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Een nieuw seizoen... 
een nieuwe unieke collectie boekjes 

en deze collectie boekjes (tegen zeei billijke prijzen) 
overtreft al onze vorige collecties boekjes. 
Het moet voor U wel beslist de moeite waard zijn een zen
ding van ons als proef op zicht te ontvangen, wani kosten 
noch moeiten zijn gespaard om onze collectie boekjes (Ned. 
& G.R., Em'opa en Overzee) zowel wal verzorging ah inhnuil 

betreft aan de top te brengen. 
Mogen wij Uw speciale aandacht even vragen voor onze 
wel .eer uitgebreide col'ectieg 

E N G E L S E K O L O N I Ë N 
N E D E R L A N D & O.R. 
Z U I D - A M E R I K A en 
S K A N D I N A V I Ë 

Wat anderen over ons schrijven: 

Ook dit 

Lw zicbtzending was stukken beter 
spande veruit de kroon 

zo schreef ons de Heer A. F. 

moei U loch wel iets zeggen: 
Vele klanten bedienen wij reeds meer 

verzorgd, 

V. A. te 

dan 

ze 

A. 

15 jaar. 
y 

Bedwingt dus Uw nieuwsgierigheid niet anger en vraag p.o. 
een proefzending aan (s.v.p. opgeven: beginnend, gevorderd 
of vergevorderd, gebr. en/of ongebruikt.). U dient wel om 
praktische redenen per zicbtzending I 8.— of meer te besteden. 

Fa. H. OVERDUIN 
Bartolottilaan 32 - SOEST-zuid. 

SPECIALISTEN IN ZICHTZENDINGEN 

Londenoanb/'ed/ng 

ZWITSERLAND 

1 ^ i. »„.»hriHkt 

15 
20 
J3 
26 
2«b 
27 
27d 
28 
28b 
29 
29 
29b 
30 
00b 
33 
34 
37 
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41 
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44 
45 
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47 
48 
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64 
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75 
76 
77 
78 
79 
CO 
82 
88 
92 
93 
93a 

8,50 
12.5C 
20 — 

- — 2,50 
0.90 
3,75 
1,50 
5,— 
5,— 
7,50 

12 50 
6,2; 

22,50 
0,25 
3,75 
0,20 
0,20 
1,40 
3,5. 

1S,50 
3,25 

40,— 
0,10 
1,50 
0,30 
0,40 
G,— 
2.25 
0 65 
0,6Ü 
0,60 

15.— 
4,— 

17,50 
0,25 
0,75 
1,50 
0,50 
0,40 
0,40 
0,50 
0,20 
1 — 
1 — 
1,— 
1,50 
1,25 
0,20 
i , i r 

9'. 
96 
97 
98 
99 

101 
105 
112 
137 
142 
143 
144 
149/50« 
149/50 
151/53* 
151/55 
154/56 
168/69* 
168/69 
170/72' 
170/7 
173/75' 
173/75 
176/78» 
176/78 
185/67 
188/C1 
192/95* 
192/95 
200/11» 
208a/11i 
212/13» 
212/13 
•:i4/ir» 
214/17 
210/21* 
218,21 
222/25 
222/25 
226/29« 
226/2' 
230 
231/34» 
231/34 
235/38« 
235/38 
239/40' 
239/40 
241/43« 
2/1/45 

0,55 
0,65 
0,50 
0,25 
6,50 
1,05 
0,40 
2,25 
0,25 
0 60 
0,25 
0,30 

'1,00 
4,75 
6 50 
400 
4.00 
1,10 
0,65 
0,60 
0,50 
1,65 
1.00 
1,25 
1,00 
2,25 
2,75 
2,25 
2,00 

10,00 
1,20 
0,61 
0,5: 
0.90 
0,7; 
0,90 
0,75 
0,90 
0 70 
1,05 
0,65 
0,25 
1,00 
0,70 
1,15 
0,75 
0,25 
0,35 
1.15 
4.00 

246/49' 
246/49 
250/53* 
250/53 
254/59» 
254/59 
260/62* 
260/i:2 
263/66* 
263/66 
267/70" 
267/70 
271/77» 
278/81 * 
278/81 
282/85* 
282/85 
286/£8' 
286/Cß 
298/3C1 * 
290/301 
302» 
303/06" 
307/1C* 
307/1 f 
311» 
311 
313/15 
316/19* 
316/19 
320/22' 
320/22 
323/25 
323/25 
326/28-
326/28 
329/02' 
329/32 
033/36* 
333/36 
337/40-
337/40 
341» 
3/1 
342/43» 
342/43 
344/47-
344/47 
354/57» 
358/66* 

1,05 
0,65 
1,85 
1,40 
5,25 
0,80 
0,70 
0,50 
1,10 
0,75 
1,40 
0,90 
4,25 
1,40 
0,90 
i , :5 
0,80 
1,65 
1,35 
1,40 
0,90 
0,15 
1.25 
3,2 
1.10 
0,25 
0,15 
0,60 
1,35 
0,90 
120 
0,30 
1,20 
0,50 
1,10 
0,2L 
1,80 
1.— 
1,8C 
1,— 
1,80 
0,90 
0,30 
0,30 
0,75 
0,35 
1,2(; 
0,80 
1,25 

13,50 

358/6^ 
367* 
367 
368/69* 
368/69 
370» 
370 
371/74 
375/77 
375/77 
378/79» 
370/79 
38C/83* 
380/8,-
384» 
384 
385/86» 
385/86 
388/91» 
388/91 
392/94» 
392/94 
395/98' 
395/90 
399/402» 
403/04» 
418» 
419/22' 
'.23/26' 
423/26 
427* 
428/31« 
433/36» 
433/36 
437/40' 
437 40 
445/48» 
a5/4C 
449/52* 
453/56» 
453/56 
457/60' 
457/60 
461/66» 
467/70'' 
467/70 
471/73« 
474/76 
477/80 
481/92» 
493/116'̂  
497/501 
507/11' 
512/16» 
512/16 
517/20» 
521/25 
526/30* 
531/35« 
53-/35 

0,50 
0,15 
0.05 
0,60 
0,30 
0,15 
010 
1,25 
2,75 
0,80 
0,80 
030 
1,40 
0,80 
0,15 
0,10 
0,75 
0,40 
1,25 
0.80 
1,40 
0,9C 
1,60 
1,45 
1,35 
1,45 
0,3: 
1,95 
1,40 
0,85 
0,20 
1,65 
1,40 
0,80 
175 
1 25 
1,50 
0,85 
1,85 
0,9: 
0,50 
1,45 
1,— 

2,— 
1,45 
0,90 
1,— 
1.10 
1,75 
V 5 
1,70 
1,50 
2,50 
2,5C 
1,25 
1,25 
1,30 
2,25 
2,1C 
1,20 

536» 
537/38» 
537/38 
5/.4/47» 
553/57' 
550/61-
562 66» 
567/71* 
572/75» 
576/80 

0,40 
0,35 
0,15 
1,30 
2,20 
1,15 
2,10 
2,10 
1.05 
1.90 

Pro Juventute 
1956» 1 1,90 

Propaganda 
1957« ] 0,95 

Pro Pacria 
1957» 1,80 

Europa 
1957» 0,75 

Ltp 
3/9» 12,50 
3 
4a 
5 
5J 
7 , 
8 
9 
9a 

10a/12a» 
10 
10a 
11a 
12 
12a 
13a/15a* 
13' 
14» 
14a 
15 
15a 
16/18» 
19* 
19 
20/24* 
20/24 

O.SO 
0.10 
0,45 
1.65 
3,75 
0,65 
o.9r 
0,40 
7,75 
0,75 
0,75 
1,90 
0,75 
2,50 

17,50 
2.75 
5,— 
4,50 
0,95 
3,75 
2,85 
2,— 
2,— 
4,25 
3,75 

25* 
25 
26 
27/34* 
27/34 
35» 
36/39» 
4 0 * 
40 
42/43 ' 
44» 

0,15 
0,10 
1,50 

14,— 
3,75 
2,5C 
5,— 
3,50 
3,50 
2,75 
2,50 

Bloes 
2» 
3» 

12* 
13* 

5,25 
1.10 
6,— 
4,75 

Dienst 
17/28 "\ los 
32/<; ( 
46/«0Ai 
6 2 / 7 5 A ; 

78/83 
84/89 
90/95 
96/104 

105/13 
116 
117 
118 
119 
120 
121/24 
132/40 
141/58 
159/62 
163/66 
167/70 
171/74 
185/202« 
•;C6/26 
227/47» 
248/68* 
269* 
270/78» 
279/84* 
285/95» 

verkr 
baar 

0.6 p, 'r. 

30.— 
10.50 
2.50 
3.— 
3 . -
3,— 
1,80 
5,40 

2,25 
7,50 

10,50 
21,— 
16,— 
5,50 
5,50 
5,50 
5,50 

1750 
40,— 
37,— 
37,— 
0,20 

12,— 
2,20 
4,— 

327/37» 
338/48* 
363/68» 

4,— 
4,— 
3,75 

Bur. intern du 1 
Travail 3,75 

Org. Meteorl. | 
Mondiale 3,75 1 

Timbr. Franchi 1 
13/15 1 0,35 1 
13/1511 
1311/15« 
10/12* » 

san: no | 

Port 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

17 
18 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
33 
34 
35 
39 
40 
41 
42/50 
51» 
51 
52/54» 
55/62 
63/66» 
47/74» 

UW MANCOLUST NAAR 

Postzegelhandel Philadelphia 
j . M GOSSE KRUISWEG 43 H A A R L E M 

T E L E F O O N 11515 G I R O 135793 

B A N K A M S T F R D A M S C H E B A N K N.V.. HAAF 

1,15 
4,— 

3.50 

0,40 
0,20 
1,75 
1,25 
0,75 
0,50 
2,50 
1,75 
3,— 
5,— 

20,— 
1,25 
0,25 
0,25 
0,30 
0,90 
1,— 
2,50 
0,50 
0,30 
3,50 
0,65 
0,25 
0,25 
0,80 
0,10 
0,15 
0,90 
1.— 
2 . -
2,50 

aEM 

KA-BE LANDEN-ALBUMS 
voor speciaalverzameiaars. 

Uitgebreider, met vele type-, tandings- en watermerkverschillen, 
en toch goedkoper! 

m heellinnen Schrocfband Kiemband 

België ƒ 2 0 , - ƒ 24,50 
- ■  17,50 

13,— 
54,— 
67,50 
21,— 
21,— 
17,— 
14,50 
27,50 

Bulgarije „ 12,50 
Denemarken 8,25 
Duitsland compleet, 1 of 2 delen , 39,— 
ld, met alle variëteiten, 2 delen „ 57,— 
Duitsland na 1945 16,— 
Frankrijk 16,— 
Griekenland 12,50 
Groot Brit. 8C Ierland 9,50 
Hongarije „ 22,50 
Israël 6,50 
Italië met Triest A 17,— 
Joegoslavië niet Triest B „ 16,50 
Liechtenstein 8,50 
Luxemburg ,, 10,25 
Monaco 8,75 
Nederland met alle tandin^cn enz . . . . „ 19,80 
Nederland & Overz. Riiksdelcn „ 28,75 
Noorwegen „ 7,40 
Oostenrijk ,, 20,— 
Polen 16,75 
Portugal „ 13,50 
Roemenië „ 22,50 
Rusland 23,— 
San Marinp , 9,75 
Skandinavië ,, 24,50 
TsjechoSlowakije 19,50 
USA met Verenigde Naties 10,50 
Vaticaan 6,75 
Zweden ,, 9,— 
Zwitserland 15,50 

22,— 
21,50 
13,50 
15,— 
13,60 
24,50 
34,— 
12,40 
25,— 
21,50 
18i50 
27,50 
27,50 
14,50 
29,— 
24,50 
15,40 
11,50 
14,— 
20,50 

Vraagde uitvoerige 12bU. KABE prijslijst 1957 bij Uw winkelier o> bij de importeur

GEUZENDAM'S POSTZEGELHANDEL c/v 
Torenstraat 89  Den Haag  Telefoon 112186 
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GROTE INTERNATIONALE 
PUBLIEKE VEILING 3 6 9 
t . o . v . d e u r w a a r d e r A . H . D a v i d s in g e b . „ A M I C O " , N i e u w s t r . 30 , D e n H a a g 

MAANDAG 21 OKTOBER 's avonds: Albums, Engros, enz. 
DINSDAG 22 OKTOBER 's middags NEDERLAND & O.R. 
DINSDAG 22 OKTOBER 's avonds: ] 
WOENSDAG 23 OKTOBER 's middags / Zeldzame zegels en series van de Geh. 
DONDERDAG 24 OKTOBER 's middags i Wereld-Landencollecties 
DO>DERDAG 21 OKTOBER 's avonds ) 

Deze UNIEKE Veiling, met een geschatte opbrengst 
van 150.000 gulden, bevat materiaal voor lEOERËElV! 

Onder de hamer komen o.a.: 

Een POSTFRISSE collectie NEDERLAND EN OVERZ. RIJKSDELEN met vele 
rariteiten, o.a. de foutdruk „9 et zonder inschrift'' 
Een „GOLDEN MEDAL" tentoonstellingscollectie PROEVEN van Nederland en O.R. 
van John DeNood, Coffeyville, U.S.A. 
Een gedeelte van de „GOLDEN MEDAL" Speciaalcollectie SPANJE, van Sr. Martin 
Carné, Buenos Aires, Argentinië 
Een zéér uitgebreide WERELDCOLLECTIE met vele rariteiten, o.a. van Engelse 
Koloniën, Italië & Kol., Israël, Ver. Naties enz. 

Een uitgebreide collectie ZUID-AMERIKA 
Een uitgebreide EUROPA-coUectie 
Een LUCHTPOST-coUectie 
Een gelikwideerde HANDELAARSVOORRAAD, enz. enz. 

De afdeling LANDENCOLLECTIES is dermate belangrijk en uitgebreid, dat volle avonden nodig 
zijn. U kunt deze veiling niet voorbij laten gaan. Vraagt de unieke catalogus direct aan! 

J. L. VAN DIETEN 
P O S T Z E G E L V E I L I N G E N S E D E R T 1 8 9 2 

NOORDEINDE 37 
TELEFOON 01700-11.48.36 
DEN HAAG 

Uw zegels zullen maximumprijzen opbrengen, wanneer U ze ONS toevertrouwt. Grote en kleine 
objecten kunnen nog ingezonden worden voor de volgende veiling. Bel of schrijf ong vandaag nog. 
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7.EER BIJZONDERE 

P O S T Z E G E L V E I L I N G E N 
in de Londen- en Bournemouth veilinggebouwen van 

Robson Lowe en Co. 
50 Pali Mall • Londen, S.W.I. 
2 5 s e p t e m b e r Groot B r i t t a n n i ë 

o.a. omvattend waardevolle \ oudsten van De la 
Rue stempel (druk) proeven, alsook \oortrel-
felijke exemplaren ]\oord-Borneo en Zuid 
Rhodesié. Catalogus 1 sh. 

2 oktober . R U S L A N D . 
De collectie van Charles Stibbe omvattende het Russische 
Keizerrijk, waaronder de stad Tiflis en alle bijzondere en 
zeldzame zegels; de Semotov-zegels met meer dan 130 
coveis en ruim 1000 volledige bladen met vele en zeer 
bijzondere exemplaren van de Agathon Faberge verzame
ling; Sovjet Rusland met zeldzame fouten, alsook Kauka-
sië, Mongolië en de Baltische Staten met inbegrip van 
Polen. 
Catalogus voor de verzamelaar 2 sh. 6 d. 

5 o k t o b e r A l g e m e e n ( te B o u r n e m o u t h ) 

Verzamelingen en gemengde partijen, covers, enz. 
overnemen. 

Indien op deze annonce gereflecteerd wordt, verzoeke dan 
tevens te vermelden, dat Ü deze vond in het Nederlandsche 
Maandblad voor Philatelie. 

In oktober verschijnt de 

SPECIALE CATALOGUS 1958 

PRIJS f2 .50 f 2.66 
voor Nederland en Overzeese Rijksdelen 

Franco thuis na 

ontvangst f 2 50 + 16 c i 

Het „FAVORIET" album is volgens deze catalogus genummerd. 
Een FAVORlET-album, een GOED album 

Postzegelhandel en Uitgeven) 

F A V O R I E T " 
Zomerzorgerlaan 15, BLOEMENDAAL, Telefoon 02500-56154 
Giro 55 38 01 

NIEUWE UITGAVEN 
BLLGlt Jambuiee 2 w x / 0 52, BeLldhouwkunst 2't frs sroen x ƒ 0,28, 
BRAZILIË Constituticzegcl Cis 2 ' / Ï X ƒ 0,28, DUITSLAND Bundespost, 
Kultur u hkimat 25 pf x ƒ 0,34, Balhn 20 pf x ƒ 0,25 Berlin 20 pf Inter-
bau, 40 pf bl Charlot tenburg 2w x /" O 80, 20 4- 10 pf , Ludwig Heck x 
f 0 40, Fernsehen 10 pf x ƒ 0,13, DUITSL. OOST ongebr , Clara Zetkm 
ƒ 0,09, Wtltwerkschafts congres ƒ 0,14, ENGELAND Padvindeisserie x 
f I 45, ENGELAND Agenties Padvinders compleet x ƒ 4,50, FALKLAND 
l l n a b e t h '/• 1 9 d x ƒ 0,70, IERLAND, |ohn Redmond, 2 w ƒ 1,15, 
INDIA jub 1857—1957 2 w x ƒ 1,30, ISRAËL, 3 waarden feestdagen dieren 
ƒ 1 40 Blot Postzcgtltent Tel Aviv f —,—, ITALIË, por to 100 Lire met 
w m ster X / 1,— ptkketzcj,els met w m ster 40, 150 en 400 Lire, f 5,30, 
Antonio Canova 1757—1957 3 w ƒ 1,65, LIECHTENSTEIN serie bomen en 
struiken 10, 20, 100 Rp conipl x ƒ 1,55, Padvindersserie 10 en 20 R compl. 
X f 0,36, dito in spec vel (6 ztgels a 10 en 6 4 20 R) X f 2,25, N O O R 
WEGEN, veijaardag Koning strie 2 w x ƒ 0,80, OOSTENRIJK Karakoium 
expeditie S 1,50 blauw x f 0 35, ROEMENIË festival 4 w /• 2,75, SAAR, 
nagekomen zegels pres Heuss, 10 w f 7,40, SAN MARINO, 10 waarden 
blocnun / 2 70, TSJ. SLOV Nat paikcn 6 w x ƒ 2,25 do gebr ƒ 0,50, 
VLR STATEN 3 c lila shipbuilding f 0,18, 4 c vlag f 0,24, 6 c blauw 
vlicgpost 0,36, IJSLAND, Bessastadir 25 kr ƒ 6,— ZANZIBAR, 5 c — 
10 — (Nom 30/—) 15 w compl por t re t vorst en inh voorst x f 22,—, 
ZWEDl N , 1 zegel van 10 en 3 van 30 ore samenhangend in een boekje 
/ 1,— ZWITSERLAND, U P U 5 10, 20 40 60 R en 2 fr x f 4,— , 
fr 16 9 Europa zegels voor de landen BELGIË, FRANKRIJK, SAARGFBIED, 
LUXEMBURG, ITALIË, N E D E R L A N D en W DUITSLAND, prijs bilhjkst 

VOORDELIGE A A N B I E D I N G 
I I B « i N , 10 jaar Ver Naties / S 50 POLEN, Vei Naties 3 w ƒ 3,75, 
ALBANIl vip 1/7 t 7,50, LUXEMBURG vip 7/15 ƒ 10,— , Rian sene 
compl ƒ 38,— ISRAËL ongebruikt zonder tab 10/14 ƒ 37,50, 34 sport 
f 20,— 1 kg FRANKRIJK Missie f 17 50 

YVERT CAT 1958 (versch datum onistr 15/9) 
Door d t devaluatie A an de Franse franc zijn de prijzen \erlaagd en th ins a \ • 
Deel I FRANKRIJK en KOL. ƒ 2,95 
Deel 11 EUROPA 
Deel III OVERZEE 

ƒ 11,50 
ƒ 15 25 

Alles 4- por to voor toezending 

Reeds verschenen is 
DE MICHEL EUROPA cat 1958 

f 19,20 
DE MICHEL DUITSLAND cat. 1958 

f 5,10 

AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL 
HILVERSUM 
Sunnamelaan 31 
Tel 4323 

FILIAAL AMSTERDAM 
N Z Voorburgwal 151 

Tel 47103 

N e d . Indie - Curasao - Suriname (Prima kwaliteit) 
Indie gebr. Curasao ongebr. S u n n , ongebr. 
180 ƒ 0,10 198/99 ƒ O 90 99 ƒ 2,75 
182/85 1,60 252/53 1,60 150 0,75 
226/27 0,55 Lp 53/68 12,— 245/46 0,20 
241/45 1,75 Cura ïao gebr. 247/48 & Lp 
314/16 0,25 34 ƒ 3,— 4,50 
347/48 0,35 63 1,50 Suriname gebr 
349/50 0 25 92 1,40 22/22a ƒ 2 50 

190/93 2,— 

Bepaling met bestell of onder remb Oiders beneden ƒ 10,— port i extia 
Te koop gevraagd Series Nederland & O G. Aanbiedingen met pms worden 
p o beantwoord 

Nederlandsche Postzegelhandel A. M. N. v. d. Broeke 
N Z Voorburgwal 316, Ams le rdam-C, Postgiro 165298 

IndiL ongebr 1 
226/27 
266/71 
298/03 
304/16 
333 
372/73 
N G 

J 0,80 
2,50 
0,75 
2,50 
0,15 
0,55 

22/24 8,— 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Verzamel ingen, part i jen, cngrosposten en ki lowaar. 

J. R. PRENT 
Bachmanstraat 41 Den Haag Telefoon 114414 

file:///oortrel
file:///erlaagd
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CORRESPONDENTIE OVER HET BLAD NAAR 
HOOFDREDACTEUR-ADMINISTRATEUR 

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

CORRESPONDENTIE OVER ADVERTENTIES: 
BOOM-RUYGROK N.V 

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

RAAD V A N BEHEER 

Secr. Godehndeweg 44 - Naarden 
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Wie „hangend haar" verzamelt, zal stellig plezier 
beleven aan het fragment uit de collectie van het 
Postmuseum, dat thans is tentoongesteld: de eer
ste postzegels met de beeltenis van onze elfjarige 
koningin Wilhelmina. 

De tentoonstelling begint met een charmante 
foto van het jeugdige koninginnetje door de hof-
fotograaf Kameke en toont vervolgens een nog 
niet eerder geëxposeerd ontwerp voor een post
zegel, dat echter niet uitgevoerd werd. Via een 
houtsnede en afdrukken van de boekdrukgravure 
door H Raeder belandt men bij verschillende proe
ven, die te zien geven hoe het aardige koninginne-
kopje ,,geprobeerd" werd in de omranding der uit
gifte 1872. Tenslotte komt men terecht bij een 
groot aantal merkwaardige kleurproeven in gehele 
vellen uit de jaren 1891-1894. Deze ongeperforeerde 
en geperforeerde kleurproeven behoeven de niet-
ingewijden echtei niet at te schrikken Vele toe
lichtingen: gedrukt met metaalverf, met plant
aardige kleurstof, papier, gedrenkt in een tannine-
oplossing, het zodanig prepareren dat het uitwis
sen van stempelafdrukken voorkomen zou kunnen 
worden: dit alles kan de niet-verzamelaar ver
waarlozen en toch een indruk krijgen van wat 
er al zo bij de uitgifte van deze postzegels kwam 
kijken. De liefhebber echter vi'ordt door deze 
voorgeschiedenis een blik gegund achter de scher
men van de postzegelaanmaak van meer dan 60 
jaar geleden. Daarna zal men de goedgekeurde 
proeven tenslotte met een zeker respect bekijken. 

En dan zijn er de uiteindelijk uitgegeven postze
gels. Natuurlijk in „oude" en „nieuwe" kleuren. 
Vele afstempelingen verspreiden licht over de ja
ren, waarin bepaalde tinten werden aangetroffen, 
al ontbreekt er hier en daar weleens een schakel 
in deze aan nuances zo rijke emissie. 

Daar is ook de zeldzame foutdruk, de 5 et. oran
je, die bij vergissing in omloop kwam en gebruikt 
werd voor het frankeren van poststukken. Verval
singen van — natuurlijk — de duurste postzegels 
sporen aan tot een niet aflatende waakzaamheid. 
Briefomslagen, blokken, strippen, dubbele en ver
schoven perforaties, opzettelijk verkleurde zegels 
die men voor rariteiten wilde doen doorgaan zullen 
zowel de voorzichtige proever als de enthousiaste 
verzamelaar bevredigen. 

Al met al een tentoonstelling die iedere filatelist, 
in de beste betekenis van het woord, zal vermogen 
te boeien. 

Postzegels 
Nederland 1891-96 
in het Postmuseum 

Slecht gelijkende gravuren, pro-
fisl naar rechts, niet goedgekeurd 
door H M. de Koningin Regentes, 
aanwezig in hei Posimuseum. 

Profiel naar links, gravure, groef 
formaat, aangenomen tekening, 
waarvan verkleinde afdrukken 
werden vervaardigd. 

Ongetande proef van de 
5 et blauw. 

getande 
proef op 
dik vezelig 
papier !n 
tanding 



Lezing gehouden door de heer mr. H.J. Bernsen, 

ter gelegenheid van het toernooi o m de Bonds-

wisselbeker, gehouden op 27 april 1957 te Den 

Helder, waarmede hij de tweede prijs veroverde. 
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Wat is een postzegel? Het lijkt een overbodige vri 
temidden van filatelisten. Toch moet ik hiermee beginn 
om u mijn gedachten te ontvouwen over het gekozen ond 
werp: „Postzegels, Poststempels en Poststukken" (de la 
ste in ruime zin). Een postzegel is een bewijs van betal 
voor een dienstverrichting door de posterijen. Voor zo 
deze dienstverrichting toekomstig is, acht ik een postze 
(dus ongebruikt) volkomen verzamelwaardig. Anders & 
ter lijkt het mij gesteld met een postaal vernietigde, ( 
gebruikte postzegel, voorzover deze op de gebruikeli 
manier van het stuk wordt afgeweekt en in een album ( 
leeg vakje gaat vullen. Wat gebeurt hier immers? Door 
postale gebruik zijn stuk, zegel en stempel tot een eenh 
geworden en deze „drie-eenheid" gaan wij door het afwel 
vernietigen. Wij postzegelverzamelaars in klassieke zin 
schakel hier de beeldverzamelaars uit) zijn eigenlijk v 
zamelaars van verminkte delen van een éénheid. Ess( 
tiéle bestanddelen vernietigen wij (de brief met datum 
adres, de stempels en andere administratieve aanduiding 
dat alles gaat in de pruUemand, en we houden over 
postzegel, die een verminkt leven gaat leiden in een alb 
(zie afb. 1), en we zijn veelal nog blij, als hij zo ger 
mogelijk gestempeld is, met het gevolg echter, dat ook 
taal van het stempel verstomd is. 

Wij stellen aan onze zegels de hoogste eisen, vallen o\ 
een half tandje, een vouwtje, een vlekje, maar vinden ] 
geen bezwaar, dat zij van hun spraak en ledematen bero( 
zijn. Wij verzamelen zo zegels, geen postzegels. 

Ik wil mij hier niet in argumenten pro de gebruikeb; 
vorm van postzegelverzamelen verdiepen, aangezien er n; 
mijn mening geen steekhoudende zijn. Zij zijn van pr< 
tische aard en kunnen geen gewicht in de schaal legj 
tegenover de principiële bezwaren. Postzegelverzamela 
zijn gelijk te stellen met verzamelaars van handtekeninj 
en van was- of lakzegels, die daartoe onder briev 
akten en charters worden weggeknipt. Postzegelverzan 
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BIJSCHRIFTEN FOTO'S T. De postzegelverzamelaar die hef hier afgescheurde zegel (5 c. 7872^ In zijn album plakt, meent, daf 
hi'i met drukwerk te maken heeft, dat tegen de regels in de brievenbus werd geworpen (zie Vellinga pag. 
133^. Uit de brief blijkt echter, dat het stempel Rotterdam Ibr/evenbusl in later iaren zonder meer ah 
vernietigïngsstempel dienst heeft gedaan. 
2. Brief d.d. 2091813 van Waalwijk via postkantoor Baardwijk per ,.Service Militaire" naar Parijs ge

zonden. „Affranchi" (hierop duidt ook het Parijse stempel P.S. P.s. in omlijsting: porti betaald). Volledig 
gedateerd aankomststempel en Parijs' bestelsfempel T.2.E. Gewicht: 15 gr 18 dec. 
3. Ongefrankeerde brief (21 januari 1813) van Wageningen (121 = IJssel Superieur) naar Arnhem. 
Geadresseerde betaalde 2 stuiver port. 
4. Stempel van 1809/'11, z.g. tractaatstempel of Massanstempel, door postkantoor Den Bosch bij hoge 
uitzondering in 1814 opnieuw gebruikt, 
5. Voor levensbeschrijving van dit stuk: zie tekst van de lezing. 

len is een geciviliseerde vorm van koppensnellen; de be
oefenaren van deze primitieve sport nemen ook uit prak
tische motieven slechts een onderdeel van hun buit als 
verzamelobject mee naar huis. 

Hij die poststempels al of niet op postzegels verzamelt 
gevoelt eerder de noodzaak stempel en zegel op stuk te 
verzamelen. Immers, bij het afweken verdwijnt een deel 
van het vernietigïngsstempel, indien dit ook op de brief 
is afgedrukt, en dat is meestal het geval, en bovendien 
spreken sommige stempels pas verstaanbare taal in com
binatie met een ander stempel, men denke slechts aan de 
Nederlandse puntstempels, die toch eigenlijk uitsluitend 
dienden te worden verzameld met de vertrekstempels, die 
een datum dragen, alsmede de naam van het kantoor of 
bijkantoor van afzending. Het doodordinaire puntstem
pel 5 van Amsterdam gaat er heel anders uitzien, als 
ernaast het bijkantoorstempel Veemarkt of Tentoonstel
ling (1883) staat afgedrukt. Afscheuren betekent hier: to
tale vernietiging. 

Daarenboven interesseert deze categorie van verzamelaars 
zich ook voor de andere stempels die zich op het stuk be
vinden (déboursé, na posttijd, bestelsfempel, aankomststem
pel, enz.). Ook interesseert hij zich juist voor belevenissen 
van het stuk gedurende de reis van afzender naar ge
adresseerde, en die levensgeschiedenis leert hij kennen uit 
de stempels en opschriften op hel stuk. Ik wil u hiervan 
een markant voorbeeld geven (zie afb. 2). 

In mijn verzameling bevindt zich een brief, ongefran
keerd verzonden van 'sHertogenbosch naar Werkendam, 
hetgeen blijkt uit het plaatsnaamstempel 'sHertogenbosch 
en het met inkt geschreven cijfer 3 (3 stuiver) op de voor
zijde van de brief. Wat gebeurde er met deze brief? 

Aangezien Werkendam in die tijd (1824) nog geen post
kantoor bezat, werd de brief naar het nabijgelegen post
kantoor van Gorcum gedirigeerd. Dat blijkt uit het zwarte 
stempel Déb. (oursé) 119 Gorcum, achter op de brief. Maar 

tevens blijkt uit dit stempel, dat Gorcum het port niet 
kon incasseren en dit op deze manier afschreef. Het débour
séstempel met departementsnummer, dat nog uit de Fran
se tijd dateerde, diende hiertoe. En waarom kon Gorcum 
het port niet incasseren? De reden was, dat niet Gorcum, 
maar Woudrichem het aangewezen postkantoor was om de 
postzaken van Werkendam te behartigen. Dit onthult ook een 
andere brief uit Den Haag „per Gorcum" naar Werkendam 
gezonden en op welke brief ook het débourséstempel van 
Gorcum staat afgedrukt met het bijschrift: „goed voor 
Woercom, 15 april 1815". 

Om op onze eerste brief terug te komen, deze vertoont 
aan de achterzijde ook nog het (zeer zeldzame) departe
mentsstempel in rood Déb. 126 Woercom, want ook dit 
kantoor kon het port niet incasseren blijkens het met inkt 
geschreven bijschrift: ,.Gewijgerd om het port, terug
gezonden om te worden gefrankeerd", m.a.w. de geadres
seerde wilde het port niet betalen. 

En als de brief weer terug is in Den Bosch, betaalt de 
afzender het verschuldigde port, de postambtenaar streept 
het cijfer 3 op de voorzijde door, plaatst een afdruk van 
het stempel 'sHertogenbosch/franco ernaast, zet twee kruis
strepen over de adreszijde van de brief en het cijfer 3 op 
de achterzijde ervan (ten bewijze dat het port betaald is), 
en stuurt de brief weer met goede moed naar Werkendam. 

De binnenzijde van de brief geeft de datering 6 september 
1824. Ja, die datering hoort erbij, zij is zowel van belang 
voor de geschiedenis van het stuk, als voor die van het 
stempel. 

Helaas geven de afstempelingen in deze tijd geen da
tering, zodat wij de mate van vertraging van deze brief niet 
kunnen nagaan. De reis zal niet vlot zijn verlopen, want 
tot twee maal toe moest de brief volgens de voorschriften 
naar de controleur der déboursé's worden doorgezonden. 

Zo'n brief is een juweel van filatelistische welsprekend
heid, geachte aanwezigen, en geen rechtgeaard filatelist zal 
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het in z'n drieste hoofd krijgen, er de schaar in te zetten 
om de departementsstempels ieder op zijn eigen pagina 
in een album te plakken en de plaatsnaamstempels op de 
hunne. 

Zojuist duidde ik op de strenge eisen, die wij als post
zegelverzamelaars aan onze zegels stellen. Dat ligt bij de 
stukken en stempelverzamelaars in een ander vlak. De 
brief mag niet verkreukeld of vervuild zijn; de stempels 
moeten net en duidelijk zijn, maar dacht u, dat ik een 
aangesneden 5 c. 1852 op een interessante brief niet in 
mijn verzameling zou willen opnemen? Ja, liever een met 
randstuk, maar deze is mij ook goed. Maar ga ik hem eraf 
weken, dan zou ik hem als postzegelverzamelaar niet in 
mijn album dulden. Anderzijds lust ik als stempelverza
melaar geen brieven in mijn album (wel voor studie) 
waarvan de postzegels verwijderd zijn, in dat opzicht ben ik 
dus strenger dan de postzegelverzamelaar, die wel post
zegels lust, waarvan de brieven verwijderd zijn. 

Gaarna wil ik nog even met enige voorbeelden aantonen, 
dat de ware stenapelverzamelaar niet tevreden is met het 
stempel zonder meer, de bijkomende omstandigheden doen 
essentieel ter zake. Zijn uitgangspunt is het stuk, met of 
zonder zegels en voorzien van stempelafdrukken. 

Ik wil hiervoor kiezen een belangwekkende periode uit 
onze vaderlandse geschiedenis, die van de inlijving bij het 
Franse Keizerrijk, en de daarop gevolgde overgangsperiode 
naar de onafhankelijkheid. In 1811 werden de posterijen in 
Nederland ook ingelijfd bij de Franse postdienst en ont
vingen de bestaande en gecreëerde postkantoren naamstem
pels met het nummer van het departement waarin het 
kantoor gelegen was; dit was het stempel voor ongefran
keerde stukken (zie afb. 3). Daarnaast werd verstrekt een 
zelfde soort stempel voor gefrankeerde stukken, het de
partementsnummer wordt hier geflankeerd door een soort 
paranymfen, twee P's, die nochtans de afkorting vormen 
van port payé (zie afb. 4). Over het débourséstempel 
sprak ik reeds. De plaatsnaam is soms gesteld in het Frans 
(La Haye, Boisleduc, beide schrijfwijzen waren reeds 
tevoren gebezigd, de eerste sedert 1809, de laatste sedert 
1795), soms in abominabel Nederlands (Stenbergen, Maasluis), 
soms in een lachwekkende combinatie van beide talen 
(Den Helder en Den Briel werden Le Helder en La Brieile). 
De stempels waren dan ook in Parijs vervaardigd. 

Toen we in 1814 de Fransen kwijt waren, wenste men 
zich zo snel mogelijk van de departementsstempels te ont
doen. De meeste kantoren kapten daartoe het departements
nummer van het stempel weg. Deze stempels werden ge
bezigd in afwaching van de komst van nieuwe stempels, maar 
ook daarna bleven zij nog vaak jaren in gebruik '). 

Andere kantoren grepen terug naar stempels (of stem
peltypen) van vóór 1811. Dat 'sHctogenbosch met z'n 
Boisleducstempel dit deed lijkt begrijpelijk. Men koos 
een stempel s'Bosch/cursiel, dat echter in dit type voor 
1811 onbekend is (niet bestond?!) ■')• Ik had het geluk, het 
z.g. tractaatstempel Boisleduc van 1809 1811 te ontdel<ken, 
gebruikt in november 1814, op het ogenblik het enig be
kende exemplaar in deze periode '') (zie afb. 5). Ook Nijme
gen (stempel Nimcgue) kapte niet, maar gi'eep naar een 
oude stempel Nimégue Den Haag kapte het stempel 
La Haye en gebruikte daarnaast het tractaatstempel La 
Haye met puntjes op de y, en soms het oudere stempel 
's Haage/cursief. Vlissingen legde zijn departementsstem
pel Flessingue aan de kant en ging over op een nieuw 
stempel Vlissingen. Zierikzee kapte het departementsnum
mer én het accent op de voorlaatste e. Den Briel kapte 
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zijn (haar?) stempel La Brieile niet, maar zocht het oude 
stempel Brieile weer op, terwijl Den Helder zowel het de
partementsnummer als het Franse lidwoord „Le" uit het 
stempel wegkapte. 

Hieruit blijkt dus, dat ieder kantoor naar eigen inzicht 
handelde, dat men over het algemeen niet gebeten was op 
de Franse taal, zoals wij dat na de laatste oorlog waren 
op de Duitse, maar dat men ambtelijkcorrect op de eerste 
plaats de vervallen departementsaanduidingen wilde ver
wijderen. 

Het voorgaande houdt in, dat een volwaardig stuk een 
datum dient te dragen. Postaal, dus filatelistisch, bezien is 
een stuk met het tractaatstempel Boisleduc van 1809 iets 
heel anders dan een dergelijk stuk van 1814. Die datum kan 
men meestal slechts in de brief vinden, welke doorgaans 
met de omslag één geheel uitmaakt. Ook de plaats van af
zending staat daarin meestal vermeld, welke lang niet al
tijd dezelfde is als het stempel aangeeft. Vandaar dat een 
stempelverzamelaar niet alleen geen stempels van omslagen 
afscheurt, maar, indien mogelijk, ook geen brieven van 
omslagen verwijdert. 

Voor de Belgische departementsstempels geit, dat zij over 
het algemeen langer in gebruik gebleven zijn dan de Ne
derlandse. Voorzover ze na de vereniging met Nederland in 
1815 nog gebruikt werden, dienen ze in een Nederlandse 
stempelverzameling te worden opgenomen. Ik merk dit 
niet alleen op, omdat Vellinga hierover zwijgt, maar vooral, 
om weer aan te tonen, hoe belangrijk de datering is. 

Ik wil het onderwerp departementsstempels besluiten met 
het merkwaardige stempel Geertruidenberg 93, merkwaar
dig, omdat dit stempel blijkbaar het enige NoordNeder
landse departementsstempel voor ongefrankeerde stukken 
is dat in gebruik bleef tot de invoering van het eerste dag
tekeningsstempel in 1829. Ik bezit een brief van december 
1826 (voor reproduktie ongeschikt) die een zeer sterk ver
sleten departementsstempel draagt. Vellinga vermeldt het 
langstempel Geertruidenberg, dat gebruikt kan zijn tussen 
het departementsstempel (1814) en het eerste dagtekenings
stempel (1829), als onbekend. Mijn sterk vermoeden is, dat 
het nooit heeft bestaan. Dit voorbeeld toont weer aan de 
grote waarde van de datering. Bovendien is dit stuk alléén 
door zijn datering zeer verzamelwaardig, als bewijsstuk, 
qua afstempeling echter is het stuk voor vernietiging vat
baar. 

Maar laat ik het terrein van de filatelie vóór 1852 ver
laten, en in aansluiting op het juistbetoogde overstappen 
naar een afstempeling op de eerste emissie van Nederland. 
Ik bedoel het francodagtekeningsstempel met groteske let
ters en jaartal. U kent dit allen van uw zegels en van de 
afbeelding in de cataloog. Nu zal misschien de gedachte bij 
u opkomen: maar nu moet hij toch niet gaan beweren, dat 
we, als de datum duidelijk staat afgedrukt, uit het oogpunt 
van datering ook daar nog de omslag aan de brief moeten 
laten vastzitten? En dat wil ik nu juist wel gaan beweren, 
geachte toehoorders, ik wil u zelfs aantonen, dat het in 
bepaalde gevallen zelfs noodzakelijk is, om niet op een 
dwaalspoor te komen. 

De bestudering van bedoeld francodagtekeningsstempel 
op brieven van Rotterdam uit de jaren 1856, '57 en '58 bracht 
wel zeer opmerkelijke stempelgewoonten aldaar aan het 
licht "')• Het gevondene heb ik in het volgende staat
je verwcxkt. Van 34 brieven met duidelijke afstempeling 
uit het jaar 1856 bleken er 4 het jaartal 1856 te dragen en 
op 30 exemplaren was de 6 niet afgedrukt. In 1857 bleek 
de Rotterdamse postadministratie op 13 brieven het goede 
jaartal 1857 te hebben afgedrukt, maar liefst 20 brieven 
vertoonden het jaartal 1856 (zie afb.6). In 1858 maakte het 
postkantoor het nog bonter: 22 brieven, waarvan 5 met het 
goede 1858, 14 met de antidatering 1857, en 3 met 1856. Daar
na loopt het, voorzover ik het kon nagaan, geheid goed. 

Dit brievenmateriaal moge filatelistisch talrijk zijn, re
latief genomen is het gering. Maar het is willekeurig, en ge
lijkelijk over de drie genoemde jaren verdeeld. Ik durf 
er de volgende conclusies uit te trekken: indien u een 
duidelijk stempel Rotterdam aantreft, waarin het laatste 
jaarcijfer ontbreekt, heeft u zeer veel kans met een stem
pelafdruk van 1856 te doen te hebben. Indien u een stem
pelafdruk Rotterdam 1856 aantreft, is er meer kans dat 
het er een van 1857 is, dan van 1856, maar ook kan hij 
van 1858 zijn. Een stempelafdruk 1857 kan net zo goed, 
zo niet eerder, van 1858 als van 1857 zijn. 

Het praktische belang van de kennis van dit misbruik 
springt in het oog bij het vaststellen van de oudste afstem
pelingen op de verschillende platen van de eerste emissie, die 

Deze brief is gedateerd 2267857. Hel verrtiellgingssfempel luidt: Rotter
dam 2261856, franco (le fout). Het postkantoor Rotterdam druicte lioven
dien op deze brief fiet rode vertrekstempel voor o n gefrankeerde brieven 
af C2e fout), maar de datum is juist: 2261857. 



dag 
van de postzegel 

Op zaterdag 12 oktober as zullen 
alle Amsterdamse Filatelisten-ver
enigingen (zelfstandige verenigingen 
en afdelingen) in Hotel Krasnapolsky 
Warmoesstraat, de "Dag van de 
Postzegel" en de opening van het 
nieuwe postzegelseizoen gezamenlijk 
vieren 
De hiertoe belegde bijeenkomst 
vangt aan te 1415 uur en zal om
streeks 17 30 uur eindigen 
Vooraf IS er van 13 30 uur tot 1415 
uur gelegenheid de kennimaking te 
hernieuwen en postzegels te ruilen 
O m zullen lezingen worden ge
houden, terwijl ook lichtbeelden zul
len worden vertoond 
ledere filatelist wordt uitgenodigd 
deze bijeenkomst bij te wonen 

u in de handelaarscataloog kunt vinden Zo ziet u bi] 
plaat IV van de 5c vermeld december 1858 Met de Rot
terdamse afstempelingen kan men die datum schijnbaar 
terugbrengen tot december 1857 en zelfs 1856, toen ove
rigens de plaat nog niet vervaardigd was 

ZIJ, die studie maken van de eerste emissie kennen de 
interessante kwestie van de 10c plaat V behandeld door 
de heer Korteweg in de Philatelist van 1939 (herdrukt in 
het „Maandblad ' van 1955) Deze kwestie komt in het kort 
op het volgende neer 

De heer Waller vermeldt als oudste datum op zegels van 
deze plaat 10 augustus 1857, en deze filatelist zal heel wat 
materiaal onder ogen gehad hebben De heer Korteweg 
brengt in zijn publikatie een zegel van 22 februari 1857 ter 
tafel en concludeert hieruit, dat de vellen van plaat V 
dus zeker een half jaar eerder ter beschikking van het 
publiek zijn gekomen In verband met het voorgaande betref
fende de wijze van afstempelen te Rotterdam kunt u zich 
voorstellen, dat het mij bijzonder interesseerde, of het zegel 
met datum 22-2-1857 het stempel Rotterdam droeg 

Uit een correspondentie met de heer Korteweg bleek 
mij, dat dit met het geval was, en dat zelfs een aantal 
zegels van plaat V uit februari 1857 en van verschillende 
kantoren bekend zijn Ik kan het dus geheel met de 
zienswijze van de heer Korte weg eens zijn Maar we kun
nen wel constateren, dat er in januari 1858 te Rotterdam 
vele zegels 10 c plaat V moeten zijn afgestempeld met 
de datering januari '57 en '56 Ziet er uw collectie eerste 
emissie maar eens op na' 

Uit het voorgaande zou ik twee conclusies willen trekken 
Ten eerste, nu de algemene studie van de stempels der 

posterijen m Nederland in grote lijnen is gedaan (het 
op handen zijnde handboek van de heer Korteweg zal 
dat wel aantonen), dienen wij detailstudies te gaan maken 
van de stempels en gebruiken der verschillende postkan
toren We kunnen dan de afwijkingen en fouten projecteren 
tegen het decor van het algemene We kunnen de typen 
van een stempel nagaan en de gebruiksperioden Wij kun
nen zo tenslotte, de algemene studie completeren 

Op deze wijze ben ik reeds geruime tijd bezig met het 
verzamelen van gegevens over de poststempels van 's-Her-
togenbosch Fascinerend is dat moeizaam opbouwen van een 
lokale stempelgeschiedenis Misschien dat ik u hierover het 
volgend jaar zal spieken Wie neemt een ander kantoor 
voor zijn rekening' 

De tweede conclusie betreft onze filatelistische instelling 
en zorg 

We zitten nu eenmaal te kijken met veel onvolwaardig 
materiaal dat onze voorgangers ons hebben overgeleverd, 
maar laten we zorgen, dat er met meer bijkomt Ik ver
onderstel met, dat wij eerste emissie van brieven zullen 
scheuren, dat zouden we alleen al laten, omdat in de 
cataloog te lezen staat, dat het zegel op brief 25 pet meer 
waard is (naar mijn mening veel meer) Maar laten we 
zeggen, met een 5-centje-1872 nemen we het zo nauw niet, 
en nu moest u eens weten, en velen uwer weten dit on
getwijfeld, hoezeer de studie van dit goedkope zegeltje door 
het ontbreken van voldoende brievenmateriaal bemoeilijkt 
wordt 

Ik kan met nalaten, nog even de volgende gedachte 
naar voren te brengen 

We kennen in Nederland een Monumentenwet en Mo
numentenzorg, verenigingen tot behoud van natuurschoon, 
van molens, een Archiefwet en een archiefinspectie Een 
wet ter bescherming van filatelistisch cultuurgoed bestaat 
niet, en zal ook wel nimmer kunnen bestaan Als straks 
een vereniging wordt opgericht die zich ten doel stelt, de 
medaillons van de oudste emissies uit te knippen en tot 
sigarenbandjes te verwerken, laten we zeggen, voor export 
naar Amerika, dan staan we vol afgrijzen machteloos Of 
vindt u dit te irreëel indien de benijdenswaardige be
zitter van een brief met zegel voorzien van een stempel 
Zonnemaire, gebroken kringstempel, blind puntstempel, of 
wat dan ook, dat zegel van de brief afscheurt, hij gaat 
vrijuit, en wij staan vol afgrijzen machteloos 

Laten we er ons van bewust zijn, dat er, om ons tot 
de Nederlandse klassieke postzegels te bepalen, een natio
naal filatelistisch bezit bestaat, waar, uitgenomen enkele 
sporadische vondsten mets meer bij komt, maar wel af
gaat WIJ mogen juridisch eigenaar zijn van ons filatelis
tisch materiaal, wij dienen ons echter op de eerste plaats 
te gevoelen de zorgvolle beheerders van dit waarlijk na
tionale cultuurbezit Wij dienen op de bres te staan voor 

de füatelistische monumentenzorg Dit zij het devies bij 
al ons filatelistisch handelen, en ons advies aan hen die 
hun eerste schreden zetten in de füatelistische wondertuin. 

noten: 
1) Enige noten zijn door mi] bi] het persklaar maken der lezmp nog 
toegevoegd 
2) Het voorgaande betreft de dagelijks fiequent gebruikte stempels 
voor ongefrankeerde stukken (de déboursé-stempels met nummer 
bleven vaak veel langer in gebruik, Dr C Chase vermeldt in zyn 
onlangs verschenen werk o a Doesbourg Deb 121 van 1847') Chase 
noemt als laat gebruikt Enschede 120 (1818) Harlingen 122 (1818) en 
Meppel 123 (1819) Hieraan kan ik toevoegen Geertruidenberg 93 
(zie vervolg causerie) en Helmont 120 (1818) Helmond heeft echter 
zijn deboursé-stempel wel gekapt, miJ is een afdruk m rood bekend 
uit het jaar 1827 Deze afdiuk is zowel geknpt als ongekapt nog on
bekend m de literatuur 
3) Het IS dus wel zeer de vraag, of dit stempel door de heer Korte
weg terecht is opgenomen op pg 49 van zijn stempelboek (nr 17, 2a) 
4) Dit stempel is bij vergissing in de aanvullingen op het stempel
boek Korteweg (pg 262) opgenomen m de kolom 1809 1811 het be
hoort thujs in de kolom , na 1813 
5) Pas na het houden van de lezing drong het tot mij door, dat 
reeds de heer Van der Willigen in zijn Afstempelingen-emissie 1852 
van Nederland (pg 67) op dit verschijnsel heeft gewezen ofschoon 
de omvang ervan hem met bekend was Dat blijkt o m uit het feit, 
dat hij de Rotterdamse fouten hoogstens toevalligheden noemt die 
niet meer dan een curiositeit voor speciaal-verzamelanrs vormen 
Het betreft hier echter pure lokale stempelhistorie zoals dat ook 
meestal het geval is met de stempelafdrukKen die een blokje i p v 
het Jaartal vertonen Uitgebreid materiaal toont meestal aan, dat 
we hierbij met met toevalligheden dus curiositpiten te doen hebben 
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1: Dona Maria da Gloria; 2: Pedro V. Glad haar met schei
ding; 3; Kroeshaar: 4 en 5: tuiz /; 6: Carlos: 7: Manoel 11; 
8: Republiek ^910;,- 9; type „Ceres"; 10: Hendrik de Zee
vaarder; 11: Vasco da Gama; 12: de „San Gabriel". 

Gegevens ontleend aan: 
„Het Heroïeke Leven van Luis Vaz de Camoens" 
van Dr. Mr. H. Rouwens Post 
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W a t de zegelis vai 
Wanneer we de zegels van Portugal bekijken, zijn er een 

paar dingen die ons opvallen. 
1. Dat de Republiek Portugal vóór 1910 een koninkrijk was. 
2. Dat Portugal blijkens zijn vele herdenkingszegels terug 

kan zien op een veelbewogen historie en een roemrijk 
en roemrucht verleden. 

3. Dat het Rode Kruis er een belangrijke plaats inneemt, 
gezien het grote aantal zegels ten bate van deze stich
ting uitgegeven, waarbij het zelf vrijdom heeft van port, 

evenals een aantal andere verenigingen, te weten: De schut
terij of burgerwacht (twee gekruiste geweren), de stich
ting tot T.B.C.-bestrijding, het Aardrijkskundig Genootschap 
en de Regeringscommissie voor de krijgsgevangenen uit de 
eerste èn uit de tweede wereldoorlog. 

1. Portugal was een koninkrijk toen daar in 1853 de eerste 
postzegels werden uitgegeven met de beeltenis van Dona 
Maria da Gloria, die toen 34 jaar oud was. Afgaande op 
het reliëf-beeld op de zegels, zou men haar zeker het dub
bele van die leeftijd geven. 

Wie was nu die Portugese vorstin met haar mooie naam? 
Om die vraag te beantwoorden, moeten we een paar schie
den terug in de geschiedenis. De vader van Dona Maria 
was Pedro I, Koning van Brazilië of Pedro IV als Koning 
van Portugal. Hij had haar de kroon van Portugal over
gedaan toen zij 7 jaar oud was, met de bedoeling om zijn 
Braziliaanse onderdanen tevreden te stellen en zelf als ko
ning van Brazilië al zijn aandacht aan dat land te kunnen 
besteden. Er werd een verloving tot stand gebracht van het 
7-jarige prinsesje met haar oom Don Miguel en Koning Pe
dro benoemde hem tot regent over Portugal voor de tijd 
dat Dona Maria nog minderjarig was. Toen Don Miguel in 
1828 te Lissabon aan wal stapte, werd hij daar echter be
groet met de kreet: „Viva Don Miguel I, rei absoluto!', 
waarop hij spoedig zich liet kronen tot Koning van Portugal. 
Toen Don Pedro aan de overkant van de oceaan dit ver
nam, werd hij woedend. „Daar zal die ondankbare vlegel 
voor boeten", zo riep hij uit. Hij zette de Braziliaanse 
kroon van zijn hoofd, deed afstand van de Braziliaanse 
troon en begaf zich ijlings naar Europa om persoonlijk de 
strijd tegen zijn a.s. schoonzoon aan te binden en te vech
ten voor de rechten van Dona Maria da Gloria. Na een 3-
jarige oorlog werd Lissabon ingenomen, Dona Maria naar 
Portugal gebracht en Don Miguel in gevangenschap weg
gevoerd. In dat zelfde jaar nog stierf Don Pedro en be
steeg de toen 15-jarige Dona Maria als Maria 11 de troon. 
Zij is tweemaal gehuwd geweest; in 1834 op 16-jarige leef
tijd met de Hertog van Leuchteberg, die reeds 4 maanden 
later overleed, en in 1836 met Ferdinand van Saxen-Coburg, 
die in 1837 de titel ontving van koning-gemaal. Dona Maria 
regeerde tot zij op 13 november 1853 stierf. De 4 zegels met 



'ortngal on§; te vertellen hebben 
haar beeltenis zijn maar vrij kort in omloop geweest, on
geveer anderhalf jaar. Alleen de 25 Reis is nog gemak
kelijk te verkrijgen, de andere waarden, speciaal de 100 
reis, zijn vrij zeldzaam. De stempels uit die dagen waren 
zwaar en de zegels van deze emissie evenals van de vol
gende vijf lijden aan wat we zouden kunnen noemen los-
bolligheid, d.w.z. door te diepe druk laat het reliëfbeeld los 
en is het zegel in feite beschadigd. Ook het tegengestelde 
heeft plaats. Door het jarenlange verblijf in albums is het 
reliëfbeeld dikwijls vervaagd en vervlakt en hebben de ze
gels aan waarde verloren. Als ik hieraan nog toevoeg dat 
de zware stempelinkt meestal vetvlekken op het papier 
heeft veroorzaakt, kunt u zo'n beetje begrijpen met wat 
voor moeilijkheden de verzamelaar te maken krijgt, die 
zich met dit gebied bezig houdt. 

We keren nu terug naar de Portugese koningen. Maria 
werd opgevolgd door Pedro V. Op de eerste emissie heeft 
deze koning glad haar met een scheiding, op de tweede 
vindt men hem afgebeeld met kroeshaar. Of dit natuurge
trouw is, vermeldt de historie niet. De eerste uitgifte had 
een levensduur van ongeveer 1 jaar, de laagste waarde, 
de 5 reis is zeldzaam. De serie met kroeshaar had een 
levensduur van 6 jaar, n.1. tot de dood van Pedro in 1861. 
Dan verschijnt Luiz I ten tonele, afgebeeld op een zestal 
verschillende series, waarvan de beide eerste ongetand. In 
1866 ontwerpt de graveur C. Wiener een geheel nieuw ze
geltype voor het moederland en de koloniën, voor zover die 
toen reeds postzegels uitgaven. De voorletters van de gra
veur komen voor op de eerste twee emissies, getand en on-
getand en ontbreken op de derde emissie van hetzelfde type. 
De 240 reis violet van deze laatste serie is verreweg het 
lastigste zegel van Portugal om in onberispelijke hoedanig
heid en in de oorspronkelijke kleur te verkrijgen, ofschoon 
niet het duurste. Koning Luiz werd in 1889 opgevolgd door 
zijn zoon. Don Carlos. Onder zijn bijna 20-jarige regering 
kreeg Portugal het met Groot Brittannië aan de stok over 
een koloniale kwestie Toen de kwestie opgelost was, na een 
Brits dreigement met ,de vloot voor de monding van de 
Taag, volgde er in 1892 een staatsbankroet in de vorm van 
tiercering van de buitenslands geplaatste staatsleningen. 
Onder deze omstandigheden won de republikeinse partij 
steeds meer terrein. In 1906 achtte de koning het noodzake
lijk om tijdelijk een dictatorschap in te stellen onder Joao 
Franco. Aan beschuldigingen en sensationele samenzwerin
gen tegen Koning en dictator ontbrak het in die tijd niet 
en dit liep tenslotte uit op het drama, waarbij koning Carlos 
en zijn oudste zoon, Luiz, hertog van Braganza, werden ver
moord tijdens een rijtoer door de straten van Lissabon in 
1908. De koning werd opgevolgd door zijn enig overlevende 
zoon, Manoel II. Zijn regering was slechts van korte duur; 

de revolutie van de 3de okt. 1910 dwong hem het land te 
verlaten. Hij stierf in Engeland in ballingschap in het jaar 
1932. De postzegels met zijn beeltenis werden reeds 1 jaar 
na hun verschijning overdrukt met REPUBLICA. Twee jaar 
later werden ze vervangen door het bekende Ceres type. 

2. Thans gaan we eens zien in hoeverre de vele herden
kingszegels van Portugal betrekking hebben op gebeurtenis
sen uit het verleden. Het blijkt een roemrijk verleden te 
zijn. Reeds in 1894 verschijnt de eerste herdenkingsserie ter 
gelegenheid van het 5de Eeuwfeest van de geboorte van 
Hendrik de Zeevaarder. Onmiddellijk vragen we ons af: 
Wie was hij en wat deed hij, dat hij 500 jaar na zijn geboorte 
aanspraak komt maken op een plaatsje in ons album? Wel
nu, in de eerste plaats moeten we de kaart van Portugal 
in ons geheugen oproepen, een lange smalle strook grond 
in Zuid-west Europa, gelegen langs de Atlantische Oceaan. 
De bevolking van dat land werd door deze ligging als het 
ware uitgenodigd om z'n geluk op zee te beproeven. Ze heeft 
die uitnodiging met beide handen aanvaard en het overzee
se avontuur heeft Portugal in staat gesteld de poorten van 
Azië en Afrika voor het Westen te ontsluiten en het land in 
minder dan een eeuw tijds een weergaloze expansie en eco
nomische bloei gebracht. De periode der Portugese ontdek
kingsreizen valt tussen de jaren 1415 en 1500. Prins Hedrik 
werd geboren in 1394 als derde zoon uit het huwelijk van 
Jan I en Philippa van Lancaster, een Engelse prinses. Het 
is zijn buitengewone verdienste geweest dat hij heett inge
zien dat de toekomst van Portugal op zee lag. 

Prins Dom Henrique was zeer begaafd en hield zich bij 
voorkeur bezig met astronomische en geografische studiën 
om de tocht overzee naar Azië via de Afrikaanse kust voor 
te bereiden. Hoog boven de rotsen van kaap Sint Vincent 
lag het eenzame huis, de nautische opleidingsschool en het 
astronomisch observatorium van prins Hendrik de Zeevaar
der, een uitkijkpost over de Oceaan, vanwaar hij uitzag 
naar de schepen, die hij had uitgezonden om de zeeweg naar 
Indië te vinden. Hij leidde daar temidden van zijn boeken, 
de aardglobe van Ptolemaeus, hemel- en zeekaarten het le
ven van een geleerde. De dorst naar kennis omtrent nieuwe, 
nog onbekende, werelddelen was het enige waarvoor hij 
leefde. Zelf was hij echter nooit verder geweest dan de 
Noordkust van Afrika; de bijnaam „Zeevaarder" wordt hem 
overal ter wereld gegeven, behalve in Portugal zelf. Hij 
stierf in 1460, bijna 40 jaar, voordat Vasco da Gama het 
ideaal van deze prins verwezenlijkte en in 1498 de weg naar 
de gebieden van de Indus en de Ganges vond en het Oosten 
voor het Westen ontsloot. En zo komen we dan bij de serie 
zegels in 1898 uitgegeven, waarop herdacht wordt, dat het 
toen 400 jaar geleden was dat Vasco da Gama de zeeweg 
naar Indië ontdekte. Op de hoogste waarde staat de ontdek-



14: Pedro 
Alyares Cahrali 
15: Eerste 
Oversteek van cfe 
Zuid-Ailantische 
Oceaan per 
schip (1500), per 
vliegtuig 0 9 2 3 ; ; 

ker zelf afgebeeld, op de andere zegels komen voor zijn 
schip, de „San Gabriel", inscheping, het vertrek der vloot, 
aankomst te Calicut op de Westkust van Indië en de schuts
patroon van de vloot, de aartsengel Gabriel. Vasco da Gama 
ondervond te Calicut niets anders dan moeilijkheden. Hij 
kon zijn schepen slechts laden met een klein partijtje 
specerijen en zijden stoffen, die hij duur moest kopen. Spoe
dig aanvaardt hij de terugtocht en een jaar later, na 2% 
jaar afwezig te zijn geweest, kwam hij in Lissabon terug 
met slechts 55 van de 150 schepelingen waarmee hij was 
uitgevaren. Hij werd door de koning in de adelstand ver
heven en ontving de titel van admiraal van Indië. Maar 
Koning Emmanuel vond dat hemzelf ook wat toekwam van 
de eer en schonk zichzelf met enige grootspraak de titels 
van koning van Ethiopië, Arabië, Perzië en Indië. Spoedig 
werd een nieuwe vloot van 13 schepen uitgerust onder com
mando van Pedro Alvares Cabral. De schepen dreven met 
of zonder opzet af naar het Westen en zo landde Cabral 
in 1500 in Zuid-Amerika op een plaats die hij Santa-Cruz 
I doopte en welk gebied later Brazilië werd genoemd. Deze 
eerste oversteek van de Zuid-Atlantische Oceaan wordt te
zamen met de eerste Portugese overtocht per vliegtuig in 
1923 op een serie zegels herdacht. Alleen het schip van 
Cabral is erop afgebeeld, verder de vliegmachine en de 
beide aviateurs, alsmede de toenmalige presidenten van 
Portugal en Brazilië, die blijkbaar, evenals Koning Emma
nuel destijds in 1499, ook wat van de eer wilden meege
nieten! 

Maar Cabral was op weg naar Indië, en Zuid-Amerika 
ontdekt te hebben, zei hem niet veel. En voort ging de 
tocht langs Afrika, tot hij tenslotte in september 1500 kwam 
waar hij wezen wilde. Twee jaar na Vasco da Gama zette 
ook hij voet aan wal in Calicut Hij kwam met uitgebreide 
bevoegdheden van de Portugese koning en meende dan ook 
de vorst en bevolking te zullen verblinden met pracht en 
praal van wapens en de gewaden van de dienaren zijns 
Konings. Maar daar kwam niets van terecht. „De glans 
der Portugese wapenen werd verduisterd door de rossige 
gloed der edelstenen van de Oosterse vorst, wier vlammen 
het gezicht verblindden", zegt een Portugees geschied
schrijver. De Radjah kwam aan in een palankijn op de 
schouders gedragen door zijn edelen, terwijl hij lag op zij
den kussens tussen kleden, die met gouddraad gestikt, neer
vielen in plooien, afgezet met franje en overdekt met kost
bare edelstenen en stoffen van het fijnste lijnwaad, waarvan 
de blankheid afstak tegen het vermiljoen der zijden en bro
katen stoffen. De radjah zelf flonkerde van de edelstenen. 
Boven de troonhemel van de vorst wuifden knapen met 
pauwenverenwaaiers de gebieder frisse lucht toe en naast 
de palankijn droegen edelen de insignes van het rijk: de de
gen, het schild en het gouden zwaard, de symbolische lelie, 
het waterbekken en tenslotte de schaal waarin de vorst zijn 
betel uitspuwde. Daarachter volgden muzikanten met blaas-
en slaginstrumenten. Eindelijk was de radjah gezeten op 
zijn zilveren troon, bezaaid met edelstenen en van gouden 
armleuningen voorzien, overdekt met het zwarte kleed ten 
teken van zijn koninklijke waardigheid, bewegingloos en in 
halve sluimer achterover leunend in zijden kussens, zijn 
voeten op kostbare Persische tapijten, hijzelf, de doorluch
tige heerser, volkomen zwart en naakt, met alleen een 
sluier van wit lijnwaad, dat van zijn navel tot zijn knieën 

neerwuifde in een punt, aan het uiteinde waarvan een enor
me parel blonk. Zijn armen, vingers en hals waren omgeven 
met ringen en spangen. Aan zijn oren waren gouden siera
den bevestigd. Om het middel had hij een gouden cein
tuur. Ook in zijn haar, dat hij in een wrong droeg, waren 
parelen en juwelen en de kroon was verblindend van glans. 
Overal omstuwden hem zwarte en naakte pages met de 
kleurigste kleden, terwijl ze degens en schilden presen
teerden. 

Daartegenover zat Pedro Cabral als officiële gezant van 
de Portugese koning. Hij las in het Arabisch de koninklijke 
brief voor en bood het tafeltje met de geschenken aan de 
vorst: een zilveren kop en 2 zilveren kandelabers, 4 bro-
kaatkussens en 2 lakens van Arras met een volmaakt dessin 
geborduurd. Het hof hoorde staande de woorden van de ge
zant aan. De vorst was omringd door honderden slavinnen 
en door de albasten zuilengaanderijen zag men op het bin
nenplein, fel door de zon beschenen, de olifanten in rust, 
overdekt met zijden en met goud geborduurde kleden. Maar 
wat de Portugezen, die zich schaamden voor hun armoede 
en hun armzalige geschenken, het meest verbijsterde en 
met begeerte vervulde, was de lichtende vloed van edel
stenen. De vlammen die daar van afspatten, belemmerden 
het gezicht: de robijnen van Pegu, de diamanten van de 
Dekan en van Narsinga, de safieren van Ceylon en de 
topazen, turkooizen, hyacinthen en amethisten, de smarag
den van Babyion. Dit is, volgens de beschrijving van een 
geschiedschrijver, het beeld van de pracht, die de Portu
gezen tegenblonk. Hen werd genadiglijk toegestaan een fac
torij op te richten voor de handel tussen Oost en West en 
Cabral stichtte de eerste factorij in Indië te Calicut op de 
kust van Malabar. Spoedig echter werden de Portugezen 
door de Arabieren en de Indiërs tezamen in hun factorij 
overvallen. Vijftig Portugezen vonden er de dood. Daarop 
volgden de verschrikkelijkste represailles van de admiraal. 
Hij nam 10 koopvaardijschepen van de Arabieren, joeg 500 
schepelingen over de kling en stak de stad Calicut na hevi
ge beschieting van zijn scheepsgeschut in brand. En hier-

16: Titelpagina 
van „Os Lusiadas" 
de Luis de 
Camoens; 
17: Luis de 
Camoens, 
zwemmende 
met zi/n 
manuscript. 

Betekenis van 

het woord filatelist 
Tijdens de Bondsdagen in Den Helder hoorde ik tot mijr 

grote verwondering verkondigen, dat de betekenis van he 
woord „filatelist" lang niet vast stond. 

Dat was wel een beetje in strijd met wat ik zelf daarovei 
een paar uur te voren verkondigd had, toen ik beweerde 
dat het woord „filatelie" was afgeleid van de Griekse woor
den „philos" en ateleia", waarvan ik als vrije vertaling 
gaf: hij, die de zegels bemint. 

Het is lang niet de eerste keer, dat over dit onderwerj 
wordt geschreven, zowel in ons maandblad, als in buiten-
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lede begon de Portugese kolonisatie-geschiedenis. Een 
ind verderop langs de kust laadde Cabral zijn schepen met 
Tuidnagelen en voer toen naar Portugal terug. Deze eerste 
geslaagde" kolonisatietocht was slechts voorspel van wat 
ou volgen: moord en brandstichting, schipbreuken en 
lachtingen, wapengeweld en roof van specerijen, met het 
t'apen van de krijgsman in de ene hand en de weegschaal 
^an de koopman in de andere. 

De volgende tocht had weer plaats onder leiding van 
/asco da Gama Zijn karakter wordt ons als volgt beschre
ven: Hij is de meedogenloze kapitein, cynisch en met de 
rots van een edelman uit die dagen. Steeds voelde hij zich 
Sedwarsboomd in al zijn handelen en levensvreugde door 
iie ellendige Radjah van Calicut en hij kon dan ook niet 
lalaten de stad en passant te beschieten als hij er in de 
juurt kwam. Zijn hele streven is gericht op wraakoefening, 
vaarvan hij op wrede, koele en onverstoorbare wijze wil 
[enieten. Vasco da Gama is geen groot staatsman en geen 
;roots kolonisatieplan zweeft hem voor ogen. Hij is over-
.vinnaar en bestrijder van de elementen, van de Oceaan. 
?;ijn grootheid bestaat in onversaagde en taaie onverzette-
ijkheid wanneer het gaat om de moeilijkheden op de we
reldzeeën te overwinnen. Zijn naam is vereeuwigd in het 
epos „de Lusiaden" van Camoens, wien de volgende her
denkingsserie van 1924 is gewijd. 

Camoens, tijdens zijn leven miskend, gevangen gezet en 
verbannen, is na zijn dood de gevierde, nationale dichter 
van Portugal geworden. Hij heeft dit in de eerste plaats te 
danken aan zijn werk „Os Lusiadas", dat hij schreef gedu
rende zijn avontuurlijke reizen aan boord van Portugese 
koopvaardijschepen en als voorzitter van de wees- en boe
delkamer te Magao, een Portugese kolonie aan de Chine
se kust. Camoens avonturiershart verlangt naar het kolo
niale avontuur en in 1553 verlaat hij het vaderland als ge
woon soldaat. Dan ligt de onmetelijke oceaan voor hem. 
Alle onbestemde geluiden van de golven die tegen het gal
joen aanstormen, het geruis en de machtige deining van 
de oceaan hebben hem door het hoofd gespeeld bij het 
schrijven van zijn epos. Als hij zich te Macao geheel wijdt 
aan zijn dichtwerk, verwaarloost hij echter zijn ambtsplich
ten. Er komen klachten over hem binnen bij de Gouver
neur-Generaal te Goa en hij wordt teruggeroepen. Onder
weg lijdt hij schipbreuk aan de monding van de Mekong-
rivier in Cambodja. Zwemmende met zijn manuscript, het 
enige dat hij van zijn bezit weet te redden, en dat hij met 
de ene hand hoog boven de golven houdt, weet hij de oever 
te bereiken. Deze episode vinden we afgebeeld op een aan
tal zegels van de reeds genoemde herdenkingsserie van 
1924. Behouden keerde Camoes in 1567 naar huis terug en 
nooit had men uit het Oosten een belangrijker lading ont
vangen, want het meesterwerk, de Lusiaden, op zulk een 
miraculeuze wijze aan de golven ontworsteld, heeft beter 
de tand des tij ds weerstaan en is van meer blijvende waar
de gebleken, dan alle andere schatten tezamen die aan boord 
van de Portugese koopvaarders te Lissabon werden ont-
scheept." 

landse tijdschriften. Over de betekenis is men het toch al
tijd wel eens geweest. 

Ik heb me daarom eens gewend tot een specialist in de 
oude talen, en lang niet de eerste de beste, die schrijft: „dat 
mijn verklaring inderdaad de juiste is, op een kleinigheid na, 
n.1., dat de eerste drie letters „fil" de stam vormen van het 
Griekse werkwoord „phileo" = ik heb lief, terwijl philos, 
wat u vond „vriend" betekent". 

Verder schrijft hij, en nu komt de juiste verklaring, want 
nu wordt het woord precies naar de letter gevolgd: 

„Het woord „filatelist" tenslotte is dus gevormd uit „drie 
bestanddelen: fil, atel en ist; het laatste staat voor istês. 
Het achtervoegsel tês duidt in het Grieks de persoon aan, 
die iets doet, de daarvóórstaande letters „is" zijn ontstaan 
uit „id" en zijn een stamvormend achtervoegsel. Zodoende 
betekent dus „filatelist" letterlijk: hij, die de vrijdom van 
lasten bemint". 

En dat klopt ook, want met een zegel erop is de brief 
vrij van lasten. De ontvanger krijgt de brief zonder iets te 
betalen. W. B. Brocx. 

ei i toonsiel l ingei i 

Ter gelegenheid van de uitgifte ener nieuwe serie Rode 
Kruiszegels ter herdenking van het 90-jarig bestaan van het 
Nederlandse Rode Kruis, werd op 19 augustus j.1. in HET 
NEDERLANDSE POSTMUSEUM een tentoonstelling ge
opend van Rode Kruiszegels en toeslagzegels van rampen, 
zijnde een gedeelte ener verzameling op dit gebied van 
Mevrouw M. J. baronesse van Heerdt-Kolff. 

Nadat de directeur van het Postmuseum, dr. R. E. J. 
Weber tot de in een verheugend groot aantal genodigden, 
waaronder zich vele dames en vooraanstaande personen 
uit de kringen van het Rode Kruis en P.T.T. bevonden 
(wij merkten o.a. op de oud-directeuren generaal der P.T.T. 
dr. H. M. Damme en T. van Houwelingen) een kort wel
komstwoord had gericht, gaf hij het woord aan de eerste 
vice-voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis, luit.-ge-
neraal A. G. v. d. Kroon, die de afbeeldingen van de nieuwe 
serie rodekruiszegels nader toelichtte. Deze zegels vertol
ken de voornaamste doelstellingen van het Rode Kruis, 
die zich niet beperken tot ons eigen land, doch zich zo no
dig uitstrekken tot leniging van noden buiten onze lands
grenzen; men denke daarbij o.a. aan de hulpverlening aan 
Hongarije, enkele maanden geleden. 

Hij dankte de P.T.T. voor de medewerking, dat de uit
gifte van een nieuwe serie rodekruiszegels haar beslag mocht 
krijgen; de directeur van het Nederlandse Postmuseum voor 
de verleende gastvrijheid. 

Mevrouw M. J. baronesse van Heerdt-Kolff mocht een 
bloemenhulde in ontvangst nemen onder dankzegging voor 
de geste op deze tentoonstelling een gedeelte van haar 
collectie Rodekruiszegels en toeslagzegels van rampen te 
willen exposeren. 

Hij hoopte, dat de verkoopactie een groot succes zal 
mogen oogsten. 

Mr. J. J Klaasesz, plv. directeur-generaal der P.T.T., 
daarna het woord verkrijgend, dankte mej. Driessen, con
servatrice van het Museum, voor de inrichting van deze 
tentoonstelling, schetste voorts de betekenis van de post
zegel in zijn diverse functies op postaal gebied, waarbij hij 
opmerkte, dat de P.T.T. de uitgifte van toeslagzegels ten 
bate van instellingen slechts bij hoge uitzondering in gun
stige overweging placht te nemen. De uitzonderlijke plaats 
echter, die het Ned. Rode Kruis in ons volksleven inneemt 
is wel zodanig, dat bij de viering van het eeuwfeest van 
het Ned. Rode Kruis een herdenkingsserie mag worden 
verwacht. Hij wilde echter nadruk leggen op het feit, dat 
dit een persoonlijke visie was, die geen enkele toezegging 
in dit verband van de zijde van de P.T.T. mag inhouden. 

De tentoonstelling omvat een aantal vitrines, waarin 
zeer overzichtelijk de verschillende uitgiften Rode Kruis
zegels van Nederland zijn geëxposeerd, aanvangende met de 
uitgifte 1927 tijdens het 60-jarig bestaan van het Ned. 
Rode Kruis, de uitgifte 1953 en de jongste serie. 

Bij de rampenzegels :watersnood 1953, alsmede de uit
giften tot leniging van deze ramp van Suriname, Ned. An
tillen en Ned. N. Guinea. Eveneens hebben Denemarken 
en IJsland ons lofwaardige hulp verleend in de vorm van 
uitgiften van zegels met toeslag. Vervolgens worden her
inneringszegels tentoongesteld van andere landen die wer
den getroffen door rampen van allerlei aard, natuurrampen 
die deze landen teisterden, welke de gehele wereld destijds 
in beroering hebben gebracht. 

De mens vergeet snel de verschrikkingen van dergelijke 
rampen, doch deze komen weer helder voor de geest bij het 
aanschouwen van de zegels die dit alles hebben vastgelegd. 
Zij blijven getuigen en roepen ons toe waakzaam en pa
raat te blijven terstond hulp te verlenen, waar ter wereld 
dit ook moge zijn. Uit dezen hoofde alleen al is een opwek
king deze tentoonstelling te gaan zien, een uiterst nuttige en 
leerzame aanwijzing. 

Moge het Nederlandse Rode Kruis er wel bij varen! 
J. E. 
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Nederland 
Rubriekredacteur: 
J. Ei.igenraam, 
Nieuwe Haven 123a, 
Schiedam. 

EUROPA
POSTZEGEL 
Dienstorder H 507 d.d. 15 augustus 1957 van de P.T.T. meldt: 
1. In het kader van de Europese integratie is door de PTT-
administraties van de zes landen van de Europese Ge
meenschap voor Kolen en Staal besloten, dat elk dier 
landen ook dit jaar een Europa-postzegel zal uitgeven, 
waarvan de voorstelling de volgende gedachte zal vertol
ken: „Verenigd Europa: Bijdrage tot vrede en bron van 
welvaart." 
2. Elk der landen zal - zulks in afwijking van de Europa
postzegel 1956 — ditmaal vrij zijn in de keuze van de 
voorstelling. 
De zegel zal in elk land op dezelfde dag verschijnen, t.w. 
op 16 september a.s. 
Xederlandse uitgifte. 
3. In Nederland zal de uitgifte in 2 waarden geschieden, 
n.1. 10 en 30 cent (zonder bijslag). 
Verkrijgbaarstelling. 
4. De in punt 3 bedoelde zegels zullen van 16 september 
t/m 15 november 1957 aan alle postinrichtingen hier te 
lande verkrijgbaar zijn. Aan het publiek moeten gedurende 
genoemd tijdvak bij aankoop van postzegels van 10 of 
van 30 cent, de vorenbedoelde Europa-postzegels wor
den uitgegeven, tenzij bepaaldelijk om zegels van de ge
wone uitgifte wordt verzocht. 
Met de verkoop mag niet vóór 16 september 1957 worden 
begonnen. 
5. Indien op 16 november 1957 alle Europa-postzegels nog 
niet zijn verkocht, behoort de verkoop — zolang de voor
raad strekt — te worden voortgezet en wel uiterlijk t'm 
14 december 1957. 

De directeuren wordt verzocht erop toe te zien, dat het 
restant inderdaad zoveel mogelijk wordt uitverkocht. 

Mochten op 16 december a.s. nog exemplaren van deze 
zegels onverkocht zijn, dan behoren zij zo spoedig mogelijk 
op de voorgeschreven wijze aan de controleur te worden 
opgezonden. Aan de directeuren wordt verzocht aan het 
eind van de maand december 1957 te doen vaststellen, dat 
in .Ie kassen en reservekassen — ook van het ressort — 
geen postzegels van deze uitgifte meer aanwezig zijn. 
Motief, kleur. 
6. De Nederlandse zegel is ontworpen door de heer Dick 
Elffers te Amsterdam. Het hoofdmotief bestaat uit een zes-
puntige ster. Tegenover elk punt staat een letter van het 
woord Europa. De ster, die gebouwd is in de vorm van een 
schoepenrad, stelt voor de activiteit van de aangesloten 
landen. Het motief in de rechterbovenhoek van de zegel 
geeft in de vorm van een blad en vrucht de groei weer van 
de Europese gedachte. 

De zegels zijn uitgevoerd in twee kleuren. De kleuren 
van de 10 ct-zegel zijn grijs en blauw en van de 30 ct-zegel 
blauwachtig groen en blauw. 

Overige bijzonderheden. 
7. De zegels zijn gedrukt bij Joh. Enschedé & Zn, Gra
fische Inrichting N.V. te Haarlem. 
Druktechniek: koperdiepdruk (rotogravure). 
Afmetingen: beeldgrootte 22 x 33 mm; zegelgrootte 25 x 36 
mm. 
Geldigheidsduur. 
8. De beide zegels zijn voor frankering geldig t/m 31 de
cember 1958. 
Verstrekking. 
9. Door de controleur zal tijdig een eerste voorraad van de
ze bijzondere zegels worden toegezonden. Mocht de ver
strekte voorraad niet voldoende zijn, dan behoort aanvulling 
te worden gevraagd. De directeuren gelieve zorg te dragen, 
dat de zegels mede voorhanden zijn op de tot hun ressort 
behorende bij- en hulpkantoren, postagenten en postschap-
pen, alsmede bij de bestellers, belast met de bestelling in 
de buitenwijken. 
Uitgiften van andere landen. 
10. Voor zover nodig wordt opgemerkt, dat de in andere 
landen uitgegeven Europa-postzegels hier te lande niet voor 
frankering geldig zijn.Stempeling van de hier bedoelde ze
gels, welke eventueel op hier te lande ter post bezorgde 
stukken zijn geplakt, mag dus niet plaats vinden. 

Het betreffende persbericht van de PTT. voegt hieraan 
toe; 
Kamperforatie: 12% : 13%. 
Vellen van 10 x 10 = 100 zegels. 
Papier: zonder watermerk. 
Gomming; normaal. 
DE RUYTERZEGELS 1957. 

De heer F. A. van Dongen te Raalte meldt ons: 
Wat deze zegels betreft, 10 et. plnrs. 1 t/m 4 heeft, echter 

niet bij alle vellen, rechts boven aan het vel gelijkbenige 
driehoeken waarin een punt. 

De 30 et. idem, echter zonder punt. 
Het is op'3evallen, dat deze zegels aan de loketambtenaren 

in pakjes met een inhoud van 500 stuks werden verstrekt, 
diverse pl.nrs. 1 en 3. 
RODE KRUISZEGELS. 

Deze zegels zijn in otfsetdruk uitgevoerd en hebben geen 
etsjng- of plaatnummers. De velrandon zijn geheel blanco. 
Wel komt op de vellen boven zegel 6 en onder zegel 95 een 
kruis voor in de kleur van het zegel. 

De velpertoratie is: dl. g. e. d. 
Ponsgaten (in volgorde der waarden) type 5-6-7-9-8. 

DRÜKTOEVALLIGH EDEN 
Van de heer G. Buntsma te Amsterdam: frankeerz. Ned. 

Hand. Cat. nr. 176B, door losse papiersnipper bleef na ver
wijdering der rechterbovenhoek onbedrukt, „LAND" bijna 
geheel weggevallen. 
Rode Kruiszegel 1957. 

De heer J. Adriaans te Maartensdijk (U.)., heeft de moeite 
genomen een groot aantal gehele vellen, die variëren van 9 
tot 33 stuks, van 100 zegels, grondig te onderzoeken. Hij heeft 
op al deze vellen constant de volgende fout aangetroffen: 
op de 6 + 4 ct.: zegel 5 heeft witte stip in de lus van R van 

RODE: 
„ „ 7 + 5 ct.: zegel 13 heeft een rode stip boven de 5 

van de toeslag; 
„ „ 10 + 8 ct.: zegel 51 en 61 met witte stip boven in de 

linker lauwerkrans; 
„ „ 3 0 + 8 ct.: zegel 52 witte stip in rechtervoet van de 

Ie N van NED. 
Een bewijs, dat de gehele oplaag deze foutjes heeft, kan o.i. 

niet worden geleverd. Wij moeten dus aannemen, dat dit 
druktoevalligheden zijn. 

Dezelfde heer zond ons een opgave van diverse druktoe
valligheden aangetroffen op 1 of meer vellen. Wij doen hier
van alsnog een opgaaf, maar onze lezers moeten ons te goede 
houden dat wij geen druktoevalligheden, dikwijls van mmi-
male aard, meer kunnen opnemen. 
4 cent plus 3 cent toeslag. 
No. 18, wit vlekje boven D van Rode. 
No. 37, zwart streepje in horizontale streep van de 4. 
No. 56, rode stip op rechtervleugel. 
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No. 66, zwarte stip op rechtervleugel ontbreekt . 
No. 61, witte stip tussen Rode en Kruis . 
No. 65, rode stip op l inkervleugel . 
No. 75, witte stip onder S van Kruis . 
No. 76, rode stip op de borst van de pel ikaan, 
No. 83, witte cirkel vóór RODE. 
No. 94, wi t te st ip onder de S van kru is . 

6 cent plus 4 cent toeslag. 
No. 64 heeft een wi t te st ip boven vlag. 

92 heeft een groene s t ip in de S van Kruis . 

7 cent plus 5 cent toeslag. 
No. 6 heeft een wi t te st ip in de 1ste N van Neder land. 

47 aan weerszijde van de s taar t van de 7 s taa t een rode 
stip. 

10 cent plus 8 cent toeslag. 
No. 16 heeft een wi t te s t ip achter de S van Kruis . 

31 heeft een wit s t reepje boven de S. 
60 een wit boogje ach te r de 8 van toeslag. 
64 een wit vlekje ach te r Rode. 
66 een witte st ip ach te r S van Kruis . 
67 een wit vlekje voor de R van RODE. 
69 een wi t te s t ip in het onders te been v a n he t Rode 

Kruis. 
97 een vlek onder de 1ste E van Neder land. 

30 cent plus 8 cent toeslag. 
No. 21 heeft een b lauw s t reepje in de paral le l beZuiden 

St. Helena. 
31 heeft een b lauw streepje in de paral lel beOosten M a 

dagaskar . 
40 vertoont een wi t te p u n t boven de C en No. 44 boven 

de 8. 
41 heeft ru im zeven ex t r a ei landen in de Atl . Oceaan. 
51 heeft een ex t r a ei land bij de Noordoos t hoek van 

Zuid-Amerika. 
61 heeft 2 b l auwe s t reepjes aan Westkust Zuid-Afr ika 

1 streepje bij Flor ida en Newfoundland. 
62 heeft een ex t r a ei land Noordwes t van Madagaskar . 
63 heeft een rode pun t beZuiden St. Helena. 
64 heeft een wi t te pun t l inks van de Aardbol en 1 b lauw 

streepje door de 1ste E van NEDERLAND. 
72 heeft een ex t r a ei land bij Brazilië. 
79 heeft een b lauw streepje door onderkant van de 8. 
82 heeft een rode vlek bij Durban, 86 heeft een e x t r a 

eiland bij St. HELENA. 
89 heeft een wi t te st ip rechts van de E van Rode. 
96 heeft een ex t r a ei land bij Brazilië, 

ETSING- EN PLAATNUMMERS. 
Hieronder volgt een opgaaf van de gedurende het t i jdvak 

1 juni t/m 15 augustus 1957 gebruikte e ts ing- en p l a a t n u m -
niers. 
Portzegels Neder land 20 cent, 

95 „ , 
etsingnr. 

Frankeerzegels Neder land: 
Cijfertype v. Kr impen, 4 

Type Kon. Jul iana, 
5 

10 
30 
35 
40 

100 

cent, etsingnr. 

2 
1 

LR 15 en LR 16 
LR 11 
LR 27 en LR 28 
LR 3 
LR 3 
LR 3 

, p l aa tnummer 13 en 14 
Hei denkingszegels M. A. de Ruyter , 

10 cent, p l aa tnummer 1, 2, 3 en 4 
30 „ , „ 1 en 2. 

E e Rode Kruis-zegels 1957 zijn in offset gedrukt , w a a r v a n 
hot drukmater iaa l niet word t genummerd . 

1'ORTVERHOGING. Op kor te termijn wordt een iwr tve rho -
ging van brieven, van 10 op 12 et en van br iefkaar ten van 7 
op 8 et overwogen, a ldus luiden de berichten in de d a g 
bladen. 

Plak er RODE KRUIS-zegels op 

/ / ? , . / • . 

treinbriefi 
Een t re inbrief is een door P T T te bestel len brief ot 
br iefkaar t , die men aan een bagageloket , van de N e 
der landse Spoorwegen kan aanbieden, en die de N.S. 
dan per eers tvolgende reizigerstrein, ook op zon- en 
feestdagen, vervoer t n a a r he t s ta t ion in de plaats v a n 
bes temming of het dichtstbijgelegen station), waa r het 
s tuk word t overgegeven aan de postdienst. In N e 
der land word t van deze verzendingswijze vrij veel g e 
bru ik gemaakt . Er is een aanta l voorschriften, w a a r o p 
wij u gaa rne nog eens wijzen: 
Een treinbrief dient volledig te zijn gefrankeerd als 
een gewone of per expresse te bestel len brief of brief
k a a r t en mag niet zwaarde r zijn dan 500 gram. 
Wat betref t de toepassing v a n de pos t tar ieven en de 
f ranker ing gelden voor deze s tukken de gewone bepa 
lingen der Posteri jen. 
Een treinbrief wordt alleen aangenomen indien deze 
geschreven mededel ingen bevat , eventueel met b i j 
lagen, zoals b.v. facturen, documenten, d rukproeven 
en kopij , foto's e.d. 
Niet toegestaan is het vervoer van voorwerpen, zoals 
cliché's, matri jzen, monsters . 
Voorts worden geen aange tekende s tukken aange 
nomen. 
Een treinbrief dient uiterli jk 15 minu ten vóór het 
vet t rek van de t re in te worden aangeboden. 
De N.S. heffen per s tuk 15 cent, te ve ran twoorden 
door een spoorzegel. Spoor- en postzegel(s) worden 
aan het loket afgestempeld. 
Op de bagagebureaus zijn strookjes „spoedbestelling/ 
expresse" en „per luchtpos t /par avion" beschikbaar . 
Tre inbr ieven mogen ui ts lui tend bestemd zijn voor 
p laa t sen in het b innenland en voor vervoer per 
luchtpost n a a r het bui tenland via Ams te rdam-Sch ip 
hol (dit moet blijken uit het adres). Ook naar l anden 
in Europa k a n m e n dus (per luchtpost) t re inbr ieven 
verzenden. 
Luchtpos tbr ieven voor het bu i ten land mogen geen de 
viezen bevat ten . 
Ind ien een t reinbrief is bestemd voor een plaats , die 
niet per reizigerstrein van de N.S. bere ikbaar is, of 
voor een plaats , die met dezelfde benaming elders 
voorkomt, dient de afzender he t adres aan te vul len 
me t de aanduid ing „via s t a t i o n . . " , waarbi j hij moet 
aangeven op welk stat ion he t spoorwegpersoneel d e 
treinbrief aan de postdienst moet afgeven. 
Aangezien de verzending van t re inbr ieven op de ve r -
t reks ta t ions niet word t aangetekend, kunnen aan de 
afzender geen inl icht ingen worden vers t rek t over he t 
t i jdstip van aankomst . 
Aan verzoeken om de geadresseerde ber icht te g e 

ven van de aankomst van t re inbr ieven wordt n ie t 
voldaan. Het vervoer per N.S. geschiedt zonder enige 
aansprakel i jkheid . 
Het is niet toegestaan op t re inbr ieven „station r e s 
t an t e" te vermelden, tenzij zij geadresseerd zijn a a n 
persbureaus , couran ten of periodieken. 

(Met toes temming overgenomen uit PTT-n ieuws , 
No. 10 jul i 1957). 
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Luchtpost 
Rubriekredacteur: 
J. C. E. M, Dellenbag, Statenweg 172c, Rotterdam-C2. 

AMSTERDAM-HOUSTOM 

Slim _ _ 
lfKLM-VLUCHT3SEPT.195t 

NEDERLAND. 
Ie K.L.M.-vlucht Amsterdam-Houston 3/9 '57. 

Hierbij geven wij een afbeelding van de speciale afstem
peling van de P.T.T. voor deze vlucht. 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA. 
Raketpost. 

Ter gelegenheid van het Int. Geofisisch Jaar werden door 
het „Rocket Research Institute" op 1 juli j.1. 5 raketten af
geschoten (genummerd 1 t/m 5) van Douglas County, Ne
vada, naar Topaz, Mono County, California. 

Met deze raketvluchten vond ook brief vervoer plaats; 
nä aankomst werden de stukken te Topaz afgestempeld 
en zorgde de post voor het doorvervoer. Afst. Topaz, 
July 1, PM. 1957. 

De stukken zijn voorzien van een speciale vignet rood/ 
wit met afbeelding van een wereldbol waaromheen de 
woorden: „R.R.I./July 1,1957, The start of International 
Geophysical Year, Rocketflight". Deze vignetten, welke 
getand en ongetand werden uitgegeven, zijn afgestempeld 
met een klein kaststempel in zwarte kleur: „Flown by 
Rocket/July 1,1957". 

De speciale enveloppen tonen een afbeelding van de 
start van een raket en zijn bedrukt (alles in bruine kleur) 
als volgt: „Rocket Flight From/Douglas County, Nevada, 
to/Topaz,Mono County, California", „Education for the Fu
ture", „July 1,1957 Conducted bij the/Rocket Research 
Institute", „Via Air Mail". 

Links van de postzegels staat het nummer van de raket 
vermeld: „Flown in/Rocket 1", etc. De enveloppen zijn op 
de achterzijde genummerd en dragen de gedrukte handte
kening van de Directeur George S. James of diens paraaf 
GSJ. 

Het totaal aantal vervoerde stukken bedraagt 1000 per 
raket. 

Poststukken Buitenland 
BELGIË 

Dank zij de Belgische postadministratie ben ik in staat 
•weer een flink aantal poststukken te melden: 
1454. 
1455. 
1456. 
1458. 

1460. 
1461. 
1463. 
1486. 
1487. 
1488. 
1489. 
1490. 

1491. 
1492. 
1493. 
1494. 

Lait - melk 
Previa 
Nevrine 
Matelas la 

Cigogne 
Pudding Primela 
Esperance 
Volkswagen 
Sint-Niklaas 
Ottevaere Gebr. 
Claeys, Brugge 
Peru - Guano 
Voyages Henri 

de Boeck 
Alfred Basler 
Alfred Basler 
Jean Mlrgaux 
Velomoteur 

Solex 

Vl./Fr. 
Vl./Fr. 
Fr./Vl. 

Fr./Vl. 
Vl./Fr. 
Fr./Vl. 
Vl./Fr. 
Vl./Fr. 
Vl./Fr. 
Vl./Fr. 
Vl./Fr. 

Fr./Vl. 
Fr./Vl. 
Vl./Fr. 
Fr./Vl. 

Vl./Fr. 

1495. Superia Vl./Fr. 
1496. La Louve Fr./Vl. 
1497. Bezoekt Oost-

Vlaanderen: 
12 Gent Vl./Fr. 

1498. La Panne Fr./Vl. 
1499. De Panne Vl./Fr. 
1500. Ostende-Douvres 

Fr./Vl. 
1501. Oostende-Dover Vl./Fr. 
1502. Veeweyde Fr./Vl. 
1503. Veeweyde Vl./Fr. 
1504. Verlof? Naamse 

Maas! Vl./Fr. 
1505. Nationaal 

Openluchtmuseum 
te Bokrijk VI /Fr. 

1506. N.V. Brugsche 
Meubelindustrie Vl./Fr. 

internationale ruildag 

Zoals in het april-nummer van het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie medegedeeld is, organiseert de Gel
derse Filatelistenvereniging „De Globe" samen met de 
Arbeitsgemeinschaft Grenzland uit het Landesverband 
Nordrhein-Westphalen uit de Bund deutGcher Philate
listen, halfjaarlijks een internationale ruildag. 

Na de zeer geslaagde ruildag op 19 mei j.1. te Kleef, 
Is het thans weer de beurt van De Globe om de Duitse 
en Nederlandse filatelisten te ontvangen en wel op 

zondag 10 november 1957 van 10 to t 17 uur in 

Hotel-Café-Rest. „ T i v o l i " , Veiperweg 37, Arnhem 

Ook deze ruildag zal voor Iedereen toegankelijk zijn 
en het Hoofdbestuur van De Globe vertrouwt er op, 
dat de Nederlandse filatelisten het genomen initiatief 
op prijs zullen stellen en in groten getale naar Arnhem 
zullen komen. 

A a n v u l l i n g e n 
op de lezing over de eerste 

emissie van Frankrijk 

In het juni-nummer van ons Maandblad is die lezing op
genomen. Hieronder een correctie en een aanvulling. 

A In het tarief op blz. 140 staat: brieven met een ge
wicht onder de 7'/2 gram 20 centimes; Vh gram en daar
boven tot onder 15 gram 40 centimes; 15 gram en daarboven 
tot onder 100 gram 1 Franc. 

Dat is niet juist. In de officiële mededeling staat: met 
een gewicht tot en met Vh gram 20 centimes, boven 7V2 
gram tot en met 15 gram 40 centimes, tot en met 100 gram 
1 Franc. 

Het verschil is wel niet groot, maar juist was het niet. 
B Als oudst gevonden datum van een brief, gefrankeerd 

met de 1 Franc karmijn, noemde ik 6 maart 1849. Dat 
was juist, maar de feiten zijn weer achterhaald, 

Cotin vermeldt in het Bulletin Philatelique du Midi van 
mei 1957, dat er al een brief gevonden is van 14 januari 
1849, gefrankeerd met een 1 Franc donker bruinkarmijn, 
en in het juli-nummer van datzelfde blad, deelt hij mee, 
dat uit een zeer belangrijke correspondentie, gevonden bij 
een handelshuis te Lyon, is gebleken, dat: 
De 1 Franc bruinkarmijn uit dezelfde tijd dateert als de 
1 Franc vermiljoen. 

Als datum van eerste oplage noemt hij voor beide 30 de
cember 1848 tot 20 januari 1849. 

De tweede oplage van midden 1851 en de 3e oplage van 
juli 1853 zijn anders van kleur, namelijk licht tot donker
karmijn, en voor de laatste oplage zelfs rose-karmijn. 

W. B. Brocx. 
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HET NEDERLANDS POSTMUSEUM 

Tijdelijke expositie 
Is men zich in filatelistische kringen wel bewust van 

het feit, dat wij in bijzondere mate, dank zij Rijk's steun, 
bevoorrecht zijn door ons nationaal bezit de Stichting HET 
NEDERLANDS POSTMUSEUM? 

Dit voorname gebouw in Den Haag met zijn uitstekend 
verlichte expositiezalen, bent u daar al eens een kijkje we
zen nemen? Zo niet, dan raden wij u aan dit te gaan doen, 
want wij zijn er zeker van, dat u uw bezoek zoveel mo
gelijk zult herhalen. 

Naast de vitrines en stands, waarin met geregelde af
wisseling gedeelten van het belangrijke bezit van het Post-
museum worden tentoongesteld, een schat van materiaal 
op vrijwel alle gebieden der filatelie vertegenwoordigend, 
zijn de wanden van dit inderdaad prachtige gebouw verle
vendigd met schilderijen, reproductie's, foto's e.d. waarop 
voor het merendeel afbeeldingen voorkomen die een boeiend 
beeld geven van de geschiedenis van ons postwezen. 

Niet alleen de filatelist kan in dit Museum in een rustige 
sfeer zijn verpozing vinden en zijn filatelistisch inzicht 
verrijken, ook zij die meer technisch zijn aangelegd, zullen 
hier iets van hun gading vinden, b.v. de ontwikkeling van 
telefoon en telegraaf. 

De doorlopende automatische demonstratie van het tele
foonverkeer verduidelijkt met licht en geluid alleen al is 
een gang naar het Museum overwaard om in stille over
gave het vernuft en het technisch kunnen te beleven bij 
het geheel automatisch inschakelen van een uiterst inge
wikkelde apparatuur indien wij achteloos een interlocale 
telefoonverbinding met enkele handbewegingen tot stand 
brengen. 

Het is een bijzonder heugelijk feit te mogen constateren, 
dat het Postmuseum er naar streeft de bezoekers enige pret
tige en gelijktijdig leerzame uren te bezorgen. Het bewijs 
hiervoor levert het programma blaadje, dat wij hier gaar
ne in zijn geheel willen overnemen. Het stemt tot grote 
voldoening, dat ook aan de jeugd de nodige aandacht wordt 
geschonken. 

NEDERLANDS POSTMUSEUM 
Zeestraat 82 's-Gravenhage Tel. 115796 
Geopend: werkdagen 10-17 u. 

zon- en chr. feestdagen 13-17 u. 
Toegang: 25 et, kinderen t/m 14 jaar 10 et. 
Schoolklassen onder geleide gratis (vóóraf aan te vragen). 

PROGRAMMA 
Geschiedenis van het postvervoer in modellen en prenten. 
De gebouwen der PTT. 
Expeditie op de grote postkantoren met o m. een werkende 
Transorma-sorteermachine. 
Postzegelgalerij met o.m. de keuzecollectie „De Castro". 
Druktechnieken voor postzegels. 
Telegraaf en Telefoon. 
Elke maand een nieuwe postzegelprijsvraag voor jongelui 
beneden de 16 jaar. 
Doorlopend automatische demonstratie van het telefoon
verkeer in Nederland met licht en geluid. 
Zondags te 15 uur technische demonstratie, 
van 15 juli t/m 2 sept: maandags t/m vrijdags te 11 u. 
en te 15 u. FILMVERTONING. 
Aan het museum zijn verkrijgbaar: 
fotobriefkaarten met afbeeldingen uit de collecties, boek
werken en geïll. jaarverslagen van het museum met ge
schiedkundige artikelen, brochure over het museum met 
8 foto's (Engelse en Nederlandse tekst). 
Filatelistenloket voor museumbezoekers. 
Correspondentie, in de hal van het museum op de bus ge
daan, wordt afgestempeld met het speciale dagtekening
stempel van het postmuseum. 

Emissie 1891-1894 
Het is volkomen duidelijk, dat ons Postmuseum een voor

naam filatelistisch centrum is, waarvan een niet te on
derschatten filatelistische propaganda uitgaat. Het mag 
daarom niet onvermeld blijven, dat de Nederlandse Fila
telie voor dit prachtige werk grote dank verschuldigd is aan 
de zeer vooruitstrevende leiding van de directeur dr. R. E. J. 
Weber met zijn bekwame staf; noemen wij slechts Mej. E. 
Driessen, conservatrice (postzegels) voor vele verzamelaars 
geen onbekende, daar mej. Driessen op uitmuntende wijze de 
immer volle aandacht genietende inzendingen van het Post
museum op onze Tentoonstellingen onder haar hoede heeft; 
de heer J. Giphart, conservator der „oude brieven" van 
wiens hand het Ned. Maandblad voor Philatelie de afge
lopen maanden een zeer interessante bijdrage heeft mogen 
opnemen over de „Stempeling van brieven e.d. in Nederland". 
Voor gegadigden die deze brieven „origineel" willen be
zichtigen vermelden wij terloops, dat hiervan in een af
zonderlijke zaal van het Museum een expositie is ingericht. 
Wij zouden vele kolommen van ons maandblad kunnen 
vullen, indien wij het tentoongestelde, veelal interessante 
materiaal wilden beschrijven, wij beperken ons echter tot 
een verslag van de nieuwe expositie, aangebracht in de 
z.g. Postzegel-Galerij, alwaar thans wordt tentoongesteld 
de emissie HANGEND HAAR een uitgifte waarvoor vele 
verzamelaars belangstelling koesteren. Bovendien verwach
ten wij binnenkort het eerste deeltje van de nieuwe Lei
draad over deze emissie. Het Postmuseum heeft, naar onze 
menin.g, met deze expositie een uitstekende greep gedaan. 
Wat het Museum laat zien aan proeven emissie 1891 is 
werkelijk buitengewoon. De diverse stadia van de kopte-
kening, een onbekende proef niet aangenomen tekening, 
gehele vellen en veldelen in gekozen en niet gekozen kleu
ren. Opvallend is de uitstekende kwaliteit, daar wij weten 
hoe lastig het is deze zegels „roestvrij" te houden. Be
langrijk is tevens de aanwezigheid van prachtig origineel 
materiaal, zowel gebruikt als ongebruikt. Bij de zegels op 
brief zagen wij o.m. de zeldzame foutdruk 5 et. geel-oranje. 
Vooral diegene onder de verzamelaars die emissie 1891 ver
zamelt en zij die voornemens zijn dit te gaan doen, kunnen 
met deze expositie hun voordeel doen. Dat wij een bezoek 
aan het Museum warm kunnen aanbevelen, mede in het 
licht van deze extra tentoonstelling, is eigenlijk overbodig. 

J. E. 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 

Het is met grote voldoening, dat wij mochten kennisnemen 
van een persbericht meldend, dat het Z.M. de Koning van 
Zweden behaagd heeft de heer Jan Poulie, directeur van de 
Maatschappij Fijnhouthandel te Amsterdam, te benoemen tot 
Officier in de Wasa-orde. 

Het Nederlandsch Maandblad voor Pliilateüe wenst de heer 
Poulie, vooraanstaand Nederlands filatelist, die als zodanig 
in buitenlandse filatelistische kringen grote reputatie geniet, 
met deze hoge koninklijke onderscheiding van harte geluk. 

De Raad van Beheer van het Ned. 
Maandblad voor Philatelie; 
Het Dagelijks Bestuur. 
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De Fraoise zegels in 
Alvorens tot de bezichtiging van mijn collectie Frank

rijk over te gaan, wil ik u in een korte inleiding aantonen 
hoe belangrijk het is enigszins op de hoogte te zijn met 
de geschiedenis van dit land. 

We kunnen beginnen bij de invoering van de postzegel, 
wat voor Frankrijk wil zeggen, bij de 2de Republiek, maar 
we kunnen ook uitgaan van elk willekeurig zegel, waar
op een historisch persoon of gebouw is afgebeeld. In het 
laatste geval zijn we dan niet aan de laatste 100 jaar ge
bonden. Van beide wil ik u een voorbeeld geven. 
De eerste Franse postzegels werden uitgegeven in het 
jaar 1849. Een jaar tevoren was op initiatief van Etienne 
Arago (Yvert 794) besloten tot invoering van de postze
gel in Frankrijk. 

De eerste zegels zijn van het type Ceres, welk type ook 
later af en toe nog eens om de hoek komt kijken, het 
laatst in 1949, toen ter gelegenheid van de phil. tentoon
stelling te Parijs, de Citex, het toen honderdjarige beeld 
op een 10 franc zegel vermiljoen verscheen. Ook in 1937, 
ter gelegenheid van de Pexip, verscheen een velletje met 
dit zegeltype en voorts nog op de koerserende zegels uit
gegeven van 1945-1947. 

Het 2de zegel type in Frankrijk verscheen in 1852, we 
vinden afgebeeld de Prins President, Lodewijk Napoleon. 
Het zijn de twee zegels van 10 en 25 centimes, voorzien 
van het lettertje B. van de naam DE BARRE, de graveur 
van dit zegel. 

Het jaar 1848 was in Frankrijk, evenals in vele andere 
Europesche landen, een jaar van grote onrust geweest 
Volgens de Hertog van Wellington, toen een oud man, had 
Frankrijk behoefte aan een Napoleon. De monarchisten 
brachten Louis Napoleon naar voren en de overgrote meer
derheid van het Franse volk stemde op deze naam toen het 
in 1848 tot verkiezingen kwam. De actie van Victor Hugo 
aan het hoofd van de republikeinen werd de kop inge
drukt en alle uitvoerende macht kwam aan het hoofd van 
de staat. 

Victor Hugo is drie maal op een Frans zegel herdacht 
(Yv. 293,332,383) en gezien het feit dat hij zich behalve 
in de politiek vooral als schrijver van historische romans 
een belangrijke plaats verworven heeft onder de beroemde 
mannen van Frankrijk — de meeste van ons zullen wel 
bekend zijn met zijn werk „La Notre Dame de Paris", —, 
is dit wel verdiend. Als Republikein moest Hugo natuurlijk 
mets hebben van Lodewijk Napoleon, die hij een gevaar 
achtte voor de Republikeinse regeringsvorm. Het blijkt ook 
uit zijn geschriften, waarin hij de President aanduidt met 
„Napoleon Ie Petit". 

Reeds op 2 dec, 1852 werd bij volksstemming de Souverei-
ne macht en keizerstitel aan President Napoleon verleend. 
In 1853 wordt het „République Francaise" op de beide zegels 
van 1852 dan ook vervangen door „Empire Frangaise", ter
wijl andere waarden daaraan toegevoegd worden. Het is 
een krachtig keizerrijk dat aldus gevormd wordt. Dit „krach-



t̂ lieht der hiistorie 
tig" is echter niet van toepassing op de nieuwe keizer. 
Hij was een koppige dromer, vol van overijlde plannen, 
doch te besluiteloos om ze uit te voeren, een despoot. Zijn 
binnenlandse en buitenlandse politiek waren lijnrecht met 
elkaar in strijd. „L'empire, c'est la paix", was zijn leuze 
en hij bereidde zich voor ten oorlog. 

Deze komt tenslotte in 1870. Het parlement stemt met 
246 tegen 10 stemmen voor oorlog met Duitsland, ondanks 
de wanhopige pogingen van Gambetta en anderen om de 
volksvertegenwoordiging ervan te weerhouden. De afloop 
IS u bekend: beleg van Metz, capitulatie van Sedan, de kei
zer gevangen en val van het keizerrijk. Uitroeping van de 
3de republiek, Gambetta minister van binnenlandse zaken, 
alles in 1 jaar. Gambetta vindt men afgebeeld op zegel 
Yvert no. 378. 

In 1870/71 verschijnt een drietal zegels, wederom in het 
Ceres type, die bekend staan onder de naam van „Emission 
Siege de Paris", want Parijs werd door de Duitsers inge
sloten en belegerd en het is Gambetta, die per luchtballon 
de stad verlaat, om te trachten een leger te formeren, dat 
Parijs moest ontzetten. Te vergeefs echter. De honger nood
zaakte de Parijzenaars zich over te geven en de capitulatie 
van de stad vindt plaats op 28 januari 1871. De verbinding 
van het belegerde Parijs met de buitenwereld werd on
derhouden door middel van luchtballons. Hierbij werd ook 
post meegenomen, voorzien van de aanduiding „Par bal
lon monté". Het is mij helaas tot nog toe niet gelukt een 
dergelijke enveloppe machtig te worden. 

De 10de mei werd de vrede van Frankfort getekend, 
waarvan de voornaamste bepaling was, dat Frankrijk 
Lotharingen met Metz en de Elzas met Straatsburg aan 
Duitsland moest afstaan. Tijdens de oorlog hadden de Duit
sers in het door hen bezette gebied van Elzas Lotharingen 
op 6 mei 1870 een zevental zegels uitgegeven en het gebruik 
ervan verplicht gesteld. De 1 en de 2 centimes bevinden 
zich in mijn verzameling. 

Veel later, in de 2de wereldoorlog, worden wederom in 
dit gebied Duitse Bezettingszegels uitgegeven, n.1. de Duit
se Hindenburg zegels, respectievelijk met Elzas en Lotha
ringen overdrukt. 

Vele historische figuren hebben in de laatste 30 jaar een 
plaatsje gekregen op de Franse zegels. Nog één wil ik 
er noemen, n.1. Jeanne d'Arc, op de zegels Yvert 257 
en 768; het eerste zeer onooglijk, het tweede veel mooier 
in- de serie historische portretten van 1946. Inplaats van 
de bekende historische feiten te noemen, is het wel grappig 
om eens te horen wat schrijver Bernard Shaw over Jeanne 
te zeggen heeft in het voorwoord en de epiloog van zijn 
toneelstuk Saint Joan. 

„Jeanne d'Arc", aldus Shaw, „het dorpsmeisje uit de Vo
gezen, werd in 1412 geboren, in 1431 wegens ketterij, hek
serij en tovenarij verbrand, min of meer gerehabiliteerd 
in 1456. 

In 1904 kreeg zij de titel „Venerable", in 1908 „de Ge
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zegende" en werd tenslotte in 1920 heilig verklaard. Ze 
is de beroemdste krijgsheilige van de Christelijke kalender, 
en de meest zonderlinge aller zonderlinge personages uit 
de Middeleeuwen. Hoewel zeer vroom katholiek was zij 
in feite een van de eerste Protestantse martelaren. Tevens 
was zij een van de eerste verbreiders van het Franse natio
nalisme en de eerste die in Frankrijk, gelijk later Napoleon, 
de oorlogvoering van al zijn romantiek ontdeed, zulks in 
tegenstelling met al dat romantisch ridderlijk gedoe uit haar 
tijd. Ze koesterde niet de verwachting dat belegerde steden 
gelijk het Jericho van weleer haar in handen zouden vallen 
bij het schallen van haar bazuin. Zij was de pionierster 
op het gebied van een rationele kleding voor vrouwen, 
en, evenals Koningin Christina van Zweden 2 eeuwen la
ter, om nog maar te zwijgen van talloze andere min of meer 
bekende heldinnen, die zich in de oorlog onderscheidden 
als soldaten en matrozen, weigerde zij het lot te aanvaarden 
dat haar als vrouw toebedeeld was, en kleedde zich en vocht 
en leefde als ware zij een man. Daar zij erin slaagde om 
zich aldus zo krachtig te doen gelden in geheel West Europa 
voordat zij de leeftijd van 20 jaren had bereikt, behoeft het 
ons nauwelijks te verwonderen dat zij door haar rechters tot 
de brandstapel werd veroordeeld, klaarblijkelijk wegens 
een aantal misdaden die tegenwoordig niet langer als zo
danig bestraft worden, maar in werkelijkheid wegens het 
feit dat ze zich onvrouwelijk gedroeg en onuitstaanbaar 
aanmatigend was. Op 18 jarige leeftijd ging haar gezags
aanmatiging die van de meest trotse paus of hooghartigste 
keizer te boven. Zij maakte er aanspraak op de ge
volmachtigd afgezant van God te zijn en in feite een 
lidmaat van de Triumpherende kerk, reeds tijdens haar 
leven op aarde. Zij trad als beschermvrouwe op van haar 
eigen koning en beval de Engelse koning berouw te tonen 
en haar bevelen op te volgen. Staatslieden en bisschoppen 
las zij de les, zij praatte ze van hun zetels en wist hun 
tegenstand te breken. Ze had een grenzeloze en onverholen 
minachting voor de meningen en het oordeel van auto
riteiten en voor de tactiek en strategie van het Ministerie 
van Oorlog." En ten slotte zegt Shaw: „De mannen waren 
te bang voor haar dan dat ze hun hart aan haar verloren". 

Ook de Epiloog van Shaw's toneelstuk is zeer origineel. 
Op een stormachtige nacht in juni 1456 vinden we 

Karel VII (Yvert No. 770), Koning van Frankrijk, Jeanne's 
dauphin, die zij ter kroning naar Reims voerde, nu Karel 
de Overwinnaar, oud 51 jaar, te bed liggen in een van zijn 
koninklijke kastelen. De koning ligt plaatjes te kijken in 
een geïllustreerde uitgave van Boccaccio. En nu verschij
nen er achtereenvolgens een groot aantal geesten aan zijn 
sponde, waaronder ook Jeanne. De koning spreekt tegen 
haar. 
K.: „Jeanne, ben je een geest, Jeanne?" 
J.: „Eigenlijk niet. Kan een arm verbrand meisje een geest 
hebben? Ik ben maar een droom die gij droomt. 
K.: „Ben je werkelijk dood? 
J.: „Ja, zo dood als maar enigszins mogelijk is. Ik bevind mij 
buiten mijn lichaam. 
K.: „Merkwaardig. Deed het erg veel pijn? J.: „Wat? K.: 
„Dat verbranden. 
J.: „O, dat. Ik herinner het mij niet goed. Eerst wel, geloof 
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Stempels 
Rubriekredacteur: 
A. van der Willigen, Laan van Poot 194, 's-Gravenhage. 

Gelegenheidsstempels. 
Van 20 juli t/m 17 augustus j.1. werd in de Philips 

Jubileumhal te Eindhoven een „Wonderland" voor kinderen 
ingericht, gedurende welk tijdvak in deze hal een tijdelijk 
bijpostkantoor was ingericht, dat gebruik maakte van het 
hierbij afgebeelde speciale stempel, in zwart afgedrukt op 
de zegels met ernaast ter datering een gewoon dagtekening
stempel Eindhoven 22. Aangetekende stukken kregen spe
ciale strookjes: Eindhoven/Tentoonstelling/Wonderland. 

Voor de Rode Kruiszegels werd gebruikt het afgebeelde 
eerste-dag-stempel, maar.... natuurlijk alleen op de speciale 
handelaarscouverten, die met één of meer dezer zegels op 
19 augustus j.1. aan enig Nederlands postkantoor werden 
aangeboden. 

Het Autopostkantoor maakte van 15 t'm 17 augustus j.1. 
op het terrein van da Paasheuvel te Vierhouten gebruik 
van het afgebeelde vierregelige stempel (in zwarte kleur), 
ter gelegenheid van een herdenkingsbijeenkomst voor het 
25 jarig bestaan der International Youth Hostel Federation. 

Daarna was het Autopostkantoor aanwezig bij een van 
26 t/m 31 augustus j.1. gehouden feestweek te iVlarkelo 
ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de drie 
plaatselijke coöperaties aldaar. Aan deze feestweek, ge
naamd „Gouden Aren" was tevens een landbouwtentoon-
stelling verbonden en de verzamelaars delen in deze feest
vreugde, aangezien ook voor deze gelegenheid een hierbij 
afgebeeld speciaal poststempel werd gebruikt! 

Als dit nummer verschijnt, is het feest (voor verzamelaars 
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en wiens 
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ik, maar toen wist ik niet meer wat er met mij gebeurde 
en ik kwam pas weer tot bezinning toen ik van mijn 
lichaam bevrijd was. Maar, Charley, pas op dat je niet met 
vuur speelt en denkt dat het je geen pijn zal doen." 

En dan horen ze een soldaten liedje zingen en er komt 
een Engelse soldaat binnen. Jeanne vraagt of hij een hei
lige is, doch hij zegt dat hij regelrecht uit de hel komt. 
De veldheer Dunois, ook in de geest aanwezig, 
lichaam lekker ligt te slapen in zijn kasteel, 
woorden „heilige" en „hel" op en kan dat niet best com
bineren. 

„Ja, edele kapitein", zegt de soldaat tegen hem, „Ik 
heb elk jaar 1 dag vrijaf uit de hel als beloning voor de 
enige goede daad die ik tijdens mijn leven verricht heb". 

Dunois: „En wat was dat?" Jeanne antwoordt voor hem: 
„Hij bond 2 stokken tot een kruis tezamen en gaf ze aan 
een arm meisje dat verbrand zou worden". 

Wanneer de klok 12 slaat, blijft alleen Jeanne achter en 
bidt: „O God, die deze aarde zo schoon gemaakt heeft, 
wanneer zal ze gereed zijn om uw heiligen te ontvangen? 
O, God, hoe lang nog?" 

Natuurlijk komen nog veel meer historische figuren op 
de Franse postzegels voor bespreking in aanmerking, ik 
noem slechts Richelieu (Yv. 305) en de Zonnekoning (Yv. 
617). 

Voor deze keer zullen we het hierbij laten en de zegels 
gaan verzamelen. 

iNïïMDNAl̂ tlUTHHOSTaFEIMION 
, i \ A 1932-1957 
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en handelaren) van de eerste dag der nieuwe Europa-ze
gels met het traditionele eerste-dag-stempel reeds weer 
voorbij, maar het is dan nog mogelijk speciale enveloppen 
voor het 40-jarig jubileum en de daaraan verbonden op 
5 en 6 oktober a.s. te houden tentoonstelling der Ver. van 
Postzegelverzamelaars „Friesland" te Leeuwarden te bestel
len. Losse enveloppen 15 et; gefrankeerd als drukwerk 25 
ets met speciale afstempeling en 25 ets extra, als men 
deze aangetekend wenst (met speciaal aantekenstrookje). 
Betalingen op giro 803049 v/d Amsterdamsche Bank, Leeu
warden met vermelding: Tentoonstellingsfonds Ver. v. Post
zegelverzamelaars „Friesland" en omschrijving van hetgeen 
wordt gewenst. Ook kunnen natuurlijk eigen enveloppen 
worden gebruikt. 

Machinestempels. 
Van 1 juli t/m 10 augustus werd te Leiden ter gelegenheid 

van een gelijknamige tentoonstelling de hierbij afgebeelde 
stempelvlag in de stempelmachine gebruikt. 

Op 19 augustus j.1. kwamen te Amsterdam (hoofdpost
kantoor), 's-Gravenhage, Rotterdam CS. en Eindhoven 
weer dezelfde, reeds in 1953 gebruikte vlaggen met Inschrift 
„Gebruik NU Rode-Kruiszegels" in gebruik. 

Voorts werd, vermoedelijk op dezelfde datum, de vlag 
van de „De Ruyter-herdenking" in Rotterdam van het CS 
naar het hoofdkantoor verplaatst. 

Portstempelmachines. 
Wij danken de heer R. van Elsloo te Eindhoven voor de 

toezending van een afdruk der in Eindhoven gebruikte 
portstempelmachine, die het nummer PR 759 bevat. (Het 
in het juli-nummer gemelde nummer der Amsterdamse 
machine was niet 735, doch 753). 

Typenraderstempels. 
1.6.1957 Het hulppostkantoor Sloten (N.H.) werd vervangen 

door een postagentschap Amsterdam-Sloten. 
1.7.1957 De hulppostkantoren Tienray en Oestrum (Lb) wer

den vervangen door poststations. 
1.8.1957 Hulppostkantoor Willemsoord werd poststation en 

het postagentschap Vught-Schoonveld werd opge
heven. 

1.9.1957 Hulppostkantoor Goudriaan werd poststation. 
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Ned. Nieuw-Guinea, Unie-Staten 

Ned. Indie en Rep. Indonesia (tot io.8.i9S4). 
Rubriekredacteur: 
A. J. Uylen, Herrn. Heyermanslaan 6, Eindhoven. 

1 V » » » » 1 » 1 < > > 

NED. NIEUW-GUINEA. 
De eerste portzegels met Inschrift van de landsnaam 

zijn hier versehenen. Dienstorder H.476 d.d. 1 augustus j.1. 
van de Nederlandse P.T.T. meldt hieromtrent het volgende: 
1. Door de postadministratie van Nederlands Nieuw-Gui
nea is op 1 augustus 1957 een serie nieuwe portzegels in 
omloop gesteld in de waarden van 1,5,10,25 en 40 cent en 
ƒ ! . - . 
2. Aan de kantoren, waar een loket voor verkoop van post-
waarden aan verzamelaars is opgesteld — zie art. 15 van 
de Postgids — wordt door de controleur een hoeveelheid 
van deze portzegels toegezonden. Eventueel meer benodigde 
exemplaren kunnen bi] de controleur worden aangevraagd. 
3. De serie is ontworpen door de heer J. van Krimpen te 
Haarlem. De kleur van de portzegels van ƒ 1,— is blauw, 
die van de overige waarden oranje-rood. 
4. De staande, rechthoekige zegel laat zien een door een 
massieve rand omgeven wit middenveld, waarin opgenomen 
de waarde-aanduiding in cijfers en de tekst „TE BETALEN" 
en „CENT PORT" of „GLD.PORT". In de rand zijn in wit 
uitgespaard: bovenaan het woord „NEDERLANDS" en on
deraan „NIEUW-GUINEA". 
5. De zegels zijn uitgevoerd in koperdiepdruk „rotogravure" 
en gedrukt bij Joh. Enschedé en Zonen, Grafische inrich
ting N.V., te Haarlem. 
6. De portzegels mogen met ingang van 5 augustus a.s. 
worden verkocht. De verkoopprijs in Nederland is gelijk 
aan de waarde, welke op de zegels is aangegeven. De 
prijs van de serie bedraagt derhalve ƒ 1,81. 

De kinderzorgzegels zullen op 1 oktober a.s. verschijnen, 
zodat men aangeraden wordt de eerste dag-enveloppen niet 
later dan 20 september te verzenden. 

FILATELISTEN VERENIGING NIEUW-GUINEA. 
Tot ons grote genoegen kunnen wij mededelen, dat enige 

maanden geleden in dit gebiedsdeel een filatelisten-ver
eniging onder bovengenoemde naam is opgericht. Als eer
ste voorzitter van deze vereniging treedt op de heer A.P. 
van Gogh, voor velen zeker geen onbekende, aangezien hij 
jaren lang voorzitter was van de Nederl. Indische Philate
listen Vereniging. 

Deze nieuwe vereniging heeft reeds alle medewerking 
van de PTT-autoriteiten en kunnen hierdoor o.m. reeds 
de aantallen verkochte Lepra-bestrijdingszegels 1956 wor
den gepubliceerd. Deze zijn: 

5 -I- 5 c. 118.568 stuks 25 -|- 10 c. 119.863 „ 
10 + 5 c. 118.857 „ 30 + 10 e. 117.920 „ 

Naar de cijfers te oordelen, zijn hier de aantallen aan 
de Nederlandse filatelistenloketten verkochte zegels inbe
grepen. 

Voorts kon worden medegedeeld, dat ook dit jaar weder
om bijzondere zegels zullen worden uitgegeven, en wel 
ter bestrijding van de kindersterfte. De zegels zullen in 
dezelfde waarden en met dezelfde toeslagen zijn als de 
bovengenoemden. 

Door bovengenoemde vereniging zullen hiervoor eerste-
dag-enveloppen beschikbaar worden gesteld tegen de prijs 
van 50 c. per stuk. De netto opbrengst zal ten goede 
komen aan bovengemeld doel. Gegadigden die één of meer 
van dergelijke enveloppen wensen te ontvangen, kunnen deze 
per postwissel bestellen, geadresseerd aan de „Filatelisten
vereniging Nieuw-Guinea", Post Restante, HoUandia-haven, 
Ned. Nieuw-Guinea. 

Per enveloppe, voorzien van één serie der bedoelde zegels 
van ƒ 1.— nominaal is een bedrag verschuldigd van ƒ 1,50 
voor normale toezending per luchtpost. Voor eventueel 
„aantekenen" is een extra bedrag van ƒ 0,25 per enveloppe 
verschuldigd (dus totaal ƒ 1,75). Indien meerdere envelop
pen en aan verschillende adressen worden gewenst, dan 
moeten de namen en adressen duidelijk op het postwissel-
strookkje worden gemeld (blokschrift of schrijfmachine 
s.v.p.). Geen afzonderlijke brieven over dit onderwerp! 

Wij verzoeken onze lezers zich strikt aan het bovenver
melde te houden daar enkele vrijwilligers onder de ver
zamelaars op Nieuw-Guinea zich bereid hebben verklaard 
het 'werk hiertoe uit liefde voor de filatelie te verrichten 
en zowel adressering als verzending der enveloppen reeds 
veel van hun vrije tijd zullen vergen. 

Alle per normale luchtpost verzonden enveloppen zullen 
van een speciaal eerste-dagstempel worden voorzien. 

Reeds thans danken wij de F.N.G. ook uit naam van onze 
lezers voor dit eerste blijk van leven en samenwerking en 
wij hopen, dat dit ook in de toekomst zal voortduren. 
NEDERLANDSE ANTILLEN. 

Bijgaand geven wij de afbeeldingen van de landschap
zegels en de voetbalkampioenzegels, gemeld in ons juli-
nummer op blz. 166. 

Voor deze zegels schijnen verschillende eerste dagenve-
loppen te zijn uitgegeven; wij zagen althans reeds 3 ver
schillende soorten. 

EERSTE DAG VAN U|,TGirTE 

■••••■■■■• 
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D U I T S L A N D 
B e r l i n 
40 pf blauw Slot Charlottenburg 

E U R O P A 
A L B A N I Ë 

ï e r gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de 
Arbeidspartij verschenen 3 zegels: 
5,50 1 bruin afb. vlaggen 
5,00 1 blauw ,. partij-gebouwv'B 
8,00 1 lilarood „ Marx en Lenin. 

BELGIË 
Ter aanvut l ing van het gemelde in on^ vorige num-

tn<'i op b lz . 197 betreffende de op 17 juli j l . uitgegeven 
2 /egels j ,Koning Leopold I " kunnen wij noj; mede-
deieii, dAi de afbeelding op het zegel van 20 c. is ont 
leend aan een lithografie bewaard in het Museum van de 
D\ ciastie te B:ussel jn dif op het zegel van 2 F . aan een 
tftv'iiiing van Wappers, bewaard in het Prentenkabinet 
te Biussel. De gravering is van de firma MaJvau.x te 
Br ssel, de dtuk geschiedde in heliogravure door de 
Ze;v;ldienst te Mechelen. 

Op 20 au;,'ustu'; ' 1 , werd -̂ en postzegel uilgepeven tra-

gelegenheid van de 4e Biennale tentoonstelling voor 
beeldhouwkunst , die van 25 mei i l . tot 15 september 
1937 in hei Middelheimpark te Antwerpen werd ge
houden. Het ondel werp. de ,, Knie lende v r o u w " van 
d? beeldhouvvc W . Lehmbruck, werd uitgevoerd door 
de heei van Noten te Brussel naar fotografische docu
menten . Het zegel van 2,50 F . , bronsgroen, werd in 
holiogravurc in vellen van 50 zegels gedrukt door het 
Zeg Iweikhuis te Mechelen, waartoe de cilinders werden 
gegr veerd door do firma Melvau . te Brussel. De zegels 
zijn verkrijgbaar van 20 augustus tot 30 september 1957 
en blijven tot nadere aankondiging voor frankering 
geld ig . 

B U L G A R I J E 
D u land gaf de volgende herdenkingszegels uit-: 

loe Europese Basketballkampioenschappen 
44 s t . donkergroen 

75e verjaardag G. Dimitrov 
44 s t . karmijn 

Herdenking 120-jarige geboortedag V. Lewski 
{1837-1957) 

44 3t, grijsgroen 
Herdenking 6e Jeugdfestival te Moskou 

44 ^t. blauw 
Herdenking 50 jaar esperanto in Bulgarije: 

44 s t . oliifarhtig groen. 

Bondsrepubl iek 
Op 15 augustus j l . verscheen een postzegel van 20 pf 

rood en zwart , ter herdenking van de loo-jarige geboor
te dag van Albert Ba Ihn. Dit zegel vertoont het pottret 
van deze man , bekend als Directeur-generaal van de 
Hapag . He t ontwerp voor dit zegel is van de kunstenaar 
Alfred Goldammer te Berlijn. De tweekleurige raster-
diepdruk werd verzorgd in de Bondsdrukkerij te Berlijn 
op papier met watermerk , , D B P " , in een oplage van 
20 miljoen s tuks . 

Op 23 augustus j l . verscheen een postzegel op de ope
ningsdag van de postzegeltentoonstelling SUPOSTA te 
S t u t t g a r t . Dit zegel geeft een schematische voorstelling 
van de lichtwerking van een televisietoe:>tel bij het in-
c .q. uitschakelen van zulk een toestel. Het is een zegel van 
10 (pf) blauw en groen, ontworpen door de kunstenaars 
Miche! en Kieser te Offenbach. De plaatdiiik werd ver
zorgd in de Bondsdrukkerij te Berlijn op papier met water
merk , , D B P " en in een oplage van 20 miljoen s tuks . 

Verwacht wordt op 7 september a .s . een postzegel met 
toeslag van 20 -f 10 (pf) ten bate van de Berlijnse 
dierentuin . Het zegel zal deel uitmaken van de serie 
, .Beroemde mannen uit de Berlijnse geschiedenis" en 
een afbeelding geven van de directeur dier tuin Ludwig 
Heck. 

Op iC september zullen twee postzegels volgen resp. 
van 10 en 40 (pf) als de zg. Europa-postzegels 1957. 
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E N G E L A N D 
jamboreezegels ter gelegenheid van de Jubileum 

lamboree gehouden van 112 augustus in Sutton ParK 
2% d rood 
4 d blauw 
Vt sh groen 

D c m o c r a i i s c h e Republiek 
Op 14 augustus i l . verschenen 2 postzegels ter her

denking van de is te veriaardag van de dood van Ber
tolt Brecht. De zegels zijn m gelijke tekening en ver
tonen het portret van deze persoon. Zegelontwerp van 
Ingeborg Friebel. Rasterdiepdruk van de VEB in 
niilioenenoplage. Zegeiafmeting 27 x 32 nun. beeld
maat 23 X 28 m m . Papier met watermerk DDR en 
Kruisbloem. 

Op 23 augustus j l . verscheen een postzegel van 20 (pi), 
rood en zwart , ter gelegenheid van het IVe Wereld
vak veren igingscongres. Het zegelontwerp van Peter 
Paul Weiss en geeft de afbeelding van 2 wereldbollen 
omslingerd door een band vermeldende Weltgewerk
schafts Kongress, teiwijl het Romeinse ci|fei IV waar
onder een lauwertak mede is aangebracht Het congres 
wordt van 4 tot 15 oktober a . s . te Leipzig gehouden. 

Zegeiafmeting enz. overeenkomstig de vorengenoem
de zegels. 

ITALIË 
10 luni . Herdenking 2000jange geboortedag OVIDIO 

25 lire /war t en oliif Watermerk Sterren. 
In velband met de uitgifte van deze zege! ontvingen 

WIJ van drs W. J . Bijlevelt het volgende commentaar 
hetwelk IS ontleend aan het Esperanti^tenblad , ,La 
P r a t i k o " . 

, ,Het vraagstuk van de postzegel van Ovidio. 
Is er een vergissing in de jarenberekening? 
Zal de verkoop werden beë ind igd ' 
Do Italiaanse Postadministrat ie zal het antwoord 

op de bovenstaande vragen moeten geven Deze zal 
moeten beslissen of de aanduiding van het jaar 1957 aK 
de 2000e terugkeer van de geboortedag van de grote 
Romeinse dichter Ovidius, vermeld op de zojuist ver
schenen horinneringszegel, juist is, dan wel of men het 
jubileum een jaar later moet vieren. De gehele filate
listische wereld (Is di t wel zó, (red.) ) wacht met grote 
spanning het antwoord af. 

Indien de I tal iaanse postadministrat ie zal beslissen, 
dat de tekst , ,BIMIIJ .F.NARIO di OVIDIO 43 aC
1 9 5 7 " zoals te lezen op de zegel fout is, dientengevolge 
de zegel buiten de circulatie neemt, zal deze zeldzaam 
worden en het onderwerp worden van speculatie. 

Door de uitgifte van deze zegel is de oude strijd weer 
opgeleefd over de jarenberekening ten aanzien van de 
tijdvakken vóór en na Chnstus . Indien men de twee jaar
tallen 43 en 1957 optelt verkriigt men de som 2000, 
du, zou IQ57 het jubileumjaar /ijn. Maar tengevolge 
van een andere mening /a l men het jubileum moeten 
vieren in 1958, aangezien er tussen de twee tijdvakken 
geen jaar , , n u t " bestaat . 

Hoe het ook zij het Ovidiozegel heeft reeds zijn 
h i s t o r i e " . 

Nieuwe hoge waarden. Afbeelding St . George (frag
ment van een standbeeld van Donatel lo) . 

500 lire groen 
1000 „ rose 

Frankeerzegel ter bevordering van de verkeersveilig
heid : 
25 lire groen, zwart en rood. 
pakketzegels type 194652: nieuwe waarden: 

40 lire donkerlila 
150 „ bruin 
400 „ donkerolijf 

De 65 L . van de zg. Arbeidsserie is inmiddels ver
schenen op papier met watermerk , , s t e r r en" . 

Een serie van 3 waarden werd uitgegeven ter her
denking van de 200jarige geboortedag van de beeld
houwer Antonio Canova (17571822). 
25 lire bruin buste Canova 
60 „ grijs Hercules en Lichas 
80 .. blauw Paohne Borghei 
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L I C H T E N S T E I N 
Ter aanvull ing van het gerne'de in on> vorige nummer 

op biz. IQ7 kunnen wij thans nog mededelen, dat de 
beide padvindersherdenkingszegcls op 10 september j l . 
eveneen.i verschenen in een miniatuurvellet je van 12 
zegels n l . 6 zegels van iedee waarde 10 en 20 c . met 
sieronilijsting. 

w 
FÜRSTENTUM L! E CHTEMSTÜ [ N 

19 O 7 
9 5 7 

L U X E M B U R G 
Verwacht wordt per 16 september a .s . een serie 

Europazegels met de leuze , ,Een verenigd Europa 
factor van de vrede en bron van de w e l v a a r t " . In af 
wijking van de uitgifte 1956 zal de serie in elk van de 
zes landen van de K.S.G. een eigen voorstelling dragen. 

Als eerste land heeft Luxemburg de zegels aange 
kondigd in de volgende waarden: 

2 fr. donkerbruin, 3 fr. blauwachtig rood en 4 fr 
violet . 

Het ontwerp is van Gusti Mersch Druk loh. Ensch'^de 
& Zn Haar lem, 

De Luxemburgse PTT zorgl per 161,1957 voo, 
eerste dag afstempeling. 

N O O R W E G E N 
3 aug Herdenkingszegels 8ge verjaard.ig van Koning 

Haakon V i l . 
35 ore ood 
65 „ blauw 

Tengevolge van een wijziging in de posttarieven ver
schenen nieuwe waarden: 
50 ore geelbruin (Koning Haakon Vil) 
75 „ roodbru ni idem 
Dienstzegels (Off. sak) 
20 ore blauwgroen 
50 „ geelbruin 
75 „ roodbruin 
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P O L E N 
Op 12 augustus ]1 verscheen een serie van 5 post

zegels gewijd aan beschermde bloemen m di t land De 
zegels ZIJD in rasterdiepdruk vervaardigd op wit papier 
en zijn 
60 gr grijs groen en geel, Carlina aoaulis L 
60 gr blauw en donkergroen Fryngium mari t imum L . 
60 gr , grijs en lichtgeel Leontopodium alpinum Cass. 
60 gr lichtgroen en karmijn Cypripedium calosolus L , 

violet en geelviolet 
60 gr . groen en karmijnviolet, Lil ium Martagon L 

De „egelafmeting bedraagt 31 5 X 39 5 mm 

■ ^ » ■ ■ ■ i > ^ i » i « » » * i » > 

R O E M E N I Ë 
Op 28 jul i verschenen 4 zegel« ter herdenking van het 

6e Jeugdfestival 
20 bani lila afb. affiche 
55 „ lichtgroen idem 

I lei oranje msigne 
1,75 ïei blauw folkl dansen 

WIJ melden het vei schijnen van een Maiinezegol: 
1 75 lex baluwgrocn 

R U S L A N D 
Frankeerzegel (Yvert 734) ver cheen in gewijzigd, 

klemer formaat, 14 X 21^4 m m . 
5 kop rood 
in dito formiat 14 X 21 mm verscheen 
40 kop wapen tekening, kleur lichtrood type aviateur 
(Yvert 1203) formaat 14 x 21 mm 
25 kop blauwgrijs 

Het 6e Wereldfestival van de jeugd, ju l i augustus te 
Moskou werd herdacht met een bijzonder zegel, voor 
stellend een (vrede )du]f uitgevoerd in meerkleuren
druk 
40 kop div kleuren duifmotief 

SAAR 
De beide Europapostzegels welke hier op 16 septem 

ber a s zullen worden uitgegeven zullen in de waarden 
20 en 35 Fr zijn ^ 

I J S L A N D 
Hoge waarde 

25 Kr gnj'^zwart Bessastadir 

Z W I T S E R L A N D 

40 c 
60 c 

Op 16 september 1957 verschijnt hier een serie van 
6 dienstzegels voor gebruik doo het Internat ionaal 
Bureau van de Wereld post vereniging te Bern De serie 
zal bestaan uit de volgende waarden 

5 c grijs, gedenkteken der U P U te Bern 
10 c. groen, Pegasus, plastiek aan het gebouw der 

UPU te Bern 
20 c rood, als 10 c . 

blauw, als 5 c, 
bruin als 10 o. 

2 Fr purper, als 5 c 
Het 01 twerp voor de 10, 20 en 60 c is van E n e Poncy 

te Grange Canal en het ontwerp voor de 5 en 40 c 
2 Fr IS van Hans Thoni te Bern De graver mg der zegels 
geschiedde door Karl Albrecht Bickel te Walenstadt
berg De zegels werden in de drukkerij der P I T te Bern 
in rota t iep laatdruk vervaardigd met zegelafmeting 
29 X 24 mm (beeldmaat 26 X 21 mm) in vellen van 
50 zegels op papier zonder vezel De zegels worden zowel 
ongtstempeld als gestempeld door de P T T ain het pu
bliek verkocht 

Op dezelfde datum verschijnen ook 6 dienstzegels ten 
behoeve van de Wereldgezondheidsorganisatie (OMS) 
te Geneve Deze zegels zijn in dezelfde waarden en kleu
ren als bovenstaande zegels en zijn ille in gelijke teke
ning nl het symbool der V N waarvoor een esculaap 
staf Het zegelontwerp is van Hans Thoni voornoemd 
en de gravering van Albert Yersin te Mont sur RoUe 
Druk , zegelafmeting papier en vellen overeenkomstig 
de vorengenoemde zegels Ook deze zegels zijn bij de 
P T T zowel ongestempeld als ge^tempeld verkrijgbaar 
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B U I T E N E U R O P A 

A R G E N T I N I Ë 
Hier verscheen een herinneringszegel ter herdenking 

van de 150e verjaardag van de verdediging van Buenos
Aires tegen de Engelsen met een afbeelding van de 
Kerk van Santo Dommgo 
40 c . smaragd groen 

JiÜ : 

A U S T R A L I Ë 
In de maand november a.s zullen 2 postzegels worden 

uitgegeven gewijd aan de geestelijke betekenis van 
Kerstmis De waarden dezer zegels zullen re p 3 ^ en 
4d zijn en een afbeelding geven van een biddend kind 
en de ster van Bethlehem Zij zullen in hetzelfde hori
zontale formaat zijn als de vroegere Cobb & Co zegels 

Aanvang 1958 zullen 2 postzegels worden uitgegeven 
gewijd aan het Australische Oorlogsgedenkteken te 
Canberra Het zullen zegels zijn in de waarde van 5}^ ^ 
in samenhang gedrukt in een zelfde vel Zij zullen de 
binnenpla i t s van het gedenkteken met de koepel van 
de Herdenkingshal op de achtergrond afbeelden, terwijl 
op het ene zegel een matroos en een vliegenier en op het 
andere zegel een soldaTt en een marva als bijfiguren zijn 
aangebracht De afbeeldingen zijn weergaven van 
mozaïek; welke door Napier Waller zijn vervaardigd 
om in bedoelde Hermnermgshal te worden aangebracht 
Deze zegels zuilen in dezelfde afmeting zijn als het on
langs verschenen zegel van de Kon Vliegende dokters
dienst , dus m horizontaal formaat 

Van het op 17 april jl verschenen zegel „Verantwoor
delijk Bestuur in ZuidAust ra l ië" zijn 31 246 440 
exemplaren verkocht 

BRAZILIË 
De heer Filet te Sao Paulo meldde ons de uitgifte 

op I augustus jl van een postzegel van 3,30 Cr $ ter 
heidenkmg van het eeuwfeest v i n de geboorte van 
Baden Powell de stichter der padvinderij 

Dit zegel was niet klaar om op de geboortedag van 
Baden Powell te verschijnen, daarom verscheen het 
op de openingsdatum der Jamboree l o Engeland De 
druk gesehiedde in vellen vin 50 zegels (10 hor en 
5 vert ) op papier met zijde vezels en zonder watermerk 

Hef zegel \er toont het portiet van B P waarnaast 
het padvindersembleem terwijl in de rechterben eden 
hoek he Zuiderkruis is afgebeeld, het wapen van Bra 
zili^ m de Franse lelie Druk van de Munt (Casa da 
Moeda) Op de eerste dag van uitgifte werden 2 bijzon
dere stempels gebruikt te Rio de Janei ro , nl dat van 
de Dag van de Postzegel w Ikc ieder jaar op i augustus 
wordt gevierd (ieder jaar hetzelfde stempel doch met 
gewijzigd jaartal) en een '■peciaalstempel betrekking 
hebbende op deze zcgeluitgifte 
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Op Z4. oktobei a s zal een speciale postzegel worden 
uitgegeven gewijd aan het Braziliaanse Bataljon m 
Egypte ledere weck vertrekt er van Rio de Janeiro een 
vliegtuig naar Egypte met de post voor het genDcmd 
bataljon De daarmede vervoerde post geadresseerd 
aan Secao de Correio do t 'Exerci to Ministerio da 
Guerra Pra?a da Republica Rio de Jane i ro , ontvangt 
een bijzonder rond stempel met een vliegtuig en m-
chrift fn iedere week de gewijzigde da tum 

Britse postkantoren iii de Persische Golf 
Opdrukken op de Engelse Jamboree zegels 1957. 
Nieuwe munt aanduiding N P (naye paise) . 
15 N P op 2 % d 
23 N P op 4 d 
75 N P op 1/3. 
xowel zonder als met opdruk GATAR of BAHRAIN 

Deze opdrukken worden gebruikt m Bahrain Kuwait 
Qatar en Muscat & Dubai 

reizigei David Thompson overleed werd herdacht met 
de uitgifte van een herinneringszegel 
5 c blauw afb Thompson met sextant en landkaart 
van N Amerika 

CHINA (Volksrepubl iek) 
Op 10 augustus j I verschenen de twee eerste waarden 

van een serie van 4 postzegels ter herdenking van de 
30ste verjaardag van het Cbmese Volks Bevrijdings 
l£ger De verschenen waarden zijn 
4 fen donkerviolet opstand te Nanchang 
8 fen brum het 8ste leger op weg naar het oosten de 

Gele rivier overtrekkende 
Deze zegels zijn m de afmeting 44 X 30 m m en met 

tandmg 14 ongegomd 
Verschijning verwacht van 

4 fen donkergroen samenkomst der Rode legers te 
Tsmkangshan 

8 fen donkerexil'? b-^vrndinr var Nankin 

""CANADA 

CANADA 
Ter gelegenheid van het op 14 augustus j l . te Ottawa 

aangevangen 14e ü P U congres verschenen op die da
tum 2 postzegels nl 

5 c blauw, afbeelding van gebouwen 
15 c blauw posthoorn waarm een wereldbol 

De 5 e IS in gewoon formaat en p-edrukt m vellen van 
100 zegels, met plaatnummers i en , en de 15 c . is m 
groot formaat, gedrukt m vellen van 50 zegels met 
plaatnummer i 

Het feit dat honderd j a i r geleden de ontdrkkings 

Ü O M I N I G A A N S E R E P U B L I E K 
Nieuwe serie van acht waarden waarop de beeltenis 

voorkomt van 7 winnaars en i winnares van d t gouden 
medaille behaald tijdens de Olympische Spelen te 
Melbourne 1956, uitgevoerd in meerkleurendruk met 

Sortret van de speler die de vlag van zijn (haar) land 
1 de hand heeft De waarden zijn 1 ,2 3 , 5 , 7 , 1 1 16 

en 17 c 
Afgebeeld zijn Lars Hall (Zweden) Betty Cuthbert 

(Australië) Egil Danielsen (Noorwegen) Alain Mimoun 
(Frankrijk) Norman Read (N Zeeland) Robert Morrow 
(Ver Staten) Chris Brishe (Eng ) en A Ferreira da 
Silva (Brazilië) 

Er verschijnen ook drie verschillende souvenir veile 
tjes ongetand en getand ' Zou het soms kunnen zijn d a t 
de schatkist van deze republiek geld nodig heeft? 

E G Y P T E 
Van de in ons vorig nummer gemelde bevrijd mgssene 

geven wij hiernevens de afbeeldingen 
Eveneens dt afbeelding van het herdenkingszegel 

Na t Vergadering (zie vorig nummer ) . 
Nieuw uitgekomen zegel 

T m liln S T F P H F A R D N H O T P L 

L l l i l U l l A M I I l A 

F O R M O S A 
Op I I augustus 1 verschenen ook hier postzegels 

en wel 3 stuks m gehjke tekening gewijd aan het pad-
vmdersjubileum en zijn stichter Baden Powell De 
zegels zijn m plaatdruk vervaardigd bij de C E P W te 
Taipeih op papier zonder watermerk en zonder gom 
en met tanding xz Het zijn 
40 c roodhla Embleem der padvinders en cm-
$ I , — groen . blecm van de Jamboree in Enge 
$ I 60 blauw land 

I N D O N E S I A (Rep . na 1 0 - 8 - 6 4 ) 
WIJ beelden hierbij 2 der zegels af gemeld m ons vorige 

nummer op blz 198 en uitgegeven op 12 ]uli j l ter ere 
van de coöperatie 

De 10 sen IS m ..ehjke afbeeldmg ais de 50 sen en 
de X Rup in gelijke afbeelding als de 15 sen. 
R l o u w 

De 10 en 50 sen van de serie 1954 zijn uitverkocht . ' In 
varband hiermede zijn nu de 10 sen en de 50 sen van 
, ,d ierensene ' van ar opdruk Riouw' voorzien. 

P A K I S T A N 
Verschenen zijn drie zegels ter herdenking van de 

10 jarige zelfstandigheid; alle zegels hebben gehjke af 
beeldingen 
i ^ a ichtblauw 
4 a oranje 
13 a violet 

Op deze zegels wordt m beeld gebracht de vooruitgang 
m Pakistan m de afgelopen zo jaar door een klein takje 
(1947) en een volgroeide boom (1957) Vervolgeub ziet 
men de in die jaren m tiednjf gestelde fabrieken, aard
gas, jute- cement ^n papierf ibneken 

N I E U W E H E B K I D E N 
Begin bcptember verschijnen nieuwe tran keerzege Is 

van deze eilanden in de Stille Oceaan zowel met een 
Franse als met een Engelse tekst 

De waarden zijn 
5 10 15 20 et Gezicht op Port-Villa 
35 , 30 40 en 50 et afb visser 
I 2 en 5 r meisje dat melk van kokosnoot d r m k t 

V E R E N I G D E S T A T E N VAN A M E R I K A 
Aan I h e Americain Philatelist ontlenen wij no de 

volgende gegevens omtrent vroegere uitgilten 
Het op 4 j u n i j t verschenen zegel van 3 c Oklahama 

bt ia t werd ontworpen door William K Schrage Het 
beeld werd gebraveerd dooi Matthew D Fenton i de 
letter'- en cijfers door George H Hubcr 

Het op 22 mei jl verschenen zegel van 3 c S taa l 
mduatrie werd ontworpen door Anthony Petrucelli n 
gemodelleerd door Charle R Cinckering D " afleetding 
werd gegraveerd door Richard M Bower en de letter«! 
en cijfers door John S Edmondson 

Het op 10 ]uni jl verschenen 3 Vlootrevue te | ames-
town zegel werd ontworpen door Richard A Gendei s en 
gemodelleerd door William K Schrage Het beeld werd 
gegraveerd door Richerd M Bower on de etters en 
cijfers door Robert J Jone 

Het op juli )1 verschenen ( c zegel Amerik-^anse 
vlag werd ontworpen dooi Victor S McCIoskey Jr en 
gegraveerd door Charles Brooks voor wat de afbeelding 
en door John S Edmondson wat omlijsting letters en 
cijfers betreft 

Op I augustus )1 zal een postzegel verschijnen m 
een nieuwe serie Kampioenen der Vrijheid Dit eerste 
zegel zal een afbeeldmg geven van wijlen Ramon Mag-
saysay president van de Phi l ipp inen die op 17 maar t 
de dood vonu bij een vliegtuig ongeval Het zegel zou 
m drie kleuren worden vervaardigd m een oplage van 
120 miljoen stuks 

Van Amerikaanse zijde bereikt on^ het bericht da t 
de verkoop van de op 4 juli ] 1 verschenen zegel 4 et 
(Independenc Day) U S A vlag (zie afbeeldmg aug -
nummer) gestaakt zou zijn vermoedelijk op grond van 
het feit, dat de afstempeling van deze zegel een be
zoedeling van d» Amerikaanse vlag aldus een wets
overtreding betekent Het mag verwondering wekken, 
d a t de voor deze utgifte aansprakelijke autori tei ten 
eerst daarna met een dergelijke uiterst belangrijke 
wetsbepaling rekening moeten houden 
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en werenigiiigsiiieuws 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
Secr D J G Verzijden, Godelindeweg 
44 Naarden Tel K 2959—5427 
Aldelmgssecretariaten 

ALKMAAR J P Lienesch, Kennemers in -
gel 2, A l k m a a r Tel 3957 

ALMELO A H Jansen , Bornerbroekse -
s t i a a t 28-B Almelo 

ALPHEN a /d RIJN J C Meijer Zaalberg-
st aat 52, Alphen a /d Rijn 

AMSTERDAM Fd Verff, Maasstraat 20 B, 
A i s t e rdam-Z Tel 721378 

APELDOORN B ten Hoopen, Jach t l aan 
13 J Apeldoorn 

\RNHLM J F W Uylenbe ig , Is Evei Is
la in 19-1 Al nhem Tel 22450 

30DEGRAVEN M Trouw, Pi insensti aat 
37 Bodegiaven Tel 2126 

BOSKOOP C Bulk. Reijerskoop 142, Bos-
k jop Tel 3043 

CASTRICUM W M Hendr ikse , Kon Wil 
h'^lminalaan 26 Cast r icum 

COEVORDI' N H Gerr i ts , Hol thone D 8, 
C iambbe igen 

CURACAO J Evei ts , De RouviUeweg 69, 
Wil lemstad 

DEVENTER C Pohlmann, Schoolstraat 22, 
D^ventei 

DORDRECHT P Kraaijeveld, Singel 190 
D o i d r e c h t Tel 4858 

GOOI- EN EFMLAND Secr C M Rog
geveen Nolaeweg 14a Bla i icum 

s-GRAVENIJAGE P A F Bloys Van 
Ties long Pi ins Sadeesti aat 22-A, Den Haag 

H'VARLEVI J H Geei l ings, Cesai F ranck-
lacin 13 Heemstede Tel Haar lem 38759 

KROMMENIE S N Lutt ik Oran ies t i aa t 3, 
W o i m e i v e e i Tel 81169 van 7 30—17 30 uur 

LEIDEN Dl K A Andriesse, Temminck-
s t idd t 2 Leiden 

1 OCHEM J H Boom, ViUapaik L 96, Bar -
chem 

MONSTER J M Neeivooi t , Molenweg 44, 
M j n s t e r 

NIJMEGEN B A Ont iop , Zebi as t raa t 3, 
Ni imegen Tel 31277 

b f E E N W l l K P J Heidinga, Meppelerweg 
67 Steenwijk 

TWENTE J Velleman, Nieuwst raa t S, 
Hengelo Tel 2681 

u r R E C H T 11 M van de r Voort, Rubens
laan 81 Ut iech t 

VLAARDINGEN P J Slangen Merel laan 
45 Vlaardingen 

VOORBURG Ir J Stpkes, Hoekwate r s t r aa t 
82 Vooibuig 

VOORSCHOTEN J C Nell, Narc iss t iaa t 
10-bov , Voorschoten Tel 2248 van 9—5 

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

^leuwe leden 2266 E de Blouw, Rem-
b i d n d s t r 97 Steenwijk 2163 J C de Goede, 
Do t t e rb loems t raa t 9c, Vlaardingen was lid 
to t 31-12-56 bedank te wegens voorgenomen 
emigra t ie 225J Dr I van Bue ien Mezenlaan 
52 Den Haag is erel id v d Algem Postz 
VLiz ver Indonesië , 2252 A Hoogeiweif , 
Messehaer tp le in 41 Vlaardingen, 2251 G Ha-
winkels , Lo ien tzkade 84, Haar lem 987 Het lid
maa t s ch ap van wijlen de heer H Pasno te 
Deven t e r word t vooi tgezet door diens zoon, 
(het nummei blijft ongewijzigd) J P Pasno, 
J a c o b Catzlaan 20, Deventer 2254 E E de 
Cas t ro , Mons Kieckensweg 29, Postbus 203, 
2255 Mevr S Zietse, Valkenweg 10, Ju l i ana -
d o r p , 2256 S S Palma J a n Erasmuss t raa t 13, 
Wil lemstad 2257 P v d Helm Pension Ba-
r e n d r e c h t . Berg Altena 2258 P Rijperman, 
Para l le lweg 19, Ju l i anado rp 2259 P M A 
v a n Eekelen Bonl tos t raa t 5, Willemstad 2260 

VOORZITTERSVERGADERING 

In afwijking van de gedane mededeling aan de secretarissen der verenigin
gen, waarin vermeld werd dat de voorzittersvergadering op 28 september 
te Utrecht in het gebouw van Kunsten on Wetenschappen zal worden ge
houden, wordt medegedeeld, dat deze bijeenkomst zal plaats hebben NIET 
m het gebouw van K en W, maar in het JAARBEURSGEBOUW te Utrecht 
Aanvang 2 30 uur. 

H H V d Koog Louise de Colignylaan, Wil
lemstad 2261 P V d Lande, p / a In tercont l , 
Willemstad, P B 262, 2263 E E T Dulfer, 
Handweg 9, Willemstad, 2262 A C Oostvrles-
land, Moffieweg 17. Willemstad, 2264 G Sey-
b rands . Biesheuvel 26, Emmas tad , 2265 Mevr 
P Brok-Laging Tobias, Ju l iana van Stolberg-
laan 4, Wil lemstad, 2268 Mevr A P iekema-
Koopman 17 rue de 1 Esplanade, Brussel , 
2269 Mevr J Busquet -Smeenk, Egmonds t r 
16, A lkmaar 2271 Mevr E G C Beijaarp-
Holscher , Groesbeekseweg 198, Nijmegen, 2272 
Mej G M E van Steenbergen Van Spaen
s t raa t 29 Nijmegen, 2273 IJ v d Veen Gel-
n a w e g 8 1 Zuuk, gem Epe, Veluwe, 2274 
Liauw P a k Chi, 28 Djalan Perdagangan Me-
dan Sumat ra 

Opnieuw ingeschreven 2267 P L WiUemse, 
Voordamweg 4, Hel lendoorn, 378 S Simoni-
des, Menkemaborg Uithuizen 

Oyerieden 1795 H A Binnendijk, Suraba ja , 
628 E Wiersema Haren prov Groningen, 
987 H Pasno Deventer , 903 Ir A A Boon. 
A m s t e i d a m 

Afvoeien 1741 P Hekking , Ni.imegen 
Royeren wegens wanhetalmg 1107 J Blok-

kei Be ihou t , 540 N Breedveld. Ro t t e idam 
1286 G B Schmidt , Leiden, 964 C G van 
Spronsen Vooiburg 1610 P Letteboer, Alme
lo 

Nummerwijziging 1401 W K J Soui en, 
Spor t laan 57, Vlaardingen wordt gewijzigd in 
nr 2275, 769 S W Dijkstra Voorstraat 4 Eg-
mond aan Zee, word t gewijzigd in nr 2270, 
2126 ondel di t n u m m e r woi dt opnieuw weer 
ingeschreven W C Z Hinderks , Nachtegaal-
s t i aa t 44, Almelo 1017 op dit nummer s taa t 
ingeschreven c W Evers , te Wehl A 14, 
he t j aa rboekje geeft aan Boxbeigerweg 190 
t e Deventer 

Gelieve a a n v i a g e van boekjes en inzen
dingen voor he t rondzendverkeer vanaf he 
den te l i ch ten aan de d i i ec teu r voor l o n d -
zendmgen, de heei Dr H Schouten Nieuwe 
Hi lversumseweg 24, te Busstim 

) 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ B R E D A " . 
S e c i s e M e v r C G H B o d e - F l o h i l , 
G i n n e k e n w e g 108, B r e d a 

Nieuwe ledeji 339 A J Hagens Veemarkt -
s t i aa t 28 (Nor Eui Be) 078 Mevi Kr iens-
V Someren Bi and Maiksingel 3 (Nor Eur 
B e ) 317 L A van der Does, p / a Reseda-
s t i aa t 18 (Noi) 327 M H Thieller Nieuwe 
Boss t iaa t 41 (Nor Eur Be) allen te Breda 
660 Mevr e Korver , Valkenswaaidseweg 31, 
Aals t -Waalre (Nor Eur Be) 

Ouer leden 371 H J F Smelt, Waalwijk 
Ronazendmgen By u en anderen , ,sluime

r e n " nog mil joenen double t ten , wach tende op 
h u n n ieuwe bes temming Duik eens In kas 
ten, kis ten en koffers, haal uw zegeltjes te 
voorschijn en maak een paar boekjes voor de 
rondzendingen Onze Admin i s t ra teur J Mole
naa r . Koning innes t raa t 39, Breda, weet er wel 
weg mede , hij zal u gaarne alle gewenste in

l icht ingen ve i s t i ekken en u op bestell ing 
b lanco boekjes toezenden De prijs bedraagt 
l e sp 40 + 4 en 35 + 8 cent en kan worden 
voldaan door overmaking op post rekening 
135259 

Ledenvergadering 14 oktober 1957 
Verloting By de driemaandeli jkse ver lot ing 

voor de leden bui ten Bieda woonacht ig vie
len de volgende prijzen Nr 3, 12, 20, 47 105, 
112, 135, 150, 154 165, 166, 180, 194, 206. 234, 
241, 342, 395. 469, 523, 610. 704 

Adreswijziging C L Toorop. Graaf Hen
dr ik III- laan 75 Bieda wordt Spoorlaan 64, 
Oss 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „HOLLANDIA" 

Secr A D Aeijelts, Tolakkerweg 54, 
HoUandsche Rading (Utr) 

Ka7iciidaat-ieden 70 Ii J A van Diiessum. 
Cliostraat 55 Amste idam-Z 389 P J G Korf 
de Gidts Hai ingvl ie ts t raa t 8 Amsterdam-Z 
388 G de Scheemakei , Joos de Mooi s t raa t 
5-II1, Amste rdam-W 411 J van Dongen I in-
naeuss t raa t 57 Amste idam-O 

Aanmelding ingetiokken 394 K Jonker^ 
Amste idam-W 

Nieuw lid Mevr H C W Rasker-Blat ter , 
A m s t e i d a m - Z — 

Ledenveigadering Vrijdag 27 september 
1957 te 20 15 uur m hotel Kiasnapolsky . 
Warmoess t r aa t Amsterdam-C De veiling 
w o i d t gehouden van 19 30—20 15 uur 

Kanaidaat-lid 411 J van Dongen Linnaeus-
s t raa t 57 Amste idam-O 

HAAGSCHE PHILATELISTEN VER
ENIGING Secr G H C van Dijk, 
Tortellaan 42, Den Haag, Ledenadmi
nistratie Mr Ant van der Flier, Tor
tellaan 69, Den Haag 

Ka?ididaat-(eden G Zalmé, Riouwstraat 49 
Den Haag H A Korpel Jozef Israelslaan 
174 Rijswijk (Z H ) M Zondag Soestdijkse-
kade 878, Den Haag P J Schotman Lun te -
r e n s t r a a t 57 Den Haag J J Molenaar, Hui 
ze , De Weiveihof , Westzaan M P van 
Blijswijk, Belgische Plein 29 E Schevenm-
gen . C J M Zaaye i , Goudreinets t raa t 199, 
Den Haag 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING Secr H G v d Wes-
teringh, Tolsteegsingel 17bis, Utrecht 

Bestuursvergadering dinsdag 17 sep tember 
a s des n m 7'/! uur in „De Poor t van Kleef" 
aan de Mariaplaats , te 8'/: uur gevolgd door 
de jaarl i jkse vergader ing van H H Sect ie
hoofden met bes tuur 

Ledenvergadering op dinsdag 24 septem
be r des n m 8 uur In Tivoli Agenda o a 
Jaa rve r s lag secretar is 

Nieuwe leden 2 kandidaat - Ieden vermeld 
In he t augus tusnummer . 
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Overleden C Weyers , U t i ech t 
Bedaiikt P Fr ima, Hi lversum R M Nij-

hoff, Wijk bij Duui stede 
Verzoet< De penningmees ter veizoekt de 

leden de contr ibut ie 1 septembei 1957—1 sep-
tembei 1958, zijnde f 7,50 vooi s tadsleden en 
/ 6,— vooi bui tenleden, over te maken op 
pos t ieken ing nr 36991 ten n a m e van de pen
ningmeester u Ph V te Ut i ech t U veimijdt 
h ierdoor d e incassokosten en bespaar t de 
penningmeester veel werk 

INTERNATIONALE VERENIGING 
„PHILATELICA" Secr D O. Kirch
ner, Rietzangerlaan 5, 's-Gravenhage, 
tel 393838 Beheerder Centraal Leden-
register N F Hedeman, Valkenbos-
kade 86, Den Haag Tel 390857 
^ /de im^ssecre ta r i s sen 

AALSMEER (Ar ) A Filius, Kerkweg 6, 
Aalsmeei 

AMERSFOORT ( A t ) A E Dudok van 
Heel DiUenburglaan 2, Amersfoort 

AMSTERDAM (Am) R V d Velde Rozen-
daals t raat 8 hs, Amstei dam-O 

DEVENTER (Dr ) T van Heuvel Br ink-
greverweg 35, Deventer 

DRIEBERGEN (Dn) R J Kok Linden-
laan 16 Driebeigen 

EMMEN (Em) A Kuipei s N o o i d b a i g e i -
s t i aa t 106, Emmen 

ENKHUIZEN (En) Jac Kolman Nooi der 
w e g 22, Enkhuizen 

F I A K K E E (Fe) F van Hei wijnen, Mei-
dooins t i 8, Middelharnis 

GOES (Gs) Dr Ch J Phi l ips A J - k o d e 
11, Goes 

s-GRAVENHAGE (Gv) C L Bakker , Ful-
tons t raa t 239 s-Giavenhage 

HAARLEM (Hm) J Elsenbioek Muide i -
slotweg 117, Haar lem 

HARDERWIJK (Hk) W A P lonk , Leuve-
numseweg 31, Haiderwi jk 

t HOGELAND (Hd) J Klip, Torens t i aa t 
A 80, Ui thuizermeeden 

't KABINETSTUK (Kk ) G J Mmholts 
Stadsweg 3, Ooste ihogebrug ( G r ) 

KAMPEN (Kn) W G Ch Albrecht Mdu-
i i t s s t i aa t 16, Kampen 

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

l ANGEDIJK ( L k ) P Schoenmake i , 
Dorpsstraat 173-A Zuid-Schai woude 

LISSE (Le) G Segers Pzn , Kanaa l s t i aa t 
70, Lisse 

LOBITH (Lh) Wnd C van der Linden 
Tolstraat 11, Lobith-Tolkamei 

MAASTRICHT (Mt) A Schreppeis , Min 
Talmas t raa t 31, Maast r icht 

MEPPEL (Ml) H Rondhuis Soembast r 
28, Meppel 

NOORDWIJK (Nk) S A V d Oevei , Pan-
huiss t raat 34, Noordwijk 

G J PEELEN (Gp) A v d Beige , Koi t e 
Ring 15, Bruinisse 

DE POSTHOORN (Ab) J v d Hoek, 
Graaf Jans t raa t 128, Sl ikkerveei 

ROTTERDAM (Rm) J F van Golde, 
Noordmolenst raat 6-B, Rot te rdam 

SCHOUWEN-DUIVELAND (Sd ) J van 
Urk, P D de Vosstraat 8, Ziei ikzee 

SOEST (S t ) A J Meijer, Ossendamweg 20, 
Soest 

TIEL (Tl) A C van Haat ten , Pr inses 
Manjkeweg 63, Geldermalsen 

UTRECHT (Ut r ) B Kesting, van Maas-
dijkstr 7, Zui len-Utrecht 

VENLO (Vo ) E Heij tmg, He iunge rweg 9, 
Venlo 

VLISSINGEN (Vn) C W Louwerse , Paul 
Krugei s t raat 40, Vlissingen. 

WALCHEREN (Wn) N A Malcorps, P a r k 
de Griffioen 24, Middelburg 

WEERT (Wt) Mej L Weei ts , Wilhelmina-
smgel 36, Weert 

WEESP (Wp) H J Meenink, Middenstr 
64, Weesp 

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

ZEIST (Z t ) J Schippei , Tesselschade-
laan 11, Zeist 

ZWOLLE (Ze) E Gillet, Viol ie ienst raat 
23, Zwolle 
Vergaderingen en bijeenkomsten 

Aalsmeer le dinsdag, 20 u u r Gebouw 
„I rene" , Kanaals t raat , Aalsmeer 

Alblasserdam le maandag , 20 uur , Gem -
Secietar ie , Molendijk, Kinderdi jk 

Amersfoort le donderdag , 20 u u r Zaal 
Ameisfoortse Gemeenschap, Pau lus Buyslaan 
1, Amersfoort 

Amstelveen 3e woensdag, 20 u u r ,,Het 
Dorstige Hert" , Amstelveen (Afd Aalsmeei) 

Amsterdam l e donderdag , 20 u u r „Mo
d e m " , Kle ine-Gar tmanplantsoen, Amstei d a m 
(vergadering) 3e donderdag , 20 uui Mo
dern (ruilen) 

B) umisse( Na convocatie (Afd G J Pee-
len) 

Deventer le vrijdag, 19 30 u u r . „De Her 

eniging" , Grote Poot 2, Deven te r 
Driebergen 2e woensdag, 20 uur Nutsge-

bouw, Boss t iaa t 9, Dr iebeigen 
Emmen 2e dinsdag, 20 uur Hotel Gr imme, 

Sta t ions t raa t 16, Emmen 
Enkhuizen 3 oktober, 20 uur Oianjezaal , 

K a a s m a i k t 4, Enkhuizen 
Goes 3e i lnsdag, 19 30 uur Hotel Centi aal, 

Markt , Goes 
's-Gravenhage 4e woensdag, 19 30 uu i 

Parkhote l , Molenstraat , Den Haag, 2e woens
dag, 19 30 uur Cafe-Rest 1 Espe iance , Laan 
V Meerdervoor t 205 A, Den Haag rui lavond 
iedere za te idag 1—5 uur , „Amicit ia ' West-
einde 16, Den Haag (Beurs) 

Haarlem 3e vrijdag, 20 u u r H K B Tem-
pel iers t raat 35, Haar lem 

Hardei wijk le woensdag, 20 uui Hotel 
Baars , Kerkplein, H a i d e r w y k 

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

Kampen 2e woensdag, 20 uur De S tads-
he rbe rg ', IJsselkade, Kampen 

Z-tsse 18 j en ouder le dinsdag lu i lavond 
2e dinsdag, junioren 3e woensdag, alle bi j
eenkomsten in de B L O -school, Laan v Rij-
chevorsel 

Lobith wordt nader bekend gemaak t 
Maastricht 2e maandag , 20 u u r Rest 

Pr ins van Oranje, Grote Staat 45, Maast i icht 
Meppel 2e maandag, 20 uui Zaal Donker , 

KI Ovei s t raat , Meppel 
Middelburg 3e dondeidag, 20 uui ,De Een-

d i a c h t Gio te Maikt , Middelburg 
Middelharnis Na c ^i">vocatie 
Noordschaiwoude a convocatie, 20 uur* 

Hotel Burg B 29 <x|oordschai woude 
Nooidwi}k 2e dinsdag 20 uui Hotel De 

Z e e l e e u w ' , Kon Wilh Boul 2, Nooidw-ijk 
Oostburg le maandag, 19 uui Hotel ,,De 

Eenhoorn Maikt , Oostbuig (Afd Land van 
Cadzand) 

Oosteihogebrug (Gi ) Na convocatie (Afd. 
't Kabinets tuk) 

Rot terdam le dinsdag, 20 uur Zaal Tr ia 
non, Groene Hilledijk 33 Rot te rdam-Zuid , 
vergader ing ande i e dinsdagen 20 uui zelfde 
adres , rul len en eventueel veilen 

Rijswijk woid t nadei bekend gemaakt 
Äoest 2e en 4e vrijdag, 20 uur " De 

S c h o u w ' B n k t s t i a a t 47, Soest, v e r g a d e i m g 
en rui lavond 

Tiel na convocatie, 20 uur Hotel De Zon ', 
V a i k e n s m a i k t 3, Tiel 

Uithuizen 2e woensdag, 20 uui ,,De Rank ', 
Ui thuizen 

Utrecht 3e donderdag, 20 uui Café-Rest 
, ,Vredenburg ', V iedenbu ig 3, Ut recht 

Vcnio 2e dinsdag, Café-Rest Schreu i s , 
Lomst raa t 5, Venlo 

Vlissmgen 3e donderdag , 20 u u r „ S t r a n d 
hote l" , Boul Evei tsen 4, Vlissingen 

Weert Na convocatie 
Weesp le vrijdag, 19 30 uui kan t ine Fa 

Geesink, Achtel gracht , hoek Sas van Gents t r 
Woerden 4e woensdag, 20 uui ,Concor

d i a ' , Havens t i aa t 4, Woerden, 2e za te rdag , 
15 u u r „Concoidia , Havens t i aa t 4, Woerden, 
(ruilbeurs) 

Zeist na convocatie. Hotel Café ,Buiten-
l u s t ' , Montaubans t raa t 8 A, Zeist 

Zierikzee 2e of 3e vrijdag, 20 u u i , in Hotel 
van Oppen Verren ieuwst raa t 12, Zierikzee 

Zwolle l e vii jdag, 19 45 u u r Café-Rest 
„Suisse , Lut tekes t raa t , Zwolle, vei l ing-
avond, 3e za te idag, 15 uui Café-Rest 
, ,Suisse", Lut tekes t raa t , Zwolle, ve rgade i - en 
vei l ingmiddag 

Overleden Gv 2439 J L Fijn van D i a a t , 
St 3908 J A Fleischer, Wo 3937 T de V u e s . 

Afvoeren Ai GM 64 C K Frede i iks 
Bedanken intrekken Vn 401 H Kamphu i s , 

Ar 1197 J Boomhouwei (oudno 4134), Gv 
2772 J G van Klink, Rm 2659 A B r e u k h o 
ven Gv 3577 W van Zeeland (oud no 1271), 
Gs 3820 J Boer (oud no 3821). 

Bedanfcen Mt GM17 C Sassen, Mt GM 26 
W. Sassen, Mt GM 68 M Loyens 

Royement intrekken Gv 3083 Mej M A 
A Kooien At 4294 J Kraa ikamp 

Nieuwe leden Alle 32 kandidaat - leden, v e i -
meld m het jun i - en augus tusnummer WEL
K O M ' " 

Kandtdaaf- leden per 1 januari 1957 En. 
3546 D J Deen, I J m e r t s t i a a t 41, Bovenka r -
spel 

Kandidaa t - leden per 1 juli 1957 Dn J L 62 
J h r F Gevers (19-9-42), Hoofdstraat 191, 
Dr iebergen , Dn 1299 G P J Veisteeg, Van 
Oosthuyselaan 28 Driebergen, Dn 3501 O 
Vlastra, Traay 79, Dr iebergen, Ut 3537 J A. 
Gerwig, Willem van Noor t s t i aa t 66, Ut rech t , 
Zt 1285 A R Kleyn, Park laan 2-B, Zeist, A i . 
4132 C A Vermeule, Stat ionsweg 78, Hoofd-
d o i p Ar 4133 M Versteeg, Marktple in 1, 
Hoofddorp , At 1198 Mevr. G E Meyer-v . 
Leeuwaarden , Celsiusstraat 29, Amersfoor t , 
Dr 1244 G D Withagen, E iasmuss t r aa t 27, 
Deventer , Dn J L 37 J M van dei Ros (12-
6-41) P r ins Hendr ik laan 9, Dr iebe igen , Gv. 
1250 M P van den Berg, Ge ia rd Dous t raa t 
107, Den Haag , Gv J L 3 G J . B r e u k e l a a r 

(9-12-41), Melis S tokelaan 830, Den Haag Gv. 
JL 5 M W Dujardin (13-3-44) Wassenaarse-
weg 155, Den Haag Gv 1261 Mevi M Gioen, 
Lubecks t raa t 16, Den Haag, Gv 1240 H N. 
Groeneveld, v Beuningens t iaa t 34, Den Haag, 
Gv 1194 K J Joels , Ol tmanss t iaa t 32, Den 
Haag Gv 1196 N w Persoon, L v. M e e i -
dervoo i t 205, Den Haag Gv 1249 H Smith, 
Kai el Doormanlaan 39, Oegstgeest, ld 1260 
C A Heeman Rijksst iaatweg 118, Duiven-
drech t ld 1243 J H Zijlstra S w a m m e r d a m -
s t raa t 11, Leeuwarden Cd 1209 A J Bou-
huys Bijlandseweg 8, Lobi th-Tolkamer , Cd 
1211 J F van Burck Binnenweg 21, Lobi th , 
To lkamer Cd 1214 R J. H Gelmers, Pol
derdi jk 14, Herwen (Gld) Cd 1228 F M J . 
C van Hee, t Vestje 5, Oostburg Cd 1232 
G J Jonker , Tols t raat 49, Lobi th-Tolkamer , 
Cd 1233 Chr Mijsbeig, Woonoord „De Ho
ven ' Breskens Cd 1235 G Verdoes, Po lde i -
dijk 14, Hei wen (Gld) Cd 1239 W de Zeeuw, 
Polderdi jk 14, Herwen (G ld ) , Le GM 77 C 
J Ippel (7-10-43) Hereweg 121, Lisse, Le 1207 
L H M Zwetsloot, Here weg 323, Lisse, Rm 
1201 J Jongejan, Claes de Vrieslaan 29-A, Rot
t e rdam Rm 1190 M Rott ier , Rosenveldtstr 
28-A, Rot terdam St GM 69 R J Stalenhoef 
Ji , Middelwijkstraat 74, Soest, Vn 1253 Mevr 
G P J Eekman-Dewi t te , Pa rk l aan 4, Vlis
s ingen, Wt GM 78 C Hellemons (17-7-44), 
Wilhelminasingel 18, Weert Zt 1200 R M 
Hiis t , P a i k Arenbe ig 57, De Bilt ( U t r ) , Zt 
1193 Mej G E Moiselt Oude Arnhemseweg 
271, Zeist, Ze 1246 L Eikelboom, Vondelkade 
33, Zwolle Ze 1248 C G Langelaar , Wold-
bergweg 2, Post t Harde Ze GM 76 D G. 
S t e i en (12-7-48), Hor tens ias t raa t 130, Zwolle 
At JL 90 Mej A L Bosch (8-2-43) Gasthuis-
laan 6-C, Amersfooi t , Dn 3522 M J Smit, 
Arnhemse Bovenweg 78, Dr iebergen, En 3563 
B Brouwei , Oosterduk 41, Andijk Oost, Gv 
3512 Mr W Fabe l , Van Necks t raa t 13, Den 
Haag Gv 3572 J Th L van der Hoeven, 
l e V d Boschstraat 202 Den Haag, Gv 3573 
C Vdn Katwijk, Achtel om 7, Delft Gv 3576 
H J van Namen, Barendszs t raa t 69, Den 
Haag , Gv 3516 M Zondag, Soestdijksekade 
878, Den Haag Hd J L 86 J H Ipema (10-3-42) 
K a t e i s h o i n 6, Uithuizen Kn 3510 L Hen-
nink. Wijk 5-50-A Urk , Cd 3534 P Risseeuw, 
Wests t raat 36, Oostbuig Cd 3535 J Wilschut, 
Pr inses Bea t r ixs t i aa t 113, Schoondijke, Rm 
3564 H J Carnas , Albiegt Engelmans t raa t 
30-A Rot te idam Rm 3568 Jac Molendijk, 
Den Her t igs t i aa t 39-B Rot te rdam-Z Vn 
3526 Jac J Andriessen, Bouwen Ewouts t raa t 
1, Vlissingen, Vn 3561 J Cremers , Pres 
Roosevelt laan 136, Vlissingen, Vn 3538 N C 
Smit, Boulevaid Bancke i t 18, Vlissingen Wp 
GM 79 A Orsel (13-2-44) Utrechtseweg 68, 
Weesp , Wp 3531 H G Orsel, Utrechtseweg 
68, Weesp, Ze 3509 J R Gl oen Coetsstraat 
7, Zwolle, Ze 3558 Ds L A Snijders, Tessel-
schadest i aat 39, Zwolle 

Kandidaat'huisgenootlid Rm 3518 Jac Soe-
ter , Rosestraat 130, Ro t t e idam St 3958 Mevr. 
J W Vermeulen-wei ner , Hell ingweg 18, 
Soestdijk 

Verandering tan afdeling Gv 466 K Dek
ker , Schuurmans t r aa t 25, Zwolle, thans Afd. 
ZWOLLE Vo 1763 S R Koalsie, Imobilia-
s t raa t 8, Ro t te idam, thans Afd ROTTER
DAM, ld 3028 J L G V d Broecke, Don
ke reweg B 105-A, Noordgouwe (Zld ), t hans 
Afd SCHOUWEN-DUIVELAND, Wn. 426 H 
A Ponse, Herenweg 105-B, Heemstede, t hans 
Afd HAARLEM St At 1988 Capt J Adr iaan-
se, Tolakkerweg 49, Holl Rading, thans Afd. 
ZEIST, Gv 2065 C R Patist , B ikke lkamp-
p lem 9, Grave , t h a n s INDIVIDUEEL 

Rectt/tcatiC Dr 3773 G van Br ink, Bloem-
s t raa t 1, Deventer , i n t r ekken wegens dubbele 
boeking (Zie Dr 2619 G v. Brenk) 

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

Nieuwe leden 793 W S Wolff de Beer, Vos-
raaeilaan 6, Bussum 837 L van Brandwijk, 
Abtsweg 62 c, Bot te idam-W-2 843 A G Cor-
tenbach , Melkpad 8, Rot terdam-Z-2, 844 A 
Olsen, Herman Robbei sstr 52 c, Rot te rdam-
C-1, 851 Mevr H N Schuddebeurs -Sta t ius 
Muller, Singel 151, Schiedam 

Bedank t 419 J P Erkelens , Rot te rdam-O, 
1160 G H Sevenhuysen, Rot terdam-W-1 

L e d e n u e i g a d e n n g De eers tvolgende gewo
ne ledenvergader ing word t gehouden op 
maandag 30 sep tember a s in de Vergaderzaal 
n r 8 van het Groothandelsgebouw, 2e verd ie 
ping, Hoofdingang A, Stat ionsplein 5 te Rot
t e r d a m Aanvang 20 uui Zaal open 19 30 uur . 
Gewone agenda 

Bezichtiging van de kavels voor de veil ing 
op za te idag 28 sep tember a s m ons clublo
kaal en voor de aanvang van de vergadei mg 
in he t Groothandelsgebouw 

Oktober-vergadermg De ok tober -vergade-
r ing word t gehouden op maandag 21 ok tober 
a s in het Groothandelsgebouw 

Ciubbtjeenkomsten za t e idag van 15 00 t o t 
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17.30 uur in de bovenzaal van Café-Restaurant 
„De Zon", Noordsingel 101 te Rotterdam-
Noord; donderdags van 19.30 tot 22.30 uur in 
Café „De Gunst", Brielselaan 192 te Rotter
dam-Zuid. 

Bibliotheek- De heer De Wit is des zater
dags van ca. 15.30 tot ca. 16.30 uur m ons 
clublokaal m „De Zon" aanwezig voor het 
uitlenen en terugontvangen van boeken en 
tijdschriften uit de bibliotheek. 

Mededelingenbord: Aanvragen om plaats
ruimte op het mededelingenbord dienen te 
worden gericht tot de heer De Wit in ons 
clublokaal (zie onder Bibliotheek). 

AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
„DE PHILATELIST" . Secr.: P . W. Wap, 
Haa r l emmermeer s t r aa t 81-1, A m s t e r 
dam-W. Tel. 125103. 

Bijeenkomsten. Op dinsdag 8 oktober 1957 
komen wij bijeen voor de Ledenvergadering 
en op dinsdag 22 oktober 1957 wordt de jaar
lijkse kaart- en speelavond gehouden. 

De bijeenkomsten, als naar gewoonte, in 
„Krasnapolsky" om 20 uur; zaal open om 
half acht. 

Kandidaat-leden: By de in het augustus
nummer van het Maandblad opgenomen kan
didaat-leden dient nog te worden gevoegd: 
525 Joh. de Vries, Berkelstraat 3-1, Amster-
dam-Z. 

Overleden: Tot ons leedwezen moeten wij 
melding maken van het overlijden van ons 
lid de heer J J. Angel (216). 

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

Bijeenkomsten: 25 september a.s. ledenver
gadering; 9 oktober en 23 oktober a s. socie-
teitsavond. 

Bedankt: J. E. Cserno, Amsterdam-C. 

AMSTERDAMSE SPORTVERENIGING 
„S.H.E.L.L.", afd. Philatelie. Secr.: N. J. 
van Deijck, Badhuisweg 3, Amsterdam-
N. Tel. 61234. 

Nieuw lid: (per 1-8-1957) T. v. d. Tooren, 
Dr. H. Colijnstraat 33, Amstordam-W. 

PERSONEELSVERENIGING WERK
SPOOR AMSTERDAM. Afd. Philatelie. 
Secr.: Mej. B. Smout, Transvaalstraat 
49-11, Amsterdam-O. 

Tot ons 
melding 
ziekbed 

Hij ruste 

diep leedwezen m 
maken, dat na een 
is overleden ons ei 

J. R. GILYAMSE 
in vrede! 

oeten wij 1 
langdurig 1 
elid 1 

Nieuwe leden Per 1-6-57 S. Brouwer, Spui
straat 302-III, Amsterdam-C; per 1-9-57 J. G. 
Kersemeyer, Ie Jan v. d. Heydenstraat 67-1, 
Amsterdam-Z; P. Kruis, 2e Jan v. d. Heyden
straat 144hs, Amsterdam-Z; G. M. N. Pinxte-
ren, Wilhelminastraat 167-11, Amsterdam-W; 
C. J. Tiel, Afrikanerplein 47-1, Amsterdam-O. 

Ruilavonden: 26 september en 15 oktober 
1957 in de kleine zaal van het Werkspoor-
Ontspanningsgebouw. 

Het bestuur is thans samengesteld als volgt: 
De heer Wienesen, voorzitter; Mej. Smout, 
secretaiesse, de heer Cliné, penningmeester; 
de heer Herrebru, commissaris rondzendver-
keer; de heer Goedemans, commissaris voor 
materiaal. 

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

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

ONTSPANNINGSVERENIGING SO
CIALE VERZEKERINGSBANK. Afd. 

Philatelie. Secr.: W. F. H. Hoetjer, 
Slotermeerlaan 167-11, Amsterdam-W. 2. 

Nievw lid- H. H Westerveen, Haarlemmer
plein 39-1, Amsterdam-C, (per 1-9-1937). 

NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
POSTSTUKKEN- EN POSTSTEMPEL
VERZAMELAARS. Secr.: W. H. Lutke-
veld, Boterdiepstraat 8hs, Amsterdam-
Z. 2; Ledenadministratie: F. A. de 
Klerck, Lekstraat 68, Amsterdam-Z. 2. 

Vergadering Zondag 6 oktober 1957 te 
Utrecht m café-rest.: Vredenburg. 

PHILATELISTEN VERENIGING 
„AMERSFOORT". Secr.: M. P. Bergers, 
Edisonstraat 22, Amersfoort. 

In de ouderdom van 79 jaar is over
leden op 20 juni 1957 de heer 

E. C. ECKSTEIN. 
HIJ was een van de nestoren van de 
Philatelisten Vereniging „Amers
foort", een getrouw bezoeker van de 
vergaderingen, wiens hait aan de fi
latelie was verpand. Vooral de jeugd 
had zijn warme belangstelling, en zo 
wilde het, dat de jeugdafdeling mede 
door zijn enthousiasme tot grote bloei 
kwam. 
Onze vereniging verliest in hem een 
eerlijk en trouw lid. Zijn nagedachte
nis zal in hoge ere worden gehouden, 
een dankbare herinnering aan het vele 
wat hij ons allen gaf. 
Gevoelens van deernis gaan uit naar 
zijn beste dochter, en wij wensen haar 
veel sterkte toe. 
Dat de heer Eckstein ruste in vrede. 

P. E. Bos 
Voorzitter 

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

Bijeenkomsten van de afdelingen (aanvang 
8 uur): 

Afd. Arnhem (secr. H. L. J. Weidema, Mes
daglaan 40, Arnhem): woensdag 2 okt. m de 
bovenzaal van Lunchroom André, ingang Vel-
perpoortlangstraat, Arnhem. 

Afd. Doetmchem (secr. D. J. Siebelink, Wil
helminastraat 104, Doetinchem): vrijdag 4 
okt. in ,,Ons Huis" te Wageningen. 

Afd. Ede-Wageningen (secr. J. W. Sunder-
mann, Acacialaan 4, Ede): woensdag 2 okt. 
in ,,Ons Huis" te Wageningen. 

Afd. Nijmegen (secr. A. M. Vleggaar, Oude 
Molenweg 240, Nijmegen): woensdag 25 okt. 
(dus niet op dinsdag 24 okt.!) in Hotel De 
Roemer, Hertogstraat, Nijmegen. 

Afd. Oosterbeek (secr. C. M. van der Lee, 
Stenen Kruis 12, Oosterbeek): maandag 21 
okt. in Hotel Dreijeroord, Oosterbeek. 

Afd. Velp (secr. p . Haveman, Geertr. Hof-
keslaan 4, Velp): zaterdag 28 sept. in het 
N.H.V.-gebouw, Stationsstraat, Velp. 

Afd Zutphen (secr. D. J. Nagel, Rozenhof
laan 24, Zutphen): vrijdag 20 sept., woens
dag 2 okt en vrijdag 18 okt. in het Volkshuis, 
Houtmarkt 62. Zutphen. 

Nieuwe leden 
Afd. Arnhem: 577 J. J. M. Stoffels, Vesters-

bos 5, Zevenaar. 1203 H. M. Oltmans, Colen-
branöerstraat 4, Arnhem. 

Afd. Nijmegen- 995 W. C. G. van Hooren, 
van Heutszstraat 38, Nijmegen. 996 P. Bree-
baart, Pater Brugmanstraat 60, Nijmegen; 
997 B. Koene, Dr. Cl. Noorduynstraat 13, Nij
megen. 

Mededeling Hoofdbestuur: 
Najaarsvergadering: In tegenstelling van 

het vermelde m het augustus-nummer, zal 
deze vergadering niet gehouden worden op 
zaterdag 12 oktober, maar op zaterdag 5 ok
tober in Hotel De Roemer, Hertogstraat, Nij
megen, aanvang half vier. 

Agenda; 1. Opening. 2. Notulen voorjaars
vergadering. 3. Ingekomen stukken en mede
delingen 4. Voorstel tot royement van het 
lid H. Frielink. 5. Begroting 1958. 6. Benoe
ming van een lid van de kascommissie. 7. 
Verslag van de voorzittersvergadering van de 
Ned Bond op 28 sept. te Utrecht gehouden. 
8. Aanwijzen van de afgevaardigden naar de 
bondsvergadering m april 1958 te Amsterdam. 
9. Rondvraag. 10. Sluiting. 

Na afloop van de vergadering zal er voor 
de aanwezige afgevaardigden met hun dames 
gelegenheid zijn een gemeenschappelijke 
broodmaaltijd te gebruiken, waarna om acht 
uur een lezing gehouden zal worden door de 
heer K. E. König uit Koog a/d Zaan over een 
onderwerp, dat ook speciaal de interesse zal 
hebben van de dames. Voor deze avond wor
den alle Globe-leden met hun dames door het 
bestuur van de afdeling Nijmegen uitgeno
digd en het Hoofdbestuur hoopt, dat vele le

den aan deze uitnodiging gevolg zullen 
geven. 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „ASSEN". Secr.: J. H. 
Albers, Rembrandtlaan 62, Assen. 

A/6rei!oerd. (per 1-7-1957) S. Wiersma, Drach
ten. 
DE KENNEMER POSTZEGELCLUB. 
Secr.: J. A. Wagemans, C. J. Moens-
straat 2-B, Beverwijk. 

Bijeenkomsten maandag 30 september en 
14 okt. 1957 te 19 30 uur in het Witte Kruis-
gebouw, Baanstraat 35, Beverwijk. 

Nieuw lid. (per 1-9-57) J. V. d. Hoek, Tromp
straat 4, IJmuiden-Oost. 

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

Veigadering 2e maandag van iedere maand 
in Hotel Vlietlaan, Gen. de la Reijlaan, Bus-
sum; aanvang 8 uur, echter niet in de maan
den juli en augustus. 

VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DELFT". Secr.: A. 
V. Kesselen, Soendastraat 14, Delft. Tel. 
26869. 

Nieuwe leden: 304 A. P. v. Herk, Ie IJzer-
straat 22-b 305 N. de Graaf, Noorderhaven-
kade 157-a; 306 J. J. M. Peskens, Toussaint-
straat 14-B, allen te Rotterdam. 

Bedankt. 163 J. de Jong, Delft. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DORDRECHT". Secr.: 
A. de Wit, Willemstraat 38, Dordrecht. 

Huishoudelijke vergadering: iedere eerste 
woensdag van de maand. 

Jeugdclub en Ruil- en Koopavond. ledere 
3de woensdag van de maand. Alles in het 
C.J.M.V.-gebouw, Burg. de Raadtsingel te 
Dordrecht, aanvang 19 uur. 

PHILATELISTENCLUB „EINDHO
VEN". Secr.: J. J. H. A. Dolhain, Petr. 
Dondersstraat 100, Eindhoven. 

Nieuwe leden: A. Verbeek, Hamakerstraat 
15; B. Schroeder, Lobeliapad 23; A. Elias, 
Floralaan (2) 155; B. J. Wibier, Hagenkamp-
weg 76; G. A. R. Claassens, Jan Vethstraat 
13; allen te Eindhoven. 

Bedankt. G. A. J. Althusius, Eindhoven. 
Verpaderinö' Elke eerste woensdag van de 

maand, waarvan convocatie wordt toegezon
den. 
PHILIPS PHILATELISTEN-VERENI-
GING, Eindhoven. Secr.: A. Findham-
mer, Marconilaan 201, Eindhoven. 

Nieuwe leden. J. Hoekman, Karel de Grote
laan 189; H. Sengers, Goudenregenstraat 23; 
J. Heijdenrijk, Hendrik Drukkerstraat 37; al
len te Eindhoven. 
ENSCHEDESCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING. Secr.: W. J. de Bruyn, 
Weth. Nijhuistraat 85, Enschede. Tel. 
K 5420—7284. 

Nieuw lid: (per 1-6-1957) A. J. Weishaupt, 
Kroedhöftestraat 16, Enschede. 

Bedankt; (per 1-1-1957) J. Wijksma; J. Sach
se; A. J. Klunder; allen te Enschede. 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DE PHILATELIST", 
Geleen. Secr.: H. J. A. Lemmens, Pot
gieterlaan 1, Geleen. 

Vergaderingen: Deze worden gehouden op 
de Ie zondag van iedere maand om 10.15 uur 
in de bovenzaal van restaurant ,,'t Raadhoes" 
Nieuwe Markt, Geleen. 
POSTZEGELVERENIGING „GORIN-
CHEM". Secr.: A. v. d. Vliet, Nieuwe 
Hoven 48, Gorinchem. 

Nieuw lid- J. J. Schouten, Fr. v. Borselen-
straat 6, Gorinchem. 

Bedankt, (per 1-7-1957) T. A. v. d. Berg, 
Leerdam; C. v. d. Hoff, HardmXveld; H. 
Veth, Gorinchem. 

Bestuur; Dit is thans samengesteld als 
volgt: Dr. E. R. J. Brunner, Hazenleger 9, 
Gorinchem, voorzitter; A. v. d. Vliet, Nieuwe 
Hoven 48, Gorinchem, secretaris; C. G. Mui
lenburg, A Kemplaan 46, Gorinchem, pen
ningmeester; F. V. Pul, Vissersdijk 42, Go
rinchem; 2e voorzitter; G. J. C. de Klein, 
Langendijk 9, Gorinchem; rondzendcommls-
saris. 
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VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „GOUDA". Secr.: G. 
Portheine, Da Costakade 120, Gouda. 

Nieuwe leden F C. Vermei] , Provincia le-
weg 14, Haast iecht ; J . F . L. Boef, Thorbecke-
laan 115. Me] J Mans , Huize „Ju l iana" , 
Kon. Wilhelmmaweg 251; beiden te Gouda. 

Afgevoerd J Mols, Moordrecht ; L. Boeg-
heim, Gouda 

P H I L A T E L I S T E N - V E R E N I G I N G 
„ G R O N I N G E N " . S e c r . : J . C. S c h e f f e r , 
D e R a n i t z s t r a a t U , H e l p m a n - G r o n i n -
g e n . 

Nieuwe leden (per 1-6-1957) 383 J. de Groot, 
Molenstreek 223, Veendam; 384 Me]. A. M. 
Grootelaar , Stationsweg 6, Hoogezand; 385 R. 
de Graaf, Boven Oosterdiep 107, Veendam. 

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

Vergadering Op donderdag 29 sep tember 
1957 in café rest. „Suisse", Heeres t raa t te 
Gronmgen, 's avonds 8 uur . Dit is een b e 
langrijke vergadering met grote ver lot ing. 
Alle leden wordt verzocht deze bi jeenkomst 
niet te verzuimen. 

Bedankt J . E. Wichers, Groningen . 
NEDERLANDSCHE PHILATELISTI
SCHE VEREENIGING „OP HOOP 
VAN ZEGELS" te Haarlem. Secr.: M. 
W. v. d. Koog, Leidsevaartweg 129, 
Heemstede. 

Kandidaat-leden 18 P . J . N. Diederich, 
Stuyvesants t raa t 11, San tpoor t ; 28 J . E. Ley, 
Chr. Huygensplein 10, Haar lem; 669 D F . 
Wolters, Southstreet 25, Hallfax, N.S. Canada. 

Overleden: 281 C. Swaanswyk, Haar lem; 
669 J . W. Wolters, Heemstede . 

Bedankt (per 1-9-1957) 119 J Tijman, Haar 
lem; (per 1-5-58) 463 Dr. J . Wester ; 689 H. 
Cox. 

ALGEMENE VERGADERING; donderdag
avond 8 uur op 27 sep tember 1957, Gebouw 
Cultura, Janss t raa t 83, Haar lem. 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ H E E R 
L E N " . S e c r . : C. v a n D i s h o e c k , L i n t j e n s -
s t r a a t 21 , H e e r l e n . 

Kandidaat-lid F . M. Schoenmakers , JuUa-
nas t raa t 28, Heel (Lb ). 

Bijeenkomsten' Eers tvolgende bi jeenkomst 
op dinsdag 1 oktober 1957. Gelegenheid to t 
rui l vanaf 7 uur Het bes tuur l e k e n t op grote 
opkomst . 
' s - H E R T O G E N B O S S C H E V E R E E N I 
G I N G V A N P O S T Z E G E L V E R Z A M E 
L A A R S . S e c r : M r . H . J . B e r n s e n , A a r t s -
h e r l o g e n l a a n 275, D e n B o s c h . 

Vergadering' Woensdag 18 sep tember a.s. 
te 20 uur in Hotel , ,Central" , Markt , Den 
Bosch. 

Kandidaut-lid- P . L. Poot, Poor twegje 6, 
Zuilichcm 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ H I L V E R 
S U M E N O M S T R E K E N " . S e c r . : A . W . 
E b r e c h t , O u d e A m e r s f o o r t s e w e g 116, 
H i l v e r s u m . Te l . K 2950—3521. 

Ka)idtdaat-!eden: 618 A. Maasland, Orion-
laan 114, 619 C. Buyer , Hoge La ienseweg 222; 
620 J . A. M Lankreyer , v. d. Sande B a k h u y -
zens t raa t 55; 621 D. P . Mulder, Jacob v a n 
Campenlaan 182; 622 H. v. d. Velde, Gijs-
b rech t van Aemste ls t raa t 354; allen te Hi lver
sum. 

Nieuwe leden: 616 H. C. A. v. Reede Sr.; 
617 A. W. B r u m m e l k a m p (i.p.v. B r u m m e r 
kamp) . 

Ledenvergadering: 18 september 1957 in de 
Openbare Leeszaal te Hilversum, ' s -Grave-
landseweg 55. 

Ruilbeurs vanaf 7 sep tember jl . e lke za
t e rdagmiddag van 14 tot 17 uur m de Open
bare Leeszaal voormeld. 

L E I D S C H E V E R E E N I G I N G V A N 
P O S T Z E G E L V E R Z A M E L A A R S . S e c r . : 
G M . M i n n e m a , B o e r h a a v e l a a n 41, 
L e i d e n . 

Met leedwezen deelt he t Bes tuur het 
overlijden mede van ons lid, de heer 

HENDRIK VAN DER VLIET. 
Wij verl iezen m hem een zeer we rk 
zaam lid, die reeds vanaf de opr ich
t ing lid van onze vereniging was. Wij 
zullen hem in dankbare he r inner ing 
blijven gedenken voor het vele, dat hij 
voor onze vereniging heeft gedaan. 
HIJ rus te m vrede. 

Nieuwe leden- (per 1-7-1957) 202 S C. A. 
Tan; 349 G F. Roessen; 376 J . C. J . M. van 
Assen, 401 Mevr. L. ten Hoopen, 414 Ir . J . J . 
G van Hoek. 

Kondidaat - leden; 460 H. E. Nayler , Bree -
s t i aa t 130A; 461 J. A. Taselaar, Ri jnsburger-
weg 167; belden te Leiden. 

Ouerleden 72 H. v. d. Vlist. 
Overgeschreven' 72 H. v. d. Vlist op H. v. 

d Vlist Jr . , Haa r l emmers t r aa t 17, Leiden. 
Bericht: Met ingang van 1 sep tember j .1 . 

zijn WIJ weer met de werkzaamheden van 
onze vereniging begonnen. De vergader ingen , 
1 ui lavonden en jeugdafdel ingen hebben hun 
werkzaamheden herva t en ook de rondzend-
dienst IS weer gaan funct ioneren 

Vergadering. Woensdag 25 sep tember in de 
bovenzaal van Cafe-Rest ,,De Kleine Burch t " , 
Nieuwe Rijn 19, Leiden; aanvang 8 u u r p r e 
cies. 

Beursavond Elke vrijdag van de maand in 
d e achterzaa l van bovengenoemd café-rest . 
van 8 tot 10 uur . 

Jeugdafdeling Elke 2e dinsdag van de 
maand in Huize ,,Over he t Hoff" Gerecht 10, 
Leiden. 

Volgende vergader ing woensdag 23 okt. a.s. 
Rondzenddienst Alle oude atgif testrookjes 

v a n de rondzendingen k u n n e n worden ver 
nietigd, daa r alle rondzendingen b innen zijn. 
Voor he t n ieuwe seizoen weer wel bewaren 
to t nader ber icht . 

P H I L A T E L I S T E N - V E R E E N I G I N G 
„ Z U I D - L I M B U R G " . S e c r . : J o s . J . P e 
t e r s , J e c k e r s c h a n s 19, M a a s t r i c h t . 

Nieuw lid 36 K. J. Kers ten , Napoleonsweg 
33, Haelen (Lb.). 

Afgevoerd 15 W. Note rmans . 
Overleden- 23 Ch. Reijnders. Beste Charles, 

rus t in v rede! 

Bijeenkomsten. Maandag 7 oktober , Beurs 
avond; maandag 21 oktobei , Ledenvergade
r ing en veiling. 

P H I L A T E L I S T E N K R I N G „ D E P O S T 
H O O R N " . S e c r . : J . W. v a n E t t e g e r , K o e -
l e m a n s B e y n e n s t r a a t 118, N i j m e g e n . 

Bedankt: (per 1-6-1957) A C. Mar tens ; H. 
J. Mus; beiden te Nijmegen 

P H I L A T E L I S T E N C L U B „ R O T T E R 
D A M " . S e c r . : M. Z u y d w e g t , G r a a f F l o -
r i s s t r a a t 71 , S c h i e d a m . 

Bijeenkomst 2e dinsdag van elke maand 
in Café-Rest. „Du Nord" Bergweg 313 (in
gang Bergsingel 228) te Rot te rdam-N. Aan
vang 20 uur . 

VERENIGING WILTON-FIJENOORD. 
Afd. Phila'elie. Secr. A. v. d. Bosch, v. 
Hogendorplaan 193c, Vlaardingen. 

Bedankt F. de Jong, Ro t t e rdam, A. Oos-
t e iman , Schiedam 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G 
„ Z E E U W S C H - V L A A N D E R E N " 

t e T e r n e u z e n . S e c r . : I r . W. D . G. T o o -
r e n m a n , H e r e n g r a c h t I A , T e r n e u z e n . 

Nieuw lid 44 K. A. Metselaar , Leeuwen
laan 5, Terneuzen. 

Uitgestippeld proyiamma 1957-58 11 sept. 
57 ver toning dia 's , 16 okt. 57 aanwezig post-
zegelhandel Bol, le rseke; 13 nov. 57 ver toning 
dia 's ; 11 dec. 57 St. Nicolaas surpr ise ; 8 jan. 
58 aanwezig Postzegelhandel Bol, l e r seke ; 5 
febr. 58 jaarvergader ing; 5 m a a r t 58 f i lmvoor
stell ing, 2 april 58 aanwezig Postzegelhandel 
Bol, l e i seke ; 7 mei 58 ver toning dia 's; 4 jun i 
58 sluiting seizoen. 

Eventuele verander ingen behoud t he t be
s tuur zich voor m dit p rog ramma 

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

Vergadering ledere ee is te woensdag der 
maand in de bovenzaal van huize Remmers , 
Heuvel 28, Tilburg 

Afgeschreven. R. Pi jnenburg; J . Scheffers, 
beiden te Tilburg 

Nieuwe leden (per 1-4-1957) G. v. d. Lin
den, Burg. Damst iaa t 47, Ti lburg; L. M. 
Claassen, Willem I-plein 21, Rijen, (per 1-5-
1957) P. van Gestel, Irene-hof 12, J a n Brands , 
Noords t raa t 4; J . Gras, Willem I l - s t raa t 40, 
allen te Tilburg. 

POSTZEGELCLUB „WASSENAAR". 
Secr.se: Mevr. D. Waalkens-v. de Goes, 
Storm V. 's-Gravesandeweg 21, Was
senaar. 

Vergadering l edere 2e donderdag v a n de 
maand in café ,,De Nieuwe Deijl". 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ I J M U I -
D E N & O M S T R E K E N " . S e c r . : H . J . 
S m i t , H o f d i j k l a a n 21 , D r i e b u i s (N.H. ) . 

Bedankt , (per 1-9-1957) J . J Bax, Velsen; 
(per 1-10-57) C Breet, Velsen. 

Literatuur 

Door de heer A. Daugimont, Vice-Voorzitter van de „Société 
Aérophilatelique Beige (S.A.B.)" werd onlangs uitgegeven 
een „Apergu historique de la poste aérienne au Congo beige 
jusqu'en 1935" naar aanleiding van een lezing over dit on
derwerp door de heer J. Henin op 7 juli 1957 voor de S.A.B, 
gehouden. 

Dit keurig gedrukte werkje bevat in 22 pagina's (ver
lucht met enige kaartjes) een gehele beschrijving van de 
ontwikkeling van het post- en luchtpostvervoer in de Congo 
en tussen België en de Congo tot 1935, toen op 23 februari 
de luchtlijn Brussel — Léopoldville werd geopend. (7730 KM. 
in 5'/> dag). 

Wi] komen er ook de beschrijving in tegen van de ver
schillende raids in 1925 (Thieffry), 1926 (Medaets, Verhae-
ghen, Coppens), 1930 (Farby en Vander Linden), 1934 (Han-
sez, (Rubin). Ook het aandeel dat de Franse piloten heb
ben gehad in de ontwikkeling van dit luchtpostverkeer wordt 
er in vermeld. (Bernard en Bougault), (Guilbaud), (Gou-
lette), (Dagnaux). 

Bijzonderheden over de met deze vluchten vervoerde 
stukken vinden wij echter niet in dit boekwerkje, hetgeen 
ook blijkbaar niet de bedoeling van de schrijver is geweest. 
Daarom is het echter voor luchtpostverzamelaars niet min
der interessant. J. D. 
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TE KOOP GEVRAAGD: 
onderstaande zegels in mooie kwaliteit; na ontvangst 
der zegels volgt omgaand afrekening; verzamelaars 
die een verzameling hebben te verkopen en buiten 
de stad wonen, vergoeden wij de reiskosten, of 
de zaak doorgaat of niet. 

Postbewijs onR. „ 240,— 
Rol t ong. no. 32 ƒ 150,— 
Telegraaf conipl. onR. „ 250,— 
Indié ong. no. 280 „ 35,— 
Indiè ong. no. 287 „ 65,— 
Prins Bernhard Fonds „ 52,50 
Suriname no. 21 ong, ,, 60,— 
Sur no. 32a gebr. of ong. „ 100,— 

i^eu. geur. nu. uu-ut ,, i / ,— Italië betere series óSVo Yvcrt 
Ned. biandkast ong. ,, 50,— Vatikaan beteie seiies -65'/8 Yverc. 

POSTZEGELHANDEL J A C . E N G E L K A M P 
SPUISTRAAT 301 - AMSTERDAM TELEFOON 30998 

Ned. 
Ned. 
Ned. 
Ned. 
Ned. 
Ned 
Ned. 
Ned. 
Ned. 
Ned. 

ons. no 48 ƒ 100 
ong. no. 79 

ong. no. 80 
ßebr, no. 80 
ong. no 100 
ong. no 101 
gebr. no. 101 
ong. no. 130/131 
gebr. no. 130/13! 
biandkast ong. 

, 27 
, 75 
. 55 
, 13 
. 75 
, 5U 
, 35 
, 27 
, 50 

Bij dc aanvang van het nieuwe seizoen vestigen wij uw aan
dacht op een zeer uïtgebieide collectie 
Engelse koloniën 
(van begin tot einde), welke door ons is ondeigcbiacht in een 
groot aantal 
Zichtzendingboekjes 
Meer dan 100 grote cahiers zijn van deze bijzondere landen-
gioep gereedgemaakt en zenden wij gaarne aan ernstige reflec
tanten hiervan een aantal op zicht. 
U gelieve bij uw aanvraag om zicht zending alleen de door u 
gewenste landen op te -geven, alsmede enige referenties 
(Voor H . H . Beeld veizamelaars zijn deze boekjes ongeschikt) 

(Orders boven f 15,— franco thuis) 

POSTZEGELHANDEL G . K E I S E R & Z O O N n.v. D E N H A A G 
Passage 25/27 — Telefoon 112438 — Giro 4262. 

Aanbieding 
S U R I N A M E ISRAEL V A T I C A A N 

Suriname: 

1 * 
1° 
2* 
2° 
4A* 
^^x* 
iC* 
AD* 
5" 
5Ax» 
9* 
9° 
6Ax° 
7* 
8* 
8° 
10* 
11» 
12* 
13* 
13A» 
13Ax° 
U * 
15' 
IS
IS* 
20* 
20A* 
20A° 
22a° 
23/28« 
25/28° 
29* 
30° 
32a* 
31 f» 
32f° 
34/36* 
34/36° 
39* 

1,75 
1,75 
0,30 
0,45 

11,50 
11.50 
6,— 

12,— 
2,45 

11.50 
10,— 
8,25 

18 — 
4,50 
4,95 
1,80 

12,50 
12,50 
10,70 
8,50 

29.— 
26,— 
25,— 
3 7 , -
32,— 
1.50 
5,20 
6,50 
1,70 
2,20 

23,— 
4,30 
4,20 

20,— 
150,— 

9,— 
10.— 
21,— 
15,— 
12,50 

Suriname. 

39' 
40* 
41/47* 
48/55 
48/55° 
56° 
57* 
58/59* 
61* 
65/68* 
69/103* 
111/114* 
114/117* 
110* 
118/126' 
127/129* 
127/129° 
130/136« 
130/136» 
137/140' 
141/144* 
146/149* 
151/156* 
151/156° 
157/178* 
179/182* 
187/189 ' 
190/193° 
194* 
195/196* 
197/199* 
202/205* 
202/205° 
202/05 b° 
214/219* 
214/219° 
220/228* 
229/243« 
229/243° 
249/273 ' 

12,50 
5 6 , — 

8.75 
32,50 
14,50 
13 ,— 
3 0 , — 

4,75 
2,50 
6 , -

55,— 
2,65 

14,50 
4 0 . — 
16,50 

2,— 
2,45 
4,75 
5,20 
7,— 
8,75 
7,50 
6,70 
6.50 

25.— 
5,25 
1,30 
2,45 
3,35 
4,50 

15,50 
10 ,— 
2 0 , — 
2 4 , -

5,50 
7,25 
4,50 

55 ,— 
27,50 
10,— 

Suriname; 

278/279* 
Lp. 1/7» 

19* 
23» 

23c» 
24f* 

- 26a * 
26a ° 

- 27/28< 
- 31» 
P. 31* 
- 41* 

4111* 
5111» 
6111» 

. 6111° 
71» 
7MI» 
7111° 

• 8111' 
- 8 fc* 

6fd° 
- 111* 
- 9fc« 
- 9fc° 
- 17/32* 
- 33/35° 

33/46* 

Israe (m. 
16» 
21/26* 
29 /30* 
31» 
36* 
43 /44* 
45» 
49" 
50 /52* 
5 8 / 6 1 * 

4,75 
5,75 

6 0 , — 
4 , -

2 0 , -
3 2 , — 
4 0 , — 
4 0 , — 

1 50 
1,60 

4 5 , — 
1 6 , — 
5,— 
8,— 
1,60 
1,60 

12 ,— 
5,— 
5,— 
2,40 

25 ,— 
28 ,— 

6,75 
6,— 
6,— 

10 — 
?,40 

37,50 

tab. 
3 6 , — 
3 8 , — 
3 0 , — 
2 2 , — 
2 8 , — 
26 ,— 
15 ,— 
13,— 
1 1 , — 
19 ,— 

Israel m. tab 

62/63 » 13,— 
64* 13,— 
65» 13.— 
66» 9.— 
67' 1 9 , -
68/70» 9,— 
71 ' 13,— 
72/75» 4,50 
76/77 * 9,— 
78* 6.50 
79 1,30 
90/81' 11,— 
82» 6,— 
83» 6,— 
84' 7,80 
85* 9,50 
86/91' 9,— 
92/95' 4,— 
96* 4.50 
109* 2,— 
110 6,25 
111' 2,20 
112* 3,20 
113/115* 2,— 
116/118* 7.50 
Lp 7/8* 37.— 
P. 1/5 
z.tab.* 400,— 

D. 1/4* 43,— 
Vaticaan 
26/38E;1/2*35,— 
26/38 E. 1/2° 30,— 
39» 10,— 
39° 5,— 
44/59 E. 3/4* 57,— 
60/65* 550.— 
66/71' 120,— 
66/71° 55.— 
72/79* 80,— 
72/79° 38.— 

■̂  Postfrjs ° Gebruikt Aanbïedrng vnjblrjvend Tot f 5,— port extra 
Geen vooruitbetalingen a.u.b. 

POSTZEGELHANDEL M. D. POSTMA 
UNIABUURT 14 — LEEUWARDEN 

Telefoon 7028 — Giro 295477 

Als U 
ENGELSE K O L O N I Ë N 

verzamelt, moet U beslist eens een proef nemen 
met onze zichtzend Ingen. 

Een steeds wisselende collectie van 20 i 25 duizend 
gulden aan verschillende zegels, zov/el eenvoudige 
als kostbare, landsgewijze opgeplakt, is daarvan 
voortdurend beschikbaar. 

Dhr. K. te S. schreef daarover: 

„ I k ben geïmponeerd door U w mater iaa l" 

Doet U zoals reeds zovelen vóór U deden. Vraagt 
U eens een proefzending aan. 

Hei UoH U HUU 
want voor een proefzending be

talen wij ook de retourportokosten, ir 

Slechts één voorwaarde moet aan %, 
wezig zijn. Bij regelmatige toezen

dingen moet het te besteden bud

get om praktische redenen, zowel 
voor U als voor ons, min. f 10.— 
per zending kunnen bedragen. 

Postzegelhandel 
VAN DUYN & VERHAGE 
Berkelselaan 92b  Rotterdam  Tel. K. 180048209 

UITNODIGING 

Postzegelbeurs in Utrecht 
Voor alle verzamelaars in Utrecht en omgeving te houden op 
zaterdag 12 oktober a.s. van 12 to t 6 uur in Hotel Pays Bas, 
janskerkhof 10, zaal no. 9 te Utrecht. 

Gelegenheid to t ruilen, kopen en verkopen. 

Georganiseerd door het Verbond van Postzegelhandelaren in 
Nederland. 

Vrye toegang boven 16 jaar. 
U w b e z o e k w o r d t t e n z e e r s t e op p r i j s g e s t e l d . 

Secretariaat: F. B. STENGS, Adm. 
de Ruyterweg 89, AmsterdamW. 

POSTZEGELHANDEL 

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

ZICHTZENDINGEN 
van nagenoeg alle gew. landen. 
BILLIJKE PRIJZEN 

Speciaal aangeboden: Exc. Europaalbum, 8 delen z.g.a.n.,bijt.m. 1956 



SHANAHAN'S 
POSTZEGELVEILINGEN 
ZIJN ANDERS 

Het verschil bestaat uit de vele faciliteiten, die wij 
onze cliënten aanbieden: 

1. Wij bieden maand na maand de grootste sortering 
postzegels ter wereld aan. Onze catalogi zijn zo 
ingedeeld, dat zij iedereen schikken: grote en 
kleine partijen, enkele afzonderlijke zeldzaam-
heden en gehele of landenverzamelingen, envelop
pen en groothandelpartijen en in elke verkoop 
trachten wij gespecialiseerde collecties te brengen 
van één of meerdere velschillende landen. 
Uw specialiteit kan misschien in onze volgende 
catalogu.=! zijn opgenomen 

2 ledere partij, groot of klein, wordt aangeboden 
„After Sale Approval". ledere partij, die niet aan 
Uw verwachting voldoet, kan teruggezonden wor
den onder par. II van onze vevkoopconditles. De 
reden van terugzending behoeft niet te worden 
opgegeven. 

3. ledere geïllustreerde postzegel wordt verkocht met 
een certificaat van de wereldberoemde expert 
M. A. Brun te Parijs. 

4. Koop op afbetaling en andere kredietfaciliteiten 
zijn gemakkelijk mogelijk. 

5. Het „Profit from stamps — without risk" (profiteer 
van postzegels zonder risico) plan maakt het U 
mogelijk in de voordelen te delen van postzegel-
handel op een gegarandeeide basis. 

6. Het „Double Barrel" (dubbele kans) plan maakt het 
U mogelijk het geld, dat U hebt geïnvesteerd onder 
het „Profit from stamps — without risk" plan 
tegelijkertijd te gebruiken om hier postzegels voor 
te kopen en daardoor Uw zegels veel goedkoper 
en onder bepaalde omstandigheden zelfs voor niets 
te verkrijgen. 

7. Het „Collection Picking Plan" (ultneemplan voor 
de verzameling) of de voorraad van de handelaar 
maakt het U mogelijk een grote collectie met 
slechts een kleine storting te kopen en te houden, 
eruit te halen wat U wenst, het restant in kleine 
partijen te splitsen en naar ons te zenden om, als 
U dit wenst, op een veiling te laten verkopen, 
waardoor U waarschijnlijk de zegels, die U wer
kelijk nodig hebt, voor veel minder of zelfs voor 
niets krijgt, met misschien nog winst op de koop 
toe. 

Catalogus gratis. 39 Upper Great George's Street 
Dun Laoghaire, Dublin, Ireland. 



Te koop gevraagd: 
Verzamelingen \ 
Partijen | postzegels 
Betere losse ) 

Speciaal interesse voor oude zegels 
van de gehete wereld 

Blanco albums met 100 bladen in 
schroefband ƒ 4,90, ƒ 5.50. f 7.50 
en f 12,—. 

Vraagt toezending gratis prijsUlst 
Schaubck albums. 

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

Bondsalbum K 11 8,50 
„ H o l l a n d " album , H,— 
Alsv. binnenschrocven . , „ 15,— 
„ D A V O " album , 22,50 

Groot insteekboek 
26 X 32 cm 10 bladen 
ieder blad aan 2 zijden 
12 stroken f " . — 
Alsv 20 bladen 19,80 

Insteekboekies / 0,90 f 1,— 
ƒ 1,50; f 2,— f 3,50; ƒ 4.90; 
f 7,25 

Schaubek Europa ƒ 16,50 
Schaubek Overzee 22,50 
Schaubek Wereld 19,50 

H A G A ' s POSTZEGELHANDEl 
Gravenstraat 24 
Telefoon 43940 

Amsterdam-C. 
Giro 425549 

HARTOG OKKER & CO 
RAPENBURG 99' AMSTERDAM-C TELEFOON K 2 - 63937 

GEM. GIRO AMSTERDAM 017r2 

ISRAËL 
PRIJSLIJST SEPT./OKT. 

c 
E „ 

1^ 
1-6 
7-9 

10-14 
15 
16 
17 

18-20 
21-26 
27-28 
29-30 

31 
32-33 

34 
35 
36 

37-42B 
43-44 

45 
46-48 

49 
50-52 

53 
54-56 

57 
58-61 
62-63 

64 
65 
66 
67 

68-70 
71 

72-75 
76-77 

78 
79 

30-81 

83 
84 ■ 
85 

3691 
9295 

96 
97108 

109 
110 

112 

u. 
'ü 

3 
o. 

32 ,— 
700 ,— 

3 8 , 

2,5C 
6,— 

3 0 , — 
3 0 , — 

7,— 
7 — 

4 0 , — 
2 , 

5,— 
23,50 
1 8 , — 

4 , — 
3.— 
5,— 
1,75 
8 , — 
1.75 
1 2 5 

5 0 , — 
4,— 
4,25 
8 , — 
3,75 
2 , — 
2 , — 
1,40 
2 , — 
2,75 
2,75 
1,65 
2,25 
0,90 
0,12 
1,50 
1 . — 

.,— 
0,60 
1 , — 
3 , — 
1,5C 
0,65 
2,70 
0,95 
1,15 

0,90 

GO 

«< zt

8» 
ü. E 

1 7 5 , 

P.O.A. 
1 5 0 

23,— 
20 ,— 
8 0 , — 

190,— 
35 — 
25 ,— 

200.— 
U , — 
3 0 , — 
6 0 , — 
70 ,— 
1 7 , — 

8 , — 
19 — 
e,— 

7 5 , — 
9 . — 
6 , — 

8 0 , — 
12,5C 
1 2  ^ 
1 8 , 

6,75 
9 , 

9 , — 
7 , — 

14 ,— 
5,— 

1 4 , 
3 50 
5 ,— 
2,25 
0,50 
i , i t 
2,45 
2 , — 
3,25 
3.75 
i.rc 
2 . 
1.25 
2,95 
1,15 
2,71 

1,25 

3 

O 

2,15 
650,— 

26,— 
1,10 
3 ,— 
3 ,— 

1 3 , 

2 , — 
6,50 

30 ,— 
0,80 
2,— 

18,— 
15 ,— 

1 . 
1 , — 
3 ,— 
1,65 
8 , — 
1,75 
1.25 

25 — 
3 , — 
3,75 
7,75 
3,75 
2 — 
2 , — 
1 , — 
1,75 
1,75 
2,50 
1 , — 
1,45 
0,3£ 
0,12 
1 . — 
1 — 
1 , — 
0,60 
1 , — 
2,25 
1,25 
0,3£ 
2 , — 
0,90 
1 , — 

3,75 

1957 

w t O 
■ ï < 
?•

O E 

8 0 , — 
P.O.A. 

B O 

Z O , 

2 0 , 

75 ,— 
145 — 

30 ,— 
2 2 , 

190 ,— 
10 — 
3 0 , — 
60 — 
7 0 , — 
14,— 

8 , — 
15,— 

7 , — 
6 0 , — 

7 , — 
4 — 

70 ,— 
10 — 
10 5 
14,50 

6 — 
7 , — 
6,75 
5 — 

' 0 
4 

10 ,— 
3,— 
4 , — 
1,7C 
0,50 
',75 
1,70 
1,70 
3 , 

0 .— 
4 , — 
1,75 
1 , — 
2,40 
1 , — 
2 , — 

1 — 

 NRS. YVERT • PRIJZEN VRI|BLI|VEND 

ï 
O 

o 
u

1 2 , — 
P.O.A. 

3 2 , — 
3,75 

2 8 , — 
2 8 . — 
2 0 , — 
24 .— 
1 2 , — 
3 5 , — 
16 — 

5,— 
2 2 . — 
95 — 

3 , — 

7 — 
3,75 
9 — 
3,75 
5 75 

6 0 , — 
7 , — 
7 ,— 

1 2 , — 
7 , — 
4 , — 
4,75 
4,75 
5,75 
4,50 
5,— 
4,75 
5.— 
3 .— 
1 . — 
5,— 

2 , — 
2,75 
2,75 
i ,75 
2,50 
1,50 
7,50 
2 , — 
2 , — 
2 , — 
2 , — 

V 

Z ^ ' 

113115 
11611f 

119 
120 

12112: 

„, 
,u 

£ 

0,58 
1,70 
0,70 
1,10 
1,40 

CO 

•.< 
nP 
iB 

1 — 
5,— 
0,70 
1.10 
1 4 0 

3 
U 

et 
O 

0,55 
1,25 
0,70 
1,10 
1,40 

,co 
■ ï < 

s»
o E 

0,90 
4, 
0,70 
1,10 
1 4 0 

« 
> 

(J 
Q 
u. 

1,45 
18,50 

1,75 
3,— 
1,60 

L u c h t p o s t 
16 
78 
9 

015 
16 
17 

10 ,— 
9 , — 

3 0 , — 
4,50 
2,— 
7 5 0 

120 ,— 
30 — 
70,— 
14,— 

4,— 
14.50 

37 ,— 
9,— 

16,— 

1,45 
7 — 

100,— 
30 ,— 
60,— 
10,— 

,12i 
13 — 

115.— 
12,50 
55,— 
16,— 
1 0 , 

2 1 . 

B l o k k e n 
1 8 5 ,  1  ,  : 5 0 ,  1  .  | 5 5 , 

2 2.751 —.—1 2,751 —.—| 3,— 

P o r t e n 
15 
611 

1220 

3 6 5 — — . — 
30 .— — , — 

4,50 — . — 

325,— 
25.— 

4,50 —, 
— 

—,— 
50 ,— 

D i e n s 
1 ^ 1 . , _ ) 27,50| 2,50| 2 5 ,  1 45 — 

13 1 1 2 ,  1 1 9 0 ,  1 9 ,  1 1 1 0 ,  1 — , 

Verwi . .selclc T a b i 
34 1  . H 25,1  ,  | 29.H 

T ê t e  b ê c h e i : 
1014 1 75—1 —,—1 75,1 —,—1 —,_ 

idem ( interpanneaux) met cusrenstrook 

2225 
2728 

3a!..41c 

125,— 
3 0 , — 
3 0 , — 

9 

450 ,— 125,— 
3 0 , — 
3 0 , — 

9 — 

450 — 

1 . , 1 . 

Wij leveren a l l e n i e u w e u i t g i f t e n van 
Israël tegen zeer lage prijzen bij abonne 
ment (looptijd 1 jaar). O o k levering van 
ai^tem pelingen, postopeningstempels 
post tukken enz. bij abonnement 

Te koop gevraagd collecties, gespecialiseerd of algemeen van de gehele wereld, ook 
NoderI nd & Gebredsrtelc i, los:e betere zegels en partijen 

N I E U W E E N R E C E N T E U I T G I F T E N t̂  
BELGIË: 50 laar Padvinders 

(2) 
2V2 frs. flank, zegel 
tand. llVi 
Beeldhouww. tentoonst. 

DOMINICANA: Olympische 
spelen serie II (8) 

DUITSLAND: Alfred Ballio 
Televisie 
Europa zeRels (2) 

EGYPTE: Port Said zegel 
Heropening Suezkanaal 
5e veriaardag revolutie (5) 

ENGELAND: jamboree 
serie (3) 
Parlement congres (1) 

BAHRAIN, MUSCAT en 
Q A T A R : jamboree (9) 

CANADA: UPU congres (2) 
K U W A I T : decimale 

valuta (11) 
QATAR frank, zegels Kon. 

t/m 75 Np. (11) 
idem, compl. serie t/m 
10 R. 

F I N L A N D : Anti TBC serie 
(3) dieren 

FRANKRIIK 70 frs. Pont 
Valcntré 
35 frs Réuion Bordelaise 

ƒ 0,50 

„ 0,25 
„ 0,25 

,. 3.75 
„ 0,25 
„ 0,13 
„ 0,60 
„ 0,65 
„ 2,25 
„ 0,95 

„ 1,35 
„ 0,25 

,. 3,75 
„ 1.20 

., 2,75 

„ 21,75 
'57 
„ 1,35 

., 0,90 

., 0,45 

15 frs. Quesnoy ƒ 
Europa zef;els (2) ,, 

T U N I S : ToeslagzeKe! voor 
hel Leger (1) ,, 
Republiek (3) 

LIECHTENSTEIN: Bomen en 
heesters (3) 
50 laar padvinders (2) 
idem, blok , , 

LUXEMBURG: Europa zegels 

0,20 
0,70 

0,45 
1,05 

1,55 
0.35 
2,20 

(3) 
„ 0,90 

frank, zegels 
., 6.— 

landkaarten 
14,50 

NEPAL: nw. 
compl. (12) 

P O R T . INDIA: nw 
serie (8) 

P O R T . MÜCAMBIQUE: 50 jaar 
Beira „ 

SAARLAND: Europa zegels 
(2) 

TSJECHOSLOWAKHE: Tat ra 
Nat . Park (5) 

IJSLAND: Herbebossing (2) .. 
Z W E D E N : frank, zegels nw. 

kleuren en aanvullingswaarden 
(18) „ 4,80 
Redding Mi|. (4) „ 2 ,30 ' \ ; 

ZWITSERLAND: Europa zegels . -
(2) „ 0.80 ,, 
Ver. Naties serie 
Wereld Post Unie (6) „ 3,90 ' 

0,50 

0,70 

1,90 
0,30 

DE NIEUWE UITGIFTEN VAN VRIJWEL ALLE LANDEN hebben wij 
meestal direct na verschijnen voorradig- V O O R K O M T TELEURSTELLING 
en laat u de nieuwiics van de landen die u verramclt zonder verplichting 
toezenden Ook MOTIEFZEGELS, zoals Rode Kruis, Sport, Bloemen, Dieren, 
U N O , Luchtpost, enz. kunnen worden geleverd. U behoeft ons alleen maar 
op te geven van welke landen of gebieden u de nieuwtjes wenst te ontvangen, 
wii zorgen dan \ o o r regelmatige toezending. 

1958 N I E U W E C A T A L O G I 1958 
DE NIEUWE CATALOGI worden alle in de loop van september 1957 ver
wacht. Bestelt nu . zodat direct na verschijnen geleverd kan worden. 

YVERT WERELD CATALOGUS 
3 delen compleet ƒ 29,70 

YVFRT deel I: Frankrijk 
en gebieden ., 2,95 

YVERT deel II: Europa „ 11,50 
YVERT deel III: Overige landen 

(Overzee) ,, 
ZUMSTEIN: Europa cat. 

Zwitseiland en Liechtenstein 

STANLEY GIBBONS 
deel 1 British Empire ,, 
deel III Amerika, Afrika en 
Azië „ 
Eenvoudige wereld cat. 
(verschijnt okt . a.s ) 

C O M M O N W E A L T H : Queen E. 
II cat. 1958 f 3,75 

MICHEL DUITSLAND cat „ 5,10 
EUROPA cat. „ 19,20 

BOREK 1958 met netto prijzen 
'n 
15,25 
17.— 

1,20 

13.25 

13,25 

Duitsland en gebieden 
WEST-EUROPA (zonder 

Duitsl.) 
ISRAËL 
TSjECHOSLOWAKIjE enz. 
U.S.A. en U . N . 0 . 
CERES: Frankrijk en 

gebieden 
FACIT SCANT)INAVIE cat. 

, 2.95 

, 7,50 
■ 0,90 
, 2,— 
, 1,50 

, 2,35 
. 5,25 

13,75 

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

MET A A N B I E D I N G V A N N I E U W E UITGIFTEN ENZ. 

^ . 97. Santiiort 
Postzegelhandel  G R O N I N G E N 

Postgiro: 277850  Tel. 0590027768  Gr. Kr. Elleboog U 

J. REISZ H . V. L I E S H O U T 

Vaartweg 25  Hilversum  telefoon 8428 
Bank: Amsterdamsche Bank 

postgiro 325951 

Rond en zichtzendingen 
van Nederland en O.R., België, Duitsland, als

mede overige Europalanden. Eng. koloniën, etc. 

Levering van alle nieuwtjes tegen concur
rerende prijzen. 

Verzorging van mancolijsten. Levering van 
albums, supplementen, catalogussen etc. 

POSTZEGELHANDEL H. V A N LIESHOUT 



SCHAUBEK-NIEUWS! 

Wat is er voor nieuws?? 

BULGARIJE IS NU COMPLEET 
LUXEMBURG IS UITGEBREID 
RUSLAND IS NU COMPLEET 
SCANDINAVIË MET TANDINGEN ETC. 
TSJECHOSLOWAKIJE IS VERBETERD 
BELGISCH CONGO EN RUANDA-URUNDI 
ZIJN ER 
ISRAËL IS ER MET T A B ! ! 

S U P P L E M E N T E N 1 9 5 8 
zijn o.o V ongeveer midden SEPTEMBER a.s. 

L E V E R B A A R ! 
Bestudeert U onze prijslijst 1958 

Ze is duidelijk leesbaar en gratis verkrijgbaar, 
zowel bij Uw leverancier als bij 

H E R F S T V E I L I N G 
Ro4 

p oelcema 

Voor deze 52e veiling, welke in oktober zal worden 
gehouden, ontvingen wij reeds: 

Een prachtcollectie 

E U R O P A 
met vele rari tei ten! 

N E D E R L A N D 
afstempelingen, etc etc 

Inzendingen, mits omgaand, 
Hebt U iets te verkopen, 

[\oell 

P 

O V E R Z E E 
met prachtseries en 
zeldzame zegels 1 

kunnen nog opgenomen worden ' 1 
belt of schrijft K 1700-110319 

r 

>oeKema 
Prinsestraat 58-60, hoek Juffrouw Idastraat 
Postadres Postbus 45, 's-G ravenhage 1 

SPECIALE M E D E D E L I N G 
van het Huis Robert De Gulne, avenue Charles Woeste 205 te Brussel (België) betreffende 

de uitgifte van postzegels welke op 16 september 1957 zullen verschijnen onder de benaming 

E U R O P A 
en welke oplettend dient te weiden gelezen, indien u actuele pn 
zeer aantrekkelijke verzamelingen met een goede toekomst wilt be
ginnen of compleet maken 
Indien U by de verschijning de series had gekocht, welke door de 
Verenigde Naties zijn uitgegeven, zoudt gij heden ten dage meer 
dan hondera maal het geld van uw aankoop bezitten Het geval ligt 
voor de uitgifte ,,Europa" volkomen gelijk, omdat sedert de eerste 
uitgifte (15 september 1956) 6 landen daaraan deelnamen Op 
15 oktober voegden zich 5 noordelijke landen daaraan toe, en op 
15 juli Jl voegde ook Zwitserland zich daarbij Dat maakte dus 12 
landen uit, terwijl er een geheel van enige honderdduizenden verza
melaars bestaat, waarvan de meerdei heid zich niet interesseerde 
voor de eerste uitgifte in september vorig jaar, omdat hun eigen 
land 7ich niet had aangesloten bij de eenheid „ETTRQPA" Vanzelf
sprekend wil nu iedereen trachten zijn verzameling te completeren 
Ondanks de reeds gestegen vraag naar deze Ie uitgifte, is het nog 
niet te laat om tegen aannemelijke prijs te moeten kopen 
Opnieuw zal op 16 september 1957 de tweede uitgifte verschijnen 
van de 6 landen van de C E C A (Communauté Europeene Charbon-
Acier, Kolen en Staal Gemeenschap) dit jaar uitsluitend bestaande 
uit eigen onderwerpen voor ieder land 
Weet dan, flat wu waarschunlvjk de enige specialisten zun, die in 
staat zijn U deze nieuw te verwachten uitgifte tegen de beste prys-
voorwaarden te leveren 

Op veizoek hebben wiJ voor U een speciale bulletin ,EUROPA" 
samengesteld, samenvattende absoluut alles wat verschenen is sedert 
de uitgifte van de eerste Europa-zegels, dat wil zeggen in nieuwe 
series, gebruikt, op officiële enveloppen (First-Day-Covers) spe
ciale afstempelingen Ie dag van uitgifte, maximum-kaarten, souve-
nii-velletjes, speciale enveloppen afgestempeld door de Europese 
Raad te Straatsburg, ongetande series, originele kunstenaars-proe
ven, kleur-proeven, luxe blokken, variëteiten van het 15 fr -type 
van Frankrijk, speciale enveloppen met gemengde frankenng van 
Aalands-eilanden, enz 
U zult eveneens de aanwijzingen aantreffen welke U nodig zult 
hebben om de op 16 september 1957 verschijnende uitgifte te ver
werven, welke WIJ tegen zeer voordelige prijzen verschaffen 
Thans hebben wij een gespecialiseerd Album EUROPA uitgegeven, 
welke metr dan 50 bladen bevat Gezien de grote vraag Is dit album 
thans in herdruk en zal opnieuw in de loop van oktober a s worden 
geleveid 
Het IS dus Uw belang ons onmiddellijk te schreven om ons de toe
zending van ons speciaal mededelingen-bulletin te vragen EUROPA, 
geredigeeid in de Franse, Duitse, Nederlandse en Italiaanse taal, 
geeft u de prijzen en de wijzen van inschrijving op deze uitgiften 
van de „EUROPA' -zegels 
Stuur ze ons per expresse, opdat wij het door u gevraagde in de 
eerste dagen volgende op de verschijning der zegels kunnen sturen 

ROBERT DE GULNE, 205 AVENUE CHARLES WOESTE, JETTE 1 (BELGIQUE) 
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KLEINE ANNONCES 
Prijs 4Ü cl per mm betaling na toeztndmg factuur Opgave aan 
BoomRuygrok ^ V Gcd Oude Gracht 138 Haarlem Tel 17450 

N E D . EN OVERZ GEBIEDSDELEN, 
postfr en gebr , ook de topnummers 
voor 50—75"/n spec catalogus, ook 
hel meest luxe matei laal Rondzcnd 
boekjes beschikbaar, afwerking man
cohjsten in duplo Afname boven j 25,— 
franto Tolhuizen, Folkingestraat 35, 
Giomngen 

Te koop MAANDBLAD „ P H I L A T E 
LIE" , comp! jaargang 1949 t/m 1956 
Prijs J 25,— Te besagen | A \ d 
Wiel, Mgi V d ^ eteringstiaat 20bis, 
Utrecht 

\ v i h u een Z I C H T Z E N D I N G Ned en 
O R (scherpe prijzen)' Zonder verplich
ting op zicht le \eibaar Ook manco's 
■»oiden beantwoord Het adies \ oo i 
iedere verzamelaar I A Visser, Ouden
dijk 4, Dordrecht 

AANGEBODEN 2 compl albums 
Schaubck Biazilie met zegels ä ƒ 15,—, 
kl tmbandcn :> Holland albums, N t d en 
0 G met zegels a / 15 — en schroef 
banden 1 Schaubek kleinband Roemenie 
met veel zegels ƒ 15,— 1 Schwaneberger 
album, Europa met duizenden zegels 
J 50,—, 2 Schaubek albums Afiika a 
J 20,—, 2 Amerika Austiahe a / 20,—, 
1 Azie alles met veel zegels, schroefband, 
groot , 1 Sthaiibtk België ledig / 6 — 
klemband 2 oude Lng albums met 
zegels geh weield a / 5,—, alles po i to 
ext ia Alle aan^^cboden albums veikercn 
in staat ^ an nieuw of in goede conditie 
Be VI C H H Migermans, Celebes 
st iaat 42 tel 33770 Groningen 

Betaal xuor VENEZUELA PROVINCIE-
SERi r (387 stuks) f 0,25 pei Bolivai 
Biedt aan 7 \eisch 7V£ c 1 p waarden 
V d s^rie \ooi 1/6 Yvertpnjs ongebr 
F Kiijgsman, Stiaatweg 105A, R'dam 

WIE RUILT MET MIJ Eng Kolomen 
tegen Lng Kolomen \Iieg7egels tegen 
vliegzegels Zwitserland tegen Zwitser
land^ A M E van Reyn Snoeck, 
L tl ech tsew eg 117, Oosterbeek 

ENG K O L O N I Ë N , een zeer interessant 
\eizamelgcbied Ook vooi beginners 
mooie zichtzendingen tegen aant iekke-
lijke prijzen B de Blicck, Busken Hue t -
straat 5 II, Amsteidani, tel 128815 

Voor het nieuwe seizoen prachtboekjes 
met postfr ENG KOLONIËN alle uit
giften afzonderlijk gerangschikt van 
Victoria t/m Elizabeth Zeer veel goede 
zegels Zijn aanwezig Na ontvangst refe
renties fianco toezending door M 
Schouten, Goejanveiw dijk 1, te Gouda 

Zeer veel RUILADRESSEN beschikbaar 
van veizamelaars in de D D R , ontv na 
16 aug 57 Ook \ o o r motief\ ei zame-
laais Toezending \ a n de orig brieven a 
ƒ 0,30 pei adies in postfr zegels of 
\ i i giiorek nr 378891 E de Vries To l -
berteistraat 73, Leek (Gr ) 

SCANDINAVIË * en ° volgens manco-
lijsr le \e i t U \ooi zovei \oorraad 
Nummering volgens cat Michel Zum-
stein en beschiijving zegels H Kuipers 
Salonwagen , Gembouw' , Vredei ustlaan 
Den Haag 

Te koop van part VERZ POST
ZEGELS, hoofdzakelijk Ned Frankujk, 
België en 50 rondzcndboekjes geh we
ield eataloguswaarde Yvert '56 ca 
300 000 fis Prima kwaliteit veel com 
plete seiies Verder 3 insteekboeken vol 
met zegels ruilmatei laal Totaalpiijs 
/ 1000,— A Gans Aalsterweg 12S, 
Eindhoven 

BOD GEVR. op 34 versch NederI 
eerstedag en\ periode 1949—heden w o 
alle Kind en Zomerseries en alle spec 
iiitg zoals Riebeeck Kei ken (') 
ÏTEP ( ') , Kankerbestr etc Br aan L 
Geuchies |anus Polstraat I Spakcnbnig 

Te koop gevr PORTZEGELS (timbres-
taxe) dei Fngelse Fi anse en Poi tugese 
kolomen series en losse zegels postfi is 
en gebruikt alleen prima kwaliteit 
Zichtzendingen aan Mr G W A de 
Veer Waalsdoi perweg 80 Den Haag 

F D Covers van N E D EN O V E R Z . 
GEWESTEN te koop geviaagd ook van 
voor 1950 Me\ rouw A M Mebus—v 
Houdt Biltseweg 9 Den Dolder 

Prachtige kilo's N E D E R L A N D f 5,95 
-\ por to T van den Toeren, Dr H 
Colijnstraai 33, Amsteidam-W II 

Geviaagd ENG KOL NA 1952 Voor 
elke frank Eng Kol geef ik u 3 fiank 
aan andere zegels ] W Eeckhout, H 
V Gcliestraat 12 Huisscn (GId ) 

MEDEDELING. 
Om onnodige correspondentie te vermiiden vestigen wij er de 
aandacht onzer lezers op, dat ingevolge een besluit van de 
Raad van Beheer in de rubriek KLEINE ANNONCES uitslui
tend advertenties geplaatst kunnen worden van leden der 
aangesloten verenigingen 
Deze annonces kunnen niet onder nummer worden opgeno
men en dienen derhalve volledig naam en adres van de stel
ler der advertentie te vermelden 

Adm Ned maandbl v. PHILATELIE 

26e Dornhöfer-Vei l ing in Mannheim 
27 en 28 september 

Meer dan 3000 partijen voortreffelijk materiaal Saargebied 
meermalen compleet met zeldzame vjrieteiten voor grote specialisten. 

Geïllustreerde catalogus gratis aan serieuze gegadigden 

H C H . D O R N H Ö F E R B R I E F M A R K E N - A U K T I O N E N 
Mannheim West-Du tsiand Eichendorffstrasse 29 

Zojuist verschenen 
riNE DE 6UHR 
7 Z 

AMSTEROAM 

PORTO EXTRA 

N I E U W E C A T A L O G I 1 9 5 8 

Mtchel Europa 
„ Duitsland 

Borek 
Wzona 
Yvert en Tellier 
deel Frankrijk en Kolomen 

„ Europa 
„ Overzee 

3 delen tezamen 
Zumstein Europa 

Zwitserland en Liechtenstein 

f 19.20 
f 5.10 
f 2 95 
f 250 

f 2.95 
f11 50 
f15 25 
f29 70 
f17 — 
f 120 

Thans hebben wi) een prachtige collectie Europa Nederland en O G gebruikt 
en ongebruikt 
Wii maken gaarne zichtzending volgens mancotijst 

P o s t z e g e i h a n d e ! T I N E D E B U H R 
N Z Voorburiwal 347 Amsterdam-C Tel 33324 na 6 u 129543 postgiro 566731 

A A N B I E D I N G 
YVERT 1958 Frankrijk f 2 95 

Europa f. 11 50 
Overzee f. 15 25 

MICHEL 1958 Duitsland f 510 
Europa f 19 20 

STEEDS TE K O O P G E V R A A G D 
verzamelingen, partijen, massagoed 
en kilowaar Hoogste prijzen en be
taling contant 

P O S T Z E G E L H A N D E L 

G. VAN DER EIJNDE 
Petristr 8, Utrecht (Oog in Al) ,giro 498361, tel 31082 

"IDEAL 99 GOMSTROOKJES 
's Werelds beste gomstrookje 

en voordelig in p r i j s " " 

Verkrijgbaar bij iedere goede postzegelhandelaar 

Voor de handel verkrijgbaar bi) 

„NOVIOMAGUM" - POSTZ. GROOTH 2e WALSTR. 17 - NIJMEGEN 

De lage FDC prijzen uit onze jul i - en augustusadvertentie 
blijven deze maand noR geldig Profiteer ei van Dus ook Belgrado f 0,75, 
De Ruyter Vliss f 0,80, alle 6 Eur FDC's / 9 — , Liechtenst Pad\ f 0,85, 
Finl Dieren ; 2,85, 50 j Arb Bew / 1,35, IJsl Bebossing f 1,— , 16 nov 
5 Kr Jub z dtchtei Jonas Halerimsson FDC f 2,45, Israel Nieuwj 5718 
/" 1,70 (ongebr ƒ 1,40), Tabil ƒ 3,25 (ongebr / 2,75), V Naties 24 okt 
Sec Council 3 6c 8 c 2 FDC's f 1,95 (ongebi / 0,58), U S A 50 j Air-
Foice ƒ 0,95, Shipb ƒ 0,75, 3 sept 30 c Ex Delivery f 2,25, Magsaysay 
/ 1,—, Lafayette f 0,75, Ie r e tou r \ l Houston A'dam f 1 50 Lev FDC's 

van 13 landen in ab zonder waaiboigsoni , okt verschijnt spec cat N V P H 
Ned & O G 1958 f 2,50 Lev Yvert, Zumstein Michel etc 1958 
P O R T O EXTRA 
T. HARTEVELD's FDC SERVICE, Kerstroosstraat 9c, Rot te rdam-N 
tel 87963 Giio 507407 

Schoorlse postzegelhandel 
Damweg 2 Telefoon 365 

* Mancolijsten behandelen doen we per om

gaande, veel ongebruikt 

* Nieuwtjes tegen zeer billijke prijs 

Uitsluitend Europa 

Geheel herziene INKOOPLIJST NEDERLAND 
verschenen to t en met Rode Kruis 19S7! 

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 Lennepwcg 67 Den Haag Telefoon 550454 

file:///eisch
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Zeer goedkope aanbieding 

NEDERLAND ROLTANDINGEN 

No. 
1* 
2* 
3* 
5 
6 
7 
9» 
9° 

10° 
11* 
11° 
13* 
13° 
14° 

ri.rik stempel 
17» 
18» 
18° 
19*m/w 
19° 
20* 
21» 
21° 
22* 
23* 
25* 
25° 

Pri|S 
0,18 
0,10 
0,18 
0,70 
0,75 

14,— 
0,40 
0,25 
1,40 
0,50 
0,35 
0,85 
0,55 
4,— 

3,25 
1,50 
1,— 
0,14 
0,08 
0,25 
0,25 
0,18 
0,35 
0,50 
0,50 
0.18 

p. paar 
0,45 
1,90 
0,45 
1,75 
2,— 

30,— 
0,90 
0,60 
— 1,20 
0,85 
2,— 
1,20 
-_ 
/.50 
3.75 
2,50 
0,30 
0,20 
0,60 
0,60 
0,40 
0,80 
1,10 
1,10 
0,40 

26* 
27* 
28» 
28° 
29» 
30» 
30° 
31° 

33-35* 
36* 
37* 
37° 
38» 
39 
39° 
40» 
41» 
43* 
43* 
45» 
46» 
46° 
47» 
48» 
48° 
50» 
51» 

1.40 
0,70 
5,— 
— 1,50 
1,35 
0,70 
3,20 

0,20 
0,30 
0,28 
0,05 
0,20 
0,22 
0,07 
0,18 
0,30 
0,24 
0,10 
0,40 
7 — 

zw t 4.— 
0,40 
0,60 
0,30 
1,25 
1.20 

3 , -
1,50 

9,50 
3,50 
2,90 
1,50 
7,— 

Blokpr 
1.— 
1.40 
1.30 
0,60 
1.10 
1 , _ 
1,— 
1 ,— 
1,30 
1,10 
0,65 
1,75 
«„ 

3 2 , -

2,75 
1,60 

— 

No 
51° 
55° 

57* 
58» 
59» 
60* 
61* 
62* 
63» 
64» 
65* 
66* 
67* 
68" 
69* 

Kind 
71-73* 

71° 
72« 
74* 
75» 
75° 

4-76° 
78-81» 
78-81° 
82-85° 
86-89° 
90-93» 

1 90-93° 
94-97» 
94-97° 

99« 
101» 
101" 

Pnjs 
0,55 

zw. gest. 2,— 

0,10 
0,35 
0,08 
0,40 
0,20 
0,30 
0,35 
0,55 
0,60 
1 ,— 
1.— 
1.— 
1,60 
Rolt 
9,— 
2,25 
3,— 
1.10 
1,50 
1 ,— 
— 2,25 
1,90 
1,75 
2,25 
4,25 
3,75 
4,75 
3,75 
0,50 
2,25 
2 . -

Blokpr 
— 

p. paar 
0,25 
0,80 
0,20 
1 .— 
0.50 
0.70 
0.80 
1.30 
1,40 
2,40 
2.40 
2.60 
3.75 

p paar 
19.— 

6,— 
2,25 
3,50 
2,50 

12,50 
4,90 

p. blok 8,— 
p. paar 5,— 
p. paar 9,51 
p. paar 8,51 
p. paar 10,— 
p. paar 0,— 
p paar 1,2; 

4,50 
4.— 

GELEGENHEI DSAANBIEDING 
Anachronische zakloepen voor het ontdekken van 

reparaties enz., uitschuifbaar, grootte 3/^ cm. ^ tu -
^rootte 1 cm 6 X vergrotend, wtnkelpri|s f 15,—, 
nu voor fA,— en porto 10 et. 

Cellofaan zakken voor het opbergen van zegeis 
in veldeien, breven enz. grootte 26x17 cm f 1 , — 
p. 10 stuks. 

Cellofaan zakjes 11 X8 cm voor arnbieding kleine 
pakketjes p. 100 st (2,—. 

Prima postzegelboeken voor zichtzendmgen enz. 
op moo wit atbumpap er zacht geruite ondergrond. 
20 bladzijden 23x15 cm carconnen omslag p. 10 st. 
r4,25 en porto gewicht, 90 gram 

Boekjes met 10 zwarte bladen cartonpapjer per 
25 st. ƒ2,— en porto. 

Hoe ontstonden de typen I en II in de postzegels 
der uitgifte 1867 van Nederland? 

6 cartons rn diverse kleurendruk met grote en 
duidelijke afbeeldingen van etk zegel m beide typen 
m cartonnen omslag franco toezending ä 50 cc. Uit
gaven Postmuseum. 

* IS ongebruikt IS gestempeld 

Bij aankoop boven 110,— 10% korting. 
Alle zegels in prima staat. 

Aanbiedingen vorige advertenties nog geldig voor 
dezelfde lage prijzen; verzoeke reserve-order. 

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

LAAN VAN NIEUW OOST-INDIË 50 (voorheen Herengracht 6a DEN H A A G TELEFOON 850190 
Te bereiken vanaf Stotion Hotl Spoor lijn 4 en 4o: van Staatsspoor lijn 6 Circ 24392 

Bank R. Mees & Zoonen - Ned. Handelmij, bijkantoor Herengracht, Den Hoof Diverse zegeh voor geldbelegging 

Verzoek 
aan onze 

adverteerders 
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 

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

De prijzen bedragen-
per stuk 0.18. p. 100 st. 10«;„ KORTING 

Levering franco huis na storting op giro 447495 t.n.v. 
Fa '. W. RICHT - BEATRIXLAAN 11 - VUGHT. 

J. G. MILLAARD - FILATELIST - EXPERT 
KEURT zegels van Europa tot 1900 met de modernste 
technisclie hulpmiddelen aan de hand van uitgebreid 
vergelijkingsmateriaal. KOSTEN 2—4% l<atalogus 
minimum fl. 2.50 per zegel. 

if HOVENIERSWEG 18 - TIEL - TELEFOON 3879 * 

Te koop gevraagd tegen redelijke prijs: 

Nederland-Overz. Gebieden 
o.a. brieven 1852, 1864, 1867, 1872, 1882, 1888, 1891, 1896, 1899, 
1921, in p.f. en prima ex., gebruikt met puntslcmpels, 259 o.a., 
klein rondstempels, hulppostkantoor stps, op briefkaarten, 
portozegets. Offerten worden ingewacht p.o. behandeld. 

C.J. H.ROOTLIEB. 273. LAAN v.MEERDERVOORT, DEN HAAG 
Tel. 392U2 

We zenden U gaarne een zichczending van Ned en O.R., scherpe pri|zen Zonder 
verplichting tot koop, vele tevreden afnemers 

C. BOL YERSEKE - GIRO 22642. 
Nog af te geven 
FDC de Ruyter 
Afstempel'ng de Ruyter 
Vlissingen 
FDC Roode Kruis 

f0 85 FDC Europa 
Complete Ruyter ..ene per 10 

f0.8S 10 verschillende FDC met 
f1.45 1 zegel 

.0.75 
f 4.60 

3.00 
Per oktober de nieuwe FDC van N-euw-Guinc. met de serie Kinderzorg- 2,— 

Verzamelingen en parfijen 
te l^oop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Platanenweg 12 - AMSTERDAM Telefoon 50959 

Postgiro 494802 (Bi| viaduct Wib-utstraatj Gem. G ro M 3658 

&etaal goede prijs. 
Ook grote ob/ecten tegen contante betaling. 



DE N E D E R L A N D S C H E P O S T Z E G EL V E I L I N G 
ROKIN 58 AMSTERDAM-C. TELEFOON 30261—42380 

Onze eerste 

ZEER IMPORTANTE NAJAARSVEILING 
wordt gehouden van 9—12 oktober a.s. 

Ten verkoop komen: circa 2000 kavels, bevattende talr i jke hooggewaardeerde en zeer 
gezochte zegels van Nederland & O . G . , (onder vele andere het zeldzaamste en 
hoogst genoteerde zegel van Nederland en O . G . in luxe kwaliteit) Europa en 
Overzee , alsmede een zeer bijzondere afdeling restanten. 
Wij veroorloven ons met name ook op deze laatste afdeling de speciale aandacht van 
gegadigden te vestigen. Van vrijwel elk gebied worden belangrijke verzamelingen, 
landenrestanten enz. aangeboden. 
In deze veiling zijn wi j tevens belast met de verkoop van belangrijke, ui t het buiten
land afkomstige, handelaarsstock Engelse Koloniën, opgezet In talri jke stockboeken, 
alsmede met handelaarsvoorraden van de Scandinavische landen (Denemarken, 
Noorwegen, Zweden, Finland, IJsland) en de Verenigde Staten. 
Wij raden ten sterkste aan dit materiaal, dat in deze omvang wel niet spoedig weer 
zal worden aangeboden, op de vele aan de veiling voorafgaande kijkdagen nauwkeurig 
te bestuderen. 
Seriejze gegadigden, die nog niet met ons in relatie mochten staan, zullen wi j op aan
vraag gaarne eveneens een exemplaar van de fraai geïllustreerde catalogus doen toekomen. 

U Udf^ UU ikuU,,, 

Het is met opzet, dat wi j U hier 
niets over prijzen en kwaliteit 
vertellen. Di t zijn onscheidbare 
factoren, welke U alleen aan de 
hand van het materiaal zelf kunt 
beoordelen. 

het keurige pakje met postzegels, waarin de retour-verpakking alreeds aanwezig is en 
over de inhoud waarvan U zich steeds opnieuw zult verheugen. U behoeft alleen maar 
op te geven, welke landen U verzamelt en om de hoeveel t i jd U een zichtzending 
wi l t ontvangen. 

Onze specialiteiten zijn: 

NEDERLAND & O.G. 
met vooi beginnende en gevorderde verzame
laars prachtige boekjes, waarin vrijwel alle een
voudige en middelmatige zegels van Ned & O.G. 
In onze zeer waardevolle boekjes voor ver-
gevorderden, met type- en tandingverschillen, 
zullen zelfs de meest vooraanstaande verzame
laars 'ets van hun gading vinden. 

1e EMISSIES V A N N E D E R L A N D 
daarvan hebben wij een mooie afdeling w.o. 
aardige plaatsnaamstempels. 

L A N D E N 

ENGELSE KOLONIEN 
zfo daarvoor onze advertentie elders in dit blad. 

Gangbare 

E U R O P A 
Vooral de navolgende tanden zijn de moeite 
waard: 
ZWITSERLAND met uitgebreide afd. Dienst 
DUITSLAND met bijbehorende Gebieden 
SCANDINAVIË - BELGIË - LUXEMBURG -
FRANKRIJK - HONGARIJE - POLEN - RUSLAND 
(van de minder courante landen zijn meestal 
toch ook goede selecties beschikbaar). 

DU Uost U hUis 
want voor een proefzending betalen wij ook de retour-portokosten. 
Slechts één voorwaarde moet aanwezig zijn. Bij regelmatige toezendingen moet 
het te besteden budget om praktische redenen, zowel voor U als voor ons, mini
maal Fl. 10.— per zending kunnen bedragen. 

POSTZEGELHANDELVAN DUYN&VERHAGE 
BERKELSELAAN 92 b R O T T E R D A M TELEFOON K 1800/48209 


