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FDC Ned. Ant. Radio f 1 , ^ 
FDC N.G., de nieuwe Sterrengebergte - 1,30 
Envelop Expo met serie-Europa • 1,25 
A'dam - Tol<io 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 DO-X op lucht

post brief - 25,— 
FDC Ned. Anti l len L.Post 41-44, mooie 

envelop - 30,— 

Mooie sortering FDC's van Nederland. 

Gaarne zenden wij U op zicht onze bekende boekjes 
met zegels van Nederland en Overz. Rijksdelen 
zonder verplichting tot aankoop. 
Onze condities voor een abonnement op alle nieuwe 
FDC's van Nederland en O. R. gratis op aanvraag 
Ook zorgen we voor de speciale gelegenheidsstempels. 
Aardige boekjes met Luchtpostzegels. 
Brandkastzegels Nederland f 75,—. 
Brandkastzegels Ned.-lndië f 75,—. 

Te koop of te ruil gevraagd prentbriefkaarten 
van alle plaatsen in de provincie Zeeland 

€ . BOL YERSEKE 
GIRO 22642 
TELEFOON O 1 1.? 1 3 0 8 

RECLAME-AANBIEDING! 
' nd ien me t anders ve rme ld 
r ^ M A K I A 

alles 

Prov . ser ie plus nagekomen 

Pres ident N e k r u m a h 
Schepen 

I e Ona fh . dag (vlaggen) 

U . N . O . 
L inco lnsene 
2e Onafh.dag 
Af r . Vn jhe idsdag 

Luch tpos t 
Prov p o r t e n 
Def p o r t e n 
G H A N A c o m p l . inc l . bloh 

U.A.R. V laggenbiok 
Mensenrech ten 
D iens t 
S Y R I Ë 
U.A.R. V laggenbiok 
Katoenfeest 
Mensenrech ten 
A r c h . Musea 
Zvi^eefvliegen 

P A L E S T I N A U . A . R . 
Mensenrech ten 

W E S T D U I T S L A N D 

4 w 
3 w 

4 w 
4 w 
3w 
3w 
4 w 

ifl 
5w 
5 w 

2w 
2w 

2w 
3w 
9w 
2w 

2w 

post f r is 

19,25 
1,60 

24,50 
4 , — 
t>.— 
1,80 
3,60 
2,40 
2,65 
0.75 

22,50 
7 25 
5 
1,50 

100,— 

27,50 
1,45 
0,70 

87,50 
2,75 
1,95 
9,50 
0,50 

4,50 

N r s . Y v e r t 1959 en supo lementen 
95 0.80 

123 0,15 
1 12A 0,15 
1 125 0,15 

129/30 0,56 
131 0,15 
132 0,30 

133 

135 
134 
137 
138 
139 

0,30 
0,30 
0,15 
0,20 
0,15 
0,25 
0,15 

140/41 f 0,65 
142/45 1,20 
146/47 0,50 
148 0,25 
149 0,25 
150 0,15 
151 0,15 
152 0,25 
153/4 0,45 
155 0,25 
156 0,13 
157/58 0,55 

159 f 0,13 
160 0,25 
161 0,25 
162 0,25 
163 0,13 
164/65 0,60 
167 0,13 
168/71 1,25 
172 0,25 
173/74 0,35 
175 0,25 

O O S T D U I T S L A N D 
273/75 1,45 
338/39 0,75 
340/41 0,80 
344/45 0,80 
346/48 0,90 
349/50 0,75 
351 0,08 
352/56 2,25 
360/61 0,80 
364 1 , — 
365/67 1,75 
370/71 0,90 

374/75 0,75 
372/73 1 ,— 
376/77 1 , — 
378/79 0,75 
380/81 1,25 
382 0,10 
383/84 0,80 
385/86 0,75 
387 0,15 
388/89 0,70 
390/91 0.75 

Chr is tmas Eil. C p l . 10w 4.25 
Guinée Republ . C p l . 7 w 1 1 . — 
Togo Republ . C p l . 28w 26,50 
Lib ia Mensenrecht 3w 1,10 
M a r o k k o Unesco 3w 2 . — 
T u r k i j e N a t o 1954 3w 2 4 , — 
Europa U n i e 1957 cpl. 17w 1 0 , — 
Europa Un ie 1958 cpl . 17w 6 ,— 
T u r k i j e 1954 Eur. Wors te l en 4w 1 5 . — 
Frankr Consei l D ienst 3w 0,65 
Gr ieken land 1954 Na to 3 w 1 0 , — 
Idem geb ru i k t 3,50 

Lever ing uitst. aanget Boven f 1 0 , — 
geschiedt verzend ing f ranco. Beste l 
l ingen o n d e r f 1 . — w o r d e n n ie t u i t 
gevoerd . 

W// ZIJN VAN 15 }UU~25 AUGUSTUS GESLOTEN WEGENS ZOMERVAKANTIE 
Onze 

P O S T Z E G Ë L H A N D E L 

nieuwtiesdienst werkt normaal door 

HARTOG OKKER & CO. 
RAPENBURG 99' — AMSTERDAM-C — TELEFOON K 20-63937 

POSTZEGËLHANDEL 

R. POSTEMA ̂ Singel 276, Amsterdam, tel. 49749 

Catalogus 

voor deze veiling 

wordt gratis 

op aanvraag verstrekt 

Ons kantoor is van 3 juli 
tot en met 1 augustus gesloten 

Onze eerstvolgende veiling 
vindt plaats medio SEPTEMBER 

Inzendingen zien wij gaarne 
vóór 20 augustus tegemoet 



VERZAMELAARS van F. D. Covers van 
NEDERLAND en O.R. doet uw VOORDEEL 

NEDERLAND 
1950 Kind 
1951 Zomer 

ld Philips 
1952 Riebeeck 

ld Culemb 
Mijnwerker 
Itep 

1953 Zomer 
Rode Kruis 
Kind 

1954 Zomer 
Bonifatius 
Luchtv fonds 
Kind 
Statuut 

1955 Zomer 
Bevniding 
Kind 

1956 Rembrandt 
Olympiade 
Europa 
Kind 

1957 Zomer 
de Ruyter 

f 11,25 
7,75 

12,50 
5,— 

17,50 
1.95 
3,50 
5 — 
2 , — 
3,45 
2,75 
1,75 
1.25 
2.45 
1,10 
1 7 5 
0 9 0 
1,65 
2,85 
2,10 

11,50 
1,45 
2 , — 
1 05 

ld Vhsst 
Rode Kruis 
Europa 
Kind 

1958 Zomer 

Kind 
1959 Nato 

NED. I N D i ë 
1939 Weldadigheid 

f 1,15 
1,65 
2,75 
1,45 
1.70 
0.90 
0,95 
1 40 
0,85 
1 40 

7,50 

N I E U W G U I N E A 
1957 Kinderzorj 
1959 Sterrengeb 

2 50 
1 30 

1957 Toeristen 
1944 Lp rode kr 

S U R I N A M E 
1938 Emancipatie 
1940 Volkstypen 
1949 U P U 
1950 Kanker 
1953 Watersnood 

Stadion 
1954 Weldadigh 

Statuut 
1955 Car Tourist 

1 3,50 
15 75 

3,25 
;i50 
6,50 

11,75 
3,75 

14,— 
8 95 
1,95 
3,65 

SPECIAAL STEMPEL 
N E D E R L A N D 

1927 Rode Kruis 
1936 Erasmus herd 

4,25 
1 95 

N E D . A N T I L L E N 
1943 Kon fam 1,95 
1947 Niwin 2,65 
1949 Ojeda 3,25 
1952 Zeeman 9,50 
1955 Statuut 1,75 
1955 Bloemen 8 — 

N E D I N D i ë 
1922 Jaarbeurs 33,75 
1931 Lp Brief Ab T 10 50 

S U R I N A M E 
1931 Brief DO» 115,— 
1949 Lp Par-Amst 1,35 

Bestelling boven f 5 — portvni 5 % korting bij aankoop boven ƒ 25 — 
Het bestelde wordt u OP ZICHT gezonden zonder verplichting tot kopen 

POSTZEGELHANDEL J. VAN MASTRIGT 
Schieweg 185 - Rotterdam-4 - Telefoon 010-80763 - Giro 661478 

D P A - P H I L A T E L I S T I S C H A D R E S B O E K 
Dit \erzameiaïisadresboek is o\ci de hele wereld bekend en verschijnt in 
alle talen dus ook in het Hollands ledeie veizamelaar die lui lverbindingtn 
met andeie landt n zoekt dient zijn ruil wensen uiteilijk 10 juli 1959 in te 
zenden Ook uw wensen kunnen in de uitgave 1960 opgenomen worden 
De uitgave 1960 \erschijnt in oktober 1959 en kost f 4,— Indien u een 
exemplaar vooruit bestelt weiden uw luilwcnsen kosteloos afgedrukt Op 
name zonder adiesboek kost ƒ 1,— U betaalt het boek pas na ontvangst 
Schrijf dn eet aan de DPA v ertegen^ oordiger in Holland en u ont\ angt 
nadeie gecevcns 

P. C Y A N A N D E L - P A R K L A A N 94 - KATWIJK A A N ZEE 

Zoekt u goede zichtzendingen ? 
RONDZENDDIENST ,,NOORD" voorziet in een behoefte, 
welke in het gehele land bestaat In de zichtzendingen van 
Rondzenddienst ,,NOORD ' vindt u de meest zeldzame 
zegels voor de meest verwende veizamelaai Praktisch 
van ledei land ter wereld hebben wi] een uitgebreide 
keuze U vindt in onze rondzendingen uitsluitend eeiste 
kwaliteit zegels Onze zichtzendingen zijn zowel geschikt 
voor de beginner als voor de vergevorderde verzamelaar 
Ook Uw MANCOLIJSTEN verzorgen wij accuraat en snel 
Wi] hebben o a uitgebreide zichtzendingen van Nedei-
land en O G, Duitsland met alle gebieden, België en Kol , 
Engeland en Kol, Spanje, Portugal en Kol , Zwitserland, 
Liechtenstein, Italië en Kol , Polen Rusland en Geb, 
Turkije Japan, China, Midden-Oosten, Perzie, Iiak Joi-
danie, Libanon, Israël, Ethiopië, Noord- en Zuid-Ameuka, 
enz enz 
Wij zijn steeds kopers voor verzamelingen zn goede kwa
liteit 

RONDZENDDIENST ..NOORD Postbus 249 
Groningen 

SPECIALE AANBIEDING 
ENGELAND, ENGELSE KOLONIËN 

EN USA 
Gro te voor raad pracht ige boekjes tegen zeer voo r 
delige p r i j zen . 

Wraagt ze p o OP ZICHT, s. Y. p opgeven beginnend of 
gevorderd Minimum uitname f 10.— per zending 

FA. H. OVERDUIM, Bartolottilaan 32 soe,t.zu,d 

KUKf WiJ WILLEN GAARNE 
GOEDE PRIJZEN BETALEN 

voor 
SERIES • LOSSE ZEGELS • P A K K E T T E N • MENGSELS 

K I L O G O E D 
Als zijnde de grootste groothandelslirma in postzegels m Amerika 
kopen WIJ geregeld grote hoeveelheden postzegels van alle delen 
der wereld Momenteel wensen wi j m 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 Aantrekkeli jke goedkope 
soorten 

• P A K K E T T E N Zorgvuldig samengesteld met onbescha 
digde zegels 

• G R O T E V O O R R A D E N 
en R E S T A N T V O O R R A D E N van alle soorten 

• MENGSELS ( K I L O G O E D ) op papier 
• V O O R O N Z E K L E I N H A N D E L wensen WIJ eveneens 

kleinere hoeveelheden van middelgeprijsde en hogerge-
prijsde zegels in series 

^ ^ " — _ > Zend on» a.u b uw aanbiedmgsttjst, die 
«—*' onxe directe en nauwkeurige aandachl tal hebben 

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

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

Verkoop aan Amerika's grootste en best bekende importeur' 

H. E. HARRIS 6L CO. 
BOSTON 17 MASS U S A Telegramadres Harrisco Boston 

Nieuwe en recente 
BERLIJN 
A V Humbold t 
Einde Blokkade 

WEST-DUITSLAND: 
A \ Humbold t 

FRANKRIJK 
Helden van het verzet 

Nieuwe uitgiften van 
O -Duitsland, Luxembu 
abonnement leverbaar 

Bestellingen boven 

A. VERMEULEN 

uitgiften tegen voordelige 

ƒ 0 , 4 6 
0.28 

0,46 

1 — 

ITALIË 
Prae Olympi tde 

OOSTENRIJK 
Dierenserie 
Aartshcitog Johann 
Tabakrcgie 
J Havdn 

V A I I K A A N 
Pakt van Latei ancn 
Valeriaanse martel 

prijzen : 

ƒ 2 . 1 5 

1,90 
0,35 
0,52 
0,35 

1,20 
5,— 

bovenstaande landen, alsmede van België, 
rg, Liechtenstein en Zwitserland ook in 

ƒ 5 — franco - (geen verkoop aan huis) 

- Strijpsestraat 82 - Ein dhoven 
Giro 98902 

Te koop gevraagd 
Verzamelingen, partijen, massagoed 
en l<ilowaar. 
BIJ aanbieding massagoed gaarne 
opgave van soort EN 
hoeveelheid. 

POSTZEGELHANDEL 6. VAN DER ÊUHDE 
Petristraat 8 - UTRECHT (Oog in Al) — Telefoon 31082 

file:///erschijnt


AANBIEDING F. D. COVERS 
NEDERLAND EN OVERZEE 

1949 
1950 

1951 

1952 
1953 
1954 
1955 

1956 

1958 

No 
544/548, 1 ex. 
556/560, 1 ex. 
563/567, 1 ex. 
568/572 
Op Philipskaart 
573/577 
578/581 
601 
643. 1 ex. 
652/656 
663/667 
680/684 
685/689 
690/691 
692/696 
697/698 
699/703 
704/708 
710/711 
Kind 

1959 Zomer 
Speciale Afstempelingen 
1930 229/231 
Voll(enbondsten toonstelling 

Prijs 
5,— 

16,— 
11.— 
7,50 

12 50 
5,— 
5,— 
0,70 
1,75 
1,75 
1,65 
1,50 
2,— 
1 ,— 
1.75 
3,— 
1,40 
1,50 
0,90 
1,75 
1,40 

3,50 

N o 
1934 267/268 
Afst Nederland-Cura^ao 
1936 283/286 

286 op kaart 
Erasmus-herden king 
1936 287/288 
Speciaal Stempel Utrecht 
1950 556/560 
Mijlpaal Sonsbeek 556-560 
Indonesië 
16 verschillende series Ie dag 
afstempelingen op 16 envelop
pen 1954-1958, slechts 1 maal 

Prtjs 
1,50 

2,50 
1 , — 

3.50 

6 , — 
8 — 

25,— 
Nederl . Antillen F D COVERS 
1957 257/259 2.75 
1958 50 laar Radio 1.50 

Luchtpost F. D. COVERS 
1943 Nrs 41 f.b 42/44 30,— 

41/44 27,— 
45/52 censuur 17 50 

Suriname L.-post 
1949 31 Ie Vlucht 2,50 
1954 No 32 Ie Dag blok van 4 5,50 

Door vakantie afwezig van 15—27 juni 
Alle voorgaande aanbiedingen blijven geldig voor zolang voorradig 

Voor belegging interessante partijen tegen tage prijzen daar tk de postzegelhandel 
dit jaar ga beëindigen. 

Op de zeer lage prijzen bij aankoop boven f 10,— nog 1 0 % extra korting. 
Profiteer van deze gelegenheid 

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

Laan van Nieuw Oost Indie 50. Den Haag Telefoon 850190 Giro 24392 Bankiers 
R Mees en Zoonen, Nederl Handel Mij Bijk Herengracht Te bereiken vanaf Station 
Holl Spoor Lijn 17, van Staatsspoor Lijn 6 en 17 Bezoek liefst na telefonische afspraak. 

I I \ I I O 1 » 

van dit nummer 
In memoriam: Louis Blok 167 
De Nederlandse Dis t r ibut ie-kantoren, door P. 
C. Korteweg 168 
De Eo-filatelistische afstempeling op Franse 
brieven 174 
Republiek der Guaran is 178 
Een „rechtzinnige" s tempelmachine 180 
Oudste filatelistenvereniiging vierde 75-jarig 
bestaan in eigen stijl 181 
Verzamelt u ook Neder land en O.G.? 182 
Nederland 184 
Stempels 185 
Luchtpost 186 
Sur iname 187 
Nieuwe uitgiften 188 
Bonds- en Verenigingsnieuws 192 

N E D E R L A N D (prima gebruikt) 
257/60 
261 64 
26S 66 
267/68 
270/73 
274/77 
278 
279'82 

ƒ 5 , -
3,— 
1,20 
1,— 
3,45 
2,50 
0,85 
1,50 

283'86 
287/88 
289/92 
293/95 
300/04 
305/09 
310/12 
313/17 

ƒ 1,75 
1,05 
1,20 
0,30 
0,80 
0,90 
0,30 
0,65 

318/22 
323/24 
325/26 
327'31 
332/45 
374/78 
392/96 
397/01 

ƒ 1,50 
0,50 
0,80 
1,— 
0,60 
0,40 
0,25 
0,25 

423/27 
444/48 
449/53 
454/59 
469/73 
490/94 
495/99 
500/03 

ƒ 0,25 
0,20 
0,50 
0,50 
0,40 
0,40 
0,50 
0,45 

N I S volgens Spec. Cat . '59. Betaling m. bestelling of onder rembours. Orders 
beneden ƒ IC,— porti extra. Te koop gevraagd series Nederland en O.G. 
Aanbiedingen met prij's worden p.o. beantwoord 

Nederlandsfhe Postzegelhandel A . M. N. v. d. Broeke 
N.Z VOORBURGWAL 316 — AMSTERDAM-C — POSTGIRO 165298 

C/«<Jc«/e cf-^T eti. 

ROBSON LOWE LTD. 
50 PALL MALL 

LONDON, S.W.1. 

Maryjean Picton is weg naar Hamburg voor de INTERPOSTA-tentoonstell ing en daarom 
krijgt u voor dit nummer een wijziging van correspondent. 
De iste juliveiling van het Britse Imperium is bijzonder sterk in postzegelboekjes, K a a p de Goede Hoop, 
Cyprus, Fiji, Hong Kong, Irak, Nieuw-Guinea en Papua, Australië, Soedan, enz. 

O p 4 juli bevat de algemene veiling te Bornemouth verzamelingen en gemengde kavels, 
geklassificeerd Buitenland en Brits Imperium met goede afdelingen Egypte, Sicilië en U.S.A., 
Bushire, Canada, Falkland-eilanden en Nieuw-Zeeland. 
Groot-Brittannie wordt op 8 juli aangeboden, waarbij de nadruk wordt gelegd op enveloppen, 
waaronder zich de 1840 i d en 2 d in blokken bevinden. Er is ook een aantrekkelijke verzameling 
van Ierland, opgebroken in geschikte kavels. 

Zegels en enveloppen van Overzee vormen de dagveiling op 15 juli — de kopstukken zijn 
proeven en specimina, China, Tsjechoslowakije, Danzig, Duitsland — staten en koloniën — 
Noorwegen, Zweden en een mooie verzameling U.S.A. (klassieke uitgiften op enveloppen). 

De laatste veiling van het seizoen in Pali Mall is een posthistorische op 22 juli, met Britse 
binnenlandse luchtpost. Groot-Bnttannie gebruikt in Egypte in 1882-85 en een waardevolle bibliotheek 
verdeeld in bijna honderd kavels. Ook goed Groot-Brittannié, India en Joegoslavië, alsmede 
een menigte andere aantrekkelijke stukken. 

Laat mij s.v.p. weten of u een catalogus wilt ontvangen van bovengenoemde veilingen. 

c^H-napelle J-^^ 
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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. Oudegracht 138 - Haarlem 

Telefoon 17450 (4 lijnen) - Postqiro 37758 

RAAD V A N BEHEER 

Secr. Godelindev/eq 44 - Naarden 

Penningmeester; Hyacintplein 5 - Breda 

Giro 344900 

Verschijnt de vijft iende van iedere maand 

ABONNEMENTSPRIJS 

Gratis voor de leden 

van aangesloten verenigingen 

Voor niet-aanqeslotenen (bij vooruitbetaling) 

franco per post per jaar f 10,—. 

Afzonderli jke nummers lopende jaar 

en voorafgaande jaar ƒ 1,—. 

Nummers van vorige iaarganqen, 

voor zover voorradig 

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

36e jaargang - juni 1959 (418) 

IN MEMORIAM 

Een ernstig verlies werd door de Nederlandse filatelie ge
leden door het plotseling verscheiden van de heer 

LOUIS BLOK 
te 's-Gravenhage, op 11 mei jl. Over enkele maanden zou het 
50 jaar geleden zijn, dat hij in dienst trad bij de postzegel-
handel nu G. Keiser en Zoon N.V. aldaar, om daar op te 
klimmen tot procuratiehouder en werkzaam te blijven tot 
aan zijn dood. Maar niet alleen door zijn werkzaamheid al
daar, ook door zijn grote filatelistische kennis heeft hij zich 
een grote kring van vrienden en bewonderaars weten te 
verwerven. Talrijk zijn de adviezen welke hem werden ge
vraagd en ook de leden van de Bondskeuringsdienst heeft hij 
vaak geholpen in hun werk. Zijn oordeel werd steeds hoog 
aangeslagen en bleek vrijwel immer juist te zijn. 

Hoewel hij een enigszins in zich zelf gekeerde natuur had, 
was hij steeds bereid een ieder te helpen die een beroep op 
zijn kennis deed. Zijn oordeel zal dan ook door zeer velen 
node worden gemist. 

Wel was het bekend, dat zijn gezondheid wat te wensen 
liet, maar niemand had verwacht dat reeds nu zijn leven 
zou worden beëindigd en daarmede zijn werkzaamheid ten 
nutte van de filatelie zou worden afgesloten. 

Dankbaar zullen wij hem dan ook gedenken; moge hij 
rusten in Vrede. Red. 

167 



De Nederlandse distributiekantoren 

1 8 1 1 - 1 8 5 0 

*>üfc^->7i -** ^ 

^ ' ^ - C i - ^ É ^ - ^ t r A - i 

BUITENPOST. 
39. Ü)« 

ß 
'^l ou/'^i-^r c 

Hoewel de afbeelding BARENDRECHT in het vorig nummer in de drukproeven 
was opgenomen, is het cliché helaas vóór het drukken uitgevallen. Wij geven 
hiernaast nogmaals de tekening van het geschreven distributiekantoor weer en 
verwijzen, voor wat betreft de tekst, naar blz. 144 van het mei-nummer. 

BUIKSLOOT N.H. D: 1823, 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh). Geschreven Distrib.ktr. 
Buiksloot 1844—1846 bekend zw.i., a. 
1819: 650 intüoners. 
JvL 1823: Te Buiksloot aangekomen toonde ik Van Hogendorp hoe bij den gewel
digen doorbraak der sluis, die aldaar een jaar vroeger plaats had, een klein dijkje 
geheel Noord-Holland voor overstrooming behouden had. 
T. IQl: Ook Buiksloot is een net, welvarend dorp met ongeveer JOOO inwoners; het 
ligt tegenover de hoofdstad aan het Groote Noord-HoUandsche Kanaal en is zoo 
wel daardoor, als door den zeer drukken doortogt van Amsterdam en het Noorder
kwartier zeer levendig. 

BUITENPOST Fr. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (h), 1855 (hh) P: 15-1-1894. 
Stempel Buitenpost, 1847 bekend. Zw,a. De letters D.W. zijn de initialen van de 
distributeur D. Wadman 
T. 724; Buitenpost is de grietenij, thans gemeente Achtkarspelen, ongeveer halfweg 
tusschen de beide hoofdsteden Groningen en Leeuwarden, en is de Yioojdfileïstzr-
plaats der diligences. Het is een schoon en levendig dorp met 850 inwoners en door 
aangenaam geboomte en buitens omringd. 

BUREN G. D: 1823, 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh). Geschreven Büüren en Büren 
1811—1850 bekend, zw.i.v. 
1824: Eene vermakelijke stad met versterkt kasteel. Het bevat 3!iOO inwoners. 
T. 546: Het plattelandsstadje Buren, vormt met de dorpen Asch en Erichem eene 
gemeente die ruim J900 inwoners telt, waarvan ongeveer 1200 in het stadje geves
tigd zijn. Men leeft grootendeels van landbouw en er is een beroemde jaarlijksche 
paardenmarkt. De geheele stad bestaat uit 2 straten, die elkaar in het midden, 
waar de markt is, doorsnijden. 

CASTRICUM N.H. D: 1848, 1849 H: 1-9-1850 (hh). Geschreven D: Castricum 1850 
bekend, zw.i.a. 
1824: Kastricum of Kastrichem, met 500 zielen. 
T. 80: Castricum, een oud fraai gelegen dorp, het meest bekend door de nederlaag, 

die de Engelschen en Russen bij deze plaats op 6 October 1799 leden, die hen tot 
den terugtogt noodzaakte. 

CHARLOIS Z.H. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh). Geen kenteken distrib. Charlois 
bekend. 
T. 339: Charlois is een aanzienlijk en fraai dorp, met 3640 inwoners, die meest van 
landbouw, vlas en vruchtenteelt, den riet- en houthandel leven. 

COLIJNSPLAAT Z. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (h), 1852 (hh); geen kenteken D: 
bekend. 
1824: Noord Beveland, voorheen uitgestrekter dan thans, heeft behalve het stadje 
Kortgene, drie dorpen, waarvan Colijnsplaat met 1221 zielen het voornaamste is. 
De inwoners bestaan er van den landbouw en den meehandel. 
T. 366: Het dorp Colijnsplaat op den noordoever van Noord Beveland, is de fraaiste 
en voornaamste plaats van het eiland. Het telt omtrent 1800 inwoners, meestal van 
den landbouw levende; er is ook eene meestoof. 

CORTGENE Z. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh). Geen kenteken distrib. Cortgene 
bekend. 
JvL 1823: Een heerlijk dorp. waar vier reien zware boomen de straat over
schaduwen. 
1824: De inwoners bestaan van den landbouw en den meehandel. 
T. 366: Eertijds een oude stad, doch de zware overstroomingen hebben dit stedeke 
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2 November 1532 vernield en eerst omstreeks 1681 werd het tegenwoordige dorp 
gebouwd- Het is thans een groote bevallige plaats met 1000 inwoners. 

CULENBORG G. D: later dan 1823, P: 1-7-1847. Stempel Culenborg, sierschrift 
1830-1836 bekend, zw. a.; stempel Culenborg, sierschrift 1837-1838 bekend, rd. a.; 
rond stempel Culenborg 1842-1847 bekend, rood, a. 
1824: Kuilenburg is eene schoone en weigebouwde stad met 3000 inwoners, eene 
geweerfabrijk, eenige looijerijen, steen-, pannen- en pottebakkerijen. Door den ge-
meenen man worden vele knoopen van kokosnoten of beenderen gemaakt. 
T 543: De stad heeft thans 5504 inwoners, waarvan ruim 750 in de buitenbuurten 
Redichem en Goilberdingen en verderen omtrek. Handel, landbouw en scheepvaart, 
doch men vindt ook verscheidenen stoelenmakerijen, 11 klompenmakerijen, 1 jene
verstokerij, 1 hoepelmakerij, 1 steenoven, 1 stokerij van gedistilleerd uit beet
wortelen, 1 bierbrouwerij, 1 fabriek van geconcentreerde vruchten en groenten en 
1 gasfabriek. 

DALFSEN O. D: 1848, 1849 H: 1-9-1850 (hh). P : 16-11-1909. Geschreven „D" 1837-
1848 bekend, zw.i.a 
T 631: Het schoone, welvarende en volkrijke Dalfsen, aan den regter oever der 
Vecht, waarover in 1836 eene brug gelegd is, bevat in de kom meer dan 1300 in
woners, die van den landbouw en schipperij leven. 

DEDEMSVAART Ov. D: 1848, 1849 H: 1-9-1850 (h), 1853 (hh). F: 1-7-1878. Stempel 
Dedemsvaart distr.ktr. 1850 bekend, zw. a.; sterk versleten stempel met slechts nog 
fragmenten van de omtrek van het ovaal nog door hulpkantoor gebruikt, 1867-1871. 
zw. /gr.v. 
JvL 1823: Waar voor twee jaren alleen barre heide was, staat nu reeds welig hout 
en koren, zijn bloemperken en vruchtboomgaarden aangelegd. De vaart is zeer 
breed en genoegzaam diep. Met gunstigen wind kunnen de schepen van de Ommer-
veenen in één dag in Amsterdam zijn, terwijl zij uit de Pekel Colonie komende, 
acht dagen werk hebben, wegens de menigte van sluizen. 
T. 630: Bij het gehucht Ane, tegenover Gramsbergen en met eene brug daarmede 
verbonden begint het kanaal de Dedemsvaart, sedert 1809 aangelegd door Willem 
Jan Baron van Dedem. Zeer groot is het aantal turfschepen, die jaarlijks dit kanaal 
bevaren. Zoo is 1 uur ten N. van Ommen, temidden der vroeger onafzienbare 
moerassen, eene veenkolonie De Dedemsvaart ontstaan, die thans een aangenaam 
dorp is met 3000 inwoners, die veelal van de veenderij, de ontginning der gronden 
en velerlei industrie leven. 

DELDEN Ov. D: 1823, 1848, 1849, H: 1-9-1850 (h), 1853 (hh) P : 1-9-1876 Geschreven 
Delden distr.ktr. 1833-1834 bekend, zw. i. a. Stempel Delden distr.ktr. 1841-1846 
bekend, zw. v., wederom gebruikt door hulpkantoor Delden 1866-1871 zw.'gr. v. 

JvL 1823' Delden, dat een lelijk doch groot vlek is. 
1824: Delden, 700 inwoners bevattende, die voor het grooter deel hun bestaan in 
het vervaardigen van linnen vinden. 
T. 620: Het plattelandsstadje Delden, met eene bevolking van 2600 zielen, waar
onder die van een 3-tal buurtschappen, bestaat genoegzaam (nagenoeg?) uit eene 
enkele straat. Er zijn eenige fabrieken van calicots, terwijl de bevolking overigens 
van landbouw leeft. 

DELFSHAVEN Z.H. D: 1811, 1823, 1848, 1849, P : 1-9-1850. Geen kenteken van 
distributie Delfshaven bekend. 
1824: Het vlek Delfshaven telt 2600 inwoners. 
T. 249: Het fraaije Delfshaven, in 1389 aangelegd door den koophandel van Delft 
en dat weldra tot een welvarend dorp aangroeijde, werd in 1825 bij Kon. Besluit 
tol stad verheven. De stad telt 4000 inwoners. Er is aanmerkelijke scheepvaart. 
Men vindt er 1 disteleerderij, 31 branderijen, 8 mouterijen, 2 fabrieken van stoom-
en andere werktuigen, 1 kleine en 2 groote scheepstimmerwerven, 1 tegelbakkerij, 
1 ijzer- en kopergieterij, 2 grofsmederijen, 1 zeildoekweverij, 1 aardappelmeel- en 
siroopfabriek, 4 kuiperijen, 2 scheepshellingen, 2 houtzaagmolens, 6 koren- en 
pelmolens. 
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OIEREIV. 

DENEKAMP Ov. D: opgeheven voor 1823, D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (h), 1853 (hh). 
Alleen bekend van brief 1820 uit Denekamp „franco Oolmarsen", zonder verder 
kenteken bekend. 
T. 626: De gemeente Denekamp, die iOW inwomrs omvat, waarvan 560 xn het dorp 
zelf en de overigen in een 9-tal buurten en gehuchten. De bestaansmiddelen zijn 
landbouw en de weverij voor omliggende fabrieken. 

DIDAM G. D: 1848, 1849, Brievenbus in 1850, H: 1-4-1851 (h), 1853 (hh), P: 16-10-
1906. Geen kenteken van Distributie Didam bekend. 
T. 588: De dorpen Wehl en Didam, die met onderhoorige gehuchten en buurlen 
ruim 2000 en 3300 inwoners bevatten. 

DIEMERBRUG N.H. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (h), 1863 (hh). Alleen geschreven 
D(iemerbrug) anno 1818 bekend. 
1830: Diemen met Diemerbrug' 750 inwoners. 
T. 63: Aan de Oostzijde van Amsterdam, buiten de Weesper- en Muiderpoorten, 
waarvan de laatste thans de fraaijste der stad is, ligt de weg naar het Diemer- of 
Watergraafsmeer, een in 1626-1629 drooggemaakte polder. Het dorp Diemen, 
vroeger vrij groot, is thans eene kleine buurt, daarentegen is het nabij gelegen 
Diemerbrug opgekomen en thans het hoofddorp, vanwaar de straatweg naar Weesp 
loopt. 

DIEREN G. D: 1811, 1823, 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh), P: 16-1-1886. Geschreven 
D: Dieren 1833-1849 bekend zw. i. a. Distrib.ktr. Stempel „Dieren." van 1849 bekend 
en wederom door hulppostkantoor gebruikt 1871-1877, zw. i. a. Het hulpkantoor 
gebruikte óók nog een stempel Dieren in kastje, na 1869, soms ook met 2-letter-
stempel, gr lila, rood, v. 

JvL 1823: . .. .zoodat wij te Dieren aankwamen na tusschen heerlijke landouwen 
en hoog geboomte voortgewandeld te zijn en verlieten ten elf ure met mijn reis
genoot dat fraai gelegen dorp. 
1824: . . . .loopt de weg door Brummen, Spankeren, Dieren en Velp tot Arnhem. 
T. 584: Het dorp Dieren telt 1200 inwoners, in den omtrek vindt men eene menigte 
uitgestrekte en zeer fraaije wandeldreven. 

^l)ie^v-e^^^icay 
DIEVERRUG Dr. D: 1823, 1848, 1849, H; 1-9-1850 (hh). Geschreven D; Dieverbrug 
1842—1844 bekend, zw.i. a. Stempel D: ktr. Dieverbrug 1844—1850 bekend, zwart, a. 
T. 663: Van Vledder loopt een kunstweg naar Diever, een arm en onaanzienlijk 
dorp, digt bij de Smilder Vaart. De geheele gemeente telt met eenige gehuchten 
ruim 1200 inwoners, van den landbouw, veeteelt en eenige weverijen levende. Van 
de Dieverbrug brengt ons de groote weg in de gemeente Smilde. 

G^Cr?/0<^a ^x,-^ 
DINXPERLO G. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh), P: 1-7-1919. Geschreven distrib. 
dinxperlo 1849—1850 bekend, zw.i.a. 
T. 593: Dinxperlo, zeer digt aan de pruisische grenzen, telt met onderhoorige buur
ten 2300 inwoners. Handel in hennep, spek en hammen. Het hoofdbestaan is 
landbouw, maar er zijn sommige fabrieken. 

DOETINCHEM G. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh), P ' 1-5-1865, geen D.teken bekend. 
1824: Dcutekom of Deutichem, een bevallig gelegen stadje; niets bijzonders dat 
de oplettendheid des vreemdelings verdient. 
T. 591: De stad Doetinchem, reeds in 838 als Duttinghem vermeld, kreeg in 1236 
stadsrechten. In de middeleeuwen behoorde zij zelfs tot het verbond der Hanze
steden. Thans 2300 inwoners, die eenen vrij aanzienlijken handel in hout en 
eikenschors drijven, met 4 druk bezochte jaarmarkten, overigens landbouw en 
veeteelt, 1 klompenmakerij, 1 stoom-oliemolen. De stad heeft 4 poorten, door den 

ouden stadsmuur verbonden en is voorts door eene binnen- en buitengracht om-
rmgd. 

o-c-rUrf 

DOORW. 
DOORN U. D: 1823, 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh), P: 1-2-1883. Geschreven distributie 
Doorn 1830 bekend, zw.i.a. Stempel „Doorn." uit het tijdvak 1865—1878 bekend, in 
oud lettertype, zeer beslist van het distributiekantoor afkomstig blauwgroen en 
zwart, a'v. 
T. 149: Het dorp Doorn is eene zeer schilderachtig gelegene plaats, reeds in 838 
duidelijk genoemd. De ruim 1000 inwoners vinden hun bestaan in den landbouw. 

^}teM**t»^9 

DRAGTEN Fr. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh), P: 1-5-1865. Geen kenteken distri
butie Dragten bekend. 
T. 737: Het groote, schoone en bloeijende vlek Dragten, dat op een stad gelijkt. 
Vroeger bestonden hier slechts een paar kleine gehuchten, doch nadat in 1641 het 
Dragtster kanaal gegraven was, begon deze streek door afgraving der hooge vee-
nen zoo te bloeijen, dat hier 2 der schoonste dorpen van Vriesland ontstonden. 
De plaats bestond n.1. voorheen uit 2 dorpen Noorder- en Zuider Dragten, die later 
met elkander vereenigd zijn. Thans bevat zij hoofdzakelijk 2 lange buurten aan 
eenen breeden weg en aan de veenvaart gebouwd, zijnde beiden wel een half uur 
lang. De bevolking bedraagt ruim 5200 inwoners, die van landbouw, handel, 
scheepvaart (vooral turf) bestaan, maar men vindt er ook 3 scheepstimmerwerven, 
touwslagerijen, leerlooijerijen, rijtuig- en wagenmakerijen, enz. 

DREUMEL G. D: vóór 1820 opgeheven, D: 1848, 1849, Brievenbus 1850—1852. Be-
stelhuis 1853—1862, H; 10-12-1862. Geschreven Dreumel 1816 bekend, zw.i.a. 
T. 530: Ten Westen van Wamel ligt Dreumel, met 1600 inwoners. 
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DRIEBERGEN U. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh), P: 1-1-1866. Zwart stempel Drie
bergen 1829—1834, a., rood stempel Driebergen 1837—1841, a. 
1824: Den reiziger kunnen wij een uitstapje naar De Bildt, Zeist en Driebergen 
aanraden. 
1830: 400 inwoners. 
T. 149; Het dorp Driebergen bevat ruim 800 inwoners, die meestal van den land
bouw leven. 

DRUNEN EN NIEUWKUIK N.B. D: 1823, 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh). Sterk af
wijkend breed naamstempel Drunen, vermoedelijk afkomstig van D: ktr. Drunen, 
1873—1876 bekend, zw.a. 
T. 450: Nieuwkuik met het gehucht Onzenoort heeft ruim 1220 inwoners. Drunen 
met verscheidene gehuchten telt ruim 2000 ingezetenen, levende van landbouw en 
handel. Het is luchtig gebouwd en heeft hier en daar goede huizen. 

DRUTEN G. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850, P: 1-8-1874. Geschreven distributie Druten 
1841—1843 bekend, zw.i.a. Idem met datum 1844—1850 bekend, zw.i.a. 

JvL 1823: . . . .terwijl de aangename rivier- en landgezichten ons verrukten, zooals 
ook de boomgaarden, de haver, boekweit, tabak, aardappelen en andere veldvruch-
ten elkaar vervangend eene zeer vroolijke vertooning opleveren. Te Druten, een 
groot en welvarend dorp met nette en nieuwe huizen, rusteden wij uit. 
T. 529: Druten maakt met de dorpen Afferden, Deest en Puijflijk eene uitgestrekte 
gemeente uit met ruim 3200 inwoners, die van den landbouw en het teelen van ta
bak bestaan. De kom van Druten alleen bevat 1400 inwoners. 

ECK EN WIEL G. D: 1848, opgericht als Eek en Wiel en Maurik, 1849, H: 1-9-1850 
(hh). Stempel „Eek en Wiel." 1844—1845 bekend, zw.a. 
1824: Na Lienden en vervolgens Wiel op den linker oever te zijn doorgetrokken 
komt men tegenover dit laatste dorp te Amerongen en langs Eek komt men te Wijk 
bij Duurstede. 
T. 547: De gemeente Maurik omvat de heerlijkheden Maurik en Eek en Wiel, be
nevens de dorpen Rijswijk en Ravenswaaij, totaal ruim 3100 zielen. Maurik is zeer 
oud, moet in vroeger tijd veel grooter geweest zijn. De kleine dorpen Ravenswaaij 
en Rijswijk liggen westwaarts van den Lekdijk. 

EDE G. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh), P: 1-6-1890. Geschreven Distrib. Ede 1835 
bekend, zw.i.a., stempel id. Ede 1836—1849 bekend, zw.a. 
Het hulpkantoor gebruikte de Distrib.stempel weer in de jaren 1869—1874, zw.v. 
T. 570: Ede, aan den straatweg van Amsterdam naar Arnhem, met bijbehorende 
buurtschappen, telt 2700 inwoners, in de kom ruim 1000 inwoners. 

EELDE Dr. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh). Geen kenteken van distributie Eelde 
bekend. 
T. 677: Het fraaije dorp Eelde met 3 gehuchten, eene gemeente uitmakende met 
ruim 1400 inwoners, die van den landbouw leven. 

EEMNES U. D.: 1823 Eemnes en Baarn 1848, 1849, H: 1-9-1850 (h). Geschreven 
Eemnes, 1831—1836 bekend, zw.i.,a. Geschreven Eemnes-Buiten i 1845 bekend 
zw.i.a. Stempel „Eemnes", 1840—1850 bekend, rood v/a. 
1824: SOO inwoners. 
1830: Eemnes-Binnen en Eemnes-Buiten, 2 kerkdorpen, tezamen 1200 inwoners. 
T. 144: De beide dorpen Eemnes-Binnen en Eemnes-Buiten, tezamen omtrent 1500 
inwoners bevattende. Het dorp Baarn bevat omtrent 1000 inwoners, die van land
bouw en veeteelt leven. Eertijds een stad, maar in 1481 afgebrand en na dien tijd 
wordt Baarn slechts als een dorp erkend. De plaats ligt bijzonder fraaij, de hui
zen staan meestal rondom de kerk, waarnevens een groot marktveld is. 

EEXT Dr. D: 1848, 1849, H: 27-12-1850 (h.). Geen kenteken van distrib.ktr. Eext 
bekend. 
JvL 1823: Eekst, een gering doch teekenachtig gehucht. Na iets gebruikt te hebben, 
volgden wij een meisje, dat ons op een terp temidden van de heide bracht. Op die 
terp is een langwerpig vierkante grafkelder, waarvan de muren uit 8 zware aan 
den binnenkant platte, steenen bestaan. Iets verder zagen wij een groot hunnebed, 
waar 3 steenen op zes andere rusten, terwijl 5 steenen er twee dragen, nog on
eindig grooter dan de overige. Verdere beschrijving van deze veelvuldig beschre
vene gevaartens ware overbodig. 
T. 672: Eext met een hunnebed en onderscheidene merkwaardige oudheden, een 
welvarend dorp met 450 inwoners. 

EIBERGEN G. D: 1848, 1849, H: 25-11-1850 (hh), P: 1-7-1890. Geen kenteken dis
trib. Eibergen bekend. 
T. 597: Het voorheen opene, vrij welvarende, stadje Eibergen, bevat in de kom 
1300 inwoners, die meestal van den landbouw en het weven van linnen bestaan. Er 
zijn belangrijke fabrieken van calicots, katoenspinnerijen, leerlooijerijen, enz. 

DE EIKELBOOM G. D: 1848, 1849, in 1850 Brievenbus, sedert 1853 wisselplaats. 
Geen kenteken Distrib. bekend. 

ELBURG G. D. 1823, P: 1-7-1831. Geschreven distributie Elburg bekend, 1829, 
zw.i.a. Stempel ELBURG, vermoedelijk van distributiektr. Elburg afkomstig, van 
1876— ± 1880 gebruikt, zwart, v. 
1824: Elburg aan de Zuiderzee, met 1800 inwoners, die behalve eenige fabrijkea 
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Eich meestal met den landbouw, de zeevaart en de visscherij generen. Er vertrek» 
driemaal in de week een schip naar Amsterdam 
T. 576: De stad Elburg bevat met eenige buurtschappen 2450 inwoners. Hootd-
middelen van bestaan zijn landbouw, veeteelt, vischvangst, vaart op de Zuiderzee 
en bokkingrookerij. De stad heeft de gedaante van een langwerpig vierkant en 
wordt ingesloten door eenen buitengewoon hoogen muur, met 24 rondeelen en 4 
poorten, die in het midden der 4 zijden geplaatst zijn, zoodat men, op het midden 
der markt staande, door de vier poorten heen kan zien. 

ELST G. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh), P: 1-7-1878. Geschreven distrib. Eist 1849, 
1850 bekend, zw.i.,a. Ovaal stempel ELST, vermoedelijk van distrib-ktr. afkomstig 
en door het hulpkantoor weer gebruikt 1867—1875, zw.a., met of weinig rand, 
1874—1878, zw.v., zonder rand. 
T. 549: Het schoone en welvarende dorp Eist heeft in de kom 1200 inwoners. Tot 
hel dorp behooren nog verscheidene buurtschappen en bevat bovendien de dorpen 
Eiden en Lent. 

EMMEN Dr. D: 1848, H: 24-8-1850 (h), 1855 (hh), P: 1-4-1891. Geschreven „Emsch", 
distr. Emmerschans 1842—1844 bekend, zw.i.a. 
Emmen = Emmerschans, volgens Aardrijkskundig Woordenboek. 
T. 670: De gemeente Emmen omvat de dorpen Emmen en Roswinkel en behalve 

Angelslo en N. en Z. Barge nog een viertal gehuchten, tezamen bewoond door eene 
bevolking van 2400 zielen, die meestal van den landbouw, met name van het tee-
len van boekweit op de hooge veenen, bestaan. Het dorp Emmen met 2 drukke 
jaarmarkten telt 550 inwoners. 

EPE G. D: 1823, 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh), P: 16-10-1880. Geen kenteken dis
trib.ktr. Epe bekend. 
T. 581: De Gemeente Epe, met de dorpen Epe, Oene en Vaassen, met 21 gehuchten 
telt 6300 inwoners, die meestal van den landbouw en de schapenweiderij bestaan, 
maar ooi? 24 papier- en 2 korenmolens bezit. Het dorp Epe telt met zijn buurten 
3400 inwoners, waarvan 550 in de kom. 

ETTEN EN LEUR N.B. D: 1823, 1848, 1849, H: 1-9-1850, Etten P: 1-2-1917, Leur 
P: 1-10-1903. Geschreven distributie Etten 1831—1836 bekend, zw.i.a. 
JvL 1823: . . . .en kwamen aan het dorp Etten, dat in het rond gebouwd is en het 
aanzien heeft eener groote marktplaats. 
T. 429: Etten, dat omtrent 1000 inwoners telt en reeds in de 5e eeuw genoemd 
wordt. Het aanzienlijke dorp Leur heeft in de kom ruim 1100 inwoners. 

EWIJK G. D: 1848, 1849, wordt in 1850 Brievenbus. Geen kenteken distrib. Ewijk 
bekend. 
T. 529: De gemeente Ewijk met de heerlijkheid Doddendaal en de dorpen Ewijk en 
Winssen aan de Waal, met eene bevolking van ruim 1600 inwoners, van den land
bouw levende. 

FRANEKER Fr. Postkantoor 1811 tot 11-10-1818, D: 1823, P: 18-6-1842. Geschreven 
,,F''(raneker) distrib. 1837 bekend, zw.i.a., voluit geschreven Franeker 1838^1842 
van D.ktr. bekend, zw.i.a. 
1824: Franeker is klein, maar net en meestal het verblijf van den adel Men telt er 
3900 inwoners die eenen aanzienlijken handel in granen drijven, terwijl men in 
den omtrek vele tigchelsteen- en pannebakkerijen aantreft. 

FIJENOORD Z.H. D: 1849, Bestelhuis in 1850. Geen kenteken distributie Fijen-
oord bekend. 
T. 338: Onder de gemeente O. en W. IJsselmonde behoort ook het tegenover Rot
terdam liggende kleine eiland Fijenooord, thans door afdamming van het Zwanen-
gat, een vroegere arm der Maas, met den vasten wal van IJsselmonde en CharJois 
verbonden. 
FIJNAART N.B. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh). Geschreven distrib. Fijnaart 1844— 
1845 bekend, zw.i.a. 
T 422' De gemeente Fijnaart en Heijningen telt zamen 2500 inwoners, waarvan 
het dorp De Fijnaart 600 inwoners bevat. 

GARDEREN G. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (h.). Geen kenteken, D: Garderen be
kend. 
T 571: Het dorp Garderen met 800 inwoners, die meest van bijenteelt bestaan. 

GASSELTE Dr. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (h), geen kenteken D: Gasselte bekend. 
JvL 1823: Gasselte, mede dicht beplant en lief gelegen. De Drentsche gehuchten 
doen zich van verre als een bosch voor; de hutten staan altijd op zich zelve en 
leveren dus ieder eene bijzondere schilderij op. 
T. 671: Temidden van zandheuvels en 3 uur O. ten Z. van Assen. Het dorp met 
606 inwoners vormt met eenige gehuchten en het N.O. liggende vrij groote en 
fraaije dorp Gasselter-Nijeveen, eene gemeente, die eene bevolking van nagenoeg 
1200 inwoners heeft, welke van den landbouw, veenderij, den handel in eiken tim
merhout en keisteenen en de schipperij leven. 

GASSELTER-NIJEVEEN Dr. D: 1848, 1849, H: 11-9-1850 (h), 1859 (hh). Geen ken
teken GasseJter-Nijeveen bekend. 
T 671: De gemeente Gasselte telt 1200 inwoners, waarvan Gas.selte er 600 beeft, 
zodat Gasselter-Nijeveen eveneens 600 inwoners heeft. 
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GENDRINGEN G. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh), P: 1-10-1904. Geen kenteken dis
tributie Gendringen bekend. 
T. 593: Het dorp Gendringen is eene schoone en groote plaats, met IWO inwoners 
in de kom en door eene heerlijke landouw omringd. 
GENNEP L. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh), P: 1-7-1879. Geschreven distributie 
Gennep 1849 bekend, zw.i.a. 
T. 516- De plattelandsstad Gennep telt 1200 inwoners in de kom, en met de onder-
hoorigheden tezamen 1516 zielen. 
GIETEN Dr. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (h), 1855 (hh). Geen kenteken distrib.ktr. 
Gieten bekend. 
JvL 1823: Langs de heide kwamen wij na een half uur gaans van Rolde aan het 
grootere en fraaije Gieten. Ook dit is met eikeboomen dicht beplant en de leeme 
hutjens spiegelen zich in breede plassen. De natuur is lief en bevallig, doch ner
gens majestueus, alles is bochtig en kronkelend en brokkelig: geen tak zoude een' 
stok vari een voet lengte kunnen opleveren, geen weg loopt een stap recht uit. 
T 671: Veel fraaijer is het dorp Gieten, dat met Gieterveen en 4 gehuchten eene 
bevolking van UOO inwoners telt. Gieten zelf bevat ongeveer 500 vawoners. 
GOEDEREEDE Z.H. D: 1811, 1823, 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh), P: 1-11-1900. Geen 
kenteken distributie Goedereede bekend. 
T 350: Het plattelandsstadje Goedereede, thans eene plaats van J073 xnwomrs, die 
van den landbouw en eenigen handel bestaan. Er is 1 meekrapfabriek. 
GOOR Ov. D: 1823, 1848, 1849, P: 1-9-1850. Geschreven distributie Goor 1834—1840 
bekend, zw.i.a. Stempel Goor, vermoedelijk van D: afkomstig, in 1867 weer ge
bruikt, zw.v. 
1824: Goor met IQOO inwoners en veel doortogt. 
T. 619: Het plattelandsstadje Goor en waarvan de bevolking ruim 2000 inwomra 
bedraagt, bestaat voonamelijk van het fabriekwezen (weverij van calicots, katoe
nen, linnen en lafelgoed), alsmede eene der grootste stoombleekerijen van ons land. 
GORREDIJK Fr. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh), P: 15-8-1876. Geschreven distrib.: 
Gorredyk 1840—1841 bekend, zw.i.a., stempel distr.ktr. Gorredyk 1842—1848 bekend, 
rd'gr. a. 
JvL 1823: De Gordijcke, waar nog eenige halve wilden of holbewoners woonen, 
wier huizen half onder den grond zijn en die van roof en bedelarij leven. Van de 
drie misdadigers, welke in Vriesland gevonnisd worden, is er één uit die plaats. 
T. 739: Het aanzienlijke vlek Gorredijk is gele.gen aan de Compagnonsvaart naar 
Appelscha, waar zij stuit, als nog niet vereenigd met de Smilder Vaart. Gorredijk 
IS door de ontginning der veenen tot een bloeijend vlek aangegroeid, dat 1800 in
woners telt, levende van landbouw, veefokkerij, handel en veenderij. 
GOUDSWAARD Z.H. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh) Goudswaard, gezegd de Ko-
rendijk. Geen kenteken distributie Goudswaard bekend. 
T. 343: Piershil, met een zwaar gebouw, de Ronduit genoemd, vroeger tot vuur
toren en wachthuis dienende voor de schippers, die de reizigers naar het eiland en 
dorp Korendijk overbragten. Dit laatst genoemde dorp, meestal onder den naam 
van Goudswaard bekend, werd in 1439 bedijkt en bevat IdQO inwoners, die van den 
landbouw leven. Het dorp zelf ligt zeer fraai, heeft heerlijke watergezigten over 
het Spui en het Haringvliet, is goed betimmerd en bestraat. 
's-GRAVELAND N.H. D: opgericht 19-12-1848, 1849, H- 1-9-1850 (h), 1861 (hh), 
P: 1-4-1891. Geschreven distrib. 's Graveland bekend, 1849—'50, zw.i.a. 
1830: Wö(i inwoners. 
T 112: Het nieuwste, netste en vermakelijkste dorp van het geheele Gooiland is 
's Graveland, met 1300 inwoners. Tot omtrent 1625 was de plaats, waar thans dit 
bekoorlijke dorp met zijn 13 buitenplaatsen ligt, slechts een onbruikbare, met 
veenen en moerassen gevulde streek, die niets dan biezen, heide, enz. opleverde. 
In, of kort na genoemd jaar, werden deze z.g. „onlanden" in vruchtbaar land en 
wel in een der schoonste oorden van ons vaderland veranderd, waar de treffendste 
gezigten elkander bij eiken voetstap afwisselen. 
's GREVELDUIN-KAPEL N.B. D: 1811, 1823, 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh). Ge
schreven Distrib.ktr. St. Grevelduin Kapel ± 1848 bekend, zw.i.a. 
T. 451: Capelle, eigentlijk 's Grevelduin-Capelle, bevat met eenige bijbehoorende 
gehuchten, ± 1950 inwoners, die meestal van den landbouw bestaan In de kom 
telt het 750 inwoners. 
GROENLO Ov. D: 1848, 1849, H: 1-9-1850 (hh), P: 1-7-1882. Geschreven distrib. 
Groenlo bekend 1830—1838, zw.i.a., middelsoort stempel Groenlo bekend 1839— 
1844, zw.a., groot model stempel Groenlo bekend 1845—1848, zw.a., klein model 
stempel Groenlo bekend 1849—1850, zw.a. 
JvL 1823: Het mistte zoo sterk dat toen wij aan eenen arbeider vroegen hoever 
wi] nog van Grol waren, wij aan de poorten der stad stonden. Deze vesting door 
Frederik Hendrik en Vondel beroemd, is niet onaartig, maar deszelfs wallen zijn 
deerlijk ingestort. 
1824: Grol of Groenlo, een zeer eenigzins sterke stad met 1500 inwoners en goede fa-
brij ken. Alhier wordt zeer goede lijm gemaakt. 
T. 596 De stad Groenlo of Grolle aan de Slink, die zich beneden Borculo in de 
Berkel stort. Voorheen zeer sterke vesting, thans zijn alle vroegere werken ver
dwenen, ook de grachten rondom de stad. Groenlo heeft eene bevolking van onge
veer 1900 zielen, dat met die van eenige buurten, die het Schependom Groenlo uit
maken, tot bijna 2600 klimt. (wordt vervolgd) 
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X n . DEBOURSÉSTEMPELS. 
De meeste plaatsen, misschien wel alle „Bureaux de 

Recette", hadden naast het vertrekstempel en het P.P.
stempel nog een Debourséstempel. 

Wanneer een brief niet direct bezorgd kon worden, door
dat de geadresseerde naar een ander adres was vertrokken, 
of doordat het adres onduidelijk was of onvoldoende, dan 
werd door het kantoor van de plaats van geadresseerde nage
gaan, wat het nieuwe of juiste adres was, en als die brief 
dan aan de geadresseerde werd doorgezonden, dan plaatste 
dat kantoor op de brief, meestal op de achterzijde, een 
Débourséstempel. Heel vaak ging dat samen met een 
portoverhoging, doordat op de brief het te betalen port 
stond opgetekend tot de plaats waaraan geadresseerd was, 
terwijl de brief vaak moest worden doorgezonden naar een 
plaats verderaf gelegen, zodat het te betalen port, vanwege 
de grotere afstand, hoger moest worden gesteld. Dat blijkt 
mooi uit de hierbij afgebeelde brieven. ' 

Ik heb me afgevraagd wat dè letterlijke betekenis zou 
zijn van dat woord „déboursé". Volgens mijn dictionnaire is 
het „uitbetaling" of „het voorschieten", maar dat is hier nu 
juist niet het geval. Er wordt niets uitbetaald en niets voor
geschoten. Maar de grote encyclopaedic van Larousse geeft 
nog een andere betekenis aan déboursé, en wel „tirer de 
sa bourse", en ik geloof, dat we daarmede de zaak hebben 
opgelost, want hoe was het verloop? 

Brieven, die ongefrankeerd werden verzonden (en dat 
was de algemene regel), werden zonder formaliteiten ge
zonden aan het kantoor, dat ze moest bestellen, en aat 
kantoor boekte de te ontvangen bedragen, zodra de brieven 
binnenkwamen, dus vóórdat de geadresseerde betaald had. 
Dat kantoor had dus in zijn boeken een vordering staan op 
de geadresseerde. Bij het onbestelbaar worden van de brief 
werd nagegaan aan welk kantoor deze moest worden door
gezonden. Op het moment van doorzending was de vordering 
„déboursé", n.1. uit eigen beurs gelicht. Immers, het nieuwe 
kantoor kreeg nu een vordering op de geadresseerde. 

De Ea^Hlatelistische 

Evenals bij de gewone stempels waren oorspronkelijk de 
débourséaanduidingen ook in inkt geschreven. Later kwa
men de echte stempels, soms voluit „Déboursé", maar 
meestal afgekort tot „Déb.". Bij de legerstempels van de 
Grande Armee waren ze altijd afgekort tot „DÉB, bijv.: 

No 16 DÉB. 
GRANDE ARMEE 

Alle débourséstempels zijn schaars tot zeldzaam en zelfs 
tot onvindbaar, of liever gezegd, nog niet gevonden. Mijn 
oudste brief met zulk een aanduiding dateert van 13 ja
nuari 1711. (afb. 66) De brief ging van Poitiers naar Bor
deaux. Het adres is doorgestreept en vervangen door 
Libourne (30 km ONO van Bordeaux). Aan de achterzijde 
is geschreven: „Déboursé de Bordx". Het te betalen port 
van 5 sous is doorgehaald en vervangen door 6. 

Het adres is ook curieus. Het luidt: „Monsieur de Rabar, 
Lieut, de mes Seigneurs les Marichaux de France". Mis
schien weet een onzer lezers wat dat betekent. 

Een andere aardige brief is die welke hierbij eveneens 
is afgebeeld (afb. 67). De afzender kon blijkbaar nóch de 
naam, nóch de woonplaats van de geadresseerde duidelijk 
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Afb. 66: Ï3 januari 1711. Déboursébrief van Poi

tiers naar Bordeaux. 
Afb. 67: 27 Prairial An 72 (16 juni 1804). Déboursé

brief van Brienne. 
Afb. 68: 27 mei 1826. Brief van Salon (ongeveer 40 
km NW. van Marseille) naar Aix, stempel: DHB 72 
AIX. 
Afb. 69: 7 7 /u/i 7827. Brief van Bordeaux naar Bor

deaux, stempel: DÉB 32 BORDEAUX. 
Afb. 70: 11 juni 1835. Brief van Rouen naar Parijs 
mef stempel: DÉBOURSÉS CHAMBRE DES DEPU. 
TÉS. 
Afb. 77. 23 april 1818. Brief van hef Hof met stem
pel POSTES Bau DE LA COUR. 
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fstenêpeling op Franse briewyen fvftrroiff) 

aangeven. Als naam schrijft hij: „Bertetin Berthélin". Als 
adres geeft hij „van de kalkoven meestersmid te Doulevent 
te Chateaux A Brienne". 

De brief is verzonden uit Sens (ongeveer 130 km ZZW 
van Reims en ging naar Brienne, dat 110 km ZO van Reims 
ligt. Nu ligt het plaatsje Doulevant le Chateau ongeveer 
30 km Oost van Brienne. Te Brienne stelt men een onder
zoek in en op 4 Messidor An 12, d.i. 23 juni (dus een week 
na de datum van verzending uit Sens) wordt door Brienne 
aan de achterzijde van de brief geschreven: 

debe de Brienne 
Le 4 Messidor An 12 

B P Doulevant 
Hte Marne. 

Wat die B P in dit geval betekent weet ik niet. 
De volgende afgebeelde brief, die op 27 mei 1826 WEIS 

verzonden naar Aix en Provence, draagt het aankomststem
pel van 27 mei. De geadresseerde is echter uit Aix vertrok
ken. Kantoor Aix vindt het nieuwe adres, nl. Le Vigon 
(ongeveer 90 km ten westen van Avignon), stempelt af met 
„DÉB 12 AIX", streept het oude adres Aix door, vervangt 
dat door „Au Vigon" (dat „au" vanwege Le Vigon), en 
verandert het te betalen port van 2 décimes in 4 décimes. 
(afb. 68) 

Dan volgt een brief welke op 11 juli 1827 is verzonden door 
een firma uit Bordeaux. In de brief is deze geadresseerd aan 
een firma te Libourne (ongeveer 25 km NO van Bordeaux), 
maar, blijkbaar per abuis, wordt op de brief als plaats van 
bestemming genoemd Bordeaux i.p.v. Libourne. (Zoiets is mij 
persoonlijk ook wel eens overkomen). De post heeft blijk
baar lang werk gehad om het juiste adres te vinden, want 
de brief is pas aangekomen op 12 september, (afb. 69) 

Bordeaux heeft afgestempeld met „DÉB 32 BORDEAUX", 
heeft Bordeaux gewijzigd in Libourne en heeft het te beta
len port verhoogd van 2 op 4 décimes. 

Ten slotte nog een zeldzame brief, n.1. met het Déboursé
stempel van de Chambre des Deputes (tweede Kamer) (afb. 
70) 

Deze brief is uit Rouen verzonden op 11 juni 1835 en ge
adresseerd aan „Monsieur Salvandy", Conseiller d'Etat et 
Depute, Palais Bourbon, Paris. 

Ze arriveert op 12 juni te Parijs, wordt bezorgd aan de 
Chambre des Deputes. Maar de Staatsraad is vertrokken 
naar (onleesbaar). In de Kamer weet men blijkbaar zijn 
adres en men stempelt af met: 

DÉBOURSÉS 
CHAMBRE DES DEPUTES 

Ik bezit nog een brief van 19 Novóse An 12, geadresseerd 
aan een zekere Madame Aubu, „artiste du spectacle". Blijk
baar is dit spectakel op tournee in de Provincie, want de 
brief wordt haar naar diverse adressen nagezonden. Men 
vindt op de brief de plaatsen Pau, Tarbe (?), Agen en 
Bayonne. Aan de achterzijde blijkt, dat het déboursé is 
behandeld door Pau, maar hoe de brief precies is gegaan, 
is niet duidelijk. Alleen blijkt wel, dat het laatste adres 
Bayonne was. 

Hierbij afgebeeld een brief welke het stempel draagt POS
TES Bau DE LA COUR (Posterijen, kantoor van het Hof). 
(Afb. 71) 

Om de afzender nader te preciseren, staat aan de voorzijde 
nog een zwart stempel, cursief: Ecurie de S.A.R. Mgr. le Due 
de Berry. De brief is verzonden uit het Elysée (bhjkt uit de 
binnenzijde). Dit Elysée is een oudadellijk kasteel te Parijs, 
dat van 1816 tot 1820 werd bewoond door de afzender van de 
brief, de Due de Berry, die de tweede zoon was van de toen
malige Koning van Frankrijk, Karel X. De geadresseerde was 

/c.v... [[^////T^^y 'fr^^ 
^'' . . .  ' •^' 

. / / / ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ "  ^ ■ ^ 

^^^/^^"^ ~~ «,^^iN 

' ,'?r) 
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eveneens uit een beroemd adellijk geslacht: de Compte Pour
talis. 

De brief bevat een uitnodiging tot deelneming aan een 
jachtpartij. 

Het was de zadelmaker van de stal van dit paleis die 2 jaar 
later deze koningszoon zou vermoorden. 

Er waren toen in Frankrijk twee kamers: de Chambre des 
Deputes — wij zouden zeggen: de 2de Kamer —, en de Cham
bre des Pairs — wij zouden zeggen: de 1ste Kamer —. 

Deze hadden eigen stempels, waarvan hierbij enkele brie
ven zijn afgebeeld. 
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Ie. Een brief welke een tweeregelig rood langstempel ver: 
toont: 
Bau De Postes Chbre Des Deputes des Depts. 
Het laatste is afkorting van „des départements". (Afb. 72) 

2e. Een brief waarbij in het stempel niet meer staat „DES 
Depts' 
Naast het stempel het datumvertrekstempel van Paiijs. 
(Afb. 73) 

3e. Een brief met het stempeltype 31 mm plaatsdatumstem
pel, waarop in een later hoofdstuk wordt teruggekomen. 

Links boven staat 60 P.P. Die 60 is het departementsnum
mer van Parijs. (Afb. 74) 

In 1836 werd het 26 mm plaatsdatumstempel in gebruik ge
nomen. Hierbij twee brieven van de Chambre des Deputes met 
zulk een stempel. Het stempel van de eerste brief luidt: „Cham
bre des Deputes Postes" Op het stempel van de tweede brief 
is dat woord „Postes" vervallen. 
4e. Een brief verzonden uit Parijs, vertonende het 26 mm

stempel. In de ring „Chambre des Deputes (Postes)". 
Links op de bi lef het stempeltje 1 d, het stempeltje van de 
zogenaamde „décnne rurale", waarop ik later uitvoeriger 
terugkom. De brief was geadresseerd naar het Chateau 
de Chilly, waar geen postkantoor was. Daarom ging de 
brief naar Gonesse, slechts enkele km ten N. van Parijs. 
Dit gaf aanleiding, zoals we later zullen zien tot betaling 
van 1 décime extra. (Afb. 75) 

5e. Nu een brief waarop het woord ,.Postes" in het stempel 
is vervallen. Links boven een P.P.stempel in kastje. 
(Afb. 76) 

In het jaar 1838 wordt er weer een kleiner rondstempel in 
gebruik genomen. 
6e. Hierbij zulk een brief van hetzelfde Regeringslichaam met 

het 20 ä 21 mmstempel. (Afb. 77) 
7e. Vervolgens een brief van de Chambre des Pairs. In de 

ring staat bovenaan (PARIS), onderaan Bau DE LA Cbre 
DES PAIRS. (Afb. 78) 

XIII. Het zeldzame Proefstempel van Februari 1828. 
Op 1 januari 1828 verschijnt een Decreet waarbij gelast 

wordt, dat elke brief, zowel een stempel, de datum van ver
zending, als de datum van aankomst moet vermelden. 

Aankomststempels met datum waren al lang in gebruik. 
Ik weet niet, wanneer die in gebruik zijn gesteld. Het oudste, 
dat ik bezit, is van Parijs van 15 maart 1816. Andere plaat
sen kregen die stempels pas later. Mijn oudste daarvan is van 
21 november 1826 van Port St Marie aan de Garonne, onge
veer 100 km boven Bordeaux, maar het kan heel goed zijn, 
dat ze op andere plaatsen al veel eerder in gebruik genomen 
zijn. 

Stempels met datum van verzending bestonden vóór 1 janu
ari 1828 niet. Men gebruikte de langstempels met departe
mentsnummer zonder datum, zoals beschreven onder V. 

En omdat men aan langstempels gewend was, ging men er 
eerst toe over aan de voorzijde van de brief 2 stempels te 
plaatsen, nl. het langstempel plus een datumstempel, zoals 
uit de hierbij afgebeelde brief blijkt. 'Afb. 79) 

Dai gebruik van twee stempels was natuurlijk heel oneco
nomisch en daarom wilde men overgaan tot één stempel, dat 
plaats èn datum aangaf. 



Afb. 71. 20 maarf 7518. Brief van cfe Chamfcre 
des Dép l/f és 
Mh. 73. 4 iuni 1835. Brief van de Chambre des 
Deputes naar Varennes (onqeveer 60 km Oost van 
Reims) met een iets qewiiziqd stempef van de Cham

bre des Deputes. 
Afb. 74. 14 juni 1836. Brief met het lrinQsdafum

stempel van de Chambre des Deputes. 
Afb 75. 12 iuh 1838. Brief met hef 26 mmiwee

rinqsstempef van de Chambre des Deputes 
Afb. 76. 26 november 1838. Brief met een gewij

ziqd 26 mm stempel van de Chambre des Deputes. 
Afb. 77. 7 oktober 1842 
Afb 78. 19 februari 1835 Brief van de Chambre 
des Pairs naar St. Nazai're met het rode 2 nnqs ptaafs

datvmstempel. 
Afb. 79. 5 april 1828 Brief van Bordeaux naar Le 
Port Sie Marie (aan de Garonne, ongeveer 100 km 
boven Bordeaux) Lanqstempel plus hei in 1828 voor

qeschreven datumstempel van 5 april 1828. 
Afb. 80. 7 februari 1828 Brief van Bordeaux naar 
Thomas, een Commune onder Le Port Ste Marie (aan 
de Garonne, ongeveer 100 km ZO van Bordeaux) 
mef een proefstempel van februari 1828. 
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Maar weer speelde het oeroude gebruik van langstempels 
parten, want men bleef vasthouden aan het idee langstempels 
te blijven gebruiken. Men besloot een proef te nemen met een 
langstempel, dat tevens datumstempel was. 

Die proef is alleen maar genomen In de maand februari 1828 
en alleen maar in een beperkt aantal plaatsen, waaronder Bor
deaux. 

Het is een tweeregelig stempel in een kastje. De eerste 
regel bevat plaatsnaam en departementsnummer, de tweede 
regel datum, maand en jaartal, alles voluit. 

Als gevolg van het lange, brede stempel met kastje, kwam 
slechts héél zelden plaatsnaam en/of datum duidelijk door. Ge
heel leesbare stempels zijn beslist zeldzaam. 

Op de afgebeelde brief is de datum 7 februari 1828 zéér dui
delijk. Het departementsnummer 32 is goed leesbaar. Daaren
tegen is van Bordeaux alléén de X vrij duidelijk. Toch kan dit 
niet anders dan Bordeaux zijn, omdat in departement no 32 
geen andere plaats dan Bordeaux zo'n proefstempel heeft ge
bruikt. (Afb. 80) 

Deze proef die, zoals gezegd, alleen plaats vond in de maand 
februari 1828, mislukte en men ging over tot de voor ons zo 
gewone ronde plaatsdatumstempels. 

(wordt vervolgd) 
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f<epubliek DER GUARANIS 

Weer een nieuwe staat, een nieuw verzamelgebied? De 
laatste jaren zijn we dit wel gewend. Nieuwe staten ge
nieten een grote belangstelling! De Republiek der Guaranis 
bestaat echter niet meer. Die had haar glorietijd twee 
eeuwen geleden. Twee series postzegels van Paraguay 
roepen dit roemrijke verleden in onze hermnering op. Para
guay is n.1. wat men noemen kan, de erfgenaam van 
die oude staat. In 1955 verscheen een omvangrijke serie 
(Yv. 511-517 en Lp. 217-223). Zij toont ons van de oude 
steden de ruïnes Een serie van 1958 eert de H. Ignatius, 
stichter van de jezuïeten, die de leiders waren van de Re
publiek. (Yv. 545-549). Geen van beide uitgiften zijn tot 
nu toe in de filatelistische literatuur uitvoerig besproken. 
Het zal u daarom wellicht interesseren enige bijzonderhe
den te vernemen over de afgebeelde gebouwen en over de 
Republiek der Guaranis. 

Op 15 augustus van het jaar 1536 stichtten Spaanse kolo
nisten in het hartje van Zuid Amerika, aan de rivier de 
Parguay, een nederzetting, bestemd om als basis te die
nen voor hun verdere acties. Ze noemden de plaats, zoals 
toen vaak gebeurde, naar het feest van die dag: Maria-
ten-hemel-opneming, in het Spaans: Asuncion. De nederzet
ting breidde zich snel uit. Jezuïeten werden gevraagd om 
de zielzorg op zich te nemen. Na enige tijd kwamen er 
moeilijkheden. De missionarissen konden de slavenhandel 
van de kolonisten, en de onmenselijke manier waarop zij 
deze slaven behandelden, niet goedkeuren. Ze staken 
hun mening niet onder stoelen of banken. Hiermede haalden 
zij zich natuurlijk het ongenoegen van de kolonisten op de 
hals. Het conflict liep zó hoog, dat de Paters de stad moesten 
verlaten. Nu zochten ze naar mogelijkheden om de slaven 
te helpen. De Indianen, van de stam der Guaranis, zwier-
van veelal in kleine groepen door de bossen rond. Zodoende 
waren ze een gemakkelijke prooi voor de slavenjagers. 
Daarom probeerden de missonarissen hen in grotere groe
pen samen te brengen in min of meer versterkte neder
zettingen, z.g. reducties. Na veel moeite en inspanning kwam 
in 1610 als eerste de reductie Loreto tot stand, in het tegen
woordige Brazilië. Zij bestond uit 200 families. Aangetrok
ken door de veiligheid, die deze plaats bood kwamen er 
spoedig nieuwe groepen bij. In enkele jaren tijds waren sr 
drie nieuwe reducties S. Ignacio-Mini, S. Anna en Corpus. 
Een 400 km verder NO., in Guayras, werd eveneens een 
groep reducties gesticht, die in 1630 gegroeid waren tot 24 
en samen 100.000 inwoners telden. 

Maar ook in de reducties was de veiligheid maar betrek
kelijk. Wel had de Spaanse koning een aantal verordeningen 
uitgevaardigd, die hun vrijheid garandeerde en die de je-
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zuïeten belastte met de geestelijke verzorging èn met het 
wereldlijk bestuur. Maar Amerika lag ver van Spanje. 
De wetten werden door de kolonisten niet in acht genomen. 
Geregeld werden er vanuit Asuncion slavenjachten onder
nomen, reducties verwoest en de bewoners gedood of ge
vangengenomen. De Guaranis konden zich niet afdoende 
verweren, want vuurwapens waren voor hen verboden. Nog 
groter gevaar dreigde vanuit Sao Paolo, van de kant 
van de Portugezen. Hun uitgestrekte koffieplantages vroe
gen tienduizenden arbeidskrachten. Hun slavenjachten le
ken complete veldtochten. Zo verwoestten ze in 1630 zes 
reducties en maakten 15.000 mensen gevangen. Veel Guara
nis trokken nu uit het Guayra-gebied naar het zuiden, 
naar het gebied tussen de Parana en de Uruguay, het te
genwoordige Entre Rios, dat bij Argentinië behoort. Andere 
groepen volgden. Maar de toestand bleef hachelijk, totdat 
de Guaranis van de koning eindelijk toestemming kregen 
vuurwapens te bezitten. In twee bloedige veldslagen wisten 
ze de Portugezen te verslaan (1641). Voortaan werden ze 
door Portugezen en Spanjaarden met rust gelaten. Maar 
de reducties hadden grote verliezen geleden. In totaal 
waren in dertig jaar tijds 300.000 mensen gedood, gevangen 
genomen of van uitputting gestorven op de vermoeiende 
tocht naar het zuiden. Slechts 12.000 hadden de rampen 
overleefd. 

Nu de gevaren van buiten overwonnen waren kon men 
gaan denken aan een betere organisatie van de steden-re
publiek. In totaal werden er 33 reducties gesticht: 8 in het 
tegenwoordige Paraguay, 7 in Brazilië, 15 in Argentinië en 
tenslotte tegen 1750 nog 3 in N. Paraguay. Deze laatste 
drie werden gesticht om verbinding tot stand te brengen 
met de reducties, die (naar het voorbeeld der Guaranis) 
waren gesticht onder de Chiquitos in N. Bolivia en de Moxos 
in Z.O. Bolivia. De reducties lagen verspreid over een ge
bied, met een doorsnee van 650 km. Noord-Zuid, en 600 
km Oost-West. Elke reductie telde 4 tot 15 duizend inwo
ners. De totale bevolking varieerde van 150.000 tot 300.000. 

De bouw van de reductie geschiedde volgens een vast 
plan. In het midden het grote plein, omgeven door gale
rijen en wandelgangen, beschut tegen zon en regen. Aan 
één zijde van het plein de kerk, die met zijn zware bouw de 
hele reductie overheerst. Aan weerszijden van de kerk lig
gen: kerkhof, patershuis, school, ziekenhuis en weduwen-
huis. Achter deze gebouwen de tuin. Aan de andere drie 
kanten van het plein werkplaatsen en woonhuizen (zie sche
matekening). Voor die tijd waren de woningen der reduc
ties zeer ruim en comfortabel. Ze overtroffen verre die 
van Buenos Aires en La Plata en andere naburige steden. 
Bi] de bouw had meesal een jezuïetenbroeder de leiding. 
Overigens was alles het werk van de Guaranis zelf, ook 
het beeldhouwwerk, de reliefs en de schilderingen in de 
kerken. 

Als men de berichten naleest, die we over de reducties 
hebben, krijgt men de indruk, dat het gelukkige en tevre
den gemeenschappen zijn geweest. Men kan het gerust het 
meest geslaagde experiment van Zuid-Amerika noemen 
(afb. 1). 

De Guarani had een zacht en meegaand karakter, met 
een enigszins flegmatische inslag. Hij had een goed ont
wikkeld sociaal gevoel en was vol respect voor het gezag. 
Zijn cultureel peil was merkwaardig hoog, al had hij niet 
de verbluffende hoogte bereikt van de Inca's en de Azteken. 
Zijn muzikaal talent was buitengewoon. Wat hun gods
dienst betreft, ze geloofden wel in God maar ze kenden geen 
eredienst en geen offers. 

Al deze eigenschappen maakten de Guarani zeer geschikt 
voor het leven in de reducties met hun sterk gemeen
schapsleven. Er was geen particulier bezit, maar alles was 
het eigendom van de gemeenschap. Een communistische 
maatschappij dus, en wel de enige, die tot dusver het com
munistisch ideaal van totale gelijkheid bereikt heeft. 

Het werk was gezamenlijk. De meesten werkten op het 



CreHien v dl Rtpublick 
frrenit« V cl huidia' 5to. l t« fiffj 2 

land. Ze hadden vanouds reeds tamelijk deugdelijke 
landbouwmethoden. Aangevuld met de aanwijzingen van 
de missionarissen waren ze in staat goede opbrengsten te 
verkrijgen. Wat niet voor de eigen gemeenschap nodig was, 
werd verkocht. Van het geld werd belasting betaald, ge
reedschappen gekocht en andere benodigdheden. Binnen de 
reducties kende men geen geld. Men had het immers niet 
nodig. Velen werkten ook in de werkplaatsen en ateliers. 
Men staat versteld over de rijkdom van de kerken: beelden, 
fresco's, reliefs en fraaie ornamentiek. Kijkt u eens naar de 
afbeeldingen van de sacristie en de nis der kerk van Trini
dad. En het beeld van Ignatius. Verder leverden de werk
plaatsen vooral aardewerk, vlechtwerk, weefsels en bor
duursels. Deze laatsten werden veelal uitgevoerd naar Bue
nos Aires en zelfs naar Europa. De arbeidstijd was kort. 
Men kende een — schrikt u niet — 30-urige arbeidsweek. 
Men begon 's morgens om 9 uur, na de mis. In de middag 
was er 2 uur pauze en dan werkte men weer tot 4 of 5 
uur. De vele vrije tijd besteedde men aan sport, muziek, 
feesten en krijgsspelen. Ook de godsdienst nam in het da
gelijks leven een voorname plaats in. Elke dag was er Mis 
met preek, men bad de rozenkrans en drie keer per dag het 
Angelus. Dit alles had even vanzelfsprekend een plaats in 
hun leven gekregen als het werk en de ontspanning. De zon
dag werd gevierd met een gezongen Hoogmis, vaak meer
stemmig, en Vespers in de namiddag. De plechtigheden 
konden gerust lang duren, men verveelde zich niet. Het 
was immers de dag des Heren. Dit klinkt voor ons als een 
sprookje. We kunnen ons niet voorstellen, dat dit voor zo'n 
grote groep mensen mogelijk is. Toch was het zo. Tal van 
onverdachte berichten getuigen het. 

Een sterk familieleven zorgde voor het evenwicht in 
deze collectieve maatschappij. Elke familie had zijn eigen 
huis, dat hij in gebruik kreeg van de gemeenschap. De 
jonge mensen trouwden vroeg — jongens met 17, meisjes 
met 15 jaar. Zij waren vrij in hun keuze. Naar het schijnt, 
kwamen overspel, echtbreuk en andere vergrijpen tegen de 
goede zeden weinig voor. Buiten de familie was er een 
strenge scheiding tussen mannen en vrouwen. 

In 1750 bereikten de reducties hun hoogtepunt. Toen 
kwam de politiek de orde verstoren. Bij het grensverdrag 
van 1750 tussen Spanje en Portugal werden 7 reducties aan 

Portugal toegewezen. De Guaranis weigerden. Tot 1756 
hielden ze de strijd tegen Spanjaarden en Portugezen 
vol. Toen werden ze verslagen. Ze verlieten hun woon
plaatsen en sloten zich aan bij de andere reducties. In 
1768 kwam de grote ramp. Bij koninklijk besluit werden de 
jezuïeten verbannen. Tegelijkertijd werd aan de Guaranis 
een aanlokkelijk ontwikkelingsplan voorgesteld. 

Het bleef bij een belofte. De werkelijkheid viel heel anders 
uit. De Guaranis werden door handelaren, kolonisten en 
ambtenaren bedrogen, lastig gevallen en uitgeplunderd. Ze 
kwamen in verzet. Er volgden strafexpedities, reducties 
werden in brand gestoken en grote groepen vermoord of 
gedeporteerd. Alleen de reducties gelegen in het tegen
woordige Paraguay (afb. 2) werden met rust gelaten. 
Maar ook daar kwam het verval, nu de leiders ontbraken. 
Het definitieve einde kwam in 1848, toen Lopez, de dictator 
van Paraguay, het gemeenschappelijk bezit ophief en alle 
gebouwen en landerijen opeiste voor de staat. Daar nie
mand nog naar de reducties met hun prachtige kerken om
keek vervielen zij de een na de ander tot ruïnes. De laatste 
jaren zijn er echter plannen gemaakt om enkele van de best 
bewaard gebleven reducties te herstellen. Om deze te fi
nancieren werd ondermeer in 1955 een grote serie met af
beeldingen van deze „Ruinas Jesuiticas" uitgegeven. We 
zien ruïnes van Trinidad, Santa Maria, Santa Rosa, San 
Cosme en Jesus. 
Trinidad. Dit was de grootste reductie van Paraguay. De 
kerk werd in 1745 gebouwd onder leiding van Broeder Juan 
Bautista Primoli, hun beste architect. Hij bouwde o.a. ook 
in Buenos Aires en Cordova. De kerk is gebouwd van ge
houwen steen, zonder kalk of cement. Het hele gebouw 
steunde op een paar bogen. Toen naderhand een onkundige 
administrateur deze liet weghalen, stortte alles in. Van Tri
nidad vindt men thans het grote plein met een paar huizen. 
De zware vierkante toren staat er ook nog, begroeid met 
struikgewas en bomen. Hij is afgebeeld op de 5 c. en 2 G. 
luchtpost. Yv. 511 (afb. 3) ,en Lp. 217. - (merk op, dat de 
munteenheid van Paraguay de Guarani is!) De zegel van 
20 c. (Yv. 512) (afb. 4) en luchtpost 3 G. (Yv. Lp. 218) 
toont ons een „galeria", een wandelgang, eveneens door 
struikgewas overwoekerd. Op een derde afbeelding, 25 G. 
Yv. 517 (afb. 5) zien we een nis in de kerk, waarin vroeger 
een beeld gestaan moet hebben. Tenslotte toont 50 G. Yv. 
lp. 224 (afb. 6) ons de sacristie van Trinidad, met zijn 
grote, rijk versierde poort, die toegang geeft tot de kerk. 
De deur zelf is ruim 3 meter hoog, zodat u kunt zien, dat we 
hier met een hoog gebouw te doen hebben. De versiering 
boven de poort vertoont veel indiaanse motieven. Op de 
zegel is dit niet zo duidelijk te zien, maar ik zag laatst een 
foto, waarop dit heel sterk uitkwam. (wordt vervolgd) 

3. Toren van Trinidad 
4 Galeri'i in Trinidad 
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In de loop van de maand maart 1959 werden sommige 
Nederlandse stempelverzamelaars verrast met een enigs
zins afwijkend model van de te 's-Gravenhage gebruikte 
machinestempels, welk model wij hierbij afbeelden: de da
tering is verdeeld over drie i.p.v. twee regels, terwijl de 
linkerrand van het plaatsnaamstempel uit twee stippellijnen 
bestaat. Wij zagen dergelijke afdrukken van 12, 16 en 18 
maart, alsmede van 10 en 24 april 1959. 

Bij informatie is ons gebleken, dat deze afdrukken afkom
stig zijn van de „Mark II - Facer-Canceler", een machine, 
welke ter gelegenheid van het tussen 9 en 19 maart j.1. in 
Scheveningen gehouden congres van PTT-deskundigen uit 
verschillende landen is gedemonstreerd en wel op 14 maart 
in het gebouw van het Postmuseum. Daarnaast is zij op 
bovengenoemde dagen gedurende één of enkele uren bij 
wijze van praktische proefneming gebruikt op het centrale 
expeditiekantoor aan de Rijswijkseweg te 's-Gravenhage 
voor de sortering en afstempeling van normale correspon
dentie, zowel in het normale, Nederlandse formaat envelop
pen als in langwerpige enveloppen, zoals deze veel in de 
Ver. Staten van Amerika voorkomen. 
Wij vernamen, dat bedoelde machine, welke in samenwer
king met Werkspoor te Utrecht door de bekende Amerikaan
se poststempelmachinefabriek van Pitney Bowes te Stam
ford (Conn.) is gebouwd, in staat is de normale stukken, af
komstig uit de stadsbrievenbussen — dus nadat hieruit post
stukken van té grote dikte en té groot formaat zijn verwij-

ine 

derd en de overige stukken voorlopig uniform zijn „gesta
peld", ongeacht de plaats der zegels — automatisch zodanig 
te rangschikken, dat de stukken welke met de zegels naar 
beneden door de machine lopen worden gestempeld, ter
wijl vervolgens de overige worden gekeerd en daarna even
eens worden gestempeld. Reeds een zestal van deze machi
nes, welke per uur ca 30.000 stukken kunnen verwerken zijn 
in bedrijf in het sterk gemechaniseerde postkantoor van de 
Amerikaanse hoofdstad Washington. 

Reeds eerder was er sprake van de ontwikkeling van een 
dergelijke machine, waaraan echter het bezwaar kleefde, 
dat hiervoor een duur fabrikaat postzegels met een uiterst 
dun metalen binnenlaagje nodig zou zijn. De thans ge
bruikte machine reageert echter langs elektronische weg op 
de kleuren der postzegels, zodat men hiervoor normale, 
donker gekleurde postzegels kan gebruiken. Op deze wijze 
kan ongeveer 90 pet. der stukken aldus worden gesorteerd, 
doch indien men voor de zegels speciale metaalinkt, gemag
netiseerde of fosforescerende inkt zou gebruiken, zou dit 
percentage tot 100 kunnen stijgen. 

Het is duidelijk, dat dergelijke machines bij goed function-
neren veel menselijke sorteerarbeid kunnen besparen, doch 
er zullen bij de lezers wellicht enige vragen rijzen, waarop 
wij gelijktijdig een antwoord zullen trachten te geven: 

1. Wat gebeurt er met stukken zonder zegels (dienststukken 
e.d.)? Deze worden door de machine in een andere rich
ting uitgeworpen dan de met zegels gefrankeerde. Het
zelfde geschiedt met stukken in donker gekleurde enve
loppen, waarop de postzegels dus onvoldoende contras
teren. 

2. Wat gebeurt er met stukken, voorzien van postzegels, 
waarop kleurendruk, bijv. in de afzendersvermelding voor
komt? Hierbij kan de machine inderdaad „in de war" 
raken en moet dus bij nadere sortering worden opgelet of 
de afstempeling wel de postzegels en niet alleen de recla
me heeft geraakt. 

3. Wat gebeurt er met stukken, welke te weinig gefran
keerd zijn, ongeldige zegels (eventueel zelfs buitenlandse) 
of reeds gebruikte zegels dragen? Hieruit kunnen inder
daad bezwaren voortvloeien, welke men ten dele „op de 
koop toe" zal moeten nemen resp. bij nadere verificatie, 
ook op het kantoor van bestemming zoveel mogelijk moet 
trachten te ondervangen. 

Hoewel deze machine in ons land nog niet regelmatig 
wordt gebruikt, verheugt het ons reeds thans hierover het 
bovenstaande te kunnen vermelden, aangezien de voor 
verzamelaars interessante gegevens over soortgelijke proef
nemingen in latere jaren dikwijls niet geheel of slechts met 
veel moeite te achterhalen zijn. 

Voorzover ons bekend heeft deze machine nog geen eigen 
Nederlandse naam en waar zij haar bestaansrecht ontleent 
aan de ordelijke eigenschap alle stukken recht te willen 
zetten, kozen wij voor dit artikel maar bovenstaande titel; 
misschien geeft „rechtzettende stempelmachine" nog beter 
de werking ervan aan. A. v. d. W. 
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Oudste filatelistenvereniging 
vierde 75jarig bestaan in eigen stijl 
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Is het niet een gelukkig verschijnsel, dat praktisch elke ver

eniging haar eigen wijze van ,.herdenken" en ,,vieren" heeft? 
E n dat de verschillende verenigingen niet proberen elkaar in 
dit opzicht als het ware te overtroeven? De Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars heeft op Hemelvaarts
dag (7 mei) haar 75jarig bestaan in elk geval op haar eigen 
wijze gevierd. D.w.z.: stijlvol! Al willen we daarmede natuur
lijk niets afdoen aan het stijlvolle van elke andere viering, die 
dat op haar manier evenzeer kan zijn. 

Maar onze oudste Nederlandse filatelistenvereniging heeft 
haar eigen traditie ten volle gehandhaafd en bovendien voor 
häär f eest een grote belangstelling mogen ondervinden: in vrij
wel alle zalen van Het Hof van Holland te Hilversum troffen 
we op die Hemelvaartsdag1959 filatelisten aan. 

Het feest — de herdenking, zo U wilt — begon met de al
gemene vergadering, die in een prijzenswaardig vlot tempo 
werd afgehandeld, zodat de vele afgevaardigden weldra van 
de tentoonstelling konden gaan genieten. 

En wat voor een tentoonstelling! 
De tentoonstelling 

Wat hier werd bijeengebracht — en vooral ook de wijze 
waarop dit geschiedde ■— is een bespreking in ons blad ten 
volle waard. Want het bestuur van de jubilerende Nederlandse 
Vereniging van Postzegelverzamelaars had deze gelegenheid 
— terecht — aangegrepen om, geheel in overeenstemming met 
het bekende artikel in ons jubileumnummer van vorig jaar, de 
serieuze verzamelaar met een kleinere beurs ook eens in de 
gelegenheid te stellen zijn collectie te exposeren. De studie, 
■die aan de verzameling ten grondslag lag, zou bij de beoorde
ling het zwaarst tellen, daarna de opzet van de collectie en 
tenslotte pas de mate van compleetzijn. 

Uiteraard hebben wij het verloop van deze opzet met intense 
belangstelling gevolgd. 

Voorop zij echter nog gesteld, dat alvorens de te keuren in
zendingen tot de tentoonstelling in Hilversum werden toege
laten, twee vóórkeuringen hadden plaatsgevonden: de eerste 
maal in de afdelingen zelf, de tweede maal op een gecombi
neerde tentoonstelling van enige afdelingen tezamen. Ver
schillende commissies van beoordeling hebben zich met deze 
vóórkeuringen beziggehouden. Bij informatie is ons gebleken, 
dat de verschillende commissies in hun beoordelingen praktisch 
gelijk waren: collecties, die in de afdelingen als no. 1 waren 
geëindigd, kwamen ook hogerop weer het hoogst uit de bus 
•en kregen op de eindtentoonstelling in Hilversum eveneens de 
hoogste cijfers! 

Kans voor iedereen 
Om de verzamelaars, die nog nimmer voor een tentoonstel

ling hadden ingezonden, zo veel mogelijk kansen te geven, 
■waren alle vroeger reeds bekroonden en diegenen, van wie 
reeds van tevoren vaststond, dat zij „goud" zouden verwerven, 
in een aparte klasse ingedeeld. 

Het resultaat van dit alles kon niet anders zijn dan wat vsaj 
reeds verwacht hadden: een hoogst interessante tentoonstel
ling, die —̂  ondanks het feit, dat zij naar „tijdsduur" maar 
zo kort was en ondanks ook het uitzonderlijk mooie Hemel
vaartsdagweer — terecht een overweldigende belangstel
ling trok. Dat daarbij ook het ,,speciale stempel" ruimschoots 
in die grote belangstelling deelde, ligt overigens voor de hand. 

Studeren! 
Indien wij liier vast een conclusie zouden moeten trekken, 

moet dat deze zijn: dat collecties — uitgebreid of niet, com
pleet of incompleet — altijd weer blijken pas de nnoeite waard 
te wezen ais zij liet resultaat zijn van „studie". Alleen door 
studie kan men op dit gebied iets goeds en iets moois tot stand 
brengen. En het is om deze reden, dat wij alle verzamelaars 
die plannen hebben hun collecties te eniger tijd voor een ten
toonstelling in te zenden, op het hart willen binden hun „on
derwerp" zorgvuldig en intens te bestuderen. Een raad 
overigens, die eveneens gaarne wordt gegeven aan al die ver
zamelaars, die (nog) niet naar een tentoonstelling gaan. Zon
der studie heeft verzamelen geen enkele zin! 

De receptie werd een bevestiging en een versteviging, van 
de goede en hartelijke banden van vriendschap, die tussen de 

leden onderling en met zusterverenigingen, maandblad, bond 
en autoriteiten bestaan. Waarderende woorden, bloemen en 
cadeaus waren voor het bestuur van de jubilerende Neder
landsche Vereeniging even zovele bewijzen hiervan. 

Op niveau! 
Het laatste hoogtepunt van de feestdag vormde het diner, 

tijdens hetwelk de Jury bij monde van haar voorzitter, de heer 
Mr. W. S. Wolff de Beer, de prijzen bekend maakte en uit
reikte. Deze complimenteerde daarbij in de eerste plaats de 
jubilerende vereniging met dit initiatief: een opzet, die hij 
als volkomen geslaagd beschouwde ook al omdat diverse leden, 
die nog nooit iets hadden tentoongesteld, nu de gelegenheid 
hebben gekregen naar voren te komen. Verschillende van hen 
blijken reeds een voldoende peil te hebben bereikt om op na
tionale, enigen zelfs om op internationale tentoonstellingen te 
kunnen inzenden. Verder besprak de heer Wolff de Beer waar 
mogelijk verschillende der inzendingen. 

Eerstedagsenveloppe . . . . voor iedereen 
Ook had de heer Wolff de Beer, die bovendien de leiding van 

de tafel op zich had genomen, in het maandblad de ,.opsporing" 
van de zg. ,,eerstedagsenveloppe" van 1 januari 1852 met grote 
belangstelling gevolgd. Tot dit moment had ook hij gemeend 
met een grote zeldzaamheid te doen te hebben. Maar in samen
werking met de redactie van het Maandblad, wilde de Neder
landsche Vereeniging op deze jubileumdag ,,afrekenen" met 
deze „waangedachte": voor alle disgenoten was, naast de 
speciale enveloppe met het ,,stempel van de dag" zo'n eerste
dagsenveloppe 111852, zij het dan gereproduceerd, aanwezig. 
In kleuren gereproduceerd overigens: keurig in één woord! 

Dank 
Ook aan tafel voerden natuurlijk vele sprekers het woord. 

Zij allen werden door de voorzitter, mr. C. M. Loef, in diens 
dankwoord betrokken: dank voor de grote belangstelling en 
de steeds ondervonden vriendschap en een vurige wens voor 
de voortzetting daarvan in de komende jaren. Een speciaal 
woord van dank werd nog gericht tot de heer Sprenger, direc
teur van „Het Hof van Holland", die niet alleen zijn hele 
,,huis" ter beschikking had gesteld van de feestvierende filate
listen, maar bovendien een diner had verzorgd, zoals voor de 
deelnemers hoogst zelden of misschien zelfs wel nimmer ge
serveerd is geweest. 

7 Mei 1959 zal door de deelnemers aan deze jubileumdag 
nog héél lang gememoreerd worden als een dag, waarop onze 
oudste vereniging van postzegelverzamelaars haar 75jarig be
staan op waardige èn stijlvolle wijze vierde! 

 " ^ ■ 

ZCLfi IN 2IJN VAKANTie KAN MIJ HCT ItlCT LATCU. 
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VERZAMELT U OOK NEDERLAND EN 0.6. ? 
Van de stempels rest ons nu nog te bespreken de periode 

van 1830 tot 1880, het tijdperk waaruit men nog dikwijls 
brieven tegen een betrekkelijk „zacht" prijsje te pakken 
kan krijgen. Daarna, in het julinummer dus, hopen we 
van ons zijpad der stempels weer terug te keren naar 
de hoofdweg: de Nederlandse emissies, waarbij dan dus 
eerst die van 1872 aan de beurt komt. 

Onjrefrankeerde brieven 
In 1829 worden hiervoor de dagtekeningsstempels inge

voerd, met in letters gespelde namen van de maanden. 
Pas in 1837 verschijnen de stempels, waarin de maanden 
met hun cijfer werden aangeduid. Van elk van deze stem-
pel-typen laten wij hieronder een voorbeeld in reproduktie 
volgen. 

Later kwam het z.g. „franco half-rondstempel" <het „fran
co" dus verwerkt in het stempel), met en zonder jaartal: 

FRANCO rjjAwco FRANCO 

In 1859 werd het stempel „Franco in kastje" ingevoerd^ 
dat voordien (sedert 1855 n.1.) al bij de Spoorwegen in ge
bruik was, waarmede de zegels op binnenlandse brieven 
vernietigd moesten worden, waarnaast dan nog de vertrek-
stempels werden geplaatst. Deze „franco in kastje" stem
pels werden óók gebruikt voor gefrankeerde brieven, die 
voor het buitenland bestemd waren en die niet van postze
gels voorzien waren. 

IFRANCOI 

Het jaar 1850 brengt weer een nieuwigheid: het rondstempel 
gaat naast de datum — of liever daaronder — ook het jaartal 
vertonen, eerst in z.g. Egyptische letters (links), later in 
groteske letters (rechts). Ook hier weer van elk een afbeel
ding: 

De Egyptische letter, ook wel sierletter genoemd in dit 
verband, heeft v-ersieringen, „dikke" en „dunne" poten en 
maakt ook een meer gedrongen indruk dan de groteske 
letter. 

In 1857 werden aan de Spoorwegpostkantoren z.g. halte
stempels verstrekt, bijv.: 

ARNHENI. E D E . 

Administratieve tekens en stempels. 
De administratieve tekens of stempels vormen natuurlijk 

weer een heel aparte rubriek, waarin thuishoren: 

Verder kan men op de brieven aantreffen de BESTEL-
LERS-stempels. 

E D N A 
E D N A 

= Egyptische letter 

Groteske letter 5 E ^ 

D33! 
Gefrankeerde brieven. 

Voor gefrankeerde brieven gebruikte men het rondstem
pel met daarnaast nog een appart franco-stempel, bijv.: 

DELFT & 
FRANCO 

en ook de stempels: 

2in) FRANCO 
NA POST T I D. 
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„Takje" en „Nnmmerstempels". 
In 1865 verschijnt het stempel, dat in verzamelaarskrin

gen als „Takje" bekend staat. 

en het volgend jaar 1866 kwam voor aangeboden druk
werken het stempel „Franco takje" in gebruik: 

De „nummerstempels" werden per 1 april 1869 ingevoerd 
als vernietigingsstempels voor de postzegels, waarnaast dan 
de in gebruik zijnde vertrekstempels op de converts wer
den geplaatst. Ook hiervan laten wij een voorbeeld in repro
duktie volgen: 

■ \ 

Na hetgeen wij tot dusver al over het onderwerp stempels 
hebben verteld — en dat was natuurlijk nog maar heel 
summier! — zult u al wel begrepen hebben, wat aanvanke
lijk toch niet zeer voor de hand lijkt te liggen: 

Er zijn voor Nederland méér verschillende stempels dan ver
schillende postzegels!!!!! 

Oude brieven. 
Indien u zich zoudt willen toeleggen op het verzamelen 

van oude brieven, is het dan ook vrijwel onmogelijk alles 
bijeen te brengen. Zo zal dus, evenals bij het verzamelen 
van postzegels overigens, een zekere beperking beslist ge
boden zijn. Het tijdvak 1813—1852 (of tot 1880) biedt in 
elk geval vele interessante mogelijkheden. Dit tijdperk is 
o.a. zeer merkwaardig door verschillende verschijnselen 
die zich er in voordeden, zoals de geleidelijke toeneming 
van het briefverkeer, de overgang van paardenposttrek
schuitdiligence naar Spoorwegen (treinstempels), de ver
schijning van de frankeerzegels voor gefrankeerde brieven 
in 1852, terwijl de verzending van ongefrankeerde brieven 
nog op de oude voet bleef doorgaan en pas in de zeventiger 
jaren geleidelijk terugliep. 

Specialiseren. 
Hoe een verzamelaar een beperkt (afgesloten) gebied 

bijeen kan brengen, hangt veelal af van het inzicht van 
deze verzamelaar of van het toevallig kunnen bemachtigen 
van een begincollectie. Onlangs mochten wij in Den 
Bosch luisteren naar een lezing van de heer Bernsen, die 
uitsluitend de stempels van 'sHertogenbosch behandelde. 
Afstempelingen dus van een bepaalde plaats. Dit kan na
tuurlijk uitgebreid worden tot meer plaatsen of zelfs tot een 
gehele streek of provincie. 

Ook kan men alleen bepaalde stempelgebieden (nu niet 
geografisch gedacht bij het woord „gebieden"!) als bijv. 
uitsluitend langstempels, rondstempels, uitsluitend gefran
keerde of ongefrankeerde brieven. Franco met en zonder 
omlijsting enz. gaan verzamelen. Of speciaal drukwerken; 

tot 1869, altijd zonder zegel (zie wat hierover enige maanden 
geleden in ons blad geschreven werd bij de behandeling 
van het onderwerp „drukwerkzegels"). Aangetekende brie
ven kunnen ook een interessant onderwerp voor een verza
meling vormen, evenals bijv. de stempels van de grenskan
toren, in Nederland, binnenkomende zeepost, de distribu
tiekantoren (zie in het meinummer het artikel van de 
heer Korteweg. Nog weer andere mogelijkheden liggen bijv. 
in de Zuidelijke Nederlanden van 1813 tot 1830 (toen nog 
echt Nederland, al eens eerder in dit blad onder de loep 
genomen: jubileumnummer 1958), de Tiendaagse Veldtocht, 
de bezetting door België van Nederlandse plaatsen (o.m. 
Venlo en Valkenburg met Belgische poststempels). 

U ziet: er is keus genoeg! 
Maar ook zonder een uitgebreide speciaalverzameling brie

ven te willen bijeenbrengen, is het reeds van het allergrootste 
belang, dat in een „gewone" Nederlandverzameling oude 
brieven met en/of zonder zegels zijn opgenomen. 

Van de bestaande Nederlandse aanduidingen en stempels 
op brieven hebben wij nu een héél, héél klein gedeelte in 
vogelvlucht besproken. Zoals deze gehele artikelenreeks 
"Verzamelt u ook Nederland en O.G.?" slechts bedoeld is 
u te wijzen op allerlei mogelijke interessante facetten van 
dit gebied, mogen ook de bijdragen over het onderwerp 
„Afstempelingen" niet als een „handleiding" bij de studie 
gezien worden. Nogmaals: in vorige artikelen hebben wij 
reeds werkelijke s t u d i e b o e k e n op dit gebied genoemd. 

Let op uw saeck . . . . 
Hiervóór hebben wij gewezen op de betekenis van de 

min of meer „oude" stempels. Maar wat op dit ogenblik geldt 
voor die oudere brieven, n.I. dat ze steeds in prijs zullen op
lopen omdat de vraag groter is dan het aanbod, zal binnen 
afzienbare tijd óók gelden voor de nieuwere stempels. Dage
lijks komen er nieuwe stempels bij, maar ook dagelijks wor
den duizenden en duizenden enveloppen vernietigd. 

En tóch moeten deze nieuwere stempels voor onze nako
melingen het vervolg vormen op hetgeen reeds voordien 
is bijeengebracht. 
Daarom: 
WEET WAT U VERZAMELT, maar 
WEET OOK WAT U VERNIETIGT!!!! 

»a veilTfiOOUIT DB B£tVAU/'V6 NieT.,., 

VOOR DE BOEKEXPLAXK 
The Numeral Cancellations of the British Empire, compiled 

by Rev. H. H. Heins, published by Robson Lowe Ltd., 50 Pall 
Mall, London S.W. 1. Een boekwerk van 63 biz., in karton. 

Pakistan, Overprints on India 194849; by Col. D. R. Martin, 
Royal Engineers (Retd.). Uitgaven van Robson Lowe voor
meld. Prijs 30/ of I 4.40. 92 bladzijden, in linnen band. 

A Glossary of Abbreviations found on Handstruck Stamps, 
compiled by Leslie Ray. Uitgave van Robson Lowe voor
noemd. Prijs 7/ of % 1. Een werkje van 12 biz., in slap karton. 

A Review 19571958. Uitgave van Robson Lowe voornoemd, 
houdende overzicht over gehouden belangrijke veilingen. 
Prijs II of % 0,30. 56 bladzijden in, slap karton. 

Roman States and Vatican City, specialized Stamp Cata
logue, Bolaffi 1959. Uitgave van S.C.O.T. Via Roma 101, 
Turijn (It.). Prijs 12/6 d. of % 1,75. 96 bladzijden, in karton. 
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Nederland 
Rubriekredacteur: 

J Eijgenriam. 

Nieuwe Haven 123-a, 

Schiedam. 

Nogmaals de opdruk 12 op 10 et uitgifte 1958. 
In het Ned. Maandblad voor Philatelie van november en 

december j.1. maakten wij bijzonderheden bekend over deze 
opdruk-uitgifte welke o.m. waren ontleend aan gegevens die 
ons welwillend waren verstrekt door het Hoofd van de afd. 
Controle Postwaarden te Haarlem (zie pag. 233 van het num
mer van november j.1.). 

Wij hadden verwacht, dat een groot aantal onzer lezers op 
deze kwestie zouden hebben gereageerd. Mogelijk is de oor
zaak te zoeken in het feit, dat beschikbaar materiaal, hetwelk 
— naar achteraf blijkt — uiterst schaars is, daar ongebruikte 
vellen of veldelen van deze toch vrij gewone opdruk bijna niet 
te achterhalen zijn, niet meer voorhanden was. 

Bij gebrek aan nadere gegevens zouden wij geen aanleiding 
hebben gevonden op deze aangelegenheid nader terug te komen 
ware het niet, dat wij eind maart j.1. van de heer H. Koop
man te Amsterdam een schrijven mochten ontvangen van de 
volgende inhoud: 

,,Hiermede wil ik gaarne even terugkomen op Uw artikel 
In het Maandblad van november j.1. over de opdrukken 12 op 
10. U schrijft o.a. dat de 2 met lange voet vrij willekeurig 
over het vel verdeeld is, maar m.i. is dit niet waar. Op de 
plaats (zegel 1 van het vel) kan ik geen lange voet ontdekken, 
doch wel zoals U schrijft op de nummers 106/7; 116/17; 126/27; 
136/37; 146/47, hetgeen er dus op neerkomt dat een verticaal 
blok van 10 zegels ontstaan is. Ze zitten dus alle bij elkaar. 
Ten slotte kan ik U mededelen, dat de dubbele opdrukken 
eveneens etsingnr. L 26 hebben, waarbij dus ook deze typen 
(2 met lange voet) op dezelfde plaats voorkomen." 

Deze brief verraste ons in bijzondere mate. Wij hadden 
immers verschillende vellen of veldelen met etsing L 26 onder 
ogen gehad waarbij de 2 met brede voet steeds aanwezig was 
op de in het november-nummer aangegeven plaatsen. De heer 
Koopman was zo vriendelijk ons zijn vel voor te leggen, waar
bij wij mochten constateren dat zijn zienswijze volkomen juist 
bleek te zijn, zodat wij met tenminste twee verschillende zet-
tingsvormen van deze opdruk met etsing L 26 rekening dienen 
te liouden. Ontbreekt de zegel met brede voet bij zegel 1 van 
het vel, dan komt deze type voor bij zegel 147, aldus een 
plaatsverwisseling met de door ons in het november-nummer 
beschreven zettingsvorm. Zeer tot ons leedwezen beschikken 
wij niet over gegevens om op de volgende vragen het juiste 
antwoord te geven nl.: 

Hoe komt het, dat op de vellen met etsing R 26 nimmer de 
zegel 2 met brede voet werd gevonden? 

Moeten wij hieruit opmaken, dat er zowel een Li(linker) als 
R(rechter) opdrukvorm ieder van 200 zegel-opdrukken in ge
bruik was ? Hoe klopt deze veronderstelling dan met de mede
deling van het Hoofd van de afd. Controle te Haarlem, dat 
overcomplete vellen door de postkantoren geretourneerd, even
eens werden overdrukt ? Dit waren toch slechts vellen van 200 
zegels, dooreenetsing L. en R, waarvoor een drukvorm van 2 x 
200 stuks niet bruikbaar was. Indien slechts één drukvorm 
van 200 zegels in gebruik was, kan het niet anders of zowel 
bij etsing L als bij etsing R moeten dezelfde opdrukvariëteiten 
voorkomen. 

Hoewel wij ernaar streven in deze rubriek zoveel mogelijk 
gegevens vast te leggen over nieuwe uitgiften frankeerzegels 
van eigen land, zullen wij tot onze spijt het antwoord op boven
staande vragen schuldig moeten blijven, daar wij niet kunnen 
beschikken over betrouwbare gegevens die betrekking hebben 
op de aanmaak en druktechniek onzer postwaarden. 

Wij moeten dan ook volstaan met het geven van een schema 
van een compleet vel van 200 zegels etsing L 26 van de twee 
bekende zettingen met de plaats in het vel van de 2 met brede 
voet alsmede van enkele andere in het vel voorkomende varië
teiten. 

en 

Hl 

H 

Vel van 200 zegels 
Etsing L 26 

Verklaring der tekens: 
2 z= 2 met brede voet 
2* :::: idem, idem doch niet 

regelmatig 
N = nauwe afstand tussen 

1 en 2 
C zz: nauwe afstand tussen 

drie streepjes en C 
W = wijde afstand idem, idem. 
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£tsing en plaatnumniers. 
Gedurende het tijdvak 1 januari t/m 30 april 1959 werden 

de volgende etsing en plaatnummers gebruikt: 
portzegels 

frankeerzegels 

50 et 
40 et 
ƒ!,— 

4 et 
8 et 

12 et 
20 et 
50 et 
ƒ!,— 

etsingnummer 

plaatnumraer 

L,.R. 
LR. 
LR. 
L.R. 
L.R. 

3 
3 
3 

26 
2 
7 
4 
5 

19 

Beaoekt JVaiionale ttuiidag 
op 27 juni - Amersfoort-Zuidsingel 
gebouw Vrijz. Herv. Vereniging 

Speciale enveloppen (700 jr. A'foort) en gelegenheidsstempel 

180 



Ned. Nieuw-Giiinea, Unie-Staten, Ned. Indie en 
Rep. Indonesia (tot 10.8.'54). 
Kubriekredacteur: 
A. J. Uylen, Herrn. Heijermanslaan 6, Eindhoven. 

NEDERLANDS NIEUW GUINEA 
Ter aanvulling van ons voorlopig bericht in het vorige num

mer op blz. 137 geven wij thans de volledige tekst van: 
Dienstorder H 296 dd. 22 mei 1959 van de Nederlandse PTT. 

1. De Postadministiatie van Nederlands Nieuw-Guinea zal 
binnenkort 3 nieuwe frankeerzegels (zonder bijslag) uitgeven 
met de afbeelding van een kroonduif. 
2. Een hoeveelheid van deze zegels zal binnenkort door hoofd-
controlepostwaarden aan de kantoren, waar een filatelisten
loket is opengesteld — zie art. 15 van de Postgids — worden 
toegezonden. Eventueel meer benodigde exemplaren kunnen 
bij hcp worden aangevraagd. 
3. De zegels zijn ontworpen door de heer André van der Vos
sen te Overveen, die ook de tekst en de waardecijfers heeft 
verzorgd. Ze zijn uitgevoerd in 3 kleuren offset en gedrukt 
door de N.V. Joh. Enschedé & Zonen, Grafische Inrichting te 
Haarlem. 
4. De beschrijving van de zegels luidt a.v.: 

waarde 

7 cent 
12 cent 
17 cent 

afbeelding 

kroonduif 
kroonduif 
kroonduif 

kleuren 

terra, blauw, paars 
groen, blauw, paars 
lila, blauw, paars 

verkoopprijs in 
Nederlandse munt 

7 cent 
12 cent 
17 cent 

De beeldgrootte is 21,2 x 28,55 mm; de zegelgrootte: 24,2 x 
31,55 mm. 
5. De zegels mogen — rekening houdende met de openstel-
hngstijd van het filatelistenloket — van 1 juli 1959 af worden 
verkocht. 

SURINAME 
De Nederlandse PTT meldt in Dienstorder H. 286 van 14 mei 

jl. dat de Surinaamse „Thalia"-postzegels, uitgegeven ter ge
legenheid van het 120-jarig bestaan van het toneelgezelschap 
„Thalia", tot en met 30 juni a.s. aan de filatelistenloketten 
mogen worden verkocht. 

VEILINGE]% 
Het veilingseizoen 1958/59 loopt langzamerhand ten einde. 

Naar het ons voorkomt, kunnen zowel H.H. veilinghouders als 
kopers bijzonder tevreden zijn, daar de tijdens het afgelopen 
seizoen gehouden veilingen bijna zonder uitzondering uitblon
ken door veel belangrijk materiaal dat onder de hamer werd 
gebracht. Niet zelden werden „kleine" en „grote" zeldzaam-
beden opgenomen tegen prijzen die de catalogusnoteringen 
ruimschoots overtroffen. Vooral zegels op gehele brief en zeld
zame afstempelingen waren zeer in trek en vonden gretig 
kopers. 

Onze Nederlandse veilingen mogen zich de laatste jaren in 
steeds grotere internationale belangstelling verheugen. Het ge
volg hiervan is, dat ook de noteringen van nederlandse zegels 
zich bewegen op internationaal niveau, waaruit duidelijk blijkt 
dat de filatelie een bloeiend tijdperk doormaakt. 

Rest ons nog de gedurende de laatste maanden gehouden 
voornaamste postzegelveilingen in herinnering te brengen: 

10/11 april R. Postema. Nederland en O.G. Europa (Bijzonde
re kavels O. Duitse staten. B. Europa). 

15/18 april De Nederlandse Postzegelveiling (Nederland en 
O.G. Europa en B. Europa waaronder zeldzaam 
aangeboden kavels). 

25 april Koopman en van Gelder. (Ie Veiling van ± 700 
kavels Nederland en O.G. Europa en B. Europa 
met vele zeldzame kavels. Wij mogen niet ver
zuimen deze nieuwe firma, die te Amsterdam haar 
veilingen houdt, reel succes toe te wensen). 

Stempels 
Rubriek redacteur: 

A. van der Will igen, 

Laan van Poot 194, 's-Gravenhage 

GELEGENHEIDSSTEMPELS 
In het auto-postkantoor, dat van 12 t/m 14 mei j.1. op een 

voor het publiek toegankelijke plaats in het Marine Vlieg
kamp Valkenburg (Z.H.) was opgesteld, werd een speciaal 
poststempel gebruikt (hierbij afgebeeld) ter gelegenheid van 
de „Tour van Valkenburg ZH". 

Voorts was op 13 mei j.1. in het Kurhaus-hotel te Scheve-
ningen een tijdelijk bijkantoor gevestigd, dat ter gelegenheid 
van het jubileum-congres van de KABO (Katholieke Bond 
van Overheidspersoneel) een speciaal poststempel en speciale 
aantekenstrookjes gebruikte. 

Tenslotte werd ter gelegenheid van de 35e Annual Con
ference of the Dickens Fellowship, gehouden op 19 mei j.1. in 
Hotel Krasnapolski te Amsterdam, aldaar een tijdelijk bij
kantoor met speciaal poststempel gevestigd. 

^v jNLKe^ 

^ r> / A . "v A 

«rdAV*^ 

-% 

MACHINESTEMPELS 
De bekende stempelvlag ter aanbeveling van de verkoop 

van zomerzegels wordt dit jaar gebruikt te Amsterdam C.S., 
Apeldoorn, 's-Gravenhage, Rotterdam CS., Tilburg en Val
kenburg (Lb.). 

Tot 1 juli a.s. zal te Almelo in gebruik zijn een speciale 
stempelvlag voor de aldaar te houden „Braderie", van welke 
vlag wij in het volgende nummer een afbeelding hopen te 
geven. 

TYPENRADERSTEMPELS 
1-5-1959 Gevestigd: bijpostkantoor Amsterdam-West UI. 

Hulppostkantoren Goedereede en Spaamdam wer
den poststation. 
Poststation Capelle a/d IJssel-Oost werd vervan
gen door een postagentschap Rotterdam-Capelle 
a/d IJssel-Oost. 

28 april van Dieten (Nederland en O.G. vele aantrekkelijke 
kavels Europa en Buiten Europa). 

9 mei R. Postema (Nederland en O.G. Europa en B. 
Europa). 

2 juni J. K. Rietdijk n.v. (Bijzonder uitgebreid Nederland 
en O.G. Europa en B. Europa). 

8-9 juni van Dieten (Een zeer bijzondere veiling met uit
sluitend Nederland en O.G. o.m. 3e emissie, typen 
en tandingen, zowel ongebruikt als gebruikt, de 
zeldzame proefporten enz.). 
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Rubriekredacteur; 1 

) C E M Dellenbag. 

Statenweg 172-c. 

Rotterdam-4 

Luchtpost 
N E D E R L A N D 

Ie KX.M.-retourvIucht Saigon-Amsterdam, 2 apri l 1959 
Op 2 april jl. had de Ie retourvlucht p laa t s op de lijn Am

sterdam-Saigon, v.v 
De s tukken dragen een speciale afstempeling in rode kleur 
(kasts tempel) met Inschrift: „Première Liaison Aérienne/Sai-
gon-Amsterdam/2 avril 1959/par K.L.M."; VS Saigon/Vietnam, 
2-4-'59-15 en AS Amste rdam CS. 3-4-'59-22. 
I e K.L.M.-vlucht Amsterdam-Tunis , 16 apri l 1959 

Op 16 april j l . werd Tunis opgenomen in de K.L.M.-lijn naa r 
Tripoll. Wij geven hierbij een verkleinde afbeelding van een 
speciale enveloppe, die met de I e vlucht Amsterdam-Tunis 
werd vervoerd. AS Tunis 16-4-'59. De spec, enveloppen dragen 
de da tum 2 april, doch de vlucht had eerst op 16 apri l p laa t s 

,^ '^u^ 

'-o?T^b^° 

Oirec\etjr Rcgionni KLM 

i/gnes j^enennss Royaics Nf^^-lmdaises 

TUNIS 
Tunisis - I L,Apv . V-

De Ie retourvlucht Tunis -Amste idam had op 17 april jl 
p l aa t s ; AS Amste rdam CS 17-4-'59-21. De s tukken dragen 2 
spec, afstempelingen, waarvan wij hierbij de afbeeldingen 
geven. 

Door de opname van Tunis in de K.L.M.-lijn naa r Tripoll 
was het op 17 april jl. ook voor het eerst mogelijk post van 
Tripoll naar Tunis mede te geven. VS en AS 17-4-'59. De s tuk
ken dragen een spec, afstempeling in blauwe kleur waarvan 
W13 hierbij een verkleinde afbeelding geven 

DUITSE BONDSREPUBLIEK 
Lufthansa 

Op 1 april jl. had de Ie vlucht Munchen-Milaan p laa ts door 
de Lufthansa; spec, enveloppen. AS Malpensa Aeroporto/Va-
rese/1-4-1959. (vliegveld van Milaan) . 

OOSTENRIJK 
Ballonpost 

Van de 21ste bal lonvaart geven wij hierbij een verkleinde 
afbeelding van een speciale kaa r t , welke met deze vaar t werd 
vervoerd AS Wulkaprodersdorf 18.V.59-16. Speciale afstem
peling Wien 101 ,,Sudetendeutscher Tag 1959" 

SCANDINAVIË 
S.A.S. 

Op 4 april jl. had de I e vlucht Stockholm-Mallorca in regel
mat ige dienst p laats . Speciale afstempeling in groene kleur: 
„Stockholm/Palma de Mallorca/afb. vliegtuig/SAS/First regu
lar fl ight" AS Pa lma de Mallorca 5.4.'59-3M. Speciale enve
loppen. 

Ook vanaf Kopenhagen werd post vervoerd met deze I e 
vlucht, AS als boven. Speciale enveloppen. 

Op 15 mei j l . had de Ie vlucht Kopenhagen-Cairo door de 
SAS plaa ts met een s traalvl iegtuig van het type „Caravelle". 
Spec VS "Kobenhavn Lufthavn/15-5-'59/embleem SAS/1, ordi-
naere/jetfly/Kobenhavn-Cairo". Speciale enveloppen. AS Cairo 
Airport 16.5.59-9. 

Ook uit Stockholm werd met deze vlucht post vervoerd. 
Speciale afstempeling in violette kleur: „Stockholm-Cairo/afb. 
Caravelle-vliegtuig/SAS/First Jet-Caravelle Flight". Speciale 
enveloppen 

K. L. M. ^^v^ 
n O V A i . DUTCH AIRL-IIMES 
EL A O U N I A A I R P O R T 
T U N 1 S 

~*^- , 
I 

— • — -
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ie Oplage-
zegels 5. 6. 7. 

SURiNAME 
OPDRUK 8 c. OP 2 7 % c. 

In ons vorige nummer hebben wij op blz. 152 een artikel 
opgenomen van de hand van Mr. J . C. A. M. van Hal, 
waarin de verschillen van de beide opdrukvormen van 
bovengenoemde uitgifte werden behandeld. Wij geven 
nu hierbij de afbeelding van enige veldelen dezer beide 
oplagen ter verduidelijking van het daar geschrevene. 

ie Oplage: 
zegels 3 1 - 4 0 

en 4 1 - 5 0 

2e Oplage: k 
zegels 5 - 11 

en 4 5 - 5 0 

P n t f i l l l l l l l l l l ' K d t 

»•••••«»•»•««»«•*• 

l i*«MlMkMMy£l£kM^^Mi*a««ä^ 



ngeuêve 

E U R O P A 
B E L G I Ë 

In de serie postpakketzegels (Colis postaux) versche
nen enkele zegels van vroegere uitgiften in het Mer-
curiustype met opdruk van een nieuwe waarde: 
20 ¥ op 19 F zwartgrijs 
20 F op 22 F karmijnrood. 

D U I T S L A N D 
Bondsrepubl iek 

10-4-59. In de nieuwe serie postzegels voor gewoon 
gebruik met het portret van president Heuss verscheen 
y (pi) blauwgroen. 

6-5-59- De loo-jarige startdag van de natuurvorser 
Alexander von Humboldt (1769—1859) werd herdacht 
op een postzegel in p laatdruk met frankeergeldigheid 
tot 31-12-1960. Oplage 20 mil joen. Zegelontwerp van 
Herber t Kern en gravering van Egon Falz . Papier met 
watermerk DBR en kamtanding 14. 
40 (pfl donkerblauw, por t re t . 

D e m o c r a t i s c h e Republiek 
f i S - S g - Ter gelegenheid van de Conferentie van de 

ministers der Posterijen der socialistische landen ge
houden te Berlijn, verschenen 2 postzegels in gelijke 
tekening, vertonende een posthoorn waarboven ,,OSS-
1 9 5 9 " en waaronder , , B e r l i n " . OSS is de afkorting van 
, .Organisation des Sozialistischen Verbindungswesens ' ' . 
Het zegelontwerp is van Horst Klöpfel te Potsdam-
Babelsberg; rasterdiepdruk van de V . E . B , te Leipzig 
op papier met watermerk DDR-kru isb loem; zegelaf
meting 27 X 32 m m . (beeldmaat 23 x 28 m m ) . 
20 (pf) rood, geel en grijs 
25 ,, b lauw, geel en grijs. 

Dit laatste zegel is in kleine oplage. Een officiële 
eerste dag-enveloppc werd hiervoor uitgegeven. 

I A U A A A A A U ^ A A I 

WeÄt-Berlijn 
10-4-59. Evenal i m de Bondsiepubliek verscheen hier 

in het nieuwe type poi t re t van president Heuss: 
7 (pf) blauwgioen. 

6-5-59- Evenals i n d e Bondsrepubliek verscheen hier 
een /.egel ter herdenking van Alexander von Humbold t . 
Oplage 4 miljoen. 
40 (pf) olijf en zwait , por t re t . 

11-5-59 De lode verjaardag van de opheffing van de 
luchtbrug die tijden*^ de Russische blokkade van 23-6-
I94-'Ï tot 4-5-1949 werd onderhouden, werd herdacht 
op een postzegel in een oplage van 5 miljoen: 
25 (pf) steenrood en grijs, luchtbrugmonument op de 

luchthaven Terapelhof. 

S a a r l a n d 
6-5-59- Overeenkomstig de Bondsrepubliek verscheen 

ook hier het zegel ter herdenking van Alexander von 
H u m b o l d t , doch met de toevoeging Saar land . Oplage 
1.200.000 s tuks . 
15 Fr. b lauw, por t re t . 

E N G E L A N D 
De in ons vorige iiuinnier op blz, 1^4 gedane mede

deling inzake de postzegels met het nieuwe watermerk 
behoeft enige aanvul l ing. Verschenen zijn n l . ook de 
41/j en 9 d , terwijl de 2̂ /2 rf- in postzegelboekjes voor
komt , rnaar nog niet in vellen 

In de s4rafportserie verscheen als eeiste zegel met het 
nieuwe wateinierk de 3 d. 

FRANKRIJK 
23-5-1959 eerste verkoop op speciale kantoren, op 

25-5-Ï939 op de overige kantoren . Grote Franse tech
nische werken. Plaa tdruk in vellen van 50 zegels met 
zegelbeeldafmeting 36 x 22 mm of omgekeerd en tan-
duig 13. 
15 F bruingeel en blauwgioen, watersperring van 

Founi el Ghezza; zegelontwerp van Combet, 
gravering van Munier; eerste verkoop te Biskra. 

20 F . wijnrood, bruingeel en bruinrood, reactorcen
trum te Marcoule; zegelontwerp en gravering van 
Combet; eerste verkoop te Chusclan. 

30 F . blauw, bruingeel en groen, kaart van de olielei-
ding en boortoren te Hassi Messaoud; zegelont
werp van Conibet, gravering van Durrens; eerste 
verkoop te Hassi Messaoud. 

50 F . blauw en groen, Gebouw van het Nationale 
centrum voor Industr ie en Techniek; zegelont
werp en gravering van Combet ; eerste verkoop 
te Puteaux. 

i5-6-i95(; eerste verkoop te Boiirget ter gelegenheid 
van de Luchtvaart-salon aldaar (12—21 juni) een post
zegel van 20 F met por t re t ten van Goujon en Rozanoff, 
test-pi loten. 

15-5-1959. Beroemde personen. Zegels met toeslag 
ten bate van culturele instellingen. 
15 F . 4- 5 F . Geoffroi de Vil lehardouin. geschied

schrijver. 
15 F . + 5 F . André Le Nótre , tu inarchi tec t . 
20 F . -f ro F . d 'Alember t , schrijver, filosoof en wis

kundige, 
alle eerste verkoop te Parijs; 
20 F . -f 10 F . David d 'Angers , beeldhouwer; eerste 

verkoop te Angers. 
30 F . -i- 10 F . Auguste Bar tholdi , beeldhouwer, 

eerste verkoop te Colmar. 
30 F . + 10 F . Bichat , dokter en chi rurg; eerste ver

koop te Thoi re t te . 

G R I E K E N L A N D 
20-6-59. Uitgifte ter ere van het Epidauros Openlucht

theater , waar gedurende de laatste 5 jaren de oude tra
gedies en comedies weer worden opgevoerd in vervol 
maak te stijl . Veelkleurige rasterdiepdruk van de ,,As 
p i o t i — E l k a " Grafische Kimst Co. Ltd . te Athene, in 
vellen van 40 en 50 zegels, met zegelafmeting 26 x 4^ 
mm of Omgekeerd. 
20 lepta voorstelling van een oud theater , naai 

de tekening op een vaas van 580 v. Chr 
gevonden te Pharsala (Tbessalie) en di<-
de handtekening draagt van de teke 
ningvervaardiger op deze vaas Sophilus 
De vaas is in het Archeologisch museum 
te Athene 

50 lepta toneelmasker van klei , uit de 3de eeuw 
voor Chr. (zelfde museum) ; 

I Drachma fiui l , drum en lier gebruikt in de oudi 
theaters. De tekeningen zijn aan vazei 
ont leend; 

2,50 Drachmen beeldje in klei van een toneelspeler vai 
de Nieuwe Conit'die uit de 3de eeuw v 
Chr. (museum als boven) ; 

3,50 Drachmen het theater van Delphi , naar een te 
plaatse gemaakt schilderij ; 

4,50 Drachmen tekening van een vaas uit de 4de eeuw 
V. Chr. geïnspireerd op Euripide-
, , A n d r o m e d a " . Deze persoon staat in 
het midden en Peiseus aan de rechter 
zijde, (museum te Berl i jn); 

6 Drachmen Toneelspelers een satire- opvoerende, 
naar een tekening op een mixing-bowl 
vervaardigd in 410 v . Chr. (museum te 
Napels) . 

De Griekse posterijen stellen grat is eersle-dag enve
loppen voor deze zegels beschikbaar op voorwaarde, 
da t er een volledige serie dezer zegels op wordt geplakt . 
Zij vertonen de afbeelding van een koor-scene, terwijl 
het eerste-dag stempel een afbeelding vertoont van de 
inganc van het Epidauro= theater . 

H O N G A R I J E 
1-5-59. 1*̂ 1' heidenking van de Dag van de Aroeïd ver

schenen 2 postzegels met gelijke afbeelding van een rode 
roos. Frankeergeldigheid tot 31-1-1960. Rasterdiep-
d n i k . Zegelafmeting 44 X 44 mm (zegelbeeld 38 x 38 
mui) , papier met watermerk , , s t e r r en ' ' ; oplage 
2.100.000 s tuks getand en 20.000 s tuks ongetand. 
60 t. rood, groen en lila, roos 
1 F t . rood, groen en grijsbruin, idem. 

F.en officiële eerste dag-enveloppe met afbeelding van 
een wereldbol en vlaggen werd hiervoor uitgegeven. 

26-5-59. Verkeersniuseum-zegels. Rasterdiepdruk. 
Zegelafmeting 26 x 44 mm. (beeldmaat 21 x 39 m m ) ; 
oplage 400.000 series getand en 15.000 series ongetand. 
20 f. paars , groen, geel en grijs, een der eerste 

Hongaarse locomotieven; 
30 f. okergeel, groen en grijs, dieseltrein vervaar

digd door Ganz; 
40 f. licht groenblauw, bruin en rood, semaphore 

uit de eerste tijd der spoorwegen; 
60 f. geel, groen en lakrood, de eerste in Hongarije 

gebouwde automobiel naar ontwerp van J . 
Csonka; 

1 F t . rose, blauw en ivoorkleur, Ikarusz-autobus 
met achtermotor. 

2 F t . groen, bruin en rood, de eerste stoomboot, die 
op het Ba la ton-meer voer. 

2,50 F t . b lauw, rood, geel en groen, postkoets ; 
3 F t . blauwviolet , geel en bruin, vliegtuig vervaar

digd door Aladar Zsilvi. 

ITALIË 
13-4-59- Ter herdenking van de Wereld Bond van 

Oudged ienden verscheen een postzegel van 25 (L), 
groen, met afbeelding vaneen oude boomstronk waaruit 
een nieuwe loot is gegroeid en waaromheen verbroken 
prikkeldraad. Inschrift , ,Nobis Pax Alma V e n i " . 

22-4-59. Herdenking van de Engelse dichter George 
Gordon Byron (1788—1824) ter gelegenheid van de ont
hull ing van diens standbeeld te Rome. 
15 (L) olijfgrijs, beeld van het onthulde standbeeld. 
Zowel di t zegel als het eerstgenoemde is in verticaal 
formaat en gedrukt in staatsdrukkerij te Rome op papier 
met watermerk , , s t e r ren" . 

Nog zal binnenkort een postzegel verschijnen ter her
denking vaïi de loo-jarige geboortedag van de socioloog 
Camillo Prampol in i . Ook d i t zal een zegel zijn van 
15 L. rood, en zal het portret vertonen van deze persoon. 

9-4-59. De beide in ons vorige nummer gemelde zegels 
uitgegeven als blijk van vriendschap tussen de steden 
Rome en Pariis. verschenen op 9 apri l j l . 

LIEC H TEN STEIN 
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L I E C H T E N S T E I N * 
2371959. Nieuwe serie postzegels voor gewoon ge

bruik. Zegeiontwerpen van Prof. Josef Seger te Wenen; 
rasterdiepdruk van Courvoisier S.A. te La Chauxde 
Fonds in vellen van 25 zegels, met ptaatnuiuiners A i , 
R i , Cl en D l . en randschrift o.a . met aanduiding van 
de landschappen in het Duits , Frans en Engels. 
10 (c) leigrijs, vlaggen in de hof van het slot \ ' aduz , met 

gezicht op het Rijndal; 
20 „ karinijnrood, Rijndam; 
30 „ lakrood, het slot Gutenberg 
■io „ donkerblauw, het belichte slot Vaduz; 
60 „ Turksgroen, gezicht van Betterjoch op de \ a a f 

kop keten van Falknis . 

MALTA 
i.')459 l^e in ons vorige nummer op biz. 154 gemelde 

herdenkingszegels van hol verlenen van het Georgekruis 
aan dit eiland werden in rasterdiepdruk vervaardigd bij 
Harrison te Londen en ï i jn: 

lYz d. groen, zwart en goud; 
3 d. lila, zwart en goud; 
l /  grijs, zwart en goud. 

N O O R W E G E N 
Het 150jarig bestaan van de Kon. Noorse Landbouw

bond zal op 2 postzegels worden herdacht in gelijke 
tekening en geeft een afbeelding van de medaille welke 
voor dit jubileum werd vervaardigd. 

'45 öre, rood en geel; 
00 Öre. blauw en grijs 

mmmmmmmm 

Ü Ü S T E N K I J K 
i4'559f met frankeergeldigheid vanaf 20559. Con

gres van de Internationale Jachtraad gehouden te We
nen 20—^24 mei 1959. Zege Ion twerpen van .Adalbert 
Pi l rh ; plaatdruk van de Staatsdrukkerij in \'ellen van 
50 zegels met zegelafnieting 29,8 x 38,5 mm (beeld
maat 25,8 X 34,5 mm) en kamtanding 14% x i^^U. 
De zegels zijn: 
I S. blauwachtigrood (magenta), bolderende kor

hoen; gravering van Rudolf Toth ; oplage 5 mil 
joen; 

1,5oS. blauwgrijs, reebok; gravering van Georg Wim
mer; oplage 3 miljoen; 

2 ,4oS . groenblauw, everzwijn; gravering van Georg 
Winuner; oplage 3 miljoen; 

3 ,5oS .b ru in . heit met hcrtkoe en kalf; gravering van 
Rudolf Toth ; oplage 3 miljoen. 

26539, niet frankeergeldigheid vanaf 30559. Her
denking 150jarige sterfdag van Joseph Haydn. Zegel
ontwerp van .Adalbert Pilch, gravering van Rudolf 
Toth. Plaatdruk van de Staatsdrukkerij in vellen van 
50 zegels met zegelafmetingen als boven vermelde zegels; 
kamtanding idem; oplage 3 miljoen. 
1,50 S. bruinrood, portret . 

9659, met frankeergeldigheid vanaf 13 juni 1959. 
Uitgifte ter herdenking 150jaar Tirol . Zegelontwerp 
van Prof. Robert Fuchs en gravering van Rudolf Toth . 
Plaatdruk van de Staatsdrukkerij te Wenen. 
1,'io S. rood en wit, de Tiroolse adelaar . 

16559 ii'et frankeergeldigheid vanaf 19559. Her
denking officiële ingebruikstelling van het Oostenrijkse 
gerichte uitzendingnet. Zegelontwerp van Prof. Robert 
Fuchs, gravering van Rudolf Toth . Plaatdruk van de 
Oostenrijkse staatsdrukkerij te Wenen in vellen van 50 
zegels; zegekiplage 3 iniljoen. 
2,40 S. blauwgroen, antennemast van het cerichte 

re!.Ti«tation op de Zugspitze. 

POLEN 
8559 Paddestoelen van Polen. Zegelontweipcn van 

Czeslaw Borowczyk; rasterdiepdruk van de Staats
drukkerij te Warschau; driehoekige zegels met afme
tingen 57 X 401/2 X 4oy2 m m . De zegels zijn : 
20 gr. geel, groen en bruin, Amanita Phalloides; 
30 gr. geelbruin, rood en bruin, Boletus Luteus ; 
40 gr. lila, groen en bruin, Boletus Edul i s ; 
60 gr. groen, bruin en donkergroen, Lactarius Deli

ciosns; 
I Zl. blauw, groen, bruin en geel, Cantharellus 

Libariusi 

a,5oZL blauw, groen grijs en bruin, Psalliota Cam
pes tns ; 

3,40 Zl. grijs, groen, geel en rood, Amanita Muscaria; 
5,60 Zl bruingeel, groen en donkerbruin, Boletus 

Scaber. 
Voor d^ze zegels werden 2 ecrstedagenveloppen uit

gegeven, één met afbeelding in bruin van paddestoelen 
en één met gekleurde afbeelding van een meisje bij bo
hlen en paddestoelen. 

23559. Ter herdenking van 65 jaar t i latehstische 
act ivi tei t in Polen verscheen een postzegel van 10 Zl. 
Zegelontwerp v a n ' J . Miller in rasterdiepdruk ver
vaardigd in de Panstwowa Wytwornia Papierow Warto
sciowych te Warschau. De druk geschiedde in vellen be
staande uit 6 zegels met 6 tabs , met 3 verschillende slag
zinnen en 3 Inschriften, Zegelafmeting 26 x 52 mm, 
velafmeting 134 x 185 mm. De zegelafbeelding is de
zelfde als die van de luchtpostzegel van december 1958 
n l . het Liva kasteel. 

De uitgifte geschiedde ter gelegenheid van het 6de 
Congres van de Poolse Philatolistische Bond. 
10 zl . bruingrijs. 

ROEMENIE 
Beroemde personen uit de wereldgeschiedenis op 

wetenschappelijk gebied. Zegels voor de gewone post 
vervaardigd in rai^terdiepdruk : 
55 b . Charles Darwin (1809—1882} natuuronderzoeker; 
55 b . A. S. Popov (1859—1905) natuurkundige; 
55 b . Sholeni .\leichem (1859—1916) schrijver; 
55 b . G. F . Händel (1685—1795) componist ; 
55 b . Robert Burns (1759—1796) dichter , 
en voor de luchtpost : 
3 L. 25 Frederic JoHotCurie (1900—1958) natuur 
kundige 

R U S L A N D 

25259. Her<ienking 200jarige geboortedag Van de 
Engelse dichter Robert Burns. Zegel van 1957 ter her
denking van Burns , doch nu niet opdruk in rood 1759— 
195g. 40 k. blauw en bruin (Yv. 1939). 

25259. Herdenking van Fréric Joliot Curie, 
40 k. l ichtbruin, portret . 

25259. Herdenking 50jarige geboortedag van de 
Lithause dichter Patras Cvirka (1909—1947). 
40 k. roodbruin en zwart op geel, portret. 

14359. Vier zegels gewijd aan schrijvers. 
40 k. dramaturg en dichter A. S. Griboedov (1795— 

1829} wijnrood en veelkleurig, portret en scene 
uit zijn werk Geluk en Wijsheid; 

40 k. dramaturg . \ . N . Ostrovsky (1823—1886), violet 
en roodbruin, portret en scene ui t Waarheid is 
goed, maar geluk is beter; 

40 k. fabelschri|ver I. A. Krylov {176g—1844), geel
bruin en bruinIilla, portret en scene uit de Wolf 

in de hondenkennel; 
40 k. schrijver A. P . Tchekov (i860—1904), grijs

blauw en roodbruin, portret en scene uit De man 
in de kooi. 

20359. Herdenking 700ste verjaardag van het ver
schijnen van het gedicht , , G u l i s t an" (De tuin der rozen) 
van de dichter Sadi {Mouchariff edDin) (1184—1291): 
40 k. donkerblauw en zwart, portret en afbeelding van 

genoemd boek. 
2459. Herdenking van de Georgische schrijver prins 

S . S . Orbeliani . 
40 k. vermiljoen en zwart, portret 

10459. 300ste verjaardag van de geboorte van de 
Japanse kunstenaar Ogatha Korin. 
40 k. rood, zwart en geel, een van zijn schilderstukken. 

10459. Uitgave ter ere van de Russische lijnschepen. 
40 k. l ichtblauw, ultramarijn, lichtgeel en rood, passa

gierslijnboot OdessaBatoem; 
60 k. blauwgroen, lichtgeel en rood, passagierslijnboot 
LeningradLe Havre . 

13459 Herdenking van het lanceren van de raket 
langs de maan , op 8 januari j l . die daardoor de eerste 
kunstplaneet is geworden. 
40 k. lichtrose en bruin, route van de raket in de buur t 

van de maan; 
40 k. blauw en ultramarijn, route van de raket nabij 

de aarde gedurende de eerste 3 dagen na de lan
cering. 

17459 Herdenking 89ste verjaardag van de geboorte 
van Lenin. 
40 k. chocoladebruin, port re t . 

274'59 Herdenking van Marcel Cachin (i86g—1958) 
hoofduitgever van het Franse communistische 
blad l 'Humani t é . 

60 k. bruin , portret . 
27459. 150ste verjaardag van de geboorte van de 

schrijver N . V. Gogol (i8oy—1852). 
40 k. olijf en zwart, portret en scene uit De revisor. 

30459. lode verjaardag van de Wereld vredesbewe
ging

40 k. geel, Wit, zwart en blauw, jeugdige personen een 
vlag voerende met Inschrift , , ioe ver jaa rdag" , 
het woord , , v r e d e " komt in enige talen voor op 
gebouwen op de achtergrond. 

6559. Herdenking loojarige sterfdag van Alexander 
von Humbold t . 
40 k. sepia en violet, portret . 

8559. Herdenking 150jarige stertdag van Joseph 
H a y d n . 
40 k. erijs en bruin, por t re t . 

r S J E C H O S L O W A K l J E 

2559. Herdenking 100 jarig bestaan van de Skoda
fabrieken te Plzen, alsmede van de ter gelegenheid daar
van gehouden postzegeltentoonstelling door de arbeiders 
van de machineindustrie in die s tad . Zegelontwerpen 
en gravering van Jir i Svengsbir. Rotat ieplaatdruk van 
de drukkerij der Posterijen te Praag in vellen van 50 
zegels met zegelafmeting 23 x 41 m m . 
30 h. bruin, renaissance raadhuis te Plzen; 
60 h, violet en groen, deel van een stoom condensatie 

turbine; 
r Kcs. blauw, St . Bartholomeuskerk te Plzen; 
1,60 Kcs. zwart en ^eel, deel van een draaibank. 

Voor deze zegels verschenen twee eerstedag enve
loppen, één met afbeelding in rood van het theater te 
Plzen en één met een afbeelding in groen van een ma
chine. 

i3 '559 Herdenking 4de Nationale Congres van het 
Vakverbond, gehouden te Praag in mei 1959. Zegel
ontwerp resp. van Victor Polasek en van Zdenek Brdlik. 
De gravering van beide zegels is van Jan Mracek, ter
wijl de platen voor de toegevoegde kleuren vervaardigd 
zijn door Jaroslav Goldschmied. Gecombineerde rotatie 
plaatdruk en ras terdi tp Iruk van de drukkerij der poste
rijen te Praag in vellen van 50 zegels met zegelbeeklaf
uieting 41 X 23 mm. 
30 h . rood en geel, industriegebouwen met hoogovens 

alsmede tandwiel waarin vlag met de letters ROH 
60 h . geelgrijs en blauw, waterstuwing met bovenlig

gend zomerrecreatie centrum. 
De officiële eerstedag enveloppe werd ontworpen door 

Polasek voornoemd en de gravering geschiedde door 
Goldschmied voornoemd en toont een bloemtak met 
vlag waarop de letter"; R O H . 

T U R K I J E 

1559. Uitgave ter gelegenheid van het Aspendos 
(Belkis) festival 1959; frankeergeldigheid tot 3112
i g ó i . Rasterdiepdruk van de Günzel Sanatlar drukkerij 
te Istanboel in vellen van 50 zegels met zegelafmeting 
41 X 26'/2 mm (beeldmaat s^Vz X 22 mm) en tanding 
I I . Beide zegels met gelijke afbeelding van het theater 
van Aspendos (Belkis) bij Antalya . 
20 (kurus) bruin en violet ; 
20 „ bruin en groen. 

5559. Herdenking lode verjaardag van de Raad 
van Europa . Opdruk in blauw vervaardigd door de Veni 
Desen drukkerij te Ankara op het zegel 15 + 5 kurus 
der uitgifte 1959 uitgegeven ter herdenking van de 35ste 
verjaardag van de Turkse republiek. Tevens wijziging 
der waarde in 105 kurus . Oplage i miljoen. Frankeer
geldigheid tot 31121961. 
105 op 15 + 5 (kurus) oranje, wegenaanleg. 

21559. Herdenking van de X l e Kampioenswed
strijden Basketball voor Europa en de landen om de 
Middellandse Zee. Rasterdiepdruk van de Yeni Desen 
drukkerij te Ankara in vellen van 50 zegels, met zegel
afmeting 26 X 41 mm en tanding 10. Frankeergeldig
heid tot 31121961. 
25 (kurus) oranje en donkerblauw, basketballspelers. 

Voor al deze uitgiften verschenen officiële eerste dag
en veloppen. 
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VATICAAN 
2459. Kroning van Z . H . Paus Johannes X I I I op 

4 november 1958. Zegelontwerp van Grassellini, raster
diepdruk van de Staatsdrukkerij te Rome op papier 
met watermerk , , s l eu te l s" zegelafraeting 30 x 40,5 
mm en landing 14, 

25 L . rood, geel en blauw, de paus zijn zegen gevende; 
35 L. rood, blauw en bruingeel, wapen van de paus ; 
60 L, als 25 L . ; 

100 L. als 35 L. 

' ' JOEGOSLpAVIË 
S'i'Sy Verplichte bijplakzegels gedurende de week 

3—g mei 1959 ten bate van het Rode Kruis van di t land. 
voor de gewone post: 
2 d. blauw en rood, Rode kruis hulp aan gezin; 
voor Strafport: 
■2 d. oker en rood, idem. 

24559. Uitgave ter gelegenheid van de filatelistische 
tentoonstelling J ü F E Z IV te Dubrovnik. 
20 d. blauw, donkergroen en olijfgroen, afbeelding van 

een schilderij van de stad Dubrovnik ui t de 15e 
eeuw. ' ' ' 

25559 Medicinale bloemen. Zegelontwerpen van 
Mate Zlamalik te Belgrado naar aanwijzingen van Prof. 
Jovana Tucakova te Belgrado. Rasterdiepdruk van 
Courvoisier in Zwitserland. Zegelafmeting 26 x 36 m m . 
(zegelbeeldmaat 23 x ^3 m m ) ; tanding i i^ / s . 

10 (dinar) blauw, groen, Üla; lavendel (Lavendula 
vera) opt. 2.600 000; 

15 „ geel, donkerbruin groen, rood; vuilboom 
(Rharaus frangnla) opl . 2.600.000; 

20 „ donkeroker, bruinkarmijn, donkergroen, 
geelgroen; scopolia (Scopolia carniolica) 
opl . 2.500.000. 

25 „ Uchtoker, l ichtviolet. donkerg:oen; mon
nikskap (Aconit napel) opl . 500.000; 

30 „ roselila, donkerblauw, groen; braambes 
{Vaccinium myrtil lus) opl . 500.000; 

35 „ l ichtbruin, donkergroen, violetblauw, 
groen: jeneverbes ( [uniperus communis) 
opl . 450.000; 

50 „ bruin , donkergroen, geel, oranje; sleutel
bloem (Primula veris) opl . 150.000; 

70 „ geeloker. groen, rood, citroengeel; granaat
appel {Punica granatum) opl . 150.000; 

100 „ bruin, donkergroen, lichtgrijs, geelgroen; 
doornappel (Datnra stramonium^ opl . 
1 2 0 . 0 0 0 

Ä W I T S E R L A N U 
1059. De jaarlijkse zomerzegels, hier de , ,Bundes

feier Pro P a t r i a " zegels genoemd, bestaan di t jaar uit 
de volgende zegels: 

5 + 5 (c) grijs en rood, wereldbol en Zwitserse 
vlaggen; zegelontwerp van Bernhard Re
ber, te Bern, gravering van Karl Albrecht 
Bikkel fr. te Walenstadtberg; gecombi
neerde rasterd iepdruk en plaatdruk der , 
drukkerii van de PTT te Beril op ylad 
papier . 

10 + 10 (c) groen, oranje, rood en brum, agaa t , 
.̂ o I 10 „ rood , blauwgroen, geel engri js , toermalijn; 
30 ! 10 „ bruin, blauwviolet en grijs, ameth i s t ; 
lo 4 10 „ blauw, blauwgrijs en grijs, versteende 

reuzensalamander. 
Deze laatste vier waarden werden ontworpen door 

Niklaus Stoecklin te Riehen en vervaardigd in raster
diepdruk door Courvoisier S.A. te La Chaux de Fonds 
op papier met rode en blauwe vezels. 

22O59. Europazegels. Twee zegels m gelijke teke
ning bestaande « i t 4 ringen en 4 vierkanten tot een ge
sloten kett ing verenigd. Zegelontwerp van Hans 
Schwarzenbach te Bern, gravering van Heinrich Heus
ser te Oberägeri; rotat ieplaatdruk van de drukkerij der 
posterijen te Bern in vellen van 30 zegels met zegelaf
meting 29 x 24 mm (beeldmaat 26 x 21 mm) , papier 
zonder vezels. 
30 (c) rood; 
50 (c) blauw. 

22659. Ter gelegenheid van de Stichtingsvergadering 
van de Europese Conferentie van PTTbedrijven welke 
op deze datum te Montreux aanvangt , verschijnen alleen 
gedurende de duur dezer conferentie bovengenoemde 2 
Europazegels met een opdruk luidende , ,Reunion des 
PTT d 'Europe 1 9 3 9 " . Zij zijn ook alleen bedoelde pe
riode voor frankering geldig. 

22659. Op dezelfde datum verschijnen wederom 2 
postzegels der zg. Historische serie 1941 in gewijzigde 
kleur n l . : 
go (c) rood, nu op chamoispapier i .p .v . rood (vaan 

delzwaaier); 
2 Fr . bruinrood, nu op lichtbeige i .p .v . rood (por

tret van Joachim Forrer) . 

A R G E N T I N I Ë 

ï6559 Herdenking van de inwijding van de Argen
tijnse luchtlijnen. 
5 p . groen en zwart , vliegtuig over een landkaart . 

23559. Herdenking Internat ionale plantententoon
stell ing. 

I p . violet. 

WARATAH 

AUSTRALIA 

A U S T R A L I Ë 

20559. Aanvulling van de koerserende serie met een 
nieuwe zegel van 3 ds. ter vervanging van de thans nog 
koerserende. Zegel in klein horizontaal formaat met 
nieuw portret van kon. Elisabeth I I ; links daarvan in 
lijst wilde roos en Austr, acacia. 
3 d. blauwgroen, portret . 

I5759 Tweede zegel in de serie Australische bloe
men. De eerste was de 2/ met afbeelding van de Flannel
bloeni. In gelijk formaat verschijnt nu : 
3/ rood, waratab . 

In deze serie zullen later nog verschijnen de 1/7 d 
Kerstklokjes, 2/3 d Watt le en 2/6 d Banksia alle in di t 
zelfde formaat. Zij zijn alle ontworpen door Margaret 
Stones, een Australische werkzaam te Londen in de 
Kew Gardens. 

B A H A M A S  E I L A N D E N 
10659, Herdenking van het eeuwfeest van de uit

gifte van de eerste postzegel i d. van 1859. Zegels in 
soortgelijke tekening als di t oude zegel, maar met por
tret van kon. Elisabeth I I . 

1 d. zwart en rood; 
2 d. zwart en groen; 
6 d. zwart en blauw; 

10 d. zwart en bruin 

B E R M U D A 
29759. Herdenking van het feit, dat 350 jaar ge

leden de ,,Sea Ven tu re " verging, hetgeen tot gevolg 
had wat beschouwd wordt als de vaste vestiging in 
di t gebied. Zegelontwerpvan William Harrington te Ber
muda , gecombineerde rasterdiepdruk en plaatdruk met 
zegelafmeting 41 , 6 x 31 mm en tanding 13. De zegels 
vertonen alle dezelfde afbeelding van het wapen van 
laines I en kon. Elisabeth II met bijbehorende kroon. 
1'/a d. blauw; 8 d. blauw en grijs; 
3 d. grijs; 9 d. groen; 
4 d. paarsrood 1/3 d. bruin . 

De wapens zijn in de natuurlijke kleuren (rood, geel 
en blauwl . 

CANADA 
18659. Herdenking van het bezoek van kou. Elisa

beth en prins Phil ip aan dit land, welke vorstelijke 
personen op 18659 op de luchtvaarthaven van Torbey 
zullen aankomen. Zegel in verticaal formaat. 
5 c. rood, portret van kon. Elisabeth naar een schilderij 

van Pietro Annigoni. 
26659. Herdenking van de opening van de St Lau

renszeeweg. Zowel in Canada als in de U.S.A. zal een 
overeenkomstige postzegel worden uitgegeven. Dit zegel 
werd ontworpen in gezamenlijke arbeid van de Canadese 
kunstenaars A. L. Pollock en Gerald Trottier en de 
Amerikaanse kunstenaars William H . Buckley, Arnold 

J . Cspeland en Ervine Metzl. De afbeelding heeft tot 
ondergrond de grote meren waaroverheen de emblemen 
van Canada en de U.S.A. resp. eikenblad en arend. 
Voor Canada is het Inschrift tweetalig nl . S t . Law
rence Seaway Voie Maritime du St . Laurent , alsmede 
de woorden Postage en Postes. De waarde voor Canada 
is 5 c. 

CHINA (Volksrepubl iek) 

I559 Ter herdenking van de Dag van de Arbeid 
verschenen 3 postzegels vervaardigd in plaatdruk met 
zegelbeeldafmeting 251/2 x 3414 tnm en tanding 14 
De zegels vermelden in de linker benedenmarge het 
senecijfer C 613 en resp. de cijfers 1.2. en 3 en in de 
rechterbenedenmarge de volgnnmmers resp. (190) (200) 
en (201) 1959 De zegels zijn: 

4 fen blauw, medaillon met portretten van Marx en 
Lenin, waaronder optocht van arbeiders. 

8 fen oranjerood 3 handen van mensen van verschil
lend ras een rode vlag vasthoudende welke op de 
top van een wereldbol is geplaatst ; 

22 fen, groen, de cijfers 5 en i (i mei) en optocht van 
arbeiders met vlaggen en bloemen. 

Een officiële eerste dagenveloppe met de cijfers 3 en i 
en onderschrift werd hiervoor uitgegeven. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
Opdruk ,,Ano Geofisico Internacional 1957—58" en 

embleem, alsmede een bijslag opdruk van ,,f 2 c " op 
zegels van de Olympische Spelen 1957, n l . 
1 c. schieten; y c. zwemmen' 
2 c. hardlopen; u c. hordenloop; 
3 c. worstelen; 16 c. hockey; 
5 '̂  skiën; 17 c. jachtzeilen. 

De miniatuurvelletjes werden eveneens overdrukt. ' 

ETHIOPIË 

30559. Herdenking eeuwfeest van het Rode Kruis. 
De zegels der Rode Kruisserie 1955 verscheen in ge
wijzigde kleuren met opdruk in Amharic en Engels , ,Red 
Cross Centenarv 1859—1959". Oplage 50.000 series. 

FORMOSA 
27459.Indeseriemetafbeeldingvan de Chu Kwang

toren, gemeld in ons aprilnummer op blz. 117, versche
nen nog de waarden ■ 

3 c. oranje; 
10 c lichtviolet, 
40 c. choroladebruiü 
$ 3 grijsblauw. 

G H A N A 
In juli zal de nieuwe definitieve serie voor gewoon 

gebruik verschijnen Deze zegels zijn m vellen van 30 
zegels op papier met watermerk van Ghana gedrukt bij 
Harrison & Sons Ltd te Londen en zijn veelkleurig. 
1/2 d. inlands symbool aanduidende God's a lmacht , 

zegelontwerp van Theodora Sutherland te Accra. 
1 d. monument van de eerste minister Kwame Nkru

m a h : zegelontwerp van Ghana 's Inlichtingen
dienst . 

i\'., d. hardhout stammen, een van Ghana 's export 
art ikelen; zegelontwerp Ole Haukland, Oslo; 

2 d. gezicht op Voltarivier; zegelontwerp van Gha
na ' s inlichtingendienst. 

2 y^ d, geopende cacaovrucht de noten tonende waarvan 
cacao en chocolade wordt gemaakt : zegelont
werp van M. Medina te l ' r aguay . 

3 d. als 'A d. 
4 d. diamantmijn en geslepen d iaman t ; zegelont

werp Medina Medina. 
6 d. Vuurgekroonde bisschopvogel; zegelontwerp 

van Michael Goaman te Londen. 
i /  gemberplant ; zegelontwerp van Willie W . Wind 
I I d. lelie; zegelontwerp van W. W i n d ; 
2/6 d. grote pisangeter (vogel); zegelontwerp M. 

Goaman; 
5/ tijgerorchidee; zegelontwerp van W. Wind:' 
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T^^se^q

Mfag ^€Ên de Pastsèegei 1959 
op 10 oktober a s wordt de Dag van de Postzegel 1959 ge

organiseerd door de Afd Philatelie van de Vereniging van het 
Personeel der Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschap
pij in de kantine van de N D S M op Werf „Oost", 

Het voorlopige programma luidt 
14 30 uur, Opening 
14 45 uur, Quiz 
15 15 uur, *?'??•?? verrassing 
15 30 uur, Pauze en zegelruil 
17 15 uur, 2 sprekers 
17 45 uur, Sluiting en prijsuitreiking van de gratis verloting 

Toegang gratis! 
ledere bezoeker wordt verzocht zijn vijf mooiste postze

gels mede te nemen Deze zegels worden tentoongesteld en 
door alle aanwezigen beoordeeld Hiervoor en tevens voor de 
quiz zijn fraaie prijzen beschikbaar 

Iedereen, ook de metverzamelaar, is welkom 

10/ tropische Afrikaanse Gichhd (vis zegelont
werp van W H Brown Londen 

en voor de luchtpost 
1/3 d wiinpelvleugelige geitenmelker zegeiontwerp 

v in Michael Goaman 
2/ gekroonde kraanvogels zegelontwerp van 

Wind 

GUINEA (Por tugees ) 
4 59 Herdenking loo jarige sterfdag van gouverneur 

H r icio P Barreto Oplage 200 000 stuks 
2 I 50 zwi r t groen bruin blauw en rood standbeeld 

v i n Barreto te Bissau 

INDIA 
i3 4 5Q Herdenking 100 jarige sterfdag van Sir ï am

sctjee je Jeebhoy de eerste Hindoe die door de Britse 
koning in de adelstand werd verheven Zegel m raster
diepdruk 
1=; np bruin portret 

INDIË ( P o r t u g e e s - ) 
Wegens vervanging van de roepie door de esmdo ver

schenen een lantal postzegels van vroegere uitgiften met 
een gewijzigde waarde opdruk 

Serie 450ste verjaardag van di t gebied (1956) 
40 c op 2 tg kaart van Bacaim 
40 c op zYi tg kaart van Monbaim 
40 c op 31/2 tg kaart van Damao 
80 c op 3 tg Nuno de Cunha 
80 c op 10 tg Joao de Castro 
80 c op 3 R Const de Braganza 
Serie kaart van Damao (1957) 
10 c op 3 r ■> E op 2 R 
50 c op 3 tg , 10 E op 3 R , 
2 E op 6 tg 30 E op 5 R 
2 r 50 op II tg 
Serie Wapens van onderkoningen (1958) 

5 c op ^ r I E op 4 tg 
15 c op 6 r I E 50 op 5 E , 
20 c op 9 r 4 E op I I tg , 
30 c op I tg 4 E 50 op I R 
Strafportzegels (1952) 

■5 c op 2 r 
10 c op 3 r 
15 c op 6 r , 
60 c op 2 tg , 
60 c op 10 tg 

I N D O N E S I A 
I 6 59 Dierenserie als propaganda voor de Dieren 

beschermmj. Groot formaat zegels in tweekleurendruk 
10 s Baibi rusa wild zwijn 
15 s AnoT Celebeshert (kruising v hert en koebeest) 
20 s Orang Oetang 
50 s Badak neushoorn 
75 s Koinodo v i ran reuzen vleesetende hagedis 
I r tap ir 

Riau 
Hier functioneren behalve het postkantoor te Tand 

joUf, Pinang nog de volgende 5 kantoren Dabosmgkap 
Pulau Sambu Tjd Balai Karmun fjd Batu en I e 
rempa ^ff^estempelde zegels zijn dus slechts echt wan 
neer éen van de stempels dezer kantoren is gebruikt 

IRAK 
21 3 :)9 De Dag van de Boom' werd herdacht op 

een postzegel vervaardigd in rasterdiepdruk bij Cour 
\oisier in Zwitserland 
10 f groen en oranje sinaasappelboom 

KOREA ( N o o r d - ) 
In de oude muntaanduidmg verscheen nog een post 

zegel met portret van generaal Eul Chi Moon Duk m de 
wairde 10 w 

In de nieuwe muntwaarden verschenen de volgende 
postzegels 

2 ch Generaal Jung Bong J o o n , 
5 ch Kan Kam Chang 

10 ch fabrieksarbeidsters 
10 ch generaal Eul Chi Moon Duk 

KOREA (Zuid- ) 
De lode verjaardag van het korps mariniers van dit 

Hnd v\erd herdacht op een postzegel van 40 w olijf 
gDen het landen van mariniers 

Dit zegel verscheen ook ongetand in een mmia tuu r 
veltetje 

LIBERIA 
II 'S 59 Ook hier nog hoewel zeer iaat herdenking 

op de postzegel van de opening van het Unesco gebouw 
te Parijs m november j l Het zijn voor de gewone post 
25 c roodpaars en groen Unesco symbolen 
en voor de luchtpost 
25 c blauw en rood gebouw van de Unesco 

M O N G O L I Ë 
15 o )9 Zegels gewijd aan de sport Ruitvormig 

3 m orinje en roodbruin t amme en wilde paardenj 
10 m violetblauw worstelen 
15 m geelgroen trainen van jonge race paarden 
20 m groen boogschieten 
25 m blauw paardenrennen 
30 m groen en geel boogsch iet wedstrijd 
70 m roodbruin, jacht op wilde paarden , 
80 m violetblauw jonge kampioen getoond aan het 

publiek. 

N E P A L 
4 5 59 Nieuwe serie postzegels voor gewoon gebruik 

1 paisa donkerbruin beeld van Vishuu te Changu 
Narayan 

2 „ licht violet beeldhouwwerk Overwinning op 
de zwarte slang door Krishna uit het Kaï
lashkut Bhawan paleis 

4 „ hemelsblauw ijslandschap in Nepal 
6 , oranjerood Goudenpoort te Bhak tapu r , 
8 bruin muskusdier uit Nepal 

12 , dof groen rh inoceros 
12 „ donkerblauw koning Mahendra, 
16 „ lila en brum idem 
20 rood en bHuw idem 
24 „ rood en j,roen idem 
32 „ blauw en violet idem 
50 , groen en rood na th i Poli tempel te Bhaktapur 

1 R donker l lauw en lichtrose idem 
2 R blauw en violet fazant 

N I E U W  Z E E L A N D 
3 6 59 Toeslagzegel ten bate van het Rode Kruis van 

di t land Rasterdiepdruk van Harrison & Sons Ltd te 
Londen m vellen van 120 zegels met zegelafmeting 
37 X 21 mm Plaatno 2 lA 
3 d + I d rood wit en blauw Rode Kruisvlag teÉ,en 

achtergrond van 2 wereldhelften 
De jaarlijkse kinderzegels hier Health s tamps 

genoemd zullen di t jaar verschijnen op 16 9 59 en af 
beeldingen geven van inlandse vogels De waarden 
zullen zijn 2d + i d en 3 d + i d 

NORFOLK EILAND 
6 7 39 Heruitgave van de 3 d en 2/ zegel 1947 m 

gewijzigde kleur 
3 d groen 1 p v geelbruin Ball Bay 
2/ donke rbhuw 1 p v bruingeel Ball Bay 

P A N A M A 
Fen bijplakzegel van i c f,njs en lOod verscheen ten 

bate v m de reclassering, van jeugdige misdadigers De 
afbeelding vertoont jeugd met dieren 

P H I L I P P I J N E N 
In de serie beroemde personen van di t land verscheen 

een postzegel van 3 c biuin portret van de vnjheidsheld 
Apol inano Mabini (1864—1903) 

S I N G A P O R E 
I 6 59 Het verlenen van een nieuwe grondwet aan di t 

gebied werd op een zestal postzegel m gelijke tekening 
herdacht Rasterdiepdruk van Han i son & Sons Ltd 
te Londen op papier met watermerk C A (blokletters) 
De zegels geven links d^ gouden leeuw van Singapore te 
tien en rechts in medaillon het portret van kon Elisa

beth I l terwijl het voorts een bhk geeft op het zg admi
nis trat ie centrum van het eiland 

4 c donkerrood en goud 
10 c brumpurper en goud, 
20 o hemelsblauw en goud, 
25 c groen en goud 
30 c purper en goud 
50 c donkerblauw en goud 

T U N I S 
15 4 I 9 D 9 0 \ t r eenkoms t i^ Ghana en Liberia werd 

ook hier de overcenKonibt van \ cc ra op de postzef.el 
herd ich t Hiertoe verscheen een m di t land gedr il t 
zegel d i t het inschrift draagt Da^ van de Vrijheid in 
Afrika Accra r^ april 1958 Verticaal zegel met af 
beelding van een omtrel kaart van Afrika waarin een 
fif,uur van een hardlopende persoon en springende 
herten Wairde 40 m 

I T 19^9 Dag van de Tunesische postzegel Toeslag 
ten bate van verminkte postambtenaren Vert icial 
formaat 
20 + 5 ni brievenbesteller post overreikende aan 

twee kinderen 
I 5 1959 De nieuwe koerserende serie in milUmes 

w i irden werd aanf,evuld met een postzegel in vert caal 
form i i t 6 in wevers 

VERENIGDE A R A B I S C H E R E P U B L I E K 
Syrie 

21 3 J 9 Moederdag herdenking 
15 p rood moeder met kinderen, 
25 p groen idem 

17 4 59 Voor de luchtpost verscheen met inschrift 
Evacuat ion 17 4 59 een tweetal postzegels nl 
15 p groen en geelbruin lauwertak en kaart v in 

Syrië 
35 p rood en grijs brandende toorts en verbroken 

kett ing 
De 1 p ohjf oogst verscheen met een rode opdruk in 

het Arabisch en het Fngel« U A P 214 p 

VERENIGDE N A T I E S 
30 3 59 Hier verschenen 

4 c ro xipaars het New York City gebouw te Flushing 
Meadows ( N Y ) 

8 o groenblauw idem 
Hier werden vele bijeenkomsten van de Algemene 

Vergadei in;, der V N gehouden 
Het ontweip voor deze zegels is van Robert Pierot 

(Frankrijk) werkzaam bij de V N De druk geschiedde 
door de Canadian Bink Note Company Ltd te Ottawa 
in vellen van 50 zegels met mschnften op de velranden 
Zegelafmeting 40 x 27 mm Oplage resp 4 en 3 mil 
joen zegels 

V I E T N A M ( N o o r d - ) 
Hier verschenen 

150 d blauw open kolenmijn te Cam P h a , 
5 xu oranje en geel herdenking gezusters Trung , 
8 xu bruin en bruingeel idem 

De xu is een munt gelijk aan lo dongs (3000 d «
I l U S A ) 

Een /egel zonder waarde aanduiding maar verkocht 
voor 15 xu werd uitgegeven ten bate van hulp aan 
invaliden Het geeft de afbeelding van 2 mannen ia 
t redmolen 
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en verenigingisiiieuwis 

NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN
VERENIGINGEN 
Secretar is I r E J de Veet, B innenka lkhaven 23, Dordrecht . 

Mededeling van de Bondspenningmeester. 
Op de Algemene Ledenvergader ing v a n 17 apri l j 1 t e 

' s -Hci togenbosch gehouden, heeft het Bondsbes tuur m a c h 
tiging gekregen tot aankoop over te gaan van een boekerij 
v a n 439 titels voor de bondsbibl iotheek (koopsom ƒ 5000—) 

Spontaan weiden in deze vergader ing door een aan ta l leden 
voorlopige toezeggingen gedaan voor een bi jdrage in de aan -
koopkosten, tot een bedrag van rond ƒ 2500 — 

Inmiddels zijn van enkele verenigingen reeds definitieve 
toezeggingen binnengekomen, n 1 van 
Phi la tehs tenverenig ing „Zu id -L imburg" 
Haagsche Philatel is ten Vereeniging 
Utrechtsche Phi la te l is ten Vereeniging 

Totaal 

ƒ 25 — 
„ 250 — 
„ 250 — 

f 525 — 
Het Bondsbestuur is de schenkers zeer erkentel i jk en hoopt 

da t velen nog zullen volgen 

Bondsbibliotheek. 
Op 1 juni 1959 verhuisde de Bondsbibliothecaris van Voor

b u r g n a a r Den Haag Met ingang van dezelfde da tum t reedt 
de heer Weidema te Arnhem als zijn assistent op In ve rband 
me t een en ander word t verzocht van het volgende nota te 
n e m e n 
Adres Bondsbibliothecaris: Jhr. G. A. de Bosch Kemper, 
Koningin Marialaan 38, 's-Gravenhage. 

Aan dit adres alle correspondentie en zendingen te r ichten, 
voorzover hieronder geen andere regelingen zijn getroffen 

Tijdschriften: Tijdschriften, waa rop de Bondsbibl iotheek 
geabonneerd is, of d ia de Bond ten behoeve van zijn bibl io
theek gratis regelmatig woiden toegezonden, behoren te v.'or-
dcn geadresseerd aan de heer H. L. J. Weidema, Mesdaglaan 
40, Arnhem. 

Uitlening. Aanv iagen voor uit lening en terugzending van 
geleende wei ken behoort te geschieden aan de Bibliotheek 
van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen, p/a 
Gemeente-Archief, Koningstraat 36, Arnhem 

Elke andere adressering leidt tot ver t raging (soms belang
rijke) m de afdoening 
De Bondsbibliotheek is elke werkdag voor bezoekers ge
opend van 9 tot 17 u u r ('s zaterdags tot 12 30 uur) en boven
dien op woensdagavonden van 19 30 tot 22 uur In het G e 
meente-Archief te A r n h e m is een lees- en studiezaal a a n 
wezig, die ook door gebruikers van de Bondsbiblotheek benut 
kan worden 

BELANGRIJK BERICHT VOOR 
H.H. SECRETARISSEN 

In verband met het op tgd verschij
nen van het Maandblad is de u i t e r 
s t e datum waarop de kopij in het be
zit van de Hoofdredacteur moet zijn, 
gesteld op de 23ste der maand. 

In het Maandblad van j u l i a.s. zul
len geen Verenigingsberichten worden 
opgenomen. Wel kunnen opgaven voor 
adressering, enz. worden ingezonden en 
zal daarmede voor de expeditie zoveel 
als mogelijk rekening worden gehou
den, doch de kopij wordt eerst in het 
augustusnummer geplaatst. 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
Beer D J G Veizijden, Godel inde-
weg 44, Naarden Tel K 2959—5427 L e 
denadminis t ra t ie G H Ebens, Va lken-
berg laan 33, Apeldoorn 

Aanmeldingen 2544 H Nieuwenkamp Mau-
ritskade 29, Alkmaar 2545 J Beutick Tuin-
straat 44 Alkmaar 2546 J Roos Konings
weg 18 Alkmaai 2547 J Koetsier Biezen 
19-boven, Boskoop, 2548 J Tromp, Rozenlaan 
13, Boskoop, 2549 A A J Timmers Wil-
helmmalaan 24, Boskoop, 2D50 W Wilk."i, 
Evenwichtstraat 16, Krommenie, 1753 K E 
Vos, Tuinkade 7, Zaandijk, 2094 Mej M M 
Th van Rooyen, Utrechtsestraatweg 8a, Jut-
phaas, 2116 R J ten Feld, Regentesselaan 44 
Utrecht, 2059 J van Rheenen, Prinsenstraat 
24, Utrecht, 2157 A H van der Linde, Gun
ninglaan 27, Apeldoorn, 2169 G J A Belt

man, van Heutzsingel 15, Coevorden, 2271 J 
H Prenger, Troelstralaan 55, Coevorden 
2473 E B van Calck, Nijverheidsweg 55 Nun-
speet 339 D Blom, Groenelaantje 1, Schooi 1 
2425 W F Meyer Brederodestraat 126, Zand-
vooit 922 J C Theben TerviUe Pieter Steyn-
straat 233 Zwolle 82 Mej A K Steimle 
Via Winkel 30 Meiano 

Bedanken ingetrokken 2017 M W Fed-
dema Apeldooi n 

Bedankt 1932 J M Westra, Dieren 
Ovei leden 632 P M Bulters Halfweg 

438 M A J Jeekel Leiden 634 J W Ha
mei Vooiburg 1588 Chr Vermeulen, Over-
veen 266 Mevr J A Slagmolen Haailem 

Geroyeerd wegens wanbetaling 2812 A F 
van Nes Chicago 12 

Nummerwijzigmg 1893 B M Butzelaar 
wordt 1873 1638 K V d Voort wordt 1636 

POSTZEGELVERENIGING „BREDA" 
S e c r s e Mevr C G H Bode-Flohil , 
Ginnekenweg 108, Breda 

Ledenvergadering op 22 juni a s De vice-
voorzitter v d Rott Phil Ver de heer H 
Zwijnenburg zal dan een lezing houden met 
kleuiendias over ,,Zegels in bijzondere sa
menhang 

Nieuwe leden 326 Th E G Hei mens 
Kievietstraat 11, Breda, NOR EUR 340 J 
A J Mäanders Leuvenaarstr 53 Breda, 
NOR EUR BE 349 Joh Verduyn Kartuizer
straat la Raamsdonkveer NOR EUR BE 

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

Ledenvergadering op vrijdag 26 juni 1959 
te 2015 uur m hotel ,,Krasnapolsky , War
moesstraat, Amsterdam De veiling wordt ge
houden van 19 30-20 15 uur 

Kandidaat-lid 553 P C Teijsen, Elands-
gracht 98-III, Amsterdam-C. 

HAAGSCHE PHILATELISTEN VER
EENIGING Secr G H C van Dijk, 
Tor te l laan 42, Den Haag, Ledenadmi 
nis t ra t ie Mr M L H Cassutto, Vo-
gelkerss t raa t 82, Den Haag 

Kandidaatleden Drs J van den Bioek, 
Laan van Meerdervoort 222, 's-Gravenhage 
Mevr L Droez-Kervezee, Meioenstraat 145 
s-Gravenhage, J Jonker Archimedesstraat 

113, 's-Gravenhage, J Pieterse v d Heim-
straat 38, s-Gravenhage 

Nieuwe leden F Tenhaeff, Kanaalweg 35, 
Scheveningen 

Overleden E Hubner, s-Gravenhage 
De eerstvolgende vergadering zal worden 

gehouden op dondeidag 25 juni 1959 in Cafe-
Restaurant De Kroon Spui 10 s-Gravenhage 

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 

Afdelingssecretariaten en bijeenkomsten 
(Wijzigingen) 

Hoogvliet Seci P van der Sluis Lauei-
nessestiaat 29, Hoogvliet 

Maastricht Secr C M Vogels Marovm-
genstraat 56, Maastiicht 

Soest Bijeenkomsten* 2e woensdag en 4e 
donderdag in Café Middel wijk, Steenhofstr 
47 Soest 

Weert Secr H Teunissen St Jozefslaan 
86 Weert 

Overleden Gv 67 W E Ch Hendriks, Hija-
wijk Vo 2532 J Sandeis Venlo Gv 2890 
H Starrenburg, Den Haag 

Bedanken Rm 2259 R Geluwie Rotter
dam Rm 2263 J P H Zandboer, Rottei-
dam, Lk 3441 C Metselaar, Hoog woud 

Royement (Contributie) Hm GM 52 F E 
R Rhodius, Aerdenhout ld JL 54 A Bliek 
H V Holland Bm JL 65 G Meijdam, Rot
terdam, Al JL 68 C K Frederiks, Hootd-
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dorp En JL 101 S J Banke i t , Andijk West, 
Wn J L 110 C J P Rijk, Middelburg, St 
JL 139 J G M Ruijer, Soest, Ze JL n i 
A H. Boonstra, Heerde Gv 268 M Meevers 
Schölte, Den Haag, Ml 534 K B van Aal
deren, Meppel, Dn 638 J J Rosiei , Doorn, 
Gv 768 J Muldei , Den Haag, ld 785 A Olt-
hol , Westei lee At 804 F Andela, Amers 
foort, Wn 996 H A L Schouten, Middelburg, 
Wn 1009 W Don, Middelburg, At 1075 Fr 
Zelezny, Amersloor t , ld 1512 T J Zeilinga, 
Leeuwarden , Dn Zt 1697 C Lijflijt Dr iebe i -
gen, Wn 1701 A C J Maljers, Middelburg, 
Dn 1743 Jac H Aarts , Dr iebergen Gv 1782 
H R E Har tkamp, Den Haag Hm 1915 
H J Schölte, Haar lem, Fe 2193 A W van 
Dop, Oude Tonge, Wn 2204 M J Seybel, 
Middelburg, Rm 2216 A H Th Daniels, Rot-
t e i d a m At 2383 P J Roelandschap, Amers
foort Rm 2611 A Bibbe, Rot te rdam Rm 
265 A Breukhoven, Rot te rdam Am 2704 
J a n Munster, Amste idam Sm 2885 Jac van 
Doip Sassenheim Ar 2976 N D Faber , 
Hoofddoip, Am 3061 G A M Beekveldt , 
Amste rdam, Rm 3110 P J van Aart , Rot
t e rdam Rm 3178 Ph Klopmeijer, Rot ter 
dam Wn 3250 P Goeman, Middelburg Ze 
3236 K W Dik, Zwolle Gv 3288 H J Ga-
jaard , Den Haag Wn 3374 P J Jongepier , 
Middelbuig Gv 3440 G Molenaar, Den 
Haag, Wn 3540 J C de Beste, Middelburg, 
Rm 3595 W L Hameetman, Rot te rdam Wn 
3639 J H Koers Middelburg At 3974 
Mevi S la Grouw-Verduin Amersfoort St 
3998 W Heinhuis, Soest ld 4010 C N van 
dei Zalm Monstei Wn 4055 P Nieuwen-
huyse, Middelburg At 4113 P J Butse laa i , 
Amersfoort , At 4186 H Filemon, Amersfooi t 
Ze 4197 H H Geertsma, Zwolle At 4324 
H M van Weel Den Haag 

Nieuwe leden Alle kandidaat - leden, ver
meld m het me inummer WELKOM' i ' 

Royement intrekken (per 1-1- 59) ld 3609 
E van der Kooi (2285), Leeuwarden 

Schorsing intrekken Gv 93 C E de Jongh, 
Rijswijk (Z H ) Am 1042 P C Hessmg, Am
s te rdam Gv 2219 A van Eek Wzn , Voor
burg ( Z H ) , Hm 3818 M A L Thunmssen-
Herbe rmann , Heemstede Gv 3854 John A 
Koppers Den Haag St 3984 F W J Nils-
son, Soest, Gv 4027 C J van Deelen Den 
Haag, At 4179 G G Baarslag Amersfoort 

Bedanken intrekken Am 1511 A L Cante, 
Amste rdam Vo 2350 W v d Riet, Venlo, 
Vn 3025 G Santuz Vlissingen Vn 3581 T 
Marijs Kampen 

Kandtdaat leden Ai 3973 J K Davids, 
Ouderkerke r l aan 202, Ouderke rk a d Amstel , 
Ab 3605 W Brouwer, de Sav Lohmans t raa t 
35 Alblasserdam Ab 3253 L Brussé, Paul 
Krugers t r aa t 74-B, Bolnes, Ab 3608 K van 
de Werken, Kl ippers t raa t 15, Alblasserdam, 
Ab 3276 I Zabel, Ba tav ie rs t raa t 23, Alblas
se rdam, At 3685 Chr Bijl, Mat thias Withoos
s t raa t 18, Amersfoort At 3383 W Gouw van 
Brakels t raa t 3S-C Amersfoor t , At 3712 Mevr 
K Ph W J Reineke-Wallbrecht , Daam 
Fokkemalaan 94, Amersfoor t , At 3543 L W. 
J Schieke, Keesomstraat 5-A, Amersfoor t , 
Am 4271 H R Scheuing, Hugo de Groot
plein 20, Amsterdam W, A m 3483 Th J . 
A Vet ter (per l-l-'59). Pos tbus 1322, Amster 
dam C, Gv 4276 A P Berlijn, p/a Laan 
Copes V Cat tenburch 74, Den Haag, Gv 3653 
Mevr L Droes-Kevezee, Meloenst raa t 145, 
Den Haag Gv 4274 H F de Kle ik , Zonne-
b loemst iaa t 143 Den Haag, Gv 3662 J v d 
Meer (per 1-4-59), Jonckbloetp le in 74, Den 
Haag Gv 3432 J J W Steur , Kijkduinse-
s t raa t 47, Loosduinen Hm JL 140 A Gii j -
sen (22-7-'44), Indischestraat 153 rd , Haar 
lem N, Hm 4303 L Steenbergen J a n Gyzen-
kade 138 Haarlem Hm 3210 Mevr J E 
Willemsen-Konst Bakenessergrach t 12 rd , 
Haar lem Hk 3879 P J B Heinsbroek, 
Leuvenumseweg 76 Ermelo , Hd GM 64 F. 
Bramer (22-8- 48) J Cohenst raa t 21, Ui thui
zen, Hd GM 68 L Langeland (26-9-'46), 
Hoofdstraat West 50, Ui thuizen, ld 3587 J 
F B Kaasenbiood, Fuu t s t r aa t 24, Nieuw
koop Cd 3467 Mej B van der Linde, Lip
pens laan 136 (per l-l-'59). Knocke (België), 
Le JL 108 J J W M Neders t ig t (6-12-'41), 
Wilhelminalaan 58, HiUegom Mt 3975 M 
Boumans , Rechts t raa t 13, Maast r icht Mt 
3995 J V Habets , Aar t sher togens t raa t 29, 
Maastr icht , Mt 4114 J L Sprenger , Noor-
mannens inge l 38, Maastr icht , Ml 3408 J M 
A van der Linden, Westeinde 14, Meppel; 
Ml. 4129 J A E Sulman, Zu idemde 42, Mep
pel , Rm 3382 T M H Vers t rae ten , v Ruys-
dael laan 25-A, Schiedam, Sd 4300 C Douw, 
d 'Ail lystraat 46, Zier ikzee, Sd GM 55 H. 
Knol (28-l0-'48), Pauws t raa t A 53-j, Noord
gouwe, Sd GM. 63 J A v a n den Ouden 
(12-7-'47), J a n n e w e k k e n 21, Z lenkzee , Sd. 
3525 F Schoonakker (per 1-4), L a m m e r m a r k t 
15 Zierikzee Sd 4302 Mevi L WiUemse-
Jel lema, Raveslootstraat 52, Ziei ikzee, Ut. 
3786 D. J . Binkhors t . Prof Pul le laan 18, 

Ut rech t , Ut 3391 J K P v d B o m (per 
1 j a n ) , Meidoornstraat 5, Ut recht , Ut 3394 
H Eding, Pa ramar ibos t i aa t 17, Ut recht , Ut 
3396 H Hazelhorst, Bur v Voort v Zijplaan 
104, Ut recht Ut 3400 E Hensen, de Mamu-
chetweg. De Bilt, Ut 2402 P van der Kley, 
Pa ramar ibos t r aa t 9 bis A, Ut recht Ut JL 
112 T L ig t ennk (27-6-42) Bi ig i t t ens t raa t 1, 
Ut iech t Ut 3403 W H la Mal t re Zuilen-
veldlaan 16, Utrecht N, Ut JL 125 R A 
Schavemaker (5-12-42), Oudwi jkerdwarss t iaa t 
110 Ut i ech t , Ut 3787 Mevr A E Vos-Peek, 
Spoors t iaa t 17, Ut iech t Vn 3448 J Buite-
laai , Singel 62, Vlissingen Vn 3412 J W El-
d e i k a m p , van Dishoeckst iaat 165, Vlissingen, 
Wp GM 54 C Dekker (3-6-'46), Singel 2, 
Weesp, Wp 3417 W Looyengoed, K Gein 
B 89, Weespercarspel Wt J L 127 G J Lae-
ven (6-3- 44), Maasstraat 8, Weert Wo 3633 
Th G C Passon, Lel iestraat 40 Woerden 
Wo 3646 J w Th Quist Kor te Meentweg 
14, post Nooiden Zt 3421 J ten Bouhuijs 
(per 1-7) Joh Wierlaan 52 Den Dolder Ze 
4128 H M L Lieske, Ko ienweg 11, Heerde 

Verandenng van afdeling Wt JL 199 P 
F A v d Loo, Urbanusweg 3, Venlo thans 
Afd VENLO Gs 983 B de Jonge Sport laan 
14, Middelburg, thans Afd WALCHEREN 
Zt 1977 H J Hagelen Krakel ingweg 85, 
Zeist, nu ook Afd UTRECHT, Ut 2594 E 
Riddering, Meidoornlaan 32 Pu t t en thans 
Afd HARDERWIJK 

Rectificaties Wt 1647 Mevr L Beck-
mann-Weei t s , Maik t 10 Weert , moet zijn Wt 
1647 Mevr L Rechmann-Weer ts , Mark t 10, 
Weert Sm 1850 J Bakker , Bea t r ixs t i aa t 28, 
Sassenheim moet zijn Sm 1850 Y Bakker 

ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN 
VEREBNIGING Secr G C Tops, 
Stadhoudersweg SQ-to, Rotterdam-4 

Nieuwe leden 418 E Arkema, Van Balle-
gooijsmgel 43, Rot te rdam 13 500 Di M J 
de Jong, Kon Emmaplein 3, Ro t t e idam 2, 
526 B King, Vredenoordlaan 48a, Rot te rdam 
16, 548 J Veldheer Feyenoordkade 17a, Rot
t e rdam 20, 549 A Verlaan, Hendr ick Sorch-
s t raa t 64a, Rot te rdam 3 

Opgezegd 1470 L den Dikken, Rot te rdam 
11 

Ledenvergadering De eers tvolgende gewo-
nfe ledenvergader ing wordt gehouden op 
maandag 29 juni a s in he t Za lencen t ium, 
Delftsestraat 33, Rot te rdam Aanvang 20 uur 
Zaal open 19 30 uur 

Gewone agenda waa raan als ex t r a punt 
word t toegevoegd Voorstel van het bes tuur 
tot lovement van een aantal leden *) 

Bezichtiging van de kavels voor de veiling 
op za terdag 27 juni a s van 15 tot 16 uur 
in ons clublokaal en voor de aanvang van de 
ve igader ing in he t Zalencent rum 
*) Het bes tuur stelt voor de volgende leden 
te loyeren wegens wanbeta l ing van de con
t r ibu t ie 
43 J L van Es, Rot te rdam 12 128 P Diost , 
Hillegom, 138 J L v a n der Zijden, Rot ter 
dam 25 340 P van Veen, Rot te rdam 6 400 
J Bos, Rot te rdam 16, 424 A Zoeteman, Rot
t e rdam 20, 759 P H M Sablerolles, Rot ter 
dam 21, 796 J C Bakker Beek bij Nijme
gen, 1032 W J Ritchie, Rot te rdam 11, 1063 
M. A Demmers , Rot te rdam 6, 1075 W G 
Hoogewü J r , Rot te rdam 4 1226 P C Cor-
nelissen, Schiedam, 1437 H P v d Gugten, 
Rot te rdam 7, 1461 G Wagner, Rot te rdam 11 

Augustus-vergadering De augustus-verga-
der ing word t gehouden op maandag 31 
augustus a s in he t Za lencen t rum 
IN DE MAAND JULI WORDT, ZOALS GE
BRUIKELIJK, GEEN VERGADERING BE
LEGD 

Overige vergaderingen m 1959 De ande i e 
ledenvergader ingen in 1959 worden gehouden 
op de maandagen 28 september , 26 oktober , 
23 november en 21 december , alle in he t 
Za lencent rum 

Clubbijeenkomsten Za te rdag van 15 00 tot 
17 30 u u r in de bovenzaal van Café-Kestau-
r an t ,,De Zon", Noordsmgel 101 t e Rot te rdam 
Nooid , donderdag van 19 30 tot 22 30 uur in 
Cafe-Restauiant „De Gunst" , Brielselaan 192, 
te Rot terdam Zuid 

Bibliotheek De heer C. de Wit is des zater
dags van ca 15 30 tot ca 16 30 u u r in ons 
clublokaal In ,,De Zon" aanwezig voor he t 
u i t lenen en terugbezorgen van boeken en 
ti jdschriften uit de bibl iotheek 

Jaarverloting 195S- Tijdens de j aa rve iga -
der ing werden de pr i jswinnaars bekend ge
m a a k t van de Jaa rver lo t ing 1958 die zoals 
bekend , dooi loting aan de hand van de p r e 
sentielijsten der vergader ingen worden aan
gewezen De lijsten der winnaa r s bev inden 
zich bi] de penningmees ter , de secretar is en 
de admin i s t ra teur der cont r ibu t ie Bovendien 
IS op het mededel ingenbord in ,,De Zon ' r e n 
exemplaa i aanwezig De prijzen /ijn bij de 
penningmees te r TOT 31 AUGUSTUS A S te r 

beschikking van de winnaa i s Na dpza datura 
verval len zij. Indien neit afgehaald, aan het 
Jub i leumfonds 

Adressen enz Penningmees te r : E F Gil
lissen, HiUevliet 27, Rot te rdam 25, telefoon 
75495, Adminis t ra teur der cont r ibut ies : H 
WiUemsen, Boei goensevliet 211-d, Rot te rdam 
21 telefoon 71310 Afdeling Veiling: H Zwij-
nenburg . Gordelweg 71-B, Rot te rdam 11, t e 
lefoon 46026, Afdeling Keur ing : J Eijgen-
raam. Nieuwe H a v e i 123-A, Schiedam, tele
foon Rot te rdam 67380 Admin i s t ra teur afde
ling Rondzendingen. J Jaarsveld , Plas-sm-
gel 10, Rot terdam 8, telefoon 85915, Admini
s t r a t eu r afdeling Aankoop F Vermeer , Kor-
t eb i an t s t r aa t 4-a, Rot te rdam 1, telefoon 
122901, Afdeling Bibliotheek: A van der Ruyt , 
Vierambachts t raa t 72-b, Rot te rdam 6, tele
foon 56277 Commissie voor het rondzendver-
keer : Secr C H W Heusdens , S tadhou
dersweg 44-c Rot terdam 4 telefoon 44871 

PHILATELISTBNVERENIGING 
„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 Ameisfoort , aanvang 8 u u r 

Zaal open 7 30 uur 

A M S T E R D A M S C H E V E R E E N I G I N G 
„ D E P H I L A T E L I S T " S e c r : P . W 
W a p , H a a r l e m m e r m e e r s t r a a t 81-1 , A m 
s t e r d a m - W , t e l 125103 

Bijeenkomsten Zoals aan allen wel bekend 
zal zijn, worden in de maanden jul i en augus
tus geen bi jeenkomsten gehouden 

Nieuwe leden Alle m Het Maandbad van 
mei opgenomen kandidaa t - leden zijn als lid 
aangenomen, alsmede 648 J Nieuwenhuis , 
Amste rdam W, 649 G H J A Hafkamp, 
Ams te idam W, 650 J G Klaare , Amster 
dam W, 651 B Bultemeijer Ams te rdam W 
652 G J Verkade, Weegbreesingel 22, Lands
meer 

Kandtdaa t leden 653 M J H Looman, Nas-
saukade 164-1, Amsterdam W, 655 A Benner , 
Suma t r a s t r aa t 90-11, Amste rdam O, 656 Chi 
Gijzelaar, v Tuyll v Serooskerkenweg 78-1, 
Amste rdam Z 659 H Schole, Or thel iuskade 
22 hs Amsterdam W 660 H L H van Mun
ching Valer iusstraat 288 hs Amste rdam z 

S T I C H T I N G P H I L A T E L I S T E N K R I N G 
A M S T E R D A M S P A S e c r . C B 
M a a l m a n J E z n , P a r a m a r i b o p l e i n 2 3 -
b e l A m s t e r d a m , t e l 82517 

Bijeenkomsten 24 jun i 1959 Societeits-
avond In de maanden juli en augus tus we
gens vakant ie geen b i jeenkomsten 

ONTSPANNINGSVERENIGING 
SOCIALE VERZEKERINGSBANK 

Afd Filatelie Secr W F H Hoetjei, 
Slotermeerlaan 167-11, Amsterdam-W 2 

Nieuwe leden (per l-5-'59) G A S tu im, 
5e Vogels t iaat 13, Amste rdam-N, G Hagei , 
van Speijkstraat 121-1 Amste rdam W 1 

PHILATELISTISCHE VERENIGING 
N D S M Secr T G Boon, Lepelaar
straat 2, Landsmeer 

Bedankt de heren Monnee en Geisslei 
De laatste contactauond voor de vakant ie 

word t gehouden op 26 jun i in Café v d Belle, 
daa rna weer m september 

GELDERSE FILATELISTENVERENI
GING „DE GLOBE" Secr • J. W. 
Vonk, Mesdaglaan 36, Arnhem; tel. 
08300—26511, waarn. Leden-secr F. 
Bokelmann, Mm Aalbersepark 13, Ede, 
tel 08380—8949 

Bijeenkomsten van de afdelingen (aanvang 
8 uur) 

Afd. Arnhem in jul i en augustus geen bi j
eenkomst 

Afd Apeldoorn in jul i en augustus geen 
bi jeenkomst 

Afd Doetinchem In jul i en augus tus geen 
bi jeenkomst 

Afd Ede-Wageningen in jul i en augus tus 
geen bijeenkomst 

Afd Lobith in juli en augustus geen bij
eenkomst 

Afd Nijmegen dinsdag 23 j un i in Hotel 
De Roemer, Her togst raat , Nijmegen. In juli 
en augus tus geen bi jeenkomst 

Afd Oosteibeek in juli en augus tus geen 
bi jeenkomst 

Afd Velp woensdag 24 jun i in he t N.H.V.-
gebouw. Stat ionsstraat , Velp, in juli en 
augustus geen bi jeenkomst . 
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Afd. Zutphen: woensdag 17 Juni (sluitmgs-
avond met attracties w.o. gratis verloting) 
in benedenzaal Casino, Oude Wand, mgang 
schouwburg-bioscoop), in juU en augustus 
geen bijeenkomsten. 

Nieuwe leden 
Afd Apeldoorn 323 A. G. A. Das, Holt-

huizerweg 16, Apeldoorn. 
Afd Arnhem 219 K. ten Hoedt, Parkstr. 

39; 220 J. T. C. van Grieken, Brouwerij weg 
73; 223 J. Schutten, van Linschotenstraat 27; 
224 G. Bierhof, van Linschotenstraat 40, al
len te Arnhem; lOOl W, J. A. F. R. van den 
Clooster baron van Sloet tot Everlo, Burg. 
van Dordt tot Medlerstraat 29, Duiven. 

Afd. Nijmegen 139 A. J. van Zutphen, Cy-
presstraat 72, Nijmegen. 

Afd Zutphen: 236 W. J. van Aanholt, Weg 
naar Laren 82, Zutphen; 237 M. Biljardt, 
Stationsstraat 8, Zutphen, 238 H R A Lan-
deweerd, Vordense binnenweg 26, Warnsveld. 

Afgevoerd: 871 Chr. I. van Zwam, Borculo 
(Afd. Buitenleden). 

Van Afd. Nijmegen naar Afd Buitenleden: 
749 J. H. M. Muijsson, Solobaystraat 31-11, 
Amsterdam W. en 999 c. van Binsbeigen, 
Nolensstraat 288, Amsterdam W.2. 

Von Afd. Arnhem naar Afd Velp 36 J. J. 
Kelderman, Willem van Kleefstraat 12, Vep. 

Mededelingen hoofdbestuur 
Ledensecretaris De heer F. Bokelmann, 

Min. Aalbersepark 13, Ede, heelt zich, op ver
zoek van het hoofdbestuur, bereid veiklaard 
het ledensecretariaat waar te nemen. In de 
algemene vergadering (najaarsvergadering), 
m oktober a s. te houden, zal het hoofdbe
stuur een voorstel indienen ter definitieve 
vervulling van deze functie 

Afd Buitenleden- Na het vertrek van de 
heer Muijsson naar Amsterdam heelt het 
hoofdbestuur conlorm art. 28 van het huish, 
regl. tot secr.-penningmeester en hoofd rond-
zendingen van de afdeling Buitenleden aan
gewezen de heer C. L Kreijenbroek, Gerste
kamp 16, Warnsveld, postgironummer 917383, 
tel. 06750—2073. Buitenleden dienen zich der
halve over londzendingen, contributiebeta-
ling, adreswijziging, opzegging lidmaatscnap, 
enz, te richten tot de heei Kreijenbroek 

Reglement rondzendmgen Gewezen wordt 
op de mededeling hierover in het mei-num
mer. In het nieuwe reglement is een mini
mum provisie van j 0,25 per boekje vastge
steld. Voor het gebruik van andere dan Glo
beboekjes wordt in het vervolg f 0,10 adm -
kosten ingehouden Gebruikt daarom zoveel 
mogelijk Globe-boekjes, a / 0,15 te verkrij
gen bij de directeui en bij de hoofden van 
de rondzendmgen m de afdelingen 

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

Nieuwe leden 130 A. Lapien, Noordwal 6, 
Steenbergen, 131 G F. W Rietvold, Off. 
Mess. Vliegbasis Woensdrecnt, i'ï2 J H. A. 
Jeurissen, Plataanstiaat 29, Beigen op Zoom. 

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

Op 25 april 1959 oveileed ons lid 
de heer 

W. F. V e n e b e r g 
Moge hij rusten in vrede. 

BijeenKumsten maandag 22 juni 1959 om 
19.30 uur in het Witte Kruisgebouw, Baan-
straat 35, Beverwijk. Dit is de laatste bijeen
komst van dit seizoen. Wij beginnen weer in 
september 1959. De datum wordt nader m 
dit blad bekend gemaakt Het Bestuur wenst 
u allen een prettige vakantie 

Nieuw lid per l-6-'59 G IJtsma, Melk-
laan 17, Velsen-Noord (post Beverwijk). 

Overleden W F. Veneberg, Velsen-Noord. 

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

Vergaderingen 2e maandag van de maand 
In Hotel Vlietlaan, Gen. de la Reijlaan, Bus
sum, aanvang 8 uur, echter met in de maan
den juli en augustus. Ruilavond 4e maandag 
van d emaand eveneens in bovengenoemd 
hotel, aanvang 8 uur, ook toegang voor niet 
leden. 

Kandidaatleden: A. van Rhyn, Regentesse-
laan 33a, Bussum; I. Sweers, Karbouwstraat 
28, Bussum; J. Aldersma, Amersfoortsestraat-
weg 71, Naarden. 

Nieuwe leden- 59 J. Leek, Jac. Catspleln 
5, Bussum; 61 P. Meijer, Vliegheiweg 17, 
Huizen N.H.; 62 E. de Graaf, Oosteinde 3, 
Bussum, 63. E J. Jansen, v. d. Helstlaan 56, 
Naarden, 64 U. C. Raymond, Verl Fortlaan 
33, Naarden; 65 G. Terpstra, Hobbemalaan 
1, Hilversum. 

Overleden 53 W. J. Smit, Naarden. 
Bedankt: 25 P. C. van Eede, Bussum. 
Ruilbeurs ledere zaterdagmiddag bij het 

postkantoor voor alle Gooise filatelisten. 
VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DELFT". Secr.: 
A van Kesselen, Soendastraat 14, Delft, 
tel.: 01730—26869. 

Nieuwe leden- 268 W. Th. Sluytman, Pr. 
Mauritsstraat 18; 318 Mevr F. de Jong-Kas-
pers, H. de Keijzerweg 181; 352 D. Spek, Wil
lem Hooltstraat H-I; 353 C. H. H. School, 
van Leeuwenhoeksingel 34, allen te Delft; 
344 J. J. van Houten, Rozenboomlaan 146, 
Voorburg; 356 A. P. Duran, Azaleastraat 11, 
Ermelo 
PHILATELISTEN VERENIGING „DE 
FIVEL", Delfzijl. Secr.: W. Polman, 
Neptunusstraat 7, Delfzijl. 

Afgevoerd- H. Kip, Delfzijl. 
VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DORDRECHT". Secr.: 
A. de Wit, Willemstraat 50, Dordrech*. 

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 adies, van 
19-20 uui. 

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

Ledenuergadermg vrijdag 3 juli a.s. in ge
bouw ,,Americain", Groenmarkt, Dordrecht. 
Aanvang 7 30 uur. 

Contactavond- vrijdag 19 juni a s. zelfde 
plaats en tijd. 

Nieuwe leden. A. Valk, Vriesestraat 111; 
L. Vreeswijk, Vriesestraat 103, beiden te Dor-
d iech t 

PHILATELISTENCLUB „EINDHO
VEN". Secr.: J. J . H. A. Dolhain, P e 
t rus Donderss t raa t 100. Eindhoven. Tel. 
2737. 

Veï gadermg Elke eerste woensdag van de 
maand waarvan convocatie wordt toegezon
den 

Nieuwe leden A. Th. M. Beerkens, Roek
laan 8, Lieshout, W. A. Dekker, Mathijsen-
straat 9, Budel 

Bedankt H. Wolfswinkel 
Per abuis afgevoerd en thans weer opge^ 

voerd W. F v d. Lecq, Eindhoven 

P H I L I P S PHILATELISTEN VERENI
GING. Secr.: F. C Kuijken, Beuken
laan 45, Eindhoven. 

Vergadeiing ledere eerste maandag van 
de maand in de zaal T van het Philips Ont
spanningsgebouw te Eindhoven. Aanvang 8 
uui n m 

Nieuwe leden. 167 La Claessens, 168 W. Mo-
relis, belden Eindhoven. 

Kondidaat-leden A. J. H. A. van Rooy, 
Kempensebaan 84, A W. A. Speekenbrink, 
Frederiklaan 195; beiden Eindhoven 

Bedankt per 1-7-59; 55 A. Desitter, Eind
hoven; 317 Ir. D. Valstar, Zwolle; 318 R. van 
Asperen, Zwolle 
ENSCHEDESCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING. Secr .-Penn. : W. E. J. 
Aeijelts Averink, Min. Treubs t raa t 18, 
Enschede. 

Bedankt G. de Vries, Harlingen 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DE PHILATELIST" 
Geleen. Secr.: H. J. A. Lemmens, Pot
gieterlaan 1, Geleen. 

Vergfadermgen Aid. Geleen: Ie zondag van 
de maand in Calé-Rest. 't Raodhoes, Markt, 
Geleen; aanvang 10 uur v.m. 
Afd. Sittard: 2e zondag van de maand In 
café-rest. „Schtad Zitterd", Markt, Sittard; 
aanvang 10 uur v.m. 
Afd. Vaals' wordt per convocatie bekendge
maakt. 
Afd. Kerkrade: wordt per convocatie be
kendgemaakt. 

Nieuwe leden: J. Quadacker, Nachtegaal
straat 75a, Geleen; H. Freulings, Florastr. 
2, Sittard; Ir. de Braek, Jurgensstraat 112, 
Elsloo; Nabben, Mgr. Arbergstraat 39, Elsloo. 

POSTZEGELVERENIGING „GORIN-
CHEM & OMSTREKEN". Secr.: A. v. 
d. Vliet, N. Hoven 48, Gorinchem. 

Nieuw lid. S. Suiker, Rivierdijk A 212, Har-
dinxveld. 

Bedonfct- W. Perwerda, Giessenburg. 

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: 174 J. B. Knebel, Hoefkade 
299, Den Haag. 

Bedankt 39 P. C. Kappeteijn, Den Haag. 
Bijeenkomsten- maandag 6 en maandag 20 

Juli 1959. 

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

Nieuwe leden 87 W. F W. de Vos, Plaats 
van Middendorp 15, Voorbuig; 88 O. Vioege, 
Populierlaan 87, Rijswijk, 89 W. de Waard, 
Uhlebeckstraat 26, Voorburg; 90 F. C Pe
ters, Ridderspoorweg 278, Den Haag; 91 A 
van Noortwijk, Stormweg 86, Wassenaai; 92 
D Toet, Joan Maetsuykerstraat 28, Den 
Haag; 93 Dr. J. A. van Meisen, Roerdomp
straat 37, Badhoevedorp; 94 G. Klem, Hof-
wijckstraat 52, Voorburg, 95 G. de Weerd, 
Hazelaarstraat 22, Den Haag; 96 J. A. Goe-
mans, Herman Heyermanshof 97, Voorburg; 
97 G. Seybrands, Wijngaardenlaan 43, Voor
schoten 

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

Nieuwe leden: De kandidaatleden gemeld 
In nummer 4 van het Maandblad. 

Kandidaatleden 513 F. S. Bruinsma, Klok-
huislaan 4, Drachten; 514 R. A. Talens, Etten-
straat 7, Sleen (Dr.); 515 Mevr. Mulder-
Steenhuis, Burg. Engelkenslaan 39, Winscho
ten. 

Bedankt Nrs 171, 175 per l-7-'59, 473. 
Vergaderingen 15 juni en 20 juli 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 hotel 

,,Van Kreel", te Veendam. 
Afd. Winschoten 3e donderdag, 20 uur m 

hotel ,,Smid" te Winschoten. 

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

Kandtdaatleden: 326 D. C. van de Wiel, 
Laurillardlaan 3, Santpoort-Zuid; 498 W. A. 
Dekker, Prins Hendriklaan 72, O ver veen; 505 
Mevr. J. E S. de Vries-Weiss, Alb. Thijm-
laan 13, Heemstede. 

Algemene Jaarvergadering: Donderdag
avond, 8 uur, 25 juni a s.. Gebouw Cultura, 
Jansstraat 83, Haarlem 

Be stuur sverkiezmg Periodiek aftredend 
zijn de heren P. de Jong, Voorzitter, P. H 
S. Mos, Penningmeester, W. H. E Nieuwen-
huys. Administrateur Rondzendverkeer, en 
J. M. v. Putten, 2e secretaris. 

Ingevolge art. 8a van het Huish. Reglement 
moeten kandidaatstellingen, door tenminste 
twee leden ondertekend, twee dagen voor de 
vergadering bij de Ie secretaris worden inge
diend. 

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

Nieuwe leden: 39 Eerw. Broeder Francis-
cus Roelink, Merkelbeek; 44 R. J. Mulder, 
Brunssum, 102 W. Aarts, Heerlen. 

Bijeenkomsten: Eerstvolgende bijeenkomst 
op dinsdag 7 juli e.k. Gelegenheid tot ruil 
vanaf 7 uur. Plaats Hotel Robertz, Station
straat te Heerlen. Het bestuur hoopt op een 
grote opkomst. 
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tentoonstellingen 
INTERPOSTA 1959 Hamburg 

Voor het eerst na de oorlog wordt in Duitsland een inter
nationale postzegeltentoonstelling gehouden. De organisato
ren hebben gemeend de opzet groots te moeten maken. Het 
is dan ook een manifestatie geworden, die in Hamburg de 
aandacht trekt. 

Bij de aankomst van de D-treinen op het grote station 
Sitaan jonge meisjes gereed met een bord „Interposta" om 
inlichtingen te verstrekken, en op verschillende punten in 
de stad staan borden die tot een bezoek aansporen aan het 
grote park „Planten un Blomen" waar de tentoonstelling in 
een aantal grote hallen wordt gehouden. 

Vrijdagochtend werd de tentoonstelling geopend in het 
bijzijn van tal van autoriteiten en vertegenwoordigers uit 
het binnen- en buitenland. 

Bij een eerste vluchtige rondgang valt de uitgebreidheid op. 
Niet minder dan 3000 meter aan tentoongestelde ramen met 
zegels zijn te bezichtigen, hetgeen wil zeggen, dat 40.000 ä 
50.000 bladen met zegels zijn uitgestald. Voor wie dit alles op 
zijn gemak zou willen bekijken en daarbij per blad één 
minuut zou besteden, zouden niet minder dan 700 uren nodig 
zijn, of 87 dagen bij een 8-urige ,.werkweek". En de tentoon-
steUdng duurt maar van 22-31 mei. .. . 

Wij moeten dus volstaan met enkele grepen. 
De verschillende onderdelen van de tentoonstelling zijn 

kenbaar door de kleur van het doek, dat onder de kaders tot 
op de grond hangt, zodat een ieder dus direct een overzicht 
kan krijgen van het gebied, dat hem interesseert. 

Naast hetgeen is uitgestald, hebben nog vele verzamelaars 
gebruik gemaakt om in de kluizen van het Finanzamt een 
ander deel van hun verzameling onder te brengen, waar 
alleen de jury een blik op zal kunnen en moeten slaan om te 
beoordelen wie voor de prijzen in aanmerking komen. De 

jury staat dus voor een enorme taak, maar ongetwijfeld zal 
deze zich daarvan op de meest gewetensvolle wijze kwijten. 
Het verheugt ons, als Nederlanders, dat Mr. W. S. Wolff de 
Beer daartoe mede is aangezocht. 

Wie hier en daar een greep doet uit het tentoongestelde 
moet tot de overtuiging komen, dat er niet alleen veel te zien 
is, maar vooral, dat er nog veel meer te ontdekken valt wat 
hem tot dusverre onbekend is, en wat niet zelden aanleiding 
zal zijn om zelf verder te zoeken en te speuren om aldus 
kennis en inzicht te verrijken. 

Met grote belangstelling hebben wij de blauwe Mauritius 
gezien, evenals andere rariteiten, maar evenzeer waren wij 
geïnteresseerd in dat wat de jeugd ons toonde. Het mag 
velen, die het klassieke verzamelen een warm hart toedragen, 
een voldoening zijn te weten, dat ook deze richting onder de 
jeugd aanhangers vindt. 

Het moet ons van het hart, dat in een aantal gevallen tóch 
de „schadelijke" uitgiften te zien waren. Het is te wensen, 
dat in het vervolg streng de hand eraan wordt gehouden om 
deze zegels te weren. 

Uit het rapport van de jury, dat op zaterdag na de feest
maaltijd bekend werd gemaakt, stippen wij aan, dat de ver
zameling van de heer Poulie uit Amsterdam, omvattende de 
nummers 1-3 van Nederland, die reeds vroeger een Grand 
Prix had verworven, naar de Ehrenhof is overgebracht. Ook 
de inzending van Mr. Wolff de Beer werd in deze klasse in
gedeeld. 

De prijs ter beschikking gesteld door de Nederlandse Bond 
werd toegekend aan de heer Rosen uit de Ver. Staten voor 
zijn verzameling „Geschiedenis en ontwikkeling van de brief". 

De prijs van de Nederlandse PTT ging naar de heer Ri
chard Boyer uit Kopenhagen. 

Het zou thans te veel plaatsruimte vragen om alle prijzen, 
door de Nederlanders behaald, te vermelden; in het volgend 
nummer bestaat hiertoe wellicht nog de gelegenheid. Daarom 
wordt nu volstaan met te vermelden, dat het Maandblad een 
diploma voor zilveren medaille heeft ontvangen. 

Tot slot een woord van dank aan de Hamburgse gastheren 
voor alles wat werd geboden. Drs. W. d. B. 

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

Nieuwe leden, ingaande 1 -Juni ;.959/ A. Bre-
dius, Den Helder; A. H. Ijind, Den Helder; 
M. A. Sijm, Den Helder. 

Kandidaatlid: A. Aggenbach, Torendv/ars-
straat 1, Den Helder. 

De eerstvolgende vergadering vindt plaats 
op woensdag 17 3uni a.s. in café Postbrug, 
Koningsplein, alhier. Aanvang 19.30 uur. 

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

Kandidaat-lid: MeJ. M. Harts, Binderseind 
17, Helmond. 

Overleden: J. van Lieshout, Helmond. 

' s -HERTOGENBOSSCHE VERBENI-
GING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS. Secr.: Mr. H. J . Bernsen, 
Aar tsher togenlaan 275, Den Bosch. 

Ledenvergadering: woensdag 17 juni a.s. 
te 8 uur in Hotel ,,Central", Markt, Den 
Bosch. 

Nieuwe leden: H. J. Lastdrager, Den Bosch; 
L. v. Voorst: uitgesteld tot definitieve aan
melding; A. J. Jansen, Lepelaarstraat 39bis, 
Utrecht (oud-lid). 

Kandidaatlid: G. J. Boeren, Taxandriaplein 
8, Den Bosch. 

Afgevoerd: J. G. A. Wijnant, Den Bosch. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HILVERSUM & OM
STREKEN". Secr.: A. W. Ebrecht , 
Oude Amersfoortseweg 16, Hilversum. 

Afgevoerd: 632 G. G. J. Wortel, Hilversum. 
Ruilbeurs: ledere zaterdagmiddag van 2-5 

uur in de Openbare Leeszaal, 's-Graveland-
seweg 55, Hilversum. 

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

Vergadering: op donderdag 24 juni 1959, 
's avonds te 8 uur precies in de benedenzaal 

van Café-Rest. ,,De Kleine Burcht", Nieuwe 
Rijn 19, Leiden. 

Gewone agenda e.t. lezing en verloting ver
der veiling. 

Let wel; Dit is de laatste vergadering voor 
de vakantie, in de maanden juli en augustus 
geen vergadering. 

Eerstvolgende vergadering op donderdag 
23 september a.s. 

De ruilavond en de jeugdafd. beginnen ook 
weer op de 2e vrijdag en 2de donderdag van 
de maand in september. 

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

Nieuwe leden: 65 M. M. Dassen, Ryckholt-
Gronsveld; 68 G. B. Overman, Maastricht. 

Bijeenkomsten: maandag 6 juli, Beurs
avond; maandag 20 juli ledenvergadering. 
Beide om 20.00 uur in Restaurant „In de 
Gouwe Poort", Vrijthof 50, Maastricht. 

STICHTING SHELL POSTZEGEL
VERENIGING PERNIS. Secr.: A Kee-
mink, Sweel incks t raa t 209, Vlaard in-
gen. 

Nieuw lid: 73 G. H. Gllijamse, Havendijk 
36c, Schiedam. 

BedanM: 73 S. A. Roza, Vlaardingen. 

POSTZEGELVERENIGING „ROOSEN
DAAL". Secr.: F. C. Hendrickx, Raad
huisstraat 27, Roosendaal. 

Nieuw lid: Everdinge, Nieuwe Markt 58d, 
Roosendaal. 

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

Bijeenkomsten: 2e dinsdag van elke maand 
in het Beursgebouw, ingang Meent 110, Rot
terdam; Zaal II; aanvang 20 uur. 

POSTZEGELVERENIGING „SANT
POORT". Secr.: P. Vons, Brederoodse-
weg 100, Santpoort-Zuid. 

Nieuwe leden: 158 Mej. M. Heidoorn; 159 
J. Hellingman; beiden te Zandvoort. 

Bedankt: 37 A. Domingus, Haarlem. 
Bijeenkomsten: Deze worden alle gehouden 

In het Jeugdhuis der Ned. Herv. Kerk te 
Santpoort, Burg. Enschedélaan 67. 

Volgende bijeenkomst: vrijdag 26 juni a.s. 
Gedurende de maanden juli en augustus 

worden geen bijeenkomsten gehouden. 
Voor de eerste bijeenkomst in september 

wordt tijdig bericht gezonden. 

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

In de maanden juli en augustus worden 
geen ruilavonden gehouden wegens vakan
ties. 

In september a.s. zal de ruilavond te Rot
terdam slechts éénmaal per maand plaats
vinden. Nadere mededelingen zullen hlerove-
nog volgen. 

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 in Café „De Deijl" te Wassenaar, 
hoek Kerkdam en Rijksstraatweg. 

POSTZEGELVERENIGING „IJMUI-
DEN & OMSTREKEN". Secr.: H. J. 
Smit, Hofdijklaan 21, Driehuis. 

RuilaDonden; 26 juni a.s. De vakantie be
gint 27 juni en eindigt vrijdag 4 september 
a.s. wanneer weer bijeengekomen wordt. 
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KLEINE ANNONCES 
Prijs 40 et per mm betaling na toezending tactuur Opgave aan 
Boom-Ruygrok N V„ Ged Oude Gracht 138 Haarlem felef 17450 

Zichtzendingen ENGELSE K O L O N I E N 
Meer dan 100 boekjes beschikbaar, met 
vele betere zegels, merendeel klassiek, 
laag uitgeprijsd Sluit het seizoen af met 
het aanvragen van zichtzendingen bij 
B de Bheck, Busken Huets t raa t 5 II, 
Amsterdam, telefoon 12 88 15 

Wil enkele LANDENVERZAMELINGEN 
opruimen Adres P Westland, Goi ike-
straat 22, Ti lbuig , telefoon 247/4 

Lochemse Phil Vei \ r > haar londz 
boekjes N F D . en KOL en DUITSLAND. 
Circulatie 3 a 4 maanden Vf Dui tman, 
Kempersdi]k 35, Neede 

Te koop of in ruil ISRAËL postfiis met 
tab Yve i t37-42b ƒ 4 , 5 0 , 38a-41c ƒ7 ,50 
49 f 3,75, 50 52 ƒ 2,— enz , enz Viaag 
prijs van alles postfns \ a n Israel m t t 
tab Ook in luil \ o o r Ned en O G en 
Europasei les postfns, boven ƒ 15,— 
franco H Buizert, Nobelstraat 55, Rot 
terdam 4 

Aanbiedingen ge\raagd in FRANKRIJK 
en FRANSE KOI O N I Ë N , postfns tn 
gestempeld Alles wat interesseert ' L 
Blok, Van dei Palmsti 7d Viaaidingcn 

Te koop ge\iaagd Groot fotmaat zegels 
van ENG K O L O N I Ë N M Rippe, Post
bus 88, Deltt 

Aangeboden ^ oor elk aannemelijk bod 
MAANDBLAD PHILATELIE, vanaf 23e 
jaargang (sept 1945) t/m 35e jaargang 
31 dec 1958 Zo mogelijk m gedeelten 
J L P \ d Berg, Frederikstraat 16, 
E/oidrecht 

Gevraagd YVERT '57, '58 of '59. Prijs
opgave Broeksmit, Beukelsweg 60, Ro t 
terdam 

BIG MAIL met honderden aanbiedingen 
ƒ 1,— C J H ter Riet , Getfertsingel 
112, Enschede Gi io 866831 
Tc koop COLL EUROPA, inclusief 
Ned en O R (veel postfns) cat waarde 
115 000 franc 4 albums en 4 stock-
boekcn Prijs ƒ 425 — C W Vissei, 
Lijsterbeslaan 54, Delft 

200 VERSCH WERELD ƒ 0,87, 500 
versch j 2 60 1000 versch ƒ 5,60, 
500 Europa f 3,60, 1000 veisch f 8,10, 
f tanto uit mijn doubletten D van 
OmniLO, Popuherenlaan 3, Epe, gironr 
897856 

Een zeer G O E D K O P E aanbied ing (alleen |uni en jul i geldig): 

E U R O P A - E N N A V O Z E G E L S 
Europa 

België * 
„ ° Frankr • 

o 

Si 

f 2,95 
0.85 
2,95 
0,90 

„ F D C 27,— 
Italië » 

„ * 
Luxemb * 

„ ° 
NederI * 

o 

Duitsl * 
° 

5,60 
0.80 

25,— 
8,5C 
4 75 
0,70 
0 90 
0,55 

Conseil de l'Eu 
kwaliteit ' Beta! 
verrendporto 

Europa 

België * 

Frankr • 
o 

I ta l ië * 
o 

Luxemb * 

NederI » 

Duitsl • 
o 

Saa'rl • 
rope Fran 
ng na on 

57: 

f 1,25 
1.10 
1,35 
0,95 
1,65 
0,95 
6,25 
6,25 
1,30 
0,70 
0.90 
0.50 
0,95 

knik no 923* f4,90 en 
tvangst der zegels Gezi 

Saarl° f 1,101 
Zwitser! * 

*■ 
1,30 
0 70 

Europa '58 1 
België • 

, ° 
, F D C 

Frankr » 
° 

F D C 
Itahe < 

o 

„ F D C 
Luxemb * 

1,35 
0,85 
1,95 
0.85 
0.75 
1,45 
1 05 
0.95 
1,75 
2,10 

Luxemb ° 
,. F D C 

Duitsl « 
0 

, F D C 
Saarl • 

„ ° 
F D C 

T u r k * 
o 

„ F D C 

1,95 
3,60 
0,90 
0,50 
1,30 
0,75 
0,85 
1.40 
0,90 
0,90 
1 45 

Europa '59 1 
Oostenr * 

, ° 
0.60 
0,60 

no 2/4* (3 vlaggi 
len de zeer lage 

O F D C f1,10 
Turk • 0,85 

,. F D C 1 45 

10 j . Navo. 
België • 0,95 

0,90 
F D C 1,55 

Italië • 0.90 
„ F D C 1,55 

Luxemb* 1.35 
, F D C 1,95 

Turk » 2,55 
„ ° 2,55 
„ F D C 3.10 

en) f 0 90 Prima 
pn)zen alles met 

W. H. DE MUNNIK Jac Vermeystraat 30 
Scheveningen Giro 172807 

Uw adres voor 

Postzegelrondzendingen 
IS 

N. H. Went ink 

Zwa luwst raa t 2 2 

Hilversum 

Doet U ook aan Beeldphilatelie^ 

Wordt dan lid van 

„De Beeldphilatelist" 

Alle mhchtingen F. F. Venema 

Zeecroft 9, Wijk aan Zee. 

N E D E R L A N D 
1 ƒ 6 , -
2 6,— 
3 22,— 
4 2,60 
5 2,— 
6 17,50 
9 5,35 
10 3,25 
11 12,— 
12 22,50 
IJ 0,35 
14 8,75 
15 0,25 
16 8,75 
17 1,95 
18 8,50 
20 2 , -

NED. - INDIË 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
19 
11» 
12» 
13» 
14 
15 
16 
24» 
135/7* 
261» 
288 

ƒ 2 1 , -
25 — 

1,70 
0,70 
1,75 
6,75 
2,— 
0,85 
8,— 

17,50 
7,— 
1,25 
0,50 
9,50 
3,95 
6,80 
8,75 

10,50 

C U R A C A O 
28» ƒ 7,— 
30 2,45 
60* 0,50 
63» 1,40 
65* 1,20 
66» 1,60 
67» 1,40 
69 4,20 
74 1,15 
82/8» 8,25 
137 4,— 
146» 2,10 
147» 2,45 
148» 2,80 
153/7* 2,70 
198/9 1,— 
206/8* 2,10 

» • ongest 
Gaarne verzorging manco's Nederland en Kol 

Postzegeihandel J. 
(geen nieuwtyes) 

C. Renzen Rouerda 

SURINAME 
5 ƒ 2,10 
7 2,80 
8 1,75 
10 3,50 
14 19,— 
29 2,10 
35 6,30 
36 5,60 
54 2,— 
56 11,75 
146/9» 6,85 
206/9 2,40 
257/73» 10,50 
278/9» 5,60 
295/6» 1,30 
Vip 1/7» 5,40 
23- 3,25 

empeld 
, Europa, B.E. 

an 225B 
im- Giro 481779 

SURINAME 
nr 
9 20 et Koning ongebruikt ƒ 12,— 
10 25 et Koning 14,— 
10a 25 et Ultramai ijn ong 110,— 
11 30 et Koning ongebruikt 12,— 
12 40 et Koning 10,— 
13 50 et Koning 9,50 
15 I'll gld Koning 40,— 
34/36 Hulpuitgit te, gebruikt 17,50 
39 50 et opdruk, ongebruikt 11,— 
58a/59a Tête-bèehe, ongebruikt 35,— 
60/64 Kroonties opdr , ong 77,50 
60/64 Kroontjes opdr gebr 75,— 
69/86 Cijfer, ongebruikt 11,50 
102 Kon Wilhelmina, ong 12,— 
103 Kon Wllhelmma, ong 13,50 
104/110 Jubileum 1923 ong 85,— 
118/126 Gewilligde Jub , ong 17,— 
137/140 Weldadigheid 1928 ong 7,— 
141/144 Weldadigheid 1929 ong 8,75 
146/149 Weldadigheid 1931 ong 7,75 
151/156 Weldadigheid 1935 ong 7,50 
167/178 Kon Wilhcimina met 

Sluier ongebruikt 25,— 

197/199 Spitfire, ongebruikt ƒ 16,— 
202/205 en vlg p , ong , Rode 

Kruis 22,50 
214/219 Steunfonds, ongebruikt 5,— 
220/243 Ameriean Bank Note , 

ongebruikt 62,50 
257/273 Type H a i t z ongebruikt 9,50 
280/283 Kankerbestri)ding, ong 7,50 
308 Blokje, ongebruikt 2,75 
309/311 Stadion, ongebruikt 10,— 
L p ni 8/14 D O X , ong 160,— 
L p 8/14 D O X , gebr 130,— 
L p 18 5 gld ongebruikt 310 — 
L p 19 10 gld , ongebruikt 60,— 
L p 20/22 Mercuriuskop, ong 19,50 
L p 24/26 Opdiukken, ong 26,— 
Port 33/35 American Bank Note 

ongebruikt 5,50 
Port 36/38 Et t ra Aanbieding, 

ongebiuikt 5,50 

Speciale aanbieding 
10 series Europa 1957 9 50 

Te koop gevraafd: postzegelverzamelincen. U ontvangt direct geld Geef uw 
postzegelverzameling nooit uit handen maar verkoop de verzameling waar u bij bent 

POSTZEGELHANDEL JAC. ENGELKAMP 
SPUISTRAAT 301 - AMSTERDAM - TELEFOON 30998 - GIRO 312696 

TE KOOP GEVRAAGD 
Massagoed Nederland, elke hoeveelheid Series na 1950 
gebruikt of ongebruikt. Series vóór 1940. Kmd-, 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 fSO,— 
Verzamelingen ook gevraagd echter geen Nederland 
en Kolomen-verzamelingen wel engros-partijen. Alt i jd 
prompte betaling Voor belangrijke obiecten kom ik 
ter plaatse 

A . J . D E W I T Albrecht Durerstraai 4 Amsterdam-Z Tele'oon 713489 

3Sste Dornhöfer-Veiling. 
op 9, 10 en 11 juli 1959 te Mannheim (West-Duitsland) 

Het mooiste materiaal uit de gehele wereld 

Overzee mooie Franse kolomen 
Europa Finland nr 2 op brief 

Frankrijk en Oostenrijk 
uitstekend \ei tegem\oor-
digd' 
Isjechoslowakije o\eidiuk 
1919 

Duitse Rijk met alle gebieden 
Uniek materiaal %an de Duitse 
kolomen 
6 Chma handstempels, putsehau 
meermalen 
Kiautschou 2'h $ o WZ 

Catalogus voor serieuze belangstellenden gratis 

Hch. Dornhöfer - Postzegelveilingen. 
Mannheim (West-Duitsiand) Eichendorffstrasse 29 Telefoon 52929 

Vraagt gratis toezending 

van onze mailveilingcatalogus welke 

3000 partijen van Israël 
en andere landen van het Midden-Oosten bevat. 

MOSDEN STAMP COMPANY 
Queens House, Leicester Square, London WC 2, Engeland. 

Verzamelingen en partijen 
te koop gevraagd door: 

J. D. MUIS 
Andries Vierlinghstraat 9 Amsterdam Slotervaart. Tel. 134058 

Woorbij Surmameplein achter eerste huizenblok links na di|k) 

äetaal goede pnjs 

Ook grote obfecten tegen contante betaling. 



VOORDELIGE AANBIEDING INTERESSANTE SERIES 
Europa-voorlopers (alles postfris): 

I Griekenland '51 Europa Opbouw ƒ 13,50 

Griekenland '54 Nato (Vliegpost) 11,50 
Turkije '49 Eur Kamp Worstelen 14,— 
G H A N A '57 Black Star Line Koopje II 24,— 
BELGIË Rode Kruis 1918, ni 150/63"* 155,— 

VOORDELIGE AANBIEDING KILO-PAKKETTEN Postverzegelde kilo's 
Denemarken '58 ƒ 
België Spoorweg '58 met Spoor 

weg-zegels '49 tot heden 
Finland ■48'50'51'52 i 
Hongaiije '54 en '55 i 
Nederland Rijks\eiling 
Pokn 
Tsjechoslowakije , ,Special" 
Tsjechoslowakije , ,Supci ior" 
Tsjechoslowakije „ L u x e " 

Pracht kilo met uitsluitend 
complete seiies' 

Missieverzegelde kilo 's : 
22,50 Va kg Australië j 

V2 kg Brazilië 
20,— Denemarken 
22,50 Duitsland Luxe met minstens 
22,— 300 plaatjes 
12,— Frankrijk 
36,— Vi kg Griekenland 
11,— Ierland (blue label) 
19 — V* kg I uxemburg 

Va kg Mexico 
V4 kg Pakistan 

55,— Vi kg Perzie 
U S A (blue label) 
Oostenrijk (veel plaatjes) 
Zweden Special 
Zwitserland Special 

25,— 
19,50 
9,— 

37,50 
14,— 
32,— 
25,— 
24,— 
19,50 
32,— 
21,— 
15,— 
19,50 
19,— 
45,— 

Auf der Heide's Postzegelhandel Hoofdkantoor 
Filiaal A M S T E R D A M 
N.Z. Voorburgwal 151 

Giro 1700 H I L V E R S U M 
Surmamelaan 31 

GRIJPT VW KAISS !! 
100 stuks 2i G U L D E N (No 635) op papier slechts f 15,— 
EUROPA 565758 compl. postfris met Zv/itserland f 55,— 
FDC EUROPA 58, compleet 7 landen f 9.25 Met Oostenrijk en Turkije 
f 11.75 Porto extra 

POSTZEGELHANDEL P. K O O P M A N S C H A P 
Huizerstraatweg 10  N A A R D E N giro 555957  telefoon K 29599465 

Met dezelfde zorg waarmede 

U A A N UW VERZAMELING BOUWT 
stellen wij onze zichtzendingen samen van 

NEDERLAND & O.G. 
Vergevordeide verzamelaais ontvangen kostbare zendingen 
met type en tandmgsverschiUen, w o R O L T A N D I N G E N . 
In de boekjes voor minder gevorderde verzamelaars ziin 
juist de goedkopere zegels, rijk gesorteerd aanwezig 
Ook van de meeste EUROP Alanden hebben wij mooie 
boekjes in omloop met als specialiteit 

BELGIË, FRANKRIJK, SCANDINAVIË, 
ZWITSERLAND. LUXEMBURG, DUITSLAND m. geb. 

alsmede Hongarije, Rusland, Polen, Tsiechoslowakije, 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 
re tourvracht 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) f 10,— per zending kunnen bedragen 
(Opgevir s v p beginnend, gevorderd of vergevorderd) 

POSTZEGELHANDEL V A N D U Y N & VERHAGE 
ROTTERDAM — Berkelselaan 92b — Telefoon K 180048209 

A B O N N E M E N T FDC'S EN ONGEBR EUROP GEMEENSCHAP ALLE INL. 
VRIJBL. Zwits '57 ƒ 21,— , Eur '58 cpl ƒ 9.50 (one ƒ 6.—) z Ned ƒ 8,50 
( ƒ 5,50), Turk '58 ƒ 1,60 ( ƒ 1,—), Straatsb '58 ƒ 4,35 ( ƒ I ,—), Ncd '56 
ƒ 13,50, '58 ƒ 0,95, Expo st ƒ 1,20, Oostenr '59 ƒ 1,20 ( ƒ 0,50), Turk 10 j 
Eur Raad ƒ 1,35 (ƒ 0,75), Duitsl Spec st 10 i Raad ƒ 0,95, V Naties Econ. 
Comm Eui '59 (2) ƒ 1,95 (ƒ 0,65), Tu rk lie Eur kamp Basket B ƒ 0 , 9 5 , Eur 
'59 indien geen portoverand cpl ƒ 8,50 (ong ƒ 5,50), z Ned ƒ 7,75 ( ƒ 5,—) 
versch 19 sept a s PAA Ie Poolvl (4) f 6 25, Duitsl Luchtbr ƒ 0,75, H u m 
boldt ƒ 0,95 (ook Bei lijn ƒ 0,95), Thailand V N Dag '57 ƒ 0,95, '58 ƒ 0,85. 
Zwanen Scand cpl (5) ƒ 17,50 N A T O ongebr cpl j 7— (z Ned ƒ 6,50) 
FDC's Ned ƒ 1,— , Belg f 1,35, Lux ƒ 1,80, Turk ƒ 3,25, k ƒ 1,40 
P O R T O EXTRA - Vak.intie 11 t/m 21 )uli - Telefoon 87963 - Giro 507407 
T HARTFVELD'S FDC SERVICE — KERSTROOSSTRAAT 9c — R'DAM-12 

LAATSTE VEILING 
VAN DIT SEIZOEN: 

2 juli a.s., 
ten kantore op 14.00 en 19.30 uur 

o.a. belangrijk NEDERLAND en O.R., 
diverse EUROP. LANDEN, 

prachtige, waardevolle landencollecties! 

Catalogus gratis op aanvraag 

Onze eerste G R O T E I N T E R N A T I O N A L E 
H E R F S T V E I L I N G, 27-30 oktober, is in voor
bereiding. Enorme binnen- en buitenlandse be
langstelling mag verwacht worden. Het is daarom 
D E gelegenheid om uw verzameling geheel of 
gedeeltelijk tegen de hoogste prijs te verkopen! 
Wij ontvingen reeds een prachtcollectie Neder
land en O . R., diverse Europese speciaalverzame
lingen en Engeland en Kol . Een goede verkoop 
eist een goede voorbereiding. Bespreek uw 
plannen O M G A A N D . Gratis ru im voorschot. 

Wegens vakantie zijn wIJ 
gesloten van 11-26 /uli 

VAN DIETEN POSTZEGELVEILINGEN 
Anna Paulownastraat 58, Den Haag, tel. 070-325932 



DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
ROKIN 58 AMSTERDAM-C TELEFOON 30261-42380 

24 tjm 27 JUNI 1 9 5 9 : EXCEPTIONELE VEILING 

@©0o 
van honderden kavels klassieke 

Europa-zegels 
in uitgelezen 

kwaliteit, waaronder 
talrijke waardevolle 

en 
zeldzame nummers. 

fiElBlQ]®!^ 

Onze internationaal gerichte veiünqen, deskundige behandeling en do3^ 

treffende werkwijze zijn aanleiding geweest dit internationaal zeer ge

zochte, uit het buitenland afkomstige materiaal op de Nederlandse markt 

ten verkoop te brengen. Wi j prijzen ons gelukkig daardoor in staat 

te zijn ook onze Nederlandse relaties dit materiaal aan te b ieden. 

Naast dit vele klassieke materiaal bevaï de veil ing talrijke waardevolle 

kavels met moderner zegels, alsmede een zeer uitgebreide afdeling 

resfanten, verzamelïnqen enz. enz , die op de daarvoor gereserveerde 

restantendag, ZATERDAG 27 JUNI a.s. ten verkoop komen. 

Voor serieuze gegadigden, c<ie nog niet met ons in relatie mochten 

staan, hebben wi[ nog een beperkt aantal catalogi gereserveerd, die 

op aanvraag verkri jgbaar worden gesteld 

Ghana's 
nieuwe definitieve 
serie 
juli 1959 zal de uitgifte plaats hebben van de nieuwe 
definitieve serie voor Gliana. Zi j zal bestaan uit 
vijftien waarden. 
Het drukken van de zegels geschiedt in vier
kleuren fotogravure door Messrs. Harrison & 
Sons Ltd te Londen, op het speciale watermerk
papier dat wordt gebruikt voor postzegels van 
Ghana. Zi j verschijnen in vellen van 30 zegels. 

De serie bestaat uit: 

y^ d. „Gods almacht" — een folkloristische 
Ghana-tekening — en Kente-kleed 

1 d. Standbeeld van Dr Nkrumah te Accra. 
1 % d. Ghana-hout. 
2 d. Gezicht op de Volta-rivier. 
2% d. Cacaoplant. 
3 d. „God's almacht" en Kente-kleed. 
i d. Diamantmijn. 

6 d. Vuurgekroonde Bisschopvogel. 
11 d. Gouden spinlelie 
1 s. Schelp gemberbloem 
1 s 3 d. (luchtpost) Wimpelvleugelige geitemelker. 
2s. (luchtpost) Gekroonde kraanvogels. 
2 s 6 d Reuzenplanten-etende vogel. 
5 s. Tijger-orchidee 
10 s. Tropisch Afrikaanse Cichiid 

De kunstenaars zi jn: 
Theodora Sutherland (1 %d 
en 3d), Ole Haukland 
(1%d), Angel Medina 
(2)4d), Michael Goaman 
(6d,1s3d,2s6d) , Wil ly W. 
Wind (11d, 1s, 2s, 5s) en 
W. H. Brown (lOs). 
Uw gewone postzegelle
verancier zal deze zegels 
in voorraad hebben, raad
pleeg hem a.u.b. 

THE GHANA PHILATELIC AGENCY LTD. 


