-3-1957 / Bucuresti / Sa
bena (in ovaal)". AS „Prima Legatura Postala Aeriana 
Bucuresti / Bruxelles / Prin „Sabena" / 14.3.1957". 

De stukken van de terugvlucht dragen (behalve de nor
male postafstempeling over de zegels) ook laatstgenoemde 
spec, afstempeling. 

Door de Sabena werden ook weer voor beide vluchten 
spec, enveloppen ter beschikking gesteld: afbeelding in 
groene kleur voor de heenvlucht en in rode kleur voor de 
terugvlucht. 

DUITSE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK 
Zweef vliegtuigpost 

Op 8 mei jl. vond postvervoer per zweefvliegtuig plaats van 
Zwickau naar Karl-Marx-Stadt. Spec, enveloppe, spec, vig
net in gele kleur, 2 spec, postafstempelingen en bovendien 
nog een kaststempel in violette kleur: „befördert mit Segel
flugzeug/Pionier — DDR 8011". 

Wij geven hierbij een verkleinde afbeelding van een der
gelijke brief. 

P O S T S e O E L F i - U G | K « ^ 
a£wl<kciu/Karï.MctrK'St«islt 

Qro3fiustOQ«» In Kar}-Man-^<N 
om «. Mol 1957 

/tstenweg 172 o 

FRANKRIJK 
Straalvliegtuigpost. 

Op 7 december 1956 werd voor de eerste maal post aange
nomen voor de luchtpostverbinding Praag-Moskou-Peking 
door de Aeroflot. De stukken dragen een 5-regelige spec, 
afstempeling in groene kleur: Par Avion a Réaction/Aéro-
flot T.U. 104/Prague-Moskou-Pékin/Liaison accélérée France-
Chine/Premier Service". AS Peking ll/12/'56-16. 

HONGARIJE 
Retourpost Sabena, zie onder België. 

OOSTENRIJK 
Ballonpost 
Op 28 april jl. had de 17e Oostenrijkse ballonpostvaart 

plaats (ballon OMO-DE-DZA) ten bate van de Oesterr. 
Kinderdorfvereinigung. De landing vond plaats bij Holla-
brunn, AS 29.IV.57-0. Wederom de gebruikelijke spec, kaar
ten en spec, enveloppen. 

Hierbij geven wij een verkleinde afbeelding van een met 
deze vaart vervoerde spec, enveloppe. 

Wenen in Lufthansa-net opgenomen. 
Op 28 april jl. had de openingsvlucht plaats van de Luft-

hansa-luchtlijn Wenen — München — Frankfurt/M. —-
Hannover — Hamburg, waardoor Wenen wederom in het 
Lufthansa-net werd opgenomen. 

In Wenen werden de stukken van een spec. off. afstem
peling voorzien, rondstempel in zwarte kleur, met Inschrift 
(Embleem Lufthansa, waarachter cijfer 1)/Lufthansa// Er-
öffnungsflug/Wien-München-Frankfurt/M. -/Hannover-Ham-
burg/28.4.57/Wien 101". AS Hamburg Flughafen 28.4.57-24. 
Door de DLH werden voor deze vlucht spec, enveloppen uit
gegeven. 

VEN IO'« 

HIT BALLONPOST 

ROEMENIË 
Retourpost Sabena, zie onder België. 

ZWITSERLAND 
Op 1 april jl. had de Ie vlucht van de Swissair Zürich-

Genève-Tokio plaats. De enveloppen dragen een spec, ver-
trekstempel:„Zürich 58 flughafen / afb. vliegtuig met 
Swissair / l.IV.57 / Erstflug Zurich — Genf — Tokyo". AS 
Tokyo AP 5.IV.57-16-18. 

Door de Swissair werden spec, enveloppen voor deze 
vlucht uitgegeven. 

AUSTRALIË 
Op 5 maart jl. had de Ie terugvlucht plaats van Sydney-

Londen met de Britannia-Turbo-Prop van de B.O.A.C. (G-
ANBK); zie heenvlucht in ons meinummer blz. 120. Dezelf
de spec, enveloppen als voor de heenvlucht. VS.5/3'57, AS 
(maatschappijstempel) ll/3'57. 

CUBA 
Luchtpostblad. 

Op 18 januari jl. werd in Cuba een nieuw luchtpostblad 
uitgegeven met een ingedrukte zegel van 10 c. in rode kleur 
met de afbeelding van een raket. Hierbij geven wij een 
afbeelding van de bovenzijde van het luchtpostblad. 

r 

VIA. AEEEA 
AÉROGHAMME 1 

ZUID-ARFIKA 
Op 3 februari jl. had de Ie terugvlucht Johannesburg — 

Londen plaats met de Brittannia-Turbo-Prop van de 
B.O.A.C. (G-ANBI); zie heenvlucht in ons april-nummer 
blz. 91. Dezelfde spec, enveloppen als voor de heenvlucht. 
VS 3/2 '57 en AS (maatschappijstempel) 4/2 '57. 
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Zoals aan het slot van de vorige bespreking was aangekondigd, 
komen we thans met een serie postzegels, die de Pers — als 
onderdeel van het grafisch bedrijf — tot onderwerp hebben. 

We zün er allen wel van doordrongen, welk een grote rol 
de dagbladpers in het maatschappelijk leven speelt en we kun
nen ons tegenwoordig moeilijk een samenleving voorstellen 
zonder deze dagelijks weerkerende nieuwsbron! Want behalve 
als spiegel van het maatschappelijk en staatkundig gebeuren, 
is zij voor zeer velen — als politiek partijorgaan — van on
schatbare waarde! 

Het eerste zegel van deze verzameling is daarom gew^d 
aan de in Amerika blijkbaar onmisbare krantenverkopers. Ze 
hebben de belangrijke taak het dagelijks meermalen verschij
nend nieuwsblad onder het publiek te brengen. Zoals men 
weet, is het in de meeste steden van de nieuwe wereld de ge
woonte, dat men zijn lijfbladen op straat koopt en zich niet op 
een bepaald blad abonneert. We zien op dit in rasterdiepdruk 
uitgevoerd zegel de krantenjongen met zijn bladen de stad 
afwerken. Het werd uitgegeven als een bewijs van waardering 
en erkentelijkheid voor het belangrijke werk dal de Ameri
kaanse krantenjongens voor de gemeenschap verrichten. De 
brandende vrüheidsfakkel wijst op de persvrijheid, die ook in 
de Verenigde Staten als een groot voorrecht wordt beschouwd. 

De twee onder elkaar geplaatste zegels van Spanje zgn 
verschenen in 1932 ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum 
van de verenigde dagbladbedrijven te Madrid. 

Het bovenste zegel vertoont de drukkerij, terwijl op de 
voorgrond een deel van een rotatiepers zichtbaar is en een 
aantal zojuist gereedgekomen dagbladen in de rechterbeneden-
hoek. Het tweede type geeft een voorstelling van een vogel 
— symboliserend de luchtpost waarvoor dit zegel bestemd is — 
die beschermend zijn vleugels uitspreidt over een aantal 
nieuwsbladen. 

Deze zegels verschenen in 14 waarden, in verschillende kleu
ren uitgevoerd, en werden in Engeland vervaardigd. 

Het zegel van Luxemburg, dat nu ter sprake komt, is een 
van een serie van 15 stuks in 8 uitvoeringen, met voorstel
lingen van intellectuele beroepen als leraar, artiest, ingenieur, 
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advocaat, chemist, chirurg, journalist, enz. Het hierbij afge
beelde zegel vertoont een journalist op zijn redactiebureau 
aan de arbeid. 

Het is in 1935 verschenen en werd in offsetprocédé bij de 
firma Enschede te Haarlem gedrukt. 

Een prachtig in twee kleuren — zwart en roze — uitge
voerd plaatdrukzegel van de Republiek Oostenrijk verscheen 
in 1955 ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de 
Oostenrijkse staatsdrukkerij. Tegelijkertijd is dit zegel bedoeld 
als een herdenking van het 250-jarig bestaan van de Wiener 
Zeitung, zoals op het randschrift te lezen is. De achtergrond 
vertoont het interieur van de hal m deze staatsdrukkerij, ter
wijl onder de gekroonde adelaar links een „Wienerisches Dia
rium" en rechts een „Wiener Zeitung" te zien zijn. Vermoede
lijk hebben we hier te doen met de weergave van een eerste 
exemplaar van een periodiek, waaruit later de Wiener Zeitung 
als voortzetting is ontstaan. 

Eveneens in 1955 werd een 100-jarig bestaan herdacht van 
de Hongaarse staatsdrukkerij en ter gelegenheid hiervan een 
postzegel uitgegeven met een afbeelding van het gebouw van 
deze drukkerij. Dit in twee kleuren — lichtgroen en vermil
joen — uitgevoerd rasterdiepdrukzegel vertoont behalve het 
gebouw als hoofdmotief, nog een aardig drukkerswapen, be
staande uit een kruiselings, in onwaarschijnlijke proportie
verhouding weergegeven drukrol met een letterstaafje. Overi
gens een zeer fraai uitgevoerd zegel. 

In Rusland verschenen in 't voorjaar van 1949 een tweetal 



zegels, bedoeld als materiaal voor een propagandacampagne 
ter bevordering van meerdere lectuurverspreiding. Het eerste, 
in rood gedrukte, zegel vertoont een bonte verzameling van 
boeken en tijdschriften, waaruit het Russische volk zijn poli
tieke wijsheid kan putten. 

Op de tweede zegel zien we een vader met zoon — öf een 
onderwijzer met leerling — öf misschien een partijgenoot met 
een aan hem toevertrouwde pupil — verdiept in een dagblad 
om zich van het politieke wereldgebeuren op de hoogte te 
stellen! Ze zijn in rasterdiepdruk uitgevoerd. 

Met een heel eenvoudig, maar fijn plaatdrukzegeltje, waarop 
afgebeeld een vederpen met een brandende toorts — het sym
bool van een licht en warmteverspreidende vuurgloed ■— her
dacht Zweden in 1945 zijn 300jarige vrije pers. 

De Duitse Zeitungsmarke geeft een aardig beeld hoe de 
posterijen het dagelijks nieuws als in spoedbestelling van het 
ene uiterste der aarde naar het andere brengen. Het verscheen 
in 1939 en werd in rasterdiepdruk uitgevoerd. 

Om de aandacht van de wereld te bepalen bij het vreiagstuk 
van de hereniging van Griekenland en Cyprus, hebben de 
Griekse posterijen onlangs een serie postzegels uitgegeven, 
weiarop een gedeelte is afgedrukt van het debat dat het Engel
se parlement over deze kwestie voerde. Door over deze in drie 
talen gedrukte publikatie, op drie verschillende postzegels, een 
zwarte schandvlek te werpen, willen de Grieken hun veront
waardering uitspreken over deze gang v£in zaken. 

We hebben zo het vermoeden dat ondanks deze Griekse 
protestuiting de Britten hun eenmaal verworven steunpunten, 
aan de noordelijke ingang van het Suezkanaal, node zullen 
prijsgeven! 

Het in 1954 verschenen Duitse zegel, dat nu in bespreking 
komt, staat in zeer nauw verband met dit speciaal aan de 
Pers gewijde postzegelpraatje. Het is een in plaatdruk uitge
voerd gelegenheidszegel, uitgegeven ter herdenking van de 
100jarige geboortedag van de uitvinder der Linotyperegelzet
machine: Otto Mergenthaler. We zien hier het portret van de 
uitvinder met een afbeelding van de door hem uitgevonden 
machine. Hij werd op 11 mei 1854 in Duitsland geboren, terwijl 
zijn uitvinding in Amerika tot stand kwam. Zijn eerste bruik

latelie MV 
bare machine werd dan ook in 1886 bij de New York Tribune 
geplaatst. 

Na alle bekende en onbekende pogingen om zetmachines te 
fabriceren, is zijn uitvinding toch gebleken de enig bruikbare 
te zijn voor het machinaal zetten van dagbladen. De grote ont
wilckeling van het dagblad is voor een groot deel te danken 
aan deze uitvinding, die gecombineerd met vernuftige telex
a"pparaten en machtige rotatiepersen, in staat is het wereld
nieuws in een minimum van tijd over de aardbodem te ver
spreiden. 

Tot slot een aardig zegeltje, dat hoewel niet bepaald in het 
kader van dit artikel passend, werd uitgegeven door de repu
bliek Ecuador, en dat we gaarne een plaatsje in deze bespre
king gunnen. Er was nog juist een plekje vrij en het bloed 
kruipt nu eenmaal waar het niet gaan kan! Het betreft hier 
een zegel dat verscheen als bestrijding van het analfabetisme 
en dat zo aardig de sfeer van het onderwijs weergeeft, waar
mee we allen dagelijks te maken hebben. Hoe glundert deze 
knaap die zo triomfantelijk zijn ABCboekje laat zien, terwijl 
we tevens kunnen constateren dat 6 X 26 in Ecuador evengoed 
156 is als in onze lage landen. 

Het werd in rotogravure uitgevoerd. 
Wanneer we in een volgend artikel nog eens uw aandacht 

vragen, is het voor een serie zegels die voor het merendeel 
betrekking hebben op de grafische technieken als zodanig, met 
daarnaast enkele zegels die zijdelings verband houden met de 
grafische industrie. JAN Y. VAN DER HEIDE. 

Stempels ^̂ ^̂ f̂/.. 

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

Gelegenheidsstempels. 
Voor de afstempeling der op 13 mei j.1. verschenen zomer
zegels, die op genoemde datum, geplakt op de verplichte 
handelaarscouverten op de postkantoren werden aangebo
den, was het hierbij afgebeelde speciale eerstedagpost
stempel in gebruik. 

Ter gelegenheid van de regionale tentoonstelling „De Ach
terhoek op volle toeren" te Winterswijk van 17 t/m 25 mei 
j.1. was op het tentoonstellingsterrein een tijdelijk bijpost
kantoor gevestigd in het autopostkantoor, dat echter — voor
zover ons bekend — uitsluitend de dagtekeningstempels Auto
postkantoor en geen speciaal poststempel gebruikte. 

o  o 100 JAAR DlERfiAARDE 
cc7vsin ROTTERDAM 
, 1937 , r 
L_ . . J ^ ■—I 

AMSTE R D A M 
DIAMANTSTAD 

' T _ ' * 

I5\/f5 

^4,'HOORN 600 JAAR STAD 
FEESTELUKEHEFDENKIN6 
266 7M 1371957 

Machinestempels. 
Gedurende de maand mei zouden te Dordrecht, "Rotterdam 
C.S. en Schiedam jubileumstempels in de hierbij afgebeel
de uitvoering worden gebruikt voor het 100jarig bestaan der 
Rotterdamse Diergaarde. Wij zagen van Dordrecht en Schie
dam inderdaad deze vlag in de aldaar gebruikte stempel
machines, doch van Rotterdam troffen wij tot dusver geen 
afdruk aan. Wellicht een stil protest tegen dit wel zeer fan
tasieloos jubileumstempel, dat men bijv. in Zwitserland of 
Duitsland ongetwijfeld met één of meer aardige dierafbeel
dingen zou hebben opgeluisterd! 

De „De Ruyter"stempelvlag, zoals afgebeeld in het april
nummer werd te Amsterdam en Rotterdam op 14 mei j.1. 
overgebracht naar de op de resp. hoofdkantoren gebruikte 
stempelmachines. 

De bekende vlag met aanbeveling voor de verkoop van 
zomerzegels kwam dit jaar op 13 mei in gebruik te Amster
damC.S., Eindhoven, 'sGravenhage, Hilversum, Nijmegen 
en Rotterdam C.S. 

Van 15 mei tot 13 juli wordt te Amsterdam de hierbij 
afgebeelde vlag „Diamantstad" gebruikt, die we van 15 tot 31 
mei met AmsterdamC.S. en sedert 31 mei met datumstem
pel Amsterdam aantroffen. 

Te Alkmaar wordt van 15 mei t/m 30 juni de eveneens 
hierbij afgebeelde vlag voor het 600jarig bestaan van de 
stad Hoorn gebruikt, terwijl sedert 31 mei t/m 30 juni een 
soortgelijke vlag voor 600 jaar Edam in de machine te Am
sterdam C.S. wordt gebruikt. Laatstgenoemde vlag hopen wij 
in het volgende nummer af te beelden. 

Typenraderstempels. 
Op 27 februari j.1. werd de naam van het poststation Capel

le a/d IJsselKanaalweg gewijzigd in Capelle a/d IJsselOost. 
6.5.1957. Gevestigd bijpostkantoor GroningenFloresstraat. 
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Diverse postzegels werden ons ter reproduktie afge
staan door de postzegelhandel K. Beunder te Krimpen 
aan de Lek, Postbus 13. 

EUROPA 
BELGIË 

80 

Ter gelegenheid van de Dag van de Postzegel, welke 
hier op 19 mei j l . werd gehouden, verscheen op deze 
dag, uitsluitend in het tijdelijk postkantoor op de 
Tentoonstelling voor postpropaganda te Brussel, een 
postzegel, welke vanaf 20 mei tot 20 juli ook aan 
de overige postkantoren verkrijgbaar is gesteld. De 
genoemde tentoonstelling werd van 19—26 mei j l . 
gehouden in het Postgebouw. 

Het zegel is in plaatdruk vervaardigd in de Zegel-
drukkerij te Mechelen in vellen van 30 zegels met zegel
afmeting 28x39 mm en tanding 11Ï4- Het geeft een 
afbeelding naar een oude gravure van Burgkmair, voor
stellende het ontvangen van een brief van een bood
schapper door keizer Maximiliaan I. De gravering naar 
deze plaat geschiedde door C. Leclercqz te Brussel. De 
waarde en kleur zijn: 2 f. Bordeaux-rood. 

De jaarlijkse Kulturele serie postzegels waarvan 
de toeslag dit jaar ten goede komt van de Charles 
Plisnier-stichting en de stichting Lodewijk de Raet, 
verscheen op 23 mei j l . Zij bestaat uit de zegels: 

Plisnier en A. Rodenbach, schrijvers. 
Vliebergh en Wilmotte, onderwijzers. 
P. Pasteur en J . Hoste, advocaten. 
L. de Raet en J . Destree. 
C. Meunier en C. Permeke, resp. 
beeldhouwer en schilder. 
L. Gevaert en E. Empain, indus
triëlen. 

Voor de pakketpost verschenen 3 zegels in nieuwe 
tekening, welke voor alle drie waarden gelijk is. Het 
zijn de waarden; 
14 f. groen. 
19 f. zwartgrijs. 
22 f. rood. 

BULGARIJE 
De 4 postzegels met afbeeldingen van vruchten, door 

ons gemeld en afgebeeld in het meinummer 1956 op blz. 
97 verschenen in gewijzigde kleuren, nl . ; 
4 st. lichtgroen, appels. 

st. roodbruin, peren. 
16 st. rose, tomaten. 
44 st. geelbruin, druiven. 

Een lo-jarig luchtpost-jubileum was aanleiding tot 
de uitgifte van een postzegel van 80 st. donkerblauw, 
met afbeelding van een vliegtuig. Het is een zegel 
voor de luchtpost, vervaardigd in rasterdiepdruk, op 
papier zonder watermerk en met zegelafmeting 44x26 
mm, tanding 13, 

c + 5 c. 
C + 20 C 
20 + 30 
+ 50 c. 
+ I i . 

c 

4 f. + f. 

DENEMARKEN 
Op 15 mei j l . verschenen twee postzegels ter her

denking van het 150-jarig bestaan van het Nationaal 
Museum te Kopenhagen. De zegels werden ontworpen 
door Viggo Bang en gegraveerd door Bent Jacobsen. 
Zij werden in plaatdruk vervaardigd in vellen van 
50 zegels, met zegelafmeting i ^ x normaal afmeting 
der zegels van dit land, tandmg i2'/4. Deze zegels zijn: 
30 ö. rood, het prinselijk paleis waarin het museum 

is gevestigd; 
60 Ö. donkerblauw, wagen van de zonnegod. 

DUITSLAND 
Bondsrepubliek 

Op 18 mei j l . verscheen een postzegel ter herdenking 
van Paul Gerhardt (12.3.1607—27.5.1676) de grootste 
dichter van liederen voor de Evangelische kerk. 

Het zegelontwerp is van Leon Schnell. De plaatdruk 
werd verzorgd door de Bondsdrukkerij te Berlijn op 
papier met watermerk , ,DBP" met zegelafmeting 27,5 
X32,3 mm en tanding 14. Het zegel is: 
20 (pf) rood, portret 

Berlijn (West-) 
Wij geven thans de afbeelding van de beide op 27 

april j l . verschenen postzegels uitgegeven ter ge
legenheid van de Internationale Bouwtentoonstelling 
,,Interbau", gemeld in ons vorige nummer op blz. 127. 
Vermoedelijk zou op 6 juli nog een zegel van 20 (pf) 
rood, deze beide zegels komen aanvullen. Dit zegel 
zal de maquette van de tentoonstelling met radiomast 
weergeven. 

Saarland. 
Het loo-jarig bestaan van de stad Merzig werd op 

een postzegel van 15 f, donkerblauw, herdacht, met 
afbeelding van een kerk en het wapen der stad. Het 
zegelontwerp is van E. Grittmann en de gravering van 
E. Falz. Het zegel is in plaatdruk vervaardigd op 
papier met watermerk DBR met zegelafmeting 33 x 28 
mm, tanding 14. 

Democratische Republiek 
De in ons vorige nummer op blz. 127 gemelde 2 post

zegels, uitgegeven op 25 april jl. ten bate van de 
oprichting van het gedenkteken te Ravensbrück, werden 
ontworpen door R. Skribelka te Berlijn. De rasterdiep

druk geschiedde op papier met watermerk ,,DDR en 
kruisbloem*'. Zij verschenen in miljoenen-oplage. 

Op 30 april jl. verscheen een postzegel ter gelegen
heid van de Xe internationale rijwielwedstrijd voor de 
vrede. Dit zegel werd ontworpen door E. Petersen te 
Berlijn. Druk, papier en oplage als voor bovengenoemde 
zegels, en zegelafmeting 27x32 mm (beeldmaat 23x28 
mm). Het zegel is: 

5 (Pf), oranje, Ku Ituurpaleis te Warschau, Rode 
Raadhuis te Berlijn en Karelsbrug te Praag, met elkaar 
verbonden door de routelijn der wedstrijd. ^ 

Op 3 mei j l . werden 3 postzegels uitgegeven ter aan
moediging van de kolenproduktie. Deze zegels werden 
ontworpen door Gerhard Heiss te Leipzig en vervaardigd 
overeenkomstig bovengenoemde zegels. De twee laagste 
waarden hebben zegelafmeting 43 X 25 ,5 mm (beeldmaat 
39x22 mm), de hoogste waarde heeft zegelafmeting 
27x32 mm. (beeldmaat 23x28 mm). Het zijn de zegels: 
10 (pf) groen, schepradmolen. 
20 ,, bruin, transporteur. 
25 ,, grijsblauw, mijnwerker aan de arbeid. 

De hoogste waarde is in beperkte oplaag verschenen,, 
de beide andere waarden in miljoenen-oplage. 

Op 7 mei j l . verschenen 2 postzegels ter gelegen
heid van de loe werelddag van het Rode Kruis. Het 
ontwerp voor deze zegels is van Hajo Rose met Harry 
Priess in gezamenlijke arbeid. De druk geschiedde 
overeenkomstig bovengenoemde zegels in de V.E.B. 
grafische werkplaatsen. De zegelafmeting bedraagt 
43x25,5 mm (beeldmaat 39x22 mm). De zegels zijn: 
10 (pf) groen, zwartbruin en rood, Henri Dunant op 

middelbare leeftijd en gestyleerde aardbol; 
25 (pf) blauw, zwartbruin en rood, Henri Dunant op 

gevorderde leeftijd en gestyleerde aardbol. 

Krrrrr" 
FRANKRIJK 

Wij geven thans de afbeelding van het zegel van 
12 f. met gezicht op Uzès, dat op 29 april jl. in de 
zgn, landschappenserie verscheen. Het zegel werd ont
worpen en gegraveerd door Serres en in plaatdruk 
vervaardigd in horizontaalformaat 36x22 mm, t. 13 
met 50 zegels per vel, de kleuren zijn blauw en bruin
geel. 

Op i8 mei j l . verschenen het eerst op enkele kantoren 
en op 20 mei op de overige postkantoren de reeds door 
ons in het vorige nummer aangekondigde 5 postzegels, 
gewijd aan ,,Helden van het Verzet*' uit de laatste 
wereldoorlog. Deze zegels zijn alle in het bekende ver
ticaal formaat 22x36 mm, vervaardigd in plaatdruk 
in vellen van 50 zegels en tanding 13. Het zijn: 
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8 f. geelbruin, Jean Moulin (1899-1943); zegelont-
werp en gravering van Cottet . 
Moulin was in juni 1940 de jongste burgemeester 
in Frankrijk en wel van Eure et Loir. Na zijn 
afzetting door de Vichy-regering gmg hij naar 
Loden waar hij door generaal de Gaulle als 
diens afgevaardigde voor Parijs werd aangewezen. 
Hij daalde als parachutist in de nacht van 31-12-
1941 in het gebied der Rhone-monding en begon 
aanstonds zijn werk als formeerder van een 
geheim leger alsmede de vorming van een rege
ring voor strijdend Frankrijk, welke de Nationale 
Raad van het Verzet werd geheten en waarvan 
hij de eerste voorzitter werd. Op 21-6-1943 werd 
hij te Caluire gearresteerd en vervolgens naar 
Duitsland getransporteerd. Door de ondergane 
martelingen stierf hij echter onderweg daarheen 
op 8-7-1943. 

10 f. zwart en blauw, Honoré d 'Estienne d 'Orves 
(1901-1941); zegelont werp en gravering van 
Decaris. 
Orves was marine-officier en ontsnapte uit 
het eskader van A lexandrié, waarna hij zich 
in de zomer van 1940 bij de vrije strijdkrachten 
voegde. Hij was de eerste officier, die als para
chutist in het bezette gebied landde. In Bretagne 
richtte hij zijn eerste clandestiene radiostation 
in. Hij werd gevangengenomen en ter dood ver
oordeeld en op 29-8-1941 gefusilleerd. 

iz f. geelbruin en groen, Robert Keiler (1899-1945); 
zegelontwerp van Camagny, gravering van 
Meunier. 
In de eerste wereldoorlog had hij als 17-jarige 
dienst genomen bij de marine, ging later in dienst 
van de P . T . T . ; werd daar ingenieur. In 1940 werd 
liij gemobiliseerd en nam in 1941 contact op met 
een verzetsgroep. Hij slaagde er in een afluistpr-
post aan te brengen voor lange afstandgesprekken 
der Duitse verbindingen (dit was bron , , K " ) , 
Deze werd echter ontdekt en Keiler werd op 
25-12-1942 gearresteerd. Hij werd eerst naar 
Oranienburg getransporteerd en vervolgens naar 
Bergen-Belsen, waar hij in 1945, weinige dagen 
voor de bevrijding, overleed. 

18 f. violet en zwart. Pierre Brossolette (1903-1944); 
zegelontwerp van Spits , gravering van Cheffer. 
Brossolette was journalist en begaf zich aan
stonds in de verzetsbeweging. Hij vestigde in de 
rue de la Pompe te Parijs een boekwinkeltje, dat 
echter hoofdzakelijk diende voor correspondentie
adres voor de verzetsbeweging en ook voor het 
houden van geheime bijeenkomsten. Hij gaf vele 
berichten door naar Engeland. In het begin van 
1944 werd hij gearresteerd en pleegde op 22-3-
1944 zelfmoord door uit de 5e verdieping van het 
Gestapo-gebouw aan de Avenue Foch 84 te 
springen. 

20 f. groenblauw en blauw, Jean Baptiste Lebas 
(1878-1944); zegelontwerp en gravering van 
Cami. 
In 1908 was hij raadslid en 4 jaar later burge
meester van Roubaix. In 1919 werd hij afgevaar
digde en in 1936 kwam hij aan het Ministerie van 
Arbeid voor sociale hervormingen. Tweemaal 
werd hij als minister in een ministerie opgenomen 
nl. in 1937 en 1938. In 1940 nam hij deel aan het 
i^erzet tegen de bezetter, werd op 23-5-1941 
gearresteerd en naar Duitsland gevoerd, waar 
hij op 10-3-1944 tengevolge van ui tput t ing 
stierf. 

Op i^juni j l . verscheen het eerst te Quesnoy en op 3 
jimi op de overige postkantoren een postzegel van 8 f. 
donkergroen, in de zgn. landschappenserie. Het zege! 
geeft een kijkje op het bolwerk en toren der stad Ques
noy. Zegelontwerp en gravering zijn van Pheulpin. 
De druk geschiedde in plaatdruk in vellen van 50 zegels 
met afmeting 2 2 x 3 6 mm en tanding 13. 

Op dezelfde da tum verscheen het eerst te Parijs en op 
3 juni op de overige postkantoren een postzegel van 12 f. 
geelbruin en blauw, ter herdenking van het 150-jarig 
bestaan van de rekenkamer. Het zegelontwerp is van 
Serveau en de gravering van Pheulpin, De druk geschied
de in plaatdruk in vellen van 50 zegels met zegel-
afmeting 3 6 x 2 2 mm en tanding 13, 

Het vertoont a t t r ibuten zoals weegschaal, oorkonden 
e.d. alsmede de Franse adelaar en vlaggen, en de jaar
tallen 1807-1957. 

De weldadigheidsserie 1957 met portretten van 
bekende personen zullen het eerst op 15 juni aan speciale 
kantoren verkrijgbaar zijn en op 17 juni a .s . op de 
overige postkantoren. De in plaatdruk vervaardigde 
zegels in verticaal formaat 22 X36 mm worden in vellen 
van 50 zegels vervaardigd met tanding 13, Het zijn: 
12 f. + 3 f. Joinvil le (1224-1317) historicus, raads

man van Lodewijk I X ; zegelontwerp van 
Lalau en gravering van Cami; 

12 1, + 3 f, Bernard Palissy (1510-1590), grond
legger voor de aarde werk kunst, beroemd 
om zijn mooie vazen. Hij stierf in de 
Bastil le waar hij als hugenoot was opge
sloten; zegelontwerp van Muller en 
gravering van Serres; 

i.̂  f- (- 5 i- Quentin de Ia Tour (1704-1788) schilder; 
zegelontwerp van Lemagny en gravering 
van Pheulpin; 

15 f. -I- 5 f. Lamennais (1782-1854), filosoof, en 
theoloog; zegelontwerp en gravering 
van Mazelin; 

18 f. )- 7 f, George Sand (Aurora Dupin 1804-1876) 
schrijfster; zegelontwerp en gravering 
van Lemagny; 

18 f. -f- 7 f, Jules Guesde (1845-1922), politicus 
schoonzoon van Marx}; zegelontwerp 
en gravering van Cottet, 

Op 20 juni a ,s . verschijnt het eerst te Parijs en op 
22 juni op de overige postkantoren een postzegel gewijd 
aan Openbare Werken. Het is een zegel van 30 f.; zegel
ontwerp van Serveau en gravering van Piel. Het geeft 
een afbeelding van diverse werken zoals bruggen- en 
wegenbouw enz. Het zegel wordt in plaatdruk vervaar
digd in vellen van 50 zegels met zegelafmeting 3 6 x 2 2 
mm en tanding 13. 

Op 8 juli a . s . verschijnt in de landschapserie een 
nieuwe postzegel van 12 f. met een afbeelding van de 
haven van Brest . Zegelontwerp en gravering zijn van 
Cheffer. Druk, afmeting enz. als boven gemeld. 

ITALIË 
In de koerserende serie postzegels met afbeelding 

van een oude munt zullen nog de waarden verschijnen 
van I , 6, 30 en 65 Lire, 

L U X E M B U R G 
Op 17 juni a . s . verschijnen hier 2 postzegels ter 

herdenking van het eeuwfeest van de geboorte van 
Lord Baden Powell of Gilwell en het 50-jarig bestaan 
van de internationale padvindersbeweging. De beide 
zegels, in gelijke tekening, vertonen het portret van 
de stichter dezer beweging alsmede enkele insignes. 

De zege lont werpen zijn van Sem Hartz . De plaatdruk 
werd uitgevoerd bij Joh . Enschedé en Zn. Grafische In
richting te Haar lem. De zegelbeeldmaat bedraagt 30 x 
37 m m ; de ze<,vh /\\n-

2 f. oker en olijfgroen, portret en emblemen van de 
Luxemburgse padvindersorganisaties, de , ,Fe
derat ion Nationale des Eclaireurs Luxembour-
g e o i s " en de ,, Let ze burger Scou ten" ; 

2,50 f. roodachtig- en blauwachtig violet, portret en 
de insignes der organisaties ,,Letzeburger 
G u l d e n " en ,,association des Girl Guides 
Luxembourgeoises ' ' . 

Op dezelfde da tum verschijnen tevens 3 postzegels als 
propaganda voor de Kinderkliniek , .Fondation Prince 
Jean- Princesse Josi^phine-Charlotte". 

Deze zegels werden vervaardigd bij Courvoisier S.A. 
in Zwitserland. De rasterdiepdruk geschiedde in vellen 
van 25 zegels met zege laf meting 28 x 33,5 mm. Het zijn: 
2 f. lichtsepia en donkerbruin, portret van prins 

Henri (zoon van kroonprins Groothertog Jan en 
Groothertogin Josephine Charlotte) naar een foto 
van E d . Kut ter J r . 

3 f. lichtblauwgrijs en donkergroen, maquette van de 
kliniek (ontwerp van de architecten P . Werner en 
Ch. Colling). 

4 f. licht- en donkerultramarijn, portret van prinses 
Marie-Astrid (dochter van Groothertog en Groot-
hertogin voornoemd). 

M O N A C O 
Op II niji j l . verscheen de door ons reeds aangekon

digde serie postzegels met portret van prinses Grace 
ter herdenking van de geboorte op 23 januari j l . van 
haar dochter Caroline Louise Marguerite. Zie april-
nummer biz. 97), De zegels met afmeting 2 6 x 3 1 min 
zijn: 

1 f. leigrijs 25 f, groenblauw 
2 f, groen 30 f. donkerpaars 
3 f. bruin 60 f. rood 
5 f. karmijnrood 75 f. oranje 

15 f, rose. 

Wij geven hierbij de afbeelding van een der drie 
zegels, welke alle de zelfde afbeelding vertonen, en 
werden uitgegeven ten bate van de V.V.V, in dit land. 
De zegels werden door ons bereids gemeld in het vorige 
nummer op blz. 128. 

De 85ste verjaardag van koning Haakon VÏI zal op 
3 augustus a ,s . aanleiding zijn tot de uitgifte van 
een herdenkingspostzegel. 

O O S T E N R I J K 
De straf port-serie werd op 30 april j l . uitgebreid 

met een zegel van 73 g r . . rood. 

Ook hier werd de Xe Internationale Wielerwedstrijd 
voor de vrede , ,Praag-Berl i jn-Warschau" op de post-
postzegel herdacht. Het betreft hier ^e uitgifte op 4 mei 
jL van 2 postzegels met zegelbeeldmaat 21 x 27 mm en 
zegelafmeting 2 5 x 3 1 mm, tanding 12^4. vervaardigd 
in rasterdiepdruk op papier zonder watermerk. Deze 
zegels zijn: 
60 gr. blauw, fietswiel en bloem, 
1,50 Zi . karmijnrood, wielrijder in race. 

Een officiële eerste dag enveloppe werd hiertoe uit
gegeven . 

Op 27 aprii I. veröclieen een »ene van 7 postzegels 
gewijd aan beroemde Poolse dokters . Deze zegels geven 
een portret als afbeelding. Zij zijn vervaardigd m raster-, 
diepdruk gecombineerd met boekdruk. De zegelafmeting 
bedraagt 25y2>^3iVi m m ; tanding 1 2 x 1 1 / 2 . De zegels 
zijn: 
10 gr. sepia en blauw. Dr. Sebastian Petrycy 

(1550-1626). 
20 gr. rood en helgroen, Dr. Woiciech Oczko 

(1537-1639). 

mmmuMmmm 
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40 gr 

60 gr 

I 35 Zl 
a,50 Zl 

3 Zl 

grij^ t n oranje Dr Jedrzei Sniadecki , 
(1768 1838) 
roodviolet en lichtblauw Dr T>tu<ï Cha 
lubinski (1820 i88g) 
zwart en groen Dr Jozef Dietl (1804 1878) 
violet en karmijn Dr Benedykt Djbowbki 
{1833 1930) 
donkerolijf en paarb Dr Henryk Jord in 
{1842 1907) 

Voor deze zegeK werden twee verschillende officitle 
eer'ite dag enveloppen uitgegeven 

Het m ons \or ige nummer op blz 128 gemelde en 
afgebeelde zegel \ a n 4 4 2 Z! \oor de luchtpost ver 
scheen op 18 mei j 1 in een m 1 nlatuurvelletje met 
afmeting 5^2X7^^^ cm De kleur \ m het zegel is ook 
thans blauw, maar de omranding vin het velletje 
alsmede het opschi ift d i t dit velletjt bt t rekking heeft 
op de 7e Poolsp nation lie pnstzpepltentoon'itelling is 
in rose 

OCOKJCOUKA 
mmm 

fUATEUSrVClKA 

De eerste europese dame'^kiinpioenschappen turnen, 
welke op =, mei jl te Boekarest werden gehouden, waren 
aanleiding tot de uitgifte van 4 postzegels uitgevoerd 
in ns te rd iepdruk en met afbeeldmgen op de sport be 
trel Kmg hebbende nl 
20 b athletiek 
35 I) hoo^sprmgen 
55 b paardturnen 
I L 75 acrobatiek 

Ter gelegenheid v in het Nation lal Congres voor 
Medische Wetensclnppcn dat op 5 en 6 mei jl te Boeka 
rest werd gehouden verschenen 4 postzegel* in raster
diepdruk n! 
20 b donkergroen Dr G Marinescu medisch 

inst i tuut en embleem van het congres, 
35 b donkerroodbruin Dr I Cantacuzino, en 

diens inst i tuut en embleem \ a n het congres, 
55 b roodpaars Dr Victor Babes en diens 

inst i tuut en embleem v in het congres 
I L 75 rood en blauw, medische faculteit van Boe

kires t en Dr N Kretzule<;cu en Dr C, 
D n I 

V Cl wacht wordt een serie postzegels gewijd aan 
de flora v in de Karpaten Deze zegels zijn in n s t e r 
diepdruk vervaardigd a tie met grijze ondergrond en 
gedrukt in vellen van 100 regels waarx in 10 imt een 
geïllustreerd vignet Het /iilleii zyn 

5 1> 
10 b 
20 1, 
SO 1, 
■i'i i. 
I L 
I l 11 
I I 7T 

rhododendron 
daphnia 
hs 
teeuwenbekje, 
gent n a n 
injer 
sleutelbloem, 
inenioon 

R U S L A N D 
Ht t (V festovil V1I1 de Koinsoinola werd herdaclit op 

een postzegel van 60 k veelkleurig met afbeekling 
Vin len gestileerde duif wiarin het embleem van het 
festival in bloeinvorm Het i. een zege! in verticaal 
fori in it 

Het 100 jarig bestaan van de prole tanaats Krasny 
fabriek werd op een postzegel in \er t icaal forma it 
van 40 k licht en donkerblauw en rood herdicht 

Het zegel geeft een ki|kje in de fabriek 
V oorts verschenen 4 veelkleurige post/pgeU m 

groot formaat betrekking hebbende op de handnijver 
heid in verschillende deien der So\jet l me nl 
40 k houtsnijwerk uit de omgeving vin Mo'^kau 
40 k houten voorwerpen uit Holilmomi 
40 k kant uit Wologdi 
40 k beensnijwerk uit het noorden 

Met de iftieelding vin dieren \er.chenen 6 post 
zegelb in veelkleurige druk en in met zegelafnieting 
40 ■̂  30 mm of omgekeerd Het ziiii 
I J k korhoen (hon /on t i a l ) 
20 k damhert (vertitd lil 
30 k eend (horizont lal) 
30 k bison (horizont lal) 
40 k Sibeldier (ver tKi i I ) 
40 k eland (hon/( n t i i!) 

1 CU zet,ci van 40 k ila, herdacht de loo jarige 
geboortedag van de politicus marxist G W Plechanow 
Het zegel vertoont ziin portret 

De 2Sojiri t ,c gtboorted ig van de wiskundige I eo 
narda S i ' e n werd eveneens op een po'tzcgei \ a n 40 k 
maar in de kleuren zw irt en lila herdacht Dit zegel 
vertoont het poitret van de herdachte in mcdul lon 
w i i r m i s t gebouwen en attributen 

Een 3 tal veelkleurige ze^ek alle in de w i n d e 40 k 
IS a m 1 enin gewild nl 
40 k I enm helpt mede een barricade te maken 
40 k I en in in gesprek met een soldaat en een luatioo"^ 
40 k I i'̂ 'nin een ':t"iik I estuderendf 

SAN M A R I N O 
Op 9 luei jl verschenen ^ postzegels als amvul l ing 

op de serie uitgegeven in november 1951 Ook deze 
zegels zijn lindschapzegeK en in de waarden 
2 I 

3 i 
20 t 
Oo L 

rood en groen 
brum en blauw 
blauwgroen en donkeroiijf 
paars en bruin 
indigo en sepi i 

T S JECHOSLOWAKIJE 
Op 30 april jl werden 5 postzegels uitgegeven gewijd 

aan sportgebeurtenissen Twee dezer zegels hebben l>e 
trekking op de Xe internationale wielerwed'tiiid voor 
de vrede nl 

J ^ S o ? ^ 
ti 
f l lSKO 
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60 h . 

60 h. 

60 h. 
De 

30 h. sepia en helderblauw, tourrijders op Wfg; 
60 h. grijsgroen en bruinoker, idem; 

één zegel is gewijd aan de reddingsdienst in de 
bergen, nl . : 
violetblauw en sepia, redders op weg; 
één zegel is gewijd aan het Europees Kaïnpioen
schap boksen in 1957 in Praag gehouden, n l . : 
sepia en oranje, boksers; 
één zegel is gewijd aan het wereldkampioenschap 
boogschieten, gehouden te Praag in 1957, ril.: 
helgroen en zwart, vrouw niet boog. 

wielerwedstrijdzegeis werden ontworpen door 
Zdenek Brdlik en gegraveerd door Ladislav J i r k é ; 

het reddingwezenzegel en het bokszegel werden ont
worpen door Rudolf Klimovicrn gegraveerd resp. door 
Bedrich Housa en Ladislav . l irka; 
_ het boogschutterszegel werd ontworpen door Jan 

Cerny en gegraveerd door Jan Mracek. 
Alle zegels werden gedrukt in de drukkerij der Poste

rijen te Praag in een gecombineerde plaat en r.isterdiep
druk, in vellen van .so zegels niet zegelafnieting 44 y 27 
mm (beeldmaat 41 x 23 uim) of omgekeerd. 

Er werden voor deze zegels twee verschillende eerste
dag enveloppen uitgegeven, welke werden ontworpen 
door |an Cern>cn, gegraveerd door Jaroslav Gold
schni ied. 
' De m ons vorige nummer op blz. 128 gemelde en afge
beelde Comeniuszegels werden uitgegeven op 28 maart 
j l . ter herdenking van het feit, dat 300 jaar geleden 
in Nederland het voorname werk van Conienius ver
scheen getiteld ,,Opera Didactica O m n i a " . 

Voor deze zegels werden twee verschillende officule 
eerste d.ig enveloppen uitgegeven, waarvan er een werd 
ontworpen door Mat Svabinsky en gegraveerd door 
Jimlra Schmidt, en de andere zowel ontworpen .ils 
gegraveerd door Jiri Svengsbir. 

Alle zegels werden in plaatdruk vervaardigd in de 
drukkeiij der Posterijen te Praag. Het groot formaat 
zegel werd gedrukt in velletjes van 4 zegels, de klein
formaat zegels in vellen van 50 zegels. 

Voor het eveneens op genoemde bladzijde gemelde 
zegel voor het ï l l e congres voor landbouwcoóperaties, 
welk zegel in plaatdruk werd vervaardigd in Ixjven
genoemde drukkerij in vellen van ^o zegels, werd even
eens een officiële eerste dag enveloppe uitgegeven, 
ontworpen door Krantisek Hudccek en gegraveerd door 
(Goldschmied. 

T U R K I J E 
Het bezoek dat de preside.it van de Duitse Bonds

republiek, Theodor Heuss, aan Turkije heeft gebracht, 
was aanleiding tot de uitgifte op 5 mei j l . van 1 post
z"gels in gelijke tekening en waarde, met portret van 
deze president. De zegels zijn in een gecombineerde 
ra'terdrepdruk en boekdruk vervaardigd in de drukkerij 
(iiizel Samatlar te Ankara in vellen van .50 zegels met 
zegelafnieting 261/2 X 33 mm en tanding ló ' ' / , . Het zijn 
de zegels: 
40 kurus, bruin en geel; 
40 kuriK. wijnrood en zalmkleur. 

„ B c r g a m a " is het onderwerp voor een tweetal post
zegels dat op 24 mei j l . verscheen. Deze twee zegels 
werden in rasterdiepdruk vervaardigd m de drukkerij 
<,uzel Sanatlar te Istaiiboel in vellen van 50 zegels met 
zegelafnieting 4 i ! i v 2 6 i i mm en tanding 11. Oplage 
I miljoen stuks van ieder zegel. Het zijn: 
50 k. bruin, gezicht op Bergama; 
40 k. gl oen, kennis te Bergama. 

JOEGOSLAVIË 
De i n o n s a p i i l m i m m e r o p blz. 98 aangekondigde serie 

postzegels met afbeeldingen van klederdrachten zal 
vermoedelijk eerst op 2 , september a .s . verschijnen. 
/IJ /a l bestaan uit de zegels: 

10 d. bruin, blauw en ultramarijn, Montenegro
11 d. geel, bruin, scharlaken en zwart , Macedonic' 
30 d. geel, bruin, rood en donkergroen Croat 1. ■' 
■jo d. geel, bruin en blauw, Scrvic; 
7Q d. geel, bruin en zwart, BosnicHerzegowina • 

100 d. geel, bruin, rood en groen, Slovenië ' 
De in ons vorige nummer aangekondigde serie post

zegels met afbeeldingen van bloemen verscheen op 
25 mei Jl. Wij geven hierbij de afbeeldingen 

De jaarlijkse verplichte bijplakzegels ten bate \.in het 
Kode Kruis, gedurende de week van 5—j^ mei jl ziin 
ditmaal voor de gewone post: 
2 d. l ichtblauw, zwart en rood: 
en Strafport: 
2 d . grijs, zwart en rood. 

Beide zegels vertonen dezelfde aliieelding van een 
moeder met kind in een Rode KruHonderkomen (zulks 
ter symbolisering van de hulp welke aan vluchtelingen 
is verleend). 

I J S L A N D 
Voor de luchtpost verschenen 3 postzegels m gelijke 

tekening als die der uitgifte 1952, maar zonder het kleine 
vliegtuig. Het zijn de zegels: 

2 kr. groen, Snaefellsjökull; 
3 kr. blauw, Eiriksjökull; 

10 kr. bruin, Onaefajokull. 
Ieder zegel heeft een oplage van i miljoen s tuks . 
Jn deze maand wordt een postzegel verwacht van 25 

kr. met afbeelding van het paleis van de president, 
terwijl op 2 augustus a .s . 2 postzegels worden verwacht 
gewijd aan de bosbouw. Wnnoedelijk zijn deze in de 
waarden 3 s en 75 a. 

^ÊMSÉ:^^^ —«̂'i 

ZWEDEN 
Het ^ojarig bestaan van de Zweedse Redding Maat

schappij voor Schipbreukelingen werd op i juni j l . op 
een tweetal postzegels (zonder toeslag) herdacht . De 
zegels zijn in gelijke tekening en vertonen een schip in 

nood,waarbij een reddingboot hulp gaat bieden. 
Het ontwerp voor deze zegels is van Torsten 
Billman en de gravering van Sven Ewert . De 
druk geschiedde in plaatdruk met zegelafnieting 
27,25X20,5 min. De waarden zijn: 
30 ó. blauw; 
r,40 kr. rood. 

De 30 d. verschijnt zowel tweezijdig getand 
als 3zijdig, dit laatste voor de postzegelboekjes 
van 20 zegels. 

B U IT E N EUROPA 
ALGIERS 

Het zegel van 15 f. maarschalk Leclerc, dat in no
vember j l . verscheen (zie vorige jaargang blz. 241 en 
270) zal nu verschijnen met de opdruk , , i 8 juin 1940" 
alsmede een toeslagwaarde van 5 f., zulks ter herdenking 
van de oproep van generaal De Gaulle door deze 17 jaar 
geleden op het volk gedaan. 

BAHRAIN 
In verband met de ingevoerde wijziging van het munt

stelsel in het lodelige stelsel verschenen i i post
zegels met opdruk van een nieuwe waarde in , ,Naya 
p a i s e " . De hoge ruphia waarden bleven ongewijzigd. 
De opdrukken zijn resp. 
1/2 n . p . op 
3 ,, 'A d. 

1 d. 
l'/i d 

2 d. 
2'/2 d . 

3 d. 
4 d. 
6 d. 
9 d. 

»/3 

bruin; 
oranje; 
ultramarijn; 

. groen; 
roodbruin; 
rood; 
violet ; 
ultramarijn; 
lilarose; 
olijfgroen; 
groen. 

BOLIVIA 
De in ons vorige nummer oji blz 128 gemelde zegels 

niet opdruk van een gewijzigde waarde dienen nog te 
worden aangevuld met de volgenden: 
voor de gewone post: 
1000 b op 10 b ; 
2000 b op 5 b ; 
en vooi de luchtpost: 
3000 b op 5 b ; 
5000 b op 10 b . 

BRAZILIË 
Het eeuwfeest van de wetenschappelijke beschrijving 

van het spiritualisme werd op 18 april j l . herdacht op 
een postzegel van 2,50 C r ï , bruin. Dit zegel werd in 
rasterdiepdruk vervaardigd op papier met watermerk 
en in het bekende horizontaal formaat 41 x 29 mm en 
tanding 11''2. Het zegel vertoont het portret van Allan 
Kardec en diens boek over het spiritisme dat in 1857 
te Parijs verscheen, alsmede een aardbol . 

Ier gelegenheid van de Jeugdspelen 1957 verscheen 
een postzegel van 2,50 CrS, bruin, met afbeelding van 
een briigturner en bergen als achtergrond. Het zegcl
ontwcrp is van Portinari en de druk geschiedde in raster
diepdruk. 

De 
CANADA 

loojarige sterfdag van David Thompson, een 
— — j«.^w ji,,.i^nig ïuii iviiviu »iiuiujjsoii, een 

Canadese landonderzoeker en aardrijkskundige, werd op 
5 juni j l . op een postzegel van 5 c t . , blauw, herdacht. 
Het zegel geeft een afbeelding van deze man met een 
sextant, alsmede de afbeelding van een kaart van een 
deel van Canada. Het ontwerp voor di t zegel is van 
Geo A. Gunderson. De plaatdruk geschiedde in de 
Canadian Bank Note Company te Ottawa. 

CHINA (Volksrepubl iek) . 
Op I mei j l . werden twee postzegels uitgegeven ter 

herdenking van de eerste groep in China vervaardigde 
vrachtauto 's door de volksfabriek. Deze zegels zijn 
in de afmeting 43 x 79 mm en met tandmg 14. De waar
den enz. zijn: 
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4 fen, l ichtbruin, gezicht op de ie automobielfabriek 
te Changchun; 

8 fen, verzamelplaats der afgewerkte au to ' s in de 
fabriek. 

COLUMBIA 
De 25ste verjaardag van de Landbouw Credietbank 

werd op 5 maart j l . herdacht met de uitgifte van 4 post
zegels in rasterdiepdruk uitgevoerd door De La Rue S: 
Co. Het zijn de zegels: 
1 c . olijfgroen, boerenbedrijf en hand die een munt in 

een spaarpot steekt ; 
2 e. l ichtbruin, landboiiwtractor; 
5 c. l ichtblauw, embleem; 
5 c. bruin, paarden en koeien. 

E G Y P T E 
Het in ons vorige nummer gemelde zegel uitgegeven 

ter herdenking van de 150ste verjaardag van de Britse 
nederlaag bij Rosetta, verscheen op 28 maart jL in een 
oplage van 50.000 s tuks , evenals het op 21 maart j l . 
verschenen en door ons gemelde Moederdagzegel. 

.Op 27 april jL verscheen de reeds in 1Q42 vervaar
digde maar niet uitc;egeven serie postzegels ter her
denking van het eeuwfeest van de El Azhar Universi tei t . 
■ Het nietverschijnen was een gevolg van politieke 
redenen. De zegels verschenen thans met opdruk 1957 
en zijn: 
10 m. violet ; 
15 m . roodpaars; 
20 m. grijs. 

De heropening van het Suezkanaal werd op een post
zegel van 100 m, blauw en groen, herdacht . Het zegel 
is in dezelfde tekening als die welke werd uitgegeven 
ter herdenking van de nationalisatie van het kanaa l , 
n l . een schip over het kanaal . Het opschrift luidt 
ver taa ld : , ,Nationalisatie van de Suezkanaa! Maat
schappij garandewt vrijheid van zeevaart. Weer ge
opend 1957 . " 

Op 4 mei j l . verscheen een postzegel van 10 m , , 
lichtblauwgroen, met afbeelding van de strook bij Gaza 
en met het inschrift dat vertaald luidt : , ,Gaza, deel 
van de Arabische n a t i e " . Van de oplage van 600.000 
stuks werden 100.000 overdrukt met het woord , ,Pales
t i n e " . 

FORMOSA 
Op 12 mei j l . verschenen 2 postzegels gewijd aan 

de invloed van de moeder op de kinderen. Het zijn; 
40 c. groen, de moeder van Mencius {372289 v . Chr.) 

zet haar zoon tot gewijde studie aan ; 
I 3. gebr. Sienna, de moeder van maarschalk Yueh 

FeT (1103U41) prent haar zoon de deugd van 
trouw aan het vaderland is door zulks op zijn rug 
te schrijven, 

INDONESIA 
Wij geven thans de afbeelding van een der in ons 

vorige nummer op biz. 129 gemelde en op l o mei j l . 
verschenen zegels, uitgegeven ter herdenking van het 
feit, dat 100 jaar geleden de telegraaf in di t gebied 
in gebruik werd gesteld. De zegels zijn alle met gelijke 
afbeelding van een seinsleute! en telegraafImt. Op dit 
lint s taa t in telegraaftekens vermeld , ,PTT INDO
N E S I A " en indrukle t ters , ,100TAHUN T E L E G R A F " 
Drukker en ontwerper zijn ons nog niet bekend. De 
zegels zijn vervaardigd in rasterdiepdruk in vellen van 
100 zegels ( l o x i o ) en hebben kamtanding 12^4 Alle 
waarden hebben als etsingnummer: A i , uitgezonderd 
de 15 sen, die etsingnunuuer B i draagt . De waarden 
en kleuren zijn: 
10 sen, rood 50 sen, roodbruin 
15 sen, blauw 75 sen, groen 
25 sen, grijs. 

IRAK 
Ter gelegenheid van de Week van de Vooru i tgang" 

verschenen op 8 april j l , 3 postzegels, uitgevoerd in 
rasterdiepdiuk, bij Courvoisier m Zwitserland, ver
tonende het portret van koning Faisal II in medail lon, 
waarnaast een andere afbeelding. Het zijn de zegels: 

if. blauw en geeloranje, moderne weefmachine; 
10 f. veelkleurig, pijpleiding; 
40 f. veelkleurig, moderne brug. 

Ter gelegenheid van de opening van een landbouw
tentoonstelling te Bagdad verscheen een postzegel 
van 10 f. in groot verticaal formaat. Verdere gegevens 
zijn ons nog niet bekend. 

ISRAEL 
De Tabil (postzegeltentoonstelling) zegels zullen 

niet , zoals aanvankelijk de bedoeling was, in driehoeks
vorm verschijnen. Dit plan bleek om technische redenen 
niet uitvoerbaar. Thans wordt naar een andere uitgave 
gestreefd. 

De postzegel voor de Ve Maccabiah (sportspelen) 
welke in augustus a.s . zal verschijnen, zal , ,hamer
werpen" tot onderwerp hebben. 

Een serie postzegels gewijd aan de koopvaart zal 
eveneens in augustus verschijnen en bestaan uit : 
10 pr. hebreeuws schip uit de tijd van Salomo; 
20 pr. de , , N i r i t " . 
30 pr. de , , Shomron" ; 
ïooo pr. de vrachtboot , ,Z ion" . 

De eer*te drie zegels zijn in horizontaal fonïiaat 
met afmeting 3 7 x 2 3 mm, het laatste zegel in groot 
horizontaal formaat met afmeting 5 7 x 2 3 mm. 

KOREA (Zuid) 
Op 26 maart j l . verschenen 2 postzegels ter ge

legenheid van de 82ste verjaardag van president Sing
man Rhee. 

L I B A N O N 
De postzegels voor dit gebied ondergingen een kleine 

wijziging in het opschrift, waardoor di t kleiner is 
en alleen betekent Libanon, terwijl het voorheen 
luidde; Libanese republiek. Ook werden de waarden 
nog aangevuld, zodat deze thans bestaat u i t : 
voor de gewone post; met frans opschrift LIBAN; 

7 p . 50 vermiljoen, brug over de Nahrel Kelb; 
10 p . oranjebruin, idem; 
12 p . 50 blauw, idem; 

voor de luchtpost ; 
10 p 
15 p 
20 p 
25 P 
35 P 
65 p 

100 p 

violet , irrigatiekanaal 
oranje, idem; 
olijf, idem; 
grijsblauw, idem; 
olijf, skiers; 
bruinl i la ; 
bru in . 

LIBERIA 
Het éénjarig bestaan van de directe lucht verbind ing 

tussen vliegveld Robertsfield in Liberia en lucht
haven Idlewild bij New York, werd op 2 mei j l . op 
een 6tal postzegels herdacht, n l . : ■ 
voor de gewone post: 

3 c. oranje en blauw, vliegveld Idlewild en het 
PanAmerikaanse vliegtuig , , John A l d e n " , 
dat de eerste vlucht maakte ; 

5 c . het vliegtuig , , John A l d e n " en de bemanning 
voor het vertrek op het vliegveld Robertsfield; 

voor de luchtpost: 
12 c. groen en blauw, als 3 c , gewone post 
15 c . bruin en blauw, als 5 c . , , , , 
25 c. rood en blauw, als 3 c. , , , , 
50 c. blauw en zwart, als 5 c. , , ,, 

MALAKKA 
Wij geven hierbij de afbeelding van de 4 zegels gemeld 

in ons vorige nummer op blz . 12g . 

MAROKKO (Zuid) 
De in ons vorige nummer op blz, 129 gemelde 3 post

zegels, uitgegeven ter gelegenheid van de XlI Ie inter
nationale beurs van Casablanca, welke van 4—19 
mei j l . werd gehouden, zijn voor de luchtpost en wei; 
15 f. steenrood en gi'oen: 
25 f. blauw; 
30 f. bruin, 
alle met dezelfde afbeelding van een vogelvluchtgezicht 
op Casablanca, waarboven een 5puntige cherifijnse 
ster. 

NICARAGUA 
De in ons vorige nummer op blz. 129 gemelde serie 

zegels, uitgegeven ter herdenking van het 50jarig 
bestaan van de internationale padvindersbeweging, 
en die werd gedrukt in de Staatsdrukkerij te Weenen, 
blijkt uit de volgende zegels te bestaan: 
voor de gewone post: 
10 c. sepia en violet, padvindersembleem; 
15 c. zwart en lichtviolet, Wolfclub en embleem; 
20 c. blauw en sepia, padvinder en embleem; 
25 c, groen en roodbruin, Lord Baden Powell; 
50 c. oranjerood en sepia, Joseph A. Harrison, 

stichter der padvinderij in di t land; 
voor de luchtpost: 

3 c. sepia en oran 'e , globe, waarboven elkaar 
grijpende handen en embleem met da tum; 

4 c. blauw en bruin, embleem en portret van Baden 
Powell; 

5 c. bruin en groen, Wolfclub; 
6 c. sepia en violet, vlaggen van Nicaragua en de 

pad vinders beweging; 
8 c. oranje en lichtgroen, knots, bijl, kampvuur 

en embleem; 

30 c. grijs en donkergroen, Joseph A. Harrison; 
40 c. grijs en blauw, onderscheiding van president 

Somoza op de eerste PanAmerikaanse J a m 
boree ; 

75 c. roodbruin en brum, Roverpadvinder; 
85 c. rood en zwart, padvinder; 
I C. groen en bruin, Lord Baden Powell. 

PARAGUAY 
De koerserende wapenserie werd nog met 3 zegels 

uitgebreid, n l . : 
5 c . bruin; 

30 c . bruinoranje; 
20 G. blauw. 

SOMALIELAND (Ital iaans) 
De ins ons februarinummer op blz. 40 aangekondigde 

zegels zijn op 6 mei j l . verschenen. 

SOMALILAND ( B r i t s  ) 
De inwijding van de Wetgevende Raad van dit gebied 

werd herdacht door het aanbrengen van een opdruk 
, ,Opening of the legislative Counci l" op de zegels van 
20 c . en I sh. van de koerserende uitgifte. 

SYRIË 
De verjaardag van de uittocht der vreemde troepen 

ui t di t land werd op een serie van 5 postzegels herdacht , 
n l . : 

I p . bruin, zwaard, en wapen van de republiek; 
15 p . blauwgroen, kaart van Syrië en figuur met 

vrijheidstoorts. 
25 p . violet, president Kuwatly; 
35 p . rood, als 15 p . ; 
40 p . zwart , als 10 p . 

THAILAND 
De 250ste verjaardag van het Boeddhisme werd op 13 

mei j l . op een gtal postzegels herdacht, vervaardigd 
in rasterdiepdruk in Japan. Het zijn; 

5 s. olijfgroen, bidwiel; 
10 s. wijnrood, idem 
15 s. groen, idem 
20 s. oranje, hand en bidwiel; 
25 s. roodbruin, idem 
50 s. roodpaars, idem 

I b . olijfgroen, pagode en sterembleem; 
1 b 25 grijsblauw, idem 
2 b . dof purper, idem. 

T O G O 
Voorafgaande aan de serie postzegels, welke op 30 

augustus a .s . in gebruik zal worden gesteld voor de 
nieuwe republiek, zal op 10 juni een speciale postzegel 
verschijnen als symbool van de onafhankelijke republiek. 

■Dit zal een zegel zijn van 15 f. met afbeeldmg van een 
vrouwefiguur met de vlag van Togo. 

T U N I S 
De serie postzegels, aangekondigd in ons aprilnummer 

op blz. 100 en verschenen op i april j l . , blijken in af
wijking van onze voorlopige opgave te bestaan u i t ; 
1 f. geelgroen 5 f. lila 
2 f. oranjebruin 10 f. karmijnrood 
3 f. resedagroen 20 f. sepia 
4 f. leigrijs 30 f. l ichtblauw. 

De zegels van het 5e congres van het Internationale 
Verbond van Vrije Vakorganisaties zullen in juli a.s . 
worden uitgegeven en bestaan ui t ; 
18 f. allegorische voorstelling; 
20 f. arbeidsbeurs in Tunis ; 
25 f. als 18 f. 
30 f. als 20 f. 

VERENIGDE N A T I E S 
Wij geven thans de afbeelding van het luchtpostzege' 

van 4 c . , uitgegeven op 27 mei j l . en gemeld in ons 
apri lnummer op blz. loo. De kleur van di t zegel is 
bruinrood 

V E R E N I G D E S T A T E N VAN AMERIKA 
Het in ons vorige nummer op blz. 130 aangekondigde 

zegel ter herdenking van het eeuwfeest der Staal
industrie, verscheen op 22 mei j l . het eerst te New York 
ter gelegenheid van de aldaar gehouden 65ste algemene 
vergadering van de Anierikaanse ijzeren staalbedrijven. 
Het zegel symboliseert de groei van Amerika en .laar 
staalindustrie in gelijke opgang, door afbeelding van de 
Amerikaanse adelaar en een gietemmer, welke gesmolten 
ijzer uits tort . Het zegel is verticaal in formaat en m 
de waafde 3 c. en blauw van kleur. 
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Ter gelegenheid van de , .Onafhankelijkheidsdag'' 
verschijnt op 4 juli als. een postzegel in horizontaal 
formaat en in de waarde 4 c. rood, wit en blauw, met de 
afbeelding van de Amerikaanse Bondsvlag, waar
onder de tekst; Long May it Wave (Moge hij lang 
wapperen). Dit is de eerste zegel, welke is gedrukt met 
de nieuwe machine voor veelkleurendruk, afkomstig 
van de Giori-organisatie te Lausanne (Zwitserland). 

De internationale vlootrevue, welke ter gelegenheid 
van het Jamestown-festival (de 350ste verjaardag van 
Amerika) werd gehouden, was^aanleiding tot de uitgifte 
op 10 juni j l . het eerst te Norfolk (Virg.) van een post
zegel van 3 c , blauw. Het vertoont een vliegkamp-
schip uit de , ,Forestal"-kiasse en het embleem van di t 
febtivaL Dit embleem vertoont 3 Engelse schepen, 
n l . de Susan Constant, de Godspeed en de Discovery, 
zulks omdat de kapiteins dezer schepen 350 jaar geleden 
(Ie eerste permanente nederzetting der Engelsen in» 

Virginia s t icht ten . Het zegelontwerp is van R k b a r d 
A. Genders en L t Arthur C. Wiesemann J r . 

Op I juli a . s . zal ter gelegenheid van de n o s t e bij
eenkomst van de Nat . Opvoedmgs Vereniging van 
Pennsylvania een postzegel van 3 c. verschijnen met af
beelding van een onderwijzeres met een jongen en meisje 
bij een globe, 

V I E T - N A M (Zu id ) 
Op 20 mei jL verschenen voor dit gebied de volgende 

zegels: 
ao , 30 c , I , 5, 10, 20 en 100 p . , president Diem. 

De eerste verjaardag van de republiek werd op een 
4-tal postzegels in gelijke tekening van bomen herdacht. 
Deze zegels zijn: 
0 p . 50 rood; 
1 p . 50 bruinl i la . 
2 p . groen; 

4 p . donkerblauw. 
Een viertal postzegels, ten bate van het Rode Kruis , 

vertonen de afbeelding van 2 kinderkopjes en een 
embleem. De waarden zijn: 

I p . karmijnrood; 
a p . blauwgroen; 
6 p . violet; 

35 p . ultramarijn. 
W A L L I S E N F U T U N A 

De beide door ons in het vorige nummer op blz. 130 
aangekondigde zegels verschenen op 10 juni j l . 

Y E M E N 
Stamp Collecting meldt dat hier een tot nu toe onbe

kende dienstzegel van 5 bogash, blauwgroen, met af
beelding van de Babel Yemen poort Sana*a werd 
uitgegeven en verkocht werd als een 4 b . zegel voor 
gewoon gebruik wegens tekort aan zegels in deze w a a r d e . ' 

N E D E R L A N D 
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206-08 1,50 
209-10» 1,50 
Lp 26-40 50,— " 
Lp 41-44 19,— 
Lp 53-68 12,— 
Sur. 104-10 60,— 

Met » is gestempeld. Lev. vrijblijvend onder rembours of giro, boven ƒ 10,— 1 
franco. Kilo's Ned, ƒ 5,—; postkilo's Ned. ƒ 14,—; verzegelde zak 5 kilo 1 
ƒ 70,— ; Denemarken ƒ 12,50; Zweden f 12,50; Noorwegen ƒ 12,50; België 
ƒ 12,50; Australië zeer mooi ƒ 16,—. Alles bij vooruitbetaling. 1 
POSTZEGELHANDEL MADJOE A. A. M. DE GRAAFF 
Hoogstraat 182 — Schiedam — Telefoon 68407 — Giro 428605. 

BELGIË 
nrs 326-332 ong. 
nrs 377-83 ong. 
nrs 356-362 ong. 
nrs. 394-400 ong. 
nrs 504-511 ong. 
nrs 513-518 ong. 
nrs 625-30 ong. 
nrs 631-38 ong. 
nrs 697-698 ong. 
FRANKRIJK 
nrs 148-155 ong. 
M O N A C O 
nrs 27-33 ong. 
iiuwclijksserie 8 waarden 
nrs 265-273 ong. 
BULGARIJE 
nrs 231-37 ong. 
nrs 252-257 ong. 
nrs 259-263 ong. 
LIECHTENSTEIN 
82-89 ong. 
128 ong. 
LUXEMBURG 
ong. nrs 140 
Mooie voorraad 
Zwitserland. 

NEDERLAND 
nrs 49 gebr. 
nrs 136-38 ong. 
Olympiade 1928 ong. 
A.N.V.V ongebr. 
347-349 ong. 
Tralies serie ong. 
469-484 ong. 
530-32 gebr. 
Postpakket 1 en 2 gebr. 
INDONESIA 
97-98 ong. 
30 cent met watermerk 
nrs 288 ong. 
25 gld gebr. 
nrs 361 gebr. 
nrs 360-61 ong. 
C U R A S A O 
nrs 104-120 ong. 
vlgp. ong. 26-40 
Bernard gebr. serie 
SURINAME 
DO.X op bricl 
nrs 24-26 vlgp ong. 

Landenverzamcnngen en restanten bieden wi| aan. 

Postzegelhandel |A C . E N G E L K A M P 
SPUISTRAAT 301 AMSTERDAM GIRO 31269« ■ TELEFOON 

ƒ 9,50 
ƒ 22,50 
ƒ 13,50 
ƒ 20,— 
ƒ 1 0 , -
ƒ 6,75 
ƒ 1 , -
f 1,25 
ƒ 1 , -

ƒ 140,— ' 

ƒ 125, -
ƒ 1 0 , -
ƒ 2 , -

ƒ 90,— 
ƒ 7 5 , -
ƒ 6 5 , -

ƒ 5 0 , -
ƒ 7 0 , -

ƒ 120,— 

f 
f 
t 
f 

5,50 
16,50 
I L 
I O , -

f 22,50 
f 
t 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
t 
f 

f 
f 
1 

7,50 
7,50 
3,50 
2,25 

20,— 
82,50 
14,50 
52,50 
15,— 
24,— 

75,— 
48,— 
65,— 

f 150, -
ƒ 20,— 

30998 

AANBIEDING NEDERLANDS-INDIE 
Cat. 

1° 
2° 
5* 
16* 
lOf» 
24» 
24° 
30° 
31/37» 
37» 
37° 
40/59» 
58» 
59» 
59C» 
40b '49b» 
60* 
61» 
63/80» 
63a/78a* 
79a» 
79a° 
6.M/78f» 
79f* 

ƒ 

24,— 
26,— 
31,— 
25,— 

8,— 
4,90 
6,50 

12,— 
25,— 
10,— 
6,50 

45,— 
10,— 
14,— 
16,— 
21,50 
8,— 

20,— 
38,— 
32,— 
42,— 
35,— 
17,— 
38,— 

Cat. 

79f° 
71fc» 
81/98» 
81f/96f» 
(ex 93f) 
97f» 
99/134» 
149/159» 
149/159° 
160'166» 
165» 
165° 
166» 
166° 
160/166° 
186/210» 
205/210° 
211/215» 
239/240* 
246/252» 
246/252° 
253/259» 
261* 
261° 

ƒ 

40,— 
60,— 
42,50 
28,— 

42,— 
33,— 
32,50 
27,50 
32,— 

8,40 
6,50 

21,50 
16,50 
24,— 
30,— 

3,— 
7,75 
1,50 
0,55 
1,50 

12,— 
12.— 
2,15 

Cat. 

262» 
262° 
263» 
263° 
264» 
264° 
265» 
265° 
273» 
277» 
277° 
278» 
278° 
280» 
280° 
281» 
281° 
286» 
287» 
289» 
298/303» 
322a* 
323a» 
330a» 

ƒ 

30,— 
16,— 
16,— 

1,35 
10,— 
2,50 

12,— 
4,— 
0,70 

14,— 
16,— 
17,— 
20,— 
49,— 
65,— 

4,80 
3,25 

15,— 
•92,— 
140,— 

0,75 
4,— 
4,— 
4,— 

27,50 
25,50 
29,— 
24,75 
12,50 
5,50 

12,— 

337/346» 
337/346° 
351/361» 
351/361° 
374/388» 
Lp. 1/5* 
— 6/10» 
— 13» 
— 14/16» 
— 17» 
P.9AII-II] 
in paar» 
— 7faA* 
— lOfbD* 
— 5fdA* 
— 7fdA* 
— llfdB» 
— 13 fdA 
— 6feB» 6,— 
— 11 fe B» 7.— 
— 49a/52a» 24,— 
D.1/7* 19,— 
— 8/27» 32,50 
Brk.1/7* 60,— 

20,— 
4,80 

70,— 
12,50 
12,50 
8,— 

18,— 
8,75 

* = postfris - o = gebruikt 

Al het aangebodene is van uitgezochte kwaliteit 
Aanbieding vrijbli jvend. Tot f 5 ,— port extra. 

Geen vooruitbetalingen a.u.b. 

Postzegelhandel M. D. POSTMA 
U N I A B U U R T 1 4 , L E E U W A R D E N , TEL. 7028, G I R O 295477 

A/s U Nederland & O.R. specialiseert, dan kunt il niet zonder onze 
eenmaal indeH dagen verschijnende aanbiedingen. Gratis toezending! 

STEEDS TE K O O P G E Z O C H T : 
Goed onderhouden collecties van Nederland & O.R., losse betere zegels en se' 
nes etc. etc. 
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en ¥ereiiigingisiiieui¥s; 

ADRESLIJST van de leden van he t 
Bondsbestuur 

Voorzitter Drs W J Bijleveld, Adrxaan 
Pauwsraa t 10, Den Haag Tel 01700-
540970 

Vice-voorzitter K F Kielman, Kromme 
Elleboog 14, Haren ( G r ) Tel 05900-
44810 

N E D E R L A N D S E B O N D V A N F I L A T E L I S T E N - V E R E N I G I N G E N 

Secr I r E J de Veer, Binnenkalkhaven 19-A, Dordrecht 
De verenigingssecretarissen wordt, in geval ze dit nog niet hebben gedaan, 

vriendelijk doch dringend verzocht het aanta l leden hunner vereniging spoedig 
aan my op te geven Het ledental is, zo u bekend, de basis voor de bonds-
contributie, die thans door de penningmeester moet worden geïnd 

I r E J de Veer, Binnenkalkhaven 19A, Dordrecht 
De Ie secretaris 

Secretaris» I r E J de Veer, Binnenkalk
haven 19-a, Dordrecht Tel 01850-
3688 

2e secretaris A van der Ruyt Vier-
ambach t s t r aa t 72-b, Rot te rdam-W. 
Tel 01800-56277 

Penningmeester P M Pnnssen , Aerts-
her togenlaan 333, 's-Hertogenbosch 
Tel .04100-8734 

Beheerder Bonds Informatie Bureau* 
W H Lutkeveld, Boterdiepst raat 8 hs, 
Amsterdam-Z Tel 02900-723279 

Beheerder Bibliotheek J h r G A de 
Bosch Kemper Bovenbrugstraat l - I I I , 
Arnhem Tel 08300-24752-21259 

Commissaris J J Jonker , Boschdijk 457, 
Eindhoven Tel 04900-5443 (o a Jeugd
werk) 

Commissaris D O Kirchner, Rietzanger-
laan 5, Den Haag Tel 01700-393838 
(o a Leidraad-commissie) 

ATTENTIE ! 
Zoals in het vorige n u m m e r 

reeds aan de secretarissen der 
aangesloten verenigingen is be
richt, zal wegens vakant ie van 
de hoofdredacteur-administra
t eu r in het Maandblad van juli 
a s geen Verenigingsnieuws 
worden opgenomen 

Adresw^)zlgl^gen welke voor 
27 juni a s inkomen zullen nog 
worden behandeld 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
Wnd -secr D J G Verzijden Gode-
l indeweg 44, N a a r d e n Tel K 2959 no 
5427 
Afdelmgsseci etariaten 

ALKMAAR J P Lienesch Kennemersin-
gel 2 Alkmaar Tel 3957 

ALMELO A H Jansen Bornerbioekse-
straat 28 B Almelo 

ALPHEN a/d RIJN J C Meyer Zaalbeig-
straat 52 Alphen a/d Rijn 

AMSTIiRDAM Fd Verff Maasstraat 20-B, 
Amsterdam-Z Tel 721378 

APELDOORN B ten Hoopen, Jachtlaan 
134 Apeldoorn 

ARNHEM J F W Uylenberg Is Everts-
laan 19 1 Arnhem Tel 22450 

BODEGRAVEN M Trouw Piinsenstraat 
37 Bodegraven Tel 2126 

BOSKOOP C Bulk Reijerskoop 142 Bos
koop Tel 3043 

CASTRICUM W M Hendrikse Kon Wil-
helminalaan 26 Castncum 

COEVORDEN H Gerrits Holthone D 8, 
Gramsbergen 

CURAgAO J Everts De Rouvilleweg 69 
Willemstad 

DEVENTER C Pohlmann Schoolstraat 22 
Deventer 

DORDRECHT P Kraaijeveld Singel 190, 
Dordrecht Tel 4858 

GOOI- EN EEMLAND Secr C M Rog
geveen Nolseweg 14a Blancum 

s-GRAVENHAGE P A F Bloys van 
Treslong Prins Sadeestraat 22-A, Den Haag 

HAARLEM J H Geerlings, Cesar Franck-
laan 13 Heemstede Tel Haarlem 38759 

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

LEIDEN Dr K A Andriesse Temminck-
straat 2 Leiden 

LOCHEM J H Boom Villapark L 96 Bar-
chem 

MONSTER J M Neervoort Molenweg 44, 
Monstei 

NIJMEGEN B A Ontrop Zebrastraat 3, 
Nijmegen Tel 31277 

STEENWIJK P J Heidinga Meppeleiweg 
67 Steenwijk 

TWENTE J Velleman Nieuwstraat 5 
Hengelo Tel 2681 

UTRECHT Ir M van der Vooit Rubens
laan 81 Utrecht 

VLAARDINGEN P J Slangen Merellaan 
45 Vlaardingen 

VOORBURG Ir J Sipkes Hoekwaterstraat 
82 Voorburg 

VOORSCHOTEN J C Nell Narcisstraat 
10-bov Voorschoten Tel 2248 van 9—5 

WEST-FRIESLAND G L Stap, Twee-
boomlaan 151 Hoorn 

Kandidaat-leden 212 T i J Bakker Kromme-
niedijk 61 Kiommenie 367 G J Bakkei 
Nieuwstraat 76 Boskoop 1091 E Engelberts 
Wildfortslaan 9 Epe 1401 G Hart Serooskei-
kestiaat 59 Krommenie 1449 H C de Jonge, 
Olympiaweg 45-1 Amsterdam-Z 1467 H J v 
der Lee Borneostraat 14 Wormerveei 1498 A 
H C Notten J v d Capellelaan 10 Eindho
ven 1541 L A Norman Hovenierstraat 106 
Deventer 1553 A F H Schrijvers Smallepad 
7 Deventer 1555 D Taat Nieuwsti 8 Bos
koop 1582 W Vons Schoolstraat 67 Almelo 
1617 G Valstai Dr Schaepmanstraat 2-B 
Vlaardingen 1542 F C J Wmkeler Djalan 
Sungai Gerong 15 Djakarta (Indonesia), p /a 
Nat Handelsbank N V Singel Amsterdam 
1637 C H Boutmy Postbox 428 Willemstad 
Curasao 1646 S F Kootte v Neslaan 4, Em-
mastad Curagao 1651 S Zonenscham Rei-
geisweg 20 Damacor Curasao 1686 J W H 
Leenders Lautf ei straat 17 Willemstad Cuia-
cao 1700 A H Stomp Mauntslaan 17 Emma-
stad Curagao 1706 H Klomp Jacob Brincke-
straat 29, Willemstad Curagao 

Opnieuw ingeschreven 1778 S v d Ende, 
Biesheuvel 1 Emmastad Curagao 

Bedankt 1880 Joh v d Kwaak 
Afgevoerd 1008 A Croezen 1876 B M Cus-

teis 1794 H J van Beenen 610 E Bol 1409 
J Boon 240 Mevr M Boekelaar-Nonn 2108 
Mevr E A van Dijk Blom 2087 A Dijkman 
1644 H G Denies 364 P M A Hendrix 22 
Mr Ir E P H Joon 69 Dj Kool 1074 A J 
Koolhaas 554 S Knijnenburg 1065 Jac Maas, 
1788 J H Oppenkam 2134 J Oenen 795 L 
Steenks 1960 Mej J J v d Vliet 3530 Mevi 
J Vrolijk-v d Hurk 278 J H A Westerveld, 
1527 L W Wakka 

VERENIGING VAN P O S T Z E G E L 
VERZAMELAARS „HOLLANDIA , 

AMSTERDAM Secr A D Aeyel ts , 
To lakkerweg 54 Hol landsche R a -
ding (U) 

Ledenvergadering op vrijdag 28 juni 1957 te 
20 15 uur in hotel , Krasnapolsky , Warmoes
straat Amsterdam-C De veiling wordt ge
houden van 19 30-20 15 uui 

Kandldaatlid 353 N van Keppel Romei
nenstraat 53 Haarlem 

Nieuwe leden 359 R H Boelen Prins Hen-
dnklaan 4 Amsterdam-Z 367 H Dam Lin-
naeusparkweg 32 Amsterdam-O 356 H Kroe
zen Distelkade 10 Amsterdam-N 376 Njoo 
Tok Tjing Beethovensti 74 Amsterdam-Z 
355 J Tiomp, Hugo de Giootsti 15 Purmer-
end 354 W van der Velde Nibbixwoudstr 7 
Amsterdam-N 372 J A B Weber Legmeei-
straat 67 hs Amsterdam-W 62 Fred H Wil
lems Barchemseweg 23, Lochern (Postbus 19) 

Overleden 550 A Stern 
Geroyeerd wegens wanbetaling van de con

tributie 595 B H Moltzer. 
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HAAGSCHE PHILATELISTEN VER-
ENIGTNG Secr G H C van Dijk, 
Tortellaan 42, Den Haag Ledenadmini
stratie Mr Ant van der Flier, Tortel-
laan 69, Den Haag 

Bedankt J T Faber M J van der Hoog 
Nieuwe leden Mevr A F C Davidson-Van 

Duynen I van Bueren E O Jans A C van 
Houtrijve 

Kandidaat-leden Me] H J Siemelmk Lu-
beckstr 76 s-Gravenhage P E Hofiichter, 
Bosbesstiaat 164 s-Gravenhage 

De eerstvolgende vergadering zal gehouden 
worden op donderdag 27 juni a s des avonds 
te 8 uur in Diligentia Lange Voorhout te 
s Gravenhage 

INTERNATIONALE VERENIGING 
„PHILATELICA", Secr D O Kuch-
ner, Rietzangerlaan 5, s-Gravenhage, 
tel 393838 Beheerder Centiaal Leden-
register N F Hedeman, Valkenbosch-
kade 88, Den Haag Tel 390857 
A/deitngssecretanssen 

AALSMEER (Ar) A Filius Kelkweg 6, 

AMERSFOORT (At) A E Dudok van 
Heel Dillenburglaan 2 Ameisfooit 

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

DEVENTER (Dr) T van Heuvel, Bunk-
geeverweg J5 Deventer 

DRIEBERGEN (Dn) R J Kok, Linden-
laan 16 Duebergen 

EMMEN (Em) A Kuipers Noordbarger-
straat 106, Emmen 

ENKHUIZEN (En) Jac Kolman Noorder
weg 22, Enkhuizen 

FLAKKEE (Fe) F van Hei wijnen Mei-
doornstr 8, Middelhainis 

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

'S-GRAVENHAGE (Gv) C L Bakker, Ful-
tonstraat 239, s-Gravenhage 

HAARLEM (Hm) J Elsenbioek, Muider-
slotweg 117, Haailem 

HARDERWIJK (Hk) W A Plonk, Leuve-
numseweg 31, Harderwijk 

t HOGELAND (Hd) J Klip Torenstraat 
A 80, Uithuizermeeden 

t KABINETSTUK (Kk ) G J MinholtS, 
Stadsweg 3, Oosterhogebrug (Gr) 

KAMPEN (Kn) W G Ch Albrecht, Mau-
iitsstraat 16, Kampen 

LAND VAN CADZAND (Cd) P A Cats-
man Nieuwstraat 27, Oostburg 

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

LISSE (Le ) G Segers Pzn , Kanaalstraat 
70, Lisse 

MAASTRICHT (Mt) A Schreppers, Mm 
Talmastraat 31, Maastricht 

MEPPEL (Ml) H Rondhuis, Soembastr 
28, Meppel 

NOORDWIJK (Nk) S A V d Oever, Pan-
huisstraat 34, Noordwijk 

G J PEELEN (Gp) A v d Berge, Korte 
Rmg 1, Brumisse 

DE POSTHOORN (Ab) J v d Hoek, 
Graaf AdoUstiaat 128, Slikkerveer 

ROTTERDAM (Rm) J F van Golde, 
Noordmolensti aat 6-B, Rotterdam 

SCHOUWEN DUIVELAND (Sd) J van 
Urk, P D de Vosstraat 8, Zierikzee 

SOEST (St) A J Meyer Ossendamweg 20, 
Soest 

TIEL (TI) A C van Haatten, Prinses 
Marijkeweg 63 Geldermalsen 

UTRECHT (Utr) B Resting van Maas-
di]kstr 7, Zuüen-Utrecht 

VENLO (Vo) E Heijtmg, Herungerweg 9, 
Venlo 

VLISSINGEN (Vn) C W Louwerse Paul 
Kiugerstraat 40, Vlissmgen 

WALCHEREN (Wn) N A Malcorps Pai k 
de Griffioen 24, Middelburg 

WEERT (Wt) Mej L Weeits, Wilhelmma-
Bingel 36 Weert 

WEESP (Wp) H J Meenink, Middenstr 
64 Weesp 

WOERDEN (WO) J V d Velden, v d 
Valk Boumanlaan 61 Woerden 

ZEIST (Zt) J Schippei, Tesselschade-
laan 11, Zeist 

ZWOLLE (Ze) E Gillet Violierenstraat 
23, Zwolle 

Vergaderingen en bijeenkomsten 
In verband met de vakanties is het vei stan

dig zich met de secietauaten in verbinding te 
stellen 

Onbekend adres Nk 2341 Joh Verloop 
Afvoeren RM 2659 A Breukhoven Gv 

2772 J G van Klink Wn 3752 C Rolandus 
Royeren Wo JL 3 G J P v d Berg Wt 

JL P Huisman Wt JL 13 H van der Sandt 
Gv JL 39 H Keizer Gv JL 62 B H Kee-
mmk W JL 86 A J van der Marel, Gv 
JL 90 C P van Woeslk 

Hm 251 H Booman Ai 384 A v Dasselaai, 
Gv 430 J P Biabers Gv 29 A J v Velt-
hoven ld 557 A van Vianen, Gv 559 S Wit-
teveen Wo 804 Th J H M van Vliet Gv 
853 Ch Mes WO 1083 A Pfaff Rm 1260 A 
A Knuijver ld 1455 W T Mooi lach Gv 1536 
K van Gogh Wn Gs 1641 J M van der 
Broek Nk 1664 P van der Tuyn Dn 1691 
P V d Wal Ze 1825 P Blom ld 259 C 
C Mandjes ld 2406 G C E Wieland Rm 
2544 H Baarslag Hm 2740 J M A de Co-
nmck Wo 2948 F van Eijck Gv 3083 Mej 
M A A Kooien Gv 3083 A van der Zwan, 
Gv 3256 N J Poort Rm 3421 C J Pidoux 
Gv 3475 Joh van Velzen At 3909 A Rave-
sloot WO 3926 W den Heeten ld 3954 C 
Kromhout Ar 4104 R van dei Monde Ar 
4157 Th J Zwetsloot Am 4177 W A Buteijn 
Ut 41«5 J C Kolk At 4294 J Kiaaikamp 
At 4315 Ir C Wicherlink Wt 2022 K L 
van t Hul 

Schorsing intrekken At JL 8 K W G 
Deelen Rm JL G Meijdam Ut 978 H Mi
chels Ut 2180 H van den Bosch At 2383 
P J Roelandschap At 3363 J W Riddeiik-
hoff At 3368 H Bijlsma At 4275 H Stoof 
At 4298 S Steenbeek At 4302 B Nieikes 

Nieuwe leden Alle 39 kandidaat-leden, ver
meld in het meinummer WELKOM'" 

Bedanken intrekken Rm 1117 A Stieiman 
(oud No 2663), Gv 1914 L v d Hoek Gv 
2250 A M Jansen (oud No 2193), ld 4328 
E M van Duia 

Kandidaat-ieden Ai GM 16 M C J Al-
deiden (25-3-45) Wilgenlaan 13 Aalsmeer 
Ar JL 16 A J Zekveld (1-5-44) Sportlaan 32, 
Aalsmeer Ar 4268 P Enzler Amstelzijde 14 
Ouderkerk a d Amstel Ab 1129 H J J van 
Arkel, Plantageweg 92, Alblasserdam Ab 
1131 R Hansum, Schans 14 Kindeidijk At 
4042 E J van Es de Ganskuyl 79 A Amers
foort At JL 117 Jac Jacobs (26-7-41) Schie-
straat , Amersfooit Am 1110 Mevr A P 
Andriesse-de Bakkei Th Schwartzesti 14II, 
Amsterdam-Z Am 1181 Jac Gibbon Hoorn
sestraat 39 Amsterdam-N Am 1116 O H 
M Holla, Kastanjeplein 16-1 Amsteidam O , 
En 1137 J M Morsink St Laurentlusstr 11, 
Hoogkarspel En 1140 P H Smit Vijzelstraat 
65 Enkhuizen Gs 2253 Drs A J C Nord-
lohne. Leliestraat 85, Goes Gv 1124 Chr T 
Heesen Hengelolaan 596 Den Haag Gv 1178 
Joh W Hoevenaar v Musschenbi oekstr 130 
Den Haag Gv 1141 F J H Hofman Velpse-
straat 7, Den Haag Gv 2252 J J J Kooy-
man, L v NO Einde 235 Vooibuig Hm 
1149 J A C Belt Lorentzplem 9 Haarlem, 
Hm 1126 D Leeksma Zandvooitselaan 240, 
Bentveld, post Aerdenhout ld 1135 Chi G 
N Smith, Veldstr 1, Baarn Kn 1109 Mevr 
J M Eveiaarts-KoUing, Louise de Colignystr 
13 Kampen Cd 1182 J D Contant Volder-
stiaat 13 Oostburg Cd 1184 A Cietier Tol
straat 40 Lobith Cd 1187 A W Hoogveld, 
Dovenetellaan 6-II, Ainhem Le 1101 C H 
Salman Hoofdstraat 27, Sassenheim Ut 1153 
Dl J C M Verschure Emmalaan 41 
Utrecht Vn 1102 J van Belzen Bellamypark 
30 Vlissingen Vn 1105 J L van dei Linden, 
Hobeinstraat 39 Vlissingen Zt 1142 P P A 
Appel Dr J C Boswijklaan 4 bis Den Dol
der Zt 1143 J A J V Hülsen, Karpervijven 
10 Zeist Zt 1148 A van Rooyen Pauw van 
Wieldrechtlaan 4A Zeist Zt 2254 Mevr J M 
L Wegener-de Joode Buys Ballotlaan 33, 
Soesterbei g 

Verandering van afdeling Dn 1489 P E 
Hof lichter, Bosbesstraat 164 Den Haag, wordt 
afd DEN HAAG, ld 2026 A Gelauf f, Velp-
sestraat 91, Den Haag wordt afd DEN 
HAAG 

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

Nieuwe leden 716 M Bakker Drakenburg 
36 b, Rotterdam Z 2 730 E Chi Bai ends, 
Biussestiata 29 a, Rotterdam-C 1 735 J L 
Haeck Statensingel 68 b Rotterdam C 2 736 
L van Hengel Ungerplein 19 a Rotterdam-C 
2 749 D H Huizer Doklaan 123 b Rotter-
dam-Z 1 753 L Kuipers, Polanenstiaat 36 c, 
Rotterdam-O 754 A Lageiwaaid Jhi De Sa-
vornin Lohmanstraat 3 Ridderkerk 757 A 
Paap Talmastraat 23II, Amstei dam 759 P 
H M Sablerolles Herman Robbei ssti aat 84 E 
Rotterdam-C 1 761 C J van der Slot p/a 
Fam Schrave Kleiweg 208 a Rotterdam-N 2 
762 C W van dei Ven, p/a Fam Geerts Nw 
Binnenweg 255 b Rotterdam-C 2 763 Mej J 
de Winter, Vosmaerstraat 19 Rotterdam-W 2 

Opgezegd 1379 Ii L Hupkes, Rotterdam-
N 2 

Ledenvergadering De eerstvolgende gewo
ne l°ienvergadeiing wordt gehouden op 
maan ag 24 Juni 1957 in Veigaderzaal nr s 
van het Groothandelsgebouw 2e vei dieping 
Hoofdingang A Stationsplein 5 te Rotteidam 
Aanvang 20 uui Zaal open 19 30 uui Gewone 
agenda 

Bezichtiging van de kavels vooi de veiling 
op zaterdag 22 juni a s m ons clublokaal en 
vooi de aanvang van de veigadering 

Julivergadering De juliveigadering wordt 
gehouden op maandag 29 juli a s in t Gioot-
handelsgebouw 

Jaarverloting 1956 Tijdens de jaarvergade
ring werden de prijswinnaars bekend ge
maakt van de Jaai verloting 1956 die zoals 
bekend door loting aan de hand van de pre
sentielijsten dei veigaderingen worden aan
gewezen De lijsten der winnaars bevinden 
zich bij de penningmeester de secretaris en 
de administrateui dei contributie Bovendien 
is op het Mededelingenbord in De Zon een 
exemplaar aanwezig De prijzen zijn bij de 
penningmeester tot 31 augustus a s tei be
schikking van de winnaars Na deze datum 
vei vallen zij indien niet afgehaald aan het 
Jubileumfonds 

Verkteztng bondsbesftiur Tijdens de Alge
mene vergadeimg van de Nederlandse Bond 
van Filatelisten-vei enigingen werd ons be
stuurslid de heer A v d Ruyt gekozen tot 
lid van het Bondsbestuur 

Clubbijeenkomsten zaterdag van 15 00 tot 
17 30 uur in de bovenzaal van Cafe-Restaurant 

De Zon Nooidsingel 101 te Rotterdam-
Noord dondeidags van 19 30 tot 22 30 uur in 
Cafe De Gunst Buelselaan 192 te Rotter
dam-Zuid 

Biöitotheek De heer De Wit is des zater
dags van ca 15 30 tot ca 16 30 uur in ons 
clublokaal m De Zon aanwezig voor het 
uitlenen en terugontvangen van boeken en 
tiidschriften uit de bibliotheek 

Mededelmpenboid Aanvragen om plaats
ruimte op het mededelingenbord dienen te 
worden gericht tot de heer De Wit in ons 
clublokaal (zie ondei Bibliotheek) 

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

Na de laatste RUILavond op dinsdag 18 juni 
1957 gaan wij vakantie houden en komen niet 
eeider bijeen dan op de LEDENvergadering 
van dinsdag 3 september 1957' 

Nieuwe leden Alle in Het Maandblad van 
mei j 1 opgenomen kandidaat-leden zijn als 
lid aangenomen 

Kandtdaat-Ieden 514 F Westia Celebesstr 
63 I Amsterdam-Oost 515 J J van den Broc
ke Olympiaweg 75 II Amsterdam-Zuid 516 P 
D Kaan Weesperzijde 96 Amsterdam-Oost, 
517 K Dijk Nieuwendammerdijk 521, Amster
dam-Noord 518 H Neugarten, Joh v Soest-
dijkstraat 47 Diemen 519 H J Sibbelee, 
Rembiandtsplem 43 Amsterdam-C 

STICHTING P H I L A T E L I S T E N K R I N G 
AMSTERDAM S P A Secr C. B. 
Maa lman J Ezn , Pa ramar ibop le in 23-
b e l , A m s t e r d a m - W Tel 82517 

Bijeenkomsten 26 juni 1957 laatste socié-
teitsavond vooi de vakantie In luli en augus
tus geen bijeenkomsten 

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

Nieuw hd (per 1-5-1957) E A M F 
Dahmen Burg Amersfooi dtlaan 7 Badhoeve-
dorp 

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

Laatste ruilavond vooi de vakanties 24 juni 

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

Nieuw lid J L van Schaagen, Corn Roo-
bolstraat 35 Amsterdam-W II 

Bijeenkomsten Vaste datum iedere 15de 
van de maand behalve wanneer deze op za
terdag of zondag valt, dan op de eerste 
daarop volgende werkdag 

ONTSPANNINGSVERENIGING 
SOCIALE VERZEKERINGSBANK 

Afd Philatelie Secr W F H Hoet-
]er, Slotermeerlaan 167 II, Amsterdam 
W2 

Nieuwe leden B Evers Dr Gerkestraat 20, 
Zand voort, Mej M H A v d Bogaardt, 2e 
Zuidpolderstraat 3, Haarlem 
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N E D E R L A N D S C H E V E R E E N I G I N G 
V A N P O S T S T U K K E N  E N P O S T 
S T E M P E L V E R Z A M E L A A R S . S e c r . : 
W . H . L u t k e v e l d , B o t e r d i e p s t r a a t 8 h s , 
A m s t e r d a m  Z . 2. L e d e n a d m i n i s t r a t i e : 
F . A . d e K l e r c k , L e k s t r a a t 68, A m s t e r 
d a m  Z . 2. 

Vergadering zondag 23 juni 1951 te Utrecht 

P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G 
„ A M E R S F O O R T " . S e c r . : M . P . B e r 

g e r s , E d i s o n s t r a a t 22, A m e r s f o o r t . 
Ledenvergadering: 4e dinsdag van l ede ie 

maand in eaféres taurant ,Van Ouds de Wa
pen roem" 

Afgeschreven H. J. van Gelder 

GELDERSE FILATELISTENVERENI

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

Bijeenkomsten van de afdelingen (alle bij
eenkomsten beginnen om acht uur) 

Afd. Arnhem (secr. H. L. J Weidema, Mes
fluglaan 40 Arnhem) ; woensdag 3 juli 8 u u r 
in de bovenzaal van Lunchroom Andre , in
gang Velperpoort langstraat) , in aug. geen bij
eenkomst . 

Afd. Doetinchem (secr. D J. Siebelmk, Wil
helminas t raa t 104, Doetmehem) : In juli en 
aug. geen bijeenkomsten. 

Afd. EdeWageningen (secr. J. W. Sunder 
man, Acacialaan 4, Ede): in juli en aug geen 
bijeenkomsten. 

Afd. Nijmegen (secr. A. M. Vleggaai , Oude 
Molenweg 240, Nijmegen) m juni en juli geen 
bijeenkomsten. 

Afd. Oosterbeek (secr. C M van der Lee, 
Stenen Kruis 12, Oosterbeek) maandag 17 j u 
ni 8 uur in Hotel Dreijeroord, Ooste ibeek In 
juli en aug. geen bijeenkomsten. 

Afd. Velp (secr. P. Haveman, Geer t r . Hof
keslaan 4, Velp): In juni en jul i geen bijeen
komsten ; de bijeenkomst van eind aug. » o i d t 
verschoven naar begin sept 

Afd. Zutphen (secr. D. J. Nagel, Rozenhof
laan 24, Velp): vrijdag 21 juni 8 u u r in het 
Volkshuis te Zutphen; in juli en aug geen 
bijeenkomsten 

Nieuwe leden 
Afd. Arnhem 607 P. J. Melker, van Olden

barneve lds t raa t 54, Arnhem, 575 G. Kuiper , 
Trans 21, Arnhem; 592 Mej. E. J. J. van Ma
len, Maetsuyckerst i aat 21, Arnhem. 

Afd EdeWageningen 1020 Ds. J. Fokkema, 
Acacialaan 7, Ede, 1147 Mevr G. van Galen
Van Dam, Rouwenhofs t raa t 5a, Wageningen, 
1148 G. H. Bolt, Lab voor Landbouwsche ik im
de, Prof. Ritzema Bosweg 32 D, Wagenmgen ; 
1149 P. G. van Dam, Herens t raa t 22 I, Rhenen , 
1160 J. Jezlorski, Heuvelse pad 30, Ede. 

Afd. Nijmegen 994 H. F. G. van den Hot, 
Oude Molenweg 219, Nijmegen 

Afd. Oosterbeek: 1156 Mevr H. C. Bayer
Zandbergen, Annas t raa t 43, Oosterbeek, 1157 
E Evers, Zaaijerplein 6, Oosterbeek. 

Afd. Velp: 1108 Mej. W. F. Pos, Kerks t r aa t 
51, Dieren. 

Directeur Rondzendingen Deze is verhuisd ; 
het adres is thans G. J. van Ingen, Wouter 
Klaassenlaan 28, Oosterbeek. 

Rondzendingen. Voor het nieuwe se i /oen 
worden boekjes ingewacht bij de d u e e t e u r 
der rondzendingen (adres zie boven) , voor 
circulat ie in één afdeling kan bovendien in
gezonden worden bij het hoofd van de l o n d 
zendmgen m de betreffende afdeling (voor 
de Afd. Arnhem bij de heer A te Winkel , 
Pontanus laan 98, Arnhem) . Lege boekjes 
k u n n e n aangevraagd worden bij de Direc teur 
der rondz. en bij de hoofden van de rondz . 
in de afdelingen. Prtjs 15 cent per s tuk plus 
por to . 

Afd. Oosterbeek: In de vergader ing van 20 
mei IS tot penningmees te r gekozen de heer H. 
J. K. Berendsen 

POSTZEGELVERENIGING „ONDER

LING CONTACT", Bergen op Zoom. 
Secr.: A. Engelen, Ipes t raa t 22, Bergen 
op Zoom. 

IVzeuto lid: H. J . R. Davies, Piet Heinst r . 
t . Goes. 

Bedank t : J. Roelse 

DE KENNEMER POSTZEGELCLUB. 
Secr.: J . A. Wagemans, C. M. Moens

s t r aa t 2B, Beverwijk. 
Rullavonden: maandag 1 juli a.s. om 19.30 

u u r in het Witte Kruisgebouw, Baans t raa t 35, 
Beverwijk. 

In verband met de a.s. vakant ie Is dit de 
laats te ru l lavond van het seizoen. De eers t 

volgende ruilavond is dan op maandag 16 sep
tember 1957. 

Nieuw ltd W Zweeres, Eenhoornlaan 4. Be
ve i \\ IJ k 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTI 

SCHE VEREENIGING „DE VERZA

MELAAR", Bussum, Secr.: H. W. 
Kohl, PiersonlaSn 4, Naarden. Tel. 
6870 

Vei gaderingen ledeie 2e maandag van de 
maand in Hotel Vlietlaan, Gen. de la Reylaan 
te Bussum 8 uur, echter met in de maanden 
juli en augustus 

Kandidaatleden 25 P c . vdn Eede, Anton 
Mauvelaan 2, Bussum, 27 M Jaasma, Laar
derweg 36 Bussum: 28 w Schaap, Carillon
s t raat 14 II, AmsterdamZ. 

Nieuwe leden 2 Di. W. J. N v d Sleen, 
Flevolaan 48, Naaiden ; 21 J. v .d Berg, Kol. 
Verveel sti aat 33, Naarden: 50 F. Wesselink, 
Gooilandweg 134, Huizen N.H.; 295 J v^in 
Doesburg, Stationsweg 24, Bussum. 

Bedankt 16 H. J. R. Davies. 

VERENIGING VAN POSTZEGEL

VERZAMELAARS „DELFT". Secr.: 
A. V. Kesselen, Soendas t raa t 14, Delft. 

Nieuw lid' 310 Th v d. Bos, Rubensst raat 
107, Den Haag 

VERENIGING VAN POSTZEGEL

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

drecht. 
Huishoudelijke vergadering, ledeie eers te 

woensdag van de maand. 
Jeugdclub en Ruil en Koopavond iedere 

3e woensdag van de maand . Beide m het 
C.J.M.V.gebouw, Burg. de Raadtsingel te 
Dordrpcht aanvang 19 uur 

PHILATELISTENCLUB „EINDHO

VEN". Secr.: J. J. H. A. Dolhain, 
Pe t rus Donderss t raat 100, Eindhoven. 

Vergadering: elke eeis te woensdag van de 
maand, waai van convocatie word t toegezon
den. 

P H I L I P S PHILATELISTEN VERENI

GING EINDHOVEN. Secr.: A. Find

hammer , Marconilaan 201, Eindhoven. 
A f gevoeld G. Althusius. 
Nieuw liü J. V. Sleeuwen, Plataanlaan 35, 

Eindhoven 
E N S C H E D E S C H E P H I L A T E L I S T E N 

V E R E E N I G I N G . S e c r . : W. J . d e 
B r u y n , W e t h . N i j h u i s s t r a a t 85, E n 

s c h e d e . T e l . K 5420—7284. 
Nieuwe leden M. Parke r Brady, Mr. P. J. 

Troels t ras t raa t 11, L. K. v. Dijk, Kneedweg 
12, P. J. Soer, Oldenzaalsestraat 249, J. J. de 
Bree, Brmks t r aa t 347; A. J. Boerman, Mr H. 
Viottastraat 47, J. Oosterveld, Getfertweg 5; 
K. V d. Bijl, Lasondersmgel 156; J. Bogaard, 
Algolstraat 107, allen te Enschede; H. M Cor
win, Bentheimers t raa t , Oldenzaal. 

Rullavond 26 juni a.s. 
Tentoonstel l ing: De op 27 en 28 april j .1 . 

gehouden tentoonstel l ing is goed geslaagd; 
goede inzendingen, bevredigend bezoek; goed 
georganiseerd in een gezellige aan alle eisen 
voldoende ru imte Pri jswinnaars : Ereprijzijn: 
J. Velleman, H M. Corwin. Ie prijzen: S. v. 
d Brink (2 X), R. Jagers . 2e prijzen: C. Ligt
voet (2 X), J Nizzer 

Ereleden. In verband met het verenigings
jubi leum zijn de volgende leden tot ereleden 
benoemd: H. Buddeke, J. de Boer, N. Brou
wer, G. R. R. Jagers en L. J. Siegmund. 

Penningmeester: Tot penningmees ter is be
noemd de heer w . E. J. Aeijelts Averink, in 
plaa ts van de heer W. Jongman . (Contributie 
te voldoen op giro of bankreken ing van Am
sterdamse Bank N.V.). 

Afrekening rondzenddienst en nieuwtjes op 
postgiro van de E V.P. no 489823. 

VERENIGING VAN POSTZEGEL

VERZAMELAARS „DE PHILATE

LIST", Geleen. Secr.: H. J. A. Lem

mens, Potgieter laan 1, Geleen. 
De vergaderingen worden gehouden op de 

Ie zondag van iedere maand om 10.15 uur in 
de bovenzaal van res tauran t ,,'t Raadhoes" , 
Nieuwe Mat kt, Geleen 

PHILATELISTENVERENIGING 
„GRONINGEN". Secr.: J . C. Schetter , 
De Rani tzs t raa t 11, HelpmanGron in 

gen. 
Nieuwe leden: 378 H. W. Koops, Paters 

woldseweg 172 A, Groningen; 379 J . ve l tman . 

Rud. Agricolastraat 2, Baflo (Gi.), 380 J. Hen
kers, Fr. Halsstraat 18, Hoogezand; 381 F. P. 
Boei , Schoolstraat 6, Veendam. 382 J de 
Boei , Oude Botennges t raa t 26, Gionmgen 

Afgevoerd 140 N. J. Sibeis 
Vergaderingen 17 juni en 15 juli 1957, 20 

u u r in res tauran t , ,Boschhuis" Hereweg 95 te 
Groningen 

Op de jun ive igade i ing lezing van de heer 
J van der Warf over Privaatpost Scandi
navië 

Afd „HoogezandSappemeer" 2e dinsdag, 
20 uur m hotel , ,S(rui;é" te Sappemeer 

Afd. ,,VeendaniWildervank" 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 donderdag van de 
maand in caféiest  ,,Suisse ', Heeies t i aa t te 
Groningen 

P O S T Z E G E L C L U B , ,DE K R I N G " . 
S e c r . : K. K o u w e n b e r g , T e s s e l s c h a d e 
l a a n 110, D e n H a a g . 
Bijeenkomsten, maandag 1 en 15 juli a s. " 

Giro: 54.90 32 t .n.v. de Penningmees ter van 
de P Z.C. „De Kring", 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTI 

SCHE VEREENIGING „OP HOOP 
VAN ZEGELS" te Haarlem, Secr.: M. 
W. V. d. Koog, Leidsevaar tweg 129", 
Heemstede. . ; 

Kandidaatlid 138 A G. O. Leichel, Vondel
weg 344, Haai lem. ■; 

Bedankt (per 1.3.19.')7) 170 A. A. Thoolen 
Alg. Vergadering: donderdag 27 jun i 1957, 

8 u u r n.m Gebouw Cultura, Janss t raa t 83, 
Haarlem 

POSTZEGELVERENIGING „HEER

LEN". Secr.: C. van Dishoeck, Lint 

j enss t raa t 21, Heerlen. 
Nieuwe leden 24 Ir. F. J M. Duysens, Burg. 

Waszinkstraat 51; 31 G. P. van Asselt, Ru.'ys 
de Beerenbroecklaan 43; beiden te Heei len , 

Btjcenfcomsten Eerstvolgende bijeenkom
sten 2 juli en 6 augustus e k. Voor de bijeen
komst van augustus wordt geen convocatie 
ui tgezonden. Beide malen zal de rul lavond 
beginnen om 7 uur, terwijl alleen in de bij
eenkomst van jul i e k een vergader ing z^l 
worden gehouden. Het bes tuur hoopt, dat, 
nie t tegens taande de vakanties , veel ru i lmate
riaal zal worden meegebracht . 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ H E L 

D E R " . S e c r , : A. P. V l a m , v a n G a l e n 

s t r a a t 70, D e n H e l d e r . 
Kandidaat i id Ir. P Nienhuis, Timorlaan 

25, Den Helder. 
Nieuw lid H. J. Nusselder. 
Vergadering woensdag 19 jun i a.s. te 19 30 

u u r m café Postbrug, Koningsplein, alhier . 
' S  H E R T O G E N B O S S C H E V E R E E N I 

G I N G V A N P O S T Z E G E L V E R Z A M E 

L A A R S . S e c r . : M r . H . J . B e r n s e n , 
A a r t s h e r t o g e n l a a n 275, D e n B o s c h . 

Vergadering woensdag 19 juni a s. te 20 
u u r in Hotel , ,Central", Markt , Den Bosch. 

Nieuwe leden de kandidaat  leden vermeld 
in het meinummer 

Kandidaat!eden Mevr. J de Roy van Zui
dewijn, Margraffstraat 8; Mevr. M. Adel
meyer Schute , Willem van Oranjelaan 4, bei
den te Den Bosch. 

Bedankt F. Siskens. 

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

Vergadering op woensdag 26 jun i 1957, des 
avonds te 8 uur precies, in de bovenzaal van 
de ,,Kleine Burch t " Nieuwe Ryn 19 te Leiden. 

Laats te vergadering van dit seizoen. 
Agenda; als gewoon, benevens e.t. lezing o( 

hersengymnas t iek . 
Kandidaa t  leden: 202 S. C. A. Tan, Steen

schuur 8, Leiden; 349 G. P. Roessen, Mr. 
Aengenent laan 1, Warmond; 376 J. C. J. M. 
van Assen, Haagwëg 4, Voorschoten; 401 
Mevr. J. t en Hoopen, Hoflaan 135, Leiden; 414 
J. J. G. van Hoek, Houtlaan 11, Leiden. 

Volgende vergadering woensdag 25 septem
ber 1957. 

Rui lbeurs : elke 2e vrijdag van de maand in 
de achterzaal van „De Kleine B u r c h t " Nieu
we Ryn 19 van 8 tot 10 uur (ui tgezonderd d e 
maand augustus) . 

Jeugdafd.: elke 2e dinsdag van de maand m 
Huize „Over ' t Hoff" Gerecht 10, Leiden. 
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PHILATELISTENVEREENIGING 
„ZUIDLIMBURG". Secr : Jos. J. Pe
ters, Orleansplein 12 b, Maastricht 

Kandidaathd 36 K J Kersten, Napoleons
weg 33, Haelen (Lb) 

Nieuw lid 34 G Jumper tz 
Int? ekken kandidaatUd 34 J. Voncken 
Bijeenkomsten maandag 1 jul i a s beu r s 

avond maandag 15 ]uU a s. Ledenvergade
ring Beide om 20 u u r in Res tauran t „In de 
Gouwe Poort" , Vrijthof 50, Maastr icht . 

PHILATELISTENCLUB „ROTTER
DAM" Secr. M. Zuydwegt, GraafFlo
risstraat 71, Schiedam 

Bijeenkomst 2e dinsdag van elke maand In 
caferest ,,Du Nord", Bergweg 313 (mgang 
Bergsingel 228) te Rot terdamNoord Aanvang 
20 uur 

POSTZEGELVERENIGING 
„ZEEUWSVLAANDEREN" 

te Terneuzen. Secr.: Ir. W. D. G. Too
renman, Herengracht IA, Terneuzen. 

Nieuw lid 43 Fr Dzlabas, MonchenGlad
bach, Rheindahlen, York Drive 3 F (H Q ), 
Duitsland 

Volgende vergaderingen 3 juli , 11 septem
ber, 9 oktober, 4 december (verander ingen 
voorbehouden) 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „TILBURG". Secr.: 

Mevr T. Boederv. Bommel, Ringbaan
Oost 333, Tilburg. 

Vergadering iedere eers te woensdag van 
de maand in de kleine achterzaal v a n Huize 
Remmers , Heuvel 28 t e Tilburg 

Ruillteurs op 14 april 1957 vanaf 12 u u r m 
de zelfde zaal 

* wil zeggen, ongestempeld. 
Zonder aanduiding is gestempeld 
De prijzen zijn uiterst laag gesteld. Bij 
aankopen boven 10 gulden nog 10% kor
ting Alle zegels zijn in prima staat. 
Wat niet is aangeboden kan nog wel voor
radig wezen. Alle aanbiedingen op voor
gaande advertenties zijn nog geldig voor 
zover voorradig. Liefst reserveorder. 

STICHTING SHELL POSTZEGEL
VERENIGING PERNIS Secr.: A. 

Keemink, Sweelinckstraat 209b, Vlaar
dingen 

Nieuw lid 160 A J Domenie, Span jaa id 
s t raa t 117b, RotterdamW 2 

POSTZEGELCLUB .WASSENAAR" 
Secr.: Mevr. D Waalkensv. d. Goes, 
Storm v. 'sGravesandeweg 21, Wasse
naar 

Vergadering iedere 2e donderdag van de 
maand , m café „De Nieuwe Deijl" 

Nieuwe leden G A M van Wermeskerken , 
Min Nelissenstraat 21, Breda, W L Wesselo, 
S t o i m v ' s Gravesandeweg 15, J A Habig, 
Deijlerweg 117; C Maitland, Weter inglaan 8, 
allen t e Wassenaar 

Bedankt Me] L Knijnenburg, M G E K. 
Fabian , Mevr. v. d Laar , Mevi T Berte ls 
Pauwels , N van dei Bent 

POSTZEGELVERENIGING „IJMUI
DEN & OMSTREKEN". Secr H. J. 
Smit, Hofdijklaan 21, Driebuis (NH). 

Nieuw lid N van Roden, Alex Bells t raat 
61, I Jmuiden 

Ruilavond de laatste rui lavond van dit sei
zoen zal plaats vinden op 28 ]uni a s in het 
Pat ronaa tsgebouw, waarna de vakan t ie be
gint Het ligt in de bedoeling de eers te rui l 
avond na de vakant ie te doen plaats vinden 
op 6 sep tember 1957 
Nagekomen vereniglngsnieuws 

POSTZEGELVERENIGING 
„BREDA". Secr • Mevr C. G H. Bode
Flohil, Ginnekenweg 108, Breda 

Nteutue leden Mej M K J . E. Jacobs , Val
kenburge rweg 91, Heer len (Eur. BE NOB); 220 
M. J H Rompa, Bredaseweg 6, Terheyden 
(N Br (NOR). 

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

BestuursuergadertTig op dinsdag 18 j un i a s. 
t en huize van de heer Lamie. 

Ledenvergadering op dinsdag 25 j u n i a.s. 
des n m 8 u u r in Tivoli. 

Landenujedstryd Max 10 bladen Beeldver
zameling 

Nieuwe leden 4 kand leden, vermeld in het 
apr i lnummer , benevens C Janssen , Geleen
s t raa t 5 Utrecht (E) en Joh van Rooijen, 
Bolksbeekst raat 55, Utrecht (E) 

Kandidaat  l id Ir J Meyers, VUegerweg 20, 
Culemborg (E) 

Bedankt als lid Me]. W Bosscha, J. J. 
Bosma, J Kouwenhoven, F L Muller , Jac . 
Timmer 

NB In de maanden Juli en augustus geen 
vergadering 

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

Nieuwe leden de leden 613, 614 en 615 ge
meld in het vorige nummer 

Kandidaat  leden 616 H C A v Reede Sr., 
Adm de Ruyterweg 101, 617 A. W B r u m m e r 
kamp , van Riebeeckweg 14, beiden t e Hilver
sum 

Ledenue rgadenng 19 jun i , 2 en 17 juU a s 
In de Openbare leeszaal te Hilversum 

Ruilbeurs als bekend. 

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. 
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V e r z a m e l a a r b i e d t t e k o o p a a n : 

U.N.O.Mensenrechten 1954 
postfns in blokken van 4 met „Marginat Inscription Tevens dergelijke 
blokken van de nrs 19/20, 21/22, 23/24 25/2«, 29/30 31/32 35/37, 38/ 
39, 42/43 

Brieven onder nr PH 925 aan BoomRuygrok N V . Haariem 

Zeer mooie aanbieding 
Z W I T S E R L A N D 
volgens Yvert nr 1957 

No 
33 
34 
35 J 7 

•35 
35a 
38 
38 
40 
41 

•41 
42 

*42 
•44 
45 
4« 

•47 
48 

•4951 
52 

•5355 
54 

•57 
•71 
•74 
•94a 

•13« 
•159 
•161 
•1«2 

Pri|5 

0,25 
4,50 
0,35 
0,20 
0,10 
1,40 
3,50 

14,— 
3,50 
1,50 
0,10 
0,15 
0,«5 
0,35 
0,45 
0,55 
2,50 
0,25 
0 75 
0,40 
2,25 
0,60 
2,75 
5,— 
1 ,— 
0,15 
0,10 
0,15 
0,35 

•184 
•197 
•203 

Keerdruk 
•13«a 
•159a 
•1«1a 
•1«2a 
•184a 
•197a 
•203a 

Paren met tu 
strook en 
rondsgat Z 
G*3 5 5 

S*17 
20/25 20/25 

•S18 5 5 
•S20 10.5 
•S22 10 .10 
*S23 20 20 

Dito paren ir 
senstrook en 

rond gat 
*S 27 10 .5 
• S 3 1 5 .5 
'S 33 20 2( 

0,30 
0,10 
0,30 

paren 
0,75 
0,75 
0,40 
0,75 
0,75 
0,45 
1 6 5 

ssen

sroot 
jmstein 

3 

1,50 
1,50 
1,50 

22,50 
24 — 

et tus

klem 

1 , — 
0.80 
7,50 

142 
143 

•149150 
151 

•152 
•1545« 

1545« 
155 

•1«7 
•208 
•209 
•210 
•211 
•22225 
•22«29 
»230 
•23134 
•244 
•245 

244 
245 

•24«/49 
•25053 
•25459 
•259 
*2«0/«2 

2«0/«2 
•2632«« 
•2«7270 
•278281 
•282283 
•298301 
•302 
•3030« 

307308 
310 
313315 

•31 «319 
32028 

•313 

0,«5 
0,30 

12 ,— 
1.50 
2 , — 
9,50 

14,50 
1.25 
«.50 
2 , — 
2 , 

3 ,— 
4,50 
0,90 
1,20 

10,75 
1 , — 
7,50 

2 5 , 

0,35 
3,50 
1,15 
2 , — 
5,75 
3,— 
0 8 0 
0,55 
1,20 
1,50 
1,«0 
1,40 
1.40 
0,20 
1,30 
0,15 
0,85 
0,80 
1,«0 
1,40 
3.75 

313a 
336 
339 
340 

•341 
•34243 
•349351 
en »353 
•354357 

358366 
•35836« 
•370 
384 
39598 
405 

•408 
•409 
•412 
412 
415 

•427 
•428431 
428431 

•437440 
•471473 
•477480 
•502506 
•51251« 
•517520 

Luchtpos 

N o 

•1 
• 2 
• 3 

1,40 
0,60 
0,20 
0,50 
0,35 
0,75 
1,90 

1,35 
0,70 

14 .— 
0,20 
0,20 
1.75 
0,15 
0,45 
0,60 
2.25 
2,25 
3,50 
0,20 
1,50 
1,20 
1.75 
0,90 
1,50 
2,25 
2,75 
1,40 

i N o 

'rus 

3 0 , — 
9 , — 
0,«0 

•4 
4 
5 

• 6 
6 

•7 
7 

• 8 
8 

• 9 
9 

•9a 
9a 

•10 
♦11a 
•12a 

12a 
•13 
•14 
•15 

15 
2731 
34 

•40 

Blokken 

N o . 

•4 

•« 
13 

Dienst 

•18 
• 2 
•4 

0,45 
0 40 
0,90 
4,50 
4,— 
4,50 
4,50 
1 , — 
0,70 
2,40 
1,10 
0,90 
0 50 
1.25 
2,50 
4 ,— 
2 . — 
3 . 

5,— 
4 ,— 
1,25 
0,70 
2,50 
3 . 

1 * . — 
5,— 
4,50 

110,— 
2.50 
2,50 

912 
141« 

en no 5 
25 
2« 
27 
51 
54 
57a 
9«97 
98 
99 

101 
102 

•152 
239 
240 
241 
242 
243 

15 — 

0,45 
0,45 
1 , — 
0.45 
7,50 
3,— 
0,20 
0,3C 
0,15 
0,35 
0,35 
0,85 
0,75 
0,90 
1 , — 
1,15 
2,40 

Portzegels 

15 
17 
19 

9,— 
«.— 

«5,— 

LIST  EXPERT 
iet de modernste 
ld van uitgebreid 
—i % katalogus 
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V e r z a m e l a a r b i e d t t e k o o p a a n : 

U.N.O.Mensenrechten 1954 
postfns in blokken van 4 met „Marginat Inscription Tevens dergelijke 
blokken van de nrs 19/20, 21/22, 23/24 25/2«, 29/30 31/32 35/37, 38/ 
39, 42/43 

Brieven onder nr PH 925 aan BoomRuygrok N V . Haariem 

30 
10 
30 

75 
75 
40 
75 
75 
45 
65 

50 
50 
50 

142 
143 

•149150 
151 

•152 
•1545« 

1545« 
155 

•1«7 
•208 
•209 
•210 
•211 
•22225 
•22«29 
»230 
•23134 
•244 
•245 

244 
245 

•24«/49 
•25053 
•25459 
•259 
•260/62 

2«0/«2 
•26326« 
•267270 
•278281 
•282283 
•298301 
•302 
•3030« 

307308 
310 
313315 

•31 «319 
32028 

•313 

0,«5 
0,30 

12 ,— 
1.50 
2 , — 
9,50 

14,50 
1.25 
«.50 
2 , — 
2 , 

3 ,— 
4,50 
0,90 
1,20 

10,75 
1 , — 
7,50 

2 5 , 

0,35 
3,50 
1,15 
2 , — 
5,75 
3,— 
0 8 0 
0,55 
1,20 
1,50 
1,«0 
1,40 
1.40 
0,20 
1,30 
0,15 
0,85 
0,80 
1,«0 
1,40 
3,75 

313a 
336 
339 
340 

•341 
•34243 
•349351 
en »353 
•354357 

358366 
•35836« 
•370 
384 
39598 
405 

•408 
•409 
•412 
412 
415 

•427 
•428431 
428431 

•437440 
•471473 
•477480 
•502506 
•51251« 
•517520 

Luchtpos 

N o 

•1 
• 2 
• 3 

1,40 
0,60 
0,20 
0,50 
0,35 
0,75 
1,90 

1,35 
0,70 

14 .— 
0,20 
0,20 
1.75 
0,15 
0,45 
0,60 
2.25 
2,25 
3,50 
0,20 
1,50 
1,20 
1.75 
0,90 
1,50 
2,25 
2,75 
1,40 

i N o 

V I J S 

3 0 , — 
9 , — 
0,«0 

•4 
4 
5 

• 6 
6 

•7 
7 

• 8 
8 

• 9 
9 

•9a 
9a 

•10 
♦11a 
•12a 

12a 
•13 
•14 
•15 

15 
2731 
34 

•40 

Blokken 

N o . 

•4 

•« 
13 

Dienst 

•18 
• 2 
•4 

0,45 
0 40 
0,90 
4,50 
4,— 
4,50 
4,50 
1 , — 
0,70 
2,40 
1,10 
0,90 
0 50 
1.25 
2,50 
4 ,— 
2 . — 
3 . 

5.— 
4 .— 
1,25 
0,70 
2,50 
3 , 

1 * . — 
5,— 
4,50 

110,— 
2.50 
2,50 

912 
141« 

en no 5 
25 
2« 
27 
51 
54 
57a 
9«97 
98 
99 

101 
102 

•152 
239 
240 
241 
242 
243 

15 — 

0,45 
0,45 
1 , — 
0.45 
7,50 
3,— 
0,20 
0,3C 
0.15 
0,35 
0,35 
0,85 
0,75 
0,90 
1 , — 
1,15 
2,40 

Portzegels 

15 
17 
19 

9,— 
«.— 

«5,— 

H E N D R I K V A N DER L O O ' S 
P O S T Z E G E L H A N D E L  P H I L A T E L I S T I S C H B U R E A U 

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

Te bereiken vanaf Station Holl Spoor lijn 4 en 4«, van Staatsspoor hjn 6  Giro 24392 

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



Voor hen die Let weten 

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

Verlangt onze post-catalogus gratis l 

Vraagt a.u.b. inlichtingen 

betreffende het Shanahan 

" D O U B L E - B A R R E L " 
plan 

dat u in staat stelt 

ledere kavel van onze veilingen 

veel goedkoper en onder 

bepaalde omstandigheden bijna 

OM NIET 

te verkrijgen. 39 UPPER GT. GEORGE'S STREET 
D U N L A O G H A I R E , D U B L I N , IERLAND 



KLEINE ANNONCES 
Uitsluitend voor Leden van aangesloten verenigingen * 
Prijs 40 et. per ram betaling na toezending lactuur Opgave aan 
Boom-Ruygrok N V Ged Oude Gracht 138 Haarlem Tel 17450 

TE KOOP verzameling Portugal en 
Kolomen, ruim 5000 zegels, frs 9O0 000 
Yvcrt, Frankrijk van 1923—1948, frs 
3)000 Yvert, Skandinavie, frs 30 000 
Trvert, Spaanse Antillen en Cuba, frs 
6500 Yvert Mr A J Muldei , Jan 
' levensstraat 18, Leiden, tel 31596 

Wilt u een ZICHTZENDING VAN 
>)ED. EN O.R. tegen scherpe prijzen' 
Saarne zenden wij u die toe He t ver
glicht u tot niets, alleen spoedig retour 
zenden C Bol, Yerseke 

Bod ge\ r op 67 F D C 's van U S A , 
jaren 1949 1954 Br aan L Gcuchies, 
Janus Polstraat 1, Spakenburg 

Postfns ENG. KOLONIËN, pracht col
lectie in londzendboekjes Zend manco-
lijstcn, suci.es verzekerd, aanvragen rich 
ten aan M Schouten, Goejanverw dijk 1, 
Gouda 

Aangeb VERZAMELING ESTLAND, 
compleet behaKe sladspostuitgiften 
Cataloguswaarde Yvert 1957 fr 62 070 
Prijj ƒ 200,— M Poeth, Spoorstraat 57, 
Tegelen (L ) 

Te koop mooie verzameling NED 
EN O.G. in 2 blanco albums cat 
waarde ƒ 425,—, koopprijs / 2 1 5 , ^ 
Doubletten gratis G Vermeer, Nieuwc-
schans 85, Spakenburg 

NEDERLAND EN OVERZEESE GE
BIEDSDELEN, postfns en gebiuikt , ook 
de topnummers voor 50—75*/» speciaal 
catalogus, ook het meest luxe materiaal 
Rondzcndboekjes beschikbaar Afwer
king mancolijsten in duplo Afname 
boven ƒ 25,— franco Tolhuizen, Fol-
kmgestraat 35, Groninj,Ln 

GEVR. NEDERLAND GEBRUIKT 503, 
505, 506, 508, 510, 511 ONGEBRUIKT 
352, 353 449, 451, 452, 456, 457, 458, 
545, 547, 548, 549 tot 100 stuks elk 
nummer H Albrecht, Stille Veerkade 
22, Den Haag 

Gevraagd (ongebr of gebr} RÉP. 
SOCIALE ITALIENNE- Yvert no's 19 
en 20, Aenens 6, 8 en 9, Taxe 10 en 1] 
SAN M A R I N O : Taxe no's 48, 49, 51, 
53 en 60. Br met opgave van staat en 
pnjs Croin, Heemraadssingel 280, Rot 
terdam. 

wuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw 

MEDEDELING. 

Om onnodige correspondentie te vermijden vestigen wij er de 
aandacht onzer lezers op, dat ingevolge een besluit van de 
Raad van Beheer in de rubriek KLEINE 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. 

HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIlmillllllllllllllllllllllllllllllllllHI^ 

Mijn 

119e Telling 
\ i n d t plaats op vrijdag 28 juni des middags 1.30 uur 
en des avonds 7.30 uur in „Amico" , Nieuwstraat, 
Den Haag. Dit is tevens de laatste veiling van dit 
seizoen. 

Voor onze fe nojaarsveiling kan echter nu 

reeds worden ingezonden. Voor belangrijke 

objecten kom ik U gaarne fiersoonlijk bezoeken. 

Desgewenst renteloos voorschot Vlugge con

tante afwikkeling 

Postzegelhandel K. A. WEEDA 
Zoutmanstraat Ua - Telefoon 394543 - Giro 27773 - Den Haag 

Uit onze wereldbekende speciale voorraad' 

Grote Geïll. Netto-Prijslijst 
van alle uitgaven 1845—1957, inclusief nevengebieden en 
confed. staten gratis tegen inzending van 25 ets. (Marken) 

Sedert tientallen jaren de betrouwbare 
bron voor serieuze USA-verzamelaars in vele landen: 

WESTMINSTER STAMP CO.opger 1921 
Regency House, Warv/ick Street 

L O N D O N W . - l (Engeland) 
Lid van toonaangevende filatelistische verenigingen 

TE KOOP GEVRAAGD: 
N E D E R L A N D FD 
Vorige li]st IS vervallen 

COVERS I N PRIMA S T A A T 

Wö betalen voor: 
1950 Zomersene 

Kerkenserie 
Leidse Univ. 
Kmdserie 

1951 Zomersene 
Kindserie 

1952 Riebeeck 
Staatsmijnen 
Zomerserie 
Kindsene 

7,50 
8,50 
1,50 
2,50 
2.50 
2,10 
1,60 
0,60 
2,— 
1,65 

1953 Zomersene 
Rode Kruis 
Kindsene 

1954 Zomersene 
Bonifatius 
Kindsene 
Sta tuut 

1955 Zomersene 
1956 Rembrandt-

sene 

1,75 
1,10 
1,20 
1,20 
0,55 
1,20 
0,20 
0,95 

1,55 
ZICHTZENDINGEN AAN 

HARTOG OKKER ét CO. 
RAPENBURG 99' - AMSTERDAM-C 

ALS ONAANGEBROKEN TE KOOP 
Columbia enveloppen £ 600 
Faröer eilanden £ 45 
Duitse Levant £ 1.000 
Griekse klassieken £ 3.475 
Marshalleilanden £ 200 
Keizerlijk Rusland £ 23.500 
Russische lokaal-uitgiften £ 5.750 
Samoa £ 150 
Spaanse vervalsingen ten nadele 
van de post £ 150 
U.P .U . Parijs, 1947 £ 120 
Venetiaanse Republiek £ 220 
Volledige bijzonderheden hieromtrent en omtrent andere aan
trekkelijke verzamelingen zijn verkrijgbaar bij het „Private 
Treaty Department" van 

ROBSON LOWE LTD. 
50 PALL MALL 
LONDEN, S.W.1 

Telefoon Trafalgar 4034 Telegram .Stamps, London'* 

Wonneer U reflecteert op deze advertentie, vermeld dan o ub dat U deze hebt gelezen in het 
Nederlandsch Maandblad voor Phitateh 

http://suci.es
file:///indt


Och... Oeh... die Fiorani toch!! 
I0aar is hij §veer! 

Naar aanleiding van vele aanvragen hebben wij besloten een afdeling 

Z I C H T Z Ë N D I N G E I V 
bij onze zaak te voegen. Van nagenoeg alle landen en gebieden zijn 
boekjes in voorraad ot in bewerking. 

Als U ons vandaag nog een kaartje zendt, kunt U keus maken uit het 
volgende: 

U I T Z O E K B O E K J E S met zegels der gehele wereld a 3 cent per stuk. 
idem ï ï ï ï 11 t^ »ï " ï» »1 ?» 

H 

Hierbij vindt U prachtige en werkelijk schaarse zegels. 

Verder: 

Nederland en Overzeese Gebieden, Duitsland, Frankrijk, 

enfin, alle Europalanden. 

Prachtige collecties Overzee, Engelse koloniën enz. enz. 

Geeft U ons even op voor welke landen U interesse hebt . E r is nog onnoemelijk 
veel materiaal in voorbereiding! 

FlORANI's positzegelhandel 
Afdeling ZICHTZENDINGEN 

Primulastraal 19, 's-Gravenhage, postgiro 41511 t.n.v. I. J, Mark 

'̂ttWUK BQOH KUTWOK NV HJKAItLlti^ 


