


FDC Ned. Ant. Radio f 1 
FDC N.G., de nieuv/e  130 
Envelop Expo met seric Europa  1.25 
A'dam  Tokio en Biak  2.— 
A'dam  Tripol i  0.75 
Europa '58 op de FDC 7 landen  9.50 
Interneringszegel op brief  12.50 
Suriname Luchtpost no. 10 DOX op lucht

postbrief  25.— 
Brief met Abel Tasmanzegel van Indie met 

aardige bijfrankering, per brief  12.— 

Mooie sortering FDC's van Neder land. 

Gaarne zenden we U op zicht onze bekende boekjes 
met zegels van Nederland en Overz. Riji<sdeien zon

der verplichting tot aankoop. 
Onze condities voor een abonnement op alle nieuwe 
FDC's van Ned. en O. R. gratis op aanvraag. 
Ook zorgen we voor de speciale geiegenheidsstempels. 
Proefnummer van „Mijn Stokpaardje" ter inzage. 

Abonnement kunt U ook bij ons opgeven. 

T e koop of te ruil gevraagd prentbriefkaarten 
van alle plaatsen in de provincie Zeeland. 

C.BOL YERbEKE 

GIRO 22642 

TELEFOON 01131308 

KUHf 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 grooihandelslirma in postzegels in Amerika, 
kopen wi j geregeld grote hoeveelheden postzegels van alle delen 
der wereld. Momenteel wensen wi) in het bijzonder te kopen: 

• 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 
• M E N G S E L S ( 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. 

^ / ~ = = > Zend on» a.u.b. uvo aanbieding«ly<(, die 
^ I—^ onze directe en nauwkeurige aandacht zal hebben. 

VRIJ OP AANVRAAG; Onze nieuwe inkoopprijslytt 
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 

Verfcoop aan Amerika's grootste en best bekende importeur: 

H. E. HARRIS dt CO. 
BOSTON 17, MASS. U.S.A. ■ Telegramadres: Harrisco Boston 

Verzamelaars! 
Verzamelaars.'! De be/angste/)ing voor de uitgiften van de diverse nieuwe 
repub/ieken is bijzonder groot. Wij zijn in staat u deze en komende uitgif

ten tegen zeer voordelige prijzen aan te bieden. De tendens op de 
internationale markt is stijgende! Grijpt dus nu nog uw kans! 
Alle series compleet 
postfris 

Ghana 
Lincoln serie 3w f 2,40 

blok „ 24,50 
1e verj. onafhank. 4w „ 2,75 
Ghana compleet Dagprijs. 

Republiek Guinee 
No. 1 en 2 (opdr. 

Bloemen) f 4,25 
3/7 onafhank. 5w „ 5,25 

Republiek Madagascar 
Onafhankelijkheids

Republiek Togo 
Geheel compleet 

3w f 2,75 

28w f 26,50 

Rep. Verenigde Arab 
Egypte 
Mensenrechten 2w 
jeugdcongres 1w 
1 jaar UAR 1w 
Hiltonhotel 1w 
Telegraaf 1w 
1e verj. aansl.Yemen 1 w 
Palestina Mensen

rechten 2w 

Syrië 
Padvinders 2w 
Katoenbeurs 2w 
Zweefvliegen 2w 
Telegraaf 1w 

met opdr. 1w 
Moederdag 2w 

2,— 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 

6,95 

8,75 
2,75 
0,50 
0,85 
0,85 
0,85 

N A T O UITGIFTEN 
Zojuist verschenen: 

Belgié 2w 
Luxemburg 2w 
Icalië 2w 
Turkije 2w 
Canada 1w 
USA 1w 

poscfr. 
f 0.80 
„1,20 
„0,80 
„ 2,25 
„0,30 
„ 0,25 

FDC 
f 1.20 
„1,60 
„ 1 . 0 
„2,95 
„ 1 . 0 
„ 1 . 5 

RECLAME A A N B I E D I N G 
I N D O N E S 
Dieren com 
Telegraaf 
Bloemen 
Luchtvaart 
Badminton 
Geof. jaar 
Java tour 
Mensenrech 

lË 
pleet 

en 

I5w f l , ;o 
5w „0,35 
5w „ 0, ,5 
5w „0,;i5 
3w ,o , ;o 
5w „o,:io 
3w ,o,;o 
5w „0,30 

Nieuwe uitgiften leveren wij u 
op zeer voordelige voorwaarden. 
5000 versch. postzegels der ge
hele wereld leveren wij u voor 
slechts 50 gulden. 

Aanbieding buitenlandse 
f irst day covers 
Duitsland 
Turnfest München 1958 f 
Berlijn Th. Mommsen 
Berlijn Ernst Reuter 
Berlijn Bauten 4 pf. 1954 
Berlijn Humboldt 1953 
OostDuitsland 
Tag der Briefmarke 1956 
Bodenreform 1955 
Carl Zeiss 1956 
Tierpark Berlin 1956 
Ravensbruck 1957 
Olympische Speien 1956 
Engels 1955 
Historische Bauten 1955 
Heinrich Heine 1956 
België 
Ysaye 1958 
Hart van Europa 
Italië 
Giovanni Fattori f 
Brasiliana „ 
Segantini 
Puccini „ 
Expo „ 
Israël 
Expositie 1958 f 
Bodemopbrengst 1958 
jeugdcongres „ 
Mensenrechten „ 
U N O 
I I0I955 (blok V. 4 series 

met tab) 
Techn. Hulp, idem blok 

1953 
Central Hall Londen 

1958 
Econ. en soc. raad 1958 
Flushing meadows 1959 
Verenigde Arab. Republ. 
Egypte 
AfroAzië econ. conf. 
Idem met opdruk 
Jeugd 
Telegraaf „ 
Hil ton hotel 
Postday 
I e verj. der republ. „ 
Mensenrechten „ 
55 mill, opdruk „ 
55 mil l . „ Palestina „ 
Aansluiting Yemen „ 
Syrië 
Postcongres f 
Idem met opdruk „ 
Moederdag „ 
Europal957compl. met 

Zwitserland 
Europa 1958 com pi. met 

Turki je „10 ,— 
Vele andere Europaspecialitei
ten in voorraad. 

0,45 
0.35 
0,40 
2,25 
5,25 

0,75 
1,90 
1,75 
4,— 
2,— 
1,50 
5,— 
5,— 
2,50 

0,45 
1,80 

1,50 
1,90 
1,50 
0,75 
1,10 

1,50 
2,75 
0,90 
2,75 

f 2 5 . 

„12,50 

„ 1.50 
„ 1,40 
„ 1,20 

f 0,65 
0.65 
0.65 
0.65 
0.65 
0,65 
0,60 
2.25 
1,50 
1.50 
0,65 

1,50 
1,50 

. 1,50 

,45,— 

Diverse grote landensamenstellingen uit voorraad leverbaar. 
Onze specialiteit is nieuwe uitgiften en buitenlandse first day covers. 
Abonnementen van bepaalde landen verzorgen wij gaarne voor u. 
Uw massa en bundelwaar kopen wij gaarne tegen de hoogste prijzen! 
Levering boven f 10.— franco aangetekend. 
POSTZEGELHANDEL 

JAC PLEVIER 
Postgiro 517357 — Telefoon 

Dr. Plesmanstraat 49 — 
K 44403157 
Heerlen 



SHA-
NA-

HANS 
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. 



Aanbieding Sportseries 
Alban.e Yv. 347/53 1947» f 42,50 
Columb. Yv. 488/89 en vip. 256/57* f 2.70 
Costa Rica Yv, 136/38* f 6,— 
Costa Rica Yv. 143/145* f 6,— 
Cuba Yv, 347/49 en vip. 43/45* f 14,— 
Hongariie971/75 en vip. 106/110' ' 5,— 
Italië 599/601* f 6,50 
Japan 438/41* I 4,75 
Joegoslavië 549/53* f 9.— 
Korea 158/159* f 4,50 
Korea 178/179* I 3,— 
Libanon 134/35 en vip. 150/51* f 4,50 
Portugal 762/63» f 3,30 

Philippijnen 244/46* 
Rusland 1368/75» 
Rusland 555/64° 

f 12,— 
( 13,— 
f 22,50 

Luxemburg Yv. 496/99* Ver. Nat. (10,— 
Rusland Yv. 915;16* Ver. Nat. f 11,— 
Afghanistan Yv. 352* Uno < 10,— 
Afghanistan Yv. 446/47* Uno f 13,50 
Syrië, Herd. 11e verj. Uno 410* f 6,— 
Turkiie 1949 Yv. 1083/66* f 14,50 
Engeland £ 1 .— Nr. 89 pr. ex f 140,— 
Engeland £ 1 .— Nr. 121 postfr. f 95,— 
Engeland £ 1 .— Nr. 121 gebr. f 60 — 

Vraagt z.z. Sport en Ver. Naties 
Ook voor nieuwe lijsten houden wij ons aanbevolen 

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

POSTZEGELHANDEL 
A M S T E R D A M 

N.Z. Voorburgwal 151 
tel. 47103 

Neemt uw zegels 
onder de loep met de 

ORIGINAL LIGHTHOUSE 
FLASH MAGNIFIER 

Deze niei vertekenende Hchtloep met batterijver
lichting geeft door zijn dubbele lens een haar
scherp en onvertel<end beeld. 
Model 78. 7x vergrotend incl. 3 V. batt. y b,A5 
Model 28. 5x vergrotend incl. 3 V batt. ' 7.45 
Model 88 50 mm beeldoppervlak 5x vergrotend 
incl, 3 V. batt f 19,90 
Prince Magnifier met enkele lens 
5x vergr. incl. 11/2 V. batt / 2 75 
Indien nog niet verkrijgbaar bij uw handelaar, 
wende men zich tot onderstaand adres, waarna 
de apparaten u worden toegezonden. Zending 
onder rembours, dan wel na ontvangst van het 
verschuldigde bedrag op onze Postrekening 663764 
Indien niet naar genoegen, ontvangt u — bij 
terugzending binnen één week — uw geld terug, 

HANDELSONDERNEMING HONLI 
Mr. Sixlaan 34, Amstelveen, tel. 02964-4570 

Wederverkopers gezocht 

Te koop gevraagd: 

Verzamelingen 
Part i jen ^ Postzegels 
Betere losse 

Loepen nnel handvat ƒ 2,25, ƒ 3,25, 
ƒ 4,75, in etui ƒ 1,50, 3-delig f 2,95. 

Blanco albums met 100 bladen m 
schroefband ƒ 5,50, f 7,50 en 
ƒ 1 2 , - . 

ALBUMS 
Nederland (O.G.) (excels.) ƒ 8,— 

Bondsalbum K 11 8,50 
, ,Hol l and" album 15,— 
Alsv. binnenschroeven . . „ 16,— 
„ D A V O " album „ 22,50 

Groo t insteekboek 
26 X 32 cm 10 bladen 
ieder blad aan 2 zijden 
12 stroken , U,— 
Alsv. 20 bladen , 19,80 

Insteekboekies f 0,60, f 0,90, 
f 1 . - . f 1,50. ƒ 2 , - ƒ 2,50. 
f 3,50. f 4.90, ƒ 7,25. 

Schaubek Europa ƒ 18,— 
Schaubek Overzee , 24,— 
Schaubek Wereld 21 ,— 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEl 

Vraagt toezending 
Schaubek albums. 

gratis prijsHist Gravenstraat 24 — 
Telefoon 43940 — 

Ams te rdam-C 
Gi ro 425549 

I N H O U D 

van dit nummer 
51ste Algemene vergadering van de Nederland
se Bond van Filatelisten-verenigingen 132 
Uitslag van de prijsvraag ten bate van de 
Bondsdagen 1959 ; 136 
Nederland 137 
Zij kwamen van „boven de rivieren" en . , dat 
ging naar Den Bosch toe 138 
De Nederlandse distributiekantoren 140 
Verzamelt u ook Nederland en O.G.? 147 
De Eo-filatelistische afstempeling op Franse 
brieven 148 
Luchtpost 151 
Een „rechtzinnige" stempelmachine 152 
Poststukken 153 
Nieuwe uitgiften 154 
Bonds- en Verenigingsnieuws 157 

Vervolg van aanbieding Nederl . Indië. 1e en 2e gedeelte in maandblad maart en april. 
Extra koopjes en nog 1 0 % korting bij aankoop boven ƒ10,—. 
No 
322a* 
323a" 
strook \ 
foutdruk 
midden 
330a* 
330a* 
344* 
353b(* 
355bf* 
356bf* 

Pri|s 
3,25 
3,25 

an 3 

3,50 
3 ,— 
1 , — 

15,— 
18,50 
14,— 

1,50 
4,50 

1,40 
1,25 

Japanse bezet
ting van Nederl 
Indié 
XI Sumatra 
Algemeen 
11,12,13 
17, 18, 20 
23 5 gId. 
24, 26, 28 
30, 31, 33, 
36 
37/40 

IX Palembang 
10* 0,70 
13* 0,70 
24* 2,50 
25* 0,80 

X Banka en 
Billiton 

4* 
18* rood 
23* rood 
25» 
27* rood 
27* violet 1 , — 
29* violet 1 

Marine 
opdrukken 
Anker 
Bali Lombok 

1,25 
1,25 
0,50 
0,50 
0,80 

1 * 
3* 
3* rood 

18* zwart 
20* rood 

0,50 
0,50 
0,35 
0,35 
1 , — 
0,40 

No Priis 
22* rood 0,35 
24* rood 0,35 
24* zv/art 0,50 
25*1 zwart 0,75 
25* II 0,50 
26* groen 0,35 
27* 0,50 
28* zwart 
28* groen 
31 * zwart 
31* rood 
33* 
34* zwart 
35* zwart 
36* zwart 
XVII Makassar 

0,75 
0,50 
1,25 
0,50 
2,— 
1,75 
2,20 
2,— 

1/2 
65A* 
10/11* 
11R.A* 
17,20,21* 
26, 31* 
32 SA* 
34/35* 
35R.A* 
38* 
38R.A* 
42* 
42R.A* 
44 1 GId. 
Definitieve 
uitgiften 
Sumatra 
1/3* 
8* 
9* 
10* 
11* 
12 

Malakka 
1/10* 
11/12 
13/14 
Java 
1* of 
2* 
3/4 
5/12* 

0,50 
0,75 
0,35 
0,35 
1 ,— 
0,35 
0,50 
0,50 
0,50 
0,40 
0,80 
1 ,— 
2,40 
0,90 

0,25 
0,50 
0,50 
1,25 
1,25 
0,50 

9,50 
«,— 
6,— 

0,45 
0,18 
0,70 

No 
zonder 
no 10 
5/12 
13* 

4,— 
3,— 
0,65 

Grote Oost 
1/11* 
Indonesië 
1/2* 
3/20* 
21/25 
12* 
13* 
15* 
16* 
17* 
23* 
24* 
26/28* 
29/33* 
43/51* 
52/57* 
58/62* 
63/68* 
79/80* 
Riouw 
1/22* 

5,— 

0,25 
6,— 

32,50 
0,95 
0,20 
0,25 
0,35 
0,25 
2,75 
4,20 
0,50 
0,60 
3,50 

2 0 , -
0,90 
1,10 
0,40 

37,50 
Conf. Asia-
Afrika* 
Augustus* 
Pertama* 
Dieren* 
5/90S14st 
R. Kruis* 
1956 
Djokja

karta 
6Kindzeg 
Telegraaf 
Bloemen* 
Geofys. 

Jaar* 
12 juli 
9/4/58* 

1,10 
0,70 
0,70 

1,50 
1 , — 

1 ,— 
'1,40 

0,/5 
0,80 

0,75 
0.65 
0,65 

No 
No 1 
op brief 
No 4 
op brief 
op brief 
Singapore 

Prijs 1 

45,— 

45,— 
uit 
45,— 

Nederlands 
Nieuw-G 
1/3* 
6/8* 
1/9 
10/13* 
10, 12, 13 
14/16* 
14/16 
17/18* 
17/18 
19* 
19 
20* 
20 
21* 
21 
22/24* 
22/24 
25/29* 
26/28 
30/33* 
30, 31 
34/35* 
34/35 
36/37* 
39/42* 
39/42 
43/46* 
43/46 

jinea 
0,40 
0,45 
2,10 
1,10 
0,45 
1,60 
0,65 
1,60 
0,80 
1,20 
0,25 
2,40 
1.25 
5.70 
1,20 

11,— 
11,— 
0,65 
0,25 
1,90 
0.40 
2,50 
1,40 
1,40 
2 — 
2,25 
1,70 
2,— 

Portzegels 1 
1/6* 
1/6 
Nederl. 
Antillen 

2,25 
2,75 

Luchtpost 1 
1/3 45,— 
1/3 en 1X60,— 
1 * 
1 
2* 
3 

10,— 
10,— 
10,— 
10 ' 

No 
I X * 
I X 

Prijs 
15,— 
16,— 

Alle exemplaren 
worden van 
mijn garantie
stempeltje 
voorzien 
4/16* 13,50 
14 schaars 1,75 
17* 
17 
18/25 
26/40* 
26/27* 
28* 
30* 
32* 
33* 
34* 
26/28 
29 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
40 
41/44* 
41/44 

Ie dag van uit
gifte first day 
cover van]^Wil-
lemstad naar 
Aruba 
41/44 
45/52* 
op Ie dag 
envelop 
53/68' 
69/82' 
83/88' 

9.— 
7,50 

65,— 
50,— 
0,50 
0,40 
0,55 
0,90 
1,40 
1 , — 
0,40 
0,30 
0,40 
0,55 
0,40 
0,20 
0,80 
1,30 
3,— 

17,— 
21.— 
22,50 

30,— 
12,50 

17,50 
12,50 
9,— 

270,— Java Tour 0.65 
Thomas .,, . | o ,_ Portzegels 

Cup* 0,65 1 ^g_ 1̂ 3 4 75 _ 
Noodport 2* 10,— 4 Type I 90,. 

etiketten 1951 2 10,— 7 49, 
* betekent ongestempeld, geen aanduiding is gestempeld. Alle zegels in prima staat. 
Voorgaande aanbiedingen blijven geldig, zolang voorradig. 
Voor belegging interessante partijen. Voorradig zegels van de gehele wereld na 1955 niet 
meer. Alle Philatelistische benodigdheden verkrijgbaar. Albums supplementen enz. ver
grootglazen. Dit jaar wil ik met de postzegelhandel eindigen vandaar de zeer goedkope 
aanbiedingen. Bovendien bij aankoop boven ƒ10,— nog 1 0 % extra korting. 
Profiteer van deze extra gelegenheid. De niet aangegeven zegels in deze aanbieding zijn 
in geringere hoeveelheid voorhanden en leverbaar op bestelling. 

HENDRIK V A N DER LOO's 
Postzegelhandel - Philatelistisch Bureau 

Laan van Nieuw Oost Indië 50, Den Haag. Telefoon (01700) 850190. Giro 24392. Bankiers 
R. Mees en Zoonen, Ned. Handel Mij Bijk. Herengracht. 
Te bereiken vanaf Station Holl. Spoor, bus 4 en van Staatsspoor lijn 6 en 17. Bezoek liefst 
na telefonische afspraak. 
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Nederlandsch maandblad voor 

Philatelie 
Waarin opqenomen „DE PHILATELIST" 

Correspondentie over het blad naar 

HOOFDREDACTEUR-ADMINISTRATEUR 

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 lijnen) - Posfgiro 37758 

RAAD V A N BEHEER 

Secr. Godel indeweq 44 - Naarden 

Penningmeester; Hyacintplein 5 - Breda 

Gi ro 344900 

Verschijnt de vijft iende van iedere maand 

ABONNEMENTSPRIJS 

Gratis voor de leden 

van aangesloten vereniqinqen 

Voor niet-aanqeslotenen (bi j voorultbetalinq) 

franco per post per jaar f 10,—. 

Afzonderl i jke nummers lopende jaar 

en voorafqaande jaar f 1 ,—. 

Nummers van vorige jaargangen, 

voor zover voorradig 

per nummer f 0,25, alles plus port i . 

36e jaargang - mei 1959 (417) 

1 
1 

1 

De Algemene Vergadering van de Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen benoemde op 

17 april 1959 
tot 

ERE-LEDEN 
de Heren 

L. H. THOLEN 
D. J. G. VERZIJDEN 
Joh. SPOORENBERG 

Het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie beschouwt het 
als een zeer grote eer, dat de hoogste onderscheiding die de 
BOND kan toekennen en voor de eerste keer in haar geschie
denis heeft toegekend, ten deel is gevallen aan onze Voorzitter, 
Secretaris en Penningmeester, nadat in het afgelopen vereni-
gingsj aar onze Heer 

J. EIJGENRAAM 
vereerd werd met de WALLER-medaille. 

Namens de RAAD VAN BEHEER, 

P. L. Backer, 
vice-voorzitter 
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f e n verrassend momenfi 

Den Bosch heeft een eigen sfeer 
Wij waren op 17, 18 en 19 april j.1. in 's-Hertogenbosch 

ter bijwoning van de Bonds- en Filatelistendagen met het 
gevolg, dat nu de taak op ons rust u daarvan verslag uit 
te brengen. 

Heeft u al eens in Den Bosch een ontvangst medege
maakt? Zo ja, dan begrijpt u de moeilijkheid om dat onder 
woorden te brengen; zo neen, dan zullen onze woorden u 
zeker niet de indruk kunnen geven hoe de sfeer daar eigen
lijk is. 

Aangezien een chronologische opsomming van hetgeen we 
daar beleefden zeker niet de juiste manier zou zijn om u die 
sfeer duidelijk te maken, zullen wij die manier niet kiezen 
voor ons verslag, maar daartoe uit de volheid der gebeur
tenissen datgene grijpen, dat u misschien enigszins kan 
helpen om de sfeer van Den Bosch te begrijpen. 

Den Bosch heeft ons ontvangen, en dat wil dus zeggen, 
dat de deuren van het oude, deftige stadhuis voor de afge
vaardigden naar het Bonds-congres, alsmede hun dames, 
werden geopend en de congressisten namens het gemeen
tebestuur officieel werden ontvangen. Het was wethouder 
Dr. H. van Velthoven, wethouder voor Culturele zaken, die 
namens de burgemeester het gezelschap ontving te midden 
van de prachtige, waardige entourage welke dit stadhuis 
oplevert. In zijn toespraak excuseerde hij de burgemeester, 
die tot diens spijt verhinderd was hier aanwezig te zijn. 
Hij wees er op, dat Den Bosch een eigen sfeer heeft, een 
sfeer van arbeid en van levensvreugde. Deze twee begrippen 
gaan hier in sterke mate tezamen, getuige de sterke ont
wikkeling van de stad, maar ook de vrolijkheid welke hier 
heerst. 

Deze beide eigenschappen, arbeid en levensvreugde, 
meende spreker ook in de filatelie te hebben kunnen waar
nemen. Hij zag daarin een vrijetijdsbesteding die ar
beidzaamheid eiste, maar tevens een blijde ontspanning 

5 1 s t e ALGEMENE ^ 

Welkom namens het qemeenfebeifuvr. 

FILATELISTEN-VERE 

gaf. Hij vond dan ook, dat de filatelie als voorbeeld kan 
gelden voor een uitstekende vrijetijdsbesteding. 

Hij prees het besluit dat was genomen om dit jaar het 
congres in Den Bosch te houden en wenste de congressisten 
aangename en nuttige dagen. 

Nadat de Bondsvoorzitter, Drs. W. J. Bijleveld, had gewe
zen op de bekendheid van deze stad in de filatelie door de 
zgn. Bossche tanding, bracht hij dank aan het gemeente
bestuur voor deze ontvangst en sprak de beste wensen uit 
voor de bloei van de stad. 

Hierop gingen de deuren van een nevenvertrek open en 
onder luide toejuichingen maakte „Zoete, lieve Gerritje'' 
aan de arm van „De eerste boer de beste" haar entree te 
midden der gasten. Uit haar korfje werd de Bossche koek 
gepresenteerd en ter verfrissing verscheen de echte Bossche 
„brandewijn met suiker"! 

Een waardiger en hartelijker ontvangst dan Den Bosch 
aan haar gasten heeft bereid is moeilijk denkbaar, want 
duidelijk bleek op deze ontvangst de waarheid van hetgeen 
de wethouder had gezegd: Den Bosch heeft een eigen sfeer.. 

De Bondsvergadering beleeft een paar hoogtepunten. 
De afgevaardigden naar de 51e vergadering van de Neder

landse Bond van Filatelisten Verenigingen waren echter 
ook voor ernstiger zaken naar deze stad getrokken. Dat 
bleek tijdens de vergadering, welke in de namiddag van 
vrijdag 17 april j.1. in een zaal van het Casino aan de Parade 
werd gehouden. Was het wellicht de schaduw van de prach
tige, in de nabijheid staande St. Jan, die maande tot bezin
ning? 

Wij zullen u hier niet lastig vallen met een verslag van 
alle stukken die ter tafel werden gebracht, zoals herkie
zing van aan de beurt van aftreden zijnde bestuurs- of 
commissie-leden, financiële verslagen, enz. enz., want daar
over zal te zijner tijd de Bondssecretaris wel een woordje 
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tRGADERING VAN DE NEDERLANDSE BOND VAN 

Een deel van de geleerde heren der fury. De bekerwinnaar was dol-qelukklq. 

IINGEN - 46ste NEDERLANDSE FILATELISTENDAG 

spreken in zijn vergaderingsverslag. Toch willen wij hier 
enkele gebeurtenissen niet onvermeld laten, temeer waar 
bii één daarvan ook het Maandblad is betrokken. 

Op voorstel van het bestuur werd door de vergadering 
besloten de heren L. H. Tholen, D. J. G. Verzij den en J. Spoo-
renberg, resp. voorzitter, secretaris en penningmeester van 
de Raad van Beheer van het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie, tot ere-lid van de Nederlandse Bond te benoe
men, zulks naar aanleiding van het door hen verrichte werk 
dat in juni 1958 resulteerde in de uitgave van het prachtige 
Bonds-jubileumnummer van het Maandblad, ter gelegen
heid van het 50-jarig bestaan van de Bond. In zijn van grote 
waardering getuigende toespraak, waarbij hij aan betrok
kenen het besluit van de vergadering mededeelde, wees de 
voorzitter er op, dat de Bond, die als leden alleen „vereni
gingen" kent, nu voor de eerste maal „personen" tot ere
lid had benoemd. Hij liet zijn woorden vergezeld gaan van 
de aanbieding aan ieder dezer heren van een fraai wandbord. 

Een tweede bijzondere gebeurtenis was de aankoop van 
een belangrijke filatelistische bibliotheek, waartoe enkele 
vooraanstaande filatelisten hun medewerking hadden ver
leend door een bedrag bijeen te brengen waardoor dit 
unieke bezit niet buiten de landsgrenzen zou verdwijnen. 
Niet alleen, dat dit op zichzelf reeds van grote betekenis 
voor de Nederlandse filatelie was, belangrijker was nog 
het feit, dat gezien de grote financiële offers die door de 
Bond daartoe moesten worden gebracht, een groot aantal 
afgevaardigden namens hun verenigingen spontaan een bij
drage in de kosten van aankoop toezegden, zodat de Bonds-
financiën een niet al te grote aderlating zouden behoeven 
te ondergaan. Treffend was dit bewijs van steun, dat door 
de verenigingen aan het Bondsbestuur werd betoond, en 
waaruit een geest van samenhorigheid sprak, welke voor 
Ben Bond zo zeer gewenst en zo hoogst belangrijk is. 

De Filatelistendag houdt haar traditionele Bekerwedstrijd. 
Zaterdag, 18 april, was gereserveerd voor de 46e Neder

landse Filatelistendag, welke dag ook dit jaar door de 
Bondsvoorzitter met een korte inleiding werd geopend. De 
ochtend was bestemd voor de jaarlijkse Bekerwedstrijd, 
waarvoor zich ditmaal vijf mededingers hadden aange
meld, onder wie de winnaar en houder van de beker in 
1958. Nadat in vlot tempo een jury van 10 filatelisten 
door de voorzitter was samengesteld, werd de loting voor de 
volgorde waarin de deelnemers hun voordracht zouden hou
den verricht en bracht het volgende resultaat. 

Als eerste spreker werd aangewezen de heer J. C. SCHÄ
FER (Amsterdam) die tot onderwerp had gekozen: „Post
zegels van twaalf landen in één stad", waarin hij een kort 
overzicht gaf van de postdiensten welke in Jeruzalem heb
ben gewerkt. 

De tweede spreker was de heer J. F. CLEY ('s-Hertogen-
bosch), winnaar van de beker in 1958, die ditmaal tot on
derwerp had gekozen: ,,Enige beschouwingen over proeven 
van Nederland en Overzeese Gebiedsdelen in hun filatelistisch 
verband". In een zeer interessante lezing wees spreker op 
het belang van de studie der postzegelproeven, waarbij hij 
er op wees, dat de V2 cent 1869 in tanding 14 x 14 waarschijn
lijk tot de proeven moet worden gerekend. 

De derde spreker was de heer R. A. van ROMPAY (Me-
chelen-België), die tot onderwerp had gekozen „Corrientes", 
een over het algemeen weinig bekend postzegelgebied, waar
van hij aan de hand van diverse besluiten de zo merkwaar
dige zegels uit Zuid-Amerika behandelde. 

De vierde spreker was de heer J. A. D. KRAJENBRINK 
(Leiden), die met het onderwerp „De Nederlandse brief
wisseling in Indië gedurende het tijdvak 1945-1949" als het 
ware een vervolg gaf op zijn lezing van het vorige jaar. 
Hij deed uitkomen hoe chaotisch de postdienst na de capi-
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tulatie der Japanners in Insulinde was, waartoe hij ver
schillende unieke stukken vertoonde. 

De vijfde spreker was de heer Mr. H. J. BERNSEN 
Cs-Hertogenbosch) met het onderwerp: „De Postmerken 
van 's-Hertogenbosch, proeve van een studiemethode", waar
in hij diverse stempels van deze stad besprak. 

De plaatsruimte laat ons niet toe hier verder op deze le
zingen in te gaan, maar wel willen we melden, dat alle 
voordrachten van diepgaande studie getuigden en een groot, 
belangstellend publiek wisten te boeien. 

De hierboven reeds gememoreerde ontvangst van de con-
gressisten op het stadhuis was oorzaak, dat de mededeling 
van de uitspraak der jury tot de namiddagbijeenkomst 
moest worden uitgesteld. 

Het was een van blijdschap stralende overwinnaar, die 
zijn dochtertje in zijn vreugde deed delen, toen de voorzitter 
bekend maakte, dat door de jury de heer Mr. H. J. BERN-
SEN als winnaar van de beker was uitgeroepen. Het ver
heugde de voorzitter dat, hoewel de vorige bekerhouder zijn 
bezit niet had kunnen verlengen, de beker toch in 's-Herto
genbosch bleef, tot eer van de 's-Hertogenbossche Vereni
ging van Postzegelverzamelaars. Vermelden wij nog, dat de 
heer J. F. Cley de tweede, en de heer R. A. van Rompay de 
derde prijs verwierf. 

De Gilde viert 
Op het toneel de vendels en attributen van het St. Cathari-

na-gilde uit Vugiht, in de zaal daarvóór gildebroeder J. van 
de Mortel met sjerp en versierselen. Zo was het toen de 
heer v. d. Mortel, voorzitter van de 's-Hertogenbossche Ver
eniging van Postzegelverzamelaars in de namiddag van za
terdag 18 april zijn lezing aanving over „De schutters
gilden". 

Als band tussen de filatelie en zijn lezing over de gilden, 
wees spreker op een drietal postzegels van Zwitserland, 
waarop vendels voorkomen. Maar meer speciaal wilde 
spreker een en ander over de gilden en hun tradities en 
gebruiken vertellen, omdat de volgende dag door het St. 
Catharinagilde te Vught het vendelzwaaien aan de congres-
sisten zou worden vertoond. 

Het ligt niet op de weg van dit maandblad u een verslag 
van deze voordracht te geven, daar dit te ver buiten de 
filatelie voert. Wij willen daarom alleen memoreren, dat 
spreker met gloed van overtuiging sprak van zijn geliefd 
gilde, en duidelijk maakte, dat van folklore geen sprake 
is, maar dat de gilde een levend iets is, met gebruiken 
waarvan men de diepere betekenis moet kennen om te 
begrijpen wat men ziet. Gloedvol schilderde spreker o.m. 
de ontvangst in Den Bosch door de Brabantse Gilden van 
H.M. Koningin Juliana, iets dat zo diep tot de harten van 
de gildebroeders sprak. 

Dat deze voordracht, die velen had ontroerd, in de smaak 
was gevallen bleek wel uit het langdurig applaus dat spre
ker na beëindiging daarvan ten deel viel en de vele handen 
welke hij te drukken had, die hem tot dank werden toegesto
ken. 

In aansluiting hierop willen wij tevens melding maken 
van de ontvangst der congressisten op het kasteel Mauril? 
te Vught op zondagmiddag, 19 april, waar de heer Burge
meester van Vught zich bereid had verklaard hen te ont
vangen om de vendelgroet te aanschouwen, welke aldaar 
door bovengenoemd gilde zou worden gebracht. 

Wij zijn burgemeester, Jhr. Mr. F. J. van Rijckevor-
sel, grote dank verschuldigd niet alleen voor zijn woorden 
van hartelijk welkom en zijn bereidheid ons het vendel
zwaaien te doen vertonen, maar ook, dat hij zo welwillend is 
geweest enige uren op de komst van de congressisten te 
wachten, die door diverse omstandigheden zo laat op het 
kasteel aankwamen. 

Gelukkig hadden de filatelisten bij de gastheer een streep
je voor, daar hij • verklaarde ook zelf postzegelverzamelaar 
te zijn. 

Een prachtig moment was het, toen gildebroeder v.d. 
Mortel aan het hoofd van het vendel, zelf de trom roe
rende, de poort van het kasteel binnenschreed, gevolgd door 
lansdrager, vendeldragers en gildebroeders, allen de ver
sierselen van het gilde medevoerende. 

Na een toespraak van de burgemeester, de bondsvoor
zitter en gildebroeder v. d. Mortel, die daarbij toestemming 
kreeg om de vendels voor de koning te doen zwaaien, ving 
het vendelzwaaien aan. Hoe goed het was geweest dat de 
heer v. d. Mortel ons de vorige dag een en ander hierover 
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Zii die vielen werden niet vergelen. 

De gilde rukt de poorf binnen. 

Nog werd een keurig défilé uitgevoerd, waarbij het krani
ge vrouwelijke pijperskorps wel zeer opviel. En toen ging 
het achter de muziek onder vrolijke tonen in optocht naar 
het Casino, waar die dag met het Bondsdiner zou worden 
besloten. Tot afscheid werd voor de deuren van het Casino 



Alle foto's 
„FARLA", Den Bosch 

De vaandeh zwaaien. 

door de Harmonie nog een lustig nummertje geblazen, zo
dat in opgewekte stemming de dinerzaal werd betreden. 
Een schrikkelijk veurnaome voejerpertij. 

Het was tegen zeven uur in de avond toen de ongeveer 140 
gasten aan de tafels hadden plaats genomen en de Bonds
voorzitter .het welkomstwoord sprak. 

Getrouw aan de goede gewoonte stelde hij voor ook thans 
weer een telegram van hulde en trouw te zenden aan H.M. 
de Koningin, welk voorstel met een driewerf hoera werd 
bekrachtigd. 

Bijzondere woorden van welkom richtte de voorzitter 
vervolgens tot de wethouder van Den Bosch als vertegen
woordiger van de gemeente. Dr. H. van Velthoven, alsme
de tot de hoofd-directeur Posterijen de heer L. Th. Hool-
boom, de voorzitter van de Stichting Het Nederlandse Post-
museum, de heer T. van Houwelingen, de directeur van 
dat nuseum, de heer Dr. R. E. J. Weber, de directeur van het 
PTT-kantoor te 's-Hertogenbosch, de militaire commandant 
van deze stad en „Zoete, lieve Gerritje" maar nu „in 
civiel". Ten slotte werden ook de nieuwe drie ere-leden 
extra begroet. 

Dat de heer v. d. Mortel de taak van tafelpresident 
kreeg toegewezen wees bij voorbaat al in de richting van 
een plezierige avond. Aan zijn verzoek om zo min mogelijk 
toespraken te houden en zo veel mogelijk van de dis te ge
nieten, werd gaarne voldaan. 

Wij zullen ook ditmaal niet alle sprekers noemen die het 
woord aan deze dis hebben gevoerd. Een uitzondering willen 
wij maken voor de Hoofd-directeur Posterijen voornoemd, 
opvolger van de heer F. A. Hofman, die als zodanig vroeger 
veelal placht aan te zitten. De heer Hoolboom zeide te 
weten, dat de heer Hofman steeds in prettige verstandhou
ding stond tot de Bond. Hij wilde gaarne deze traditie voort
zetten en verklaarde steeds bereid te zijn tot overleg en 
samenwerking. 

£en ontroerend woord over de qilden. 

Oeteldonk leeft nog 
Nauwelijks was de „voejerpertij" het lekker deurzichtig 

suupke gepasseerd ol de deuren van de zaal gingen open 
en in vol ornaat, met kleurige banieren, kwam de Oetel-
donkse fanfare de zaal ingemarcheerd om met vrolijke to
nen de stemming te verhogen. Welnu, dat gelukte wonder 
wel, want het duurde niet lang of de stoelen werden ver
laten en de echte Bossche vrolijkheid wist een ieder mede 
te nemen in de lange rij achter de muziek door de zaal. 

De stemming was er meteen goed in om de zaal niet meer 
te verlaten tot het einde van de „voejerpertij". 

Dat deze verrassing zelfs buiten medeweten van de tafel
president was georganiseerd door de directeur van het 
PTT-kantoor Den Bosch, die het muziekkorps van de Bos
sche PTT hiertoe bereid had gevonden, mag zeker wel ex
tra worden vermeld. 

Later in de avond werd nog eenmaal achter de Oeteldon-
kers aangegaan en gedanst tot grote vreugde van alle gas
ten. 

Toen het „kumke koffie" het einde der maaltijd aankon
digde en enkele gasten zich moesten reppen om nog de 
trein te halen welke hen weer naar hun haardsteden zou 
terugvoeren, was het voor vele anderen nog te vroeg om het 
bed te gaan opzoeken en werd elders in het Casino en in an
dere gelegenheden de gezelligheid voortgezet, e n . . . . gezel
ligheid kent geen tijd. Dat ondervonden ook enige Bosse
naren met hun dames toen zij huiswaarts wilden keren 
beschermd door het nachtelijk duister, maar helaas was dit 
duister niet duister genoeg om hen te onttrekken aan het 
wakend oog van de H. Hermandad, die zich gedrongen ge
voelde hen naar haar paleis te voeren voor een uurtje opont
houd. Gelukkig zagen wij deze boosdoeners de volgende 
dag weer opgewekt terug. 

Een tocht door Den Bosch en omstreken. 
Nadat de zondagmorgen door een ieder naar eigen in

zicht was besteed, werd in de namiddag van die dag weer 
tezamen gekomen op de Markt om in een tweetal auto
bussen de stad en haar omgeving te bezichtigen en zich 
ten slotte te begeven naar het kasteel Maurik tot het gade
slaan van de reeds hierboven beschreven vendelgroet. 

Na eerst enkele interessante plekjes in de stad in ogen
schouw te hebben genomen werd door een prachtige om
geving naar Vught gereden en een bezoek gebracht aan 
de fusilladeplaats. Door de Bondsvoorzitter werd te dezer 
gelegenheid een krans gelegd aan de voet van het daar opge
stelde monument ter nagedachtenis aan hen, die voor ons va
derland het leven lieten. Hoewel het reeds 14 jaar geleden 
is dat de oorlog eindigde, was het toch ontroerend zich 
te weten tegenover de plaats waar de vijand aan vele van 
onze goede landgenoten het leven had ontnomen door hen 
te fusilleren. 
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Na dit bezoek werd naar kasteel Maurik gereden en na 
afloop van het daar genotene werd afscheid genomen om 
naar de diverse haardsteden terug te keren. 

Wat allerlei. 
Alvorens ons verslag te besluiten willen wij nog me
dedeling doen van enkele punten die ons nog het vermelden 
waard lijken. 

In de eerste plaats is er dan de mededeling van de Bonds
voorzitter inzake de WALLER- en de COSTERUS-ME-
DAILLE. Zowel het Bondsbestuur ten aanzien van de Wal-
ler-medaille als het Kapittel voor de Costerus-medaille ten 
aanzien van de Costerusmedaille hadden geen aanleiding 
gevonden deze onderscheiding dit jaar toe te kennen. 

Dan willen wij gaarne nog vermelden, dat de Bossche 
vereniging een paar uitstapjes had georganiseerd hoofd
zakelijk bedoeld voor de dames der congressisten, alsmede 
voor hen die de vergadering op vrijdag en de lezingen op 
zaterdag niet bijwoonden. Op vrijdag werd een bezoek ge
bracht aan de Heinekens Brouwerij in Den Bosch waar onder 
deskundige voorlichting de brouwerij in ogenschouw werd ge
nomen en de bierfabricatie met alles wat daar aan vast 
zit werd verklaard. Natuurlijk bleef een proef van het be
roemde nat niet achterwege. 

Op zaterdag werd in de namiddag een bezoek gebracht 
aan de fraaie Kathedrale Basiliek van St. Jan, waar even
eens een deskundige rondleiding plaats had, terwijl daarna 
een bezoek volgde aan de Illustre Lieve Vrouwe Broeder
schap van 1318, Zwanenbroederhuis te Den Bosch. 

Beide bezoeken vielen bij de deelnemers zeer in de smaak 
en het initiatief van de Bossche vereniging werd ten zeerste 
gewaardeerd. 

Tenslotte willen wij nog melding maken van het feit, dat 
tijdens de Filatelistendag op zaterdag 18 april in het Casino 
een tijdelijk postkantoor was gevestigd waar de ter post 

1. Een portzegel is een zegel van de posteryen, dus valt 
onder het algemeen begrip „postzegel". De portzegel 
doet dienst als administratief verrekenzegel, en is als 
zodanig een dienstzegel van de posterijen. (3) 

2. Deze zin kan zowel op de eerste emissie van Nederland 
als op die van Luxemburg betrekking hebben (beide 
van 1852). In het eerste geval luidt het antwoord: ,.het 
postwezen" (zie Ned. Mbl. v. Phil., Jubileumnummer-
1958, pg. 43), in het tweede geval luidt het antwoord: 
„deze vorst" (het watermerk is hier een W). (3) 

3. Op de 9 cent-zegel ziet men een vloot van vijf schepen 
die op New-Foundland aankomt. Deze waren inderdaad 
vertrokken (zie 8 cent-zegel), maar één schip keerde 
terug, slechts vier schepen kwamen aan. De 9 cent toont 
dus de vloot die uit Engeland vertrok, hetgeen niet 
behoeft in te houden, dat hierop het moment van ver
trek is vereeuwigd. (2) 

4. De „Bossche tanding" werd niet gebezigd, maar wel een 
particuliere Bossche perforatie. De tanding kan pas 
ontstaan door het scheiden van de adresstroken. (2) 

5. Dat de belegerde Parijzenaars in hun benarde omstan
digheden kans zagen vele tientallen balonnen te be
mannen en op te laten getuigt zeker van een energieke 
houding. Het contact met de buitenwereld kwam hoofd
zakelijk tot stand door het meezenden van brieven, dit 
was niet uniek, aangezien de belegerden van Metz in 
augustus 1870 hen hierin waren voorgegaan. Alleen 
het meevaren van bemanning was uniek. „Energiek" 
past dus het beste in de zin. (1) 

6. De „luchtpost"zegels van 1921 waren tot 1 juni 1922 
uitsluitend vliegzegel. Sedert 1923 kon men ze gebrui
ken als gewone frankeerzegel, echter ook voor vlieg-
brieven. In het algemeen genomen kan men niet zeg
gen, dat deze zegels op ,,echt gevlogen brief" belangrijk 
waardevoller zijn dan op gewone brief (wel vóór 1 juni 
1922); wel kan men stellen, dat ze op gewone brieven 
veel meer voorkomen dan op luchtpostbrieven. (1) 

bezorgde stukken met het speciale stempel, in ons vorige 
nummer afgebeeld, werden voorzien. De door de Bossche 
vereniging verkrijgbaar gestelde enveloppen en kaarten 
riepen herinnering op aan de zgn. Bossche tanding. 

Gaarne besluiten wij dit verslag, dat helaas vanwege de 
beschikbare plaatsruimte in ons Maandblad zeker geen volle
dig beeld kan geven van deze Bondsdagen, met de woorden 
van lof tijdens het Bondsdiner gesproken, dat het voor de 
organisators van de volgende Bondsdagen, welke ver
moedelijk te Leiden zullen worden gehouden, niet gemak
kelijk zal zijn de Bossche dagen te evenaren. 

De H-R. 

7. Of met keus „keuze" of biljart„keus" wordt (worden) 
bedoeld, blijkt niet uit de zin. In het laatste geval 
passen de woorden service en verscheidenheid beide. (3) 

8. „Opensluiten" is goed Nederlands als men het werk
woord „sluiten" opvat in de zin van „een sleutel in een 
slot nuttig aanwenden" (zie het Groot-Nederlands-
Woordenboek). (3) 

9. Een afgestempelde postzegel op een brief behoudt zijn 
waarde als frankeermiddel: men kan de brief zonder 
opnieuw te frankeren aan een nader adres doorzenden 
of aan de afzender retourneren. (2) 

10. Filatelie heeft een ideëel doel, we hebben hier te doen 
met een liefhebberij. Men kan er ook een economisch 
doel mee beogen, maar dat is geen wezenskenmerk van 
de filatelie, het is een subjectief doel. Ideëel is daarom 
in ieder geval beter, omdat de bewering: filatelie heeft 
een economisch doel, in haar algemeenheid onjuist is. 

(1) 
De totale oplossing is dus: 

3—-3 — 2 — 2 — 1 — 1 — 3 — 3 — 2 — 1. In totaal: 21. 
Notaris R. H. J. Lamers te 's-Hertogenbosch, die de 

ingezonden kaarten controleerde, maakte aan het Bonds
diner, op 18 april j.1. bekend, dat geen foutloze formulieren 
zijn binnengekomen, doch dat er zeven personen waren, 
die ieder één kolom hebben ingezonden met acht goede 
antwoorden en één persoon, die twee kolommen met acht 
goede antwoorden had ingezonden te weten: 
1. W. Reede, Helvoirtseweg 51, Vught; 
2. J. Peterse, Heiweg 8, Vught; 
3. D. Snelleman, Bethaniestraat 9, Zeist; 
4. N. Schuurmans, Schaarhuisstraat 12,0rthen: 
5. E. ten Cate, Wierdensestr. 51, Amelo (met 2 kolommen); 
6. M. Brouwer, Rijksstraatweg 363. Harendermolen (Gr.); 
7. Mr. T. W. Lodder, Heerenstraat 113, Groningen; 
8. H. Kuypers, Boschlaan 8, Vught; 
zodat ieder 1/9 deel van de daartoe bestemde opbrengst 
ontvangt. 

UITSLAG van de prijisvraag ietn bate van de Bondsdagen 1959 
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Nederland 
Rubriekredacteur: 

J. Eijgenraam, 

Nieuwe Haven 123-a, 

Schiedam. 

NATO-zegels uitgifte 1959. 
Zoals in ons maartnummer aangekondigd, verschenen 

deze frankeerzegels op 4 april j.1. 
Velranden: 

Voor beide waarden ontbreken thans de voorheen gebrui
kelijke plaat- (of) etsingnummers alsmede de aanduiding 
L (links) en R (rechts) van de veldelen. Wij kunnen dus 
slechts aan de tanding zien of wij met een linker of rechter 
veldeel te doen hebben. Ondanks vele pogingen die wij heb
ben aangewend hebben wij tot heden slechts één type vel
deel gezien n.1. „rechts" waarbij de tanding aan de linker
zijde van het vel doorloopt. 

Wij kunnen deze voor beide waarden als volgt beschrijven: 
boven- en linkerrand doorlopend; rechts gelijk, onderrand 
één gaatje. 

Ponstekens zijn voor beide waarden in de onderrand aan
gebracht. 

Markeerboogjes voor beide waarden boven zegel 5 
idem onderrand onder 5e zegel. 

Bij de 12 cent waarden vonden wij een kruisvormig teken 
(blauw met gele onderkleur) boven zegel 5 en onder zegel 
3 (respectievelijk boven- en onderrand). 

Bij de 30 cent vonden wij deze kruisvormige tekens in de 
kleuren van de zegel (ondergrond rood, daaroverheen 
blauw) in de onmiddellijke nabijheid van de markeerboog
jes, zowel boven als onder. 

Druktoevalligheden. Van verschillende kanten werden wij 
opmerkzaam gemaakt op z.g. „afwijkingen" over het al
gemeen puntjes en streepjes. Op de aangeduide plaatsen 
waren deze afwijkingen echter niet meer aanwezig; wel 
vonden wij die op enkele andere plaatsen in het vel. Wij 
moeten er dan ook van afzien deze kleine onvolkomenheden 
bij de druk nader te beschrijven. 

Zomerpostzegels 1959. 
Wij geven hierbij de afbeelding van de op 11 mei jl. 

verschenen Zomerzegels 1959. 

NEDERLAND 
4cH 

NEDERLAND 

NEDERLAND 
6^4 

' t . I' 

NEDERLAND 

NEDERLAND 

Ned. Nieuw-Guinea, Unie-Slaten, Ned. Indië en 
Rep. Indonesia (tot 10.8.'54). 
Rubriekredacteur: 
A. J. Uylen, Herrn. Heijermanslaan 6, Eindhoven. 

NEDERLANDS NIEUW-GUINEA 
Nieuwe waarden 

Naar wij vernemen zal de serie postzegels met afbeelding 
van een paradij svogel binnenkort worden voortgezet met 
enkele waarden waarop een kroonduif is afgebeeld, n.1. 
7 c. terra cotta, blauw en purper 

12 c. groen, blauw en purper 
17 c. lila, blauw en purper. 

SURINAME 
Hogere waarden in nieuw type 

Het Surinaamse dagblad „De West" weet het volgende te 
berichten: 

Op de Surinaamse frankeerzegels in hogere waarden (een 
gulden, een gulden en vijftig cent, twee gulden en vijftig 
cent, vijf en tien gulden) komt nog steeds de beeltenis van 
Prinses Wilhelmina voor. De Surinaamse Posterijen vinden 
het juister wanneer op de zegels de afbeelding van de rege
rende Vorstin staat. Stappen zijn ondernomen om de zegels 
met Prinses Wilhelmina te vervangen door de beeltenis van 
Koningin Juliana. 

Reeds is, zo vernemen wij van welingelichte zijde, een 
proefdruk ontvangen, goedgekeurd en opdracht gegeven tot 
het drukken van de nieuwe uitgave. 

Het streven was om de nieuwe zegels voor het eerst uit 
te geven op de vijftigste geboortedag van Koningin Juliana 
op 30 april. Dit kon helaas niet meer geschieden. 
Wel verwacht men, dat zij uiterlijk midden mei a.s. in circu
latie zullen zijn. 

De „oude" zegels zullen tegelijk worden ingetrokken. 

REPUBLIEK INDONESIA 
Riauw 

Van de open opdruk (zie afbeelding) zijn tot op heden 
in de dierenserie verschenen de 5, 10, 20, 25, 30 en 50 sen. 
Wij vestigen de aandacht op deze opdruk, daar deze bijna 
niet opvalt op de bruine en grijsachtige waarden, en dus 
licht over het hoofd kan worden gezien. 

NEDERLANDSen OOST-INDIË 
Van de ƒ 2,50 opdruk op ƒ 2,50 van Nederland (Cat. no. 

37A) werd ons een dubbele perforatie getoond, welke wij 
hierbij afbeelden. Daar gezien de perforatie hiervan ver
moedelijk meerdere exemplaren bestaan, zouden wij gaarne 
vernemen of deze bij onze lezers bekend zijn. 

WAARSCHUWING 
VAtlCAAN. 

The Philatelic Exporter meldt het op de markt in Amerika 
verschijnen van de 5 en 85 L. van de St. Pieterskerk-serie 
met daarop aangebrachte zwarte rand als teken van rouw 
voor Z.H- Paus Plus XII. Deze rouw-zegels zijn nimmer 
door het Vaticaan uitgegeven en zijn particulier maakwerk! 
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Zij kwamen 
^••rrv.j'^tiwrvmi'^^'XiKxirx.vJxiiespia^^ ■ 

van j.,boven de riwieren' en o • • 

„Zoete lieve Cerrit'ie" en „den eersten boer den besten^' 
in zondaqs kostuum. 

4i 

> ^ 

. ^ 1̂  
1 ^̂ ^ ,., 

Cerritje en haar koer in civiel 

Zij wist dat pappie winnen zou. 

Een aubade die schitterend was. 
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In het november 1958nummer lazen 
wij naar aanleiding van het 65jarig 
bestaan van „Breda" 

„zouden de grote rivieren nu werke
lijk zo sterk als filter werken, dat het 
onderwerp, dat op het F.I.P. congres 
in Brussel werd aangesneden, nl. de 
Filatelie en de Mens, wèl tot Breda 
is doorgedrongen en niet tot boven do 
grote rivieren?" 

Nä de Bondsdagen in 'sHertogen
bosch moet geconstateerd worden: „DE 
GROTE RIVIEREN WERKEN ALS 
FILTER". 

In Den Bosch was het èn filatelie èn 
de mens, maar zonder aan de filatelie 
iets tekort te willen doen; de mens 
op zijn best. 

Vrolijk  vriendschappelijk  spon
taan  eerlijk. 

Het blijkt dat, indien men zich in de 
richting van het Zuiden begeeft onze 
„vernis" door de grote rivieren opge
lost wordt; want wat zouden onze bu
ren en ambtgenoten van al die „skrik
keluk veurnaome gaasten" van boven 
de rivieren aan de „voejerpertij" gezegd 
hebben, indien zij in het Casino waren 
binnengekomen tussen het stuk „koei
bist" en „kauw bevroren pap". 

Och. . . . ook zij zouden de rivieren 
gepasseerd zijn; ook bij hen zou de ver
nis opgelost zijn. 

Gelukkig behoeven wij van deze da
gen geen „verslag" te geven, want de 
ernst en de luim wisselden elkaar zo 
snel af dat van enige regelmaat geen 
sprake was. 

Wij willen met anders dan maar wat 
vertellen. 

Het begon met een plechtstatige al
gemene vergadering met verslagen 
van alle mogelijke functionarissen, die 
het zo goed hadden gedaan, dat de ver
gadering bij elk punt alleen goedkeu
rend een applaus kon geven. 

Zoals elk onderdeel van deze Bonds
en Filatelistendagen had ook deze ver
gadering zijn verrassingen. 

De eerste was dat, nadat „betrok
kenen" de zaal uit waren „gelokt", de 
Algemene Vergadering besloot DRIE 
ERELEDEN te benoemen. Na een 
gloedvolle toespraak van de voorzitter 
en het overhandigen van herdenkings
borden aan de drie ervileden volgde de 
tweede verrassing punt iS' AANKOOP 
BOEKEN voor de Bondsbibliotheek. 
Dit agendapunt was, gezien ook de 
uitvoerige toelichting, :?een verrassing, 
maar de wijze waarop dit punt door 

SK|lKgM_«.Hll>.AOME__VOKgaPERHJ 
b t j i(<'l*^ugiMid ligbed raao 

d, '•il'.tf 
yrs.^ > )t'i ! ai: ^aa« 

DEN NLDIH'', \sr/ AL\ BQNT) VMN 
I.4AND EK WAOltHMUü.ii I KKMVEtUOEHlGlNOS»' 

op «ORdaag d« n tH*» vaaa Graistaaond i9SÖ 
ït) 'i''n Ordena j r l a 

% .t.m "Efï s 1 nr, ' 

de vergadering werd behandeld was 
het wel. 

Over de noodzakelijkheid van een 
aanschaf was men het blijltbaar met 
zichzelf al eens. Het werd een wedloop 
van aanbiedingen door de diverse ver
enigingen het financiële gedeelte van 
dit punt te helpen oplo.jsen. Binnen de 
kortst mogelijke tijd was het bedrag 
bijeen, waardoor zeker werd dat de 
Bondsbibliotheek een aanvulling krijgt, 
die een gelukwens alleszins waard is. 
DEZE vergadering heeft bewezen, dat 
vrienden samen iets goeds kunnen op
bouwen. 

De opening van de 46e FILATELIS
TEN DAG op zaterdag 18 april 1959 
geschiedde vanzelfsprekend door de 
Voorzitter van de Bond, evenals het 
installeren van een grote jury die zou 
moeten uitmaken, wie het Beker tour
nooi zou winnen. De Jury, zich bewust 
van haar verantwoordelijkheid gaf pun
ten als goede mannen naar eer en ge
weten. Nadien werd alles geteld en her
teld en toch had deze tellerij wel ach
terwege kunnen blijven, want vóór het 
begin was er ééntje die wist wie de 

BehalvP liapelmeester ook een goed sprekeri 



Alle fofo's „FARLA", Den Bosch 
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4mt ging naar Den Sos€h foe«. 
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Gevuidt* Kf««ne e twten . 
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IM ß ' R AAr TE SKI JEH 
Hn kuake k o f f i e 

beker mee naar huis zou nemen. Voor 
de 6-jarige Lidwien Bernsen stond het 
zo vast als een huis, dat „PAPPIE" 
zou winnen. 

De lezing over de „SCHUTTERSGIL
DEN" door de heer van de Mortel werd 
het bewijs dat Filatelisten ook in an
dere onderwerpen belangstelling kunnen 
tonen, want onder gespannen aandacht 
vertelde de heer van de Mortel als 
„Gildebroeder" op een wijze over 
„zijn"- of andere gilden, dat zowel 
het onderwerp als zijn betoogtrant voor 
ons allen een openbaring werd. 

Het applaus dat hem na afloop ten 
deel viel, werd dan ook een ovatie. 

Het Gemeentebestuur van 's-Her-
togenbosch ontving Bondsbestuur en 
afgevaardigden op het Stadhuis op stijl
volle wijze met medewerking van de 
onvervalste ZOETE LIEVE GERRIT-
JE EN DEN EERSTEN BOER DEN 
BESTEN. Wat was dat schoon en wat 
smaakte, aangereikt door haar lieve 
„handjes", de „brandewien" met sui
ker goed. 

De zoentjes die zij later uitdeelde, 
waren, dit met enige jaloersheid ver-

Een deticieuze coupe a/s aanvanq. 

meld, uitsluitend voor enige bestuurs
leden en DEN EERSTEN BOER DEN 
BESTEN. 

DEN EERSTEN BOER DEN BES
TEN stond niet zo vreemd tegenover 
dit gebaar maar die bestuursleden — 
nou ja — maak van de gelegenheid 
gebruik. Heren!!. . . . 

Ge moet maar „veul oefenen"; nu 
is zelfs in het zoengebaar verschil te 
zien tussen onder en boven de rivieren. 

DE KONINKLIJKE HARMONIE 
'S-HERTOGENBOSCH bracht ons om 
zes uur een aubade. 

In Gala-uniform mèt pluimen, mèt 
vaandel en mèt vlaggen en mèt pijp-
sters en mèt tamboers plus een tam-
boer-maitre plus een directeur die naast 
dirigent ook feestredenaar bleek te zijn. 
G R A N D I O O S !!!!! 
VANAF DIT MOMENT IS ALLE, 
MAAR DAN OOK ALLE, VERNIS 
VAN BOVEN DE RIVIEREN OPGE
LOST. . 

De congressisten hadden zelfs hun ti
tels laten oplossen. 

Hier moeten wij dit verslagje maar 
beëindigen, want het is niet nodig te 
vermelden 
,,Wè ge zooal te verstaauwen krègt", en 
„wè ge zooal um deur te spuulen krègt". 

Het is ook niet nodig te vermelden 
dat een Weledelgestrenge Heer met een 
bestellers-pet door „den ordenaoris 
vaan Kersino" huppelde en dat de han
den van de hoogste autoriteiten op post-
gebied houvast zochten op de schouders 
van een „blazende oeteldonker". 

Dit alles blijft onder ons, maar wat 
wij van de daken willen roepen: 

HEER VAN DE MORTEL, VOOR
ZITTER VAN DE 's-HERTOGEN-
BOSSCHE VEREENIGING VAN POST
ZEGELVERZAMELAARS, GILDE-
BROEDER-ORGANISATOR VAN DE
ZE DAGEN EN AL UW HELPERS: 
Gij zijt het vertrouwen dat het Bonds
bestuur in u stelde niet alleen volkomea 
waardig gebleken; gij hebt veel meer 
gegeven. Gij hebt ons onvergetelijke 
dagen bezorgd. Zo zijn de Bondsdagen 
ideaal, zo willen wij desnoods wel een 
(niet te lange) tijd vergaderen; rond
vragen aanhoren van mensen, die 
,,skrikkeluk" belangrijke dingen te zeg
gen hebben of menen te zeggen te heb
ben. 
BONDSBESTUUR MET HÉÉL DEN 
BOSCH EN OETELDONK: 
„dé ge bedankt zijt dè witte war". 

Oeteldonk leeft nog/ 

Zo begon het eerst rechte 

►: J 

En de sfemmin g . 

r/eag ten /op/ 
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De Nederlandsi 

Op 
nadrukkelijk 
verzoek 
geschreven 

Sinds omstreeks 1752 waren op de hoofdwegen tussen de 
postkantoren kleine kantoortjes opgericht om brieven te 
verzamelen respectievelijk deze na aankomst uit te delen, met 
de bedoeling het smokkelen van brieven door de postiljons 
onderweg tegen te gaan. Deze kantoortjes heetten ,.Entre-
postes". 

Per 1 januari 1803 werden de Posterijen genationaliseerd 
en dit betekende het einde van de laatste nog in werking 
zijnde particuliere en stedelijke posterij. Het was ook in 
1803 dat de kantoren volgens een gewijzigde opstelling in 
drie verschillende soorten werden ingedeeld: 28 hoofdkan
toren en verder de onderkantoren en de bijkantoren, welke 
beide laatste groepen administratief onder de hoofdkantoren 
ressorteerden. De postale waarde van een bijkantoor was 
ongeveer gelijk te stellen met de voormalige „entreposte". 

De eerste wettelijke regeling omtrent de uniformiteit van 
het briefport dateert van 1807, J.oen Koning Lodewijk de 
17e april van het jaar 1807, ,.gegeven in het Koninklijk 
Paleis in den Haag en van onze Regering het tweede", bij 
Publicatie een .,Wet op de Brievenporten der Binnenland-
sche Correspondentie, tegen het frauderen van Brieven en 
het begaan van andere Contraventiën, alsmede omtrent de 
judicature over de Personen, uitmakende of geattacheerd 
aan de administratie der Posterijen," bekend maakte, in
gaande 1 mei 1807. 

Het tarief liep van hoofdkantoor tot hoofdkantoor, naar 
gelang de afstand, uitgedrukt in uren en bedroeg van 2 
tot en met 7 stuivers, te verhogen met „eene Stuiver Boven-
port", indien de destinatie tussen twee hoofdkantoren ge
legen was, bij grote afstand uit te breiden tot ,,Twee (stui
vers) ten hoogsten". Het porto tussen Hoofdkantoor en eigen 
omliggend Onder- of Bijkantoor mocht echter nimmer meer 
bedragen dan de 1 of 2 stuiver bovenport, als hierboven 
genoemd. 

Behalve overeenkomstig de afstand, was het tarief ook 
progressief naar gelang het gewicht van de brief, maar het 
„bovenport", geldende voor de lengte van de afstand, mocht 
niet berekend worden voor het gewicht van de brief, bij 
vervoer tussen hoofdkantoor en eigen onder- of bijkantoor. 

Hoge boeten werden gesteld op het transport van brieven 
door particulieren: 25 gld. bij eerste overtreding en 100 
gulden bij volgende overtredingen „benevens privatie van 
hun Officie ofte intrekking van een jaar van zoodanig Pa
tent, als door hen tot uitoefening van eenig Bedrijf hoege
naamd, mögt zijn verkregen." De postiljons, die brieven of 
pakketten smokkelden, werden nog zwaarder gestraft en 
beschouwd als „ontrouwe Lands-bedienden" en naar bevind 
van zaken, boven en behalve de boete „bij hunne instruc-
tiën bepaald of nog te bepalen, met bannissement, confine
ment ofte geeseling aan den lijve" gestraft. Zie dienomtrent 
de Uitspraak van het Hof van Assisen in 1818, bij Distri
butiekantoor Amerongen. 

Op 11 oktober 1808 werd te Parijs een tractaat gesloten 
tussen de Franse en Nederlandse Posterijen. Enerzijds com
pareerde de Directeur Generaal der Keizerlijke Franse 
Posterijen Lavalette, anderzijds de Inspecteur der Konink
lijke Hollandse Posterijen Pelletier de Chambure en Jan 
Dekker Jr., directeur van het postkantoor Dordrecht. Jan 
Dekker bestelde alle benodigde stempels bij Massan te 
Parijs, welke lijst Massan in januari 1809 gespecificeerd 

bevestigde. Hierdoor weten we precies welke naamstempels 
besteld werden, al zijn ze helaas niet van alle 114 post-, 
onder- en bijkantoren gebruikt bekend. Deze stempels moes
ten uitsluitend gebruikt worden voor corrspondentie uit 
Holland naar Frankrijk óf verder. Het Hoofdkantoor diende 
de stempels te bewaren en hiermee de corrspondenties der 
kleinere kantoren af te stempelen. Alleen Bijkantoor Har
derwijk, ressorterende onder hoofdkantoor Amersfoort, 
kreeg zelf zijn stempel om in voorkomend geval te gebrui
ken, terwijl bijkantoor Dirksland de stempels van alle om
liggende bijkantoren ontving, om de corrspondentie naar 
Frankrijk, èn verder, van deze stempels te voorzien. 

Deze regeling met de Tractaat- of Massanstempels trad in 
werking per 1 augustus 1809, zie stempels K.nr 19, K.nr 20 
en K.nr 143 in „300 Jaar Postmerken". Helaas werden 
echter, zulks in strijd met de voorschriften, deze stempels 
óók voor de binnenlandse correspondentie gebruikt, zie blz. 
52—55 in hetzelfde boek, óók door Harderwijk, terwijl 
Dirksland de ten gebruike ontvangen Massanstempels, zelfs 
aan de nabijgelegen bijkantoren Goedereede, Middelharnis, 
Oeltgensplaat, Oudetonge, Oudorp, Sommelsdijk en Stadaan-
'tHaringvliet uitreikte, die ze op hun beurt gretig in het 
binnenlands verkeer trachtten te verslijten, wat in de korte 
periode 1 aug. 1809 t /m 1810 merendeels niet gelukte, waar
na deze stempels na het Herstel der Onafhankelijkheid door 
de Distributiekantoren, en na 1850 zelfs nog door enkele 
hulpkantoren, werden gebruikt. 

Napoleon Bonaparte had de opvoeding van zijn op één 
na jongste broer Lodewijk op zich genomen en koos voor 
hem de militaire loopbaan. In 1795 werd Napoleon Opper
bevelhebber van het binnenlandse leger en was in 1796 
zeer tevreden over zijn broeder. Kapitein Lodewijk, die zijn 
adjudant was. Lodewijk maakte de Italiaanse veldtocht mee 
en de expeditie naar Egypte. De Consul liet Lodewijk trou
wen met Hortense de Beauharnais, dochter uit Josephines 
eerste huwelijk. Hierdoor werd Napoleon de tweede vader 
van zijn broer Lodewijk. Noch Lodewijk, noch Hortense 
voelden iets voor het huwelijk, maar de Consul zei dat het 
moest gebeuren en daarom werd het dan ook voltrokken. 
In 1799 werd Lodewijk kolonel en door Napoleon benoemd 
tot voorzitter van een krijgsraad om doodvonnissen uit te 
spreken teneinde het opstandige Normandië te bedwingen, 
van welke functie Lodewijk de aanvaarding pertinent wei
gerde. Hij was geen soldaat in zijn hart, verlangde alleen 
naar rust en studie. In 1804 werd Lodewijk tot generaal 
benoemd en in 1805 door Keizer Napoleon tot Gouverneur 
van Parijs en even later tot Commandant van het Noorder 
Leger bevorderd, dat hij in januari 1806 naar Frankrijk 
terugzond, zeer tot ontstemming van de Keizer. 

Als krijgsman mocht het dan niet gegaan zijn, nu werd 
Lodewijk tot Koning van Holland gebombardeerd. Op 15 
juni 1806 verliet de nieuwe Koning van Holland met Ko
ningin Hortense en hun twee zoontjes het kasteel te St. Leu 
en arriveerden 18 juni 1806 op het Huis ten Bosch in Den 
Haag. De officiële intocht werd vastgesteld op 23 juni en 
de Keizer dirigeerde hiertoe veel Franse troepen op Den 
Haag. Maar Koning Lodewijk gaf er de voorkeur aan zijn 
intocht uitsluitend temidden van Hollandse troepen te hou
den en stelde daarom de Franse troepen tussen Den Haag en 
het Huis ten Bosch op, welke troepen dus in het geheel niet 
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iistrihutiekantoren 

1 8 1 1 - 1 8 5 0 

tor P. C. KORTEWEG 

in de stoet meetrokken, hetgeen tot grote wi living tussen 
de koning en de Keizer zou leiden 

Koning Lodewijk deed, direct na zijn aankomst op 18 
juni, bij de ontvangst der eerste deputatie zeer leeel en zei 
zeker te zijn zich Hollandei te voelen en altijd Hollander 
te zullen blijven en toen hij op 23 juni op het Binnenhof 
ontvangen werd zei Koning Lodewijk nogmaals ervan ver
zekerd te zijn hier de samenwerking, de toewijding en de 
eendracht te zullen vinden, die zou leiden tot de rust, de 
veiligheid, de vrede en de roem voor de natie, hiervan voor 
zich zelf zijn levensgeluk verwachtende, e e a zéér tot ge
noegen van de Hollanders en tot grote ongerustheid en ver
ontwaardiging der Franse hovelingen 

Het Hof splitste zich alias m twee partijen de Kei/crs-
gezinde Franse kliek met Koningin Hortense en de een
zame Lodewijk, omringd door een handjevol Hollanders De 
Franse Gezant en de Franse Consul-Generaal rapporteer
den alles — veelal opzettelijk zeer ten ongunste veidiaaid — 
aan Parijs Het kwam spoedig tot ernstige botsingen tussen 
de 27-jarige Koning van Holland, die zich trachtte te ver
dedigen, voor wat betreft zijn regering, tegenover de grote 
agressieve, uiterst onwelwillende Keizer allei Fransen 
Lodewijk had Holland ontvangen als een gegarandeerd vrij 
en onafhankelijk land, en Napoleon schieef steeds zich 
niet met het binnenlands bestuur te bemoeien, maar de 
Keizer bemoeide zich juist met de kleinste finesses en irri
teerde het leven van Lodewijk steeds op de eigerlijkste 
WIJ /e 

Koning Lodewijk benoemde in juli 1806- tot Nederlands 
gezant te Parijs de zeer kundige generaal Dumonceau, maar 
de Keizer was hiervan niet gediend en schreef zeer grof 
geen Nederlands generaal aan zijn Hof te dulden, en dat de 
benoeming ongedaan gemaakt moest woiden In december 
1806 benoemde Koning Lodewijk vier maaischalken, o a 
generaal Dumonceau Hierop leageerde de Keizer als volgt 
„Ik vmd dat gij ongelijk hebt gehad maarschalken aan te 
stellen, dat heeft het nadeel van veel geld te kosten en 
veel verbeelding te geven aan mensen, die weinig zaaks 
hebben gedaan Gelooft gij dat een Franse Divisie generaal 
zou willen worden gecommandeerd door een Hollandsche 
maarschalk' Gij aapt de Fransche organisatie na, terwijl 
gij m geheel andere omstandigheden verkeert Begin met 
de conscriptie m te voeren en een leger aan te schaffen' ' 
Deze kwestie zat Napoleon zeer hoog en de Keizei gelastte 
de benoemingen te annuleren, hetgeen tenslotte, maar eerst 
in 1810, geschiedde De maarschalken Dumonceau, Van 
Kinsbergen, De Winter en VerHuell werden weer m de 
rang van generaal teruggeplaatst (met geheim behoud van 
hun maarschalkstractement) en allen tot Graaf verheven, 
een nieuwe doorn in het oog van Napoleon en weer schreef 
de Keizer aan zijn broeder ,,Zijt gij een bondgenoot van 
Fiankrijk of van Engeland' Uwe Majesteit zal in mij een 
broeder vinden, mdien ik m Haar een Fiansman zie, maar 
indien Zij vergeet welke banden Haar aan het gemeen
schappelijke vaderland binden, zal Zij mij moeten vei-
gunnen dat ik vergeet met welke banden de natuur ons 
verbonden heeft" 

Vliimend scherpe briefjes ontving Koning Lodewijk van 
de Keizer over zijn beleid, dat nimmei deugde Soms luwde 
de hatelijke houding van Keizei Napoleon even en hij hielde 
Koning Lodewijk zelfs voor het financieel m verval ge

raakte Holland met zijn slechte en ongezonde klimaat te 
wisselen tegen het Koningschap over Spanje En Lodewijk 
antwoordde fier en oprecht ,,Ik ben geen gouverneur van 
een provincie, voor een Koning is geen andere bevordering 
dan die naar de hemel! Met welk recht zou ik een eed van 
trouw kunnen vragen aan een ander volk, wanneer ik niet 
getrouw bleef aan dien, welke ik aan Holland gedaan heb, 
toen ik de troon besteeg'" En kort daarna laaide de ruzie 
dan weer op Lodewijk en Hortense hadden 2 zoontjes en 
de kroonprins van Holland Napoleon Charles was zelfs de 
vermoedelijke opvolger van de Franse troon, maar het 
petekind van de Keizer, die dolveel van het kind hield, 
evenals zijn ouders, oveileed helaas, 4 jaar oud te 's-Gra-
venhage in mer 1807 aan de croup De prille jeugd van het 
tweede zoontje en de zeer zwakke gezondheid van Koning 
Lodewijk, die telkenmale m het buitenland moest kuren, 
leidde m de zomei van 1807 tot de Wet op het Regentschap 
Koningin Hortense zou regentes zijn met behulp van 
staatslieden, bij ernstige ziekte van de Koning en na diens 
dood, totdat de minderjarige koning zelf de kroon zou kun
nen diagen Een venijnig briefje van de Keizer over deze 
zo bij uitstek droeve aangelegenheid luidde als volgt „Ik 
verneem dat ge bezig zijt een wet op het regentschap te 
maken Ik hoop dat ge mij daarbrj zult raadplegen Gij 
zult U toch zeker wel herinneren dat ik óók nog tot de 
familie behoor' Gij begrijpt toch goed, dat indien ge zulks 
niet meer zoudt doen, ik Holland zou moeten toevertrou
wen aan remand, dre me beter zou schrkken'" 

Op 12 januarr 1807 sprong het krurtschrp te Lerden urt 
elkaar, een ontzettende ramp voor de stad Lodewrjk open
de een natronale rnschrijving om de nood enigszins te hel
pen lenigen en deze biacht 1100 000 gulden op, voorwaar 
geen kleinigheid' En wat schreef de Keizer ' „De opening 
van een geldinzameling voor het ongelukkige Leiden is ge
heel verkeerd Een koning beveelt en vraagt niemand iets " 
Ditmaal schreef Napoleon er nret brj, dat hrj zich niet met 
interne aangelegenheden bemoeide' 

Napoleon dreigde vele malen met bezetting door Franse 
troepen en tenslotte Irep de zaak dan ook spaak, m ver
band met het Continentale Stelsel Eerst waren reeds Fran
se Douanen gestationeerd langs de Hollandse zeehavens, 
later lagen de Franse douanen zelfs samen m garnizoen met 
de Franse troepen m het binnenland en maakten gemene 
zaak naar willekeur Maar de Keizer had veel grootser 
plannen en beval Maarschalk Oudinot op te rukken naar 
Amsterdam Koning Lodewijk vertoefde toen op het Pa
viljoen te Haarlem, burten de stad Een Franse patrourlle 
van de Douanen werd te Haarlem door de Hollandse wacht 
de toegang tot de stad gewergerd vóór de Houtpoort Dit 
was logisch want de Douanen hadden niets te maken in 
Haarlem, hadden hun werk én verblijfplaats ook vóór de 
Houtpoort Maar nu schreeuwden de Fransgezinden moord 
en brand dat was nog eens een belediging de Franse vlag 
aangedaan' Overal ter wereld werd deze met vreugde en 
eerbied ontvangen, maar niet zo in Holland Op naar Am
sterdam' Eens kijken hoe men daar de Franse troepen 
zou ontvangen, als viiend, of als vijand' 

Koning Lodewijk achtte zijn rol uitgespeeld en was de 
jarenlange tegenstand moe Op 1 juli 1810 deed hrj — voor
lopig in het geheim — afstand van de troon ten gunste van 
zijn zoon Napoleon Lodewijk en Karel Lodewijk Napoleon 
Op 3 julr werd deze abdicatie bekend gemaakt En op 
9 juli tekende de Keizer het besluit tot inlijving van Hol
land bij Frankrijk Kroonprrns Napoleon Lodewrjk, 6 jaai 
oud, was 8 dagen koning geweest Maar reeds 2 juli 1810 
had Koning Lodewijk te middernacht in een eenvoudige 
reiskoets het Paviljoen verlaten en bererkte ongemerkt de 
grens, om nret meer terug te keren 

Nadat het Koninkrijk Holland bij het Keizerrijk was in
gelijfd trad per 1 januau 1811 de Franse Postwet hier te 
lande in werking en werden hier ook de Distributiekanto
ren opgericht, dre Frankrrjk reeds elders had rngevoerd en 
dre nret veel meer postale werkzaamherd ontploorden dan 
de voormalrge brjkantoren Gedurende de regerrng van 
Komng Lodewrjk had de Mmrster van Oorlog, de medrcus 
Dr C R. Th Krayenhof, m 1810 een fraare topografische 
kaart van het Konrnkrrjk vervaardrgd en de plaat werd 
nu naar Parijs verzonden, waar zij werd bijgewerkt en 
„gemodermseerd", terwijl alle distrrbutrekantoren anno 1811 
in de plaat werden gegraveerd en als zodanrg op de kaart 
werden afgedrukt 

De Franse Postwet, de ,,Algemeene Instructre van den 
Dienst der Brieven Posterijen", werd in 1810 tweetalig „te 
Parijs ter Keizerlijke Drukkerrj" gedrukt, 419 bladzijden 

141 



kwarto. Aan de distributiekantoren wordt nog geen hele 
bladzijde gewijd. Volgens artikel 387 bepaalden de werk
zaamheden zich tot het ontvangen der ordinaire brieven en 
paketten van en naar de postkantoren, onder welke zij res
sorteerden „ . . . even als die van en naar de nabuurige Ge-
meentens, voor welke het van nut kan zijn zich van die distri
buties te bedienen". Alleen de postkantoren zullen de brie
ven stempelen, frankeren en aantekenen en de te verzen
den „geldartikelen" ontvangen. Artikel 388 zegt dat de 
Distributiekantoren rekening en verantwoording doen van 
hun ontvangsten aan „de Directeurs der Post-kantoren" en 
dat deze alleen verantwoordelijk zijn tegenover de Admini
stratie, zodat de directeuren der postkantoren zodanige 
maatregelen moeten treffen ten aanzien der distributeurs, 
„als zij noodig zullen oordelen". En art. 390: De directeuren 
geven hun een schriftelijke instructie, om daarnaar hun 
dienst te regelen. De administratie benoemt de distributeurs 
„op voorstelling der Directeurs en stelt er andere voor in 
de plaats, wanneer zij het vertrouwen der Directeurs ver
loren hebben". Fraai is het niet en evenmin erg duidelijk. 
De Franse tekst is beter en spreekt steeds van „les Distribu
teurs", in plaats van „de Beambten der Distributie". Ook 
wij zullen gemakshalve alleen het woord Distributeur ge
bruiken, die de brieven verzamelde en verzond én de aan
gekomen post distribueerde, d.w.z. zónder betaling door het 
publiek, indien de brieven ten huize van de distributeur 
werden afgehaald, behoudens het gewone porto, tenzij 
franco aankomend, (art. 389), terwijl den distributeur 1 
stuiver per brief werd toegekend, boven het gewone te 
betalen briefport, indien hij de brieven ter plaatse bezorg
de, bij zéér grote afstanden echter 2 stuivers extra. Voor 
de in ontvangstneming van de afgaande post genoot de 
distributeur Vz st. per brief. 

De distributeur was geen rijksambtenaar, hij had geen 
salaris, ontving niets anders dan de 1 st., hoogstens 2 st. van 
het publiek bij bestelling en V^ st. voor de inontvangst-
neming der te verzenden brieven. Wel ontving hij nog 
ƒ25,— 's jaars voor de beschikbaarstelling van de beno
digde ruimte in zijn huis, maar hij hield geen kantoor, had 
geen afgesloten kamerdeel, geen loket, geen balie, zelfs 
geen officiële weegschaal. Het brieftarief was met losse cen
ten te berekenen, na de invoering van het tientallig stelsel 
per 1 januari 1827 indien hij franco naastgelegen postkan
toor had te frankeren. Verder mocht hij niet gaan. 

Het is te begrijpen dat de Franse Postwet na verloop van 
tijd niet meer voldeed, hoe goed deze oorspronkelijk ook 
in elkaar was gezet. In 1848 barstte men werkelijk uit het 
keurs en dienden maatreg len getroffen te worden. Bij Cir
culaire 384 d.d. 29 juli 1848 werd bepaald dat bij wijze 
van uitzondering „ten huize" van de distributeurs (dus niet 
ten kantore der functionarissen!), die hiervoor in aanmer
king zouden komen ook aangetekende brieven zouden kun
nen worden ontvangen en verzonden, op voordracht van de 
Inspecteurs, door het Hoofdbestuur nader te benoemen. Dit 
was een zeer grote verbetering. Menige distributie ressor
teerde onder 2 of meer postkantoren en het publiek kon 
soms uren tevergeefs gereisd hebben, met de bedoeling een 
aangetekend schrijven af te halen, om dan te moeten horen 
dat de aangekomen brief elders in ontvangst genomen 
moest worden! 

En even later bij Circulaire 388 d.d. 23 september 1848 
werd bepaald dat de door de Administratie aangewezen 
distributeurs, voor wat betreft verzending en ontvangst van 
aangetekende stukken, zich óók zou uitstrekken t.o.v. ver
zending en uitbetaling van geldartikelen, welke wij met de 
ouderwetse postbewijzen en de huidige postchèques kunnen 
vergelijken. Voorts nog enkele circulaires omtrent verhef
fing tot postkantoor van te belangrijk geworden distributie
kantoren, routewijzigingen, e.d. 

Het was een zeer oude gewoonte om de plaats van af
zending achterop de brieven te schrijven. Dit hield ver
band met de onbestelbare brieven, indien geadresseerden 
vertrokken waren. Deze brieven dienden te worden terug
gezonden naar het postkantoor van afzending en hingen 

daar voor de ramen, om briefschrijvers attent te maken op 
de onbestelbaar teruggekomen stukken. Bij de oprichting 
van de Statenpost werd in het algemeen voorgeschreven om 
bij vertrek een vertrekteken te plaatsen. Voordeel was dat 
een onbestelbaar teruggekomen brief nu gemakkelijker te 
„plaatsen" was op het kantoor van vertrek en doorgezon
den kon worden naar de betreffende entreposte bijv. als 
achterop de brief een O.W. (Oude Wetering), L.D. (Leider
dorp) of anderszins gesteld was. Volgens de Algemene In
structie mochten alleen de postkantoren vertrekstempels 
plaatsen en de distributies vingen spoedig aan een geschre
ven vertrekteken te plaatsen, hetzij afgekort Albsd (Alblas-
serdam) of voluit. Doch ook werden stempels gebruikt en 
vaak werden de oude Massanstempels van 1809 weer in 
gebruik genomen. De distributeurs waren steeds nog zeer 
ondergeschikt en officiële stempels kregen zij nimmer. Maar 
als zij zich zelf of hun kantoor zéér belangrijk vonden, 
konden zij er verrukkelijk op los fantaseren en versleten in 
enkele jaren meer „stempeltypen" dan de postkantoren ooit 
ontvingen. Over het algemeen bepaalde men zich tot het 
stellen van naam of stempel op de achterzijden der brie
ven, maar wanneer het distributiekantoor zich zéér hoog 
aansloeg, schreef of stempelde de distributeur zelfs op de 
adreszij den der brieven. 

Alle distributiekantoren verdwenen tegelijkertijd na aan
neming van de Postwet van 12 april 1850, die per 1 septem
ber 1850 in werking trad. Vele distributiekantoren werden 
bevorderd tot postkantoor, het merendeel werd hulpkantoor, 
met enkele (h) of verhoogde bevoegdheid (hh) voor wat 
betreft de aangetekende stukken en geldartikelen. Andere 
distributies werden Bestelhuis, de nieuwste laagste instan
tie, zelfs werd een enkele geheel opgeheven. 

Het is zeer moeilijk om ons thans na 100 a 150 jaar nog 
te kunnen indenken in de verkeerstoestanden van weleer. 
Maar we zullen nu in alfabetische volgorde alle distribu
ties de revue laten passeren, onder opgave van de kalender
jaren dat zij als zodanig bekend waren. Opgaven dienom-
trent zijn bekend van de kaart van Krayenhoff anno 1811; 
in 1823 werd door Posterijen het zeer zeldzame „Handboek, 
of Opgave en Inlichtingen nopens de Brievenposterij, Dili
gences, Postwagens, enz. in de Nederlanden" uitgegeven, 
voorzien van stempel K.195 in lauwerkrans, met volledige 
opgave van distributies en distributeurs. In 1848 werden in 
het Jaarboekje Posterijen de distributies wederom vermeld 
en in het gelijknamige Jaarboekje van 1949 werden vele 
gegevens verstrekt, met nogmaals een complete lijst van 
distributiekantoren en de namen der distributeurs. Wij 
wensten nog enige literatuur toe te voegen omtrent de be
volkingsgrootte en middelen van bestaan, gebruikten daar
toe de Reisboeken: de „Almanak voor Reizigers" anno 1819, 
het „Algemeen Reisboek" van 1824, de „Beschrijving van 
het Koningrijk der Nederlanden" van 1830, terwijl men deze 
ook vindt in „Het Koningrijk der Nederlanden" anno 1856 
van de hand van J. L. Terwen, driedelig en rijk geïllustreerd 
m êt fraaie steendrukken, welk boekwerk wij hebben aan
geduid met een letter „T", gevolgd door de pagina, waar 
de tekst te vinden is. Van de reisboeken noemen wij slechts 
de jaartallen 1819; 1824; 1830. Tenslotte lasten wij nog in 
diverse aardige, weinig bekende citaten uit het Dagboek 
van de jonge student Jacob van Lennep, die met zijn vriend 
Dirk van Hogendorp (zoon van de grote Gijsbert Karel!), 
in 1823 een voetreis door de noordehjke provincies maakte, 
waarnaar wij nog al eens onder „JvL 1823" verwijzen. 

De gehele opgave omvat dus: 1. de naam van het distri
butiekantoor, met korte aanduiding van de provincie; 2. de 
kalenderjaren dat de „D"(istributiekantoren) als zodanig 
genoemd woi<den (dus 1811, 1823, enz.); 3. datum van oprich
ting van het hulpkantoor H (met h of hh); 4. idem van 
het P(ostkanitooo:); 5. of van het Bestelhuis; 6. datum van 
opheäing of plaatsing van een Brievenbus; 7. de vertrek-
tekens door het betreffende distributiekantoor gebruikt, ge
bezigde inktkleur, vóór of/en achterzijde van de brief; 8. be
volking en middelen van bestaan (Reisboeken 1819, JvL 1823, 
1824, 1830, „T" met cijfer). 
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AALTEN 

AALTEN G. D: 1848, 1849 H: 1-9-1850 (hh) P: 1-10-1882 geschreven Aalten 1836— 
1849 bekend, zvvi. a. 
Van 1870^1872 een afwijkend, versleten stempel Aalten bekend, dat van het Dis-
trib.ktr. afkomstig kan zijn. zw. v. 
T.593: Het welvarende en vrij aanzienlijke dorp Aalten, waar fabrieken van diemet, 
katoen, bombazijn, enz., steen- en pannenbakkerijen en brouwerijen gevonden 
worden, heeft meer dan 2000 inwoners. 

AARDENBURG Z. D: 1848, 1849 H: 1-9-1850 (hh) P: 1-5-1911 geen kenteeken van 
D.ktr. Aardenburg bekend. 
T. 394: In weerwil dat de haven in 1813 bedijkt en daardoor de handel bijna ge
heel vernietigd is, heeft AARDENBURG nog altijd het voorkomen van welvaart. 
Het bevat thans 1650 inwoners, die meest van den landbouw, inzonderheid van den 
graanhandel leven; waarbij ook enige kleine fabrieken, als 1 bierbrouwerij met 
azijnmakerij, 1 tabaks- en een sigarenfabriek, 2 koren- en 1 pelmolen gevonden 
worden. 

(^ifä/^^ 
ABCOUDE U: D: 1823, 1848, 1849 H: 1-9-1850 (hh) P: 15-11-1891, geschreven dis
tributie Abcoude 1833—1850 bekend, zwi. a. 
T. 135. Het lieve Abcoude telt ruim 1000 zielen, heeft een vrij aanzienlijke 

paardenmarkt. De Kromme Angstel splitst zich hier in twee takken, waarvan 
de Oostelijke de naam Gein aanneemt en de Westelijke van Angstel behoudt, om 
zijn water eerst in het Abcouder meer en vervolgens door de Holendrecht in den 
Amstel te storten. 

AFFERDEN G. D: 1848, 1849 H: 1-9-1850 (hh) geen kenteken distrb. Afferden be
kend. 
T. 529: Druten maakt met de dorpen Afferden, Deest en Puijflijk een uitgestrekte 
gemeente uit, 3200 inwoners tellende, die van landbouw en het telen van tabak 
bestaan. De kom van Druten alleen bevat 1400 inw., van Afferden ongeveer 1000 
inw. en de geheele gemeente telt 3 R.K. kerken. 

ALBLAS SERDAM 

AKKRUM Fr. D: 1848, 1849 H: 1-9-1850 (hh) P: 1-2-1885. Stempel D.ktr. 1846—1848 
bekend, zw. a. 
T. 749. Akkrum kan voor een der fraaijste en bloeijendste dorpen van Vriesland 
gelden, telt met onderhoorige buurten ruim iOOO inwoners, die van scheepvaart, 
veeteelt, handel, vooral in boter en kaas, bestaan. 

ALBLASSERDAM Z.H. D: 1811, 1823, 1848, 1849 H: 1-9-1850 (hh). P: 16-11-1879 
geschreven distributie Albsd, 1815, 1829—30, stempel Alblasserdam 1835—1849 be
kend, rd. a. 
1824: De reiziger zal, na de Maas te hebben opgezeild en Alblasserdam en Papen-
drecht te zijn doorgetrokken, aan Dordt komen. 
1830; 1200 inwoners. 
T. 305: De gemeente Alblasserdam. de aanzienlijkste en bloeijendste van de gehele 
streek, uitmuntende niet alleen door het groote aantal huizen en fraaije gebou
wen, maar ook door talrijke inrigtingen van nijverheid, die men er aantreft, omvat 
3900 inwoners. 

AMERONGEN 

AMERONGEN U. D: 1823, 1848, 1849 H: 1-9-1850 (hh) P: 1-8-1882. Stempel Distrib. 
Amerongen 1838—1847 bekend: 1838 rood, a. 1839—1842 zwart, a. Sinds 1843 rood, a. 
Vonnis Hof van Assisen van Gelderland, 13 July 1818: De persoon van H. Hoen
ders, voetbode van Amerongen op Thiel en v.v. is gecondemiieerd tot geeseling 
en acht jaren confinement terzake van het plegen van diefstal door middel van 
braak, omtrent gelden, welke zich bevonden in aan hem toevertrouwde dépêches. 
JvL 1823: Door tabaksvelden en koren heen reden wij verder en vonden ons te 
twaalf uuren te Amerongen. Na den eten liepen wij den berg op en wandelden in 
het Bosch, doch ik kan het niet schoon vinden, hoezeer ik mijn best deed daartoe. 
1824: Een schoon dorp, in eene gezonde luchtstreek gelegen, met posthuis. 
T. 150; Het aanzienlijke dorp Amerongen met 2900 inwoners, die hun bestaan in 
tabaksteelt, korenbouw en veehouderij vinden. In den storm van 29 november 1836 
werden hier verscheidene tabaksschuren en in het uitgebreide Amerongsche Bosch 
meer dan 5000 boomen omgeworpen 

APELDOORN 
APELDOORN G. D: 1811 P: 1-2-1815. Stempel Distr.ktr. Apeldoorn van 1812—1814 
bekend en door het postkantoor 1816 tot 1824 gebruikt, rood en zwart. 
De lijst van Hassan anno 1809 noemt Hetloo, hetgeen als Apeldoorn zal zijn uitge
voerd, maar door Massan niet wordt opgegeven. Apeldoorn en het Loo worden nog 
jaien geheel gelijkgesteld. Bijv.: 
1823: „De diligence van Harderwijk rijdt dagelijks op het Loo". 
Verdere reiswegen „Amersfoort—Loo", „Loo—Zwol", etc. 
JvL 1823: De weg van Deventer naar Apeldoorn is bestraat en heeft zeer fraaije 
uitzichten, op een weinig heidegrond na. Aan het Loo aangekomen stapten wij aan 
de grote herberg af. Hier nam de Kastelein mij terzijde en vroeg of ik niet door de 
freule Schimmelpenninck geappointeerd was. Ach, ijdele hoop, de freules waren 
drie in getal en de jongste was ruim 70 jaren! 
T. 581: Het dorp alleen telt bijna 2000 inwoners. 
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APPELTERN G. D: 1848, 1849 H: 1-9-1850 (h), 1853 (hh) geschreven D i s t n b ktr . 
Appel tern van 1840—18?0 bekend. 
T. 520: De geheele reg te r oever van de Waal ten Westen tot aan Heerewaarden , 
word t ingenomen door de gemeente Appeltern, waa r toe do dorpen Appel tern, Al t 
forst, Maas-Bommel en Alphen, benevens een groot aanta l gehuchten behooren 
en die met 2200 inwoners 4 R.K. en 4 Herv. Kerken bevat ten. 

APPINGEDAM 
APPINCEPAM 

( ^ ^ 

APPINGEDAM Gr. D: 1823, 1848, 1849 P : 1-9-1850. 
Een ambteli jke brief uit Appingedam dd 17-2-1813 naar de Klunder t d raag t s t em
pel 123 Groningue en dus was Appingedam in februari 1813 geen postkantoor, zoals 
Maury en Juvene l ten oprechte opgeven. 
klein, zwar t s tempel Appingedam 1826—1836, 1830 rood, a. 
groot, rood s tempel Appingedam 1837—1847 bekend, a. 
JvL 1823: Door de t r ekvaar t , die van Groningen naa r Delfzijl voorbij Appingedam 
vaar t , is deze p laa t s zeer voor beroepen en neeringen geschikt. De Jaar l i jksche 
p a a r d e n m a r k t e n zijn er zeer vermaard . De inwoners zijn ten getale van 3700. 
1824: 16C0 inwoners, groote veemark t en behoorlijke omstreken met fraai gelegen 

bui tenplaatsen. 

ARCEN L. D: 1848, 1849 H: 1-9-1850 (h). Geen kenteken distrib. Arcen bekend. 
T. 516: Velden en Arcen, tezamen eene gemeente vormende, met 1300 inwoners. 

ASTEN NB. D: wel in 1835, maa r in 1848 en 1849 opgeheven. H: 11-9-1850 (hh), 
P : 1-4-1891, geen geschreven distr ibutie Asten bekend. 
T. 488: met Ommel vormt Asten en een groot aanta l gehuchten een ui tges t rekte 
gemeente met '^100 inwoners. 

AXEL Z. D: 1823, 1848, 1849 H: 1-9-1850 (hh) P : 1-12-1900 zwar t s tempel diatr i -
but ie Axel 1830—1850 v/a. 
T. 398: Het is eene zeer oude plaats met 2600 inwoners. De bewoners bes taan van 
den landbouw; men vindt er 2 meestoven, 2 kleine bierbrouweri jen, 1 s t i j fselmake-
ri j , 1 tabaksfabr iek, 1 kleine zoutkeet en 2 korenmolens. Vroeger lag de stad 
op een door 2 a r m e n van de Schelde gevormd eiland, dat in 1789 aan het vas te 
land verbonden is. 

BAAIMBRUGGE EN LOENERSLOOT U. D: opgericht 14-5-1849 H: 1-9-1850 (hh) 
geen kenteken van dis t r ibut ie Baambrugge en Loenei sloot bekend. 
1830: 700 inwoners; Loendersloot 180 opgezetenen. 
T 135: Baambrugge aan den Krommen Angstel, met slechts 450 inwoners, m a a r 
met fraaije en aanzienli jke bui tenplaatsen ter wederzijde van de rivier. Zu idwaar t s 
van Baambrugge op den Oostelijken oever de bevallige buur t Loenersloot. 

BAARD WIJK NB. P : Baar twi jk tot 1-5-1826, d a a r n a distr ibutie Baardwi jk 1848, 
1849, H: 1-9-1850 (h) geen kenteken Distrib. bekend. 

T. 451. Baardwijk heeft 1300 inwoners, is vrij aanzienlijk en overoud. 

BARENDRECHT ZH. D: 1848, 1849 H ' 1-9-1850 (h) geschreven Barendr t 1847 be 
kend. Zw.i.a. 
T. 337: De heerl i jkheden O. en W. Barendrecht en Carnisse bevat ten gezamentli jk 
2400 inwoners. 

BARNEV£LD 
BARNEVELD G. D: 1823, 1848, 1849 H: 1-9-1850 (hh) P : 1-8-1876. Stempel Dis -
t r ibk t r . Barneveld 1837—1850 bekend, zw. a. 
T. 570: Barneveld, een fraai en volkrijk dorp, zeer aangenaam aan de E a r n e v e l d -
sche Beek liggende. Het dorp telt 3500 en met de 4 bijbehorende gehuchten 3300 

inwoneis , wier hoofdbestaan landbouw en bijenteelt is. 

BATENBURG G. D: 1848, 1849 H: 1-9-1850 (h), 1862 (hh) geen kenteken bekend. 
T. 529: Het oude s tadje Ba tenburg aan de Maas was vroeger veel groter dan thans 
en vers terk t Thans beva t het 500 inwoners. 

BATH Z. D- 1848, 1849 H: 1-9-1850 (hh) geen kenteken distr ibutie Bath bekend. 
T. 408: De geheele gemeente For t Bath en Bath bevat 450 inwoners, waaronder 350 
mil i tairen 

BEERTA BEERTA Gr. D: opgericht 3 oct. 1848, 1849 H: 1-9-1850 (h) Stempel D. Beer ta 1850 
bekend, zw. a. 
T. 702 een oude volkrijke en welvarende plaats , bestaande uit eene rij fraaije 
boerderijen aan den u i tmuntenden grindweg, die naa r Hannover leidt. 1600 inwo
ners in het hoofddorp en 750 in Nieuw-Beer ta . 

BEETSTERZWAAG Fr. D: opgericht 16-12-1848, 1849 H: 1-9-1850 (hh) s tempel 
Distr. Beets terzwaag 1849, rood, a. bekend. ld. 1850 zwart , a. bekend. 
T. 738: Hoofdplaats is het welvarende en aanzienlijke dorp Beetsterzwaag, een 
allerbekoorli jkst oord. Het dorp zelf bestaat uit een bes t ra te en fraaije buur t , het 
getal inwoners bedraag t 800, die van landbouw en handel bestaan, vooral op de 
j aa rmark t en wordt veel handel in vlas en vee bedreven. 

BEILEN Dl D; 1848, 1849 H ' 1-9-1850 (h), 1855 (hh) P ; 16-7-1908. Geen kenteken 
D. Beilen bekend. 
T. 664: het dorp is groot en welvarend en telt SOO inwoners. 



(DE BILDT» 

BL0K2YL 

BERGEN L. D: 1848, 1849 H :l-9-1850 (hh) geen ken teken distrib. Bergen bekend. 
T. 516: de welvarende en ui tgestrekte gemeente Bergen, die omstreeks 'iSOO inioo-
Tieis telt." 

BERGUM EN BERGUMERDAM Fr. D: 1848, 1849 H: 1-9-1850 (hh) P : 16-11-1892 
geen kenteken distrib Bergum bekend. 
T. 735; Bergum bevat 2<iQQ inwoners, die meest van den landbouw en boomkweeke-

rij leven en bestaat uit de buur t en : Groote-buur t , Het Klooster, de Nijestad, Noor
dermeer , Bergumerdam en Gaas tmaburen . De Zuidelijkste buur t Be rgumerdam 
is zeer levendig door den doortogt zoo van ri j tuigen als binnenschepen en wordt 
des zomers door minnaars van vischparti jen d ruk bezogt, om de heerli jke baars 
te eten, die men in het meer vangt. 

BEST NB. D: 1848 en daa rna weer opgeheven, Br ievenbus m 1850, Bestelhuis in 
1851, Hulpkantoor in 1861 (h) geschreven Best 1848, bekend zw.i., a. 
T. 463: Best bevat 2000 inwoners, die van landbouw, het maken van klompen, enz. 
leven. 

DE BILT U. D: 1823, 1848, 1849 H: 1-9-1850 (h), P : 1-2-1885 geschreven distrib.ktr . 
de Bilt 1827—1829 bekend. 
Stempel DE BILDT in kastje Egypt, let ters, 1865—1871, zw.i., a. groen. 
Stempel DE BILDT in kastje Egypt, letters, 1867 zwart , v/a., door hulpkantoor ge
bruikt , mogelijk van Distrib.ktr . afkomstitg. He t we lvarende dorp de Bilt telt bijna 
1400 inwoners, waarvan omtrent de helft in de kom woont. 

B L O K Z I J L Ov. D: 1848, 1849 H: 1-9-1850 (h), 1853 (hh), P : 16-10-1877 geschreven 
Blokzyl, blokzyl, 1831—1839 bekend, zw.i.a., groot stempel Blokzyl 1840—1841 b e 
kend zw.a., klein s tempel Blokzyl 1843—1845 bekend, zw.a., geschreven Blokzijl 
1846—1849 bekend, zw.i., a. 
JvL 1823: Blokzijl, eene voormaals vrij aanzienlijke plaats , bestaat t hans evenals 
de gansche Zeekust van Overijsel ui t het maken van mat ten . Er is echter eene 
goede en ruime haven. 
1824: eene neringri]ke plaats , waa r de r ivier de Aa door behulp van een tweeta l 
sluizen in de Zuiderzee valt en eene haven van 200 schepen vormt. 
T. 652' De plaats bevat J600 inwoners, die in scheepvaart , handel en mat tenmaker i j 
h u n bes taan vinden. Er is ook eene zoutkeet. 

iyóo-cUf^ eutA"'^ 

BODEGRAVEN ZH. D: 1823, 1848, 1849 H: 1-9-1850 (h), 1855 (hh) P : 1-5-1870 ge 
schreven Distr.ktr. Bodegraven 1846—1850 bekend. 
11830: 1600 inwoners. 
T. 169. Het schoone dorp Bodegraven, t e r wederzijde van den Rijn, waa rove r een 
wipbrug ligt en die hier eene groote sluis heeft. Het dorp is vooral aan de Noord
zijde zeer fraai, bevat 2600 inwoners, die meesta l van landbouw, het maken van 
boter en kaas en van den zeer d rukken doortogt leven. 

Clfp^MrcJt^ 

O 

BOLSWARD Fr. D: 1823, 1848, 1849, P : 1-9-1850 geschreven Bolsward 1829—1850 
bekend, zw.i.a. 
JvL, 1823: Ik vond dezelve lief, net en vroolijk gebouwd, de meisjesz wa ren fraai. 
1824: Bolswerd is eene der oudste steden van Vriesland. Haren ingezetenen ten 
getale van 2700 dreven in vroegeren tijd eenen ui tgest rekten handel in boter en 

kaas . Behalve de binnenlandsche vaa r t bloeijt Bolswerd nog door ha ren hande l in 
het bekende Vriesche saaijet. 
T. 780: De stad Bolsward is door eenen aarden wal omgeven. Het getal der inwo
ne r s bedraagt thans 4650, van welken r u i m 600 onder de bui tenbuur ten . Hande l in 
boter, kaas en vee, terwijl velen zich bezig houden met het spinnen van saijet, 
die van hier in groote menigte naa r andere provinciën verzonden wordt . 

^^tJ^^ ^i^»^^ 

J^>^^^ 

DEN BOMMEL ZH. D: 1823, 1848, 1849 H: 1-9-1850 (hh) geen kenteken van distr . 
bekend. 
T. 353- Het dorp den Bommel aan het Haringvl ie t bevat 1360 inwoners, die van 
scheepvaart , visscherij en landbouw bestaan. 

BORCULO G. D: 1848, 1849 H: 1-9-1850 (hh) P : 16-12-1885. Geschreven Borkulo 
1829—1836 zw.i.a. Geschreven Borculo 1837—1848 zw.i.a. bekend. 
J v L 1823: de elendige stad Borkulo, die zich door akelig verval lene huizen en me t 
vui lnis en mest bedekte s t ra ten onderscheidt . De herberg ligt bui ten de poort, 
v lak tegenover de laan van het slot. 
1824: Borkulo met 900 inwoners. In deszelfs omst reken vindt men aanzienlijke 

ru ïnen . 
T. 598: de gem. Borculo met de dorpen Geesteren en Gelselaar en onderhoorige 
buur ten , waaronder de ke rkbuur t Haarlo, beva t eene bevolking van ru im 4000 z ie
len, w a a r v a n 1200 in het stadje Borculo gevestigd zijn, die meestal van landbouw, 
veeteeelt en l innen-bereiding leven. 

BORNE Ov. D 1823, 1848, 1849 H: 1-9-1850 (hh) P : 
distr ib. 1834—1839 bekend zw.i.a. 
T. 623: Het dorp Borne bezit een aanta l calicot-, bont
brouweri jen en 1200 inwoners in de kom. 

1-10-1884 geschreven Borne 

en andere fabrieken, 3 b ie r -
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BOSKOOP Z.H. D: 1811, 1823, 1848, 1849 H: 1-9-1850 (hh), P: 1-11-1871 geschreven 
„B" van distributie Boskoop 1813—1820 bekend, Zw.i.a., geschreven Boskoop id. 
1837—1839 bekend, zw.i.a. 
1819: Men telt er ruim 1300 inwoner's. Behalve Schipperij ter shjtmg van Goederen 
en het maken van Zwavelstokken, bestaan de ingezetenen voornamelijk uit de 
Boomkweekerijen, van welke een sterke uitvoer is, zelfs naar vreemde Landen en 
in den zomer geeft het artikel van de Aardbeziënteelt een groot vertier en voordeel. 
T 293: Aan de Gouwe vinden wij het dorp Boskoop of Boscoop ter wederzijde der 
rivier, ruim 2100 inwoners bevattend, waarvan een groot deel zijn bestaan in boom-
kweelierij, in het teelen van aardbeziën en fijne tuin vruchten en een ander deel in 
het vervaardigen van huis- en tuinmansgereedschappen, enz. vindt. Er zijn ook 
eene schuitenmakerij, verscheidene klompenmaakerijen, 2 vruchtennatfabr. 1 hout-
draaijerij, 1 korenmolen, enz. 
BOXIVIEER NBr. D: 1848, 1849, P: 1-9-1850 geen kenteken distrib. Boxmeer 1848— 
1849 bekend. 
T. 481: Het vlek Boxmeer heeft eene aangename ligtging temidden van grazige 
weiden, golvende korenakkers en schoone landouwen: De gemeente Boxmeer bevat 
een aantal wijken of gehuchten en ruim 2130 inwoners, waarvan er omtrent 700 
in de kom wonen. Men vindt ei 1 bierbrouwerij, 3 leerlooierijen, 1 katoendrukkerij, 
2 steen- en pottenbakkerijen, 2 olie- en 2 graanmolens, 3 meubelmakerijen, aan 
eene waarvan eene voortreffelijke beeldhouwerij verbonden is. 
BOXTEL NBr. D: 1823, 1848, 1849 H: 1-9-1850 (hh), P: 1-8-1864, geen kenteken dis
trib. Boxtel beliend. 
T. 465. Boxtel, een zeer levendig, aangenaam en fraai vlek aan de zamenvloeijing 
van de Beerze en de Dommel. Het is eene der schoonste plaatsen in de Meijerij en 
bevat met een aantal onderhoorige gehuchten 4500 inwoners, die meest in den land
bouw en het-fabriekswezen hun bestaan vinden. Men telt er eenige damastf abrie
ken, waar de allerfijnste servetten en tafellakens worden geweven, eenige linnen
weverijen en bleekerijen, 5 bierbrouwerijen, 1 zoutkeet, 6 leerlooierijen, 1 papier-
fabriek, enz. 
BRESKENS Z. D: 1823, 1848, 1849 H: 1-9-1850 (hh) P: 1-1-1858, geschreven distrib. 
Breskens 1849—1850 bekend, zw.i.a. 
T. 389: Het aanzienlijke dorp Breskens (tegen)over Vlissingen telt ruim 1900 inwo
ners, waartoe onderscheidene sterke forten als Nassau, Frederik-Hendrik, Willem 
de Eerste en het dorp Havenfort behoort. 
BREUKELEN U. D: 1848, 1849 H: 1-9-1850 (hh) P: 1-5-1884, .geschreven Distrib. 
Breukelen 1848—1849 bekend, zw i.a., stempel D.ktr. Breukelen 1850 bekend, zw.a. 
1830- 1280 inwoners. 
T. 136: Het aanzienlijke dorp Breukelen, langs eene aaneenschakeling van buijten-
plaatsen op beide oevers, bevat ruim 2000 inwoners. 
BROEK IN WATERLAND NH. D: 1823, 1848, 1849 H: 1-9-1859 (hh), geschreven 
Distr. Broek 1836 bekend, zw.i.a. 
1819: Het dorp Broek in Waterland, dat even en nog sterker dan Zaandam, een 
voorbeeld is van de HoUandsche zindelijkheid. Bij de deur van vele huizen staan 
pantoffels of muilen gereed, die de inkomenden verpligt zijn, in plaats van hunne 
bestovene schoenen, aan te trekken. 
JvL 1823: bezoekt 2 huizen te Broek. „Bij den eersten zagen wij den gang bedekt 
met eenen keurlijken gangloper, 2e met een linnen dekkleed, 3e met een fraaije 
vloermat, 4e met een eene fijl, 5e met een lap om de voeten te vegen. 
1824: alle straten zijn zorgvuldig met zand in allerlei figuren bestrooid; de vloeren 
der kamers zijn zoo wit als papier geschuurd, terwijl de beesten die den weg zou
den kunnen verontreinigen, achterom het dorp moeten geleia worden. 
T. 100: Slechts % uur Zuid-Westwaarts van Monnickendam komen wij aan het 
wereldberoemde Broek-in-Waterland, waar de HoUandsche zindelijkheid in vroe
gere dagen tot m het belagchclijke gedreven werd. Het is een groot en schoon dorp 
met ruim 1300 inwoners. 

BROUWERSHAVEN Z. D: per 11-10-1848, 1849 H: 1-9-1850 (hh) P: 16-12-1905 
stempel Distr. Brouwershaven 1848 bekend, blauw. a. 
1824: Brouwershaven is naast Zierikzee de voornaamste stad op Schouwen. Zij telt 
700 inwoners, die voor het grooter deel van den handel en meeteelt bestaan. 
T. 359- De kleine stad Brouwershaven aan de Grevelingen telt thans 3500 inwo
ners, die grootendeels van den landbouw bestaan, terwijl het binnenkomen van 
groote schepen op hare uitmuntende reede aan de vervallen plaats eenige leven
digheid en vertier biedt. 

BRUMMEN G. D: 1823, 1848, 1849 H: 1-9-1850 (hh) P: 1-5-1865, geschreven Brum
men 1849—1850 bekend, zw.i.a. 
JvL 1823: Aan het dorpje Brummen gekomen, zagen wij rechts en links fraaije 
buitengoederen en bekoorlijke dreven. 
T. 584; De gemeente Brummen bestaat uit de dorpen Brummen en Hall, met eenige 
buurtschappen, ruim 6350 inwoners, waarvan ongeveer 1000 in Brummen zelf wo
nen. Het dorp heeft aanzienlijke huizen, zomerverblijven en landgoederen en kan 
een der schoonste en aangenaamste dorpen van ons heele vaderland genoemd wor
den. 

BUDEL NB. D: 1848, 1849 H: 1-9-1850 (hh) geen kenteken Distrib.ktr. bekend. 
T. 459: Budel, met verscheidene gehuchten, 2300 inwoners, een vrij aangename, ge
regeld gebouwde plaats. 

(Wordt vervolgd). 



VERZAMELT U OOK NEDERIAND EN O.G.? 
Vervolg: de oude brieven. 

De vorige maal hebben wij het een en ander, héél sum
mier, over het onderwerp stempels verteld. „Heel summier" 
en we stelden ons, toen we ons tot het schrijven van dat ar
tikel zetten, dan ook voor, binnen het raam van deze rubriek, 
die immers bestemd is beginnende verzamelaars „wegwijs" 
te maken, enige groepen van stempels te noemen en zo 
als het ware „aan te duiden" — beslist niet méér dan dat 
— om welke dingen het hierbij gaat. Vele vragen over 
zgn. „oude brieven" hadden ons tot dit zijsprongetje vanuit 
onze gewone gang in deze rubriek min of meer genoopt. 

En nóg mogen we niet op ons (bessheiden) hoofdpad 
terugkeren. Opnieuw bereikten ons van meerdere zijden 
verzoeken om nog wat méér over het onderwerp „stempels" 
te vertellen. 

De oorzaak van deze belangstelling? 
Och, het is moeilijk die heel scherp aan te geven. Er 

kunnen zoveel redenen achter die verzoeken schuil gaan! 
Maar in elk geval is ons toch zonneklaar gebleken, dat 
zich onder de „gewone" verzamelaars, d.w.z. zij, die zich 
nog niet specialiseerden op stempels e.d., velen zijn, die 
niet alleen belangstelling voor die stempels hebben, maar 
zelfs meer exemplaren bezitten, dan wij ook maar konden 
veronderstellen. 

Het is natuurlijk logisch, dat wérkelijk oude stempels, 
zoals wij die reeds beschreven, veel dunner gezaaid zijn 
dan die van jongere datum. Mogelijk, dat men juist daar
om naar een „vervolg" op onze mededelingen vroeg. . . . 

Deze stempels van jongere datum zijn vanzelfsprekend 
ook lager in prijs, omdat het aanbod van deze exemplaren, 
althans op dit moment, nog betrekkelijk groot is. Met veel 
genoegen zullen wij aan de verzoeken voldoen en ditmaal 
dus nog enkele van de jongere stempelgroepen vermel
den, maar opnieuw — en met véél klem — leggen wij er 
de nadruk op, dat het onmogelijk — en m het kader van 
deze reeks bijdragen ook ongewenst — is zelfs ook maar 
te streven naar volledigheid in dit opzicht. , 

Nogmaals: wie er meer van wil weten, bestudere het 
werk „300 Jaar Postmerken" van P. C. Korteweg en hij 
zal een goed overzicht verkrijgen. Laten deze artikelen 
slechts gezien blijven als een aansporing tot verdere studie: 
de enige juiste weg, die elke verzamelaar op de duur toch 
moet inslaan; studeren in de literatuur en met behulp van 
het zelf verzamelde materiaal: dat is pas filatelie! 

In de periode van de „Franse inlijving" (1810-1813) werd 
ons land in navolging van Frankrijk ingedeeld m departe
menten: Franse departementen natuurlijk. En ieder post
kantoor droeg o.a. het nummer van het departement waar
in het gelegen was ook in zijn stempels. Voor Nederland 
onderkennen we de volgende departementen, t.w. 92, 93 en 
95 en 118 t/m 126. 

Nemen we maar eens enkele Stempels voor ongefran
keerde brieven: 

:^4^ '^ ' - ^^téf^^^ 

118 
HOORN 121 

ARNHEM 
9 2 

fLESSLN(JUi 
De Franse postwet was per 1 januari 1811 in ons land 

ingevoerd en deze stempels werden dan ook merendeels 
in februari en maart van dat jaar in gebruik genomen. De 
namen werden daarbij zoveel mogelijk verfranst, zoals men 
ook uit de bovenstaande stempels al kan zien. Bovendien 
zien wij op de magistratuur-brieven de portvrijdomstempels, 
b.v. „Préfet. Dépt. des Bouches de la Meuse", zoals op 
de hierbij afgebeelde brief. 

Voor de reeds gefrankeerde brieven — brieven dus, waar
voor de vrachtprijs (port) al vooruit betaald was — werden 
de letters P P (port payé) aan de stempels toegevoegd. 
Ze flankeerden het departementnummer, zoals bijv. in het 
volgende geval: 

P.HS.P 
AMSTERDAM 

Voor oninbare port wegens weigering, verzending naar 
een verkeerd kantoor, enz. werden de letters DEB (débour-
sé) in het stempel ingebracht, bijv.: 

DEB.II9 
G O U D A LA BRJELLE 
Na het herstel van de onafhankelijkheid van ons land — 

na de „bijvrijding" zouden wij nu geneigd zijn te zeggen — 
in 1813, werden de départementsnummers weer uit de 
stempels „gekapt", d.w.z. gewoon weggesneden en verder 
zoveel mogelijk al datgene, wat aan „verfransing" herin
nerde: La Brielle werd eenvoudig Brielle (vandaar dit nog 
gebruikte equivalent voor het goed oud-vaderlandse Den 
Briel), Le Helder werd Helder en Zierikzée weer heel ge
woon Zierikzee (zonder accent-aigu). De sporen van de 
weggekapte delen kan men dikwijls door strepen of vlekken 
terugvinden. 

D \-y 

.RüTtEKbA^^^ORCUS* 

S...- HELöÉif 
Ook uit de stempels voor de reeds gefrankeerde brieven 
en „déboursé" werden de gehate Franse départements
nummers gekapt en zo komen we op brieven van kort na 
1813 bijv. de volgende stempels tegen: 

DEB, 
LA HAYE 

(Wordt vervolgd) 
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He Ea'^Hlatetistisehe atstewnpeling 
ap Pranse brieven fr̂ froî / 

Bij hetzelfde Haagse Verdrag stonden wij Maastricht, 
Venio en StaatsVlaanderen aan Frankrijk af. 

Hierbij beelden wij een brief af uit die tijd van Maastricht. 
Het getal 93 is het „Departementsnummer" van het Dépar
tement Meuse Inférieure, dat al in 1797 was gesticht, (afb. 
55) 

Maar met deze brief bevinden wij ons niet meer op het 
gebied van de legerbrieven, maar op dat van de „bezette 
gebieden". 

De allerzeldzaamste legerbrief draagt als stempel. 
ARM DE LA MEDnee 

Ire DIVON 
dat is dus: Armee de la Méditerranée, première Division. 
Dat was het stempel, dat gebruikt werd door de troepen, 
die streden in Egypte. 

XI. STEMPELS VAN DE BEZETTE GEBIEDEN. 
De Zuidelijke Nederlanden en Luxemburg waren natuur

lijk al veel eerder geannexeerd. 
Hierbij een brief, waarvan ik niet met zekerheid kan 

zeggen of ik die nu moet rangschikken onder „legerbrieven" 
of onder „bezette gebieden". De brief is gericht aan de 
administratie van het Arrondissement Luxemburg. De af
zender is de „Représentant du Peuple en mission prés les 
Armées". Dit waren geen militairen, maar burgers in dienst 

van het leger. Deze functionarissen behartigden ook de 
postdienst van het leger. (afb. 56) 

Wat mij vreemd aandoet is, dat de aanhef van deze brief 
is: Liberté, Justice, Égalité. De Fraternité ontbreekt dus 
hier blijkbaar! 

In de revolutionnaire en Napoleontische jaren van 1792 
tot 1813 steeg, als gevolg van veroveringen en annexaties, 
het aantal Franse départementen van 83 tot en met liefst 
134. De Franse verzamelaars spreken van de stempels van 
de Pays Conquis. Het eerste was département 84, het dépar
tement MontBlanc, het laatste was 134, département Bou
chesdel'Ebre. Vele van die stempels zijn niet bepaald 
zeldzaam, maar andere daarentegen wel. Van dat departe
ment 134 is nog nooit een stempel gevonden. 

Hierbij volgen enige van deze brieven. 
Ten eerste een brief van het allereerst veroverde gebied 

Waar het oude Frankrijk in 83 departementen was verdeeld, 
droeg dit dus het eerst volgend nummer 84. De hierbij af
gebeelde brief is van Chambéri, de hoofdstad van het Dé
partement MontBlanc, dat veroverd werd op het Konink
rijk Sardinië, (afb. 57) 

Departement 91 was het Franse Département La Lys, ge
sticht in 1797. De Zuidelijke Nederlanden waren daarvóór 

■Oostenrijks gebied geweest. Hierbij een brief met dit depar
tementsnummer uit Brugge, (afb. 58) 
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Afb. 55: 13 Thermidor *n 73 (1 auqustus 1805). 
Brief van Maestrichf naat Pari'is mei het Franse stem
pel met bet dcporfemenfsnummer 93. 
Afb. 56: 7 Messidor An 3 (25 juni U95) Stadsbiief 
van Luxemburg met stempel REPRÉSENTANT DU 
PEUPIE FRANCAIS. 

Afb- 57: 3e Jour Complémentaire An""* Brief van 
Chamber! 50 km N. van Toulon. Stempel van hei 
oudst veroverde Departement (1792). 
Afb. 58: 13 augustus 1798 Brief van Brugge naar 
Mugron (ongeveer 120 km ten Z. van Bordeaux in 
Les Londesj mei het stempel 91 Bruge-^. 
Afb. 59: 30 maart 1810. Brief van Rome naar Brac-
ciano, aan het meer van Bracciano, 30 km NW. van 
Rome. Stempel 116 ROME, hoofdstad van het Depar
tement Tibte 116. Gesticht in 1809. 
Afb. 60: 4 september 1813. Brief van Hoorn naar 
„Stad Enkhuizen" met stempel 118 HOORN van hef 
departement Zuyderzee. Gesticht in 1810. 
Afb. 61: 19 mei 1811. Brief van Nice naar Avignon. 
Afb. 62: 27 juli 1813. Brief van Aaken naar Eysden 
in ons land. Stempel 103 AIXLA-CHAPELLE. Aken 
hg in het departement Roer 103. Gesticht in 1801. 
Afb. 63: 10 februari 1804. Brief van Turijn naar 
Genua met het stempel P 104 P van het departement 
Eridan. 

W. B. Brocx 

De Franse troepen waren reeds op 20 maart 1798 Rome 
binnengetrokken, maar daar vond een dergelijk proces 
plaats als bij ons het geval is geweest. Eerst werd er een 
Romeinse Republiek gesticht en in 1809 vond de anncxaiie 
plaats. De Kerkelijke Staat werd verdeeld in twee departe
menten n.1. 116 Département Tibre, genoemd naar de Tiber 
en 117 Département Trazimeno, naar het gelijknamige meer. 

En wat was Département 118? Dat was het Département 
Zuyderzee, dat een groot deel van on« land omvatte, (afb. 
60) 

Let U hierbij eens op de O van Rome en de O van Hoorn. 
Ook de R van Rome en de R van Hoorn. Dan zult U kunnen 
constateren, dat ons land en de Kerkelijke Staat een tijd 
hebben gehad waarin ze dezelfde stempels voerden! 

Op de brief van Hoorn valt nog het stempel op van de 
afzender: ,,Sous-Préfet de 1'Arrondissement de Hoorn". 

De hierbij afgebeelde brief uit Nice lijkt een gewone 
tarief van een der oude Franse Departementen omdat wij 
ons Nice denken als een Franse stad. Dit was het hier echter 
niet. We hebben hier te maken met .,veroverd gebied". 
Nice lag in het Departement 85, Alpes Maritimes, gesticht in 
1793. In 1815 kwam Nice weer aan Sardinië. Pas in 1860 
is het definitief aan Frankrijk afgestaan, (afb. 61) 

Dan geven wij hierbij nog de afbeelding van een tweetal 
brieven resp. met stempel 103 AIX-LA-CHAPELLE en stem
pel P 104 P TURIN, (afb. 62 en 63) 
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IA 
Ten slotte nog een eigenaardige brief. 
Laat men hierbij niet denken, dat men te maken heeft 

met Alexandria in Egypte! Dit Alexandria is de Franse 
naam voor de Italiaanse plaats Allessandria, toen liggende 
in Departement 106, het Département Marengo, gesticht in 
1805. (afb. 64) 

De brief draagt ook nog het stempel van de afzender: de 
Préfecture du Département de Marengo. Ze was oorspron
kelijk geadresseerd naar Parijs en aan de achterzijde vindt 
men dan ook het Parijse aankomststempel van 17 maart 1808 
alsmede een bestellersstempel, nummer in kastje, maar 
blijkbaar was de geadresseerde vertrokken, want het adres 
is veranderd in Turin. Wat mij verwondert is, dat deze 
brief geen stempel „Déboursé" draagt (zie omtrent deze 
stempels een later hoofdstuk). Achter op de brief is ook 
nog een stempel te vinden met de adelaar van Napoleon. 

Aan het slot van dit hoofdstuk wil ik toch nog even 
wijzen op de „gekapte stempels". Eigenlijk zijn het geen 
Franse stempels meer en toch weer wél, want het zijn de 
oude Franse stempels waar het departementsnummer uit
gehakt is. 

Kort na de bevrijding bleef men n.l. de Franse stempels 
nog gebruiken, maar het departementsnummer was uit het 
stempel verwijderd. Dat is slordig gebeurd, want men ziet 
nog vaak resten van het cijfer, (afb. 65) 

Voor belangstellenden in deze stempels verwijs ik naar 
De Philatelist van 1939, waarin op blz. 29 t /m 35 een artikel 
van de heer Korteweg is te vinden, die daarin de Neder
landse stempels behandelt uit de Franse tijd, waarbij ook 
de gekapte stempels zijn opgenomen. 

(Wordt vervolgd) 

Afb. 64: 10 maarf 1808. Brief van Alexandrië mef 
het siempel 106 ALEXANDRIË, departement Maren

go. Gesticht in 1805. 
Afb. 65: 9 april 1814. Brief van Breda naar Schie

dam met gekapt stempel. Hef kappen is slordig ge

beurd want men ziet nog resten van hef nummer 
93. U * op P.P. 
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DE JAPANSE KEIZERDYNASTIE en het huwelijk van 

KROONPRINS AKIHITO MET 

MEJUFFR. MITSJIKO SJODA 

In de dagbladen heeft men uitgebreide verslagen kunnen 
lezen betreffende het huwelijk van de Japanse kroonprins 
met een jong meisje, dat niet van adellijke afkomst is. Het 
huwelijk werd voltrokken op 10 april 1959 volgens het oude 
Shinto ritueel door de Hoge Priester. De ouders en andere 
familieleden mochten niet tegenwoordig zijn. Bij het bin
nenkomen in de tempel moesten de kroonprins en zijn ver
loofde eerst diep buigen voor de drie symbolen van het 
keizerschap, n.l. een ronde, metalen spiegel, de z.g. „heilige 
spiegel", een recht zwaard en een ketting, die gelijkt op 
een rozenkrans, doch uit edelstenen bestaat. De Japanse 
keizerdynastie is 2600 jaren oud en gaat terug tot een my
thische oorsprong. De keizerdynastie zou n.l. afstammen 
van de zonnegodin Amaterasuomikami. De voornoemde 
voorwerpen zouden door de godin overhandigd zijn aan 
haar kleinzoon: NiniginoMikoto, terwijl zij hem tevens 
opdroeg te heersen over het rijk der goden en der mensen. 
De voorwerpen moesten zich steeds in zijn nabijheid bevin
den. Ninigi liet in de provincie Yamato een paleis bouwen, 
waarin aan de drie heilige voorwerpen een ereplaats werd 

ingeruimd. Tevena moesten zij steeds bewaakt worden door 
leden van de keizerlijke familie. Deze heilige voorwerpen 
zijn verbonden aan gebeurtenissen, die in verband staan 
met het keizerschap. Tijdens de regering van de elfde kei
zer (jaar 5 v. Chr.), genaamd Suinin tennó, werden de 
spiegel, het zwaard en de ketting overgebracht naar het 
heiligdom te Ise (afgeb. op de waarden Vh s. en 3 s. van 
1929). Bij speciale gelegenheden gaat de keizer of een van 
zijn ministers naar de tempel te Ise om rekenschap af te 
leggen van zijn daden aan de geesten van zijn voorvaderen 
en aan de zonnegodin, die de oorsprong van zijn dynastie 
is. Ter gelegeheid van het huwelijk van kroonprins Akihito 
met mejuffrouw Mitsjiko Sjoda verschenen op de huwelijks
dag (10 april 1959) vier gelegenheidszegels. Op de 5 yen 
en de 20 yen zegels is een waaier, op de 10 yen en de 30 yen 
zegels zijn de portretten van het jonge paar afgebeeld. 

M. J. van HeerdtKolff 

Literatuur; Legenden en Mythen op postzegels door M. J. 
van HeerdtKolff. 
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Luchtpost 
Rubriekredacteur: J. C. E. M. Dellenbag, 

Statenweg 172c, Rotterdam4. 

NEDERLAND 
Ie KX.M.vlucht Amsterdam—Saigon, 313'59 

Voor deze vlucht werden door de K.L.M, 
nieuwe speciale enveloppen uditgegeven met de
zelfde afbeelding als op die voor de (nietdoor
gegane) vlucht van 74'58, doch thans in oranje 
kleur inplaats van groen. 

Wij geven hierbij een verkleinde afbeelding 
van een dergelijke enveloppe; AS Saigon / Viet
nam 24'5918 H. 

F R S T F L U G W l E N  A M STE R D A M 
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Direcieur Regional KLM, 

Lignes Aenchnes Royales Neerlandaises 

SA i GO N 
Vietnam 

AMSTERDAM SAIGOM 

OOSTENRIJK 
Ie Vlucht AUA Wenen—Amsterdam, l4'59 

Wij ontvingen thans de stukken van deze vlucht en geven 
hierbij een verkleinde afbeelding van een spec, enveloppe 
met de speciale afstempeling. AS Amsterdam CS l4'59ll. 

Deze speciale afstempeling vertoont links boven het cijfer 
3; wij zagen ook stukken met resp. de cijfers 1 en 2. 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
Eerste straalvliegtuigdienst San Francisco—Chicago—New 
York, 223'59 

Ter gelegenheid van deze vlucht door „American Airlines" 
met het „707 JetFlagship" werd op de stukken een speciale 
afstempeling geplaatst in wijnrode kleur, dezelfde afbeel
ding als in ons maartnummer voor de vlucht Los Angeles— 
New York, doch thans met Inschrift: „First Jet/Air Mail 
Service/AM4/San Francisco—Chicago—New York". VS San 
Francisco 223'59. 1.30 PM en AS AMF (Idl) New York 
233'59, 1.30 Am. 

Stempel! 
Rubriekredacteur; 

A. van der Willigen, 

Laan van Poot 194, 'sGravenhage 

Gelegenheidsstempels. 
Naar aanleiding van het vermelde in het vorige nummer 

over het speciale poststempel, dat in 'sHertogenbosch werd 
gebruikt, vestigde men er onze aandacht op, dat de 3 bo
men weliswaar voorkomen In het oude stadszegel van die 
stad, maar dat zij niet zijn opgenomen in het stadswapen. 

Het is wellicht nog interessant te vermelden, dat op de 47e 
Nederlandse Filatelistendag slechts 148 stukken werden 
voorzien van het speciale aantekenstrookje! 

De nieuwe zomerzegels, geplakt op de verplichte hande
laarscouverten en ergens in Nederland op 11 mei j.1. aan 
een postkantoor aangeboden, werden voorzien van het hier
bij afgebeelde speciale poststempel. Men heeft ons mede
gedeeld, dat de afbeelding in dit stempel voorstelt een drij
vende bok, welke een driehoek (de Griekse letter delta) als 
embleem der Deltawerken opheft. 

Wij geven tevens hierbij de afbeelding van het speciale 
poststempel, dat op 7 mei j.1. ter gelegenheid van het 75jarig 
bestaan van de Nederlandsche Vereeniging van Postze
gelverzamelaars op het tjdelijk postkantoor in „Hof van Hol
land" te Hilversum werd gebruikt. 

^P^t^. 
•SGRAVENHAGE 
11 MEI « t959 

E E R S T E O A G l 
V A N U I T G I FTE 

Typenraderstempels. 
141959 Hulppostkantoor Wamel werd poststation. 

2041959 Gevestigd: postagentschap MaastnchtSchalmei
straat. 

AMERSFOORT 700 JAAR 
In verband met de viering van het ,,700 jaar stad Amers» 

foort" en de herdenking van het 20jarig bestaan van de
Filatelisten Vereniging „Amersfoort" heeft het bestuur der 
genoemde vereniging het voornemen om op 27 juni a.s. eea 
nationale ruildag te organiseren. Het bestuur heeft hiertoe
de zalen van de Vrijzinnig Hervormde Vereniging aan de
Zuidsingel (Muurhuizen 3) te Amersfoort gereserveerd. Het 
ligt verder in de bedoeling een gelegenheidsstempel te doen. 
vervaardigen, speciale enveloppen te doen uitgeven en dft 
verkoop van de Zomerzegels 1959 te bevorderen

151 



SURINAME 

In het Maandblad van december 1958 werd het verschij
nen gemeld van dit opdrukzegel, dat zijn ontstaan te dan
ken had aan de verhoging van het porto voor het binnen
lands briefverkeer van TVs op 8 cent en het ontbreken van 
een postzegel van 8 cent in de lopende cij f er-serie (type Van 
Krimpen). Hier was dus sprake van een hulp-uitgifte in 
afwachting van een definitieve zegelwaarde van 8 cent. 

Evenals met de hulp-uitgiften van 1947 (Speciaal-Catalo
gus no 245/246) en van 1950 (Speciaal-Catalogus no. 284) 
het geval was, werd ook dit hulpzegel niet aan de Neder
landse Philatelistenloketten verkrijgbaar gesteld. In deze 
treft de Nederlandse P.T.T. geen enkele blaam, daar de 
Surinaamse Posterijen zelfstandig zijn en derhalve naar 
eigen goeddunken kunnen besluiten om een bepaalde uit
gifte al dan niet ook in Nederland verkrijgbaar te stellen. 

Naar verluidt waren de zegels in Suriname tot ongeveer 
eind februari-begin maart verkrijgbaar en wel zonder dat 
bij de afgifte enige restrictie aangaande de hoeveelheid gold. 
Uit beide feiten kan worden afgeleid, dat van een zeld
zame opdruk beslist geen sprake was, doch dat aan de an
dere kant niet een dusdanig groot aantal zegels van 27V2 
cent voor overdruk beschikbaar was om de opzending van 
een flink quantum opdrukzegels naar Nederland te recht
vaardigen. Wel zouden bij wijze van goede wil 5000 stuks 
zijn opgezonden, doch de Nederlandse P.T.T. zou dit aantal 
veel te gering hebben geacht voor distributie over de vele 
verzamelaarsloketten en zou er bij de Surinaamse Posterij
en op hebben aangedrongen om 100.000 stuks voor verkoop 
in Nederland beschikbaar te stellen of, zo zulks onmogelijk 
was, de bereids toegezonden zegels terug te nemen. 

Merkwaardigerwijs bleef het verwachte 8-cent zegel in 
het type Van Krimpen uit en werd medio april in Suriname 
de afgifte van het opdrukzegel hervat. Op 22 april was het 
voor het eerst ook verkrijgbaar aan het verzamelaarsloket 
in Den Haag. 

Vergelijking van op 18 april uit Suriname ontvangen hele 
vellen van 100 stuks met hele vellen van de in de periode 
december-maart in Suriname verkrijgbare vellen wijst nu 
uit, dat hier sprake is van een nieuw vervaardigde oplage 
van het moederzegel van 27V2 cent en tevens van een op
nieuw samengestelde opdrukvorm. 

Wat het moederzegel van 27V2 cent betreft blijkt dit zonne
klaar uit de plaatsing van het bekende halve cirkeltje op 
boven- en onder-velrand. Dit cirkeltje staat bij de eerste 
oplage van het opdrukzegel tussen het 5e en 6e zegel in, 
doch bij de nieuwe oplage staat het midden boven respec
tievelijk onder het 6e zegel en is dus een halve zegelafstand 
naar rechts opgeschoven. Het etsingsnummer is in beide 
gevallen evenwel gelijk, namelijk 1, en staat onveranderd 
boven het midden van zegel 7 op de bovenrand. De afstand 
tussen het halve cirkeltje en het etsingsnummer is derhalve 
ca, 1,2 cm kleiner geworden. Voorts staan de telcijfers op 
linker- en rechter-velrand bij de „nieuwe" vellen iets ver
der van de gekleurde zegelrand af dan bij de „oude" vel
len het geval was, terwijl een ander knipteken is gebruikt. 
De wijze van perforering is gelijk gebleven, namelijk een 
geheel doorgeperforeerde boven- en linker-velrand en één 
extra gaatje in de onder-velrand. 

Wat nu de opdrukvorm betreft, vertoont de oorspronke
lijke zetting de eigenaardigheid dat de zettingsbreedte van 
de eerste 5 zegels van elke horizontale rij niet geheel cor
respondeert met de zegelbreedte, zodat van links naar 
rechts bekeken de opdruk telkenmale iets meer naar links 
op het onderliggende zegel staat. Hetzelfde doet zich voor 
bij de laatste 5 zegels van elke horizontale rij. Over 5 ze
gels bedraagt de „terugloop" ca. 0,9 mm (gemeten bij de 
Ie horizontale rij). 

Een tweede eigenaardigheid is, dat het cijfer 8 bij de ze
gels 5 en 6 van elke horizontale rij niet op gelijke hoogte 
staat, doch bij zegel 6 ca. 0,2 mm lager is geplaatst. 

Een derde eigenaardigheid is, dat op elke horizontale rij 
de afstand tussen de letter C op zegel 5 en het cijfer 8 op 
zegel 6 aanmerkelijk groter is dan elders. 

8 op 27'L cent 
Mr. J. C. A. M. van Hal 

Aan de hand van een tweetal beschadigde cijfers 8, voor
komende bij de zegels 6 en 25, welke beschadigingen ont
breken bij de zegels 1 en 30 valt te concluderen, dat de 
opdrukvorm uit één geheel van 100 cliché's heeft bestaan, 
doch dat dit geheel — zoals meer bij Suriname-opdrukken 
is voorgekomen — in verband met de „terugloop" in 2 
blokken van 5 zegels breedte en 10 zegels lengte is ge
zaagd, waarna weder samenvoeging tot één geheel heelt 
plaatsgevonden, onder bijvoeging van een strook „wit", 
waardoor de „terugloop" van de opdruk binnen aanvaard
bare grenzen kon blijven. 

Voor de hernieuwde uitgifte heeft men kennelijk een ge
heel nieuwe opdrukvorm moeten samenstellen, mogelijk, 
omdat de oude bereids vernietigd was. Bij het sameji:>tel-
len van deze nieuwe opdrukvorm heeft men vooreerst het 
euvel van de „terugloop" zoveel mogelijk willen tegengaan. 
Dit is althans praktisch verdwenen. Voorts is het hoogte
verschil tussen de 8 op de zegels 5 en 6 van elke hori2'ontale 
rij teruggebracht van 0.2 tot 0.1 mm, terwijl het grote al-
standsverschil tussen de C op zegel 5 en de 8 op zegel 6 
van elke horizontale rij minder is geworden, zij het op niet 
uniforme wijze. Ook de beschadigde cijfers 8 op de zegels 
6 en 25 zijn geëlimineerd. Wat bij deze nieuwe zetting in 
het bijzonder opvalt en met het blote oog onmiddellijk is te 
zien, is het verticale standverschil van het cijfer 8 als men 
een blok van de zegels •—;—— van de oude oplage verge-4b—50 
lijkt met eenzelfde blok van de nieuwe oplage. Bij de oude 
drukvorm staan de cijfers 8 van de onderste rij (rij 5) 0.1 
mm naar links ten opzichte van de corresponderende cijfers 
8 van rij 4. Bij de nieuwe oi>drukvorm staat de 8 telken-

6—10 male 1 mm naar rechts. Ook bij een bloc van de zegels --—— 
lo—zU 

doet zioh bij de nieuwe oplage een dergelijke onderlinge 
verschuiving voor, hier echter in tegengestelde richting en 
in mindere mate (0.4 a 0.5 mm), doch met het blote oog nog 
waarneembaar. 

Wil men nu zonder in loep-werk te vervallen de ver
schillen tussen eerste en tweede oplage duidelijk demon
streren, dan is hiervoor nodig van elke oplage: 
a. een strip van 3, bestaande uit de zegels 5-6-7 met boven-

velrand; 
b. een bloc van 10, bestaande uit de zegels ——— met rech-

4b—50 
ter-velrand, eventueel verlengd met de zegels 35. en 45 
om tevens het afstandverschil tussen de verticale rijen 
5 en 6 te tonen. 

De stelregel dat Suriname-opdrukken door de specialist 
eigenlijk in hele vellen moeten worden verzameld wordt dus 
hier weer eens bevestigd. 

Tenslotte geef ik volledigheidshalve nog een staatje van 
de horizontale afstanden tussen de letters C van de 5e ver
ticale rij en het cijfer 8 van de 6e verticale rij, gemeten 
vanaf de verticale afsluitlijn van de bovenboog van de C 
tot aan het cijfer 8, linkermidden van het bovenoog. 

rij 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Ie oplage 
7.9 mm 
7.8 
7.9 
7.9 
7.9 
7.8 
7.9 
7.9 
7.9 
7.9 

2e oplage 
7.5 mm 
6.7 
6.5 
6.4 
7.4 
7.4 
7.4 
6.9 
7.3 
7.4 
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Poststukken ■ 
Rubriekredacteur 
Nederland en O.G. 
J. H. Broekman 
Hoflaan 25 Bergen (N.H.) 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
De poststukken hebben zich ook hier aangepast aan de 

nieuwe serie postzegels. Hiermede verschenen: 
Briefkaarten. 
Binnenlands verkeer. 

Crèmekarton met ingedrukt donkerblauw zegel van 8 c. 
Curagao: opschrift op rechterhelft naast de zegel „BRIEF
KAART"; vijf adresstippellijnen; enkele deelstreep; lin
kerhelft beneden 2 stippellijnen waarbij het woord VAN. 
Alles in donkerblauw. 

Dubbele kaart als boven, maar op de ene kaart over de 
gehele breedte naast de zegel „BRIEFKAART MET BE
TAALD ANTWOORD", en op de aangehechte kaart boven 
in het midden „ANTWOORDBRIEFKAART". 
Buitenlands verkeer. 

Crèmekarton met ingedrukt donkergroen zegel van 12 c. 
St. Maarten; opschrift naast de zegel op rechterhelft „CAR
TE POSTALE" onder elkaar en daaronder in kleine letters 
„BRIEFKAARTPOSTCARD" en daaronder „TARJETA
POSTAL"; vijf adresstippellijnen; enkele deelstreep; lin
kerhelft beneden twee stippellijnen waarvoor de woorden 
DE VAN FROM onder elkaar. Alles in donkergroen. 

Dubbele kaart als boven, maar op de ene kaart over de 
gehele breedte naast de zegel „CARTE POSTALE AVEC 
REPONSE PAYEE"; daaronder in kleine letters: „BRIEF
KAART MET BETAALD ANTWOORD. REPLYPAID 
POSTCARD. TARJETA CON RESPUESTA PAGADA", en 
op de aangehechte kaart in het midden bovenaan „CARTE 
POSTALE REPONSE" en daaronder in kleine letters: „ANT
WOORDBRIEFKAART. REPLY POSTCARD. TARJETA 
POSTAL RESPUESTA". 
Luchtpostbladen. 
Binnenlands verkeer. 

Lichtblauw papier met donkerblauw ingedrukt zegel van 
10 c. Saba; Links boven: BINNENLANDINTERIOR" waar
onder een gestileerde vleugel. Vier adreslijnen; geblokte 
donkerblauwe rand waarnaast linksboven en rechts op de 
omslagrand een geopende schaar in donkerblauwe kleur. Op 
de achterzijde 2 lijnen, waarvoor de woorden „VAN Dl" 

A g e n d a van 
F ' l a t e l i s t i s c h e g 

2231 

24 

7 
89 
13 

2 4 2 7 

27 

2930 

eb 
mei 

mei 

juni 
|uni 
juni 
juni 

juni 

juni 

4 oktober 

e ur te n issen 
Intern, filatelistische tentoon

stelling te Hamburg. 
Nederlandse dag op de ten

toonstelling te Hamburg. 
Intern, ruildag te Luik (België). 
Veil ing Van Dieten, Den Haag. 
Veil inq R. Postema, Amsterdam. 
Veil ing Nederlandsche Postze

gelveil ing, Amsterdam. 
Nationale rui ldag te Amers

foort , Muurhuizen 3. 
Vei l ing H. R. Harmer Ltd. 
Londen. 
Intern, rui ldag te Maastricht. 

1 11 oktober Intern, rui ldag te Dortmund 

1626 oktober 

916 iul i 1960 

27 auq.9 sept. 

(Duitsland). 
Intern, filatelistische tentoon

stelling te Palermo. 
Intern. Postzegelfentoonstelling 
te Londen. 
Intern. Postzegeltentoonstelling 
te Warschau. 

onder elkaar met accolade; onder de lijnen een lijst waarin 
„NIETS INSLUITEN NO HINCA NADA ADéN". 
Buitenlands verkeer. 

Lichtblauw papier met ingedrukt rood zegel van 20 c. 
St. Eustasius. Links boven „AEROGRAMME" waaronder 
gestileerde vleugel; rood en donkerblauw geblokte omran
ding met scharen als boven gemeld. Op de achterzijde twee 
lijnen waarvoor de woorden „DE VAN FROM" onder elkaar 
met accolade; in omlijsting daaronder de woorden „NE RIEN 
INSéRER. NIETS INSLUITEN. NO ENCLOSURES. INCLU
SION PROHIBIDA". 

Deze poststukken zijn aan de Nederlandse filatelisten
loketten verkrijgbaar. 

( \RTL 
POS FAIL 

\ \ N 
1 RUM 

VOOR DE BOEKENPLANK 
Premier Congres Europeen du timbre préobliteré Bruxelles 

1958. Rapport General. Uitgave van de Cercle Beige d'Etudes 
des Préoblitérés, 14 rue Renkin, Bruxelles. Prijs 20 BFr. 

Een in stencildruk versohenen verslag van het eerste 
Europese congres van verzamelaars van zgn. voorafstempe
lingen, gehouden te Brussel, waaruit tevens blijkt, dat het 
voornemen bestaat tot het stichten van een Europese Bond 
van Verenigingen op dit gebied der filatelie. 

VERENIGDE NATIES 
In 1952 kreeg de V.N. toestemming van de U.S. posterijen 

om een massaverzending te frankeren met 1c. zegels in 
plaats van 2c. zegels. Hiertoe werd een half miljoen 1'/' c. 
zegels van een voorafstempeling voorzien. Thans is gebleken, 
dat soortgelijke zegels worden aangeboden, waarbij het zegel 
wel echt is, maar de voorafstempeling vals is. De valsaf
stempeling werd in offset vervaardigd, terwijl de echte af
stempeling in boekdruk met verhoogd lettertype werd aan
gebracht. De zwarte inkt levert ook enig verschil op, terwijl 
enkele letters bij de valse druk niet goed zijn gevormd, 
zoals de U en T in het woord „United Nations". 
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E U R O P A 
BELGIË 

3459. Ook hier verschenen, zoals reeds aangekon
d igd , een 2tal postzegels ter herdenking van de loe 
verjaardag van de N . A . V . O . Ook deze zegels zijn ver
vaardigd naar het ontwerp van de heer S. L . Har tz te 
H a a r l e m . Rasterdiepdruk van het Zegelwerkhuis te 
Mechelen in vellen van 30 zegels met zegelafmeting 
28 X :,9 mm (beeldafm. 24 x 36 mm) en met tanding xiYi ■ 
Zij zijn verkrijgbaar tot 13 juni a . s . 
2.30 F . rood en blauw, embleem van de N . A . V . O . 
5 F . groen en blauw, idem. 

B U L G A R I J E 
459. De inwijding van het gebouw van de UNESCO 

t e Parijs, welke het vorige jaar plaats had , werd ook 
in di t land nog op een postzegel in ras terdiepdruk, met 
afmeting 4 4 x 2 7 mm en tanding 11 , herdach t . 
2 L . roodpaars op geelachtig papier , gebouw van de 
U N E S C O . 

459. Het 40jarig bestaan van de skisport in di t 
land werd eveneens op een postzegel in rasterdiepdruk 
herdach t . Zegelafmeting 3 0 x 4 1 mm en tandinc i i . 
I L . blauw, skier m afdaling. 

D U I T S L A N D 
Bondsrepub l i ek 

12459. Herdenking 400jarige sterfdag van Adam 
Riese (1441492—3031559), een beroemd reken
meester, wiens rekenboek meer dan 100 jaar in gebruik 
bleef bij het onderwijs en 60 oplagen beleefde. I n Dui ts 
land zegt men dan ook: , ,Nach Adam R i e s e " , zoals wij 
zeggen: , .Volgens Bar t j ens" . Zegelontwerp van Michel 
en Kieser te Offenbach am Main; rasterdiepdruk van de 
firma A . Bagel te Dusseldorf op papier met watermerk 
, , D B P " . Oplage 20 miljoen. 
10 (pf) groen en zwart, portret van Riese naar een 

t i te lblad van zijn rekenboek. 
Ter gelegenheid van de postzegeltentoonstelling IN
T E R P O S T A welke op 22 mei a.s . aanvangt , zullen 
twee postzegels met toeslag verschijnen. 
10 f 5 (pf) zwart en groen, afbeelding van de Een 

schilling Hamburg 1859. 
20 + 10 (pf) bruin en rood, afbeelding van de 2 

Schilling misdruk van Lübeck 1859 
(hoekcijfers 2 maar iiischrift ..Zwei ein 
h a l b " ! 

lï'^ide zegels op lichtgekleurd papiei 

 ^  „ .  .». . .». ,^^^3fc. 

D e m o c r a t i s c h e republiek 
27459 Herdenking 200jarige sterfdag van Georg 

Friedrich Handel (1685 —1759), beroemd componist. 
Zegelontwerpen van Axel Bengs te Berlijn. Rasterdiep
druk van de V . E . B , te Leipzig op papier met watermerk 
, ,DDRkru i sb loem" en zegelafmeting 27x32 m m 
(beeldafm. 2 3 x 2 8 m m ) . 
10 (pf) groen en zwart , standbeeld van Händel te 

Hal le , stadswapen en hobo (het lievelings
instrument van H . ) ; 

20 „ rood en zwart , portret van Händel naar een 
olieverfschilderij van Thomas Hudson uit 1749. 

De 10 pf is in beperkte oplage (zgn. Sperwaarde), 
6559. Herdenking loojarige sterfdag van Alexander 

von Humboldt (1769—1859), een beroemd natuuronder
zoeker. Zegelontwerpen van Gertrud Thieme te Leipzig. 
Rasterdiepdruk enz. als bij bovengenoemde zegels, 
ï o (pf) groen, kop van v . Humboldt en landschap 

uit MiddenAmerika; 
20 „ rood, kop van v . Humboldt en landschap va 

Siberië. 
Ook hier is de 10 pf in beperkte oplage. 
Voor beide uitgiften verscheen een officiële eerstedag 

enveloppe. 

Saar land 
1559. Herdenking 50 jaar GrootvSaarbrucken. 

Plaa tdruk van de Staatsdrukkerij te Berlijn. Zegel
afmeting 3 3 x 2 8 mm en tanding 14. 

Oplage 2 miljoen s tuks . 
15 F . blauw, gebouwen {nieuw en oud stadhuis en 

fabriek). 
1559. lode Jaarbeurs van Saarland, gehouden 14—26 

apri l j l . Druk enz. al3 bovengemeld zegel. 
15 F . bruinrood, 2 handen waarop verpakte goederen, 

D E N E M A R K E N 
i'>55Q Ballet en inu/.iekfestival van Denemarken, 

gehouden van 17—31 mei 1959. Zegelontwerp van 
Henry Thelander, gravering van Bent Jacobsen. Vellen 
van 50 zegels met tand ing 12^^. 
35 (öre) roodpaars, balletdanser in , ,Les Sy lph ides " . 

E N G E L A N D 
In de koerserende serie postzegels niet portret van 

Koningin Elisabeth II zijn tot op heden de volgende 
waarden verschenen op papier met watermerk , , k ronen ' ' 
(zonder le t ters) : y%, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 10 d., i s. en 
I ?. 6 d. 

In de zg. , ,Naphtadag"u i tg i f te (zegels met grafiet
liincn op de achterzijde) verschenen de i , 2 en 3 d. 

\ 'an de serie Nationale spelen zijn de volgende aan
tallen zegels verkocht: 
3 d. 320.400.000; 
6 d. 28.595.880; 
1/3 9.870,000. 

F I N L A N D 
24559 AanvuUmgswaarde in de koerserende serie. 

Zegelontwerp van Olavi Vepsalaïnen, gravering van 
R. Ach ren. 
75 (Mk). watersperring van de Pvhakoskikracht

werken. 
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FRANKRIJK 
I I 4 59 , eerste verkoop te Parijs, op 13459 op de 

overige kantoren. Herdenking i75e verjaardag van de 
Nationale Hogeschool voor het Mijnwezen. Zegelont
werp en gravering van Combet; plaatdruk in vellen van 
50 zegels met zege Ibeeldaf met ing 3 6 x 2 2 mm en tan
ding 13

20 f. zwart , groenblauw en rood, mijnlamp en hamers 
voor de fapade van de school. 

25459, eerste verkoop in speciale plaatsen, op 
27459 op de overige kantoren. Jaarlijkse serie , ,Helden 
van het v e r z e t " . Plaatdruk in vellen van 50 zegels met 
zegelbeeldafmeting 22 x 36 mm en tanding 13. 
15 f. violet en wijnrood, portret van Yvonne Le Roux 

(1882—1945), zegelontwerp van Serres, gravering 
van Pheuip in ; eerste verkoop te Toulon; 

15 f. zwart en violet , portretten van Jean Arthus, 
Jacques Baudry, Pierre Benoit, Pierre Grelot en 
Lucien Legros, alle leerlingen van het Buffon
lyceum; zegelontwerp en gravering van Serres; 
eerste verkoop te Parijs; 

20 f. groenblauw en olijfgroen, portret van Médéric 
Vedy (1902—1944); zegelontwerp van Serres, 
gravering van Cami; eerste verkoop te Parijs. 

20 f. geelbruin en roodbruin, portret van Louis Martin 
Bret (1898—1944); zegelontwerp van Serres, 
gravering van Mazelin; eerste verkoop te Mar
sei l le; 

30 i. violetblauw en wijnrood, portret van Gaston 
Moutardier (1889—1944); zegelontwerp van 
Serres, gravering van Munier; eerste verkoop te 
Comines. 

HONGARIJE 
4459. De serie postzegels voor de luchtpost, gemeld 

in ons februarinummer op blz. 51, werd aangevuld met 
de hoge waarde 20 F t . in gelijke uitvoering als de overige 
zegels der serie en uitgegeven ter gelegenheid van de 
opening van de geregelde luchtverbinding Boedapest
Moskou. 
20 F t . bruin op geel, vliegtuig boven Boedapest. 

i r A L i Ü 
445 . De lode verjaardag van de N.A.V.O . werd 

ook hier op een 2tal postzegels herdacht . Zegels in ras
terdiepdruk, horizontaal formaat, papier met water
merk , , s t e r r e n " , zegelontwerp van L. Gasbarra, raster
diepdruk van de Staatsdrukkerij te Rome. 
20 L. blauw en geel, deel van de kaart van Amerika en 

van WestEuropa waartussen het NAVOem
bleem. 

60 L. blauw en groen, idem. 
459. Vriendschap RomeParijs. Druk en formaat 

enz . , als bovengemelde zegels. Zegelontwerp van 
R . Mura. 
15 L. rood en blauw, wapens van Parijs en Rome. 
25 L . blauw en rood, idem. 

2245 . De onthulling van een standbeeld voor Lord 
Byron zal aanleiding zijn tot de uitgifte van een her
denkingspostzegel. Nadere gegevens nog niet bekend. 

L U X E M B U R G 
3459. Onze mededeling aangaande de NAVO.her

denkingspostzegels in ons vorige nummer op blz . 117 
kunnen wij nog aanvullen met de zegelafmetingen 24 X 
31 mm en druk in vellen van 50 zegels. 

MALTA 
15459 Voor de 3e maal zal het verlenen van het 

Georgekruis aan di t eiland, voor haar standvastigheid 
in de j l . wereldoorlog op een drietal postzegels worden 
herdacht . Ook deze zegels geven in symbolische afbeel
dingen het verZet weer. De waarden zullen zijn 1^2 en 
3d. en I s. 

N O O R W E G E N 
1559. Door wijziging der posttarieven waren enkele 

nieuwe waarden der postzegels nodig. Hiertoe versche
nen in de gewone serie met portret van de koning de 
85 (öre) grijsbruin en in de serie Dienstzegels de 25 
(öre) groen. 



O O S T E N R I J K 
6-5-59, met frankeergeldigheid vanaf 11-5-S9. 100-

jarige sterfdag van aartshertog Johan van Oostenrijk 
(1782—1859). Zegelontwerp van Prof. Robert Fuchs , 
gravermg van Georg Wimmer . P laa tdruk van de Oos
tenrijkse Staatsdrukkerij in vellen van 50 zegels, met 
zegelafmeting 29.8 x 38,5 mm (beeldafm. 25,8 x 34,5 
mm) en kamtandmg 1414 X 13V4 — Oplage 3 miljoen 
s tuks . 
1,50 S. intens-groen, portret van de aartshertog met 

wapen van St iermarken. 
4-5-59 met frankeergeldigheid vanaf 8-5-59- i75-

jarig bestaan van de Oostenrijkse tabaksregie. Zegel-
ontwerp van Prof. Ernst Schrom, gravering van Georg 
Wimmer. Plaatdruk in vellen van 50 zegels met ze
gelafmeting 29 ,5 X 41,6 mm (beeldafm. 25,5 X 37,5 mm) 
en hjntanding 13^*- Oplage 3 miljoen s tuks . 
2,40 S. tabaksbruin, sigaretten-pakmachine m de fa

briek van de Oostenrijkse regie, alsmede regie-
merk. 

14-5-59- Verwacht worden 4 postzegels ter gelegen
heid van het i e Intern. Jachtcongres te Wenen. 

26-5-59, wordt verwacht een postzegel ter herdenking 
van de 150-jarige sterfdag van Joseph Haydn . 

R U S L A N D 
loo-jaar Popov (uitvinder van de radio !) werd op een 

tweetal postzegels herdacht , uitgevoerd in rasterdiep
druk met zegelafmeting 38 x 27 mm. Beide zegels 
vertonen in de linkerbovenhoek een portret van Popov. 
40 k. bruin en grijsblauw, mannen op een ijsschots naar 

een stoomschip wuivende; op de achtergrond een 
radiostat ion. 

60 k. bruin, blauw en rood, radiomast het woord 
, , Vrede'* uitzendend in het Frans , Engels , 
Russisch en Chinees. 

SPANJE 
^4-3-59- ^^g van de Postzegel. Serie van 10 postze

gels gewijd aan Velasquez (1599—1660) en zijn schilder
kunst . Rasterdiepdruk van de Staatsdrukkeri j . Zegel-
afmeting 29 X 34 mm. (de 15 c. echter 34 x 29 m m ) . 
15 c. sepia, fragment van het schilderij , ,De d r i n k e r s " 

(oplage 3 miljoen); 
40 c. paarsrood, fragment van het schilderij , ,De weef

s te r s ' , (oplage 3 mil joen); 
50 c. bruingeel, fragment van liet schilderij , ,Dc over

gave van B r e d a " (oplage 4 miljoen); 
60 c. donkerviolet, fragment van het schilderij , ,De 

dwergen" (oplage 4 mil joen); 
70 c groen, schilderij van , ,prins Baltasar Carlos te 

p a a r d " (oplage 4 miljoen); 
So c . donkergroen, zelfportret van Velasquez (oplage 

5 miljoen); 
1 Pes. oranje, ,, De kroning van de H . Maagd ' ' 

(oplage 3 miljoen); 
1,80 Pes. l ichtgnen, , ,Aesopus" (oplage 3 miljoen); 
2 Pes. lichtpaarsrood, , ,De werkplaats van Vul-

c a n u s " (oplage 3 miljoen); 
3 Pes, blauw, , ,Menippus" (oplage 3 miljoen). 

1-4-59. Herdenkmg van de inwijding van het klooster 
Santa Cruz del Valle de los Caidos (Het H. 'k ru is van de 
vallei der slachtoffers) ongeveer 56 km vanaf Madrid, 
waar op 1-4-1939 de zg. Spaanse burgeroorlog eindigde. 
Thans is daar op een berg een groot wit kruis van 150 m 
hoogte opgericht en aan de voet daarvan een mausoleum 
waar de slachtoffers van de burgeroorlog zijn bijgezet. 
Zegel in vierkant formaat, 33 x 33 m m ; rasterdiepdruk 
van de Staatsdrukker i j . 
80 c. groen en zwart, afbeelding van het kruis en mau
soleum. 
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T S J E C H O S L O W A K I J E 
23-3-59. lode verjaardag van de Verklaring van de 

Rechten van de Mens. Zegelontwerp van Max Svabms-
ky , gravering van J indra Schmidt . P laa tdruk van de 
drukkerij der posterijen te Praag in vellen van 50 zegels 
met zegelafmeting 27 x 45 mm (beeldafm. 23 x 41 mm) 
60 h . groengrijs, 2 vrouwen van verschillend r a s ; 
1 Kcs. bruingrijs, vrouw met palmtak en duif; 
2 Kcs. blauwgrijs, vrouw met k ind . 

28-3-59. lode verjaardag van de st ichting der jeugd-
organisatie. Zegelontwerpen van Jozef Balaz. Plaatdruk 
van de drukkerij der Posterijen te Praag m vellen van 
50 zegels met zegelafmeting 26,5 x 44 mm. (beeldafm. 
23 X 41 m m ) . 
30 h . blauw en geel, kind met pop ; gravering van 

J indra Schmidt ; 
40 h. donkergrijs en blauw, pionier met kaa r t ; gra

vering id. 
60 h. donkergrijs en violet, pionier met ontvang

apparaa t ; gravering van Ladislav J i r k a ; 
80 h. donkerbruin en groen, meisje een boompje plan

tende; gravermg idem. 
17-4-59, Herdenking lode verjaardag van de Wereld-

Vrede-beweging. Zegelontwerp van Max Svabinsky, 
gravermg van J indra Schmidt . Druk en afmeting als 
boven. 
60 h . grijsbruin, portret van F . [oliot Curie met 

bloeiende olijftak. 
17-4-5 • 2e Congres van de Tsjechoslowaakse Bond 

voor verspreiding van politieke en culturele wetenschap. 
Zegelontwerp van Vojtech Nemecek, gravering van 
Bedrich Housa. Druk enz. als bovengemeld zegel. 
30 h . blauw, vlucht van de mens in de kosmos (door 

middel van een raket )symbolisch voorgesteld. 
Voor al deze uitgiften verschenen speciale officiële 

eerste-dag-enveloppen 

T U R K I J E 
30-3-59. Eeuwfeest van het Turkse t t ieaiei . Raster

diepdruk van de drukkerij Guzel Sanat lar te Istanboel 
in vellen van 50 zegels met zegelafmeting 41 X 26 m m . 
Frankeergeldigheid tot 31-12-1961. 

20 (kurus) bruin en groen, s tadstheater te Ankara 
(oplage 3 mil joen); 

25 „ grijs en sienna, portret van Sïnasi (1826— 
1871) een Turks dichter die het eerste toneel
spel in het Turks schreef (oplage i miljoen). 

4-4-59. Herdenking lo - j ang bestaan van de N . A . V . 0 . 
Rasterdiepdruk van de drukkerij Yeni Desen te Ankara 
in vellen van 50 zegels met zegelafmeting 41 x 26 m m . 
Frankeergeldigheid tot 31-12-1961. 
105 (kurus) rood, deel van de aardbol met opschrift; 
195 ,. groen, idem. 

JOEGOSLAVIË 
20-4-59. 40ste verjaardag van de Communistische 

partij in dit land. 
20 d. rood, donkerkarmijn, geel en blauw, vlaggen, 

embleem van de partij en de jaartallen 1919-1959. 

IJSLAND 
5 -5 -59. Herdenking 200 -jarige sterfdag van Jon 

Porkesson (1697—1759) rector van de SkaIholt-onder
wijsinrichting. Plaatdruk van de De La Rue te Londen. 
Beide zegels m gelijke tekening van de zittende Porkes
son een paar kinderen onderwijzende. 
2 Kr. groen, oplage 500.000 stuks. 
3 Kr. lila, oplage 400.000 stuks 

ZWEDEN 
8-5-59. Eeuwfeest van het Rode Kruis . Zegel met 

toeslag ten bate van het Zweedse Rode K n u s . Gravering 
van Aine Wallhorn. Druk in vellen van 100 zegels met 
zegelafmeting 20,5 X 27,5 mm tweezijdig getand, als
mede in boekjes van 20 stuks met zegels driezijdig ge
tand . 
30 + 10 (ore) rood, portret van Henry Dunan t . 

Een eigenaardige bepaling bij deze zegels is , d a t de 
eerste-dag enveleloppen alleen van het bijzondere stem
pel zullen worden voorzien wanneer deze gefrankeerd is 
met een volledig stel van 3 zegels (i zegel 2-zijdig getand 
en 2 zegels 3-zijdig getand) dezer uitgave 

B U I T E N E U R O P A 
A U S T R A L I Ë 

5-6 59. WIJ geven hierbij de afbeelding van de post
zegel aangekondigd in ons februari-nummer op blz. 52, 
welke zegel op 5 juni a . s . verschijnt ter herdenking van 
het eeuwfeest van Queensland. 
4 d. Parlementsgebouw, staatswapen en bloeiende 

jacandra . 

WBoaEcmsmasman 

mmmmn\ 
CANADA 

13-5-59. Uitgave tei herdenking van de ontwikkeling 
in Canada en andere landen van vrouwen-organisaties 
bekend als Verenigingen van Plattelands-vrouwen. 
Zegelontwerp van Heien Fitzgerald te Toronto. 
5 c. groen en zwart, een vrouw knielende bij een boom 

waarboven een wereldbol. 
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C H I N A (Volksrepubl iek > 
1459. Inwijding van het Museum voor Nat . Historie 

te Peking. Plaa tdruk met ze^elafmeting 30 x 22'/^ mm 
en tanding I3y2 x 14. Beide zegels met gelijke afbecl
dini,' van de voorzijde van het museum. De zegels dragen 
in de linkerbenedenhoek de serienummers S 31 2 en resp. 
I en 2 en in de rechterbenedenhoek de volgnummeis 
resp . (158) en (159) 1939. 
4 fen, grijsblauw; 
8 fen, grijsbruin. 

Een officiële eerste dagenveloppe met afbeelding van 
het front van het museum werd hiervoor uitgegeven. 

25459. Uitgave ter ere van de grote nationale oogst
voorraad van 1958. Vier zegels in plaatdruk in blokvorm 
gedruk t . In de benedenmarge links gemerkt met het 
serif nu iimer C 60.4 en resp. 1.2.3. e" 4, en rechts de 
volgnu nmers (195) (196) (197) en {198) 1959 Zegel
afmetmg 20 x 30 mm en tanding 14. De afbeeldingen 
vertonen resp. korenaren, rijst in schil , katoenbolleu 
en sojabonen met aardnoten tegen een achtergrond van 
de Chinese vlag. Alle zegels zijn in de waarde 8 fen, 
vermiljoen. Het Chinese opschrift lu id t : , .Record 
oogst 1 9 5 8 " . 

Een officiële eerste dagenveloppe versierd met een 
gestyleerde korengarf werd hiervoor uitgegeven. 

C U B A 
Hier verscheen een postzegel met portret van generaal 

Adolfo Flor Crombet (1848—1895). 
4 c . donkergroen. 

Il 

f 
r 

mm^rn ä 

*. ^ # .̂ ^ I 
« ^ *'^^ma«^;' 1 

MM 
— ® ««—i 

G H A N A 
15459, Herdenking , ,Dag van de Vrijheid van Af

r i k a " , zoals overeengekomen te Accra door de onaf
hankelijke s t a t en Ethiop ië , Ghana , Guinea, Liber ia , 
Libye , Marokko, Soedan, Tunis en V . A . R . 

Rasterdiepdruk in 5 kleuren door Harrison and Sons 
Ltd te Londen op papier met watermerk in vellen v.m 
30 zegels met Inschriften op de velranden, plaa t  en con
t ro lenuramers . Verkoop gedurende 3 weken. Beide 
zegels zijn in gelijke tekening met afbeelding van een 
wereldbol met kaart van Afrika zichtbaar , waaronder 
een vijfpuntige ster en 2 brandende toortsen. De l inker
rand en de benedenrand bestaat uit de vlaggen van bo
vengenoemde landen. 

Een beperkte hoeveelheid officiële eerste dagenve
loppen werd voor deze zegels uitgegeven. 

Het ontwerp voor deze zegels is van mevr . Howard 
Pot te r , echtgenote van een employé van de Amerikaanse 
ambassade in Ghana. 
De zegels zijn in de waarden 2V2 d . en 8J4 d. 

Een serie postzegels voor gewoon gebru ik , omvat tende 
15 waarden, verschijnt op 1 juni a . s . 

G U A T E M A L A 
In het type van de i c. van 1945—47 (Yv. 327) ver

scheen een postzegel van 71/2 c . blauw, met opdruk in 
rood , ,Hom3naje a La N a c i o n e s " . 

D3 5e verjaardag van de nat ionale revolutie werd 
herdacht met de uitgifte van een serie postzegels met 
portret van kolonel Carlos Castil lo Armas, leider der 
"revolutie in 1954 en president m de jaren 1934^57. R îs
terdiepdruk van de staatsdrukkeri j te Wenen, Uitgave 
voor de luchtpos t : 

]56 

1 e. zwart , blauw en geel, oplage i miljoeni 
2 c. rood, blauw en geel. oplage idem; 
4 c . bru in , blauw en groen, oplage idem; 
6 c . donkergroen, blauw en geel , oplage idem. 

10 c. violet , blauw en groen, oplage 100.000; 
20 c. blauwgroen, blauw en geel, oplage 30.000; 
35 c. grijs, blauw en geel, oplage 30.000. 

H A I T I 
Ten bate van de door hongersnood geteisterde gebie

den verscheen een aanta l postzegels met opdruk van' een 
toeslag en wel op de serie Ver. Naties : 
voor de gewone pos t : 
25 c . op 10 c. 
25 c. op 25 c. 
voor de tuchtpobt: 
25 c . op 50 c. 
25 c . op 75 c. 
25 c . op r G. 
op de serie paus Pius X H : 
voor de gewone post : 
50 c. op 10 c. 
50 c. op 50 c . 
50 c. op z G. 
voor de luchtpost : 
50 c. op 50 c . 
50 r . op I G. 50 
50 c. op 2 G. 50. 

De lode verjaardag van de VerkUring van de Rechten 
van de Mens werd herdacht door een opdruk op de zegels 
Yv. 39:: en 393 van 1958, door 4 van elk dezer zegels 
te vot)rzicn van een tekst in het Frans , Engels , Portu
gees en Spaans, die di t feit memoreren. Ieder vel van 
25 zegels bevat 6 x de vier opschriften en nog i maal 
(dus totaal 7 x ) de tekst m het Frans . Voor de lucht
post had hetzelfde plaats met de zegels 143, 144 en 145 
(Yv) , dus 12 zegels, zodat de gehele serie opdrukken ïiit 
20 verschillende zegels bestaat ! 

De Dessalineserie werd nog uitgebreid met de zegels: 
3 c. groen en zwart , voor de gewone post; 

50 c. oranje en zwart , voor de luchtpost . 
De r5ojarige geboortedag van Abraham Lincoln zou 

op 28 apri l j l . worden herdacht op een 4tal postzegels, 
gedrukt in de Staatsdrukkerij te Wenen. Zij vertoneti 
verschillende portret ten van deze s taa t ' mui , en zijn 
voor de gewone post ; 
50 c. karmijn, bruin en groenblauw 
en voor de luchtpost : 
1 G. bruin en groen 
2 G. donkerohjf en citroengeel 
2 G. 50 blauwviolet en oranje. 

Bovendien verschijnen de vier zegels ongetand in een 
miniatuurvel le t je . 

ISR A ËL 
De 120 p . der koerserende stammenserie verscheen 

op papier zonder watermerk. 

J A P A N 
27359 Cultureel Aziatisch Congres ter gelegenheid 

van de herdenking van de 2500jarige sterfdag van Boed
dha . Oplage 12 miljoen. 
10 yen, kaart van Azië. 

10459 Huwelijk van de Japanse kroonprins (zie 
vorig nummer blz . 122) De zegels welke hiertoe ver
schenen zijn: 

5 yen, waaier ; 
lo yen, prinselijk paa r ; 
20 yen, waaier; 
30 yen, prinselijk paa r . 

KOREA (Zu id  ) 
1359 40ste verjaardag van de Dag der Onafhanke

lijkheidsbeweging. Rasterdiepdruk. Oplage i miljoen, 
40 hw. violet en bruin, vlag , fakkel en tempel . 

L I B E R I A 
15459. Herdenking Dag van de Vrijheid Van Afrika. 

Voor de gewone post : 20 c . oranje en bru in , kaar t van 
Afrika en volk in optocht , luchtpost : 25 c. blauw en 
bruin , kop van man en vrouw, voor de rede door presi
dent Tubman op 141158 uitgesnroken 

N E P A L 
18259. Herdenkmg eerste algemene verkiezingen in 

d i t land gehouden. P l a a t d r u k ; zegelafmeting 40 x 
24 m m . 
6 paisa, kaart van Nepal waarop vlag van het land en 
aanduiding van de hoofdplaats ka tmandu 

N I C A R A G U A Y 
Het bezoek dat kardinaal Spellman aan di t land zal 

brengen wordt op een serie postzegels herdacht, n l , : 
voor de gewone post : 5, 10, 15, 20 en 25 c. 
voor de luchtpost ; 30, 45 , 85c, en i , 3 , 5 C. 

Oplage 200.000 series, alsmede 15.000 getande ea 
15.000 ongetande miniatuurvellet jes . 

De 150jarige geboortedag van Abraham Lincoln zal 
in mei a . s . op een serie postzegels worden herdacht met 
een oplage van loo.ooo complete series, in de waarden: 
gewone pos t : 5, 10, 15 c en i en 2 C. 
luchtpost : 60 en 85 c en 3 en 5 C. 

In juni verschijnen de zegels in 20.000 ongetande 
min ia tuurvelletjes. 

P A N A M A 
Herdenking lode verjaardag van de Verklaring van 

de Rechten van de Mens. 
3 c . grijs en rood, gebouw van de V . N . te New York. 
5 c. blauw en groen, allegorie; 

10 c. bruin en grijs, embleem van de V . N . hand en 
toor ts ; 

15 c . groen en rood, als 5 c. 
20 c . grijs en bruin , embleem van de V.N. 
50 c . blauw en groen, gebouw van de V . N , 

P H I L I P P I J N E N 
15459. Herdenking i i  ja r ige sterfdag van president 

Manuel A. Roxas, eerste president der republ iek. 
6 c . bruin , oplage 5 miljoen; 

25 c . purper , oplage 2 miljoen. 
De afbeelding op beide zegels is dezelfde, n l . die v.m 

het wapen van de provincie Capiz, waarop zijn portret 
is aangebracht . 

S t . HELENA 
5559. Herdenking van de landing van kapitein 

John Dut ton op 5 mei 1693, hetgeen als de eerste systhc
matische Engelse bezetting wordt beschouwd, Alie 
zegels vertonen liei portret van koningin Elisabeth H 
en voor ts : 
3 d. wapen van tie OostIndische Compagnie; 
6 d. het schip , , L o n d o n " van k a p . Dut ton bij James 

B a a i ; 
I s. afbeelding van de steen in de kasteelmuur, ter 

herinnering aan de bouw van de oorspronkelijke 
fortificatie door kap Diitto'i 

T U N I S 
20359. 3e verjaardag van de onathankelijkheid. 

5 ra. grijs, Tunesische rui ter ; 
10 m. bruin , grijs en rood, vrouw met produkten uit 

T u n i s ; 
20 ra. turkoois , Sidi bou Said; 
30 m. donkerbruin, groen en l ichtblauw, pijpleiding in 

de vallei van Medjerda; 
50 m. bruingeel en rood. vrouw te paard (allegoiie). 

U R U G U A Y 
6359. 500 jaar toeristisch centrum Punta dei Este . 

Luchtpos t . 
10 c. blauw en geelbruin, meisje in badcostuum 

bij de zee; 
38 c. geel en groen, symbolische voorstel l ing; 
60 c . geel en lila, idem; 
90 c. oranje en groen, als 10 c . 
I p . 5 c . geel en blauw, als 38 c . 

VENEZUELA 
10359. 7de sportspelen van Centraal Amerika en 

Caraibiè . Zegels met afbeeldingen van een stadion 
(horizontaal formaat ) . 
5 c . blauwgroen; 30 c. donkerblauw; 

10 e. rood; " 50 c. violet . 
20 c . l ichtblauw; 

Luchtpost , met afbeelding Olympisch vuur in lauwer

krans (verticaal formaat) : 
5 c. geel; 30 c. groengrijs; 

10 e. bru in ; 50 c. donkergroen. 
15 c . oranje ; 

V E R E N I G D E A R A B I S C H E R E P U B L I E K 
EGYPTE 

16459. Eerste Arabische petroleum Congres te 
Cairo van 1630 apri l 1959 Druk op papier met water
merk, in vellen van 50 zegels met zegelafmeting 25 Ys X 
42 mm en tanding 13 X 13^2 Oplage i miljoen. ■ 
10 milis , blauw, landkaar t , petroleumtoren en pijp
leiding. 

V I Ë T  N A M (Zuid) 
14359. Herdenking van de gezusters Truog, die 

deelnamen aan de gevechten tegen de Chinezen in de 
jaren 1940—44. Rasterdiepdruk van De la Rue , veel
kleurig middens tuk . 
o d. 50 blauw; 
2 d. oranje; 
3 d, groen; 
6 d. rood. 

ZUIDAFRIKA 
1559 50jarig bestaan van de ZuidAfrikaanse 

Academie voor wetenschap en kunst . Verkoop tot 
3171959. Tweekleurig en tweetalig. 
3 d. wapen van de academie, 



en werenigingsinieuws 

NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN
VERENIGING 
Secretaris Ir E J de Veer, Birmenkalkhaven 23, Dordrecht. 

KORT VERSLAG VAN DE BONDSBESTUURS
VERGADERING, GEHOUDEN 24 FEBRUARI 1959. 

De Stichting voor het Filatelistisch Jeugdwerk zal een 
15-tal verzamelingen van de jeugd op de Interposta 1959 
exposeren 

De Postzegelvereniging „Bergen op Zoom" heeft wegens 
opheffing als lid van de Bond bedankt De ca 15 leden zul
len zich wel bi] andere postzegelverenigingen in de buurt 
aansluiten 

In verband met een vraag over de werking van de Keu
ringsdienst van de Bond geeft het Hoofd van die dienst 
nadere inlichtingen Ten behoeve van de inzenders van te 
keuren zegels geven de keurmeesters behalve hun oordeel 
over het te keuren materiaal, voor zover het buitenlandse 
zegels betreft, ook een advies betreffende al of niet opzen
ding naar een buitenlandse keurmeester Dat op verzoek 
van de inzender ook zegels, die de keurmeester(s) als ken
nelijk vals kwalificeren, ter keuring naar een buitenlandse 
keurmeester worden opgezonden, spreekt van zelf 

Volgens onze rechtskundige adviseur is het niet mogelijk 
tegen de wil van de eigenaar, valse zegels m Nederland als 
zodanig te kenmerken m andere landen laat de wet die 
mogelijkheid soms wel open 

Besloten wordt de heren Tholen, Verzijden en Spooren-
berg, wegens hun grote verdienste en het vele verrichte 
werk voor het jubileumnummer 1958 het erelidmaatschap 
van de Bond, na goedkeuring door de Algemene Veigade-
iing aan te bieden Tevens zal hun als blijvend aandenken 
een bord van Makkumer aardeweik met toepasselijke in
scriptie wolden aangeboden 

Daarna worden diverse vragen samenhangend met de 
a s Bonds- en Filatelistendagen besproken en de agenda 
voor de Algemene vergadering definitief vastgesteld 

MEDEDELING AAN ONZE LEDEN. 
Met schrijven van 13 maart 1959 heeft de te Amsterdam 

gevestigde „Vereniging van het Personeel der Nedeiland-
sche Dok en Scheepsbouw Maatschappij" afdeling Philatelie 
zich als lid van onze Bond aangemeld 

De Statuten, goedgekeurd bij Koninklijk besluit d d 24 
januari 1958 nr 62 zijn overgelegd evenals het Huishoude
lijk Reglement In deze stukken komen geen bepalingen 
voor, die m strijd zijn met de statuten en reglementen van 
de Bond Een nominatieve ledenlijst waarop 67 namen, is 
m ons bezit 

Zo bekend mag warden verondersteld is dit kandidaatlid 
volgens art 5 van onze Statuten als lid aangenomen zo 
binnen 3 maanden geen bezwaren tegen de aanneming als 
lid bij het Bestuur binnenkomen 
Dordrecht, 15 mei 1959 

E J DE VEER, Secretaiis. 

AGENDA INTERNATIONALE RUILDAGEN 
De ruildagen te Stolberg (1 maart) en Berg en Dal (30 

maart) behoren weer tot het verleden Zij werden bezocht 
door ongeveer 350 resp 700 verzamelaais De zaalruimte te 
Berg en Dal was te klein, wat echter bij een volgende keer 
ondervangen zal zijn doordat er een nieuwe zaal bijgebouwd 
wordt Inmiddels zijn nadere gegevens bekend geworden 
over de Luikse ruildag en is de ruildag te Dortmund ge
fixeerd De agenda voor de rest van het jaar luidt thans 
als volgt 
7 juni 1959 LUIK (Interphil) Ruildag van 10—17 uur 

m het restaurant en aangrenzende lokali
teit van het jaai beursgebouw te Coio-
meuse-Luik De ruildag valt samen met 
de jaarvergadering van de Union des Cer-
cles Philateliques de Wallonië Voor de da
mes een stadsrondrit in de namiddag (aan
melden tot 12 uur) 

4 oktober 1959 MAASTRICHT (Interphil) 
11 oktober 1959 DORTMUND (Niedeupha) 

Voor nadere bijzonderheden over de ruildag te Luik wen
de men zich tot de heer C v Dishoeck, Lintjensstraat 21 
te Heerlen. 

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

Wijzigingen in aidelmgs secretaiiaten 
Twente 
De heer J Th A Friesen Handelst! aa t 

73-11, te Hengelo (O) 
Arnhem 
De heer N L W van St ra ten , Schaaps-

d n f t 18, te Doorwei th 
Aanmeldingen 2513 E Stunzi, Thomas 

Ainswor th laan 10, Almelo, 2514 K A Tillkes, 
Clematiss t raat 16, Almelo, 2515 U Ph Bois-
sevam, Dijkerhoek bij Holten 2516 B M 
Baas, Manegestraat 76 Deven te i , 2517 J A 
Willems, Kolkweg 31 Deventer , 2518 F Veen, 
Sta t ionss t raa t 62 Koog aan de Zaan 2519 
G Fi i s , Leeghwate r s t raa t 13, Koog aan de 
Zaan 2520 A Baars , Pad laan 70, K r o m m e -
m e 2521 J C Band, P r Hendr ikkade 5 A, 

Zaandam 2522 G de Boei Bu ig Zaalberg-
s t i aa t 7, C a s t n c u m , 2523 F Wanders , 
Ahoi nsti aa t 70 Nijmegen 2')24 Di E v a 
Werf, Griftdijk Z 119, Lent bij Nijmegen 2525 
A Groeneveld, W Arntszkade 20 Utrecht 
2526 T Verschuur , Weerdsmgel W Z 34, 
Ut recht 2527 J Worst , Kanaa lweg 45 Ca-
pelle aan de I J se l , 2528 H W Peeters , 
Ruychave r s t r aa t 13, V laa rdmgen West 2529 
J H Boshart , Ju l i ana laan 65, Vlaai d ingen, 
2530 L Gladpootjes Pe tun ia s t r aa t 32a VJaar-
d ingen , 2531 K A Tums t r a , Thomas Schwen-
ckes t raa t 28, Den Haag 2532 W A Vroegop, 
Dr B looker s t i aa t 16 Voorburg 2533 G A 
Tenti] , Hondiuss t raa t 134, Den Haag 2534 A 
A H van Helden, Nic Beetskade 52, Alk-
maai 2535 G J Brom, D a m i a k 68, Ams te i -
d a m C, 2535 W F Smit , Jach t l aan 36 Apel
doorn , 2537 T M Pasdr io tsk i , Ben the imer -
s t raa t 6, Coevoiden 2538 J de Ruevei Ge
meentesecre ta r i s , E lburg , 2539 N D Faber , 
van Baya rens t r aa t 62, Hoorn 2540 M J a n 
sen, Louise de Colignylaan 9, Voorschoten, 
2541 C den Hei tog Anna Pau lownas t r aa t 13, 
Waddinxveen 2542 J Bi lderbeek, Meddose-
s t i aa t 40 Winterswijk 2543 N F Bakels, 
van Speyks t raa t 15 huis , Zandvoor t aan Zee. 

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

Nieuwe leden 318 V J c van Beigen, 
St Igna t iuss t raa t 80, EUR BE NOR 310 P . 
J G J Miljoen, St Igna t iuss t raa t 177, NOR, 
319 L A M J Molkenboer Bisonstraat 20, 
EUR BE NOR allen te Breda Weei opge
voerd 749 L Smets , Bo ige rhou t 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HOLLANDIA" Secr.: 
A D Aeijelst, Tolakkerweg 82, Hol-
landsche Rading (Utr) Tel 02957—489. 

Ledenvergadering op vrijdag 5 jun i 1959 t e 
20 15 u u r m hotel „Krasnapo lsky ', Warmoes
s t raat , A m s t e r d a m De veiling word t gehou
den van 19 30-20 15 uur 

Kandidaa t l eden 34 L H Bartels , v a n 
Eeghenlaan 13, Ams te rdam Z, 549 P J O. 
Gerae rd t s , Admira lengrach t 73-11, Ams te r 
d a m W. 
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Nieuwe leden 532 J h r J F de Beaufort , 
542 F J Br ink J r 536 Me] E M Damen, 
526 J M Gluck 496 A J M J van Gulick, 
544 H Hendr ik s , 546 D J v d Kolk 287 
J F Meeder 497 C Muis 547 Ed Vietor 
J r 

Overleden 82 P C Hooykaas , Ams te idam 
W, 660 A H de Jong , Ams te rdam Z 447 
J B V d Woerdt , A m s t e r d a m Z 

Bedank t 287 J K Rietdijk s-Gravenhage 
593 D Visser, B e n n e k o m 

Geroyeerd wegens wanbetaling van de con
tributie 485 G J Vos, Amste rdam Z 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN-
VEREENIGING Secr H G van de 
Westeringh, Tolsteegsingel IT-bit,, 
Utrecht 

Bestuursvergadering op dinsdag 19 mei a s 
t en huize v a n de h e e r Teune 

I edenvergadering op dinsdag 26 mei a s 
n m 8 uur in TIVOLI 

Landenwedstrijd I Js land 
Nieuwe leden F FonviUe J v d Doem-

s t raa t 6 bis, Ut rech t (E), L van de Ven, 
Ri jkss t iaa tweg 35, Nieuwers luis (E) 

Royement vervallen G Schats U t i ech t 
Overleden K Keeman, Ut recht 
Bedank t als lid A H Richel, Utrecht 
Wederom opgenomen als lid C Jansen, 

Geleens t raa t 5, Ut rech t 

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 

Kandtdoa t -hd F Tenhaeff Kanaa lweg 35, 
Scheveningen 

Nieuwe leden H V van der Lee, Leid-
schendam L Seghers , Den Haag 

Overleden E Hubner , Den Haag 
Eerstvolgende vergader ing donderdag 28 

mei a s in een nader per convocat ie bekend 
t e m a k e n lokal i tei t 

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 

A/del tngssecre tar ia ten en bi jeenkomsten 
zie ap r i lnummer 1959, doch met wijziging van 
AMERSFOORT secretar is W J C Vetter , 
Sur inamelaan 115-A Amersfoor t , 

UTRECHT secretar is J A J Ryneker , nu 
Soetendaal laan 40 Ut rech t 
ZWOLLE secretar is E Gillet, Meidoornstr 
5, Zwolle na convocatie m Cafe-Rest Suis
se Lu t tekes t raa t 17 Zwolle 

Overleden ld 809 P Donker Doorn Ze 
1100 S Dragt , Ba lkbrug , Vn 2972 A de Bree, 
Vlissmgen Gv 3670 C Laan Den Haag 

Afvoeien Wp J L 15 Jac Honning, Weesp, 
Gp J L 48 D D Jumele t , Bruinisse Vn 
J L 57 R P Geervliet , Vlissmgen, Nk J L 136 
M v d Niet , Noordwijk, Lk 241 P W Kor -
ver , Oudkarspe l Gv 259 T de Haan, Den 
Haag Vn 1212 H P Dal inghaus Huisduinen 
Wt 1352 J H F Janssen, Hoensbroek , Am 
1511 A L Canté Ams te rdam, Gv 1613 A 
IJsseldijk Den Haag, ld 1811 Mevr H v 
Ri jn-Broekman, Delden Vn 2142 A J Braat , 
Vlissmgen, l d 2387 H M A C de Wit Nis-
te l rode Gv 2775 P W M v d Werf Den 
Haag Vn 3025 G Santuz Vlissmgen Zt 
3142 J B Pie ra t t , Zeist , Ze 3179 Th J de 
Koning Overschie , Gv 3337 J Schelt inga, 
Den Haag , Vn 3581 T Marijs, Kampen 

Schorsen Hm GM 52 F E R Rhodius, 
Ae rdenhou t Rm J L 65 G Meijdam, Rot ter 
dam En JL 101 S J Banker t , Andijk West, 
Gv 93 E de Jongh , Rijswijk Gv 268 M 
Meevers Schölte, Den Haag Dn 638 J J 
Rosier Doorn, Gv 768 J Mulder , Den Haag , 
l d 785 A Olthof, Wester lee At 804 F An-
dela Amersfoort Am 1042 P C Heseing, 
Ams te rdam Dn 1697 G Lijffijt, Dr iebergen , 
Dn 1743 Jac H Aar ts Dr iebergen Gv 
1782 H R E H a r t k a m p , Den Haag , Hm 1915 
H J Schölte, Haar lem Fe 2193 A W v a n 
Dop Oude Tonge Rm 2216 A H Th Da
niels Rot te rdam Gv 2219 A van Eek 
Wzn , Voorburg Am 2704 J a n Munster Am
s te rdam, Sm 2885 Jac van Dorp, Sassen-
he im. Ar 2976 N D Faber , Hoofddorp Gv 
3288 H J Gal jaard, Den Haag , Gv 3440 G 
Molenaai , Den Haag , Lk 3441 C Metselaar, 
Hoogwoud Hm 3818 M A L Thunnissen, 
Heemstede At 1075 F ze lezny , Amersfoor t , 
At 2383 P J Roelandschap, Amersfoor t , At 

3974 Mevi S la G i o u w Amei s toort At 4113 
P J Butse laar Ameisfoor t At 4179 G C 
Baarslag Amersfooi t ld 4010 C N van der 
Zalm Monster Gv 4027 c J van Deelen, 
Den Haag At 4186 H Filemon Amersfoort , 
At 4324 H M Van Weel Den Haag 

Schorsing mtrekhen Gv 92 Chr L Ste
vens Den Haag Am 182 I I Govers, Am
s te rdam Z Am 659 R van der Mueren 
Amste rdam Ze 763 A Beekman, Oldebroek 
Nk 1421 L Beniers Noordwij kei hout Nk 
1424 c de Mol Katwijk Gv 1575 B F A 
Metselaar, Den Haag Ab 1745 G Goudriaan 
K i impen a d IJse l Gv 1879 A Chaudron 
Den Haag Dr 2468 J B L Lokman, Almelo 
Nk 2470 H Dekker Noordwijk Nk 2955 B 
D Arentshors t , Noordwijk Gv 3173 C J J 
Kni jnenburg, Den Haag Zt 3532 Mevr M 
J E Gal jaard Zeist Am 3748 J C de 
Winter Ams te rdam, Gv 3859 J H Bel tman 
Den Haag Gv 4125 L W Deuninck, Den 
Haag Gv 3854 J o h n A Koppers , Den 
Haag 

Bedanken intrekken Gv 2419 L C Staal 
(oud lid 1031), Den Haag , Ut 2457 K W 
Engelbrecht (J L 55), Ut rech t Hm 2740 J 
C V d Berg (oud 325) Bennebroek Vn 
2893 H van de Sande , Vlissmgen Gv 2932 
B Evertse Den Haag 

Nieuwe leden Alle kandidaat - leden, ver 
meld in he t ap r i l nummer WELKOM'n 

Kandtdaa t - leden Ar 4028 Joh de Goede
ren, Valer iuss l raa t 36, Amste rdam z , na 1/7 
Graaf Floris laan 25, Amstelveen Ar 4000 
H Huisman, S ta t ionss t raa t 18, Amstelveen, 
Ar 4045 H J Sieba, J h r v d Pol ls t raat 
59, Nieuw Vennep At 4075 J Mulder, An-
degondes t raa t 23 Ameis foor t At J L 21 R 
J Nol ten (4-6-43) Vasco da Gamast raa t 33-B, 
Amersfoor t , At 4224 J Edelman, Hooiers
pad 6, Amersfoor t At JL 93 P van Daal 
(22-5-43) S tephensons t raa t 11, Amersfoort , 
At 4147 G J Berger , Kappeynne v d Cop-
pellolaan 17 Amersfoort Am 3171 Mevr 
G Boltjes-v d Dussen P r in s Hendr ik laan 
26, Amste rdam Z Am 3086 C W van den 
Boogaart , Berke l s t raa t 5-IV, Amste rdam z 
(lid per 1 jan 1959) Am 2355 A J Kop 
Diamants t raa t 25-11 Ams te rdam Z, Am ^359 
J Wielens, Scheldes t raa t 17-11, Amste rdam 
Z Dn 3088 J Voorwerk de Engh 7, Drie
be rgen Gs 2794 A Haandr ikman , Nachte -
gaal laan 68 Goes Gs 2797 I r H W Naezer, 
Bergweg 85, Goes Gv 2689 H J Dek, 
Ju l i anas t r aa t 22 Rijswijk Z H , Gv 2946 J 
A A Essmk, H o u t m a r k t 15-A, Den Haag, 
Gv 2375 Th J Evers , Harderwi jks t raa t 43, 
Den Haag Gv 2388 R den Hamer , Corn de 
Wit t laan 29 Den Haag Gv 2394 F W V 
Kleinhuis de Lannoys t raa t 246, Den Haag 
Gv 3159 L König, Fahrenhe i t s t r aa t 87 Den 
Haag Gv 2401 P M Nagtzaam, v Hoyte -
mas t r aa t 24 Den Haag Gv 2954 G P W 
Pie rsma van Hoy temas t r aa t 1-C Den Haag , 
Gv 2406 E de Ruijter l a n ten Br inks t raa t 
171 Den Haag Gv 2428 H A van der Steen, 
Fu l tons t raa t 165 Den Haag Gv 3140 J 
Steen van Duvenvoorde laan 98 Voorburg 
Gv 24o0 E Th Vermast , L a a n Copes v Cat-
t enbu rch 74 Den Haag Hm 3121 W J van 
Oldenmark Wijde Geldeloze Pad 25 rood, 
Haar lem H m 2547 F Siebeling, Romeinen
s t raa t 41, Haar lem Hk 3154 W K Erfmann, 
J V Nassaukazerne , Hfd geb kamer 3, 
H a r d e r w y k , Hk 2677 J J Lobbes I rene-
laan 10-A, Harderwi jk , Hd 3169 H Werkman, 
Havenweg 35, Uithuizen Ht 2360 C van 
Baa i len , B a h r e m s t r a a t 18-A, Hoogvliet Ht 
2366 A J Kraayeveld , Venezuelaweg 68-A, 
Hoogvliet , Ht 3091 G M van Oostende, 
Dorpss t raa t 47, Poor tugaa l ld 3098 P C v 
Gas p a Naza re ths t r aa t 20, Ti lburg ld 3097 
H T Veldhuizen, Koster i jweg 30, Kootwij-
ke rb roek , l d 2747 A W M Vermeulen, 
Noord Braban t l aan 1 Eindhoven ld 4263 
Mr J Wessel, Va lkenweg 14, Ju l i anadorp , 
Curagao ld 4240 J G M Zonneveld Merel
s t raa t 15 Almelo Cd 2523 B v d Linde, 
Avenue Lippens, Knocke (België) Cd 2788 
J R Riemens Pr inses Bea t r ixs t raa t 116, 
Schoondijke Lk 2780 Jac Vroegop Dorps
s t raa t 124 Broek op Langendijk Le 2748 
W Beyk Nieuws t raa t 19 Lisse Le 3035 J 
Th van der Voort, Ringdijk 13, Lisse Nk 
2998 M J v a n Heijenoort , Golfbaan 2, Noord
wijk, Gp 2718 W A Jumele t , Posts t raa t 8, 
Bruinisse Gp 2732 W Schikker , Goudswaard
s t raa t 5 Bruinisse Gp 2734 O van Zuid-
land Pr inses Ju l i anas t i aa t 27, Bruinisse 
Rm 2367 P M Wit te , GUnthors ts t raa t 17-B 
Rot te rdam 23 Sm J L 80 B C M v d 
Hoorn Lindenlaan 22 Sassenheim Sm JL 
81 R Schi lpnand Willem Warnaa i l aan 10, 
Sassenheim Vo 2764 Joh H A Kuiper Ko-
ningmnes inge l 23 Venlo Vo 2770 W A A 
Wes te ihu i s Burg J u n c k e r s t r a a t 2-A, Venlo, 
Vn 2798 J Adr iaanse Badhuiss t raa t 56-1 
Vlissmgen Vn 2927 J J M Spiekerman, 
I n s l a a n 156, Vlissmgen Wp GM 40 E Bans-
b e r g (25-9-50) J o h Ve imee r s t r aa t 22, Weesp, 

Wo 2467 H W N van der Wereld Voor
weg 101, Nieuwkoop, post Noorden Zt 3087 
J Pul (per 1-4-59) Gen Winke lmans t raa t 93, 
Soesterberg, Ze 2341 C Bakke i , Jacob Cats-
s t raa t 8 Zwolle Ze 2352 J Br inkers Die-
zerweg 28, Zwolle 

Verandeimg van afdeling Am 251 L 
Meijer, Oude Karselaan 25, Amstelveen, 
thans ook Afd AALSMEER, Zt 263 F H 
M de Bruyn , W Barentszstr 10, Amersfoort 
(B) n u Afd AMERSFOORT ld 1177 I r W 
P H de Jongh, Narcisstr 19, Voorschoten 
(B) nu Afd DEN HAAG, ld 2502 H Kirch
ner , Seinpostduin 26 Scheveningen n u Afd 
DEN HAAG 

Verandering van lidmaatschap Ut 2473 
Mevr M J Mangelsdorf, Ju l i ana laan 26, 
Bil thoven (B) word t nu ld 2473 H G Man
gelsdorf Langebrug 28-A, Leiden, Nk 3751 
T Hasper, Ruyters t raa t 29, Noordwijk, word t 
nu Nk 3751 Mevr J Hasper-Hoek, Ruy te r 
s t raa t 29 Noordwijk 

ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING Secr G C Tops, 
Stadhoudersweg 89-b, Rotterdam-4 

Nieuwe ledsn 403 J J Aelbers WiUebror-
dusplem 8c, Rot terdam 11, 409 W Boot, No
bels t raat 112, Rot te rdam 4 417 Ir A J J 
Dorrenboom, Claes de Vrieselaan 4 b , Rot
t e rdam 3, 419 A P Goossens, Lisbloemstr 
14 a, Rot te rdam 12 445 H Heijdacker, Gor
delweg 32 d, Rot te rdam 11, 457 P Hooger-
huis , Heemraadssingel 92, Rot te rdam 3, 463 
C de Korte , Dreef 126, Rot te rdam 24, 479 
J C Plek, Boreels t raat 10 b , Ro t t e rdam 4 
486 F Riegman, Abr Kuyper laan 15a, Rot-
t e i d a m 4, 487 F C Sinek, 117-01 P a r k Lane 
South, Kew Gardens-18, NY, USA, 493 H F 
Sterk, Adr v d Doeslaan 47 a, Ro t t e rdam 
13 501 J H Verhage, Stokroosstraat 61 a, 
Rot te rdam 25 507 C Vink, Meidoornsingel 
149, Rot te rdam 12 

Opgezegd per 1-1-1959 1263 J Risseeuw, 
Rot te rdam 25 

Ledenvergadering De eerstvolgende leden
vergader ing word t gehouden op maandag 25 
mei a s in he t Zalencentrum, Delf tsestraat 
33, te Rot te rdam Aanvang 20 uur Zaal open 
19 30 u u r 

Gewone agenda Bezichtiging van de kavels 
voor de veiling op zaterdag 23 mei a s van 
15 to t 16 u u r in ons clublokaal en voor d e 
aanvang van de vergadering in he t Zalen
cen t rum 

Juni-vergadering De jun i -vergader ing 
wordt gehouden op maandag 29 juni a s in 
he t Za lencen t rum 

Overige vergaderingen in 1959 De andere 
ledenvergader ingen in 1959 worden gehouden 
op de maandagen 31 augustus, 28 september , 
26 oktober , 23 november en 21 december alle 
in he t Za lencen t rum In de maand jul i word t , 
zoals gewoonlijk, geen bijeenkomst belegd 

Clubbyeenkomsten Zaterdag van 15 00 to t 
17 30 u u r in de bovenzaal van Café-Restau-
ran t ,,De Zon ', Noordsingel 101 te Rot te rdam 
Noord donderdag van 19 30 tot 22 30 u u r in 
Cafe-Restaurant ,,De Gunst , Brielselaan 192 
t e Rot te rdam Zuid 

Btbhotl ieek De heer De Wit is des za ter 
dags van ca 15 30 tot ca 16 30 uur in ons 
clublokaal in ,,De Zon ' aanwezig voor he t 
u i t lenen en terugbezorgen van boeken en 
tijdschriften uit de bibliotheek 

Jaarverloting 1958 Tijdens de j aa ive rga -
dering werden de pri jswinnaais bekend ge
maak t van de Jaarver lot ing 1958 die zoals 
bekend door loting aan de hand van de p r e 
sentielijsten der vergader ingen worden aan
gewezen De lijsten dei winnaars bev inden 
zich by de penningmeester , de secretaris en 
de admin is t ra teur der contr ibut ie Bovendien 
Is op het mededel ingenboid in , De Zon een 
exemplaar aanwezig De prijzen zijn bij de 
penningmees te r TOT 31 AUGUSTUS A S te r 
beschikking van de winnaars Na deze da tum 
verval len zij, indien niet afgehaald, aan het 
Jubi leumfonds 

Voor adressen te lefoonnummers , enz zie 
blz 26 van het j anua r i -nummer 

PHILATELISTENVERENIGING 
„AMERSFOORT" Secr D C Slijk-
oord Kapelweg 152-b, Amersfoort 

Ledenvergadering l edere 4e dinsdag van 
de maand in café-rest ,,Van Ouds de Wa-
penroem , te Amersfoort aanvang 8 uur 

Zaal open 7 30 uur 
Nieuwe leden C Raadsveld F E de Mul

der Bonello 
Overleden B Pesch (29) 
Jeugdafdeling In mei wordt weer de j a a r 

lijkse lu i lmiddag gehouden met wedstri jd om 
de Van Hofte-wisselplaquette 
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„ AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
„DE PHILATELIST" Secr P W 
Wap, Haa r l emmermeer s t r aa t 81-1, A m 
s te rdam-W, tel 125103 

De laatste 1 EDENvei gadering van dit sei
zoen wordt gehouden op dinsdag 2 juni 1959 
teiwijl de RUILavond is vastgesteld op dins
dag 16 juni a s Als naar gewoonte zijn de 
bijeenkomsten in „Krasnapolsky om 20 00 
uur Zaal open om half acht 

Nieuwe leden Alle m Het Maandblad van 
april opgenomen kandidaat-leden zijn als lid 
aangenomen, alsmede 638 G A Hulman, 
Geuzenstraat 64-11, Amsterdam W, 639 L 
Brinkman, Nassaukade 31, Amsterdam W, 
640 P B Ie Blansch, Columbusstraat lO-III, 
Amsterdam W 

Kandidaat-leden 641 G G van Blokland, 
Runstraat 51, Utrecht, 643 A Wegman, Sa
xen Weimarlaan 38-1, Amsterdam W, 644 W 
K Booms, van Kmsbergenstraat 60, Amster
dam W 645 K E van Griethuysen, p a Reit-
diepstraat 4-II, Amsterdam Z 

Afvoeren E Eisma (885), C HiUers (247) 

STICHTING PHILATELISTENKRING 
AMSTERDAM S P A Secr C B 
Maalman J Ezn , Paramariboplein 23-
bel Amsterdam, tel 82517 

Bijeenkomsten 27 mei 1959, 10 juni 1959, 
24 juni 1959 Soeieteitsavonden 

NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
POSTSTUKKEN- EN POSTSTEMPEL
VERZAMELAARS Secr W H Lutke-
veld, Boterdiepstraat 8hs, Amsterdam 
Z2 Ledenadmimstratie F A de Klerck, 
Lekstraat 68, Amsterdam Z 2 

Bijeenkomst zaterdag 23 mei 1959 in het 
Groothandelsgebouw te Rotterdam, zaal 3 
van 14-18 uur Vergader mg zondag 14 junr 
1959 te Utrecht 

PERSONEELSVERENIGING WERK
SPOOR AMSTERDAM Afd Filatel ie 
Secr : C. H Zaalberg, Esmore i t s t raa t 
51-III, Ams te rdam-W 2 

Nieuw lid (per 1-4- 59) P van Kempen, 
Tuinkade 50, Weesp 

AMSTERDAMSE SPORTVERENIGING 
„ S H E L L " Afd Filatelie Secr : N. 
J. van Deijck, Badhuisweg 3, Amster
dam-N Tel. 61234 

Nieuwe leden J A Manning, Fians van 
Mieiisstiaat 109, Amsterdam Z, Mej T J 
C de Boer, Bredei odelaan 16, Heemstede 
(post Aerdenhout), J F de Pieiie, Raad
huisstraat 1, Haarlem 

ONTSPANNINGSVERENIGING 
SOCIALE VERZEKERINGSBANK 

Afd Filatelie Secr • W. F. H Hoetjer, 
Slotermeerlaan 167-11, Amsterdam-W 2 

Nieuwe leden (per 1-4-59) Mevr J Mul-
ler-Groen, Geleenstraat 27, Amsterdam Z2, 
J C Stoffel, AdoU van Nassaustraat 15-1, 
Amsterdam W2, A A S Schoonderwoerd, 
Dan Stalpertstraat 80-III, Amsterdam Zl, F 
H Verschuur, Vaaitweg 40, Naarden 

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

Bijeenkomsten Vaste datum der bijeen
komsten iedere 15de van de maand, tenzij 
wanneer deze op drnsdag, zaterdag of zondag 
valt, dan op de eerstvolgende werkdag 

Bedankt H Witzenhausen 

PHILATELISTISCHE VERENIGING 
N D S M Secr T G Boon, Lepelaar 
s t raa t 22, Landsmeer 

Bijeenkomsten 15 mei contactavond bij 
V Belle, Amsterdam N, 5 juni contactavond 
bij Modern, Amsterdam 26 juni contact
avond bij v Belle, Amsterdam N 

Uw bijzondere aandacht vragen wij vooi 
het feit, dat onze Vereniging sinds 17 april 
1959 IS aangesloten bij de Nederlandse Bond 
van Philatelisten Verenigingen 

Verder maken wij u er nog op attent, dat 
onze vereniging dit jaar gastheer is voor de 
dag van de postzegel, welke begin oktober 
gehouden zal worden Mogen wij verder nog

maals wijzen op het belang van de contact
avonden en de londzendingen vlot dooi te 
geven'' 

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 

Bijeenkomsten van de afdelingen (aan ;ang 
8 uur) 

Afd Apeldoorn woensdag 27 mei en 'O 
juni in Museum Vaal, Arnheinseweg 350, 
Apeldoorn 

Afd Arnhem woensdag 3 juni in het Volks-
universrtertsgebouw. Rijnstraat, Ainhem 

Afd Doetinchem. vrrjdag 5 junr rn Hotel 
Groeskamp, Stationsplern, Doetrnchem 

Afd Ede-Wageningen woensdag 3 junr in 
Ons Huis Harnjesweg, Wageningen 

Afd Lobith dinsdag 9 juni Tolstraat 11, 
Lobith-Tolkamer 

Afd Nijmegen dinsdag 26 mei in Hotel 
De Roemer, Hertogstraat, Nijmegen 

Afd Oostet beek maandag 20 april in Ho
tel Dieijeioord, Oosterbeek 

Afd Velp zaterdag 30 mei rn het N H V -
gebouw Statronsstraat, Velp 

Afd Zutphen woensdag 20 mer (rurlavond 
met de afd Apeldoorn en Arnhem), vrrjdag 
5 juni (lezing door de heer C G van Vee-
nendaal, Arnhem, over Beeldfilatelie met 
dia's) en woensdag 17 juni (sluitingsavond 
met attracties, o a gratis verloting), in be
nedenzaal Casino, ingang schouwburg-bio
scoop. Oude Wand, Zutphen 

Nieuwe leden 
Afd Apeldoorn 321 W van Beek, Valeiius-

laan 56 322 W H van Polen Bizetlaan lOB, 
beiden te Apeldoorn 

Afd Arnhem 213 P H Ligtenberg, Pon-
tanuslaan 25, J M Bijleveld, Frombeigflat 
16, 217 Ir M J Romer, Gele Rijdeisplem 
17-1 218 J Lodewijk, Johan de Wittlaan 302-
II, allen te Arnhem 

Afd Ede-Wageningen 179 O E Widia, Re-
gentesseplein 6, Ede, 180 Ir J J Kouwe, 
Prol Ritzema Bosweg 45, Wageningen 

Afd Nijmegen 131 F H Brink, Moshom-
meihof 1 136 W J Tonk, Gaffelstraat 12, 
138 J Bieedveld, Vondelstraat 67 134 C C 
M Rutten, Duindoornstraat 31, allen te Nij
megen 

Afd Oosteibeek 1197 C Veischooi, St 
Beinulphulus&traat 46 1198 F J Lowen-
thal, Utrechtseweg 167 1199 A J Snrjder Jr, 
Jan v Riebeeckweg 70 allen te Oosterbeek 

Afd Velp 1294 Dl P G Ver tin de Ge-
nestetlaan 39, Rozendaal (G), 1295 J L de 
Vos, Schout Leer molenstraat 5, Rozendaal 
(G) 1296 C Bangma, den Bruyl 14, Velp 
(G) en 1298 J Lucassen, Vranenstraat 4, 
Velp (G) 

Afd Zutphen 66 J Klein Leugenmors, 
Turf straat 9, Zutphen 

Ovei leden 344 Ds G B Krurzinga (Afd 
Velp) en 891 L H Slothouwer (Afd Arnhem) 

Afgevoerd 775 H Tj de Jong (Afd Nij
megen) 

Geschorst 477 G J van 't Hul (Afd Arn
hem) 

Schorsing opgeheven 647 J G Verbeek 
(voorheen Afd Ede-Wag , thans Afd Buiten-
leden) 

Reglement Rondzendmgen Door het hoofd
bestuur IS een gewijzigd Bijzonder Reglement 
op de rondzendmgen goedgekeurd, dat per 
1 sept a s m werkrng tieedt behalve de be
palingen over het inzenden van boekjes, die 
reeds nu van kracht zijn Alle inzendeis van 
boekjes zullen nog bericht krijgen van deze 
bepalingen, maai leeds nu wordt er op ge
wezen, dat alle boekjes dienen te woiden ge
zonden aan de Diiecteur der rondzendmgen, 
de heer P Haveman Geertr Hofkeslaan 4, 
Velp (G) Lege boekjes a 15 cent pei stuk 
plus porto zijn te vei krijgen aan bovenstaand 
adres (bij voorkeur te bestellen door ovei-
makmg van het bedrag op postrekening 
892670) alsmede bij de hoofden van de lond
zendingen in de afdelingen 

Mededeling Afd Zutphen De prijzen van 
de ondel Imge tentoonstelling op 3 april j 1 
zijn als volgt toegekend Gioep 1 Ie prijs 
(wisselbeker) d eheer Brandt, 2e t/m 4e prijs 
de heren Kreijenbioek en Cornelisse en MeJ 
Hoogesteger Groep 2 Ie prijs (wisselbeker) 
de heer Rouwenhorst, 2e t/m 8e prijs de he
ren Vos, Kreijenbroek, Janssen, Brandt, Sle-
king. Van Rossum en Franken 

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

ByeenJcomsten maandag 25 mei en 8 juni 
1959, telkens om 19 30 in het Witte Kruisge-
bouw, Baanstraat 35, Beverwijk, 

Nieuwe leden per 1 apirl 1959 T Brrdden, 
Noorderwrjkweg 91, Bever wrjk G van 
Thuijl, Laan van Blors 60, Beverwijk 

POSTZEGELVERENIGING „ONDER
LING CONTACT" Secr • A de Jong. 
Glymesstraat 16, Bergen op Zoom 

Nieuwe leden 128 A P de Ruiter, Prins 
Hendrik Polder 12, Sint Philipsland, 129 A 
Scholten, Maststraat 9, Hoogerheide, 127 C 
van Steyn, Maststraat 68, Hoogerheide 

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

Vet gadering en 2e maandag van de maand 
In hotel Vlietlaan, Gen de la Reijlaan, Bus
sum, aanvang 8 uur, echter niet in de maan
den juli en augustus 

Ruilavond 4e maandag van de maand 
eveneens in bovengenoemd hotel, aanvang 8 
uur, ook toegang voor met-leden 

Kandtdaatleden G H Vi edenborg Beste 
Vaer 16, Huizen N H , J A de Leeuw, Spij-
kei straat 111, Bussum 

Nieuw lid 57 mej B E H Broei s, L 
Majooilaan 31 A, Bussum 

Ruilbeurs ledere zaterdagmiddag bij het 
postkantoor voor alle Gooise filatelisten 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DORDRECHT' . Secr . 
A de Wit, Wil lemstraat 50, Dordrecht 

Huishoudelijke vergadering tevens Ruil- en 
Koopavond ledere 2e woensdag van de 
maand in het C J M V -gebouw. Burg de 
Raadtsingel te Dordrecht 

Jeugdclub Zelfde dag en zelfde adres, van 
19-20 uur 

Nieuw lid C Broere, Drepenbrockstraat 
176, Dordrecht 

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

Ledenvergadeung vrijdag 5 juni a s m ge
bouw ,,Ameiicain", Groenmarkt te Doi-
diecht Aanvang 7 30 uur 

Contact-avond viijdag 22 mei a s zelfde 
plaats en tijd 

Nieuwe leden A A Molendijk, Grote Spui-
stiaat 38, Dordrecht, N Stout, Dupperstiaat 
50, Dordrecht, J Vermaat, Smidsweg 1, 
Maasdam, deze 2 laatsten tijdelijk Sana-
toiium Weizigt, Krispijnseweg 4, Dordrecht 

PHILATELISTENCLUB „EINDHO
VEN" Secr : J. J. H. A Dolhain, Pe
trus Dondersstraat 100. Eindhoven Tel. 
2737 

Vergadering Elke eerste woensdag van de 
maand waarvan convocatre wordt toegezon
den 

Nteuiue leden J J W Brjl, Willem v Mil-
lenbeigstraat 22, F v d Ham, Rielseweg 
1, W C J Pastoors, Pasteurlaan 9, C J. 
M M V. d Zijden, Kaakstraat 152; allen te 
Eindhoven 

PHILIPS PHILATELISTEN VERENI
GING Secr : F C Kuijken, Beukenlaan 
45, Eindhoven 

Nieuw lid 165 J H M Knijpers 
Aanmelding ingetrokken 166 F Steenman. 
Kandidaat-leden L Claessens, Berekheijde-

straat 11, W Morelis, Opzoomerstraat 6, 
beiden te Eindhoven 
ENSCHEDESCHE PHILATELISTEN-
VEREENIGING Secr.-Penn.: W. E. J. 
Aeijelts Avennk, Min Treubstraat 18, 
Enschede 

Nieuwe leden B Hof, Madioenstraat 11; 
H Hoogakker, Thom de Keyzerstraat 43, 
B H van den Toeren, Oogstpleln 4, W. G. 
van Coevorden, G J. v Heekstraat 123, B. 
Broere, Stevenfennestraat 14, B C. Kevelam, 
Velveweg 2a, H ter Heege, Min. Loudonlaan 
82, M Conrad, Lipperkerkstraat 26 achter; 
allen te Enschede 

Afgevoerd L G A. Hoekstra 
Bedankt G J Stulp, C. Veraart. 
Geroyeerd G Meijer. 
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VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DE PHILATELIST' 
Geleen. Seer.: H. J. A. Lemmens, Pot
gieterlaan 1, Geleen. 

Vergaderingen. 
Afd. GELEEN: eerste zondag van de 

maand in Café-Rest.: „'t Raodhoes", Markt, 
Geleen. Aanvang 10 uur v.m. 

A£d. SITTARD: tweede zondag van de 
maand m Café-Rest.: „Schtad Zitterd", 
Markt, Sittard. Aanvang 10 uur v.m. 

Afd. VAALS wordt per convocatie bekend 
gemaakt. 

Afd. KERKRADE wordt per convocatie 
bekend gemaakt. 

Nieuwe leden: Th. J. Thyssen, Markt 64, 
Geleen; W. Vranken, Stationstraat Uc, Spau-
beek (Lb); J. Adang, Jos. Francotteweg 16, 
J. Quaedflieg, Jos. Francotteweg 14; H. v. d. 
Berg, Maastrichterlaan 117; A den Brinker, 
Maastrichterlaan 185; J. de la Rosette, Maas
trichterlaan 209; J. Storms, Maastrichterlaan 
106; J. Veltman, Maastrichterlaan 233; J 
Bindeis, Bossstraat 18; M. Heiligers, Claris-
senstraat 10; F. Junggeburt, Grensstraat 2, 
H. Nass, Tentstraat 138; J Valckx, Juliana-
plein 31; allen te Vaals; J. Biesmans, Sanato
rium, H. Vanaschen, Sanatorium; beiden te 
Horn, J. Wolters, Jos. Francotteweg 11, 
Vaals; G. Tijhuis, Proostdijweg 5, Beek (Lb); 
M. Stemkens, Markt 21; P. Engelbert, He-
melsley 9; beiden te Sittard; J. Ritten, Julia-
nastraat 11; G. M. Geeraedts, Marktstraat 
14; beiden te Kerkrade 

Afgevoerd: J. Dassen, Stem; H. de Vnes, 
Spekholzerheide. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „GOUDA". Seer.: G. H. 
Portheine, Aernout Drostkade 20, Gouda. 

Rectificatie: in het februari-nummer staat 
gemeld: afgevoerd G. Verwey, dit moet zijn 
„bedankt", M. de Lange, dit moet zijn ,,ge-
loyeerd wegens contributleschulcl". 

Bedankt' C. H. Kerling, Schoonhoven. 

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

Nieuwe leden: 8 G. v. d. Wege, Gei aid 
Doustraat 43, Den Haag; 65 J. J. Bouwens, 
van Alphenlaan 74, Den Haag; 114 A. Haack, 
Loosduinseweg 1087, Den Haag; 143 B. 
Heemskerk, Egelantierstr. 11, Den Haag; 193 
C. Hoogesteijn, Laakkade 80, Den Haag. 

Bedankt' 103 H. L. de Does, Populierstraat 
39, Den Haag. 

Bijeenkomsten De bijeenkomsten in de 
maand juni zijn op maandag 1 juni en op 
maandag 15 juni. 

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

Nieuw lid: Het kandidaatlid gemeld in 
nummer 3 van het Maandblad. 

Kandtdaatleden 10 F. S. Bruinsma, Klok-
huislaan 4, Drachten, 11 H. J. Snijder, Lijs-
terbesstiaat 6a, Roden; 43 L. J. van Dingen, 
Prmsesseweg 6a, Groningen; 44 E. Dijkhuis, 
Star Numanstraat 16a, Groningen; 45 G. Ep-
penga, Elsloo; 104 C. R. Tuinder, Van Heems
kerkstraat 14B, Groningen, 181 A. p. Duran, 
Azalealaan 11, Ermelo; 191 D Ritsema, a/b 
Nooitvolmaakt, Wilhelminakade, Groningen, 
201 W. J. de Maar, St. Vitusholt 42, Win
schoten, 210 J. Japenga, Marktstraat 29, 
Veendam; 275 C. Smith, Aweg 1, Musselka-
naal; 326 J. W. Mengers, Hoogeveen 

Bedankt: Nrs. 226, 345, 406 en 419. 
Vergadennfiien. 25 mei en 15 Juni 1959, 20 

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

Afd. Drachten geen opgave ontvangen. 
Afd. Hoogezand: 2e dinsdag, 20 uur in hotel 

„Struvé" te Sappemeer. 
Afd. Veendam: 3e woensdag, 20 uur in ho

tel „Van Kreel", te Veendam. 
Afd. Winschoten. 3e donderdag, 20 uur in 

hotel „Smid", te Winschoten. 

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

Kandidaatleden' 223 G. Luiten, Charivarius-
straat 1 huis, Haarlem; 234 P. v. Schuylen-
burg, Fianz Schubertlaan 18, Heemstede; 
306 C. M. v. Diemen, Schotersingel 165, Haar
lem, 309 H. V. Nimwegen, Jelgersmastraat 
21, Haarlem, 312 E v Egten, Waalstraat 2, 
IJmulden. 

Eerherstel. Royement ingetrokken 316 P. 
A Althuisius, lordensstraat 37, Haarlem. 

Algemene Jaarvergadering. donderdag
avond 8 uur, 28 mei 1959, in Gebouw Cultura, 
Jansstraat 83, Haarlem. 

Rondzendverkeer- Willen de leden, tei ver
mijding van onaangenaamheden, er speciaal 
op letten, dat de zendingen compleet zijn en 
er geen open vakjes in de boekjes voorko
men. Indien u zoiets constateert, dan onmid
dellijk uw sectiehoofd waarschuwen! 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HELMOND". Secr.: J . 
Versteegh, D. Boutss t raa t 5, Helmond. 

Nieuwe leden S J. Slabbeis, Slegeisstraat 
59, Mierlo-hout, A Weeber, Di. Schaepman-
plantsoen 4-H, Helmond, (belden per 1-4-59) 
J. Gruijters, Weth Ebbenlaan 101, Helmond 
(per 1-5-59). 

POSTZEGELVERENIGING „HEER
LEN". Secr.: C. van Dishoeck, Lint -
j enss t raa t 21, Heerlen. 

Kandidaatleden Mevi M. Koopmans, 
Prinses Beatrixstiaat 15, Heerlen, Mevr E. 
Roovers, Bongerd 10, Heerlen; J. H. Geelen, 
Vlotstiaat 15, Heerlen, P. Bekker, Terentius-
straat 10, Heerlen, J. H. H. van de Laar, 
Laurentiusplein 4, Voerendaal. 

Bedankt als hd H. Hovingh, Heeilen (49). 
Bijeenkomsten Gedurende de laatste bij

eenkomst hield de heer Ir. C. Daleboudt een 
lezing met lichtbeelden over de uitgaven van 
de Verenigde Naties. Door zijn gedegen ken
nis van welk en streven der Verenigde Naties 
alsmede de zeer goede voorbereiding viel 
deze lezing bij alle aanwezigen zeer m de 
smaak. Voor het vele werk en moeite past 
dan ook zeer zekei een woord van dank. De 
dia's waren verzorgd door het NFC. 

Eerstvolgende bijeenkomst dinsdag 2 juni. 
Gelegenheid tot ruil vanaf 7 uur. Plaats 
Hotel Robertz, Stationstraat, Heerlen 

Ruildag Interphil Op zondag 7 juni e.k. 
zal te Luik een grote internationale ruildag 
worden gehouden De orgamserende Waalse 
bond heeft voor deze dag grote plannen. Het 
bestuur wekt daarom de leden op in gioten 
getale aan deze ruildag deel te nemen Na
dere mededelingen volgen nog. 

POSTZEGELVERENIGING „HELDER" 
te Den Helder. Secr.: A. P. Vlam, Van 
Galenstr. 70, Den Helder. 

Het Bestuur van de Postzegelvereeni-
ging Helder geeft met leedwezen ken
nis van het overlijden van de heer 

A. J. N. C. K o 1 n e r 
in leven lid dier vereniging. 

Nieuwe leden, ingaande 1 mei 1959 J. C. 
A. van Hamersveld; J. J. Kloprogge, N R. 
Kuperus, allen te Den Helder 

Kandidaafleden A. Bredius, Goudeniegen-
straat 25; A. H. Lind, Bremstraat 107, M. 
A. Sijm, Waddenzeestraat 6, allen te Den 
Helder 

Ouerieden Op 7 april 1959: A. J. N. C. 
Kornei, Den Helder. 

De eerstvolgende vergadering zal plaats 
vinden op woensdag 20 mei 1959, te 19 30 uui, 
in café Postbrug, Koningsplein. 

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

Ledenuergadenng. woensdag 20 mei a s. te 
8 uur in Hotel „Central", Markt, Den Bosch 

Nieuwe leden: zie kandidaafleden in het 
aprilnummer, waaronder W. J. M. Lammers, 
Lunettenlaan 104, Vught. 

Kondidaotleden H. J. Lastdrager, Hugo 
Verriesthof 7, Den Bosch; L. van Voorst, 
Rijen. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HILVERSUM & OM
STREKEN". Secr.; A. W. Bbrecht, 
Oude Amersfoortseweg 116, Hilversum. 
Tel 02950—3521. 

Weder opnemen m de ledenlijst 495 A. 
Fuyk te Hilversum, Erfgooierstraat 537. 

Kandidaatlede«: 672 G. v. d Valk Bouman, 
V. Hellenberg Hubarlaan 22; 673 H. J. Nij-
huis. Kam Onnesweg 223; 674 J A. v. Zand-
voord, Jac v. Campenlaan 5, 675 Mevr. R 
Davids-Zwaan, Vondellaan 7 A; 676 Joh. v. d. 
Groep, Utrechtseweg 13; allen te Hilversum; 

Ouerieden 625 N. Korf; 587 A. Mas Cabré, 
belden te Hilversum. 

Ledenvergaderingen- 21 mei en 18 juni 1959. 
Ruilbeurs; elke zaterdagmiddag van 2-5 

uur. Deze bijeenkomsten worden gehouden in 
de Openbare Leeszaal te Hilversum, 's-Gra-
velandseweg 55. 

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

Vergadering op donderdag 28 mei 1959 
's avonds te 8 uur precies m de benedenzaal 
van Café-Rest ,,De Kleine Burcht", Nieuwe 
Rijn 19, Lelden. 

Gewone agenda, verdei lezing van het 
N.F.C, met dia's. Ondeiwerp; Postzegel-
varia en Puzzel, voorts veiling en verloting 
E.t heisengymnastiek 

Nieuwe leden: 378 P. J. M. Leune, 393 
Prof H. Boschma; 416 M. van Zwieten de 
Blom, 107 Th J. Evers 

Rutiauond. iedere 2de vrijdag van de 
maand in de achterzaal van ,,De Kleine 
Burcht", Nieuwe Rijn 19, Leiden, 's avonds 
van 8 tot 10 uur (met veiling). 

Jeugda/dehng. iedere 2de dondeidag van 
de maand m Huize ,,Over 't Hoff" Gerecht 
10, Leiden 

Volgende vergadering donderdag 24 juni 
1959 laatste van het seizoen In juli en augus
tus geen vergadering. 

Heren leden: Let wel, de vergaderingen 
zijn voortaan de 4de donderdag van de 
maand 

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

Nieuwe leden. 44 Joh. v. d. Ven, Bejaar
denhuis „Ave Maria" te GeuUe; 66 Mej. M. 
Schols, Prins Hessen Casselstr 6, Maastricht. 

Kandidaafleden M. M. Dassen, Kasteellaan 
2a, Ryckholt-Gronsveld, G. B. Overman, 
Tulpenstraat 15, Maastricht 

Beëindiging lidmaatschap per 1-4-59' 250 
Mevr. Beijersbergen, Maastricht. 

Volgende bijeenkomsten: 25 mei Ledenver
gadering, 1 juni Beursavond; 15 juni Leden
vergadering. Steeds om 8 uur in Restaurant 
,,In de Gouwe Poort", Vrijthof 50, Maastricht. 

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

Ruübijeenkomsten. 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. 

Nieuwe leden. Th. Lamers, Eckhartseweg 
47-D, Eindhoven, T. Westerhof, Boterbloem
straat 15. Meerveldhoven. 

STICHTING SHELL POSTZEGEL
VERENIGING PERNIS. Secr.: A. Kee-
mink, Sweelinckstraat 209, Vlaardin-
gen. 

Nteuiue leden: 162 J. HamUton, Rotterdam-
sedijk 407, Schiedam; 172 P. A. Jolie, Stru
weel 11, Rotterdam Z; 193 J. v. Leerzum, 
Ferd. Huyckstraat 29, Hoogvliet; 194 Mej 
C. Leenheer, Digna Johannaweg 446, Hoog
vliet. 
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PHILATELISTENCLUB „ROTTER
DAM" Secr.: M J. Feenstra, Dorps
straat 21, Capelle a d IJssel 

Bijeenkomsten 2e dinsdag van elke maand 
m het Beursgebouw, ingang Meent 110, Rot
terdam Zaal II aanvang 20 uui 

POSTZEGELVERENIGING „SANT
POORT" Secr P Vons, Brederoodse-
weg 100, Santpoor t -Zuid 

Nieuwe leden 153 F J Quartel, 154 Mevr 
J A Prantl-Engberts, Marsmanplein 22-III 
155 Mevr H Mann-van Looijengoed Mars
manplein 24-III 156 D Nuls, Flevoplein 8 
allen te Haarlem, 157 Ds J C Remijn, Burg 
Enschedélaan 36, Santpoort 

Kandidaatleden J Hellingman, Groot 
Krocht 11, Mej M Heidoorn, Groot Krocht 
II beiden te Zandvoort 

Bedankt 55 K Kuiper, Haailem 
Rectificatie J H Hermans, 150 moet zijn 

152 J Sloos, 152 moet zijn 150 
Bijeenkomsten vrijdag 29 mei en dinsdag 

9 juni a s 

PERSONEELSVERENIGING WILTON-
FIJENOORD, Afd Filatelie Secr.: A 
V d Bosch, V Hogendorplaan 193-c, 
Vlaardingen. 

Nieuwe leden H F Jung, Numansdorp-
straat 17b, D Brouwer, Alex Numanstr 
2Dc, beiden te Schiedam, C v Dalen, Mag-
noliastraat 25a Vlaardingen 

POSTZEGELVERENIGING 
„ZEEUWSCH-VLAANDEREN" 

te Terneuzen Secr Ir. W D G Too-
renman, Herengrach t IA, Terneuzen 

Bedankt 178 E Ghuys 40 Mevr D C 
v Os-Maters, 122 Max de Rycke 

Wijziging Huish Reglement 
Art 3 Alle gewone en buitengewone leden 

betalen een jaarlijkse contributie door het 
bestuur vastgesteld en goedgekeurd door de 
leden m de maand oktober De contiibutie 
wordt in november geïnd Na 1 december 
komen eventuele innmgskosten ten laste van 
de betrokken leden Bij toetreding enz 

Alt 10 al 3 HIJ mt m de maand novem
ber de contributies voor het intredende jaar 
In de jaai vergadeimg enz 

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

Vergadering ledere Ie woensdag van de 
maand in de grote bovenzaal van Huize Rem
mers, Heuvel 28 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 m Café , De Deijl ' te Wassenaar, 
hoek Kerkdam en Rijksstiaatweg 

POSTZEGELVERENIGING „ I JMUI-
DEN & OMSTREKEN" Secr • H J . 
Smit, Hofdijklaan 21, Driebuis 

Ruilavonden 15 en 29 mei a s 
Nieuwe leden p Zwanenburg, v Ostade-

straat 81, Ch Heilig, Tussenbeekweg 4, C. 
Ph Koster, Berkenstraat 43 C Taag, de 
Noostraat 37, F J Meerkerk Waalstraat 
79, allen te IJmuiden J Koopman, Korte 
Kleverlaan 68, Bloemendaal 

Bedankt P W Bakker 

NED.- INDIË-Nw.-GUINEA-NEDERLAND (prima kwaliteit) 
Indie-oneebr 
167/70 
226/27 
230/34 
241/45 
266/71 
298/03 
304/16 

ƒ3 ,25 
1,65 
2,65 
2,50 
2,50 
0,90 
2,50 

.>33 ƒ 0,12 
372/73 0,55 
Port 53/65 3,25 
Indie-gebr 
226/27 ƒ 1,10 
314/16 0,20 
347/48 0,35 
349/50 0 35 

Nw Guinea-ong 
26/28 ƒ 0,70 
39/42 2,— 
43/46 1,75 
Port 1 6 2,— 
Nederland-gebr. 
84/86 ƒ0,90 
139/40 0,90 

166/68 
199/02 
208/11 
212/19 
225/28 
232/35 
248/51 
252/58 

ƒ 1,10 
2,50 
1,50 

10 50 
2,— 
2,25 
3,25 
0,80 
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Een greep uit onze RUSLAND voorraad 
ongebrui 
No 
55-58 
77-92 

176-79 
223-30 
231-45a 
328-35 
340-41 
342-47 
348-53 
357-58 
381-82 
385-91 
444-47 
450-53 
462-66 
468 
469-70 
523-26 
536-40 
698-704 
730-33 

riNE oe 
*€ 

1 p i 

kt 
Prijs 
5,— 

15,— 
12,50 

4,— 
30.— 
8.50 
3.— 
5,— 
5.50 
3.50 
3.— 

12,50 
5,50 
3,50 

17,50 
4,50 

12,50 
«,— 20,— 
5,— 
3,50 

BUHR 
Z 

< 
l 5 ^ ' 

A M s i e e o A M 

gebrurkt 
No Prils 
838-42 7 50 
849 7.50 
852 1 5 , -
919-23 3 75 
953-59 5,— 
1011-12 3,50 
1040-42 4,50 
1088-1104 5,50 
1121-31 5,— 
1136-41 3,— 
1144-49 3,— 
1368-75 10,— 
1396-1400 8,— 
1693-1700 7,50 
1775-77 3,50 

Luchtpost 
22-26 
onget 20,— 

27-30 20,— 
66a-E 5,— 
72-89 15,— 

No Pnis 
266-73 5,— 
282-86 2,50 
336 2.50 
357-58 2.— 
385-91 7.50 
418 2,50 
421-22 2,25 
462-67 12,50 
471-72 22,50 
473-75 3,— 
476-96 7,50 
504-08 8,50 
514-18 2,50 
523-26 3,— 
530-35 5,— 
536-40 12,50 
551-54 7,— 
555-64 25,— 
565-68 3,— 
569-72 3,— 
583-88 2,— 1 

No 
590-95 
596-603 
621-27 
635-46 
658-69 
676-84 
698-704 
741-48 
768-72 
783-99 
853-59 

Prijs 1 
1.75 1 
2,— 1 
2,50 
2.— 
6,50 
3,— 
2.50 
2,50 1 
1.50 1 

10,— 
3,50 

20-21 
33-37 
38-40 
41-45 
z wmk 

46-48 
49-58 
60-66 

Wij hebben ook de nieuwe uitgiften, ongebruikt en 
voorradig Ook van andere landen hebben 

5,— 1 
7.50 
7,50 

12,50 1 
2,— 1 25,— 
4,— 

gebruikt, 1 
wtj een goede voor- 1 

raad Stuur ons uw mancohjst en wij maken zichtzenc mg 

Postzegel handel T I N E DE B U H R 
N.Z. Voorburgwal 347 A M S T E R D A M 
Tel. 33324 - Na 6 uur 186955 - Postgiro 566731 

1 O N B E R I S P E L I J K N E D E R L A N D O N G E B R U I K T nummers naar 
1 sDec. catalogus 1 

513/517 ƒ 0,95 
538/541 1,55 
542/543 0,50 
544/548 1,10 
550/555 3,95 
556/560 5,75 
561/562 0,50 
563/567 1,80 
568/572 1,65 
573/577 1,80 

578/581 ƒ 1,75 
582 0,1S 
583/587 2,5C 
588/591 0,65 
592/595 2,5( 
596/600 1,50 
601 0,25 
602/606 2,5C 
607/611 1,50 
612/616 1,85 

638'642 ƒ 1,85 
643 0,20 
644/645 0,4C 
646'650 1,65 
651 0,17 
652/656 1,65 
657 0,17 
658/662 1,35 
663'667 1,35 
668/672 1.80 

673/677 
678/679 
680/684 
685/689 
690'691 
692/696 
697/698 
699/703 
704/708 
710/711 

j K O O P J E : meer dan 20 posifrisse series Nederland, nominaal ruim 
to taa l 125 zegels voor slechts ƒ 13,95 franeo 
Bestellingen per postwissel of giro, porti extia onder / 10,— 

ƒ 1,35 
4,90 
1,35 1 
1,55 
0,70 
1,45 1 
1,35 
1,50 1 
1,60 1 
0,65 

ƒ 1 8 , - , 

J. BATS — BURG. MEESSTRAAT 23 — LEERDAM — G I R O 26 87 61 

POSTZEGEL VEILIIVG 
KOOPMAX & VAIV GELDER 
N 2. Voorburgwal 314 en 318 te Amsterdam 
(corresp. adres. Eikenrodelaan 34 te Amstelveen) 
te/efoon- 33473. 32869. na 18 uur K 2964-6523 

Onze 1ste veiling was een GROOT SUCCES. 

Hieronder volgen enige opbrengslprijzen, welke U een beeld ge
ven van dit succes. 

Cat. Opbr. 
Ned. Ant . 1947, luchtp. serie, nrs. 69/88, postfris.F. 300,— F. 215,— 
Ned. Ant. 1948, port serie, nrs. 34/43, postfris, F. 45,— F. 42,— 
Suriname 1941, luchtpost, nr. 18, postfris, F. 340,— F. 235,— 
Denemarken 1858, nr. 9, gebruikt, Frs. 2000,— f 36,— 
Hannover 1851, nr. 2, op brief, Frs. (250,—) f 60,— 
Gabon 1910, nr 46, ongebruikt, Frs. 11000,— f 70,— 

Al deze prijzen zonder opgeld, terwijl in de zeial voor 
deze nummers nog meerdere kopers aanwezig waren. 

Voor onze komende najaarsveiling kan nog steeds be
langrijk materianl worden ingezonden. 

HENTEI.OOS VOORSCHOT 

Te koop gevraagd 
■ Verzamelingen, partijen, 
1 en kilowaar. 
1 Bij aanbieding massagoed 
1 opgave van soort EN 

1 hoeveelheid. 

POSTZEGELHANDEL G. VAN DER 
Petristraat 8  U T REC H T (Oog in Al) — 

massagoed 

gaarne 

EUHDE 
relefoon 31082 

Bijzondere 
* 
* ■f 

* s

* 
* 
* 
« 
* 
* 
* •E

"" 

* 
-

1926 

1928 

1937 
1938 

1948 

1950 
1951 

_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

aanbieding MALTA 
5 sh , opdr Postage 
10 sh., idem 
1 sh., zwart 
'̂ 8 sh , gr en zwart 
2 sh , violet en zwart 
■k »h , rood en zwart 
3 sh., blauw en zwart 
5 sh., groen en zwart 
10 sh , rood en zwai t 
1 sh , opdi Postage 
'/B sh idem 
3 sh , idem 
5 sh , idem 
Kroning King Geoigc VI 
If t/m 10 shill 

6d , SelfGoveinmcnt 
1 sh , idem 
£ 1 , SiUer Jubilee 
Bezoek, 2 stuks 
Herdenking 

POSTZEGELHANDELG. 
1 P A S S A G E 2527 

(115) 
(116) 
(127) 
(128) 
(129) 
(130) 
(131) 
(132) 
(133) 
(147) 
(150) 
(151) 
(152) 
(175/7) 
(178/92) 
(209) 
(210) 
(216/7) 
(222/4) 
(225/7) 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 

_ 
— 
_ 
— 

* = ongebr 1 

ƒ 9 , -
9,— 
240 
3,60 
5,40 
7,50 
7,50 

10,— 
18,— 
2,70 
5,40 
8,50 

10,50 
1,10 

25,— 
0,40 
0,60 

16,— 
3,— 
2,50 

KEISER&ZN.n.v. 
' DEN H A A G — T E L E F O O N 112438 _ GIRO « 6 2 1 

1 POSTZEGELHANDEL 1 
1 W. H. EECEN 
1 B R I N K L A A N 55C - BUSSUM 
1 TELEFOON 6288 - GIRO 451627 

ZICHTZENDINGEN 
1 van nagenoeg alle gew. landen. 
1 BILLIJKE PRIJZEN 
1 Collecties en partijen te koop gevraagd 

Momenteel zeer mooie boekjes Duitsland enz. 
en Zd. Amerika Staten. 

Eerste-dag-enveloppen 
1 Nederland Neder! Nieuw Guinea 

1948 500/3 6,— 
1948 504/6 3,— 
1948 506/7 3,— 
1948 508/12 5,— 

1 1949 513/17 5,— 
1 1949 538/41 5,— 
1 1949 542/3 5,— 
1 1949 544/8 5,— 
1 1951 573/77 6,— 

1953 578/81 4,5l 
1 Idem Culemborg 

15,— 
1 1952 582 2,— 

1952 588/91 1,50 
1952 592/95 4.— 
1952 596/600 4,— 
1953 607/11 2,— 
1954 638/42 3,— 
1954 643 1,50 
1955 652/56 2,50 
1956 Europa 12,5) 
1957 690/91 1,25 
Idem Vhssmgen 1,40 
1957 Europa 3,— 

1955 36/38 4,50 
1956 39/42 5,50 
1957 43/46 3,— 
1958 47/50 3,25 
NederI Antillen 
1943 158/63 5,— 
1943 164/67 5,— 
1947 182/84 6,5) 
1948 196/97 5,— 
1948 198/99 5,— 
1949 206/8 5,— 
1949 209/10 5,— 
1952 238/42 12,50 

1953 
1953 
1954 
1955 
1955 
1955 
1955 
1956 
1957 
1957 
1957 
1957 
1958 

243 3,— 
2 a 1,50 
245 3,25 
246 5,— 
247/51 12,50 
252/53 5,— 
254/55 4,— 
256 2,— 
260 2,50 
264/67 5,— 
268 1.75 
269 1,75 
270/73 3,50 

1 Van Nederland, Republiek Indonesia en Suriname nog vele enveloppen in voorraad 
1 Eerste-dag-enveloppencatalogus Nederland vanaf 1852, Ned. Indie, Indonesia, Cura-
1 cao, Ned. Antillen, Suriname, Europa 1956; België, Frankrijk, Italië 
1 W Duitsland, Saargebied, Turkije en Zwitserland. Prijs franco f l ,10. 

, Luxemburg, 

1 A M E D 1 1 C '^ '^° V°°' ' '»"'gwal 248 - Telef 37767 - Amsterdam 
1 J , I V l E D U d Postgiro 33045 Gevestigd 1915 



Aanbieding Duitsland en Saar na '45 
POSTFRIS  MICHEL NUMMERS 

Bundespost i 
No 
69/72 

101/102 
103/105 
106/107 
108/110 
111/112 
113/115 
116 
117/120 
121/122 
123/138 
139/UO 
U 1 / U 2 
U3 /U6 
U 7 
150 
151 
152 
153/154 
155 
156/159 
161 
163 
166 
167/170 
171/172 
173/176 

f 
*.iO 
2,75 
3,75 
5,75 

1 2 , 
5,— 

11,50 
3,50 

11.50 
6,— 

2 8 , 
12,— 
7,— 
9,— 
3,— 
1,50 
1,25 
1,25 
2,75 
1,40 
0,50 
1,75 
1,25 
1,50 
3,25 , 
3 , 
6 , 

No 
177/195 
200/203 
222/225 
243/246 
Berlijn, 
1/20 
21/34 
35/41 
42/60 
61/63 
64/67 
68/70 
Blok 
71 
72/73 
74 
75/79 
80/81 
82/86 
87 
88/90 
91/100 
101/105 
106/109 
110/111 
118 
120 
125 

f 
12,— 
4,— 
3,25 
2,25 

W e s t 
27.— 
47,— 
50,— 
36,— 
28.— 
14,50 
33,— 
38,— 

4,— 
11,50 
9,50 

28,— 
4,— 

10,50 
3,— 
3,50 
6,50 
8,— 
8,— 
3,— 
0,90 
3,— 
1,25 

^° 126/127 
128 
131 
132/134 

f 
0,90 
1,25 
1,25 
1,25 

Franse Zone 
Baden 
14/27 
28/37 
Blok get 
„ onge 

42/45 
Blok Rkr 
46 
47/49 
50/52 
53 
54/55 
56/57 

9,— 
33,— 

9,— 
■ 8,— 
27,— 
32,— 
6,— 

1 5 , 
11,50 

2,25 
3,25 
5,50 

Rheinland/Pfalz 
32/41 
42/45 
Blok Rkr 
46/48 
49/50 

22,— 
29,— 
30,— 
6,50 
5,75 

Wur temberg 
38/39 4,50 1 

No f 
40/43 52,— 
Blok Rkr 52,— 
44/46 11,50 
47/48 4,50 
49/50 8,25 
51/52 4.75 

Saar 
239/251 
252/254 
255/259 
255/258 
260/261 
262/263 
264 
265/266 
267/271 
289 
290 
291 
292 
293/295 
296 
299/303 
304 
305 
306 

17,— 
15,— 
32,— 
20,— 
3,75 
2,50 
3,25 

17,— 
55,— 
17,— 

5,50 
55,— 
17,— 
15,50 
4,50 

42,— 
14,— 
6,50 
3,50 

No 
307 
308 
309/313 
314/315 
316 
317 
318 
319/337 
338/340 
341 
342 
343 
344/346 
347 
348 
349 
350 
351/353 
354/356 
357 
358 
359 
360 
361 
362/364 
365/367 
380/399 
409/428 

f 
2,25 
3,— 

32,— 
7,— 
7,— 
1,75 
2,— 

22,— 
13.— 
1,50 
5,50 
3,50 
8,— 
3.25 
1,25 
5,— 
3,50 
3,50 
3,25 
0,60 
0,60 
0,60 
0,90 
1 , — 
1,50 
2,25 

12,— 
12,— 

POSTZEGELHANDEL C. SEVENHUIJSEN 
Provenierssingcl 16B  Rotterdam  Tel. 85518(01800) 

Zoekt u goede zichtzendingen ? 
RONDZENDDIENST „NOORD" voorziet in een behoefte, 
welke in het gehele l and bestaat . In de zichtzendingen van 
Rondzenddienst , ,NOORD" vindt U de meest zeldzame 
zegels voor de mees t ve rwende verzamelaar . Prak t i s ch 
van ieder l and t e r were ld hebben wij een ui tgebre ide 
keuze. U vindt in onze rondzendingen ui ts lu i tend eers te 
kwali te i t zegels. Onze zichtzendingen zijn zowel geschikt 
voor de beginner als voor de vergevorderde verzamelaar . 
Ook Uw MANCOLIJSTEN verzorgen wij accuraa t en snel . 
Wij hebben o.a. ui tgebre ide zichtzendingen van : Neder 
land en O.G, Duits land met alle gebieden, België en Kol., 
Engeland en Kol., Spanje , Por tuga l en Kol., Zwitser land, 
Liechtenste in , I ta l ië en Kol., Polen, Rusland en Geb., 
Turkije, J a p a n , China , MiddenOosten, Perzië , I rak , Jo r 
danië , Libanon , Israël , Ethiopië , Noord en ZuidAmer ika , 
enz enz. 
Wij zijn steeds kopers voor verzamelingen in goede kwa
li teit . 

Postbus 249 

Groningen RONDZENDDIENST ..NOORD" 

«Jise. Engeikawnp hiedt aatêz 
Speciaal aanb ied ing N E D E R L A N D 

nr. 102103 ong., 40 en 60 c. opdr . nr. 3 Willem IIÏ, gebr., royaal in 
zijn randen, prachtig van kleur ƒ 4 0 , — 
nr. 6 Willem III, getand, gebr. 20,— 
nr. 12 50 cent Koning Willem III, 
gebruikt 22,50 
nr . 14 1 cent, zwart , ongebruikt 37,50 
nr . 16 iVs cent rosa, ongebr. 18,— 
nr. 45 2V2 gld. K . H . H . , gebruikt 20,— 
nr. 48 5 gld. K .H.H. , gebruikt 60,— 
nr. 49 Kroningsgulden, gebruikt 7,— 
nr. 56-76 ong., serie Wilhelmina 60,— 
nr. 78 2V2 gld. Wilhelmina, ong. 16,50 
nr. 80 10 gld. Wilhelmina, ong. 140,— 
nr. 61b 7Vz cent Tête-Bêche, ong. 5,75 
nr. 61c 7V2 cent Tête-Bêche, ong., 
met witte tusscnstrook 13,50 
nr. 84-86 Weid. serie, ongebr. 9,50 
nr. 99 2'/2 gld. jub. 1913, ongebr. 17,— 
nr. 100 5 gld. jub. 1913, ongebr. 24,50 
nr . 101 10 gld. Jub. 1913, ong., 

nr. 104 ong., 2Vä gld. opdr, 
nr. 105 ong., 2V2 gld opdr. 
nr. 107-09 ong., serie 
nr. 130 2'/j gld., jub. 1923, ong. 
nr. 131 5 gld, jub. 1923, ong. 
nr. 131 5 gld. jub. 1923, gebr. 
nr. 133 1 gld. opdruk, ongebr. 
nr. 136-38 Tentoonstelling, ong. 
nr. 164 2'/2 gld. ong., 1926-'27 
nr. 165 5 gld. ong., 1926'27 
nr. 177-98 serie ong. 
nr. 347-49 2V2 gld.-10 gld., ong. 
nr. 535-37 2V2 gld.-10 gld., ong. 
nr. 1-3 vliegpost, ongebr. 
nr. 6-8 vliegpost, ongebr, 
nr. 12-13 vliegpost, ongebr 
nr. 12-13 Vliegpost, gebr. 
Brandkast-serie, ongebr. 130, 

Te koop gevraagd postzegelverzamelingen. U ontvangt direct geld. Geef uw 
zegelverzameling nooit uït handen, maar verkoop de verzameling waar u bij 

POSTZEGELHANDEL JAC ENGELKAMP 

7,— 
24,— 
24,— 

7,50 
25,— 
30,— 
22,— 
7,— 

24,— 
6,— 

22,— 
26,— 
33,— 
26,50 

6,— 
13,— 
60,— 
30,— 
75,— 
post-
bent. 

SPUISTRAAT 301 AMSTERDAM TELEFOON 30998 G I R O 312696 

J. G. MILLAARD - FILATELIST - EXPERT 
KEURT zegels van Europa tot 1900 met de modernste 
technische hulpmiddelen aan de hand van uitgebreid 
vergelijkingsmateriaal. KOSTEN 2—4 % katalogus, 
minimum f l . 2,50 per zegel. 

■k 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 • * ' 

HONGARIJE 
= gebruikt. No. Yvert 1959 

No 
1 
3° 
5° 
7° 
/a» 
8 
8° 

10° 
11° 
12° 
13A 
U B 
20A 
21A 
22A 
23/3411 
35 
35° 
36° 
37/55 
70 
72/86 
89/105 
99 11 

106/122 
125/141 
142/158 
164/82 
195/216 
217/39 
240/44A 
240/44A' 
240/44B 
245/63 
263A/E 
264/83 
284/86B 
287/311 
319/23 
324/31 
342/44 
351/67 
351/67° 
368/70 
368/70° 
371/78 
389/94 
395/97 
3''5/97° 
406/16A 
417/19 
420/22 
423/27 
423/27° 
428/31 
432/38 
439/42 
443/44 
445/48 
447° 
448° 
449/60 
461 
462/66 
467 
468/72 
473/78 
473/78° 
479/83 
484/89 
490/503 
504/05 
506/08 
508° 
509/10 
511/12 
513/18 
519/23 
524/37 
524/37° 
538/41 
542/46 
547/49 
550/52 
553/57 
558 

Prijs 
75,— 

3,75 
45,— 
1,75 
4,50 

12,50 
6,25 
1,50 
4,50 

12,50 
10,— 
19,— 
3,25 
1,75 
3,75 

26,— 
45,— 

0,25 
1,50 

125,— 
35,— 
10,— 
5,— 

37,50 
30,— 
32,50 

4,25 
0,75 
1 , — 
2,25 
2,50 
2,50 

30,— 
1,75 
0,40 
5,— 
1,25 
0,85 
1,75 
1,50 
2,75 
4,— 
1,50 
2,50 
2,— 
9,— 
4.50 

15,— 
0,90 
7,— 
1,50 
1,50 
4,50 
1,25 
2,50 
6,50 
1,75 

18,— 
55,— 
0,90 
7,50 
4,— 
0,40 
5,50 

15,— 
6,— 
5,— 
2,25 
3,75 
1,35 
4,— 
0,60 
3,50 
0,35 
1,65 
2,50 
1.35 
1,90 
1,75 
0,50 
1 , — 
2 , 
0,30 
0,80 
1,75 
0,25 

No 
559/61 
562/65 
568/69 
570/72 
573/77 
578/91 
592/95 
596 
598/601 
603/05 
603/05n 
606/11 
612/28B 
629/33 
634/36 
637/45 
646/48 
649/52 
653/56 
657/62 
663/75 ) 
blauw ) 
663/75 \ 
geet \ 
676 

720/23 
724/31 
732/39 
740/54 
755/72 
773/85 

788/806 
807/10 
811/13 
814/27 
828/37 
838/41 
842/54 
855/57 
858/67 
868 
869 

873/74 
875/78 
879/82 
883/93 
894 
895 
896 
898/99 
900 
905/07 
905/07° 
908/12 
913/15 
916/17 
916/170 
918/20 
918/20° 
921/23 
921/230 
924/26 
927/40A 
927/40B 
927/40A° 
941 
942/45 
946/47 
948/50 
951/52 
953/57 
953/57° 
958/62 
958/62° 
963/67 
968/70 
971/75 
976/78 
979/81 
979/81° 
982/85 
986/89 
990/91 

Prijs 
1,10 
2,— 
0,20 
1,75 
0,65 
1,40 
0,80 
0,50 
1,65 
3,50 
3,50 
1,15 
1,25 
0,55 
0,70 
0,95 
0,25 
0,40 
0,35 
0,35 

3,50 

3,50 
0,25 
3,50 
1,10 

27,50 
2,50 
1,10 
0,60 
0,55 
0,15 
1,10 
1,25 
0,20 
1,10 
0.45 
5,25 
9,50 
5,25 
4,50 
0,45 
It — 
3,50 
0.50 
4,50 
3,50 
7,— 
0,40 
0,25 
0,90 
0,85 
1,50 
1,10 
0,50 
1,85 
1,75 
1,10 
1,60 
1,35 
0,90 
2,25 
4,25 
1,10 

30.— 
13,50 
25,— 
1,35 
2,25 
0,95 
1,35 
1,20 
3,— 
1,10 
1,85 
0,85 
3,75 
1,50 
3,50 
2,75 
1,15 
0,75 
1.15 
1,25 
1 , — 

No 
992/94 
992/94° 
995/96 
997/1001 
1002/04 
1004A/12 
1013/16 
1013/16° 
1017/19 
1017/19° 
1020 
1021/23 
1024/28 
1024/28° 
1029/30 
1029/30° 
1031/33 
1034/39 
1040/42 
1043/45 
1045 A 
1046/49 
1046/49° 
1050/51 
1052/53 
1052/53° 
1054/56 
1057/62 
1063/65 
1066/67 
1068/69 
1070/71 
1072 
1073/77 
1078 
1079 
1080/91 
1092/96 
1097/1101 
1097/1101 
1102/09 
1102/09° 
1110/11 
1110/11° 
1112/14 
1115/17 
1118/20 
1118/20° 
1121/23 
1124/25 
1126 
1127/29 
1130/37 
1138/39 
1140/50 
1151/54 
1155 
1156 
1157 
1158/77 
1158/77° 
1178 
1178° 
1179/81 
1179/81° 
1182 
1183/89 
1183/89° 
1190/97 
1198/99 
1200 
1200a 
1200b 
1200a° 
1201 
1202/09 
1202/09° 
1210/11 
1212/17 
1218/23 
1224 
1225/26 
1227, 
1228/29 
1230/34 
1235/36 

Prijs 
1,10 
0.50 
0.90 
2.10 
2.— 
7.25 
0.85 
0,40 
4,50 
4,25 
0,55 
1,10 
5.— 
1,35 
0.90 
0.55 
2.— 
2.25 
2.— 
1.10 
2.75 
2.— 
0,75 
1 .— 
1 .— 
0.40 
1,10 
2,50 
1.10 
1 , — 
1 . — 
0,55 
0,45 
1.35 
0,40 
0.55 
4.50 
2.25 
1.50 

°0.55 
11,50 
6,50 
3,25 
2,65 
1,10 
4,50 
0,80 
0,30 
1,10 
0,55 
0,35 
1,15 
6,— 
1,25 
4,— 
2,25 
0.60 
0.35 
0.60 

17.50 
2,50 
0,60 
0,20 
2,— 
0,75 
0,50 
4.50 
1.25 
4.50 
1.20 
0.60 
1,25 
2,75 
0,90 
0,60 
4,50 
1,40 
3,50 
4,— 

11,50 
0,90 
0,75 
0,55 
0,70 
4,25 
5,50 

No Prijs 
1237/42 2,— 
1237/42° 0,90 

Nieuwtjes 
1244/46 
grondart 
1249/56 
bloemen 
1249/56° 
1257/63° 
sport 
1264/65 
40 j.Com 
Partij 
1266/72 
Geof. jaar 
1273/75 
40 j . Rep. 
Rusland 

. 1.45 

14,50 
2,25 

\2 ,10 

A 1.20 

>3.25 

• > 0.40 

Ltp 
1/2 
3/5 
6/11 

12/23 
24/25 
26/34 
26/34° 
35/44 
45/47 
47 A/D 
48/51 
52 
53/56 
57 
58/65 
66/69 
70/79 
80/89 
90 
90D 
90A 
90An 
91/92 
91/92n 
93 
94 
95 
95° 
96 
96° 
97/105 
106/110 
111/114 
115/117 
118 
119/29 
119/29° 
130/31 
130/31° 
132 
132° 
133 
133° 
134/35 
136/45 
146/47 
148/52 
148/52° 
153/59 
159A 
160/69 
170/72 
170/72° 
173/80 
173/80° 
181/88 
181/88° 
189 
190/91 
192/93 
192/93° 
194 
195/96 

triptyque 
197 
198/205 

2,75 
1,50 
1,50 

15,— 
22,50 
50,— 
24,— 
12.50 
0.80 
1,25 
0,75 
0,15 
0,80 
0,20 
6,50 
9.— 
2.— 
2.25 
1.40 
1,75 
4,— 
7,50 
2,— 
2,50 
0,75 
2,50 
1,50 
1,15 
0,75 
0.40 

11,— 
3.50 
2.50 
2,— 
0,40 
7,— 
2,50 
2,75 
1.15 
0.85 
0.50 
1,40 
0,65 
4,— 
6,— 
1,75 
7,— 
3.— 
3.75 
2.50 
6.50 
2.50 
1.10 
4.— 
2.25 
4.— 
1,50 
7,50 
3.75 
0.65 
0,30 
9.— 

\ 2.50 
1.60 

10.— 

No Prijs 
Nieuwtjes 

1248/Ltp. 
206 

Min. cor 
209/10. 

■ 0.60 

P. ) 
>0,65 

nf.^ 
209/10. J 
Int week \ 
v/d brief \ 

l3 ,20 

}3,80 

211/12 
Hong. Pos 
213/21 

stadsgez. 
222 ^ J , 
20 Forint 

Blocs 
1 
2 
2° 
3 
4 
5/6 
5/6° 
7 
8 
8° 
9 

10/12(11 
13 
14/15 
16 
17 
18 
19 
20 
20D 
21 
22 
23° 
U.P.U, 

17,50 
2,75 
2,50 
2,25 
2,75 
7,50 
7,— 
0,55 
0,55 
0,55 
1 .— 

15.— 
12.— 
16,— 
4,50 
4,— 

14,— 
14.— 

2,— 
2 , 
2,50 

32,50 
3,— 

U.P.U.Q}*'' 
24 
26/28 
26/28' 
29 
30 
30° 
31 
31° 

1/9 
2° 
3° 
7° 
8° 

Port 

4.— 
10.— 
8,75 
1,75 
2,50 
2,25 
2,50 
2,25 

50,— 
0,75 
2,50 
0,65 
5,— 

10/16 t15 15,
17/24 
25/32 
33/33A 
34/36 
47/53 
54/58 
59/64 
71/88 
89/91 
92/103 
104/08 
104/08° 
114/19 
120/29 
130/38 
139/54 
155/73 
174/81 
185/96 
185/96° 
197/214 
197/214" 

Colis Post: 
1/8 9,50 
1/8° 9.50 
Por t Journ : 
1 2,50 
2 9,— 
4 0,35 
4° 0,15 
5 2,25 

50 
1,25 

15,— 
1,20 
1 , — 
0,45 
2 , 
2,25 
0,30 
4,75 
1,25 
1 , — 
2,25 
1,25 
1,10 
1,60 
7,50 
3,75 
3,— 
1 , — 
5,— 
1,25 

Vele zegels * of ° zijn los verkrijgbaar. 

UW MANCOLIJST NAAR: 

Postzegel handel Philadelphia 

re/. ^S5^s 
M. GOSSE, KRUISWEG 43, HAARLEM 

Giro 135793  Bonk: Amsterdamsche Bank N.V. Haarlem 



KLEINE ANNONCES 
Prijs 40 et per mm, betalmg na toezending lactuur. Opgave aan 
Boom-Ruygrok N.V., Ged. Oude Gracht 138, Haarlem. Telef. 17450 

BIG MAIL met hondcrdLn aanbiedingen, 
y 1,— C. J. H ter Riet, Gctfeitsmgel 
112, Enschede. Giro 866831 

Tc k o o p . Verz. NED. , vee! compl. se
ries, pfr. en gebruikt + N . GUINEA 
compl. pfr. met FDC's Cat . ƒ 375,— 
B. \ , d Wolf, Havenplem 14, Zierikzee. 

Te koop: Series KANKERBESTRIJDING 
f 85,— per 100 series, series Kleder-
diachten ƒ 110,— per 100 senes; de 5 ^ 
3 cent Olympiade 1956 ƒ 8,— per 100 
stuks, de 5 + 3 cent Zomei 1954 
ƒ 8,— per 100 stuks. Alles postfiis, on
gebruikt J. \ an den Bogaard, Deken 
Brantsstraat 2, Someren 

Phil, Ver. , ,2u id-Limburg" vraagt voor 
haar rondzendveikeer BOEKJES met be
tere ZEGELS VAN EUROPA. N . Defe-
sche, Oileansplem 3, Maastricht. 

Tegen elk aann. bod N E D . MAANDBL. 
voor PHILATELIE vanaf 1 feb. 1921 t/m 
31 dec. '58 P B de Rïdder, Mient 575, 
Den Haag 

Te koop VATICAAN ° en * naar man-
colijst. Kroningsserie ƒ 1,95 ° of "̂  FDC 
j 2,50 + por to J Smits, Rolandstraat 
36, Tegelen, tel. 04706-802, giro 380772 

Te koop : WEST-DUITSLAND (na 1945) 
150 ä ƒ 3,50 (waarvan 50 gel h zegels), 
WEST-DUITSLAND (na '45) 200 stuks 
ä ƒ 5,— (waarvan 75 gel.h zegels) Toe
zending na ontvangst postwissel. Halen
beek, Gonst Huygensstraat 68, Haarlem. 

Te koop gevraagd. EXPO-BLOK NICA
R A G U A . Brieven met prijs aan; A. van 
Wijngaarden, Rembrandtlaan 43, Slic-
drecht . 

Aanbiedingen gevraagd in complete series 
FRANSE K O L O N I Ë N , postfris, vooral 
na 1940. J. M. A Loggere, Ceintuur
baan 30 II, Bussum 

Te koop Jig '54 t/m '58 MAANDBL. 
V. PHIL. Hoogste bod. G J. Smook, 
Hoofdsiiaat 32, Oostwold (Old.) 

Te koop: NED. EN K O L O N I Ë N , cat 
ƒ 1000,— voor j 450,—. Duitsland 
200.000 fiancs postfris, geheel of een ge
deelte Vaticaan 100.000 frs. A van 
Elk, telefoon 08807-218, Beunini;cn (Gld) 

Door aansluiting bij Franse Ruilclub 
C E F.U,, Grand Fare, Conches (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. 

RUILEN. Voor 300 tot 3000 verschillen
den weield, bij vooikeur met paren, 
strips, blokken \ a n 4 en g io te i , vellen, 
zend ik u hetzelfde aantal vei schillenden 
uit mijn doubletten A Pot)es, Oost-
einde 92, Voorburg 

Bod gevr op N . M. v. PHIL. jan. '38-
dec '57, franco remb. A. Buijs, Ruijs-
laan 5, De Koog ^Texel) 

Contact gezocht niet \erzamelaais van 
CANADA-ZEGELS. Gaarne bericht aan 
E. J Ent iop , Cartesiusstr. 3B, Schiedam 

* IS ongestempeld 
ITALIË: 83^ - ^ 1,50 84 - ƒ 5,50. 
85-̂  - j 7,50. S6' - f 20,—. 88'^ - ƒ0,40. 
89-̂  - J 0,40. 90 - ƒ 0,50 91 - 0,80. 
93^ - ƒ 0,55 94"̂  - f 0,80 
TRIEST: 10 - ƒ 12,—. 16 - ƒ 16,— 
Franco toezending na storting op giio 
no 87225, ten name van H W egge-
man, Sonniansstr 146a, Bli]dorp, Ro t t e i -
dam. 

Te koop aangeboden: EGYPTEVERZA-
MELING, Yvert ± 62000 frs. A. J. Aar
denburg, Lange Nieuwstr 377, IJmuiden 

Gevraagd: VATICAAN '^ en °, ^er2a-
melingcn, series en losse waarden Aan
biedingen met pi IJS aan J. Smits, Roland
straat 36, Tegelen, telefoon 04706-802 

Aangeboden: NED. MAANDBL. PH. 
Sept. '45 t /m d e c '57. L. A. Steen-
poorte. St. Adrianusstr . 35, Eindhoven. 

Aangeboden: TURKIJE 1954, 5de verjaardag Raad van Europa 
ä fl. 30,—. Postfris. 

T. BROUWER Graaf Atbrechtlaan 108 A M S T E L V E E N 

Uw adres voor 
Postzegelrondzendingen 
is 

N . H. Went ink 
Zwa luwst raa t 2 2 
Hilversum 

Nieuwe uitgiften van 
BELGIË, DUITSLAND, FRANK
RIJK, ITALIË, L IECHTENSTEIN, 
SAN M A R I N O , OOSTENRIJK, 
VATICAAN en ZWITSERLAND 
tegen \ oordelige prijzen. 

A. V E R M E U L E N 
Strijpsestraat 82, Eindhoven. 

Zie onze aanbiedingen 
in het vorige nummer en post uw bestellingen! 

Verzorging Manco-lijsten N e d . en O . , Europa, B. Europa 

Poslzegelhandel J. C. Renzen IZtm^' """"""̂  

O N Z E N A V O - A A N B . WAS G R O O T SUCCES. Nog beschikb FDC's : Nederl . 
ƒ 0,90, België, ƒ 1,35, Luxemburg ƒ 1,60, Turkije ƒ 3,25 en Italië ƒ 1,40. 
Spec. EUROPA-aanb. : Zwitserland '57 ƒ 2 1 , — , Eur. '58 cpl. ƒ 9 , 5 0 (ong. ƒ 6 , — ) 
idem zonder Ned. ƒ 8,50 (ong ƒ 5,50), Turkije '58 ƒ 1,60 ( ƒ 1,—), Conseil 
Straatsb. ƒ 4,35 (ƒ 1,—). Oostenrijk '59 ƒ 1,20 ( ƒ 0,50). Turkije 5 mei, 10 j . 
Europaraad ƒ 1,35. U kun t nu reeds reserv. Eur '59 cpl. 19 sept. FDC's en on-
gebr. billijkst (ook zonder Ned.) Spec, aanb Ie vl. Poolroutes PAN AMERICAN 
met pr opgedr. cachets en duidel . vertr . - en aank.st. S.-Franc.-Parijs ƒ 1,50, 
S-F-Londen ƒ 1,50, L. Angeles-P. ƒ 1,50, P.-S. Francisco ƒ 2,15. Tez. (4) ƒ 6,25. 
IJsland: Porkelsson ƒ 1,70, Duits! . : Fugger ƒ 0,70, Riese f 0,60. Saar Fuggcr 
ƒ 0,80, Messe '59 en Saarbrücken ƒ 0,75 p . st P O R T O EXTRA. 
T . HARTEVELD'S FDC SERVICE — KERSTROOSSTRAAT 9c — R'DAM-12 
T E L E F O O N 87963 G I R O 507407 

Voordelige aanbieding 
Pr ima k w a l i t e i t *" o n g e b r u i k t ° g e b r u i k t 

1m° 
JO 
2a'' 
2b'> 
2h' ' 
21"' 
3° l uxe 
5° 
6» luxe 
,2o 
22° 
28° 
29° 
33a* 
38a* 
41° 
46° . 
66» 
66° 
67a'» 
6 7 B * 
6 9 * 
7 0 * 
7 2 * 
7 3 * 
7 4 * 
74° 
79° 
79A° 
84/86M° 

f7,75 
6.50 
9,50 

10,— 
7,50 

11,50 
35,— 

1.95 
19,75 
26,75 
0,26 
4,45 

23,75 
1,30 
6,95 
2,10 
1,85 
4,65 
0,90 
2.45 
2,10 
2,10 
2,20 
3,60 
5,50 
7.35 
0,22 
0,85 
0,95 
0.85 

94° 
95° 
9 6 * 
9 7 * 
988° 
9 9 * 
99° 
100° 
102/103* 
102/103° 
104* 
1 1 9 ' 
119° 
120*° 
1 2 6 D * 
134/135* 
136/138* 
139/140* 
140° 
159 ' 
159° 
162* 
166/168* 
171 A f * 
199/202* 
208 /211* 
217A* 
222B* 
225/228* 
236* 

1 Bestel l ing boven f 5,— 
Het bestelde w o r d t U OP 

f 0.65 
1,10 
1,30 
3,35 
5 ,— 

15,75 
10,45 

6,75 
6,45 
0,70 

22,50 
0,35 
0,30 
0,35 
1.25 
6,15 

22,50 
1.35 
0,35 
2,10 
0,35 
2,85 
1,30 

16,95 
2,75 
1.90 

17.50 
3,75 
3,45 
5.95 

240/243* 
244/247° 
265° 
278* 
278» 
283/286° 
287/288* 
289/292° 
293/295* 
296/299* 
296/299° 
300/304* 
300/304° 
305/309* 
305/309° 
313/317° 
318/322* 
318/322° 
327/331° 
332/345* 
336f* 
346/349* 
348° 
350/355* 
350/355° 
374/378° 
Lp 1 * 
Lp 1° 
Lp 2» 
Lp 3* 

p o r t v r i j 5 % k o r t i n g b 

NEDERLAND 
nrs spec ca 

f4 ,45 
8 . — 
0.50 
2.35 
0,85 
1,55 
1,35 
1.20 
1,60 
2,20 
0,85 
1,55 
0,75 
2,20 
0,90 
0,65 
3,15 
1.35 
1 , _ 
1,75 
3,95 

31,75 
5,25 
1,75 
1 , _ 
0,40 
0,65 
0.35 
0.95 
4,15 

Lp 4 /5 * 
Lp 6/8» 
Dst 2f» 

„ 7 * 
., 9° 
„ 10° 
„ 11° 
,. 13° 
„ 14° 
„ 15° 
„ 16/19» 
„ 16/19° 
„ 20/24° 

P V . 1° 
P.V 2° 
P.V 2C° 
Po r t 4 * 

,. 9Afg» 
,. 28* 

ro l tand ing 
71 /73* 
7 8 / 8 1 * 
82 /85* 
82/85° 
86 /89* 
93° 
94 /97 ' 
94/97° 
9 8 / 1 0 1 * 
98/101° 

aankoop boven f 25,— 
Z I C H T gezonden, zonder ve rp l i ch t ing t o t kope 

POSTZEGELHANDEL J. VAN MASTRIGT 
Schicweg 185 - Ro t te rdam 4 - Te le foon 01800-80763 - G i r o 661478 

1959 

f 0,45 
14,95 

8,50 
8,15 
0,25 
0,25 
0,42 
1,20 
0,45 
0.75 
8 . — 
5,95 
0,75 
0,20 
2,45 
3,25 
2,15 

10.95 
19,75 

10.45 
2,25 
2,95 
1,85 
3,15 
1,80 
4,45 
3,75 
4,45 
3,45 

n 

Met dezelfde zorg waarmede 

U A A N UW VERZAMELING BOUWT 
stellen wij onze zichtzendingen samen van-

NEDERLAND &. O.G. 
Vergevorderde verzamelaars ontvangen kostbare zendingen 
met type- en tandingsverschillen, w.o R O L T A N D I N G E N . 
In de boekjes voor minder gevorderde verzamelaars zim 
juist de goedkopere zegels, njk gesorteerd, aanwezig 
Ook van de meeste EUROP A-landen hebben wij mooie 
boekjes in omloop met als specialiteit: 

BELGIË, FRANKRIJK, SCANDINAVIË, 
ZWITSERLAND, LUXEMBURG, DUITSLAND m. geb. 

alsmede Hongarije, Rusland, Polen, Tsjecfaoslowakije, enz. 
Als U ons thans Uw verzamelgebied opgeeft ontvangt U 
zonder koopdwang of kosten, een proefzending. 
Voor zo*n eerste zending betalen wij namelijk ook de 
retourvracht . Indien men daarna een geregeld gebruik 
van de zendingen wilt maken moet echter het te beste
den budget om praktische redenen (zowel voor u als 
voor ons) ƒ 10,— per zending kunnen bedragen. 
(Opgeven s.v.p beginnend, gevorderd of vergevorderd). 

POSTZEGELHANDEL V A N D U Y N & VERHAGE 
ROTTERDAM — Berkelselaan 92b — Telefoon K 1800-48209 

Langdurig zieke man 
vraagt om postzegels 
Wie helpt? 

A. W. C. Simpelaar 
R.J. Schimmelpenninckstr. 18 
ALMELO 

Ooet U ook aan 
Beeldphilatetie' 

Wordt dan lid van 

„ D e Beeldphilatelist" 

Alle inlichtingen F. F. Venema 
Zeecroft 9, Wijk aan Zee 

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 ANNONCHS 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 

file:///erzamelaai


Wij verzoeken 
onze adve r tee rde rs beleefd doch d r i ngend de t eks t v o o r adver 

ten t ies steeds zodanrg aan ons te d o e n t o e k o m e n dat deze de 
eers te van de maand in ons bez i t is. V o o r o p d r a c h t e n die na die 
d a t u m in ons bezi t k o m e n , k u n n e n w i j geen plaatsing garanderen . 

Oac geregeld utv voordeet 
Als U bij ons een zichtzending aanvraagt kunt U 
niet alleen éénmaal, maar geregeld Uw voordee 
doen, aangezien wij door onze zeer grote omzet 
tegen zeer bi l l i jke prijzen kunnen aanbieden. 
Gaarne laten wij onze clientèle zelf aan het woord 

„ik stel het op pnjs mijn erkentelijkheid uit te spreken voor Uw zending, 
zowel de sortering, de kwaliteit en de pnjs". 

Z o schr i j f t ons dh r . A . B. H. t e ' s Gr. 

• ENG. KOLONIËN, hiervan hebben v/ij een WAARLIJK 
PRACHT COLLECTIE boekjes om aan U op zicht te zenden 
Deze boekjes zullen U zeer veel genoegen verschaffen 

• NED. & O. G., een wel zeer grote keuze. 
• EUROPA EN OVERZEE, ook van de meeste van deze lan

den een mooie collectie boekjes aanwezig. 
Z o w e l v o o r b e g i n n e r s a ls g e v o r d e r d e n h e b b e n w i j z i c h t z e n d i n g e n 
A l l e e n een p r o e f z e n d i n g kan U van het bovenstaande o v e r t u i g e n , v r a a g t dus 
p . o . schr i f te l i j k aan. S.v.p. o p g e v e n ; beg innend, g e v o r d e r d , v e r g e v o r d e r d 
g e b r u i k t en/o f o n g e b r u i k t . O m prakt ische redenen d ien t het te besteden 
bedrag minstens f 1 0 . — te bedragen. 

F A . H . O V E R D U I N • Bar to lo t t i l aan 32 S O E S T  Z u i d 

1 
S P E C I A L I S T E N I N Z I C H T Z E N D I N G E N 

^ 

Al les postfr is indien 
anders verme ld 

Prov. ui tg i f te 

Schepen 
Accra Conf. 
1e Onafh . Vlag 

U.N.dag 
Linco ln H e r d . 
i d . Blok 
2e Onafh . 
A f r . V r i j h . dag 
Ghana Luchtp . 
Prov . Por ten 
Def. Porten 

T u n e s i ë 
1956 
A u t o n o m e Rep. 
Farhat Hached 
Prod , en Jaarm. 
1957 
C.I.S.L. congr . 
1e Onafh . dag 
Legerdag Rep. 
1958 
Retour 
Bourgu iba 
2e Onafh . dag 
Expo Brussel 
Feest V. d. A r b . 
Retour Pres. 3 j . 
V e r j . Republ iek 
Bourgu iba 55 j . 
6e Jaarb. Tunis 
Unesco gebouw 
1959 
V r o u w e n 

emancipat ie 
25 j . Neo 
Des tou r 
3e Onafh . dag 
Accra Conf. 
Dag V. d. Post 

12w 
4w 
3w 
4 w 
4w 
4w 
3w 
3w 

iw 
2w 
4w 
Sw 
5w 

6 w 
2^ 
6w 

3w 

2w 
3w 
1w 
1w 
1w 
i w 
1w 
1 w 
I w 

I w 

4 w 
■■iw 
I w 
2w 

nie t 

2 0 , — 
1,60 

25 ,— 
5 ,— 
9 , — 
2,25 
3,75 
2,50 

2 4 , — 
2,60 
0,65 
7 , — 
4,50 
1,55 

4,25 
i,M 
4,25 

3 0 , — 

0,65 
1,75 
0,35 
0,30 
0,30 
1,50 
0,30 
0,30 
0,30 

0,30 

0,90 
1,65 
1,25 
0,60 

1 G r i e k e n l a n d 1958/59 
1 A n t i e k e Voors t . 7w 
1 ,, M u n t e n l O w 

Bloemen 
I n d o n e s i a 
1949 
U.P.U. 

8 w 

2 w 

1,25 
4,75 
2,25 

0,40 

P O S T Z E G E L H A N D E L 

Vlag (k le in ) 
„ ( g r o o t ) 

1951 
C i j f e r t y p e 
Soekarno 
Spo r t Diak . 

1w 
I w 

9w 
15w 

5w 
U . N . O . ( G e b r u i k t ) 
1953 
Edelman en P.T.T. 
k a n t o o r 
W a t e r s n o o d 
Moederdag 
1954 
Merap i 
K i n d 
1955 
A . A . Conf . 
Jamboree 
10 j . Ona fh . 
A l g . Verk iez . 
P.T.T. Jubi l . 
D o d e n h e r d . 
1956 
Bl inden 
A . A . Stud . Con f 
D i e r e n 
Rode Kru is 
Dansers 
1957 

100 j . Telegraaf 
CoÖDerat ie 

l O w 
1w 
I w 

8 w 
6w 

4w 
i w 
4w 
4 w 
4 w 
3 w 

4 w 
. Iw 

15w 
6w 
4 w 

6 w 
5w 
4 w 

R I A U d ie ren O p d r u k 
(oDen l e t t e r t v o e ) 6 w 

1958 

Weezen 
Thomas Cup 
Geof. Jaar 

Mensenrech ten 

1951 
Por ten 
1958 
Riau p o r t 

5w 

Sw 
6w 
3w 
5w 
. Iw 
5w 

10w 

3 w 

0,20 
0,20 

0,50 
29,50 
0,60 
1 , — 

1,75 
0,25 
0,25 

5 ,— 
1,25 

0,60 
1,50 
0,35 
0,35 
0,40 
0,35 

1,50 
0,45 
1,10 
1.25 
0,45 

1 
0,30 
0 26 

3,25 
0,60 

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

0,70 

0,25 
Y e m e n f V e r . A r a b . R e p . ) 
Te lecommun ic . 
1 i . V A R (vlagg. 
E g y p t e ( V e r . 

Proc lamat ie 

I w 
I w 

0.90 
0,90 

A r a b i s c h e 

2w 
r e p . ) 

1,25 

Oogar tsencongr . 1w 
Vr i jhe idss t r i j d I w 
Kassim A m i n I w 
Indus t r ie (s t r ip ) 5w 
Katoenbeurs I w 
Fran keerzegels 8 w 
C o m p o n i s t I w 
I rak Rev. H e r d . I w 
A . A . Ec. Conf. I w 
Ind. U n d b . beurs I w 
Mensenrechten 2w 
Ca i ro Univers . I w 
Dag V. d . Post 1 w 
A . A . Jeugd conf. 1 w 
I j . V A R (adelaar) I w 
H i l t o n H o t e l I w 
1 j . VAR (vlagg.) I w 

Diens t 2w 

0,95 
0,20 
0,20 
0,90 
0,20 
2,25 
0,20 
0,20 
0,18 
0.18 
1,75 
0,18 
0,30 
0,18 
0,18 
0,18 
0,18 
0,18 
0 1 8 
0,70 

P a l e s t i n a tVfr. A>>h 1 

Frankeerzegels 8w 
Vr i jhe idss t r i j d I w 
Mensenrechten 2w 

S y r i ë ( V e r . A r a b . 
Proclamat ie 2w 
Evacuatie 4 w 
Indus t r iebeurs 3 w 
Katoenfeest 2w 
A r c h e o l . musea 9 w 
I rak Rev, H e r d . I w 
Zweefv l iegen 2w 
Mensenrechten 3w 
D a g v . d . Post I w 
1 j . V A R (adelaar) I w 
A r a b . Te lecomm. 1 w 
2e Conf. Tele

c o m m . I w 
School I w 
1 j . V A R (Vlaggen) 
2 ' / . /1 pi I w 
Moederdag 2w 

r e p . ) 
2,75 
1,65 
6 — 

r e p . ) 
1.25 
7,— 
6,50 
2,85 
7,50 
0,35 
0,65 
2 , — 
0,50 
0,35 
0,80 

0,30 
0,35 

0,85 

s tu ren . Betal in? o n POST 1 
G I R O 13.500 t .g .v . 
01732 O k k e r & C o 

Rek. 

A l l e zendingen aangete

kend . Boven f l O , — f ranco. 

HARTOG OKKER & CO. 
RAPENBURG 99 1 

I N K O O P  V E R K O O P 

 AMSTERDAMC 

■ T A X A T I E 

 TELEFOON 63937 
B E M I D D E L I N G  B E L E G G I N G E N 

' .^573'*

DE VERKOOP VAN; 
529 kavels NederJancJ en O.R. 

n o „ engros Neder l . en O.R. 

208 „ Europa en Overzee 

41 „ engros hoofdz. Duitsland (13.000 series) 

135 „ Restantverzamelingen, enz. 

1023 kavels totaal 

vindt plaats in onze 

227e POSTZEGELVEILING 

op dinsdog 2 juni 1959 

's middags te 1.15 uur precies 

's avonds te 7.15 uur precies 

in „Den Hout" , Bezuidenhout 1 1 , D*en Haag 

Vraagt tijdig de 
veilingcatalogus aan ! 

Voor onze 228e VEILING zien wij nu reeds inzendingen 

tegemoet. Wacht u s,v.p. niet tot het laatste moment: een 

serieuze veil ing vereist een t i jdrovende voorbereid ing. Vraagt 

de gunstige verkoopvoorwaarden. Renteloze voorschotten! 

Veilen met sukses ? 
Rietdijk N.V, het adres ! 

J.K. RIETDIJK NV 
DEN HAAG 
Telefoon 117020 (01700 c.q. 070)  Lange Poten 15 A 



DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
ROKIN 58 AMSTERDAM-C. TELEFOON 30261-42380 

REGELMATIG GROTE INTERNATIONAAL GERICHTE VEILINGEN 

Inzendingen dagelijks 

Op belangrijke objecten wordt gaarne voorschot 

verleend 

J U N I -
V E I L I N G : 

DE LAATSTEGROTEVEILING I N DITSEIZOEN, 
waarin op vrijwel elk gebied zeldzaam en waardevol 
materiaal ten verkoop komt, zal worden gehouden van 

24tot 27 juni a.s. 
Voor deze veiling is de inzendtermijn gesloten. Voor se
rieuze gegadigden, die nog niet met ons in relatie mochten 
staan, hebben wij nog een beperkt aantal catalogi beschik
baar. 

L I N D N E R FALZLOS A L B U M S ! ! 
Inhoud (tussen haakjes aantal blatten) 
Verenigd Europa met Nato (9) 6,75 
Expo-Brussel (14) 10,50 
Ghana (4) 3,— 
Ver. Naties (New-York) . . (9) 6,75 
Ver. Arabische Republiek . . (6) 4,50 
Bondsrepubliek en Berlijn .. (24) 18,— 
Duits Democratische Rep. . . (43) 32,25 
Israël met tabs (aanhangsel) (18) 13,50 
Olympiade (43) 32,25 
Nederland compleet (53) 39,75 
Ringband (plastic) luxe luxe (60) 11,25 
Klemband met insteekblad .. (60) 12,50 
Idem gewatteerd (60) 15,— 
De banden kunnen ca. 60 bladen bevatten. 
Plastic insteekblad voor 2-4 FDC's 1,— 
FDC ringalbum voor ca. 80 FDC's 31,25 
Lindner Falzlos pincet, verchroomd 1,75 
Idem van roestvrij staal 2,50 
Supp lemen ten 19S8—1959 voor rad ig! 
DE LINDNER FALZLOS albums stellen 
u in staat uw postzegels POSTFRIS te 
houden. GEEN gomstrookjes meer nodig! 

Monsterblad en prijsopgaaf van verdere 
Lindner albums op aanvraag gratis! 

Volzicht ins teekboek ROYAL, 
LUXE kuns t l ede ren band , 32 
pagina ' s , 23 x 30 cm, kar ton
nen hoes . Z w a r t ka r tonnen 
bladen, ingelegde plastic s t ro
ken, dubbele gelieel doorzich
tige schu tb laden ƒ 23,— 

Insteekboek POPULAIR, halflinnen band, 
16 pagina's met middenstrook, Fins kar
ton, formaat 23 x 30 cm. Kan wel 4000 
postzegels bevatten. Ijzersterk .ƒ 5,50. 
NAVO (Ie kolom postfr., 2e kolom FDC) 
België 0,80 1,25 
Luxemburg 1,20 1,50 
Nederland 0,60 1,— 
Ver. Staten 0,25 1,25 
Italië 0,85 1,50 
Turkije 2,— 3,25 
Canada 0,30 1,25 

Aangemoedigd door het succes van onze vorige aanbieding, hebben wij besloten 
door te gaan met het opruimen van restanten. 

Wij bieden aan tegen de eenheidsprijs van ƒ 5,— per doos, 
dozen met de volgende inhoud: 
A. NEDERLAND, ± 500 zegels, minstens 100 soorten; 

cataloguswaarde ± f 22,—!!!! 
B. 1000 zegels van de gehele wereld. Véél verscheiden

heid, véél grootformaatzegels! 
C. Idem, 500 zegels, maar duurdere soorten! 
D. ± 250 grootformaatzegels van de gehele wereld. 
Los uitgeprijsd brengen de zegels uit deze dozen u een veelvoud op van de 
door u betaalde prijs! 
Nóg goedkoper bent u uit, wanneer u méér dan één doos neemt! Drie dozen 
voor ƒ 14,—, vijf voor ƒ 22,50, tien voor ƒ 42,50! 

Bij bestelling van ten minste twee dozen betalen wij de portokosten! 

Postwissels aan O P T I M U S 

Postbus 7067 - Amsterdam (Z.) 

RENNIE HAAGSMA'S POSTZEGELHANDEL 
LEEUWENSTRAAT 2a, HILVERSUM — TELEF. 7606 - GIRO 336559 
Pocketboek: Philatelie in klein bestek f 1.50. Raadgever voor iedere phi la' tel istü 

TE KOOP GEVRAAGD 

Massagoed Nederland, elke hoeveelheid. Series na 1950, 
gebruikt of 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 f50,—. 
Verzamelingen ook gevraagd echter geen Nederland 
en Koloniën-verzamellngen, v^el engros-partijen. Altijd 
prompte betaling Voor belangrijke objecten kom Ik 
ter plaatse 

A . J . D E W I T Albrecht Dürerstraat 4 - Amsterdam-Z - Tele'oon 713489 

VOORDELIGE AANBIEDING NEDERLAND EN O.G. 
Nederl . : 

208/211 f 1,50 
212/19 10,— 
225/32 1,80 
237 0,40 
244/47 9,— 
252/55 0 85 
257/60 5,— 
265 0,45 
279/82 1,50 
318/22 1,50 
350/55 1,60 
356/73» 10,50 
449/53« 0,50 
469/73* 0.55 

495/99» 1 0,70 
500/03 0,45 
508/12 0,55 
513/17 0,75 
535 0,70 
536 1 , — 
537 3,15 
538/41 1 — 
545/48 0,60 
550/55 3,75 
556/60 5,— 
568/72 1,50 
573/77 1,55 
578/81 1,75 
583/87 1,95 
596/00 1,10 

602/06 
607/11 
612/16 
632 
635 
636 
638/42 
646/50 
652/56 
658/62 
663/67 
668/72 
673/77 
678/79 
680/84 
685/89 

1 1 95 
1,10 
1,65 
0,15 
0,30 
1 , — 
1,65 
140 
1,35 
1 , — 
1 , — 
1.65 
1.35 
0 70 
1 — 
1 30 

692/96 f 1 25 
699/03 0,95 
704/08 1,20 

Port; 
101 0,15 
103 0,15 
104 0 20 
106 0,35 

Indonesië 
12» 0,55 
14» 0 85 
18» 1,10 
25 3 25 

Curasao 
145 f 0,60 
146 2,25 
148 2,90 
173 1,10 
175 1,10 
182/84 1,75 
190 1,10 
196/97 0,95 
198/99 0,95 

Suriname: 
90» 0,60 
130/36 4,50 
274/75 0,95 
294 0,7o 

Eerste kwaliteit! Betatirig na ontvangst. Bestell, boven f 5,— portvri j . Advertentie 
in apnl-nummer nog geldig zolang de voorraad strekt. Bewerking mancolijsten. 

1A# U H E A A I I M M I i r > < = ' Verme/straat 30 
w ¥ . n . I ^ E » » » w l ^ f ^ l I V . Scheveningen-Giro172807 


