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Waarin opgenomen „De Philatelist** 
Officieel orgaan van 53 verenigingen. 
Bekroond op 32 tentoonstellingen 

Hoofdredacteurt 
I J. C NORENBURG 

Welgelegenlaan 7 ' . Driobergen 
I Telefoon K 3438 No 8640 

Adtntniatrateur i 
E. J. V. d. FLIER 
Mij. Dordrechtstraat 5, Dordrecht 
Tel. 6606, Postrekening 34490° 
ten name v. h, Ned. Maandbl. T. Pliil. 

Adrertentiea s I 
I 
I 

UITGEVERIJ PLANETA 
Bakenessergracht 69-73 . Haarlem 
Telefoon 13280 (3 lijnen) 
Poitgiro 255641 

Half November verschijnt 

De Dierenwereld op Postzegels 
(2 dl.) 

Tweede herziene en bijgewerltte druk 
door M. J. van Heerdt-Kolff. 

Prijs voor de 2 dl. ƒ 3,95 franco. 

Toezending volgt na ontvangst van 
postwissel op naam van de schryfster 

Eemnesserweg 91, Baarn. 

r Te koop gevraagd: 
KILO'S NEDERLAND 

A Uitgezochte ä ƒ 1,75 per kg 
B Onuitgezochte a. ƒ 2,— per kg 

Massa waar; alles 

1 

M. J. A. van der H A A G E N ' 
I Van Lennepweg 67 — Den Haag — Tel. 550454 1 

onberiópelyke kwaliteit l 

GEVELSTEEN (1635) IN EEN GEVEL OP OEN NIEUWENOUK 
OVER DE ST JAKOBSSTRAAT TE AMSTERDAM 

N E D E R L A N D 
N r . 97 50 et . 1913 Jubi leum . . x ƒ 2,95 
N r . 129 1 Gld. 1923 Jubi leum . . x „ 2,80 
N r . 130 2'/2 Gld. 1923 „ x „ 15,— 
N r . 130 d i to „ o ,, 12,75 
N r . 131 5 Gld. 1923 ,, x ,, 18,50 
N r . 131 di to „ o „ 14,50 
N r . 134-35 1923 T o o r o p x „ 4,50 
N r . 136-38 1924 Tentoonstel l ing x „ 11 ,— 

Coronat ion-ser ies , los, zolang voorradig. 
Engeland 4 waarden compl. x ƒ 2,70 

,, Speciaal Luchtpostblad - x ,, 0,70 
Crown Colonies, 62 waarden . . . . x ,, 9,75 
Austral ië 5 stuks x ,, 2,50 
N ieuw Zeeland 5 stuks x ,, 2,75 
Cook Isl.: Samoa: Nieu & Tokelau x „ 2,85 
Bahrain , Kuwai t , Muscar, 

Tanger (16) x „ 10,85 
Lundy Island, incl. luchtpost (7) x ,, 2,50 
Lundy Island d i to op F.D. Cover o ,, 3,25 
Engeland 1951, nrs. 256-259, hoge 
waarden, compl . 2/6:5/-;10/- & £ x 
Burma Nrs . 1-16 Militaire Adm. x 
Bulgarije N r s . 224-230 Balkan I x 

N r s . 231-236 Balkan II x 
België N r . 5 Luchtp . 5 Fr. viol. 

brun x 
Danzig N r . 198-200 1929 x 

N r . 136-38 d i to , ZELDZAAM, 
postfris, in velletjes van 25 x ƒ 325 , -

L I E C H T E N S T E I N 
N r . 82-89 compl . gebruikt , schaars o 
N r . 122 5 Fr . , ,Vaduz" zeldzaam x 
N r . 
N r . 
N r . 
N r . 

I N D I Ë 
N r . 260 1938 50 et . m . wa te rmerk x ,, 68,75 
N r . 263 1938 1 Gld x „ 13,75 
N r . 287 1941 5 Gld x „ 80,— 
N r . 288 1941 10 Gld x ,, 18,— 
N r . 289 1941 25 Gld x „117,50 
C U R A C A O 
N r . 119 1934 Herdenking IVs Gld. x „ 22,50 
N r . 120 1934 di to 2'/2 Gld x „ 27,50 
S U R I N A M E 
N r . 21c.f. 1892 2'h e t . op 50, dub 
bele o p d r u k , zeer zeldzaam x „ 92,50 
N r . 32a.I 1898 10 op 25 et . u l t r . x „112,50 

122 d i to , gebruikt p r . ex. 
128 5 Fr . lichtgest. hoekstuk o 
186-188 Huwelijk, cpl x 
189-192 Prinsen cpl x 

N r . 166 3 Fr. bruin x 
N r . 213-214 2 en 3 Fr. 1945 . . . . x 
N r . 222 10 Fr x 
E G Y P T E 
N r . 52 100 Mill . 1914 x 
N r . 97-102 Landbouw 1926 x 
N r . 105-107 opdrukken 1926 x 
Nr . 131-133 Statistisch congr. . . x 
N r . 134-135 Medisch congres x 
N r . 136-139 Farouk x 
N r . 141-143 Landb. tentoonst x 
N r . 144 50 Mill, op 50 Pi x 
N r . 155-168 1934 postcongres, 
compleet , l ichtget . prachtex o 
N r . 221 opdruk op kindzegel . . x 
N r . 250-253 1947 tentoonst 

, 28,50 
, 10,90 
, 40,— 
,100,— 

, 18,75 
, 2,90 

58,75 
142,50 
137,50 
67,50 

0,85 
3,25 
4,— 
8,— 

12,50 

6,75 
27,50 

1,85 
1,65 
0,90 
2,50 
1,65 
6,25 

85,— 
8,— 
3,25 

Wij zoeken te koop : Oostenrijk: 
Wipa zegel en blok: Dollfuss 10 Sch. 
en latere series, van voor 1940. 
Saargebied, landen collectie postfris 
België, oudste emissies, postfris. 
I talië Balbo-vluchten, ook op brief, en 
,,Servizio di Stato, Yver t nrs . : lucht
post 25, 49, 50, 51, 84 enz. 
Frankrijk Luchtpost 50 Fr. groen en 
50 Fr. Bankbiljet, postfris, alsmede 
pr ima verzorgde, ver-gevorderde landen-
collectics. 

- ^ AANBIEDING CATALOGI ■♦— 
Yvert 1954 deel I, Frankr . en Kol. ƒ 3 ,— 

deel II Europa ,, 11,^— 
deel III Overzee „ 14,30 

Yver t 1954 compleet , 28,30 
Zumstein 1954 Europa 15,— 

STANLEY GIBBONS 1954 
Gehele wereld, vereenvoudigde ui t 
gaaf, 1954 juist verschenen „ 12,50 
z.g. „ W o r l d Simplified** gebonden 
Deel I, British Empire 1954 „ 10,85 
deel III , Amerika , Afrika, Azië '54 ,, 12,50 

„GIBBONS 1954" vroegere King George 
VI heet nu " T w o Reigns", waarin ook 
opgenomen zegels van Kon. Elisabeth I I , 
verschijnt eind November . Bestel dus om
gaand een "Gibbons-Two Reigns" ƒ 2,80 

N E D E R L A N D & O.G., SPECIALE GAT. 
1954, juist verschenen, prijs franco ƒ 2,62 
Por to STEEDS EXTRA. Giro 77077. 
S C O T T 1954, voor geïnteresseerden, bij ver
schijnen leverbaar, op bestelling. 

SUTHERLAND 
P05TBQX 43D-'5-GRAVENHAGE 
Kon. Wilhtlminalaan 88 - Tel. 722369 - Voorburg 
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»■* c A Ef;' OF co o I) ï H 01'É ss:^ 

In ons Augustusnummer maakten wij in de rubriek 
Nieuwe Uitgiften melding van een tweetal postzegels 
(hierboven afgebeeld) welke in ZuidAfrika op 1 Sep
tember jl. verschenen ter herdenking van het eeuw
feest der postzegels van de Kaap de Goede Hoop, welk 
gebied sedert 1910 deel uitmaakt van de Unie van 
ZuidAfrika, maar vóórdien een afzonderlijke Engelse 
kolonie was. De beide jubileumzegels geven ieder de 
afbeelding van een der twee eerste postzegels van de 
Kaap, nl. van de „one penny", steenrood, en de „four 
Pence", blauw. 

Bij vele oudere ver
zamelaars zullen deze 
zegels zeker herinnerin
gen hebben wakker ge
roepen aan hun jeug
dige verzamelaarstijd, 
waarin het bezit van 
zulk een „driehoekje" 
vrijwel het toppunt van 

philatelistisch bezit 
vormde. Maar ook voor 

de toen al oudere verzamelaars behoorde zulk een be
zit tot de attracties hunner verzameling. Evenals zulks 
met andere dingen in het dagelijks leven het geval is, 
worden de zaken van gisteren echter verdrongen door 
die van heden en deze op hun beurt door die van mor
gen. Zo werd ook de grote belangstelling voor de 
Kaapse driehoekjes verdrongen door die voor vele 
andere zegels der latere tijd (waaronder zich ook drie
hoekjes bevinden) met het gevolg, dat men thans op 
postzegeltentoonstellingen maar weinig of zelfs geen 
Kaapse driehoekjes aantreft en deze hun plaats heb
ben moeten afstaan aan o.i. vaak veel minder interes
sante verzamelingen. Maar de primeur van driehoekig 
zegel kan niemand aan deze Kaapse zegels ontnemen 
en als zodanig zullen zij zeker steeds voorop dienen te 
staan. Is het wonder dat „The South African Philate
list" van September jl. speciale aandacht aan deze ze
gels heeft geschonken en dat wij, als philatelist van 
oudere datum, ons hart nog eens hebben opgehaald 
aan deze glorie onzer jeugd? 

Toen wij dit alles lazen, konden wij niet nalaten ook 
de Nederlandse literatuur op dit gebied, welke helaas 

maar heel klein is, nog eens na te slaan en te herlezen, 
hetgeen ons tot de overtuiging bracht dat, hoe goed 
ook de voorlichting voor die tijd was, toch veel was 
verouderd en achterhaald door ontdekking en studie 
der latere tijd. Het was wijlen de heer L. van Essen 
die in ons Maandblad in 1929 en'1931 de aandacht voor 
deze zegels vroeg. Aangezien vele onzer jongere Phila
telisten zich misschien hebben moeten bepalen tot „het 
zien" dezer zegels op een of andere tentoonstelling of 
bij een oudere verzamelaar, zonder zich daarin verder 
te hebben kunnen verdiepen door het ontbreken of 
onbereikbaar zijn der daarop betrekking hebbende 
lectuur, dachten wij het vooral voor deze jongere ca
tegorie verzamelaars nuttig een artikel samen te stel
len uit al hetgeen ons omtrent deze zegels bekend is 
geworden. Natuurlijk zouden wij kunnen volstaan met 
verwijzing naar bestaande vooral buitenlandse litera
tuur, maar het is ons niet bekend of deze wel in ons 
land is te vinden en daarom willen wij de pen op
nemen om aan deze moeilijkheid enigszins tegemoet 
te komen. De Bondsbibliotheek bevat — voor zover 
ons bekend — slechts een enkel werk over deze zegels, 
dat in 1913 door Melville werd geschreven en dan ook 
verouderd is. Na die tijd zijn belangrijker werken 
verschenen, waarvan vooral het in 1950 verschenen 
werk van Stevenson als zeer belangrijk kan worden 
beschouwd, maar dit werk kost £ 3. 3 sh. en gaat 
zeker de beurs van vele jongere verzamelaars te 
boven. 

Hoewel deze Kaapse driehoekjes vroeger sterk de 
aandacht der verzamelaars trokken, was er toch be
trekkelijk weinig omtrent bekend en het was feitelijk 
eerst in 1930 dat het eerste grote werk over deze zegels 
verscheen. Het was het werk van G. J. Allis onder de 
titel: Cape of Good Hope; its Postal History and Posta
ge Stamps. Wel was in 1908 door een schrijver over 
deze zegels verklaard, dat zij geen groot studieterrein 
opleverden, maar eerst veel later zou dan ook pas 
blijken hoe deze schrijver zich met zijn uitspraak ver
giste en welk een prachtig terrein voor de specialisten 
hier als het ware braak lag. 

Alvorens tot de bespreking dezer zegels over te gaan, 
willen wij eerst een enkele algemene opmerking ma
ken. In de eerste plaats geldt dit de toestand waarin 
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vele dezer zegels verkeren. Evenals zulks bij andere 
ongetande vroege uitgiften het geval is, zijn goede 
stukken met brede randen buiten het zegelbeeld vrij 
zeldzaam. Verreweg het grootste gedeelte komt met 
geringe of zelfs zonder deze marges voor en is menig 
zegelbeeld aangesneden of op andere wijze beschadigd. 
In de tweede plaats valt op te merken, dat zegels op 
gehele briefomslag o.d. vrij zeldzaam zijn, immers de 
oude verzamelaars verzamelden postzegels en geen 
enveloppen e.d. De zegels werden van de omslagen 
verwijderd (vaak ten koste van de kwaliteit der.aldus 
behandelde zegels door veroorzaakte dunne plekken 
of andere beschadigingen!) en in de albums geplakt 
(dit vaak niet op al te fraaie wijze, maar met een dikke 
laag arabische gom!) en de briefomslagen verdwenen 
bij het huisafval. En tenslotte hoeveel interessante 
paartjes, blokken en zelfs vellen dezer zegels zijn als 
slachtoffer der verzamelaars zelve gevallen! 

In 1846 werd door de Wetgevende Vergadering van 
de toenmalige kolonie Kaap de Goede Hoop een ordon
nantie vastgesteld, waarbij werd voorzien in de moge
lijkheid om het brief porto door middel van opgeplakte 
zegels vooruit te voldoen. Deze ordonnantie verkreeg 
nog het zelfde jaar de koninklijke goedkeuring, iets 
wat niet te verwonderen was, aangezien het moeder
land reeds in 1840 de postzegels als frankeringsmiddel 
had ingevoerd. Toch scheen men in de Kaap wat hui
verig voor de uitvoering van de ordonnantie te zijn 
geweest of waren er andere omstandigheden waardoor 
de uitvoering achterwege bleef. In Mei 1848 werd, dus 
na 2 jaar, een stap voorwaarts gedaan en werd na in 
Engeland ingewonnen inlichtingen omtrent de werking 
van de "Penny Post" aldaar en omtrent de vervaar
diging van postzegels een boodschap aan H. M. Staats
secretaris gezonden met het verzoek tot uitvoering 
van de ordonnantie van 1846 over te gaan, onder bij
voeging van een mededeling aan de firma Perkins, 
Bacon and Petch te Londen, opdracht gevende tot de 
vervaardiging van de benodigde matrijzen en stalen 
drukplaten voor 2 postzegelwaarden, nl een 1 pen
ny en een 2 pence! Dit was dus klaarblijkelijk ge
baseerd op de invoering van de "Penny Post" ook in 
dit gebied. Deze opdracht hield voorts een aanwijzing 
in omtrent de afbeelding en het aanzien der zegels, 
nl.: „de tekening en de afmeting moeten in ieder op
zicht gelijk zijn aan die als in Engeland gebezigd 
met de toevoeging van de woorden "Cape of Good 
Hope" ringvormig om het hoofd van de koningin en 
alleen met die wijziging welke noodzakelijk zal zijn 
om het volledig koloniaal te doen zijn". 

Dit was dus heel iets anders dan de „driehoekjes"! 
Maar 't zou niet tot uitvoering van deze opdracht komen. 
Immers de ordonnantie van 1846 bepaalde uitdrukke
lijk dat het binnenlandse posttarief 4 pence zou be
dragen voor iedere brief van een V2 ons (Engels) of 
gedeelte daarvan. Maar postzegels van 4 pence waren 
in de opdracht niet opgenomen, omdat de toenmalige 
gouverneur van de Kaap, Sir Harry Smith, sterk was 
geporteerd voor de Penny Post. Toen de kosten
rekening aan de Raad werd voorgelegd om de nodige 
beschikkingen ter uitvoering van een en ander te 
nemen, gaf dit tot veel discussie aanleiding en toen 
tevens bleek, dat de gevraagde hoeveelheid postzegels 
waarschijnlijk voldoende zou zijn voor de tijd van 
18 jaren, viel daarmede de gehele zaak en de opdracht 
aan de drukkersfirma dus ook. 

Na dit trieste einde van een goed begin duurde het 
tot Juli 1852 alvorens deze aangelegenheid weer voor
zichtig ter hand werd genomen door de inmiddels op
getreden nieuwe gouverneur Sir George Cathcart. 
Deze stelde in genoemd jaar nl. een commissie in om 
aan hem rapport uit te brengen omtrent alles wat de 
posterijen betrof. 

Deze commissie zette zich aanstonds aan het werk 
en toen zij haar rapport aan de gouverneur uitbracht 
bevatte dit onder meer de aanbeveling voor de in
voering van de postzegel, en wel zo spoedig mogelijk. 
Tevens adviseerde zij om 50.000 postzegels van 1 penny 
en 100.000 postzegels van 4 pence te doen vervaardigen, 
met maandelijkse aflevering van resp. 5.000 en 10.000 
zegels. De 1 penny-zegels zouden dienen voor de fran
kering van kranten en de 4 pence-zegels voor binnen
lands briefverkeer. Beide zegels dienden in een zelfde 
tekening te worden vervaardigd en te worden uitge
voerd in verschillende kleur alsmede de nodige wijzi
ging in verband met de waarde-aanduiding. 

Een belangrijk advies in dit rapport luidde voorts: 
„Teneinde vergissingen te voorkomen bij het sorteren 
of afstempelen van brieven zouden wij de aanneming 
willen voorstellen van een opschrift en vorm dusdanig 
verschillend van die der Engelse postzegels, dat zij 
onmiddellijk in het oog vallen en wij zouden willen 
adviseren de vorm van een driehoek, in het midden 
waarvan de figuur van „Hoop", met de woorden 
"Postage", "Four Pence", "Cape of Good Hope" op de 
omringende rand, het geheel op een geciseleerd veld, 
zoals afgebeeld op de bijgaande schets van de alge
meen-opzichter (Surveyor-General). Nog verschillende 
andere tekeningen, zoals de hierbij gevoegde en als 
no 2 gemerkte, zouden kunnen worden voorgesteld, 
maar wij zijn geneigd de driehoek als de meest ge
schikte aan te bevelen, zowel economisch als uit on-
derscheidsoogpunt". 

Het bij bovenstaand rapport gevoegde ontwerp voor 
de driehoek-zegel komt in grote trekken overeen met 
de uiteindelijke postzegels. Bij deze laatste is de 
vrouwenfiguur Hoop echter in een meer op de grond 
zittende houding afgebeeld, terwijl het ontwerp een 
hoger zittende figuur aangaf. Het tweede bijgevoegde 
ontwerp bestond uit een vijfhoek waarvan bovenkant 
en zijkanten vrijwel een vierkant vormden, terwijl de 
onderkant werd gevormd door twee naar elkaar toe
lopende zijden (dus een vierkant waartegen onderaan 
een driehoek met de basis tegen het vierkant geplaatst) 
met een overeenkomstig Inschrift langs de randen van 
het zegel en portret van de koningin in het midden. 

Het gegeven advies bleek van dien aard, dat de uit
voering er van aanstonds ter hand werd genomen en 
binnen een week was een nieuwe order aan de firma 
Perkins, Bacon and Co verzonden, waarbij de schets 
door bovenbedoelde algemeen-opzichter, Charles Bell, 
vervaardigd, als model diende. Dit ontwerp berust 
nog steeds in de archieven van genoemde firma. Bell 
was voor zijn tijd een goed kunstenaar, die ook menig 
schilderij heeft vervaardigd. 

(Wordt vervolgd). 

DE NIEUWE CATALOGUS 
Dit jaar vormt geen uitzondering op ieder ander jaar. 

Immers ook nu zijn de nieuwste catalogi weer ver
schenen en zullen er vele Philatelisten zijn, die de 
laatste uigifte van hun lievelingscatalogus in hun be
zit willen hebben. Echter er zal ook ditmaal weer een 
zeer groot aantal Philatelisten zijn, dat zich deze aan
schaf niet kan veroorloven. Deze groep zal voor een 
zeer belangrijk deel uit jonge verzamelaars bestaan. 
Voor hen doet de Contact Commissie voor het philate
listisch Jeugdwerk in Nederland een beroep op u. 
Helpt u ons de jeugd helpen, door uw oude catalogus, 
die één of meerdere jaren oud is, aan ons af te staan. 
U kunt zich voor deze vrijgevigheid bij voorbaat ver
zekerd weten van de dank van onze jeugd. 

Wij wachten uw reactie vol spanning af. 
J. de Jong, Berkelstraat 50, Utrecht. 
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De Herdenkingsstempels gedurende de Japanse bezetting 
van Nederiands-lndië 

De vereniging van speciaalverzamelaars van de J a 
panse Bezettingsuitgiften DAI NIPPON besloot he t 
vorige jaar aan de hand van de collecties van zijn leden 
een overzicht samen te stellen van de herdenkingstem
pels welke in het voormalige Nederlands-Indië in de 
Japanse bezettingstijd gebruikt ztjn. In het MAAND
BLAD is hierover reeds van tijd tot tgd iets gepubli
ceerd, terwijl ook de H.H. Hedeman en Boekema in hun 
boekwerk Dal Nippon, een gedeelte van deze stempels 
hebben opgenomen. 

Dit werk is thans afgesloten en onderstaand volgt een 
zo volledig mogelijk overzicht. Mochten onze lezers toch 
nog afwijkende stempels in hun bezit hebben, dan zou 
ondergetekende, secretaris van de vereniging DAI N I P 
PON, deze gaarne t e r inzage ontvangen. Rest ons nog 
een woord van dank aan allen die aan deze opstelling 
hebben medegewerkt . 

I. JAVA. 
Hier is slechts één herdenkingstempel gebruikt en 

wel te r gelegenheid van de herdenking van de weder
openstelling van het postverkeer. (Afb. 1). 

Het is een ongeveer 
vierkant stempel, dat 
door vier lijnen in 
zeven vakken is ver
deeld, links boven een 
telefoontoestel, mid-
denboven de rijzende 
zon, rechtsboven een 
radio-apparaat, l inks 
en rechts van het 
middenvak een brie
venbus. In het mid
denvak s taat : 
PERINGATAN PEM-
BOEKAN KEMBALI 
PEKERDJAAN P.T.T. 

SETAHOEN 
LAMANJA, 

hetgeen lettelijk vertaald wordt m e t : „Herdenking 
opening wederwerkzaamheden P T T j aa r tijd". In he t 
onderste vak s taa t : „29 SI-GATSU 2603", woordelijk 
ver taa ld : „29 vier maand 2603", dus 29 April 1943. 

Dit s tempel werd meestal op de posts tukken ge
plaats t naas t de normale stempelafdruk; een enkele 
maal op de zegels. De kleur varieer t van lilarose to t 
violet, gebruikt o.a. in Bandoeng en Djakar ta . 

n . SUMATRA. 
Hier zijn meerdere stempels gebruikt, die wiJ in twee 

soorten kunnen onderverdelen, nl. de stempels t e r ge
legenheid van de herdenking van 1, 2 en 3 j a a r oorlog 
(stempels I.III.V afbeeldingen 2.3.4.5.8.9.10.13.14) en die 
t e r gelegenheid van de herdenking van 1, 2 en 3 j a a r 
„Nieuwe Orde" (stempels II.IV.VI afbeeldingen 6.7.11 
12.15.16.17). 

De eers te herdenking vond plaats op 8 December, de 
tweede tussen 21 en 27 Maart . De stempels droegen een 
vaste dater ing — nu eens een enkele datum, dan weer 
begin- en einddatum van de herdenking — die niet 
alleen op de dag zelf, m a a r gedurende enkele dagen 
werd gebruikt . 

Vervolgens moeten we drie gebieden onderscheiden 
en wel Noord-Sumatra , Midden-Sumatra en Zuid-Su-
mat ra , in welke gebieden de stempels soms onderling 
afwijkend zijn. 

Onderstaand volgt thans een tabelarische opstelling van 
de stempels in de diverse gebieden en plaatsen met een 
omschrijving van de stempels en de kleuren waar in 
deze voorkomen. Gebruikte afkortingen zijn hierbij: 
z = zwar t ; v = violet; r = rood; g = groen; b = 
blauw en o = oranje. 

NOORD-SUMATRA 
1942 
IA (afb. 2) 
Rond rubberstempel met kaa r t van 
Oost-Azië; bovenin herdenkingstekst ; 
l inks onder p laatsnaam; recht date
r ing tussen 8 en 14 December (17.12. 
8-14). 

ATJEH 
Koeala Simpang 
Kotaradja 
Meulaboh 

9 

SUMATRA TIMOER 
Brastagi 
Medan 
Pangkatan 
Pematang Siantar 

V 
V. 
V 
z 

v.z 
V 
V 
V. 

MIDDEN-SUMATRA 
IB (afb. 3.4) 
Rond rubberstempel, dubbelring 38 
mm, in twee typen: 
a. met band 7% mm. 
b. met band 11 mm. 
breed, waar in da tum 17.12.8 
SUMATRA BARAT 
Bankinang z. 
Loeboek Sekaping z. 
Padang z. 
Padang Pandjang z. 
Pajakombo v. 
Sawaloento z. 
Sidjoendjoeng z. 
Soengei Penoeh z. 
alle bovenstaanden in type a. 
Seloengkang z. 
RIO 
Bagan Siapiapi z. 
Pakanbaroe z. 
DJAMBI 
Djambi v. 
Koeali Toengkal z. 
deze bovenstaanden in type b. 

ZUID-SUMATRA 
IC (afb. 5) 
Als IB echter doorsnede 40 mm en 
band 8% mm. 

BANKA/BILLITON 
Panka l Pinang v. 
Tandjong Pandan z. 

Afb. 5 
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Afb. 2 

1943 
IIA (afb. 6) 
Rond rubberstempel met l<aart van 
Sumat ra , met drie cocospalmen 
waar tussen Japanse vlag; bovenin 
herdenliingstekst; linksonder plaats
n a a m ; rechtsonder datum tussen 13 
en 15 Maar t (18.3.13-15). 

ATJEH 
Meulaboh v. 

TAPANULI 
Padang Sidempoean v. 

SUMATRA TIMOER 
Medan " v. 
P e m a t a n g Siantar r. 
Tandjong Balei r. 
Tebing Tinggi Deli z. 

UIA (afb. 8) 
Rond rubberstempel met kaa r t van 
de Indische archipel waarboven 
vliegtuigen; bovenin herdenkings
teks t ; links onder plaatsnaam; rechts 
dater ing tussen 5 en 11 December 
(18.12.5-11). 

ATJEH 
Langsa • v. 

SUMATRA TIMOER 
Medan v. 
Pangka lan Brandan v. 
P e m a t a n g Siantar r . 
Tandjong Balei v. 
Tebing Tinggi Deli z. 

Afb. 3 en 4 

IIB (afb. 6) 
Als IIA 
Dater ing 18.3.13. 

BIO 
Pakanbaroe 

IIC (afb. 7) 
Rond rubberstempel met boortoren 
en parachute ; datering 24-30.3.03. 
Hier is dus geen datering voor één 
dag opgenomen, m a a r voor een ge
hele week, 24-30 Maar t 1943. 

PALEMBANG 
Palembang 
Pladjoe 
Lahat 
Tandjoeng Enim 

LAMPONG 
Tandjong Karang 

BANKA/BILLITON 
Pangkal Pinang -^) 

Afb. 6 

I I IB (afb. 9) 
Rond rubberstempel met vulkaan
landschap in cirkel; herdenkings
tekst ; links onder plaatsnaam; rechts 
dater ing 18.12.8. 

SUMATRA BARAT 
Boekit Tinggi v. 
Padang v. 

RIO 
Pakanbaroe v. 

v.z.r. 
z. 
V. 
v. 

Atb. Afb. 9 

Afb. 7 

IIIC (afb. 10) 
Rond rubberstempel met Samurai 
a t t r ibu ten ; boven: herdenkingstekst; 
onder: p laatsnaam; dater ing binnen 
in cirkel 18.12.8; rechts datering 
18.12.8. 

DJAMBI 
Djambi v. 

PALEMBANG 
Palembang v. 

BENKOELEN 
Benkoelen r. 
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1944 
IVA (a£b. 11) 
Rond rubberstempel met s t rand en 
twee palmen; bovenin herdenkings
tekst ; recht onder plaatsnaam; links 
datering tussen 21 en 27 Maar t 
(19.3.2127). 

IVB (afb. 12) 
Rond rubbers tempel met karbouw en 
palm, achtergrond vulkaan; bovenin 
herdenkingstekst ; rechtsonder plaats
naam; dater ing tussen 21 en 27 Maart 
(19.3.2127). 

SUMATRA TIMOER 
Medan 
Pematang Siantar 

V. 
o. 

SUMATRA BARAT 
Padang 

RIO 
Pakanbaroe 

TAPANULI 
Taroetoeng 

SUMATRA TIMOER 
Medan 
Pematang Siantar 
Tebing Tinggi Deli 

V. 
r. 
V. 

Afb. II 

VA (afb. 13) 
Rond rubberstempel met soldaat, 
achtergrond sawah en vulkaan; 
bovenin herinneringstekst; rechts 
plaa tsnaam; links dater ing tussen 
5 en 10 December (19.12 510). 

A(b. 12 

Afb. 10 

IVC (afb. 12) 
Als IVB 

PALEMBANG 
Palembang 

LAMPONG 
Tandjong Karang 

BANKA/BILLITON 
Tandjong Pandan 

b.v. 

VB (afb. 14) VC (afb. 1314) 
Rond rubberstempel met rijzende Als VB, behalve Benkulen w a a r type 
zon; links Indonesische, rechts Japan VA gebruikt werd. 
se vlag; bovenin herinneringstekst; 
dater ing boven in cirkel; plaatsnaam PALEMBANG 
onder in cirkel; Datering 19 12.8. Palembang 

SUMATRA BARAT 
Padang 

LAMPONG 
Tandjong Karang 

BANKA/BILLITON 
Tandjong Pandan 

BENKULEN 
Benkoelen 

V. 

r .b. 

 •X ' ' . '*'"■' • I * 

Afb . 14 

Afb. 13 

1945 
VIA (afb. 15) VIB (afb. 16) VIC (afb. 17) 
Rond rubberstempel met soldaten Rond rubberstempel met schuin n a a r Rond rubberstempel met k a a r t van 
waarboven Indonesische vlag; boven links s taande vlaggestok waaraan S u m a t r a en woordje BEKERRIA 
in herdenkingstekst; rechts plaats Japanse en Indonesische vlag; onder (a rbe id) ; bovenin herdenkingstekst ; 
n a a m ; links datering tussen 21 en in plaatsnaam; hierboven datering onderin plaa tsnaam; hierboven da
27 Maar t (20.3.2127) 20.3.27. t e r ing 20.3.27. 
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SUMATRA TIMOER 
Medan 
Pematang Siantar 

V. 
r. 

SUMATRA 
Padang 
Pajakombo 
RIO 
PP^VRIIS 

BARAT 
V. 
V. 

V. 

PALEMBANG 
Palembang 

LAMPONG 
Tandjong Karang 

v^*^ 

Afb. 15 Afb. 16 VIb. 17 

Los van deze „jaarlijkse" herdenkingsstempels s taa t het stempel volgens afb. 19, gebruikt te Bukit Tinggi en 
gedateerd 19.10 6 (610.1944) en waarmede ook in de tekst reeds propaganda gemaakt wordt voor „Indonesia 
Merdeka" . 

i n . MALAKKA. r v . MARINE-GEBIED. 

E N K E L E OPMERKINGEN. 

Afb. 19 

Van de typen her
denkingstempels die 
in Singapore gebruikt 
werden is van ge
bruik op Ned.-Indisch 
grondgebied slechts 
bekend, dat Tandjong 
Pinang in 1944 het 
afgebeelde herden
kingstempel gebruik
te (afb. 18). 

Rond rubberstempe) 
met zwart ; Japanners 
die naar de kust wa
den; bovenin herden
kingstekst; onderin 
plaatsnaam; dater ing 
2604.2.15 (15.2.1914). 

De datering van de 
stempels is willekeu
rig m beide jaa r te l 
lingen die de J apan 
ners gebruikten (2603 
of 03 is 1943 en 18 is 
1943). 

Terwijl in de eerste 
jaren de afbeeldin
gen zuiver op Japanse 
gedachten waren in
gesteld zien wij bü 
de la tere stempels 
(14.15.1619) ook de 
Indonesische gedach
te uitgedragen o.a. 
door de afbeelding 
van de rood-witte In
donesische vlag. 

i^<^"' 'm^\ / 

^a% * 

A(b 20 

* " / 

Hiervan is slechts 
één herdenkmgsstem-
3el bekend met tekst 

„Ken-noo Oen-doo 
Ki-nen" (vertal ing 
Herdenking van de 

lanbieding") en „Pe-
ringetan menjoem-

bangkan Pesawat 
Terbang" (vertaling 
.Herinnering ten ge
schenke aangeboden 
/ l iegmachine"); date
ring 19.10.1 - 11.31 

(1.10.1944 - 31-11. 
1.944). (afb. 20). 
Singaradja r. 
Den Passar v. 

A. J. UYLEN. 

BEKIJK UW POSTZEGELS 
ONDER HET GENOT VAN 
EEN FIJNE PIJP T A B A K 

Vraag daarom U winkelier : 

V. ROSSEM'S MILO MIX 
Z E L D Z A A M L i C H T EN S M A K E L I J K 

Prijs f I,— per pakje 
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NEDERLAND 
Redacteur: J . Eögenraam, Nieuwe Haven 123a, Schie
dam. 

KINDERPOSTZEGELS 1953. 
In ons vorige nummer konden vrij nog juist de af

beeldingen plaatsen van de a.s. kinderpostzegels. Thans 
kunnen wö de betreffende dienstorder van de P.T.T. 
H. 787bis van 7 October 1953, voor zover deze voor de 
verzamelaars van belang is, mededelen. Zy luidt: 
WELDADIGHEIDSPOSTZEGELS 1953. 1. Van 16 No
vember 1953 t/m 15 Janua r i 1954 worden weer Kinder
postzegels verkrijgbaar gesteld, waarvan de ne t to
opbrengst is bestemd voor steun van de arbeid ten ba te 
van het bescherming- en hulpbehoevende kind. 

2. Waarden, toeslag. De zegels worden uitgegeven 
in 5 frankeerwaarden nl. van 2, 5, 7, 10 en 25 cent; 
de verkoopprijs is vastgesteld op resp. 5, 8, 12, 15 en 
33 cent. 

3. Ontwerpen, afbeeldingen, kleuren. De zegels zijn 
ontworpen door de heer Th. Kurpershoek te Amster
dam, die ook de tekst en de cijfers verzorgde. De zegels 
zijn uitgevoerd in twee kleuren. De voorstellingen op 
de zegels en de kleuren zijn de volgende: 
de zegel van 2 cent: meisjeskopje met emmer, schep 

en vlaggetje; geel en blauw; 
de zegel van 5 cent: jongenskop je met appel; groen en 

karmijn; 
de zegel van 7 cent: meisjeskopje met duif; blauw en 

sepia; 
de zegel van 10 cent: jongenskopje met scheepje; goud

oker en violet; 
de zegel van 25 cent : meisjeskopje met tu lp ; oudrose 

en olijfgroen. 
4. Overige bijzonderheden. De zegels zijn gedrukt bij 

Joh. Enschedé en Zonen, Grafische Inrichting N.V. t e 
Haar lem. Ze zijn uitgevoerd in offset; de beeldgrootte 
bedraagt 21,25 'x 28,55 m m ; de grootte van de zegel 
is 24,25 X 31,55 mm. Zij blijven voor frankering geldig 
t /m 31 December 1954. 

5. Met de verkoop mag niet eerder dan 16 Novem
ber a.s. worden begonnen. Voorschotten van Kinder
postzegels aan personen en comité's mogen eerst op 
16 November a.s. worden vers t rekt . 

Dienstorder H 821 van de P.T.T. dd. 21 Oct. 1953: 
EERSTE-DAG-OMSLAGEN. Gelegenheidsstempel. 1. 

Ter gelegenheid van de eerste dag van uitgifte van de 
Kinderpostzegels 1953 zullen bij de postzegelhandol zgn. 
Eerste-dag-omslagen verkrijgbaar zijn tegen de prijs 
van 15 cent per omslag. (Een afbeelding van de op deze 
omslagen voorkomende voorstelling is hierbij opgeno
men) . 

2. De op 16 November a.s. a a n het loket afgegeven 
Eerste-dag-omslagen, uitsluitend voorzien van één of 
meer Kinderpostzegels 1953 en van de naam en he t 
adres van degene, aan wie de omslag moet worden toe
gezonden, behoren door de kantoren van t e r post
bezorging niet te worden gestempeld. Voor de behande
ling van de Eerste-dag-omslagen wordt voor zover no
dig naa r het bepaalde bij ar t . 27A van de VP I ver
wezen. 

NIEUWE FRANKEEBZEGELS 5 et en 75 et . 
Dienstorder H 802bis der P.T.T. van 14 Oct. 1953 be

paal t het volgende: 
FRANKEERZEGELS IN NIEUWE UITVOERING. 1. 
Ten vervolge op do 765/1953 wordt medegedeeld dat door 
de Controleur, te r voldoening aan aanvragen om fran-
keerzegels van 5 et en van 75 et zegels in de nieuwe 
uitvoering zullen worden vers t rekt . De kleur van de 
zegel van 5 et is oranje; die van de zegel van 75 et 
roodachtig violet. 

2. Ook voor deze zegels geldt he t bepaalde in punt 
8 van do 657/1953 (geen verkoop in de nieuwe uitvoe
ring voordat de zegels in het bestaande type zijn uit
verkocht, tenzij he t publiek uitdrukkelijk zegels van 
het nieuwe type ver langt ) . 

BUITENGEBRUIKSTELLING POSTZEGELS VAN 
VROEGERE UITGIFTEN. 

Dienstorder H 827 der P.T.T. van 21 October 1953 
bepaalt dienaangaande: 

1. In herinnering wordt gebracht, dat m e t ingang 
van 1 Januar i 1954 de volgende bijzondere postzegels 
buiten gebruik gesteld en voor f rankering waardeloos 
zullen worden: 

a. de in 1952 uitgegeven J a n van Riebeeckpostzegels; 
f rankeerwaarde 2, 6, 10 en 20 cent; 

b. de in 1952 uitgegeven herdenkingspostzegels 50-
jar ig bestaan Staatsmtjnen in Limburg; f rankeerwaarde 
10 cent; 

c. de Zomerpostzegels, uitgifte 1952 (bloemenserie 
ontwerp D. van Gelder) ; f rankeerwaarden 2, 5, 6, 10 
en 20 cent; 

d. de in 1952 uitgegeven PTT-herdenkingspostzegels 
1852—1952; f rankeerwaarden 2, 6, 10 en 20 cent ; 

e. de Weldadigheidspostzegels (Kinderpostzegels) uit
gifte 1952; f rankeerwaarden 2, 5, 6, 10 en 20 cent. 

MISDRUK WATERSNOODZEGEL. 
Naar bij onderzoek is komen vast te s taan is aan een 

der zegelloketten t e Haar lem normaal verkocht een 
vel van 200 stuks watersnoodzegels. In he t bovenste 
deel van het vel zijn de 3 eerste rijen geheel normaal . 
De 4e rij vertoont alleen de opdruk 1953; de 5e, 6e en 
7e rij hebben g e e n opdruk; de 8e rij ver toont alleen 
de opdruk 10 et -\- 10 et; terwijl de 9e en 10e rij weer 
geheel normaal zijn. Deze misdrukken worden in ver
ticale stroken van 10 stuks te koop aangeboden. 

Het is ons vergund, daar toe welwillend in s taat ge
steld van welingelichte kringen, hierover het volgende 
mede te delen: 

„De watersnoodzegels van Nederland zijn gedrukt op 
papier aan de rol. De papierbaan is geleid door een 
2-kleuren rotatiepers, waar in eerst het zegelbeeld en 
daarna de opdruk werd aangebracht . Telkens wanneer 
een nieuwe rol papier moest worden ingezet of door af
breken van de papierbaan stagnatie ontstaat, is het 
optreden van het gesignaleerde verschijnsel te verwach
ten. Dergelijke misdruk wordt goeddeels aan de druk
pers reeds uitgeschoten, terwijl bij het uiteindelijke vel 
voor vel nazien, deze en andere onregelmatigheden 
moeten worden achterhaald. Dat er nog een enkele is 
doorgeslipt is te wijten aan de snelheid waarmede 
moest worden gewerkt om de zegels in een minimum 
van tijd gereed voor de uitgifte te hebben". 

ilMlllllllllinilMIIIIIHI1lllllilt[llllll>t>l>ll1lllllll<<"""II>""l""''''<<l''''''''''<''''''I'<><<'l<"''''<'<'<ll<><><<<<<'t^^^^^^ 
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VALSE ZVi EN 5 GULDEN 1923 NEDERLAND. 
Naar aanleiding van onze mededeling betreffende in 

Italië gemelde en aldaar aangetroffen postzegels van 
Nederland 1923 2 Va en 5 gulden, opgenomen in ons 
Maandblad op blz. 241 wordt ons door de heer J. van 
Dieten, secretaris van de Keuringscommissie der Neder
landse Vereniging van Postzegelhandelaren, het vol
gende gemeld: 

Deze zegels zijn ons reeds sedert een jaar of 3 be
kend. De verschillen zijn niet zó groot als in de be
schrijving voorgesteld wordt. Het grootste verschil zit 
in het gebruikte papier. Overigens zyn ons de zegels 
uitsluitend ongebruikt bekend. In het buitenland worden 
ze vrij veel aangeboden. Eigenaardig is het, dat vooral 
de 2Vz gld. aangeboden wordt. Ook in Amsterdam op 
de straatmarkt en in de winkels werden ze aangebo
den en ook verkocht, want ze worden al wel eens in 
verzamelingen aangetroffen. De 5 gld. hebben wij in 
Nederland nog niet gezien, behalve één voor onze com
missie uit het buitenland meegebracht stuk. Voor zo
ver wü hebben kunnen nagaan, worden ze vanuit Parijs 
verkocht. 

NIEUW GUUVEA, SURINAME, NED. ANTILLEN, 
BEP. INDONESIA. 

Redacteur: A. J. Uylen, Herrn. Heijermanslaan 6, Eind
hoven. 

NEDERLANDSE ANTILLEN. 
Dienstorder 824 der PTT in NEDERLAND van 21 

Oct. 1953 deelt het volgende mede: 
VERKOOP VAN POSTWAARDEN AAN 

VERZAMELAARS. 
Frankeerzegels Ned. Antillen. 1. Ten vervolge op 

do 766/1953 wordt medegedeeld, dat bij de controleur 
ook frankeerzegels van de Ned. Antillen in de waarden 
van ƒ 1,50 en ƒ 2,50 (Antill.crt.) in voorraad zijn, welke 
aan verzamelaars hier te lande kunnen worden ver
kocht. Verkoopprijs in Nederlands courant resp. ƒ 3,02 
en ƒ 5,04. 

2. Deze zegels zullen voorhands niet aan de kantoren 
met verzamelaarsloket worden verstrekt. Indien zich 
op zodanig kantoor een gegadigde aanmeldt, kunnen de 
zegels door de betrokken directeur bij de controleur 
worden aangevraagd. 

HULPUITGIFTE 1918. 
Van de hulpuitgifte 1918, het zgn. Hawzegeltje, is een 

gebruikt exemplaar gevonden zonder het woordje Haw. 
Het zegeltje bevond zich in een partijtje afgestempelde 
blokjes van vier, en werd gesepareerd voordat de af
wijking was opgevallen. Voor zover bekend is deze af
wijking tot op heden nog niet vermeld. 

REPUBLIEK INDONESIA. 
ETSINGNOS. Op bldz. 148 van het Juninummer en 

bldz. 174 van het Julinummer is melding gemaakt van 
het voorkomen van 2 etsingnommers bij het rampen
zegel. Thans is ook de niet overdrukte zegel met het
zelfde gecorrigeerde etsingnommer verschenen, zodat de 
niet-overdrukte met beide nommers bestaat. A. J. U. 

Wordt lid van een bij ons 
Maandblad aangesloten vereniging 

STEMPELS 
Redacteur: A. van der Willigen, Laan van Poot 194, 

's-Gravenhage. 

NEDERLAND. 
GELEGENHEIDSSTEMPELS. 

Ter gelegenheid van het „2me 
Congres de La Haye du Mouve
ment Europeen", dat van 8 t/m 
10 October jl. in de Ridderzaal 

X^ te 's-Gravenhage werd gehou
den, was aldaar een tijdelijk bij
postkantoor gevestigd, waar de 
poststukken gestempeld weiden 
met het hierbij afgebeelde spe
ciale poststempel (in zwarte 

kleur), terwijl naast de zegels ter datering het reeds 
van vorige gelegenheden bekende stempel 's-Graven
hage Grafelijke Zalen werd afgedrukt. Aanteken-
strookjes droegen het Inschrift: 's-Gravenhage 2me 
Congres de la Haye Mouvement Europeen 8-10 
Octobre 1953. 

Ter gelegenheid van de 4e bijeenkomst van de 
„World Veterans Federation", welke van 12 t/m 19 
November a.s. te 's-Gravenhage zal worden gehou
den, zal in de Ridderzaal aldaar een tijdelijk bijkan
toor der PTT worden gevestigd, waar de ter post be
zorgde gewone en aangetekende stukken van een of 
meer afdrukken van een bijzonder stempel zullen wor
den voorzien. 

°'v|;^°es°^t"^ 

.;^m^ . ^ ! i ^ ^ ^ 

Op de verplichte handelaarscouverten die, uitslui
tend voorzien van een of meer kinderzegels, op 16 No
vember aan het loket van een postkantoor in Neder
land worden afgegeven, zal de hierbij eveneens afge
beelde speciale afstempeling Ie dag van uitgifte (te 
's-Gravenhage) worden afgedrukt. 

MACHINESTEMPELS. 
Zoals wel vele, maar blijkbaar nog niet alle verza

melaars van deze stempels bekend is, bestaat voor de 
bloembollenhandelaren uit Hillegom en omgeving de 
gelegenheid hun — als regel grote hoeveelheden — 
prijscouranten e.d. te laten stempelen te Amsterdam 
C.S., waar men dan voor dergelijke stukken in de stem-
pelmachines afzonderlijke datumstempels met plaats
naam Hillegom gebruikt. Dit gebeurt zowel bij de af
stempeling van met zegels gefrankeerde zendingen, als 
bij die, welke (zonder zegels) door middel van de zgn. 
„roodfrankering" gestempeld worden. Voor de afstem
peling van zegels gebruikt men als regel één der re
gelmatig voorkomende vlaggen (zoals „Postzegels 
rechtboven.."), maar de heer H. Verschuur te Alphen 
a/d Rijn toonde ons thans met dit datumstempel Hil
legom ook de twee laatste in Amsterdam CS. ge
bruikte bloemen„vlaggen", nl. met datum 5.XI.'52 de 
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vlag „Flora-Heemstede" en met de datum 28.VIII.'53 
de vlag „De Gouden Poort". 

TYPENRADERSTEMPELS. 
12 Aug. 1953. Hulppostkantoor Zuiddorp wordt post

station. 
1 Oct. 1953. Gevestigd: Postagentschap Alkmaar-

Nic. Beetskade. 
16 Oct. 1953. Postagentschap Amsterdam-Hoofddorp

plein wordt Amsterdam-Hoofddorpweg. 

VELDPOST. 
In aansluiting op de in het vorige nummer voorko

mende vermelding, toonde de heer A. Werner te 
Amersfoort ons nog de afstempeling Veldpost 36, als
mede de nummers 13 en 33 (reeds gemeld in NAPO 
251), alle gebruikt op brieven met afzendersadres 
NAPO 201 gedateerd tussen 17 en 23 September jl. 

• POSTSTUKKEN • 
NEDERLAND. 

Redacteur: J. H. Broekman, Buerweg 34, Bergen (N.H.) 
De briefkaarten van 7 cent, kastanjebruin (en met 

betaald antwoord) en van 15 cent (en met betaald ant
woord) zijn thans verschenen in het Juliana-type Hartz 
van 1948. 

Naar aanleiding van de artikelen in de pers mag 
verwacht worden, dat zij eerlang vervangen zullen 
worden door het nieuwe type, waarin de zegels thans 
beginnen te verschijnen. 

Van de verhuiskaart voor het buitenland van 4 cent, 
groen, cijfertype van Krimpen, blijkt nog zo'n grote 
voorraad op de postkantoren en te Haarlem aanwezig 
te zijn, dat het nog wel enige tijd zal duren voordat 
de aangekondigde 5 cents-kaart wordt aangemaakt. 

Volgens dienstorder H 826 van de PTT van 21 Oct. 
jl. worden met ingang van 1 Januari 1954 de in Fe
bruari 1950 uitgegeven briefomslagen voorzien van 
een opdruk „Nederland-10 cent" op de zegelafdruk met 
beeltenis van H.M. Koningin Wilhelmina (zgn. sluier
type) der Ned. Antillen buiten gebruik gesteld. 

Eventuele bij het publiek na deze datum nog voor
handen exemplaren kunnen, mits gaaf en ongeschon
den t/m 30 Januari 1954 tegen een postzegel van 10 
cent worden omgewisseld. 

BUITENLAND. 
Redacteur: Dr E. A. M. Speijer, Pijnboomstraat 4a, 

's-Gravenhage. 
Nieuw Zeeland. In het begin van 1953 is er, als ge
volg van portoverhoging, eén gehele reeks opdrukken 
verschenen nog geplaatst op de poststukken met de 
afbeelding van George VI, nl.: een enveloppe van 2 
pence met opdruk 3, een postblad van 2 pence even
eens met opdruk 3, een briefkaart van 1% d. met op
druk 2, een courantenbandje van 1 d. met opdruk van 
l'/4 d. en een enveloppe voor aangetekende stukken 
van 6 d. met opdruk 9 d. 

Tsjecho Slowakije. Als gevolg van de geldsanering 
verschenen natuurlijk nieuwe uitgiften. Ik ontving 
hiervan: 

een postblad van 60 h. rood, op wit geglansd papier, 
verkoopprijs 80 h. Het zegelbeeld behoort tot de ju
bileum-serie: socialistische bouwwerken. Dag van uit
gifte 30 Juni 1953; 

een briefkaart met de afbeelding van president Za-
potocky ä 30 h. bruin op gekleurd karton. Verkoop

prijs 32 h. Verscheen op 1 Augustus van dit jaar. Bo
vendien 2 series "gelegenheidskaarten, beide met de 
zelfde zegelindruk, nl.: 

a. eveneens op 1 Augustus kwam de reeks van 26 
verschillende plaatjes betreffende de industrie. De to
tale serie kost 8 Kcs 32; 

'dsïusnik sMnrch procovnich ztikM 
budouct mtstr svého oboru 

b. op 6 Septembei kwamen nogmaals 16 kaarten 
in dezelfde uitvoering, alleen op iets lichter gekleurd 
karton en met de afbeeldingen die de gehele linker
zijde beslaan, en ter viering van het 35-jarig lucht
verkeer. Op de kaarten staat: 1923/29 X/1953. 

Unie van Zuid-Afrlka. In een niet volledige op
somming van de geïllustreerde kaarten, welke ik op 
blz. 150 aankondigde en op blz. 176 vermeldde, en 
welke ik in de nieuwtjesmelding van de Berliner 
Ganzsachen-Sammler-Verein van 1 October jl. thans 
volledig aantrof, komen de 3 Engelse kaarten voor die 
nog ontbraken. Het zijn: 
Near Eshowe Natal; 
Wilge rivei Harrismith; 
Kruger National Park (Hiervan blijken nl. óók 2 ver
schillende plaatjes te bestaan, nl. één met een leeuwin 
en één met een meertje. 

Yuogo Slavië. Nu dit land blijkbaar door Neder
landse toeristen, al dan niet in reisvereniging- en bus-
verband, ontsloten wordt, komen er ook meldingen van 
poststukken en in hoogst enkele gevallen zelfs de 
poststukken zelf. En nu blijkt dit land niet ' te willen 
onderdoen voor de meest actieve concurrent! Een en
veloppe met zegelindruk ä 3 dinar, rood, afbeelding 
Tito (Yverttype ag. 1951) op geelachtig papier, was de 
enige vertegenwoordiger van zijn soort. Maar brief
kaarten genoeg! 

Een kaart ä 2 dinar, blauw, op strokleurig karton, 
zegelbeeld Tito, hetzelfde portret als op alle andere 
in dit artikel genoemde poststukken, doch geheel zon
der tekst. 

De tekst staat links van de zegelindruk in verschil
lende talen. 

Een kaart è 10 dinar, lichtgroen, eveneens op room-
kleurig karton, maar lichter dan van de vorige kaart, 
eveneens zegelbeeld Tito, maar nu met waarde en 
tekst in het zegelbeeld. 
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En ten slotte 3 series geïllustreerde kaarten, met niet 
minder dan in totaal 100 (!) verschillende kaarten. 

Indien ik het goed begrepen heb, is het zegelbeeld 
ä 10 dinar hetzelfde als bij de vorige kaart, maar zijn 
er 32 lichtbruine, 32 grijsgroene en 36 olijfbruine kaar
ten. Tot dusver werden mij 3 plaatjes gemeld, nl. 
Lovra, Malinska en Bied, alle 3 grijsgroen, afbeeldin
gen op de linkerhelft van de kaart. Verkoopprijs 12 
dinar per kaart. 

POSTSTUKKEN EN HUN PRIJS. 
In de Verenigde Staten van Amerika worden post

stukken meer en meer verzameld. 
De grote collectie enveloppen van de U.S.A. van wij

len J. A. Meurer, vicepresident van de United States 
Postal Stationery Society, werd geveild door H. R. 
Harmer, waarbij prijzen werden besteed van vol ca
talogus (Bartels en Thorp), of daarboven. 

„Postal Stationery" deelt mede, dat een envelop 
(U125) gecatalogiseerd voor $ 350, f 450 opbracht, 
een andere zeldzaamheid bracht $ 1400 op. 

Binnenkort zal de firma Laurence and Stryker de 
verzamelingen van A. S. Arnold en Dr D. D. Berolz
heimer veilen. Ook hier worden hoge prijzen ver! 
wacht, daar de vraag veel groter is dan het aanbod.' 
Een situatie, die wij steeds hebben voorzien wanneer 
er vraag ontstaat naar poststukken. En vraag in de 
U.S.A. is er: zo kocht een beginnend poststukken' 
verzamelaar, Thomas Matthews uit Springfield, Ohio 
een wereldverzameling van Franse herkomst van on' 
geveer 200.000 stuks. , 

Nederlandse verzamelaars van poststukken kunnen 
nu nog aardig materiaal vinden, maar als ze te lang 
wachten is er kans dat alles verhuist naar het land 
waar behalve vraag ook kooplust bestaat. Laat dit ge, 
zegd zijn als een opwekking om poststukken niet lan1 
ger te verwaarlozen. J. H. Br.; 

LUCHTPOST 

succes in deze HandicapRace, waardoor zij de Ie prijs 
mee thuisbrachten. Weliswaar was de spanning bij 
deze race niet zo groot als indertijd bij de Melbourne
Race, maar niettegenstaande de geweldige vooruitgang 
in de ontwikkeling van de luchtvaarttechniek, die 
sindsdien heeft plaatsgevonden, blijft deze nieuwe 
overwinning toch een prachtige prestatie, waarop wij 
Nederlanders met recht trots mogen zijn. 

Behalve passagiers werd op deze vlucht ook een gro
te hoeveelheid post vervoerd en wij ontvingen reeds 
de stukken zowel van de heen als van de terug
vlucht. Zoals wel bekend gaf de K.L.M, speciale en
veloppen uit voor beide vluchten. 

Hieronder geven wij een verkleinde afbeelding van 
de beide stukken; de stukken van de heenvlucht dra
gen AS Christchurch, Cl . 7 am 11 Oct. '53, die van de 
terugvlucht Amsterdam Centraal Station 21.X.16,1953. 

Voor de post uit Nederland werd een speciale af
stempeling in violette kleur op de stukken geplaatst 
met Inschrift: „HandicapRace LondenChristchurch 
8 October 1953", terwijl de post uit Nieuw Zeeland een 
speciale afstempeling in rode kleur draagt (kaststem
pel): „Afb. vliegtuig/Special Flight by K.L.M./Christ
churchAmsterdam/October 1953". 

■ "̂■^etour a I ExpeCe 

MtM 

6 OCTOÖER 1953 

8y ASMAIl 

caiisTr»Mtfi A 

CHIEf POSTMASTER 

CHRISTCHURCH 
N i W Z E A i & M D 

Redacteur: J. C. E. M. Dellenbag, Statenweg 172 e, 
RotterdamC2. 
NEDERLAND. 

De Post van de „Dr Ir M. H. Damme" 
LondenChristchurch en ChristchurchAmsterdam. 

Op 8 October jl. vertrok de DC6A Liftmaster „Dr Ir 
M. H. Damme" van Londen naar Christchurch als 
deelnemer No. 21 voor de bekende HandicapRace. 
Wij zullen hier in deze rubriek niet verder op de de
tails van deze vlucht ingaan, daar deze inmiddels 
reeds uitvoerig in tijdschriften en dagbladen beschre
ven zijn; wel willen wij van deze plaats de K.L.M, nog 
onze hartelijke gelukwensen aanbieden met het door 
gezagvoerder Kooper en zijn bemanning behaalde 

Be Ilaer J.BsXlanbag 

3tat«uw«fc l''<i o 

SsMMsas Hollaed 

liETURH fllÊHT TO HOUAMD • OCT06E6 H53 

BELGIË. 
Helicopterpost Sabena. 

De in ons vorig nummer vermelde stukken, welke op 
4 Augustus jl. vanuit Antwerpen naar Rotterdam wer
den verzonden (eerste helicopterpost uit Antwerpen) 
zijn herkenbaar aan de Antwerpse helicopterstempel: 
X Antwerpen x /4.8.'53/Helipost. Op 15 September jl. 
had de Ie helicopterpostvlucht BrusselKeulen plaats. 
Speciale afstempeling als voor de vorige vluchten, 
doch thans: BruxellesCologne/lère Liaison/Sabena/ 
191953/Helipost/lste verbinding/BrusselKeulen. 

Daar deze vlucht oorspronkelijk op 1 September zou 
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plaats vinden, was de speciale stempel reeds met deze 
datum aangemaakt en men heeft de datum dus maar 
ongewijzigd gelaten. Wel dragen de stukken de stem
pel: Bruxelles-Brussel/15-9-'53-ll/l Helipost 1. As Keu
len 15 Sept. '53-17. 

Op 5 October jl. had de Ie helicopterpostvlucht Brus
sel-Bonn plaats. Speciale afstempeling als voor vo
rige vluchten doch thans: Bruxelles-Bonn/lère Liai
son/Sabena / 1-9-1953/Helipost / 1ste verbinding/Brussel-
Bonn. Ook deze vlucht was oorspronkelijk bepaald op 
1 September jl., doch de datum is eveneens ongewij
zigd gelaten. De stukken dragen echter wel de Brus
selse helicopterstempel: „Bruxelles- Brussel/5-10-'53-
11/1 Hehpost 1". As. Bonn 5-10-'53-15. 

DUITSLAND. 
Helicopterpost. 

Ter gelegenheid van de legermanoeuvres „Coronet" 
werd ook helicopterpost vervoerd; wij zagen een stuk 
met postaf stempeling: (22a) Briiggen (Niederrhein) 
/26.7.'53.11/ Manöver/Coronet" en een spec, afstempe
ling: „Nato Coronet 1953/Helicopter Division/(ster) 
USAAF-BAOR (ster)". Ook droeg het stuk een heli-
copter-luchtpoststrookje in blauwe kleur met zwarte 
letters: „Mit Helikopter/By Helicopter". 

NOORWEGEN. 
Op 23 Mei jl. had een speciale vlucht Oslo-Tokio 

plaats via het Noordpoolgebied: Oslo-Thule-Anchorage 
-Shemya-Tokio; spec, afstempeling in rode kleur (Dub-
belring-rondstempel): Special Flight Oslo-Thule-
Tokyo (in buitenste ring) en binnenin „May 23rd/1953". 
AS (violet) Tokyo AMF/25.5.'53/Japan. De terugvlucht 
naar Oslo ging via Karachi, waardoor het gehele tra
ject werd- Oslo-Thule-Tokio/Karachi-Kopenhagen-
bslo; zelfde spec.afst. als hierboven vermeld, A.S 
Tokio als hierboven, AS Kopenhagen 29.5.'53.22.00 en 
AS Oslo 30.5.'53. 

Twee speciale kaarten met route-aanduiding wer
den voor deze vlucht gebruikt. 

OOSTENRIJK. 
Ter gelegenheid van de tentoonstelling „Oester 

reichische Flugpost und Luftfahrt" bij het 4-jarig be
staan van de .,I.P.D. Flugpostsammlerring" van de 
Internationale Philatelistendienst, welke op 29 Sep
tember jl. in Wenen werd gehouden, werd een off. 
spec, afstempeling gebruik: „Nützet den Fortschritt 
- verwendet/ (ster) Flugpost (ster)/ afb. aalscholver en 
vliegtuig/Wien/l/29.IX/l953/ 4 Jahre/Flugpostsammler-
ring des I.D.P." 

R R s r m i , , . 
OF <iéi. 
ISSUE 

ERST 
ma 

Daar op 29 Sept. jl. ook de 4 aanvullende waarden 
van de Oostenrijkse luchtpostzegels verschenen zijn 
(1, 3, 5 en 10 Schilling) ontvingen wij deze spec, af
stempeling op genoemde 4 luchtpostzegels op Ie dag 
enveloppe. (Zie verkleinde afbeelding). 

SPANJE. 
Op 9 Mei jl. had een eerste SAS-nachtvlucht plaats 

Barcelona-Kopenhagen-Stockholm; door de SAS wer
den hiervoor speciale enveloppen uitgegeven op de 
linkerzijde bedrukt (in zwarte kleur): „El Espanol de 
Noche/afb. routekaartje en Vikingschip en embleem 
SAS/Primer Vuelo/Nocturno / Barcelona -Copenhague -
Estocolmo/por/afb. vliegtuig en SAS/First Flight 
9.V.1953". 

BRAZILIË. 
Ter gelegenheid van de inwijding van de nieuwe 

luchthaven bij Ijui werd een spec, afstempeling in 
violette kleur gebruikt: „Correios e Telegrafos/28-6-'53/ 
afb. vliegtuig/Apt de Ijui-RS / Inauguracao do Aero-
porto". 

LUCHTPOSTBLADEN. 
NEDERLAND. 

Dienstorder H 825 der P.T.T. van 21 October 1953 
meldt: 

LUCHTBRIEFFORMULIER (LUCHTPOSTBLAD). 
Nieuw model. 1. Het huidige luchtbriefformulier zal 
binnenkort worden vervangen door een nieuw formu
lier, dat zal worden aangeduid als luchtpostblad. Het 
nieuwe luchtpostblad, dal in de linkerbovenhoek der 
adreszijde is voorzien van het opschrift „Aerogramme 
/Luchtpostblad" heeft het voordeel, dat het schnjfop-
pervlak een beter geheel vormt dan het tegenwoor
dige. Het is bovendien voorzien van een 3-tal sluit-
randjes, waardoor een betere sluiting kon worden ver
kregen. 

2. De prijs is — evenals van het huidige model — 
30 cent. De zegelafdruk (van 30 cent) is van het nieu
we type. 

3. Met de verstrekking zal de controleur in de loop 
van de maand November een aanvang maken. 

4. Tenzij het publiek uitdrukkelijk het nieuwe 
luchtpostblad verlangt, behoort eerst de nog aanwe
zige voorraad van het bestaande formulier te worden 
verkocht. 

VERENIGDE NATIES. 
Hieronder geven wij een verkleinde afbeelding van 

de door de Verenigde Naties uitgegeven ,,Air Letter" 
van 10 c. (kleur blauw). 

4 « ikirm 

^ » W •Ä«(I-J&*<~^ 

B W M I 

€5iT' 

\ ' ^ 1 ' 
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NIEUWE UITGIFTEN 
Tot onze spijt moet deze rubriek wegens plaats

gebrek in haar geheel tot het volgend nummer blijven 
liggen. Red. 

DE DAG VAN DE POSTZEGEL 
Zoals reeds in ons Septembernummer werd aange

kondigd, hadden de gezamenlijke Amsterdamse phila-
telistenverenigingen besloten om in de hoofdstad des 
lands bovengenoemde dag enige luister bij te zetten 
door het houden van een bijeenkomst, toegankelijk 
voor iedere belangstellende. Wel was er geen speciale 
postzegel of poststempel van een speciaal postkantoor, 
zoals dit in het buitenland veelal het geval is, maar de 
gezamenlijke Amsterdamse verenigingen hebben alle 
moeilijkheden weten op te lossen, daarbij zeker niet 
in het minst gesteund door de overtuiging de Philatelie 
te dienen. 

Gaarne hadden wij dan ook in de namiddag van 10 
October jl. de grote veilingzaal van Frascati in de Nes 
te Amsterdam vol belangstellenden gezien, maar even
als wij moest de voorzitter verklaren, dat het bezoek 
wel wat tegen viel. Een 80-tal, maar zeker geen Phi
latelisten van de minste soort, hadden zich ondanks 
het fraaie najaarsweer in de genoemde zaal verenigd. 
Missschien was dit mooie weer, dat de straten der 
stad tot aangenaam wandelen of rusten op ee?5 der 
vele café-terrassen noodde, wel min of meer oorzaak 
van de afwezigheid van vele toch anders trouwe ver
gaderingbezoekers. Toch geloven wij, dat zij dan on
gelijk hebben gehad en zeer zeker ook in Frascati een 
prettige middag zouden hebben doorgebracht. Maar de 
stemming was ondanks het geringere aantal daarom 
niet minder goed en het deed velen goed weer eens in 
ander philatelistisch contact tezamen te zijn en van 
gedachten te wisselen. 

Nadat de heer H. P. van Lente als vertegenwoordi
ger van het bestuur van de Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars de spijt van 
de bondsvoorzitter en vice-voorzitter had betuigd dat 
zij verhinderd waren hier aanwezig te zijn, opende hij 
deze bijeenkomst met een korte toespraak, waarin hij 
de waardering van het Bondsbestuur uitsprak voor 
hetgeen de Amsterdamse verenigingen hier in het be
lang der Philatelie hadden gedaan om de Dag van de 
Postzegel nuttig te doen zijn aan de philatelic. Ver
volgens heette de heer K. E. König, die deze middag 
als voorzitter optrad, de vergaderden welkom en gaf 
hij het woord aan de heer J. E. Cserno, die vervolgens 
een causerie hield aan de hand van een kleine door 
hem voor dit doel samengestelde en hier tentoonge
stelde collectie in de vorm van richtlijnen voor het 
onderwijs in de philatelic. Daar spreker in Ned. Indië 
als graveur werkzaam was geweest bij de drukkers
firma Kolff en ook zelf wel postzegelontwerpen had 
vervaardigd, was hij op het gebied derpostzegelfabri-
catie dermate goed georiënteerd, dat het door hem ver
telde de aandacht wist te boeien. Dit bleek wel uit de 
vragen welke hem na afloop zijner causerie werden 
gesteld, welke vragen hij naar genoegen der stellers 
wist te beantwoorden. 

De volgende spreker was de heer J. C. Schäfer, die 
een andere pijl op zijn philatelistische boog had en 
daarmede midden in veler philatelistische ideeën 
schoot. De thans meer en meer de oude verzamelwijze 
doorbrekende „beeldphilatelie" was het onderwerp 
zijner verhandeling, daarbij redenen aanvoerende, 
waarom hij het woord beeldphilatelie minder juist 

vond en liever over motief-verzamelen zou spreken, 
terwijl door hem tevens een scherpere scheiding werd 
getrokken tussen dit motief-verzamelen en het zgn. 
thematisch verzamelen. 

Het spreekt wel haast vanzelf, dat dit de laatste tijd 
zo sterk op de voorgrond tredende verschijnsel aan de 
philatelistische hemel veler tongen in beweging bracht, 
Spreker had het dan ook niet gemakkelijk een ieder 
op zijn vraag een bevredigend antwoord te geven. 

Na een kleine pauze kreeg onze redacteur der rubriek 
Poststukken Nederland het woord voor het uitspreken 
van een causerie aan de hand van een eveneens in de 
zaal opgestelde collectie poststukken, in het bijzonder 
betreffende poststukken met opgeplakte postzegels. 
Ook deze spreker oogste veel bijval met hetgeen hij 
op dit voor velen onbekend terrein wist te vertellen. 

De middag werd op een wel heel populaire wijze 
gesloten met een zgn. „forum", waartoe een aantal 
„deskundige" Philatelisten (waaronder gelukkig ook 
een dame!) hun medewerking verleenden. Vele vragen 
werden op deze „goden der philatelistische Olympus" 
losgelaten, waarbij natuurlijk de beeldphilatelie weer 
niet vergeten werd. Het was een geanimeerd slot dat 
de herinnering aan deze eerste Dag van de Postzegel 
te Amsterdam zeker bij velen levendig zal houden. 

Moge deze Dag zich vele jaren weten te handhaven 
en meer en meer terrein bij het grote publiek gaan 
winnen, zodat nog beter het doel van deze Dag tot 
haar recht gaat komen. Een volgend jaar een volle 
zaal! N. 

ic PERSONALIA ^ 

IN MEMORIAM Ir A. D. R. VERBEEK. 
In verband met de herdenking in ons vorige num

mer van de op 2 September jl. overleden heer Ir A. D. 
R. Verbeek, geven wij hierboven diens portret, waar
over wij helaas voor ons vorige nummer niet tijdig 
genoeg de beschikking hadden. 

(Venolg op bh. 2<)7) 
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^ BONDS- EN VERENIGINGSNIEUWS ic 
Degenen, die afzonderlijk op het Maandblad 
geabonneerd zijn — dus geen leden van een bij 
het Maandblad aangesloten postzegelvereniging 
— en wier abonnement op 31 December a.s. 
eindigt, wordt verzocht, indien zij dit abonne
ment over 1954 verlengd willen zien, het 
abonnementsgeld ten spoedigste aan de admini
strateur over te maken. Dit kan geschieden op 
giro-rekening 344900 t/n v. h . Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie te Dordrecht en het 
abonn.geld bedraagt voor Nederland en O.G. 
ƒ 7,50 en voor het buitenland ƒ 8,50. 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
van POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Secr.: P. J. M. Boel, Bosboom Tous-
saintlaan 63, Hilversum. 

De leden worden beleefd uitgenodigd de con
tributie voor het jaar 1954 ad ƒ 5,— vóór 
1 Februari a.s. te voldoen door overschrijving 
op girorekening 33S05 ten name van de Pen
ningmeester der Neder 1, Ver. van Postzegel
verzamelaars te Bussum. Nä 1 Februari za! over 
het bedrag, vermeerderd met 25 cent incasso
kosten, Worden beschikt. De leden in Indonesië 
wordt verzocht hun relatie in Nederland op 
te dragen de contributie over 1954 over te 
schrijven op bovengenoemde girorekening. 

De Afdeling Voorschoten vergadert voortaan 
de 2e Maandag van elke maand, uitgezonderd 
Augustus, in de Openbare Lagere School naast 
het Raadhuis. 

Nieuwe leden: alle aanmeldingen in het Oc-
tübernuinmer. 

Aanmeldingen: 1421 Allard Ph. R. C. Baron 
van der Borch van Verwolde, Kasteel Verwolde, 
Laren (Gld.); 1371 A, Heere, Voorstraat 65, 
Egmond aan Zee; 1343 P. V. Heyner t , p/a Alg. 
Landbouw Svndicaat, Teromol Pos 706, Dja-
karta-Kota; 1365 R. G. Hoff, Hofkampstraat 2, 
Almelo; 1377 j . P. Kaag, Grote Noord 50, 
Hoorn ; 1353 N . J. Rommers, Klein Heidekamp 
12, Arnhem; 1366 C. Snethlage, Paslaan 11, 
Apeldoorn; 1368 C. M. Soetermeer, Diekman-
straat 19, Enschede. 

Royement ingetrokken: 1903 K. M. van den 
Burg, Dennenweg 182, Den Haag. 

Overleden: 498 Dr H. C, Valkema Blouw; 
105 Ir A. D. R. Verbeek. 

Bedankt: 914 A. J. Elbcrt; 1360 Mevr. H . A. 
Hcllings-van Hes; 2017 R. B. van de Walle. 

Bedankt per ultimo 1953: 55 | . P. v. Bentem; 
1814 M. 1. Gijlswijk; 1894 E. Mayer; 435 K. 
Olie; 2048 Th. van der Plaats. 

Afgevoerd: 284 Prof. Ar thur Schüler; 17 Eric 
Smith. 

Afgevoerd wegens onbekend adres: 460 J. 
Osinga; 574 Mevr. M. L. Osinga-Swaving; 1312 
Mevr. M. C. F. Quaadgras-Schotsman; 1330 G. 
Reckers; 735 F. Uitcnbroek. 

Geroyeerd wegens wanbetaling contr ibut ie : 
366 Dr Ing A. T. A. K. de Lange, Sportstraat 
14, Koog aan de Zaan; 463 G. F. Swart, Achter
straat 6 b , Hoo in , 

Geschorst wegens onbekend adres: 441 F. E. 
Cochius, p'a Tnternatio, Rot terdam. 

POSTZEGELVERENIGING 
„BREDA". Secr.: C. A. Otter, Ulven-
houtselaan 34. Tel. 6648. 

Nieuwe leden: 358 E.S. N O G . Eur. B.E. 
1. H. H. E. Backus, Nijmegen, Van Spaen
straat 33; 352 E.S. N O G . Eur. J. W. Jansz, 
Breda, J. Ligthartstr. 5B. 

Voorgehangen: P. A. J. C. Aibada Jelgersma, 
Breda; J. K. M. Bottema, Breda; J. J. de 
Haas, Bercliem-Antwerpen (Big.); J. C. v. Dijk, 
Breda; G. J. Jansen, Breda. 

Overleden: Ir A. D. R. Verbeek, Den Haag. 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „HOLLANDIA", 
AMSTERDAM. Secr.: A. D. Aeijelts, 
Churchill-laan 175 I, Amsterdam-Z. 2 

Ledenvergadering op Vrijdag 27 November 
1953 te 20.15 uur in hotel „Krasnapolsky", 

Warmoesstraat, Amsterdam-C. De veiling wordt 
gehouden van 19.30—20.15 uur . 

Candidaatleden: 526 J. P. van Bentem, Sar-
phatistraat 165hs., Amsterdam-C.; 530 J. Huls
man, Adm. de Ruyterweg 179II , Amsterdam-
W.; 532 H . W. A. de Jager, Bunsenstr. 1 bov., 
Amsterdam-O.; 533 H . W. C. Soleer, Wakker-
plein 6, Diemcn. 

Bedankt per 31 October 1953: 781 C. J. Bar-
neveld; 139 Dr H. F. W. Becking; 419 E. 
Beets; 339 A. v. d. Berg; 316 H . J. Bergraat; 
80 B. Bierman; 252 A. Blaauw; 709 L. P. 
Bloezee Jr . ; 782 J. C. B. van Bronkhorst ; 
814 Mej. M. F. Brouwer; 152 A. Carsjens; 
812 Mevr. E. Cornelissen-Goedkoop; 805 P. van 
Dalen; 208 W. J. Dieks; 635 Mej. M. van 
Duyn; 428 J. C. Eichhorn; 190 C. Gipon; 606 
D. M. Grannetia; 410 Mevr. M. P. Haakman-
Stalling; 281 J. J. de Haas; 734 J. J. Har t s t ra ; 
824 J. C. Hendriks ; 637 L. Heijman J r . ; 204 N . 
Hoekstra; 189 W. F. \C. Hooghiemstra; 459 
H. P. de Jong: 229 H . A. S. Kerkhoven; 
674 G. Klein; 373 Felix Th . Koch; 454 H . A. 
Laan; 369 W. G. v. d. Linden Vooren; 311 ] . 
Lobatto; 250 J. Lub ; 243 J. Lubbers; 788 H . C. 
L. Luking; 796 C. Luybe J r . ; 715 J. v. d. 
Maal; 66 J. G. van Menen; 848 P. E. Mossel; 
348 H. Numan ; 797 D. L. van Ooycn Jr . ; 370 
E. Plaggcmars; 834 C. Post; 621 C. J. Prey; 
320 R. G. J. Regeer; 506 J. H . L. Roozemeycr; 
787 J. H. Sanders; 81 J. A. Saris; 819 J. H. 
Schamp; 383 G. Scheepmaker; 148 L. T. 1. 
Schofaerts; 741 A. P. v. d. Sijde; 191 F." Ta l ; 
520 A. Vredevoort ; 274 J. A. Wegkamp; 56S 
G. F. Westendorp; 390 Mevr. M. W. Wihl-
Erkens; 261 T. W. Wljgh; 384 W. J. VPijs-
muller; 669 P. A. M. Wijtboer; 588 B. van 
Zuiden. 

HAAGSE PHILATELISTEN VER
EENIGING. Wnd. Secr.: J. A. Fock, 
Laan v. Leeuwesteijn 94, Voorburg. 
Nieuwe leden: A. B. Stam, Fahrenheitstraat 236, 
Den Haag: Ir W. L. Brocx, Fred. v. Pruisen-
weg 19, Eindhoven; F, W. Ommering, Valenus-
straat 40, Den Haag; Dr L. C. J. te Boekhorst, 
Laan van Mcerdcrvoort 569, Den Haag. 

INTERNATIONALE VERENIGING 
„PHILATELICA". Secr.: J. A. C. 
Achilles, Zuiderparklaan 249, Den 
Haag. Tel. 321123. 

C O N T R I B U T I E 1954. 

Om het vele werk van uw penningmeester 
en afd.-penningmeester te verlichten, alsmede 
ter besparing van incassokosten, worden de le
den beleefd uitgenodigd de contr ibutie over 
1954 vóór 1 Febr. a.s. te voldoen door over
schrijving op zijn postrekening 315284 t .n. Alg. 
Penn. I.V. „Phi la te l ica" , Hulshorststraac 249, 
Den Haag, óf indien u lid is van een afdeling 
bij uw afd.-penningmeester, met vermelding van; 
lidmaatschapsnummer (zie cont r .kr t 1953), juiste 
naam, voorletters en adres. 

De contributie bedraagt, uitgezonderd de af-
delingscontributic: a. Neder land, ƒ 5,— per 
jaar; b. Buitenland ƒ 6,— per jaar. 

Afdelingssecretariaten: 

AALSMEER: Ph. J. Vogel, W. v. Borsselen-
weg 79, Amstelveen. 

AMSTERDAM: H . Gerritsen, Hunzestraat 
109 1, Amsterdam. 

DEVENTER: T . van Heuvel , Brinkgreverweg 
29, Deventer. 

Vergadering iedere Ie Vrijdag in Sociëteit ,,De 
Hereniging", Korte Poot te Deventer. 

DRIEBERGEN: J. H . van Daalcn, Hoofd
straat 96, Driebergen. 

EMMEN: A. Kuipers, Noordbargerstraat 106, 
Emmen. 

E N K H U I Z E N : Jac. Kofman, Manne Groo t 
straat 17, Enkhuizen. 

FLAKKEE: F. van Herwijnen, Mcidoornstraat 
8, Middelharnis. 

GOES: Drs Ch. j . Philips, A. J. kade U . 
Goes, 

's-GRA VENHAGE: H . L. Stoffels, Sinaas
appelstraat 23, 's-Gravenhage. 

HAARLEM: J. Elsenbroek, Muiderslotwcg 117, 
Haarlem. 

H A R D E R W I J K : H . B. P. Stemerding, Lin-
naeuslaan 1, Harderwijk. 

INDIVIDUEEL: J. A, C. Achilles, Zuider-
parklaan 249, Den Haag. 

' t KABINETSTUK: G. J. Minholts, Stadsweg 
3, Oosterhogebrug (Gr.). 

LANGEDIJK: P. Schoenmaker, Grcnspad 4, 
Noordscharwoude. 

MAASTRICHT: A. Schreppers, Min. Ta lma-
straat 31, Maastricht. 

MEPPEL: K. Timmerman, Havenstraat 51, 
Meppel. 

N O O R D W I J K : D. G. de Bruin, Huis ter 
Duinstraat 4 A, Noordwijk. 

R O T T E R D A M - Z U I D : J. H. A. Visser, Ver
boomstraat 66 B, Rot terdam-Z. 

SOEST: E. Heupers, Kerkpad ZZ 20 E, Soest. 
TIEL: A. C. van Haaf ten, Gr. Br. Gr in t -

weg 148, Tiel, 
U T R E C H T : B. Kesting, van Maasdijkstraat 7, 

Zuilen. 
V E N L O : E. Heijting, Herungerweg 9, Venlo. 
VLISSÏNGEN: C. W. Louwerse, Paul Kru-

gerstraat 40, Vlissingen. 
W A L C H E R E N : Fr. E. Appel, Kouderkerkse-

weg 53, Middelburg. 
W E E R T : Mej. L. Weerts, Wilhclminasingcl 36, 

Weert, 
Vergadering iedere 2e Dinsdag bij Cafc-Rest. 

M. Rut ten , Maasstraat 46 te Weert . 
W O E R D E N : J. A. M. v. d. Bosch, Utrecht 

sestraatweg 114, Woerden. 
ZEIST: G. M. Slothouwer, Fred. Hendr ik-

laan 46. Zeist. 
ZWOLLE: S. Hoff. Anemoonstr. 54, Zwolle, 

Overleden: Rz. 4127 M. J. Moerman, 
Bedanken: ld. 1913 Dr J. H . A. v. Luijk. 
Rectificaties: Ut . 1014 Hoogcnstraten, Noord

zeestraat 3, Utrecht , moet zijn H . Hoogen-
straten; Ze. 1827 I. W. Keddeman, P. C. Hooft-
straat 27, Zwolle, moet zijn E. W . Keddeman; 
Wo. 3931 Meyma, C. v. Necklaan 150, Rijs
wijk, moet zijn H. Meyma. 

Verandering van afdeling: Ml. 188 K. S. Eis-
ma, Ambonstraat 8,n Meppel, thans ook afd. 
ZWOLLE; Wo. 1556 C. Schouten, Rijn 60, 
Woerden, van ld. thans Afd, W O E R D E N ; 
Ar 2446 N , Boogaards. B. Huëtlaan 66, Voor
burg, thans Afd.^ ' s -GRAVENHAGE; Rz. 4095 
J. H. Pot, Lenshcuve! 13, Reusel, thans INDI
VIDUEEL. 

Candtdaatleden: Ar. 1120 Th . Cazeniier, Cy-
ciamenstraat 3, Aalsmeer; Am 1151 J. G. van 
Menen, Dusartstraat 58 I, Amsterdam-Z.; En. 
1123 J. de Boer, Noorderweg 3, Enkhuizen; 
Gv. 1152 J. R. de Boer, Rhabarberstraat 72, 
Den Haag; Gv. 1092 G. L. Domhoff, van Al-
kemadelaan 72, Den Haag; Gv. 1094 J. " j . 
Har ts t ra , Godetiawcg 53, Den Haag; Gv. 1154 
M. H . Geuze, Viaductw«g 13, Den Haag; Gv. 
1091 A. Griffioen. Irisstraat 175, Den Haag; 
Gv. 1134 J. E. L. de Joode, Verdistraat 37, 
Den Haag; Gv. 1149 Jac. Koen, Hofwijckplcin 
37, Den Haag; Gv. 1060 H. L. Steinert, 
Schouwweg 30, Wassenaar; Gv. 1160 J. F. C. 
Verhoeven, ten Hovestraat 66 A, Den Haag; 
Gv. 1075 H . de Vries, Julianalaan 65, Delft; 
Gv. 1076 ). C, van de Weert , Sneeuwbalstraat 
43, Den Haag; Hm 1110 Weleerw. Heer H, A. 
J. Dür r , Hoofdstraat 18, Hiilegom (per l - l - '53) ; 
H m . 1139 C. J. Groenendaal, Teslastraat 14, 
Haarlem; H k . 1113 G. Foppen, Schrasscrstr. 9, 
Harderwijk; H k . 1114 H . J. v. Soomeren, Vogel-
straat 3, Harderwijk; ïd. 1121 A. Th . van Beek, 
Naaldwijkseweg 31, 's-Gravenzande; Ml. 1061 
J. Staal, C. de Vos v. Steenwijklaan 50, Mep
pel; Nk . 1112 H . van der Burg, Oude Zeeweg. 
7, Noordwijk; Rz . 1090 H . J. Goudbeek, Burg. 
V. Slijpelaan 43 A, ÏJsselmonde; Rz . jL . 90 R. 
van Hassel (l-12-'36), Dordtselaan 208 C, Rot 
terdam; Rz. 1138 Th . Janse, Havikhors t 3 C, 
Rot te rdam; Rz. 1072 C. J. Schimmer, Zonne
hof 44, Rot te rdam; St. 3958 H . C. Bruggink, 
Pythagorasstraat 43 I, Amsterdam; St. 3959 J. E. 
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Lameijer, v Tuyll v Serooskerkenweg 51 I, Am 
sterdam Z , St 3957 B Schoegje, Oranjelaan 28, 
Soestdijk, Tl 1068 O van Bemmel (H G lid), 
Papesteeg 49, Tie l , T l 1067 D H Voor thuy -
zen, J D V Leeuwenstraat 18 Tie l , U t JL 85 
W H M Smeur, Schimmelpennincklaan 37, 
U t r ech t , U t 1143 D van Vliet, Nieuwe Wete 
ringseweg 52, Groenekan ( U t r ) , Vn 1141 M T 
Klaassen, Inslaan 180, Vhssingen W t 1137 
J A H M Beelen, St Paulusstraat 30 Weer t , 
W t JL 88 B Gudde (5 9 37), Wilhelmina 
singel 18, Weert , Wt 1116 G A J M van 
Heijst Biesstraat 52 Heijthuizen Wo 1077 W 
van Dor t Westdam 5 A, Woerden W o 1081 
G de Goederen, Linschoterweg 28, Woerden 
W o 1078 A L de Groot Ged Binnengracht 
60, Woerden Wo JL 84 W Klein (22 8 '36), 
Nieuwendijk 99 Woerden, Wo 1083 A Pfaff, 
Jan Steenstraat 41 Woerden, Zt 1133 J Willi 
genburg, Oude Arnhemseweg 146, Zeist Ze 
1065 H J van der Beek Varsenerstraat 30 
Ommen , Ze 1097 Dr P de Bruyn, Vloeddijk 
101, Kampen, Ze 1100 S Dragt Ommerweg 15 
Balkbrug Avereest Ze JL 86 R F L N o r d 
(23 8 36) Koestraat 14, Zwolle Ze 1106 P J 
Piekema Azaleastraat 24 Zwolle 

Afvoeren W t GM 1 Mej Josée Beelen 
Alle candidaatleden, vermeld in het Octobernum-
mer van het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatehe, werden als lid aangenomen Wij roe 
pen hun een hartelijk WELKOM toe 

ROTTERDAMSCHE PHILATELIS-
TEN-VEREENIGING Secr G C 
Tops, Stadhoudersweg 89 b, Rotter
dam-C Tel 49340 
Ledenvergadering De eerstvolgende gewone 
ïeden verg aden ng wordt gehouden op Maandag 
23 November a s m de bovenzaal van Cafe-
Restaurant , Du N o r d , Bergweg 313 (ingang 
BergsingeJ 228) te Rot terdam Noord Aanvang 
20 uur Zaal open 19 30 uur Gewone agenda 
Bezichtiging van de kavels voor de Veihng op 
Zaterdag 21 November m ons clublokaal en 
voor de aanvang der vergadering m , Du N o r d ' 

December-vergadenng De December vergade 
ring wordt gehouden op Maandag 21 Decern 
ber in Du N o r d ' 

Clubmiddagen De clubmiddagen worden ge
houden des Zaterdags van 15 tot 17 30 uur in 
de bovenzaal van Cafe Restaurant „De Z o n " , 
Noordsingel hoek Burg Roosstraat te Rot te r 
dam 

Clubavonden in Rotterdam-Zuid Elke Don 
derdag is van 19 30 tot 22 30 uur clubavond in 
Café ,De Gunst Bnelselaan 192 te Rot te r 
dam Zuid 

Philatehstische avond Bij voldoende belang 
stelling zal dit seizoen een pKilatelistische 
avond worden gehouden zo mogelijk met film 
vertoning Belangstellenden wordt verzocht zich 
T E N SPOEDIGSTE op te geven bij de secre 
t ans Plaats en tijdstip zullen dan nader worden 
bekend gemaakt 

Opzegging hdmaatschap Degenen die het 
voornemen mochten hebben als lid van de Ver
eniging te hedanken wordt erop gewezen dat 
zulks voor 1 December a s SCHRIFTELIJK 
aan de secretaris dient te geschieden zulks in 
gevolge artikel 12 van het Huishoudelijk Regie 
ment luidende , Leden die vóór 1 December 
van het verenigingsjaar hun lidmaatschap niet 
schriftelijk aan de secretaris hebben opgezegd, 
worden weder als lid voor het volgend jaar 
aangemerkt en zijn de contributie voor het 
volgend verenigingsjaar verschuldigd" 

Opzeggingen van het lidmaatschap welke na 
30 November a s worden ontvangen, zullen 
zonder meer terzijde worden gelegd 

Royement Wegens wanbetaling van de con 
t n b u t i e werden op de October vergadering ge 
royeerd de zes leden wier naam en adres in het 
Maandblad van October werden gepubliceerd 

Nieuwe leden 674 J J W Bi;l, Raadhuis-
laan 13, Mijnsherenland, 678 W K Erf mann, 
Boergoensestraat 60 b , Rot terdam Z 1 679 
J P Grun , Gneksestraat 64a, Rote rdam W 2 , 
684 G Poot , Tidemanstr 76a, Rot te rdam W 1, 
690 J C Remeeus, Lisbloemstraat 78 Rot te r 
dam N 2 , 694 A H Ricmers Rembrandtlaan 
86, Schiedam, 698 J A Terlingen Strevelsweg 
180a, Rot terdam Z 2 709 P Verbeke Jr , 
Multatul is traat 43 b , Rot terdam W 2, 718 P 

de Visser, Bonaventurastraat 118 a. Rot te r 
dam Z 1 

Overschrijving lidmaatschap 1469 J van Dijk, 
Borchsatelaan 135, Rot te rdam N 2 

Opgezegd 278 Dr A D de Leeuw, 496 C J 
Regoort 629 J Tenwolde 687 H Nieuwland, 
725 J C Wage, 736 A M v d Haak 1122 
C J van Li th , 1292 Jac Ahrend 1378 A 
Hoogendoorn 1476 E Kaptein 

AMSTERDAMSCHE 
VEREENIGING „DE PHILATE
LIST" Secr P W Wap, 2e Ooster
parkstraat 78 I, Amsterdam-Oost 

Ledenvergadering op Dinsdag 1 December 1953 
Dit zal een vergadering zijn van zeer korte duur 
omdat we daarna zullen overgaan tot de vie 
ring van Sint Nicolaasavond 

Op 15 December 1953 RUILAVOND 
De bijeenkomsten worden gehouden in café 

rest , De Kroon , Rembrandtplein 17 Aan 
vang half acht Zaal open zeven uur 

Nieuwe leden Alle in het October nummer 
van het Maandblad opgenomen candidaat leden 
zijn aangenomen 

Candidaat leden 36 W A Rottger, Erasmus 
gracht 57 II Amsterdam West, 47 S P Goud-
smit, Onderlangs 43 I, Amsterdam-Oost, 64 G 
Scholten, Kapteijnstraat 2 hs , Amsterdam Oost , 
82 J Bonn Eemsstraat 26, Amsterdam Zuid, 
85 G Langedijk, Curafaostraat 115 II, Amster
dam West 

Bedanken per 31 12- 53 4 J Boskamp Jr , 
942 C Jongeboer, 516 A J P Steegstra 722 
F H Vink , 639 A Kuil 577 J W van Dehn, 
938 W Heimer , 263 L Kranenborg, per 1 11-
'53 542 D van Delen 

Afvoeren 306 B van Nootcn 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DE GLOBE" 
Secr Algemene Zaken J W Vonk, 
Mesdaglaan 36, Arnhem Tel 26511 
Ledensecr H L J Weidema, Mes
daglaan 40, Arnhem Tel 25906 

'De leider van de rondzenddienst Arnhem 
vraagt hem rondzendboekjes te zenden Adres 
is A te Winkel , Pontanuslaan 98, Arnhem 

Afd Velp De vergaderingen worden steeds de 
laatste Zaterdag van de maand gehouden om 
19 30 uur in Hotel Vijverberg Vijverlaan 23, 
hoek Prins Hendriklaan te Velp 

Afd Ede Bijeenkomsten elke Ie Woensdag 
van de maand om 20 00 uur in het , Hof van 
Gelderland Om propagandistische doeleinden 
zullen er in dit seizoen een of twee maande 
lijkse bijeenkomsten in Wageningen worden ge 
houden, doch nadien blijft de afd Ede per
manent te Ede bijeenkomen Om de ruilanimo 
te vergroten zullen de bijeenkomsten om 20 00 
uur precies beginnen Breng dus allen u dou 
bietten mede 

Afd Arnhem De Decembervergadenng wordt 
in verband met het St Nicolaasfeest verscho 
ven van 2 naar 9 December s avonds half acht 
in Café Restaurant Nationaal , Bakkerstraat 

Bovendien heeft het Bestuur besloten, weer 
ruilavonden in te stellen, en wel op de 3e 
Woensdagavond van de maand, eveneens in 

Nationaal De eerstvolgende ruilavonden 
zullen dus zijn op 18 November en 16 Decem 
ber Het Bestuur rekent op een grote opkomst 
Behalve de Arnhemse Globe leden zijn ook leden 
van andere afdelingen en buitenleden op al onze 
bijeenkomsten steeds van harte welkom' 

Nieuwe leden 16 J H M Muijsson Hinde 
straat 35 Nijmegen, 19 M Plant Houtwal 2, 
Brummen 39 L B Quanjer Sweelincklaan 11, 
Arnhem, 52 M Jurnssen Jac Damsingel 17, 
Zutphen 82 L G Egerschot Oude Goed 
straat 102 Deventer 165 J M H J Hol t 
kamp Velperweg 135 f Arnhem 

Rectificatie In het vorig maandblad werd 
per abuis afgevoerd lid nr 47 D Ederzeel Sr , 
N Z Voorburgwal 172 Amsterdam De heer 
Ederzeel blijft lid 

Candidaatleden J B G Beerta Prins Ber 
nardlaan 276 Zutphen Mej J M v Dongen, 
Evertsenlaan 10 Velp ( G ) Mej M Roze 
boom Diedenweg 5, Bennekom 

Overleden 567 J C Neef 613 J J Zijfer« 
Bedankt 121 L Companjen, 482 J M Ha 

genbeek, 530 Dr I C Ritsema, 216 B v d 
Wal 14 Ds J Muller, 254 Mevr C A v 
Ha t t em Hoek 

Afvoeren 372 H Gruben, 147 B A Nieman, 
4M Mej N Tiggelovend 

NEDERLANDSCHE PHILATELIS
TISCHE VEREENIGING „OP HOOP 

VAN ZEGELS" te HAARLEM 
Secr M W V d Koog, Leidse-
vaartweg 129, Heemstede 

Candidaatleden 66 L J Jvangean Atjehstr 
106 Haarlem 174 J C Veldhoff, Herenweg 
160 Heemstede 210 B Hoekstra, Oranjeboom
straat 95, Haarlem, 224 R Putt ing Colenso-
straat 64zw , Haarlem 225 H Stekelenburg, 
Damaststraat 8 Haarlem 

Bedankt per 1 Jan 1954 130 J Hafkenscheidi 
Algemene Vergadering Donderdagavond 8 uur 

op 26 November a s De heer V H W Borst 
lap uit Rot te rdam komt met zijn verzameling 
, Geschiedenis der Scheepvaart op postzegels 

PHILATELISTEN-VERENIGING 
„GRONINGEN" Secr C Scheffer, 
de Ranitzstraat 11, Groningen 

Nieuw lid 265 C Prummcl , Prins Bernhard 
laan 12a, Veendam 269 Mr T J R van der 
Meijden de Sav Lohmanlaan 29, Groningen 

Overleden L Nienhuis, Groningen 
Vergadering 28 December 
Contr ibut ie 1954 Verzoeke te voldoen op 

girono 552363 t/n van Penningmr Phil Verg 
„Groningen Bedrag ƒ 5 — 

LEIDSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS te 
LEIDEN Secr G M Minnema, 
Boerhaavelaan 41, Leiden 

Vergadering Op Woensdag 25 November 
1955 s avonds te 8 uur precies in de boven 
zaal \ a n Cafe Rest , De Kleine Burcht , 
Nieuwe Rijn 19, Leiden Gewone agenda Ver 
der Lezing Hersengymnastiek, Landenwedstnjd 
„Zwitserland (4 bladen) 

Nieuwe leden 338 J C de Bruyn, Vondel 
laan 15 Leiden 187 Mej C K n u t , Zoeterw 
Singel 88, Leiden, 35 H Oostendorp, tijdelijk 
Sanatorium Zonnestraal Df Heyermans pav , 
Zaal 1, Hilversum, 384 M H J v Andel 
Leidsche Straatweg 5 Oegstgeest, 385 J Schutte, 
Lage Rijndijk 59, Leiden 

Weder ingeschreven als lid (oud hd) 141 A B 
Smehk Emmalaan 2 Oegstgeest 

Candidaatleden 386 J Doornebos, Haarlem 
merweg 50, Leiden 302 A Scheer, Dorps 
straat 75 Koudekerk a/d Rijn, 29 P van der 
Lip Leimuiderdijk 475, Nieuw Vennep 312 
Fr v d Reyden Hoge Morsweg 22, Leiden 

Schorsing ingetrokken 30 A Schipper, 329 
J J Swaan 

Beurs en Ruilavond Woensdag 9 Dec 1953 
's avonds van 8 tot 10 uur m de bovenzaal \ a n 
Chem School, Rapenburg 30 

Volgende vergadering Woensdag 23 Dec 1953 
Jeugdafd Elke 1ste Woensdag van de maand 

in het V C F Huis Geerecht 10, Leiden 
Rondzenddienst De administrateur de heer 

J Spijker, Meidoornstr 51, Leiden kan nog 
boekjes gebruiken voor de rondzendingen 

De penningmeester ziet reeds gaarne con tri 
butie stortingen voor het jaar 1954 tegemoet op 
zijn giro no 390926 met vermelding contributie 
1954 Mochten er echter leden zijn, die het 
onprett ige besluit genomen hebben te willen be 
danken, dan worden zij er op attent gemaakt 
dit voor 20 Nov te willen doen onder gelijk 
tijdige toezending van nummerstempel aan de 
secretaris (art 5 van het H H reglement) Na 
die da tum kan hiervan geen nota meer worden 
genomen 

PHILATELISTEN-VERENIGING 
„ZUID-LIMBURG" Secr Jos J 
Peters, Orleansplem 12b, Maastricht 

Bedankt per 31 December 186 J Dirven, 9 
J Janssen 



NOVEMBER 1953 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 295 

Geroyeerd wegens wanbetaling 11 P Hom 
mes, 124 S Hameleers 

Candidaatleden 211 J de Gruyter , Plenkers 
hoven 17, Maastricht, 212 J W van der Meer, 
Wilhelminasingel 71 Maastricht 213 Dr Fr 
Kallen Rijksweg Sittard en 214 J Reinards, 
Brusselsestraat 139a Maastricht 

Bijeenkomsten Maandag 7 December Beurs
avond, Maandag 21 December Ledenvergadering 
Beide om 20 00 uur in Restaurant , In de Gouwe 
Poort 

POSTZEGELVERENIGING HEL
DER" Secr L M F Ruder, Soem-
bastraat 35, Den Helder 

Nieuwe leden Mej H H de Jonge Singel 93, 
Den Helder B F Verfaille, Badhuisstraat 96A 
Den Helder W Jongerius, Berg Houwmg 
singel 86 Den Helder 

Bedankt per 1 September 1953 R de Bruijne 
Den Helde 

De peningmeester verzoekt dringend de nog 
lopende contributie tot 1 Januari 1954 te vol 
doen (Giro 335511 t n v penningm P V H ) 

De prijzen van de Octoberverloting kunnen 
worden afgehaald op Javastraat 139 

De secretaris verzoekt alle leden die aan de 
tentoonstelling willen deelnemen zich zo spoe 
dig mogelijk op te geven 

Ook de leden, die zich reeds in Tuli voor 
lopig o-pgaven worden verzocht dit alsnog 
definitief te doen 

POSTZEGELVERENIGING , HEER
LEN" Secr C van Dishoeck, 
Lmtjensstraat 21, Heerlen 

Nieuwe leden 50 J C Borghouts, Drievogel 
i t raat 65, Spekholzerheide 

Adsptrantleden P Ritzerfeld Vorstenstraat 
Heerlen 

Bijeenkomsten Eerstvolgende bijeenkomst Dms 
dag 1 December 1953 Bespreking datum vrolijke 
avond 

POSTZEGELVERENIGING , HIL
VERSUM EN OMSTREKEN" 
Secr A W Ebrecht te Hilversum, 
O Amersfoortseweg 116 

Weder toegetreden als lid 238 W B J Bos 
song te Hilversum Naarderstraat 95 

Aangenomen als hd 503 F Grauenkamp te 
Hilversum Lijsterbeslaan 16 

Eerstvolgende ledenvergadering op Woensdag 
18 November a s des avonds half acht in de 
bovenzaal van de Openbare Leeszaal aan de 
s Gravelandseweg te Hilversum 

's-HERTOGENBOSSCHE VERENI
GING VAN P O S T Z : : G E L V E R Z A -
MELAARS Secr N Ph Glaude-
mans, 's-Hertogenbosch Jan Steen
straat 17 

Vergadering Op Woensdag 18 November 1953 
te 20 uur in Hotel ,De Postzegel te 's Her-
togenbosch waarbij grote veiling door de heer 
van Amelsvoori. uit Tilburg De leden zullen 
nog een convocatie met kavelbeschnjMng van 
de veiling ontvangen 

Nieuwe leden H J M Burgenng Jr , D 13^ 
te Best Mevr E Woutersen—v d Bosch, 
Theereheide 52 te St Michielsgestel 

Candidaatleden P J van Diepen Eikendonk-
plein 63 s Hertogenbosch, J B A Gregoor, 
Grote Kerk 14, Vlijmen J S Stumpcl, Sta 
tionsweg 16 's Hertogenbosch (oud hd) , Srgt 
Maj G Ubels, Isabella kazerne, 's Hertogen 
bosch 

Af te voeren A A S Stumpel, 's Hertogen 
bosch 

POSTZEGEL-VERENIGING 
„IJMUIDEN & OMSTREKEN" 

Secr G de Hoog, da Costalaan 18, 
Driebuis, p/IJmuiden Tel. 4893-
K 2550. 

VERENIGINGSBERICHT 
In de gehouden jaarvergadering van 23 Oc

tober werd als penningmeester herkozen de heer 
J F Muller Als nieuwe bestuursleden werden 
in de plaats van de heren Huygens en Ober
mann gekozen de heren J Kettmann en J J 
Duinker resp als 2e secr en 2e penningmees 
ter Voor ieder h d was een gratis prijs beschik 
baar Aan de afwezige leden is inmiddels de 
prijs toegezonden 

De e V clubavonden woidcn gehouden op 20 
November 4 en 18 December Plaats \ a n samen
komst Patronaatsgebouw (ing hek Zeeweg hk 
Willemsbeekweg) aanvang steeds om 19 30 uur 
's avonds 

Bedankt Mej M J v d Veldt IJmuiden 
O J van Loo Loosman, IJmuiden Gerr i t 
Paap IJmuiden 

Nieuwe leden H Langendijk, Bonairestr 45 
bov , Santpoort , G Koomcn Tussenbeeks 
weg 25, IJmuiden O 

P Z V „ZEEUWSCH VLAANDE
REN" Secr G E V Halsema, Ge-
ranmmstr 16, Terneuzen 

Overleden J A Roelans, Mil San Amers 
foori 

Bedankt G de Smet Terneuzen 
Volgende vergaderingen Woensdag 18 No^em 

ber en Donderdag 17 December 

ENSCHEDESCHE PHILATELIS
TEN VEREENIGING Secr A H 
Soetekouw, C J Snuifstraat 18, 
Enschede 

Nieuwe leden H Olthuis W de Clerck 
straat 15 Enschede E Moen, Hengelosestr 92, 
Enschede, Mevr M H v Dam, Emmastraat 191, 
Enschede, T h G Woudstra Gort v d linden 
laan 8 Enschede H J H Vije, Emmastraat 2 
Enschede 

Bedankt per 31 Dec T h ter Pelle Enschede 
H V d Veen, Enschede, L M Holder t , En 
schede 

DE KENNEMER POSTZEGELCLUB. 
Secr J W Schachtschabel, Stra-
tmgsplantsoen 46 zw, Velsen-Noord 
Post Beverwijk 

De ruilavonden voor de maanden November 
en Decembet- zijn als volgt vastgesteld Maan
dagavond 16 en 30 November en 14 en 28 De 
cember telkens aanvangende te 7 30 uur . 
Plaats Witte Kruisgebouw te Beverwijk aan de 
Baanstraat 

Nieuwe leden C R Raatelland Kanaalweg 
15 Halfweg A Lieuwes, Wijkerstraatweg 283, 
Velsen N post Beverwijk, A v d Wateren, 
Meerweidelaan 51 Velsen N post Beverwijk 

POSTZEGELCLUB „DE KRING" 
Secr H A Meerburg, Meloen
straat 144, Den Haag Tel 393785 

De bijeenkomsten in December zijn Maandag 
7 December vergaderavond Maandag 21 Decem 
ber ruil en veilingavond Beide in ons club
lokaal Elandstraat 194a, Den Haag 

Nieuwe leden 4 P A Vervoer t , jeugdl , 
Wildhoeflaan 18, Den Haag, 113 C W Koster, 
Oudenansstraat 118, Den Haag 

Bedankt 120 G Ernst 

VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DELFT' 
Secr A A V d Akker, Oostsmgel 
31, Delft 

Geroyeerd 44 A Hille, Is Hoornbeekst raat 
29, Delft 

Afschrijven (wegens vertrek naar Canada) 126 
H Gautier 

Nieuwe leden 155 B C H J Smit, Ver-
versdijk 71, Delft 315 H R Gravestein, 
Handellaan 30 Den Haag post Loosduinen, 
228 H F van Goch, v Leeuwenhoeksinge] 12, 
Delft, 340 F Spanjer, Mendelsohnlaan 70 Apel 
doorn 194 T Hekket , Kloosterkade 138 Delft 
67 P A Steegers Laan v Overvest 62, Delft 

UTR PHILATELISTEN-VERENI
GING Secr H G van de Weste-
ringh, Tolsteegsingel 17bis, Utrecht 

VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DE PHILATE
LIST", GELEEN Secr C D C 
Weverlmg, Kwikstaartstr 14, Giro 
311382 

De eerst\ olgende vergadering vindt plaats op 
6 December Bovenzaal van Hotel , Riche , 
Rijksweg Zd 1 Geleen 

Agenda volgens convocatie 
Nieuw hd Ir D Adema 
Aspirant hd H J Stapelvoort en Th v d 

Berg resp wonende Eloystraat 28, Geleen en 
Mauritsweg 4, Limbricht 

NEDERL PHILATELISTISCHE 
VEREEN „DE VERZAMELAAR". 
Secr G H Hufferman, Huizerweg 
198. Bussum 

In de vergadering d d 12 Oct 11 weid het 
Bestuur als volgt samengesteld Voorz J J 
Quartel Jr , Herenstr 20 Bussum Secr G H 
Hufferman Si , Huizerweg 198 Bussum, Pen
ningm N van Gelder van Ostadelaan 84, 
Naarden Administrateur Ronzendverkeer D 
Kwast Roemer Visserlaan 25, Bussum, Sectie
hoofden H W Kohl , Graaf Flonslaan 15, 
Bussum en J W Rouw, Oosterpad 25, Bussum 
Ruilboekjes in te leveren bij de heer D Kwast 
De eerstv vergadering zal worden gehouden op 
Maandag 14 December a s in „De Rozenboom", 
Bussum aanv 8 u n m 

Nieuwe leden 233 G T r o m p , Lutmastr 103, 
Amsterdam 296 J D Holm, Tesselschadelaan 
7, Bussum 

Candidaatlid Mej M W, Vo5, Havenstraat 
29, Bussum 

Bestuursvergadering op Dinsdag 17 November 
a s n m 8 uur ten huize van de heer Haalman 

Ledenvergadermg op Dinsdag 24 November 
a s n m 8 uur m TIVOLI Tijdens deze ver 
gadering tentoonstelling van Jeugdverzamelingen 
Voordracht door de heer v d Broek over 
jeugdphilatelie 

Wederom als lid ingeschreven J Kouwenho-
ven, Amsterd Straatweg 665 Utrecht 

Nieuwe leden 5 cand leden, vermeld in het 
October nummer 

Candidaatlid Dr C W Drooger, Bergweg 
13a Zeist (E) 

Bedankt J R Biele, Utrecht Mevr J A 
Dassel Nienhuis Utrecht L Harenberg, Ut rech t , 
E Meijer Ut recht , A van Rosmalen, Ut rech t , 
J G Straatman Ut rech t , T j G Tolsma, 
Utrecht 

T e verwachten voordrachten December ver
gadering Beeldphilatelie, Januari vergadering 
Onderw betr Luchtpost Februari vergadering 
He t opzetten ener verzameling, Maart vergade
ring Onderw betr Poststukken 

N B Denkt u om de inzameling ten bate 
van de Jeugdafdelingen tijdens deze vergadering' 

PHILATELISTENCLUB „EINDHO
VEN" Secr J J H A Dolham, de 
Genestetlaan 5, Eindhoven Tel 2737 

Vergadering elke eerste Woensdag van de 
maand, waarvan convocatie wordt toegezonden 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „ Z Z Z " . Secr: 
N. J. Steyn, Boschjesstr 8, Koog 
a d Zaan 

Nieuwe leden 220 Henk Bosschater, Ros-
molenstraat 51, Zaandam, 223 J Groo t , Hogen-
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dijk 188, Zaandam; 224 G. H. Kruse, Hem-
kade 20, Zaandam; 236 W. J. Harwijne, Over
toom 55, Westzaan; 254 G. A. J, van Herpen, 
Sacnredamstr. 6, Zaandam; 284 J. H. B. Lake-
mond, Pr. Hendrikkade 71, Zaandam. 

Overleden: 392 J. Kist. 

POSTZEGELVERENIGING 
„H.G.P.", DOKKUM. Secr.: H. Sepp, 
Stadswerf G. 2, Dokkum. 

Nieuw lid: D. Greydanus, Halvemaanspoort, 
Dokkum. 

Bedankt: A. de Vries, Dokkum. gadering met een inleiding van de lieer Schäfer 
Volgende vergaderingen op 20 Nov. en 18 Dec. °\" Beeldpliilatelie; 9 December 1953: Socië-

n i.Spoorzicht". teitsavoni d. 

STICHTING PHILATELISTEN-
KRING AMSTERDAM S.P.A. Secr.: 
P. Veerman, Patroclosstr . 9, A m -
s te rdam-Z. 

PERSONEELS VERENIGING 
WERKSPOOR. Afdeling Philatel ie . 
Secr.: J . Kuiper, Nieuweweg 24I I I , 
Ams te rdam-O. 

Bijeenkomsten: 25 November 1953: Ledcn\er- Bedankt: J. Hoekstra, Amsterdam. 

Te koop gevraagd: 

SPECIAAL INTERESSE VOOR 
OUDE ZEGELS VAN DE 

GEHELE WERELD. 

AANBIEDING. 
CURACAO 

1873 Koning 15 c (o) ƒ 3,90 
1906 IVs en 2«/! Gld (x) „ 27,25 
1915 Vil en 2'lt Gld (x) ., 12,75 
1936 Sluier 2'/« Gld (o) „ 3,— 
1941 21 en 27'/! c (x) „ 5,25 
1946 6 c-lVi Gld (x) „ 5,75 
1948 Kind (x) „ 3,90 
1951 Kinderen (x) „ 2,90 
1952 Zeeman (x) „ 2,65 
1943 Krijgsgev. (x) „22,50 
1946 Lp. 16 5t. (x) „ 14,50 
1947 Lp. 6 c-lVi Gld (x) „ 7,75 

(x) — ongebr. (o) — gebr. 

ALBUMS. 
Nederland en O.G. 

Bondsalbum K 11 . . . . ƒ 7,50 
„Holland" «Ibum 12,50 
Aisv, btnnenschroeven „ 13,50 

„DAVO" album 22.50 
Groot insteekboek 

26 X 32 cm. 10 bladen 

12 stroken 8,50 
Alsv. 2-riidig 12 itr. „ 9,75 

Insteekbockies ƒ 0,50; ƒ 0,95; 
ƒ 1.50; ƒ 2 . - ; ƒ 3.35; 
ƒ 3.60; f 6.75. 

Zendt mij Uw Mancolijit 
Nederland en O.G. 

HAGA's 
POSTZEGELHANDEL 

Gravenstraat 24 - Amsterdam-C. 
Telefoon 43940 - Giro 42554» 

Te koop gevraagd door particulier: 
NEDERLAND postfris zonder plakker, 1852 tot 1898. 
Alleen onberispelijke kwaliteit. 

H. KAHN - Jan Luykenstraat 35. Gouda - Telef.: 5109 (K 1820) 

^kilatelióten 
koopt bij Uw 

medephilatelisten adverteerders! 

Verwijst bij bestelling naar. 
hun advertentie in het Maandblad 

t^ol van ov&rz&e over onó kwaiiteitódrukwerk 

Zó werd er geschreven over de 
uitvoering van een door ons ver
vaardigd Gedenkboek voor de 
Landswatervoorzieningsdienst in 
de Nederlandse Antillen. Is dit 
voor U geen aanleiding, ons ook 
Uw drukwerk ie laten verzorgen 

O 

„Telkenmale als ik het door U verzorgde boek doorblader, 
springt de keurige afwerking, het mooie drukwerk met de foto's naar 
voren en prijs ik mij gelukkig, dat ik Uw firma als leverancier heb gekozen". 

„Mede namens de Landsregering van de Nederlandse Antillen 
wil ik de Directie van Planeta en alle medewerkers van het Gedenk
boek nogmaals mijn oprechte dank betuigen voor de keurige en vak
kundige afwerking en aflevering." 

(Uit een brief van het hoofd van de 
Landswatervoorzieningsdienst in de Nederlandse Antillen) 

"werd er een gedenkboek uitgegeven, dat zeker representatief 
genoemd mag worden. De typografische verzorging is in één woord af 
te noemen." 

(Dagblad „Amigoe di Curasao") 

VERENIGDE DRUKKERIJEN „PLANETA" 
HAARLEM - BAKENESSERGRACHT 69-73 - TELEFOON 15280 (3 LIJNEN) 
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IN MEMORIAM C. B. SAMUELS. 
De heer Samuels, geboren op 28 December 1890 te 
Paramaribo, begon reeds op twintigjarige leeftijd met 
verzamelen. 

Aanvankelijk verzamelde hij de gehele wereld, doch 
door de grote vloed van nieuwe uitgiften, moest hij 
zich beperken tot zijn meest geliefde landen. Deze wa
ren o.m. Nederland en Overzeese Gebiedsdelen. 

Langzamerhand begon hij zich te specialiseren op 
deze landen en drong steeds dieper op de materie in. 
Zo verzamelde hij ook randcijfers, randletters, druk
tekens, hoekstukken, enz. 

Reeds bij de eerste oprichting van een postzegel
vereniging te Paramaribo werd hij tot voorzitter ge
kozen. Deze vereniging ging echter slapen, om na ette
lijke jaren weer op te leven onder de naam van „Eer
ste Surinaamsche PhilatelistenVereeniging", waarvan 
hij eerst commissaris en later tot voorzitter werd ge
kozen. 

Door zijn uitgebreide relaties met het buitenland, 
was hij alom bekend geworden. Van zijn kennis op 
philatelistisch gebied heeft menig verzamelaar in Suri
name en daarbuiten kunnen profiteren. 

Van heel weinig Philatelisten kan gezegd worden, 
dat hun hobby door hun kinderen wordt nagevolgd. 
Met veel moeite heeft hij echter getracht liefde voor 
deze hobby aan een zijner kinderen bij te brengen, het
geen hem uiteindelijk gelukte. 

In de eerste week van de maand September moest 
hij wegens gezondheidsredenen in 's Lands hospitaal 
worden opgenomen, waarna hij — na een verblijf van 
tien dagen aldaar — op de 12e van dezelfde maand 
vrij plotseling overleed. 

Aan zijn groeve waren vele vrienden en kennissen, 
waaronder ook leden van de philatelistenvereniging. 

Wij twijfelen er niet aan, of de vereniging heeft in 
hem een goede vriend en werker verloren. 

Dat hij ruste in vrede. 
De Bondssecretaris: 

K. E. KÖNIG. 

IN 3IEMORIAM LOUIS TEISEN t 
Ons bereikte het bericht, dat in de leeftijd van 67 

jaar te LuxemburgLimpertsberg is overleden de heer 
Louis Teisen, die sedert 29 Januari 1950 voorzitter was 
van de Luxemburgse Bond van Philatelistische Vereni
gingen (F.S.P.L.). Een zwakke gezondheid deed hem 
de laatste maanden refeds afwezig zijn op de vergade
ringen van het Bondsbestuur en op 28 October jl. werd 
zijn levensdraad voorgoed afgesneden. , 

Na het heengaan van de heer P. Rewening, wiens ge
zondheid hem daartoe noopte, en die op 1 Juli jl. op 
70jarige leeftijd overleed, volgde de heer Teisen hem 
op als voorzitter van de U.T.L. (Union des Timbrophiles 
ä Luxembourg) vanaf 10 December 1950. 

Voor de Philatelie in Luxemburg heeft de heer Teisen 
zijn beste krachten ingezet, hetgeen vooral tot uiting 
kwam ter gelegenheid van de in 1952 gehouden her
denkingstentoonstelling ter gelegenheid van het eeuw
feest der Luxemburgse postzegels, de CENTILUX. Maar 
ook internationaal heeft hij zich als afgevaardigde voor 
zijn land bij de F.I.P. (Federation Internationale de 
Philatelie) verdienstelijk gemaakt. 

Als philatelist trad de heer Teisen eerst op de voor
grond toen hij na ernstige studie op het gebied der 
eerste uitgave van de Luxemburgse postzegels zich een 
collectie van betekenis had weten te vormen welke aan
stonds in binnen en buitenland de aandacht trok. Ook 
op de ITEP 1952 te Utrecht stelde hij deze verzameling 
met goed gevolg ten toon en werd deze met een ver
guld zilveren medaille bekroond. 

Zijn heengaan is voor de philatelic en voor de Luxem

burgse Philatelisten in het bijzonder een ernstig ver
lies. Zijn sympathieke verschijning en ftjne geest zullen 
bij velen, ook in Nederland, in prettige herinnering 
blijven. 

Hij ruste in vrede. N. 

■^ JUBILEA i^ 

NcdeiiandsGhe Vereeniging van Postzegeitiandelaren 
^y bectaeit 25 ]aar^ 

Op initiatief van enkele postzegelhandelaren kwamen 
op Zondagmorgen 1 Juli 1928 te Den Haag in „de 
Kroon" een 20tal handelaren bijeen, die na ampele 
bespreking besloten over te gaan tot de voorlopige op
richting van de Bond van Postzegelhandelaren in Ne
derland. 

Volgens de notulen uit die dagen werd het Bestuur 
als volgt samengesteld: G. Keiser, voorzitter, M. J. H. 
Toorens, secretaris en J. K. Rietdijk, penningmeester. 

Weldra bleek de levensvatbaarheid van de nieuwe 
Bond en haar voorzien in een reeds eerder gevoelde 
behoefte en werd dan ook op Maandagavond, de 15e 
October 1928, definitief besloten tot oprichting van de 
„Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren". 

Het D.B. bleef ongewijzigd; als commissarissen wer
den nog benoemd: P. J. Hekker en H. van der Loo. 

Alle aanwezigen gaven zich staande de vergadering 
als leden van de nieuwe organisatie op. 

In de afgelopen kwart eeuw heeft de vereniging niet 
alleen haar bestaansrecht bewezen, doch zij verrichtte 
op velerlei wijzen baanbrekend werk. 

Wij willen slechts enkele resultaten noemen. 
Juist de afgelopen maand zag de 13e editie van de 

Speciale Catalogus van de postzegels van Nederland 
en de O.G. het levenslicht. In de loop der jaren werd 
de uitgave steeds meer verbeterd en uitgebreid en 
thans kan zij worden beschouwd als een handleiding, 
welke als naslagwerk voor onze postzegels door ver
zamelaars en handelaren, waar ook ter wereld, wordt 
gebruikt. 

Naast de „Speciale" verscheen in de latere jaren de 
bekende „eenvoudige" catalogus, meer bestemd voor 
die verzamelaars, die geen typen en tandingen verza
melen. 

Ten behoeve van handelaren en verzamelaars werd 
een keuringsdienst in het leven geroepen, welke de 
postzegels van Nederland en de O.G. tegen billijke ver
goeding keurt. Een officieel certificaat wordt in ge
vallen van echtheid verstrekt. 

Sedert dit jaar verzorgt de N.V.P.H. de uitgaven van 
de thans zo bekende eerstedagomslagen. 

De vereniging gaf als medeinitiatiefneemster de 
stoot tot de oprichting van de International Federation 
of Stamp Dealers Associations, kortweg IFSDA gehe
ten. Deze organisatie, waarbij alleen verenigingen 
aangesloten kunnen zijn, behartigt de belangen van de 
postzegelhandel internationaal. 

Tot het welslagen van de Itep1952, een gebeurtenis, 
welke nog vers in het geheugen ligt, droeg de vereni
ging het hare op verschillende wijzen bij. Vooraan
staande handelaren zaten als leden in het Uitvoerend 
en andere Comité's. 

Uitvoerig zou nog kunnen worden geschreven over 
het verdere werk, hetwelk de N.V.P.H. verzette: tegen 
onnodige uitgiften werd steeds geageerd, voor verval
singen werd immer tijdig gewaarschuwd. 

Bovendien stelde de vereniging zich steeds tot doel 
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een nauw en aangenaam contact te onder
houden met de verzamelaars en de bestu
ren van verenigingen van verzamelaars, 
alsmede met het Bondsbestuur. 

Ook de betrekkingen met de redacties 
van de Postzegel-maandbladen was steeds 
van prettige aard. 

De samenwerking met het Hoofdbestuur 
P.T.T., het Bestuur en de Directie van het 
Nederlandse Postmuseum en andere offi
ciële lichamen werd wederzijds op hoge 
prijs gesteld. 

De aangesloten leden stellen het lidmaat
schap van de vereniging op prijs en het 
voeren van het verenigings-embleem is 
een voorrecht, dat zij waarderen. 

Het bestuur is thans als volgt samen
gesteld: Voorzitter K. H. Philips, Secre
taris M. J. H. Toorens, Penningmeester 
J. L. van Dieten, 2e Voorzitter J. F. Mee-
der. Commissaris D. Ederzeel Sr. 

Op Zaterdag 24 October werd op feeste
lijke en intieme wijze door de leden het 
jubileum herdacht. Een actieve feestcom
missie had een prima verzorgd programma 
ontworpen. In de nieuwe feestzaal van het 
Kurhaus te Scheveningen vond een exclu
sief diner-dansant plaats. 

Aan negen leden, welke sedert de op
richting als zodanig staan ingeschreven, 
werden fraaie oorkonden geschonken, ter
wijl de heer M. J. H. Toorens, die sedert 
de oprichting secretaris der N.V.P.H, is, 
door Bestuur en leden op feestelijke wijze gehuldigd 
werd. 

Eerst laat in de nacht scheidden de feestgangers 

Bestuur v.l.n.r.: P. J. Hekker (ere-voorzitter); S. H. Th. Keiser 
(oud-voorzitter en ere-Ud); M. Thiery de Bye JDolleman (oud-voor-
zitter); M. J. H. Toorens (secretaris); K. H. Philips (voorzitter); 
J. F. Meeder (vice-voorzitter) en D. Ederzeel (commissaris). De 
penningmeester J. L. van Dieten ontbreekt wegens verhindering. 

(voor hen, die van buiten de stad kwamen was voor 
logies in het Kurhaus gezorgd), nadat ons Volkslied 
tot slot door de prachtige feestzaal verklonken was. 

3f VOOR BEGINNERS • 
Beste Dick, 

Dat was erg jammer van het zegel. Had hij het in 
zijn Portemonnaie opgeborgen of zo maar los in zijn 
portefeuille? Ja jongen, dan is de kans op beschadi
ging altijd groot. 

Nu was die kennis van je geen verzamelaar, dus het 
is hem niet zo kwalijk te nemen, maar er zijn werke
lijk nog verzamelaars die dezelfde fout maken, terwijl 
zij toch beter moesten weten. 

Er bestaan zgn. „insteek-boekjes" in een handig zak
formaat. Binnenin zijn horizontale strookjes aange
bracht, waarachter je de zegels kan steken. Zo is de 
kans op beschadiging of smoezelig worden zeer gering. 
Denk er aan je pincet te gebruiken; als postzegelver
zamelaar draag ik het altijd bij me. 

Mocht je het boekje toevallig niet bij je hebben, ge
bruik dan zo'n klein, perkamenten, doorzichtig enve
lopje; ze zijn zeer goedkoop, de prijs kan geen bezwaar 
zijn. 

Zo'n zelfde boekje, maar dan van groter formaat en 
met meerdere bladen, doch eveneens van horizontale 
stroken voorzien, gebruik je als voorraadboek naast je 
album. 

In dit voorraad- of stockboek bewaar je al je dub
bele of andere zegels, die om deze of gene reden niet 
in het album worden geplakt. 

Het is een overzichtelijke manier van bewaren; je 
moet er alleen aan denken, dat je bij het insteken van 
de zegels voorzichtig te werk gaat. De stroken hebben 
scherpe randen en vooral bij getande zegels is de kans 
op scheuren niet denkbeeldig. 

Bij een handelaar vind je werkelijk grote stock-
boeken, waarin duizenden zegels geborgen kunnen 

worden; wij hebben aan een bescheiden stockboek vol
doende. 

Verder gebruiken wij zgn. „ruilboekjes" — je kan ze 
voor enkele dubbeltjes betrekken van de directeur 
rondzending van je vereniging. Ze hebben ongeveer 
het formaat van een half schoolschrift; de pagina's zijn 
gelinieerd in vakjes waarin je de zegels met een plak-
kertje kunt bevestigen; ongeveer 180 zegels gaan er in. 

Zo Dick, als je nu al het „gereedschap" dat ik in 
mijn diverse brieven heb omschreven, hebt aange
schaft, dan kan je voort. Natuurlijk bestaan er nog 
philatelistische hulpmiddelen die ik niet genoemd heb, 
— ik denk bijv. aan de zgn. „kleurencartotheek", de 
naam zegt het al; je kan daarmede een zegel op kleur 
identificeren en eventuele afwijkingen constateren, 
maar dit is op zich zelf reeds een „specialisten"-op-
gave, zodat wij, als doorsnee verzamelaars, die kleu
rencartotheek voorlopig kunnen missen. Trouwens, 
de aanschaffing eist naar verhouding veel geld. Goede 
exemplaren zijn duur! 

We hebben het wel steeds over postzegels gehad, 
maar nu wordt het toch tijd, dat we eens spreken over 
de vraag hoe wij aan postzegels komen. 

Gewoonlijk gaat het als volgt: 
De beginner begint met ons artikel I te verwaarlo

zen. Hij kent geen enkel systeem en „verzamelt" post
zegels door er zoveel mogelijk van te bemachtigen, 
hierin gesteund door familie, vrienden en kennissen. 

Elke zegel is welkom; al kent hij zelfs het land van 
herkomst niet. 

Dan komt een moment dat hij een systeem ontdekt 
en de volgende stap is dat hij zich bewust een DOEL 
stelt met zijn verzameling. 

Soms begaat hij dan de fout zijn vriendelijke hel
pers, de vrienden, kennissen en familie, teleur te stel
len door zegels die hij niet verzamelt te weigeren; 
maar gewoonlijk herstelt hij spoedig deze fout, omdat 
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hij ontdekt heeft, dat er een tweede manier bestaat 
om aan zegels te komen, nl. het RUILEN. 

De aanvankelijk versmade zegels worden nu als 
prachtig ruilmateriaal in ere hersteld. 

Dat ruilen beperkt zich gewoonlijk tot een kleine 
kring van gelijk ingestelden-schoolkameraden, vrien
den en vriendjes uit de buurt, enz. Ook wordt het „ko
pen en verkopen" — natuurlijk op een bescheiden 
schaal — in dit kringetje al bedreven. 

In grote steden als Amsterdam en Rotterdam opent 
zich dan een derde mogelijkheid: DE POSTZEGEL-
MARKT, ledere verzamelaar kent deze markten, 
waarop vooral het jeugdige element vertegenwoordigd 
is. Daar wordt het ruilen en het verhandelen zeer le
vendig bedreven; en je moet daar niet zo min 
over denken! 

Ik heb eens een — overigens zeer goedhartige — 
kennis de uitdrukking horen gebruiken: „O, dat jon-
gensgedoe"! toen hij het over deze markt had. 

Maar een philatelist is ons gezelschap, iemand die 
tot oordelen bevoegd was, gaf als zijn mening het vol
gende te kennen: 

„Als je eens een touw kon trekken om al deze jeug
dige marktbezoekers en je zou daarna in staat zijn hun 
stuk voor stuk op hun philatelistische kennis te exami
neren, dan zou je versteld staan over hetgeen wat ze 
wel weten". 

Dat is ook wel te verklaren. Het zijn gewoonlijk de 
meest pientere die deze markt bezoeken en zij 
hebben meestal ook mercantiele kwaliteiten. Ze moe
ten wel weten waar ze het over hebben en dat doen ze 
dan ook. 

We keren echter tot onze beginner terug. Die heeft 
natuurlijk al lang de postzegelhandelaar ontdekt en 
zich menigmaal, met verlangende blikken staan te ver
gapen aan de prachtige exemplaren in de etalage. 

Zo'n handelaar heeft gewoonlijk grote stockboeken, 
waarin een zeer uitgebreide collectie, die volgens de 
diverse landen gegroepeerd is; het gebeurt maar zel
den dat hij niet heeft wat een beginner zoekt. 

Nu kan het gebeuren dat deze bij de handelaar een 
ontdekking doet, die hij aanvankelijk niet prettig vindt. 

Gesteld dat onze jongeman al een poosje aan het 
verzamelen is. Hij heeft links en rechts zegeltjes ge
kocht. Geen grote bedragen heeft hij besteed, maar 
met hier een dubbeltje en daar vijf centen heeft hij — 
volgens zijn mening — al een behoorlijke collectie 
zegels verworven, die hem bij elkaar toch al een be
drag aan geld heeft gekost. 

En nu ontdekt hij dat de — bonafide — handelaar 
voor slechts enkele guldens pakketten verkoopt, die 
soms duizenden verschillende zegels bevatten van de 
wereld, Europa, of de landen die hij verzamelt. Zo'n 
pakket had een uitstekend begin voor zijn verzame-

,ling kunnen betekenen, indien hij het bestaan tijdig 
ontdekt had en daarbij een goedkope start. 

Er zijn er onder ons die zo'n ontdekking betreuren 
en alle moeite en geld die hun verzameling tot dan 
heeft gekost, als een verlies beschouwen. 

Ik kan het met deze opvatting niet eens zijn. Dick. 
Indien ze hun verzameling alleen zien als een beleg-
gings-object en de uren die zij daaraan besteden even
eens in een reëel geldbedrag willen zien uitgedrukt, 
ja, dan is er iets te zeggen voor hun opvatting. 

Het is echter niet mijn opvatting van verzamelen 
en naar ik hoop, niet van de meesten onzer. Een ver
zameling is ongetwijfeld een bezit dat in een geldbe
drag kan worden uitgedrukt, maar, dat is slechts een 
gedeelte van de waarheid: Het is toch ook — en voor 
alles — het resultaat van verzamelen; de bezigheid 
die ons zoveel vreugde bereidt, die ons zoveel prettige 
momenten heeft geschonken. 

Ik ken verzamelingen Dick, die onvervreemdbaar 

eigendom van families zijn; zij kunnen nimmer ver
kocht worden en gaan van geslacht op geslacht op ver
schillende leden dezer families over. Elke tijdelijke 
bezitter draagt er, gedurende die periode, het zijne 
toe bij de verzameling uit te breiden, te completeren. 

Op deze wijze komt het verzamelen als doel wel 
sterk tot uiting. 

Maar we keren weer terug tot onze beginner. Hij 
heeft dus in de postzegelhandelaar een nieuwe moge
lijkheid voor het uitbreiden van zijn verzameling ont
dekt en wanneer hij zo nu en dan eens wat geld kan 
uitgeven, heeft de handelaar een nieuwe klant ge
kregen. 

Het is dan voor die beginner en zijn verzameling te 
hopen, dat hij de weg naar de postzegelvereniging 
heeft gevonden en een enthousiast lid is geworden. 

De „rondzending" — waarover ik je al schreef —̂  
biedt hem weer een nieuwe mogelijkheid en menige 
aanwinst verhuist definitief naar zijn album. In zijn 
vereniging maakt men hem wegwijs; hij doet relaties 
op en misschien komt hij door deze tot ruilmogelijk-
heden met het buitenland. Natuurlijk heeft deze me
thode zijn bezwaren: men ziet niet altijd wat men 
krijgt, en de porto van aangetekende zendingen kan 
ook aardig oplopen. 

Heeft hij interesse voor de in omloop zijnde zegels 
van Nederland en Overz. gebiedsdelen, dan kan hij 
deze kopen aan de zgn. Philatelistenloketten van de 
grote postkantoren. Deze loketten zijn op bepaalde 
dagen van de week geopend. 

Tot slot wil ik het nog even hebben over de postze
gel-veilingen, die meestal in de grote plaatsen worden 
gehouden. 

Een bekende handelaar treedt gewoonlijk als vei
linghouder op. Iedereen kan op zo'n veiling zegels in
brengen en natuurlijk ook kopen; de veilinghouder re
kent een bepaald percentage voor zijn moeite en kos
ten. Dikwijls worden op deze wijze grote verzamelin
gen geveild. De veilinghouder heeft de zegels in zgn. 
„kavels" ondergebracht. Elke kavel heeft een num
mer. In veilingboekjes staan al deze genummerde 
kavels vermeld, benevens de data van veiling- en kijk
dag. De handelaar stuurt deze veilingboekjes aan alle 
bekende adressen; op aanvraag kan je zo'n boekje kos
teloos toegezonden krijgen. 

Op de kijkdag heb je dus volop gelegenheid om op 
je gemak alle kavels, series, losse zegels of gehele ver
zamelingen die geveild zullen worden, te bekijken. 

Op de veilingdagen wordt alles bij opbod verkocht; 
kan je zelf niet aanwezig zijn, of wil je om de een of 
andere reden niet zelf meebieden, dan kan je de vei
linghouder of een commissionair opdracht geven om 
op de kavel te bieden die je hebben wilt. 

Van belangrijke verzamelingen verkoopt men de 
zgn. restanten, dat zijn de verzamelingen waaruit de 
zeldzame exemplaren verkocht zijn. Voor deze restan
ten is altijd veel belangstelling, zij bevatten dan ook 
veel wat beginners en ook meer gevorderden uit
stekend kunnen gebruiken. Je moet maar eens goed 
uitkijken! 

Op kijkdagen liggen de zegels op lange tafels ten
toongesteld. Je moet van de gelegenheid gebruik ma
ken en dan eens een kijkje nemen, Dick. Het is erg 
leerzaam en interessant. Soms komen zeer zeldzame 
zegels onder de hamer. 

De P.T.T. houdt ook enkele malen per jaar veilin
gen. Daar kan men bij „inschrijving" bieden, d.w.z. 
dat iedereen zijn bod op een formulier schrijft en dit 
inlevert. De hoogste bieder krijgt het kavel toege
wezen. 

Ziezo Dick, nu weet je daar ook weer het jouwe van 
en nu zoek je de beste en de voordeligste manier maar! 
Veel succes! OOM WIM. 
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^ VRAGENBUS -k 
Onder medewerking van Jhr G. A. de Bosch Kemper, 

leider van de Bondsvragendienst, Bovenbrugstraat 1 III, 
Arnhem. 

ANALYSELAMP. 
Vraag nr. 19: Ik heb in mijn bezit een Philips Su

per hogedruk kwiklamp HPW 125 W. Is deze lamp ge
schikt voor het doorlichten van postzegels, voor het 
zoeken naar watermerken, enz.? Is het licht schadelijk 
voor de ogen en hoe moet ik hiervoor te werk gaan? 

Antwoord: De bedoelde lamp is een „ultraviolet-
lamp" of „analyselamp". Deze benamingen duiden op 
haar gebruik voor onderzoekingen en op de bijzondere 
uitstraling, die voor dat onderzoek van belang is. De 
onderzoekingsmethode berust op het feit dat sommige 
stoffen, wanneer zij door ultraviolet licht beschenen 
worden tot fluorescentie of phosphorescentie overgaan. 
In het kort komt het voor onderzoekers van postzegels 
hierop neer, dat kleuren, die bij dag- of gewoon lamp
licht gelijk schijnen, onder de analyselamp verschillend 
reageren. Dit betreft niet alleen de kleur van de druk
inkt, maar ook van papier of gom. Te gebruiken is de 
lamp bij het opsporen van vervalsingen en herdruklien 
(Helgoland!), van verschillende oplagen (Griekenland, 
Nederland, Zwitserse portzegels), van reparaties (in
dien voor het repareren een andere papiersoort ge
bruikt is). Voor het beter zichtbaar maken van water
merken is de lamp niet overtuigend bruikbaar geble
ken: het watermerk is niet een Eindere stof in het pa
pier. Soms is echter het watermerk-papier van een 
andere samenstelling dan het watermerkloze papier 
waarop eenzelfde postzegel is gedrukt, zodat men dan 
wel kan constateren of een zegel op het watermerk
papier gedrukt is of niet — ook zonder dat bij dit spe
ciale zegel het watermerk zichtbaar gemaakt wordt 
(Nederland vóór en nä 1926). 

Uw Philips-dealer zal u een folder (nr. 2720 N 7/49) 
kunnen verschaffen omtrent de eigenschappen van de 
genoemde analyselamp. Daarin is een kastje beschre
ven dat dienst kan doen voor het gebruik van de lamp; 
nodig is het gebruik er van niel. 

In het algemeen zijn ultraviolette stralingen niet on
schadelijk voor het oog. Alhoewel in de genoemde fol
der gesteld wordt, dat de stralen van de Philips-lamp 
onschadelijk zijn, zou men veiligheidshalve een bril 
kunnen dragen, waarvan de glazen uit gewoon ven
sterglas mogen bestaan, omdat elke gewone glassoort 
(ook ongekleurd) de ultraviolette stralen niet doorlaat. 

Voor literatuur moge verwezen worden naar het 
werk van dr J. J. H. van Santen; „Ultravioletlampen" 
(uitgave N.V. Focus, Bloemendaal) en naar artikelen 
in verschillende philatelistische bladen, waar ervarin
gen en ontdekkingen bij het onderzoek van postzegels 
in ultraviolet licht herhaaldelijk worden medegedeeld. 

NEDERLAND. 
Vraag nr. 20: Omstreeks 1 November 1928 werden 

tengevolge van een op die datum ingaande portoverla
ging buitenland (brieven 15 naar 12% c, briefkaarten 
10 naar TV2 c, drukwerk 3 naar 2% e) drie nieuwe 
postzegels in de Veth-serie uitgegeven, nl. de 1% en 
12% in de door de wereldpostunie voorgeschreven kleu
ren rood en blauw en de 27% voor aangetekende brie
ven. In April resp. Juli van het volgende jaar versche
nen in diezelfde serie de 10 violet en 15 geel, welke 
kleurveranderingen kennelijk de terugslag vormden 
van de eerder vermelde kleurwijzigingen. Eind Maart 

verscheen echter tevens de 60 zwart, waarvan de uit
gifte niet onmiddellyk met de portowijziging van 1 No
vember 1928 in verband kan worden gebracht en waar
voor de reden van uitgifte ook niet in het Maandblad 
van dat jaar is aangegeven (zoals dat wel het geval is 
met de 5 andere waarden). Wat was de reden tot het 
uitgeven van dit zegel van 60 c en stond die op enigerlei 
wijze in verband met de portoverlaging van 1 Novem
ber 1928? 

Antwoord: U bent op verkeerd spoor als u tracht de 
reden van het nieuwe 60 cent-zegel van 1929 in ver
band te brengen met de porto-verlagingen van 1 No
vember 1928. Er waren meer portoverlagingen in die 
jaren: per 1 Juli 1927 ging een verlaging van het bin
nenlands port in, ten gevolge waarvan het oude 60 cent
zegel (violet, zonder watermerk) niet meer zou aan
gemaakt worden (zie dienstorder H 373 van 13 Juni 
1927). De reden van het wederingebruikstellen van een 
60 cent-zegel vindt u in dienstorder H 242 van 26 Maart 
1929: wegens een verhoging van het maximumgewicht 
voor postpakketten in binnenlands verkeer tot 7 kg. 

DENEMARKEN. 
Vraag nr. 21: In Juni 1947 kocht ik in Denemarken 

aan het hoofdpostkantoor te Kopenhagen een serie 
„vacantie"- of zomerzegels, bestaande uit 7 waarden. 
De 10 en 25 0re alsmede 1, 2 en 5 kronen vertoonden 
een landweg met molen en een wegwijzer waartegen een 
rijwiel geleund staat alsmede het onderschrift FERIE. 
De 5 en 15 0re waren de portzegels Yv-nr 29 en 30a 
met opdruk FERIE. Ik kan deze zegels in geen enkele 
uitgave van Yvert vinden. Wat voor zegels ẑ jn dit? 

Antwoord: De zegels die u kocht zjjn vacantiezegels, 
die het administratieve uitvloeisel zijn van ,een wet van 
13 April 1938, waarbij elke werknemer het recht op 
vacantie met behoud van loon werd toegekend. De 
verrekening geschiedt door tussenkomst van de post
kantoren en de verantwoording van de tegoeden ge
schiedt door middel van bedoelde zegels, ongeveer dus 
zoals bij ons in Nederland gebeurt met de zgn. rente
zegels, die ook door de postkantoren verkocht worden 
maar niets met de postdienst hebben uit te staan. 

Het zijn dus geen frankeerzegels en evenmin postale 
verrekenzegels en worden derhalve — al zijn er enkele 
van door opdrukken op postzegels ontstaan — terecht 
niet genoemd in de philatelistische literatuur. 

^ LITERATUUR ^ 
W. F. Gouwe. Het ontwerpen van postzegels. 
Publicatie van het Staatsbedrijf der PTT, 's-Gra-
venhage 1953. Uitgave van de Landsdrukkerij te 
's-Gravenhage, Fluwelen Burgwal 18. (Giro 
425300). Prijs ƒ 4,75. 

Als 4e nummer in de serie publicaties van het 
Staatsbedrijf der PTT verscheen een zeer zeker ook 
voor de philatelic belangrijk werk van de hand van de 
vroegere aesthetische-adviseur van dat bedrijf, de heer 
W. F. Gouwe. Als er iemand ter zake kundig mag wor
den beschouwd, dan is het zeker de schrijver van dit 
werk, de man, die tot 1 Januari 1952 zeker wel de 
meeste invloed heeft gehad op het uiterlijk onzer Ne
derlandse postzegels. Prettig deed het aan hem zijn 
grote waardering te horen uitspreken voor het in dit 
opzicht baanbrekende werk van wijlen de algemene 
secretaris der PTT Mr J. F. van Royen, vooral ten op
zichte van het grafische deel. 
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De heer Gouwe heeft zijn werk zodanig ingedeeld, 
dat het ene hoofdstuk als het ware logisch in het vol
gende wordt voortgezet. Uitgaande van het eerste be
gin, wat wel „de idee" voor een zegel wordt genoemd, 
bouwt hij zijn betoog op en volgt de idee in haar ver
dere uitwerking tot postzegel. Aandacht wordt daarbij 
ten zeerste gegeven aan de vele factoren waardoor de 
kunstenaar bij de uitwerking van zijn „idee" door de 
postzegel wordt gebonden. Vooral de vrijwel steeds 
vereiste samenwerking tussen ontwerper van het zegel 
en de voor de vermenigvuldiging daarvan vereiste 
technisch onderlegde vakman is een belangrijk punt 
in de beschouwingen van de schrijver, waarbij blijkt 
hoe hij het als een noodzakelijkheid voelde om deze 
mensen naar elkaar toe te brengen om tot een vrucht
bare samenwerking te komen. En niet alleen het beeld 
maar ook letter- en cijferbeeld stellen hun eisen en 
ook op dit gebied zijn vele moeilijkheden te overwin
nen. Hoe belangrijk de schrijver van dit werk dit on
derdeel acht, spreekt misschien wel het duidelijkst uit 
hetgeen hij op blz. 28 schrijft, nl.: „En daarom zouden 
wij wensen, dat ieder philatelist, zich niet beperkend 
tot de „waarde", bepaald door een afwijking in de 
perforatietanding, door een misdruk of een dag-van-
uitgiftestempeling, ruim tijd en aandacht over zouden 
hebben voor de bestudering der grafische waarde, voor 
de aesthetische kwaliteit, voor de postzegel k u n s t , — 
en zich begrip en kennis zou eigen maken van letter
en cijfervorming, kennis van het werk onzer typogra-
fen, begrip van de geschiedenis en de ontwikkeling 
hunner boek- en drukkunst". 

Aangevuld met een „Varia" over ontwerpen en ont
werpers . . . . door ontwerpers en anderen, alsmede een 
register van persoons- en plaatsnamen welke in dit 
werk voorkomen, en vooral met een bijvoeging van 
een kleine 50-tal fraai uitgevoerde illustraties, welke 
met het betoog van schrijver in verband staan en dit 
verduidelijken, is het wel een zeer aantrekkelijk werk 
geworden. Zo treffen wij bijv. bij de afbeeldingen een 
door prof J. B. Romein in 1944 te Londen gemaakt ont
werp voor een postzegel met portret van H.M. Ko
ningin Wilhelmina, welk zegel door de Nederlandse 
regering in Engeland zou worden uitgegeven, doch 
nimmer in omloop is gekomen. 

Maar wat ons het belangrijkste lijkt is wel dat iedere 
philatelist die de hier op schrift gestelde beschouwin
gen leest (en bestudeert) een betere kijk zal krijgen op 
het verband tussen de kunstenaar en het uiteindelijk 
product van zijn schepping. Moge hetgeen wij hier
boven uit het werk van de schrijver aanhaalden ten 
opzichte van letter- en cijferbeeld voor de Philatelisten 
een wenk zijn om niet alleen dit onderdeel maar de 
gehele zegel als kunstuiting te leren kennen en be
grijpen, zulks tot verhoging van zijn genoegen aan de 
door hem verzamelde zegels. Een werk als dit zal men 
zelfs in het buitenland moeilijk kunnen vinden. 

SPECIALE CATALOGUS VAN DE POSTZEGELS VAN 
NEDERLAND, NIEUW GUINEA, NED. ANTILLEN 
EN SURINAME 1954. Prijs ƒ 3,50. 

Een „zilveren" catalogus, waarby de omslag aan
stonds de aandacht vestigt op het Jubileum van de 
uitgeefster, de Nederlandsche Vereeniging van Post
zegelhandelaren, welke juist haar 25-jarig bestaan heeft 
gevierd, zoals u elders in dit blad kunt lezen. Gelukkig 
zijn wij niet bijgelovig, anders zou het jammer zijn, dat 
dit jubileum samenvalt met de 13e uitgave harer allengs 
in binnen- en buitenland zo populair geworden catalogus. 

Zoals wy reeds in de bespreking van de vorige uit
gave zeiden, worden door de verzamelaars aan deze 
catalogus weleens eisen gesteld, welke slechts aan een 

handboek gesteld mogen worden. Terecht vestigt de 
uitgeefster o.i. dan ook in haar „Woord vooraf" er de 
aandacht op, dat de „Speciale" g e e n handboek is en 
kan zijn en daarom geen opgave kan doen van de tal
rijke kleine afwijkingen, geringe plaatbeschadigingen en 
druktoevalligheden. Desniettegenstaande zyn er in deze 
catalogus toch nog talrflke afwflkingen e.d. opgenomen 
en is het merkwaardig dat vrijwel al deze afwijkingen 
weer hoger in prijs werden genoteerd dan voorheen. 

Behalve met de nieuw uitgekomen uitgiften werd de 
catalogus ook hier en daar nog uitgebreid en verbeterd. 
Zo zien wtj b.v. een gewijzigd cliché afgedrukt van de 
2 typen 1 gulden (nos 49 en 77), terwijl btj de 5 gulden 
no. 532 nu ook de beide typen zijn afgebeeld (resp. 
plaat 1 en plaat 2, hetgeen echter hierby niet wordt 
vermeld). Ook de 10 cent no. 153a werd nu op duide
lijke wtjze afgebeeld. 

Wat de prözen betreft kan over het algemeen worden 
gezegd, dat deze een fractie hoger liggen dan voorheen 
of op hetzelfde niveau zijn gehandhaafd. Alleen de 
eerste emissie Nederland vertoont vooral voor enkele 
speciale zegels een meer belangrijke prijsverhoging. 

Achter in de catalogus is thans weer een lijst opge
nomen van de nummerstempels van de kantoren in 
Nederland en in West-Indië, iets waarmede zeker vele 
stempelverzamelaars ingenomen zullen zijn. 

Zo wordt ieder jaar aan deze catalogus door de be
treffende commissie geschaafd en gewerkt en is in dit 
jubileumjaar het zilver zeker verdiend. 

SCHAUBECK-ALBUMAANVULLINGEN 1954 
Door bemiddeling van de firma R. Boekema te 

's-Gravenhage, die als Schaubeck-importrice voor de 
firma C. F. Lücke te Leipzig optreedt, ontvingen wij 
op verzoek dezer Duitse firma de Europa-aanvullingen 
1954 op haar diverse Schaubeck-albufuitgiften ter in
zage. 

Behalve deze Europa-aanvullingen zijn volgens haar 
mededeling ook de aanvullingen verschenen voor de 
albums Duitsland, Brazilië en de U.S.A., terwijl bin
nenkort de reeds lang uitverkochte complete 1945-48 
Overzee-aanvullingen opnieuw zullen verschijnen. 

Ons bepalende tot hetgeen ons ter inzage werd ge
zonden, spreken wij er in de eerste plaats onze vreug
de over uit, dat genoemde firma, ondanks haar ves
tiging „achter het ijzeren gordijn" toch in staat is haar 
ook in ons land zo bekende albums, en vooral het ook 
hier veel gebruikte Europa-deel, weer op de hoogte 
van de tijd te brengen. Het Europa-album Deel I is 
thans ook weer in zijn geheel leverbaar al is het ook 
vrij kostbaar (nl. linnen band met schroefsluiting 
ƒ 100,— en met klemband ƒ 117,50). 

Vele verzamelaars in Nederland zullen echter met 
deze aanvullingen wel gebaat zijn. De uitvoering is 
weer op houtvrij speciaal albumpapier, waarbij de af
beeldingen goed tot hun recht komen. De prijs van 
deze aanvullingen varieert van ƒ 2,— tot ƒ 11,20, al 
naar gelang aantal en uitvoering welke wordt gewenst, 
terwijl losse bladen è 24 cent per stuk eveneens ge
leverd kunnen worden. 

Wat de indeling der bladen betreft rest ons alleen 
de opmerking dat deze over het algemeen een prettig 
aanzien heeft met een goede verdeling der zegels over 
het albumblad. Helaas is dit niet over de gehele linie 
het geval en hadden wij gaarne enkele bladen minder 
vol gezien, b.v. een blad Polen met 23 zegels en een 
blad Turkije met 24 zegels. Ook is hier en daar ter-
wille van de indeling van het blad weleens de chro
nologische volgorde opgeofferd. Zo werd b.v. bij West-
Duitsland een zegel van 1953 (Liebig) geplaatst temid
den van zegels uit 1952, iets wat o.i. niet nodig was. 

Wat de kosten der bladen betreft moeten wij helaas 
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nog de klacht slaken, dat de invoerrechten op albums 
e.d. nog steeds zeer hoog zijn, nl. 42''/o, zodat wij het 
zeker zouden toejuichen indien de toch reeds hoge 
kosten van drukwerken als deze door vermindering 
der invoerrechten aantrekkelijker zouden worden ge
maakt. Desniettegenstaande zijn de prijzen in ons land 
toch iets verminderd. 

Michel Briefmarken Katalog. Europa 1954. 
Verlag Schwanenberger Album Eugen Berlin. 
München 5. Prijs DM 15,80. 

Niet als catalogus alleen, maar wellicht meer nog als 
handboek zal deze nieuwe uitgave van het Europa-
deel der Michel door de verzamelaars worden ge
bezigd. Een aantal van 1320 bladzijden — 80 meer dan 
de voorgaande jaargang — met 16050 afbeeldingen, dit 
alles alleen voor Europa duidt wel op een uitgebreide 
bewerking der diverse landen. Sedert de vorige uitgifte 
heeft de uitgeefster niet alleen kans gezien de sedert 
dien verschenen nieuwe uitgiften hierin op te nemen, 
maar ook om hier en daar de reeds vroeger behan
delde materie verder uit te breiden. Wij noemen bijv. 
de Duitse A.M.-post, de Gebouwenserie, de Inselpost, 
de lokaal-uitgifte zowel in Duitsland als in Oostenrijk, 
enz. Voor de luchtpostverzamelaars zal ook de opname 
van de half ambtelijke voorlopers der Duitse luchtpost 
zeker een prettige uitbreiding betekenen. 

De nieuwe uitgiften werden tot medio van dit jaar 
opgenomen, zodat met de talrijke prijswijzigingen dit 
werk zeker „bij" genoemd kan worden. De uitgebreide 
inleiding en de 5-talige philatelistische woordentolk 
bleven gehandhaafd en maken mede dit werk tot een 
voor de verzamelaars wel zeer begerenswaard bezit, 
waarin zij vele vragen, welke nu nog aan dit blad of 
elders worden gesteld, beantwoord vinden. N. 

Zumstein Europa Katalog 1954. Verlag Zum-
stein & Cie te Bern. Prijs voor Nederland ƒ 15,—. 

Deze catologus is 25 cent duurder geworden. Daar
voor krijgt de gebruiker 40 bladzijden, 300 afbeeldin
gen en ± 3000 prijzen meer dan vorig jaar. 

Als nieuwtje worden nu door de FIP gebrandmerkte 
emissies met een op een punt staande zwarte ruit ge
merkt. (Onze „dure" ITEP-serie behoort daar nog niet 
eens toe). 

Wat mij altijd in deze catalogus aantrekt is haar vol
ledigheid. Zelden grijpt men haar vergeefs voor infor
matie; bovendien heeft de uitgever nog steeds ruimte 
voor talrijke verwijzingen naar literatuur over de moei
lijke gebieden, al zijn deze literatuuropgaven uit de 
aard der zaak voornamelijk Zwitserse artikelen en 
voor het merendeel uit de „Berner Briefmarken Zei
tung". En uiteindelijk is Philatelie zonder literatuur 
maar een kinderlijke bezigheid. Beseffen de aangeslo
ten Philatelisten wel de waarde van hun bibliotheken 
en vooral van de Bondsbibliotheek? Maar dit is ter
zijde. Met veel genoegen tref ik bijv. bij Polen 1950 een 
opsomming van de 37 typen van de „groszy"-opdruk-
ken van de geldsanering, met zelfs een globale gelde
lijke waardering van de verschillende nummers. Bij 
België is er een zeer vereenvoudigde opstelling van de 
10 "/o opdrukken, maar waarbij toch 6 verschillende 
typen geclicheerd zijn, terwijl er naar de „van Acker" 
verwezen wordt. De Ghislenghien-opdrukken worden 
klein gedrukt en niet in nummering opgenomen, alleen 
collectief geprijsd. Waarom? Voor alle verzamelaars 
van Europa, die het niet alleen te doen is om een clas
sificatie van de courante series en van een globale 
taxatie van de handelswaarde van hun collectie, blijft 
de Zumstein een kostelijk bezit. Dr. E. A. M. S. 

1940 Koningin type Konijnenburg 5 c. tm. FDC * g 
ƒ 1 , — 3,— 0,50 
ld . de drie hoge waarden 2 V Ï , 5 en 10 Gld 18,50 6,25 
Zomerserie 6W, beroemde mannen 1,40 0,65 
Tralie korte serie 2Vj c. tm. 80 c 1,50 1,— 
Tralie serie compleet 2V8 c, tm. 5 Gld. 6,75 7,50 
Kinderserie „Kind met bloemen" 0,50 0,25 

1941 Serie meeuwtype 2Vz c. tm. 50 c 0,65 0,25 
Meeuw samenhangers, 4 combinaties compl. 0,40 0,25 
Zomerserie 5W. beroemde personen . . . . 0,25 0,18 
Kinderserie 5W. Rembrandt 's zoon Ti tus 0,20 0,15 

1942 Legioenserie 2W. rood en blauw 0,40 0,40 
7V2 c. Legioen gebroken E in blok van vier 1,25 1,— 
Legioenblok^)aar 2,75 3,75 

1943 Postcongreszegel met goudopdruk 0,03 0,05 
Symbolenserie 7W. compleet 0,10 0,10 
Symbolen- en Zeeheldenserie 17W. compleet 0,35 0,40 
Postkoets (Dag v. d. Postzegel) 0,03 0,05 

1944 Volksdienst en Winterhulpserie 5W. compi 0,20 0,25 
Bevrijdingsserie 15 W .̂ compleet 0,90 1,— 

1945 Herrijzend Nederland 7V! c. strijdende 
leeuw 0,03 0,03 

Kinderserie „Kinderkopje" 5W. compleet 0,15 0,18 
1946 Nationale Hulpserie 5W. compleet 0,55 0,30 

Prinsesjesserie 6W. compleet 0,30 0,30 
Cijfertype 2V2 c. oranje 0,07 0,04 
Kinderserie 5W. compleet , ,Draaimolen" 1,50 0,40 0,30 

1947 Koningin Wilhelmina type Har t z 16W. 
compleet 6,— 0,55 

Zomerserie 5W. beroemde mannen 2,— 0,50 0,30 
Kinderserie 5W. Jeugdmotieven 1,75 0,50 0,30 

1948 Zomerserie 4W. Oude Gebouwen 1,75 0,45 0,25 
50 Jaar Reg. Jubileum Kon. WÜhelmina 0,75 0,30 0,20 
Inhuldigingsserie Koningin Juliana 0,75 0,40 0,05 
Kinderserie 5W. Spelende Jeugd 1,50 0,55 0,25 

1949 Zomerserie 5W. Vacantiegenoegens en Sport 1,50 0,65 0,30 
Koningin Juliana 5 c. t /m 1 gld 6,75 0,75 
12 c. oranjerood los 0,20 0,06 
45 c. oranje los 0,50 0,06 
75 c. karmijnrood 0,85 0,35 
Hoge waarden 2Vi, 5 en 10 gld 20,— 5,— 
Rode Kruissene „Vergeet hen n ie t" . . . . 1,75 0,90 0,45 
Postcongres 2W. compleet 1,75 0,35 0,25 
Kinderserie „Jaargetijden" 5W. compleet 1,75 0,90 0,40 

1950 Koninginnetype Har t z 6 op 7V2 c 0,10 0,02 
Zomerserie 6W. diverse motieven 2,50 1,50 1,50 
Kerken in Oorlogstijd 5W. compleet . . . . 2,25 1,75 1,75 
Leidse Universiteit 2W. compleet 0,75 0,45 0,15 
Kinderserie 5W. met gekleurde randen , . 1,25 0,80 0,80 

1951 Zomerserie 5W. Kastelen compleet 1,75 1,— 0,80 
Kinderserie 5W. compleet fotomontages . . 2,25 0,90 0,80 

1952 Jan van Riebeeckserie 4W. compleet 1,50 1,— 0,75 
50 Jaar Staatsmiinen 10 c. grijs 0,60 0,15 0,02 
Zomerserie 5W, Eerste bloemenserie . . . . 1,75 1,— 0,85 
100 Jaar Postzegels 4W. compleet 1,— 0,50 0,20 
Postzegeltentoonstelling ITEP 4W. compl. 2,50 1,90 2,— 
Kinderserie 5W. Spelende kinderen 1,50 0,85 0,85 

1953 Watersnood 10 + 10 c 1,— 0,25 0,06 
Zomerserie 5W, Tweede bloemenserie . . . . 1,50 0,85 0,85 
7 c. oranje type Van Krimpen 0,25 0,09 0,02 
Nieuwe briefkaarten 7 c, en 15 c 0,35 0,25 0,25 
Luchtbrief 30 c. (spoedig uit koers) . . . . 0,50 0,40 0,35 
Rode Kruisserie 5W. compleet 1,35 0,90 0,80 
Cour de Justice aanvullende waarden . . . . 0,45 
Cour de Justice serie compleet 13W. . . 2,60 

Tekens: FDC = Eerste dagbrief, * = ongebruikt, g = gebruikt! 
Deze offerte is een uittreksel uit onze maandelijkse offerte 
, ,HET LAATSTE N I E U W S " , die wij U gaarne na ontvangst van 
ƒ 1,— per jaar regelmatig toezenden, alsook onze boekenlijst. 
Port extra. Wij frankeren met kinderzegels en betalen de toeslag. 
Levering na ontvangst van remise. Aanbieding is vrijblijvend!! 
Vraagt onze November-aanbïeding met St. Nicolaas artikelen!! 
DUITSLAND ALBUM 
Van 1872 tot 1945 + de periode 1945 tot heden. Prima 
houtvrij papier en duidelijke cÜché's in linnen klemband 
met goudopdruk op voorplat en rug, jaarlijks supplementen 27,50 
DUITSLAND CATALOGI 
Michel 1954 goede handleiding 4,50 
Borek 1954 met de laatste marktprijzen 3,25 
DUITSE NIEUWTJES 
leveren wij tegen sterk concurrerende prijzen in abonnement. 
Vraagt vrijblijvend een zending en U blijft klant . 

REHNIE HAAGSMA'S Poslzegelhandel 
LEEUWENSTRAAT 2 A tegenover het station HILVERSUM 
POSTGIRO 336559 TELEFOON 7606 
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No 87/100 
No 351/60 
No 397/99 
No 7 
No 9 
No n 
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No 19 
No 19a 
No 20 
No 21 
No 22 
No 277/82 
No 285/90 
No 338/39 
No 4/11 
No 40/48 
No 140/41 
No 10 
No 19,, 
No 155/58 
No 118 
No 76/87 
No 81 
No 89 
No n a 
No 139 
No 170 
No 171 
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No 218 
No 234/37 
No 252/63 
No 388 96 
No 414 
No 415/16 
No 87/89 
No 104/16 
No 118/21 
No looa 
No 235/39 
No 13 
No 30/33 
No 34/37 
No 2 t2 / l6 
No 3 
No 16 
No 39 
No 127/30 
No 215/17 
No 218/20 
No 221/25 
No 230/34 
No 235/37 
No 246/50 
No 251/54 
No 255/57 
No 25/29 
No 30/34 
No 2/9 
No 21 
No 23 
No 25 
No 27 
No. 29/36 
No. 69/72 
No 73/74 

Tasmaiilë 3 w 
Weldadigh 3 w 
Spoorw 3 w 
Helpers Mensh 
Kon 

St.NICOLAAS AANBIEDING 
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. ■■ 6 
•> » 4,— 
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» „ ï i , 5 o 
» » 2,— 
.. > 1,35 
n „ ï ,20 
,. „ 34,— 
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., 6,25 

E c u a d o r No 431/34 ong . / 9,75 
No 454/59 „ , 5,50 

„ Lp No 36/40 „ , 2,— 
„ Lp No 72/74 „ , 2 , 8 0 
„ Lp No 75/81 „ „ 3,50 
„ Lp No 82/88 „ „ 3 , 5 0 
, Lp No 123/26 „ „ 5,— 
„ Lp No 139/41 „ „ 6 , 5 0 
„ Lp No 144/48 „ „ 4,50 
„ Lp No 149/53 „ „ 6 , 5 0 
„ Souv No 7/9 „ „ 2,15 
„ Souv No 10/12 „ » 2 , 1 5 

Souv No 13/15 „ „ 2 , 1 5 
G a m b i a No 102 „ „ 2 , 5 0 

, No 104 „ „ 4 , — 
No 105 „ „ 3,75 

„ No 106 „ „ 4 , — 
„ No 108 „ « 8 , 5 0 

No 109 „ „ 1 4 — 
G u a t e m a l a No 146a „ „ 17 50 

Lp No 5 „ „ 2 25 
„ L p . No 6 „ „ 0,90 

Lp No 23 „ „ 1,10 
„ Lp No 53 „ „ 22 50 

Lp No 91/96 „ „ 5 , 7 5 
„ Lp No 103/13 „ „14 ,50 

Hai t i Lp No. 1/4 „ „ 5,50 
Lp No 5/7 „ „ 1 2 , — 
Lp No 22/23 „ „ 5,25 

H o n d u r a s Lp No 47/55 Zw. „ „ 24,— 
Lp No 80/83 „ „ 2 , 5 0 
Lp No 146/53 „ „ 8,50 

M e x i c o No 60/68 „ „ 9,— 
M a u r i t i u s No 194/97 „ „ 30 ,— 
M o n t s e r r a t No 42 „ „ 52,50 
„ , , No 87/90 „ „ 1 2 , 
N i c a r a g u a Lp No 4/6 „ „ 3 , — 

Lp No 22/25 „ „ 7,50 
„ L p . No 26 „ „ 15 — 
„ Lp No 27 „ „ 20,— 
„ L p No 27a „ „ 17,50 
„ Lp No 28 „ „ 20,— 

Lp No 28a „ „17 ,50 
Lp No 29 „ „ 3,75 

„ Lp No 30 „ „ 2,50 
„ Lp No 31 „ „ 2,50 

Lp No 32 „ „ 2,50 
Lp No 33 „ „ 9 , _ 
Lp No 34 „ „ 9 , _ 
Lp No 35 , „ 3 2 , 5 0 
Lp No 36/38 „ „ 12 ,— 

« Lp No 39 „ „ 3,75 
„ Lp No 40/41 „ „ 7,50 

Lp No 135/38 „ „ 2,— 
„ Lp No 248/53 „ „ 6,— 

Souv No I „ „ 15 ,— 
N w . F o u n d l a n d No 201/04 „ „ 4 , 5 0 

„ „ Lp No 6/8 „ „ 3 0 , — 
N w . Z e e l a n d No 144/47 „ „ 50 — 

„ „ L p . No 1/3 „ „14 ,50 
„ „ Lp No 4 „ „ 2,75 

No 180/82 geb „ 7,75 
O o s t e n r y k No 393/98 „ „ 9,— 

No 399/404 „ „ 1 6 , — 
No 419 „ „ 4,50 
No 420/23 „ „27 ,50 
No 431/36 „ „ 3 5 , — 
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Lp 
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„ 
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Venezuela Lp 
Lp 
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Lp 
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Vic to r i a 
Z d . Afrika Lp 

ZOJUIST VERSCHENEN NIEUWTJES, POSTFRIS: 
; 1,45 
„ 1,10 
» 5,75 
„ 1,15 

Elisabeth 14 w „ 3 1 , — 
Klederdrachten 

A L L E 

• 

Postzegeih 

8 w „ 3,35 

H o n d u r a s Kon Elisabeth 12 w (37,25 
N w . Z e e l a n d Health 2 w , 0,40 
N i g e r i a Kon Elisabeth 12 w „ 3 1 75 
N . Rl iodes i a Kon Elisabeth 14 w „31,75 
N y a s a i a n d Kon Elisabetb 15 w „35 ,25 
OostenrUk Serie 5 w Kerkhulp „ 2,50 

S t . H e l e n a Kon 
S o m a l i l a n d Kon 
T o n g a Kon 
T r i n i d a d Kon 
T s j . Slowaki j e 

No 471/76 geb.y 16,— 
No 477/80 „ „ 1 5 , — 
No 489/94 „ „ 6,— 
No 506/14 „ „ 5 , 5 0 
No 712/21 „ „ 1 , 3 0 
No. 722/31 „ „ 2 , 2 5 
No 6/8 ong „ 2,75 
No 16 „ „ 7,50 
No 215/23 „ „ 9,— 
No 233/40 „ „ 7,50 
No 382/85 „ „ 2,25 
No 386/93 „ „ 5,75 
No 398/401 „ „ 2 , — 
No 34 „ „ 8 , 
No 35 „ „ 8,— 
No 76/80 „ „ 28 ,— 
No 149/53 „ „21 ,50 
No 154/58 „ „15 ,50 
No 159/66 „ „18 ,50 
No 62/64 „ „ 8 , 5 0 
No 26/31 „ „ 4,50 
No 1/7 „ „ 20,— 
No 8/17 „ „19 ,50 
No 96 „ „ 2,25 
No 140a „ „ 2,75 
No 155/61 geb „ 45 — 
No 162/64 ong „ 27 50 
No 165/71 „ „ 1 4 , — 
No. i / l 6 „ „ 1 2 , — 
No 17/23 „ „ 26,— 
No 24/27 „ „ 10,— 
No 1/5 „ „ 5 , 4 0 
No 28/30 „ „ 3,90 
No 57/60 „ „ 8 , 
No 51/63 „ „ 2 , 2 5 
No 64/65 „ „ I I , — 
No 50/58 „ „ 90 ,— 
No 89/92 „ „ 8,75 
No 160 „ „ 6,— 
No 161 „ „ 1 4 , — 
No 884/93 » „ 3 , 2 5 
No 894/99 „ „ 2 , 2 5 
No 900/05 „ „ I 75 
No 9 0 6 / n „ „ 3 , 2 5 
No 918/21 „ „ 3,50 
No 922/29 „ „ 3 , — 
No 930/33 „ „ 2 , _ 
No 936/38 „ „ 1 , 7 0 
No 939/42 „ „ 1 , 1 5 
No 943/46 „ „ 1,35 
No 331/33 „ „ 5,25 
No 583/90 „ „ 3 , — 
No 535/39 „ „ 4 ,— 
No 604/15 „ „ 5,25 
No 620/22 „ „ 0,75 
No 39/55 „ Z Z „ 1 6 5 , 
No 50 „ „ 1 3 , — 
No 78 geb „ 1 1 , — 
No 56/62 ong „ 7,50 
No 1/16 „ „ 3 8 , — 
No 195/201 „ „ 9,50 
No 202/11 „ „ 9,— 
No 214/17 „ „ 2,— 
No 221/22 „ „ 18,— 
No 276 „ „ 6,— 
No 111/12 geb „ 12,50 
No 5/6 ong , 6,50 

Elisabeth 13 w / 16,50 
Elisabeth 11 w „ 16,— 
Salote 14 w „ 31,25 
Elisabeth 12 w „23 ,50 

5 w Sport „ 1,25 
Z d . Rl iodes ia Kon Elisab 14 » . „ 3 4 , 2 5 

S P R I M A K W A L I T E I T — O R D E R S VANAF 1 10 ,— F R A N C O 

SPECIALE CATALOGUS N E D & OVERZ GEB 1954 IS VER

SCHENEN P R I J S / 2 62, FRANCO HUIS BESTELT T I J D I G 1 I 

H E T A D R E S M E T D E G R O T E S O R T E R I N G 
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Onze 203e Postzegelveiling 
was een groot succes 

Het aangeboden materiaal werd vlot opgenomen tegen 
hoge prijzen! Ook U kunt profiteren van hoge prijzen 
door in te zenden in onze 

a.s. 204e POSTZEGELVEILING 
Vraagt de gunstige veilingcondities. Desgewenst renteloze 
voorschotten. Discretie verzekerd. Schrijft ons nog heden! 

Veilen met succes? 
Rietdijk N.V. het adres! 

g ^ » EXTRA ATTRACTIES 
Jfnhitentn 1923 

* Ned. 2% en 5 Gld. ƒ 25,— 
* Ned. Indië compleet „ 25,— 
* Curacao compleet „ 55,— 
* Suriname compleet „ 60,— 

postfris 

TE KOOP 
GEVRAAGD 
Zie onze annonces in 
de Maandbladen van 
September en October 

J. K. R I E T D IJ K N.V. 
Den Haag - Lange Poten ISA - Telefoon 117020 - Giro 420875 

Aanbieding Europa 

België 5 Fr. 
„ 10 Fr. 
.. Lp . 5 Fr. 

Bosnië 10 Kr. 
,, 10 Kr. 

Bulgarije 50/1 
5/30 
15/25 

Danzig 1 G. 
„ 2 G. 

Saargeb. 7<h 
Beieren 1 M. 
Duitsl . 5 M. 
Gibral t . 4/-

. . 8/-
,. 2/-
„ 4/-

Griekenl. 30 1. 
60 1. 
60 I. 
25 D . 
10 D . 

Litauen 25 c. 
Lux. 30 c. 
Napels 20 gr. 
Oostenr . 10 K. 
Polen 1 k. 
Portugal 5 r . 

50 r . 
20 r . 
100 r . 
120 r. 
20 r . 
SO r. 

i „ 120 r. 
Spanje 5 r. 

.. 2 r. 

., 10 P. 

no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 

162 
'163 

*5 
•84 

84 
•25 
•26 
•27 

•191 
•193 

•19 
36 
64a 

•44 
•45 
•53 

54 
39 
40 
42 

•238 
•253 
•244 

21 
6 

117 
1 
1 

16 
20 
24 
25 
28 
31 
33 
26 
78 

•271 

Ca t . Prij» 
6000 ƒ 30.— 

17500 
3500 
9000 
6500 

13500 
3000 
4500 
3000 
5000 
1500 
4500 
8500 
4000 
5000 
2250 
5500 , 
3500 
3500 
5500 
3500 
7500 
5000 
1750 

10000 
2000 
6000 

15000 
2500 
2750 
2500 
3000 
3500 
4500 
2000 
4000 
3500 
4000 

. 80,— 

. 18,— 
, 40,— 
, 26,— 
, 55,— 
, 14,— 
, 1 8 , -
. 14,— 
. 23,— 
. 7,50 
, 20,— 
, 40,— 
■ 25,— 
, 30,— 
, 12,50 
. 27,50 
. 14,— 
. l  t . 
, 22,— 
. 14,— 
. 30,— 
, 22,50 
, 8,75 
, 35,— 
, 1 0 , 
. 27,50 
. 45,— 
, 10,— 
, 11,50 
. 10,— 
. 13,50 
. 12,— 
, 16,— 
. 7,50 
, 16,— 
, 12,50 
, 17,50 

Speciale Sint Nicolaas aanbieding 
België 50 en 100 Fr., postfris, Yvert 

No. 291/92 ƒ 6,75 
Nominaal ƒ 11,40, ook in blokken leverbaar. 

Ned, Antillen Curasao helpt Nederland en Onze 
Oost, compleet, postfris, Speciaalcat. No, 53/68. 
ƒ 12,25; ook in blokken leverbaar, 

Ned. Antillen 1.50/2.50, Sp.cat. No. 28, 
postfris, ƒ 6,— 

Suriname 50/100, postfris, Sp.cat. No, 39, ƒ 8,50 
„ 5 et Noodhulp, Get, en Doorstoken, per 

paar, postfris, Sp.cat. No, 58/59 ƒ 3,25 
„ Jubileumserie, compleet ong. ƒ 62,— 

sp,cat. No, 104/10 
Ned, Antillc.i Jubileumserie compl, ong. ƒ 60,—-

sp.cat. No. 75/81 
Nederland Brandkastserie ong. ƒ 50,— 

sp.cat. No. 1/7 
Indonesië Brandkastserie ong. „ 47,— 

spec,cat. No, 1/7 
ZEND ONS UW MANCOLIJSTEN NEDERLAND 

& OVERZ. GEBIEDEN. 
Wij hebben grote voorraad tegen billijke prijs. 
Grote verzamelingen der gehele wereld te koop 
gevraagd, ook speciaal collecties. Wij betalen con
tant en goede prijzen. Alleen grote objecten ko
men in aanmerking. \Vy zijn ook kopers van oude 
archieven. Betaling met bestelling of onder rem
bours. Giro No, 344218 ten name van N. v. Gelder, 
Amsterdam. 

Geldersche Postzegelhandel 
N.Z. Voorburgwal 318 - A M S T E R D A M - C . 

GROOT 
SCHAUBEK 

NIEUWS 
Enorme prijsverlaging 

op practisch alle 
ALBUMS, AANVULLINGEN, BANDEN, 

TEKSTEN etc. etc. 
variërend van ca, 10 tot 25% 

Vraagt prospectus 1954 
Supplementen 1954 zijn verkrijgbaar! 

Bestelnummer: 
642 ƒ 11,20 
44A „ 13,— 
03 I 13,— 
261 11,20 

61 
116 I .... 
6842 
283 
100/200 

, 10,50 
, 4,70 
, 4,70 
, 4,70 
, 2,— 
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^ 

(^ubileumoeiiing 
POSTZEGELHANDEL 

K. A. W E E D A 
Zoutmanstraat 14a 

Tel. 394543 

Deze belangrijke veiling, waarin zich 
bijzonder mooi materiaal bevindt op 
elk gebied, vindt plaats op Donderdag 
17 December des middags 1,30 uur 
en Vrijdag 18 December des avonds 
7 uur precies, in het Parkhotel, Mo

lenstraat, Den Haag. 

Speciale catalogm 
VOOR N E D E R L A N D EN O.G. 

1954 
(13e editie) 

(officiële uitgave van de N.V.P.H.) 

Deze uitgave is geheel bijgewerkt tot 
en met de laatste uitgaven. 

Nieuw: Oude uitgiften zijn ingedeeld 
in 3rubriekensysteem en wel onge

bruikte ex. met originele gom, onge

bruikte ex. zonder gom, gebruikte ex. 

Omslag in 3kleurendruk naar ge

heel feestelijk ontwerp t.g.v. het 
zilveren jubileum der vereniging. 

Prys ƒ 2,50 Porto 12 cent 

Verkrijgbaar bij alle erkende 
Postzegelhandelaren. 

Aanbieding Oostenrijk 
Nos. volgens Yvert. * 

0 

Nos. 304/12 * 
„ 326/30 * 
„ 331/50 * 
„ 374/77 
„ 378/89 ♦ 
„ 393/98 * 
„ 419 
„ 426/29 
„ 431/36 op brief 
„ 437/40 * 
„ 458a 
„ 460a/65 * of ° 
„ 467/70 * 
„ 471/76 * of ° 
„ 482/83 
„ 485/88 * 
„ 489/94 * 
„ 499/502 * 
„ 496/98 * 
„ 503/05 * 
„ 506/14 * 
„ 543/52 * 
„ 4/11 L.post * 
,. 31 „ 
„ 32/46 „ 

ongebruikt 
gebruikt 

ƒ 5,— 
,. 5,— 
„ 1 1 — 
„ 5,— 
„ 12,— 
M 9 , — 
„ 4,50 
„ 35,— 
„ 30,— 
„ 5,50 
„ 7,50 
,. 12,— 
„ 5,50 
„ 13,50 
, 7,50 
„ 2,— 
„ 5,50 
„ 1,75 
„ 0,65 
„ 0,45 
„ 5,— 
„ 6,— 
, 5 , -
„ 4,50 
„ 14,50 

Ook uw mancolijsten verzorgt gaarne 

POSTZEGELHANDEL J. REISZ 
Vaar tweg 25 - Hilversum - Giro 350592 - Tel. 8428 

Een keur van prachtige St. Nicoiaasgeschenken in de 
vorm van series postzegels, albums, cataiogussen, stockboeken 
etc. wordt U geboden in onze laatste 

NOVEMBER-PRIJSLIJST 
Vraagt gratis en franco toezending. 

Wij maken U speciaal at tent op : 
Philea blanco albums I form. 27 X 32 80 bl. schroefband ƒ 8,50 

„ luxe albums form. 28 X 33 80 bl. klemband „ 14,50 
Kilopakkettcn, nieuwe catalogussen etc. 

Uw aanvrage cegemoetziende, verblijven wij. 
Hoogachtend, 

AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL 
Surinamelaan 31, 
Hilversum, tel. 4323 

N . 2 . Voorburgwal 151, 
Amsterdam, tel. 47103 

Adverteer Philatelistiseh 
C C B A C A O ( c o m p l e t e s e r i e s o n g : e I > r u l k t ) 

103 
138/40 
158/63 
164/67 
182/84 

ƒ 0,50 
„ 0,75 
.. 0,90 
» 0,90 
„ 1 ,— 

196/97 
198/99 
200/05 
206/08 
209/10 

ƒ 0,65 I 
„ 0,60 Lp. 45/52 
„ 3,75 Lp, 53/68 
„ 1,15 Lp. 69/82 
„ 1,50 I Port . 34/43 

231/35 ƒ 2,75 
10,— 
12,50 
7,— 
6,75 

1000 verschillende Europa per pakket ƒ 6,50 
Betaling m. bestell, of onder remb. Orders beneden ƒ 5,— 
porti extra. T E K O O P GEVR. SERIES NEDERL. EN O . G., 
aanbiedingen m. prijs worden p .o . beantwoord. Y V E R T - C A T . 
1954. Frankrijk en Kol . ƒ 3 ,—, Europa zonder Fr. ƒ I I , — , 
Overzee zonder Fr. Kol. ƒ 14,30 plus por t i . 
IVederl. Postzegelhandel A. M. N. v. d. Broeke 
N . Z . Voorburgwal 316 - AMSTERDAM-C. - Postgiro 165298 
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AANBIEDING LANDENPAKKETTEN 
50 

100 
200 
300 
500 

1000 
25 
25 
50 
25 
50 
25 
50 

100 
25 
25 
50 
75 

100 
125 

50 
100 

25 
25 
50 
20 

100 
25 

100 
1000 

15 
25 
50 
25 
50 

200 
25 
50 

100 
150 
200 
100 
200 
300 
500 

1000 
50 

100 
200 
300 
25 
25 
25 
40 
50 
25 
50 

100 
12 
25 
50 

100 
150 
25 
50 

100 
150 
200 
250 
300 

10 
25 
50 

100 
200 

1000 

Wereld 
„ 
, j 

^̂  
„ 
„ 

Argentinië 
Amerika 

^̂  
Beieren 

• 
België 

^̂  
„ 

Belgische Koloniën 
Bohemen en Moraviè 

" 
tt 1* f* 

Bolivia 

Brazilië 
Bulgaröe 

, 
Chili 

n 
China 

„ 
Canada 

I f 

Cuba 
Danzig 

„ 
Denemarken 

t t 
tt 

_, 
Duitsland 

I t 

f l 

f t 

„ vanaf 1945 
t t tt If 
tt tt ir 
tt tt tl 

ƒ 

Duitsland Sovjet Zone „ 
Egypte 
Engeland 

[, Engelse Koloniën 
II 1. 
11 II 

Idem betere zegels 
Finland 

1 

" 
F r a n k r ö k 

j j 

t t 

t t 

j ^ 

Franse Koloniën 
j ^ 

t t t* 
II t l 
tt II 
tt tt 

tt 

0,25 
0,65 
1,30 
1,95 
2,75 
6,75 
0,55 
0,35 
0,95 
0,65 
1,25 
0,30 
0,50 
0,95 
1,75 
0,35 
1,10 
2,50 
3,90 
6,75 
2,95 
8,10 
0,40 
0,65 
1,35 
0,55 
4,75 
0,35 
1,45 

15,25 
0,25 
0,40 
4,75 
0,75 
1,95 

13,75 
0,25 
0,45 
1,25 
2,75 
4,55 
0,75 
1,50 
2,20 
6,25 

13,50 
0,60 
0,85 
2,25 
5,10 
0,80 
0,60 
0,25 
0,50 
0,75 
0,30 
0,65 
1,40 
0,30 
0,30 
0,50 
0,95 

•3,25 
0,25 
0,50 
0,85 
1,40 
1,75 
3,50 
5,75 
0,35 
0,60 
0,90 
1,60 
3,75 

23,50 

10 Griekenland 
500 

50 
100 
25 
50 

100 
200 
300 
400 
500 

• 1000 

j j 

Guatamala 
^̂  

Hongarije 
,̂ 

,̂  
^ j 

tt 

tt 

20 Ierland 
10 I rak 
25 Italië 
50 

100 
300 
500 
50 
25 

200 
25 
50 

tt ' 
tt 

j , 

Groot formaat 
J apan 

>» t 

Kroatië 
„ 

10 Letland 
25 
50 
75 

100 
200 
225 
250 
275 
300 
325 
350 

25 
50 

100 
500 
100 

12 
25 

Noorwegen , 
„ 

, j 

,, 
t t 

»t 

»1 I 
If t 
j» t 

Oostenrtjk , 
tt 1 
» 1 
t> 1 
„ vanaf 1945 

Pa raguay 
f 

50 P a n a m a 
10 
10 
50 
25 
50 
75 

100 
25 
50 

100 
25 
50 

■ 100 
400 

Perzië 
Phi l ipp inen , 

»» 1 

Polen , 
t» y 
tt t 
>» 1 

Por tugal 
H 1 

Roemenië , 
tt t 
>* t 

50 Scandinavië 
75 

100 
150 
200 
300 
400 
500 
600 
700 

10 SanMarmo 
15 
25 
40 

tt f 
t l » 
tt • 

10 Siam , 
25 Spanje 
50 

100 
tt 1 
»» ) 

f 0,38 
, 34,75 
, 2,45 
, 6,25 
, 0,25 
, 0,50 
, 0,90 
, 1,60 
, 2,35 
, 2,95 
, 4,95 
, 25,— 
, 0,50 
, 0,35 
, 0,25 
, 0,65 
, 1,50 
, 5,50 
, 13,75 
, 1,75 
, 0,35 
I 5,75 
, 0.70 
, 1,85 
, 0,45 
, 0,35 
I 0,75 
t 1,25 
, 1,85 
I 8,75 
, 12,25 
, 16,80 
, 22,40 
, 30.10 
. 40.60 
, 55,30 
, 0.25 
. 0.50 
1 0.95 
. 6.75 
, 1,40 
1 0,35 
I 1,10 
, 4,85 
, 0,35 
, 0,35 
, 3,50 
, 0.40 
I 0.90 
1 1,25 
I 1,65 
1 0.40 
t 1,20 
1 2,25 
, 0,45 
, 0,65 
, 1,50 
I 8,75 
, 0,65 
1 0,75 
■ 1,15 
1 1,75 
, 2,— 
, 3,10 
, 4,75 
1 6,25 
, 10,— 
I 16,75 
t 0,30 
, 0,60 
, 0,90 
t 2,— 
1 0,35 
t 0,35 
t 1|25 

2,75 

200 Spanje 
25 TsjechoSlowakge 
40 

150 
200 

25 Turkije 
50 

100 
25 Vatikaanstad 
25 Verrassing 
20 YougoSlavië ' 

500 
10 IJsland 
25 
50 

100 
25 Zweden 

100 
125 
150 
200 
300 _„ 

50 Zwitserland 
100 
200 

25 ZuidAmerika 
1000 Zuid en Centr. 

Amerika 
40 Nederland 
50 

100 
150 
300 
25 „ Gedenkzegels 
25 Nederl . en O. G. 
40 

T^ 
200 
500 

20 Curacao & Suriname 
40 

5,75 
0,25 
0,40 
0.85 
1,65 
0,65 
1,35 
2,45 
1,40 
0,50 
0,35 

34,75 
0,75 
1,65 
5,25 

11,95 
0,35 
0,95 
1,35 
1,65 
3,25 

14,25 
0,50 
1,95 
8,75 
0,40 

24,75 
0,25 
0,30 
0,65 
2,25 
6,75 
1,10 
0,30 
0,40 
0,50 
0,90 
3,75 

14,75 
1,75 
4,75 

Al onze pakket ten garanderen wü 
voor 95% prima kwaliteit . 
P o r t o tot 10 Gulden ext ra . 

KILO'S N O O R W E G E N 
Wij ontvingen een kleine parti) 
prachtige Kilo's van Noorwegen, 
waarin vele werkelijk ^oede zegels. 
Missiekilo'i Noorwegen met vele 
herdenkingszegels, franco ƒ 15,40 
Postverzegelde Kilo's Noorwegen 
met vele hoge waarden, franco „ 26,60 

BLANCO ALBUMS 
LADO Blanco album nr. 1-48, in
houd 64 bladen prima houtvnj 
papier met grijze netonderdruk, 
bladformaat 23 X 28,5 cm (porto 
30 et. extra) „ 1,95 
Lado Blanco album nr. 50, inhoud 
50 bladen prima dik houtvrij papier 
met grijze netonderdruk, schroef-
band niet linnen rug, bladformaat 
28 X 30 cm. 'n Pracht album „ 6,80 
Als boven met 75 bladen „ 8,55 
Idem met 100 bladen „ 10,30 
Idem met 125 bladen „ 11,95 
Losse bladen voor bovenstaande 
albums per 25 stuks „ 2,— 
Volledige lijst van landensamenstellingen 
zenden wij gratis toe. 

T H E O L A M 
Spuiweg 39 — DORDRECHT 
Giro 306603, of Incasso Bank 

Telefoon K 1850—6900 
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DAVO-ALBCMS 
Geheel linnen band met landwapens in originele kleuren, 
zeer royaal opgezet. 

Nederland & Ov . Geb. Delen , . schroefband ƒ 22,50 
klemband ,, 25,— 

Frankrijk schroefband ,, 20,— 
klemband „ 22,50 

Duits land t o t 1945 schroefband „ 20,— 
klemband „ 22,50 

Duits land na 1945 
Zonen-ui tgaven etc schroefband ,, 20,— 

Luxemburg schroefband ,, 15,— 
klemband „ 17,50 

Zwitserland schroefband ,, 20,— 
klemband „ 22,50 

Denemarken schroefband „ 12,— 
klemband „ 14,50 

Finland schroefband „ 12,— 
klemband „ 14,50 

Bi] iedere handelaar verkrijgbaar! 

U I T G E V E R I J D A V O 
N I E U W S T R A A T 78, D E V E N T E R 

O C C A S I O I l f S 
Alles ongebru ik t tenzij anders vermeld . Yver t n r s . 

BELGIË: 1941 Orva l nrs. 556/567 frs. 1890 ƒ 2,25 
D U I T S L A N D : 1930 Südamerikafahrt 38/39, frs. 10000 „ 45,— 

1933 10 Jaar Nothi l fe blok nr . 2, frs. 10000 „ 45,— 
E N G E L A N D : 1948 £ 1,- bruin n r . 245 15,50 

1951 2/6 t /m £ 1,- nrs . 256/259 24,— 
G I B R A L T A R : 1886 II- n r . 7 mooi gest. p r . ex. 

frs. 10000, schaars nr , 55,— 
1903 4/- Edw. VII n r . 44 gest. p r . ex. frs. 4000 „ 22,50 

8/- Edw. VII nr . 45 gest. p r . ex. frs. 5000 „ 25,— 
£ 1,- Edw. VII nr . 46 ongebr. frs. 25000 „ 130,— 

1906 Al- Edw. VII nr . 61 gest. p r . ex. frs. 4500 „ 24,— 
8/- Edw. VII n r . 62 gest. p r . ex. frs. 20000 „ 105,— 

1912 £ 1,- Geo VI nr . 72 frs. 9000 47,50 
ITALIË: 1922 9e Phi l . Congres nrs . 117/120 frs. 10000 „ 45,— 
L U X E M B U R G : 1939 Jub . nrs . 324/329 frs 1650 , 8,— 

1948 Landschappen 7 t /m 20 frs. n r . 406/409 „ 5,— 
O O S T E N R I J K : 1910 J u b . 5 Kr. n r . 134 frs. 6000 . . „ 30,— 

1910 J u b . 10 Kr . nr . 135 frs. 11000 55,— 
Z W E D E N : 1942 Luch tp . 20 Kr . n r . 7 15,50 
A D E N : 1949 Aden en Staten U.P .U. comp . (12) . . . . „ 22,50 
BAHAMAS; 1942 Co lumb. herd. Souv. l / l 4 frs. 8075 „ 40,— 
B U R M A : 1945 MIL Adm. nrs . 1/16 frs. 2528 , 8,50 
C A N A D A : 1930 50 et. & $ 1,- nrs. 154/5 frs. 7000 „ 35,— 
C H I N A : Dui t s k a n t o o r : 1900, 5 Mk. Reichspost n r . 21 „ 27,50 
E G Y P T E : 1953 3 BALKEN opdruk compl . f rankeer-

en luchtp.zegels (36 w.) , 57,50 
ISRAËL: 1949 250 m. Jerusalem met tab nr . 16 , 2,25 

1950 Universi te i t n r . 31 met t ab ,, 2,25 
1951 Munten nrs. 37/42b met tab 2,50 
1951 Munten tête bêche en setenant (10) 4,25 
1952 1000 pr . Menora nr . 53 met tab 6,25 
1952 Z .O .A . Huis n r . 57 met tab 1,50 

M A R O K K O Bri ts : 1948 Silver Wedding nrs. 85/86 . . „ 22,50 
Tange r : 1948 Silver Wedding nrs . 27/28 20,— 

M A R O K K O Spaans: 1938 Lp. nrs. 1/10 O N G E T A N D „ 55,— 
1950 U . P . U . serie nrs. 391/402 compl 27,50 

SYRIË: 1948 Blok nr . 3 ƒ 45,—; Blok nr . 6 frs. 15000 „ 45,— 
Albums , Catalogi, Zichtzendingen. 

Vraag t toezending GRATIS N I E U W S B U L L E T I N . 

D. N. S A N T I F O R T ■ G R O N I N G E N 
G I R O : 277850 — TEL. 27768 — Gr . Kr. ELLEBOOG 14 

W. H. EECEIV 
P O S T Z E G E L H A N D E L 
Tel. 6288  Kapelstraat 15 

 B U S S U M 
 Giro 451627 

ZICHTZENDMIVGE]^ 
Wy hebben voor het nieuwe seizoen weer vele 

1 nieuwe boeKjes gereed. 
] Ned. O.G.  België  Frankri jk  Duitsland  Luxemburg 
1 Engeland enz.  Zwitserland  Liechtenstein  Scandinavië 
j Oostzee staten  Rusland  Griekenland  Italië 
1 Belg. Congo  Franse en Engelse Koloniën  Brazili 

Speciaal aangeboden Franse Kol 
Alexandrië N o . 18 
Canton  16 

id.  28 
China  20 
CongoFranc .  1 

id.  2 
id.  5 
id.  7 
id.  8 

Cilicie  98/104 
Djibouti  3 
DiegoSuarez  11 

id.  21 
id.  22 
id.  35 
id.  36 
id.  37 
id.  T . 13 

Gabon  8 
Libanon  Lul 39/48 
Guadeloupe  T . 1 

id.  T . 3 

U.S.A. 
 enz. 

ong. ƒ 1 5 , -
gebr. , 
ong. , 
ong. , 

gebr. 
gebr. , 
gebr. , 
gebr. , 
ong. , 
ong. , 
ong. 

gebr. 
gebr. , 
ong. , 
ong. , 
ong. , 
ong . , 

gebr. , 
gebr. , 
ong. , 
ong . , 
ong. , 

1 PRIMA inplakboekjes 20 X 10 zegels met optel - en aftre 
per 10 St. ƒ 2,50 + p o r t o 
per 100 St. ƒ 22,50 franco 

, 27,50 
, 32,50 
. 30,— 
, 10,— 
, 4,50 
, 2 ,— 
, 2,50 
, 10,— 
, 12,50 
, 25,— 
, 7,50 
, 90,— 
, 90,— 
, 2,25 
, 2,75 
, 3,75 
, 35,— 
, 7,50 
, 5,— 
, 45 ,— 
, 70,— 
kstaatje 

WIJ B IEDEN U A A N : 
Cura fao Koning 10 c ƒ 3,50 

„ 12V2C. 8,50 
Icarie 1-8 10,— 

» Joego S!aviëU82/93 25,— 
» „ 231/36 35,— 
* Liberia VI . 32/37 10,— 
«■ „ VI. 38/39 1,25 
• Monaco VI. 2/7 3,50 

* San Marino blok 1 
Rusland 1366/67 

getand en onget . 
«■ Rusland 1642/45 
* Spanje 339/66, 

zonder a nummers 
» Spanje 644/52 

1,25 

2,50 
2,— 

7,50 
20,— 

Levering van Speciaal cat. Ned. & O.G. 1954 ƒ 2,50 
Michel Europa 1954 17,— 

al le c a t a l o g i : Zumstein Europa 1954 15,— 
■ ■ 28,30 

2,50 

riNE DE 8UHR Grote sortering in albums, insteekboeken, 
_ 2 pakket ten , enz. 

speciaal cat. Ned. & O.G. 1954 
Michel Europa 1954 
Zumstein Europa 1954 
Yvert 6c Tellier in 3 delen 
(ook afzonderlijk leverbaar) 
Duits land 1954 

iilli 
É i 

IsS 
A M S I E R OAM 

Tine de Bubr 
N Z. Voorburgwal 347 - AMSTERDAM 
Tel. 33324, na 6 uur 38340. - G i r o 566731 

Adverteer Philatelistisch 

T e koop gevraagd. 
gebruik t of ongebru 
vraagd Europa vana 

Engros: Alle 
k t . Collectie 

f 1945. 

Kind en 
Europa. 

POSTZEGELHANDEL K. 
Betaling C o n t a n t — Postbus 13 — 

Weldadigheid. 
Overzee. Speciaa 

Ned. 
1 ge-

BEUNDER 
Krimpen a. d. Lek. 
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ixoelf 
poelü oeKema 

veilt op 10 en 11 December a.s. 
Reeds ingezonden werden: 

NEDERLAND EN O.G. 
U.P.U. COLLECTIE 

WERELDCOLLECTIE tot 1914!! 
etc. etc. 

voor bijvoegingen: 
schrift of belt U (0-1700—110319) 

Wu komen gaarne naar U toe 
ter nadere bespreking 

oekema 
Postbus 45 's-Gravenhage 

Kantoor en Winkel: 
Prinsestraat 58-60 hoek Juffrouw Idastraat 

Te koop gevraagd > 
Verzamelingen, partijen massawaar 
KILOWAAR m grote kwantums. en 

INTERNATIONAL STAMP TRADE A N N E D E V R I E S 
Sumatrastraat 247 — AMSTERDAM — Te! 55790 

Aanbieding Suriname 
Een bijzonder zeldzaam zegel dat in Nederland zelfs bij de 
grootste verzamelaars en handelaars onbekend is en in elke 
verzameling ontbreekt nl Suriname no 245 F de IVz op 
7V2 et hla met dubbele opdruk, waarvan een opdruk normaal 
en de andere kopstaand is, kan ik buitengewoon voordelig aan
bieden, in de Speciaal Catalogus is dit ex achtereenvolgens 
viermaal verhoogd, daar zal het ongetwijfeld niet bij blijven, 
aangezien dit zegel schaarser of minstens even schaars is als de 
kopstaande opdruk van Indonesië de l/Va op 22V2 et , welk ex 
voor ƒ 300,— genoteerd staat De kopers kunnen van deze 
gelegenheid dus gebruik maken, de prijs is ƒ 125,— postfris, 
op verzoek met mijn garantiestempeltje te voorzien Ik heb 
slechts weinige ex dus wacht niet te lang, daar ik zeer spoedig 
uitverkocht zal zijn, en het onmogelijk is, deze ex opnieuw 
in handen te krijgen. 

Verder bied ik aan 
N o 
13 A 50 et * of ° ƒ 2 1 , — 
13 A X 50 et » of ° 
14 » 1 Gulden 
14 ° 1 Gulden 
15 * 2V2 Gulden 
1 5 ° 2'h Gulden 
22 V» 2 ' / ! et ongetand 
34 * 50 et op 50 et 
39 " 50 et op 1 Gulden 
40 * 50 et op 2 ' / ! Gld 
40 ° 50 et op 2V2 Gld 
58 "̂  5 et doorstoken 
59*a Tête b eet paar 

2 1 , — 
20,— 
16,— 
30,— 
25,— 

1,90 
6,— 

10,— 
47,50 
47,50 

1,25 
14,— 

65 * of ° V2 et noodzegel 0,15 
66 » of ° 2'/2 et „ 
67 * of ° 5 et 
6 8 * 12V2 et 
8 0 * 6 et geelbr 
86 * 10 et rood 
92 * 20 et groen 
99 * 35 et 2w en rood 
102 1 Gld 50 hla 

0,30 
1,25 
2,75 
0,35 
0,40 
0,75 
2,— 
5,50 

N o 
104'-105* 5-10 et 
150 Willem V Oranje 
176 1 Gulden blauw 
177 2 ' / : Gulden 
178 2V2 Gulden 
190»-I93'- compleet 
200*-201* compleet 
210» 213» compleet 
210 b» Balk in 2 delen 

ƒ 0 , 6 5 
0,55 
1,75 
4,— 
4,— 
1,25 
0,45 
1,25 
0,30 

214*-219f Steunfonds cpl 5,— 
235 238 35 60 et 
239 1 Gulden 
240 IV2 Gulden 
241 2 ' /! Gulden 
242 5 Gulden 
243 10 Gulden 
220*-243* 1 e t - 1 0 Gld 
274»-277» 2 series 
280* 283» Weldadigh. 
295-296 S to rmramp 
297-300 compleet 

1,40 
0,55 
0,85 
1,40 
5,25 

11,50 
55,— 

1,40 
4,75 
1,45 
1,20 

Kasse bij order Franco aanget bij orders boven ƒ 10,— Ver
schenen Yvert en Tellier 1954, 3 delen, compleet ƒ 28,30 
4- porto 60 et , deel I Frankrijk en Kol ƒ 3,—, porto 25 et , 
deel II Europa zonder Frankr ƒ 11,—, porto 35 et , deel III 
Overzee zonder Fr Kol ƒ 14,30, porto 45 et 

Hendrik v. d. loo's Postze^elhandel 
Herengracht 8a Den Haag - Tel 112944 - Giro 24392 
Bankr R Mees & Zoonen Nederl Handel Mij, Herengracht 
Voorheen Rotte-dam Nieuwstraat 26 en Noord-Blaak 93 

T E K O O P G E V R A A G D : 
Ned. KoL Series en Losse Zegels ENGROS en VERZAMELING. 
Europa Series en Losse Zegels, engros en verzameling. 
Buiten Europa verz of partijen 

WIJ kopen CONTANT. Aanbiedingen liefst met prijs. 
J A C . E N G E L K A M P 

Telefoon 30998 — Spuistraat 301 — AMSTERDAM 

EXCELSIOR ALBUMS 
Nederland Sc Overz Gewesten 185 pagina's in blauw over
trokken kunstieder Schroeven van buiten niet zichtbaar Met 
typen, tandingen, foutdrukken enz pnjs ƒ 12,50 In klemband 
ƒ 15,— Zonder typen en tandingen (wel roltand ) pnjs ƒ 8,50 
Blanco album met 100 bladen formaat 29 24 cm pnjs ƒ 7,50 
Formaat 31 30 cm prijs ƒ 15,— Landen-albums Ver Staten 
v Amerika prijs ƒ 15,— Zwitserland prijs ƒ 20,—, Luxemburg 
ƒ 11,— Oostenrijk Bosnië enz ƒ 20,— Denemarken ƒ 10 75 
Finland ƒ 10,75 Noorwegen ƒ 10,25 IJsland ƒ 9,75 Zweden 
ƒ 11,25 Vaticaanstad ƒ 8,— Israel ƒ 7,50 Elk jaar verschijnen 
op deze albums supplementen 

Port is extra. 

J. MEBUS Huidenstraat 13 - AMSTERDAM 
Postgiro 33045 - Telefoon 37767 

Laat U W MAANDBLADEN INBINDEN door 

C. J. BLANKENZEE 
v.h. Kemper & Co., Boekbinderij en Persvergulderij 
Elandsgracht I I, Amsterdam - Telefoon 3 3276 
Speciaal adf-es voor al Uw philatelistiseh en ander bindwerk * 

TER V E R Z E N D I N G 
Zijn gereed geheel nieuwe boekjes van de volgende 
Europese landen. 
Denemarken — Engeland 
Finland — Ier land 
Noorwegen — Italië 
Zweden — Kreta 
Luxemburg — Kroat ië 
Bosnië — Letland 

— _ 
— — 

Liechtenstein 
Montenegro 
Polen 
Saargebied 
Servië 
Slowakije 

Op aanvraag zenden wij U landsgewijze gaarne enige 
van de bovengenoemde landen ter inzage. 
Ref. s.v p bijvoegen. 

Postzegelhandel G. KEISER & ZOON N.V. 
Passage 25-27 — DEN HAAG — Tel 11.24.38 — Giro 4262 



100 
Begin Januari 1954 houden wij onze 100e 
postzegelveiling met catalogus Voor deze 
veiling hebben wij reeds een grote pracht-
coUectie in handen U kunt echter nog 
goede kavels inzenden tot 1 December a s. 
Afrekening der ingezonden kavels uiterlijk 
2 dagen na afloop der veiling 
Tevens maken wij U attent op onze weke
lijkse veiling die gehouden wordt iedere 
Zaterdag- te 3 uur m Hotel „Suisse", N Z 
Voorburgwal 181 te Amsterdam Voor deze 
veiling kunt U steeds inzenden tot Vrijdag
avond 6 uur bij' 

Postzegelhandel M Westerhuis, Gravenstraat 30 
„ „ R. Kloek, Rosmar^insteeg 4 

Th. Potter, Prinsengracht 852 
te Amsterdam, telefonisch zijn wij te be
reiken onder No 31319, 42164 en 38251. 
Voor de ingezonden kavels van de Zaterdag
veiling wordt Maandag d o v. afgerekend, 
want ons devies is en blflft 
Tot en met Vr^dag inleveren. 

Maandag d o v. afrekenen. 
Catalogus voor onze Januariveiling wordt 
op aanvraag toegezonden. 

Heeft U nog nooit een zichtzending bij mij 
aangevraagd ? Zo neen, dan spoedig doen! 

MIJN 
PRIJZEN ; 

Nederland en O G 50 ä 60% 
catalogus Handelaren 1953. 
Europa (alle landen te leveren 
40 ä 50 cent per 100 Frs Yvert 
1953 

Op dezelfde basis heb ik voor verzending gereed 
een mooie collectie boekjes van de Eng.-kolonien. 

Postzegelhandel H. V A N L I E S H O U T 
Hurksestraat 26 - HELMOND - Giro 325951 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Verzamel ingen, Part i jen, 

Massagoed, Ki lowaar 
HOOGSTE PRIJS 

Po8tze$(elhandel G. v. d. F^nde 
Petristraat 8 - Utrecht (Oog m Al) - Telefoon 24082 

Van Welderenstraat 27 - Nümegen - Tel. 24569 
Alle philatelistische benodigdheden De zaak voor 
de Oost- en Zuid-Nederlandse verzamelaar. 
V E I L E N Als U uw bezit wilt laten veilen, 

geven wij U gaarne gratis advies. 

VERKOPING BIJ INSCHRIJV ING 

De Inspecteur der domeinen te 's-Gravenhage, Javastraat 42, 
2e etage, zal op D I N S D A G 8 December 1953 des v m I t uur , 
in het openbaar bij inschrijving verkopen . 

NEDERLANDSE POSTZEGELS en 
BUITENLANDSE POSTZEGELS 

O a* Indonesië, Curasao , Suriname, enz 
in kleine en grote kavels. 

Bezichtiging Donderdag 3 en Vrijdag 4 December 1953 van 
9—16 uur m de verkopingszaal van de Gemeentelijke Credie t -
b i n k te 's-Gravenhage, Kor te Lombards t raa t N o . 5 . 

Catalogus gratis verkrijgbaar bij voornoemde Inspecteur 
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KLEINE ANNONCES 
PiTJs 35 et per mm, beta
ling na toezending factuur. 

VERZAMELAAR vraagt te koop 
grote collectie U S America, Ca
nada, Eng Kol , ook losse ra r i 
tei ten, o a Zeppelin Airmail 
Biedt aan Nederl en O G postfr 
collectie cat f 4000,— etc , wil 
ook ruilen Br N o P 054 „Pla-
n e t a " , Haar lem 

K I L O W A A R te koop gevraagd, 
Ned of andere landen, ook klei
nere partijen (5 of 10 kg) welkom, 
ƒ 1,75 per kg, door jarenlang 
T B -pat ient Br M E van Dijk, 
San Heiz icht , U t r weg 266, 
Amersfoort 

T E K O O P G E V R A A G D : „ D e 
Poststempels van Nederl " Vel-
hnga Betaal ƒ 18,— Van Dieten, 
Noorde inde 37, Den Haag 

T E K O O P G E V R A A G D , liefst 
ongebruikt Frankrijk 1944 I tal i
aanse bezetting 1/12, Ie Emissie 
Ceres ongetand N o 1, 4, 6, 9, 
41, 42, 44, 45 en 48 Porten N o 
22, Krauts 1, 2, 7, 8, 9, 10, 
1928 N o 3 en 4, Colonies P 
27/38, Levant 1/15 N o 27, Levant 
Luchtpost N o 7, Libres Levant 
42,43, Syrie 4 1 , Colonies 2. 8, 
10, 13, 15, 16, 19, type II 36, 
43, 44, 1943 N o 65 Aanbie4ingen 
aan S van Berg, Leidsestraat 49, 
Amsterdam 

K O O P STEEDS Ned Zegels der 
emissie 1852, ook op brief Zicht -
zcndingen met prijs aan G van 
Lijf, Oeverwal 2, Maastr icht 

T E K O O P voor meestbiedende 
amateur de ongebr postfr series 
Cura jao /Ned Antil len Kon Wi lh 
'48 en id 50 j Reg '48, 
Herd zegels '49 en id 75 j We
reldpos tverg '49 Cijfertype en 
Kon Jul '50, Kinderzegels '51 en 
Weid zegels '52 Event ruilen 
tegen dzz ontbr gebr oudere 
zegels van Ned Br A E Bueno 
de Mesquita, v d Woer ts t r 50, 
's Gravenhage 

Pour vos N O U V E A U T É S D E 
F R A N C E . Faciale + SVo Adressez 
vous ä J. Beluze ä Beauchamp 
(S et O ) 

WIE WIL tegen billijke vergoe 
ding een gebruik te Y V E R T C A T . 
1952 of 1953, afstaan aan gepens 
beambte? Br o N o P 056, Ui t 
geverij Planeta 

PRIJSOPGAVE verzocht van de 
zegels van Frankri jk , ongebru ik t , 
Yver t no's 755 to t heden en 
Luchtpos t no 16 to t heden Bi 
onder N o . P 055, Ui tg Planeta 

BOD G E V R A A G D op Yver t 1953, 
3 delen compleet als nieuw Te 
koop gevraagd 75 et , ƒ 2,50, 
ƒ 5,— en ƒ 10,— Juhana gebr 
G J Krediet , Maaskade 63 , R o t 
terdam C 

RUIL Z W E D E N . Zend mij 300— 
1000 zegels (Neder land) , gebr of 
ongebr Ik geef zelfde aantal en 
waarde in Zweedse of IJslandse 
zegels Ook ,,First Day C o v e r s " 
gevraagd in ruil voor Zweedse 
zegels Svensk Fr imarkst janst , Box 
101, Johanneshov, Sverige. 

Suche Wel t tausch , wünsche beson
ders Neuhei ten Gebe Deutsch
land, Danzig, Saargebiet, Memel, 
franzosische Besetzung Basis Mi
chel, Yver t , Zumste in , Wilh 
Haussmann, Reu t l i ngen /Wür t t em
berg, Frauenstr 45 . 

BOEKJES E N G , K O L . worden U 
na opgave der verlangde landen 
gaarne op zicht gezonden Aan-
\ ragen onder opgave referenties 
aan M Schouten, Goejanverw dijk 
13, Gouda 

T E K O O P Hongarije bijna compl 
t/m heden, meest postfr is , incl 
luchtpost en blokken ƒ 450,— 
J de Vries, Laan van Kanaan 63, 
Beverwijk 

W E G E N S L I Q U I D A T I E van mijn 
rondzendboekjes 50 postzegels 
ƒ 1,10 Waarde gegarandeerd 
ƒ 3 ,— to t ƒ 7,— V o o r de hand 
afgeteld J Gerretsen, Panslerstr . 
48, Scheveningen Gi ro 158402 

Te koop V E R Z A M E L I N G N E D 
E N O G. vanaf 1900 Bijna compl . 
Alle zegels zeer mooi en licht ge
stempeld Cataloguswaarde 1951 
ƒ 3400,— V e r k o o p p r ƒ 2000,— 
Br onder N o P 057, Uitgeverij 
Planeta 
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DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING 

H O O F D K A N T O O R : ROKIN SB. AMSTERDAM (C) , - Telefoon 30261 

REGELMATIG GROTE OPENBARE VEILINGEN 
INZENDING DAGELIJKS 

OOK ONZE ZEER BELAKGRIJKE 
BrOVEMBER-VEILIXG 

(35 t/m 38 IK^ovember a.s.) 
omvat op allerlei gebied veel waardevol materiaal, o.a. vele 
zeldzaamheden, een uitgebreide afdeling Franse Koloniën 
postfris, en vele verzamelingen, ENGROSPOSTEN, RESTANTEN etc. 

Voor serieuze gegadigden geïllustreerde catalogus op aanvraag. 

Al het materiaal van derden te onzen kantore is op beurspolis tegen brand en inbraak verzekerd. Voor inzenders 
op onze veilir^en ontstaan hierdoor geen extra kosten. 

IEDERE VERZAMELAAR 
zal zeggen: 

bij de inzage van onze PRACHTIGE 
collectie boekjes van Ned. & O.G., 
Europa en Overzee. 

» 

OVERTUIGT U door P.O. zo'n 
PRACHT zichtzending aan te 
vragen. Ook voor verenigingen. 

Wfl lijn kopers van verzamelingen, 
partijen enz. en alle weld.zegels zowel 
los als per serie. 

Postzegelhandel H. H. OYERDUIN 
Rozenhagenplein 12, Haarlem. Tel. K 2500-11445. 

Alvorens massagoed van Nederland en 
Koloniën en kilowaar van Nederland te 
verkopen, raadpleegt U mfl, ik ben altUd 
koper tegen de allerhoogste pryzen. Ook 
series Nederland en Koloniën gezocht in 
grote kwantums, b.v. alle Kind-series, Zee
helden, Volksdienst enz. 
S.v.p. geen aanbiedingen van partyen met 
een handelswaarde van minder dan ƒ 25,00. 
Ik geef geen inkoopslijsten uit, maar Uw 
aanbiedingen worden omgaand behandeld. 
Ook massagoed van buitenland, zelfs de 
goedkoopste soorten tot de allergrootste 
hoeveelheden welkom. 

A. J. » E WIT 
Alb recht Dürers t r . 4, Amsterdam-Z. - Teiet . 713489 

<;pKUK BOOM RUTGROK NV ■ HAAIlHM> 


