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c. 
i n p 

beetje - Een beetje 
Neen, tientallen guldens scheelt het U! Als 

U elke maand wat koopt uit onze rond-

zendboekjes van Ned. en O.R. dan scheelt 

dat voor U beslist veel en op Uw gemak 

thuis uitzoeken. 

1ste vlucht Amsterdam - Tripolis . . f 0.75 

Expostempel op Europaserie f 1,25 

F.D.C. Antillen Rad 

Amsterdam - Tokio 

o f 1,— 

en Biak f 2 . — 

De nieuwe F.D.C, van Nw. Guinea f 1,30 

BOL 
o s i z e g e l s 

YERSEKE 
GIRO 22642 
TELEFOON 01131-308 

De w a r e filatelist verkiest K A - B E albums, d a a r 
deze ook plaats bieden aan vele type- , t and ings-
en watermerkverschi l len , 
a lbum in schroefband klemband 

B U L G A R I J E ( 83 blz.) ƒ 14,— ƒ 19,— 
VATICAAN ( 2 9 blz.) ƒ 9,— ƒ 14,— 
LIECHTENSTEIN . . ( 43 blz.) ƒ 10,— ƒ 15,— 
MONACO ( 53 blz.) ƒ 1 1 , — ƒ16,— 
T S J E C H O -

SLOWAKIJE (153 blz.) ƒ 22,50 J 27,50 
enz., enz. 

Vraagt de comple te KA-BE prijslijst. 

VEB (K) KA-BE BRIEFMARKENALBEN-VERLAG ASCHERSLEBEN 
VOOR NEDERLAND 

OEUZENDAM'S POSTZEOELHANDEL Vv 
TORENSTRAAT 8? DEN HAAG 

SINGEL 276 

AMSTERDAM 

POSTZEGELHANDEL R. POSTEMA ^̂^ "»' 

140e VEILING 
Ook deze veiling wordt wederom zeer interessant 

en zal plaatsvinden op 8 en 9 mei a.s. 

Inzendingen kunnen nog tot uiterlijk 23 april a.s. aangenomen worden. 

De 141e veiling zal ca. medio juni plaatsvinden 

en tevens de laatste veiling van dit seizoen zijn. 

CATALOGUS WORDT GRATIS OP AANVRAGE TOEGEZONDEN 



ZEER LEERZAAM 
w a r e n d e o p b r e n g s t p r i j z e n v a n N e d e r l a n d en O . R . in o n z e 226e P o s t z e g e l 

v e i l i n g (16 m a a r t j . l . ) N i e t ^ a M e e n h a n d h a a f d e n z ich v e l e hoge p r i j z e n in d e z e 
v e i l i n g , doch b o v e n d i e n w e r d e n d iverse t o t e n m e t 16 m a a r t 1959 

nog nimmer behaalde recordprijzen 
b e t a a l d . D e v e r k o o p van d e 612 i n t e r e s s a n t e kavels N e d e r l a n d en O . R . l i ep 
v l o t van stapel e n v o o r h e t z e l d z a m e m a t e r i a a l b e s t o n d een l evend ige 
be langste l l ing . E n k e l e v o o r b e e l d e n ; 

Nederland 
1867 15 cent no 9 I B. (W/,) 
1872 25 cent no • •26F . (14 g.g.) 
1891 2 / , Gulden no • *45B ( 1 1 ' / , X 11) 
1896 5 Gulden no • • 4 8 
1905 10 Gulden no '*30 
1927 Roltandint 3-gaats 7'/, cent no "32 
1927 als voren 
1927 als voren gebruikt 

Indie 
1908 javakopstaand 2'/, Gulden no * ' 8 0 f 
1908 als voren 
1908 BezitBuiten 2 2 ^ et no *» 93 ( 
1908 BczitBuiten 2% Gld no *♦ 98f 
1911 Dienstkopstaand 1 gulden no **26 f 
1911 als voren 
1911 als voren 

Curasao 
1889 Port 12% cent no 4 type I 

Suriname 
1873 25 cent no *10a.B. (14 g.g.) 
1941 Luchtpost 5 Gulden no • • 1 8 
• ) exclusief het opgeld ad M'/, % 

Cat. 
f500,— 
f200,— 
f 9 0 , 
f 150,— 
f ISO — 
f 300 — 
f 300 — 
f 225 , 

f750,— 
f 750,— 
f 550,— 
f 7J0,— 
f 1 7 5 , 
f 1 7 5 , 
f 1 7 5 , 

Opbr 
f 510,
f 175,
f 94,
f 130,
f 175,
f 33S-
f 330,
f 210,

f 770,
f760, 
f 450,
f BIO-
f160, 
f 150,
f 160,

f 1 6 5 . — f 1 5 0 , 

f 1 2 0 , 

f 3 4 0 , 

f 125,
f 2«,

Dergelijke resultaten worden niet ,,zo m a a r " behaald. Kosten 
noch moeite worden gespaard o m onze veilingen to t derge

lijke successen te brengen. Vakkundige verkaveling, catalogi

sering en beschrijving der kavels, vertrouwen van inzenders 
en kopers (gedurende 40 jaren!) , uitvoerige fotobijlagen, 
grote oplagen der veilingcatalogi, verspreiding (gratis) der 
catalogi over alle delen der aarde (deels per luchtpost), 
voorschotten, vlotte contante afwikkeling met inzenders, 
enz., enz. 

VEILEN MET SUKSES ? 

RIETDIJK N.V. UW ADRES I 

Onze verkoopcondities vindt u in onze folder ,,lecs over Postzegelveilingen", die 
u op aanvraag wordt toegezonden. 
Toezending veilingcatalogi alleen aan serieuze reflectanten. 

J. K. RIETDIJK N.V. DEK HAAG 
40 jaar in dienst 
der filatelie 

Lange Poten 15 A 
Telefoon 117020 

Voor <f« refe attcntios, onAervott^ewa, 
hij ons 40-/aw'ig fuhiteuan, acggon 
tvy atien hartetyk dank 

WIJ WILLEN GAARNE 
GOEDE PRIJZEN BETALEN 

voor 
SERIES • LOSSE ZEGELS • P A K K E T T E N • M E N G S E L S 

K I L O G O E D 
Als zijnde de grootste groothandelsfirma in postzegels in Amerika 
kopen wi j geregeld grote hoeveelheden postzegels van alle delen 
der wereld. Momenteel wensen wij m het bijzonder te kopen: 

9 POSTZEGELS I N SERIES Lage en middelbare waar

den. Zowel compleet als incompleet, ongebruikt of gebruikt. 
• L O S S E P O S T Z E G E L S Aantrekkelijke goedkope 

soorten. 
• P A K K E T T E N Zorgvuldig samengesteld met onbescha

digde zegels. 
• G R O T E V O O R R A D E N 

en R E S T A N T V O O R R A D E N van alle soorten 
• MENGSELS ( K I L O G O E D ) op papier 
• V O O R O N Z E K L E I N H A N D E L wensen wij eveneens 

kleinere hoeveelheden van middelgeprijsde en hogerge

prijsde zegels in series. 

^y^"_.j Zend ons a.u.h. nw aanbiedingsUjst^ die 
Ä—«/ onze directe en nauwkeurige aandacht xal hebben. 

VRIJ OP AANVRAAG: Onse nieuwe inkoop-prijslijst 
T O P  I N K O O P P R I J Z E N V O O R Z E G E L S V A N 

D E V E R E N I G D E S T A T E N E N C A N A D A 

Verkoop aan Amerika's grootste en best bekende importeur: 

H. E. HARRIS €L CO. 
BOSTON 17, MASS. U.S.A.  Telegramadres: Harrlsco, Boston 

Alles postfrjs 

Ghana 
Prov. Uitgifte 12w 20,— 
Proclamatie 4w 
Schepen 3v̂  
leOnafh. (Vlag) 4w 
Accra Conf. 4w 
Ministerreis 4w 
U.N.dag 3w 
Lincolnherd. 3w 
Lincolnblok 
2e Onafh. 4w 
Ghana Airways 4w 
Prov. Porten 5w 
Def. Porten 5w 

1,60 
29,50 
10,— 
5,— 
2,25 
3,75 
2,50 

24,50 
2,60 
7,45 
6,— 
1,55 

1 Compleet postfris 110,— 

Indonesia 
1949 
UPU 2w 
Vlag (klein) 
Vlag (groot) 
RIS t.e.m. 1 Rp. 18w 
1950 
5 j . Rep. 3w 
1951 
Ol. Sp. Nw. DelhiSw 
Soekarno 15w 
Sport Diak. 5w 
U.N.O. 6w 
1953 
Postkant, en 
Edelman lOw 
Watersnood 1 w 
Moederdag 1 w 
1954 
Merapi 8w 
Kind 6w 
1955 
A. A. Conf. 4w 
Jamboree 5w 
ld. FD cover 
10 j . Rep. 4w 

0,35 
0,20 
0,20 
3,25 

0,70 

0,55 
29,50 
0,55 
1,65 

1,75 
0,25 
0,25 

S,— 
1,25 

0,60 
1.50 
2,75 
0.35 

POSTZEGELHANDEL 

P.T.T. jubl. 4w 
Alg. Verk. 4w 
Dodenherd. 3w 
1956 
Blinden 4w 
A. A. Stud. Conf. 3w 
Dieren 15w 
Rode Kruis 6w 
Djak. Dansers 4w 
1957 
Invaliden 6w 
Telegraaf 5w 
Coöperatie 4w 
Bloemen 5w 
1958 
Luchtvaart 5w 
Wezen 6w 
Badminton 3w 
Geof. Jaar 5w 
Java Tour 1 3w 
Mensenrechten 5w 
Ook div. F.D. Cove 
verbaar van Antiden, 
name, Nw. Guinea, 

0,50 
0,35 
0,35 

1,50 
0,35 
1,50 
1.25 
0,35 

1,— 
0,30 
0,26 
0,70 

0,27 
0,70 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 

rs le
Suri
sraël. 

Ghana, Ver. Arabische Rep. 

Ned. F.D. Covers 
1950 
Kerken 
Universiteit 
Kind 
1951 
Zomer 
id. Phil, krt 
1952 
V. Riebeeck 
id. Cufemborg 
Mijnwerker 
Zomer 
Telegraaf 
Itep 
Kind 
1953 
Watersnood 

16,— 
6,50 

10,— 

7,50 
17,50 

5,— 
20,— 

2,— 
5,50 
1,75 
3,50 
3,— 

0,75 

Zomer 
Rode Kruis 
Kind 
1954 
Zomer 
Bonifacius 
Luchtv. fonds 
Kind 
Statuut 
1955 
Zomer 
Bevrijding 
Kanker 
Kind 
1956 
Rembrandt 
Olympiade 
Europa 
Kind 
1957 
Zomer . 
De Ruyter 
Rode Kruis 
Europa 
Kind 
1958 
Zomer 
Europa 
Kind 
1959 
Navo 

Grote voorraad Israë 
Arabische Republiek 
Naties enz. 

5,— 
2,— 
3,75 

3.— 
1.50 
1,25 
2,50 
1.10 

2,25 
1 ,— 
1,50 
1,65 

3.75 
2,25 

15,— 
1,50 

2.— 
1,15 
1,50 
3.50 
1,50 

1.75 
0,90 
1,45 

0,85 

,Ver. 
Ver. 

Levering van nieuwe uit 1 
giften in abonnement. 1 

Gelieve geen geld ^oor 1 
u i t te sturen. Levering 1 
in volgorde van binnen 1 
komit . Zendingen 
van f 10,— f ranco. 

HARTOG OKKER & CO. 
RAPENBURG 99 — AMSTERDAMC — 

bo

TELEFOON K2063937 
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van dit nummer 
Leon de Raay-medaille 1959 99 
De Eo-£ilatelistisohe afstempeling op Franse 

brieven 100 
Abraham Lincoln op postzegels 102 
Eerste-dag resp. oudst bekende datumstempels 

op de Eerste Emissie Nederland 104 
Verzamelt u ook Nederland en O.G.? . : 106 
75 Jaar Filatelistische Voorlichting 108 
Stempels UI 
Nederland 112 
Het gebruik van de zegels voor bijzondere 

vluchten 113 
Luchtpost 114 
Poststukken 115 
Nieuwe uitgiften 116 
Bonds- en Verenigingsnieuws 118 

Het adres voor nieuwe uitgaven 

AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL 
H I L V E R S U M 
Surinatnelaan 31 
tel. 4323 

A M S T E R D A M 
N.Z .Voorburgwal 151 

tel. 47103 

Geeft u ons op van. welke landen u 
de nieuwtjes wenst te ontvangen) u 
kunt er dan van verzekerd zijn, dat 

u alles, dat uitkomt, krijgt. 

Nederland 
en O.G. 
Nederl. 
244/47 9,— 
257/60 5,— 
265 0,45 
632 0,15 
Rolt. Paren: 
1» 0,45 
2» 1,7C 
5» 1,25 

20» 0,60 
26* 2,75 
26 1,5C 
27 0,75 
57» 0,25 
58» 0,60 

59» 
60» 
60 
61» 
62» 
62 
63» 
64» 
64 
65» 
65 
66» 
67» 
Rolt. 
33* 
35» 
36» 

1 Prima kwaliteit. * is 

0.20 
0,9C 
0,65 
0.45 
0,70 
0,35 
0,60 
1,25 
1,00 
1,25 
1,00 
2,25 
2,10 

Blokken: 
0.30 
0,3C 
1,50 

37» 1,50 
42 0,75 
43» 1,05 
49» 1,75 
50» 3,90 
Nederl. Indie: 
277* 12,— 
Malakka: 
1/10* 9,— 

Suriname L.p. 
16* 4,20 
19* 60,— 
20/22» 18,50 
22' 15,— 
24/26* 27,50 
Brandkast 4,50 

Europazegels 
1956 
Frankrijk» 3,20 
F.D.C. (2 St.) 

27.— 
Luxemb. 12,— 
Italië 0,8C 
Duitsl. 0,6C 
Nederl. 0,75 
1957: 
Frankrijk 0,90 
Saar* 0,90 
Luxemb.» 6,25 
Duitsl. 0,55 
Nederl. 0,70 
1958: 
Frankriik» 0,85 

F.D.C. 1,55 1 
Frankrijk 0,80 
Saar* 0,80 
F.D.C. 1,50 
Duitsl. 0,55 
F.D.C. 1,45 
Italië* 1,10 
F.D.C. 1,85 
Luxemb.» 2,20 | 
F.D.C. 3,75 1 
België* 1,40 
F.D.C. 2,10 
Turkije* 0,95 
F.D.C. 1,50 1 
1959: 1 
Oosten r.» 0,60 1 
F.D.C. 1,15 

ongebruikt. Nrs. Spec. Cat. boven f 5,— portvrij. Mochten 1 
1 de zeeels niet aan uw verwachting beantwoorden, dan l<unt u ze binnen 3 dagen 1 
1 terugzenden. Te koof gevraagd: Nederl. „ N A V O " gebruikt i f 0,15. 

1 w. H. DE MUNNiK £,r„:r:""" 1 

Grote Postzegeiveiling 
op 6, 8 en 9 me i 1959 

Het mooiste materiaal uit de gehele wereld. 

Ilngen en grote partijen voor vi^ederverkopers. 

Catalogus met foto's voor serieuze belangstelle 

Hch. DORNHÖFER, POSTZEGELVEILINGEN 

Vele 

nden 

Mannheim, Vt^est-Duitsland, Eichendorffstrasse 29 

verzame-

gratls. 

Tel. 52929 



Nederlandsen maandblad voor 

Philatelie 
Waarin opqenomen , DE PHILATELIST" 

Correspondentie over het blad naar 

HOOFDREDACTEUR-ADMINISTRATEUI« 

J . C. NORENBURG, Welqeleqenlaan 7 1 , 

Driebergen. Telefoon K 3438-2162 

Correspondentie over ADVERTENTIES! 

BOOM-RUYGROK N V . 

Ged Oudeqracht 138 - Haarlem 

Telefoon 17450 (4 liinen) - Postqiro 37758 

RAAD V A N BEHEER 

Secr. Godel indeweq 44 - Naarden 

Pennmqmeester: Hyacintplein 5 - Breda 

Giro 344900 

Verschijnt de vijft iende van iedere maand 

ABONNEMENTSPRIJS 
Gratis voor de leden 

van aanqesloten vereniqinqen 

l'oor niet-aanqeslotenen (bij vooruitbetalinq) 

franco per post per iaar f 10,—. 

Afzonderl i jke nummers lopende iaar 

en voorafqaande iaar ƒ 1 ,—. 

4ummers van voriqe jaarqanqen, 
voor zover voorradiq 

per nummer ƒ 0,25, alles plus por t i . 

36e jaargang - april 1959 (416) 

1 

1 

1 

L E O N » E n/%AY-
M E D A I L L E 1 9 5 8 

D. } . G. Versijden 

In haar vergadering, welke op 21 maart j.l. door de Raad 
van Beheer van het Nederlandsch Maandblad voor Phila
telie te Utrecht werd gehouden, werd op voorstel van het 
Bestuur (dat dit voorstel deed buiten medeweten van de 
betrokkene om), overeenkomstig het Reglement voor de 
Leon de Raay-medaiüe, deze medaille toegekend aan de heer 
D. J. G. VERZUDEN, ter bijzondere waardering voor de 
beste wetenschappelijke bijdrage op filatelistisch gebied, 
opgenomen in de afgelopen jaargang van het Maandblad. 

Een ieder, die de jaargang 1958 van het Maandblad 
trouw heeft gelezen, zal zich zeker de artikelen herinneren 
over de postzegels van Nieuw Zuid Wales (de zgn. Sydney 
Views) van de hand van de heer Verzijden, artikelen welke 
van gedegen studie getuigen. Het op zulke wijze uitdragen 
van de filatelistische wetenschap kan zeker niet hoog ge
noeg worden gewaardeerd. 

Van harte wensen wij de heer Verzijden geluk met deze 
bijzondere onderscheiding. R. v. B. 
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F 
r 
r W B. Brocx 

JÊte Ea^filatelistische aistewnpeling 
ap È^ranse hriew^en (vervalyf 

X. LEGERBRIEVEN. 
Al was de binnenlandse toestand in Frankrijk slecht, met 

het leger viel niet te spotten. De 1ste Coalitieoorlog van 
1792 tot 1797, waarbij Frankrijk vocht tegen nagenoeg 
geheel Europa, werd door Frankrijk gewonnen. De Rijn 
werd de grens van Frankrijk. 

Het was Generaal Hoche (zie Yvert Frankrijk nr. 872), 
die met zijn Rijnleger de Oostenrijkers uit de Elsas wierp, 
(afb. 47). 

Hierbij een brief van dat Armee du Rhln (Afb. 48). Deze 
brief is geschreven door een eenvoudig soldaat in slecht 
Frans, waarin hij zijn ouders gerust stelt. We lezen: Men 

Chee paire et Ma chee Mere. Je vous ecris que je suis tour 
jour bien porte. Je vous dire que nous somme arrive è Stras
bourg." 

Hierbij nog een brief van het Armee d'Italie. Bij de coalitie, 
die Frankrijk in 1792 bevocht, om de revolutie te bedwingen, 
had zich ook Sardinië aangesloten. Al in 1792 drongen de 
Franse troepen Savoye binnen en in 1794 bezetten ze Piè
mont en Genua. Het Hoofdkwartier van dit leger bevond 
zich te Nice. (Afb. 49). 

Ook Spanje was door de Franse troepen bezet, al hadden 
deze eigenlijk alleen iets in te brengen in de grote plaat

A/b . 47. 
Afb. 48. 

Afb. 49. 

Afb. 50. 

Generaal Hoche. 
10 Germinal An 7. (30 maarf J79'(). 
iegerbrief met het stempel ARMEE DU 
RHIN. 
7 Fruclidor An 2. (24 augustus 1794). 

Leqerbrief met stempel ARMEE D'ITALIE. 
19 februari ' 1809. 
Legerbrief uit Madrid met stempel ARMEE 
FRANC^AISE EN ESPAGNE. 
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sen. Hierbij een legerbrief uit Spanje met het stempel AR
MEE FRANCAISE EN ESPAGNE. De brief dateert van 
19 februari 1809, en uit de inhoud blijkt, dat de afzender is: 
Service Réunie ä L'Armée d'Espagne au Quartier Gene
ral. Het is dus een brief van het Hoofdkwartier te Madrid. 
(Afb. 50). 

Zéér interessant zijn de brieven van de Grande Armee van 
Napoleon. 

Elke Divisie had een eigen postkantoor met een drietal 
stempels, namelijk een vertrekstempel, een P.P.stempel 
voor brieven, waarvan het port was vooruitbetaald en een 
Débourséstempel (zie onder een later hoofdstuk). De stem
pels onderscheiden zich naar de Divisie. Elke Divisie (soms 
ook een kleiner legerdeel) had een eigen postnummer, dat 
in het stempel stond boven het woord GRANDE ARMEE. 

Hierbij volgen twee brieven, één vlak vóór de inval in 
Rusland, en één kort na de debacle. (Afb. 51 en 52). 

Als ik mij niet vergis, dan dateert deze brief uit de korte 
tijd van de wapenstilstand van Poischwitz. 

Ik heb altijd gedacht, dat de Grande Armee de naam 
was, die speciaal gegeven was aan het grote leger, dat Na
poleon bijeen had gebracht voor de inval in Rusland. De 
studie van de poststempels heeft mij heel anders geleerd. 
De Grande Armee dateert al van 30 augustus 1805. Een le
gerorder van Napoleon van die datum zegt: „Het leger van 
de Cótes de l'Gcéan zal vanaf heden heten Grande Armee. 
Dat leger zal bestaan uit 7 legerkorpsen, een reserve Ca
valerie, een reserve Dragonders en de Keizerlijke Garde." 
Dit was het leger, dat ingezet werd in de veldtocht tegen 
Oostenrijk, en deze Grande Armee werd ontbonden op 12 
oktober 1808. 

Het was dit leger, dat praktisch heel Europa veroverde 
tot de Russische grens. Ook dit leger had dezelfde stem
pels. Voor ons is heel interessant, dat er verscheidene bij 
zijn van Nederlandse legeronderdelen, van het zogenaamde 
Armee de Hollande. Helaas bezit ik die niet. 

Het leger dat Rusland binnentrok, was dus een andere 
Grande Armee. 

In 1795 vertrok onze Prins Willem V naar Engeland, en 
er werd in ons land de Bataafse Republiek uitgeroepen 
(1795—1806). 

Onze verhouding tot Frankrijk werd geregeld in het Haag
se Verdrag van 1795. Daarbij werd bepaald, dat de Ba
taatse Republiek een onafhankelijke mogendheid zou zijn 
(sic), maar o.a. werd bepaald, dat Frankrijk het recht had 
in ons land een bezettingsleger te plaatsen van maximaal 
25.000 man. 

■Van dit bezettingsleger vindt u hierbij een legerbrief 
(Afb. 53). 

Dit is dus een legerbrief uit de tijd vóór lyij door Frankn.ik 
waren geannexeerd. 

De tevens hierbij afgebeelde brief, vooral het adres, geeft 
de toestand duidelijk weer. (Afb. 54). 

Uit deze brief blijkt, dat het Hoofdkwartier in Den Haag 
was gevestigd. De brief is gericht aan ,,Premier Commis
saire pour les troupes francaises ä la solde de la Republique 
Batave". 

Wij konden de Heren onderhouden. Van onafhankelijkheid 
gesproken! Deze feiten zijn uit de geschiedenis voldoende 
bekend, maar het is toch aardig, dat door deze oude brieven 
bevestigd te zien. 

(wordt vervolgd) 

A f b . 5 1 . 15 mei 1812. 
Bri&f van Eibing, vtakbij de Russische 
grens, 20 Icm Oost van Danzig, naar Mon

félimar, 70 km NW van Avignon. Stempel 
No. 13 van de Grande Armee. 

Afb. 52 24 juni 1813. 
Brief van Dresden naar Tullens, 20 km NW 
van Grenoble. Stempel: No. 19 GRANDE 
ARMEE. 

Afb. 53 27 Messidor An 9 (16 juli 1801). 
Brief van Breda naar Mélun (30 km ZO 
van Parijs. Stempel Don A HOLLANDE (d.i. 
Division A Hollande) en TROUPES FOISES. 

Afb. 54. 2de Jour Complémentaire An 8 (19 sep

tember 1800). Sfadsbrief van Den Haag 
met het stempel CHEF DE (.'ETAT MAJOU 
DE L'ARMEE DE LA BATAVIE. MiiiaiitfMiéiaii 
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door M. J. van Heerdt-Koljf. 

Wß p 12 februari 1959 heeft het Amerikaanse volk bij mon
de van het Congres, de 150e geboortedag van Abraham 
Lincoln (18091865), de bevrijder der slaven, herdacht. Be
halve in Washington vonden tegelijkertijd herdenkingen 
in andere steden plaats (o.a. te Springfield in Illinois, waar 
zich het graf van Lincoln bevindt). Achttien maal (t/m 
maart 1956) komt Lincoln's portret voor op zegels der Ver
enigde Staten. Op het 1dollarzegel van de uitgifte 1922—1931 
is het nationale monument te Washington afgebeeld, dat op 
30 mei 1922 werd onthuld in opdracht van het Congres, 
met het doel de nagedachtenis van president Lincoln te 
eren: „in het heden en in de toekomst". 

Portretten van Lincoln komen voor op de volgende uit
giften der Verenigde Staten: 
1863—66, 15 c. (Yv. no 28); 1869, 90 c. (Yv. no 38); 1870—79, 
6 c. (Yv. no 42); 1890—93, 4 c. (Yv. no 73); 1894, 4 c. 
(Yv. no 100); 1895, 4 c. (Yv. no 113); 1898—99, 4 c. (Yv. 
nos 124 en 124a); 1902—03, 5 c. (Yv. no 148), 1909, 2 c. uitge
geven ter ere van ziin 100e geboortedag (Yv. no 179); 
1922—31, 3 c. (Yv. no 230); 1938, 16 c. (Yv. no 386) (afb. 1); 
1941, 3 c. monument van Lincoln, waarop hij beschermend 
zijn hand uitstrekt over een geknielde, bevrijde slaaf; 
dit monument werd opgericht ter herdenking van de 75ia
rige bevrijding der slaven; (Yv. no 454) (afb. 2); 1942, 5 
c. uitgegeven ter ere van het vijfjarig verzet van de Chi
nezen tegen de Japanners; de afgeiseelde portretten zijn die 
van Lincoln en de Chinese staatsman Syn Yat Sen; in het 
midden ziet men de kaart van China en de rijzende zon, 
linksonder zijn de laatste zinnen van de Gettysburg
toespraak aangebracht (zie aldaar). (Yv. no 457) (afb. 3). 
In 1948 verscheen een zegel van 3 c. ter gelegenheid van 
de 85e herdenkingsdag van de z.g. „toespraak van 
Gettysburg" in Pennsylvania, die op 19 november 1863 al
daar door Lincoln werd uitgesproken. Op het zegel ziat 
men links een portret van Lincoln en rechts een brandende 
fakkel. In het midden, in een lijst, bevinden zich de laatste 
zinnen van deze toespraak, n.1.: „opdat de regering van 
het volk, door het volk, niet van deze aarde zou verdwij
nen." (Yv. no 529) (afb. 4). In 1954, 4 c. (Yv. no 589) 
(afb. 5) volgt nogmaals een portret van Lincoln; in 1958, 
1 c. het z.g. „baardloze" portret, naar een schilderij van 
Healy uit 1860; (afb. 6) in 1959, 3c. een afbeelding van Lin
coln naar een portretbuste van Borglum. Met ditzelfde 
zegel herdacht de z.g. „Cooper Union" (kuipersvereniging) 
haar honderdjarig bestaan. Destijds hield Lincoln voor deze 
vereniging een belangrijke toespraak. 

In 1938 gaf de republiek San Marino twee speciale velletjes 
uit ter gelegenheid van de onthulling van een standbeeld 
van Lincoln. 

Gh^na gaf in 1959 een serie van drie frankeerzegels uit 
in de waarden 2V2 p. (afb. 7), 1 sh. 3 p. en 2 sh. 6 p. ter herden
king van Lincoln's 150e geboortedag. Op deze zegels is de 
eerste minister van Ghana, Dr. Kwame Nkumah, afge
beeld staande voor het Lincolnmonument te Washington. 
D.C. Deze serie zal eveneens als velletje worden uitgegeven 
voorzien van een toepasselijk opschrift. 

WIJ laten thans een kort overzicht volgen van Lincoln's 
levensloop. 

Abraham Lincoln werd op 12 februari 1809 in een blok
huis in Kentucky geboren uit eenvoudige ouders. De familie 
verhuisde in 1830 naar Illinois; kort daarop verliet Lincoln 
voorgoed het ouderlijk huis. De daarop volgende jaren leid
de hij een afwisselend leven, o.a. verbleef hij enige tijd 
te NewOrleans, waar hij in aanraking kwam met het sla
venprobleem. Hij werkte hard om zijn gebrek aan kennis in 
te halen, zodat hij in 1835 slaagde voor het examen in de 
rechten, waarop hij zich te Springfield als advocaat vestigde. 
In 1834 was hij gekozen tot lid van het bestuur van de Staat 
Illinois. Vanaf dit tijdstip stammen zijn protesten tegen de 
slavernij. In 1846 werd hij gekozen tot lid van het Ameri
kaanse Huis van Afgevaardigden (het z.g. „Congress"), 
maar in 1850 stelde hij zich niet herkiesbaar. Actief ging 
hij zich opnieuw in de politiek begeven in 1855, het jaar 
van het ontstaan van de Republikeinse Partij. Deze partij 
propageerde de bevrijding der slaven, hoewel met inacht
neming van het constitutionele recht van het houden van 
slaven in de zuidelijke staten. Spoedig werd Lincoln tot 
leider van deze partij gekozen. Als republikeins kandidaat 
voor de Senaat stond hij tegenover de democraat Stephen 
Douglas. 

In een sei ie van publieke debatten met deze, verdedigde 
hij zijn standpunt. Op het zegel van 4 c. uitgegeven in 1958 
(Yv. no 648) (afb. 8) ter herdenking van de z.g. LincolnDou
glas debatten (1858) is Lincoln afgebeeld terwijl hij een 
toespraak houdt. Hoewel Douglas en niet Lincoln werd ge
kozen, was Lincoln's naam gevestigd. In 1860 werd hij 
door de Republikeinse Partij kandidaat gesteld voor de 
presidentsverkiezing. Zijn tegenstander was wederom Dou
glas, doch ditmaal zegevierde Lincoln; in maart 1861 aan
aanvaardde hij zijn ambt als eerste republikeinse President 
der Verenigde Staten. De zuidelijke staten zagen in Lin
coln's verkiezing een gevaar voor de handhaving der «sla
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vernij. Reeds in maart 1861 scheidden zeven staten zich af 
en vormden een Confederatie met Jafferson Davis als pre
sident. Lincoln beschouwde de afscheiding als verraad aan 
's lands regering, waarop de noordelijke staten de oorlog 
verklaarden aan de zuidelijke. Vier jaren zou deze burger
oorlog duren; onnoemelijke offers aan geld, eigendommen 
en aan mensen heeft zij gekost. Het ging om het behoud 
van de eenheid der Verenigde Staten („the Union"). Uit
eindelijk kwam de bevrijding der slaven op het tweede 
plan. Hoewel de leden van de regering der noordelijke sta
ten onderling verdeeld waren, wist Lincoln door zijn karak
tervastheid en wilskracht de eenheid onder de noordelijken 
te bewaren. De zuidelijken werden in juli 1863 te Gettys
burg voorgoed verslagen. Dit was het einde van de burger-
krijg (zie voor de toespraak van Gettysburg afb. 6). Ter
wijl de oorlog nog woedde werd op 1 januari 1863 een 
proclamatie uitgevaardigd tot afschaffing der slavernij. De
ze vormde na de oorlog in 1865 het 13e amendement van 
de Constitutie, dat de „officiële afschaffing" der slavernij 
omvatte. 

Voor altijd zal Abraham Lincoln's naam vanwege de 
verwezenlijking van dit nobele doel onsterfelijk blijven. 
Ruim 3.900 000 slaven werden bevrijd. 

In 1864 werd Lincoln voor een tweede ambtsperiode ge
kozen. Een jaar later werd hij door John Willis Booth, een 
fanatieke tegenstander van de bevrijding der slaven, tijdens 
een voorstelling in de schouwburg, doodgeschoten. 
Literatuur: 
The Beard's Basic History of the United States, by Charles 
A. Beard and Mary Beard. 
Americana on Stamps and Biology Philately, published by 
the American Topical Association. 
Abraham Lincoln. Stamp Collecting, Febr. 6, 1959. 
Mijn Stokpaardje, maart 1959, biz. 289 en 291. 

AC2EIVDA 
van f i l a t c l i s t i s che g e b e u r t e n i s s e n 

Veil ing van De Nederlandsche 
Posfzeqelveilinq te Amsterdam. 
BONDS- en FILATELISTENDA-
GEN te 's-Hertoqenbosch. 
Vei l ing Koopman en Van Gel
der, Frascati te Amsterdam. 
Vei l ing Van Dieten, Den Haag. 
Veil ing Hekker, Amsterdam. 
Tentoonstelfing Nedor l . Ver. 
van Postzeqelverz. Hof van 
Holland te Hilversum. Recep-
tie 75 iartg bestaan. 
Intern, filatelistische tentoon-
stelling te Hamburg. 
Nederlandse Daq op de ten
toonstelling te Hamburg. 
Intern, rui ldag te Luik (België). 
Vei l ing Van Dieten, Den Haag. 
Vei l ing van De Nederlandsche 
Postzeqelveiling te Amsterdam. 
Nationale rui ldag te Amers
foort , Muurhuizen 3. 
Intern, rui ldag te Maastricht. 
Intern, filatelistische tentoon
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Intern. Postzegeltentoonstelling 
te Londen. 
Intern. Postzegeltentoonstellinq 
te Warschau 

15-18 

17-19 

25 

28 
2 
7 

22-31 

24 

7 
8-9 

24-27 

27 

april 

april 

april 

april 
mei 
mei 

mei 

mei 

juni 
iuni 
iuni 

Iuni 

4 oktober 
16-26 oktober 

1960 
9-16 iuli 

27 augustus-9 september 

tm*^^'i!^?''^?iim^w9f'W»''^^s?^^™'''i'>" ^ 

Een tweede 

eerste-dag-

enveloppe 

van 1-1-1852 

'-^<-

'é^ ^^^^y 

Zowaar: er is bi] ons nog een tweede „eerste dag-envelop-
pe" van Nederland van 1 januari 1852 aangemeld en ook 
aan 9ns getoond. De heer A. de Miranda te Aerdenhout 
blijkt eveneens een exemplaar van zo'n zeldzaam stuk in 
zijn bezit te hebben, ditmaal afkomstig uit Rotterdam, 
maar afgestempeld te Amsterdam, e n . . . . merkwaardig ge
noeg geadresseerd aan hetzelfde adres als de brief waar
over wij reeds in het februarinummer uitvoerig schreven. 
Of misschien toch niet zo heel merkwaardig, want beide 
brieven komen n.1. uit hetzelfde archief (dat van geadres
seerde te Amsterdam), waaruit ze jaren geleden in handen 
van een postzegelhandelaar zijn gekomen. Alleen, de heer 
De Miranda, die het thans door hem aangemelde stuk in 
1946 bij een postzegelhandelaar te Amsterdam kocht, is zo 
verstandig geweest, hoewel hij geen speciaal-verzamelaar van 
de Nederlandse postzegels is, het niet meer af te s t a a n . . . 

Dit stuk IS natuurlijk even interessant als het reeds 
eerder aangemelde stuk, thans in het bezit van de heer 
Mulder Canter in Engeland, en het is zeker niet minder 
fraai, hetgeen de hierbij geplaatste afbeelding wel doet zien. 

Gaarne kennen wij dan ook de toegezegde premie toe 
aan de heer A. de Miranda. 

Wij zijn bijzonder verheugd, dat ons Maandblad deze 
beide zeldzame stukken, waarvan het bestaan kennelijk 
slechts aan enkele zeer ingewijden bekend was, weer in 
de publieke belangstelling heeft gebracht en het bestaan 
er van in het Maandblad voor goed heeft kunnen vastleg
gen. Want belangstelling heeft dat eerstgemelde stuk — en 
onze publikatie daarover — overal in het land getrokken: 
daarvan getuigen de vele telefoontjes en brieven, die ons 
er over bereikten, méér dan duidelijk! 
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Eerstedag

resp. oudst bekende 
datuniü^tenipels 
op de 
Eerste Eniissie TVederland 

door JAN POULIE 

EerstedagafStempelingen met duidelijk volledig leesbaar 
jaartalstempel zijn op de platen I van de 5 en 10 cent en 
op de 15 cent onbekend Dit betreft dus niet alleen brie
ven, doch ook losse zegels 

De verklaring hiervoor is, dat op 1 januari 1852 het me
rendeel der postkantoren nog gebruik maakte van het stem
pel Egyptische letters zonder jaartal (afb 1) 

Toch waren er kantoren, zoals b v Roermond, die reeds 
in januari 1852 het stempel Egyptische letters met jaa i 
tal gebruikten (afb 2) 

Het aantal van deze kantoren was echter gering, vandaar 
dat zegels met stempels van 1 januari 1852 tot op heden 
met zijn gevonden 

Gedurende de 35 jaar, dat ik een speciale studie heb 
gemaakt van onze oudste zegels, heb ik slechts eenmaal 
een foto gezien van een 10 cent met afstempeling 111852 
Of aan de foto dan wel aan het stempel geretoucheerd was, 
bleek uit de onduidelijke afbeelding niet 

In de veilingcatalogus Balasse van de in Brussel op 19 
luni 1958 gehouden veiling werd beschreven onder kavel 
no 1550 een 10 cent met afstempeling Loenen 111852 
BIJ nauwkeurige beschouwing bleek het stempel echter te 
zijn 171852 De circulaire, afgebeeld op bladz 54 en 55 
van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie d d fe
bruari 1959, kwam op deze veiling voor als kavel no 1549 
en werd tezamen met twee losse zegels, eveneens met af
stempeling 11, dus zonder jaartal, toegeslagen aan een 
Nederlandse handelaar 

In de loop der jaren heb ik in totaal drie van dergelijke 
stukken gezien Het in Brussel geveilde stuk werd mij voor 
ƒ 100,— in 1946 aangeboden door dezelfde handelaar, die 
het thans weer kocht en blijkbaar doorverkocht naar En
geland Evenals thans had ik ook toen geen belangstelling 
voor dit stuk, aangezien voor mij het jaartal in het stempel 
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doorslaggevend is en met een jaartal in de briet. 
De opbrengst in Brussel in 1958 was vele malen de prijs 

van 1946, welke verhouding voor stempels op eerste emis
sie Nederland logisch is. Tot heden zijn brieven, waarbij 
het aankomststempel 2-1-1852, vertrekstempel 1-1- wordt 
aangetroffen, ook niet gevonden. Dat zij kunnen voorkomen 
verklaart briefstuk afb. 3, waar door het aankomststempel 
3-1-1852 wordt bewezen, dat het betreffende zegel op 2-1-
werd afgestempeld Stukken met de afstempeling 1-1-1852 
waar de BINNENZIJDE VAN DE BRIEF ONTBREEKT, 
kunnen echter ook op 1-1-1853 zijn verzonden, zelfs de zegel-
kleur geeft geen bewijs, omdat de zgn. eerste kleur ook in 
1853 nog voorkomt (afd. 4). 

Wanneer de verzamelaar de steeds zeer goed verzorgde, 
speciale catalogus Nederland, enz. uitgegeven door de Ne-
derlandsche Vereenigmg van Pos'tzegelhandelaien, ter hand 
neemt, zal hij kunnen vaststellen, dat alleen voor de platen 
I een datum, n.1. 1 januari 1852 wordt opgegeven, terwijl 
voor de overige platen slechts een maand en een jaartal 
zijn vermeld. Ter verduidelijking diene, dat alleen van de 
platen I (d.w.z. een voor de 5 c, een voor de 10 c en de 
enige plaat voor de 15 c.) de eerste verkoopdag, n.1. 1 janua
ri 1852 bekend is. Wat betreft de overige platen zijn de juis
te data van de verkoop aan het publiek van de met behulp 
van deze platen gemaakte zegels niet bekend. Toen de be
treffende zegels werden gedrukt en daarna gedistribueerd, 
werd geen aandacht besteed aan de plaat, waarvan de ze
gels waren gedrukt. Er is slechts bekend hoeveel zegels 
per jaar door de Munt te Utrecht werden afgeleverd aan 
het Departement van Financiën. 

De in bovengenoemde speciale catalogus voorkomende 
data zijn later afgeleid van gevonden oudere afstempelin
gen op de zegels van de verschillende platen, waaruit men 
tenslotte de oudst gevonden datum heeft geselecteerd en 
in de catalogus de maand en het jaar hiervan heeft ver
meld. 

Bij het vinden van oudere afstempelingen werden vroege
re notities hieromtrent verbeterd. Zo staat b.v. in de spe
ciale catalogus 1950 nog vermeld als oudste maand voor 
de 5 c PI. IV maart 1859, terwijl in de speciale catalogus 
van 1959 staat aangegeven: december 1858. 

De 10 c PI. VI ging terug van oktober 1860 tot september 
1860. 

Van de 10 c. PI. IX stond in de catalogus 1934 vermeld: 
maart 1862 en in de catalogus 1950: januari 1862, terwijl 
dit ook in de catalogus 1959 nog het geval is. 

Ik moet hieraan nog toevoegen, dat men aan de datum 
met de plaat kan afleiden. Men moet dus eerst vaststellen 
of laten vaststellen, wanneer men dit zelf niet kan doen, 
van welke plaat het betreffende 5 of 10 c. zegel is. Weet 
men de plaat, dan kan men nagaan of de datum op het 
zegel oud is, resp. tot de oudst bekende behoort. 

Dit gaat vanzelfsprekend alleen op voor zegels met een 
stempel met jaartal. Bij de platen V en VI van de 5 c, 
en de platen VII, VIII, IX en X van de 10 c. heeft men 
voorts nodig de gehele brief, resp. envelop of deel er van 

met aankomst- ol vertrekstempel naast het zegel, aange
zien laatst genoemde 6 platen (2 van 5 en 4 van 10 c.) 
vrijwel steeds alleen met het z.g. „franco" stempel en 
niet met het gebruikelijke halfrondstempel met jaartal — 
veelal alleen voorkomende op de oudere platen — worden 
gevonden. 

Volledigheidshalve moet nog worden vermeld, dat van de 
zegels van de 5 c. PI. V. enkele exemplaren met een half
rondstempel zijn gevonden, doch deze waren veelal niet dui
delijk genoeg om een oude datum hiervan af te leiden. 

Dat zelfs een datum met jaartal niet altijd afdoende is, 
toont de brief (zie afb. 4), waarop voorkomt een zegel van 
de 10 cent Plaat IX, welke m.i. beslist niet op 11-4-1861 
kan zijn gebruikt en dus een foutief stempel vertoont. De 
zegels van Plaat IX van de 10 cent kwamen pas omstreeks 
januari 1862 in gebruik. De zegels met een leesbare afstem
peling 1-1851 (afb. 5)zijn m.i. niet van 1-1-1852 doch van 
1-1-18 waarop het jaarcijfer 2 abusievelijk werd gewijzigd 
in 1 inplaats van in 3. Wanneer men blijft zoeken naar 
oudste stempels op de verschillende platen kan het gebeu
ren, dat men tenslotte tegen stukken aanloopt, welke nog 
zeldzamer zijn dan de brief met stempel Amsterdam 1-1 
zonder jaartal. Het stempel moet dan echter een jaartal 
vertonen. Ik geef hierbij de afbeelding (zie afb. 6) van het 
tot heden oudst bekende stempel op 10 cent Plaat III, 
n.1. 14 september 1854 en de afbeelding van een eerste dag 
stempel op 10 cent Plaat IV n.1. 1 februari 1856 (zie afb. 7). 

Wanneer alle verzamelaars, die stukken van de eerste 
emissie in hun bezit hebben, eens zouden kunnen nagaan, 
welke exemplaren een datum hebben in de maand als 
oudste aangegeven in de bovengenoemde, speciale catalo
gus, zou dan misschien in een volgende oplage van deze 
catalogus de oudste data kunnen worden opgenomen, ter
wijl bij het zoeken hiernaar misschien zelfs nog oudere 
maanden dan tot heden bekend, te voorschijn zouden kun
nen komen. 

Het verzamelen van onze eerste emissie biedt voor de 
verzamelaars vele mogelijkheden en de redactie van het 
Nederlandsch Maandblad heeft ons weer eens gewezen op 
de oudere stempels dezer emissie, waarvan het zoeken ze
ker naast het genoegen ook tot filatelistische resultaten kan 
leiden. 

Ter aanmoediging van het zoeken ben ik, in navolging 
van het Nederlandsch Maandblad, voorts nog bereid aan 
elke verzamelaar, die mij t/m juli 1959 oudere brieven dan 
bovengenoemd met een 10 cent Plaat III resp. Plaat IV 
kan tonen, ƒ 100,— uit te betalen, terwijl ik aan degenen, 
die mij het eerst EEN WERKELIJKE EERSTE-DAG-
BRIEF, MET STEMPEL 1-1-1852 OP 5, 10 OF 15 CENT 
KAN TONEN, GAARNE, VOOR HET RECHT VAN RE-
PRODUKTIE IN HET MAANDBLAD ƒ250,— (tweehon
derdvijftig gulden) BETAAL. 

Ik houd mij voor meldingen gaarne aanbevolen en ver
klaar mij bereid verzamelaars behulpzaam te zijn, die 
niet met zekerheid kunnen vaststellen van welke plaat hun 
zegels zijn. 
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Verzamelt V ook NEDERLAND en O.G.? 
Een zijsprongetje: over „oude b r i e v e n " met e n zonder 
s t e m p e l s en/of zegels 

Alvorens met de zegels van de emissie 1872 te beginnen, 
komt het ons nuttig voor eens een artikel te wijden aan een 
geheel ander onderwerp, dat eigenlijk buiten het kader 
van deze rubriek valt. Maar de vele vragen, die wij ont
vingen naar aanleiding van de publicaties over de eerste 
dag-afstempeling van Nederland van 1 januari 1852, gaven 
ons voldoende aanleiding tot dit zijsprongetje. Vele verza
melaars blijken immers een, wat zij noemen „oude brief" 
in hun bezit te hebben, of zelfs wel meerdere. En daaronder 
verstaan zij dan kennelijk brieven zonder postzegel(s); brie
ven van vóór 1852 dus. Ook dat blijkt niet helemaal 
waar te zijn, want ook na 1 januari 1852 bestaan, blijkens de 
daarop voorkomende afstempelingen, door de Nederlandse 
posterijen verzonden br ieven. . . . zonder postzegel{s). 

Om een goed begrip te krijgen van alles wat aan deze 
„oude brieven" vast zit, zou men er een studie van moeten 
maken, en in die studie de gehele postgeschiedenis moeten 
betrekken: de mogelijkheden van vervoer, de voorschrif
ten, de afstempelingen, enz. enz. Dat zou een bijzonder om
vangrijke studie moeten worden en het is te begrijpen, 
dat niet iedereen die toevalliger wijze in het bezit van 
één of hoogstens enkele van zulke „oude brieven" is, de lust 
gevoelt en evenmin de behoefte er aan heeft däär aan te be
ginnen. Toch is het wel interessant er tenminste iets van af te 
weten, en daarom willen wij er hier héél oppervlakkig wat 
van vertellen. 

Laten we daarbij de alleroudste „brieven" uit ons land 
— mededelingen van kloosters e.d. in den regel — die in 
particuliere verzamelingen praktisch niet voorkomen, maar 
overslaan. Van omstreeks 1550 dateren de eerste brieven, 
waarop de afzender, in verband met het bodeloon, een ver
zoek schreef in de geest van: „Den brengher zijn Loon", of 
„Betaelt den Boden". Ook het noemen van het bedrag van 
het bodeloon komt voor, bijv. als: „Den brengher 1 
St(uiver)" of „den bode twee blancken". Dit alles is dan 
natuurlijk met de hand op de brieven geschreven. 

Een volgend stadium valt te onderkennen, wanneer om
streeks 1650 begonnen wordt met het aanbrengen van zgn. 
„vertrektekens" van boden en postmeesters. Voor Breda 
treft men de stadsnaam voluit aan, maar ook wel Br(e)d(a), 
dus: Brd. Voor Delft ziet men een enkele D, enz. Ook hier 
alles nog steeds met de ganzeveer of met roodkrijt geschre
ven! 

De stempels beginnen iets later te komen. Het oudst 
bekende stempel is het zgn. „3 stuivers port" van plm. 1667. 
Brieven die in Amsterdam uit Den Haag — of uit de richting 
Den Haag — aankwamen, kregen bij aankomst een stempel 
waarop het wapen van Amsterdam voorkwam, geflankeerd 
door de 3 en de S van „3 stuivers" briefport met boven het 
wapen een posthoorn, waarin de letter H was aange
bracht, (afb. 1). Dit stempel, waarvan 15 min of meer afwij
kende typen bekend zijn, was tot plm. 1803 in gebruik. 

De brieven die uit de richting Rotterdam waren verzon
den kregen bij aankomst te Amsterdam een stempel waarin 
de letter R was aangebracht. Hiervan zijn 18 typen uit het 
tijdvak 1683 tot 1806 bekend, (afb. 2). 

De brieven uit de richting Delft werden bij aankomst te 
Amsterdam gestempeld met een overeenkomstig stempel 
maar met de letter D. Hiervan zijn 2 verschillende stempels 
bekend, in gebruik van 1683 tot 1736. 

Een stempeltype H P met posthoorn en doorbroken rand 
duidt de Hamburger post aan (afb. 3); daar tegenover ken
nen wij het gelijksoortige stempeltjrpe, maar nu echter 
met volle rand, van de Hollandse Post (afb. 4). 
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Een stempel met de letters TAp duidt op brieven uit 
Texel (afb. 5). 

Voor een goed begrip nogmaals: alle stempels werden 
geplaatst op brieven met bestemming Amsterdam. 

Brieven verzonden uit Amsterdam, bestemd voor Rotter
dam, werden in Rotterdam van een aankomststempel voor
zien. Van deze plaats zijn in het tijdvak 1691-1804 niet 
minder dan 7 typen bekend. 

Een zgn. vertrekstempel (plaats van afzending van de 
brief) is bekend van de „Vereenigde Oost Indische Com
pagnie" (tijdvak 1789—1805). Op brieven met bestemming 
Indié werd hier te lande een stempel aangebracht, (afb. 6). 

Andere stempels, die ter plaatse van afzending op de brie
ven werden aangebracht, komen menigvuldig in uiteenlo
pende vormen voor, zowel met als zonder omlijsting, met 
siertakje, enz. enz. (afb. 7). 

Een volgende groep is die van de stempels met plaatsna
men in schrijfletters, (afb. 8). 

Aan de hand van bovenstaande gegevens is het natuurlijk 
niet mogelijk een brief helemaal „thuis" te brengen. Wij 
hebben echter slechts willen duidelijk maken, dat het post
vervoer niet begon met de invoering van de postzegels, maar 
reeds veel en veel vroeger! 

De heer P. C. Korteweg heeft in zijn boek „300 Jaar post-
merken" in ongeveer 320 pagina's duizenden stempels uit 
de periode 1570—1870 kunnen vermelden; in dit artikel heb
ben we ons tot de aanduiding van de belangrijkste groepen 
moeten beperken: wie er werkelijk wat meer van wil we
ten, moet het boek van de heer Korteweg maar eens raad
plegen. 

Bij het bestuderen van „oude brieven" mag men niet 
uit het oog verliezen, dat de „ontvanger" het bodeloon of de 
port moest betalen. De kans zou anders immers zeer groot 
zijn geweest, dat de brief, indien de afzender al bij vooruit
betaling de kosten had voldaan, nooit zijn bestemming zou 
hebben bereikt. Toen later de diensten beter geregeld wa
ren, was dit gevaar vrijwel verdwenen, maar toen ging 
men van de gedachte uit, dat het voor de ontvanger „be
ledigend" zou kunnen zijn, wanneer de port al betaald was: 
alsof de ontvanger met in staat zou zijn dit te bekostigen!!! 

Maar welke gedachte nu ook overheerste, een feit is het, 
da de ontvanger van de brief de port betaalde, behalve 
voor wat betreft brieven aan o verheidspersonen, welke bij
na altijd franco werden verzonden. 

De invoering van de postzegels geschiedde in Nederland 
zoals bekend per 1 januari 1852, alléén voor het brief 
verkeer. Drukwerken b.v. werden nog op de oude manier 
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(zonder frankeerzegels, maar met contante verrekening 
aan het loket van een postkantoor) verzonden. Eerst op 1 
januari 1869 kwam hierin verandering. 

Maar het gebruik van postzegels was voorlopig nog niet 
verplicht! Alleen de gedachte aan de „belediging" door 
vooruitbetaling van het briefport was al voldoende om dit 
voorlopig nog vrij te laten. 

Vele brieven zijn, na de invoering van de postzegels dan 
ook nog zonder deze zegels verzonden en gestempeld. De 
verrekening van het verschuldigde briefport geschiedde door 
middel van inktcijfers. Op de voorzijde plaatste de post-
beambte deze inktcijfers ingeval van ongefrankeerde brie
ven. Bij franco verzonden brieven (dus zonder zegels) ko
men deze „vrachtprijzen" op de achterzijde van de brief 
voor. Dergelijke brieven kunnen over het geheel genomen 
niet als „zeldzaam" worden aangemerkt. Het zou nog 
tot 1870 duren alvorens hier te lande het gebruik van post
zegels dwingende vormen ging aannemen. In 1870 werden 
tevens de portzegels ingevoerd, maar — let wel — het waren 
nog, althans op dat tijdstip, geen strafportzegels. Zij dien
den voor portverrekening voor brieven bestemd binnen de 
kring van een postkantoor. 

Kort samengevat zijn er dus; 
Brieven met geschreven aanduidingen. 

Van de middeleeuwen tot plm. 2e helft 19de eeuw. 
Gestempelde brieven. 

Van 1667 tot heden. 
id. met postzegels. 

Van 1 januari 1852 tot heden. 
Vanaf 1 januari 1852 tot 1 april 1881 kunnen echter nog 

brieven zonder frankeer- of portzegels voorkomen. 
Volledigheidshalve zij er hier nog even op gewezen, dat 

wij de frankeermachines, die tegenwoordig in gebruik zijn, 
alsmede dienst-, trekschuit- en diligencebrieven, buiten be
schouwing hebben gelaten. 

Voor verdere studie over dit onderwerp verwijzen wij 
naar het boek „300 Jaar postmerken" van P. C. Korteweg, 
terwijl een kleiner (goedkoper) werkje van de hand van de
zelfde schrijver, getiteld ,,Postdienst en Poststempels hier 
te lande tot 1811" verscheen in het jaarboekje 1941 van de 
Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging. 

Te nioonsiellinffen 
InternationalePostsegeltentoonstelling Londen 9-16JÜIV60 

De London International Stamp Exhibition 1960 heeft 
haar eigen tentoonstellingsreglement gehandhaafd en kon 
daardoor van de Federation Internationale de Philatelie 
geen patronage verkrijgen. Wel werd aan de Londense ten
toonstelling het ,,agrément" van de F.I.P. verleend. Bescherm
vrouwe is H.M. Koningin Elisabeth. 

De tentoonstelling zal worden ondergebracht in de Royal 
Festival Hall, die echter geen grotere ruimte kan bieden 
dan voor omstreeks 1000 tentoonstellingskaders. Deze ka
ders hebben een zichtbare oppervlakte van 88 cm (hoogte 
X 109 (breedte) en bieden dus veelal slechts ruimte voor 
16 bladen. 

Per kader bedraagt de huur £3.10.- (plm. Hfl. 37.50). 
Voor albums, ingezonden ter beoordeling van de jury, moet 
worden betaald £3 . - . - (plm. Hfl. 32.—) per album. Deze al
bums mogen maximum 60 bladen bevatten. 

Bovenstaande tarieven lijken hoog, doch men moet in aan
merking nemen, dat geen postzegels met toeslag worden 
uitgegeven, terwijl bovendien geen staatssubsidie wordt 
ontvangen. 

De kosten der tentoonstelling moeten dus door de filatelis
ten worden bijeengebracht. 

Tot heden zijn reeds toegezegd als garantiesommen: 
1. door verzamelaars £12.000-.-
2. door handelaren £15.000.-.-

Het tentoonstellingscomité zal giften van speciale medail
les of andere prijzen moeten afwijzen, doch ontvangt gaar
ne bedragen voor de aanschaf van tentoonstellingsmedailles 
of giften zonder speciale bestemmingsaanduiding. Er zal 
geen Ereklasse zijn. De inzendingen, die anders voor deze 
klasse worden aangemeld, moeten worden ingezonden in 
de concurrentieklasse. 

A. M. POST 
Bij het controleren der tandingen inzake deze zegels, die 

in drie drukken zijn uitgegeven n.1. Braunschweiger, Ame
rikaanse en Engelse druk, stootte ik bij de Engelse druk op 
de tanding 14 : 14'/2. Deze was niet aangegeven in Michel 
en ik wendde mij tot de heer Joh. Kling in Niebüll, die mij 
mededeelde: „Moet tanding 14% zijn daar tanding 14 niet 
bestaat. Deze heer heeft tienduizenden zegels gemeten. Ik 
heb toen nogmaals de beide in mijn bezit zijnde zegels 
nagemeten en kwam tot de conclusie; kan niet anders dan 
tanding 14 : 14'/2 zijn. Ik heb diverse vooraanstaande fila
telisten de zegels laten zien en keuren en dezen waren una
niem van mening, dat de zegels de tanding hadden 14 : 14V2. 
Daarmede echter niet tevreden, wendde ik mij tot een 
handelaar in Duitsland, namelijk de heren Brandes & Schulz 
in Düsseldorf, die mij het volgende schreven: „Laut Mül
ler Deutschland Spezial Katalog gibt es diese Marke 
J414 . 141/, gezähnt wobei dieser Special Katalog extra be
tont, dasz die Zähnung 14-14% : HVa schwankt. Wir halten 
diese Marke für 14% : 14 Va und legen Ihnen den Schwanen-
berger Zähnungsschlüssel nach dem die Zähnungen hier 
bestimmt werden bei." 

Ook op onze vereniging waren enkele verzamelaars, die 
moeilijkheden hadden met deze tandingen en er was er zelfs 
een, die in Duitsland een bepaalde tanding 14 Vt ; l4'/2 be
stelde en prompt tanding, volgens onze Bondstandingmeter, 
14'/> : 14'A ontving. Hier klopt dus een en ander niet. Vol
gens mijn begrip moet de tandingmeter toch internationaal 
zijn d.w.z. voor alle zegels te gebruiken zijn om deze te 
meten. Schijnbaar geldt dit echter niet voor deze en waar
schijnlijk nog andere zegels van Duitsland. Ter voorkoming 
van moeilijkheden bij het meten van de tandingen der 
A.M. Post zegels geef ik u dit door, opdat de vele ver
zamelaars weten, waar ze met deze zegels aan toe zijn. 
Vreemd vind ik het intussen wel, dat hier met twee maten 
gemeten wordt. 

Ik vertrouw tevens hiermede diverse verzamelaars van 
dienst te zijn geweest. W. F. Slangen, 

Radioweg 20, Amsterdam 

De internationale jury beoordeelt alle inzendingen in dezo 
klasse volgens de richtlijnen; 
1. hedendaagse filatelistische kennis van de inzenders be

treffende het geëxposeerde onderwerp. 
2. compleetheid. 
3. toestand van de verzameling. 
4. opzet en voorkomen. 

Speciaal het eerste punt is uit vroegere, internationale 
tentoonstellingen naar voren gekomen en is van belang 
voor de exposant, die zijn collectie na de nodige studie in
derdaad zelf heeft opgezet en van deze studie en kennis in 
de opzet blijk geeft. 

De overige 3 punten zijn logisch voor een internationale 
tentoonstelling. 

Alleen bij een nationale tentoonstelling kan m.i. van „com -
pleetheid" dispensatie worden gegeven. 

Wat betreft de uitvoerige groepsindeling moge ik verwijzen 
naar Prospectus No. 1, welke ik aan belangstellenden gaarne 
zal toezenden. 

Evenals dit veelal bij andere internationale tentoonstel
lingen het geval is geweest, zal schrijver dezes zich ook 
voor de Londense tentoonstelling gaarne belasten met het 
vervullen van de nodige douane- en andere formaliteiten, 
alsmede zorgen voor het vervoer Nederland-Londen, v.v. 

JAN POULIE 
Commissaris Generaal voor Nederland 
London International Stamp Exhibition 
de Lairessestraat 46, Amsterdam 

Luposta Köln 1959 
21—30 augustus 1959 

Deze tentoonstelling wordt gehouden in het Museum van 
de stad Keulen en wordt georganiseerd door de „Deutscher 
Aero Philatelisten Club E.V.", Keulen. Belangstellenden 
kunnen zich voor nadere bijzonderheden wenden tot de 
„Technische Ausstellungsleitung: Günther Lachmann, Köln-
Sülz, Aegidiusstr. 67/69. 
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7S Jaar Filateli*«ti!sclie Voorlirliting 

^ ^ u de Nederlandsche Vereenigmg van Postzegelveiza
melaars haar 75]arig bestaan gaat vieren, kan tegelijk 
het feit worden herdacht, dat 75 jaar geleden het eerste 
periodiek op filatelistisch gebied in Nederland werd uitge
geven 

In 1884, het jaar van haar oprichting, is deze vereniging 
overgegaan tot de uitgifte van een eigen tijdschrift t w 
het NEDERLANDSen TIJDSCHRIFT VOOR POSTZEGEL
KUNDE en het is dit blad, dat als de oudste wortel van 
ons tegenwoordig Maandblad kan worden beschouwd De 
„Stamboom van ons Maandblad — hiernaast afgebeeld — 
is trouwens vrij ingewikkeld en vertoont vier „wortels" 
het NEDERLANDSen TIJDSCHRIFT VOOR POSTZEGEL
KUNDE, het POSTZEGELBLAD „HET PHILATELIS
TISCH MAANDBLAD' en het blad , DE PHILATELIST'. 

Het ,,Nedeilandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde is 
van deze vier bladen de oudste en geeft aanleiding tot 
een eigenlijk ,,jubileum" van ons Maandblad op 8 augustus 
1884 verscheen het eerste nummer, waarvan wij nog een 
exemplaar bezitten In februari 1922 weid het opgenomen m 
het toen opgelichte NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR 
PHILATELIE 

Intussen bestond sedert oktober 1897 ook het „Postzegel
blad als orgaan van de Haagsche PhilatehstenVereeni
ging welk blad tot januari 1913 bleef bestaan, toen werd 
het opgenomen in het een jaar eeider opgerichte „Het Phi
latelistisch Maandblad", dat eigenlijk het orgaan van de 
verenigingen „Hollandia", „Breda' en de „Utrechtsche 
Philatelisten Vereenigmg ' was 

De vierde wortel was het blad „De Philatelist', opge
richt m 1926 en dat per 1 januaii 1940 in ons Maandblad 
werd opgenomen 

Eerste nummer. 
Hierboven schreven wij reeds, dat wij nog een exemplaar 

■van dat eerste nummer (8 augustus 1884) van het „Ne
derland&ch Tijdschrift voor Postzegelkunde' bezitten Ilet 
is wellicht interessant dit eens met u door te bladeren 
Merkwaardige verschillen — en ook overeenkomsten — met 
nu, zullen daarbij opvallen 

In sierlijke schrijfletters gedrukt, vertoont dat eerste 
nummer reeds een aardig gevarieerde inhoud, die begi it 
met de mededeling, dat leden het tijdschrift „gratis en 
fianco ontvangen', met een abonnementsgeld per jaai voor 
metleden in Nederland van f 1,— (kom daar nu nog 
eens om') en in landen „toegetreden tot het Alg Postver
bond / 1,25 In Nederl O en WIndie was het ƒ 1,60 En 
afzonderlijke nummers kostten een dubbeltje 

Dan volgde een ledenlijst (met 32 namen) van de Ver
eenigmg van Postzegelverzamelaars en een „regeling voor 
den Leescirkel' Niet minder dan zes buitenlandse tijdschrif
ten circuleerden toen reeds onder de leden Men mocht elk 
tiidschrift vier dagen behouden 

Men vergaderde ten huize van de voorzitter, de heer 
A Huart, Huidenstraat 28 te Amsterdam De ledenlijst tslde 
dan ook 14 namen van Amsterdammers, naast 17 uit andeie 
delen van het land (tot Fiiesland en Noord-Biabant toe) 
en zelfs een in Saltburn m Engeland Dat dit lid ook telkens 
naar de Huidenstraat kwam, lijkt ons op z'n minst twijfel
achtig 

Uit een ,,Rooster der vergaderingen in '84" blijkt, dat 
men vier of vijfmaal per maand bijeenkwam Mevrouw 
Huart zal dus wel heel wat kopjes koffie geschonken heb
ben 

Een „corresponderend lid" was er nog in Antwerpen 
en met vijf „bevriende vereenigingen in 't buitenland' 
(Stuttgait, Frankfurt am Mam, München, Augsburg en 
Doitmund) werden, blijkens een opsomming in dit eerste 
nuinmei vriendschappelijke relaties onderhouden 

Kleine beekjes worden stroomen. 
In een woord „Aan onze Lezers" toont de eerste redac

tie zich uiteist bescheiden „zij biedt u geene prachtuitga-
ve, maar kleine beekjes worden stroomen, en, hoe een
voudig ook het kleed zij waarin dit tijdschrift verschijnt, 
de Redactie zal zich steeds beijveren den inhoud te dorn 
zijn wat hij zijn moet nuttig, leerzaam en onpartijdig " 

In een nieuwsrubriek worden diverse nieuwe zegels aan
gekondigd — juist als tegenwoordig — en men vertelt er 
reeds bij te hopen een volgende maal bij de beschrijving der 
nieuwe zegels ook afbeeldingen te brengen 

Als „Premie no 1" wordt verder, „dank zij der welwil
lende schenking van onzen Voorzitter" aan alle 
leden een postzegel aangeboden, die keurig in het num
mer moet zijn ingeplakt geweest, getuige het nog aanwe
zige omlijstinkje het was de 2 Reis, zwart van Portugal 
(1884) 

De oprichting van de vereniging. 
Dan volgt een uitgebreid verslag van de „oprichting" der 

vereniging Het initiatief blijkt uit Arnhem te zijn gekomen, 
doch de oprichtingsvergadering met een tiental aanwezigen 
werd in Grand Hotel Muller te Amsterdam gehouden het 
werd een onafhankelijke afdeling Amsterdam van de eeider 
m Arnhem gevormde Nederlandsche Postzegelverzame
laarsbond. Helaas bleek „door de weinige voortvarend
heid van het Bestuur van de Ned Postzegelverzamelaars-
Bond te Arnhem, een samengaan met de afdeling onmo
gelijk, en werd na lang aarzelen besloten de vereniging ge
heel zelfstandig te doen zijn onder de naam „VEREENI-
GING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS" 

Verteld wordt dan verder nog dat de vereniging weldra 
piaktisch wekelijks bijeenkwam, waarbij dan „nadat de 
dagorde ten einde was Verwisseling van Postzegels onder 
de leden plaats vond 

Ook de buitenleden werd gelegenheid geboden hun dou
bletten ter ruiling of ten verkoop m te zenden 

Tweemaal waren er in het eerste kwartaal uit het nog 
prille leven der vereniging verlotingen van zegels onder 
de leden 
Falsarissen. 

In een vergadering van 23 juli 1884 werd besloten de na
men van hen, die „na herhaalde waarschuwing voort zou
den gaan met den verkoop van Valsche Postzegels" in het 
ti'dschiift te vermelden 

Voorts werd besloten het bestuur te machtigen de hiertoe 
door de handelaren aangeboden en met postzegels beplakte 
vellen na keuring op de keerzijde van een verklaring van 
echtheid te voorzien 

Op deze kwestie komt zekere „Mephisto" in een ander 
artikeltje nog terug, wanneer hij schrijft over boekhande
laren, die geheel te goeder trouw vellen met postzegels 
voor hun lamen hangen „Echtheit garantiert" staat er heel 
pompeus bij en natuurlijk de leveianciet van de boek
handelaar kon garanderen hij maakte ze immers zelf. 

Maar de boekhandelaren die goed wilden, konden nu bij 
de veienigmg hun , waar laten keuren Voor hen, die 
slechte waar aan de markt bleven brengen, zou de ver
eniging echter onverbiddelijk zijn „Wij dreigen met ver-
geefsch'' 

Dat men zelfs in die tijd de met-wetende verzamelaar 
nog wel eens bij de neus trachtte te nemen, moge blijken 
uit volgend stukje, waarin wordt medegedeeld, dat „eenige 
handelaren' poogden om postzegels ongetand „voor veel 
geld aan den man te brengen' Het bestuur heeft zich toen 
maar eens tot de Hoofddirecteur der Posterijen gewend 
en kreeg van deze — zekere heer Hofmeester — een briefje 
terug met de mededeling, dat de enige ongetande Neder
landse zegels (tot dat moment) die van 1852 waren „Wij 
meenen hier niets te moeten bijvoegen Men zij gewaar
schuwd'" voegt het bestuur heel lakoniek hier aan toe 

Dan IS er een rubriekje „Zwartboek' — evenals enkele 
andere beginnende met een mooie, met de hand rood ge
kleurde, sierletter — waarin ook al het onderwerp „falsi
ficaties" aan de orde komt 

„WIJ kennen voor jongere vrienden onzer Wetenschap 
geen erger plaag dan de WelEd, gepatenteerde Heeren 
„Fabrikanten" van valsche Postzegels Deze eervergeten 
industrieelen overstroomen de markt met hunnen waar, 
geen middel laten zij onbeproefd om de vrucht van hun 
schandelijken ai beid aan den man te brengen De moeite, 
die ZIJ zich getioosten, de volharding, die zij aan den dag 
leggen zijn zeker eene betere zaak waardig Vele zijn reeds 
het slachtoffer geworden van deze „Heeren' en men ont
dekt, helaas altijd te laat, dat men bedrogen is en voor veel 
geld een waardeloos stukje gekleurd papier, een vod heeft 
aangekocht" 

Men citeert dan een briefje van zo'n fabrikant uit Zurich, 
inderdaad vrij onbeschaamd 
„Veroorloof mij Ued hierbij zeer getrouwe Valsche exem
plaren van Zwitsersche Cantonnaalzegels aan te bieden . . . " 
Kan het wel eiger? 
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De redactie signaleert nog enkele falsificaties met naam 
en toenaam van de makers, zelfs zegels van de Kaap en 
van New-Foundland, die voor het gemak maar met „Dres
den" waren afgestempeld — daar woonde de fabrikant van 
dit fraais- en vertelt, dat enkele van deze „merkwaardige 
voortbrengselen van het vernuft van een eerlijk handels
man" een plaatsje hebben gekregen in het falsificaten-
album. 

Ook dat was er dus blijkbaar al in 1884! 
Voor de verzamelaars van Turkse postzegels geeft men 

dan in dit eerste nummer een „vertaling" in „gewone" 
cijfers van de Turkse dito. 

Tenslotte noemen wij nog een „Brievenbus", waarin heel 
genoegelijk met de leden wordt gecorrespondeerd (zelfs 
in het Frans met dat lid uit Antwerpen. „Etes vous mort? 
Pourquoi pas de réponse?) en dan nog de advertentiepa
gina op de achterzijde, waarin leden voor een kwartje per 
„vak", niet-leden voor 35 cent, terecht konden. En zo kon 
een hele pagina, als ze vol liep 12 x 25 et = ƒ 3,— of ten 
hoogste 12 X 35 et = ƒ 4,20 opbrengen. 

E n k e l e n o t i i i e s hij het 7 5 - j a r i g 
beistaan der IVcderlandsehe 
V e r e e n i g i n g van P o s i z e g e l v e r x a n i e l a a r s 

Op 1 mei 1959 zal de Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars haar 75-jarig bestaan vieren. Waar 
bij het 25-jarig, 40-jarig en 50-jarig bestaan dezer vere
niging reeds uitgebreide historische overzichten in ons tijd
schrift werden opgenomen, menen wij ditmaal wel kort te 
mogen zijn. Desniettegenstaande willen wij toch even 
teruggrijpen naar oude notulenboeken en verslagen, waar
in we naast de gebruikelijke besluiten en bestuurswisselingen 
toch immers telkens weer enkele punten vinden, die tot in 
onze dagen van belang zijn gebleven, vaak in het bijzonder 
voor de jongere filatelisten. 

Twee punten zijn het, die te midden van al die namen van 
bestuursleden en vooraanstaande filatelisten en hun presta
ties, telkens worden aangetroffen: „het tijdschrift" en „de 
tentoonstellingen". 
Tijdschrift. 

Het eerste tijdschrift dat in Nederland het licht zag werd 
uitgegeven door de Nederlandsche Vereeniging van Postze
gelverzamelaars, reeds enige maanden na de oprichting 
der vereniging zelfs! Elders in dit nummer zult u iets over 
dit tijdschrift kunnen lezen, omdat het dit laar eveneens 75 
jaar geleden is, dat het eerste filatelistische tijdschrif in 
Nederland uitkwam. Samen met andere filatelistische bla
den vormde het de oorsprong van ons huidige „Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie". 

Tentoonstellingen. 
Maar ook op het gebied van tentoonstellingen heeft de Ne

derlandsche Vereeniging haar sporen verdiend! 
Slaan we er maar eens een oude kroniek op na: 
„Dat de oprichters zich met hart en ziel aan hun vereeni
ging geven, bewijst wel, dat reeds op 8 maart 1885 een 
eerste postzegeltentoonstelling t t Amsterdam werd gehou
den, welke in de dagbladen met zooveel lof werd bespro
ken, dat op verzoek van publiek en pers de ingezonden 
zegels en collecties veertien dagen later opnieuw voor 
het publiek te bezichtigen waren." 
Wat zouden wij, in 1959, nu dit tentoongestelde materiaal 

graag nóg eens bijeen zien!!! 
Maar nog verschillende malen zou de Nederlandsche Ver

eeniging een tentoonstelling organiseren: 
1889: een internationale tentoonstelling in Amsterdam; 
1901 :een internationale tentoonstelling in Den Haag; 
1924: een internationale tentoonstelling in Den Haag. 

Ter gelegenheid van laatstbedoelde tentoonstelling werd 
door de PTT een drietal speciale postzegels uitgegeven, 
uitsluitend verkrijgbaar op de tentoonstelling op vertoon 
van het entreebiljet; de oplage bedroeg 60.000 series (van 
3 zegels) en nog vóór de tentoonstelling sloot, waren zij to
taal uitverkocht! Of het bezoek aan de tentoonstelling groot 
is geweest, is nergens op andere wijze geboekstaafd, maar 
de feiten spreken toch wel voor zichzelf! 

Ten behoeve van de afstempeling der zegels op de tentoon
stelling zijn drie verschillende stempels in gebruik geweest, 
het gaat hier om de door prof. Jan Veth ontworpen konin-

Afbeeldinq van bet vooroms/ag van een ruilboek'ie vit c/e grifze oudheid: 
pim. 7895. 

gmnezegels („in rondje") in speciale kleuren voor de waarden 
10, 15 en 35 cent. 

De tentoonstellingen-reeks van de nu jubilerende vereni
ging zette zich echter nog verder voort: 
1934: nationale tentoonstelling in Amsterdam; 
1949: nationale tentoonstelling in Amsterdam; 
1959 (7 mei): tentoonstelling in Hilversum, waarop de een

voudige verzamelaar kan laten zien, dat ook zonder 
enorme bedragen te spenderen aan een verzameling, 
iets interessants getoond kan worden. 

Van deze beide „uitingen" van filatelistische activiteit 
„tijdschrift" en „tentoonstelling" had de Nederlandsche 
Vereeniging dus voor Nederland de „primeur"! 

Op de ledenlijsten van de straks jubilerende vereniging 
kwamen — en komen — onder de thans ten getale van plm. 
2400 geboekte leden gelukkig alle „grote" Nederlandse 
filatelisten voor. 
Ruilen of kopen? 

Ook het ruilen werd in de beginperiode reeds beoefend. 
Destijds had men op dit punt andere opvattingen dan nu. 
Vele verzamelaars wilden hun doubletten wel ruilen, maar 
niet verkopen. In zgn. ruilboekjes werden de zegels rondge
zonden en in oude gegevens vonden wij terug, dat reeds in 
het eerste jaar door de leden 2140 zegels werden geruild. 

Later, toen het wezen van verzamelen meer ontwikkeld 
werd, ging men inzien, dat voor een werkelijk mooie ver
zameling niet het aantal, maar de kwaliteit der zegels be
slissend is. Toen geraakte het „ruilverkeer", waarbij men 
ongezien moest „accepteren", steeds verder op de achter
grond en werd het ruilsysteem der vereniging langzamer
hand geheel door de afdeling „verkoop" verdrongen. 
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DE NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS VIERT HAAR 75-JARIG BESTAAN. 

„omdat ieder op zün plaats en allen te samen 
voor één doel werken, nl. het bevorderen van de 
filatelie, past het ons bü het afsluiten van een 
bepaalde periode even stil te staan." 

Deze woorden van de secretaris van de Nederlandscho 
Vereniging herinneren wij ons nu deze Vereniging zich op
maakt haar vijf-en-zeventig jarig bestaan op luisterlijke 
wijze te gaan vieren en wij grijpen deze unieke gelegenheid 
met beide handen aan om uiting te geven aan onze grote 
waardering en bewondering voor al diegenen die, dank zij 
grote offervaardigheid en liefde voor de filatelie, gedurende 
zo'n lange reeks van jaren met takt en bekwaamheid lei
ding hebben weten te geven. 

Nederlandsohe Vereeniging van Postzegelverzamelaars: 
Het is uw goed recht deze dag vreugdevol te gedenken, 

en wij voegen er aan toe: vier hem tevens met grote dank
baarheid; want niet alleen hebt gij op de meest onbaat
zuchtige wijze de filatelie gediend, maar gij zijt er in ge
slaagd door eendrachtige samenwerking in de vele afdelin
gen uwer vereniging ook een band van vriendschap en ka
meraadschap te kweken onder uw voorzichtige en taktvolle 
leiding. 

Mogen de vele bewijzen van sympathie, de hartelijke ge
lukwensen, welke u op deze feestdag zo overvloedig en 
spontaan worden gebracht, deze Jubileum-dag van geluk en 
vreugde overspannen tot een regenboog van blijdschap. 

Want het werk van 75 lange jaren in het belang van de 
filatelie, uw zorgvolle aandacht tot binding in vriendschap 
en vertrouwen, moge u allen thans een grote vreugde en 
innige voldoening schenken; Gij hebt het goed gedaan. 

De Raad van Beheer. 

A<^^TH 

Stempels 
Rubriekredacteur 

A van der Will igen. 

Laan van Poot 194, 's-Gravenhage 

Gelegenheidsstempels. 
In aansluiting op het bericht in het vorige nummer ter

zake de in het Kurhaus te Scheveningen gehouden PTT-
bijeenkomsten kan nog worden gemeld, dat het onder a. 
genoeimde „stempel met afbeelding v/h Kurhaus" blijkens 
nadere aankondiging niet is gebruikt voor verzending van 
correspondentie; alleen het afgebeelde stempel met post
hoorn werd gedurende de gehele duur van beide vergade
ringen daartoe gebezigd. De onder b gemelde vergadering 
werd gehouden van 9 t/m 25 maart j.1. 

Als gebruikelijk werd op de speciale handelaarscouverten, 
voorzien van 1 of meer NAVO-zegels en ergens in Nederland 
gepost op 3 april j.1. het hierbij afgebeelde Ie dag stempel 
afgedrukt. 

Eenzelfde stempel als in 1958, doch nu met jaartal 1959 
v/ordt wederom gebruikt op de veldpostkantoren, behorende 
bij de Leger- en Luchtmachttentoonstelling „Paraat", welke 
dit jaar 7 plaatsen bezoekt: Assen 3 t/m 11 april, Drachten 
17 t/m 23 april, Hoogeveen 30 april t/m 9 mei. Heerenveen 
15 t/m 19 mei. Veendam 23 t/m 30 mei, Assen 6 t/m 
13 juni en Harlingen 19 t/m 24 juni. Als datering wordt een 
veldpoststempel gebruikt, terwijl aangetekende stukken met 
NAPO-nummerstroken worden voorzien. 

De correspondentie, gepost op het tijdelijke postkantoor 
van de 47e Nederlandse Filatelistendag, te houden op 18 
april te 's-Hertogenbosch in de Casino-Schouwburg, wordt 

LICHTTAPTOE 
ZWOLLE 

30 MEI 1959 

voorzien van het hierbij afgebeelde speciale poststempel. 
In de binnenste cirkel daarvan zijn twee kleine en 1 grote 
boom afgebeeld, welke zijn ontleend aan het stadswapen van 
's-Hertogenbosch. 

De z.g. Bosch'boom heeft reeds spoedig na de stichting 
van de stad — kort voor 1200 — als symbool van de stedelijke 
vrijheid gegolden. Reeds op het oudst-bekende stadszegel 
van 1242 komt de Bosch'boom in drievoud voor, en deze af
beelding treffen we nog ongewijzigd aan op de stadszegels 
uit de 18e eeuw (het omschrift luidt: Sigillum Burgensium 
Ducis in Bosco). Den Bosch voerde niet alleen de boom in 
haar stadswapen, maar dit embleem werd ook gebruikt als 
officieel waarmerk voor de Bossche Produkten: goud-, zilver
en smeedwerk (muurankers in het stadhuis), het gold als 
drukkersmerk enz. Dit merk was beschermd, want in 1546 
verbood Karel V de smeden in Brabant, Vlaanderen, Hene
gouwen, Holland en Zeeland de boom als merk te voeren 
,,wesende het teecken van de voirs.stadt van 's-Hertogen-
bossche". Er was dus alle aanleiding toe in het poststempel 
voor de 47ste Nederlandse Filatelistendag deze Bosch'boom 
op te nemen. 

De correspondentie, gepost op het tijdelijk postkantoor 
op de tentoonstelling in „Hof van Holland" te Hilversum, 
gehouden door de Nederlandsche Vereeniging van Postze
gelverzamelaars ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan, 
op 7 mei a.s., zal van een speciaal stempel worden voorzien. 

Voor diegenen die de tentoonstelling niet kunnen be
zoeken en toch een enveloppe met dit speciaalstempel wil
len ontvangen, bestaat do gelegenheid die vooruit te be
stellen. Het Hof van Holland zal deze toezending verzorgen, 
extra kosten zijn hieraan niet verbonden. Voldoende is reeds 
indien men de zegels, die men p de enveloppe afgestempeld 
wil hebben, met de naam en het adres aan wie de enveloppe 
gezonden moet worden inzendt aan Hotel „Hof van Holland", 
Kerkbrink, Hilversum. 

Machinestempels. 
Sinds 19 maart j.1. zagen wij van Amsterdam een nieuwe 

stempelvlag met tekst: 1609 1959/HUDSON HERDEN
KING / TROPENINSTITUUT / A'DAM 26 MRT - 26 APR. 

Sinds 18 maart wordt wederom de uit vorige jaren reeds 
bekende Keukenhof-vlag gebruikt in de stempcimachines te 
Amsterdam C.S., Arnhem-Station, Assen, Deventer (sinds 
begin april), Eindhoven, Enschede, 's-Gravenhage, Gronin
gen, Haarlem-Station, Lisse (uitsluitend voor de op het Keu
kenhof-terrein geposte prentbriefkaarten), 's-Hertogen-
bosch-Station, Leeuwarden-Station, Maastricht, Middelburg, 
Nijmegen, Rotterdam CS. en Zwolle-Station (t/m 31 maart). 

Sinds de eerste dagen van april t/m 29 mei a.s. wordt te 
Zwolle-Station de hierbij afgebeelde stempelvlag gebruikt. 

Evenals in 1958 worden ook gedurende maart en april 
1959 wederom enkele miljoenen in Nederland gedrukte, ge
kleurde bloembollenprijscouranten te 's-Gravenhage ge-
gestempeld met het keukenhof-reclamestempel met Engel
se tekst, uitsluitend hiervoor in gebruik, welke prijscouran
ten over geheel Noord-Amerika worden verspreid. (Zie 
ook het nummer van aug. 1958). 

Typenraderstempels. 
1.3.1955 Hulppostkantoor Wagenberg werd poststation. 

16.3.1959 Gevestigd bijpostkantoor Amsterdam-Geuzenveld. 
12.3.1959 Naamswijziging: Poststation Pindorp heet thans 

Wouwsche Plantage. 
31.3.1959 Met gelijktijdige opheffing van het bijpostkantoor 

's-Gravenhage- Rhijnvis Feithlaan werd gevestigd 
het bijpostkantoor 's-Gravenhage- Roemer Vis-
scherstraat. 

1.4.1959 Gevestigd: postagentschap Bergen op Zoom-
Berkstraat. 

6.4.1959 Gevestigd: Districtsbijpostkantoor 's-Gravenhagc-
Zuid. 

U I 



Nederland 
Rubnekredacteur 

J Eijgenraam, 

Nieuwe Haven 123a, 

Schiedam 

Dienstorder H 199 d.d. 3 april 1959 van de PTT meldt: 
ZOMERPOSTZEGELS 1959 
1. De Zomeipostzegels zullen dit jaar van 11 mei tot en met 
27 juni verkrijgbaar worden gesteld. 
2. Waarden, bijslagen, doel. 

De zegels woirden iin 5 frankeerwaarden, n 1. van 4. 6 8, 12 
en 30 ot uitgegeven. De bijslagen zullen resp. 4, 4, 4, 9 en 9 et 
bedragen. De prijs van een serie is dus 90 ot. 

De nettoopbrengät boven de frankeerwaaide is bestemd 
voor steun' aan Nederlandse verenigingen, instellingen of 
organisaties, die een cultureel belang dienen, op het terrein 
der volksgezondheid werkzaam zijn, of het maatschappelijk 
werk bevorderen. 

3. Ontwerpen, voorstellingen, kleuren. 
De Zomerzegels zijn ontworpen door de muurschilder Lex 
Horn te Amsterdam. Deze heeft zijn ontwerpen geprojecteerd 
op een geheel effen fond binnen de begrenzing van het zegel
formaat (36 X 25 mm), zodart een zegel is ontstaan zonder 
randwit. Als voorstellingen zijn gekozen werktuigen, materi
aal, enz., in gebruik bij de Deltawerken. In elk zegelbeeld is 
het kenmerk van het Deltaplan, een driehoek, opgenomen. 

waarde en bijslag 

4 | 4c t 
6f 4ot 
8 f 4 et 

12 1 9 ot 
30 4 9 et 

voorstelling 

caisson met slepers 
baggerroolen 
rijswerikers 
draglines 
zandspuiter 

kleuren 

blauw en groen 
oranjerood en grijs 
paars en lichtblauw 
groen en geel 
zwart en rood 

4. Overige bijzonderheden. 
De zegels zijn gedrukt bij Joh. Enschedé en Zonen N.V., 

Grafische Inrichting te Haarlem. 
Druktechniek: offset (twee kleuren). 
Zegelformaat: 36 x 25 mm. 
De zegels zijn voor frankering geldig tot en met 31 december 
1960. 

Het betreffende Persberiaht van de PTT voegt hieraan nog 
toe: 
Vellen van 10 x 10 = 100 zegels. 
Papier: zonder watermerk. 
Gomming: normaal. 
Kamtanding 14 : 12%. 

Ned. NieuwGuinea, Unie Staten, Ned. Indië en 
Rep. Indonesia (tot 10.8.'54). 
Rubriekredacteur: 
A. J. Uylen, Herm. Heijermanslaan 6, Eindhoven. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
In verband met de op 1 april jl. ingegane tariefswijzigin

gen zijn enige nieuwe postwaarden in omloop gebracht. De 
Nederlandse PTT meldt hieromtrent het volgende: 
Frankeerzegels cijfertype. 
De bestaande serie (ontwerp J. v. Krimpen) wordt uitgebreid 
met een nieuwe waarde van 4 cent (Antilliaanse munt), in 
lichtgroene kleur. De verkoopprijs van deze zegel in Neder
landse munt bedraagt 8 c. 
Frankeerzegels standaardtype. 
De in 1958 uitgegeven serie landschappen, gebouwen, enz. 
van de Bovenwindse en de Benedenwindse Eilanden, met in 
de linkerbovenhoek, ter uitdrukking van de Rijkseenheids
gedachte, de beeltenis van H.M. de Koningin (ontwerp Harry 
Disberg) wordt uitgebreid met de volgende waarden: 

waarde 
(in Antilliaanse 

munt) 

8 c. 

12 c. 

35 c. . 

1 
afbeelding kleuren 

voorstelling van ■ donkerblauw 
het eiland Cura
sao. 
voorstelling van 
het eiland St. 
Maarten. 
voorstelling van 
het eiland St. 
Eustatius. 

en oranjeach
tig geel. 
groenachtig 
blauw met 
grijs. 
bronsgroen 
met rose. 

Verkoopprijs 
in Nederlandse 

munt 

16 e. 

24 c. 

70 c. 

Portzegeis 
Aan de bestaande serie (ontwerp J. v. Krimpen) worden 

nieuwe waarden van 1, 6, 7, 8, 9, 35 en 45 cent (Antilliaanse 
munt) toegevoegd. De verkoopprijzen van deze portzegeis 
in Nederlandse munt bedragen resp. 2, 12, 14, 16, 18, 70 en 90 
cent. 

Een hoeveelheid van deze frankeerzegels zal binnenkort 
aan de kantoren waar een filatelistenloket is opengesteld, 
worden toegezonden. 

TEI^TOOTVSTELLINGEN 

ANPEX 1959. 
Op de van 2 tot 7 februari 1959 in Sydney gehouden Inter

nationale Filatelistische Tentoonstelling waren in totaal 420 
inzendingen, waarvan ca 200 werden bekroond. 

De Grand Prix werd toegekend aan een in Australië wonen
de Nederlander, Louis Frank, voor zijn inzending Klassiek 
Europa, welke hem tevens een gouden medaille bezorgde. 

Er werden voorts nog 14 andere gouden medailles toege
kend, waarvan één aan Jan Poulie voor zijn inzending Ic 
Emissie Nederland. De heren Holbeach en Kilfoyle verkre
gen elk met hun inzendingen Gemenebest Australië een 
gouden medaille. Met zijn inzending Frankrijk kreeg de 
heer Holbeach nog een tweede gouden medaille. 

Jan Poulie kreeg voorts voor: 
Oud Duitse Staten: verguld zilver; 
Ned. Indië, Curagao en Suriname: verguld zilver; 
Albanië: zilver; 
Bulgarije: zilver; 
Letland en Sovjet Unie: zilver. * 

A. J. Hou weling behaalde met Luchtpost: zilver. 
N.V. Rietdijk had ingezonden: P. C. Korteweg, 300 Jaar 
Postmerken van Nederland, en kreeg hiervoor: verguld zilver. 

De schrijver J. A. W. Purves kreeg voor zijn boeken: The 
Half Lengths of Victoria, The Butterfly Postmarks Victoria 
ook verguld zilver. 

Verguld zilver was de hoogste onderscheiding voor boek
werken op de Anpex. 

R. Tocila kreeg brons voor oude brieven. 
P. J. Schouten verwierf een eervolle vermelding voor zijn 

inzending Duitsland 

J. Aafjes wiens inzending betrekking had op de Austra
lische zegels, kon het in het hol van de leeuw helaas niet 
tot een bekroning brengen. Toch verdient de heer Aafjes 
een woord van waardering voor zijn moeite om zijn collec
tie in te zenden. J. P. 
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Het gebruik van 

de zegels 

voor bijzondere vluchten 

Het was in december j.1. 25 jaar geleden dat filatelis-
tisch Nederland kennismaakte met de figuur van de lucht
postzegel voor bijzondere vluchten. Wel had in 1931 voor de 
Pattistvlucht naar Australië de Ned. Indische postadmini-
stratie een speciale zegel uitgegeven, maar die was alléén 
voor die speciale vlucht bestemd. Komen we dergelijke spe
ciale uitgiften voor een bepaalde vlucht ook elders wel 
tegen, het instituut van een luchtpostzegel, die gedurende 
een reeks van jaren telkens voor bijzondere vluchten geldig
heid krijgt, is in de postzegelwereld een unicum. 

Geboren in een tijd, waarin Nederland met opmerkelijk 
algemene sympathie, weldra uitgroeiend tot nationaal en
thousiasme, keek naar de luchtlijn op Indië als een weldadig 
aandoend voorbeeld van met succes bekroonde onderne
mingsgeest in een zee van crisis en neergang, betekende 
deze uitgifte tevens een begin van een PTT-politiek van 
filatelistische faciliteiten t.a.v. de luchtpost op de Indië-
lijn. 

De driehoekzegels, die in 1933 verschenen, waren voor het 
eerst geldig voor de vluchten van Postjager en Zilvermeeuw 
(Pelikaan) en waren voor die vluchten zelfs verplicht. Zij 
mochten alleen met de speciale stempel voor die vlucht 
worden vernietigd. De stukken moesten daarom aan het 
loket worden afgegeven. Werd de zegel abusievelijk met 
de gewone stempel afgestempeld, dan moest van dienstwe-
ge een nieuw driehoekzegel worden bijgeplakt en op de voor
geschreven wijze vernietigd. Vooral bij aangetekende stuk
ken, zowel Nederlandse als Indische kan men dit aantref
fen. 

De Indische zegels waren ook aan de Nederlandse loketten 
verkrijgbaar, zodat retourstukken konden worden voorbereid. 

De Zilvermeeuw bleek op 18 december vlak voor het ver
trek onklaar en de K.L.M, zette de Pelikaan in. Toen dit toe
stel in hoog tempo Medan naderde, had men daar post klaar 
liggen, die per Zilvermeeuw naar Java had moeten gaan. 
Daar nog geen Pelikaanstempel ontvangen was, gaf men de 
stukken maar met ongestempelde driehoekzegels mee. Bij 
aankomst te Batavia werden de zegels met de Pelikaanstem
pel van Batavia afgestempeld. 

Voor de terugvlucht was de hoeveelheid post zó groot, dat 
men ertoe over moest gaan de driehoekzegels tenslotte ook 
met de gewone stempel te vernietigen. 

Bij de volgende bijzondere vlucht, de deelname aan de 
Londen-Melbourne luchtrace door de Uiver, werd voor Ne
derland het voorschrift de driehoekzegel met de speciale 
stempel te vernietigen verlaten en sindsdien is dat in Neder
land zo gebleven. Ofschoon inlevering aan het loket nu dus 
niet meer nodig was, komt men geregeld stukken van deze 
vlucht tegen met het stempeltje „BRIEVENBUS". 

In Indië hield men nog vast aan het afstempelen met de 
speciale stempel zowel voor de heenvluchtpost naar Austra
lië als voor de retourpost naar Nederland. Gedachtig aan 
de tijdnood bij de Pelikaanretourpost ging men nu over tot 
het vóórstempelen van stukken. Van vroeg ingeleverde post 
vonr Australië werden de driehoekzegels alvast afgestem
peld met een ongedateerde speciale stempel. Later, toen 
de juiste datum van vertrek vaststond, kregen de stukken 
naast de zegels nog een gedateerde afdruk. Bij de retour
vlucht stond de datum wel van te voren vast en behoefde 
men dus niet met ongedateerde stempels te werken. 

Werd het vorige jaar van te laat geposte stukken, die de 
Pelikaan hadden gemist, de driehoekzegel ongeldig ver
klaard en Strafport geheven, in 1934 was men hierin soepeler. 

Bij de daarop volgende Uiver-vlucht werd de vroeg inge
leverde retourpost wederom vóórafgestempeld. Toen op 22 
december het verongelukken van het toestel op de heen-
vlucht bekend werd, waren dus reeds een aantal stukken 
voor de terugvlucht voorzien van Uiverstempels van Soera-

baja, Batavia en Semarang, daarna werden deze stempels 
uiteraard niet meer gebruikt en werden de driehoekzegels 
met de gewone stempel vernietigd. 

Voor de Indische post voor de Snip-vlucht naar West-In-
dië werd de driehoekzegel ook geldig verklaard, af te stem
pelen met de speciale stempel. 

In de daarop volgende jaren zien we een vrij geregeld ge
bruik van de driehoekzegel voor vluchten in en van Indië en 
een aanmerkelijk schaarser gebruik door de Nederlandse 
PTT. 

Zo werd b.v. bij de openingsvlucht van de 2-wekelijkse 
dienst op de Indiëlijn in juni 1935 in Nederland het driehoek
zegel niet, in Indië wél geldig verklaard. Voor heen- noch 
terugvlucht werd een speciale stempel gebruikt, zodat nu 
dus ook in Indië de driehoekzegels met de gewone stempel 
moesten worden vernietigd. 

Op Nederlandse stukken, waar een ten onrechte geplakt 
driehoekzegel abusievelijk was afgestempeld, werd van 
dienstwege een gewoon 30 ets. zegel bijgeplakt. 

Ook bij de Kerstvlucht van de Ibis, de eerste DCS, in 1936 
was in Indië het driehoekzegel wél, in Nederland niét geldig. 
Daarna hebben ten aanzien van het gebruik van deze zegels 
op de Indiëlijn de postadministraties van Nederland en In
dië wel één lijn getrokken. Maar terwijl in Indië voor vele 
andere bijzondere vluchten het driehoekzegel geldig werd 
verklaard (Borneo, Tarakan, Manila, Makassar, Saigon, Am-
bon, Manokwari), was dit in Nederland vrijwel nooit het 
geval. Ook voor deelname aan buitenlandse bijzondere vluch
ten werd de Indische driehoekzegel toegelaten, b.v. voor de 
„meeloop"post bij de vluchten van Zeppelin Hindeburg. 

Intussen maakte de luohtrechtverlaging de 30 cts-zegel 
minder geschikt en in 1938 deed ter gelegenheid van de 
Dingaansvlucht de I2V2 et. Kraaizegel zijn intrede. Hoewel 
het bedrag afgestemd was op het luchtrecht van de Indië
lijn, heeft hij op deze lijn nooit dienst gedaan; immers daar 
de Nederlandse P.T.T. haar politiek t.a.v. het gebruik van de 
zegels voor bijzondere vluchten handhaafde en bovendien 
weldra de oorlog voorlopig aan de Nederlandse luchtpost een 
einde maakte, mocht de 12V-' et. Kraai alleen maar twee
maal naar Zuid-Afrika vliegen. 

Voor postzegelspeculanten werden tijdens de bezetting nog 
twee oplagen gedrukt, die nooit gevlogen hebben. 

Na de oorlog, in 1953, verscheen de 25 et. Kraaizegel. 
Bij het eerste gebruik daarvan, voor de Londen-Christchurch 
luchtrace, kon men ervaren, dat sommige postbeambten 
nog in de vroegere voorschriften dachten, zodat in enkele 
gevallen de kraaizegels onafgestempeld werden gelaten. 

Werd ook nu aanvankelijk de kraaizegel maar zelden gel
dig verklaard, na enkele jaren ging de P.T.T. ertoe over 
hem steeds meer bij allerlei — speciale vluchten toe te laten. 

Ook al hebben tegenwoordig postzegelhandel en lucht
vaartmaatschappijen de luchtpost van bijzondere vluchten 
al evenzeer georganiseerd als de verzorging van eerste-
dag enveloppen, de bijzondere vlucht is in de huidige stand 
van de luchtvaart eigenlijk zo'n alledaags verschijnsel ge
worden, dat het de vraag is of het telkens daarvoor be
schikbaar stellen van een apart luchtpostzegel nog wel ge
wettigd is, behalve dan uit zuiver commerciële overwegin
gen. En hoewel deze laatste ook voor de P.T.T. niet te ver
waarlozen zijn, laat het zich toch wel aanzien, dat de dagen 
van de luchtpostzegels voor bijzondere vluchten geteld zijn. 

Alle reden dus om na 25 jaar trouwe dienst eens even te
rug te blikken op een welbesteed postzegelleven. 

Viehoff. 

Brief per Posfjager van Rijswïik naar indië. Postkantoor Riiswiik lief terecht 
de drieboekzegel onqestempeld^ maar in de trein naar Amsterdam dacht de 
posit>eaml3te dat er wat vergeten was en stempelde de zegel af. Dus moest 
Amsterdam een driehoekzegel biiptakken. 
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Rubriekredacteur" 

C E M Dellenbag, 

Statenweg 172-c, 

Rotterdam-4 

Luchtpost 
NEDERLAND 

Te laat om in ons vorig nummer nog te kunnen worden 
opgenomen ontvingen wij van de P.T.T. de mededeling betr. 
de volgende Ie vluchten: 
Ie K.L.M.-vlucht Amsterdam-Saigon op 31 maart 1959 en 
Ie K.L.M.-vlucht Amsterdam-Tunis op 16 april 1959. 

Voor beide vluchten weer spec, enveloppen en spec, af
stempeling P.T.T. 

Na ontvangst der stukken komen wij hierop nog nader 
terug. 
Ie Terugvlucht AUA Amsterdam-Wenen op 1 april 1959; zie 
onder Oosterijk. 

i no - iy • Al-inl Tri ^iVt 

BELGIË 
2e Zuidpoolexpeditie 

Wij ontvingen thans eerst de luchtpoststukken van deze 
2 Belgische Zuidpoolexpeditie, welke m december 1958 wer
den meegegeven. De stukken zijn afgestempeld „Base Antarc-
tique Beige/Belgische Zuidpool Basis/2.1.1959 en dragen AS 
Brussel 5 3.59, hetgeen op vervoer per zeepost duidt in plaats 
van luchtpost, niettegenstaande voor luchtpost werd gefran
keerd. Wij geven hieibij een verkleinde afbeelding van een 
dergelijke enveloppe. 

l-f «o'-

Monsiaw Is Oiwetsor 
du bureau d ^ postsa 

TURKIJE 
Voor de Ie terugvlucht van de Sabena Ankara-Brüssel op 

10 november 1958 werden spec, enveloppen gebruikt, terwijl 
de Turkse PTT de zegels afstempelde met een spec afstem
peling, waarin de naam van de Sabena voorkomt. 
Wij geven hierbij een verkleinde afbeelding van dit aardige 
stuk. 

MD 

TURBOPROP 

.MKkM'flukfjrt londw* 

DUITSE BONDSREPUBLIEK 
Lufthansa. 
5.1.1959 Ie directe vlucht Hamburg-Kairo met „Super-G". 

Spec, enveloppe, VS Hamburg Flughafen 5.1.59-9 en 
AS Cairo 6.1.59-10. Spec, afstempeling (maatschap
pijstempel) in groene kleur: Afbeelding palmen en 
Pyramiden, embleem Lufthansa met de woorden 
„Mit Flug LH 630, 5.1.59". 

6.1.1959 Ie directe vlucht Cairo-Düsseldorf met „Super-G", 
VS Cairo 5.1.59-20 en AS Düsseldorf Flughafen 
6.1.59-21. Spec, enveloppe en spec, afstempeling 
(maatschappijstempel) in rode kleur: Afbeelding 
palmen en minarets, embleem Lufthansa met de 
woorden „Mit Flug LH 631, 6.1.59." 

De route van deze vluchten was: Hamburg-Düsseldorf-Frank-
furt/Main-Rome-Kairo, v.v., zodat diverse trajecten mogelijk 
zijn. 
De invoering van de Turboprop Vickers Viscount 814 bij de 
Lufthansa gaf ook aanleiding tot diverse spec, afstempelingen 
(maatschappijstempels); wij zagen o.a.: 
1.2.1959 Frankfurt-Londen. Hierbij afbeelding van de spec, 

afstempeling (kleur rood). 
1.2.1959 Londen-München, spec. afst. in lichtbruine kleur. 
3.3.1959 Keulen/Bonn-Lissabon, spec, afstempeling in groene 

kleur. 

DUITSE DEMOKRATISCHE REPUBLIEK 
De van de Leipziger Messe verzonden luchtpoststukken (be
gin maart jl.) dragen dit jaar een spec, afstempeling '50 Jahre 
Messesonderflugverkehr 1919-1959". Wij geven hierbij een 
verkleinde afbeelding van deze afstempeling. 

OOSTENRIJK 
Ie Vlucht AUA Wenen-Amsterdam, v.v., 1.4.1959. 

Op 1 april jl. had de Ie vlucht Wenen-Amsterdam door de 
AUA plaats, terwijl dezelfde dag ook de Ie terugvlucht Am
sterdam-Wenen plaats vond. 

Na ontvangst van de stukken komen wij hierop nader te
rug. 

Verder stonden, resp. staan nog de volgende Ie vluchten op 
het programma van de AUA: 4.4.59. Wenen-Brussel, v.v., 
6.4.59. Wenen-Belgrado-Sofia, v.v., datum nog onbekend, We-
nen-Manchester, Wenen-Belgrado-Boekarest en Wenen-Mos-
kou. 
De directe verbinding Wenen-Londen zou opgeheven worden 
en de dienst Wenen-Frankfurt-Manchester afwisselend Lon
den of Manchester gevlogen worden. 

VEIIINGEN 
16 maart 1959. 226e postzegelveiling J. K. Rietdijk NV 

te 's-Gravenhage. 
Op deze veiling kwamen onder de hamer 1046 kavels van 

Nederland en Overz. Rijksdelen, diverse restantkavels, ver
volgens Europa en Overzee. Van de niet weinige zeldzame 
nummers dezer veiling was een overzichtelijke foto-bijlage 
aan de veilingcatalogus toegevoegd. Voor deze veiling be
stond zowel van de zijde van de postzegelhandel als uit ver
zamelaarskringen grote belangstelling in verband met het 
feit dat de firma Rietdijk tezelfder tijd haar 40-jarig jubi
leum als veilinghoudster mocht herdenken. 

Het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie wil vanzelf
sprekend niet in gebreke blijven van deze plaats de n.v. 
J. K. Rietdijk alsnog van harte geluk te wensen met het 
bereiken van deze mijlpaal in haar bestaan, daarbij de 
wens uitsprekend dat de komende jaren voor deze firma 
succesvol zullen mogen blijken te zijn. 
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Poststukken 
Rubriekredacteur 
Nederland en O.G. 
J. H. Broekman 
Hoflaan 25, Bergen (N.H.) 

NEDERLAND. 
Briefkaarten. 

De nummers 259 en 260 van de catalogus De Veer, nl. 
de 5 en l^h cents-briefkaart in het type Koningin Wilhel-
mina (Konijnenburg) blijken op verschillende wijze gezet 
te zijn. 

Het woord „Briefkaart" heeft een lengte van 34 mm, 
zulks in tegenstelling tot nr. 253, gedrukt in 1940, doch 
eerst in 1945 uitgegeven, waarbij dat woord een lengte heeft 
van 38 mm. 

Meet men echter van de linkse van de twee scheidings
lijnen tot de rechterzijde van het zegelbeeld, dan kan de 
aifstand bedragen: 
bij de 5 centskaart: 65 of 66 mm. 
bij de 7V2 centskaart: 64, 65, 65V2 of 66 mm. 

Dit verschil wordt veroorzaakt, doordat de „B" van 
„Briefkaart" steeds op dezelfde afstand van de rechter 
scheidingslijn staat, doch doordat tussen de „T" van dat 
woord en de linkerzijde van het zegelbeeld de afstand soms 
kleiner, soms groter is. 

Bij de 5 centskaart kan men een lijn trekken langs de 
bovenzijde van het zegelbeeld, het woord „Briefkaart" blijft 
daar dan 3V2 mm onder, van de onderkant van het zegel-
beeld naar de eerste adreslijn is de afstand 16 mm, bij 
de 7% centskaart staat het woord „Briefkaart" dat 5 a 6 mm 
onder die lijn en is de afstand tussen onderkant-zegelbeeld 
en eerste adreslijn 18 of 19 mm. Het zegelbeeld staat hier 
dus hoger. 

Misschien willen de verzamelaars hun stukken eens na
gaan en zien of ze soms nog andere ervaringen opdoen. 
Intussen is wel zeker, dat op een vel van deze briefkaarten 
verschillende zettingen gebruikt zijn. 

Briefkaart opdruk 8 op 7 et. 
De heer B. Peten zond ons een fotokopie van een brief

kaart als bovenbedoeld, waarbij de aangebrachte opdruk 
dermate was misgeplaatst, dat de zegel nu 87 c laat zien. 
Wij geven hierbij de afbeelding van het betreffende ge
deelte dier kaart. 

Postwissel 
Verschenen is thans het postwissel-formulier, dat voor 26 
cent aan de postkantoren verkrijgbaar is. 

Boven- en onderzijde zijn voorzien van een 4 mm dikke, 
horizontale balk over de hele lengte, in de kleur van het 
formulier: donkerblauw. 

In het rechtergedeelte van het vakje, waar anders plaats 
is voor twee frankeerzegels staat thans gedrukt: „RECHT/ 
25 CENT / betaald voor / overmaking / van een bedrag / tot 
en met / ƒ 25,—". 

Naast de formulieren voor girostortingen, behoort thans 
ook dit postwisselformulier in een poststuklien-verzameling 
thuis. 

Zoals men weet werden in 1924 door het Provinciaal Water
leidingbedrijf van Noordholland te Bloemendaal aan de 
watergebruikers postwisselformulieren verzonden voor stor

tingen van het verschul
digde wegens waterge
bruik in het eerste, twee
de, derde en vierde 
kwartaal. Deze formulie
ren werden volledig in
gevuld aan de aangeslo
tenen verzonden, zodat 
onbeschreven exempla
ren uiterst zeldzaam 
zijn. 

Nederiandse Antillen. 
Op 1 april jl. werden hier twee briefkaarten in omloop 

gebracht, resp. van 8 en 12 ct., alsmede twee luchtpost-
bladen, resp. van 10 en 20 et. 
Nederlands-Nleuw-Guinea. 
Aerogram. 

In de buitenlandse vakpers werd de verschijning aange
kondigd van een nieuw type aerogram van 15 cent (type 
Koningin Juliana) donkergroen. Evenals de reeds eerder 
verschenen 35 cent lila, staat thans op de bovenklep: „Hier 
openen / Ouvrir ici" met twee pijltjes in donkergroen. Het 
eerder verschenen type van de 15 cent had deze aanwijzing 
niet. 

Bij de Filatelistische Dienst aan het Districtspostkantoor 
te 's-Gravenhage deelde men mij mede er geen voorraad 
meer van te hebben. 

De z.g. 

Austria-prijs 

voor filatelie 

De organisatie van de Oosten
rijkse verzamelaars, het „Bun
desverband Oesterreichischer 
Briefmarkensammler-Vereine" 
deelt ons mede een prijs be
schikbaar te hebben gesteld 
voor hen, die zich voor de 
Filatelie uitermate verdienste
lijk hebben gemaakt. 

Gedacht wordt in het bijzonder aan een beloning van hen, 
die belangrijk werk als fundamentele onderzoekingen heb
ben verricht, of die op materieel of ideèel gebied de Fila
telie voorwaarts hebben gebracht. Ook kunstuitingen, zoals 
bijzondere postzegel-ontwerpen dan wel kunstwerken op ar
chitectonisch gebied als het inrichten van internationale 
tentoonstellingen, die door fraaie binnen-architectuur op
vallen, komen voor deze internationale prijs in aanmerking. 

De prijs wordt eenmaal per jaar gegeven. Zij bestaat uit 
een copie van het beeld de „Klepperbode", aanwezig in het 
Weense Postmuseum, welk beeld door Professor Zerritsch 
is vervaardigd. 

De prijs wordt verleend door een Kapittel waarin de Oos
tenrijkse Bond, de Oostenrijkse Post, de Staatsdrukkerij en 
de handelaarsvereniging o.a. zijn vertegenwoordigd. Tevens 
zullen de toekomstige prijswinnaars lid van het Kapittel 
worden. Ieder Kapittellid kan iemand als kandidaat voor 
de Austria-prijs voorstellen. 

De prijs is internationaal en kan dus aan iedere staats
burger worden verleend. Ze wordt bekend gemaakt op „De 
dag van de Postzegel". 

Voor de boekenplank 
Eerste-dag-afstempelingen en -enveloppen. 

Catalogus betr. Nederland vanaf 1852, Ned. Indië, Indo
nesia, Curagao, Ned. Antillen, Suriname, Europa vanaf 
1956, België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, W.-Duitsland, 
Saargebied, Turkije en Zwitserland. Uitgave van J. Mebus, 
N.Z. Voorburgwal 248, Amsterdam-C. Prijs ƒ 1,—. 

Vereinigte Arabische Republik, mit Ghana, Indien, Laos 
und Kambodscha. 

Borek-Netto Katalog. Uitgave van Richard Borek, Braun
schweig, 35. Jahrgang 1959. Prijs 1 DM. 

Filatelie in klein best^. 
Oorspronkelijke titel: Lexikon der Philatelie, door Frank 

Arnau. Nederlandse bewerking van Henk Koops. Uitgave 
in de „Zwarte Beertjes"-serie (no. 184) van A. W. Bruna 
& Zoon te Utrecht. Prijs ƒ 1,50. 
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nëeuMve 

E U R O P A 
BELGIË 

i'">-3-5y- Dag van de Postzegel. Eerste verkoop op 
15-3-59 ter gelegenheid van de tentoonstelling voor post-
propaganda te Brussel en te Antwerpen, alsmede een 
filateilstische tentoonstelling te Luik. Plaatdruk in 
vellen van 30 zegels door het Zegelwerkhuis te Mechelen, 
kaïntanding r i ' /2- Verkoop tot 16 mei a .s . Zegelontwerp 
en gravering van Jean Debast te Brussel naar een muur
schildering van Jan Emmanuel van den Bussche. 
2,50 F . donkergroen, eedsaflegging van Jan Baptiste 

de Tassis, Grootmeester van de Keizerlijke 
Rijkspost, in handen van Keizer Karel . 

De koerserende serie postzegels met portret van 
koning Boudewijn (zegels in klein formaat) zal worden 
uitgebreid met de waarde 3,50 F . lichtgroen. Zegel in 
ras te ld iepdruk. 

Dii to t h„den als voor de luchtpost in koers zijnde ze
gels mogen voortaan ook voor de postzendingen van alle 
aard zowel voor liinnenhmcl aK voor het buitenland 
worden gehi uiM 

B U L G A R I J E 
Ter herdenkmg van hel (ieotysisrh J a a r verscheen 

hier een zegel voor de luchtpost; ongetand en in de 
waarde 80 s t . raket en aardbol . 

D U I T S L A N D 
Bondsrepubl iek 

^»-3-59. Herdenkmg ^oo-jarige geboortedag van Jacob 
Fugger {6-3-1459/8-5-1511). Zegelontwerp van Ernst 
Góhlert te Augsburg; rasterdiepdruk van de firma A. 
Bagel te Düsseldorf op papier met watermerk , , D B P " 
en met zegelafmeting 27,5 x 33 m m ; tanding 1 3 % x 
1354. Oplage 20 miljoen s tuks . 

Fiigger was een buitengewoon goed handelsman en 
bankier van koningen en keizers en tevens een vooraan
staand man op sociaal gebied. De door hem in het leven 
geroepen stichting biedt thans nog woning aan 100 fami
lies 

Zegelverkoop tot 31-8-59, frankeergeldighejd tot 
31-12-Ï960. 
20 (pf) licht- en donkergrijs, zwart en rood, portret 

van Fugger naar een hoiitgravure van Hans 
Riirgckmair. 

I I INI 1 1 

D e m o c r a t i s c h e republiek 
28-2-59. Leipziger Voorjaarsbeurs iQSt). Rasterdiep

druk van de V . E . B . Waardepapier-drukkerij te Leipzig 
op papier met watermerk DDR-kruisbloem en met 
zegelafmeting 43 x 25,5 m m . 
20 (pf) rood, symbolische voorstelling van het gecom

bineerde bedrijf , ,Zwarte p o m p " . Zegelontwerp 
van Dietrich Dorfstecher te Glienicke. 

25 (pf) b lauw, voorbeelden van werken der VEB 
k a m e r a - e n kinofabrieken te Dresden. Zegel
ontwerp van Karl Heinz Bobbe te Berlijn-
Grünau. 

Een speciale eerste-dag-enveloppe werd voor deze 
zegels uitgegeven. 

2-4-59. 3 jaar Jeugdwijding. Zegelontwerpen van 
Rudolf Skribelka. Beide zegels vertonen een afbeelding 
van een jongen en een meisie met het I)oek , ,Heelal , 
Aarde , M e n s " staande voor een achtergrond van in
dustr ie en landbouw. Rasterdiepdruk van de VEB te 
Leipzig op papier met watermerk DDR-kruisbloem. 
Zegelafmeting 37 x 33 m m . (beeldmaat 23 x 28 nun) . 
Geen officiële |eerste-dag-enveloppe. 
10 (pf) groen en zwart 
20 „ rood en zwart . 

De 10 (pf) is in een kleine oplage (zg. sperwaaide) 

Saar land 
' ï-3-59- Herdenking 500-jarige geboortedag van 

Jakob Fugger. Uitgave overeenkomstig niet die der 
Bondsrepubliek, öiaar in de waarde; 15 Fr . 

F I N L A N D 
6-4-59. Opdruk 4^ Mark op de koerserende zegel van 

34 Mk. , wegens wij/,if;mg tier posttarieven voor het 
bu i t en land . Eerste verkoop te Tampere in verband met 
de , ,Dag van de Pos tzege l" . Op 6-4-59 verkrijgbaar op 
alle Finse postkantoren. Oplage 850.000 s tuks . 

Een zegel in de waarde van 45 Mk zal op een later te 
melden tijdstip verschijnen. 

I3-5-59- Honderdjarig bestaan van het Bosbeheer 
en honderdjarig bestaan van de eerste Finse stoomhout-
zagerij (Kes t i la l . Een zegel herdenkt het Bosbeheer en 
het andere de houtzagerij . Oplage 2 miljoen stuks van 
ieder zegel. Zegelontwerp van Olavi Vepsäläinen. 
P l aa td ruk : 
ï o (Mk) houtzagen in boomstam. Gravering van S. 

Rönnberg. 
30 „ gestvlcerfio bonien. (iravering van B . F^kholm. 

WfWfW« 

FRANKRIJK 
2-3-59. met de bekende voorafsteinpelmg verschenen 

de zegels in het haan- type in de waarden: 
8 fr. violet 40 fr. roodbruin 

20 fr. olijf 55 fr. lichtgroen. 
7-3-59. Eerste verkoop te Algiers en op 9-3-59 op de 

overige kantoren, het zegel in klein formaat, ontwerp 
van Louis en gravering van Barre, in de waarde 
15 fr. b lauw, geel, rood en groen, wapen van Algiers. 

21-3-59. Dag van de Postzegel in Frankrijk {21 en 
22 maart) met eerste verkoop in 51 plaatsen. Zegelont
werp en gravering van Gandon; plaatdruk in vellen van 
50 zegels, met zegelbeeldafraeting 36 x 22 mm en tan
ding 13. 
20 fr. -f 5 fr. b ru in , donkergroen, rood en groengeel, 

het landen van een nachtpostvliegtuig. 

GRIEKENLAND 
24-3-59. Voor de gewone post verscheen een serie post

zegels met afbeeldingen van oude zilveren munten . Ze
gelontwerpen v a n M . A. Tassos, rasterdiepdruk in vellen 
van 40 of 50 zegels met zegelafmeting 26 x 42 of om
gekeerd; druk van Grafische Kunst O. Pervolarakis . 
ro l. zw^artgrijs en roodbruin, tetradrachme van 

Olympia , 5e eeuw v. Chr . ; Imks kop van Zeus, 
rechts arend ; oplage 3 miljoen. 

20 1. d9nkerblauwgrijs en blauw, tetradrachme van 
Athene, 5e eeuw voor Chr . ; links kop van 
Athene (Miner^'a), rechts u i l ; oplage 10 miljoen. , 

50 1. /v\drtgrijben violet, tetradrachnie van Siracuse, 
5e eeuw voor Chr . ; links nymphekop van Are-
thuse, rechts zegewagen met vier paarden be
spannen; oplage 5 miljoen. 

70 i. doukergrijsolijf en indigoblauw, tetradrachme 
van Alexander de Grote, 4e .eeuw voor Chr . ; 
links kop van Heracles (Hercules), rechts Zeus 
(Jupi ter gezeten op zijn troon, met arend en 
scepter; oplage 5 miljoen. 

I D . donkeroker en donkerrood, tetradrachme van 
Rhodos, 4e eeuw voor Chr . ; boven kop van 
Helios, onder roos; oplage 10 miljoen. 

1 D . 50 donkergrijsblauw en oker, tetradrachme van 
Abdere (Thracie) , 5e eeuw voor Chr . ; links 
zit tende griffioen, rechts door kruis in vieren 
gedeeld v ie rkant ; oplage ig miljoen. 

2 D . 50 donkergrijsgeel en bruingeel, tetradrachme van 
Chalcidice (Macedonië) 4e eeuw voor Chr . ; 
links kop van Apollo, rechts lier; oplage 35 
miljoen. 

4 D . 50 donkergrijs en donkergroen, tetradrachme van 
Knossos (Kre ta ) , 3e eeuw voor Chr . ; boven 
kop van Apollo, onder labyrint ; oplage 5 
miljoen. 

6 D . donkerblauwgrijs en olijf, tetradrachme van 
Paphos (Cyprus), 4e eeuw voor Chr . ; boven 
hoofd van Aphrodite, beneden Apollo; oplage 
7 miljoen. 

8 D . 50 donkerbruingrijs en helderrood, tetradrachme 
van Delphi , 5e eeuw voor Chr . ; boven2rammen
koppen en 2 dolfijnen, onder 4 vierkanten met 
ieder een dolfijn; oplage i miljoen. 

De I , 4 ,50, 6 en 8,50 Dr . zijn vert icaal , de overige 
waarden horizontaal van formaat. 

H O N G A R I J E 
^4--3-59. Herdenking Geofysisch Jaar , Zegelontwerpen 

van Adam Cziglenyi, rasterdiepdruk van de s taa ts
drukkerij . 
10 f. rood en bru in , areometer en globe; 
20 f. blauw en grijs, diepzee-onderzoek; 
30 f. donkergroen en oranjegeel, pool licht-onderzoek; 
Deze zegels zijn in de afmeting 37 x 26 m m ; 
40 f. donkergrijsblauw en lichtblauw, zuidpoolonder-

zoek, zegelafmeting 43 x 33 m m ; 
60 f. donkerblauw en geel, Sovjet-raket en planeten, 
zegelafmeting 65 x 26 m m ; 
I F t . rood en geel, observatorium en zononderzoek; 
5 F t . bruin en bruinrood, raketten als aardsatel l ieten; 
beide zegels met zegelafmeting 43 x 33 mm, 

\ 'oor deze zegels werd een speciale eerste-dag-enve
loppe uitgegeven met afbeelding in lila van een areo
meter en globe. 

-3-59- Herdenking van het feit dat 40 jaar geleden de 
Radenrepubliek werd ingesteld. Rasterd iepdruk met 
afbeelding naar een aanplakbiljet dat in 1919 werd ge
bruikt voor de werving van het toenmalige rode leger. 
Biljet-ontwerp van Robert Bereny. Afbeelding van een 
man met opgeheven armen in s tonnpas lopende en een 
rode doek hooghoudende. Zegelafmeting 26 x 37 m m . 
Oplage I miljoen series getand en 20.0)0 series ongetand. 
20 f, grijsviolet en rood 
60 f. blauw en rood 
I F t . bruin en rood 



L U X E M B U R G 
345*> Herdenking lode verjaardag van de onder

tekeninf,' van de NoordAtlantische Verdrags Organisa
tie (NAVO). De zegels die in de 3 Beneluxlanden ver
schijnen vertonen alle dezelfde afbeelding als afgebeeld 
m ons vorige nummer onder de rubriek Nederland op 
blz. 8 1 . Ook deze zegels werden gedrukt in rasterdiep
druk bij Joh . Enschedé & Zonen te Haar lem. 
2,50 Fr . lichtolijfgroen en blauw 
8,50 F r . kastanjebruin en blauw. 

345q. Bloenienfeest te MondorflesBains (26459/ 
31559) Zegelontwerp en rasterdiepdruk van de firma 
Courvoisier te La ChauxdeFonds (Zwitserland) in 
Vellen van 50 zegels, met zegelafmeting 26 x 36 m m . 
Bloemenafbeelding en thermaalbron , ,MariaAde
l a i d e " . 
I F . Iris, violet, rose en geel op donkergroene on

dergrond ; 
2,50 F . pioenroos, groen, rose en bruinrood op ultra

marijnblauwe ondergrond; 
3 F . Hortensia, blauw en groen op wïjnrode achter

grond. 

ITALIË 
30ste verjaardag van het Lateraans Verdrag (112

1929) gesloten tussen I ta l ic en het Vaticaan. 
25 L . blauw, klokketoren van het Kapitool , de fontein 

op het plein van het Querinaal en de koepel van 
de St . Pieterskerk, (horizontaal formaat) . 

P O L E N 
10359. Herdenking 3de Congres van de Poolse Ver. 

Arbeidersparti j . (PZPR) . Rasterdiepdruk met zegel
afmeting 25,5 X 31,25 m m . of omgekeerd, van de 
Staatsdrukkeri j . 
40 gr. rood, l ichtbruin en zwart , hand aan s tuurrad; 

zegelontwerp van Jozef Konczak; (verticaal) 
60 gr. geel, rood, groenlilauw en zwart , hamer en 

2 korenaren gebonden met een l in t ; zegelont
werp van Stefan Biernacinski ; (horizontaal) . 

1,55 ZL rood, violet , grijsblauw en zwar t ; gezicht op 
een gedeelte van de , ,Nowa H u t a " staalwer
ken; zegelontwerp van Stanislaw Malecki. 
(verticaal). 

Een officiële eerstedagenveloppe werd hiervoor ui t 
gegeven . 

R O E M E N I Ë 
91258. De in ons vorige nummer gemelde zegel 

I l l e Spartakiade voor de jeugd verscheen op deze d a t u m . 
181258. De eveneens aldaar gemelde zegel verscheen 

niet ter gelegenheid van de verjaardag v a n d e c o n j m u 
nist ischejeugdorganisatie. maar terjgelegenheid van de 
Xe verjaardag van de onderwijshervorming. 

161258. Herdenking van de opstand der arbeiders 
40 jaar geleden. 
55 b . karmijn en rose. 

27159, Herdenking van het eeuwfeest van de ver
eniging van Moldavië en Walachije, waaruit het prms
dom Roemenie ontstond en waarvan prins Couza de 
eerste vorst was. 
I L. T^ blauw, portret van prins Alexander Jan Couza. 

4259. Herdenking van het lanceren van de Russische 
raket . Zegel voor de luchtpost . 3 L 25 violet op zalm
kieur . 

R U S L A N D 
20159. 2iste Congres van de communistische par t i j . 

40 k. veelkleurig, rode vlag boven het Kremlin en met 
opschrift: Voorwaarts naar de overwinning van 
het c o m m u n i s m e " . 

60 k. veelkleurig, Leninkrachts ta t ion aan de Wolga 
met arbeiders op de voorgrond. 

12259. Basketballkampioenschap door Rusland in 
Chili behaald. 

Opdruk in bruin op het zegel van i R. 1954 {Yv. no 
1698). 

5259. Herdenking 350jarige geboorte van de be
roemde I tal iaanse natuurkundige Torricelli (Evangelista 
Torricelli 16081647). 

40 k. zwart en groen, por t re t . 
5259 Herdenking van de 150jarige geboortedag van 

de beroemde Engelse natuuronderzoeker Charles Robert 
Darwin. (18091882). 
40 k. lichtblauw en bruin , por t re t . 

52 '59. Dames wereldkampioenschapswedstrijden 
schaatsrijden gehouden te Sverdlovsk. 
25 k. donkerblauw zwart en rood 
40 k. blauw en zwart . 

10259. loojarige herdenking van de joodse schrijver 
Sholem Aleïchem. 
40 k. roodbruin, port re t . 

10259. 100 jarige herdenking van de microbioloog 
N . F . Gamalija. 
40 k. rood en zwart , por t re t . 

In de koerserende serie postzegels klein formaat voor 
gewoon gebruik verscheen een nieuwe 20 k. olijf, boerin. 

T S J E C H O S L O W A K I J E 
27259. Zegels ter gelegenheid van het Natituiaie 

Congres van de Verenigde Landbouwcoöperaties, ge
houden te Praag 19/22 maart 1959. Zegeiontwerpen van 
Frantisek Hudecek, gravering van Jan Mracek en Ja ro 
slav Goldschmied, naar de tekeningen van J indra 
Schmidt . Rotat ieplaa tdruk gecombineerd met raster
diepdruk door de drukkerij der Posterijen (e Praag m 
vellen van 50 zegels met zegelbeeldafmeting 23 x 40 min 
30 h . roodbruin en blauwgroen, embleem van de Ver. 

Landbouwcoöperaties en agrarische produkten; 
60 h. grijsblauw en ükergeel, arbeider en boer. 

De speciale eerstedagenveloppe, vertonende agra
rische Produkten en toepasselijk bijschrift werd ontwor
pen door Hudecek voornoemd en gegraveerd door Gold
schmied voornoemd. 

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

Ï4.V59 Herdenking rode verjaardag van de verkla
ring betreffende de Rechten van de Mens. 
40 c, violet , embleem der V . N . en beeld , ,De s laaf" 

vervaardigd door Michelangelo. 

BRAZILIË 
30159. Voetbalkampioenschap 1958. Zegeloplage 

5 miljoen, 
3 c. 30 groen en rood. 

C A N A D A 
2459. Tiende verjaardag van de NoordAtlantische 

Verdrags Organisatie (N.A.T.O. ) 
5 c. blauw, wereldbol en duif met olijflakje in do snavel 

0 " * 0 
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CHINA (Volksrepubl iek- ) 
*^.^59. Internat ionale Vrouwendag. Plaatdruk met 

zegelafmeting 24 X 30,5 mm en tanding 14. De zegels 
zijn onderaan gemerkt met links het serienummer C 59 
en resp. 21 of 2 en rechts resp. (193) en (194) 1959. 

8 fen, groen op lichlgeelgroen, vooruitgang van de 
ontwikkeling van de vrouw als arbeidster , 
boerin, handelsvrouw, studente en soldaat . 

22 fen, paarsrood op lichtgeel, vrouwen als leidsters 
voor de verdediging van de wereldvrede. 

Een speciale eerstedagenveloppe werd hiervoor uit
gegeven. 

CHILI 
9259. Honderdjarig bestaan van de Duitse school, 

gesticht door Carlos Anwandter . 
40 p . groen, jacht en nieuwe brug over de Vatdivia 

r ivier . 
Deze zegel werd tevens uitgegeven ter gelegenheid van 

een postzegeltentoonstelling te Valdivia , die voor be
doeld eeuwfeest was georganiseerd. 

Een postzegel van 20 p . met portret van Anwandter 
is nog in voorbereiding. 

C O L U M B I A 
Het in ons januar i nummer op blz . 20 gemelde zegel 

met opdruk 20 op 23 c (Yv. 480) verscheen op 231058. 
Op dezelfde da tum verschenen 3 postzegels ter ere van 
Rafael Almanza. Alle zegels met gelijke afbeelding van 
deze geestelijke alsmede de kerk van San Diego te Bo
gota . Zegelontwerp van Mosbossy, rasterdiepdruk van 
J o h . Enschede & Zonen te Haarlem. 
10 c. paars (voor gewone post) 
10 c . groen (voor expresse) 
25 c . grijs (voor luchtpost) . 
30958. 5 c op 15 c. blauw en zwart , kathedraal van 
Sal Salinas de Zipaquira , ui tg . 1955 (Yv, 518) 
111058. Opdruk in rood Aereo op de 50 c. groen en 
^wart , petroicumbedrijf van Cata tumba (Yv. 524). 

Herdenking loojarige geboortedag van mgr. Rafael 
Maria Carrasqui l la . Rector van het stedelijk college 
Onze Vrouwe van Rosario te Bogota. Rasterdiepdruk 
van J o h . Enschede en Zonen te Haar lem. Alle zegels ver
tonen dezelfde afbeelding: portret van de rector en 
koepel van het college. \ 
voor de gewone post : 10 c. bruin 
voor de luchtpost : 25 c. karnüjn 

X P, blauw. 

C U B A 
Herdenking van de bevri jding. 

2 c. rood en grijs, soldaat met geweer en de Cubaanse 
vlag. Opschrift i januari 1959. Dag van de be
vrijding. 

E C U A D O R 
16259, Herdenking 75jarig bestaan van het nieuws

blad , ,EI Telegra fo" . Zegel v o o r d e luchtpoM: 
1 S. 30 zwart en groen, frontpagina van genoemd blad . 

Herdenking loojarige geboortedag van Dr Joze Luiz 
Tamayo (1858), oudpresident van di t land, beroemd 
advocaat en deken van de Guayaqui l school voor rech
telijke s tudie . Zegel voor de luchtpost : 
1 S 30 veelkleurig, por t re t . 

F O R M O S A 
26259. Afbeelding van de Chu Kwangtoren te 

Quemoy, 
20 c, ultramarijn % 1.40 cypressengroen 
$ I . oranjerood $ 2 olijfgroen. 

20359, Zegel voor de luchtpost : 
$ 8, zeemeeuw boven woelige zee, 

G U I N E A 
2259. De thans onafhankelijke s taa t , vroeger onder 

Frans bestuur, herdenkt haar onafhankelijkheid op 
5 zegels, gedrukt bij De La Rue in Londen. Zij vermelden 
het opschrift: 2 octobre 1958/Proclamation de l ' Indé
pendance. De afbeelding vertoont een duif vliegende 
over een kaart van Guinea alsmede een portret van 
president Sekou Touré . 

5 f. karmijn 65 f, groen 
10 f. blauw 100 f. violet . 
20 f, oranjegeel 

H A Ï T I 
28259. Herdenking Z. H , Paus Pius X I I . Raster

diepdruk van de staatsdrukkerij te Wenen. Voor de ge
wone pos t ; 
10 c. olijfbruin en marineblauw, de paus en 2 meisjes 
50 c. indischbruin en grijsgroen, de paus in gebed 
2 O. bruingrijs en kardinaalrood, de paus zijn zegen 

gevende 
en voor de luchtpost : 
50 c . roodpurper en groen, als 10 c . gewone post 
1 G. 50 sepia en geeloker, als 50 c, gewone post 
2 G. 50 blauwgrijs en purper als 2 G gewone post. 

H O N D U R A S 
Ï2259. De in ons j anuar inummer aangekondigde 

herdenkingsserie ter ere van Abr. Lincoln verscheen 
niet alleen voor de gewone post met 12 zegels, maar tveu 
zoveel zegels voor de luchtpost , alsmede 2 minia tuur
velletjes ieder bevat tende 6 zegels van de luchtpostserie. 

I N D I Ë ( P o r t u g e e s - ) 
De serie postzegels van 21 stuks met afbeeldingen van 

wapens en kaarten is nu overdrukt met de nieuwe escudo
waarde. 

I S R A Ë L 
4559 50ste verjaardag van de st ichting van Tel 

Aviv . Zegelontwerp van M. en G. Shamir te Tel Aviv . 
Rasterdiepdruk op papier met watermerk van Messrs 
LewinEpstein te Bat Yam, in vellen van 20 zegels met 
5 beschrijvende vignet ten onder de benedenste rij zegels. 
Kamtanding 14, plaa tnummer 156. 
120 pr. blauw, groen, grijs, beige en oker, gebouwen te 

Tel Aviv (Herzlia gymnas ium, Grote Synagoge, 
Manngehoorzaal, His tadru t gebouw) . 

Tel Aviv werd in 1909 door 60 joodse families gesticht 
als tuinstad in de zandduinen ten noorden van de oude 
stad Jaffa. Zij tel t nu 400.000 inwoners en is het middel
pun t voor handel en cul tuur , 

11559 Herdenking i i d e verjaardag van de Staa t . 
Afbeeldingen van lentebloemen van Israël , Zegelont
werpen van Zwy Narkiss te Tel Aviv . Druk enz. als van 
bovengenoemd zegel. 

60 pr. grijs, rood, heldergroen en groenblauw, Ane
mone Coronaria; plaa tno 153. 

120 pr. lichtrose, bruin , groen en paarsrood. Cyclamen 
Latifol ium; plaa tno 154. 

300 pr. geel, flessengroen, heldergroen en blauw. 
Narcissus Taze t t a ; p laa tno . 155. 

Een officiële eerstedagenveloppe werd voor beide 
zegeluitgiften beschikbaar gesteld. 

vervolg zie pag. 122 
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NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN. 
VERENIGINGEN 
Secretaris: Ir. E. J. de Veer, Binnenkalkhaven 23, Dordrecht. 
Bezoek aan de tentoonstelling te Hamburg 

In het november-nummer van het Maandblad is een 
mededeling gedaan over de mogelijkheid tegen een bijzon
der tarief groepsreizen te ondernemen naar de wereldten
toonstelling van postzegels, die dit jaar van 22 tot 31 mei 
in Hamburg wordt gehouden. 

Prijzen van deze reizen per extra trein zijn in boven
genoemd maandblad vermeld. 

Gebleken is, dat de belangstelling voor deze groepsreizen 
gering is. Nu Is het altijd moeilijk ver van te voren zich 
voor een reis vast te leggen. We willen daarom nog één 
keer op bovengenoemde mogelijkheid wijzen. 

Het tentoonstellingsbestuur organiseert nu een „Tag der 
Niederlande" op 24 mei. Het is nu mogelijk een trein te 
laten lopen op 23 mei en terug in de avond van 24 mei. 

Zij die hiervoor belangstelling hebben gelieven zich zo 
spoedig mogelijk op te geven aan de heer 

K. F. Kleiman 
Haren (Gr.). 
Kromme Elleboog 14 

We vermelden nog een keer de reeds gepubliceerde prij
zen: Retour Groningen-Hamburg ƒ 26,65 per persoon. Re
tour Hengelo-Hamburg ƒ 36,55 per persoon. 

Voor het geval meer dan 24 deelnemers zich opgeven, 

worden de prijzen iets lager n.l. ƒ 21,— respectievelijk 
ƒ 28,50. Bij minder dan 10 deelnemers gaat de reis niet door. 

In deze prijzen is plaatsreservering inbegrepen. Op 15 
betalende reizigers heeft een geleider gratis vervoer; op 
51 betalende reizigers hebben 2 geleiders gratis vervoer. 
Vermeldt u van welk station u denkt te vertrekken. 

VERZOEK OM INZENDING VAN ZEGELS 
MET ROESTVLEKKEN 

In het februari-nummer van het Maandblad plaatsten 
we een oproep ons zegels met roestvlekken voor een onder
zoek in te zenden. Het resultaat van die oproep is inder
daad teleurstellend. De vijf verzamelaars die wel de moeite 
namen hun voorraad door te zien en ons de bedorven zegels 
te sturen zijn we zeer erkentelijk en danken hun hartelijk. 
Maar 5 verzamelaars op een ledental van ca. 16.000 is toch 
wel wat beschamend, temeer omdat het hier gaat om een 
vraagstuk, dat voor alle verzamelaars van eminent belang 
is. De Koninklijke Chemische Vereniging, die alle hulp, zelfs 
met enthousiasme toezegde, kan over dit resultaat dan 
ook niet tevreden zijn. 

We herhalen dus ons verzoek, zegels met roestvlekken in 
te sturen, bij voorkeur opgeplakt met scharniertje en met 
vermelding öf van het jaartal van het stempel óf van het 
jaar van uitgifte. Inzending s.v.p. aan de Bondssecretaris, 
Ir. E. J. de Veer, Dordrecht, Binnenkalkhaven 23. 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Secr.: D. J. G. Verzij den, Godelindeweg 
44, Naarden. Tel. K 2959—5427. Leden
administratie: G. H. Ebens, Valken-
berglaan 33, Apeldoorn. 

Dagindel ing Tentoonstel l ing en Ledenver 
gader ing op 7 mei 1959 in Hotel ,,Hol van 
H o l l a n d " t e Hi lversum. 
10 u u r : opening der tentoonstel l ing 
10.30 u u r : aanvang a lgemene vergader ing 
15.30-n u u r : recept ie 
17.30 u u r : s lui t ing der tentoonstel l ing 
18 u u r : gezamenl i jke maalti jd; J u r y - r a p p o r t . 
Voor n je t -u i tgenodigden bes taa t gelegenlieid 
to t dee lname aan de maalt i jd ä ƒ 10,— per 
persoon. Opgave a a n het secre tar iaa t boven 
gemeld . 

Afdelingssecretariaten: 
ALKMAAR: J . p . Llenesch, Kennemers ln -

gel 2, A l k m a a r . Tel . 3957. 
ALMELO: A. H. Jansen , Bornerbroekse -

s t r aa t 28-B, Almelo. 
ALPHEN a/d R I J N : J . C. Meijer, Zaal 

b e r g s t r a a t 52, Alphen a.d. Rijn. 
AMSTERDAM: Ed. Verff, Maass t raa t 20-B, 

A m s t e r d a m - Z . Tel. 721378. 
APELDOORN: B. ten Hoopen, J ach t l aan 

134, Apeldoorn . 
ARNHEM: J. M. P . de Joncheere , Blesdal-

se laan 47, Velp. Tel . 3077. 
BODEGRAVEN: T. C. Riewerts , Spoor-

s t r aa t 44, Bodegraven . 
BOSKOOP: C. Bulk, Reij terskoop 142, Bos

koop . Tel . 3043. 
CASTRICUM: W. M. Hendr ikse , Kon. Wil-

h e l m i n a l a a n 26, Cas t r lcum. 
COEVORDEN: H. Gerr i ts , Hol thone D 8, 

G r a m s b e r g e h . 
C U R A Q A O : Mej . M. J . L. Veltman, w . 

k e r c k r i n c k s t r a a t 32, Curagao, Ned. Ant. 
DEVENTER: C. Poh lmann , Schools t raat 22, 

Deven t e r . 

DORDRECHT: P . Kraaijeveld, Singel 190, 
Dordrech t . Tel. 4858. 

GOOI- en EEMLAND: Secr.; C. M. Rog
geveen, Nolseweg 14a, Bla r icum. 

' s -GRAVENHAGE: P . A. F . Bloys van Tres
long, P r in s Sadees t raa t 22-A, Den Haag. 

HAARLEM: J. H. Geerl ings, Cesar F ranck-
laan 13, Heemstede . Tel. Haar lem 38759. 

KROMMENIE: tijd. G. J . Wiepjes, Smee-
keven 68, Assendelft . 

LEIDEN: Drs . A. L. Beker , Wllhelmina-
p a r k 8, Oegstgeest. 

LOCHEM: J. H. Boom, Vi l lapark L 96, 
Barchem. 

MONSTER: J . M. Neervoor t , Molenweg 44, 
Monster . 

NIJMEGEN: B. A. Ont rop , Zebras t raa t 3, 
Nijmegen. Tel. 31277. 

STEENWIJK: P . J . Heidinga, Meppeler-
weg 67, Steenwijk. 

TWENTE: tijd.: I r , E. H. van Broekhuizen, 
C. F. S to rks t raa t 10, Hengelo (Ov.). 

UTRECHT: Ir . M. v a n de r Voort, Rubens
laan 61, Utrecht . 

VLAARDINGEN: P . J . Slangen, Merel laan 
45, Vlaardingen. 

VOORBURG: J . K. v a n Genderen Stort , 
Weste lnde 53, Voorburg . 

VOORSCHOTEN: J . C. Nell, Narcess t raa t 
10-bov., Voorschoten. Tel. 2248 van 9-5 u u r . 

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

Aanmeldingen: 1130 V. P range , Stafcomp. 
1 L.K. geb. A. II, Koning Willem I I I Kazerne, 
Apeldoorn ; 1168 A. van der Maten, Burg
laan 41, Apeldoorn; 1193 G. van der Mark, 
Kor t e Scheidingsweg 38, Dordrech t ; 1222 N. 
Vonk, Hoogewaard 69, K o u d e k e r k a/d Rijn; 
1245 G. de Wilde, Rijndijk 286, Hazerswoude; 
1246 E. Versluis, Toussa ln ts t raa t 10, Alphen 
a.d. Rijn; 1257 L. de Leeuw, P r . I r enes t raa t 
5, Te r Aar ; 1360 C. Bout , Molijnstraat 17, 
Haa r l em; 1387 J . Hermes , Meer en Boslaan 7, 
Heems tede ; 1719 A. van Vl immeren, Prof. 
Aalberses t raa t 2, Oldenzaal ; 1682 J . W. Mey-
ling, Hooyer lnksp le in 1, Delden; 1889 A. M. 
de Bruijn, Burg . van Tuy lkade 61, Utrecht ; 

1987 F . Dijkstra, Dante laan 97, Ut rech t ; 1308 
J . A. Senf, Hände l laan 9, Huizen N.H.; 1458 
R. Oosterbaan, Eenhulzens t raa t 15, Hoorn ; 
1893 B. M. Butzelaar , Dr. Schaepmans t r aa t 
20, Hengelo ; 1638 K. v a n der Voort, Kor t e 
Waa rde r 31, N leuwerb rug ; 1464 H. v a n Von
del, Noorderd lep 210, Val thermond; 2018 B . 
Havinga, Willem de Clereks t raa t 28, Nijver
dal ; 1654 Th. J. V. d. Zalm, Residaweg 4, 
Curagao. 

Opnieuw ingeschreven: 2363 J. M. de Ko
ning, Wm. Kon. Marech. For t Zeelandla, P a 
r amar ibo ; 2151 C. van Ommeren , Binnenweg 
126, Heems tede ; 994 C. A. Douwes, C.P.I.M. 
Wil lemstad, Curagao. 

Royement ingetrokken: 2261 P . v. d. Lande , 
In tercont i , Postbus 262, Curagao. 

Overleden: 1769 J . Ph. Blanken, Arnhem. 
Bedank t ; 2217 Mevr. v. d. Sar-Fuijk, Wil

lemstad, Curagao. 
Afgevoerd: 2017 M. W. Feddema, Apel

doorn, 676 J . H. Memelink-Steenwijk. 
Geroyeerd wegens wanbetaling: 2046 Mevr. 

M. F. M. Tool-Holsteze, Californië; J . G. de 
Bruijn, Z w a m m e r d a m . 

Vertrokken zonder nader adres: 1296 H. 
S t ruwe , Leiden; 1150 C. P . aan de Wiel, Dor 
d rech t : 906 M. Boer, Goes; 771 F. J . A. 
Pan tus , Nijmegen, 

POSTZEGELVERENIGING „BREDA". 
Secr.se Mevr. C. G. H. Bode-Plohil, 
Ginnekenweg 108, Breda. 

Vergader ing ledere 4e maandag v a n de 
m a a n d in de g ro te zaal van d e Graanbeu r s . 

Nieuwe leden: 270 F. K. A. Kurznack , Min. 
Gosel inglaan 5, Dongen (Eur en NOR); 287 
C. G. J . Smeltzer , Valkeniers laan 280, Breda 
(NOR); 307 J . F . Verbaarschot t , Roggeveen
s t r aa t 28a, Breda (NOR). 

Voorlopig afgevoerd: M. de Rijcke, Asse-
b roek-Brugge ; M. Schippers , Brugge ; L. 
Smets , Bo rge rhou t (allen België). 
Bedank t : Mevr . A. J . L. M. Woute r s -
B r a n d s . ^ 
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landsche Rading (Utr) Tel 2957—489 
Ledenvergadering op vrijdag 24 april 1959 

te 20 15 uur m hotel ,,Krasnapolsky , War
moesstraat, Amsterdam De veiling wordt 
gehouden van 19 30-20 15 uur 

Kandidaatleden 532 Jhr J F de Beau
fort Bosboom Toussaintlaan 11, Bussum 542 
F J Brink J r , Orteliusstraat 159, Amster
dam W, 536 Mej E M Damen, Prinsen
gracht 1019a, Amsterdam C, 526 J M Glück, 
Herengracht 53, Amsterdam C, 496 A J M 
J van Gulick, Corn Krusemanstraat 58-11, 
Amsterdam Z, 544 H Hendriks, Corn Troost-
straat 49-11, Amsterdam Z, 546 D J v d. 
Kolk, Tilanusstraat 41hs, Amsterdam O, 497 
C Muis, Sumatrastraat 171-11, Amsterdam O 

Nieuwe leden 245 J H Ackermann, Lutke-
meerweg 149, Halfweg (N H) , 226 J L Th 
Angenent, Dr P H J Cuypersplein 12, Hil
versum 303 E A Bonsen, Teding van Berk
houtweg 12, Halfweg (NH) , 462 P van der 
Burg Joop Gerritzestraat 3, Amsterdam W, 
243 J A Coomans, Willem Pastoorsstraat 
41, Amsterdam Z 349 R S Dekker, Dorps
straat 132, Warder (N H) 328 L van Els-
wijk. Maluslaan 12, Amstelveen, 401 W H 
Fokkink, Nieuwe Doelenstraat 10, Amster
dam C, 282 R Freyhan, Paleisstraat 23, Am
sterdam C 184 J van Hmte, Edisonstraat 
27, Amsterdam O, 191 Mevr C G Hoeksraa-
Ensink, Tugelaweg 138hs, Amsterdam O 289 
Mej L Lelyveld, Halmaheirastraat 17-III, 
Amsterdam O, 441 Mr Drs L M A van 
Rooij, van Eeghenlaan 23hs, Amsterdam Z, 
240 H L W Rugenbrink, Kazernestraat 12, 
Amsterdam C 31 J C Smit, Govert Flmck-
straat 125-U, Amsterdam Z, 466 P Westedt, 
J M Molenaerplein 9, Heemstede, 428 H 
Oud, Hoofdweg 101 belet, Amsterdam W 
HAAGSCHE PHILATELISTEN VER-
EENIGING Secr G H C van Dijk, 
Tortellaan 42, Den Haag, Ledenadmi
nistratie Mr Ant van der Flier, Tor
tellaan 69, Den Haag 

Nieuwe leden G L Neijenhuis Prof Dr 
C C Krieger Mevr A W H Koopmans-
Figge 

Kandidaatleden L Seghers, van Maerlant-
straat 122, 's-Gravenhage, H V van der Lee, 
Diepenbrocklaan 8, Leidschendam 

Vergadenngf De eerstvolgende vergade
ring zal worden gehouden op donderdag 23 
april 1959 in een nader per convocatie be
kend te maken localiteit 
INTERNATIONALE VERENIGING 
„PHILATELICA" Secr • D O Kirch
ner, Rietzangerlaan 5, 's-Gravenhage, 
tel 393838, Beheerder Centraal Leden-
register N F Hedeman, Valkenbos-
kade 86, 's-Gravenhage, tel 390857 

Algemene ledenvergadering De algemene 
ledenvergadering (Voorjaarsvergadering) zal 
gehouden worden op zaterdag 9 mei 1959 
te 10 30 uur te Utrecht in een der zalen van 
Hotel-Cafe-Restaurant Smits, Vredenburg 

AGENDA 1 Opening 2 Notulen Najaars
vergadering 1958 3 Ingekomen stukken en 
mededelingen 4 Royementen 5 Jaarversla
gen van Secretaris Algemeen Penningmees
ter, Directeur Rondzendverkeer, Bibliotheca
ris en Administrateur Nieuwtjesdienst 6 
Voorstel aanvulling H R Art 10 Aan de 2e 
alinea toevoegen De hoofdbestuursleden zijn 
niet verplicht om lid te blijven van de af
deling, waartoe zy behoren 7 Voorstel tot 
het instellen van rayonbijeenkomsten 8 Ver
kiezing van drie hoofdbestuursleden wegens 
periodiek aftreden van de heren P L Backer, 
A Rorije en H B P Stemerdmg De aftre
dende heren stellen zich herkiesbaar Even
tuele kandidaatstelling schriftelijk vóór 2 mei 
1969 bij het secretariaat indienen 9 Verslag 
Bondsvergadering 's-Hertogenbosch 10 Ju
bileum 1961 11 Halfuurtje filatelie te ver
zorgen door de afdeling Goes 12 Kleine ver
loting 13 Plaatsbepaling volgende vergade
ring 14 Wat verder ter tafel zal worden 
gebracht 15 Rondvraag 16 Veiling 17 Slui
ting (circa 17 uur) 
Afdelingssecretariaten en bijeenkomsten 

AALSMEER (Ar) A Filius, Kerkweg 56, 
Aalsmeer Ie dinsdag 20 uur Gebouw Irene, 
Kanaalstr, Aalsmeer, 3e woensdag, 20 uur, 
2e woensdag 20 uur ,,De Landbouw ' Hoofd
dorp 

AMERSFOORT (At) J H J Viester, Bor-
gesiuslaan 29, Amersfoort, Ie donderdag, 20 
uur Zaal Aroersfoortse (jemeenscliap, Pau-
lus Buyslaan 1, Amersfoort 

AMSTERDAM (Am) R v d Velde, Ro-
zendaalstraat 8hs, Amsterdam-O , ie donder
dag 20 uur ,,Modern", Kleine Gartman-
plantsoen, Amsterdam (verg) en 3de don
derdag op het zelfde adres (ruilen) 

BADHOEVEDORP (Bp) J J de Kloe, 
Gen Snijdersstraat 19, Badhoevedorp Bij

eenkomsten zullen nader worden bekend ge
maakt 

DEVENTER (Dr) T van Heuvel, Brink-
greverweg 35, Deventer, 2de vrijdag ,19 30 
uur ,,De Hereniging", Grote Poot , Deven
ter 

DRIEBERGEN (Dn) R J Kok, Oranje
laan 51, Driebergen, 2e donderdag, 20 uur-
Nutsgebouw, Bosstraat 9, Driebergen 

EMMEN (Em) Joh Schokker, Meer
straat 24, Emmen 2e dinsdag, 20 uur Hotel 
Grimme, Stationsstraat 16, Emmen 

ENKHUIZEN (En) Jac Kofman, Noor
derweg 22, Enkhuizen Vergadering 13 febr. 
en 19 maart 

FLAKKEE (Fe) F van Herwijnen, Mei
doornstraat 8, Middelharnis verg , na convo-

GOES (Gs) Dr Ch J Philips, A J -kade 
11 Goes 3e dinsdag, 19 30 uur Hotel Cen
traal, Markt, Goes 

s-GKAVENHAGE (Gv ) C L Bakker Ful-
tonstraat 239 s-Gravenhage 4e woensdag, 
19 30 uur „Haagse Beurs", Nobelstraat 23, 
's-Gravenhage, 2e woensdag, 19 30 uur Café-
Rest 1 Espérance, Laan v Meerdervoort 
205 A, s-Gravenhage (ruilen), iedere zater
dag 13-17 uur „Amicitia , Westeinde 16, 
's-Gravenhage (Beurs) 

HAARLEM (Hm) J Elsenbroek, Muider-
slotweg 117, Haarlem, 3e vrijdag, 20 uur 
H K B Tempeliersstraat 35, Haarlem 

HARDERWIJK (Hk) W A Pronk, Leuve-
numseweg 31, Harderwijk ie woensdag 20 
uur Hotel Baars, Kerkplein, Harderwijk 

't HOGELAND (Hd) J Klip, Torenstiaat 
A 80 Uithuizermeeden 2e woensdag 20 uur 
,,De Rank , Uithuizen 

HOOGVLIET (Ht) Ir Ph F Spoor, Ve-
nezueiaweg 2 Hoogvliet 

t KABINETSTUK (Kk) G J Mmholts, 
Stadsweg 3, Oosterhogebrug (Gr) na convo
catie 

KAMPEN (Kn) W G Ch Albrecht, Mau-
ritsstraat 16, Kampen 2e woensdag, 20 uur. 
„De Stadsherberg , IJsselkade Kampen 

LAND VAN CADZAND (Cd ) F R Bloem, 
Zuidzandsestraat 20, Oostburg, ie maandag 
19 uur Hotel ,,De Eenhoorn Markt Oost
burg 

LANGEDIJK (Lk) C Visser, Beneden-
weg 212, St Pancras Vergadering 6 mei en 
8 juni m „De Burg ' te Noordscharwoude 

LISSE (Le) G Segers Pzn, Kanaalstraat 
70, Lisse, voor 18 jaar en ouder le woensdag 
verg en 2e woensdag ruilen, voor junioren 
3e woensdag Alle bijeenkomsten m B L O -
school. Laan van Rijckevorssel, Lisse 

MAASTRICHT (Mt) A Schreppers Mm 
Talmastraat 31, Maastricht 2e maandag 20 
uur Hotel ,,Aux Pays Bas' , Vrijthof 7, 
Maastricht 

MEPPEL (Ml) H Rondhuis, Soembastr 
28, Meppel, 2e maandag, 20 uur Zaal Don
ker, KI Oeverstraat, Meppel 

NOORDWIJK (Nk) F Molenaar, Emma-
weg 29 Noordwijk, 2e dinsdag, 20 uur Ho
tel , De Zeeleeuw , Kon Wilh Boulevard , 
Noordwijk 

G J PEELEN (Gp) W Schikker, Goud
zwaardstraat 5, Bruinisse, na convocatie 

DE POSTHOORN (Ab ) J v d Hoek, 
Graaf Janstraat 42, Slikkerveer, le maan
dag 20 uur Gem Secretarie, Molendijk, 
Kinderdijk bij Alblasserdam 

ROTTERDAM (Rm) A J de Kort, Klos-
straat 17A, Rotterdam-25 ledenadm C J 
Collewijn, Doornenburg 22, Rotterdam-23, le 
dinsdag 20 uur recreatiezaal RTM, Rose-
straat 3, Rotterdam Vergadering, andere 
dinsdagen 20 uur, zelfde adres, ruilen en 
evt veilen 

SASSENHEIM (Sm) Mevr M C Vene-
ma-Douglas, v Pallandtlaan 5, Sassenheim, 
Vergadering na convocatie 

SCHOUWEN-DUIVELAND (Sd) J van 
Urk, P D de Vosstraat 8, Zierikzee, vergade
ring na convocatie in Café-Rest Mondragon 
(20 uur) 

SOEST (St) W Meyneken, Oranjelaan 14, 
Soestdijk 2e en 4e vrijdag, 21 uur „De 
Schouw , Birktstraat 47, Soest, vergadering 
en ruilavond 

TIEL (Tl) A C van Haatten, Prinses 
Marijkeweg 63, Geldermalsen, na convocatie 
20 u u r Hotel „De Zon ' , Va rkensmark t 3, 
Tiel 

UTRECHT ( U t ) J A J Rijneker, 
Obrechtstraat 21 bis, Utrecht 3e donderdag 
20 u Café-Restaurant , Vredenburg Vre
denburg 3 Utrecht 

VENLO (Vo) E Heijtmg Herungerweg 
9, Venlo, 2e dinsdag, Café-Rest „Schreurs ', 
Lomstraat 5, Venlo 

VLISSINGEN (Vn) C W Louwerse, Paul 
Krugerstraat 40, Vlissingen, 3e donderdag, 
20 uur ,,Strandhotel" Boulevard Evertsen 
4 Vlissmgen 

WALCHEREN (Wn) N A Malcorps, Park 
de Griffioen 24, Middelburg, 3e donderdag, 
20 uur ,De Eendracht", Grote Markt, Mid
delburg 

WEERT (Wt) H J H Tennissen, Lang-
poort 10, Weert, na convocatie 

WEESP (Wp) H J Meenmk, Middenstraat 
64, Weesp, le woensdag, 19 30 uur zaal Pao
lo Soprani, Claes Delsteeg, Weesp 

WOERDEN (WO) J V d Velden, v d. 
Valk Boumanlaan 61, Woerden, 4e woens
dag 20 uur „Concordia", Havenstraat 4, 
Woerden, 2e zaterdag, 1'> uui ,,Concordia" 
(ruilbeurs) 

ZEIST (Zt) J Schipper, Tesselschadelaan 
11, Zeist, na convocatie In Hotel Café ,,Bul-
tenlust" Montaubanstraat 8-A, Zeist 

ZWOLLE (Ze) E Gillet, VioUerenstraat 
3, Zwolle, le vrijdag, 19 45 uur Café-Rest. 
„Suisse , Luttekestraat, Zwolle (Veiling-
avond), 4e zateidag, 15 uur, hetzelfde adres, 
vergadering 

Overleden Gv 2034 J van Roon, Den 
Haag Gv 2211 K Soutendijk Den Haag; 
ld 3536 J van der Helde, oegstgeest, Gv. 
3567 Mr A R M Mommers, Den Haag 

Afvoeren Hk GM 62 J p 't Lam, Har
derwijk, St GM 70 P J Stalenhoef, Soest, 
Kn JL 85 H V d Berg, Kampen, Gv 118 
Mevr E V d Leest-Zijlstra, Den Haag Gv. 
338 F Saurwalt, Den Haag Kn 714 W J 
Brouwer, Kampen ld 820 H J van der 
Poll, Johannesburg, ld 1061 H B van der 
Veer, Bodegraven Kn 1719 L L Colijn, 
Emmeloord, ld 2280 G H Voerman, Boyl, 
Dn 2932 B Evertse, Den Haag Gv 2975 
J G Brummelkamp, Den Haag ld 3374 E 
C Pieroelie, Epe, ld 3908 R Buijse Tor
hout St 3910 B J V Maaren, Gouda 

Scfiorsen ld JL 54 A Bliek, H v Hol
land, Rm 343 A van der Hoeven, Rotter
dam N ld 1512 T J Zeilmga, Leeuwarden, 
Ab 1745 G Goudriaan, Krimpen a d IJssel, 
ld 1811 Mevr H v Rijn-Broekman, Delden, 
Rm 2021 J F van Golde, Rotterdam N, 
Rm 2611 A Bibbe Rotterdam, Rm 2659 A 
Breukhoven, Rotterdam Z, Am 3061 G A 
M Beekveldt, Amsterdam Rm 3110 P J 
vat) Aart, Rotterdam Z 1, Rm 3178 Ph Klop-
meijer, Rotterdam, Zt 3532 M J E Gal-
jaard--de Joode, Zeist Rm 3595 W L Ha-
meetman, Rotterdam, Ze 4197 H H Geert-
sma Zwolle 

Schorsing intrekken Zt 1200 R M Hirst, 
De Bilt (Utr) Fe 2193 A W \ an Dop, 
Oude Tonge, Zt 3142 James B Pieratt, Zeist 

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

Kandidaat-leden Ar 4248 P W A Aurik, 
Bergenvaarderstraat 22, Amstelveen, At. 

497 J M Haarsma, van Bemmelstraat 84, 
Amersfoort, At 2834 J A Koopman, Vree
land 29-E, Amersfoort, At 4063 J Stoutha-
mer DoUardstraat 6, Amersfoort At 4069 
J A Uding, Barchm Wuytierslaan 24, 
Amersfoort, At GM 26 A L C Veldhuizen 
(17-1-45), Sumatrastraat 9, Amersfooit, At 
JL 49 G A Veldhuizen (10-6- 42) Sumatra
straat 9, Amersfoort Bp 2076 J W Carlier, 
Weeresteinstraat 58, HiUegom, Bp 2088 F 
J R Ceuleers, Zilvermeeuwstraat 16, Bad
hoevedorp, Bp 2102 c van Ede Rietvink-
straat 54, Badhoevedorp Bp 2106 P Have-
naar. Burg Amersfoordtlaan 83, Badhoeve
dorp, Bp 2130 W Kuiper, Fokkerstraat 55, 
Badhoevedorp, Bp 2114 J J de Kloe, Ge
neraal Snijdersstraat 19, Badhoevedorp Bp 
2149 C Muis, Sumatrastraat 17, Amsterdam 
O, Bp 2151 A Plessius, Schiphol weg 533 Bad
hoevedorp, Bp 2191 C Roos, Akerdijk 46, 
Badhoevedorp, Bp JL 55 G Roos (l9-5-'43), 
Akerdijk 46, Badhoevedorp, Bp 2202 R Ruijs, 
Burg Amersfoordtlaan 1, Badhoevedorp Bp 
JL 58 F. Witteman (2-9- 42), Rietvinkstraat 
64, Badhoevedorp, Dr 2334 C L Meenhuis 
per 1/4, Nieuwstraat 11, Nijverdal, Dr 2332 
J Zandbergen per 1/4, Rozenstraat 2, Raal-
te Fe 1998 L van Breemen per 1/4, Wes-
terloostraat 2, Goedereede, Fe 2043 N A 
L van Doorn per 1/4, Burg Charbonstraat 
12, Goedereede, Gv 1862 J J Bourquin, van 
Hurnstraat 121, Voorburg, Gv 1860 Chr F 
G Hogewmd, ten Hovestraat 74, Den Haag, 
Hm 2311 A J H Elfers, Hospeslaan 31, 
Haarlem, Hm 2321 Mr J Schaafsma, Post-
laan 34, Heemstede, Hk 2285 A B de Vet
ten Stobbeweg 6, Hierden (Gld), Hk 2323 
Ch L M de Valk, van Brakellaan 34, Har
derwijk, ld JL 44 H A A Klotz (8-3- 46), 
Mgr Bosstraat 25, Uden (NB) , ld 4298 Ph 
J Wetters, p/a Diplomatieke Vertegenwoor
diging der Nederlanden Medan Merdeka Ti-
mur 3, Djakarta, Post zenden via Bureau 
Koeriersdienst v h Ministerie van Buiten
landse Zaken Casuariestraat 16, Den Haag, 
Lk 2257 J D Kooij, Valkkoog C 2, St Maar
ten (NH) , Le JL 67 Mej R Tulen (27-3-42), 
Lisserdijk 494, Post Abbenes, Ml 1859 Drs. 
M Ph Meyer, Marten Ottenlaan 25, Meppel, 
Rm 2259 R Geluwie, Oldegaarde 126-D, 
Rotterdam Z, Rm 1871 Th M Verstralen, 
Langelo 5, Rotteidam Z, Rm 2263 J P H. 
Zandboer, Oldegaarde 118-B, Rotterdam Z, 
Sm 1850 J Bakker, Beatnxstraat 28, Sas
senheim, Sm JL 46 W M van Leur (6-10-
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42) Kelklaan 52 Sassenheim Sm JL 41 
G Slikkeiveer (8 12-42) Parklaan 80 Sassen-
heim Sm JL 45 L Stoiker (8-12 41) Viou-
wenpolderstraat 1 Sassenheim Sd 1872 J 
H P Brouwer per 1/4 Lange Nobelstiaat 
16 Zieiikzee Sd GM 29 B W Moelkei 
(2 4 47) de Huijbertstraat 15, Zieukzee Sd 
1873 Mej M M V a Ouden per 1/4 Janne 
Wekken 23, Zierikzee, Sd 1875 P C Tak per 
1/4 Theehuis Schuddebeurs (Seh Duive-
land) Sd 1877 F Teekens per 1/4 p/a Ha-
venpark 1, Zierikzee Vo 2306 P J van de 
Kamp Pepynstraat 7 Blerick Vo 2301 J 
A T H Heijster Schenck v Nijdeggenstr 
17 Blerick Vn 2207 Joh Hekhuis v d Man-
derestraat 16 Vlissingen Vn 1901 L J 
Henning Walstraat 61 Vlissingen Vn 1964 
C J Janknegt Pres Rooseveltlaan 133 Vlis
singen Vn 1945 A J P Kerkhove Adriaan 
Verdoelstraat 10 Vlissingen Vn 2222 P Mal 
jaars Adr Brouwerlaan 21 Vlissingen Vn 
2325 S Meeuwenoord Hobeinstiaat 31 Vlis
singen Wp 2286 Jac G Wagelaai Emma-
stiaat 21 Weesp Zt 2298 J H Olthuis per 
1/4 Mesdaglaan 6, Huis ter Heide (U) 

Verandering van lidmaatschap Ze GM 1 
j W V Wilsem Blijmarkt 19 Zwolle wordt 
nu Ze JL 7» 

Verandering van Afdeling Cd 350 Ds H 
Kuylman te Hemo wordt nu Aid ZWOLLE 
Gv 2369 Drs F W V ThuU Burg Gul-
cherlaan 25 Hilveisum wordt nu INDIVI
DUEEL 

PHILATELISTENVERENIGING 
. A M E R S F O O R T Secr D C Slijk-
oord Kapelweg 152-b Amersfoort 

Het bestuur is thans samengesteld als 
volgt P E Bos voorzittei D C Slijkoord 
secretaris J Wundennk penningmeestei 
H M V Kuipeis rondzendleider H de Ja 
gei veilingmeester A J van Lrp commis 
saris me3 C H van Bionswijk commis-
saiesse 

Erelid Wegens zijn grote verdienste voor 
de vereniging is de heer S F TiUema be
noemd tot eielid dei vereniging 

Ledenvergadering ledere 4e dinsdag van 
de maand in cafe lest Van Ouds de Wa-
penioem te Ameisfooit aanvang 8 uur 

Aanmelding ingetrokken G v d Beek 
AMSTERDAMSCHE VERENIGING 
, D E PHILATELIST Secr P W 
Wap Haa r l emmermee r s t r aa t 81-1 A m 
s te rdam-W tel 125103 

Uw bijzondere attentie wordt ditmaal ge-
viaagd voor de data van onze bijeenkomsten 
in de maand mei 19n9 De LEDENvergade-
ring wordt gehouden op de TWEEDE dins
dag in mei dus op 12 mei a s de RUIL-
avond valt weei op de 3e dinsdag van de 
maand en dat is dan dinsdag 19 mei a s 

Zoals gewoonlijk komen wij byetn in 
Kiasnapolsky om 20 00 uur zaal open om 

half acht 
Nieuwe leden Alle in Het Maandblad van 

maart 1959 opgenomen kandidaatleden zijn 
als lid aangenomen alsmede 621 J Smink 
Amstelkade 144 IH, Amsterdam Z 

Kandidaatleden 622 G A Knaven Viij-
heidslaan 83-1 Amsterdam Z 628 J Broens 
Blankenstraat 8-II Amsteidam C 630 W 
Hartman Goudreinetsti aat 25 Amsteidam 
N 632 J van t Veer Bolkstiaat 15 hs Am
sterdam O 633 Pietei Langedijk Nickerie-
straat 26 Amsteidam W (ASP ') 634 H 
Kersken Valeriusplem 22 Amsterdam Z 636 
A ter Horst Marcusstiaat 2 hs Amsterdam 
O 637 M J W Hardijzer Joh Vermeer
straat 83 Amsterdam Z 

Afvoeren 42 Mevi H Peik 
STICHTING P H I L A T E L I S T E N K R I N G 
AMSTERDAM S P A Secr C B 
M a a l m a n J Ezn , Pa ramar ibop le in 23-
bel Ams te rdam tel 82517 

Bijeenkomsten 22 april 13 en 27 mei 1959 
societeitsavond 
STICHTING POSTZEGELCLUB „RO-
BAVER Secr -penn J P de Best, 
Hoogeweg 69-III, A m s t e r d a m - O , W a 
te rgraafsmeer tel 59640 

Nieuw lid Mej L Staneke van Walbeeck-
straat 95 Amsterdam W 

Bijeenkomsten Vaste datum der bijeen
komsten iedere 15de van de maand tenzij 
wanneer deze op dinsdag zaterdag of zondag 
valt, dan op de eerstvolgende werkdag 
PHILATELISTISCHE VERENIGING 
N D S M Secr T G Boon, Lepelaar
straat 22 Landsmeer 

Nieuw Ud J C de Vries Molukkenstraat 
85 II Amsterdam 

GELDERSE FILATELISTENVERENI
GING ,DE GLOBE Secr J W 
Vonk, Mesdaglaan 36 Arnhem tel 
26511, Leden-secr H L J Weidema, 
Mesdaglaan 40 Arnhem, tel 25906 

1 26 februari 1959 
1 leden 
1 In de 

ons lid 
J P h 

IS 

B 1 
heer Blanken 

te Ainhem over- 1 

a n k e n 
die bijna 40 

1 

1 jaai 1 
1 lid van onze vereniging geweest is 1 
1 verliest de Afdeling 
1 haar 
1 1uste 

oudste en 
m vrede 

Arnhem een 
trouwste leden 

van 1 
HIJ I 

Bijeenkomsten van de afdelingen (aanvang 
8 uur) 

Afd Apeldoorn (secr F F Kuijk Arnhem
seweg 350 Apeldoorn) woensdag 22 april 
en 13 mei in Museum Vaal Arnhemseweg 
350 Apeldoorn 

Afd Arnhem (secr G J Leuijerink van 
Goghstraat 53 Ainhem) woensdag 6 mei in 
het Volksuniversiteitsgebouw Rijnstraat 
Ainhem 

Afd Doetmchem (seci P Veenhuysen 
Kuypeilaan 18 Doetmchem) vrijdag 1 mei 
in Hotel Gioeskamp Stationsplein Doetm
chem 

Afd Ede Wageningen (secr J W Sunder-
mann Acacialaan 4 Ede) woensdag 6 mei 
in gebouw Reehorst te Ede 

Afd Lobith (secr A W Hoogveld p/a 
Binnenweg 21 Lobith-Tolkamer) dinsdag 12 
mei Tolstiaat 11 Lobith Tolkamer 

Afd Nijmegen (secr A M Vleggaar Oude 
Molenweg 240 Nijmegen) dinsdag 28 april 
tn Hotel De Roemer Hertogstiaat Nijmegen 

Afd Oosterbeek (secr W J P Gros Otto 
weg 13 Heelsum) maandag 20 april in Ho
tel Dieijeroord Oosterbeek 

Afd Velp (secr E Ch A A Flanke Prins 
Hendl iklaan 16 Velp) woensdag 29 apul in 
het N H V-gebouw Stationsstiaat Velp 

Afd Zutphen (secr C L Kieijenbroek 
Geistekamp 16 Warnsveld) woensdag 15 
april (lezing met dia s) viijdag 1 mei (luil 
avond) en woensdag 20 mei (ruilavond met 
Afd Apeldoorn en Arnhem) in benedenzaal 
Casino mgang schouw buig bioscoop Oude 
Wand Zutphen 

Nieuwe leden 
Afd Apeldoorn 317 J Langstraat Buizerd-

weg 32 320 A H Holtkamp Hoofdstraat 24 
1047 J J Halteiman Oude Beekbergseweg 
202 1048 C E Ligtvoet Sophiaplein 2 1049 
J H H van de Kolk Hoofdstraat 24 allen 
te Apeldoorn 303 A J Vizée II Geneesk 
Bat Verz Cie Legerpl Wittenberg Garde-
len 

Afd Arnhem 206 A Vmk St Antonielaan 
278 Arnhem 208 H G R Dijken Iluite-
kruidstraat 24 Arnhem 210 J B Stevens, 
van de Loostiaat 9 Zevenaai 

Afd Doetmchem 156 C G M van Riel 
Doesburgseweg 33 Angerlo 159 A H Ai end-
sen Halseweg 6 Zelhem 

Afd Ede Wagenmgen 178 G Haalboom, 
Wildekamp 30 Bennekom 

Afd Nijmegen 725 N Hummelman Zie-
kei straat 66 126 J W de Pree Edisonstiaat 
34 133 J H van Benthum Cypresstraat 42 
1030 J van der Wurff Oude Giaafseweg 14 
allen te Nijmegen 

Afd Oosterbeek 1196 Mej F A M van 
Dam Ant Kioonweg 17 Heelsum 

Afd Buitenleden 1113 J B Wopeieis 
Buig van Weliestraat 23 Boiculo 

Overleden 79 J Ph Blanken (Afd Arn
hem) 

Afgevoerd 838 H F van Baaren en 178 
D Liet (Afd Arnhem) 936 W J Zeijgei 
(Afd Buitenleden) 

Geschorst 1215 J de Booy (Afd Arnhem) 
1151 C Bouwens (Afd Oosterbeek) en 647 
J G Verbeek (Afd Ede Wagenmgen) 

Nummerwijziging 303 J v d Beige woidt 
1050 (Afd Apeldoorn) 

Mededeling Hoofdbestuur In de op 21 
maait gehouden algemene veigadering te 
Arnhem wei d in plaats van de heer J H 
M Muijsson uit Nijmegen die wegens vei-
trek naar Amsterdam vooi het voorzitter
schap bedankt heeft de heer H L J Wei-
dema tot voorzitter gekozen In afwachting 
van de benoeming van een nieuwe leden 
secietaris zal de heer Weidema voorlopig 
het leden-secretariaat blijven waarnemen De 
heer S Mink werd als penningmeestei hei-
kozen Als commissarissen werden benoemd 
de heien P Veenhuysen Doetmchem in de 
vacature Siebelink en de heren C van dei 
Linden Lobith en E Engelberts Epe we 
gens uitbreiding van het hoofdbestuur in vel
band met de oprichting van nieuwe afdelin
gen in Lobith en Apeldoorn 

POSTZEGELVERENIGING „ONDER
LING CONTACT Secr A de Jong, 
Glymess t raa t 16 Bergen op Zoom 

Nieuwe leden 124 J C de Rooy Karie-
veld 10 Smt-Philipsland 125 M Nijssen 
Burg Janssensstraat 28 Nieuw-Vossemeer 
126 H Kardux De Slinger Steenbergen 

Bedankt 45 J Maaskant 
DE KENNEMER POSTZEGELCLUB 
Secr J A Wagemans, C H Moens-
s t r aa t 2-B, Beverwijk 

Byeenfcomsten maandag 27 april 11 mei 
en 25 mei 1959 telkens te 19 30 uur in het 
Witte Kiuisgebouw Baanstraat 35 Beveiwijk 

Nieuw lid (per 1-4- 59) A J Krauwel 
Duinvlietstraat 44 Velsen Nooid post Bever
wijk 
POSTZEGELVERENIGING „BRUNS-
SUM-HOENSBROEK Secr P v d 
Scheer, Hommer te rweg 33, A m s t e n r a -
de (L) 

Bedankt L Hummel H A v d Laar 
Nieuw lid L Jung Ceintuurbaan 23 

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

Vergadeungen 2e maandag van de maand 
m Hotel Vlietlaan Gen de la Reijlaan Bua 
sum aanvang 8 uur echter niet in de maan
den juli en augustus 

Ruilavond 4e maandag van de maand 
eveneens m bovengenoemd Hotel aanvang 
8 uui ook toegankelijk voor met-leden 

Kandidaatleden J Leek Jacob Catsplein 
5 Bussum P Meijei Vliegheiweg 17 Hui 
zen N H E de Graaf Oosteinde 1 Bussum 
E J Jansen v d Helstlaan 56 Naaiden 
U C Raymond Veil Foitlaan 33 Bussum 
G Terpstra Hobbemalaan 1 Hilversum 

Nieuwe leden 42 H J Vissei Hogeweg 8 
Bussum 54 M J Molenaai Gooilandweg 
220 Huizen N H 56 J van Unen Bottei 
straat 52 Huizen N H 

Bedankt 87 Harry Vlek Bussum 100 B 
de Bree, Haarlem 

Ruilbeurs ledere zaterdagmiddag bij het 
Postkantooi voor alle Gooise Filatelisten 
VEREENIGING VAN POSTZEGEL 
VERZAMELAARS „DELFT Secr A 
V Kesselen, Soendastraat 14, Delft Tel 
26869 

Nieuw lid 222 G Wesseling Voorstiaat 27 
Delft 

Overleden 290 J P C Kianendonk Delft 
PHILATELISTENVERENIGING , DE 
FIVEL' Secr W Polman, Neptunus-
straat 7, Delfzijl 

Nieuwe leden 28 P c de Vos Uitwieidei-
weg 105 29 H Kip Uitwierderweg IDOB bei
den te Delfzijl 

Bedankt 23 L de Kok Delfzijl 
Geroyeerd 15 H de Jong Enschede 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS , DORDRECHT Secr 
A de Wit, Willemstiaat 50, Dordrecht 

Huishoudelijke vergadering tevens Ruil- en 
Koopavond ledeie 2e woensdag van de 
maand m het C J M V gebouw Burg de 
Baadtsmgel te Dordrecht 

Jeugdclub Zelfde dag en zelfde adres van 
19 20 uui 
PHILATELISTENCLUB „EINDHO
VEN Secr J J H A Dolham, Pe
trus Dondersstraat 100 Eindhoven Tel 
2737 

Vergadering Elke eerste woensdag van de 
maand waarvan convocatie wordt toegezon
den 
P H I L I P S PHILATELISTEN-VERENI-
GING Eindhoven Seci F C Kuyken 
Beukenlaan 45 Eindhoven 

Nieuwe leden 163 A Prijt 164 K van 
Meuis beiden te Eindhoven 401 J Wiei-
mans Roei mond 

Kandidaat leden 165 J H M Kuijpers 
Hazenloop 15 166 F Steenman Orchideeen
straat 59 beiden te Eindhoven 
ENSCHEDESCHE PHILATELISTEN-
VEREENIGING Secr-Penn W E J 
Aeijelts Avennk, Min Treubstraat 18, 
Enschede 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HOLLANDIA Secr 
A D Aeijelts, Tolakkerweg 82, Hol-
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Nieuwe leden: B. Hof, Madioenstraat 11; 
H. Hoogakker, Thom. de Keljzerstraat 43; 
B. H. van den Tooren, Oogstplein 4; W. G. 
van Coevorden, G. J. v. Heekstraat 123; allen 
te Enschede. 

Bedankt: C. Sprangers; G. J. Stulp; C. 
Veraart; allen te Enschede. 

POSTZEGELCLUB „DE KRING". 
Seer.: K. Kouwenberg, Tesselschade-
laan 110, 's-Gravenhage. Giro 549032, 
t.n.v. de penningm. van de P.Z.C. „De 
Kring". 

Nieuw lid: 195 P. M. A. J. van Kasteren, 
Maastrichtsestraat 39, Den Haag. 

Bedankt; 184 P. F. L. de Gruiter, Den 
Haag. 

Bijeenkomsten: maandag 4 en 18 mei. 
ONTSPANNINGSVERENIGING 

SHELL, 's-Gravenhage. Afd. Postzegel-
club. Secr.: A. C. M. van Overeem, 
Postzegelclub O.V.S., Postbus 162, Den 
Haag. 

Nieuwe leden: 84 H. A. Korpel, Jozef Is-
raëlslaan 174, Rijswijk; 85 J. van Stuyven-
berg, Loosduinsekade 534, Den Haag; 86 H. 
A. C. Langeveld, Burg. Elsenlaan 122, Rijs
wijk; 87 W. F. W. de Vos, Plaats van Mid
dendorp 15, Voorburg. 

PHILATELISTEN VERENIGING 
„GRONINGEN". Secr.: J. C. Scheffer, 
Rijksstraatweg 245, Haren (Gr.), tel. 
05900—45436. 

Nieuw lid: Het kandidaatlid gemeld in 
nummer 2 van het Maandblad. 

Kandidaatleden: 491 J. F. Vierhout, P. Vl?ie-
ringaweg 33, Haren (Gn); 492 B. Smit, Wold-
weg 112a, Kropswolde; 493 H. J. Danhof, 
Padangstraat 71a, Groningen; 494 J. Hart
man, Van Noortstraat 9, Hoogezand; 495 E. 
van Duinen, Billitonstraat 94a, Groningen; 
496 H. G. Kiewiet, P. van Dijkstraat 1, Win
schoten; 497 R. Venema, Esdoornlaan 19, 
Winschoten; 498 W. Karstkarel, Bovenburen 
97, Winschoten; 499 L. van der Tuuk, Schip-
perswijk 16, Oude Pekela; 500 W. O. Koop, 
Niesoordlaan 47, Midwolda (Old); 501 J. de 
Groot, Emmastraat 18, Winschoten; 502 J. 
Bootsman, Langestraat 97, Winschoten; 503 
W. E. TlUema, Bosstraat 8a, Winschoten; 504 
U. Boschma, Van Brakelstraat 10, Winscho
ten; 505 J. I. Sijbesma, Emmastraat 12, Win
schoten; 506 A. Nuus, Niesoordlaan 41, Mid
wolda (Old); 507 B. J. Riemeijer, Oude Werfs-
laan 82, Winschoten; 508 A. G. Canaal, Wil
helminastraat 9, Winschoten; 509 P. de Loof f, 
Provincialeweg 12, Heiligerlee; 510 Mevr. 
W. M. Kiel-Steinfelder, Dwingeloweg 32, Win
schoten; 511 F. F. Gehl, Irenestraat 5, Vlagt-
wedde; 512 M. Velthuis, Engelstilstraat 8a, 
Winsciioten. 

Bedankt: 44 G. D. J. Beullnk. 
Overgeschreven: 210 P. H. Llgtenberg naar 

„Globe" te Arnhem. 
Vergaderingen: 20 april en 25 mei 1959, 20 

uur in restaurant het „Boschhuis", Hereweg 
95 te Groningen. 

Afd. „Drachten", 13 april 1959, 20 uur in 
,,Pro Rege" te Drachten. 

Afd. ,,Hoogezand": 2e dinsdag, 20 uur in 
hotel ,,Struvé" te Sappemeer. 

Afd. „Veendam": Se woensdag, 20 uur in 
hotel „Van Kreel" te Veendam. 

Afd. „Winschoten": 3e donderdag, 20 uur 
in hotel „Smid" te Winschoten. 

Op 19 maart 1959 werd een afdeling ,,Win
schoten" opgericht. Bestuur: Voorzitter: R. 
Venema, Esdoornlaan 19, Winschoten; Secre
taris-Penningmeester: H. G. Kiewiet, P. van 
Dijkstraat 1, Winschoten; Sectiehoofd-Rond-
zendverkeer: Th. Flint, Langestraat 32, Win
schoten. 

F ILATELISTENVERENIGING 
„GROOT VELDHOVEN". Secr.: F. H. C. 
van Egmond, „Vita Nova", Meerveld-
lioven (N.Br.). 

Nieuwe leden: 33 G. Binnendijk, Oude Kerk
straat 15, Oerle; 34 J. Schrauwen, St. Seve-
rinuslaan 71, Zeelst; 35 A. Knaapen, Lange 
Mees 67, Meerveldhoven; 36 J. Vermeulen, 
Jeroen Boschlaan 200, Eindhoven; 37 F. B. 
Kempermans, Zwammerdamstraat 18, Eind
hoven. 

Ruilbijeenkomsten: Elke eerste vrijdag van 
de maand van 8-10 uur voor de Senioren en 
voor de Junioren eveneens op de eerste vrij
dag van de maand van 7-8 uur in het Buurt
huis d'Ekker te Meerveldhoven. 

Nieuwe leden kunnen zich opgeven tijdens 
de bijeenkomsten en elke avond na 8 uur bij 
de secretaris bovengenoemd of bij de pen
ningmeester Mac Sutherland, Draaiboomstr. 
32, Meerveldhoven. 

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

Kandidaat-lid; W. Aarts, Lindenberghstraat 
7, Heerlen. 

Nieuwe leden: 20 J. H. F. Jansen; 26 A. 
Weijenberg. 

Interphil: De ruildag te Stolberg was een 
groot succes. Er waren zeer veel deelnemers. 
De president, de heer Ir. W. Schlösser werd 
begiftigd met de Heinrich Schlemmer me
daille met oorkonde. Ook mocht hij uit han
den van de voorzitter der vereniging Stol
berg een plaquette in ontvangst nemen. Een 
grote erkenning voor het werk en de verdien
ste door onze president ten nutte van de In
terphil verricht. Door onze Belgische vrien
den werd reeds medegedeeld, dat in Luik op 
dezelfde dag ook de dag van de Postzegel 
voor Wallonië alsmede een tentoonstelling 
zal worden gehouden. Deze ruildag belooft 
dus een zeer vruchtbare dag te worden. 

Bijeenkomsten: Eerstvolgende bijeenkomst 
op dinsdag 5 mei. Gelegenheid tot ruil vanaf 
7 uur. Plaats Hotel Robertz, Stationstraat 
Heerlen. Er zal worden getracht tijdens 
deze vergadering een kleine interne tentoon
stelling te houden. 
POSTZEGELVERENIGING „HELDER" 
Secr.: A. P. Vlam, Van Galenstr . 70, 
Den Helder. 

Nteuuje leden: (per 1-4-59) H. Horjus; C. 
Luttik; A. J. H. Popma. 

Kandidaat-leden: N. R. Kuperus, Duinroos
straat 118; J. J. Kloprogge, Krugerstraat 47; 
beiden te Den Helder. 

Vergadering: eerstvolgende vergadering 
woensdag 15 april a.s. te 19.30 uur, in café 
Postbrug, Koningsplein, Den Helder. 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HELMOND". Secr.: J. 
Versteegh, D. Boutsstraat 5, Helmond. 

Nieuwe leden: (per 15-3-59) H. Dütting, 
Wethouder Ebbenlaan 89; W. K. Groenhard, 
Brantstraat 23; beiden te Helmond. 

's-HERTOGENBOSSCHE VEREENI-
GING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS. Secr.: Mr. H. J. Bernsen, 
Aartshertogenlaan 275, Den Bosch. 

Ledenvergadering: woensdag 15 april a.s. 
te 8 uur in Hotel ,,Central", Markt, Den 
Bosch. 

Nieuwe leden: Zie kandidaatleden in het 
maartnummer, behalve G. L. L. Rookus, die 
zijn aanvrage introk. 

Kandidaatleden: F. N. C. Willems, Nachte-
gaalslaantje 6, Den Bosch; Tj. C. Postema, 
Karel de Vijfdestraat 37, Den Bosch; J. L. 
Jöbsis, Grotestraat 141, Drunen; Lammers, 
Lunettenlaan, Vught. 

Geroyeerd wegens wanbetaling contributie: 
C. Klever, Vught, en A. Hermans, Den 
Bosch. 

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

Vergadering: woensdag 22 april a.s. des 
avonds te 8 uur precies in de bovenzaal van 
Café-Rest.: „De Kleine Burcht", Nieuwe Rijn 
19, Leiden. Gewone agenda, e.v. lezing of 
hersengymnastiek, verder veiling en verlo
ting. 

Nieuwe leden: 500 Mevr. N. van Slype; 
501 W. A. Entzinger; 340 W. van Oosten; 296 
J. A. J. de Klerk. 

Kandidaatieden: 378 P. J. M. Leune, Zijl
singel 73; 393 Prof. H. Boschma, Rijnsbur-
gerweg 150; 416 M. van Zwieten de Blom, 
3 Octoberstraat 51; allen te Leiden; 107 Th. 
J. Evers, Harder wijkstraat 43, Den Haag. 

Geroyeerd: 483 A. Th. Boting, Leiden; 473 
Mevr. N. H. Perfors, Voorschoten (wegens 
niet betalen contributie). 

Ruilavond: ledere 2e vrijdag van de maand 
in de achterzaal van ,,De Kleine Burcht", 
Nieuwe Rijn 19, van 8 tot 10 uur (met vei
ling). 

Jeugdafdeling: ledere 2e donderdag van de 
maand in Huize ,,Over 't Hoff", Gerecht 10, 
Leiden. 

Volgende vergadering: 27 mei 1959 (woens
dag). 

PHILATELISTEN-VERENIGING 
„ZUID-LIMBURG". Secr.: J. Hack, 
Wolfstraat 10, Maastricht. 

Nieuw lid: 61 Mej. J. A. M. J. Mulkens. 
Bijeenkomsten: 4 mei: beursavond; 25 mei: 

ledenvergadering; steeds om 8 uur in Rest. 
„In de Gouwe Poort", Vrijthof 50, Maastricht. 

PHILATELISTENCLUB „ROTTER
DAM". Secr.: M. J. Feenstra, Dorps
straat 21, Capelle a. d. IJssel. 

Bijeenkomsten: 2e dinsdag van elke maand 
in het Beursgebouw, ingang Meent 110, Rot
terdam; Zaal II; aanvang 20 uur. 
POSTZEGELVERENIGING „SANT
POORT". Secr.: P. Vons, Brederoodse-
weg 100, Santpoort-Stat. 

Nieuwe leden: 86 F. C. Aerts; 111 C. Broek; 
129 A. H. Stikker; 142 W. Jansen; 152 J. 
Sloos; 151 M. J. Goedhart, J. P. Coenstraat 
69, IJmuiden. 

Kandidaatlid; F. J. Quartel, Kennemer-
laan 64, IJmuiden. 

Bijeenkomst: dinsdag 28 april en dinsdag 
12 mei a.s. 
PERSONEELSVERENIGING WILTON-
FIJENOORD, Afd. Filatel ie. Secr.: A. 
V. d. Bosch, v. Hogendorp laan 193-c, 
Vlaard ingen. 

Ruilavonden: 2e en 4e dinsdag van de 
maand, aanvang 8 uur, in de kantine van de 
fabriek Westkousdijk te Rotterdam; Ie en 3e 
woensdag van de maand in het kleine zaaltje 
van het clubgebouw op de werf te Schiedam. 
Heeft de maand 5 dinsdagen of woensdagen, 
dan wordt deze laatste dag geen ruilavond 
gehouden. 

Nieuw Ud: J. Noordijk, Dr. de Visserlaan 
8, Schiedam. 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „TILBURG". Secr.se: 
Mevr. T. Boender-v. Bommel, Ring
baan-Oost 333, Tilburg. 

Vergadering; ledere Ie v/oensdag der 
maand in de grote bovenzaal van Huize 
Remmers, Heuvel 28 te Tilburg. 

Nieuwe leden (per 1-1-59): Mej. C. Michiel-
sen, Ridderstraat 47; Fr. A. J. v. d. Stok, 
Pater Bleijsstraat 21; C. Baart, Goirkestraat 
81B; allen te Tilburg; Ch. v. Wanrooy, To
renstraat 14; Th. Pastoors, Eikenstraat 28; 
beiden te Dongen. 

Weer opgevoerd: L. M. Borneo (was abu
sievelijk afgeschreven). 

Afgeschreven: Br. Franciscus, Udenhout; 
B. Vosters, F. Bonneke; Eerw. h. J. Bouma; 
Mej. M. V. Osch; J. Streef; Mevr. E. Foret; 
allen te Tilburg. 

POSTZEGELCLUB „WASSENAAR" 
Secr.esse : Mevrouw D. Waalkens-van 
der Goes, Storm van 's-Gravensande-
weg 21, Wassenaar. 

Vergadering: ledere 2e donderdag van de 
maand in Café „De Deijl" te Wassenaar, 
hoek Kerkdam en Rijksstraatweg. 
POSTZEGELVERENIGING „IJMUI
DEN & OMSTREKEN". Secr.: H. J. 
Smit, Hofdijklaan 21, Driebuis. 

Ruilavonden: 1, 15 en 29 mei a.s. 
Nieuw Ud: W. H. Blauboer, Moerbergplant-

soen 33, IJmuiden. 
Overleden: De vereniging geeft met leed

wezen kennis van het overlijden van haar ge
acht lid J. C. Roorda. 
UTRECHTSCHE PHILATELISTEN-
VEREENIGING. Secr.: H. G. van de 
Westeringh, Tolsteegsingel 17-bis, 
Utrecht. 

Bestuursvergadering op woensdag 22 april 
a.s. ten huize van de heer Overweg. 

LedentJergadcring op dinsdag 28 april a.s. 
n.m. 8 uur in TIVOLI. 

Landenwedstrijd: Nederland Ie, 2e, 3e 
Emissie, eventueel op brieven. 

Nieuwe leden: D. G. Boswijk, Twijnstraat 
28, utrecht (E); Mej. Dr. M. K. E. Gott-
schalk, Oudenoord 187, utrecht (E). 

Opnieuw als lid ingeschreven: Ir. S. J. 
Gomperts, de Lairessestraat 153, Amsterdam. 

De heer Gomperts is in het decembernr. 
1958 ten onrechte als ,.overleden" gemeld, af
gaand op een postopmerking op het maand
blad-bandje. Tot ons genoegen heeft de heer 
Gomperts door zijn vraag naar de volgende 
maandbladen deze opmerking gelogenstraft. 
ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING. Secr.: G. C. Tops, 
Stadhoudersweg 89-b, ROitterdam-4. 

Ledenvergadering: De eerstvolgende le
denvergadering (in het maartnummer werd 
abusievelijk vermeld, dat dit de Jaarverga
dering zou zijn) wordt gehouden op maandag 
27 april a.s. in het Zalencentrum, DeUtse-
straat 33, te Rotterdam. Aanvang 20 uur. 
Zaal open 19.30 uur. 
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Gewone agenda Bezicht iging v a n de kavels 
voor de veil ing op za te rdag 25 apri l a s van 
15 tot 16 u u r m ons c lublokaal en voor de 
aanvang van de vergader ing in he t Zalen
c e n t r u m 

Mei-vergadering De mei -vergader ing 
word t gehouden op m a a n d a g 25 mei a s in 
he t Z a l e n e e n t i u m 

Overige vergaderingen In 1959 De andere 
l edenvergader ingen in 1959 worden gehouden 
op de maandagen 29 3Uni, 31 augustus , 23 
sep tember , 26 oktober , 23 n o v e m b e r en 21 de 
cember , alle m het Zalencentrum In de 
m a a n d ]uli word t zoals gewoonlijk geen bi j
eenkomst belegd 

Clubbijeenkomsten Za te rdag van 15 00 tot 
17 30 u u r in d e bovenzaal v a n Cafe-Restau-
r a n t „De Zon , Noordsingel 101 t e Ro t t e rdam 
Noord donderdag van 19 30 to t 22 30 u u r in 
Cafe-Res taurant , De G u n s t ' , Br ie lse laan 192 
t e R o t t e r d a m Zuid 

Bibliotheek De hee r De Wit is des za te r 
dags van ca 15 30 to t ca 16 30 u u r in ons 
c lublokaal in De Zon aanwezig voor he t 
u i t l enen en t e rugbezorgen van boeken en 
t i jdschr i i ten uit de b ib l io theek 

Jaarverloting 1958 Tijdens de j aa rve rga 
der ing w e r d e n de pr i j swinnaars b e k e n d ge
m a a k t van de Jaa rve r lo t ing 1958 die, zoals 
bekend door lot ing aan de hand van de p i e -
sentieli jsten der ve rgader ingen worden aan
gewezen De lijsten der w i n n a a r s bevinden 
zich bij de penn ingmees te r , de secretar is en 
de admin i s t r a t eu r der con t r ibu t ie Bovendien 
Is op he t medede l ingenbord in , De Zon een 
exemplaa r aanwezig De prijzen zijn bij de 
penn ingmees te r TOT 31 AUGUSTUS A S ter 
beschikking van de w innaa r s Na deze da
t u m verva l len zij indien n ie t afgehaald aan 
het Jub i leumfonds 

Benoeming erelid Tijdens de J a a r v e r g a d e 
r ing w e r d de heer H WiUemsen wegens zijn 
vele ve rd iens ten voor de R P h V als admi 
n i s t r a t e u r v a n de cont r ibu t ies , benoemd to t 
erel id van de ve ienig ing 

Overleden 1143 F W P Pee len Rot te r 
dam 21 

/ 
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JAPAN 
16 3 59 De nationaal parken series werden uitt,e 

breid met het Akiyoshidii Nationaal Park 
10 yen Karst plateau 
10 yen Akiyoshi grot 

10 4 59 Ter gelegenheid van het op deze dag te sluiten 
huwelijk van de kroonprins Akihito met me] Michiho 
Shoda zal een serie van 4 postzegels verschijnen in de 
waarden 5 10 20 en 30 yen 

KAMBOOJA 
3 I 59 De in 1958 uitgegeven 3 postzegels met por 

tret van koning Ang Duong alsmede de 3 postzegels met 
portret vin koning Norodom I verschenen in 2 min ia 
tuurvelletje^ resp in de waarden 25 rials (waarden der 
zegels totaal 16 50 ruls) en 1-' riaU (waarden der zef,els 
totaal 23 rials) 

KAMEROEN 
" 59 De belde in ons januarmunimer op biz 21 aan 

gekondigde postzegels gewijd aan de bananenteelt en 
export verschenen begin februari jl 

KOREA (Noord-) 
5 I 59 Congres van de Nationale Landbouw Coope 

ratie 
10 won lichtblauw twee boeren en agrarische pro 

dukten 

KOREA (Zuid-) 
i 3 59 40ste verjaardag van de onafhlnkelijkheids 

beweging 
40 h violet vlag van het land hand met toorts en 

volksmenigte voor een tempel 

KUWAIT 
Op i 2 58 werd de binnenlandse postdienst van Enge 

land overgenomen in eigen beheer en werden 3 zegels 
die tot dte tijd als lokale zeg'̂ ls werden gebruikt voor 
geheel Kuwait geldig Op 1 2 ng werd ook de buiten 
landse post van Engeland overgenomen en verscheen 
een serie postzegels waarin bovengenoemde 3 zegels zijn 
opgenomen Het zijn alle zegels in plaatdruk van De l a 
Rue te Londen 
5 np groen Sheik Sir Abdullah As Salim As Sabah 

10 np rood idem 
15 np bruin idem 
20 np leigrijs idem 
25 np oranjerood idem 
40 np roselila idem 
40 np blauw inlands scheepje (dhow) op zee 
50 np rood pijpleidingen 
75 np olijf gezicht op de hoofdstad Kuwait, 

Opgezegd 1277 Mej Dr M K E Gott-
schalk, U t rech t , 1341 L H v d Pu t t en J i , 
R o t t e r d a m 21 

Nieuwe leden 299 C L Ahlr ichs, Beyer-
landse laan 153a, Ro t t e rdam 25 301 A van 
den Berg, Dje roeks t raa t 2, Rot te rdam 11 
302 G Bongers , Schoiri lnelstraat 19c, Rotter
d a m 11 320 J Brand , Coolhavenstraat 14, 
Ro t t e rdam 6, 329 Ir A van Gastel Mesdag
laan 8, Ro t t e rdam 13 330 A Goudswaard, 
Zes t ienhovens t raa t 24, Ro t t e rdam 11 345 C 
v a n Hoewijk, Berg lus t laan 58 Rot te rdam 13, 
347 K In tven Nieuwe Crooswijkseweg 56b, 
Ro t t e rdam 11 362 C J Kok Krabbendi jke-
s t raa t 424, Ro t t e rdam 23 365 J Koudijzer 
Amelandseple in 19 c Ro t t e rdam 21 368 C 
Prooy Borse laa rs t raa t 52, Ro t t e rdam 20, 378 
J W Regeer , Groene Hilledijk 448 b, Rotter
d a m 24 380 A J A van Ringh, Hoogstraat 
28 c, Ro t t e rdam 1, 381 C W van Rijswoud, 
Mathenesse r s t raa t 80 b , Ro t t e rdam 7, 382 R 
Saponara J a n van Vuchts t raa t 48b, Rotter
dam 3 389 B Tabbernee , V inkenbaan 51, Rot
t e r d a m 24 391 G Teeuwen Bergse L m k e r 
Ro t t ekade 108, Ro t t e rdam 13, 396 Th E 
Vriethoff, Zuidhoek 244, Ro t t e rdam 21 407 J 
A r k e m a van Ballegooysingel 33, Rot te rdam 
33, 416 J d e B r u m , v a n Noortwi jckst raat 
215 c, Ro t t e rdam 8 433 C I Groenenboom, 
Lange Geer 186, Ro t t e rdam 24 437 J K v a n 
de r Ham, p/a de heer J K van Walsum, 
IJsseldijk 169a, Kr impen a/d IJssel 473 C 
Mieras van Noor twi jcks t raa t 215 d Rotter
d a m 8 480 H P Pie te rse Abtsweg 90b Rot
t e r d a m 8 488 J A J van der Sloot, Dorps
weg 180a Ro t t e rdam 21 516 H de Vrij De 
Buijser laan 208a Ro t t e rdam 21 

Weer opgevoerd 401 G J van Rosmalen, 
l e r sekes t r aa t 142 R o t t e i d a m 23 

Overschrijving lidmaatschap 701 A J van 
der Graaf, Tiendweg West 19 Lekkerke rk , 
word t J M van der Graaf zelfde adres 
119 J K Rietdijk Lange Po ten 15a Den 
Haag , word t Mej M H v a n Bunde p / a 
Rietdijk N V , Lange Po ten 15a, Den Haag 

Voor adressen te le foonnummers enz zie 
blz 26 van het j a n u a r i - n u m m e r 

MALAKKA 
20259 1 roonsbestijging van de nieuwe sultan van 

Kedah Tunku Abdul Halim Muzzam Shah ibni Almar 
hum 
10 c rood geel groen en blauw portret 

MEXICO 
Met grote vertraging verscheen hier no„ een postzegel 

ter herdenking van de inwijding van het Unesco gebouw 
te Parijs 
30 c grijslila en zwart Eiffeltoren en Unesco gebouw 

NIEUW CALEDONIË 
21 3 59 eerste verkoop te Noumea op 23 3 59 op de 
overige kantoren \ ersehenen de in ons februarinummer 
op blz 52 gemelde zef,els niet afbepldin{,en van vissen 
en koralen 

NIGERIA 
l i 3 59 Het aan dit gebied toegekende zelfbestuur 

werd op 2 postzegels herdacht Zij vertonen het portret 
van koningin Elisabeth m ovaal alsmede een landschap 
Druk van Waterlow te Londen 
3 d paarsrood en zwart Lugard hall te Kaduna 
I sh zwart en ^roen de Kono moskee 

PANAMA 
Herdenking van Z H Paus Pms Xll 
Voor de gewone post 

3 e geelbruin de abt Pacelli (189g) opl 500 000 
voor de luchtpost 

5 c violet kardinaal Pacelli (19^9) id 
30 c lilarose paus Pius Xll met tiara (1939) oplage 

100 0 0 0 
50 c grijs paus Pius Xll de zegen gevende oplage 

30 000 
Deze zegels verschenen ongetand bovendien in een 

miniatuurvelletje van 127 5 X 83 mm in een oplage 
van 30 000 stuks k i balbao 

Ten bate van een opvoedingsgesticht voor jeugdige 
misdadigers verscheen een verplicht bijplakzegel van 
I c met vermelding van het jaartal 1958 

PHILIPPIJNEN 
3 2 59 De zegels van de uitgifte 1950 Slachtoffers 

van de oorlog verschenen met opdruk van een nieuwe 
waarde nl 
I C op 2 -t- 2 c rood (oplaÉ,e 2 640 000) 
6 c op 4 + 4 c violet (oplage i 700 000) 

8 2 59 Herdenking van de inwerkingtreding der 
nieuwe giondwet Beide zegels vertonen de nationale 
vlag 
6 c rood bliuw eii goud oplage 10 miljoen, 

20 c idem » 6 „ 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „ASSEN Secr J H 
Albers, Rembrandtlaan 62, Assen 

Afgeschreven G J J Schuijt, Heemstede 

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

Kandidaatleden 2 P A M Hoedemakers , 
Binnenweg 51 boven, Bennebroek 45 Th de 
Boer P y n t o r e n s t r a a t 21, Haar lem 147 G P 
J V Hazebroek Dunkle r s t r aa t 34 Haar lem 
202 M J Bylhouwer , P res Steijnstr 97 z w , 
Haar lem 

Geroyeerd wegens het met nakomen van 
zijn financiële verplichtingen 316 P A Al-
thuisius , Haa r l em 

Contributie 1959-1960 Nog nie t alle leden 
voldeden aan he t verzoek van de penn ing
mees ter om het bedrag ad ƒ 6,— (plus even
tue le bi jdrage Jubi leumfonds 1961) te s tor ten 
op pos t reken ing 245576 t e n n a m e van , .Pen
n ingmees te r O H V Z , Haar lem Doet he t 
n u ' " 

Algemene Vergadering Za te rdagmiddag 3 
u u r 25 apr i l a s , m Gebouw Cultura , J a n s 
s t raa t 83, Haar lem 

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

Ledenvergadering vri jdag 8 mei a s in 
gebouw , America in , G r o e n m a r k t t e Dor
drecht , aanvang 7 30 u u r 

Contactavond vrijdag 24 apri l a s zelfde 
plaats en tijd 

Nieuwe leden E Dubbeldam J L Wou
te rs G M J Wilhelm Amalia v Solms-
s t raa t 41, Dordrech t A van Et ten School
s t raa t 26, Zwijndrecht 

2 3 59 De serie met afbeeldingen van beroemde 
mannen uit dit land werd aangevuld met 
50 c oranje wijlen rechter Ca>etano Arellano 

SOMALILAND (Italiaans beheer) 
De serie met afbeeldingen van antilopen werd aan 

gevuld met de hoge waarde 
5 Somall damaliscus hunten 

De opening v\n de Constitutionele Vergadering zal op 
4. postzegels worden herdacht Voor de gewone post 
5 c en 25 c parlementsgebouw 
voor de luchtpost i S 20 en i S 50 pohtietrompetter 
te paard 

Deze zegels zullen ook getand verschijnen m een 
miniatuurvelletje 

TUNIS 
2 3 59 Herdenking 25ste verjaardag van de Neo 

Destour en het eerste congres van deze partij in het thans 
onafhankehjke Tunis het Congres der Overwinning 
genoemd Plaatdruk van de staatsdrukkerij te Parijs 
Zegelontwerpen van Elraekki 
5 m roodbruin en lichtbrum sjmbohsche compositie 

10 m donker en lichtgroen en rood embleem van het 
Congres 

30 m blauw Bourguiba ten voeten uit in ballmgschap 
te Bordj Ie Boeuf (Z Tunis) 

30 m licht en donkergroen en geelbruin buste van 
Bourguiba en gesicht op Bordj Ie Boeuf 

De 3 eerstgemelde zegels zijn in verticaal formaat 
laatstgemelde in horizontaal formaat 

URUGUAY 
De luchtpostsierie met ifbeeldmg van een beeld voor 

stellende een gevleugelde vrouw werd met 6 zegels in 
lage wairden aangevuld nl 
3 c bruin 50 c citroengeel 
8 c roodpaars 60 c violet 

38 c grijs 90 c groen 
De 50 jarige sterfdag van de bekende luchtpionier 

Santos Dumont (1906 56) werd eerst nu dus 2 jaar te 
laat op een 2 tal postzegels herdacht beide zegels met 
afbeelding van de vlaggen van Uruguay en Brazilië m 
de juiste kleuren 
31 c oranje ondergrond 
36 c blauwe ondergrond 

VENEZUELA 
Eeuwfeest van de eerste postzegel van dit land 

25 c geel Jose Ignatio Paz Castillo en de Vi real 
van 1858 

50 c ultramarijn Jacinto Guttierriez en de i real van 
1858 

I B rood Miquel Herrara en de 2 reales van 1858 
Deze zegels zullen m overeenkomstige uitvoermg ook 

vooi de luchtpost versch jJien 
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Vervolg: Nieuwe uitgiften. 
VERENIGDE A R A B I S C H E R E P U B L I E K 

Egypte 
^-3-59- Opening van de 2de zit t ing van de permanente 

commissie voor televerbindmg, gehouden te Damascus 
op 1-3-59 Rasterdiepdruk op papier met watermerk, 
zegelafmetmg 42 x 25I2 nmi, t andmg 1 3 ' ^ y 13 ; 
vellen van 50 zepels (5 X 10), oplage i miljoen. 
10 m. violet, globe, radiomast en telegraafpaai 

8-=i-59. ie verjaardag van de Ver, Arabische Sia ten 
(V .A.R. en Yemen). Druk enz. als bovenvermeld zegel. 
10 m rood en pioen, vlaggen van de V .A .R . en Vemen. 

VERENIGDE S T A T E N V A N AMERIKA 
4-4 59. lode verjaardag van de N . A . T . 0 . 

4 c. blauw, embleem van de N . A . V . 0 . 
Verdere gegevens ontbreken ons thans nog. 
6-4-59. Herdenking van poolonderzoek. 
Op 6-4-1909 bereikte de Amerikaanse poolreiziger 

Rob Edwin Peary de noordpool en bijna 50 jaar later 
voer de atoomduikboot Naut i lus onder het ijs van de 

pool door. Zegelontwerp van George Samerjan te 
New York. 
4 c. blauw, deel van de globe met poollandschap waai in 

hondenslede en waaronder een duikboot . 
^9'4'59' Wereldvrede door wereldhandel . Uitgifte m 

verband met het 17de congres van de Internat ionale 
kamer van koophandel welke 19-25 apri l te Washmgton 
wordt gehouden. 
8 r . wereklbol en lauwertak. 

VIET N A M ( N o o r d - ) 
Hier blijken m december 1958 verschenen te zijn: 

Handarbeiders« ooperatie. 
150 d. groenblauw, handarbeiders rotan voorwerpen 

vervaardigende. 
Opening van een stadion te H a n o i : 

jo d. Pruisisch blauw en blauwgroen; 
20 d. olijfgroen en •steenrood; 
80 d . lichtsepia en donkeroranje; 

150 d . sepia en blaiiwgioen. 

r#i» een ^€Btal^gus notliff han siijn 

In het „Drukke r sweekb lad" van 9 augustus jl. lazen wij een 
berjcht, da t door di t blad was ont leend aan Pr in t ing World, 
no. 4 van 1958, en da t wij hier overnemen. 

..Dit j aa r heeft de bekende New Yorkse postzegelhandel 
Sper ry and Hutchinson Comp, een catalogus uitgegeven, die 
tot de groots te d rukorders behoort , w a a r v a n men ooit heeft 
gehoord. Drie van de grootste drukker i jen, Curtis , w a a r o.m. 
de Sat. Even ing Post word t gedrukt , Fawce t t -Dear ing in 
Louisville (Kentucky) en de Pacific Pr in te r s , die o.a. voor de 
wes tkus t de wekeli jkse edities van Life en Time d rukken , 
w e r k e n er aan mede. Zij beschikken samen over vijf ongeveer 
gelijke Cottrel lpersen, die in apri l begonnen te d raa ien en 
bijna onafgebroken 55 dagen hebben gelopen. Toen waren 
er ca. 24 miljoen exempla ren k laa r ; men veronders te lde da t 
de totale oplaag nog zou stijgen tot ru im 30 miljoen. 

Voor deze catalogus worden drie en een half miljoen kg 
pap ie r gebru ik t ; ach te r e lkaar gelegd zouden de catalogi een 
lengte hebben van 4000 mijl; op e lkaar gestapeld zouden zij 
een to ren vo rmen van 50.000 meter . Alleen aan d raad voor 
he t b inden word t 35.000 kg gebruikt" . 

Echt Amer ikaans ! ! ! 

tekende de J£ verjaardag van 

Ghana's onafhankelijkheid aan 

, mmtmgmi.1 . 

J)tzc belangrijke inijlpaal in de geschiedenis van Ghana werd met een speciale postzegel-uitgifte 
herdacht. 

Yi d: Keilte kleed met traditionele symbolen 
(ontuerper: Theodora Sutherland, Ghana) 

2Yi d: Sprekende drums en blazer op olifantenhoorn 
(ontiverper: Miriam Karoly, Israël) 

1 8. 3 d: Begroetingssymbool 
(ontwerper: Kofi Antubam, Ghana) 

2 s: Kaart van Afrika, vlag van Ghana en kokosnootbomen 
(ontiverper: Angel Medina Medina, Uruguay) 

De zegels werden bij Harrison & Sons Ltd. te Londen in diverse kleuren in rotogravureproces 
gedrukt op Ghana's eigen gewatermerkt papier. 

De uitgifte had plaats op 6 maart, en de 
verkoop heeft plaats gedurende 5 weken 

ADVERTENTIE VAN HET GHANA 

FILATELISTISCHE AGENTSCHAP 

Bezichtigt de collectie bij uw 
postzegelhandelaar 
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P O S T Z E G E L V E I L I N G 
OP 29 EN 30 J U N I 

V A N DE PRAC H T C O L L E C T I E 

N E D E R L A N D 
E N O V E R Z E E S E R I J K S D E L E N 

VAN WIJLEN DE HEREN E. M. WIERSEMA EN R. R. VAN LESSEN 
In opdracht van de erven van wijlen de Heer E. M. Wiersema 

te Haren (Groningen). 

kavels uit deze collectie zijn te bezichtigen ten kantore van 
D I E T E N, A N N A PAULOWNASTRAAT 58, 
op 19, 20 en 21 mei van 10.00— 17.00 uur. De rijk geïllu-
us IS dan tevens verkrijgbaar. 

Rijk geïllustreerde catalogus 21—. Opbrengstlijst Ij—. 

K I J K D A G E N TE L O N D E N 

De kavels zijn te bezichtigen ten kantore van H. R. HARMER 
te L O N D E N op donderdag en vrijdag voorafgaande aan de 
veiling, van 10.00 tot 16.00 uur. Tevens op zaterdag van 10.00 
tot 12.00 uur en op de veilingdagen van 10.00 tot 13.00 uur. 

H. R. H A R M E R Ltd. 
41 NEW BOND STREET 

^ _ ^ _ ^ ^ ^ LONDEN W . 1 . 
OOK TE 

NEW YORK 

I 

Alle belangrijke 
J. L. V A N 
DEN HAAG 
streerde cata 

TELEFOON: MAYFAIR 0218 
TELEGRAAF: „PHISTAMSEL. LONDEN". 

OOK TE 
SYDNEY 
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Veiling 375. MatBrÉ 10-13 
was een enorm succes! Kopers uit België, Duitsland, Denemarken, Italië en Zwitser

land concurreerden met de binnenlandse kopers en de honderden opdrachten uit alle 
werelddelen om in het bezit te komen van de interessante kavels. De totaalopbrengst 
van dit fllatelistische evenement was f175.380,— (deurwaardersrapport ter inzage). 
Eén van de op de veiling aanwezige inzenders had slechts 2 woorden: ,,Fantastisch, 
fantastisch!" Een andere inzender schreef een dag na de vei l ing: ,,Het was mij bekend, 
dat uw veilingen goede opbrengsten gaven, doch dat die zó hoog waren als gisteren 
had ik nooit verwacht, ik kan dan ook niet nalaten u mijn harteli jke dank te betuigen 
voor de vakkundige leiding van uw vei l ingen". 
W i j zouden een pagina recordopbrengsten kunnen publiceren, maar hier zijn er 
slechts een paar: Indië Landmailbrief no lb cat. f 1400 ,— opbr. f 1700 ,—; Java kopst. 
2 % gid. cat. f 7 5 0 , — opbr. f 8 0 0 , — ; Cyrenaica Lp. 40 cat. fr. 75.000 opbr. f 6 1 0 , — ; 
Vaticaanopdrukken cat. fr. 90.000 opbr. f 7 0 0 , — ; Zwitserland no 5 cat. fr. 550.000 
opbr. f5000 ,— ; no 7 cat. fr. 90.000 opbr. f 1250 ,— ! Alles plus opgeld 12% % ! 

Veiling 376. April 29. 
Ten verkoop komen een prachtige ongebruikte collectie Nederland & O.R. met o.a. 
de zeldzame portzegels van Curasao en Suriname compleet in typen en een EUROPA

collectie w.i . ook Nederl . & O.R. zeer uitgebreid en speciaalcollecties van Oostenr i jk , 
Tsjechoslowakije, Joegoslavië. Verder een collectie Engelse Koloniën en enige Franse 
Koloniën. 

mmÊmmmmmm Veiling 3 77. Juni H-fl. 
De uitgebreide, prachtige „Lon'^ecol\ecXAt" van 
NEDERLAND & SURINAME. Speciaalcollectie met uit

gebreide I e emissie, verder typen, tandingen en 
foutdrukken o.a. ,,9 c. zonder waardeinschrift", 
,,5 c. geel" hangend haar, ,,10c. PTTzonder opdruk " , 
zeldzame portzegeltypen, enz. enz. Weer een bi j

zondere fllatelistische gebeurtenis! 
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Veiling 376. Eind juni. 
Laatste veiling van dit seizoen. Voor deze veiling kunnen dagelijks nog inzendingen 
aangenomen worden t o t uiterlijk 15 mei. Wanneer u wi l t verkopen dan maken wi j 
gratis een opbrengsttaxatie. Eventueel kunt u een voorschot kri jgen. Overigens 
garanderen wi j strikt vertrouwelijke behandeling van uw inzending. 

VAJV DIETEN 
VEILINGEN-Den Haag 

Voor grote èn kleine objecten. Sinds 1892! 

Anna Paulov/nastr. 58. Tel. 325932 

Rijk geïllustreerde catalogi gratis op aan/rage 

• VAN DIETEN  VEILINGEN SINDS 1892 • VAN DIETEN  VEILINGEN SINDS 1892 
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10° 
12° 
12F'' 
13* 
14« 
16* 
17° 
19* 
21» 
23* 
42» 
50* 
53* 
55* 
56* 
58* 
60* 
61* 
62* 
63*° 
64* 
66* 
69°D 
73* 
73° 
73*a 

Voordel 
rima kwaliteit 

f 2.65 
13,25 
15.— 
0.45 
0,45 
1.30 
0.85 
0,55 
1.40 
0.70 

16.95 
0.55 
0.42 
0,65 
0.60 
0.70 
0,50 
1,05 
1.75 
1,45 
1,— 
1,65 
5.25 
1,75 
1,40 

paar 10,50 
73b*° 6,95 
74° 
89A' 
93° 

H 

1.25 
4.50 
0,45 

Bestelling boven 
et bestelde wor 

POSTZ 
Schieweg 185 — 

ige aanbieding 
* ongebruikt ° gebru 

5 A 1 3 , — 
9b 3,75 
96° 1.05 
99* 1.95 
100* 0.35 
104* ■ 0.35 
105* 0.35 
106* 0,55 
107* 0,55 
110° 0,65 
111* 2,75 
112* 1,15 
113* 2,10 
113° 1 .— 
115* 3.85 
116* 7.95 
117* 2,85 
119* 23,75 
120* 27,50 
138/140» 1,10 
141* 0,65 
142* 0,50 
145* 0,55 
145* 0,70 
146*° 2,10 
147* 2,50 
148*° 2,85 
150* 1,75 
151» 3,25 
152* 4,25 

152° 
153/157* 
155» 
164/167* 
162/184* 
182/184° 
185° 
187* 
189° 
190° 
196/197* 
198/199* 
193/199° 
206/208» 
209/210* 
231° 
232° 
238/242» 
244» 
245* 
246*° 
247/251* 
252/253* 
254/255* 
257/259* 
257/259° 
260* 
261/263» 
264/267» 
264/267° 

; 5,— portvri). 5"/o korting bij 

CURACAO 
kt nrs. spec. cat. 1959 

1 1,65 
2,75 
0.90 
1.20 
1,50 
1.60 
0.32 
0.30 
0.48 
1.15 
0,60 
1.15 
0.85 
2.25 
1,55 
5,40 

10,85 
6,25 
1,— 
1 ,— 
1,30 
6,50 
1,45 
1,30 
1,20 
1,40 
0,36 
1.15 
2.35 
2,85 

269' ( 0,35 
270 273» 1.60 
Rode Kruis' 1,75 
Lp. lx» 16.50 
Lp. 2f* 85.— 
Lp. 3* 22.50 
Lp 7» 0.50 
Lp. &*' 0,35 
Lp. 10* 0.50 
Lp. 12* 0,50 
Lp. 13* 0,70 
Lp. 16» 3,25 
Lp. 18/25° 65,— 
Lp. 29° 0,32 
Lp 30* 0,45 
Lp. 32° 0,70 
Lp. 33* 1,30 
Lp. 37° 1,50 
Lp 38° 3.35 
Lp. 39° 15.— 
Lp. 40° 18.75 
Lp. 45/52° 14.— 
Lp. 53/68* 11,95 
Lp. 53/68° 16.75 
Lp. 74» 0.35 
Lp. 78* 0.70 
Lp. 79* 0.70 
Lp. 80* 0,85 
Lp. 83° 2,75 
Lp. 86° 13,15 

aankoop boven ƒ 25,—. f 
dl U OP ZICHT Eeronden. »onder verplichtine tot kopen. 1 

EGELHANDEL J. VAN MASTRIGT 
ROTTERDAM-4 — Telefoon 01800-80763 — Giro 661478 | 

Tc koop aangeboden: wegens hoge ouderdom: 

diverse postzegelverz. der gehele wereld in albums' 

stockboeken en parti jen, enorme voorraad w.fa-

zeldzame ex. in prima conditie. Oude archiefbrieven 

voor- f i l . uitgaaf A" 1840 t ,m A» 1900, w.b. zeer in

teressante brieven, briefkaarten, ook handelsbrie

ven, vliegpostbrieven, bijzondere vluchten ook op 

ansichtkaarten, enorme cataloguswaarde verzekerd 

to t1960op beurspolis f25.000,— verzameling in zijn 

geheel: vraagprijs f6.500,—. Vlugge afhandeling 

gewenst. Op aanvraag te bezichtigen b i j : 

v/h DE POSTHOORN ' " ° " " """"" " 
Anno 1885 

('t bovenstaande zeer gescfiikt voor geldbelegging) 

voort 273, Den Haag, telefoon 392142. 

Te koop gevraagd 
Verzamelingen, partijen, massagoed 
en l<ilowaar. 
Bij aanbieding massagoed gaarne 
opgave van soort EN 
hoeveelheid. 

POSTZEGELHANDEL 6 . VAN DER EUHDE 
Petristraat 8 — U T R E C H T Oog in Al) — Telefoon 31082 

D e hoogste prgs voor uw collectie in bu i ten land 

Laat uw postzegels in ' t buitenland veilen b.v. Oud-
Duitsland in Duitsland; U zult verbaasd zijn over de 
hoge opbrengst. Renteloos voorschot, gratis taxatie. 
Ook kopen wi j ä contant collecties en partijen. 

C . Q U I R I J N S Lutmastraat 136', Amsterdam, te l . 730737 

YVERT '58 CI'L. PRIMA STAAT ƒ 16,—, Ned. en Ü.G cat. NVI 'H '59 f 2,50, 
idem Junior ] 1 40, Benco '59 Israel /' 1,75, Zunnebl. Indon. '59 ƒ 1,25, 
Torrcns U N O ' 5 9 ' / 2,50. N A V O : FDC en ong. Ned. ƒ 0,90 ( ƒ 0,50), België 
/■ 1,35 ( ƒ O,SO), Luxemb. ƒ 1,60 ( ƒ 1,—), USA /' 0,80 (ƒ 0,20), Canada ƒ 1,05 
[f 0,28). Ook Turkije leverbaar. Oostc'ir. Eur '59 /' 1,10 (ƒ 0,50). Alle Ie kwal. 
Ned. : Ie KLM-vl. Saigon ƒ 1,15, Tunis ƒ 0,80, Tripoli ƒ 0,75, Biak .;' 0,95, 
Tokio ƒ 1,20 Mosk., Belgr.. Sofia, Bücdap. ƒ 0,80 p.st. Zwitserl.: P r o p . ' 5 9 ƒ 1,90, 
Nabag ƒ 3,25. Pr. Juv '58 ƒ 2,50. V . N . : L.P. 5 en 7 c op 2 FDC's, Fl. Meadows 
op 2 FDC's ƒ 1,95 (beide ong. f 0,65 per stel) Duitsl. Fugger ƒ 0,70, Riese 
/' 0,60, Hcuss 75e vcrj. (2) ./' 1,6Ó (DBR en Berlijn), Finl. Porvoo f 1,45. FDC-

abonn. 17 landen en Europ. Gcmeensehap. Zeer soepele voorw. Vrijbl. op aanvr. 
T, HARTEVELD'S FDC SERVICE — KERSTROOSSTR \ A T 9c — R'DAM-12 
Telefoon 87963 — Giro 507407. P O R T O EXTRA 

Speciale aanbieding. Alles ongebrui 
Neder land nr. 8 I IB 

nr. 45 
nr. 46 
nr. 77D 
nr. 78C 
nr. 79D 
nr. 80 
nr. 90/101 
nr. 104 
nr . 105 
nr. 121/31 
nr. 136'8 
nr. 47 

Zichtzendingen van praktisch < 
heden. Bewerking mancoltjsten 

Postzegelhandel H. 

ƒ 5 0 , -
72,50 
12,— 
11 — 
17,50 
52,50 

135,— 
190,— 

25,— 
25,— 
70,— 
25,— 
32,50 

Ned. Indië nr. 1 
nr. 60 
nr . 61 
nr . 289 

„ LP nr . 14/6 
Curagao nr. 2 

nr. 42 
nr. 43 
nr. 80 
nr. 104/20 

Sur iname nr . 110 
nr . 104/10 
nr . 103 

lie landen en gebeden. Levering van alle fil 

tjf\^\reur Oude Kijk^in 't Jatstraat 31 . 
K K U C J K C Telefoon 32864 - Postf 

kt 
ƒ 9 0 , -

8,75 
22,50 

140,— 
22,— 
25,— 
18,50 
22,50 
30,— 
90,1^ 
42,50 
90,— 
13,50 

benodigd-

Groningen 
iro 472386 

POSTZEGELHANDEL 

W. H. EECEN 
B R I N K L A A N 55C - BUSSUM 
TELEFOON 6288 - GIRO 451627 

ZICHTZENDINCEN 
1 van nagenoeg alle gew. landen. 
1 BILLIJKE PRIJZEN 
1 Collecties en partijen te koop gevraagd 

Exc. Album Eur. in 8 delen geheel bij t /m 1958 450,— 

Nederland 
Nr . 
1 ƒ 6 , -
2 6,— 
3 22,— 
4 2,50 
5 1,90 
6 17,50 
10 3,25 
11 12,— 
12 20,— 
14 8,50 
16 7,90 
18 8,— 
79 0,75 
102/3 0,60 
Ned. Indië 
1 21,— 
3-- 2,45 
11'- 8,— 

Nr. 
12'» 17,50 
13» 7,— 
16 9,50 
24» 3,95 
135/7* 6,80 
261'* 8,7.'̂  
288 10,50 
290/2 4,80 
Vip. 13» 8,40 
Dienst 
I8F* 8,75 
21F 24,50 
25F» 14,— 
Curasao 
28» 7 — 
30 2,45 
60» 0,50 
63* 1,50 
65» 1,20 

Verzorging Manco's Ned. en Ko 

P O S T Z E G E L H A N D E L 

J . C . R E N Z E N 

Nr . 
66» 
67» 
69 
74 
82/8» 
104/20 
137 
146-̂  
147» 
148» 
153/7» 
198/9 
206/8» 
209/10» 
243'! 
257/9» 
261/3» 
264/7 f 
Vip. 17» 

., Europa, 

1,75 
1,40 
4,20 
1,15 
8,25 

70,— 
4,— 
2,10 
2,45 
2,80 
2,80 
1,— 
2,10 
1,60 
0,70 
1,15 
1,20 
2,50 
8,40 

B.E. f( 

Bergselaan 2 
Rotterdam 
Giro 481779 

Nr. 
33» 
Suriname 
29 
35 
36 
54 
57» 
146/9» 
206/9 
257/73» 
278/9» 
295/6» 
Vip. 1/7» 
Vip. 23» 
Vip. 31» 
Vip. 32» 

^- = 

1,40 

ƒ 2 , 1 0 
6,30 
5,60 
2,10 

27.— 
6,85 
2,45 

10,50 
5,60 
1,40 
5,60 
3,50 
1,40 
0,50 

ongestempcld 
jeen nieuwtjes) 

25B 

J. G. MILLAARD -

• 

FILATELIST 
KEURT zegels van Europa tot 1900 met de 
technische hulpmiddelen aan de hand van 
vergelijkingsmateriaal. KOSTEN 2—4 % 
minimum f l . 2,50 per zegel. 

- EXPERT 
modernste 
uitgebreid 
katalogus, 

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



SHA-
NA-

HAN'S 
STAMP AUCTIONS, LTD. 

zijn verreweg de grootste in de wereld. Wij houden bijna iedere week veiling, waarbij wij ongeveer 1000 kavels 
aanbieden. De totale waarde der kavels van iedere veiling varieert tussen ƒ 500.000 en ƒ 1.000.000 en is soms nog 
meer. Maar wij geven genoegdoening aan iedere smaak. De waarde der afzonderlijke kavels lopen van het kleine 
bedrag van ƒ 20 door over de gehele lijn tot ƒ 100.000 per partij en soms meer. De grootste verzamelingen 
komen bij ons binnen en worden met kennis van zaken uiteengenomen om u te voldoen. U zult in iedere catalogus 
de grootste zeldzaamheden in speciale gebieden aantreffen en ook kavels voor de meer bescheiden beurzen. Post 
Geschiedenis materiaal, Landen verzamelingen, Grote en kleine algemene verzamelingen, En gros partijen, enz. 
Onze catalogi zijn overvloedig geïllustreerd, bevatten een zes-talige woordenlijst en worden geheel vrij van alle 
kosten gedistribueerd. 

Wij bieden aan de bieders-per-post de meest verbazingwekkende garanties: 
(1) Goedkeuring na ontvangst. 
(2) Ongelimiteerde garantie voor Echtheid. 
(3) Gegarandeerde minimumprijs bij herverkoop voor u, in overeenstemming met de prijs die u voor 

vele kavels betaalde (verminderd met ons commissieloon). 
Wij bieden ook andere fantastische faciliteiten: 
(1) „Voordeel van zegels zonder risico" plan. 
(2) „Double Barrel" plan. 
(3) „Uitzoeken voor verzameling" plan. 
(4) Milde kredietvoorwaarden. 
(5) Ruilhandel met zegels en ook met andere handelsartikelen, enz. 
Onze catalogi zijn de meest verspreid gelezen publikaties op de wereld en tenzij u ze regelmatig ontvangt 

kan u niet weten wat er in de Filatelie omgaat. 
DAAROM! 

Vraagt om op onze catalogus-postlijst te worden geplaatst! Dit is gratis, portovrij, en zelfs luchtpost gratis! 

SHANAHAN'S STAMP AUCTIONS, LTD. 
39 Upper Gt. George's Street, Dun Loaghaire, Co. Dublin, Ierland. 



KLEINE ANNONCES 
Prijs 40 ct. per mm, betaling na toezending factuur. Opgave aan 
Boom-Ruygrok N.V., Ged. Oude Gracht 138, Haarlem. Telef. 17450 

Door aansluiting bij Franse Ruilclub 
G.E.F.U., Grand 'Pare, Gonches (Eure), 
komt u in C O N T A C T met meer dan 
900 adressen OVER DE HELE WERELD. 
Agent voor Nederland, H. Albrecht, St. 
Veerkade 22, Den Haag. 

Te koop: Een SCHAUBEK ALBUM 
U.S.A. en U . N . O . , klemband, als nieuw. 
Bij tot op heden met 74 zegels U.S.A. 
Yv. Fr. 2050. Album 6 weken oud. 
Nieuwprijs J 25,50. 67 nummers van 
,,Mijn Stokpaardje" van voor 1 jan. 1959. 
in een koop of ruil . G. J. Geerdink, 
Schubertstraat 60 I, Hengelo (O.). 

Tc koop: Verzameling VATICAAN, 
± 60.000 fr. en Ned. en Kol. ƒ 4250,—. 
catalogusw. Geen handelaren. A. v. Elk, 
Wilhelminalaan 6, Beuningen, telefoon 
08807-218. 

RUILEN. Voor 200 tot 300 verschillenden 
wereld, bij \ oorkeur met paren, strips, 
blokken van 4 en groter, vellen, zend 
ik u hetzelfde aantal verschillenden uit 
mijn doubletten. A. Potjes, Oosteinde 92, 
Voorburg. 

Gevraagd: VELLINGA. DE POSTSTEM
PELS VAN NEDERLAND, beide delen 
in goede staat. H . Smit, Oranjelaan 30, 
Zevenaar. 

Tc koop; Mooie verz. JAPAN, w.o. 
compl. series gebr. en ongebr. Cat . Frs. 
22.000,—. V. Borstlap, Sam. Mullerplein 
16a. Rot terdam. 

Gezocht: ENG. KOL,, AMERIKA en 
CANADA, ongebruikt! Vraagt manco-
lijst aan; Ter Schiphorst, Ch. de Bour-
bonhof 53, Leiden. 

EGYPTE/U.A.R. en/of Perzië Albums 
nog leverbaar. Vraagt bemonsterde of
ferte! A. Roozen, Hogeweg 82, Zand-
voort . 

Zichtzending ENGELSE KOLONIËN. 
Meer dan 100 boekjes beschikbaar, met 
vele betere zegels, merendeel klassiek, 
laag uitgeprijsd. B. de Blieck, Busken 
Huets t raat 511, Amsterdam, tel. 128815. 

BIG MAIL met honderden aanbiedingen 
ƒ 1,—. C. J. H. ter Riet, Getfertsingel 
112, Enschede, giro 8668M. 

Te koop : VATICAAN ° en "̂  naar man-
colijst Kroningsserie ƒ 1,95 ° of *. FDC 
f 2,50 + por to . j . Smits, Rolandstraat 
36, Tegelen, tel. 04706-802, giro 380772. 
C O N T A C T gezocht met geïnteresseerden 
in: a) Tsjechoslowakije pfr., b) Duitse 
Kol. stempels en Ganzsachen, c) samen
hangende zegels, tête-bèches, e t c , d) 
Ghana. Gevr.; collectie of losse zegels 
en blokken EXPO. C. Arentz, v. Maas-
damlaan 64, Vlaardingcn. 

Gevraagd: VATICAAN * en °, verza
melingen, series en losse waarden. Aan
biedingen met prijs aan j . Smits, Roland-
straat 36, Tegelen, telefoon 04706-802. 
200 VERSCH. WERELD ƒ 0,87; 500 
versch. ƒ 2,60 1000; versch. ƒ 5,60; 
500 Europa ƒ 3,60; 1000 versch. ƒ 8,10, 
franco uit mijn doubletten. D. van 
Ommen, Populierenlaan 3, Epe, gironr. 
897856^ 

Gevraagd; IERLAND, series, losse zegels, 
partijen, verzameling, oude catalogi, etc. 
Brieven met prijsopgave, zichtzending 
aan L. Sicking, Hoge Ham 155, Dongen 
N'.-Br. 

T E K O O P : 1 Album Ned. en O.G. 50Vo 
ongebr. Hand. Cat. ca. ƒ 1800,— prijs 
ƒ 800,— ; 1 Album Ned. Hand. Cat. ca. 
ƒ 200,— prijs ƒ 75,—; 1 Album restan
ten Afrika tot 1958 Yvert ca. Fr. 63.000 
prijs ƒ 175,— ; 6 st. Ordners Wereld ca. 
10.000 versch. w o. zeldzame Yvert Fr. 
400.000 prijs ƒ 800,—. jaargangen Ned. 
Maandblad v. Philatelie" 1952 t/ni 1958 
compleet {'53 t/m '55 gebonden), voor 
elk aannemelijk bod. J. H . Rambaldo, 
Feithenhofwcg 4, Nunspeet. 

Verzameling BELGIË te koop, van 
1831 tot 1956, in drie blanco albums, 
pl .m. 2500 stuks waar \an zeer veel 
postfrls. Cat. waarde 451.000 Yvert 
Fr. Uiterste prijs ƒ 1075,—. Frits 
Peeters, Grotestraat 192, Baarlo. 
VER. NATIES te koop, nr. 12 tot 
55 in blokken van 4 met tab, plus 
block 1955. Yvert-waarde 40.155 Fr. 
voor slechts ƒ 550,—, Frits Peeters, 
Grotestraat 192, Baarlo. 

Te koop aangeboden 

. V E R Z A M E L I N G 

^ N E D E R L A N D 

Catalogus waarde f300,- Pr. f250,-
Th. L. Wubbe 
Julianalaan 42, HOOFDDORP 
Te!. 02540-6008 

R U 

J. 
Jac 

ILEN MET B U I T E N L A N D ] 
Tientallen ruiladressen 
de gehele wereld met 
melding van uitvoerige 
gevcns, ontvangt u na 
zending van 100 plaatjes-
gelegenheidszegels aan 

M. BOUWMAN 
Mosselstraat 35, Den Haag. 

uit 

ge-
in-
en 

MEDEDELING. 
Om onnodige correspondentie te vermijden vestigen wij er de 
aandacht onzer lezers op, dat ingevolge een besluit van de 
Raad van Beheer in de rubriek KLEINE ANNONCES uitslui
tend advertenties geplaatst kunnen worden van leden der 
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. 

— ongestempeld no's Yvert 

Rusland no, 2 i 8.S0 
Rusland no. 6 f 6*— 
Rusland no. 7 f 10.50 
Rusland no. 8 f 6.— 

Rusland no. 9 f 12.50 
Rusland no 10 f15.— 
België V L P " / n l + l l f 2 6 . — 
België Rubenss.ong. f 15.— 

België no. 353/5 X f 7.25 
België no. 293/8 X f 8.25 
België no. 258/6« X f 14.— 
België no. 52 f 4.75 

Verzorjr/ng Manco's gehele wereld (geen nieuwtjes) 

D _ . . . . . 11. j ■ I *< B E ^ i T E K i Bergselaan 225B Rotterdam. 
Postzegel handel J. C. R E N Z E N g._.^ ^^^^^^ 

Wij verzoeken 
onze adverteerders beleefd doch dringend de tekst voor adver

tenties steeds zodanig aan ons te doen toekomen dat deze de 
eerste van de maand in ons bezit is. Voor opdrachten die na die 
datum in ons bezit komen, kunnen wij geen plaatsing garanderen. 

Wegens beperking verzamelgebied door 
verzamelaar ter overname aangeboden 

1. Nederland 18521890. Vooral Ie Em. (o.a. 70 x nr. 1; 
90 X nr. 2; 7 K nr. 3). Cat. ruim f 3000,—. Prijs 
ƒ 1600,—. 

2. Nederland 1891-'99, totaal 10.000 ex. met leesbaar 
datumstempel (o.a. 500 ex. nr. 34; 8000 nr. 35; 100 
ex. nr. 37C enz.) opgezet volgens beknopt hand-
bockie 1958. Cat . ƒ 1000,—. Prijs ƒ 500,—. 

3. Nederland 1900-*59 met porten enz. Alle topfiguren. 
Cat. ruim ƒ 1500,—. Prijs ƒ 800,—. 

4. Ned. Ind. en Indon. tot 1949. Cat. ƒ 850,—. Prijs 
400,—. 

5 Curafao en Suriname. Cat. ƒ 25X,—. Pr. ,ƒ 1250,—. 
6. Ned. n i "46 ( + alle FDC's na '47) .Cat. /' 200,—. 

Prijs ƒ 100,—. 

Alles zo rgvu ld ig opgezet . Elke verzameling in nieuwe 
klemband. Te z i e n : Postzegelhandel J. Riet, Minrebroeders-
straat 2, Utrecht . Te l . 030-25338. 

TE KOOP GEVRAAGD 
Massagoed Nederland, elke hoeveelheid. Series na 1950, 
gebruikt o! ongebruikt. Series vóór 1940. Kind-, zomer
en gelegenheidszegels, alle series en losse exemplaren van 
1940 t /m 1949. Ik betaal topprijzen. Geen aanbiedingen 
van partijen met een handelswaarde van minder dan (50,—. 
Verzamelingen ook gevraagd echter geen Nederland 
en Koloniën-verzamelingen, wel engros-partijen. Al t i jd 
prompte betaling. Voor belangrijke objecten kom ik 
ter plaatse. 

J . D E W I T Albrechi Durerstraa Amster 'am-Z Taleloon 713485 

CURACAO & SURINAME (prima kv/aliteit) 
Curasao ongebr. 
182/84 ƒ 1,50 
196/97 0,75 
198/99 0,75 
206/08 2,25 
209/10 1,75 
243 0,90 
244 1,— 

245 ƒ 1,— 
246 1,35 
252/53 1,50 
Lp. 69'82 11,50 
Curasao gebr. 
34 f 2,90 
63 1,50 
103 0,65 

Suriname ong. 
99 ƒ 3 , — 
178 6,— 
245/46 0,25 
295/96 1,60 
316 0,45 
Lp. 27/28 1,40 
Lp. 32 0,55 

Suriname gebr. 
22 en 22a ƒ 2,35 
22 F 1,— 
43 1,10 
47 2,50 
170 0,40 
177 4,75 
190/93 2,15 

N"'rs. volgens Spec. Cat . *59. Betahng m. bestelt, of onder rembours. Orders 
beneden ƒ 10,— port i extra. Te koop gevraagd series Nederland en O.G. 
Aanbiedingen met prijs worden p o beantwoord. 

Nederlandsche Postzegelhandel A. M. N. v. d. Broeke 
N.Z. VOORBURGWAL 316 - AMSTERDAM-C - POSTGIRO 165298 

Verzamelingen en pariijen 
f e koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Andries Vierlinghstraat 9, Amsterdam - Slotervaart. Tel. 134058 

{voorbij Surinameplttin achter eerste huizenblok links na dijk) 

Betaal goede prijs. 

Ook grote objecten tegen contante betaling. 

Onberispelijk N E D E R L A N D ongebruikt Sp^c^Ca'tar'iW 

374/378 ƒ 0,60 
379/391 0,65 
392/396 0,25 
397/401 0,25 
402/403 0,75 
404 0,03 

405/421 0,45 
422 0,03 
423/427 0,20 
428/442 1,35 
443 0,02 
444/448 0,20 

449/453 0,50 
454/459 0,55 
469/473 0,55 
490/494 0,85 
495/499 0,75 
500/503 0,85 

504/';n'; 
50'6/507 
508/512 
513/517 
538/541 
542/543 

Bestellingen per postwissel of giro; porti extra onder f 10,—. 
J. BATS Burg. Meesstraat 23 Leerdam. Postgiro 2687Ó1. 

0,35 
0,40 
0,95 
0,95 
1,50 
0,55 

'•g4^*^'^«!JÄ'^7H£^*5»*g->;«(i^ 



Voorlopers Verenigd Europa 
Turki je: 19W worstelen. Yvert 1083/86 

1954 N a t o Yvert 1212/14 
1954 Europaraad Yvert 1215/18 

Luxemburg: 1956 Kolen & Staal Yvert 511/13 

alles postfns 
zonder plakkers. 

Luxemburg: 

Europa 1956, 

Yvert 514'16, prima 
gebruikt, f 9.—. 

f 14.— 
f 26.— 
f 35.— 
f 12.— 

■ ■ ■ , # , M . # i « . a % B a > k i N.Z. VOORBURGWAL 3 U 

H. KOOPMAN ŜTTCTK'O 51/f/̂  

Zoekt u goede zichtzendingen ? 
RONDZENDDIENST „NOORD" voorziet in een behoefte, 
welke m het gehele land bestaat. In de zichtzendingen van 
Rondzenddienst „NOORD" vindt U de meest zeldzame 
zegels voor de meest verwende verzamelaai. Praktisch 
van ieder land ter wereld hebben wi] een uitgebreide 
keuze V vindt in onze rondzendingen uitsluitend eerste 
kwaliteit zegels Onze zichtzendingen zijn zowel geschikt 
voor de begmnei als voor de vergevorderde verzamelaar 
Ook Uw MANCOLIJSTEN veizorgen wij accuraat en snel. 
WIJ hebben o.a uitgebreide zichtzendingen van Neder
land en O.G, Duitsland met alle gebieden, België en Kol , 
Engeland en Kol., Spanje, Portugal en Kol , Zwitserland, 
Liechtenstein, Italië en Kol , Polen, Rusland en Geb , 
Turkije, Japan, China, MiddenOosten, Peizie, Irak, Jor
danië, Libanon, Israel, Eth]opie, Noord en ZuidAmerika, 
enz enz 
WIJ zijn steeds kopers voor verzamelingen in goede kwa
liteit. 

RONDZENDDIENST ,,NOORD' >'^:^Jf 

Te koop gevraagd: 

Verzamelingen 
Partijen 
Betere losse 

Postzegels 

Loepen mci handvat ƒ 2,25, ƒ 5,25, 
f 4.75. in etui f 1.50. 3-delie ƒ 2,95. 

Blanco albums met 100 bladen in 
schroefband f 5,50. f 7,50 en 
f 1 2 , -

Vraagt toezending gratis prusinst 
Schaubek albums 

ALBUMS 
Nederland (O.G ) (excels.) ƒ 8,— 

Bondsalbum K 11 8,50 
, ,Hol land" album , 15,— 
Alsv binnenschroeven . . „ 16,— 
„ D A V O " album 22,50 

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

Insteekboekies f 0,60, ƒ 0,90, 
ƒ 1 , - ƒ 1,50 ƒ 2 , - ƒ 2,50 
ƒ 3,50 f 4.90 f 7,25. 

Schaubek Europa ƒ 18,— 
Schaubek Overzee „ 24,— 
Schaubek Wereld 21,— 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 

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

No g enkele partijen N E D . E N OVERZEESE RIJKSDELEN! 
In dtLL partijen bevindtn zich o m Lompletc series en lastige losse waaiden ' 

S U P E R A : Ruim 40 soorten, niet meer dan 3 van één soort. Catalogus-
waaide ruim ƒ 47,—. Prijs ƒ 15,—, 3 partijen voor ƒ 40,— 

S U P E R B : Ruim 50 soorten, niet meer dan 5 \ a n één soort. Catalogus
waarde ruim ƒ 88,—. Prijs / 29,—, 3 partijen \ o o r ƒ 79,— 

S U P E R D E L U X E : Ruim lOO soorten, catalogus-waarde ruim ƒ 155,—, 
niet meer dan 9 regels van één soor t ' Prijs f 49,— 

Haast u! Onze voorraad is beperkt! 
Voorts hebben wij, om oude \oo r raad op te luimcn, dozen samengesteld met 
200 buitenlandse G R O O T FORMAAT-ZEGELS. In deze dozen tieft u een 
grote \ar iat ie aan \ a n zegels, die, los ^erkocht , een veelvoud van de door u 
betaalde prijs opbrengen t é n doos kost ƒ 5,—, drie dozen kosten ƒ 14,—, 
vijf dozen J 22,50, tien dozen ƒ 42,50, Bij afname van twee of méér dozen 
betalen wij de por tokos ten ' 
Met nadruk wijzen wij er op , dat de inhoud van deze dozen ongesorteerd is 
en dat zich hierin vele duurdere zegels bevinden, tengevolge van het feit, 
dat ons de tijd ontbreekt , deze zelf los te verkopen. 
Postwissels aan: 

O P T I M U S , postbus 7067, Amsterdam ( Z . ) 

Een speciale aanbieding Ned. -Ant i l len . 
nr. 2 de 3 cent Koning "■ ƒ ; 
nr. 5 de 12'/2 cent Koning' ' 
nr . 10 de 60 cent Koning^ 
nr. 11 de IV2 gld Koning"-
nr. 12 de 2'/2 gld Koning"" 
nr 29-43 de cijfei en Wilhelmina 
nr. 74a de 5 cent type I P 
nr 74b de 5 cent tezamcnhangend 
nr. 75-81 de Jubiieumserie ^ 
nr 82-88 brandkastsene* 
ni 89-99 Gewijzigd Jub i l eum ' 
ni 104-120 Curafao Heidcnking 
ni 104-120 Curasao Herdenking 
nr 126-137 Sluierseiie"'' 
nr. 141-152 Wilhelmina 194U 
n i . 168-78 WiJhelmina serie"^ 
nr 185 Wilhelmina 1948 

Te koop gevraagd postzegel verzamelingen. U ontvangt direct geld. Geef uw 
postzegelver/ nooit uit handen maar verkoop de verzameling waar u bij bent. 

POSTZEGELHANDEL JAC ENGELKAMP 
SPUISTRAAT 301 - AMSTERDAM - TELEFOON 30998 - G I R O 312696 

25,— 
26,— 
8,— 

40,— 
14,— 
90,— 

8,— 
13,— 

75,— 
8,50 

21,— 
82,50 
75,— 
17,50 
22,50 
6,— 

13,50 

nr 
nr 
nr 
nr 
ni 
nr 

200 205 Weid seiie ' 
217-228 luhana 1950 
229 
233 

232 Juliana 1950-» 
237 Voor het Kind 

238-242 Zeemanswelvarcn 
247/251 Vooi het Kind 

Luchtpost 1/3* 
17' 
17 gebruikt 
Bernhardfonds gebr. 
26/40'' 
Krijgsgevangenen eng 
Krijgsgevangenen gebr 
luliana Rode Kruis"^ 
53/68 ongebruikt 
69/82 ongebiuikt 
83/88 ongebruikt 

ƒ 3 , 5 0 
7,— 

75,— 
6,75 
7,50 
7,50 

45,— 
9,— 
7,50 

73,— 
5 0 , -
24,— 
24,— 
13,75 
13,75 
9,— 

240,— 

Nederland 
Luchtpostzegels 
No 

1" 
2* 
3* 
2 
3 
4a» 
5a« 

4B* 
5B* 

5a 
5B 
é* 
7» 

9* 
9A» 
9 

9A 
11a* 
11b» 

Prijs 
0,60 
0,90 
4,— 
0,45 
0,06 
0,20 
1,20 
0,35 
0,25 
0,80 
0,25 
0.95 
1,10 

13,50 
0,90 
1.90 
5,50 
6.— 
0,20 
0,20 
0,10 
0.35 
0,40 

Nederl . Indie 
1e gedeelte in 
maandblad van 
maart 
408, 41B 
82f« 
83f 
85f* 
66f* 
88f» 

115* 
117* 
119* 
122* 
123* 
126» 
127* 
132» 
133 
134* 
134c 
135» 
136* 
140» 
141* 
142» 
143» 
145* 
146» 

0.40 
0,30 
1.10 
7.50 
0,50 
0,45 
0,20 
0,25 
0,35 
3,25 
0.45 
0.70 
3,75 
1.75 
0.25 
5.— 
0.40 
1.50 
2,50 
0,30 
1,40 
0,20 
0,24 
0,85 
1,40 

No 
160* 
161* 
162» 
164 
165 
166 
167/170» 
167» of 
168» 
169» 
171 ' 
172/175* 
172» 
173* 
179* 
180» 
181» 
18t 
182/185* 
186/191» 
198/199» 
201» 
202» 
203* 
204» 
205* 
206» 
207» 
209* 
186/199 
203/205 
207/208 
209 
210 
211/213* 
214» 
215» 
216* 
217/220» 
220 
221/225* 
226/227» 
229» 
230/234* 
235/238* 
235/238 
239/240* 
246/255» 
256* 
257« 
258» 
259* 
261* 
262» 
263* 
264* 

Prijs 
0,15 
0,24 
0.35 
0,30 
7,25 

18.— 
2,90 
0,40 
0.70 
0.60 
0.25 
5,50 
0,70 
1.25 
1,75 
0,55 
1,20 
0,10 
4,25 
0,85 
1,40 
1.75 
1,40 
1,30 
1,15 
1,50 
1,80 
2,— 
4,25 
0,50 
0,25 
0,45 
1.40 
0,40 
0,75 
4,— 
3,50 
0,60 
5,75 
2,25 
3,50 
1.50 
0,50 
2,40 
1,30 
0,75 
1,90 
1,25 
3,— 
3,75 
2.10 
1,75 
8,50 

28,— 
12,50 
9,— 

No 
265» 
251A* 
255 A » 
251/255 
256 
257 
258/259 
261 
262 
263 
264 
265 
266/271 
272* 
273 
274* 
275* 
276» 
277» 
278» 
279* 
280* 
281» 
282» 
283» 
284» 
285» 
286» 
287» 
288» 
289» 
282c» 
283c» 
284c» 
285c* 
286c* 
282D» 
285 D» 
281 
285D 
288 
289 
licht 
289 

Prijs 
11,— 
0,60 
1,20 
0,35 
2,65 
1.10 
0,40 
1,30 

14,— 
0,80 
2,— 
4,50 
2,40 
0,50 
0,50 
0,25 
0.70 
0.70 

13.50 
15.— 
1.40 

50.— 
4.50 
1.50 
1.50 
1.75 
2 50 

15.— 
120.— 

17.50 
135.— 

1.50 
5,— 
5,— 
2,50 

21,— 
4,50 
5.— 
2,75 
3,50 

11,— 
55,— 

geste mp 
45,— 

zwaarder 
gestemp 

290' 
291» 
292* 
290/291 
293/297» 
294* 
304/316* 
312/316 
322/330» 
328 330 

0,40 
0,55 
5,50 
0,55 
6,75 
1 25 
2,50 
0 35 
2,— 
0 40 

No 
331 
330a» 
330a 
321/322' 
333/336' 
337/344" 
345* 
346» 
345 
346 
341 
343/344 
347/348' 
349/350' 
351a/357a* 1 , — 
351B/357B* 1,30 

Prijs 
0 40 
3,50 
3,— 
7,50 
0,35 
1.40 
7,— 

24,— 
3,75 

20,— 
0,35 
0,15 
0.30 
0,40 

358 
358a* 
359* 
359 
360* 
361* 
360 
361 
362/366* 
368/370» 
362B» 
364B* 
367 B» 
368B* 
371» 
374/382» 
383/368* 
383/388 
Luchtpost 
1/5* 
1* 
2* 
3* 
6/10» 

11» 
12» 
13* 
14» 
15* 
16» 
15 
16 
17» 
18» 
18 
Portzegels 
1» 120,— 
2" 40,— 
2 35,— 
3» 10— 

0,40 
1 , — 
2,— 
1.50 
7,— 

20,— 
2,50 

15,— 

0,45 
0,20 
0,10 
0,50 
0,25 
0,40 
1.25 

13,50 
1,75 

6,75 
0,40 
0,75 
0,80 

12,— 
1.25 
1.60 
9,— 
5,— 
6,75 

10,— 
1,90 
2,60 
4,50 
0,60 
0,70 

No Prijs 
4» 17,50 
4 3,5o 
5A* Type 41.25 
6A* Type 41,55 
6» 0,15 

7A» 1,40 
7A 1,40 

12» 0,35 
12* Type 2 0,45 
12* Type 4 6,— 
13* 0,25 
13* Type 4 1 ,— 
9A Type 4 3,75 
9c Type 3 40,— 
14/22* 14,50 
18a Type II 7,— 
20 Type 3 0,30 
23/28' 
31/33 
34» 
35» 
38* 
39' 
39 
40'« 
41/48* 
49/52 
49/51 * 
53/66* 
Noodport 
1 25,— 
in rood, op 

kaart 
Dienst 
kopstaande 
opdrukken 

0,45 
0.60 
5 25 
0,25 
1,90 
0,30 
1,20 
0,30 
4,75 

14,— 
2,75 
3,90 

If* 
5f* 
6f» 
71» 
9f» 

lOf» 
l l f 
12f» 
15f» 
17f* 
18f* 
19af' 
24f» 
24f 
25f» 
27f» 

3,75 
125,— 

5,— 
160,— 

20,— 
1,10 
0,90 
4,— 
1,10 
1,50 

10,— 
15,— 

100,— 
65,— 
15,— 
65,— 

alle met garan-

Brandkast 
l l /7» 60,-

* betekent ongestempeld, geen aanduiding is gestempeld Voor belegging interessante 
partijen Voorgaande aanbiedingen blijven geldig zolang voorradig 

Dit [aar v^il ik met de postzegelhandei eindigen, vandaar zeer goedkope aanbiedingen 
Bovendien bij aankopen boven ƒ10,— nog 10 % extra korting Profiteer van deze gelegen
heid Zegels van de gehele wereld voorradig, niet meer na 1955 Alle zegels m prima staat 
De niet aangegeven ex in deze aanbieding zijn in geringer aantal aanwezig en leverbaar 
op verlangen 

HENDRIK V A N DER LOO's 
Postzegelhandei - Philatelistisch Bureau 

Laan van Nieuw Oost Indie 50, Den Haag Giro 24392 Telef. (01700) 850190. Te bereiken 
van af station Hollandsche Spoor Bus 4 en van Staatsspoor Lijn 6 en 17 Bankiers 
R Mees en Zoonen, Nederl Handel Mij Bijk Herengracht Bezoek liefst per telef afspraak. 
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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
ROKIN SS AMSTERDAM-C. TELEFOON 30261 -42380 

REGELMATIG GROTE INTERNATIONAAL GERICHTE VEILINGEN 

J U N I -
VEIL I NG: 

Inzendingen dagelijks 

Op belangrijke objecten wordt gaa-rne voorschot 

verleend 

DE LAATSTE GROTE V E I L I N G I N DIT SEIZOEN 
wordt gehouden van 24 to t 27 juni a.s. 
Ook voor deze veiling zal, gezien de vele belangrijke {inzen
dingen, grote internationale belangstelling bestaan. 
Er bestaat nog gelegenheid voor deze veiling beter materiaal 
toe te voegen. 

ZONJDEH KOSTEN OF KOOPBJVANG 
kan ieder serieus verzamelaar, wiens budfcet min. ' 10,— per maand of keer bedraagt, een 

PHOEF-ZiCHTXEJ^DIJVG onivangen, 
want voor zo'n eerste zending betalen wij ook de retourportokosteu. 

POSTTEGEI.HAJ\nEL! 

VAN DIJYX & 
VERHAGE 
nOTTEHUAM 

Berkolselaan 92b, 
J Tel. K 1800-48209 

BIJ EEN BUDGET VAN ƒ 10,— kunnen 
wij U helaas geen onbeperkt bedrag aan 
zegels doen toekomen. Wel kunnen wiq U 
daarvoor sturen een prima zichtzending 
van 

NEDERLAND of NEDERL. INDIË 
CURASAO of SURINAME 

ter v.'aarde van circa /' 300,— ä ƒ 400,—. 
Tientallen van zulke zendingen, waarvan 
de zegelinhoud .onderling varieert, staan 
ter beschikking. 
Bij een periodieke toezending krijgt U 
dus successievelijk, met uitzondering 
van de duurste zegels, een vrijwel com
plete verzameling van Nederland en O.G. 
onder ogen, zowel gebruikt als onge
bruikt. 
BIJ EEN GROTER BUDGET kunt U 
prachtige zichtzendingen ontvangen, 
waarin zich ook de dviurdere zegels be
vinden van: 

NEDERLAND en O.G. 
w.o. type en tandingen, roltandmg, por
ten, enz. 

Vele verzamelaars van standing maken 
daarvan reeds gebruik, omdat zelfs de 
meest vergevorderde filatelist er iets naar 
zijn gading in kan vinden. Behalve Ne
derland en O.G. specialiseren wij ons in 
't bijzonder in 
ENGELSE KOLONIËN, waarvan steeds 
een collectie ter waarde van 20 ä 25 dui
zend gulden aan verschillende zegels, in 
boekjes opgeplakt, aanwezig is. 
SCANDINAVIË, waarvan de boekjes rijk 
gesorteerd zijn en waaraan leder recht
geaard verzamelaar zich zal verlustigen. 
ZWITSERLAND, waarvan vooral de zo 
lastige DIENSTZEGELS, In de verschil
lende papiersoorten, zeer uitvoerig aan
wezig zijn. 
BELGIË - FRANKRIJK - LUXEMBURG -
RUSLAND - DUITSLAND met KOLO
NIËN en GEBIEDEN. 
Van bovenstaande landen in 't bijzonder, 
maar ook van vrijwel alle overige 
Europa-landen zijn mooie zendingen aan
wezig. 
ZUID-AMERIKA en FRANSE KOLONIËN 
Daarvan zijn mooie boekjes in omloop, 
die elke verzamelaar iets zullen bieden. 

Onscheidbare factoren zoals prijs en kwaliteit brengen wij hier met opzet niet ter sprake. Deze kunnen alleen 
aan de hand van de werkelijkheid worden beoordeeld^ evenals de geboden service. Laat U daarom de zendingen 
voor Zichzelf spreken! Geef ons Uw verzamelgebied zo volledig mogelijk op! 
(Vermelden a.u.h. beginnend, gevorderd of vergev,). 
HET KOST U NIETS . . ■ maar hel zal ü in de toekomst vele prettige uurtjes bezorgen. 


