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KLEINE ANNONCES 
ï̂ rijs 40 ct. per mm, betaling na toezending facti^ur. Opgave aaii; 
BoomRuygrok N.V., Ged Oude Gracht 138. Haarlem Tel. 17450 

N E D E R L A N D EN OVERZEESE GE
BIEDSDELEN. Postfris en gebruikt ook 
de tü'pnummers voor 50—75''/o speciaal 
catalogus, ook het meest luxe materiaal. 
Rondzcndboekjes beschikbaar, afwerking 
mancolijsren in duplo. Afname boven 
/■ 25,— franco. Tolhuizen, Folkinge

straat 35, Groningen. 

Te Koop van p a n , aardige verzameling 
BELGIË T O T 1942, met Duitse bezet
ting 1914—1918, ca. 800 stuks en enige 
velletjes, waarde Yvert '57 ca. 50000 frs. 
Prima kwaliteit, in boekjes geplakt 
meerdere goede complete series. Prijs 
f' 130,— Geen zichtzcnding, bezichtiging 
na afspraak. Ir. J. van Noppen, Alex. 
Hegiusstraat 6, Deventer, tel. K 6700
3818. 

Te koop : verzameling POSTFRIS 
N E D E R L A N D EN O.G. Catalogus
waarde ± ƒ 5500,—, geen handelaren. 
G. ] . van Ingen, Wouter Klaassenlaan 
28, Oosterbeek. 

Wil u een zichtzcnding van NED. EN 
O.R. , zeer scherpe prijzen? Zonder ver
plichting tor aankoop uwerzijds. Vele 
tevreden afnemers. Speciale enveloppen 
met De Ruyter afstempeling van VIÏs-
«ngcii 80 cent. 10 verschillende FDC's 
voor f 3 ,—, lOO div. speciale gelegen-
ïieidsstempels op briefkaarten ƒ 10,—. 
C. Bol, Yerseke. 

Te koop KILO'S NED. met gelegen
heid- en kinderzegels, mooie sort . / 6,50 
franco, na ontvangst postwisselr W. 
Blom, Mr. v. Coothsiraat 30, Drutcn. 

TE KOOP GEVRAAGD Nederl. 
,,Euro-pa" postfr. tegen ƒ 50,— per 
100 en prima gebr. 25 c Europa en 30 c. 
De Ruyter tegen 10 c. p. st. R. Kor-
mos, Pr . Mariannclaan 152, Voorburg. 
Lid N.V.P .H. 

ENGELSE KOLONIËN per zichtzcn
ding. Elk jaar meer en betere zegels. 
Het merendeel uitgcprijsd tegen 1/3 cent 
de Yvertfr. B. de BHeck, Busken Huet-
straat 5 11, Amsterdam, tel. 128815. 

Te koop: MAANDBLAD „ P H I L A T E 
LIE*', jaargangen 1954 en 1956. Voorts 
laarg. 1955 m.u.v. nrs 1 en 11 en tot 
dusver verschenen nrs van 1957. Prijs 
ƒ 13,—. Te bevr. H. C. de Bruijn, 
Sprengenpark laan 144, Apeldoorn. 

Gevraagd: POSTSTUKKEN NEDER
LAND vanaf ca. 1900, geen F.D.C, of 
gelegenheidsstempels. S. van Althuis, 
Prins Hendrikstraat 53, Eindhoven. 

De Ver. Postzegelverzamelaars , ,T i lburg" 
vraagt voor haar rondzendverkeer 
BOEKJES MET GOEDE ZEGELS. De 
Administrateur W. van Erve, Insulindc-
plein 5, Tilburg. 

MEDEDELING. 

Om onnodige correspondentie te vermijden vestigen wij er de 
a a n d a c h t onzer lezers op, da t ingevolge een besluit van de 
Raad van Beheer in de rubr iek KLEINE ANNONCES ui ts lui
tend adver tent ies geplaats t kunnen worden van leden der 
aangesloten verenigingen. 
Deze annonces kunnen niet onder nummer worden opgeno
men en dienen derhalve, volledig naam en adres van de s te l 
ler der adver ten t ie te vermelden. Adm. PHILATELIE. 

Geef nu aan Uw 
Rode Kruis 

P R A C H T G E L D B E L E G G I N G 

^ Te koop verzainel ing Saar (na 19̂ 15) mee vele ongebruikte en 
yC gebruikte series blokken van Vier, veel FDC covers en Maximum-
JL. kaarten. Alles eerste klas kwaliteit. Prijs in ziin geheel f 2000,— 

A. A. M . de G R A A F , Hoogstraat 182a, Schiedam, Tel. 68407 

Verzoek 
aan onze 

adverfeerders 
I 

Met het oog op het tijdig samenstellen van 
het Ned. Maandblad voor Philatelie is het nood
zakelijk, dat de kopij voor te plaatsen annonces 
uiterlijk de 5e van de maand in ons bezit is. 
Alleen dan kunnen wij plaatsing in het nummer 
van diezelfde maand garanderen. 

ADMINISTRATIE NEDERL. MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 

MET DEZELFDE ZORG WAARMEDE U UW VER
ZAMELING OPBOUWT, STELLEN WIJ ONZE ZICHT-
ZENDINGEN SAMEN, 

Hef kost U niets 
daarmede kennis te maken, want voor een proefzending betalen 
wij ook de retour-portokoüten. 

Dhr. G. te L. schreef er over: „Door Uw 
enorme sortering heeft U mü in staat ge
steld veel tegen binijke prUzen te kopen". 
Onverschillig wat U verzamelt, geeft U ons 
Uw verzamelgebied zo volledig mogelijk op. 
(Vermelden s,v.p. beginnend, gev. of vergev.) 

Slechts ééiTvóorwaarde moet aanwezig zijn. Het te besteden bud
get moet om praktische redenen (zowei voor U als ons) ƒ 10,— 
per zending bedragen. 
POSTZEGELHANDEL V A N D U Y N & VERHAGE 
ROTTERDAM — Berkelselaan 92 b — Teleloon K 1800-48209 

Steeds eetB 
ffoede nphrettyst 
va»r Mltv seffets 

BEL OF SCHRIJF NOG VANDAAG: 

HEKKËR'S POSTZËOELVËILING 
Postbus 22 BLOEMENDAAL Telefoon 02500-56154 

WRONA, DUITSLAND-Speciaai-
CATALOGUS 1958 

Bevat alle bijbeho
rende gebieden 
857o der netto-prijzen 
zijn veranderd 

Franco toezending 
uitsluitend na stor
ting van f 2,62 op 
postgiro 512461 t.n.v. 

Postzegelhandel W. F. H E I M A N N 

Amsterdom-Zuid, Tel. 792(AO, 
importeur: Howid-K/emstroken 

Parnassusweg 24 huis 

GOEDKOPE ZOMERAANBIEDING 
Nederland 

r 1* mooi ƒ 6,50 
' 2" mooi 6,50 

3» 22,50 
4> 2,— 
5» 1,30 
g- -1,50 
10» 2,50 
31 a f 6,— 
43 a- 3,50 
47» B 12,— 
61* a 4,50 
84-86 * 0,50 
97-' 2,25 
133A 6j— 
137" f 10,— 
141-43 l,B5 
199-202 2,25 
212-19» 7,50 
232-35--- 1,85 
236' B 0,50 
261-64 4,— 
287-88 0,90 
318-22> 1,— 
324» 0,40 
326» 0,75 
347-49' 1 2 , -
350-55' 0,80 

356 a/d 0,90 
379-91 0,50 
392-96» 0j20 
405-21 0;40 
428-42 0,85 
449-53 * 0,45 
464-68 0,40 
485-89 0,«0 
495-98 0,60 
533-36 1,10 
545-50 2,75 
551-55 3,50 
568-72 1,30 
573-76 1,25 
57Ï-82» 1,25 
587-90 1,95 
632-36 1,40 
640-44 1,25 
646-50 1,35 
652-56 1,25 
662-66 1,75 
667-71 1,25 
Lp 12-13* 22,50 
D 20-24» 0.75 
D 25-26» 0,50 
D 27-39» 2,75 
Ppv 1-2» 2.— 
Telg 12 65,— 

Dienst op bricf-
stukkcn RH 45,— 
Ned. Indië 
253-59 8,— 
261 8,— 
262 27,50 
263 11,— 
277 11.— 
288 15,— 
293-97' 4,50 
345-46 25,— 
345-46» 20,— 
359-61» 17,50 
Riouw 1-22 35,— 
Suriname 
4» 4,50 
6»D 8,50 
8» 1,20 
9 ' 6,50 
10» 2,50 
10a» 5,50 
11» 8,50 
13» 6,50 
13*Ax 19,50 
14» 12,50 
19 A 1,20 
22 fv 4 , -
27 2,50 

Met * is gestempeld. Lev, vrijblijvend onder rembours of giro. Boven 
./ 10,— franco. Te koop gevraagd verzamelingen van alle landen. Nog 
enkele kilo's Nederland J ƒ 5,—, I>neniarkcn ä /' 12,50, Zweden i f 12,50, 
Belgii; a ./ 12,50. Australië zeer mooi ƒ 16,—. Alles bij vooruitbetaling. 

POSTZEGELHANDEL MADJOE A. A. M. DE GRAAFF 
HOOGSTRAAT 182a SCHIEDAM TELEFOON 68407 GIRO 428605 



YVERT 1958 f20. -
bij inlevering van uw oude Yvert 1957 compleet in goede staat, levering franco tegen 
franco. Prijs Yvert 1958 ƒ 34,25. Betalen voor Yvert 1956 ƒ 8,—. Yvert 1955 ƒ 5,—. 
Doen gaarne inruil-voorstellen t .o.v, andere catalogi. Schrijft ons eens!!! 

ALBUM N E D E R L A N D & OVERZEESE GEBIEDEN ƒ 7 , — 
(schroef band, compleet MET Indonesia, jaarlijks supplementen, goed 
papier, neem er één bij!) 
INSTEEKBOEK „ P O P U L A I R " ƒ 5,50 
(16 bladzijden, 12 stroken per blad met middenstrook, formaat 32 X 25, 
halflinncn band). 

Vraagt onze maandelijkse offerte. Onze nieuwijesdxest bevredigt U in ieder opzicfit. Zendt 
ons Uiv mancoUjsten WESTEUROPA en MOTIEF ZEGELS. Vlotte en billijke afdoatutg 
verzekerd' 

RENNIE HAAGSMA 
LEEUVCENSTRAAT 2a, HILVERSUM, TEL. 7606 (02950), POSTGIRO 336559. 

DE NIEUWE MICHEL CAL 1958 verschijnen half sept a.s. 
Deze nieuwe MICHEL CAT. zijn voor iedere serieuze 
postzegetverzamelaar van het grootste belang. Be
halve een juiste prijs-notering op D. Mrk.-basis, 
bevat deze cat. een SCHAT VAN GEGEVENS" wat 
betreft de div. uitgaven, oplage-cijfers etc. Dit is 
de UITVOERIGSTE cat. in de Duitse taal en met 
recht een handboek te noemen. ^ 

»ts 

MICHEL 
BRIEFMARKEN 

K A T A L O G 

EUROPA 
1959 

M I C H E L E U R O P A 1958 Prachtwerk 
linnen band f 19,20 

M I C H E L D U I T S L A N D 1958 f 5,10 
De nieuwe druk van de OVERZEE cat. verschijnt 
eerst begin 1958 
BESTELLINGEN BIJ UW POSTZEGELHANDELAAR 
of bij de agenten: 

A U F DER HEIDE-S POSTZEGELHANDEL 
H I L V E R S U M A M S T E R D A M 

ISRAËL 
(nos. Yvert 1957) Geldig van 

alles gebr. m. tab 
1/6 ƒ 85,— 
10/14 125,— 
15 20,— 
16 22,— 
17 70,— 
21/26 35,— 
27/26 23,— 
31 15,— 
36 17,— 
43/4 18,— 

45 9,— 
49 10,— 
50/2 5,— 
53 80,— 
54/6 13,— 
58/61 16,— 
64 9,— 
65 8,75 
66 7,— 
67 12,— 

1 alles gebr. zonder tab 
1/6 2,25 
7 100,— 
10/4 28,— 
15 1,50 
16 3,50 
17 3 , -
18/20 13,— 
21/26 2,— 
27/28 6,50 
29/30 32,50 
31 0,80 
32/33 2,50 
34 20,— 
35 16,— 
36 1,— 
37/42b 1,— 
43/44 3,— 
45 2 — 
46/48 8,— 
49 1,75 

50/52 ƒ 1,50 
53 27,50 
54/56 2,75 
58/61 6,— 
62/63 3,50 
64 1,90 
66 1,— 
67 2,— 
68/70 1.75 
72/75 1,15 
76/77 1,45 
78 0,50 
79 0,10 
80/81 1,— 
82 1,— 
83 1 ,— 
84 0,60 
85 1,— 
86/91 2,75 
86/90 0,55 

HARTOG OKKER 
1 AMSTERDAM-C - RAPENBURG 

27 aug. -15 sept. 

68/70 6,— 
72/5 4,— 
76/7 6,— 
79 0,75 
80/1 6,— 
86/91 6,— 
92/5 2,— 
115/5 1,— 
116/8 6,— 
Dienst 1/4 30.— 

92/95 1,40 
96 0,40 
109 1,— 
110 1,— 
111 0,58 
112 1,— 
113/5 0,60 
116/8 2,— 
119 0,65 
120 0,95 
121/23 1,33 
Ltp. 1/6 37,50 
Ltp . 7/8 10,— 
Ltp. 9 14,— 
Ltp. 10'15 3,25 
Ltp. 16 1,50 
Ltp. 17 7.— 
Port 6/11 28,— 
Dienst 1/4 3,— 

& CO 
»9' 

1 Geen winkelverkoop. Geen persoonlijk bezoek. 
1 Uits/. postorders. Tel. K 20-63937 

1 V^EGENS V A K A N T I E GESLOTEN V A N 27 JULI - 27 A U G . 

J. G. MILLAARD - FILATELIST - EXPERT 
KEURT zegels van Europa tot 1900 met de modernste 
technische hulpmiddelen aan de hand van uitgebreid 
vergelijl<ingsmateriaal. KOSTEN 2—4% katalogus^ 
minimum fl. 2.50 per zegel. 

•A- H O V E N I E R S W E G 18 - T IEL - T E L E F O O N 3879 ir 

Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Platanenweg 12 - AMSTERDAM - Telefoon 50959 

Postgiro 494802 (Bij viaduct Wibautscraat Gem. Giro M 3658 

Setaa' goede prijs. 

Ook grote objecten tegen contante betaling. 

O N G E B R U I K T (Prima kwaliteit) 

Curafao-ongebr. 
182/84 ƒ 1,80 
196/97 0,80 
Lp. 69/82 10,— 
Sur. ongebr. 
178 ƒ 6,50 
295/96 1,65 
Lp. 27/28 1,60 

Betaling met bestcH. of onder remb. Orders beneden ƒ 10,— port i extra. 
T r koop gevraagd Series Nederland & O.G. Aanbiedingen met prijs worden 
p.o. beantwoord 

Nederlandsche Postzegelhandel A. M. N. v. d. Broeke 
N.Z. Voorburgwal 316, A m s t e r d a m - C , Postgiro 165298 

Ned. oneebr. 
563/67 
573/76 
583/86 
587/90 
591/95 
596 
597/601 

ƒ 1.25 
1,50 
0,70 
2,25 
1,20 
0,30 
1,50 

606/10 
638/39 
640/44 
646/50 
651 
652/56 
657/61 
662/66 

ƒ 1,30 
0,35 
1,40 
1,60 
0,16 
1,50 
1.25 
2,— 

667/71 ƒ 1,25 
672/73 0,50 
674/79 1,10 
Lp. 10 0,15 
Lp. 11 0,15 
R.57/70 12,— 
id. paren 29,— 
R.71/101 38,— 

Direct geld 
VOO, verzamelingen, partijen, 

massagoed en kilowaar 

Vraagt gratis inkoopstijst massatvaar 

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

TE KOOP GEVRAAGD: 
onderstaande zegels in mooie kwaliteit; na ontvangst 
der zegels volgt omgaand afrekening; verzamelaars 
die een verzameling hebben te verkopen en buiten 
wonen, vergoeden wij de reiskosten, of de zaak 
doorgaat of niet. 

Nfd . 
Ncd. 
Ned. 
Ned, 
Ned. 
Ned. 

eng. 
eng. 
gebr 

eng. 

no. 
no. 
no. 
no 

no. 
no. 

48 
79 
80 
80 

100 
101 

f 
ƒ 
/ ■ 

/ ■ 

/ 
f 

100,— 
27,— 
75,— 
50,— 
13,— 
75,— 

Ncd. gebr. no. 101 
Ned. 136/38 ong. 
Ned. 163/165 ong. 
Ned. 236/37 ong. 
Rolt . ong. no. 32 
Telegram compl. ong. 

ƒ 45 
ƒ 13 
ƒ 15 
ƒ 6 
ƒ 150 
.f 250 

HEEFT U IETS TE VERKOPEN ?BIED ONSAAN MET PRIJS.' 

POSTZEGELHANDEL JAC. E N G E L K A M P 
SPUISTRAAT 301 - AM.STERDAM - T E L E F O O N 30998 



II\ H o l] II 

van dit nummer 

Het Nederlandsche Roode Kruis 183 

300 jaar postmerken van Neder land 1570-1870 184 

Nederland 187 

Prof. Ferdinand Lorber 188 

Li te ra tuur 190 

De geschiedenis van Robinson Crusoe 

op de postzegels 191 

Heraldiek en symboliek op postzegels 192 

Luchtpost 195 

Gebouwenserie West-Duits land 1948 196 

Nieuwe Uitgiften 197 

een "FAVORIET" album 
is een ^oed album 

POSTZEGELHANDEL EN UITGEVERIJ 

* "FAVORIET" 
■*• TH. HEKKER 

Zomerzorgerlaan 15 - Bloemendaal - Telefoon 02500-56154 

Te koop gevraagd: 

Verzamelingen 
Partijen 
Betere losse 

postzegels 

Speciaal interesse voor oude zegels 
van de gehele wereld 

Blanco albums met 100 bladen in 
schroefband ƒ 4,70, ƒ 5,50, ƒ 7.50 
en ƒ 12,—. 

Vraagt toezending gratis prijslijst 
Schaubek »Ibums. 

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

Bondsalbum K 11 „ 8,50 
„Hol 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 zijden 
12 stroken ƒ 11,— 
Alsv. 20 bladen 19,80 

Insteekboekjes f 0,90 f 1,— 
ƒ 1,50; ƒ 2,— ƒ 3,50; ƒ 4,90; 
ƒ 7,25. 

Schaubek Europa ƒ 15,— 
Schaubek Overzee „ 20,25 
Schaubek Wereld , 18,— 

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

Het nieuife seizoen 
bpjjint bij ons op 18 september 1957 met 

BUITENLAIVD mci goede .jtemplaren Luehtpostzegels en 
enveloppen BRAZILIË, CHILI, FRANK
R I J K en koloniën, DUITSE STATEN en 
koloniën, GRIEKENLAND, ITALIAANSE 
STATEN, ZWITSERLAND, T U R K I J E en 
U.S.A. Geïllustreerde catalogus 1/-, incl. 
porto. 

DE „CHARLES STIBBE" 

* RUi§;LA]VD * 
vormt een buitengewone \erkopini; , welke is bepaald op 

2 O K T O B E R 1 9 3 7 
Deze opmerkelijke verzameling bevat Zemstvos en de staten van de U.S.S.R. 
Verdere bijzonderheden over dere verkoop volgen later. 

Speciaalverzamelaars Groot-Brittannië 
Het yal u interesseren te vernemen, dat zojuist een nieuwe uitgave gereed is 
gekomen \ a n „GUIDE LINES T O T H E PENNY BLACK" door wijlen 
Dr . Percy Litchfield. 
Deze ingenaaide uitgave van 12s. 6d. {plus 1''6 porto) wordt gratis verstrekt 
bij een vijf-jarige inschrijving op „ T h e Philatelist and Postal H i s to r i an" (£ 4.) 
Voor hen die de „penny black" willen platen i<; dit het standaardwerk. 
Voor £ 2 zenden wij u een mooi exemplaar van de „penny b iack" en het 
boek; bovendien betalen wij de portokosten. (Het originele ingebonden 
exemplaar is nog steeds \crkrijgbaar voor 25/—, por to 1/—). 

ROBSOIV LOWE LT» . 
50 Pall Mall, London, S.W.1. 

TELEGRAMADRES: , .STAMPS, L O N D O N " 

Bij de beantwoording van deze advertentie gelieve u te vermelden, dat u deze 
las in het ,,Nederlandsch Maandklad voor Philatel ie" . 

Albanië 
Herd, partij v/d arbeid 
België 
Herd. 1831 2w 
Duitsland 
Bundespost Licbig 
Freiburg 
Marini 
Berlijn Savigny 
Duitsland 

NIEUWS 
3w ƒ 1,75 

ƒ C.23 

ƒ 0,13 
ƒ 0,14 
ƒ 0,20 
ƒ 0,40 

Oost schilderijen, gebruikt ƒ 1,65 
Clara Zetkin, gebruik 
Frankrijk 
Publieke Werken 
6p orange, 12p Lila, 
12fr Biest 3w 
Hongarije 
Rode Kruis 
Italic 
6 lire met w.m. 

t ƒ 0,04 

ƒ 0,48 

ƒ 0,48 

f 1 1 -

ƒ 0,06 

EUROPA 
Noorwegen 
Geophvsisch jaar 3w. 
50 en 75 ore Koning 
Dienst 20, 50 en 75 ore 
Roemenië 
bloemenserie 8w 
Grigorescu 3w 
Rusland 
Olympiade serie, gebr. 6w 
Sportfeesten 5w 
Tsj. Slowakije 
uitvinders 2w 
Turkije 
Herd . Academie 
Vaticaan 
CapraniLa 4 w 
Yougo-Slavic 
werkcongres 2w 
Gymnastrada 4w 
Zwitserland 
Europa 

NIEUWS BUITEN EUROPA 
Australië 
1857-1957 4p 
Cambodja 
2500 jaar Badda Weid 

serie 3w 
Egypte 
lOm Gaza met opdruk 
P.-ilcstina 

Eng. Kol. Si Dom. 
1937 cpl 202w 
Victory 90w 
Hongarije bloc 22 
Memel 181/84 

VRAAGT 

AUF DER 
AMSTERDAM (Fil.) 
N.Z. Voorburgwal 151 
Telefoon 47103 

ƒ 0,27 

f 2,80 

ƒ 3,50 

Indonesië 
Hari Kooperasi 4w 
Japan 
Geophysisch )aar Pinguïn 
Uruguay 
]ose Battle y Ordonez 6w 
Ver. Staten 
3c Onderwijs 

KOOPJES 

ƒ 4 0 , -
ƒ 12,50 
ƒ 3 6 , -
ƒ 9 5 , -

Rhodesia en Nyassaland 
Elisabeth cpl 16w 
Ruanda Urundi 126/147 
Rusland 
555/64 Spartakiade, gebr. 
pakket 300 Noorwegen 
100 plaatjes Rusand 

ZICHTZENDING SPORTZEGELS 

./ t t 
t t 
t 1 
1 
ƒ 

ƒ 

f 
f 
i 

ƒ 

,/ 
/ 
} 

f 
1 
i 

1,— 
1,— 
1,15 

4,25 
1,85 

0,80 
0,70 

0,70 

0,65 

1,'iO 

0,85 
2,15 

0,78 

0,45 

0,25 

3,56 

0,18 

35,— 
25,— 

20,— 
18,50 
6,— 

HEIDE'S POSTZEGELHANDEL 

Bestellingen 

HILVERSUM 
Surinamelaan 31 

Giro 1700. Telefoon 4323 
laar Hilversum 1 

file:///erkopini
file:///crkrijgbaar


Waarin opgenomen .DE PHILATELIST' 

CORRESPONDENTIE OVER HET BLAD NAAR 
HOOFDREDACTELIR-ADMINISTRATEUR 

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

CORRESPONDENTIE OVER AOVERTENTIESl 
BOOM-RUYGROK N V 

Gtd Oudegracht 138 Haarlem Tel 17450 (4 (ijnen) 
Postgiro 37758 

RAAD V A N BEHEER 

Secr Godelindeweg 44 Naarden 
Penningmeester Hyacintplein 5 Breda-Giro 344900 

Verschijnt de vijftiende van iedere maand 

ABONNEMENTSPRIJS 
Gratis voor de leden van aangesloten verenigingen 

Voor met aangeslotenen (bij vooru tbetaling) 
franco per post per jaar f 10 — 

Afzonderlijke nummers lopende jaar 
en voorafgaande jaar f 1 — 

Nummers van vor ge jaargangen per nummer f O 25, 
alles plus porti. 

34e jaargang - aug. 1957 (396) 

no 8 
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HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS 

Ter gelegenheid van het negentig jarig bestaan van „Het 
Nederlandsche Roode Kruis" zal P T T een serie bijzon-
deie Roode Kruis zegels met een toeslag boven de frankoer-
waarde uitgeven , _, ,. 
De serie bestaat uit vijf zegels, nl het jubüeumzegel ddt 
een lood kruis toont met de jaartallen 1867 en 19,̂ 7 Ie 
midden van viar zogels, die elk een facet van het Roode 
Kiuis symbohseien 
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Verkrijgbaar „ , . , 
Gedurende het tijdvak van 19 augustus t/m 18 oktober 
1957 zullen op de postmrichtingen bijzondere postzegels ver
krijgbaar worden gesteld, welke met een bijslag boven de 
frankeerwaarde zullen worden verkocht Voor beschrijving 
der zegels zie pagina 187. 
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300 jaar 

pnstÊnerUen vag 

Voor ons ligt ter beoordeling een lijvig werk van niet minder dan 328 pagina's, 
24 X 15 cm, een werk van jaren en jaren, van de hand van de welbekende ver
zamelaar en publicist P. C. Korteweg, een boek in 4 delen, maar alle in één band 
gebonden, volgens de auteur een kijkboek en geen leesboek, maar dan toch in elk 
geval een studieboek van grote historische waarde, waarmede alles wat tot nu toe 
over dit onderwerp geschreven is, ver in de schaduw wordt gesteld. 
Het was Korteweg, die in 1941 in het Jaarboekje van de Rotterd. Phil. Ver. reeds zijn 
grote artikel „Postdienst en Poststempels hier te Lande tot 1811", (blz. 33-120) ten 
beste gaf en hier steeds verder op doorwerkte. Het is deze studie, welke wij hier 
5n daar nog menen te herkennen, welke thans tot een geweldig geheel — 300 jaar 
postwezen in Nederland — is uitgegroeid. Het gehele boek is krachtig van taal en 
eenvoud. Het zo bekende Jury-lid van internationale tentoonstellingen. Mr. W. S. 
Wolff de Beer, schreef een enthousiast voorwoord. Korteweg zelf volgt met een 
korte inleiding, alsmede een toelichting, waarin zéér belangrijke aangelegenheden 
aaneengeregen worden en waarin hij — net als in 1941 — de persoon van Mr. Dr. 
J. C. Overvoorde, destijds Gemeente-Archivaris te Leiden, naar voren brengt, 
„Overvoerde, het symbool van de posthistorische speurder met veine". Aan het 
„Meten van Stempels" wijdt de schrijver een extra' bladzijde en spreekt de hoop 
uit, dat de enige juiste manier tot het meten van rechte naamstempels, nl. „netto 
zonder voet" in verticaal verband, destijds aanvaard, maar somtijds schromelijk 
verwaarloosd, in ere moge worden hersteld, welke methode begrijpelijkerwijs door 
hemzelf werd toegepast. Alvorens zijn feitelijke boek te beginnen, wordt de lezer 
eerst nog vergast op de „Introductie in Vogelvlucht", een 6-tal afbeeldingen .laar 
bekende zeer oude illustraties uit het jaar 1466, ± 1500, het jaar 1530, ± 1600, 1668 
en begin 19e eeuw, achtereenvolgens van de Kloosterboden, de Stadsboden, de Koop-
mansboden en de bereden Postiljons, door Korteweg, evenals alle verdere illustraties, 
eigenhandig op voorbeeldige wijze vervaardigd. Het is ondoenlijk de inhoud van dit 
zo doorwrochte boek ook maar enigermate duidelijk weer te geven. Wij moeten 
volstaan met een greep uit de grote hoeveelheid stof, voor velen, zo niet allen, vaak 
geheel onbekend. 
Deel I behandelt in het Ie Hoofdstuk de 16e en 17e eeuw, te weten de oudste ge
schreven aanwijzingen. Hier vinden wij reeds dadelijk terug de aanwijzingen van 
afzenders, te weten de groepen I.A, LB, I.C, I D, I.E, I.F, II en III, op de voorzijden 
der brieven gebruikt, zoals aangeduid bij de „Introductie in Vogelvlucht". Na deze 
Produkten, in Romeinse cijfers genummerd, die de verzamelaar desgewenst als 
facultatief kan beschouwen, volgt dan het 2e Hoofdstuk met geschreven postale 
vertrektekens, alles catalogusnummer 1, maar gemakshalve in tweeën gedeeld, nl. 
in de grotere Hoofd- en Onderkantoren (oudst bekende de „d" van Dordrecht, 
anno 1657) en de kleinere Bijkantoren, Entre Postes en Relais, e.e.a. naar de ont
vangsten in 1806 volgens de opstelling van Baron van den Borch in 1807. Oost-Fries
land werd in 1806 merendeels door Daendels bezet en in 1807 werd Oost-Friesland 
door Keizer Napoleon aan het Koninkrijk Holland afgestaan in ruil voor de vesting 
Vlissingen. De vertrektekens in Oost-Friesland, in de jaren 1808-1810 op de brieven 
gesteld, worden dan ook door de schrijver genoemd. Het 3e Hoofdstuk behandelt 
de „Te Betalen Portstempels" te beginnen met nr 2, de 3 stuivers port, te Amsterdam 
na aankomst gesteld met letters „H" (brieven afkomstig uit 's-Hage), nr 3 met 
letter „R" (aangekomen brieven over de Rotterdamse route) en nr 4 met letter „D" 
uit Delft, nr 5 de grote hoorn zónder Amsterdams wapen gedurende 1807-1811 ge
bruikt en de poststempels 6 en 7 te Rotterdam, na aankomst der brieven uit Am
sterdam, gesteld, al of niet voorzien van de letter „A", maar in elk geval met het 
Rotterdamse wapen en posthoorn. Hierna volgen de poststempels 8 en Ba van de 
Hamburger Post, dan de 6 stuiver portstempels der Zeeuwse Landpost no. 9, de 6 
st. portstempels der Texelse Post nr 10, de 6 st. portstempels der Geoctroyeerde 
Westindische Compagnie, met monogram GWC en het zeldzame stempeltje „Post
hoorn P P" te Gouda, ook passe gebruikt, gevolgd door nog enkele portstempels die 
bij vertrek werden geplaatst: de V.O.C.-stempels nr 13, met de kleine variaties 
door de verschillende Kamers gebruikt en de 3 St. Texelse Portstempels naar Am
sterdam, dienende als matrozentarief. 
Het 4e Hoofdstuk behandelt de rechte naamstempels nr 15, als vertrekstempel ge
bruikt, gevolgd door de omrande vertrekstempels nr 16, alsmede de naamstempels 



door P. C. Korteweg 

ederland (isio-imo) 

in schrijfletters nr 17 en de francostempels nr 
18, terwijl het 5e Hoofdstuk e.e.a. vermeldt van 
de portstempels der Bestelmeesters te Middel
burg, nr 18A. Het gehele 6e Hoofdstuk wordt 
gewijd aan de Massan of Tractaat stempels, 
per 1 aug. 1809 in werking getreden en door 
Massan te Parijs vervaardigd. Zij dienden uit
sluitend ter afstempeling van brieven met Frank
rijk als land van bestemming, maar werden 
door verschillende kantoren ook wel voor bin
nenlandse correspondentie gebruikt. Tabellen 
worden in het boek verstrekt der bekende stem
pels én hun maten, gebruikt in het tijdvak 1 
aug. 1809febr/mrt 1811 en in een andere kolom 
toen deze zelfde stempels wederom in gebruik 
kwamen na de bevrijding van het Franse juk, 
na 1813. Stempel nr 19 voor ongefrankeerde 
stukken en een los stempel „P.P." (Port Payé) 
nr 20 voor gefrankeerde, in 1817 en in het vol
gende tractaat van 1817 iets van afmetingen ge
wijzigd. Alvorens het Napoleontische tijdperk 
te betreden wordt nog een 7e Hoofdstuk tus
sengevoegd, dat de Kasteleinsbrieven behan
delt, feitelijk op de ontduiking van de postta
rieven gebaseerd en met welk „postkantoortje 
spelen" de kasteleins zich nog al eens bezig 
hielden, met de kans op zware boeten, somtijds 
eindigend met intrekking van hun tapvergun
ning. 

De Franse inlijving eist het 8e Hoofdstuk 
op (blz 5763), waarin uiteraard ook OostFries
land is opgenomen, zijnde Nederlands bezet ge

De Koopmansbode, 
fragment uit „die 
excellente Cronik" 
Antwerpen, 1530. 

bied, evenals het voortgezette gebruik der stem
pels met departementsnummers in de Zui
delijke Provincies van het latere Koninkrijk der 
Verenigde Nederlanden. In het 9e Hoofdstuk 
wordt het Herstel der Onafhankelijkheid in 
maten en kleuren, met al zijn gekapte Napo
leontische modellen, gevolgd door het 10e Hoofd
stuk, het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden 
met een Overzichtstaat van alle vele oude en 
nieuwe stempels in het tijdvak 18131830 ge
bruikt, inclusief de voorlopers van ■ aankomst
stempels en de oudste dagtekeningsstempels 
met gespelde maand, behalve vertrekstempel 
tevens verplicht aankomststempel, voor Noord 
en Zuid afzonderlijk gehouden (blz 6988). In 
het 11e Hoofdstuk wordt dan de Belgische Be
zetting behandeld, alsmede de Plattelandspost 
in 1836 ingevoerd. 

Het 12e Hoofdstuk geeft een uitvoerig over
zicht van de Distributiekantoren, (blz 91112) 
door Napoleon in 1811 ingevoerd en eerst met 
de postwet van 1850 opgeheven, waarbij Noord 
en Zuid gescheiden bleven. 

Het He deel behandelt dan het nieuwe tijd
perk: de stempels van 18301870, vertrek en 
aankomst, blz 113182, teveel om over in de
tails te kunnen treden. Alle in 1870 aangevangen 
stempelseries worden tot het einde toe gevolgd, 
dus b.v. ook de puntstempels nr 60 (blz 139142 
en de beide stomme puntstempels, alles even 
rijk en duidelijk geïllustreerd en overzichtelijk 
geplaatst. 

In het Ille deel wordt de Veldpost, Bezettingen 
en verdere Militaria onder handen genomen 
(blz 184198). Daarna volgen de Administratie
ve Stempels der Binnenkantoren, gevolgd door 
de Grenskantoren in alfabetische volgorde 
(blz 218231) Vervolgens een Hoofdstuk over 
de Portvrijdommen, beginnende met het Ko
ninklijk Huis, daarna de Posterijen en dan de 
Bestuurslichamen, (blz 232243). besloten met 
een Hoofdstuk over de Telegraaf: Rijkstele
graaf. Centraal Spoorweg en Amsterdamsche 
Kanaal Maatschappij (blz 244248 Het IVe deel 
eist onze bijzondere aandacht op. 

Hier werd te boek gesteld datgene, waarover 
tot nu toe in alle talen gezwegen werd: het brief
vervoer buiten de posterijen om (blz 250280) 
aanvangende met de Trekschuit; gevolgd door 
de Beurtvaart (met een fraai jeugdportret 
van Prins Willem de Zwijger); de illustratie 
van een „Zeeuws Beurtschip" naar gravure van 
G. Groenewegen anno 1786 en „een Beurtschip, 
Beurtschipper op Hoorn, Enckhuysen en Over
zee" gravure van 1791 van dezelfde graveur, 
onder „Overzee" te verstaan de overige pro
vincies in de Republiek en speciaal op Fries
land toepasselijk; de Binnenvaart; de Stoom
boot, waarbij ook de latere stoomvaartverbin
dingen door posterijen gebruikt; de Postwagen; 
de Koninklijke Nederlandse Paardenposterij, 
die in 1854 werd opgeheven; Rijdende Boden 
en Karren; de Diligence; vele Expeditiedien
sten (die brieven in koffers van de ene stad 
naar de andere smokkelden, waar eerst in 1850 
paal en perk aan gesteld werd; de Spoorwegen; 
de Vrachtrijders; besloten met de Stadspost van 
de Nederl. Maatschappij tot Algemene Dienst
verrichting te Rotterdam, 18661868. 

Tenslotte nog een Hoofdstuk over de ontdui
king van het postmonopolie nä invoering van 
de postwet van 1850, met Irregulair vervoer 
langs de Spoorwegen. 

Hoe het mogelijk is geweest zoveel materiaal 
onder ogen te krijgen is werkelijk een raadsel, 
maar de vele afbeeldingen spreken duidelijke 
taal en men zou de originele brieven gaarne 
met huid en haar in eigen collectie opnemen. 

Thans volgen nog 7 bladzijden Aanvullingen 
(281287) van later tegengekomen vertrekte
kens en stempels, waarbij vele meldingen uit 
onlangs verschenen eerste deel van Dr. Carroll 
Chase, alsmede nog enkele nagekomen gege
vens uit andere hoofdstukken. Op blz 288 be

Hoorn met letters H P 
(Hollandse Post} 
Wapen van Amsterdam. 
Zeeuwse leeuwen, wttte 
Andreaskruisen. 
Zeeuwse leeuwen, zwarte 
Andreaskruisen. 
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eui(a^i^ Cam ^vJne<iM^''ci&^ 

duó UJouant4 

UJejp^- de /ch Ao/Zam^e 

8. Posfwagen 18e eeuw 
omgeving van Amsferc/am. 
9. lak. Prins Willem IVi 1746 
brief met port belast aange
zien Stadbouderloos fijdperk. 

gint dan het Alfabetisch Register met circa 125 kantoor
namen of diensten per pagina, met verwijzing naar de 
systematisch aangehouden catalogusnummers en met een 
afzonderlijk Register voor Oost-Friesland en de Zuide
lijke Provincies van het Verenigd Koninkrijk, eindigend blz 
304. Op blz 305 vinden wij een 4-tallige Woordenlijst van 
de gebruikte woorden in de geringe Nederlandse tekst en 
die in het Engels, Frans en Duits begrijpelijke vertalingen 
en toelichting geeft. De inhoudsopgave van het boek neemt 
blz 318-326 in beslag, met nog een verzoek op blz 327 om 
alles wat niet in dit Handboek (bescheidenlijk als „Cata
logus" aangeduid) staat opgenomen, te willen melden. 
Op de slotpagina (blz 328) vinden wij dan nog een prachtig 
lak, anno 1746, van Prins Willem IV, Ridder van de Kou-
seband, geflankeerd door de Engelse staande leeuwen en 
wapen met het devies „Honi soit qui mal y pense", op
gevangen door de wapenspreuk „Je Maintiendrai", een 
lak dat aan porto onderhevig was, omdat deze brief nog 
juist uit het stadhouderloze tijdperk 1702-1747 stamt, een 
merkwaardig stuk, dat velen zich nog van de „ITEP" ten
toonstelling zullen herinneren, waar het in de Erehof ge
ëxposeerd was. 

En daarna kunnen wij dan dit zéér bijzondere, onbegrijpe-
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lijk mooie en kunstzinnig opgezette moderne boek, zij het 
dan geen „leesboek" en slechts een „kijkboek", maar dan 
toch stellig een indrukwekkend „leerboek", met een zucht 
van genot even, maar dan ook maar even, neerleggen, om 
het een ogenblik later weer ter hand te nemen. Een reeds ja
renlang gekoesterde wens van Korteweg, alle gegeven-s 
over de geschiedenis van ons postwezen waarover hij be
schikte in een boekwerk verankerd te zien, is met dit, 
zijn levenswerk, op een wel zéér bijzondere wijze in ver
vulling mogen gaan. Vfij twijfelen er niet aan, namens 
alle verzamelaars die de geschiedenis van ons Postwezen 
ter harte gaat te mogen zeggen. Bravo! Korteweg, zéér 
hartelijk bedankt, voor hetgeen met dit schitterende werk 
in het belang der Nederlandse filatelie tot stand werd ge
bracht. Moge het Korteweg gegeven zijn nog vele jaren 
met grote voldoening op dit werk terug te zien. Het mag 
niet onbekend heten, dat Korteweg reeds vele jaren onder 
minder gunstige gezondheidstoestand de filatelie heeft ge-

ó. Jacob van lennep in de 
trekschuit Leeuwarden—Dok-
kum, 17 juni 1823. 



NEDERLAIVD 
Rubriekredacteur: J. Eygenraam, Nieuwe Haven 123a,, , , 

Schiedam. 

De Ruyter-postzegels 1957 

Overeenkomstig de dienstorders op 2 juli j.1. aan de lo
ketten der postkantoren verkrijgbaar. Dat op enkele plaat
sen deze zegels reeds op 1 juli j.1. werden verkocht en aldus 
gebruikt, (in feite ongeldig, omdat deze zegels op die da
tum nog niet in het postverkeer waren toegelaten) meld
den wij elders. 
Ter documentatie geven wij de volgende bijzonderheden 
die wij aantroffen op de velranden: 
10 cent. Plaatnummers 1 t/m 4, aanwezig onderrand, bui
ten de gekleurde randlijnen, tussen zegel 5 en 6. Handlijnen 
in zegelkleur, afstand 5 mm van het zegelbeeld. De vrij re
gelmatige randlijn ontbreekt geheel aan de linkervelrand. 
Wij vonden bij alle platen ponsgat type 11, afwisselend ge
plaatst boven 3e zegel boven- dan wel 8e zegel onderrand. 
30 cent. Plaatnummer 1 (midden 5e zegel) Pltnr 2 (tussen 
5e en 6e zegel) aanwezig onderrand buiten de gekleurde 
randlijn. 
Randlijnen bij deze waarde onregelmatig en vaak onder
broken; afstand 10 mm van het zegelbeeld. Ook bij deze 
waarde ontbreekt de linkerrandlijn. Ponsgat type 12, onder
rand bij zegel 8. 
Wij maken nimmer melding van het op de velranden steeds 
voorkomende boogje met punt, voorkomend aan 4 zijden, 
waarvan steeds 2 puntjes doorprikt zijn (tandingsrichtpun-
ten) Alle velranden die wij zagen hebben deze figuurtjes. 
De platen 3 en 4 van de 10 cent hebben inplaats van een 
boogje een V-vormig teken. 

liend. Dat hij zich, ondanks deze handicap, met taaie 
'olharding aan de totstandkoming van dit Boek heeft vast-
ebeten en het genoegen mocht smaken hierbij te slagen, 
lankt hij o.i. in niet geringe mate aan de voortdurende 
teun van Mevrouw Korteweg-Dronkers, die zich terwille 
:an haar levenspartner vele opofferingen moest getroosten. 
3nze hoffelijkheid tegenover deze „stille" medewerkster 
jetaamt ook haar onze warme hulde niet te ontzeggen. 

Eveneens voor de uitgever de J. K. Rietdijk N.V. te 
s-Gravenhage, alsmede voor de heer John K. Rietdijk, 
reeds sedert jaren woonachtig te Reno U.S.A., die het initia-
;ief nam, een woord van grote lof voor deze schitterende 
litgave. 

Het mag eigenlijk overbodig heten, na alles wat wij 
lierover meenden te moeten schrijven dat wij dit Boek 
net alle vrijmoedigheid kunnen aanbevelen. De luttele 
srijs die voor deze schitterende uitgave wordt gevraagd 
s in feite geen geldelijk offer, beter een belegging. 

Dit Boek kan een mensenleven zijn diensten (en welke!) 
oewijzen en is daarna zijn geld als „standaardwerk" ten 
volle (zo niet belangrijk meer) waard, hetgeen men van 
een Yvert, die nog méér kost, na een éénjarig gebruik, 
niet kan zeggen. J. E. 

Van verschillende zijden ontvingen wij bericht, dat brieven 
gefrankeerd met de Ruyterzegels van 10 et waren afgestem
peld per 1-7-1957. Dit is geheel in strijd met de dienstorders, 
waarbij bepaald werd, dat de Ruyterzegels niet vóór 2 juli 
1957 mochten worden verkocht. Het ligt niet op onze weg 
te onderzoeken, hoe het mogelijk is, dat in deze gevallen de 
dienstorders niet werden opgevolgd. 

VERVOLG RODE KRUIS-ZEGELS 

Waarden, bijslag, doel 
De zegels worden in de frankeerwaarden 4, 6, 7, 10 en 30 
cent uitgegeven; de verkoopprijs is vastgesteld op resp. 
7, 10, 12, 18 en 38 cent. De prijs van de serie bedraagt 
derhalve 85 cent. De netto-opbrengst van de bijslag komt 
ten bate van Het Nederlandsche Roode Kruis. 
Overige bijzonderheden. 
De zegels zijn gedrukt bij Joh. Enschede en Zonen, Gra
fische Inrichting N.V. te Haarlem. 
Druktechniek: offsetdruk. 
Afmetingen: zegelgrootte 24,25 bij 31,55 mm; beeldgrootte 
21,25 bij 28,55 mm. De zegels zijn voor frankering geldig 
tot en met 31 december 1958. 

waarden Voorstellingen en kleuren 

Mevr. J. Bitter-
Hartman te Gv. 

id. 

J. van Krimpen 
te Him. 

Mevr. J. Bitter-
Hartman te Gv. 

4 + 3 et. Pelikaan met jongen (het 
symbool van de bloedtransfu 
siedienst); witte vogels op 
lichtblauw fond; rode vlek op 
de borst van de moeder-peli
kaan; rood kruis. 

6 + 4 et. Wit vakantieschip voor chro
nische zieken en invaliden, op 
donkergroen fond; rood kruis. 

7 + 5 et. Een rood kruis en de jaartal
len 1867-1957; het kruis rood 
en de tekst, jaartallen en 
waardecijfers in donkerbrons; 
het geheel op een lichtrose 
fond. 

10 + 8 et. Rood kruis gevat in een witte 
lauwerkrans met kroon en 
gesp, het embleem van het 
Roode Kruiscorps. Dit uit vrij
willigers bestaande corps ver
richt de oudste en nog steeds 
een van de belangrijkste ta
ken van het Nederlandsche 
Roode Kruis: de verzorging 
van het vervoer en de assis
tentie bij de verpleging in ge
val van rampen; het geheel 
op een goudgeel fond. 

30 + 8 et. Rood kruis op wereldbol als id. 
symbool van het internatio
nale karakter van het Roode 
Kruis; het fond uitgevoerd in 
een krachtig blauw. 

Wij zagen de volgende druktoevalligheden: van de F. de 
Josselin de Jong te 's-Gravenhage: 
frankeerz. koerserend 8 et met verdikte linkervoet bij N 
van Ned. 
van de heer G. J. Hermsen te Eindhoven: frankeerz. koer
serend 10 et met bruine vlek boven oog. 

ontwerper 
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Aan vele lezers van ons Maandblad zal de naam van proi. Lorber 
niet onbekend zijn, want reeds vele raalen werd zijn naam daarin 
genoemd, wanneer het een of andere nieuwe postzegeluitgifte 

p> van Oostenrijk betrof waarvan prof. Lorber hetzij de ontwerper, 
hetzij de graveur of wel beide was. Het laatst noemden wij zijn 
n a a m nog in ons meinummer, toen wij op blz. 128 de nieuwe 
Oostenrijkse postzegel meldden, welke op ag april jl. werd uit
gegeven ter herdenking van de 25-jarige sterfdag van de dichter 
Anton Wildgans. De fraaie gravering van dit zegel was van de 
hand van prol. Lorber. Toen wij dit zegel in handen kregen, 
hebben wij de fijnheid van de gravering bewonderd, weinig 

» , vermoedende, dat dit het laatste zegel zou zijn welke de schoonheid 
fc van zijn gravecrwerk zou tonen, en de hand die dit kunststukje 
E"' had gewrocht, voor goed zou rusten. 
^ - ' O p 16 november 1883 werd Lorber te Wenen geboren, bezocht 

d a a r de Akademie voor Beeldende Kunsten en was vanaf iqog als 
schilder en graficus werkzaam. In ig2i werd hij werkend lid van 

' - het ,,Gesellschaft bildende Kunstler" en werd in 1927 verbonden 
^ v ^an de Oostenrijkse Nationale Bank. Vanaf 1931 werd hij als 

graveur aan de Oostenrijkse Staatsdrukkerij verbonden. In 1933 
werd hij professor aan de „Graphische Lehr- und Versuchs
anstal t" te Wenen. 

O p 14 mei jl. legde Lorber het hoofd voor goed ter ruste en 
ging met hem een kunstenaar heen wiens werk op postzegelgebied 
tot het beste behoorde dat wij kennen en dat mede heeft geholpen 
de goede naam van de Oostenrijkse postzegels te bevestigen. 

Als wij de catalogus opslaan vinden wij zijn naam het eerst 
gemeld bij de uitgifte van Oostenrijk op 12 september 1931. Het 
betreft de serie van 6 postzegels met afbeeldingen van dichters, 
waarvan Lorber de 20 gr., met portret van Franz Grillparzer, en 
de 40 gr., met portret van Adalbert Stifter graveerde, zegels 
ontworpen door Dr. R. Junk, maar tot schoonheid gebracht 
door de graveernaald van Lorber. 

p^" Nadien heeft hij een groot aantal postzegels voor de Staats
drukkerij gegraveerd, waarvan vooral de samenwerking met de 
fijnzinnige zegelontwerper prof. W. Dachauer — die in 1951 
overleed — hem fraai en vruchtbaar werk opleverde en wiens 
invloed ook in de latere ontwerpen van de hand van Lorber is 
te herkennen. Dachauer leverde fraaie ontwerpen en de graveer-

fc,- naald van Lorber wist er steeds prachtige kunststukjes van te 
Ki? maken. Uit deze samenwerking willen wij vooral memoreren het 

zo bekend geworden zegel „Stille nacht, heilige nacht" , hetwelk 

1883 

1957 

prof. FERD 
op wel bijzonder fraaie wijze de portretten van de dichter en toon-
dichter van dat over de gehele wereld verspreide kerstlied weer
geeft. 

Het zijn vooral portret-zegels welke de naald van Lorber te 
verwerken kreeg. Het zou echter te ver voeren alle door hem ge
graveerde en af en toe ook ontworpen zegels te bespreken, maar 
om een oordeel gemakkelijker te maken geven wij aan het slot 
van deze beschouwing een opgave van diens postzegelwerk voor 
zover ons zulks is kunnen blijken. 

Na de dood van Dachauer waren het voornamelijk portret-zegels 
ontworpen door prof. V. Gorgon welke door prof. Lorber werden 
gegraveerd en waarmede de richting van prof. Dachauer werd 
voortgezet. 

Maar niet alleen als graveur, doch ook als ontwerper van 
postzegels mag de naam van prof. Lorber worden genoemd. 

Als eerste proeven als zodanig leverde hij in 1947 een tweetal 
zegels, resp. ter herdenking van de 150-jarige geboortedag van 
Franz Schubert en van de 75-jarige sterfdag van Franz Grillparzer. 
Zelf verzorgde hij ook de gravering van deze twee zegels. In 
1948 werden zij gevolgd door 3 postzegels welke hij ontwierp 
resp. ter herdenking van de 25-jarige sterfdag van Carl M. Ziehrer, 
de 80-jarige sterfdag van Adalbert Stifter en de 6o-jarige sterfdag 
van Friedrich Amerling. Ook deze zegels werden door Lorber 
zelf gegraveerd en liggen geheel in de lijn van de beide voorgaande 
door hem ontworpen zegels. 

In september 1949 verscheen het zegel ter herdenking van 
de 125-jarige geboortedag van Anton Bruckner, waarvoor Lorber 
zowel het ontwerp maakte als de gravering er van verzorgde. 
Door een minder strakke opzet is dit zegel nog mooier in uit
voering geworden dan de voorafgaande. 

Tweemaal ontwierp en graveerde hij een postzegel ter her
denking van president Dr. Karl Renner. De eerste maal was dit in 
1948 ter herdenking van de 30-jarige republiek Oostenrijk en 
de tweede maal in 1951 ter herdenking van het overlijden van 
deze staatsman. Beide zegels vertonen een vrijwel gelijk portret 
en is ook het zcgelontwerp in gelijke opvatting gehouden. 

Ook de dood van Bondspresident Dr. h.c. Theodor Korner 
bracht voor Lorber de opdracht mede een herdenkingszegel te 
ontwerpen en te graveren, een opdracht waarin hij op voortref
felijke wijze slaagde, getuige het op 24 april 1954 verschenen zegel. 

Maar het zijn niet alleen portretzegels van Oostenrijk welke 
Lorber graveerde of ook ontwierp. Toen in 1934 ' '^ ' hertogdom 



Liechtenstein het vervaardigen \ a n een gedenkzegel ter gelegen
heid van de landstentoonstelling en ie postzegeltentoonstelling 
te Vaduz opdroeg aan de Staatsdrukkerij te Wenen, was het 
Lorber die dit fraaie — in miniatuurvelletje verschenen — door 
prof. Dr. R. Junk ontworpen zegel graveerde. Het fraai uitge
voerde wapenzcgel getuigt ook in dit opzicht van zijn meesterschap 
over de graveernaald. 

Hierna volgden nog meerdere zegels voor dit hertogdom, welke 
wij in onze lijst aan het slot vermelden. 

Merkwaardiger wijze treffen wij bij zijn werk voor dit hertogdom 
eenmaal het feit aan, dat de zegels wel door Lorber werden 
ontworpen, maar niet door hem werden gegraveerd. Dit is het 
gevolg van het feit, dat deze zegels niet in plaatdruk werden ver
vaardigd maar in rasterdiepdruk bij Courvoisier in Zwitserland. 
Het zijn de op 22 december 1944 verschenen zegels van 2 en 3 fr. 
resp. met portret van vorst Franz Josef H en van vorstin Georgine, 
welke zegels in velletjes van 8 stuks met sieromranding verschenen. 

Tijdens de bezetting van Oostenrijk door Duitsland in de 2de 
wereldoorlog kreeg Lorber ook werk opgedragen voor postzegels 
van het General Gouvernement, het door Duitsland bezette deel 
van Polen, Ook hier was het de samenwerking met prof. Dachauer 
die een aantal fraaie portret-zegels opleverde. Tot deze portretten 
behoorde ook dat van Hitler. 

De door Lorber voor dit gebied gegraveerde weldadigheidszegeb 
welke op 26 oktober 1940 werden uitgegeven zijn strikt genomen 
geen portret-zegels, maar geven toch afbeeldingen van personen, 
nl. een meisje, een boerin en een boer. 

In deze periode heeft Lorber ook voor Duitsland een aantal 
postzegels gegraveerd, waaronder ook zegels ontworpen door 

lAND LORBER 
Dachauer. Aangezien echter vele Duitse postzegels niet de naam 
van de graveur bevatten is niet precies na te gaan. welke zegels 
van dit land door Lorber zijn gegraveerd. O p enkele zegels staat 
zijn naam echter wel en deze zegels zijn door ons in de achterstaan
de lijst van zijn werk opgenomen. 

Hoewel wij steeds over zijn portret-zegels hebben gesproken, 
willen wij toch ook nog aandacht vragen voor zegels met andere 
afbeeldingen welke door hem werden gegraveerd, en waarbij hij 
heeft getoond behalve portretten ook ander fraai werk te kunnen 
leveren. 

Als eerste als zodanig verschenen zegel noemen we het zo 
bijzonder Iraaie WIPA-zegel, uitgegeven in Oostenrijk op 23 juni 
'933 'S"" gelegenheid van de postzegeltentoonstelling te Wenen. 
Het door R. Junk ontworpen zegel werd met bijzondere fi|nheid 
door Lorber gegraveerd en het wekt verbazing hoe in zulk een 
klein kader een dergelijke duidelijke tekening is weergegeven. 

De op 20 oktober 1946 in Oostenrijk verschenen serie van 5 post
zegels ter gelegenheid van de draverijen om de ,,Auslria-Preis" 
(welke zegels werden ontworpen door K. Bauer) tonen dat Lorber 
ook een fijn graveur van paarden is. Vooral het 2 S.-zegel dat 
3 paardekoppen naast elkaar te zien geeft, munt hierbij uit. 
Een eveneens fraaie paardekop treffen wij in zijn werk ook aan 
op het op 20 juni 1940 in Duitsland uitgegeven zegel ter gelegenheid 
van de draverijen om de ,,Blaue Band". 

Ten slotte willen wij nog wijzen op enkele andere onderwerpen 
door Lorber met de graveernaald vastgelegd. 

In 1949 graveerde hij de fraaie door Dachauer ontworpen 
U.P.U.-herdenkingszegels van Oostenrijk. In 195g waren het 
2 postzegels, resp. de i S en de 2,40 S. uit de serie van 5 zegels 
„10 jaar wederherstelling der onafhankelijke republiek" van Oos-
ttniijk, welke door Lorber naar de ontwerpen van Chmiclowski 
werden gegraveerd . Het eerstgenoemde zegel vertoont woon
huizen en het tweede de Limbergswatersperring. O p 16 mei van 
ditzelfde jaar volgde nog een zegel, ontworpen door prof. V. Th . 
Slama, hetwelk uitgegeven werd ter gelegenheid van het 4e 
wereldcongres I.B.F.G. te Wenen, en een afbeelding geeft van 
drie mannen, die elkaar de hand reiken op de wereldbol om deze 
te overwinnen. 

Met de dood van Lorber kwam een einde aan een vruchtbaar 
Icxcn, waarvan de filatelie de schone vruchten heeft geplukt. In 
nunig album zal de herinnering aan deze grote kunstenaar \'Oort-
levcn door de schone zegels welke van zijn kundige hand getuigen. 

12 sept. 

12 okt. 

21 nov. 

23 juni 

I dec. 

25 juli 

6 dec. 

5 dec. 

1931 

1932 

«932 

1933 

1935 

1936 

1936 

1937 

20 g. 
40 g-
50 g. 

12 g. 
24 g-
30 g. 
40 g. 
64 g-
I S. 
50 g-

12 g. 
24 g-
30 g-
40 g-
60 g. 
64 g-
10 S. 

12 g. 
24 g-
30 g-
40 g. 
60 g. 
64 g-

5 g-
24 g-
30 g-

OOSTENRIJK 
Dichters 
(Grillparzer) 
(Stifter) 
(Dr. Seipel) 
Schilders 
(WaldmuUer) 
(v. Schwind) 
(v. Alt) 
(Makert) 
(Klimt) 
(Egger-Lienz) 
WIPA 
Legei aanvoerders 
(Pr. Eugen) 
(Laudon) 
(Erzh. Karl) 
(Radetzky) 
(Tegetthoff) 
(v. HotzendorfF) 
(Dr. Dolfuss) 
Uitvinders 
(Ressel) 
(von Ghega) 
(Werndl) 
(v. Welsbach) 
(v. Lieben) 
(Kaplan) 
Dokters 
(van Swieten) 
(v. Hebra) 
(v. Arlt) 

ont.: Dr. R. Tunk 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

ontw.: Dachauer 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
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20 okt. 1946 

31 maart 1947 
juni 1947 

a sept. 1948 

1948 
1948 

12 nov. 
18 dec. 
3 juni 1949 
3 sept. 1949 
24 sept. 
8 okt. 

1949 
1949 

31 dec. 1949 
25 jan. 1950 
29 febr. 1950 
2 okt. 1950 
5 dec. 1950 
3 maart 1951 
12 april 1951 
28 juni 1951 
3 okt. 1951 
I maart 1952 

13 aug. 1953 
6 Sept. 1952 
21 febr. 1953 
24 april 1953 

5 nov. 1952 

30 nov. 1953 
21 jan. 1954 
19 febr. 1954 
4 aug. 1954 
27 April 1957 

20 mei 1955 
u jan. 1957 
29 april 1957 

40 S' 
60 g. 
64 g-
16 g. 
24 g-60 g. 
I s. 
2 S. 
12 g. 
18 g. 
20 g. 
40 g. 
60 g. 
I s . 
60 g. 
I s . 
40 g-
30 g. 
40 g. 
60 g. 
I s. 
I s. 
60 g. 
60 g. 
60 g. 
30 g-
I s . 

60 g. 
I s. 

1,50 s. 
1,50 s. 
I s. 
I s . 

(Hyrtl) 
(Billroth) 
(Meynert) 
Austria-Preisrennen 
paard en veulen 
2 paardekoppen 
paard met jockey 
2 paarden in ren 
3 paardekoppen 
(Schubert) 
(Grillparzer) 
(Ziehrer) 
(Stifter) 
(Amerling) 
(Dr. Renner) 
Stille Nacht 
(Joh. Strauss J r . ) 
(Bruckner) 
(Joh. Strauss Sr.) 
U.P.U.-herdenking 

ontw. 
ontw. 

(Millöcker) 
(Daffinger) 
(Hofer) 
(Madersperger) 
(Girardis) 
(Dr. Renner) 
(Lanner) 
(Schmidt) 
(Kienzl) 
(Schrammel) 
(v. Ghega) 
(Lenau) 

2,40 S. Kinderpost 
1,50 S. (Wolf) 
1,5öS. (Dr. Körner) 

Wederopbouw schoot Wien-Kartp/atz 
I S. alleen portret (Kepler) id. 
2,40 S. alleen portret (v. Hansen) id. 

id. 
id. 
id. 

ontw.: Bauer 
id. 
id. 

id. 
ontw.: Lorber 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

ontw.: Dachauer 
id; 

ontw.: Lorber 
ontw.: Dachauer 

id. 
id. 
id. 

ontw.: Dachauer 
id. 
id. 
id. 
id. 
Lober 
Dachauer 
id. 
id. 

ontw.: Gorgon 
ontw.: Horwarter 
ontw.: Gorgon 
ontw.: Strohofer 
ontw.: Gorgon 
ontw.: Lorber 

ontw.: Chmielowski 
ontw.: Lorber 
ontw.: Gorgon 

id. 
id. 

I S. Kerstzegel 
1,50 S. (v. Schwind) 
I, S. (50V. Rokitansky) 
1,50 S. (v. Welsbach) 
Ï S. (v. Rottmayr) 

10 jaar onqfh. republiek 
I S. Westerstation—Wenen 

ontw.: Chmielowski 
2,40 S. Limbergwaterkering id. 
I S. Congres IBFG ontw.: Slama 
1,5öS. (Dr. Korner) ontw.: Lorber 
I S. (Wildgans) ontw.: Strohofer 

29 sept. 1934 

30 juli 1938 

1939 

22 dec. 1944 

15 nov. 1949 

20 nov. 1951 

25 sept. 1952 

26 okt. 1940 

26 okt. 1941 
1942/44 

20 april 1942 

20 nov. 1942 

20 april 1943 

24 mei 1943 
15 juli 1944 

L I E C H T E N S T E I N ; 
5 Fr. Tentoonstelling 

Vaduz ontw.: R. Junk 
50 R p . 3e Tentoonstelling 

Vaduz ontw.: Dachauer 
wapen v. Hohenems ontw.: Troyer 
wapen v. d. vorst id. 
(Franz Josef II) id. 
(Franz Josef II) ontw.: Lorber 
(Georgine) id. 
werden niet gegraveerd (rasterdiepdruk) 
250 jaar Schellenberg 

2 Fr. 
3 Fr. 
5 Fr. 
2 Fr. 
5 Fr. 

20 Rp . schilderijengalerij ontw.: Seger 
40 Rp . kerk te Bendern id. 
2 Fr. (Franz Josef II) ontw.: Lorber 
3 Fr. (Georgine) id. 
5 Fr. burcht van Vaduz id. 

GENERAL G O U V E R N E M E N T 
1 jaar Gen. Gouv. 
12 gr. meisje 
24 gr. boerin 
30 gr. boer 
2 t /m 48 gr. (Hitler) 
50 gr. t/m 1,60 Zl (Hitler) 
53ste verj. Hitler 
30 gr. (Hitler) ontw, 
50 gr. 
1,20 Zl ,, 

Beroemde personen 
12 gr. (Stoss) 
24 gr. (Durer) 
30 gr. (Schuch) 
50 gr. (Eisner) 
I Zl. (Copernicus) 
54ste verj. Hitler 
12 gr. (Hitler) 
24 gr. 
84 gr. 
I Zl 
12 gr. 
24 gr. 
30 gr-
50 gr-
I Zl. 

20 juni 1941 
1942/1943 

21 maart 1943 

I sept. 1943 

ontw.: Engelhardt 
id. 
id. 

ontw.: Dachauer 
id. 

, Dachauer 
id. 
id. 

id. 
id. : 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

25 pf. 
I t/m 

4 pf-

12 pf. 

(Copernicus) 
(Celtis) 
(Schlüter) 
(Boner, 00k Bauer) 
(August de Sterke) 
(Pusch) 

DUITSLAND 
Blaue Band-rennen ontw.: Meerwald 
5 Mk (Hitler ontw.: Dachauer 
Weermacht en Heldengedenkdag 
M.G. schutters ontw.: Meerwald 
Weldadigheid 10 jaar Winterhulp 
moeder met kind ontw.: Axst^r-

. , Heudtlass 

Literatuur 
Van de hand van Comte Olivier de Pomyers is bij de u i t 
geverij Pa inchaux , Aubigny sur Nère (Cher.) verschenen: 
Les premiers t imbres des Colonies Frangaises, een verdere 
u i twerk ing van zijn „Les p récurseurs des Colonies F ranga i 
ses", verschenen in 1935, welk laa t s te werk in 1935 bekroond 
werd met „Le Grand Pr ix de la Federa t ion des Societés 
Phi latel iques de France" . 
Het thans verschenen werk is niet te beschouwen als een 
h e r d r u k van dit bekroonde werkje . He t is uitgegroeid tot 
een lijvig boekdeel, dat vrijwel alle bi jzonderheden bevat 
van de afstempelingen, voorkomende op de Algemene Uit-
gitteii der Franse koloniën. De au t eu r vermeld t steeds de 
graad van zeldzaamheid van de afstempeling, waardoor ook 
verzamelaars , die tot nu toe weinig aandach t aan afs tem
pelingen hebben gegeven, een vas te handle id ing vinden. 
In het voorwoord stelt de schri jver niet alleen een phi la tel is
tisch werk te hebben willen geven, m a a r ook een boek, dat 
voor een bibliophiel waarde heeft. Hij is daar in geslaagd. 
De d ruk is ui ts tekend verzorgd, meerde re foto's van af
stempelingen, brieven etc. ver luchten het geheel. Het boek 
verschijnt in een oplage van enige honderden exemplaren . 

Hoewel de prijs — fr. 4.500,— bij de postzegelhandel — 
hoog is, zal dit werk zijn weg wel vinden. 

Mr J. L. B. 
Kolar 's Catalogue No 1. Postage Stamps of Israël 
1948-1957. 2e editie. Ui tgave van Y. H. Kolar, 5 Yad 
Mordehay Str. Giva tay im (Israël). 

In een handig klein formaat van 12 x I6V2 cm verscheen 
deze Israël-catalogus als ui tgave van de vroeger in Bra t i s 
lava zo zeer bekende postzgelhandelaar Kolar, die reeds 
j a r en geleden naa r Israël verhuisde om daar opnieuw zijn 
handel te beginnen. Het thans verschenen werkje is van 
eenvoudige aard . Het is tweetal ig geschreven, nl. in het 
Hebreeuws en in het Engels, zodat het ook ver bui ten eigen 
grenzen is te raadplegen. Zoals in he t Hebreeuws gebruike
lijk is moet ook dit werkje van achter naa r voren worden 
gelezen, maa r dat doet aan de bruikbaarheid o.i. geen scha
de. De zegels zijn zonder var ië te i ten opgenomen en geprijsd. 
De eerste dag enveloppen en zegels met p laa tnummers 
zijn afzonderlijk opgenomen, evenals de luchtpost-, s t rafport-
en dienstzegels. De pr i jsnoter ingen zijn in Israëlische munt , 
m a a r als inleg bevat het boekje een omrekenlijstje voor 
deze mun t in U.S.A.dollars, Engelse shillings en Duitse 
Pfennige. De pr i j skolommen bes taan ui t 4 delen, n.1. onge
bruikt , gebruikt, ongebruik t met tab, en gebruikt met tab. 

Een handig boekje om in de zak bij de hand te hebben. 
N. 
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DE GESCHIEDENIS VAIV OF HOE EEN SCHOOLJONGEN 
POSTZEGELS VERZAMELDE 

Miabinsan Crusaë 
C. T. d. LECQi OP DE POSTZEGELS 

m^w^www * ■ ■ « •«»'■ ■ ■'• »II'« 

Na lang te hebben rondgezwommen. 
Is Robinson aan land geklommen. 

' t Was een ei land, onbewoond en verlaten. 
Geen menselijk wezen kreeg hij in de gaten. 

Maar eensklaps ziet hij nu zijn schip. 
Dat vast zit op een grote kl ip. 

Hij zwemt erheen, en met een bootje vlug. 
Keert hij weer gauw naar land terug. 

%ïSï2 f f ^^ , Daaglijks maakt hij nu een t r ip . 
Haalt al het bruikbaars uit het schip. 

t ^ * ' * * *«^^^ 

Met het hout, van ' t schip gesjouwd. 
Wordt nu f luks een hut gebouwd. 

Vee) eetwaren en ook nog graan} 
Dat zat hij straks aan ' t zaaien gaan. 

's Nachts heeft hij veel last van apen. 
Kan van hun schreeuwen haast r 'et slapen. 

Vruchten groeien ook op zijn domein 
Ananas, bananen, appels, groot en klein. 

En als de zee heel kalm is 
Vangt hij soms een maaltje visch. 

Hij ving een geit op zeek'ren morgen 
En was met melk nu ook geborgen. 

■ i l l l l i P l i M V P i 

Rob ving een papagaai met mooie veren 
En ging het beestje spreken leren. 

Zoo leeft hij bl i j , wet jaren lang 
En is voor zijn bestaan niet bang. 

Maar op een dag, zijn schrik is groot. 
Daar komen kanibalen in een boot. 

" 4£^useua^^ c^; 

Zij komen recht op ' t eiland aan 
En wil len daar aan ' t smullen gaan. 

(Overgenomen uit „ D e Philatelist" van 1121935, No. 120). 
(Wordt vervolgd). 
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Heraldiek 

en symboliek 

op postzegels 

2fe£^2fe 

P o S T A t ; E 
■"' t i m n 

ENGELAND 
Het koninkrijk 
GrootBritta nnië. 
[zgn. Verenigd 
Koninkrijk 
(United 
Kingdom)]. 

192 

Beschrijving van de wapens 
en de allegorische en symbo

lische voorstellingen op post

zegels afgebeeld. 
M. J. van HeerdtKolff. 

Sinds koningin Victoria de 
troon besteeg, weid 't volgen
de wapen gevoerd: schild ge
vierendeeld; 1 en 4 in rood 
drie gouden gaande leeuwen 
(voor Engeland); 2 in goud in 
een rode met lelies belegde 
lijst, een rode klimmende, ge
kroonde leeuw (voor Schot
land); 3 in azuur een gouden 
harp met vijf zilveren snaren 
(oorspronkelijk voor geheel 
Ierland, thans voor Ulster). 
Dit wapen is afgebeeld op het 
5 p. zegel van 1887/1900, op 
het 5 p. zegel van 1902/1904 
(onder het portret van de ko
ning), op de 2 sh. 6 p. en 5 sh. 
van 1939, op de 2 sh. 6 p. van 
1942 en op het 1 £ zegel van 
1951. Op de laatstgenoemde 
zegels 'groot formaat) is het 
wapenschild bekroond door de 
koningskroon, rond het schild 
een band („garter") met het 
devies: „Honi soit qui mal y 
pense" (oneer aan hem, die er 
slecht van denkt). 32) Schild
houders: rechts een gouden 
leeuw gekroond als het wapen
schild, links een zilveren een
hoorn, gehalsband met een 
kroon, zgn „coronet", bestaan
de uit kruisen en lelies, waar
aan bevestigd een ketting, 
hangende tussen de voorpoten 
en teruggeleid over de linker
achterpoot. In verband met 

een nadere verklaring over de symbolische betekenis der 
heraldische bloemen (roos, distel, klaverblad en narcis) 
geven wij een overzicht van de stammen en de dynastieën 
die heersten over GrootBrittannié sinds het vertrek van 
de Romeinen (411). In de strijd van de Britonen tegen de 
Pieten (448) riepen eerstgenoemden de hulp van de Saksen 
in. Deze stichtten een aantal koninkrijken in Engeland, die 
in 827 werden samengevoegd tot één koninkrijk onder de 
scepter van Egbert de Sakser. Vanaf 835 begonnen de in
vallen van Noormannen en Denen. De wettige dynastie 
kwam pas weer aan de regering in 1041. Tussen 827 en heden 
zijn achtereenvolgens de volgende stammen en dynastieën 
aan het bewind geweest. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Van 827—978 de Saksische stam; 
van 1013—1066 Saksen en Denen; 
van 1066—1135 de Normandische stam; 
van 1154—1483 dynastie van Anjou (Plantagenet); 
van 1485—1558 dynastie Tudor (na de strijd tussen de 
geslachten York en Lancaster); 

6 en 7. 1603—1702 dynastie der Stuarts en Oranje; 
Tussenregering van 1649—1652 Protectoraat van Oliver 
Cromwell en R. Cromwell (1652—1658); 1660 herstel der 
Stuarts; 

8. van 1714—1914 dynastie van Hannover; 
9. tijdens de eerste wereldoorlog nam het Engelse konings

huis de naam aan van het Huis van Windsor. (1914 —) 
De vier heraldische bloemen, de roos, de distel, het kla

verblad en de narcis komen voor op de 7. 8. 9. 10 en 11 p. en 
1 sh.waarden der uitgiften 19371947 en op het 4 p. kronings
zegel van 1953 (koningin Elisabeth II). De drie heraldische 
bloemen, de roos, het klaverblad en de distel, komen als wa
termerk voor in het papier der uitgifte 1855 — 1857, idem 
1862: een rozentakje komt voor in het papier (als water
merk) van de uitgifte 1867 — 1869 en 1872 — 1873. Een 
embleem (met veelal symbolische of historische betekenis 
(in de Engelse taal een „badge") is een overblijfsel uit de 
middeleeuwen, de tijd toen iedere edelman een vrijwel on
beperkt heerser was in zijn leengoed. 

Een embleem werd door de leden van het gevolg van 
de koning of van de edelen geborduurd op de kleding 
gedragen als onderscheidingsteken. Het embleem kon voor
stellen een bloem, een dier of een gebruiksvoorwerp. Een 
takje bloeiende brem (genista) was b.v. het embleem van 
het geslacht Plantagenet (Richard Leeuwenhart stamde 
uit dit geslacht); de witte roos was het embleem van het 
geslacht York, de rode roos van het geslacht Lancaster 
(„the war of the roses" die tussen deze twee geslachten 
jarenlang woedde om het bezit van de Engelse troon in 
de XVe eeuw); twee rozen in elkaar gestrengeld vormen 
het embleem van het geslacht Tudor. Koningin Anna van 
Engeland voegde in haar wapen de distel aan de roos toe en 
koningin Victoria verving de lelie in de koninklijke kroon 
door het klaverblad. 

Hier volgt een verklaring van deze emblemen. De roos 
is sinds de XVe eeuw het embleem van Engeland. Ko
ning Hendrik VII verbond de emblemen van de witte en de 
rode roos na bemiddelend te zijn opgetreden in de „rozen
oorlog" en nam deze tot zijn embleem (Tudor). De distel 
is voor de Schotten het symbool van dapperheid en kracht. 
Volgens de sage deden de scherpe prikkels van de dis
telbladeren Schotland in de strijd zegenvieren tegen de 
Denen. De Denen, die Engeland waren binnengevallen, wil
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den des nachts het kamp van de Schotten overvallen. Een 
van de Deense soldaten trapte met zijn ongeschoeide voet 
o^ een distelblad hetgeen hem een kreet ontlokte. Deze 
kreet wekte de Schotten, die nog bijtijds naar de wapens 
konden grijpen en de Denen daarop wisten te verslaan. 
Vandaar dat de gekroonde distel het nationale embleem 
van Schotland' is. Aan het klaverblad der Ieren is het 
volgende verbonden. St. Patrick toonde de heidense Ieren 
het klaverblad en vergeleek het met de „Drie-eenheid". 
De heilige sprak: „Is het niet evengoed mogelijk voor de 
Vader, de Zoon en de Heilige Geest om een eenheid te 
zijn, als het mogelijk is voor deze drie blaadjes om op 
één steel te groeien?" De Ieren waren getroffen door de 
schone beeldspraak en lieten zich in groten getale dopen. 
Sindsdien is het klaverblad in Ierland heilig, mede omdat het 
de kruisvorm heeft. Het werd door arm en rijk gedragen als 
een afweermiddel tegen kwade machten en volgens de 
legende verdreef St. Patrick er de slangen mede uit Ier
land. Ook thans is het klaverblad nog het nationale em
bleem van Ierland. 33). De narcis is het nationale embleem 
voor Wales. Een zinnebeeldige voorstelling van Brittannië 
zien wij op de vier hoogste waarden der uitgifte 1912 — 1922 
en op de drie dito waarden van 1934 — 1936. Brittania is 
hierop afgebeeld als een gehelmde vrouwefiguur; in de 
rechterhand (niet heraldisch) draagt zij een drietand (het 
attribuut van de zeegod Neptunus), in de linkerhand een 
schild, waarop de Engelse vlag voorkomt. Evenals voor 
Neptunus' zeewagen zijn ook voor haar wagen drie zee
paarden gespannen. Het gezegde van weleer „Brittannia 
rules the waves" (Br. heerst over de golven) is op voor
noemde zegels aanschouwelijk voorgesteld (zie de afbeel
ding). 

De eilanden Jersy en Guernsey. 
Het wapen van Guernsey; drie gaande, aanziende leeuwen 

boven elkaar (de tinctuur van het schild is niet aangegeven). 
De beide grote Kanaaleilanden en enige kleinere behoren 
aan Engeland. Gedurende de Duitse bezetting in de twee
de wereldoorlog gaven Guernsy en Jersey hun eigen post
zegels uit. Voor Guernsey verschenen twee kleine series, 
n.1. tussen 1941—1944 de waarden V2, 1 en 2'/2 p. en een 
tweede serie in 1942 bestaande uit de waarden Va en 1 p. 

Het wapen van Jersey: drie gaande en aanziende leeu
wen boven elkaar afgebeeld op de serie 1941 in de waar
den V2 en 1 p. Het ontwerp is iets afwijkend van dat, af
gebeeld op de zegels van Guernsey. 

De wapens van de Engelse Koloniën en Dominions. 
Het wapen van Antigua: Dit eiland voert het koninklijke 

Engelse wapen in combinatie met het lakzegel. Rechts 
en links (heraldisch) van het lakzegel (voorstellende een 
landschap) zijn de motieven resp. van de roos, de distel 
en het klaverblad aangegeven. In de banderolle (onder het 
wapen) bevindt zich het motto: „Dieu et mon Droit" (God 
en mijn Recht), zijnde het devies van het Engelse konings
huis" Plantagenet. Dit devies is afkomstig van Richard I 
(Leeuwenhart), die deze woorden uitsprak voor de veld
slag van Gisors in 1199, waar hij de Fransen versloeg. 34). 
Het lakzegel is een van de zes kleine lakzegels die op 
het grote dito van de groep der Kleine Antillen of Lee-
ward-Eilanden voorkomen. Het vormt daarop het rechter-
kanton. Het grote lakzegel wordt gebruikt voor de eilanden 

Antigua, Dominica, St. Christoph, St. Kitts Nevis, Mont-
serrat en de Virginische Eilanden. Om het gehele zegel 
van Antigua bevindt zich het Latijnse randschrift (uitg. 
1903 — 1909): „Edwardus VII D.C. Britt, Omn. Rex F.D. 
Ind. Imp.-Sigil. Inss. Antiguae et Barbudae" Edward VII, 
over allen koning en keizer van Indië 35). Zegel van de 
eilanden Antigua en Barbuda". Antigua werd in 1493 door 
Columbus ontdekt. De eerste nederzetting der Engelsen 
vond plaats in 1632. Barbuda (niet te verwarren met 
Barbados) behoort eveneens tot de groep der Kleine An
tillen; het ligt ten noorden van Antigua. 
Het wapen van het Gemenebest van Australië: (uitgifte 
1949—1950, 5 en 10 sh, 1 en 2 £) schild: gedeeld in zes 
delen; 1 in azuur (niet aangegeven) een rood kruis, waar
van het hoofd, de armen en de voet resp. belegd zijn met 
één zilveren achtpuntige ster, in het hart een zilveren ge-
luipaarde leeuw (voor N.S. Wales); 2 in azuur vijf zilveren 
sterren geplaatst in de stand van het Zuiderkruis (voor 
Victoria); 3 in zilver (?) een azuren Maltheser kruis; 4 
in goud een arend met gespreide vlerken; 5 in goud een 
zwarte zwaan, zwemmend, de vleugels opgericht en rug 
aan rug geplaatst (voor W. Australië); 6 in zilver (?) een 
rode gaande leeuw (voor Tasmanië). Boven het schild een 
achtpuntige ster; tussen het schild en de ster een zgn. 
„baton" van goud omwonden met een azuren lint (de arce
ringen zijn óf niet aangegeven óf onnauwkeurig aangegeven). 
Schildhouders: rechts een kangaroe en links een emoe. 
In 1956 verscheen ter gelegenheid van 100 jaar „Verant
woordelijke regering" een zegel van 3'/2 p. waarop de drie 
wapens van N.S. Wales, Victoria en Tasmanië zijn afge
beeld. (Reeds hiervoren beschreven). Het Zuiderkruis 
(voor Victoria) is bekroond met de koninklijke kroon. 

Vóórdat het Australische Gemenebest was gevestigd, had
den de verschillende provincies hun eigen lakzegel, wapen 
of embleem. 

Het lakzegel van N. Z. Wales (uitgifte 1950). Op deze 
serie zijn de zgn. Sydney Views (kijkjes op Sydney, ten 
onrechte zo genoemd) afgebeeld. Het betreft hier een ge
zicht op Botany Bay, dat op het oude lakzegel voor-
kvv'am. De figuren zijn symbolisch bedoeld. Zij stellen „de 
Hoop" voor, die „de Kunst" en „de Arbeid" aanspoort on
der de invloed van „de Vrede", de werkzaamheden te 
verrichten, welke veiligheid en geluk zullen geven aan 
de jonge nederzetting. 36). Op de rand van het oude zegel 
staat in hel latijn „Nov. Camb. Aust. Sigiüum" een afkor
ting voor „Novae Cambiae Australis Sigillum" hetgeen be
tekent: zegel van Nieuw Zuid Wales in Australië. Onder 
de afbeelding lezen wij „Sic Fortis Etruria Crevit" hetgeen 
betekent: Aldus groeide (een) sterk Etrurië. Deze regel is 
ontleend aan Virgiliu«' Georgica. 37). Australië wordt ver
geleken met Etrurië; het eenvoudige, landelijke leven der 
esrste kolonisten bood gunstige vooruitzichten voor de 
toekomst der kolonisatie. Op de uitgifte 1888 is op drie 
zegels (4 en 6 p en 3 sh.) het wapen van N. Z. Wales afge
beeld naast liet hoofdmotief. Het wapen als hoofdmotief 
l:omt ook voor op de uitgiften 1897—1898, 1906 en 1907 op het 
1 p. zegel. Dit wapen is niet officieel verleend. 

32) Zie over het ontstaan van dit devies bij de inleiding van 
dit artikel onder Ridderorden. 
33) Vgl „Natural History" van april 1938: Flowers as Na
tional Emb/e!Tis by Natalie Harlan Davis, biz. 275 en 276. 
34) Vgl. „Heraldy in Philately" by G. Milne, biz. 25. 
35) De voornoemde eilandengroep noemden de Engelsen. 
(West-) Indië. 
3b) Stanley Gibbons' Monthly Journal, jrg. 1936, blz. 118. 
37) Stamps and Latin, by Ronald G. Kent. Collector's Club 
Philatelist, Vol. UI, 1924. 
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Poststukken Buitenland 
Rubriekredacteur: 

Dr. E. A. M. Spijer, Stephensonstraat 30, 's-Gravenhage. 

BELGIË. 
Ik kan weer 4 publiciteiten melden: 

1466 Fort Golden Crown Koffie VI/Fr. 
1477 Toekomstige kolonialen Vl/Fr. 
1483 Ets Emile Disclez Fr/Vl. 
1485 Onthaal 58 Vl/Fr. 

ROEMENIË. 
Ab 3 I. De enveloppen van 55 bani met kleurige afbeel

dingen blijken ook met blauwe zegelindruk en blauwe af
beeldingen te bestaan. Verkoopprijs 75 bani. 

De volgende zijn bekend: 
Furnalist en 6 Hunedoara, Electrificarea, Dufuzarla presei. 
En de vierde laat het interieur van een postauto zien. 

Bovengenoemde zijn alle op wit papier. 

Ab 3 II op blauw papier: 
Viaduct, Caminul si eresa M.P.T. Bucurresti, Electrificarea. 
Bb 1 I briefkaarten ä 30 bani, bruintinten, 6 adreslij nen. 
Cerc de Studii, Orasul Stalin „Steagul Roser". 
B b 3 I dezelfde, sepia, met 6 adreslijnen. 
Timizoara - Institutul medico - farmaceutic. 
Bb 3 II sepia met 5 adreslijnen. 
Slanicul Moldovis (2 verschillende plaatjes), Calimanesti. 
Bb 5. dezelfde, bruinviolet. 
Transportul din padure al enz. 

Evenals bij Rusland blijkt dit een zeer uitgebreid verza-
melgebied te zijn, ideaal voor een speciaalverzamelaar. Maar 
dat moet er dan een zijn die over de juiste connecties be
schikt, want heel anders dan met postzegels zijn deze post
stukken blijkbaar voor intern gebruik gedrukt, worden niet 
met commerciële bijoogmerken uitgegeven en zijn dus, voor
al nadat zij eenmaal uit verkeer genomen zijn, nauwelijks te 
bemachtigen. Dit moest eigenlijk elk rechtgeaard verzame
laar stimuleren. 

A bon entendeur. . . . 
Wie helpt me mijn lijsten (onze lijsten) te completeren? 

Belangstelling in U.S.A. 
Postal Stationery meldt in 't mei-nummer 
dat: de firma J. W. Nicklin te New York 
een veiling houdt met 1427 kavels post
stukken, een verzameling die in haar ge
heel uit'Europa gekomen is; 
J. R. Burdick te Syracuse een catalogus 
heeft gepubliceerd onder de titel The story 
of illustrated Mailing Cards to 1888, waar
in officiële, semi-officiele en particuliere 
geïllustreerde briefkaarten van de Ver
enigde Staten worden beschreven; 
de United States Postal Stationery Society 
(UPSS) op 11-13 oktober a.s. te Baltimore 
een poststukkententoonstelling organiseert, 
waarvoor men 300 kaders beschikbaar 
heeft; 
de beroemde Mitchell-coUectie, zowel de 
verzameling als de uitgebreide voorraad 
(grotendeels afkomstig van wijlen 
Schachne), wordt voortgezet door de heer 
Gage, Pasadena, California. 

F i l a t e l i s t i s c h a l l e r l e i 
Dr Siegfried Ascher 80 jaar. 
Dr. Ascher, op 22 juni 1877 te Berlijn geboren, maakte 
sedert 1909 deel uit van het bestuur van de Berliner 
Ganzsachen Sammler Verein, waarvan hij vele jaren 
voorzitter was. Hij werd in 1926 tot erelid benoemd. 
Zijn naam blijft verbonden aan de tussen 1923 en 1928 
verschenen Grosser Ganzsachen Katalog. Sedert 1945 
is hij erevoorzitter van de Bond van Israëlische 
Philatelisten Verenigingen. 
Talrijke publikaties verschenen van zijn hand. Thans 
heeft hij in bewerking een studie over „De verval
singen van Fouré". 
Onze gelukwensen en onze dankbaarheid gaan uit 
naar deze pionier, die thans te Jeruzalem woont. 

Rectificatie 
In het Maandblad van maart 1957 werd in de artike

lenreeks „Heraldiek en symboliek op postzegels" op 
blz. 64 rechts onderaan gemeld: 

Het wapen van Groenland: op een azuren, blauw ge
kroond schild een zilveren ijsbeei. 

In deze zin dient het woordje „blauw" te vervallen. 

Literatuur 
WBONA, Duitsland-Speciaal-Catalogus 1958. Prüs ƒ 2,50 via de 

postzegelhandel. Alleen-vert. voor Nederland: W. F. 
Heimann te Amsterdam. 

Het doet ons genoegen het verschijnen van deze speciaal
catalogus voor Duitsland en zijn vele gebieden te mogen aan
kondigen. Deze catalogus, 240 pagina's duidelijke druk, vele 
cliché's eveneens van samenhangende zegels, randkenmerken 
enz., lijkt ons een uitstekende gids voor speciaal-verzamelaars 
van dit omvangrijke gebied. Het handige zakformaat draagt 
er toe bij, dat men deze catalogus zonder bezwaar te allen 
tijde bij de hand kan hebben. 
Netto-prijzen. Nummering overwegend volgens Michel. E. 

GEBRUIKT 
RODE KRUIS-ZEGELS 
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Luchtpost 

.*.>; 
Rubr iekredacteur : 
J . C. E. JVr. Dellenbag, S ta tenweg 172c, 
Rot terdam-C2. 
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C»tATgÜW DE L-'HÉLICOPTêRK 

Eers te K.L.M,-vIucht Amsterdam-Houston. 
Deze uitgestelde I e vlucht zal thans op 3 september a.s. plaats
vinden. , 

DUITSE DEMOKRATISCHE REPUBLIEK. 
Binnenlandse vluchten. 
Behalve de in ons jul i-nummer vermelde Ie vlucht Berlijn-
Erfur t hadden op 16 1uni .i.1. nog 3 andere binnenlandse vluch
ten plaats en wel: 
1. Berlijn-Barth. Op de voorzijde dezelfde spec, afstempeling 
als in ons vorig nummer omschreven (Berlijn N4) en op de 
achterzijde een rechthoekige spec, afstempeling in zwar te 
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kleur met embleem Lufthansa en afb. kaar t je met „Erstflug 
Berl in-Barth/Deutsche/Lufthansa/ ie .Juni 1957/Barth". 
2. Berlijn-Dresden. Op de voorzijde weer sipec. afst. Berlijn N4 
en op de achterzijde spec. afst. (rechthoekig in zwar te kleur) 
me t in het midden afb. „Zwinger" en daaromheen de woorden: 
„Berlin-Dresden/Erstflug/ 16.Juni 1957/Deutsche Lufthansa ' 
Dresden". 
3. Berlijn-Leipzig. Op de voorzüde weer spec. afst. Berlijn N4 
en op de achterzijde rechthoekige spec. afst. in zwarte kleur 
met afb. Messe-embleem en toren Messegebouw met de woor
den: „Erstflug Berlin-Leipzig/ie.Juni 1957/embleem Lufthansa/ 
Deutsche, Lufthansa/Leipzig". 

FRANKRIJK. 
In Frankri jk werd een postzegel uitgegeven ter her
innering aan de uitvinder van de hélicoptère Et ienne 
Oehmichen. Hierbij geven wij een verkleinde afbeel
ding van een spec. Ie dag enveloppe met spec, af
st empeling. 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
Op 16 mei jl. werd door de Braniff Internat ional 
Airways op de FAM-route 34 een luchtdienst ge
opend tussen Miami en Bogota (Colombia). De stuk
ken dragen een spec, afstempeling in wijnrode kleur: 
„First Flight Cachet/Commemorating/The Inaugura
tion of/Braniff Air Service/between Bogota Colombia/ 
and Miami Florida, U.S.A./FAM 34/ Braniff In ter 
national Airways". V.S. Miami My 16-1 AM/1957 en 
AS „Correo Aereo/16 May/1957'Bogota". 

'VERENIGDE NATIES. 
Op 27 mei jl. verscheen een luchtpostkaart met in
gedrukte luchtpostzegel van 4 cents in bruine kleur. 
Hierbij een verkleinde afbeelding van een kaa r t me t 
I e dag-afstempeling. 

BONDSKEURINGDIENST 
In het jaarverslag van de Bondskeuringsdienst werd o.m. ge
memoreerd de keuring van Nederlandse zegels van de uitgifte 
1872 in de waarden 5, 12%, 20 en 50 cent in de tanding 
14 X 14 grote gaten. De keuringscommissie was unaniem van 
oordeel, dat alle voorgelegde exemplaren vals getand waren. 
Inmiddels zijn wederom zegels in deze tanding t e r beoordeling 
ingezonden, n.1. 2 exemplaren v a n 12% cent. Hoewel enkele 
leden der keuringscommissie ook thans de betreffende temding 
als vals beschouwen, meent ondergetekende ditmaal t e moeten 
twijfelen aan de juistheid van dit oordeel. 
De Bondskeuringsdienst doet nu een beroep op de Nederlandse 
verzamelaars om dergelijke exemplaren, welke niet zijn opge
nomen in de Speciaal Catalogus, doch zich wellicht toch in 
verzamelingen bevinden, op t e zenden aan ondergetekende t e r 

beoordeling door de leden der keuringscommissie. De gemaakte 
portokosten worden bij de terugzending vergoed, terwijl de 
keuring gratis geschiedt. De Bondskeuringsdienst hoopt, dat 
thans misschien ook nog een paar t je van een der waarden 
dezer zegeluitgifte t e voorschijn komt. 
Ten overvloede zij nog vermeld, dat zegels van de 25 cent der 
betreffende uitgifte niet ingezonden moeten worden. Het gaat 
dus alleen om andere waarden dan 25 cent van de uitgifte 
1872 tanding 14 X 14 grote gaten. 
Gaarne maak t ondergetekende van deze gelegenheid gebruik 
nog eens de aandacht t e vestigen op de mogelijkheid om door 
de Bondskeuringsdienst t e laten keuren zegels van Nederland, 
Ned. Indië, Curagao en Sur iname (Afd. A), Buitenlandse zegels 
(Afd. B) , Japanse opdrukken op Malakka enz. (Afd. C) en 
Poststukken (Afd. D) . 

JAN POULIE, Hoofd Bondskeuringsdienst 
de Lairessestraat 46, Amsterdam. 
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Gebouwenserie West-Duitsland 1948 
Tekening Keulse Dom, 25, 40, 60 en 90 pf. 

Door de betrekkeliilï primitieve wijze van werken op de 
drukkerijen, waar deze serie is vervaardigd, zijn mogelijk
heden ontstaan tot specialisering, die zich bij moderne uit
gaven zelden voordoen. Deze postzegels genieten in Duits
land en elders dan ook grote populariteit. Er bestaat een 
enige honderden leden tellende „Arbeitsgemeinschaft", die 
deze zegels bestudeert, met een eigen uitvoerig en zeer goed 
verzorgd mededelingenblad. Deze studieclub staat onder 
voorzitterschap van de heer A. Adler, Grebendorf über Esch
wege. Bovendien heeft de postzegelhandelaar Dr. H. Witt
mann, thans te München, een catalogus uitgegeven, waar
van in de U.S.A. een vertaling is verschenen. Een bewijs van 
de groeiende internationale belangstelling. 

Het terrein zelf is uitgebreid. Er bestaat vrij veel, goed
deels nog verspreide, literatuur, die samen een handboek zou 
kunnen vormen. Hieraan wordt gewerkt. 

Hieronder wordt een, populair gehouden, beschouwing ge
geven, over de in de titel genoemde waarden, waarvan de be
doeling is de aandacht te vestigen op de vele mogelijkhe
den, die deze serie biedt, mogelijkheden, die met genoemde 
waarden geenszins zijn uitgeput. 

De waarden van 25, 40, 60 en 90 pf. in tekening Keulse 
Dom werden gedrukt op de drukkerij A. Bagel, München-
Gladbach, in ofsettdruk. Men onderscheidt drie typen, waar
van de bijzonderheden in de Michel-catalogus worden gege
ven. Hier worden alleen typen 2 en 3 behandeld. 

Op deze drukkerij stelde men voor type 2 en type 3 blok
ken van 25 velden samen, zonder waarde-aanduiding. Bij de 
samenstelling kwamen beschadigingen voor, terwijl een groot 
deel van de velden bepaalde kenmerken heeft, aan het veld 
eigen, zodat onderscheiding met andere velden mogelijk is. 

16 van deze blokken werden samengevoegd. Ook bij deze 
samenvoeging ontstonden beschadigingen, die later in plaat-
fouten zouden resulteren. 

Op dezelfde wijze stelde men blokken samen van het waar
decijfer. 16 daarvan werden verenigd. Ook dit geschiedde 
niet zonder fouten. 

De combinatie van beide complexen van 400 velden lever
de de drukplaat, waarvan meerdere werkplaten werden ge
maakt. Ook hierbij werd niet steeds nauwkeurig gewerkt. 

Na de druk werden de vellen van 400 in zogenaamde 
„Schalterbogen" van 100 stuks verdeeld. 

Wij zien dus het volgende: 
a. Er bestaan plaatfouten in alle vier waarden gelijk, die 

op iedere druk 16 maal en op ieder vel, dat het postkan
toor bereikte, 4 maal voorkomen. 

b. Er bestaan plaatfouten, in alle 4 waarden gelijk die 1 
maal op iedere drukplaat voorkomen. Slechts één van de 
4 vellen, die ter verkoop kwamen, had die fout. 

c. Er bestaan plaatfouten, die op één enkele waarde voor
komen, maar dan ook op alle werkplaten van die waarde. 

d. Er bestaan plaatfouten, die maar op één werkplaat van 
één waarde voorkomen. 

Speciaal t.a.v. deze laatste plaatfouten doet zich de moei
lijkheid voor, dat het drukprocédé meebracht, dat ook aller
lei druktoevalligheden zijn ontstaan, bijvoorbeeld door ver
ontreiniging van de plaat door kleine vreemde deeltjes, die 
bij schoonmaak weer verdwenen. Deze druktoevalligheden 
zijn weinig interessant. Het is momenteel een onderwerp van 
studie welke ontsieringen als druktoevalligheden en welke 
als de sub d genoemde plaatfouten zijn te beschouwen. 

Meerdere werkplaten werden voorts vóór of tijdens het 
gebruik geretoucheerd. Daar dit dikwijls door minder goed 
geschoold personeel of in haast geschiedde, kan men meer
dere duidelijke retouches onderkennen. 

De drukkerij beschikte over een aantal tandingsmachines, 
11, 11^2 en 14. De machine voor tanding 14 werd in 1949 be
proefd, maar ontstane moeilijkheden hadden tengevolge, 
dat deze machine niet verder werd benut. Pas later kwamen 
machines voor tanding 14 in algemeen gebruik. Deze latere 
zegels met tanding 14 werden echter van andere platen, dan 
de hier behandelde, gedrukt. 

Normale tandingen zijn 11, llVa, 11 : liy2, 11% : i i en 14. 
Als ik nu stel dat alle waarden ook ongetand of gedeeltelijk 
getand voorkomen, dat combinaties bestaan van tanding 11 
en 14, dan zult u begrijpen dat de mogelijkheden legio zijn. 
Een groot deel van de variëteiten is ongewild ontstaan. Men 
kan soms in de kilopaketten van de post zeldzame tanding-
varièteiten aantreffen. Andere, speciaal de ongetande waar
den, zijn echter veelal uit druk-afval afkomstig 

Bij het verzamelen van deze 4 waarden, type 2 en 3, heeft 
men dus de volgende mogelijkheden: 

A. Men kan van ieder der 4 waarden in beide typen zon
der veel moeite een blok van 25 „reconstrueren". Voor de 
90 pf. type 3 kan men zelfs 2 blokken samenstellen, daar voor 
deze waarde nog een speciale plaat werd vervaardigd. 

B. Men kan van ieder der 4 waarden in beide typen een 
behoorlijk aantal plaatfouten bijeenbrengen, die in het oog 
springen. Da.rnaast bestaan talrijke kleine afwijkingen, die 
men beter als kenmerken van het veld kan zien. 

C. Men kan een aantal retourcheringen vinden, die op de 
meeste moderne zegels ondenkbaar zijn. 

D. Men kan de zegels opzetten naar tanding. Enkele waar
den zijn echter in de 11% tanding zeldzaam. De meeste an
dere waarden vindt men, met enig geluk, in de kilopaket
ten van de post. 

Wie in het verzamelen van deze serie geïnteresseerd is 
doel goed zich aan te sluiten bij genoemde studieclub. Als 
men m het bezit is van de catalogus van Dr. Witttmann en 
de mededelingen van de studieclub sinds zijn ontstaan medio 
1955, beschikt men over voldoende gegevens voor een be
hoorlijke opzet. Toetredende leden ontvangen de oude num
mers en kunnen bovendien van de heer Adler elders gepu
bliceerde literatuur ter inzage krijgen. 

Het gehele terrein is echter nog lang niet geheel doorzocht. 
De mogelijkheid van ,,eigen ontdekkingen" is ook nu nog 
aanwezig. Mr. J. L. BIGOT. 

In memoriam J. J. ANGEL 
Overleden 20 juli 1957 

Na een ziekbed van zeven maanden is onze vriend 
en collega J. J. Angel overleden. 
Wij hebben hem thans ten grave gedragen, een door 
iedere verzamelaar en handelaar geziene figuur, 
onkreukbaar, begaafd met een niet te evenaren 
Amsterdamse humor en een optimisme, dat steeds 
weer aanstekelijk wei'kte. 
Een man zonder vijanden, die steeds recht door zee 
ging, ieder zijn mening zegde, zonder ooit te 
kwetsen. 
Wij voelen mee het verdriet van zijn echtgenote en 
kinderen, die in hem een liefhebbend man en vader 
verliezen, zijn vader en zusters en verdere familie
leden, die in hem een goede zoon en broer moeten 
ontberen. 
Hij laat een niet te vullen leemte in zijn gezin en 
familie achter. 
Wij zullen hem steeds in prettige herinnering ge
denken. 
Angel, rust in vrede. J. MEBUS. 
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EUROPA 
BELGIË 

Hel ikopter-Frankeerzegel . Ter gelegenheid van het 
feit dat de „Sabena ' op 15 ]Um 1957 haar 100 oooste 
passagier per helikopter heeft vervoerd, werd door de 
Belgische Posterijen een bijzondere zegel van Frs 4 — 
uitgegeven 

Deze zegel \h u itgevoerd in drie kleuren, zwart, 
groen en blauw 

Tekening E Meert gravure 1 Janssens 
Oednikt te Mechelen in vellen van 30 stuks 
Op deze zegel «^taat afgebeeld een helikopter type 

Sikorsky S 58 
Aan de Belg postkantoren verkrijgbaar v\n 15 juni 

tot einde juli 1957 
Ter herdenking van het feit, da t de havenwerken 

van Brugge Zeebrugge voor 50 jaar werden voltooid 
verscheen een frankeerzegel 
a hr blauw Afbeelding Ha vendam van Zeebrugj^e 

met in de haven geankerde schepen 
van Brugge Zeebrugge vóór 50 jaar weJden voltooid 

Verkrijgbaar tot emd aug aan de Belg postkantoren 
Op 17 juli 1957 verschenen 2 bijzondere frankeer 

zegels zonder toeslag ter gelegenheid van de 126e 
verjaard ig van de aankomst van Koning Leopold I 
op Belgibch grondgebied 
20 cent donkergroen Afb Intrede te Brussel op 

21 7 1831 
2 Fr lila Afb Ainkomst aan de Belgische grens 

17 7 1831 
Verkrijgbaar tot eind aug aan de Belg postkantoren 
Op 29 jul i 1957 verschenen twee bijzondere postzegels, 

zonder toeslag ter gelegenheid van de looe verjaring 
van de geboorte van Baden Powell en van de soe ver 
paring van de st ichtmg van het , , scout isme" 

Deze zegels ter waarde van 80 c en 4 F geven de 
kentekens respectievelijk van het internationaal en 
Belgisch scoutisme en de beeltenis van Bad^n Powell 

Tekening Ebmger, Antwerpen 
(»ravermg Janssens, Mechelen 
Uitgave van 29 luli tot 30 september 1957 

F I N L A N D 
1957 Mei Herdenkingszegel 50e verjaardag van het 

Fmse Parlement 
30 mi rk grijsgroen Afb sculptuur ,Leeuw ' , het 

zg Parleiiientzegel Walter Runeberg scylp 
tuur , een fragment van het standbeeld van 
Alexander II 

l e k e n m g van O Veps<ilainen gravure R Achrén 
Oplaag 2 miljoen stuks 

Op 5 september a s verwacht men de uitgifte van 
3 weldadigheidszegels ter bestrijding van de tuberculose 
met afbeeldingen van inheemse diersoorten 
10 + 2 mark Veelvraat 
30 + 3 » Lyncx , . „ „ . . - , - - ™ 
30 + 5 n Rendier | WÊSM^^ "^'WÊÊÊ J 

FRANKRIJK 
\anvulliiigsw aarde lyp^ Marianne (de Muller) 

(Vvert i9'i5 nr 1010) 
20 Fr blauw 
Frankeerzegel 
30 Fr d n e kleurendiuk (groen violet eo geelbruin). 

Afbeelding v m publieke werken 
12 Fr twee kleurendruk (groenen bruin) Afb Haven 

van Brest 
(Zie voor nadere bijzonderheden^ het juninummer 

blz 151) 

L I E C H T E N S T E I N 
Op 10 september a s zullen verschijnen serie van 

5 waarden met afbeeldingen van bomen en heesters* 
10 rappen zwart violet , denneboom 
20 , karmijn wilde roos 

100 olijfgroen, berk 
alsmfde a fr ankeer zege Is ter herdenking van het feit 
da t Lord Baden Powell m 1857 werd geboren en de 
oprichtmg van de padvinderbeweging m 1907 
10 rappen blauwzwart , symboli'^rlie voor<iteIling 

fakkeloptocht 
30 „ sepia portret Lord Buien Powell, 

O O S T E N R I J K 
Ter herdenking van de Himalaya I\ai akorum-

Expedit ie 1956 verscheen op 24 juli jl pen bijzondeie 
frankeerzegel 
1,50 S grijsblauw 

Ontwerp Prof Hans Ranzoni d J 
Druk Oostenr Staatsdrukkerij 
Oplaag 2 miljoen stuks 

O O S T - D U I T S L A N D 
Hier verbthetn een frankeer/egel van 

ï o pf (groen en rood) naar aanleiding van de looe 
geboortedag van Clara Zetkm (duits communiste 
1857^1933) Afbeelding portret met anjer 

Ontwerp R Sknbelka 

T U R K I J E 
Herdenkings-egels ter gelegenheid van de loe ver 

ja i rdag der Turks Ame^lk^^n';p samenwerkmg 
25 kurub violet 
^o grijsblauw 

Uitgegeven i 7 i957 geldig tot 31 12 1958 Formaat 
29 6 X 38 5 mm Oplaag 500 000 ex Gedrukt bij de 
Oostenr Staatsdr te Wenen Diepdruk 

Herdenkingszegels uitgegeven ter gelegenheid van 
h t t 75 jarig bestaan der Academie van Schone Kunsten 
t« Istanboel 
20 kurus lichtbruin \fbeeldmg portret van Osman 

Hamdi Beys (1842—1910) oprichter der 
Academie en het archeologisch Museum te 
Istanboel De vertaling van de stempelafdruk 
luidt , Akademie der Schone Kunsten ' 
1882—1957 

30 „ blauwgroen \fbeelding Zonneschijf ontdekt 
bij de opgravingen in Alacahoyuk 

Uitgegeven 6 7 1957 Geldigheidsduur tot 31 12 '58 
Oplaag 500 000 '^lul s Off r t druk Formaat 39x49 mm 

% lU 
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35 
35 

X 75 

R O F M E N I Ë 
Wegwedstrijd wiclrijden Praag Berlijn Wars I lu 

SO bani donkerblauw 
$5 bru u 

Bloemensene Karp lUiifl )ra 
5 bani grij-^ en rond 

l o groen 
SO oranjerood 

olijff,r>pn 
, bl UI V 

lood 
heel 
violet 

Ter herdenking, van de s^t. sLeit I i van de schilder 
N Gl igoresco versehet Ol Ine bi^i ii It e fr nik(»er/fgeK 
2o b in Rioen 
55 bruin 
1,-5 ie blauw 

Portzpgels les imeu! ii^,Lnde tekening; ten met af 
beelding postktnt >or Hoel arest , één met gestileerde 
posthoorn 

3 + 3 bani /war 
5 4- -5 oran erood 

xo + 10 , tila 
ao + 20 „ ro^d 
40 + 40 gr I 

I I + I L 1 lauw 

TSJECHO-SLOWAKIJF 
j Sport zegel 

;jj 60 licller zwart en b-lauw M( t irnjders in actie 
1 Herdenk ingszegels 
\ 30 htUer gniS /wart K irel Klic 
Jj 60 blauw losel Ressel 
ë 

R U S L A N D 
250 j lar 1 tnmt,rad 
I K tyiotti en rood 
I R donkerbunn en rood 
Ku-.sis(he vüoi vechters 
40 kop groen en bruin 
40 b rumlda en olijfgioen 
H tieldmf, 
40 kop roodbruin geel en bruin 
A M Ljapmov 
40 kop brum 

B U I T E N E U R O P A 
E G Y P T E 

Onder de leu^e Egypte graf van de aanvallers * 
werden op 26 juli 1957 vijf postzegels uit(,egeven ler 
gelegenheid van de 5e veriairdag van de revolutie \ n 
1952 

Alle zegels hebben een frankeerwaarde van 10 mills 
to m roserood Prins Ahmes I de verdrijver van de 

Hyksos Aziatische barbaren uit fc-gypte 
10 m olijf Saladin sultan van Lgypte en byrie die 

in 1187 bl] Hitteen de Kruisvaardeis versloeg 
10 m donkerrood De vierde kruistocht geleid door 

Lodewijk IX v in Frankrijk In 1250 bi) Minsoura 
verslagen 

ï o m blauw De s l ig bi) Ain Galout in 1280 
10 m venniljoen De recente slag bij Port Said 

Op 22 juh werd de Nationale Vergadering gehouden 
Als gevolg hiervan zal een /egel van 10 m (vermihoen 
en rood) het ticht zien 

Ter gelegenheid van het 50 j i a r best lan van het 
Egyptische Rode Kruis verschijnt een friukeerze^el 
met toesHj, (10 4- 5) milis lila karmijn met afbeeldmg 
van een unbulance auto 

KUWAIT 
Opdrukl en op de volgende in Engel ind koerserende 

frankeer zege Is 
i N P o p ö d H NP op 1/2 d 6 NP op l d g N P o p i V a ^ 
12 NP op 2 d i 5 N P o p 2 V 2 d ^o N P op 3 d 25 NP 
op 4 d 

N I E U W ZEELAND (Health) 
Op 25 september a b verwacht men de uitgifte \ in 

2 weldadigheidszegels 
2 + I d zwart^roen reddmgbt loeg in actie 
3 + I d blauw en rood kano met in iiet witer spelende 

kinderen 

V E R E N I G D E S T A T E N VAN AMERIKA 
4 juli l i dependen e Day Herden! in^sz({,el 

4 c blauw en rood \ih d AnieriKimse v 11^ in de 
natuurlijke kleuren 

Twee kleurendruk bij de Anieiikaanse herdenkmgs 
zegels m ig il '; een bijzonderheid wordtn aangemerkt 
Deze zegel i** bij vijze van experiment gedrukt op een 
door een Zwitser ontworpen en m West Duitsland ver-
v n r d i g d e pers welke in staat is meerkleunge iiegels in 
eén handeling te drukken N u r on/e smaak mag dit 
experiment uitstekend geslai^d heten 7>dtt wij in de 
toekomst oiif,etwijfeld meerdere uitgiften in kleurendruk 
mogen verwachten Deze ?et,e! heeft een oplaag van 
40 000 000 

Verwacht worden dt volgende herdenkmgs uitgiften 
een iuchtpostze^el van 6 c blauw waarop een B 52 

Stratofortress in hellem e positie d n e 1 104 St ir 
fij,hters en het luchtmarhtembleem vx»rkomen 

^erste da^ van uitgifte i aug ig'>7 
Het feit dat 3-10 jaar geleden het eerstt "*rhip de 

\ irginia of Sagadahock in de U S A werd ge 
bouwd zal worden herdacht met een herdenkmgsze{,el, 
d i t in de maand auj,ustus zal worden uitgegeven 

Op 6 september verwi ht men een herdenkmgszf^el 
ter gelegenheid van de 200e gelxjortedag van Marquis 
de Lifavet te geboren 6 september i7'i7 in I r a n k r j k 

Republiek INDONESIA 
Cooperatiezegels Op 12 juli jl Verschenen hier 4 

zegels zonder toeslag 
10 sen bHuw 
15 sen karmijn 
50 sen groen 

I rup p m r s 
Druk in dubbelvellen van G 

nrs 148 t/m 151 Kniptekens 15 ; 
vel rand 

Kciff & Co Ftsing 
14 en r8 op rechter 

m 
\ 



bonds;- en ¥erenigingsnieui¥S 

TABIL 17-23 September 1957 

Het merendeel" der aangemelde Ne
derlandse inzendingen voor TABIL is 
door het tentoonstellingscomité toege
laten. Hiervan is rechtstreeks medede
ling gedaan aan de belanghebbenden 
onder gelijktijdige opgave van het aan
tal toegewezen kaders en toezending 
van de enveloppen, waarin het aantal 
bladen per kader moet worden verpakt. 

Vijf der aangemelde verzamelingen 
zijn afgewezen. 

Het aantal kaders voor de geaccep
teerde verzamelingen is, zoals men be
merkt zal hebben, drastisch vermin
derd. Inzenders moeten dus zorgen, dat 
slechts de meest belangrijke bladen van 
hun verzameling worden ingezonden. 
Plaatsgebrek is ongetwijfeld mede de 
oorzaak geweest van het grote aantal 
afwijzingen. 

Verzamelaars, die van mijn tussen
komst voor het vervoer van hun collec
ties naar en van Tel Aviv willen ge
bruik maken, verzoek ik mij voor einde 
augustus de betreffende douaneverkla
ringen in drievoud ingevuld te doen 
toekomen. De verzamelingen moeten 
uitlijk 6 september in mijn bezit zijn. 

Zoals volgens mededeling d.d. 4 juli 
j.1. aan de inzenders is bericht, kun
nen de betreffende inzendingen voor het 
vervoer naar en van Tel Aviv, inclu
sief „war risks", worden verzekerd bij 
Palestine Africa Binyan Insurance Co. 
Ltd. Indien men van deze verzekerings-
mogelijkheid, welke voor eigen reke
ning is, gebruik wil maken, moet het 
hiertoe ontvangen assurantieformulier 
worden ingevuld en aan mij ter mede
ondertekening worden toegezonden. 
Daarna worden deze formulieren door 
mij doorgezonden naar Israël. De 
premie moet worden voldaan in Neder
landse guldens. Eventuele schade-uit
kering geschiedt in U.S.A. | . Het is 
echter ook mogelijk, dat inzenders de
ze verzekering via hun eigen assuradeur 
in orde doen maken. 

Tijdens de tentoonstelling kunnen de 
inzendingen gratis verzekerd worden 
door het Tabil-comité. Indien men van 
deze faciliteit gebruik wenst te maken, 
dient het assurantieformulier eveneens 
te worden ingevuld en aan mij te wor
den opgezonden. Gaarne hoor ik dus 
zo spoedig mogelijk nader inzake de 
door de inzenders gekozen wijze van 
verzekering, opdat ook dit onderdeel 
tijdig in orde kan worden gemaakt. 

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

RAAD VAN BEHEER 

Het is met enige ontsteltenis, dat ons het bericht bereikte, dat de heer 
Norenburg, onze volijverige Hoofdredacteur-administrateur, voor een ope
ratie in een ziekenhuis moest worden opgenomen. 

Gelukkig zijn de berichten na dit operatief ingrijpen alleszins geruststel
lend en kunnen wij onze hoofdredacteur weer van harte een spoedig algeheel 
herstel toewensen. 

Dank zij de onvermoeide medewerking van Mevrouw Norenburg zal er 
geen stagnatie ontstaan wat betreft het geregeld verschijnen van het Maand
blad, ondanks het feit, dat de heer Norenburg, zeer tot zijn spijt, zich ge
ruime tijd van elke medewerking zal moeten onthouden. 

In verband met bovenstaande doet de redactieraad aan secretarissen en 
medewerkers een ernstig verzoek, de correspondentie zoveel mogelijk te be
perken en uitsluitend alle correspondentie te richten aan de secretaris, de 
heer D. J. G. Verzijden, Godelindeweg 44, Naarden. 

Met de beste wensen voor een spoedig algeheel herstel van onze Hoofd
redacteur, namens de Raad van Beheer, 

Het Dagelijks Bestuur. 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Wnd.-secr.: D. J. G. Verzijden, Gode
lindeweg 44, Naarden. Tel. K 2959 no. 
5427. 

Met diep leedvrezen geven wij 
Itennis van he t overlijden van de 
hee r H. P. BURGDOFFER, Ere-
voorzi t ter der afd. Gooi en Eem-
land, en de hee r J . J. C. VAN
HOUTEN Ere-lid. 

ZIJ RUSTEN IN VREDE. 

Aanmeldingen: 1577 J . Bakker , B rahms-
l aan 7, Heemstede ; 1689 J . Of man , J . H. Car-
dlnaels t r . 19, Zaandam, ; 1774 
J . F. de Vries (opnieuw ingeschreven) Groes-
beekseweg 89, Ni jmegen; 2050 W. E. J. Aeij-
elts Averink, Min. Treubs t r aa t 18, Enschede; 
1714 C. IJ . Bronshofi , Vechts t raa t 102 I, Am
s terdam, z . : 1719 H. Bakvis . Ter Haarkade 
13 A, Leiden; 1828 A. L. v. d. Ende Jr . , Be-
rensteinerhof 33, Bussum; 1861 H. W. Klomps, 
J . van Vlotenlaan 110, Deventer ; 1905 H. F. A. 
Mil tenburg, Mins t raa t 19 bis, Ut rech t ; 1915 
J. Stoffer, van Heemst ra laan 67, Arnhem; 
1917 Mevr. D. E. S. Tempelman, v. Fauken-
bergs t raa t 86, Voorburg; 2005 G. J . de Vries 
Humel , Narc i ss t raa t 19, Ka twi jk a / d Rijn; 
2059 J . T. H. M. Verhoeven, Pagendi jk 19, 
Borculo; 2070 P . E. R. Welling, Geesterse 
B innenweg 16, Borculo . 

Opnieuw ingeschreven: 278 J . A. H. Wes-
terveld, Biezenstraat 138, Ni jmegen; 2131 
(nieuw nummer ) D. Pu rmer , Geelvinckst raa t 
45, Castr icum. 

Overleden: he t Erelid, de heer J . J . C. 
van Houten, te Hengelo (O); 672 H. P . Burg-
dorffer, Bussum; 321 J . L. F i jn v a n Draat , 
Den Haag; 1399 A. Smit, Voorburg . 

Afgevoerd: 378 S. Simonides; 1514 H. M. A. 
G. Jacobs, v. S l ichtenhors ts t r . 68, Nijmegen; 
2020 W. de Jong ' , Oudes t raa t 32, 
Assen; 1604 K. Dijkshoorn, Sweel incks t raa t 
218, Vlaardingen. 

Bedankt: 1219 W. Lotsi j , Ha r t Nibbr igkade 
48, Den Haag. 

Royeren wegens wanbetaling: 141 C. de 
Haas, Sta t ionss t raa t 46, Koog a / d Zaan; 1474 
A. A. M. Koeleman, Smidskade 10, Ter Aar; 
1904 P . A. J . Koeleman, Smidskade 10, Ter 
Aar ; 1605 M. C. Kedde , Kui les t raa t 12, De
ven te r ; 233 J a n Aafjes; 264 N. J. J . v a n der 
Meij ; 1804 H e r m a n Prege r ; 1945 H. W. Gut ten-
berg . 

Teruggekomen Jaarboekjes: (van onder
s taande leden is mij geen nade r adres be
kend) 1307 F. Deen, S u m a t r a s t r a a t 134III, 
Amste rdam Z.: 141 c . de Haas, S ta t ionss t raa t 
46, Koog a /d Zaan; 1955 J . J a n s e n Jr . , Rue 
J . P . Dienot, Imm. Morant , Hydra , Algiers; 
1753 J . Mulder, Pau lownas t r aa t 94, Den 
Haag; oud adres : F rans Halss t raa t 18, Alk
maar ; 957 J. H. Eecen, Popul ie ren laan 111, 
Beverwijk. 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „HOLLANDIA", 

AMSTERDAM. Secr.: A. D. Aeijelts, 
Tolakkerweg 54, HoUandsche Rading 
(U.). 

In verband m e t de vakan t i e s v indt er in 
augustus geen ledenvergader ing plaats ; de 
eers tvolgende ledenvergader ing is op 27 sep
t ember 1957. 

Kandidaa t l eden : 400 Groote , A. M. P., 
' s -Gravelandseweg 92, Hi lversum, 394 J o n 
ker, K., Schweigmanns t raa t 7, Amste rdam-
W. 

Nieuwe leden: 70 Driesum, Ir . J . A. van, 
Cliostraat 55, A m s t e r d a m Z.: 353 Keppel , N. 
van. Romeinens t raa t 53, Haa r l em; 389 Korf 
de Gidts, P . J . G., Har ingvl ie t s t raa t 8, Am
s te rdam Z.; 388 Scheemaker , G. öe, Joo3 
de Moorst raat 5 III, Amste rdam-W. 

U T R E C H T 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 . : H . G. v a n d e W e s t e r i n g h , T o l 
s t e e g s i n g e l 17bis , U t r e c h t . 

Bestuursvergadering op maandag 26 augus
tus a.s. t en huize van de hee r Overweg. 

Kandidaa t - l eden : J . Bos, Broe res t r aa t 7, 
Utrecht , H. B. Visser, Ju l i anas t r aa t 43, Breu-
kelen. 

Af te voeren als lid: H. Bontenbal , Utrecht . 
Bedank t als lid: p . J . Schotman, Utrecht , 

J . Haas, Utrecht , J. D. c . M. Dassel, Leer-
sum, G. M. Baden, Bil thoven, F. A. Boom-
sma, Utrecht , H. M. v a n de r Kolk, Utrecht . 

Over leden: Mr. J . H. Vuysingh, Ut rech t . 
N.B. De Penn ingmees te r verzoekt de leden 

de cont r ibut ie 1 sep tember 1957—1 september 
1958, zijnde ƒ 7.50 voor s tads leden en ƒ 6.— 
voor bui tenleden, over t e m a k e n op pos t reke
ning no. 36991 t en n a m e van Penn ingm. U.Ph. 
V. t e u t r e c h t . 

U vermijdt h ie rdoor de Incassokosten en 
bespaar t de Penn ingmees t e r veel we r k . 
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EOTTERDAMSCHE PHILATELIS
TENVEREENIGING Secr G C 
Tops, Stadhoudersweg 89b, Rotter
damC 2 

Nieuwe leden 770 C J Giootveld Oranje
laan 13, RotteidamO, 774 Mevr M KopOud
kerk, Vooi schotel laan 146 RotteidamO, 783 
J B Schouwink, Fr Haverschmidtlaan 53, 
Schiedam 791 H Veentjei Gioene Zoom 61, 
RotterdamZ2 796 J C Bakker, Straatweg 
253, Beek bij Nijmegen 811 J Bouwmeestei, 
Gei aid Schollenstraat 101, Rotterdam NI 814 
P L Karting, Biede HiUedijk 195 C, Rotter
dam Zl, 815 A J Kleij Spoorsingel 6 B Rot
terdam C2 823 J van dei Kloostei, de Quack
straat 51 A, Rotteidam Zl 830 S P Moelij
kei, 123 S Clinton Street Syracuse 2NJ, 
USA, 835 G A Talen Prins Beinhaidstiaat 
74, Steenwijk 

Weer opgevoerd als ltd 69 Mevi B J 
IvensBorstlap Bergsingel 76 B Rotteidam
Nl 

Overleden 828 J W Caspers, Rotterdam 
C2 

Geroyeerd wegens wanbetaling der contii
tie 62 J V d Oord, Bokstiaat 41, Heei
lerheide, 255 D Schoenmaker, Banierstraat 
56 B, RotterdamCl 507 J H Giavesteiin, 
Bergse R Rottekade 36, RotterdamN2 773 
P J H Gl oenewegen, Thorbeckestraat 14 
2xb, Rotterdam Cl 863 L Masclee, Beukels
weg 66 B, RotteidamWI, 1021 W Wundei, 
Buiggasse 88, Wien VII, Oosteniijk 1089 P 
de Vries, de Manstraat 52, RotterdamZ 1 
1176 D J Wilschut, Spiegelstraat 3, Rotter
dam W2 1411 M F Wagenaar, lepenlaan 82, 
Schiedam 

Septembervergadering De septembeivei
gadering wordt gehouden op maandag 30 sep
tember a s m het Groothandelsgebouw Na
dele aankondiging volgt m het septembei
nummei In de maand augustus wordt, zoals 
gebruikelijk geen vergadering gehouden 

Clubbijeenkomsten, zaterdag van 1̂  00 tot 
17 30 uur m de bovenzaal van CafeRestauiant 
,,De Zon Noordsingel 101 te Rotterdam
Noord donderdags van 19 30 tot 22 30 uui in 
Café , De Gunst , Biielselaan 192 te Rotter
damZuid 

Btbhofheek De heei De Wit is des zater
dags van ca 15 30 tot ca 16 30 uur m ons 
clublokaal in , De Zon aanwezig vooi het 
uitlenen en teiugontvangen van boeken en 
tijdschrilten uit de bibliotheek 

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

JaarverloUng 1956 Tijdens de jaaivei gade
ring weiden de prijswinnaais bekend ge
maakt van de Jaarverloting 1956, die, zoals 
bekend, door loting aan de hand van de pre
sentielijsten dei vergadeiingen worden aan
gewezen De lijsten der wmnaais bevinden 
zich bij de penningmeester, de secietaris en 
de administiateur der contributie Bovendien 
IS op het Mededelingenbord m , De Zon een 
exemplaai aanwezig De prijzen zyn bij de 
penningmeester tot 31 augustus a s ter be
schikking van de winnaais Na deze datum 
vervallen zij, mdien niet afgehaald, aan het 
Jubileumfonds 

INTERNATIONALE VERENIGING 
„PHILATELICA", Secr.: D O Kirch
ner, Rietzangerlaan 5, 'sGravenhage, 
tel 393838 Beheerder Centraal Leden
register N F Hedeman, Valkenbosch
kade 88, Den Haag Tel 390857 

Onze IV Philatelica werd getroffen 
door het verlies van 't hoofdbestuurs
lid 

H L GUYT 
die tevens als voorzitter van de af
oeling Maastricht fungeerde 
Zl], die hem gekend hebben, weten, 
■lat een waarlijk goed mens is heen
gegaan 

R I.P. 

AfdeUnyssecretanssen 
AALSMEER (Al ) A Filius, Kerkweg 6, 

A.alsmcei 
AMERSFOORT (At). A E Dudok van 

Heel DiUenbuiglaan 2, Amersfoort 
AMSTERDAM (Am) R V d Velde, Rozen

daalstiaat 8 lis, AmsteidamO 
DEVENTER (Dr) T van Heuvel, Bnnk

geeverv eg 35, Deventei 
DRIEBERGEN (Dn). R J. Kok, Lindcn

laan 16, Diiebergeu. 

FLAKKEE (Fe) F van Herwijnen, Mei
doomsti 8, Middelhainis 

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

•sGRAVENHAGE (Gv) C L Bakker, Ful
tonstiaat 239, 'sGravenhage 

HAARLEM (Hm) J Elsenbioek, Muider
slotweg 117, Haarlem 

HARDERWIJK (Hk) W A Pronk Leuve
numseweg 31 Haideiwijk 

't HOGELAND (Hd) J Klip Toienstiaat 
A 80, Uithuizermeeden 

't KABINETSTUK (Kk ) G J Minholts, 
Stadsweg 3 Oosteihogebrug (Gr) 

KAMPEN (Kn) W G Ch Albiecht, Mau
ritsstiaat 16 Kampen 

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

LANGEDIJK (Lk) p Schoenmaker, 
Dorpsstiaat 173A, ZuidScharwoude 

LISSE (Le) G Segeis Pzn , Kanaalstraat 
70 Lisse 

MAASTRICHT (Mt) A Schreppeis Mm 
Talmastraat 31, Maastiicht 

MEPPEL 'Ml) H Rondhuis, Soembastr 
28 Meppel 

NOORDWIJK (Nk) S A v d Oever Pan
huisstiaat 34 Nooidwijk 

G J PEELEN (Gp) A v d Berge Kol te 
Rmg 15, Biuinisse 

DE POSTHOORN (Ab) J V d Hoek 
Giaaf Janstiaat 42, Slikkeiveer 

ROTTERDAM (Rm) J F van Golde, 
Nooidmolenstraat 6B Rotteidam 

SCHOUWENDUIVELAND (Sd ) J van 
Urk P D de Vosstiaat 8, Zierikzee 

SOEST (St) A J Meijei Ossendamweg 20, 
Soest 

TIEL (Tl) A c van Haaften Pimses 
Marijkeweg 63 Geldermalsen 

UTRECHT (Utr) B Kesting van Maas
dijkstr 7, ZuilenUti echt 

VENLO (Vo) E Heijtmg, Herungeiweg 9, 
Venlo 

VLISSINGEN (Vn) C W Louwerse, Paul 
Kiugeistiaat 40, Vlissingen 

WALCHEREN (Wn) N A Malcoips Park 
de Griffioen 24 Middelburg 

WEERT (Wt) Mej L Weerts Wilhelmina
singel 36 Weert 

WEESP (Wp) H J Meenink, Middensti 
64 Weesp 

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

ZEIST (Zt) J Schipper, Tesselschade
laan 11, Zeist 

ZWOLLE (Ze) E Gillet, Violierenstiaat 
23, Zwolle 
Vergaderingen en bijeenkomsten 

Aalsmeer le dinsdag, 20 uur Gebouw 
,,Irene , Kanaalstraat, Aalsmeer 

Alblasseidam le maandag, 20 uui Gem 
Secretarie, Molendijk, Kmderdijk 

Ameisfooit le dondeidag, 20 uur Zaal 
Amersfooitse Gemeenschap, Paulus Buyslaan 
1, Amersfooit 

Amstelveen 3e woensdag, 20 uui ,,Het 
Doistige Hert , Amstelveen (Aid Aalsmeer) 

Amsterdam le donderdag, 20 uur ,,Mo
dern , KleineGaitmanplantsoen, Amsterdam 
(veigadering) 3e donderdag, 20 uui , Mo
dern (ruilen) 

Bruinisse Na convocatie (Afd G J Pee
len) 

Deyentei le vnjdag 19 30 uur ,,De Her
eniging ', Grote Poot 2, Deventer 

Diiebergen 2e woensdag 20 uur Nutsge
bouw. Bosstraat 9, Diiebeigen 

Emmen 2e dinsdag, 20 uur Hotel Giimme, 
Stationsstraat 16, Emmen 

Enkhuizen na convocatie 20 uui Oranje
zaal, Kaasmaikt 4, Enkhuizen 

Goes 3e dinsdag 19 30 uui Hotel Centiaal, 
Markt Goes 

'sGravenhage 4e woensdag 19 30 uui 
Parkhotel, Molenstraat, Den Haag 2e woens
dag 19 30 uur CafeRest 1 Espérance Laan 
V Meerdervoort 205 A, Den Haag luilavond 
ledere zaterdag 15 uur, ,,Amicitia , West
einde 16, Den Haag (Beurs) 

Haarlem 3e vrijdag, 20 um H K B Tem
p>,liersstraat 35, Haarlem 

Hardei wijk le woensdag 20 uur Hotel 
Baais Kerkplein, Harderwijk 

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

Kampen 2e woensdag, 20 uur , De Stads
hei berg' , IJsselkade, Kampen 

Lisse 18 ] en ouder le dinsdag, ruilavond 
2e dinsdag, junioren 3e woensdag, alle bij
eenkomsten m de B L O school, Laan v Rij
chevorsel 

Lobith woidt nader bekend gemaakt 
Maastiicht 2e maandag 20 uui Rest 

Prins van Oianje, Grote Staat 45, Maastiicht 
Meppe! 2e maandag, 20 uui Zaal Donker, 

KI Overstraat, Meppel 
EMMEN (Em) A Kuipers, Nooidbaigei

stiaat 106, Emmen 
ENKHUIZEN (En) Jac Kofman, Nooider

weg 22, Enkhuizen 

Middelbuig 3e donderdag, 20 uur „De Een
dracht", Giote Maikt, Middelburg 

Middelharnis Na convocatie 
Noordscharujoude na convocatie, 20 uur 

Hotel Burg B 29 Noordscharwoude. 
Noordwijk 2e dinsdag, 20 uur Ho

tel , De Zeeleeuw , Kon Wilh Boul 2, 
Noordwijk 

Oostburg le maandag, 19 uur Hotel ,,De 
Eenhoorn , Maikt, Oostburg (Afd Land van 
Cadzand) 

Oosterhogebiug (Gi ) Na convocatie (Afd 
't Kabinetstuk) 

Rotte) dam le dinsdag, 20 uur Zaal Tria
non, Groene Hilledijk 33, RotterdamZuid, 
vergadering andere dinsdagen, 20 uui zelfde 
adres, ruilen en eventueel veilen 

Ri]swi)k wordt nader bekend gemaakt 
soest 2e en 4e viijdag, 20 uur ,,Df 

Schouw ', Biiktstiaat 47 Soest, vergadeimg 
en iuilavond 

Tje! na convocatie 20 uui Hotel ,,De 
Zon , Varkensmarkt 3, Tiel 

Uithuizen 2e woensdag, 20 uur ,,De Rank 
Uithuizen 

Utiecht 3e donderdag, 20 uur CafeRest 
„Viedenburg', Vredenbuig 3, Utiecht 

Venlo 2e dinsdag CafeRest Schieurs, 
Lomstiaat 5 Venlo 

Vlissmgen 3e donderdag 20 uur , Sti and
hotel Boul Evertsen 4 Vlissingen 

Weert Na convocatie 
Weesp le vrijdag 19 30 uui kantine Fa 

Geesink Achtergiacht, hoek Sas van Gentstr 
Woerden 4e woensdag 20 uur , Concoi

dia , Havenstiaat 4 Woelden 2e zateidag, 
15 uui , Concordia Havenstiaat 4, Woeiden, 
(luilbeurs) 

Zeist na conJticatie, Hotel Cafe , Buiten
lust Montaubanstraat 8 A, Zeist 

Zierikzee 2e of 3e viijdag 20 uui, m Hotel 
van Oppen Verrenieuwsti aat 12, Zierikzee 

Zwolle le viijdag, 19 45 uur CafeRest 
,,Suisse , Luttekestiaat Zwolle, veilmg
avond 3e zaterdag 15 uur CafeRest 
,,Suisse , Luttekestraat, Zwolle, veigader en 
veiUngmiddag 

Overleden Mt 3110 H L Guyt, Berger
straat 77, Heer (L) 

Bedanken Rm 676 G H Verharen, Dordt
selaan 125B, RotteidamZ 2 

Schoisen Wt JL 80 AM AH Wehmeijer, 
Wilhelminasingel 18 Weeit 

Royement intrekken Dn 1691 P v d Wal, 
Gezichtslaan 5, Driebergen 

Bedanken intrekken Vn 2469 J Cremer, 
Pres Rooseveltlaan 136 Vlissingen 

Kandtdaatieden Ar JL 13 J Visseis (23
1241), Prins Hendiiklaan 38 Hoofddoip Ab 
4209 Chr Baerveldt, Beuklaan 7 Alblassei
dam At 4059 C van Batenbuig Lekstiaat 
17, Amersfooit At 4040 J G C v Dijk van 
't velde. Arnhemseweg 12 Leusden At 3909 
P Hannesen, Mieieveldstraat 63, Amers
fooit At 4315 M Chr Heeneman Molpad 
1, Amersfoort At 4048 Joh C Homan, 
Puntenburgerlaan 27 Ameisfooit At 4050 J 
G Kuiteis Schiestraat 51, Ameisfoort 
At JL 144 G W Willemsen (17741), 
Gasthuislaan 18B, Amersfoort Dn 1265 T 
Kentson, w v Abcoudelaan 52, Driebergen, 
En GM 64 A A Hofman (121244), Romeyn
straat 26, Enkhuizen Gv 1277 Ii J Chr 
Hoornenbol g. Pauwenlaan 123, Den Haag Gv 
1272 D J Kramei de Perponcherstraat 108, 
Den Haag Gv 1268 Mej E A Ochtman, 
Dotteibloemlaan 09 Den Haag Hm 1270 L 
J H Biongers, Bloemendaalseweg 113VIII, 
Bloemendaal Hm 1286 F H M van dei 
Stijlen, Schulpweg 25, Aerdenhout ld 4210 
H W Velema, p/a NV R C M A Kotak Pos 
214 MedanSumatra St 3959 G J Cramer 
Frans Halslaan 19, Soest Vn 1271 M Eland, 
Jan van Capellelaan 1, Vlissmgen Wn 1266 
Joh Zagt, Hendrikstraat 23 Vlissingen, 
Wo JL 39 G G J den Boggende (11143), 
Wilhelmmaweg 16, Woelden zt 1267 W A 
Westia Hoekzema, Griff ensteynseplein 8 
Zeist 

Verandering van afdeling Hm 764 C Wit, 
J Lelimanhof 34, Amsterdam thans Afd AM
STERDAM Dl 2469 J Cremer Pres Roo
seveltlaan 136 Vlissmgen thans Afd VLIS
SINGEN 

AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
„DE PHILATELIST" Secr P W 
Wap, Haar lemmermeers t r aa t 81 I, A m 
s te rdamwes t Tel 125103 

Het postzegelseizoen 19571958 zetten wij in 
met de LEDENvergadenng op dinsdag 3 sep
tember 1957, de RUILavond wordt gehouden 
op dinsdag 17 september a s 

Onze bijeenkomsten als naar gewoonte in 
„Krasnapolsky' om 20 00 uui, zaal open om 
half acht 

De leden worden ei alvast op attent ge
maakt dat de opening van het postzegelsei
zoen en ,,De dag van de Postzegel" door de 
gezamenlijke Amsteidamse Veienigingen ge
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vieid zaT wolden op zateidag 12 oktobei 1957 
jn , Kiasnapolsky 

Het belooft weei een interessante middag 
te worden' 

Nieuwe leden alle m Het Maandblad van 
juni 1957 opgenomen kandidaatleden zijn als 
lid aangenomen behalve 519  H J Sibbelee 

Kondidaatleden D21 J H Schous, Woest
duinstraat 5 I, Amsterdam, West, 522 J van 
Dongen, Linnaeusstiaat 57 Amsterdam, Oost, 
■̂24 N J C de Biuyn Piins Hendrikstiaat 
30 Wintel s wijk 

Overlijden Tot ons leedwezen moeten wij 
melding maken van het ovei Uiden van ons 
lid H W A D Z Fisher (1057) 

Afvoeren Wegens vertrek naar het buiten
land Mej N van Schieveen (1065) 

PERSONEELSVERENIGING WERK
SPOOR AMSTERDAM Afd Philatel ie 
Secr Mej B Smout, Ti ansvaals t raa t 
4911, AmsterdamOost 
Hiei volgt een ovei zicht van de eerstvolgen
de ruilavonden m het Werkspoor Ontspan
ningsgebouw, Oostenbuigeigiacht, Amster
dam Dinsdagavonden 3 septembei, 24 septem
ber 15 oktobei 5 novembei 26 novembei 17 
decembei 

Wij 1 oepen onze leden en belangstellende 
zusterverenigingen een hartelijk welkom 
toe m dit nieuwe seizoen en vei trouwen op 
een intensief bezoek op onze ruilavonden 
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 

Btjeenkomsten van de aidelingen (aanvang 
8 uur) 

Afd Ainhem (secr H L J Weidema, Mes
daglaan 40, Arnhem) woensdag 4 sept m de 
bovenzaal van Lunchroom Andie, ingang 
Vel perpooi tlangsti aat 

Afd Doetinchem (seci D J Siebelmk, 
Wilhelmmastiaat 104, Doetinchem) vrijdag 
6 sept in Hotel Groeskamp Stationsplein, 
Doetinchem 

Afd EdeWageningen (seci J W Sundei
mann, Acacialaan 4, Ede) woensdag 4 sept 
m de giote bovenzaal van De Reehoist te 
Ede (de grote zaal omdat een grote opkomst 
van de leden vei wacht wordt) 

Afd Nijmegen (seci A M Vleggaar, Oude 
Molenweg 240, Nijmegen) dinsdag 27 aug m 
Hotel De Roemer, Heitogstraat, Nijmegen 

Afd OosterbeeK (seci C M van dei Lee, 
Stenen Kruis 12 Oosteibeek) maandag 9 
sept in Hotel Dieijeiooid, Oosteibeek 

Afd Veip (secr P Haveman Geertr Hof
keslaan 4, Velp) zateidag 7 sept m het 
N H V gebouw, Stationsstiaat Velp 

Afd Zutphen (seci D J Nagel, Rozen
hoflaan 24, Zutphen) woensdag 4 sept in 
het Volkshuis Houtmaikt 62 Zutphen 

Nieuwe leden 
Afd Arnhem 604 S H Wegman, Lippe 

Biesterfeldstraat 35III, Arnhem 613 R Pit, 
Oianjestraat 49, Ainhem, 339 A van t Ge
loof, Tormentilstraat 62, Arnhem 592 J On
derstal, Hoornestiaat 29, Ainhem, 1201 M A 
Aries, Johan de Wittlaan 275 II, Arnhem, 1202 
Mej P G Heeren, Nie Beetsstraat 2 A, 
Al nhem 

Afd EdeWageningen 1161 A Willems, Dik
kenbergweg 26, Bennekom, 1162 J K de Ja
gei Goudemegenstiaat 8, Wageningen 1163 
H P Blasser, Eiicalaan 2, Wageningen 

Afd Oosteibeek 1011 O de Vries Humel, 
De Bianding Kabeljouwallee 35, Doorwei th 
1159 D de Waal, Papyruslaan 11, Heelsum 

Afd Velp 1109 Mej E J Kalff, Kastanje
laan 6, Velp U80 Mej W Spoelma, Koite
naerlaan 8 Velp 

Af gevoeld 592 Mej E J J van Malin 
(Afd Arnhem) en 1021 F C Biands (Atd 
Numegen) 

Geschorst 779 H Fiielmk 
Nummerwijziging 190 Jhi G A de Bosch 

Kempei wordt No 1 1001 J W Eeckhout 
wordt no 1200 

Verandeiing van afdeling 1200 J W Eeck
hout, 1002 C M Simpson en 1010 L Coetzee 
van Afd Buitenleden naar Afd Arnhem 559 
G J Brandenbaig van Aid Arnhem naar 
Afd Buitenleden 971 Pater G A Willems en 
790 A G Schollaaidt van Afd Oosterbeek 
naar Afd Buitenleden 779 H Frielink van 
Afd Ede naai Afd Buitenleden 678 Mevi A 
van SomerenNijenhuis van Afd Arnhem 
naar Afd Vfelp 

Mededelingen Hoofdbestuur 
Najaarsvergadering Deze zal gehouden 

worden op zaterdag 12 okt a s te Nijmegen, 
waaibij tevens de ,,Dag van de Postzegel 
gevierd zal worden 

De Afdeling Nijmegen zal als gastviouw 
optreden en gezien de leeds geti offen voor
bereidingen, zal deze dag ongetwijfeld een 

gl oot succes woi den Houdt daai om deze dag 
VI IJ Nadeie mededelingen volgen m het 
sept nummer 

Internationale ruildag Op 10 novembei zal 
door De Globe wedei een internationale i uil
dag m Arnhem worden georganiseerd Nade
re bijzonderheden volgen 

Mededeling Afd Arnhem De afdeling Arn
hem telt nu 249 leden, zodat m september het 
250e lid verwacht wordt Ondei de kandi
daatleden, waarvan op de bijeenkomst van 
4 sept het aanmeldingsformulier in het be
zit van de afdelingssecretaris is zal door lo
ting worden bepaald, wie het 250e lid zal zijn 
Hem of haar wacht een aangename veiias
sing en ook degene, die dit 250e lid vooi stelt 
Aanmeldingsfoimulieren zijn veikiijgbaai bij 
de afd secretaiis Bezoekt allen de bijeen
komst van 4 sept , waarin het 10jarig be
staan van de afdeling herdacht zal woiden 
en de heei Hagen een lezing zal houden over 
het onderwerp Modelanden in de Filatelie 

Mededeling Afd EdeW agening en Het 
Hoofd van de rondzendingen is verhuisd het 
adres luidt thans G W Tiecken, Sportpark
weg 16, Wageningen 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „ASSEN" 

Nieuw lid 73 J H ten Hoonte Dozysti aat 
12, Assen 

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

Btjeenkomste?! Eeistvolgende bijeenkomst 
op maandag 16 septembei a s te 19 30 uur 
in het Witte Kruisgebouw, Baanstiaat 35, Be
vel wijk (Begin van het seizoen) 

Nieuwe leden M E Bioek, Platanenstraat 
42, IJmuidenOost 3 F Wempe, Lindenstraat 
34, IJmuidenOost 

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

Veigadeimgen 2e maandag van ledeie 
maand in Hotel Vlietlaan, Gen de la Reij
laan, Bussum, echter met in de maanden juU 
en augustus De eei stvolgende vergadering is 
9 september a s 

Kaïididaatltd no 29 de heei J C M Lots, 
Nw Bussummerweg 157, Huizen (N H ) 

Nieuwe leden de in het juninummei ver
melde kandidaatleden 

P H I L I P S PHILATELISTEN VERENI
GING, EINDHOVEN Secr A Find
hammer , Marconi laan 201, Eindhoven 

Bedankt als hd W v d Eynde, St Leonar
dussti 18 Eindhoven, K Lugtenborg, Maico
nilaan 49 Eindhoven, c Segeis, Tongeliese
sti 362, Eindhoven 

ENSCHEDESCHE P H I L A T E H S T E N 
VEREENIGING Secr W J de 
Bruyn, Weth Nijhuisstraat 85, En
schede Tel K 5420—7284 

Nieuw lid A A tei Meei, Velveweg 118, 
Enschede 

PHILATELISTENVERENIGING 
„GRONINGEN" Secr J C Scheffer, 
De Rani tzs t raa t 11, H e l p m a n  G r o m n 
gen 

Vergaderingen 16 septembei 1957, 20 uur 
m restaurant ,,Boschhuis , Heieweg 95 te 
Groningen In de maand augustus woidt dus 
geen vergadering gehouden Op de septem
bei vergadering lezing van de heei H R Jon
ker ovei OudFranknjk 

Afd ,HoogezandSappemeei" 2e dinsdag, 
20 uur m hotel ,,Stiuvé" te Sappemeer 

Afd ,,VeendamWildervank 3e woensdag 
in september, 20 uur in hetel ,,Van Kreel ' 
te Veendam In de maand augustus woidt 
dus geen vergadering gehouden 

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

Nieuwe leden 24 P E Holiichter, Bosbes
straat 164, Den Haag 

Bedankt 198 A Burggiaaf 
De bijeenkomsten in september zijn op 

maandag 2 en 16 

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

Bijeenkomsten Eerstvolgende bijeenkomst 
dinsdag 3 september Bespieking winterplan
nen o a het mogelijk bi engen van een be
zoek aan de tentoonstelling te Brussel in de 
maand oktober e k Gelegenheid tot i uil van
af 7 uui Het bestuur rekent op een giote 
opkomst en het meebrengen van veel ruilma
tei laai 

POSTZEGELVERENIGING „HEL
DER" Secr A P Vlam, van Galen
s t raa t 70, Den Helder 

Nieuwe leden, ingaande 1 augustus 19D7 
A C C Meijers, H A Loientzstraat 16, Den 
Heldei J Metzelaai Schagenstraat 58, Den 
Heldei H Veldhuis Keikgracht 38, Den Hel
der A Schriek, Anemonenstraat 33, Den 
Heldei M Louwerse, IJsselstraat 25 Den 
Helder 

In augustus vindt geen maandvergadenng 
plaats de eei stvolgende vergadering zal wor
den gehouden op woensdag 18 september a s , 
te 19 30 uur, m café Postbrug, Koningsplein, 
Den Heldei 

Nieuw lid, ingaande 1 juli 1957 Ir P Nien
huis, Timorlaan 25, Den Helder 

Bedankt als lid ingaande 1 juli 1957 J van 
Bale, Balistraat 39, Den Helder, C de Jon
ge, Anjelierstiaat 9 Den Helder, W de Jon
ge, Duimoosstraat 94, Den Heldei, J Spaans, 
Anemonenstiaat 20, Den Heldei 

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

Vergadc? mg woensdag 18 september a s 
te 20 uui m Hotel ,,Central ', Markt, Den 
Bosch 

Nieuwe leden de kandidaatleden vermeld 
in het juninummer 
N B Denkt u aan onze tentoonstelling op 26 
en 27 oktober en het inzenden der formu
lieren'' 

POSTZEGELVERENIGING 
HILVERSUM EN OMSTREKEN 

Secr A W Ebrecht, Oude Amersfoort
seweg 116, Hilversum. Tel K 29502521 

Aangenomen leden 616 H C A van Reede 
Si, Hilversum 617 A W Brummelkamp, Hil
veisum 

Kandidaatleden 618 A Maasland, Orion
laan 114, Hilversum, 6/9 C Ruyer, Hoge La
renseweg 222, Hilveisum, 620 J A M Lank
reijei, van der Sande Bakhuyzenstraat 55, 
Hilveisum 

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

Kandidaatlid 460 H E Nayloi, Breestraat 
130 A Leiden 

PHILATELISTENVERENIGING 
„ZUIDLIMBURG" Secr Jos J Pe
ters, Jekerschans 19, Maastricht 

Bijeenkomsten Maandag 2 september 
Beursavond', maandag 16 september Leden
vergadering Beide om 20 00 uur in Hestau
rant ,,In de Gouwe Pooit ' 

SHELL POSTZEGELVERENIGING 
PERNIS 

Seci A Keemink, Sweelmckstraat 
209b, Vlaardmgen 

Bedankt als lid No 120 W Noordhoek, Jo
han de Wittstiaat 14c, Vlaardmgen, No 143, 
M Verhey, F Scholtenstraat 23a, Vlaardm
gen 

Ingeschreven als nieuw lid No 120 A Kui
per, Palsterkampstraat 4b Rotteidam No 
143 H Nooidzy 3de Cainissestiaat 47a, Rot
terdam(Z), No 161 I Brobbel, Cionjéstiaat 
20, Vlaardmgen, No 162 B v d Molen, 
V d Duyn van Maasdamlaan 124d Vlaardm
gen 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „NOORDWIJK". 

Secr J ac Vink, Wilhelminas t raa t 63, 
Noord wiik 

Nieuw hd N van Schie, v Leeuwenstiaat 
20, Nooi dwijk 



DE 

NEDERLANDSCHE 

POSTZEGEL

VEILING 

Rokin 58 - Amsterdam-C. 
Tel.: 30261-42380 

REGELMATIG GROTE 
INTERNATIONAAL GERICHTE VEILINGEN 

Onze belangrijke eerste veiling in het nieuwe 
seizoen, waarin zeer veel waardevol ma
teriaal van Nederland en O.G., Europa 
en Overzee ten verkoop komt, wordt gehouden 
van 9 tot 12 oktober a.s. 

Inzendingen dagelijks. 

TE KOOP 
GEVRAAGD 

VATICAAN 

Wij betalen 
contant 

voor Vaticaan 

Yvert 
26-38, Exp 1-2 Pausen 
39 Opdruk 
40-41 H . Jaar 
44-59 Exp 3-4 kerken 
60-65 opdruk 
66-71 Juristen 
72-79 Pers 
80-81 Catacomben 
Lp 16-17 Gabriel 
Lp 18-19 UpU 
Lp 20-21 Gratianus 
Blok I 100 jaar 

Ongebr. 
ƒ 1 5 . -
ƒ 4 , -
f 1 0 , -
ƒ 2 2 , -
ƒ 2 2 5 , -
ƒ 6 5 . -
f 3 0 , -
ƒ 1 5 , -
ƒ 3 0 , -
f 2 0 , -
ƒ 1 2 . -
ƒ 4 , _ 

Gcbr 
t 15 
f 2 
/ 10 
f 22 
ƒ 150 
f 25 
/ 14 
/ 15 
/' 30 
f 20 
t 12 
ƒ 4 

Wi| betalen bovenstaande prijzen voor zegels zonder plakker, met 
plakker iets minder; gebruikte zegels mooi gestempeld. Betaling 
direct na ontvangst op de door u gewenste wijze, verder te koop 
gevraagd Saar (1945), Berlijn Franse zone. Uitgebreide inkoopslijsten 
verkrijgbaar 4 ƒ 0,25. 

Postzegelhandel MADJOE A. A. 
HOOGSTRAAT 182a - SCHIEDAM 

M. de GRAAFF 
TELEFOON 68407 

U.S.A. allegelegenheidszegels 1950-'55(57 st) netjes gest. f3,60 
FDC's Nederl. Ie KLM vl. Houston, 3 sept, als brief ƒ 0,9C, als drukw. 
f 0,70, Rode Kruis 19 aug. aanget. f 1,35. Europa FDC's, 16 Sept. cpl. 
6 landen ƒ 9.—. Europa: Zwitserland, 16 juli ƒ 1,50; Noorwegen, Koning 
Haakon 85 j . ƒ 2,35. Antillen: Volksgez. ƒ 1,20, Toeristenz. ƒ 2,—. Voet-
balk. ƒ 2,65. Engeland; .lamboree FDC en Kon. Bezoek FDC ƒ 2,85 p. st. 
Voorradig: Ked. FDC's en vl. vanaf Kind '54 (ook Belgrado ƒ 0,75) en Ver. 
Naties FDC's en z. vanaf R. v. d. Mens '55. Billijke pr . Por to EXTRA. Zie 
ook onze juli adv. Levering FDC's in abb. vele landen. 
T . Harteveld's FDC service, Kerstroosstraat 9c, Rot te rdam-N II, tel. 87963. 
Giro 507407. 

Geheel herziene INKOOPLIJST NEDERUND 
verschenen tot en met Rode Kruis 1957! 

In deze lijst vindt U praktisch alle zegels van Neder
land welke „en masse" worden ingekocht. Eveneens 
opgenomen USA Luchtpost en enkele van Canada. 

M. J. A . V. d. Haagen - van Lcnnepweg 67 - Den Haag - Telefoon 550454 

Interesseert U zith voor 
• Zweefvliegen 
• Luchtvaartherkenning 
• Modelvliegtuigbouw 
• Vliegtuig-technische 

onderwerpen 
• De luchtvaart in 

't algemeen 

U vindt dit alles in het bij uitstek deskundig 
geredigeerde 14-daags tijdschrift 

AVIA 
VLIEGWERELD 

Gratis proefnummers worden gaarne verstrekt 
door de administratie, Ged. Oudegracbt 138, 
Haarlem. 

Te koop 
gevraagd 

Voor belangrijke objecten 
bezichtiging ter plaatse. 
Geen collectie te groot 
altijd prompte betaling. 

KILO'S NEDERLAND 

MASSAGOED 
N der'and en Kolomen, alsmede buitenland 

SERIES NEDERLAND 
gebruikt en ongebruikt, m het bijzonder vanaf 

1949, doch ook oorlogsu<tgaven 

VERZAMELINGEN EN PARTIJEN 
vooral overzee 

Uitvoerige offertes aan: 

POSTZEGELHANDEL A. J. DE WIT 
Albrccht Dürerscraat 4 Amsterdam-Z — Telefoon '13489 

"oor afwezigheid kan ik deze maand geen aan
bieding maken. 
Tot mijn spijt was het mij niet mogelijk nog 
voor mijn vertrek alle orders uit te voeren 
waarvoor ik aan deze cliënten mijn verontschul
digingen aanbied. 
Na 20 augustus zal ik onmiddellijk met de ver
dere afdoening een begin maken. 

HENDRIK VAN DER LOO'S - POSTZEQELHANDEL 
PHILATELISTiSCH BUREAU Den Haag 
Laan van Nieuw Oost Indië 50 - Telefoon 850190 


