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Gelegenheidsaanbiedin^ 
uit verzameling 2000 stuks 

Mjuchibriet^ewê 
in prima brieven Holland en Overmee 

met mooie frankeringen, betere postz., 
als hogere waarden weldadigheidspostz.: 

25 verschillende brieven, prijs . . . . f 25,— 
50 „ „ , f 60,— 

100 „ „ der vijf 
werelddelen, prijs f 100,—• 

Eventueel wil ik ook ruilen tegen ongebr. p . t 
Holland en O.G., zo ook van : 

Holland, Nederl. Indië, Curasao, Suri

name, met betere puntstempelbrieven 
van 1852 af; het moeten prima brieven 
zijn, voor PhUatelistische koop of ruil 
ik ook tot 1900. 

€. J. H. Rootlieb 
Laan van Meerdervoort 273a  'sGravenhage 

Telef. 392142  Giro 444540 

Tel . K 250025478 
Giro 553801 

Voor onze Januari 

Tn t«|e~'' **FA VORMET" 
T h . H e k k e r  Z o m e r z o r g e r l a a n IA B i o e m e n d a a l 

Geschenken 
voor Philatelisten 

^ Blanco albums 
■^ Cata logus 
^ Postzegels (zend ons Uw mancolijst) 

Spec. Cat. 1955 Ned. O.G. franco thuis f 2,62 
Legioen blokken Postfris I 3,25 

. ^ L U C H T P O S T f i s . — en f25 ,— 
prima gebruikt f 22,50,— 

V E I L I N G 
kan nog goed materiaal worden ingeleverd. 

Een Hekkerveiling betekent succes. 

10 frs. 
15 frs. 

20 frs. 

Een belangrijke aanbieding voor U allen I 
Zetr vtel succes hebben wij gehad met de door ons geleverde lots, 
bevattende hoge waarden, luchtpost, weldadigheid en gelegenheids
zegels. Wij kochten een zeer grote partij van dit materiaal en willen 
u allen laten profiteren van deze interessante post en verlangen 
van u geen geld. 
Voor onze export hebben wij veel nodig en vele der door ons ge
vraagde zegels heeft u allen zekei de nodige malen bij uw doubletten 
en wij nemen ieder kwantum van u. Hoe groot uw zending wordt , 
hoe groter de verscheidenheid is welke u van ons terug ontvangt . 
Wij zenden en nemen slechts prima kwaliteit en moeten een minimum 
stellen van minstens een door ons te zenden tegenwaarde van 
frs. 5000,—, echter kunt u rustig ook voor frs, 100.000,— en meer 
sturen. Alle nummers welke u hieronder vermeld vindt zijn volgens 
de Nederlandse Speciaalcatalogus. Wij geven: 

per stuk voor 107, 109, 115, 254, 267, 323, 325, 422, 502, 594, 611,614. 
voor 114, 122, 163, 346, 444, 446, 447, 493, 503, 506, 539, 541, 558, 
561, 571, 591, 639. 
voor 106, 125, 252, 303, 330, 374, 377, 378, 392, 393, 394, 395, 396, 
397, 398, 399, 400, 401, 402, 423, 424, 425, 426, 427, 445, 448, 449, 
451, 452, 458, 464, 467, 490, 568, 593, 636. 

voor 90, 92, 118, 291, 313, 314, 316, 327, 329, 454, 455, 457, 485, 
488, 495, 497, 505, 511, 541, 549. 
voor 85, 86, 91, 110, 112, 113, 126, 236, 256, 289, 298, 300, 465, 
466, 496, 504, 508, 510, 535, 560, 566, 581, 600, 609, 631, 634. 
voor 224, 234, 242, 250, 272, 281, 285, 287, 306, 308, 353, 354, 456, 
491. 492, 533, 557, 563, 565, 570, 578, 580, 597, 606, 637. 

voor 168, 201, 210, 220, 222, 227, 263, 271, 276, 290, 302, 315, 
321, 350, 375, 376, 486, 487, 509, 540, 545, 548, 628, 635, 638. 
voor 87, 140, 141, 143, 166, 199, 208, 225, 232, 248, 279, 295, 
305, 352, 489, 534, 573, 592, 599, 612, 613, 629, 630. 

voor 108, 127, 132, 139, 221, 240, 241, 249, 261, 269, 270, 274, 
283, 301, 304, 307, 312, 318, 450, 453, 459, 468, 494, 498, 507, 
554, 569, 579, 586, 607, 608. 

. voor 84, 88, 89, 93, 119, 120, 200, 205, 209, 212, 226, 233, 262, 
309, 317, 319, 351, 551, 559, 572, 595. 

, voor 165, 213, 214, 215, 216, 257, 265, 322, 328, 331, 355, 500, 512, 
538, 564, 574, 575. 

. voor 102, 103, 164, 203, 237, 284, 536, 547, 553, 562, 610, 640. 

. voor 204, 206, 229, 230, 258, 259, 266, 268, 275, 288, 292, 299, 324, 
326, 403, 546, 550, 552, 567, 576, 582, 601, 615, 632. 

Verder voor de volgende lp.zegels van U.S.A. volgens IJvert : N o . 7 50 frs., 
8 20 frs., 9 150 frs., 10 250 frs., 11 75 frs., 12 50 frs., 16
40 frs , 19 350 frs., 20 125 frs., 21 300 frs., 22 150 frs., 23
450 frs., 25 225 frs., 29 25 frs., 30 35 frs., 31 30 frs., 32 150 frs., 
38 35 frs., 39 75 frs., 40 20 frs., 41 60 frs., 42 200 frs., 44
25 frs., 45 600 frs., 46 25 frs. 

Indonesië: 167 150 frs., 169 75 frs., 174 200 frs., 176 150 frs., 178 75 frs., 
182 100 frs., 184 75 frs., 217 150 frs., 218 100 frs., 224 75 frs., 
233 100 frs., 244 60 frs., 290 125 frs., 291 250 frs., 296 100 frs., 
lp. 9 75 frs., lp. 10 350 frs., lp. 11 100 frs., lp. 14 125 frs., 
lp. 17 150 frs.. Porto 49 200 frs., 50 400 frs., 51 600 frs. 

Voor 100 versch. Nederland 300 frs., 150 versch. 600 frs., 200 versch. 1200 
frs., 300 versch. 2500 frs., 400 versch. 5000 frs. 

Voor 100 versch. Wereld 100 frs., 200 225 frs., 300 400 frs., 500 900 frs., 
1000 2250 frs. 

Zendingen aan 

25 frs. 

30 frs. 

40 frs. 

50 frs. 

60 frs. 

75 frs. 

100 frs. 

125 frs. 

150 frs 
200 frs. 

320, 

296, 

280, 
543, 

297, 
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DE 46e ALGEMENE VERGADERING 
van de Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars 

te Vlissingen 

Vrijdagmiddag 3 September 1954 te 15.00 uur, opende de 
bondsvoorzitter Jan Poulie met een woord van welkom de 
46e algemene vergadering te Vlissingen, waarbij afgevaar
digden van 23 bij de Bond aangesloten verenigingen aan
wezig waren. 

Na de wens te hebben uitgesproken, dat de bondsdagen 
1954 nè afloop voor ons allen een prettige herinnering zou
den zijn, dankte hij het bestuur van de afdeling Vlissingen 
van de I.V. „Philatelica", dat zij dit jaar de organisatie van 
de bondsdagen op zich had willen nemen. 

De bondsvoorzitter kon hierna tot zijn genoegen medede
len, dat een nieuw lid tot de Bond was toegetreden en wel 
de ,.Stichting Nederland-Israël Philatelie". Hij sprak een bij
zonder woord van welkom tot de afgevaardigde van deze 
stichting, de heer B. H. Cohen, met de wens, dat de vereni
ging, die thans een kleine 100 leden telt, mocht uitgroeien 
tot een van onze flinkste verenigingen. Hij zei verder er van 
overtuigd te zijn, de afgevaardigden van de stichting in de 
toekomst als regelmatige bezoekers van onze bondsdagen te 
zullen ontmoeten. 

Tot zijn spijt moest hij de vergadering mededelen, dat de 
„Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars" per 
30 Juni 1955 het lidmaatschap van de Bond had opgezegd. 
Hij sprak de hoop uit, dat het meningsverschil tussen de 
„Nederlandsche Vereeniging" en liet Bondsbestuur, dat aan
leiding werd tot dit opzeggen, spoedig zodanig kan worden 
opgelost, dat deze vereniging op haar besluit terugkomt. 

In het afgelopen bonds jaar vonden in Europa twee inter
nationale tentoonstelling plaats, t.w. de „IFRABA" te Frank
furt a'iVIain en de „LISBOA" te Lissabon. Op beide tentoon
stellingen werd door een aantal Nederlandse verzamelaars 
ingezonden. Al deze inzendingen werden bekroond. De voor
zitter merkte op, dat de Belgische inzenders gemiddeld ho
gere bekroningen verwierven dan de Nederlandse. Hij was 
er van overtuigd, dat de Nederlandse verzamelaars in de 
toekomst zeker hetzelfde resultaat konden behalen, indien 
enkele grote Nederlandse verzamelaars, die tot heden terug
houdend waren, wanneer het tentoonstellingen betrof, hun 
opvatting wijzigden en voortaan spontaan zouden meedoen, 
om de haam van ons land in de internationale philatelisti
sche wereld hoog te houden. Hij spreekt een woord van dank 
uit voor Mr Wolff de Beer en de heer Wittkämpcr, die te 
Lissabon resp. Frankfurt hun tijd en philatelistische kennis 
beschikbaar stelden ten bate van de internationale Philatelie. 

Als besluit op het werk in het afgelopen bondsjaar door 
het bondsbestuur verricht, wat betreft het Internationale 
Tentoonstellingsreglement, deelt hij mede, dat het meren

deel der Nederlandse voorstellen tijdens het F.I.P.-Congres 
te Geneve werden aangenomen en verwerkt in het tijdens 
dit congres aldaar gereed gekomen nieuwe reglement. De 
volledige tekst hiervan hoopt het Bondsbestuur in het thans 
lopende bondsjaar ter kennis te kunnen brengen. 

Voorts memoreert hij de stappen van het Bondsbestuur 
bij het Hoofdbestuur der P.T.T. inzake de voortdurend op 
veilingen voorkomende ONGEBRUIKTE zegels van het In
ternationale Hof van Justitie en het verplichtstellen van 
eerste-dag-enveloppen ten einde een eerste-dag-afstempe-
ling te verkrijgen. Op beide verzoeken werd afwijzend be
schikt, maar het Bondsbestuur zal in deze waakzaam blij
ven. Ook deelt hij nog mede, dat een bekende Engelse han
delaar de door Sperati vervaardigde vervalsingen zou heb
ben aangekocht. 

Tenslotte herdenkt hij twee bekende — in het afgelopen 
bondsjaar overleden — Philatelisten, t.w. de heer Louis Tei-
sen, voorzitter van de „Luxemburgse Bond" en lid van het 
Interbenelux-Comité voor de Philatelie en de heer Th. J-
Boogaard, één der grote kenners van onze emissie 1891 en 
lid van de nieuwe leidraadcommissie, waarna hij overgaat 
tot punt 2 van de agenda. 

De heren J. de Graaf, R. Siegmund en H. L. Stoffels, wer
den als stemopnemers aangewezen, terwijl de heren Ir Van 
Hoffen, H. G. Ontrop en L. H. Reintjes het stembureau 
vormden. 

Bij de behandeling van agendapunt 4 (ingekomen stukken) 
ontspon zich een uitgebreide discussie naar aanleiding van 
het schrijven van de „Nederlandsche Vereeniging van Post
zegelverzamelaars", waarin zij per 30 Juni 1955 haar lidmaat
schap van de Bond opzegt. Algemeen werd betreurd, dat de 
geschenkzending uit Duitsland oorzaak is geworden van 
allerlei misverstanden, met als gevolg, dat de „Nederland
sche Vereeniging" tot vermeld besluit is gekomen. Tenslotte 
wordt een motie aangenomen, waarin het bondsbestuur werd 
verzocht alle redelijke pogingen in het werk te stellen, om 
de „Nederlandsche Vereeniging" op haar besluit te doen te
rugkeren en tot dat doel een conferentie te beleggen tussen 
de besturen van genoemde vereniging en van de Bond. 

Hierna komen de jaarverslagen van de secretaris, de pen
ningmeester en de andere functionarissen in behandeling — 
agendapunt 5 t/m 10 — die na enkele toelichtingen allen 
werden goedgekeurd. Besloten werd, dat het effectenbezit 
van de Bond op een gunstig tijdstip verkocht dient te wor
den en dat het hierdoor in de kas komende bedrag door het 
bondsbestuur beheerd zou worden zoals het bestuur dit juist 
acht. 
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De overeenkomst van de Bond met de Stichting voor het 
philatelistisch Jeugdwerk in Nederland — agendapunt 11 — 
wordt door de vergadering goedgekeurd. De Stichting zal dit 
jaar van de Bond een subsidie van ƒ 500,— ontvangen. De 
heer Jonker, die als vertegenwoordiger van het bondsbestuur 
zitting heeft in deze Stichting, geeft de vergadering een uit
eenzetting van de samenwerking tussen de Bond en deze 
Stichting. Zowel de heer Jonker als de heer Van den Broek 
beantYvfOorden gestelde vragen. Aangedrongen wordt op een 
landelijke regeling, waarbij de leeftijdsgrens voor jeugdleden 
wordt gesteld op 18 jaar met een overgangsperiode van 18 tot 
21 jaar. De Bond heeft echter geen bevoegdheid hier dwin
gend regelend op te treden, daar de verenigingen in deze 
autonoom zijn. 

Bij de bestuursverkiezing — punt 12 — werden de aftre
dende bestuursleden bij acclamatie herkozen. 

De contributie voor het bondsjaar 1954/'55 werd onver
anderd vastgesteld op 40 cent. De afgevaardigden werden 
verzocht in hun verenigingen tijdig te bespreken, dat het 
gewenst is, dat de contribMtie voor het volgend boekjaar 
wordt verhoogd tot 50 cent. (Agendapunt 17). 

Bij de punten 15 en 16 (wijziging statuten, idem huish. 
regl.) komen de tongen los. Verschillende afgevaardigden 
maken opmerkingen en geven aanvullingen. Aangezien de 
nog beschikbare tijd te kort is om alles in extenso te be
spreken, wordt op voorstel van de heer Jonker besloten om 
de verdere uitwerking over te dragen aan het Bondsbestuur, 
dat hierover contact zal opnemen met Mr Wolff de Beer en 
Notaris Samson. De voorzitter dankt daarna de heer Van 
der Mark en zijn medewerkers voor het werk, dat zij in het 
belang van de Bond hebben willen verrichten. 

In de financiële commissie wordt de vertegenwoordiger 
van O. H. v. Z. — aftredend — vervangen door een vertegen
woordiger van R. Ph. V., terwijl in de vertegenwoordigers 
van de Bond in de Raad van Beheer van het „Maandblad" 
geen wijzigingen worden aangebracht. 

Wat de kwestie Maandblad-Bondsblad betreft wordt het 
bestuur opgedragen in deze waakzaam te blijven. Wat nu 
niet lukte, zal wellicht te eniger tijd wel gelukken. 

Het Bondsbestuur wordt opgedragen met de vereniging 
's-Hertogenbosch contact op te nemen inzake de bondsdagen 
1955. 

Bij punt 24 komt o.a. ter sprake een bestuursvoorstel, om 
de Niïderl. Phil. Verg. „De Verzamelaar" te Bussum te roye-

Het is ons een bijzonder genoegen voor onze lezers hierbij 
het volledige artikel te mogen overnemen, dat door Mej. E. 
Driessen, conservatrice der postwaarden van het Nederland
se Postmuseum te 's-Gravenhage, in het onder de rubriek 
Literatuur gemelde Jaarverslag 1953 van genoemd museum 
werd geschreven. Dit zeker voor vele lezers interessante en 
belangwekkende artikel geeft tevens een inzicht in al het 
materiaal dat op dit gebied deel heeft uitgemaakt van de ver
zameling van Ir A. D. R. Verbeek, alsmede van de uitgebreide 
V' -.ameling waarover het museum ook op dit gebied be
schikt, niet het minst door de schenking welke de heer Ver
beek daaraan heeft gedaan. 

Wij heten het Bestuur en de Directie van het Nederlandse 
Postmuseum, alsmede de schrijfster van het artikel hartelijk 
dank voor hun giote bereidwilligheid om ons Maandblad in 
Siaat te stellen dit artikel onder de aandacht van een gro
tere lezerskring te brengen, terwijl wij tevens genoemde 
Directie onze warme dank brengen voor haar medewerking, 
door ons ook het cliché voor de bijbehorende afbeelding 
tijdelijk te willen afstaan. (Red.). 

Het moge de niet-verzamelaar ongelofelijk toeschijnen, 
maar de op het oog zo uiterst eentonige en oninteressante 
por*^zegels van 1881 tonen zich aan de liefhebber van een ge
heel andere zijde. Zij prikkelen niet alleen zijn speurzin, 
maar zij bieden hem bovendien een charme en een afwisse
ling, die de oppervlakkige beschouwer ten enenmale ont
gaat. 

ren wegens contributieschuld. Van bestuurszijde is herhaal
delijk contact met deze vereniging gezocht — zowel door de 
secretaris als door de penningmeester — maar tot heden 
kwam daarop generlei reactie. Na ampele bespreking wordt 
dit royement door de vergadering uitgesproken. *) 

Bij de rondvraag komt allereerst ter sprake de kwestie 
van de verminderde toeslag op de Luchtvaartfondszegels 
ten bate van de handel naar het buitenland. Men vindt al
gemeen het principe onjuist. Er zullen nadere inlichtingen 
worden ingcvvonnen. 

Ook de kwestie der eerste-dag-enveloppen komt nog eens 
ter sprake zowel de kwestie van het particulier monopolie 
als de slechte afstempelingen op deze stukken, waarbij en
kele misbaksels ter tafel komen. 

De heer De Veer wijst op het toenemend aantal falsifica-
ten ook op de veilingen. Spreker pleit voor het veilen van 
duurdere zegels, alleen als ze door een expert gekeurd zijn, 
en verzoekt het bondsbestuur contact op te nemen met de 
veilinghouders. De voorzitter zegt toe, deze kwestie te be
spreken met de heer Philips, voorzitter van de Neder. Verg. 
van Postzegelhandelaren. 

Het is intussen op slag van twaalven en daar niemand 
meer het woord vraagt, sluit de voorzitter onder dankzeg
ging deze vergadering. 

De Secretaris: 
K. E. KÖNIG. 

*) De achterstallige contributie is inmiddels voldaan, ter
wijl voorzitter en secretaris zich intussen met het bonds-
secretariaat in verbinding hebben gesteld. 

VERBETEKING. 
In ons verslag over de Bondsdagen 1954 te Vlissingen, 

schreven wij, dat de Hoofddirecteur der Posterijen, de heer 
Hofman mededeelde, dat binnenkort nieuwe postzegels van 
ƒ 2,50, ƒ 5,— en ƒ 10,— zouden verschijnen. Vanwege genoemde 
directeur wordt ons verzocht mede te delen, dat zulks on
juist is weergegeven, daar alleen van zegels van ƒ 2,50 en 
ƒ 5,— is gesproken en niet van een zegel van ƒ 10,—. Gaarne 
nemen wij acte van deze mededeling, waarvan de inhoud ons 
slechts kan verheugen. . H. R. 

Deze charme laat zich heel moeilijk beschrijven. Zij komt 
echter duidelijk naar voren in de unieke verzameling port-
zegels van een groot philatelist, Ir A. D. R. Verbeek. 

Teneinde nu enigszins een indruk te kunnen geven van 
deze belangrijke collectie, is het allereerst nodig iets te ver
melden omtrent de wijze waarop de drukvormen voor deze 
zegels tot stand kwamen. 

In 1870 werden in Nederland de eerste portzegels in boek
druk uitgegeven in de waarden 5 en 10 cent (̂ ). Vier jaar-
later (1874—1875) verschenen in Nederlands-Indië zegels van 
hetzelfde type in de waarden 5, 10, 15 en 20 cent. De twee
honderd losse cliché's, waaruit de drukvormen voor deze 
uitgiften waren samengesteld, bevatten elk een complete 
portzegel, d.w.z. de omranding plus de waardeaanduiding. De 
zegelvellen van deze emissies werden ineens in hun geheel 
gedrukt. 

In 1880 werd evenwel besloten een nieuwe soort portzegels 
in een groter aantal waarden te doen aanmaken, waarbij de 
tekening van de omranding dezelfde zou blijven als die der 
vroegere uitgiften. Voor de samenstelling van deze nieuwe 
drukvormen zou de firma Enschedé dus gevoegelijk nieuwe 
cliché's in de oude tekening hebben kunnen doen vervaar
digen. Dit gebeurde echter niet. Besloten werd voor de om
randing de reeds gebruikte cliché's alsmede de bestaande 
reservecliché's te benutten. Daartoe moesten echter de waar-
deaanduidingen worden verwijderd, i.e. uitgeboord. Twee
honderd van deze uitgeboorde cliché's nu werden volkomen 
willekeurig tezamen in een drukvorm verenigd. Deze druk-

lets over de Portzegelcollectie Nederland 1881 ^^^ van IrA.D. R. Verbeek 
Door Mej. E. Driessen. 
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vorm ä 200 zegels in blauw gedrukt, leverde de omrandingen 
der Nederlandse portzegels van 1881; in rood gedrukt leverde 
deze de omrandingen der portzegels van Ned.Indië 1882 en 
1892 (■'). Daarna werd door middel van een andere drukvorm 
de gewenste waardeaanduiding in zwart aangebracht. 

Nu waren voor de portzegels van de emissie 1870 (Neder
land) en 1874/75 (Ned.Indië) naar éénzelfde tekening vier 
gravures vervaardigd en de losse cliché's, nu door elkaar ge
bruikt, leverden dienovereenkomstig vier typen zegels. De 
typen I en II waren afkomstig van de portzegels van Ned.
Indiè 15 en 20 cent, type III (') dankte zijn bestaan aan de 
10 cent Nederland en aan proeven in de waarden 25 en 50 
cent, die niet tot uitgifte waren gekomen; type IV behoorde 
oorspronkelijk tot de 5 cent Nederland. 

De wijze nu waarop de cliché's over een drukvorm zijn 
verspreid, noemt men de zetting. In de oudst bekende zetting 
B {^) treft men 44 stuks type I aan, 43 stuks type II, 100 stuks 
type III en 3 stuks type IV (»). Raakten enige van deze 
cliché's nu door slijtage onbruikbaar, dan verving men die 
eenvoudig door een paar andere, dikwijls toevallig van een 
geheel ander type. Door zo'n clichéverwisseling ontstond 
echter ongewild een nieuwe zetting. Ook kon het gebeuren 
dat een drukvorm wegens een schoonmaakbeurt geheel uit 
elkaar werd genomen, gereinigd en weer in elkaar gezet. Ook 
dan had er, hoewel volkomen opzettelijk, weer een cliché
verwisseling plaats. Zo ontstonden er acht verschillende zet
tingen: B, A, Dx, Dy, H, E, F en G. 

Nu lag het wei zeer voor de hand, dal de cliché's bij het 
uitboren der waardeaanduidingen beschadigingen opliepen. 
Evenzeer is het begrijpelijk, dat hieraan door slijtage regel
matig nieuwe kleine mankementen werden toegevoegd. Deze 
grote en kleine clichéfouten, die op vele zegels worden aan
getroffen, maken niet alleen het platen mogelijk, maar zi.in 
bovendien belangrijk met betrekking tot het vaststellen van 
de chronologische volgorde van de omrandingen in het al
gemeen en die van de zettingen in het bijzonder. Toen de 
heer Verbeek besloten had de portzegels van Nederland 1881 
en de daarmede overeenkomende portzegels van Ned. Indië, 
Suriname en Curagao in alle waarden, zettingen, tandingen 
en kleurvariaties te gaan platen, stond hij daarmede voor 
een reusachtig werk. Het betekende namelijk dat er niet 
minder dan 49 platen van Nederland, 21 van Nederlands
Indië, 20 van Suriname en 18 van Curagao dienden te wor
den gereconstrueerd. Hierbij is echter het „Handboek der 
Postwaarden van NederlandschIndië, deel II" (') Ir Verbeek 
van onschatbare waarde geweest. Dit brengt namelijk niet 

' alleen de verschillende clichéfouten in beeld, maar het geeft 
bovendien precies aan welke zegels bepaalde fouten verto
I 3n en bij welke tanding en zetting en op welke rij van het 
vel deze te vinden zijn. Dit nu was een niet genoeg te waar
deren hulpmiddel. Toch betekende het ook weer niet dat 
Ir Verbeek de zegels nu maar voor het grijpen en het in
plakken had. Neen, allereerst moest hij trachten het beno
digde portzegelmateriaal te bemachtigen, waartoe hij vele 
postzegelveilingen, zowel in als buiten Nederland bezocht. Met 
binnen en buitenlandse handelaren nam hij contact op, ten
einde van deze zegels, liefst in strippen en blokken, onge
stempeld en gestempeld, zoveel mogelijk onder de ogen te 
krijgen. Tienduizenden zegels zijn dan ook door zijn handen 
gegaan. Vele duizenden werden doorgemeten, onder de loupe 
genomen, vergeleken en, dank zij zijn groot ordenend ver
mogen, met de uiterste nauwkeurigheid verwerkt en opge
zet. Zijn belangstelling richtte zich meer en meer op deze 
uitgifte. „Van de 1% cent Zetting E met korten afstand iV2 
heb ik nu 133 stuks van het vel bijeen gekregen", zo schreef 
hij op 1 Mei 1934 aan Dr L. Frenkel te Rotterdam, met wie 
hij gaarne over deze materie van gedachten wisselde en 
wiens oordeel hij op hoge prijs stelde. „Veel komt er den 
laatsten tijd niet bij". Zo groeide langzaam de ene plaat 
na de andere, kwam er tekening in de collectie. Nimmer ver
loor hij zijn doel uit het oog: plaatreconstructies, niet samen
gesteld uit do eerste de beste zegels met de typerende cliché
fouten, maar bestaande uit zegels van uitsluitend goede kwa
liteit. Mede door de onvermijdelijke „gave" zegels besteedde 
deze verzamelaar veel moeite aan het verkrijgen van blok
ken of strippen, waarmede hij tegelijkertijd de plaats der 
gave exemplaren kon aantonen. 

Vele vellen konden zo goed als geheel worden samenge
steld. Er bleven echter ook onvolledige, elk met een eigen 
geschiedenis. Zij spreken van schaars voorkomende waar

den en tandingen, van veel vergeefs zoeken naar spaarzame 
paren, strippen en blokken, van „gave" zegels, die zich niet 
■lieten platen. 

Van sommige waarden kreeg de heer Verbeek gehele vellen 
of flinke veldelen in zijn bezit. Grote en unieke veldelen van 
de 5 et en 10 et getand 12% : 12 c, de laatste afdrukken die 
van de zetting Dy gemaakt zijn en die alleen het Postmuseum 
bezat, trokken zijn bijzondere aandacht, daar het hierdoor 
mogelijk was de zegels van de zettingen Dy en H in dezelfde 
tanding van elkaar te onderscheiden. 

Met zijn verzameling bewijst de heer Verbeek o.a. de juist
heid van de theorie, dat de volgorde van het afdrukken der 
randen in het geheel niet behoeft overeen te komen met de 
aflevering der vellen aan de Controleur te Haarlem. Vroeg 
gedrukte randen komen soms voor bij latere waarden en 
perforaties. Tevens toont de collectie het belang van de druk 
der waardeaanduiding bij het platen, een punt, waaraan Dr 
L. Frenkel in 1932 in „Postzegelkunde en Postwezen" een 
uitvoerig artikel wijdde. Het onderscheid in kleur, papier 
en druk, dat de heer Verbeek bij de verschillende zettingen 
in eenzelfde tanding opmerkte, komt in de reconstructies 
"heel duidelijk naar voren. Ook het bestaan van verschillende 
drukken in eenzelfde zetting en tanding wordt bewezen, ter
wijl deze uitvoerige studie tevens de zeldzaamheid van be
paalde rijen aan het licht brengt. Zeer belangwekkend zijn 
de reconstructies van de beide drukken der 1% cent Neder
land, zetting E, tanding 12% : 12% met het typerende ver
schil in afstand tussen I en %. Ook de 10 cent van Suriname 
in de zetting Gl, met het zeldzame type II, trekt de aandacht. 

Al werkende stiet Ir Verbeek echter ook op puzzles. De 
vraag, hoe het kon dat hij de in 't Handboek aangegeven Ne
derlandse portzegel van 15 cent zetting H, tanding 12% : 12% 
nimmer aantrof, hield hem steeds bezig, zonder dat hij ooit 
het antwoord hierop vermocht te geven. Ook het zegel van 
20 cent zetting E heeft hij nooit gevonden. Evenmin had hij 
een verklaring voor de tanding 12% : 12 in plaats van 
11% : 12, die hij nu en dan op de eerste verticale rij bij de 
ƒ 1,— Nederland 12% : 12B zetting B aantrof. Was hier mis
schien toch een door het Handboek niet vermelde tanding 
12% : 12C in het spel? 

Uit de schat aan materiaal, die hem in de loop der jaren 
in handen kwam, stelde hij een tweede opmerkelijke col
lectie samen. Deze, thans in het bezit van het Postmuseum, 
laat ongebruikt en gebruikt in alle waarden in de vier typen 
de bekendste plaatfouten der portzegels 1881 zien bij ver
schillende zettingen, tandingen en kleurvariaties. 

Deze beide uitzonderlijke en onovertroffen collecties vor
men een blijvende herinnering aan een eminent verzamelaar, 
die de Philatelie, die zijn hart had, op zo onnavolgbare wijze 
heeft gediend. 
(') Deze verzameling omvat tevens de met de Nederlandse uitgifte 1881 over-
eeenkomende portzegeli van Ned.-Indië j882 en 1892, Suriname 1886 en 1892 en 
Curafao 1889 en 1892. 
(̂ ) Het ontwerp va i de rand was van J. A. Schmidlin, het ontwerp van de 
waardeaanduiding van Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem 
(̂ ) In paars en groi,n respectievelijk de omrandingen der zegels van Suriname en 
Curasao. Deze werden echter gedrukt in vellen van 100 stuks, zodat de boven
ste of de onderste helft van een drukvorm werd gebruikt. 
(*) Ook in type III worden geringe verschillen aangetroffen, die tot splitsing in 
a, b en c kunnen leiden. Deze verschillen zijn echter zó miniem, dat men ze in 
het algemeen negeert en slechts van type III spreekt. 
(^)Zetting B is de oudste en het schij'nt logisch die A te noemen. Aangezien 
echter de heer J. E Bohlmeyer in het Ned. Tijdschrift voor Postzegelkunde 
Jrg. 12, blz. 50, deze zetting het eerst met B heeft aangeduid en ook volgende 
artikelen deze aanduiding behielden, zou het tot verwarring leiden indien hierin 
verandering werd gebracht. 
(*) Type IV, afkomstig van de 5 et Nederland, was het meest beschadigd, viel 
daardoor het eerst uit en wordt dus het minst op zegels aangetroffen. 
(") De uitvoerige beschrijving der postzegels in dit Handboek werd verzorgd 
door de heer P. W. Waller (1869—1938). 

. A3'"\&fV:^ BEKIJKT u w POSTZEGELS 
i iUF^^'JlCli i 'd ONDER HET GENOT VAN 

EEN FIINE PIJP TABAK. 

Vraagt daarom Uw winkel ier 

V. ROSSEM s TROOST 
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NEDERLAND 
Redacteur: J. Eügenraam, Nieuwe Haven 123a, Schiedam. 

DE 1 GULDEN IN NIEUWK UITVOERINO. 

In aansluiting op het door 
ons in ons vorige nummer op 
)lz. 221 gemelde betreffende 
Ie uitgifte van een postzegel 
an 1 gulden in nieuwe teke-

üng, kunnen wij thans hierbij 
Ie afbeelding van dit zegel 

UNIE SXATUUT-ZEGELS. 
Hoewel bij het t e r perse gaan van dit blad ons nog geen 

berichten uit officiële bron hebben bereikt, hebben wfl ver
nomen dat ter gelegenheid van de bevestiging van het S ta 
tuu t voor het Koninkrijk door H. M. Koningin Jul iana, he t 
geen op 15 December 1954 in de Ridderzaal te 's-Gravenhage 
zal plaats hebben, op die dag voor de Unie-gebieden bijzondere 
postzegels zonder toeslag zullen worden uitgegeven. Deze 
zegels zouden het por t re t van H.M. de Koningin vertonen, 
waaromheen de namen van de Unie-staten staan vermeld. 

Ook zou hiervoor door de Handelaren-vereniging een spe
ciale eerste-dag enveloppe worden uitgegeven, waarvoor door 
de P.T.T. een speciale eerste-dag afstempeling zou worden 
verzorgd. 

Indien een en ander inderdaad het geval is moeten wij onze 
verwondering ui tdrukken, dat 5 dagen vóór de uitgifte van 
de zijde der P.T.T. hierover geen gegevens zijn verstrekt . Wij 
hopen met, dat we in Nederland voor philatelistische ver ras
singen worden gesteld, zoals ook wel in Frankrijk is geschied 
en daar de grote ontevredenheid der Philatelisten en hande 
laren verwierf. 

KINDEKZEGELS 1954. 
Omtrent de vellen van de Weldadigheidszegels Voor he t 

Kind, uitgegeven op 15 Nov. jl., kunnen we de volgende bij
zonderheden melden: 
vellen van 100 zegels met telcijfers 1-10 en 10-1 
margeperforatie 

2 cent 
5 „ 
7 „ 

10 „ 
25 „ 
dl 

links 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 

boven 
dl 
dl 
dl 
dl 

1 gat 

rechts 
dl 

nd 
nd 
nd , 
dl 

onder 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 

doorlopend 
nd = niet-doorlopend 

De ponsgaten in de vellen zijn resp.: 
2 cent: af geknotte kegel 
5 „ : segment met rechte onderzijde 
7 „ : segment met gebogen onderzijde 

10 „ : vierkant 
25 „ : driehoek 

NIEUWE ETSING-/PLAATNÜMMEBS. 
(Opgave 1 September—31 October 1954). 
Frankeerzegels Kon. Ju l iana 10 ct. LR 13 

15 ct. LR 3 
„ „ ƒ 1,— (nieuw) plaatnr . 1. 

Weldadigheidszegels Voor het Kind uitg. 15-11-1954 
voor alle waarden etsingnr. 1. 

FRANKEERZEGEL 5 ct., type v. Krimpen met 
ONGETANDE BOVENBAND. 

De heer J. M. v. d. Bogaard te Hilversum zond ons t e r k e n 
nisname een zéér interessante perforatiefout, nl. de 5 et. v. 
Kr impen met ONGETANDE bovenrand. Om de een of ande re 
reden moet tijdens de perforatie van het vel de laats te kamin-
slag niet zijn doorgeslagen, waardoor de bovenrand ongetand 
is gebleven. Volgens de berichtgever is tot nu toe slechts één 
zegel achterhaald. Naa r onze mening moeten in to taa l 20 
s tuks van de waarde met ongetande bovenrand aan de lo
ke t ten van het postkantoor te Hilversum zijn verkocht . 

Inmiddels ontvingen wij, nadat bovenstaande reeds was ge
schreven, van de firma Auf der Heide's Postzegelhandel t e 
Hilversum bericht, voor welke mededeling wij deze f irma 
dank zeggen, dat van bovenbedoelde tandingafwijking circa 
12 s tuks achterhaald zouden ziJn. 

ZOMERZEGELS 1951. 
Bovengenoemde firma deelde ons eveneens mede, da t van 

de 20 + 5 cent Zomerzegels 1951 (Hand. cat. no. 567) een t y 
pische kleurvar iant voorkomt. De meest voorkomende k leur 
heeft een grijsblauwe t int ; een andere nuance „helderblauw" 
moet echter schaarser zijn. 

KONINGIN JULIANA E N FACE. 
De heer Th. C. van St ra ten te Amsterdam zond ons t e r 

inzage een verticaal paar t je van de 10 cent, uitgifte 1949-52 
(Koningin Jul iana en face) met interessante papierlas. Door 
de dubbele papierlaag, reikend tot de halspartij van het bo-
venzegel, viel de druk in twee delen. Bovenste zegel bedrukt 
tot de halspartij , de rest blanco; onderste zegel dubbeldik 
papier, overlopend tot de halspartij van het bovenzegel. 

LUCHTVAABTFONDS 1954. 
Van de heer P . J. Diepen te Den Bosch zagen wij de 

10 + 4 et. Luchtvaartfonds 1954 met de druktoevalligheid wit 
stipje op voorhoofd. 

NED. NIEUW-GÜINEA, UNIE-STATEN EN 
REP. INDONESIA. 

Redac teur : A. J . Uylen, Herrn. Hei jermanslaan 6, E indhoven . 

SURINAME 
AANVULLINGSWAARDEN. 

Op 1 December jl. zouden aanvul l ingswaarden verschi jnen 
op de zgn. Caribische serie (Spec. Cat. nos. 297-300) en wel : 

2Vz et. v isserman in boot 
5 et. gezicht op bauxie tmijn 
6 et. vlot, de r ivier afvarend 

12% et. Sur inaamse vis „Kwie-kwie" 
15 et. Ara -papagaa i 
17% et. gordeldier 
25 et. leguaan. 

NOG VERKRIJGBARE ZEGELS. 
Ter aanvul l ing op het gepubliceerde in het O c t o b e r n u m -

mer geven wij hierbij de n u m m e r s (volgens Spec. Catalogus) 
e'er nog verkr i jgbare zegels. Het blijken dus geen complete 
series te zijn die nog aan het loket verkr i jgbaar zijn 
Nos. : 167, 230-232, 234, 236-238, 240-243, 244-246, 249-254, 

257-258, 261-266, 268-273, 285-290, 292, 294, 295-296, 
297-300, 304-307. 

Luchtpost no. 32. 
Po r t nos.: 21-23, 25-26, 28, 30-31, 40-46. 

STEMPELS 
Redacteur: A van der Willigen, Laan van Poot 194, 's-Gravenhage. 

Frankeermachines . 
In een dienstorder van 13 October jl. is vermeld, dat de — 

vermoedelijk slechts drie — hier te lande gebruikte Sa tas -
frankeermachines (Fi-ans fabrikaat, dat werd geïmporteerd 
door de firma W. Dotsch te Groningen) buiten gebruik zijn 
gesteld. 
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De in de Francotyp- en Postal ia-frankeermachines tot voor 
kor t nog steeds gebruikelijke Arabische maandcijfers in de 
da ter ing zijn i n d e nieuw-afgeleverde machines thans gewijzigd 
in Romeinse maandcijfers, zoals in de gewone poststempels 
en de overige soorten frankeermachines reeds lang gebruike
lijk was. 

Typenraderstempels. 
1-10-1954 Opgeheven de poststations: Ellemeet, Kerkwerve 

en Serooskerke (Schouwen-Duiveland). 
1-11-1954 Hulppostkantoor Noorbeek (Lb.) werd poststation. 

15-11-1954 Gevestigd: Postagentschap Hoensbroek-Treebeek 
Wvjenweg. 

16-11-1954 Hulppostkantoor Vrouwenparochie (Fr.) wordt 
poststation. 

1-12-1954 Gevestigd: Postagentschap Heerlen-Beersdal. 

Veldpost. 
In aansluiting op het reeds in het vorige nummer vermelde, 

kunnen wU nog mededelen, dat op 4 en 5 November 11.000 
man der derde divisie onder de wapenen kwamen, terwijl op 
18, 19, 20 en 22 November de resterende 7.000 m a n van deze 
divisie voor herhalingsoefeningen in West-Duitsland onder de 
wapenen moesten komen. Voor deze oefeningen waren blijk
baa r de veldpostkantoren NAPO 201 en NAPO 231 van 19 Oc
tober t /m 9 December jl. in werking. Pas met ingang van 
8 November namen deze kantoren ook aangetekende s tukken 
t e r verzending aan. 

Merkwaardig is overigens, dat uit ontvangen s tukken bleek, 
dat beide kantoren dezelfde veldpoststempels (Nrs. 14 en 34) 
gebruikten, zodat zij wellicht aan weerskanten van e M tafel 
waren opgesteld! 

LUCHTPOST 
Redacteur: J. C. E. M. Dellenbag, Statenweg 172c, Rotterdam-C 2. 

NEDERLAND. 
„Postillon d'Amour"-vlucht 31-10,54. 

De met deze vlucht vervoerde stukken dragcm AS Sydney 
5 November, 1954, 10.30 p.m. 

Wij zagen ook Belgische en Luxemburgse post me t de spec, 
afstempeling. 

BELGIË. 
Brussel-Lourdes 14-7-'54. 

Ter aanvulling op het betr. bericht in ons Octobernummer 
(blz. 178), delen wij hierbij nog mede, dat op dezelfde öag 
ook de Ie retourvlucht plaats vond; deze stukken dragen géén 
spec, afstempeling. VS. Lourdes 14-7'54-12H en AS Brussel 
14-7'54-22. 

Zowel voor de heenvlucht als voor de terugvlucht werden 
door de Sabena speciale enveloppen beschikbaar gesteld. 

Brüssel-Stut tgart 3-10-'54. 
Ook voor deze vlucht (vermeld op blz. 222 in ons November

nummer) gaf de Sabena spec, enveloppen uit. 

FRANKEER PHILATELISTISCH 

ARGENTINIË. 
Het 35-jarig bestaan van de K.L.M, op 

7 October jl. heeft men in Argentinië 
herdacht door op de luchtpoststukken, 
die op 10 October jl. met het KLM-vlieg-
tuig uit Buenos-Aires werden verzonden, 
een speciale afstempeling (in rode Itleur) 
te plaatsen, die dit feit memoreert . 
Hierbij geven wij een afbeelding van deze 
spec, afstempeling (verkleind). 

De s tukken dragen AS Luchthaven 
Amsterdam Schiphol H.X.'54-16. 

MADAGASCAR. 
Madagascar-Tromelin v.v. 

In Juli jl. voerde de Air F rance een luchtdienst uit van 
Madagascar naar het eiland Tromelin, een meteorologisch 
station in de Indische Oceaan. De stukken dragen op de voor
zijde een 4-regelige kaststempel (in zwarte k l eu r ) : „Première 
Liaison/Aerienne/Madagascar Tromelin/juillet 1954". (De da
tum vóór „juillet" is met een zwart blokje overdrukt) . 

Op de achterzijde van de enveloppe staat een stempel (in 
zwarte k leur ) : „Tromelin/31 juillet 1954/Station Météorolo-
gique/Frangaise", alsmede (voor de terugvlucht) een kast
stempel (in zwarte k l e u r ) : „Première Liaison/Aerienne/Tro-
melin Madagascar". AS Tananar ive l/8'54. 

VERENIGDE STATEN VAN A M E R I K A ! 
Helicopterpost. 

Ter completering van ons bericht in het November-nummer 
(blz. 223) delen wy -hierbij nog mede, dat de stukken van de 
heenvlucht de volgende afstempelingen dragen: 

Newark-Monticello. VS. J u n 7, 1954-8.30 AM, AS. Jun 7, 
1954-2.30 PM. 

Newark-Liberty, idem, idem. 
Op de linkerhelft van de enveloppen staat (gestencild): 

„Scheduled Transport/Helicopter Service/Liberty/Monticello/ 
Via Jennie Grossinger/Airfield/afb. route en helicopter/New 
York City/Via Newark/Airport", vermoedelijk privé). 

POSTSTUKKEN 
Redacteur: J. H. Broekman, Hoflaan 25, Bergen (N.H.). 

NEDERLAND. 
Aerogramme. 

Van het luchtpostblad van 30 cent, blauwgrijs, type Hartz, 
Koningin Juliana, verscheen een nieuwe oplage. De bovenste 
strook werd links en rechts iets meer uitgesneden en bedrukt 
met „Ouvrir ici/Hier openen" links en rechts geflankeerd met 
opgaande pijlen. 
Briefkaarten. 

Behalve de briefkaarten van 6 en 7 cent zouden nu ook aan 
sommige postkantoren reeds verkrijgbaar zijn de briefkaarten 
van 15 cent, enkel en met betaald antwoord. 
Arbeidslijsten. 

Hier en daar schijnen reeds de arbeidslijsten in het nieuwe 
type met briefkaarten van 6 en 7 cent verkrijgbaar te zijn. 
Zodra exemplaren ons getoond zijn, zullen we uitvoeriger 
melding maken. 
Po.stbewljs. 

Nieuw verscheen een postbewijs met zegelafdruk van 6 cent, 
cijfertype, lichtgrijs. 

NIEUWE UITGIFTEN 
Diverse post/egels werden ons ter reproductie afge

staan door de postzegelhandel K. Beunder te Krimpen 
aan de Lek, Postbus 13. 

EUROPA 
B e l g i ë . 

Op I December j i . verschenen de jaarlijkse zegels met 
toeslag ten bate van de t .b .c .-bestr i jding. Het zijn 6 
zegels, waarvan 4 in klein formaat en 2 in groter for
m a a t . Zij werden ontworpen door de kunstenaar J . van 
Noten te Brussel en gegraveerd door L. Janssens te 
Mechelen, terwijl de druk werd verzorgd door de Zegel-
dienst te Mechelen. De vier laagste waarden geven een 
afbeelding van een kinderkopje en werden gedrukt in 

vellen van 50 zegels. De 2 hoogste waarden geven een 
afbeelding van een schilderij van Anto-Carte, voorstel
lende , ,De blinde en de l a m m e " , thans in het bezit van 
Mevr. Lacroix te Brussel. Zij werden gedrukt 111 vellen 
van 30 zegels .Frankeergeldigheid tot 30 September 
1955- De waarden en kleuren zijn: 
20 c + 5 c groen i 50 fr -f 50 c violet 
80 c + zo c grijs 2 fr + 75 c rood 
1.20 fr + 50 c bruin 4 fr + i fr Mauw 

De schilder Anto-Carte werd in 1886 te Bergen ge
boren en overleed in 1953 te Brussel. Hij schiep zeer 
merkwaardig en persoonlijk werk op verschillend ge
bied , zowel godsdienstige onderwerpen als mystieke 
samenstellingen, volks taferelen en landschappen. Ook 
maakte hij zgn. kartons voor tapijtwerk en een muur
schilderij (abdij van Orval) . In 1932 volgde hij aan de 
Academie voor Schone kunsten te Brussel zijn vroegere 
leermeester. Constant Montald, op en in 1951 werd hij 
opgenomen in de Koninklijke Academie van België als 
l id. Werk van hem wordt aangetroffen in diverse musea 
o .a . te Brussel, La Louvrière, Bergen, Parijs, Venetië, 
Bern, Barcelona en steden in de U.S.A. zoals Brooklyn 
en Pi t t sburgh. 

In de serie spoorwegzegels verschenen in de nieuwe 
tekening van s ta t ions : 

1 fr geeloker, station Brussel-Noord 
2 fr grijs, idem 
3 fr groen, idem 

60 fr violet , station Brussel-Kapel 
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D U I T S L A N D 
WestBerlj in. 

meld in ons Septembernummer. 

D e n e m a r k e n . 
Op i 8 Nov. j l . 

verschenen in de 
serie „looo jaar 
koninkri jk" 2 ze
i^els in gelijk for
maat als de vori
ge uitgiften in 
deze serie. De 
zegels zijn ont
worpen door Pr i 
mus Nielsen en 
gegraveerd door 
Bent lacobsen. 

Het zijii d( / ( . 
10 lore) groen, gaiiientoren te Vordingsborg 
60 „ blauw, kasteel te Spot t rup . 

Finland. 
Op 7 December j l . verschenen hier de jaarlijkse zegels 

met toeslag ten bate van de t .b.c.bestr i jding. Zij zijn 
wederom ontworpen door de reeds met pensioen gegane 
artiste Signe HammerstenJannson, de gravering werd 
door andere artisten verzorgd. De zegeh geven dit laar 
afheeldmpien van insecten, en zijn: 

-i 
2&SUOM1 
* a FINLAND 

jg j l^^ ,^ .^ , 

10 + 2 (Mk) ll.imbii liicoium. gravei ing \ a n S Ronn
berg; oplage 500.000 stuks 

15 + 3 . ' Panassius apoUo; gravering van B . Ek
holm; oplage 400.000 stuks 

25 + 5 .» Aeschna juncea; gravering van R Achrén; 
oplage 400.000 s tuks . 

Frankrijk. 
Op 18 December a .s . zullen het eerst te Mulhouse de 

beide Rode Kruiszegels voor 1954 verschijnen. Beide 
zegels zijn in het bekende staande langwerpig formaat 
der Franse zegels en geven afbeeidmgen resp. van een 
moeder met kmd (onderschrift: Maternité) en van een 
meisje met duiven (onderschrift Jeune fille aux colom
bes) . De waarden zullen zijn: 
J2 fr + '1 fr en IS fr + S fr 

Van de in ons voiige nummer aangekondigde en in
middels verschenen zegels als aanvull ing van de zgn. 
wapenserie geven wij hierbij de afbeelding. 

H o n g a r ^ . 
Op 17 October j l . verschenen 2 postzegels ter her

denking van de 50jarige sterfdag van de schrijver Mör 
Joka i (1825—1904), beide zegels in gelijke tekening met 
afbeelding van diens portret . De zegels zijn vervaardigd 
in plaatdruk op papier met watermerk 5puntige ster. 
Het ontwerp is van Nagy Zoltan; zegelmaat 26 X 37 
m m ; tand ing Ï214 : i i %  Het zijn; 
60 ft. grii=ïolijf; 1 F t . violetrood 

Tergplegenheid van de Dag van de Postzegel verscheen 
een zegel in gelijke afbeeldmg in een miniatuurvelletje 
van 51 X 71 mm in de waarde i ft + 4 ft blauw, welk 
velletje alleen te verkrijgen was tegen inlevering van 
een toegangskaart voor de op gemelde dag gehouden 
postzegeltentoonstelling te Budapest . 

Een officiële eerste dag enveloppe met speciale af
stempelmg werd voor deze zegels eveneens verkrijgbaar 
gesteld. 

XXVM.BÉIYEONAP 

;fetiilf|fti;a: 

M A B É O S 2 

I ta l ië . 
Op 28 Ottober j l . verscheen een posizegti ter her

denking van Carlo Lorenzini (1826—1890), de schepper 
van de thans ook uit de film zo bekend geworden 
, , P inocch io" . door Walt Disney meesterlijk weer
gegeven. Dit zegel werd in rasterdiepdruk vervaardigd 
in de Staatsdrukkerij te Rome in langwerpig s taand 
formaat der Italiaanse bijzondere postzegels. Het is 
een zegel van 25 L . rood, met afbeelding van Pinocchio, 
waar kinderen naar op/ ien . 

L i e c h t e n s t e i n . 

;.'M 

20 

Op 16 December van di t 
jaar verschenen ter afslui
ting van het Mariale jaar 
3 postzegels, alle met 
dezelfde afbeelding van 
een in hout gesneden 
moedergods, werk ui t 
de 2e helft der 14e eeuw, 
dat zich in het lands
miisenm te Vaduz bevind t . 
Het ontwerp en de gra
vering zijn van Karl 
Bickel te Walenstadt
berg. De plaatdruk is 
verzorgd door de P . Ï . T . 
drukkerij te Bern in 
vellen van 20 zegels. 

M o n a c o . 
Behalve de reeds door ons aangekondigde Dr Schwei

zerpostzegels staat ook nog een postzegel in groot 
formaat in de waarde van 100 fr op het programma, 
zulks ter gelegenheid van de 25ste Rallve van Monte 
Carlo. 

De kleine zegels, uitgifte 1951, met afbeelding van 
een ridder te paard , worden in hun serie aangevuld met 
een zegeltje in de waarde van 6 fr rood, terwijl de reeds 
verschenen waarden 5, 8, 15 en 30 fr in gewijzigde 
kleuren zullen verschijnen n l . resp. violet, geelbruin, 
blauw en groen. 

N o o r w e g e n . 
Ter herdenking van het 100jarig bestaan van de 

openbare telegraaf in di t land verschenen op 10 Deo. j l . 
3 postzegels, ontworpen door Johs Haukiand en in 
rasterdiepdruk vervaardigd bij Emii Moestue A/S te 
Oslo; zegelmaat 21,1 x 27,4 m m , tanding 13. 

De zegels 7i)n als volg! ■ 

20 (ore) groen, portret van Carsten Tank Nilisen, de 
stichter van de telegraafdienst en directeu'
daarvan van 1855 tot 1892. De in de zegelrand 
verwerkte Morsetekens luiden: Telegrafverkets 
forste direktor . Oplage 3 millioen; 

30 (öre) rood, radiomasten te Tryvasshogda bij Oslo 
In de rand zijn televisieantennes afgebeeld 
Oplage 8 millioen. 

55 (ore) blauw, een lijnwerker op tocht langs telegraaf
lijnen. Oplage 3 mill ioen. 

De eerste telegraaflijn verbond Drammen met Oslo 
en werd successievelijk doorgetrokken tot zij in 1870 tot 
Vardö l iep. In 1923 kwam de eerste radiouitzending tot 
stand en in 1954 de eerste televisiezending, hetgeen 
alles tot het departement van de telegraaf behoort 
Hierbij zijn thans in totaal 17.000 personen werkzaam. 

Oostenrijk. 
Het zgn. Kerstzegel zal dit jaar een herdiuk zijn van 

dat van het vorige j aa r , doch in gewijzigde kleur, d . b l . 
Het 150jarig bestaan van de Staatsdrukkerij te Wenen 

zal worden herdacht op een postzegel met afbeeld mg 
van het wapen van Oostennjk in de natuurlijke kleuren . 

Het zegel van de Dag van de Postzegel, waaromtrent 
nadere gegevens nog ontbreken, zal in de waarde 
I S + 25 gr. zijn. 

P o l e n . 
Op 8 November j l . ver

schenen 3 postzegels ter gele
genheid van het 5e In terna
tionale Chopinmuziekcon
coiirs. Dezegels , alle in gelijke 
afbeeld ing van de kop van 
Chopm waarnaas teen vleugel
piano, zijn in rasterdiepdruk 
vervaardigd met zegelafme
ting 25,5 X 31,25 m m . op 
papier zonder watermerk en 
met tanding 12% X 12^2

Het zijn de zegels: 
45 gr donkerbrum, 6ogr donUcigroen, i Zl donkerblauw. 

Portuöal 

I 

mëêmtömm' 1 

Hun 
:. ..:..i 

Op 17 November j l . ver
schenen 2 postzegels ter her
denking van het 150 jarig be
staan van de Portugese Mili
taire school. Het zijn: 
I F . bruin en groen, 

oplage 4 /̂2 millioen 
3 F . 50 blauw en groen, 

oplage y« millioen 

R o e m e n i ë . 
Eerst nu bereiken ons de berichten omtrent enkele 

reeds in Jul i en Augustus j l . uitgegeven zegels. In j u l i 
werd de 5e verjaardag van de bijstandskas op een tweetal 
zegels herdacht , n l . : 
20 b . violet , arbeider stort geld voor de kas; 
55 b . brumrood, herdenkingsplaquette ter gelegenheid 

van het 5jarig bestaan der kas . 
Op 15 Augustus j l . werd het eeuwfeest van de geboorte 

van dokter Victor Bebes herdacht op een postzegel van 
55 b rood, portret in ovaal waaronder een lauwertak. 

Op 19 Augustus j l . was de Dag van de Marine de 
aanleiding tot de uitgifte van een postzegel van 55 b 
blauw, matroos en oorlogschip. 

De loe verjaardag van de bevrijding van Roemenie 
(2381944) was eveneens aanleiding tot de uitgifte van 
een postzegel van 55 b . karmijnrose en lila, met afbeel
ding van een soldaat . 

Op 6 September j l . was 10 jaar Roemeens geschrift 
de aanleiding tot de uitgifte van een serie van 4 post
zegels n l . : 
20 b . ultramari jn, cultureel verblijf 
38 b . violet , operagebouw 
55 b . bruinl i la , gebouw van de Scanteia (krant) 
I L . 55 granaa t , radiogebouw. 
R u s l a n d . 

Het eeuwfeest van de verdediging van Sebastopol was 
aanleiding tot de uitgifte op 17 October j l . van een drie
tal postzegels, n l . : 
40 k. groen, grijs en zwart , monument ter herdenkmg 

van de gezonken schepen gedurende het beleg 
60 k. bruinrood en grijs, portretten van 5 helden uit 

deze strijd 
I R. bruinrood en olijf, admiiaal Nakhimoy, verde

diger van de s tad . 
Saargeb ied . 

Op 15 November j l . verschenen hier de jaarlijkse 
Volkshilfezegels, ook di t jaar weer met afbeelding van 
kinderen, n l . : 

5 + 3 f rood, meloenetende knaap, ontleend aan 
een schilderij van Murillo (1618—1682) in 
het Beierse Staatsmuseum te München; 

10 i 5 f. donkergroen, Maria de Medici, dochter van 
Cosimo I , naar het schilderij van Agnolo 
Bronzini (1503—1572) in het Ufficimuseum 
te Florence; 

15 + 7 f■ violet . Baron Kniil von Maucler, naar het 
schilderij van Johann Friedrich Dietrich 
(1787—1846) in de stadsverzameling van 
Biberarh 

itiif ÏÉ I llii*i«iiÉi n ^ i laaJJjyJMMMMÉ^^^É 
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T r i e s t A . 
De beide in ons vorige num

mer gemelde zegels van Italië 
uitgegeven ter gelegenheid van 
het mtern . politiecongres ver
schenen nog met de bekende 
opdruk AMGFTT voor het ge 
bied van Triest , hoewel dit 
gebied reeds een deel v.m Italië 
is geworden, zodat feitelijk van 
provinciale zegels sprake is. 
Hoe het hier verder zal gaan is 
nog niet bekend. De in dit num
mer gemelde Pinocchiozegels 
van I ta l ië zijn wel van boven
genoemde opdruk voorzien maar 
nog niet uitgegeven. 

Tries t B . 
De 500 D . luchtpost van Yougo Slavic verscheen voor 

di t gebied in gewijzigde kleur, n l . oranje alsmede met 
de opdruk STT VUJNA. 

Ook de door ons reeds bij Yougo Slavie gemelde post
zegels uitgegeven ter herdenking van de 150e verjaardag 
van de Servische opstand, verschenen voor dit gebied 
eveneens met bovengemelde opdruk en in gewijzigde 
kleuren, n l . : 
15 D . wijnrood, geeloker en viole tblauw; opdr, zwart 
30 D . blauw, bruinviolet , en zalmkleur; opdr . blauw 
50 D . sepia, rood en geeloker; opdr . blauw 
70 D . groen en donkerbruin; opdr . rood. 

T s j e c h o  Slowakije . 
Op 6 November j l . verschenen 3 postzegels ter gele

genheid van de herdenking van de Tsjechoslowaakse 
Sovjetvriendschap, De zegels zijn ontworpen door 
Vaclav Fia la . Zij werden in plaatdruk vervaardigd in 
de P.T.T.drukkeri j te Praag in vellen van 50 zegels 
met zegelbeeldmaat 23 x 40 mm en zegelmaat 27 x 44 
ram. tanding i i ' o De ?ef:rfK 7nn 

30 h . l ichtbruin, uitwisseling van ondervindingen 
van SovjetIandbouw; zegelgra vering van 
Bohad Roule 

60 h . blauw, uitwisseling van ondervindingen van 
Sovjet industr ie; gravering van Jaroslav 
Goldschmied 

2 Kcs. steenrood, culturele samenwerkmg met de 
Sovjetunie; gravering van J indra Schmidt . 

De eerstedag enveloppe werd ontworpen door Fiala 
en de gravering geschiedde door Ladislav J i rka . 
Turkije . 

Op I November j l . verschenen 6 postzegels in 3 ver
schillende tekeningen voor de luchtpost . Zij werden in 
rasterdiepdruk vervaardigd door de Staatsdrukkerij te 
Rome in vellen van 50 zegels, op papier zonder water
merk , met zegelafmeting 40 x 24,5 mm en tanding 
14 X T4!4 r)f 7Pize]'^ 7iin ■ 

5 K. blauw en steenrood, luchthaven Yeselkoy 
20 K . „ „ oranje, ander gezicht op zelfde lucht

haven 
35 K . ^ „ groen, luchthaven Ankara 
40 K . „ „ rood, als 5 K . 
45 K . „ „ violet , als 20 K . 
55 K . „ „ zwar t , als 35 K . 

De oplagen zijn resp. 5, 5, 2, i ^ , ^ en ^ mill ioen. 
V a t i c a a n s t n a t . 

De 200jarige inwijding van 
de basiliek van St . Fran
ciscus van Assisi was aan
leiding tot de uitgifte van 2 
postzegels met afbeelding van 
deze kerk en in de waarden: 
20 L. violetgrijs en 35 L. 
b r u i n . 

De basiliek werd ingewijd 
dooi Benoit XIX en werd verheven tot de rang van 
pauselijke kapel . 

Op 8 Nov. j l . verschenen 5 post
zegels voor de gewone post met 
afbeeldingen van oude rotsteke
ningen. Het ontwerp voor deze 
zegels is van Jürgen von Konow; 
de gravering van de 65 en 75 ore 
is van Sven Ewert , die der andere 
waarden is van de hand van de 
zegelontwerper. De waarden zijn: 

75 (ore) bruin 
90 „ blauw. 

50 (ore) grijb 
60 „ rood 
65 „ oJijfgroen 

B U I T E N E U R O P A 
Afghanis tan . 

De nationale dag van Pasthounistan werd op 2 post
zegels herdacht, n l . : 

35 p . donkerbruin, man , vrouw en vlag 
125 p . melkblauw, idem. 

A l g i e r s . 
De beide Rode Krutszegels verschenen op 30 October 

j l . Het ontwerp is van Pie l . De zegels zijn: 
12 f. + 3 f. grijsblauw en rood, pleegzusters en zieken

huis Verdun te Algiers 
15 f. + ■) f. violet en rood, ruïnes van de Djemila. 

Op 12 November j l . verscheen 
het eerst te Bóne de in ons 
Octobernummer aangekondigde 
postzegel ter herdenking van 
de kerkvader Augustinus 
fï54—430), bisschop van Hip
po. Hij werd tot het gods
dienstige leven aangetrokken 
door de predikingen van de 
heilige Ambrosius en werd zelf 
een van de beroemdste kerk
vaders . 

ï5 f. donkersepia, afbeeldmg 
van Augustinus en op de achter
grond de basiliek van Hippone. 
Het ontwerp en de gravering 

van dit zegel zijn van Decaris. 
Ten bate van de slachtoffers van de aardbeving te 

Orealsville en omtrek zullen 6 postzegels met toeslag 
verschijnen. Het ontwerp voor deze zegels en de grave
ring zijn resp. van Mazelin, Pheulpin en Serres. De 
zegels zullen zijn: 
12 f. f 4 f. getroffen gebouwen 
15 f. f 5 f idem 
18 f. 1 6 f. hulp aan slachtoff'.rs 
20 f. f 7 f. idem 
25 f. + 8 f. gewonden transport 
30 f. f 10 f. idem. 

A u s t r a l i ë . 
Wij geven hierbij de afbeelding 

van het zegel van 2 S. dat op 
I December j i . reeds verscheen om 
de aandacht te vestigen, vooral 
van het bui tenland, op de Olym
pische Spelen welke in November
December 1956 te Melbourne zul
len worden gehouden. De afbeel
ding op het zegel is ontleend aan 
het betreffende reclame postbiljet . 
De zegelafmetingen zijn 24,05 x 
37,5 m m ; kleur blauw, papier 
ronder watermerk; druk in vellen 
van 80 zegels. 

Brazi l i ë . 
Het in ons vorige nummer gemelde en afgebeelde 

zegel blijkt te zijn uitgegeven ter gelegenheid van het 
loojarig bestaan van het Ins t i tuu t Benjamin Constant. 
Dit inst i tuut is een zgn. bl indenmst i tuu t waarvan ge
noemde persoon de stichter was. Dit is echter niet de 
bekende Franse'schrijver van die n a a m , doch zijn het 
de voornamen van de afgebeelde persoon, die voorts 
genaamd is Botelho de Magelhaes (1839—1891), wiens 
portret reeds eerder op de postzegels van di t land voor
komt . Ook in de politiek was hij een grote figuur en 
maakte hij deel uit van het eerste republikeins bestuur. 
Het vermelden van alleen iemands voornamen geldt 
hier als een bijzondere onderscheiding. 

In September j l . verscheen een postzegel van 0,60 CrS, 
roselila, ter gelegenheid van de overbrenging van het 
stoffeliik over^irhot van .Mi^i.i F'ores t a Brasilcira 

« * CORREiO • 
(é .^.0.61! i 

.  ^  .   ^ ^  ^ , f  . ^ . ^ . ^   > ^ ^ ^ _ . > . 

A u g u s t a " . 
Op 6 October j l . werd de 150ste verjaardag van de 

geboorte van admiraal Barroso op de postzegel herdacht . 
Het zijn de zegels: 
0,40 CrS. bruinl i la , zeeslag bij Riachuelo (naar een 

schilderij van Victor MeireÜles). 
60 ets . violet , portret van Barroso 

Op 8 October j l . volgde een postzegel ter gelegenheid 
van het i e medisch wereldcongres voor homoeopathie, 
dat te Sao Paulo werd gehouden. Het is: 
2,70 CrS. donkergroen, portret van Samuel Hahne

mann (1755—1843), vader van homoeopa
tische leer. 

B r i t s G u i a n a . 
De definitieve serie postzegels overeenkomstig de 

vorige serie verscheen op i December j l . doch met ge
wijzigd portre t , thans van koningin Elisabeth I I . 

Cambodja . 
De 2e en 3e serie zegels van de algemene uitgiften 

zouden op i November j l . zijn verschenen en bestaan u i t : 
2 p . 
2 P 50. 
3 P . 
4 P 5 0 . 
6 P . 

70 c 

I P . 
I P 50. 

20 F . 
30 P . 

rood, wapen van Cambodja 
groen, idem 
blauw, idem 
viole t , idem 
geelbruin, idem 
roodbruin, Oostpoort van de 
tempel van Angkor 
violet , idem 
rood, idem 
blauw, idem 
groen, idem 

\ 
^ s taand 

formaat 
* 
\ 
^ liggend 
t formaat 

Ontwerpen resp. van Ly Theam Teng en Sar Ponn, 
gravering van Miermont en Munier. 

De 4e en laatste serie zal vermoedelijk op i Januar i 
a . s . verschijnen en bestaan u i t ; 

2 P 50. groen, postvervoermiddelen 
4 P . zwartbruin, idem 
5 P . rood, idem 

10 P . donkerviolet , idem 
15 P . blauw, idem. 

Ontwerp van Lisé en gravering van Dufresne. 

Chil i . 
De 75e verjaardag van de zeeslag van Iquique werd 

op een postzegel herdacht n l . : 
2 S P . violet portret van admiraal Arturo P r a t . 

Het handelsverdrag dat als gevolg van het j l . bezoek 
van kolonel Peron met Argentinië werd gesloten zal 
worden herdacht op 2 postzegels met afbeelding van 
het beeld de Christus van de Andes en de wapens van 
beide landen 

China . (Volksrepubliek —) 
Op 7 November j l . verscheen een enkele zegel welke 

werd uitgegeven ter gelegenheid van de Tentoonstelling 
betreffende economische en culturele successen in de 
Sovjet Unie . Het zegel, metende 59 x 29 mm is gedrukt 
op papier zonder watermerk, is ongegomd en heeft 
tanding 14. De benedenmarge vertoont het volgnummer 
117. 
800 (y) donkerbruin op geel, facade van het tentoon

C o l u m b i a . 
De I P . van de luchtpost 1948, olijf en bruin, ver

scheen met de opdruk van de letter A (afkorting van de 
luchtvaartmij Avianca) . 

Het 300jang bestaan van de kerk San Pedro Claver 
te Carthagena was aanleiding tot de uitgifte in Septem
ber j l . van 2 postzegels n l . : 

5 c . groen, klooster van San Pedro te Carthagena; 
en voor de luchtpost : 
15 c . bruin, kerk van San Pedro te Carthagena. 
Cuba . 

De inwijding van het sanatorium , ,Generaal Batista** 
was aanleiding tot de uitgifte op z i September j l . van 
2 postzegels: voor de gewone post: 
3 c . ieigrijs, gezicht op het sanatorium; oplage 2 mil 

lioen stuks, 
en voor de luchtpost ; 
9 c. groen, idem, doch gewijzigd Inschrift; oplage 

500.000 s tuks . 
Dominica (Republiek —) 

Ten bate van de kankerbestrijding verscheen in 
September j l . een postzegel van i c. rose, met afbeelding 
van het bekende kankerembleem kruis met slang en 
krab 
D o m i n i c a . 

De tot heden koerserende serie verscheen op 1 October 
j l . met gewijzigd portre t , n l . dat van koningin Elisa
beth II i .p .v . George VI . _ 
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Ecuador. 
In September j l . verscheen een serie van 5 postzegels 

voor de gewone post, alle met dezelfde afbeelding van 
planten : 
IOC oranje 30 e. helrose 50 c geelbruin 
20 c rood 40 c. gnjsgroen 
en voor de luchtpost een serie van 6 postzeggels, alle in 
gelijke tekening van de lagune van San Pablo : 
60 c. oranje 90 c. blauwgroen 2 S. blauw 
70 c. helrose i S. donkergroen 3 S. geelbruin 

De herdenking van de 150e geboortedag van kapitein 
Abdon Calderon Garaicoa was aanleiding tot de uitgifte 
in October j l . van 2 zegels voor de luchtpost, n l . : 
80 c helrose, glorificatie van het sneuvelen op 18

jange leeftijd. 
90 c. lichtblauw, portret . 

Als propaganda tegen het anaIphabetisme verscheen 
een postzegel van 20 c. met afbeelding van een jongen 
een boek omhoog houdende. 

Een zgn. consulairzegel van het type Yvert ae 
verscheen met de opdruk in zwart : 0.20 Escolar Veinte 
Centavos. 

Eövpte. 

Het verlaten van het Suezkanaal door de Engelsen 
in October j l . was aanleiding tot de uitgifte van 
2 postzegels. 

10 m. violet en groen. 
35 m. d.groen, rose en zwar t . 

F o r m o s a . 
Op 1 October j l . verschenen 3 postzegels met toeslag 

ten bate van de weldadigheid. Zij geven een afbeelding 
van een groepje hulpbehoevende personen. 
0,40 + 0,10 $ blauw 
1,60 + 0,40 $ lila 
5 + 1 $ vermiljoen. 

Frans West Afrika. 
Een postzegel van 8 f. met portret van gouverneur

generaal Ballay verscheen op 21 November j l . 

India. 

m INOia POSTSKE 

UNITED NATIONS DAY 

Op 24 October 
i l . verscheen een 
postzegel van 2 
as ter gelegen
heid van de Dag 
der Ver. Naties. 
Het zegel geeft 
de afbeelding van 
een lotusbloem 
en het embleem 
der V.N. 

I sraë l . 
In afwijking van het door ons gemelde op blz . 164 

van ons Augustusnummer is de postzegel ter herdenking 
van Edmonde de Rotschield, waarvan de uitgave voor 
Augustus j l . in het voornemen lag, eerst op 23 Novem
ber j l . verschenen. 

Japan . 
In ons vorige nummer meldden wij 2 postzegels uit

gegeven ter herdenking van de aansluit ing van dit land 
bij de telegraafunie. Inplaats van U.P .U diene men 
dus te lezen I .T V 

4 

MHHIMIIIilllllli 
Jordanië . 

Op I Januar i a . s . zullen 3 postzegels de Arabische 
post unie berdenken, welke op i Jul i j l . werd gesloten 
tussen Egypte , Jordanië , Syrié, Libanon en Saoudisch 
Arabiè. Het zullen zijn: 
ï5 f. groen, wereldbol 
20 f. violet, idem 
25 f. oranje, idem. 

Kameroen . 
Op 29 November j l . verschenen 3 postzegels voor de 

gewone post n l . : 
8 f. violet, wijnrood en goudgeel, inlanders bananen

trossen dl arende 
15 f. steenrood, donkergeelbruin en geel, idem 
beide ontwerp en gravering van Serres. 
40 f. l ichtbruin, rose en donkerbruin, koffiepluksters 
ontwerp en gravering van Cami. 

De 75jarige geboortedag van Dr J a m o t , de grote 
bestrijder van de slaapziekte in dit gebied, zal aanleiding 
zijn tot de uitgifte van een postzegel van 40 f. Ontwerp 
van Mazelin, gravering van Serres. 

Op het programma voor Januar i a . s . staat de uitgifte 
van 3 zegels voor de luchtpost n l . : 

50 f. geelgroen, bruin en lichtgeelbruin, bosexploi
tatie (houtvervoer per vrachtau to) ; ontwerp en 
gravering van Pheulpin 

100 f. groenblauw, lichtgeelbruin en donkergeelbruin, 
giraffen in de wildernis; ontwerp en gravering 
van Hertenberger 

200 f. bruin, donkerblauw en donkergroen, haven van 
Douala; ontwerp en gravering van Cheffer. 

Korea. Zuid — 
In October j l . verschenen 3 postzegels in lokale grove 

druk n l . : 
2 hw. l i la, landschap 
5 hw. blauw, idem 

10 hw lichtgroen, berg in zee. 

Liberia. 
Op 25 October j l . verschenen voor de luchtpost 4 

postzegels als hulde aan de Ver. Naties voor haar 
technische hu lp . Het zijn: 
12 c . blauw en zwart , de 2 wereldhelften 
15 c . geel en roodbruin, Liberiaanse drukkers aan de 

arbeid onder toezicht der O . N . U . 
20 c . groen en zwart , machine 
25 c . lila, rood en blauw, mensen rond een aardbol . 

Als hulde aan de UNICEF verscheen voor de luchtpost 
een zegel van 5 S, ultramarijn, rood en blauw, met af
beelding van 2 kindergroepjes en embleem der V.N. 

Madagaslcar. 
Op 29 November j l . verscheen het zegel van 40 f. 

roodbruin, blauwgrijs en blauw, portret van kolonel 
Lyautey en koninklijk paleis van Tananar iva in 1900. 

Marokko , Frans — 
De beide zegels ten bate van de Sociale werken voor 

de zeevaart verschenen op 18 October j l . het eerst te 
Casablanca en zijn: 
15 f. groen, onderzeeboot en zeilschip 
30 f. ultramarijn, idem. 

Oplage 100.000 series (de zegels werden alleen per 
serie verkocht) . Ontwerp van Milhau en Vechke, grave
ring van Dufresne. 

Op 18 November j l . zouden de 4 postzegels ter her
denking van maarschalk Lyautey verschijnen en bestaan 
u i t : 

5 f. donkerblauw 30 f. roodachtig geelbruin 
15 f. groen 50 f. bruin en zwart . 

Oplage 100.000 series, alleen per serie verkrijgbaar. 
De 25 f Remparts van 1949 is herdrukt in viole t , 

Marokko , Spaans — 
De jaarlijkse zegels ten bate van de t .b c. bestrijding 

verschenen op i November j l . in het bekende s taande 
formaat . Dit jaar zijn het: 

5 ets . gebouw (zauia) 
5 t 5 e ts . ooievaar 

10 e ts . de familie {vrouw met kind op muildier 
begeleid door de man) 

23 e ts . vliegtuig boven Spaanse kust 
50 + 10 e ts . vader met kind 
en voor de luchtpost: 

5 + 2 P . Moors gebouw. 

M e x i c o . 
Het eeuwfeest van het nationale volkslied was aan

leiding tot de uitgifte van de volgende zegels: 
voor de gewone post (klein formaat) 

5 c . blauw en lila, een hand een krans leggende op de 
part i tuur van het lied 

20 c. violet en geelbruin, idem ♦" 
I P . karmijn en groen, idem 

en voor de luchtpost (lang liggend formaat) 
23 e. bruinli la en blauw, allegorie 
35 c. b l a u w e n bruinli la, idem 
80 c. zwart en groen, idem. 

S y r i i . 
Het feest van de Katoen was aanleiding tot de uitgifte 

van 3 postzegels met de opdruk Festival de Coton. 
Alep Oct, 1954. Het zijn voor de gewone post : 
10 P . zwartgroen, man, vrouwen kinderen m landschap 
25 P . violet , idem 
en voor de luchtpost: 

50 F . bruin , postkantoor te Aleppo 
100 P . roselila, citadel van Aleppo. 

Ttial land. 
De koerserende serie postzegels met portret van koning 

Phumiphon Aduldet werd aangevuld m e t : 
1 B 25 donkerbruin. 

T o g o . 
Aan de exploitatie van de palmnoot zijn 2 postzegels 

gewijd welke op 29 November j l . verschenen: 
8 f. violet en wijnrood, inlanders bezig met het inza

melen der noten 
15 f, zwartblauw, donkergeelbruin en grijs, idem. 

Op dezelfde dag verscheen voor de luchtpost : 
500 f. donkergroen en zwartblauw, verkeersweg door 

het woud. Ontwerp en gravering van Decaris . 

T u n i s . 
De nieuwe serie postzegels met portret van Sidi 

Lamine pacha, bey van Tunis, verscheen op 16 October 
j l . ter gelegenheid van de l i e Internationale Beurs van 
Tunis 

VereniJ.de S t a t e n van Amerika . 

Op 2 December j l . ver
scheen het eerst te Fre
denksburg , Virginia, het 
tot de nieuwe serie voor 
gewone post behorende 
zegel van 5 een t , met 
portret van James Mon
roe . Op 2 December 
1923 sprak Monroe m 
zijn jaarlijkse rede tot 
het congres zijn zo zeer 
bekend geworden Mon
roeleer ui t . 

LITERATUUR 
JAARVERSLAG 1953 VAN DE STICHTING 

HET NEDERLANDSE POSTMUSEUM 
24e Jaarverslag 

In een overeenkomstige uitgave als het verslag over het 
voorafgaande jaar, verscheen nog voor het einde van 1954 het 
verslag over het jaar 1953, dat door het Stichtingsbestuur 
aan de DirecteurGeneraal der P.T.T. werd uitgebracht. 
Keurig verzorgd, zoals wij dit van deze Stichting gewend z(jn, 
is ook dit verslag meer dan een blote eentonige opsom
ming van feiten. Het is een levendig voorvoeren van al
lerlei gebeurtenissen, terwijl enkele fraaie afbeeldingen het 

geheel verluchten. De afbeelding van het portret van Ir A. D. 
R. Verbeek, de in 1953 overleden voorzitter van de stichting, 
is als frontispice wel een heel fraai begin. 

Het verslag doet de in dat jaar gehouden tentoonstellingen 
weUce binnen de muren van het gebouw werden gehoudsn 
de revue passeren. Het waren tentoonstellingen op velerlei 
gebied dat door de P.T.T. wordt bestreken, terwijl zelfs een 
enkele tentoonstelling liggende buiten dit gebied, tijdelijk 
onderdak werd verleend. Ook deelname aan buitenlandse ten
toonstellingen werden gememoreerd, terwijl een opsomming 
van de diverse aanwinsten voor het museum niet werd ver
geten. 

Over het bezoek, lezingen, demonstraties, rondleidingen e.d. 
worden interessante mededelingen gedaan, evenals over in
richting en conservering der verzamelingen. 
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Het to taal aan ta l bezoekers bedroeg di t vers lagjaar 13.465. 
He t wil ons voorkomen dat, gezien alles w a t het museum de 
bezoekers biedt, di t aan ta l nog belangrijk dient te stijgen. 
Gaarne wekken wij de Philatelisten dan ook op bij een bezoek 
aan Den Haag een gang n a a r dit museum niet na te laten. 

Een beschrijving van de levensloop van Ir Verbeek, samen
gesteld uit nagelaten gegevens van de overledene, geeft een 
kijkje op diens werkzaam leven, en het verwondert ons dat 
iemand met zulk een d ruk leven nog tijd heeft gevonden om 
zich niet alleen met de philatelic bezig te houden, m a a r zich 
tot een der grootste Philatelisten op te werken. Anderzijds 
s t rek t het de philatelic to t eer da t zij iemand als I r Verbee.^ 
tot haa r discipelen heeft mo-^en rekenen. 

Een wel zeer verblijdend feit is het, da t de conservatrice 
der pos twaarden van he t museum, mej . E. Driessen, aan he t 
jaarvers lag een art ikel van haa r hand heeft toegevoegd over 
de collectie portzegels van wijlen Ir Verbeek. De schrijfster 
geeft in dit ar t ikel blijk zich terdege in deze moeilijke m a 
terie te hebben ingewerkt . Wij maken h a a r gaa rne ons com
pliment voor dit philatelistisch art ikel , da t voor zover ons 
bekend, het eerste van haa r hand is. Mogen er nog meerdere 
volgen. Zij zal daar zeker vele Philatelisten mede aan zich 
verplichtep. Een fraaie afbeelding van een blad portzegels 
ui t genoemde collectie verlucht dit art ikel . 

Voor de Philatelisten is dit j aarvers lag weder een goede 
aanwinst , en bevelen wij de lezing ten zeerste aan. N . 

Speciaal Catalogus van de Postzegels van Nederland, 
Indonesia, Nieuw Guinea, Ned. Antillen en Suriname 
1955. Uitgave van de Nederl . Vereniging van pos t 
zegelhandelaren te ' s -Gravcnhage . Prijs ƒ 2,50. 

In een minder fraaie omslag dan het j ub i l eum-nummer 
van het vorige jaar en voorzien van een sober „Woord voor
af", verscheen deze 14e editie der zo ve r t rouwd geworden 
catalogus, kor tweg meestal de Handelaren-ca ta logus ge 
noemd. 

Het „Woord vooraf" zegt reeds, dat in vergelijking met de 
vorige ui tgave slechts weinig verander ingen in de tekst h e b 
ben plaats gehad. Natuurl i jk is deze ui tgave zover mogelijk 
bi jgewerkt voor wat de n ieuwe uitgiften betreft (zelfs de pas 
verschenen Kinderzegels zijn reeds opgenomen en geprijsd, 
evenals de Jeugdwerk-zegels van Suriname!) . Als n ieuwt je 
is ingevoerd, dat bij de bijzondere uitgiften t hans ook de 
prijs van de gehele serie is opgenomen, welke prijs echter 
n ie ts anders is dan de optelling van de prijs van de afzonder
lijke zegels. 

Achter in het werkje is nu, behalve de lijst van de n u m -
mers tempels van Neder land en van de Ned. Anti l len, ook de 
lijst opgenomen van Ned. Ind 'ë . Het was verheugend te con
stateren, dat de lijst v a n , d e Ned. Anti l len seder t de vorige 
ui tgave is herzien en in overeens temming is gebracht m e t 
het daa romt ren t gemelde in ons Me i -nummer van dit j aa r . 

Wat de pri jsnoteringen betreft consta terden wij , dat over 
het algemeen de prijzen van het vorige jaar werden gehand 
haafd, terwijl voor de oudste emissies de ongebruikte e x e m 
pla ren een goede prijsstijging geven te zien. Slechts enkele 
zegels liepen in prijs iets t e rug (bijv. Su r iname 1948, Kon. 
Jul iana) , m a a r zulke dal ingen in prijs zijn met een l a n t a a r n -
tje te zoeken. 

Veel n ieuws valt er overigens omt ren t deze catalogus nie t 
t e zeggen en wij zijn er van overtuigd, dat ook deze edi t ie 
gre t ig aftrek zal v inden bij de verzamelaars v a n de zegels 
der genoemde gebieden. 

D ondanks de ui tbre iding me t een 10-tal bladzijden, de 
gestegen product iekosten en de w a a r d e van het geld de prijs 
toch op ƒ 2,50 gehandhaafd is kunnen worden, kan slechts 
tot grote tevredenheid van de verzamelaars s temmen. 

Wij wensen de 14e editie, evenals haa r voorgangsters , eên 
goed succes. 

Selos de Portugal, Ilhas E Ultramar. Elaido de Santos , 
R. Bernardo Lime 27. Lisboa. 
16e ui tgave 1955. Pri js ƒ 7,25 (aangetekend en portvri j) . 

Een lijvig boekwerkje v a n r u i m 200 bladzijden, op u i t 
s tekend papier gedrukt , zodat d e talloze afbeeldingen goed 
tot hun recht komen. Ook deze ui tgave is weer een goede 
handle id ing voor de zegels van Por tuga l en koloniën. Van 
vri jwel alle zegels zijn de n a m e n der on twerpers vermeld , 
alsmede van de drukker i j welke de zegels verzorgde. Voorts 
vinden wij de diverse tandingen, k leu r - en papierverschi l len 

en afwijkingen gemeld, terwij l voor zover mogelijk ook de 
oplagecijfers zijn opgenomen. In volgorde worden de ge
wone postzegels, luchtpost , blokken, pr ivate uitgiften (Rode 
Kruis e.d.) dienst-, por t - en telegraafzegels behandeld, zulks 
tot ult imo 1953. De prijzen zijn in Portugese munt . 

Stanley Gibbon's Simpified Stamp Catalogue 1955, 
Uitgave van Stanley Gibbons Ltd. 391 Strand. London 
W.C. 2. Prijs 18/6 + porto 1/7. 

In haa r ver t rouwde oranjekleur ige l innen omslag me t 
zwar te opdruk ligt de 20ste u i tgave van deze algemene ca ta 
logus voor ons. Dat deze a lgemene uitgave ten zeerst ge 
zocht is, blijkt wel uit het feit, dat haa r voorgangster (1954) 
in Mei jl reeds geheel was ui tverkocht . Ten einde de prijs 
der catalogus ondanks ui tbre iding en verhoogde kosten niet 
te behoeven op te voeren, is de oplage ditmaal nog groter 
gemaakt . 

Zoals begrijpelijk is, is ook deze uitgave zover mogelijk 
bijgewerkt (± Aug. 1954) en omvat zij thans 1607 bladzijden 
tegen vorige jaar 1532. Er werden ongeveer 88.000 pr i jsnote
r ingen opgenomen en ongeveer 12.200 afbeeldingen. Deze 
vermeerder ing is behalve aan de grote hoeveelheid nieuwe 
uitgiften welke in het laats te j aa r verschenen, mede te d a n 
ken aan de opname van een aan ta l zegels, zoals Duitse en 
I ta l iaanse bezetting van Ionische eilanden in de laatste w e 
reldoorlog, Finse bezet t ing van Oost Karelië (1941-'43), I t a 
l iaanse militaire post en Oostenrijkse uitgiften voor Graz en 
Wenen in 1945. 

Door de druk op dun m a a r toch sterk papier ife dit de ge
hele wereld omvat tende boekwerk toch een goed han tee r 
baar werktuig voor de a lgemene verzamelaar , waa rm de op
genomen prijzen op de in ternat ionale mark t zijn gebaseeid. 

N. 

Zumstein. Europa Katalog 1955. 
Uitgave van Zumstein en Cie, Bern, 38e editie, 1280 
bldz-, meer dan 16700 reproduct ies , ± 1025400 prijzen. 
Prijs 14,50 Zw. Fr . 

Tot mijn spijt heeft het recens ie-exemplaar dit jaar zeer 
lang op zich laten wachten , hoewel de da tum van het bege
leidend schrijven 23 Augus tus is! Nota bene wordt in deze 
brief verzocht om een spoedige behandeling, terwijl brief 
en catalogus mij pas na 2% m a a n d bereikten. 

Over de catalogus zelf is veel goeds en weinig nieuws te 
zeggen. De i l lustratie op de band vertoont nu een pracht ige 
„penny black". 

Een stijging van het aan ta l pagina 's met 40, legt getuige
nis af van het groeiende aan ta l postzegels, 19.700 pri jsver-
ander ingen wijzen op de activi tei t op de postzegelmarkt. De 
belangrijkste wijzigingen zijn ver lagingen bij een aanta l ze 
gels van de Oud-Duitse S ta ten en de voormalige Duitse k o 
loniën als gevolg van f luctuaties op de Duitse mark t en 
prijsstijgingen bij een aan ta l n ieuwe emissies. 

Behalve de algemene voordelen van een catalogus, heeft 
de Zumstein altijd mijn bijzondere belangstelling door zijn 
ui ts tekende documentat ie , door het vermelden, meestal me t 
prijs, van de verschil lende nad rukken , niet-officiële opdruk
ken, proeven enz., a lsmede van pract isch alle lokale uitgif
ten en zwendelemissies, meest altijd voorzien van il lustraties. 

Dr E. A. M. S. 

-k BEELDVERZAMELEN ^ 

r i P C O - N I E U W S . 
Wij mochten de 4e aflevering ontvangen van de pers

informatiedienst van de F IPCO, waar in weer diverse mede
delingen betreffende deze organisat ie en haar diverse lande
lijke afdelingen zijn opgenomen. Wij kunnen niet anders 
zeggen, dan dat de F IPCO blijk geeft een zeer actieve o rga
nisat ie te zijn. H a a r voor taan 6 maal per j a a r verschijnende 
pers-mededelingen zullen er zeker toe bijdragen deze tak der 
philatelic niet alleen levend te houden, maar zij zal zodoende 
zeker steeds meer verzamelaars n a a r haa r terrein t rekken. 
E r wordt in philatelistische verenigingen weleens geklaagd, 
da t er zo weinig van de F.I .P. woi'dt vernomen en men daar
door slecht op de hoogte is van hetgeen daarm leeft en 

(Vervolg op blz. 255). 
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RAAD VAN BEHEER VAN HET NEDERLANDSCH 
MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

Kort verslag van de vergadering gehouden op Zaterdag 
80 October 1954 te Utrecht. 

Alle verenigingen-eigenaressen ẑ jn aanwezig. 
Met de Nederlandsche Bond van Vereenigingen van post

zegelverzamelaars is een gentlemen's agreement gesloten be
treffende plaatsruimte in het Maandblad. 

De fixe-prijs voor het Maandblad wordt vastgesteld op ƒ 3,— 
voor 1955 per lid voor de aangesloten verenigingen. 

De redactie-commissie doet een dringend verzoelc aan alle 
aanwezigen om schrijvers uit te nodigen artiltelen in te zenden. 
Een ieder die wel gegevens heeft doch wie de tijd ontbreekt of 

die zich niet in staat acht een leesbaar artikel te schrqven, 
biedt zij gaarne de hulp aan van iemand, die het artikel of de 
gegevens zal om- of uitwerken. 

D. J. G. VERZIJDEN, Secretaris. 
Degenen, die afzonderlijk op het Maandblad zijn geabon

neerd — dus geen leden van een bij het Maandblad aange
sloten postzegelvereniging — en wier abonnement op 31 De
cember a.s. eindigt, wordt verzocht, indien zij dit abonne
ment over 1955 verlengd willen zien, het abonnementsgeld 
ten spoedigste aan de Administrateur over te maken. Dit kan 
geschieden op giro-rekening 344900 t/n v.h. Ned. Maandblad 
voor Philatelie te Dordrecht. Het abonnementsgeld bedraagt 
thans voor allen ƒ 10,—. 

BONDS- EN VERENIGINGSNIEUWS 
NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN VAN 

POSTZEGEL VERZAIMELAARS. 
Secretaris: K. E. König, Dahliastraat 26, Koog aan de Zaan, 

Tel. 02980 - 2013 
BELANGRIJK NIEUWS «ver IN- en UITVOER van POST

ZEGELS, alsmede de BETALINGSMOGELIJKHEDEN. 
A. In- en uitvoer van postzegels door ingezetenen. 

„De Nederlandsche Bank" heeft ons medegedeeld, dat met 
ingang van 26 October jl. een nieuwe algemene vergunning 
no. PZ 4935951 in werking is getreden en dat in verband 
hiermede de algemene vergunning no. PZ 3935869 met in
gang van 26 October jl. is ingetrokken. 

De nieuwe algemene vergunning houdt in, dat aan inge
zetenen een algemene vergunning wordt verleend tot het 
uitvoeren — of naar het geval zich voordoet — invoeren van 
postzegels tot een détailwaarde van ƒ 200,—, hetzij bij per
soonlijke grensoverschrijding, hetzij door middel van brief
post anders dan pakketpost. Deze uit- resp. invoer van post
zegels kan betrekking hebben op een normale ruil van, of 
geschenk van postzegels. 

Bovendien kan tot een détailwaarde van ƒ 200,— verkocht 
worden naar de volgende landen: 
Afghanistan 
Anglo-Egyptisch Soedan 
Argentinië 
Australië 
Australisch Nieuw-Guinea 
België 
Belgisch Congo 
(en Roeanda-Oerandi) 
Birma 
Bolivia 
Brazilië 
Canada 
Ceylon 
Chili 
Columbia 
Costarica 
Cuba 
Denemarken 
Duitsland, West-
Dominicaanse Republiek 
Ecuador 
Egypte 
Ethiopië 
Frankrijk 
(met Algerië) 
Frans Equatoriaal Afrika 

— Guyana 
— India 
— Marokko 
— Oceania 
— West-Afrika 
— Guadeloupe 
— Kameroen 
— Madagascar 
— Martinique 
— Nieuwe Hebriden 
— Reunion 
— St. Pierre & Miquelon 

IJsland 
India 
Irak 
Italië 
Jemen 
Jordanië 
Liberia 
Libië 
Luxemburg 
Koeweit 
Mexico 
Monaco 
Nederl. Antillen 
Nederl. Nieuw-Guinea 
Suriname 
Nepal 
Nicaragua 
Nieuw-Zeeland 
Noorwegen 
Oostenrijk 
Pakistan 
Panama 
Peru 
Philippijnen 
Portugal 
Port. Koloniën 
Republik Indonesia 
Saargebied 
San Salvador 
Saoedie-Arable 
San IVIarino 
Thailand 
Triest, Vrijstaat 
Turkije 
Unie van Zuid-Afrika 
(met Zuidwest-Afrika) 
Uruguay 
Venezuela 

— Togo 
— Tunis 
— Vietnam 
— Laos & Cambodja 

Guatamala 
Griekenland 
Haïti 
Honduras 
Ierse Republiek 

Gekocht mag worden tot 
derstaande landen: 
België 
Belgisch Congo 
(met Roeanda-Oeroendi) 
Duitsland West-
Frankrijk 
Franse overzeese 
gebiedsdelen 
Griekenland 
Ierse Republiek 
IJsland 
Italië 
Luxemburg 
Egypte 
Monaco 
Nederl. Antillen 
Nederl. Nieuw-Guinea 

Verenigd Koninkrijk 
(en de hiertoe behorende 
overzeese gebieden) 
Verenigde Staten van Amerika 
Zuid-Rhodesia 
Zweden 
Zwitserland 
(met Liechtenstein) 

een waarde van ƒ 200,— in on-

Suriname 
Noorwegen 
Oostenrijk 
Portugal 
Port. Koloniën 
Republik Indonesia 
Saargebied 
San Marino 
Triest, Vrijstaat 
Turkije 
Verenigd Koninkrijk 
(en de hiertoe behorende 
overzeese gebieden) 
Zweden 
Zwitserland 
(met Liechtenstein) 

Het ontvangen of betalen van bedragen wegens verkoop, 
onderscheidenlijk aankoop van krachtens deze vergunning 
uitgevoerde onderscheidenlijk ingevoerde postzegels dient 
te geschieden op grond van Algemene Vergunning Nr. 
AZ 4916473 (Nederlandse Staatscourant van 15 Juli 1954 
Nr. 134). Deze vergunning treedt in werking op 26 Oc
tober 1954 en is — behoudens intrekking — voor onbepaalde 
tijd geldig. 

(Indien men naar aanleiding van het bovenstaande nog na
dere inlichtingen wenst, wordt verzocht deze inlichtingen te 
vragen aan de Bonds-voorzitter, de heer Jan Poulie, de Lai-
ressestraat 46 hs., Amstevdam-Z.). 

B. Wat komt overeen met de waarde van ƒ200,— 
Door de Nederlandsche Bank N.V. zijn de onderste waar

den gelijkgesteld aan ƒ200,—: 
Ant i l l iaanse guldens 
Belgische francs 
Canadese dollars 
Deense kronen 
Dui tse (West)-marken 
Engelse ponden 
Escudo's 
F r a n s e francs 

100,— 
2650,— 

50,— 
375,— 
225,— 
20,— 

1500,— 
18500,— 

Lires 
Noorse k ronen 
Sur inaamse guldens 
Tsjechische k ronen 
U.S. dol lars 
verrekeningsdoUars 
Zweedse kronen 
Zwitserse francs 

(accoord) 

33000,— 
375,— 
100,— 
380,— 

50,— 
50,— 

275,— 

230,— 
C. Betalingsmogelijkheden. 

I. Via Postchèque- en Girodienst: 
In aansluiting aan bovenstaand bericht van de „Neder

landsche Bank" vestigen wij de aandacht op het internatio
naal betalingsverkeer, dat thans weer mogelijk is door mid
del van de Postchèque- en Girodienst voor betalingen tus-
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sen Nederland enerzijds en België, Denemarken, Frankrijk 
(met inbegrip van het Saargebied en de Franse zone van Ma
rokko), Italië, Luxemburg, Oostenrijk, West-Duitsland (met 
inbegrip van de Westelijke zone van Berlijn), Zweden en 
Zwitserland anderzijds. 

Daarbij gelden de volgende Algemene Bepalingen: 
a. Voor overschrijvingen naar de hierboven genoemde lan

den moet een giro-biljet worden ingezonden, waarop bo
ven of naast het postrekeningnummer van afschrijving 
op de drie delen de aanduiding „Buitenland" is geplaatst. 
Deze aanduiding moet ook voorkomen op de omslag, 
waarin de opdracht wordt verzonden. De begunstigde be
hoort zowel op het middenstuk van de biljetten als op de 
kennisgeving van BIJ- en AF-schrijving te worden aan
geduid door vermelding van zijn naam en woonplaats. 
Zijn rekening moet worden aangeduid door opgaaf van 
het nummer en de naam van het kantoor, waar de reke
ning wordt gehouden. De verschuldigde bedragen kunnen 
worden aangegeven in guldens of in de muntsoort van 
het betreffende land. 

b. Overschrijvingen als bedoeld onder a, welke ,/" 200,— of 
de tegenwaarde daarvan niet overschrijden, kunnen zon
der vergunning van de Nederlandsche Bank plaats vin
den. Op het girobiljet dient evenwel te worden vermeld 
uit hoofde waarvan de betaling geschiedt: „goederen-
leverantie, vrachtkosten, geschenken aan familieleden, 
enz." 

f. Bedragen, groter dan de limiet van ƒ 200,— mogen niet in 
gedeelten worden gesplitst. 
(de genoemde punten c, d, e en g hebben betrekking op 
betalingen boven ƒ200,— en worden derhalve hier weg
gelaten). 

Voorts zijn de volgende Bijzondere Bepalingen geldende 
voor enkele landen van belang voor betalingen voortvloei
ende uit in- of uitvoer op grond van postzegels: 
b. West-Duitsland en de Westelijke zone van Berlijn. Het 

betalingsverkeer van daaruit is beperkt tot de betaling 
van nevenkosten en diensten. Van Nederland uit kunnen 
alle betalingen geschieden met inbegrip dus van die uit 
hoofde van het goederenverkeer. 

c. Italië. Overschrijvingen naar Italië zijn alleen toegestaan 
voor betalingen van geleverde boeken, couranten, tijd
schriften e.d. en wel tot een maximum bedrag van ƒ 100,— 
of de tegenwaarde daarvan. Overschrijvingen van Italië 
naar Nederland zijn eveneens gebonden aan een maxi
mum van ƒ 100,—. 

d. Denemarken. Betalingen vanuit Denemarken zijn gebon
den aan een maximum van 50 Deense kronen en zijn be
perkt tot betaling van de levering van boeken, tijdschrif
ten, cliché's en foto's. 

e. Oostenrijk. De bedragen op de girobiljetten bestemd 
voor overschrijvingen naar Oostenrijk moeten in guldens 
wirden uitgedrukt. Deze bepaling is opgenomen in de 
circulaire betreffende het internationale giroverkeer, 
welke in herdruk is. 
(de overige punten — betrekking hebbend op België, 
Luxemburg, Frankrijk en Zweden — hebben geen betrek
king op de betalingen onder ƒ 200,—). 

Ten aanzien van de kosten zijn vermeld, dat de vastge
stelde deviezenprovisie bedraagt: 
bij crediteringen tot ƒ 10.000,— l"/oo met een minimum van 
ƒ0,50; bij debiteringen tot ƒ10.000,— 2»/oo met een minimum 
van ƒ0,50; indien echter daarbij de opdrachten krachtens de 
factuur in guldens luiden is slechts l»/oo verschuldigd. 

De minimum-provisie wordt onder bepaalde omstandig
heden bij zeer kleine betalingen, welke als opzichzelfstaand 
kunnen worden beschouwd, niet berekend. 

Bij bedragen van ƒ50,— en hoger is voorts aan de „Ne-
de. landsche Bank" een recht verschuldigd van V5"/oo met een 
minimum van ƒ0,25. 

Voor nadere inlichtingen — in het bijzonder wat betreft 
betalingen van bedragen hoger dan ƒ200, zij verwezen 
naar „PTT-Nieuws" van October (blz. 7 e.V.), waaruit ook 
het bovenstaande met toestemming van de Pers- en Propa
gandadienst van het Staatsbedrijf der P.T.T. overgenomen is. 

II. Postwisselverkecr met het Buitenland: 
Bovendien kunnen betalingen geschieden door middel van 

het internationale postwisselverkecr, waarover PTT-Nieuws 
van September 1954 onder de titel „Postwisselverkecr met 
het Buitenland" het volgende schrijft: 

Vereenvoudigde deviezenbepaling. 
1. Door de Nederlandsche Bank N.V. werd met ingang 

van 1 Augustus jl. een algemene vergunning verstrekt, krach
tens welke het aan ingezetenen is toegestaan een bedrag van 
ƒ 200,— of de tegenwaarde uit het buitenland te ontvangen, 
resp. naar het buitenland te verzenden, zonder dat daarvoor 
een speciale vergunning is vereist, resp. zonder dat de tot 
dusver voorgeschreven formulieren behoeven te worden 
overgelegd. Opgemerkt wordt, dat het verboden is, bedra
gen boven ƒ 200,— te splitsen, teneinde deze onder bovenbe
doelde algemene vergunning te doen vallen. 

2. Op grond van deze vergunning kunnen met ingang van 
genoemde datum in het postwisselverkecr met het buiten
land door ingezetenen bedragen tot een tegenwaarde met 
een maximum van ƒ 200,— naar het buitenland worden over
gemaakt, zonder dat daarvoor de vereiste documenten moe
ten worden vertoond of overgelegd, evenwel met inachtne-' 
ming van de voor postwissels voor de verschillende landen 
geldende maximum bedragen. 

3. Voor het in ontvangst nemen van bedragen van bui
tenlandse postwissels tot maximaal ƒ200,—, bestemd voor 
ingezetenen, behoeft door de geadresseerde hier te lande, 
1 Augustus jl., geen formulier F 201 B meer te worden inge
vuld en ondertekend, c.q. de vereiste documenten niet meer 
te worden vertoond of overgelegd. 

4. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de maximum
bedragen voor postwissels buitenland en verrekenbedra-
gen voor postpakketten buitenland voorlopig ongewijzigd 
worden gehandhaafd. 

6. De in de punten 2 t/m 4 genoemde bepalingen gelden 
eveneens voor verrrekeningspostwissels betreffende naar het 
buitenland verzonden en uit het buitenland ontvangen ver-
rekenpostpakketten. 

* Deze algemene vergunning geldt evenwel niet voor het 
zogenaamde „kapitaalverkeer", waaronder moet worden ver
staan: geldzendingen, bestemd voor de aankoop van effecten, 
verstrekking van leningen e.d. (geschenkzendingen vallen 
niet onder kapitaalverkeer). 

Ingevolge de voorwaarden die de Nederlandsche Bank 
N.V. stelt, dient voortaan bij de aanbieding van voor het bui
tenland bestemde postwissels, door de aanbieders daarvan 
op de mededelingenstrook van het buitenlandse postwissel-
formulier P 201 het doel van de geldzending te worden ver
meld. Dit behoort steeds te geschieden, ook wanneer het 
postwissels voor landen betreft, die geen mededelingen op 
de strook toelaten. 

Wanneer er sprake is van kapitaalverkeer, dan dient de 
aanbieder zich te wenden tot de Nederlandsche Bank N.V., 
kantoor deviezen-vergunningen te Amsterdam. 

De Postchèque en Girodienst kan bemiddeling verlenen 
voor overmakingen van het internationale postwisselver
kecr. Hiertoe dient de rekeninghouder een schriftelijk ver
zoek te richten aan het Centrale Girokantoor. Vermeld moet 
worden: 
a. de voornamen, de naam en het volledig adres van degene 

aan wie de postwissel moet worden verzonden; 
b. de grootte van het over te maken bedrag, uitgedrukt in 

vreemde valuta of in guldens; 
e. de reden van de betaling. 

Voor de omrekening wordt de officiële postwisselkoers ge
bezigd. In rekening worden gebracht de kosten verbonden 
aan het verzenden van een postwissel naar het buitenland, 
vermeerderd met een bedrag van ƒ 0,20 voor iedere postwis
sel als vergoeding voor de diensten, welke door de Post
chèque- en Girodienst worden verricht. 
Bijzonderheden. 

Door de postadministraties van sommige landen wordt bij 
ontvangst van een postwissel van het bedrag een commissie
loon afgetrokken. Het over te maken bedrag wordt in deze 
gevallen met dit commissieloon verhoogd. In hoofdzaak wordt 
alleen commissieloon berekend bij overmaking van bedra
gen naar de Britse en Franse koloniën of bezittingen, naar 
Australië, Nieuw-Zeeland en naar de Belgische Congo. Bij 
verzending van postwissels naar de gebieden, welke ressor
teren onder de Britse postadministratie en de Verenigde 
Staten van Amerika wordt de naam van de afzender en de 
reden van de betaling niet aan de geadresseerde medege
deeld. Het is dus wenselijk, dat de afzender deze bij afzon
derlijk schrijven (briefkaart) met de verzending van de post
wissel in kennis stelt. Indien de rekeninghouder wenst, dat 
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dit door bemiddeling van de Postchèque- en Girodienst g e 
schiedt, dient di t duidelijk in de aanvraag te worden ve r 
meld. De por to-kosten komen dan voor reken ing . De v e r 
schuldigde bedragen worden ambtshalve van de pos t reke
ning van de opdrachtgever afgeschreven. 

De Secretar is : K. E. K Ö N I G * ) 

*) De gegevens over he t betal ingsverkeer me t he t bu i ten
land zijn samengesteld door de Beheerder de r Bondsbibl io
theek, J h r G. A. de Bosch Kemper , en gecontroleerd en a a n 
gevuld door de P e r s - en Propaganda-d iens t van de P.T.T. 
Wij menen, da t wij beiden moeten danken voor h u n m e d e 
werking, om deze gegevens voor alle verzamelaars in een 
overzichtelijke vorm te gieten. 

BONDSBIBLIOTHEEK. 
OPENSTELLING. 

Met ingang van 3 J a n u a r i 1955 zal de Bondsbibliotheek op 
alle werkdagen geopend zijn en wel: 

's Maandags t /m 's Vrijdags van 9.00 uur to t 17.00 uur 
's Zaterdags van 9.00 u u r to t 12.00 uu r 
's Woensdags bovendien v a n 19.30 u u r t o t 22.00 u u r 
Op di t laats te uu r is ondergetekende, zoals gebruikelijk, 

meesta l persoonlijk aanwezig; op de andere uren kan hij 
meesta l verwit t igd worden. In ieder geval i s e r gedurende 
alle uren van openstelling iemand aanwezig, die bezoekers 
behulpzaam kan zijn. 

Ten dienste van bezoekers zij hier nogmaals vermeld, d a t 
de Bondsbibliotheek gehuisvest is bij het Arnhemse gemeen
te-archief. Konings t raa t 36, tel. 22M1. 

Ten dienste van bezoekers zij hieronder bovendien een foto 
van dit gebouw opgenomen, die hun het zoeken g e m a k k e 
lijker moge maken : 
Correspondentie-adres. 

Het correspondentie-adres blijft echter, evenals voorheen: 
Bovenbrugs t raa t 1 te Arnhem. 
Schriftelijke aanvrage . 

Op verzoek van meerdere verzamelaars zij nogmaals mede
gedeeld op welke wijze boekwerken uit de bibliotheek toege
zonden kunnen worden. 

Uit lening geschiedt, ui tslui tend a a n leden van by de Bond 
aangesloten verenigingen, op schriftelijke aanvrage , bij voor
keur op de daa r toe bestemde aanvraagformul ieren, die in he t 
bezit van alle verenigingssecretar issen zijn en bovendien bij 
de beheerder aangevraagd kunnen worden. 

De aanvragen dienen mede-ondertekend te worden door de 
secretar is van de vereniging w a a r v a n aanvrage r lid is, t e n 
bewijze van zijn l idmaatschap. 

De toezending geschiedt franco, de kos ten van terugzen
ding, beschadiging of zoekraken zijn ten las te van de aan
vrager . 

Behoudens schrifteltjk aangevraagde verlenging, bedraag t 
de termijn van uit lening één maand. 

De Beheerder der Bondsbibliotheek, 
J h r G. A. D E BOSCH K E M P E R . 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Secr.: P . J . M. Boel, Bosboom Tous-
sa in t laan 63, Hi lversum. Tel. 02950-
2612. 

De leden worden beleefd uitgenodigd de contributie 
voldoen door overschrijving op giro-rekening 33805 
t .n . van de Penningmeester der Ned. Ver. van 
Postzegelverzamelaars te Bussum. Na 1 Februari zal 
over het bedrag, vermeerderd met 30 et. incassokos
ten, worden beschikt. _ De leden in Indonesië wordt 
verzocht hun relatie in Nederland op te Araeen de 
contributie over 1955 over te schrijven op boven
genoemde girorekening. 

De vergaderingen van de Afd. Bodegraven worden 
gehouden op de eerste Dinsdag van de maand in 
café Gez. Vink, Kerkstraat 118. 

Afdelingssecretariaten: 
ALKMAAR: J. P. Lienesch, Kennemcrsingel 2, 

Alkmaar. Tel'. 3957. 
ALMELO: G. J. Zwitzelaar, Appelstraat 15, Al

melo. 
ALPHEN a/d R I J N : H . Korthals , van Velzen

straat 19, Alphen a/d Rijn. 
AMSTERDAM: Ed. Verff, Maasstraat 20-11, Am-

sterdam-Z. Tel. 721378. 
APELDOORN: Dr . F. T h . Dasbach, Canada

laan 13, Apeldoorn. 
A R N H E M : N . L. W. van Straten, Velperweg 149, 

Arnhem. Tel . 25806. 
BODEGRAVEN: M. T rouw, Prinsenstraat 37, 

Bodegraven. Tel. 2126. 
BOSKOOP: C. Bulk, Reyerskoop 142, Boskoop. 

Tel . 663. 
CASTRICUM: A. M. L. van Delft, Rembrandt-

straat 10, Alkmaar. 
DEVENTER: C. Pohlmann, Schoolstraat 22, De

venter . 
D O R D R E C H T : P. Kraaijeveld, Singel 120, Dor

drecht . Tel. 4858. 
GOOI E N EEMLAND: P . J . M. Boel, Bosboom 

Toussaintlaan 63, Hilversum. Tel . 2612. 
' s -GRAVENHAGE: P. A. F. Bloys van Treslong 

Prins, Sadeestraat 22-A, Den Haag. 
HAARLEM: J. H . Geerling, Cesar Francklaan 13, 

Heemstede. Tel . Haar lem 38759. 
KROMMENIE: J. W. Lodder, Blok 30, Krom-

menie. 

LEIDEN: Dr . J. A. W. Groenewegen, Johan de 
Wjt ts t raat 49, Leiden. 

L O C H E M : H . J. Boon, Villapark L 96, Barchem. 
N I J M E G E N : B. A. On t rop , Zebrastraat 3, Nij

megen. Tel . 26441, tst. 87, uitsluitend van 8.30-12.30 
en van 14.00-17.30 uur . 

T W E N T E : J. Velleman, Nieuwstraat 5, Hengelo. 
Tel . 2681. 

U T R E C H T : G. Gerbranda, Homeruslaan 53, 
Ut rech t . 

V L A A R D I N G E N : P . J. Slangen, Merellaan 45, 
Vlaardingen. 

V O O R B U R G : Ir J . Sipkes, Hoekwaterstraat 82, 
Voorburg . 

V O O R S C H O T E N : Mr. F. C. R. Drossaart Bent-
fort , Leidseweg 180, Voorschoten. Tel. 2313. 

WEST-FRIESLAND: G. J . Stap, Tweeboomlaan 
151, H o o r n . 

Nieuwe leden: alle aanmeldingen in het November
nummer . 

Aanmeldingen per 1/1-'5S: 1815 H . J . Balk, Car -
tesiusstraat 5, Deventer (lid Philatelica); 1912 J. F. 
van der Blom, Hoogeweg 6, Hei ioo; 1835 Alb. van 
den Bosch Jr . , Bachlaan 29, Apeldoorn (lid Phila
telica); 1913 J. Brendel, Dr . van Sleestraat 23, De
venter ; 1738 Adr . Collenteur, Carnegielaan 9, Den 
Haag ; 1876 P. M. Custers, Beerensteinerlaan 37, 
Bussum; 1734 W. R. van Dam, Sumatralaan 12, 
Groningen (lid Phil. Ver. Groningeri); 1917 H . H . 
Eeuwen, Padangstraat 33, Amsterdam; 1755 H . 
Eikelboom, B. Bottemannestraat 12, Alkmaar ; 1937 
Mevr. H . Freijer, Plataanlaan 57, Zaandam; 1848 
A. F. Hagen, Kievitsweg 13, Apeldoorn; 1975 W. 
Koenen, Schoolpad 24, Wormerveer; 2002 J. Lagaay, 
van Brakelplein 44, Groningen (lid Phil . V ^ , Gro 
ningen); 1758 Ch . E. de Lannée de Betrancourt , 
Coornher tkade 24, Alkmaar; 1863 C. H . H . Mager-
mans, Hols t raa t 18, Groningen (oud-lid); 1990 L. 
Monen, Schoenmakerspad 8, Zaandijk; 2031 F, J. J. 
M. Puts , Valburgseweg 22-A, Eist (O.B.); 2000 
C . J . Roos, Krommeniedijk 74, Krommenie; 1771 
C. M. Schrickx, Nieuwstraat 26, Vcnhuize* (N.H. ) 
(oud-l id); 1819 K. S. Tolhuizen, Folkingestraat 35-
35 A, Groningen; 2036 Th . G, van de '»»elde, Va
renstraat 10-bov., Nijmegen; 1728 C. Vrauwdeünt , 
Stationsplein 15-B, Schiedam; 1786 Mevr. P. Ver-
sloot-Vink, Noordstraat 82-G, Bodegravsn; 1365 E. 
van Voskuilen, Groeneweg 18, üoskoop; 1896 J. C. 

Waagmeester, Westerweg 14, Limmen; 1916 J. A. 
van de Weg, St Jurr iénstraat 10, Deventer; 1908 
Jac. Weijers, Schorweg 16, Breezand ( N . H . ) ; 2023 
Mevr. A. S. J. Wierda-Schilderman, Rijksstraatweg 
109, Haren (Gr.) ; 1805 C. Woelders, Comm. Ra
venstraat 18, H o o r n ; 1828 P. Zetzema, Jac. van 
Deventerstraat 43, Deventer: 2041 K. T o t , Laan 
der Vrijheid 19, Zaandam. 

Bedankt: 1634 M. G. Bloemendaal; 1606 S. Lelsz; 
348 Mevr. C. A. Riemersma-de Bruin; 384 J. R ic -
mersma; 1846 J. A. de Ronde ; 5 H. E. Sondorp ; 
604 G. Weide. 

Geroyeerd wegens wanbetaling: 361 Mevr. A. de 
Groen-Zoon, Wjlhelniinastraat 96, Koog a/d Zaan. 

Afgevoerd wegens onbekend adres: 247 A. Kreugel. 
Bedankt per u l t imo 1954: 1010 J. L. Geerling; 

378 G. L. Hagenaar; 253 H . J. Har skamp; 1697 G. 
Heinsius; 106 C. Jonkers ; 862 J. Kamst; 1046 J. A. 
M. Meijer; 1887 A. C. Post; 1682 J. J. Quar te l ; 
932 H . Schut; 1298 M. C. van Waardenburg; 665 
H . H . van Wagtendonck; 513 J. Wingelaar; 1008 
Mevr. W. M. Wittbols-Feugen-v. d. Beek; 1849 
Ing. G. H . F. Meijer; 1981 A. Sinnema. 

Geschorst wegens onbekend adres: 584 Ir H . Som
mer, Burheggestrasse 102, Zurich (Zwitserland). 

POSTZEGELVERENIGING „BREDA". 
Secr.: Mevr. C. G. H. Bode Flohil , Gin-
n e k e n w e g 108, Breda . Tel. 8628. 

In de afgelopen vergadering hield de heer Ir Strens 
een zeer interessante causerie. Di t jaar treden de 
voorzi t ter en de administrateur van het rondzend-
verkeer af en stellen zich herkiesbaar, een lijst van 
candidaten wordt ingewacht. In de komende leden
vergadering worden de twee volledige Yvert 's 1953 
geveild. De penningmeester maakt er op at tent , da t 
het verenigingsjaar ten einde loopt , gireer s.v.p. 
om incassokosten te vermijden uw contributie k 
ƒ 6,— op gironummer 535179 t .n .v . Penn. Postv. 
„Breda" te Velp, 

Nieuwe leden: K. M. van Lonkhuyzen, Valke
nierslaan 323, Breda; Mej. M. M. Meijer, Ginneken-
weg 123A, Breda; W. T h . Stregels, Franklin Roose-
veltlaan 46, Breda; M. J. Zandbergen, Min. Nelis-
senstraat 2, Breda, 

Overleden: A. Griffioen, Zutphen; P. A. J. van 
Oirschot , Breda; A. Taeymans, Antwerpen. 
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VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HOLLANDIA". AM
STERDAM. Secr.: A. D. Aeijelts, Chur-
chill-laan 1751, Amsterdam Z. 2, 

Ledenvergadering op Donderdag 30 December 1954 
te 20.15 uur in hotel ,,Krasnapolsky**, Warmoes-
straat , Amsterdam. De veiling word t gehouden van 
19.30—20.15 uur . 

Candidaatleden: 264 H . Heepke, Curafaostraat 116, 
Amsterdam-W.; 194 W. Phil ippi , 2e van Swinden-
straat 97 I, Amsterdam-O. 

Nieuwe leden: 191 P . J. van Duurcn , Nieuwen-
dijk 42 1, A m s t e r d a m - C ; 193 D. P. Lems, van 
Baerlestiaat 164III , Amsterdam-2. ; 66 Mc\ r . G. 
Lcibbrand-van Woersem, Jac. van Lennepkade 63hs, 
Amsterdam-W.; 235 H . A. Sprong, Mr Arntzenius-
weg 12 II, Amsterdam-O. 

Aanmelding ingetrokken: 264 F. A. de Vries, Adm. 
de Ruyterweg 257, Amsterdam-W. 

Overleden: 389 J. F. Wid ia rd . 
Bedankt per 31 October 1954: 686 L. Bieze; 756 

D. ter Brugge; 273 1. S. Eliasar; 583 W. Hoekcn-
dijk; 227 A. J. v. d. Made; 630 P . M. Scheurleer; 
799 L. Soldaat; 465 C. T- v. Weerdenburg; 763 
A. L. J. A. Wehrens; 352 J. H . Wolkers ; 90 A. 
Zaaycr; 513 W. v. d. Zanden. 

Opzegging ingetrokken: 266 L. v. d. Velde, Alex 
Boersstraat 8, Amsterdam-Z. 

HAAGSCHE PHILATELISTEN-
VEREENIGING. Secr.: J. A. Fock, Laan 
V. Leeuwensteyn 94e Voorburg. 

Candidaatleden: C. H . Naber , Statenlaan 3, Den 
Haag; C. Verhaagen, L. van Nieuw Oosteinde 37, 
Voorburg ; P . M. Verbeek, Deventersestraat 26, 
Scheveningen; P . H . Leeuwenburgh, Boddaertstraat 
58, Den Haag. 

UTRECHTSE PHILATELISTEN-
VEREENIGING. 

Secr.: H. G. van de Westeringh, Tol
steegsingel 17 bis, Utrecht. 

Bestuursvergadering op Dinsdag 21 Dec. a.s. ten 
huize van de heer Klinkenberg. 

Ledenvergadering op Dinsdag 28 Dec. a.s., des 
n.m 8 uur , in Tivol i . Bijzondere agendapunten: 
Voordracht door de heer K. E. König, Koog a. d. 
Zaan, onderwerp: ,,Goed Postzegelverzamelen meer 
dan een h o b b y " . Tentoonstelling van een aantal 
verzamelingen van leden der Jeugdafdeling. 

Nieuw l id : 1 cand. vermeld in het Nov . -n r . 
Overleden: A. F. Barendse, Ut rech t . 

ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN-
VEREENIGING. 

Secr.: G. C. Tops, Stadhoudersweg 89b, 
Rotterdam-C. Tel. 49340. 

Ledenvergidering: De eerstvolgende gewone ledcn-
\orgadering wordt gehouden op Maandag 27 Dec, 
1954 in de bovenzaal van Café-Restaurant , ,Du 
N o r d " , Bergweg 313, ingang Bergsingel 228, Rot -
t e idam-Noord . Aanvang 20 uur . Zaal open 19.30 u. 
Gewone agenda. Bezichtiging van de kavels voor 
de veiling op Zaterdag 18 December in ons club
lokaal en voor de aanvang van de vergadering in 
, ,Du N o r d " . 

Vergaderingen in 1955: De ledenvergaderingen in 
1955 zullen worden gehouden op de Maandagen 31 
Januari , 28 Februari , 28 Maart, 25 April , 23 Mei, 
27 Juni , 25 Juli , 26 September, 31 October, 28 N o 
vember en 19 December, alle in ,,Du N o r d " . In 
de maand Augustus wordt , zoals gebruikelijk, geen 
vergadering gehouden. Noteren s.v.p. 

Contr ibut ie 1955: Volgens besluit van de kden -
vergadering van 25 October jl. blijft de contr ibutie 
gehandhaafd op ƒ 5,25 {juniores ƒ 4,25) per jaar. 
De leden word t \ e rzoch t dit bedrag over te maken 
op de postgirorekening nr . 517293 ten name van de 
Rotterdamse Philatelisten-Vereenlging, Administra
tie Cont r ibu t ie , Rot te rdam-Z. 1. 

Nieuwe leden: 609 D. Frings, Mathenesserdijk 
116 b , Ro t t e rdam-W. 2; 613 W. Kuperus, Maar-
land 43, Ro t t e rdam-Z. 2; 621 G. j . de Munnik, 
Rodenburgstraat 58, Rot te rdam-W. 2; 625 C. Ooy-
kaas S. van Houtcnlaan 29, Schiedam; 631 J. P . 
■\an OsnabruRge, Krooswijk 292, Greup; 634 J. 
Thcunisscn, Nieuwenhoornstr . 23 a, Rot te rdamZ. 1; 
643 Mej. N . van Tilburg, Bergluststraac 4 a, Rot 
terdamN 2; 660 M. de Vries, Groene Hilledijk 
235, Roi terdamZ. 2; 685 Z. Zwiep, Lange Nieuw
st'aat 105, Sebicdam. 

Overleden: 33 A. W. H . M. Berendsen. 
Penningmeester: He>̂  adres van de heer Joh. F. 

Wolvcrs is vcianderd in: Rembrandtlaan 25 b, 
Schiedam. Tijdens de ziekte van de heer Wolvers 
word t zijn functie waargenomen ,door de heer M, 
Zuydwegt , Lepelaarsingel 88 b , Rot te rdamZ. 1. 

INTERNATIONALE VERENIGING 
„PHILATELICA". Secr.: H. L. Stoffels, 
Sinaasappelstraat 23, *sGravenhage. 
Tel. 33.83.16. 

C O N T R I B U T I E 1955. 
Om het vele werk van uw Penningmeester en 

Afd.Penningmeester te verlichten, alsmede ter be
sparing van ƒ 0,60 inc.- en adm.kosten, worden de 
leden beleefd uitgenodigd de contr ibut ie over 1955 
vóór 1 Febr. a.s. te voldoen door overschrijving op 
zijn postrekening 31.52.84 t .n .v . Alg. Penningm. I.V. 
, ,PhilateIica", Hulshorststraat 249, Den Haag, óf 
indien u lid is van een afdeling bij uw Afd.-Pen
ningmeester, met vermelding van lidmaatschapnum-
mer (zie contr . kr t . 1954) — juiste naam —- voor
letters en adres. 

De contributie bedraagt thans, volgens besluit 
van de Alg. Ledenvergadering van 23 October j ! . , 
uitgezonderd de afdelingscontributie: 
a. Nederland ƒ 6,— per Jaar. 
b. Buitenland f 7,— per jaar. 

Afdeüngssecretariaten: 
AALSMEER: Ph. J. Vogel, W. v. Borsselenweg 79, 

Amstelveen. 
AMERSFOORT: A. Werner , Dollardstraat 250, 

Amersfoort. 
AMSTERDAM: H . Gerritsen, Hunzestraat 109 ï . 

Amsterdam. 
DEVENTER: T . van Heuvel , Brinkgreverweg 35, 

Deventer. 
DRIEBERGEN: J. H . v. Daalen, Hoofdstraat 96, 

Driebergen. 
EMMEN: A. Kuipers, Noordbargcrstraat 106, 

Emmen. 
E N K H U I Z E N : Jac. Kofman, Nanne Grootstraat 

17, Enkhuizen. 
FLAKKEE: F. van Herwijnen, Meidoornstraat 8, 

Middelharnis. 
GOES: Dr Ch. J. Philips, A.J.kade 11, Goes. 
' s -GRAVENHAGE: F. A. Versteegh, Pijnboom-

straat 75, 's-Gravenhage. 
HAARLEM: J. Elsenbroek, Muiderslotweg 117, 

Haarlem. 
H A R D E R W I J K : H . B. P . Stemerding, Linnaeus-

laan 1, Harderwijk. 
•t KABINETSTUK: G. J. Minholts , Stadsweg 3, 

Oostcihogebrug (Gr.). 
KAMPEN: W. G. Ch. Albrecht , Maurltsstraat 16, 

Kampen. 
LANGEDIJK: P. Schoenmaker, Dorpsstraat 173 A. 

Zuid-Scharwoude. 
LïSSE: Opgave volgt. 
MAASTRICHT: A. Schreppers, Min. Talmastraat 

31, Maastricht. 
MEPPEL: H. Rondhuis , Soembastraai 28, Meppel. 
N O O R D W I J K : D. G. de Bruin, Huis ter Duin

straat 2 A, Noordwijk. 
G. J. PEELEN: A. v. d. Berge, Korte Ring 15, 

Bruinisse. 
R O T T E R D A M : J. H , A. Visser, Verboomstraat 

66 B, Rot terdam-Zuid. 
SOEST: J. Adriaans, Tolakkerweg 49, HoU. 

Rading. 
TIEL: A. C. van Haaften, Gr . Br. Grintweg 148, 

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

Zuilen-Utrecht . 
V E N L O : E. Heijiing, Hcrungerweg 9, Venlo. 
VLISSINGEN: C. W. Louwerse, Paul Krugerstraar 

40, Vlissingen. 
W A L C H E R E N : Fr. E. Appel, Pun t 33, Middel

burg. 
W E E R T : Mej. L. Weerts , Wilhelminasingel 36, 

Weert . 
W O E R D E N : J. v. d. Velden, v . d. Valk Bou-

manlaan 61, Woerden. 
ZEIST: J. Schipper, Tesselschadelaan I I , Zeist. 
ZWOLLE: E. Gillet, Violierenstraat 23, Zwolle. 
Vergaderingen en bijeenkomsten: 
Aalsmeer: Ie Dinsdag, 20 u u r : Gebouw „I rene" , 

Kanaalstraat, Aalsmeer; 2e Woensdag, 20 uur : „De 
Landbouw", H O O F D D O R P ; 3e Woensdag, 20 uur : 
„Concord ia" . Dorpstraat , AMSTELVEEN (even 
maand). 

Amersfoort: Na convocatie. 
Amsterdam: »Ie Donderdag, 20 u u r : „Modern" , 

KI. Gartmanplantsoen, Amsterdam; 3e Donderdag, 
20 uur : , ,Modern". (Vergadering). 

Deventer: Ie Vrijdag, 19.30 u u r : „De Hereniging", 
Grote Poot 2, Deventer. 

Driebergen: 2e Woensdag, 20 u u r : Nutsgebouw, 
Bosstraat 9, Driebergen. 

Emmen: laatste Maandag, 20 u u r : Hotel Grimme, 
Stationstraat 16, Emmen. 

Enkhuizen: na convocatie. Oranjezaal, Kaasmarkt 
4, Enkhuizen. 

Flakkee: na convocatie. 
Goes: 3e Dinsdag, 19.30 u u r : Hote l Centraal, 

Markt , Goes. 
's-Gravenhage: Ie Woensdag, 20 u u r : volgens con

vocatie te RIJSWIJK; 4e Vocnsdag. 19.30 uur : 
Parkhotel , Molcnstiaat, Den Haag; iedere Zaterdag, 
1-5 uur : , ,Amicit ia", Wcsicïnde 15, Den Haag 
(beurs). 

Haar lem: 3e Vrijdag, 20 u u r : H.K.B. , Tempeliers
straat 35, Haar lem. 

Harderwijk: Ie Woensdag, 20 u u r : Hotel Baars, 
Smeepoortstraat 52, Harderwijk. 

' t Kabinetstuk: na convocatie. 
Kampen: 2e Woensdag, 20 uu r ; de Stad^herberg, 

IJsselkade, Kampen. 
Langedijk: na convocatie, Hote l De Burg, B 29, 

Noordscharwoude. 
Maastr icht: 3e Maandag, 20 u u r : Rest. Prins van 

Oranje, Grote Staat 45, Maastricht. 
Meppel: 2e Maandag, 20 u u r : Zaal Donker , KL 

Oeverstraat, Meppel. 
Noordwijk: 2e Dinsdag, 20 uur : Hote l „De Zee

leeuw", Kon. Wilh. Boul. 24, Noordwijk. 
G. J. Peelen: na convocatie. ^ 
Rot te rdam: Ie Dinsdag, 20 uur : Zaal Triarion, 

Groene Flüledijk 334, Rotterdam, Verder iedere 
Dinsdag bijeen op hetzelfde adres. 

Soest: na convocatie, 20 uur : ,,De Schouw", 
Birkstraac 47, Soest; na convocatie, 20 u u r : Café 
Royal, V. Weedestraat 59, Soest (ruilen). 

Tie l : na convocatie, 20 u u r : Hotel ,,De Z o n " , 
Varkcnsmarkt 3, Tiel. 

U t rech t : 3e Donderdag, 20 uur : , ,Vredenburg", 
Vredenburg 13, Utrecht . 

Venlo: 2e Dinsdag, 20 uur : Café-Rest. Schreurs, 
Lomstraat 5, Venlo. 

Vlissingen: 3e Donderdag, Restaurant P. Muller, 
Badhuisstraat 8, Vlissingen. 

Walcheren: 3e Donderdag, 20 u u r : „de Een
d rach t " , Grote Markt , Middelburg. 

Weer t : 2e Dinsdag, 20 uur : Café-Rest. M. Kut 
ten, Maasstraat 46, Weert . 

Woerden: laatste Woensdag, 20 uur : , ,Concordia" , 
Havenstraat 4, Woerden. 

Zeist: 2e van de maand. Valt deze op Zaterdag 
dan de Ie, valt deze op Zondag dan de 3c, 20 u u r : 
Hotel „Wapen van Zeist", Slotlaan 107, Zeist. , 

Zwolle: Ie Vrijdag, 19.45 u u r : Café-Rest. Suisse, 
Luttekestraat , Zwolle, veiling; 3e Zaterdag, 15.00 
uur : Café-Rest. Suisse, Luttekestraat, Zwolle, ver
gadering en veiling. 

Overleden: Gv. 276 J. L. Jonker; Gv. 3092 P^A. ' " \ ' ^ . 
van Marie; At . 4269 P. A. J. Hopstaken. ^■«.ï^' 

Bedanken: Gv. 429 H . W. G. Piera; Gv. 1207 ' 
J. V. d. Zwan; Gv. 1811 A. P. Kamp; Gv. 2423 E. 
Duran; ld. 3423 Joh. F. van der Blom; GV. 3600 J. 
Kramer; Mt. 4315 B. H. Schmidt. 

Nieuwe leden: Alle 25 candidaatleden, vermeld 
in het Novembernummer. WELKOM!!! 

Candidaatleden: Ar. 4164 J. A. H»ainiey«r, Bos en 
Vaartlaan 13, Nieuwer Amstel; Ar. 4*176 J . J. 
Kreeft, Gevers van Endegeeststr, 16, Hoofddorp ; At. 
JL. 97 G. H . Jansen {236'39), Pieter Bothlaan 36, 
Amersfoort; Dr. 3427 H . Alberts Cramerstraac 9, 
Deventer; Gv. 3424 G. J. van Es, Paradijslaan 48, 
Voorburg ; Gv, 3448 Mej. I. J. van Eyk, Terwesten
straat 10, Den Haag; Gv. JL. 11 R. F. Spoor (216
'41), Laan van Meerdervoort 844, Den Haag; Gv. 
3425 T h . G. W. Stiphout, Sumatrastraat 261 A, Den 
Haag; Gv. 3446 P. Ch. Veen, Prins Bernhardlaan 
64, Voorburg ; Gv. 3418 W. H . van der Waard, 
Noordpolders t raat 43, Den Haag; ld . 3415 N . Be
zemer. Jan v. Henegouwenstraat 3, Gouda; ld. 3422 
R. Reitsma, Stieltjesstraat 8, Emmeloord (NOP) ; 
Kk. 3428 J . Molenhuis, Winschoterdiep 35 A W.Z. , 
Groningen; Mt. 3431 C. F. Bartelet, Baron v. H ö 
vellstraat 42, Maastricht; N k . JL. 77 L. Dubbelaar 
(2512*39), Prins Bernhardstraat 48, Noordwijk; 
N k . JL. 79 H . A. Koemans (254M2), Quarles van 
Uffordstr. 71, Noordwijk; N k . JL. 78 H . J. van 
*t Wout (9l '39), Jacques Urlusstraat 11, Noord
wijk; R m . 3432 W. T h . A. Bergmans, Beukendaal 
118, Rot t e rdamZ . ; R m . 3434 A. V. M. Bïemans, 
Hogenbanweg 39 A, RotterdamOverschie; Rm. 3421 
C. j . Pidoux, Grote Visserijstraat 68, Rot te rdamW. ; 
Rm. 3442 W. H . J. Willebrant, Hooidrif t 108 B, 
Rot te rdamW. ; Rm. 3435 Joh. H . Wijnands, Ring
dijk 140, Schiebroek; St. 3990 A. J. van Woerkom, 
Birktstraat 14, Soest; St. 3991 C. A. van Woerkom, 
Birktstraat 14, Soest; Tl . JL. 74 Mej. I. Knol ('37), 
Huize Sonnevanck, Drumpt ; Vn. 3420 R. L. Soes
man. Badstraat A 53, Domburg; Zt, JL. 71 H . G. P. 
den Hartog (138'37), Oude Arnhemseweg 166, 
Zeist; Zt. 3429 G. Sirag, Emmastraat 60, Zeist; 
Zt. 3443 Joh. J. Sirag, Prof. Aulberselaan lObis, Zeist; 
Ze. GM. 1 R. P. Siesling (76M4), Westerstraat 15, 
Zwolle; Ze. 3445 J. M. T. Vecht, van Nagellstraat 
9, Zwolle. 

Rectificaties: Dr. 980 A. W. Klomp, J. van Vlo
tenlaan 110, Deventer, wordt : H . W. Klomps, J. 
van Vlotenlaan 110, Deventer; Gv. 3414 B. J. R. 
Engelbrecht, Fuchsiastraat 150, Den Haag, word t : 
B. J. R. Engelbregt, Fuchsiastraat 150, Den Haag; 
Am 4056 J. Almonije, K o n i n g i n n ^ e g 93, Amster
damZ. , word t ; J. Demonije, Koninginneweg 93, Am
sterdamZ. 

(Vervolg op blz. 259) 
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voorvalt. Wellicht werkt het voorbeeld van de PIPCO in deze 
stimulerend en wij kunnen de F.I.P. zeker aanbevelen dit 
goede voorbeeld van genoemde organisatie te volgen. *) 

Het van 3—6 September jl. te Karlsruhe gehouden con
gres blijkt grote belangstelling te hebben getrokken en vele 
besluiten, goed voorbereid in diverse commissies, waarbij een 
groot aantal zaken vem interne aard, waren haar gevolg. 
Mochten wij in ons Septembernummer bij de mededelingen 
inzake de in Zwitserland opgestelde richtlijnen voor beeld
verzamelingen opmerken, dat deze Iflnen wellicht belang
rijk zouden kunnen bltjken te zijn, thans lezen wij in de 
FlPCO-mededelingen dat zulks inderdaaJd het geval is, want 
zij hebben tot grondslag gediend voor de samenstelling van 
het door de FIPCO vastgestelde „Reglement voor de Ten
toonstelling van Motiefverzamelingen", welk reglement door 
de secties Zwitserland en Duitsland verder wordt uitgewerkt 
en gecommentarieerd, om dan weldra te worden gepubliceerd. 

Ook de op genoemde dagen te Karlsruhe gehouden tentoon
stelling „Philatelie en Geneeskunde", welke mede werd ge
houden in verband met de te zelfder tijd in die stad gehou
den Duitse, therapie-week en geneesmiddelenbeurs, heeft 
grote belangstelling getrokken. Hoewel de inzendingen zich 
beperkten tot genoemd gebied, was er een keur van verza
melingen, welke tezamen een overzicht gaven van de therapie 
vanaf haar oorsprong tot op heden, zoals de ingeroepen hulp 
der Aesculapen, het aanwenden van wonderdoende planten, 
de toverij in de middeleeuwen tot de moderne geneeswijze. 
Ook de pharmaceutische industrie en in het bijzonder de ho-
moeopathie, gaven aanleiding tot fraaie collecties. Een ver
zameling geneeskundige kruiden en hun aanwending in de 
therapie afgebeeld op de postzegel was wel zeer leerzaam. 
Geneeskundige behandeling, Heilbaden, T.b.c.-bestrijding, pest
en cholerabrieven en Rode-Kruis ontbraken natuurlijk bij 
deze inzending niet. 

Een belangrijk bericht is dat, omtrent de instelling van een 
Internationale Motief-inlichtingendienst (adres: P. Vock-
rodt, Tischbeinstr. 25, Wohnung 11, Hamburg 33), waar te
gen inlevering van 2 internationale antwoordcoupons af
schrift k£in worden verkregen van de tekst der verklaring 
omtrent het motief dat op een postzegel voorkomt. Van vrij
wel alle beeldzegels is zulk een tekst aanwezig. 

Maar behalve deze instelling is er ook een literatuurdienst 
ingesteld (adres: H. Knauber, Sophienstr. 40 te Karlsruhe), 
welke 5 maal per jaar bericht geeft omtrent alle belangrijke 
nieuwe uitgaven op het gebied der Motiefverzamelingen. 

Voorts lazen wij nog talrijke berichten omtrent de activi
teit der diverse landsafdehngen, waarvan wij alleen die van 
de Duitse afdelingen nog willen melden. Dit betreft nl. het 
voornemen dezer afdeling om zgn. Onderricht-mappen samen 
te stellen, die in 6 delen zin en wezen van de motief verza
meling, alsmede practische voorstellen voor de motiefkeuze 
zullen behandelen, alsmede de verdere uitbouw van zulk een 
verzameling, bijzondere aanwijzingen, richtlijnen voor tentoon
stelling enz., dit alles verlucht met 10 ä 12 fotocopieën ontleend 
aan verschillende motiefverzamelingen. De prijs zal vermoe
delijk 2 è 3 DM. per deel bedragen. 

Zij die meer omtrent deze tak der philatelie willen weten, 
verwijzen wij gaarne naar het adres van de Nederlandse ver
eniging Stichting De Beeldphilatelie, aangesloten bij de PIP
CO, p.a. de secretaris C. G. van Veenendaal, P. C. Hoofdstraat 
142-B, Amsterdam. 

*) Zo juist lezen wij dat ook de P.I.P. eerlang tot derge
lijke publicaties zal overgaan. 

• TENTOONSTELLINGEN ^ 
HET NEDERLANDSE POST^rUSEUM. 

KEUSTPROGRAMMA 1954. 
Rondleidingen en demonstraties 23 Dec.—o Jan. 
Alle werkdagen: 

14—16 uur: oude en moderne telegrafie, de werking van de 
telefooncentrale, het telefoongesprek over lange afstand. 

Bovendien: 
23 Dec. 20-21 u. oude en modeme PTT-bouwwer-

ken; 

25 en 26 Dec. 15-16.30 u. populair overzicht van de tele
grafie en telefonie; 

30 Dec. 20-21 u. POSTGESCHIEDENIS EN OUDE 
BRIEVEN; 

2 Jan. 15-16-30 u. populair overzicht van de tele
grafie en telefonie; 

6 Jan. 20-21 u. DE AFBEELDINGEN OP DE 
POSTZEGELS VAN 
FRANKRIJK. 

ELKE MAAND EEN NIEUWE POSTZEGELPRIJSVBAAG 
VOOR JONGELUI BENEDEN DE 16 JAAR. 

Geopend op werkdagen 10-17 u., Zon- en feestdagen 13-17 
u. Donderdagsavonds 19-22 u. 1 Jan. gesloten. 

Zeestraat 82 te Den Haag. Toegang ƒ 0,25, kinderen t/nj 
14 jaar ƒ 0,10. 
DE UITGIFTEN 1852. 1864 EN 1869 NEDERLAND 
GESPECIALISEERD IN HET POSTMUSEÜM. 

Dat deze zegels in het Postmuseum te zien ziJn, is op zich
zelf natuurlijk niets bijzonders. Maar wat wèl van belang is, 
is de keuze uit de documentaire en gespecialiseerde collectie, 
die hier thans wordt geboden. De oudste proef voor een Ne
derlandse postzegel: de Mercuriuskop. Kaisers originele gra
vure voor de eerste postzegel in zwart en rood, de vele proe
ven van de 5 en de 10 et, de gehele vellen in de goedgekeurde 
kleuren van de drie uitgegeven waarden: al deze objecten be
horen tot de dingen, die men niet dagelijks te zien krijgt. 
Evenmin als de proeven voor een nimmer uitgegeven post
zegel van 20 et van de uitgifte 1852. Ook het onbedrukte, ge-
watermerkte papier met de 100 watermerken posthoorn, dat 
voor onze eerste postzegeluitgifte werd gebruikt, is behalve 
studieobject voor de verzamelaar, een typisch stukje geschie
denis. Met een enkele handomdraai — de expositie is opge
steld in lijsten van een draairek — bevindt men zich temidden 
van de zegels 1-100 van plaat III van de 5 et met hun ge
tekende kentekens. Vele brieven in de fraaie handschriften 
van die tijd trekken de aandacht. Vergelijkingen kunnen wor
den gemaakt tussen de 100 zegels van de reconstructie van de 
10 et plaat V, terwijl tevens voorbeelden van zegels van andere 
drukplaten met hun kentekens de revue passeren. Wy noemen 
hier slechts de „hoorn" en de geretoucheerde „hoorn" van de 
platen VII en VIII der 10 cent. ' 

Wanneer hij de prachtige veldelen der 10 et en het fraaie 
blok van de 15 et 1852 gepasseerd is, ontdekt de aandachtige 
bezoeker al spoedig de voorontwerpen van de uitgifte 1864, 
de tekst van Van Hinsbergh, het unieke „Proefblad" van de 
5 et plaat I en het niet minder belangwekkende „Proefblad 
van den Hoofddirecteur Hofstede" in de tanding 10% : 10'4 
van de 10 et. 

Men behoeft slechts met de fraaie kartonproeven en de 
zeldzame vellen en veldelen van de uitgifte 1864 geconfron
teerd te worden om de wens tot het zelf gaan reconstrueren 
van een drukplaat te voelen opkomen. Ook de vaak subtiele 
verschillen tussen Utrechtse en Haarlemse druk kunnen aan 
de hand van afstempelingen op «brieven worden geconstateerd 
en onder de loupe genomen. Een verrassing is ongetwijfeld 
het werk van de grote Engelse verzamelaar Warren, wiens 
liefde voor „early Holland" opnieuw blijkt uit de hier aan
wezige originele plaatreconstructies van de 5 cent plaat II 
en de 10 et plaat I 1864. 

En dan de uitgifte 1869, het „wapentype". Allereerst ziet 
men Vürtheims ontwerp en de vele proeven die daarnaar zijn 
gemaakt: met open en massieve letters, eiketakken die de 
kroon wèl en niét naderen, ongetande proeven in kleuren, 
sommige in grote veldelen. Met tenslotte, wanneer men aan 
de zegels toe is, een geheel vel van de Vz eent, de 1 cent groen 
en flinke veldelen van de 2 cent en de 2̂ 2 cent. 

Een eenvoudig tijdschrift, „The Continental Philatelie Ma
gazine" van Februari 1869 prijkt met de thans zo schaarse 
zegel van 1 cent zwart, ongebruikt — destijds mèt het num
mer gratis verstrekt — en spreekt van een verleden, waarin 
ook het verzamelen van postzegels kennelijk reeds een grote 
plaats innam. 

Na voorbeelden van zegels in verschillende tandingen, met 
grote en kleine gaten, gebruikt en ongebruikt en al dan niet 
blauwachtig papier en plaatfouten, toont een blad hoe on-
; ctande „zeldzaamheden" in deze uitgifte kunnen worden „ge-
1 i-.ikt", nl. door getande exemplaren met een brede rand af 
te knippen. 
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Het Nederlandse Postmuseum, gevestigd te 's-Gravenhage, 
Zeestraat 82, is geopend op werkdagen van 10-5 uur. Boven
dien Donderdagsavonds van 7-10 uur. Zondagsmiddags van 
1-5 uur. 

„NORWEX OSLO 1955" 
4—12 Juni 1955. 

In het vorig maandblad is reeds medegedeeld, dat het 
eerste bulletin betreffende bovengenoemde internationale 
philatelistische tentoonstelling is verschenen. Ondergeteken
de zal aan geïnteresseerden gaarne dit bulletin toezenden. 
Dit bulletin bevat o-m. een aanmeldingsformulier, hetwelk 
zo spoedig mogelijk moet worden teruggezonden, aangezien 
de inschrijvingstermijn 15 December a.s. sluit. 

Ten overvloede zij nogmaals vermeld, dat thematische — 
of beeldverzamelingen wegens ruimtegebrek niet mogen 
worden ingezonden. 

Andere verzamelingen, welke op nationale tentoonstellin
gen ten minste een zilveren medaille hebben behaald, ko
men voor inzending op „NORWEX OSLO 1955" in aanmer
king. 

In verband met de grote belangstelling, welke voor deze 
tentoonstelling bestaat, heeft het tentoonstellingscomité moe
ten besluiten, dat slechts 4 kaders per inzending beschikbaar 
gesteld kunnen worden. Het is echter mogelijk een verza
meling te splitsen, waardoor een groter aantal kaders kan 
worden verkregen. Men zou bijv. apart kunnen inzenden, 
naast de gewone gespecialiseerde verzameling, de afstempe
lingen, welke hierbij behoren, tengevolge waarvan men dan 
over 8 kaders kan beschikken. Voor zeer bijzondere inzen
dingen bestaat de mogelijkheid, dat het comité een groter 
aantal kaders toewijst. 

Voor poststukken geldt een andere regeling, aangezien 
voor dergelijke verzamelingen slechts 1 kader beschikbaar 
is. Hiertegenover staat echter, dat ook voor poststukken 
een onbeperkt aantal albums kunnen worden ingezonden. 
De kaders hebben een grootte van 85 X 125 cm, zodat elke 
inzender kan uitrekenen hoeveel kaders voor de betreffende 
inzending nodig zijn. Wanneer 4 resp. 8 kaders niet voldoen
de zijn, bestaat de mogelijkheid het verdere gedeelte van de 
verzameling in albums in te zenden. De kaderhuur bedraagt 
N.Kr. 15,— (ca f 7,50), terwijl voorts per album moet worden 
betaald N.Kr. 10,— (ca ƒ 5,—). 

Speciaal uit Engeland en de Verenigde Staten zijn resds 
vele inzendingen aangemeld, zodat het in het belang van de 
Nederlandse inzenders is zo spoedig mogelijk een besluit te 
nemen of men al dan niet tot deelname aan deze tentoonstel
ling overgaat. 

Ondergetekende belast zich gaarne met het persoonlijk 
verzorgen van het transport naar en van Oslo, terwijl tevens 
de mogelijkheid bestaat, dat dezelfde inzendingen na afloop 
van de te Oslo te houden tentoonstelling zonder verdere kos
ten vervoerd kunnen worden naar Stockholm, om aldaar 
van 1—10 Juli te worden tentoongesteld. 

Inzenders, welke meerdere verzamelingen willen expose
ren, worden verzocht hiervap van te voren kennis te geven, 
opdat meerdere inschrijfformulieren tegelijk met het bulle
tin door ondergetekende kunnen worden toegezonden. Naast 
gouden, verguld zilveren, zilveren en bronzen medailles zal 
de Jury voorts nog toekennen: 

Grand Prix, voor de beste inzending in de Concurrentie-
klasse. 

Grand Prix, voor de beste verzameling van Noorse zegels, 
terwijl voor de inzenders in de Ereklasse vanzelfsprekend 
ook een Grand Prix beschikbaar is. In deze Ereklasse moeten 
worden tentoongesteld verzamelingen, die in Londen in 1950, 
in Monaco in 1952, in Luxemburg in 1952, in Utrecht in 1952 
en in Lissabon 1953 ten minste 2 gouden medailles of een 
Grand Prix en een gouden medaille habben behaald. Voorts 
stelt het tentoonstellingscomité het op prijs, indien giften 
worden gegeven, aangezien de Noorse Regering, resp. de 
Noorse P.T.T. geen gelden voor deze tentoonstelling be
schikbaar stelt. Evenals dit bij de in 1950 te Londen gehou
den tentoonstelling, zullen dus alle kosten door Philatelisten 
of andere belangstellenden bijeen moeten worden gebracht. 
Handelaren, die een reclameplaat betreffende de Norwex in 
hun zaak willen ophangen, worden vriendelijk verzocht 
hiervan kennis te geven aan ondergetekende, opdat deze 
voor' toezending hiervan kan zorgdragen. 

JAN POULIE, 
de Lairessestraat 46, Amsterdam-

„STOCKHOLMIA 55" 
1—10 Juli 1955. 

Aangezien nog niet alle Nederlandse verzamelaars, wier 
verzameling in aanmerking komen om geëxposeerd te wor
den op een internationale tentoonstelling, het bulletin heb
ben aangevraagd dat op deze tentoonstelling betrekking 
heeft, zal ondergetekende gaarne vernemen, wie van hen 
prijsstelt op toezending van het Stockholmia-bulletin. 

Tegelijkertijd wordt men verzocht op te geven of men een 
of meerdere inschrijfformulieren nodig heeft. 

De plaatsruimte op ,,Stockholmia 55" is gratis, doch, even
als te Oslo, bestaat er een beperking wat betreft het aantal 
kaders, zodat slechts 5 kaders per inzending beschikbaar 
zijn. Hierbij geldt echter hetzelfde als bij de „Norwex" nl., 
dat een verzameling gesplitst kan worden, terwijl bovendien 
een onbeperkt aantal albums kunnen worden ingezonden, 
zodat naast het geëxposeerde gedeelte ook de overige bladen 
in albums door de Jury zullen worden beoordeeld. 

Thematische — of beeldverzamelingen kunnen wel wor
den geëxposeerd op de „Stockholmia 55", doch voor derge
lijke verzamelingen zijn slechts 1 ä 2 kaders per inzending 
beschikbaar. 

JAN POULIE, 
de Lairessestraat 46, Amsterdam. 

ic PERSONALIA ir 

HERMANN E. SIEGER f 
Wij ontvingen uit Lorch het treurige bericht dat de Heer 

Hermann E. Sieger aldaar, na een langdurige zware ziekte, 
op 21 November jl. in de leeftijd van 52 jaar is overleden. 

De Heer Sieger was in de kringen van luchtpostverzame
laars een zeer geziene figuur, die bijzonder veel tot de ont
wikkeling van het verzamelen van luchtpoststukken heeft 
bijgedragen door de uitgifte van zijn bekende „Zeppelin Post" 
catalogi (waarvan de 15e editie eind 1953 verscheen) en van 
de „Deutscher Flugpost-Katalog", 10e editie, 1935. Daar deze 
laatste catalogus inmiddels zeer verouderd was, was de Heer 
Sieger onlangs begonnen met de uitgifte van een nieuwe 
editie (11. Auflage), waarvan tot op heden 5 afleveringen zijn 
verschenen. Tragisch is het, dat hij dit grote werk niet meer 
zelf heeft mogen afmaken. 

Ook het bekende tijdschrift „Sieger Post" met luchtpost-
nieuws, vooral op het gebied van de Zeppelinpost, verscheen 
jarenlang van zijn hand. De in dit tijdschrift gepubliceerde 
artikelen vormen — te zamen met de gegevens uit de Zeppe-
llncatalogi — nog steeds de beste hsmdleiding op dit speciale 
gebied. 

In September 1951 bracht hij een bezoek aan ons land, waar 
hij nog zeer interessante lezingen over Zeppelinpost gehouden 
heeft voor de afdelingen Rotterdam en Den Haag van de 
Nederlandsche Vereeniging van Aero-Philatelisten „De Vlie
gende Hollander". 

De Heer Sieger heeft vele malen deel uitgemaakt van de 
jury op internationale luchtposttentoonstellingen. 

Hij behoorde nog tot de „oude garde" van de luchtpost
verzamelaars en zijn heengaan op nog betrekkelijk jonge 
leeftijd is voor ons een zware slag. 

Hij ruste in vrede! J. D. 

ic INGEZONDEN STUKKEN ^ 
Buiten verantwoordelijkheid der redactie. 

Tijdens zijn bezoek aan Nederland verzocht de heer Abr. 
Odfjell als ere-voorzitter van de jury op de aanstaande inter
nationale postzegeltentoonstelling te Oslo ter gelegenheid 
van het eeuwfeest van de eerste Noorse postzegel mij te wil
len behulpzaam zijn bij het maken van reclame voor deze 
tentoonstelling, in de hoop, dat vele Nederlanders een va-
cantietrip zouden maken naar Noorwegen en dan van de ge
legenheid gebruik zouden maken deze tentoonstelling te be
zoeken. 



DECEMBER 1954 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 257 

Naar aanleiding van deze vraag ontving ik een paar arti
kelen, die hij geschreven had en verzocht hij mij de welwil
lende medewerking van het Maandblad in te roepen, waar
aan ik hierbij gaarne voldoe. 

Het is vanzelf sprekend, dat Noorwegen Nr. 1 in de volle 
aandacht staat bij de verzamelaars, vooral waar in die tijd 
verschillende stempels werden gebruikt, cm. nummerstem-
pels in ring, datumstempels met plaatsnaam, roosterstempels, 
scheepsstempels, een signetstempel L, terwijl ook geschre
ven nummers, en plaatsnaam-annuleringen voorkomen. 

Er bestaat thans zeer grote belangstelling in Noorwegen 
om te trachten tot een volledige opgave te komen welke 
nummerstempels zowel als geschreven nummers op nr 1 
voorkomen. 

Op de tentoonstelling De-No-Pil te Oslo in 1951, hadden de 
heren W. Foulk en H. L. Lindquist, New York, een gezamen
lijke inzending Hors Concours. Deze inzending bestond uit 
een buitengewoon uitgebreide verzameling NOORWEGEN, 
waarbij NOORWEGEN Nr. 1 de hoofdzaak uitmaakte. Deze 
schitterende verzameling was vanaf de opening tot het slui
ten van de tentoonstelling steeds omgeven door. een geïnte
resseerde schare, die ijverig studeerde, die zich met behulp 
van een fototoestel een herinnering schiep aan een blok of 
strip of een buitengewoon mooie variant. Helaas was de ver
lichting boven deze kaders gebrekkig, waardoor de stude
renden zich met een grote zaklantaarn behielpen. Het ging 
hier in hoofdzaak om de stempels, en hiervan weer in het 
bijzonder de nummerstempels. Er waren 210 verschillende 
nummers, waarvan er 15 minder duideüjk waren. Niemand 
had nog ooit zulk een grote verzameling van nummerstem
pels gezien en iedereen was dankbaar gestemd tegenover de 
eigenaars. 

De beste stempelverzameling, in Bergen, bestond toen uit 
ca. 170 nummers, waarvan er 27 in de Amerikaanse ont
braken. 

Later, nadat de nummerlijsten van 18 verzamelaars nage-
zien waren, kwam men tot het resultaat, dat men heden kan 
zeggen, dat 273 verschillende nummerstempels bekend zijn. 
Dit betekent dus dat 110 van de Noorse 383 nummers onbe
kend zijn. Voor het geval dat iemand een of meerdere van 
de 110 onbekende niunmers in zijn bezit heeft, zou onderge
tekende er ten zeerste prijs op stellen hiervan melding te 
mogen ontvangen ter doorzending naar Noorwegen. 

Het is prettig de stempelverzameling te zien groeien. Na 
de eerste honderd jaar gaat het langzaam, maar des te gro
ter prijs wordt er gesteld op elk nummer dat nieuw genoemd 
wordt. Het is helaas zeker, dat een complete Ujst over alle 
383 nummers niet te verkrijgen is, maar ik kan mij inden
ken dat zo nu en dan een paar nieuwe bekend worden als aan
vulling op de 273 bekende. Speciaal bij een gelegenheid als 
de 100ste jaardag is het van het allergrootste belang alle 
nieuwe nummers te weten te komen. Doet ons de philatelis
tische vriendendienst en controleert u uwe nummers 1 van 
Noorwegen. 

Niettegenstaande het vrijwel algemeen bekend is, wil ik 
hier toch nog vermelden, dat meerdere van de bekende num
mers slechts als handgeschreven bekend zijn, daarom is het 
waarschijnlijk dat meerdere van de 110 onbekende met de 
hand geschreven zijn. 

Helaas kan ik hier geen juiste opgave van de thans be
kende nummers verstrekken, daar ik tot mijn spijt van 2 
zijden opgave hierover ontving en hierin enkele verschillen 
voorkomen. 

Ik zal het daarom ten zeerste op prijs stellen uw opgave 
te mogen ontvangen over de aistempelingen voorkomende 
op de in uw bezit zijnde nr. 1 van Noorwegen, opdat ik een 
opgave kan inzenden aan de grote philatelist Odfjell, die 
helaas wegens ziekte verhinderd was als jurylid op de ITEP 
te Utrecht op te treden. In Noorwegen staat ZEd. bekend 
onder de naam van THE GRAND OLD MAN. 

W. Amons, Lagedijk 48, Zaandijk, ziet geiarne uw opgaven 
tegemoet. 

DE JAPANSE BEZETTING VAN DJAMBI. 
Tot onze spijt is in ons vorige nummer op blz. 218, tweede 

kolom bovenaan, boven het daar geplaatste lijstje, de vol
gende zin uitgevallen: 

„Het is niet te zeggen of al deze stempels op het postkan
toor in Djambi werden aangemaakt, of wel dat elk kantoor 
zijn eigen stempel vervaardigde. Aanvankelijk was er aan
leiding tot de volgende opvatting:" 

DE HEBDENKINGSSTEMPELS GEDURENDE DE 
JAPANSE BEZETTING VAN NEDEKLANDSCH INDIË. 

Van diverse zijden ontvingen wij aanvullingen op de ge
gevens verwerkt in ons artikel over bovengenoemd onder
werp, dat verscheen op blz. 283 en volgenden van het No
vembernummer 1953 Wij danken al degenen die ons deze 
inlichtingen hebben verstrekt. Een artikel over de „PASAR 
MALAM"-stempels staat op de helling. Gaarne roepen wij 
de medewerking van allen in die over deze stempels beschik
ken, om ons deze ter inzage te doen toekomen, waarvoor bij 
voorbaat onze hartelijke dank. 

De onderstaande eerste aanvullingen op de reeds gepubli
ceerde stempels: 

I A; toevoegen onder Sumatra Timoer: 
Tebingtingi v 
Kisaran v 

I C; „ „ Lampong: Tandjong Karang z 
H A ; „ „ Sumatra Timoer: 

Tebingtingi v 
IV A; „ „ Sumatra Timoer: 

Tandjong Balei v 
V A; „ „ Sumatra Timoer: 

Tandjong Balei v 
Kisaran v 

V C ; „ „ Palembang: Lahat z 
VI A; „ „ Sumatra Timoer: 

Perdagangan v 
datering stempel VIA is niet tussen 20 en 27, maar 
tussen 13 en 27 Maart. 

VI C; toevoegen onder Benkulen: Benkoelen v 
Ook is nog een nieuw stem

pel gevonden en wel thuis-
behorend onder III B; zie bij
gaande afbeelding 9a. Het is 
een rond rubberstempel met 
kaart van Sumatra, waarop 
aen vlag, er beven een zon en 
er onder een band met Japan
se karakters en de plaats-
.raam. Datering 18 Dec. 1948. 

Dit stempel is bekend van 
Rio: Bengkalis v 

Pakanbaroe v 
Sumatra Barat: Boekit Tingi v 

Padang v 
In het eerste artikel moet dus onder III B (afb- 9) ge

schrapt worden: 
Sumatra Barat: Boekit Tingi v 

Padang v 
A. J. UYLEN. 

Twee oplagen Merapi-zegels 
Uit de April en Mei '54 maandbladen van de Alg.iVer. van Philate

listen in Indonesië blijkt duidelijk dat er van philatelistische zijde 
veel belangstelling bestond voor de Merapi-zegels. Kennelijk had de 
P.T.T. hierop niet zozeer gerekend, althans niet voor de beide hoogste 
waarden, t.w. Rph. 3.— (+ Rph. 1.—) en Rph. 5.— (+ Rph. 2,50). De 
berichten uit diverse plaatsen over heel Indonesië luiden dan ook 
unaniem: practisch direct waren deze zegels uitverkocht, terwijl de 
plaatselijke P.T.T. kantoren nog slechts de resterende 6 zegels konden 
aanbieden. 

De P.T.T. heeft dan ook spoedig een nieuwe oplaag van de beide 
hoogste waarden laten drukken. Deze zegels verschenen begin Juli '54 
aan de loketten. De kleur is practisch gelijk aan die der eerste oplage, 
doch de tanding is anders, t.w.: 
Ie druk: kamtanding 12^ : 12 , de verticale zijde heeft 18 tandjes. 
2e druk: kamtanding 12% : 12%, de verticale zijde heeft 19 tandjes. 

Bovendien is de 2e oplaag op geheel andere wijze gedrukt dan de 
eerste. Onderstaand komen duidelijk de verschilpunten uit. Volledig
heidshalve zijn hier ook de betreffende details van de andere waarden 
vermeld: 

Ie druk: Het betreft hier dus alle 8 waarden. Deze zegels werden 
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gedrukt op papier, metende 33 X 58 cm, en wel 10 rijen a 10 zegels = 
100 zegels per vel. 

Waarde 

15 -1- 10 
35 -f 15 
50 + 25 
75 -t-25 

1.— + 25 
2.— + 50 

3.— + 1.— 
5.— -f 2.50 

Plaat-
no. 

91-A 
92-A 
93-A 
94-A 
95-A 
96-A 
97-A 
98-A 

Knip-
teken 

op 
onder
rand 

14 
9 

15 
, 6 
2 x 1 8 
2 x 1 4 
2 x 1 0 
3 x 4 

Geperf. 
rand 

rechter-
rand 
van 

het vel 

Perfo
ratie 

Kara-
tanding 
1 2 % : 12 

— 
Verticale 
zijde per 
zegel 18 
tanden 

Grootte 
der 

randstroken 

i 

J 1 b.r.; ca 14 cm 
' o.r.: ca 14 cm 
1' l.r.: ca 5 cm 
\ r.r.: ca. 4 cm 
^ 
1 
/ 

2e druk. Het betreft hier uitsluitend de waarden Rph. 3.— {+ 1.—) 
en Rph 5.— {+ 2.50). Dezo /egels werden gedrukt op papier metende 
58 x 33 cm. Evenwel werden thans per vel 200 zegels gedrukt, t.w. 
een linker- en een rechter velddeel, elk bestaande uit 10 x 10 zegels. 
De linker- en rechterveldelen werden niet gescheiden, en komen dus 
voor met blanco, ongeperforeerde tussenstrook. Vanzelfsprekend zijn 
de randen thans aanzienlijk kleiner. De geperforeerde rand veranderde 
evenals de plaats van de kniptekens. De kniptekens zelf bleven 
onveranderd. Opmerkelijk is, dat de plaatnummers eveneens ver
anderden, doch niet de randletters, welke zowel bij de Ie als 2e druk 
„A" luiden. 

Waarde 

3.— -f 1.— 

5.— -t- 2.50 

Plaat-
no. 

99-B 

100-B 

Knipt. 
op r.-
marge 
van r. 
veldeel 

2 x 1 0 

3 x 4 

Geperf. 
marge 

boven-
rand der 

beide 
veldelen 

Perfo
ratie 

Kam-
tanding 

121/2-121/2 
— 

Verticale 
zijde per 
regel 19 
tanden 

Grootte 
der 

randstukken 

B.r.: ca 19 mm 
O.r.: ca 18 mm 
linkerrand/1. vel 

ca 30 mm 
rechtcrrand/r vel 

ca 26 mm 
tussenstrook: 

ca 47 mm 
Bij beide drukken dient nog te worden opgemerkt dat zeer veel 

kleine foutjes (zgn. ,,printing flaws") voorkomen, in de vorm van 
stippen, lijntjes, etc. Opvallend is evenwel de plaatfout bij de Rph. 3 — 
van de 2e druk, en wel de 4e zegel van de 6e rij van het rechtervel. De 
benaming Republik Indonesia is hier geschonden door een ca 2 mm 
grote vlek met witte rand. J. H. VERSCHUUR. 

D E POSTSTUKKEN VAN DE STAAT ISRAEL. 
n 

docHTDr. E. A. M. Speijer 

Sinds het Augustusnummer van het Maandblad is het be
trekkelijk kleine aanta l poststukken van de staat Israël dus
danig uitgebreid, dat ik het wenselijk acht er in een afzonder
lijk art ikelt je op in te gaan. Bovendien is de importeur er toe 
overgegaan om alle nog aan de post verkrijgbare poststukken 
beschikbaar t e houden, zodat de vele lezers, die meenden dat 
ik persoonlijk mater iaa l over had en die ik heb moeten teleur
stellen, hiervoor bij de bonafide postzsgelhandel terecht kun
nen. Verder vermeld ik nog, welke waarden nu nog aan het 
loket verkocht worden. 

Postbladen. 
No 1. 30 pruta , nog steeds verkrijgbaar. 
No 2. 60 pruta,door mü in he t Novembernummer van dit 

blad vermeld zonder bijzonderheden, voor binnenlands 
gebruik, rodekool-kleurig (roodpaars) , geheel he
breeuwse tekst, met uitzondering van het cijfer 60 
en de n a a m Israël, en die n a a m in he t Arabisch. 
Da tum van uitgifte 26-10-54. 

Luchtpostbladen. 
No 5. 

No 6. 
No 7. 

No 8. 

No 9. 

No 10. 

No 11. 
No 12. 

Blijkt te zijn ingetrokken. De juiste datum is mij nog 
niet bekend. 
Hetzelfde op te merken als bij No 5. 
Nog aan de post verkrijgbaar, maar zal wel geen lang 
leven beschoren zijn. 
Nog steeds aan het loket verkrijgbaar. Met dit post-
blad is het een merkwaardig geval. Zoals ik in mijn 
vorige ar t ikel schreef kreeg ik het nooit onder ogen. 
D.w.z. dat was zo tot op 17 September 1954. loen 
begon de meest merkwaardige regen die ik ooit heb 
medegemaakt. ledere postbestelling bracht brieven 
me t meldingen van t rotse bezitters, dikwijls met een 
welwillend ter bestudering opgezonden exemplaar, 
een vriendelijk aanbod om er een af te staan, enz. 
En als klap op de vuurpijl de mededeling van de 
importeur, dat hij het nummer normaal In voorraad 
had en kon leveren! 
Blijkt met stille t rom verdwenen te zijn. Verzame
laars die nog geen exemplaar bezitten, opgelet! De 
ingetrokken poststukken van dit land zijn uiterst 
schaars en moeilijk te krijgen, maar met een beetje 
moeite lukt het nu nog wel, het gaat maar om een 
nominale waarde van ± 12 cent! 
Het normale postblad voor de correspondentie naa r 
Nederland. 
Nog aan de post verkrijgbaar. 
Verscheen m September 1954 (zie mededeling van de 
heer Dellenbag op blz. 223 van deze jaargang) . Ge
heel in het type van 9, 10 en 11. 180 pruta, kleur 
smaragdgroen 

Briefkaarten. 
No 4. Ingetrokken, juiste da tum is mij nog niet bekend. 
No 5. Ingetrokken, ook hiervan bereikten mij nog geen 

nadere gegevens. 
No 6. De normale kaa r t voor binnenlands gebruik. 
No 7, 30 -\- 30 pruta, blauw op wit karton. De kaar t me t 

betaald antwoord voor het binnenland. Ten onrechte 
vermeldde ik op blz. 207, dat deze kaa r t groen is. Ik 
loog echter in commissie! Vanaf no 6, waarmede dit 
nummer correspondeert, is by de kaar ten (zie de af
beelding van no 9) een opschrift aan weerszijden van 
het postembleem en verscheen een aanduiding van 
afzender vóór de eerste van de 3 afzendersregels. 
Behalve het cijfer en het woord Israël in hetzelfde 
en in Arabisch schrift, het geheel in het hebreeuws. 
Juiste da tum van verschijnen is mij niet bekend. 
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No 8. 

No 9. 

70 pruta, rood op wit. Voor buitenlands gebruik. Tekst 
als by no 9 (zie afbeelding), behalve de 2 regels on
der het post-embleem. Juiste datum van uitgifte is 
mtj nog niet bekend. 
70 + 70 pruta, eveneens rood op wit. Kaart met be
taald antwoord voor het buitenland. Ook hiervan 
weet ik niet precies wanneer dit nummer aan de post 
verkrijgbaar werd gesteld, maar in ieder geval even
als no 7 en no 8 nä Juli 1954. 

ALLERLEI 
In het Algemeen Dagblad van October jl. troffen wij het 

volgende bericht aan, dat wij gaarne ter waarschuwing en 
behartiging van de Philatelisten overnemen. 

De kaders hebben een grootte van 80 X 120 cm. 

ZES MAANDEN GEËIST TEGEN PHILATELIST. 
Nieuwsdienst Algemeen Dagblad. 

ARNHEM. — Er moet onbeperkt vertrouwen kunnen be
staan tussen postzegelverzamelasirs onderling. Alleen op 
grond van dit vertrouwen is ruilverkeer mogelijk. 

Dit zei de officier van justitie bij de Arnhemse rechtbank 
gisteren in zijn requisitoir tegen een postzegelverzamelaar 

uit Nijmegen, die zich had schuldig gemaakt aan diefstal van 
postzegels ter waarde van twaalfhonderd gulden uit post-
zegelruilboekjes (boekjes die circuleren onder de leden van 
een postzegelvereniging). Met de zegels had hij zijn eigen 
verzameling aangevuld. 

De officier eiste zes maanden gevangenisstraf tegen hem, 
waarbij hij opmerkte, dat verdachte de erecode van de ver
zamelaars in ernstige mate heeft geschonden. Het is goed 
dat iedereen die postzegels verzamelt, begrijpt dat dit een 
ernstig misdrijf is, dat zwaar wordt gestraft, aldus de offi
cier. 

Uitspraak over veertien dagen. 

55e PRIJSRAADiSEL 
Het geheel is een zin van 55 letters. ledere letter is in on

derstaande opgave vervangen door een cijfer, zodat de ge
hele zin door de cijfers 1 t/m 55 in volgorde geplaatst wordt 
weergegeven. Deze zin komt voor op een postzegel. Gevraagd 
wordt hoe deze zin luidt en op welke zegel zij wordt aange
troffen. 

Voor de goede oplossing worden ditmaal de volgende prij
zen beschikbaar gesteld: 1 prijs ad ƒ 10,—, 1 prijs ad ƒ 5,—, 
1 prijs ad ƒ 2,50 en 10 prijzen ad ƒ 1,25. 

Inzendingen worden vóór 1 Februari 1955 ingewacht bij de 
Hoofdredacteur: Welgelegenlaan 71 te Driebergen. 
I, 35, 16, 26, 41. Als je die hebt, heb je meer dan 1 zegel. 
41, 2, 30, 15, 50, 10, 21, 48, 29, 13, 35. In een dergelijk geval 

ligt er nog wat te wachten. 
48, 42, 40, 55, 5, 22, 6, 34. Dat doet aan een eerste emissie 

denken. 
44, 8, 37, 46. Dat kan wel eens een slechte invloed op de 

zegels hebben. 
54, 43, 23, 47, 26, 53. 42, 27, 19, 3, 35. Dit spreekwoord kan 

uit iedere goede postzegelverzameling blijken. 
II, 28, 33, 15, 25, 51, 54, 36, 52, 12. Dit eeuwfeest moet u in 

het buitenland zoeken. 
31, 39, 18, 5, 32, 20. Daar is het mooie postzegels bij een lek

ker kopje thee. 
14, 49, 38, 7, 14, 52, 33, 8, 17, 29, 24, 48. Zijn portret komt ge

lukkig niet op een postzegel voor. 
45, 4, 9, 26, 7, 27, 4, 16. Deze oude Franse muntsoort komt 

niet op de Franse postzegels voor. 

Verandering van afdeling: ld. 226 G. Ainesz, Sion-
dwarsstraat 12 B, R o t t e r d a m - ü . , worde Afd. R O T 
TERDAM; ld. 286 T j . Schrader, Breitnersingel 32, 
Hillegersberg, wordt Aid. R O T T E R D A M ; ld. 461 
J. P. Krenning, Adamshofstraat 99 A, Rot terdam-O. , 
wordt Afd. R O T T E R D A M ; ld. 470 A. Goudswaard, 
St. Agathastraat 15 B, Ro t t e rdam-N. , wordt Afd. 
R O T T E R D A M ; ld. 847 H . van Waarde, Berelust-
laan 39 B, Rot te rdam-N. , wordt Afd. R O T T E R 
DAM; ld. 882 C. Nieuwland, Lusthof straat 212 A, 
Rot terdam-O. , wordt Afd. R O T T E R D A M ; ld. 1064 
G. Dekker, van Weelstraat 39 B, Rot terdam-W., 
wordt Afd. R O T T E R D A M ; ld . 1161 P. H . Pop-
pinga, Schiekade 41 A, Ro t t e rdam-N. , wordt .^fd. 
R O T T E R D A M ; Gv. 1260 A. A. Knuijver, Haniger-
dijk 31B, Rot terdam-O. , wordt Afd. R O T T E R D A M ; 
ld. 1305 C. van Dijk, J. Kobellstraat 17 A, Rotter
dam-W., wordt Afd. R O T T E R D A M ; ld . 1334 H . E. 
Köhler, Noordsingel 162 A, Rot te rdam-N. , wordt 
Afd. R O T T E R D A M ; ld. 1336 A. Nieuwland, Zwaan-
hals 65 A, Rot te rdam-N. , wordt Afd. R O T T E R 
DAM; ld. 1353 C. A. Vellekoop, Hüdcgardisstraat 
32, Rot terdam-N. , wordt Afd. R O T T E R D A M ; ld. 
1486 R. P. Wiarda, Ay. Concordia 15 A, Rot terdam, 
wordt Afd. R O T T E R D A M ; ld 174! A den 
Breems, Zweedsestraat 113 A, Rot te rdam-W. , wordt 
Afd. R O T T E R D A M ; ld. 1793 E. T h . H. Kentgens. 
Statcnweg 156 B, Rot terdam, wordt Afd R O T T E R 
DAM; ld 1923 D. P . Porrey , Statensinge) 61 A, 
R o t t e r d a m - C , wordt Afd. R O T T E R D A M ; ld . 2549 
F. H. Lakeman, Oostmaaslaan 165 B, Rot te rdam-O. , 
wordt Afd. R O T T E R D A M ; ld. 2769 I, P . Kruijs, 
Molenlaan 186, Rot te rdam-N. , wordt 'Aiä. R O T 
TERDAM; ld. 3037 D. den Ouden, Schlegelstr. 177, 
Den Haag, wordt Afd. D E N H A A G ; ld. 3077 W. C. 
Luyks, Boreelstraat 14 I, R o t t e r d a m - C , wordt Afd. 
R O T T E R D A M ; ld. 3339 W. T . J. Riethof, Helt-
bootstraat 3 B, Rot te rdam-W. ,wordt Afd. R O T T E R 
DAM; ld. 3860 Mej. N . M. Ooms, Oostmaaslaan 
121, Rot terdam-O. , wordt Afd. R O T T E R D A M ; 
ld. 3928 H. Huisinga, Mathenesserlaan 316-B, Rot
terdam-W., wordt Afd. R O T T E R D A M ; ld. 
4002 J. B. Robbers, Berglustlaan 37 B, Rotter
dam-N. , wordt Afd, R O T T E R D A M ; St. 4065 J. K. 
de Bruin, van Weedcstraat 5, Soestdijk, ook Afd. 
AMERSFOORT; ld. 4166 J. M. de Groot , Paradijs-
laan 54 B, Rot terdam-O. , word t Afd. R O T T E R 

DAM; ld . 4203 F. Harteveld, Esscnburgstraat 14, 
Ro t t e rdam-W. , word t Afd. R O T T E R D A M ; ld. 
4247 J. A. Wasch, Steenlaan 31, Rijswijk, wordt 
Afd. D E N H A A G . 

Verandering van lidmaatschapsnummer: Wt . JL. 
6 G. Tennissen, Parallelweg 6, Weert , wordt "Wt. 
116; (d. JL. 7 P . H . Esser, Rijksstraatweg 97, Ben-
nebroek, wordt ld , 147; T l . JL. 8 R. B. L. O. 
Bemmel, Papesteeg 49, Tiel , wordt Tl . 28; St. JL. 
12 H de Bruin, v . Weedt'straat 5, Soestdijk, wordt 
St. 129; Ar. JL . 17 T . Yff, Hoofdweg 706, Hoofd
dorp , wordt Ar. 217; Rz. JL. 32 C Wildschut, 
Goereesestr. 109 A, Rot te rdam-Z. , wordt Rm. 132; 
Vo . JL. 35 E. Janssen, Baarloscstr. 215, Blerick, 
wordt Vo . 335; Ze. JL. 40 H . D. v. Corfaach, 
Goudwindestraat 116, Arnhem, wordt Ze. 400; 
Tl . JL. 47 D. J, Thijs.sen, Buren, wordt T l . 47; 
Wo. JL. 56 K. Vcrweij J r . , v. d. Valk Boumanlaan, 
Wo-.iden, wordt W o . 156; Dr . JL. 58 H. Hendr ik-
sen, Vleeshouwerstr. 6, Deventer, wordt Dr . 580; 
W t . JL. 66 E. J. L. Smeets, Wilhelminasingel 18, 
Weer t , wordt Wt . 66; Am. JL. 70 D. H . Stam, de 
Clercqstr , 116 1, Amsterdam, wordt Am. 370; 
W o . JL. 84 W. Klein, Nieuwendijk 99, Woerden, 
word t Wo, 384; Ze. JL. 86 R. F, L. Nord , Koe
straat 14, Zwolle, wordt Ze, 386; ld, JL. 89 J. G. 
Leenders, De Bovenste Molen, Vcnlo, wordt ld. 
189; At . JL . 93 A, Willeinsen, Mierveldstr, 41, 
Amersfoort , wordt At, 193; Wt , JL, 96 E. P. M. 
Lohman. Emmasingel 27, Weert, wordt Wt. 196. 

AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
„DE PHILATELIST". 

Secr.- P. W. Wap, 2e Oosterparkstraat 
781, Amsterdam-Oost. Telef. 740230. 

De eerste Ledenvergadering in 1955 wordt ge
houden op Dinsdag 4 Januari , terwijl de bijeen
komst voor de Ruilavond is vastgesteld op Dinsdag 
18 Januari 1955, beide bijeenkomsten in hotel-café-
rest. , ,Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amsterdam. 
Aanvang H u u r ; zaal open om half acht. 

Zoals velen uwer reeds weten, is op de leden
vergadering van 2 November jl. besloten om de 
contributie te verhogen tot ƒ 7,50 per jaar {inclu
sief de jubileumbijdrage). Vriendelijk maar dringend 
wordt verzocht om de contributie over 1955 

( ƒ 7,50) vóór 1 Februari 1955 te willen overmaken 
op postgiro nr . 467574 of op de gemeentegiro 
P 3017, beide rekeningen ten name van ,,De Phi
latel is t" . 

Nieuwe leden; Alle in het November-nummer 
van He t Maandblad opgenomen candidaatleden zijn 
aangenomen. 

Candidaatleden: 466 J. J. de Bree, Over toom 
412 I, Amsterdam-West; 467 J. C. van Koten, 2e 
Helmersstraat 25 1, Amsterdam-West; 470 K. F. 
Traanberg, Spiegelgracht 15, A m s t e r d a m - C ; 472 Ir 
G. H . F. Meijer, Ie V. Swindenstraat 13 III, Am
sterdam-Oost ; 475 Corn, van Westen, Kleine Wi t -
tenburgerstr , 44 II, Amsterdam-C, 

Bedanken per 31-12-1954: 25 J. H, Schmidt; 176 
G, Hcndriksze; 199 D, A, v. Dalen; 1074 A, H . 
Blom; 364 C H . den Brinker; 318 J. C. Belderok; 
179 F, Bokelman Jr . ; 1025 F, J, Bos; 125 J, C 
Rogmans; 185 H . Heepke; 789 J. Sondervan; 144 J. 
Vaneveld; 1141 Mej. J, Vente; 43 W. H . Alink; 
1115 A. J de Wilde; 241 M. A. Bussink-Heinsius; 
1128 J, C, Honing; 198 Mej, T , de Jong; 259 W. 
Phil ippic; 356 R. Krijnen; 434 J. H . Meeuwig; 674 
C. Lemstra; 329 J. Loots; 802 F. v. d. Hars t ; 350 
A. L. Desmit; 312 M. Gnirrep; 879 G. A. Knapen; 
484 M. de Goederen; 531 J. Henneman; terwijl per 
2 Nov . , resp. 17 Nov. 1954 bedankten: 

261 J, E, Cserno; 895 A, B, Brave, 
Op de eerstvolgende ledenvergadering zullen we

gens het niet voldoen aan hun verplichtingen voor 
royement worden voorgedragen: 1106 H , C. Kreu-
ger; 278 F. van Kampen; 910 C. Koenders; 117 J. 
Dam; 197 A. W o u t ; 413 K. Zijp; 1097 J. G. Donk. 

Voorts moeten wij to t ons leedwezen melding 
maken van het overlijden van ons lid, de heer K. 
Hoogvors t (148). 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DE GLOBE". Secr. Alg. 
Zaken: J. W. Vonk, Mesdaglaan 36. 
Arnhem. Tel. 26511. 
Ledensecr.: H. L. J. Weidema, Mesdag
laan 40, Arnhem. Tel. 25906. 

Nieuwe leden: 784 J. Biemond, Bergstraat 5, Ede; 
785 A. Bosman, Grebbedijk 4, Wageningen; 786 H . 
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Lammerts, Talmastraat 4 Wageningen {allen Afd 
Ede) , 793 W F ter Beek, Weverstraat 20, BorcuU 
(buitenlid) 809 J A Dikker , Mesdaglaan 33, Arn 
hem (Afd Arnhem) 

Bedankt 583 A A J van Eijk (Afd Zutphen) 
Afgevoerd 937 P Hubener (Afd Nijmegen) 
Candidaatleden J W van Nek Verlengde Maan

derweg 88, Ede, J Onderstal , Elias Beekman kazer
ne . Ede 

Nummerwijzigingen 451 Mr W F Leemans word t 
441 1016 j j Bink wordt 810 

Verandering van Afdeling 618 M J Menso, 
Blauwe Handstraat 32, Bergen op Zoom, van Afd 
Velp naar Buitenleden 

Afd Arnhem (secr H L J Weidema, Mesdag 
laan 40, Arnhem) Bijeenkomst op Woensdag 5 Jan 
1955, half acht in Centraal Nat ionaal Bakkerstraat , 
Arnhem O p deze bijeenkomst zal weer een ui tge
breide veiling gehouden worden Gezien de zeer 
geringe belangstelling voor onEe rmlavonden heeft 
het Bestuur besloten deze stop te zetten de ru i l -
avond van 15 Dec zal de laatste zijn Het Hoofd 
van de Rondzendingen de heer A te Winkel Pon 
tanuslaan 98 Arnhem \e rzoek t inzending van 
boekjes voor de rondzendingen ledige boekjes zijn 
aan g"noemd adres verkrijgbaar i 15 cent per stuk 

Afd Ede (secr J W Sundermann Grotestraat 
78, Ede) Bijeenkomsten op Woensdag 5 Jan 1955 
in Hotel Welgelegen (nabij Station Ede Wageningen) 
te Ede en op Woensdag 2 Febr 1955 in Hotel De 
Wereld te Wageningen beide om 8 uur Het Af-
dehngsbestuur is uitgebreid met twee leden uit Wa-
geningen, nl de heren J Drijver, Sleedoornplant-
soen 8 en G W Tiecken Emmapark 21 He t 
r ieuwe Riro nummer van de Penningmeester van de 
Afd Ede is 410709 ( s v p niet meer storten of 
gireren op de prive rekening van de Penningmees 

In de bijeenkomst van 5 Januari zal de Bonds 
secretaris, de heer K E König spreken over het 
onderwerp De Landschapssene van Bosnië Herce-
gowina 

Afd Nijmegen (secr A M Vleggaar, Oude Mo 
lenweg 240 Nijmegen) Bijeenkomst iedere vierde 
Dinsdag van de maand 

Afd Velp (secr C W M Baans Enkweg 18, 
Velp) In Dec geen bijeenkomst m Jan 1955 op 
Zaterdag 8 en 29 Jan om acht uur m het N H V 
gebouw, Stationsstraat 5 te Velp 

Afd Zutphen (secr D J Nagel, Rozenhoflaan 
24, Zutphen) Bijeenkomsten op Vrijdag 17 Dec 
1954, Woensdag 5 Jan en Vrijdag 21 Jan 1955 om 
ach uur in Het Hof van Flodorf, Hahers t raa t 22, 
Zutphen 

NEDERLANDSCHE 
PHILATELISTISCHE VEREENIGING 

„OP HOOP VAN ZEGELS" 
te HAARLEM 

Secr M W V d Koog, Leidsevaart-
weg 129, Heemstede 

Candidaatleden 104 T de Gioot Jan Har ingst r 
65 Haarlem 123 H N Aben KI Houts t raa t 125, 
Haarlem 125 C Theil Alb Thijmstr 22, Haar 
lem 127 L A A Gieske Mr Cornelisstr 74rd, 
Haarlem, 374 C G Kornmann v d Meerstr 51, 
Haarlem 375 C F Eibink Kloppersingel 41, 
Haarlem 

Bedankt per 1 Maart 1955 189 J C F Schor, 
221 y C Bijnsdorp 

Jubileum In November jl was Mevrouw j M A 
Crama Ruttenberg, Haarlem 25 jaar lid van onze 
vereniginf. 

Algemene vergadering Donderdagavond 8 uu r , 
23 December a s in Gebouw Cul tura Jansstraat 83, 
Haarlem 

PHILATELISTEN-VERENIGING 
„GRONINGEN" Secr J C Scheffer, 
de Ranitzstr II, Groningen 

Nieuw lid 93 K Kalsbeek Ezn Groningerweg 4, 
Westerbroek (post Foxhol) 

Bedankt 29 Mevr M Folgering Reinhar t 42 F 
Smit 43 J L Bos Kuil 50 B J Baalman 61 J F 
de Zee 72 J Lijnema 121 W H de Jonge 159 
J G Jansens 300 B J Raadjes 

Vergaderingen 27 December 54 en 24 Januari 
1955 

Contr ibut ie 1955 Verzoeke te voldoen op girono 
552363 t n van Penningmr Phil Ver Gronin
gen Bedrag ƒ 5 — 

LEIDSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS 

Secr G. M Mmnema, Boerhaavelaan 
41, Leiden 

o p de laatsti,ehouden vergadering kwam het a s 
Lustrumjaar ter sprake Hierop is voorgesteld om 
evenals een vorig lustrum wederom een ten toon

stelling te organiseren Er heeft zich thans een 
commissie gevormd om deze plannen nader uit te 
werKcn Binnenkort zal men hier wel meer van 
horen 

Vergadering op Woensdag 22 December 1954, 
*s avonds te 8 uur precies, in de bovenzaal van 
Cafe Reit , ,De Kleine B u r c h t ' , Nieuwe Rijn 19, 
Leiden 

Gewone agenda verder benoeming Fin Com 
missie Cand stelling voor de bestuursverkiezing 
Vervolgens Causerie, Hersengymnastiek en Wed 
strijd, bestaande uit vier bladen van uw album 

Nieuwe leden 409 A P Ohemans, ark Het 
Donderpadje, Utrechtse Veer, Leiden, 410 D Tege 
laar Zaanstraat 30, Leiden 

Candidaatlid 411 J Koome Jr , Munnikenstr 69, 
Leiden 

Overleden 388 Ir J Heyt ing 
Bedankt per 1 Jan 1955 8 H L J M Bazel-

mans 50 P C de H o r n 92 G de Kier, 93 K A 
Karstens 111 M Nederlof 116 Mej G A Elema, 
132 Mr W J Woidringh van de Hoop 162 A de 
Wagemaker, 190 A J F Beukman, 227 W J de 
Jongh 228 D J Briejer, 229 C M Boelee 247 
j W Gerritsen 270 L J H Kortekaas 308 P C 
Bouwmeester 323 J H van Krieken 360 Mr 
M J F Donkers , 372 W Vervoor t , 375 J v d 
Voor t 380 Ir J T Terwen 390 E J Habers 

Afschrijven wegens vertrek 384 A van Andel 
Afschrijven wegens vertrek per 1 Jan 1955 128 

E H Bilo 164 Mej M L de Best 402 W K H 
Mei tens 403 Mevr E H Mertens Lam 

De penningmeester verzoekt de leden vriendelijk 
hun contributie voor het jaar 1955 ad ƒ 5 — op 
zijn girorek N o 390926 te willen storten met 
vermelding contributie 1955 U maakt het de pen
ningmeester gemakkelijk en u behoeft geen incasso
kosten te betalen 

De leden die nu bedankt hebben, worden ver
zocht hun nummerstempel aan de secretaris terug 
te zenden 

In verband met het niet meer herkiesbaar stellen 
van de voorzit ter ziet de secretaris gaarne candi-
daatstellingen voor deze functie tegemoet 

PHILATELISTEN-VERENIGING 
„ZUID-LIMBURG" Secr Jos J Pe
ters, Orleansplein 12 b, Maastricht 

Nieuwe leden De candidaatleden genoemd in de 
Maandbladen van October en November, werden 
allen als ltd toegelaten 

Regl bedanken per 31 12 75 E Wesly, 76 R 
Daenen 187 J Bonnema 211 J de Gruyter 

Bijeenkomsten Maandag 3 Januari Beursavond, 
Maandag 17 Januari ledenvergadering Beide om 20 00 
uur in Restaurant , In de Gouwe Poort 

Contr ibut ie 1955 De leden worden vriendelijk ver 
zocht de contributie over 1955 ad ƒ 5 — vóór of 
op de jaarvergadering van Februari a s aan de Pen
ningmeester te willen o\ermaken 

POSTZEGELVERENIGING 
, HELDER' Secr L M F Ruder, 
Soembastraat 35, Den Helder 

Nieuwe leden W Roef f e! Kemphaanstraat 16 
D Schouten Mijnendienstkazerne A J Lastdrager 
Breeuwaterstraat 1, P Veerman Jan Blankenstraat 
13 C Goed de Ruyters t raat 24 W de Zeeuw, 
de Ruyterstraat 32, allen Den Helder 

Bedankt per 1 Januari 1955 J Visser Den Helder, 
Mevr v/d Nieuwenhuizen Amersfoort , W Bakker, 
Den Helder A M v/d Wal Den Helder 

De volgende vergadering vindt plaats op Woens
dag 22 December a s 

Voor de Decembervergadenng is voor de onder
linge wedstrijd uitgekozen Nederland no 95 

PHILATELISTEN VERENIGING 
„AMERSFOORT" Secr P E Bos, 
Voltastraat 27, Amersfoort Telef 5551 

Dooi onvoorziene omstandigheden is het vereni 
gingsnieuws enige maanden uit het blad geweest 
Onze vereniging is intussen uitgegroeid tot ruim 
honderd leden en een klein aantal Tumor leden 
Daarnaast is de Jeugdafdeling onder de nieuwe lei 
ding van ons lid de heer G Oskam, Bosweg 65 B 
te Ameisfoort belangrijk uitgebreid en telt nu ruim 
tachtig leden Deze afdeling houdt , evenals de moe 
dervercn gmg maandelijks haar bijeenkomste i De 
heer Oskam verstrekt gaarne nadere inlichtingen 
De leiding der Rondzendingen is inmiddels overge 
gaan in de handen van ons nieuwe lid de heer 
H M \ a n Kuipers Madoerastiaat 3 te Amersfoort, 
genoemde wacht gaarne rondzcndboek|es van de 
leden m 

De eerstvolgende vergadenng zal worden gehouden 
op Dinsdagavond 28 December 1954 te 8 15 uur in 
de bovenvoorzaal van De Wapenroem Utrechtse 
straat te Amersfooit Dan zal ook de grote gratis 
Jaarverloting zonder nieten worden gehouden 

POSTZEGELVERENIGING 
„HEERLEN" 

Secr C van Dishoeck, Lintjensstraat 
21, Heerlen 

Bedankt als lid per ujtimo December e k 18 
P H Jansen 81 H Hermans, 87 J Vermeulen 

Bijeenkomsten De datum voor de jaarlijkse feest 
avond is vastgesteld op Maandag 20 December Ër 
wordt gerekend op een zeer grote opkomst 

De eeiste vergadering van het nieuwe jaar wordt 
gehouden op Dinsdag 4 Januari 1955 De leden wor
den verzocht de contributie voor het jaar 1955 te 
willen voldoen door afdracht op deze vergadering 
of door storting op giro 481641 t n v Penning
meester Postzegelvereniging Heerlen De contributie 
bedraagt ƒ 6 50 Tevens bespreking der plannen 
voor het nieuwe jaar Denkt u aan het meebrengen 
van ru i lma te r i aa l 

POSTZEGELVERENIGING „HILVER
SUM EN OMSTREKEN' Secr A W. 
Ebrecht, Oude Amersfoortseweg 116, 
Hilversum Tel 3521 

Voorgesteld als lid M Halkema, Jacob van Cam-
penlaan 136, Hilversum 

Aangenomen als hd 533 A J van Someren, Roel-
tjesweg 18 Hilversum, 534 Mej W Stolk, Nw 
Bussummerweg 242, Huizen (N H ) 

Eerstvolgende ledenvergadering Woensdag 15 De
cember 1954, des avonds half acht in de bovenzaal 
van de Openbare Leeszaal aan de 's Gravelandseweg 
te Hilversum 

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

Nieuwe leden de candidaatleden, vermeld in het 
November nummer \ a n dit blad, alsmede A J 
Jansen, Graafseweg 290 Den Bosch (lid junioren 
afdeling) 

Candidaatleden W R E Gout, Engelseweg 26, 
Den Bosch, G J van Rossum San Kalorama, K 5, 
Beek (bij Nijmegen) B Dekkers, Kerkstraat 32, 
Vught J H C W Wevers Hertog Godfriedstr 
38 Den Bosch 

Bedankt m i v 1 Jan 1955 D Bakhuizen Oss, 
A V Beers Hedel, J A J T Bruijsters, Den 
Bosch, C Doup , Oss, C van Erp, Tilburg A A 
Het Zaltbommel (overleden) Mej C v Leeuwen 
Den Bosch A B P v Loon Den Bosch Dr W 
A N V d Lugt Den Bosch H S Muller, Oss, 
Mr A H M H Receveur, Den Bosch, P Schoor 
mans Den Bosch M H Schrader, Oss, D J 
Verstappen Den Bosch 

De maand\ergadering zal worden gehouden op 
Woensdag 15 December 1954 te 8 uur in Hotel 
, Central ' , Markt 51, Den Bosch Convocaties wor
den de leden toegezonden 

POSTZEGEL-VERENIGING „IJMUI-
DEN & OMSTREKEN Secr G de 
Hoog, da Costalaan 18, Driebuis Tel 
4893 

De eerstvolgende clubavonden zullen plaats vm 
den op 21 December 4 en 18 Januari en 1 en 15 
Februari in de grote voorzaal van het Patronaats 
gebouw (ing hek) Aanvang steeds 19 30 uur 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS GOUDA" Secr 
G Portheme, Bosboom Toussaintkade 4, 
Gouda 

Afvoeren S Versloot Waddinxveen 
W V d Haai Lageweg 35 Ouderkerk a d 

IJssel afvoefen wegens i oyeren bi| de Utrechtse 
veieniging 

Erelid onzer vereniging Mr D Palsgraaf S O 
Sec West 1223 Salt Lake City U S A 

PHILATELISTENCLUB „ROTTER
DAM" Secr M Zuydwegt, Lepelaar-
singel 88b, Rotterdam-Z 1 

Bijeenkomsten 2e Dinsdag van elke maand Café-
Rest Du Nord Beigweg 313 (ingang Bergsingel 
228) te Rot terdam N Aanvang 20 00 uur 

AMSTERDAMSE SPORTVERENI
GING „SHELL', Afd Philatelie 
Secr N J van Deijck, Gom Troost-
straat 62 I, Amsterdam-Z 

Nieuwe leden H G Kraan v Zwietenstr 13, 
Den Haag H A Engels B v Waverenstr 64, 
Amsterdam 2 2 

Per 1 Dec a s opgezegd E Klijzing, Z O Beem-
ster. 

file:///erzoekt
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PHILATELISTENCLUB „EINDHO
VEN". Secr.: J. J. H. A. Dolhain, de 
Genestetlaan 5, Eindhoven. Tel. 2737. 

Vergaderingen elke eerste Woensdag van de maand, 
waarvan convocatie wordt toegezonden. 

POSTZEGELVERENIGING 
BRUNSSUM-HOENSBROEK. Secr.: P. 
V. d. Scheer, Hommerterweg 33, Am-
stenrade (L.). 

Afschrijven: H . Christian!, Hoensbroek; H . Herm-
se, Brunssum. 

POSTZEGELVER, „VLISSINGEN". 
Secr.: J. F. Bastiaanse, Nadorstweg l d , 
Middelburg. 

Nieuw lid per 1 Oct . 1954: W. F. van Riet, 
Herengracht 102, Middelburg. 

DE KENNEMER POSTZEGELCLUB. 
Secr.: J. W. Schachtschabel, Strating-
plantsoen 46 zw., Velsen-Noord. Post 
Beverwijk. 

In December houden wij onze laatste ruilavond 
op Maandag de 24e, terwijl wij in het nieuwe jaar 
starten op Maandag 3 Januari en vervolgens op 17 
en 31, telkens aanvangende om 7.30 uur namiddags 
in het Witte Kruis Gebouw aan de Baanstraat te-
Beverwijk. 

Nieuwe leden: J. J. Bax, Geelvinckstraat 94, 
Velsen-N. (post Beverwijk); J. H . Berkhout , Lijs-
terbeslaan 11, Beverwijk. 

Bedankt: F. Tomas , Beverwijk. 

PHILATELISTENVERENIGING 
„BAARN". Secr.: O. H. W. Krüsel, Rei
gerstraat 281, Baarn. Tel. 2437. 

Nieuwe leden; 125 A. F. M. Römer , Eemnesser-
weg 40, Baarn; 126 G. B. Klaassen, Weteringstraat 
14, Baarn; 127 A. Koops, Faas Eliaslaan 17, Baarn. 

Overleden: 40 Mevr, J. W . Hörchner , 
Bei'ankt: 70 A. P . du Pree; 83 C. G. N . Smith; 

97 H. A. Boesveld. 
Correctie: 123 J. Kuijt (inplaats van Kuit) . 

POSTZEGELCLUB „WASSENAAR". 
Secr.esse: Mevr. D. Waalkens-v. d. 
Goes, Storm van 's-Gravesandeweg 21, 
Wassenaar. 

De secr.esse verzoekt goed materiaal voor de 
rondzendingen. De vergaderingen der club zijn iedere 
Ie Woensdag der maand. 

Nieuwe leden: Mr J . Razoux Kühr , G roo t Haese-
broekseweg 17a, Wassenaar; J. van Muylwijck, Lange 
Kerkdam 87, Wassenaar; M. K. J. M. Muller, 
Storm van 's-Gravesandeweg 21, Wassenaar. 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DORDRECHT". 

Secr.: J. Dingemans, Helmerstr. 11 rd, 
Dordrecht. 

Vergaderingen: Ledenvergadering laatste Woensdag 
van de maand, ruil- en koopavond op de Woens
dag 14 dagen daarna. Beide in het C.J.M.V,-gebouw, 
Burg, de Raadtsingel te Dordrecht om 20.30 uur, 

PHILIPS PHILATELISTEN VERENI
GING, EINDHOVEN. Secr.: A. Find-
hammer, Marconilaan 201, Eindhoven. 

Nieuw lid: F. Henderson, R, v. d. Weydenstraat 
31 , Eindhoven. 

POSTZEGELCLUB „DE KRING". 
Secr-: K. Kouwenberg, Tesselschade-
laan 110, Den Haag. 

Betalingen rondzendverkeer enz, op giro 549032 
t .n ,v, de penningmeester van de P ,Z ,C. ,,De Kr ing" . 

De bijeenkomsten in ,)anuari zijn: Maandag 3 en 
Maandag 17 in ons clublokaal aan de Elandstraat 
194a, aanvang 20,00 uur . Ruilen, veilen, verloting 
enz. Vrijdag 28 Januari bestuursvergadering. 

Nieuwe leden: 191 J, Engelen, Fuchsiastraat 170, 
Den Haag; 193 D. J, Hengeveld, Tomatenstraat 222, 
Den Haag. 

Bedankt: 61 Mevr. C . Nickel-Kerkhoven; 103 
C. H . Kremer; 143 C. E. A. van Zeventer. 

VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DELFT". Secr.: 
A. V. d. Akker, Oostsingel 31, Delft. 

Afvoeren 85 H . W. J. Maas; 73 A. Withaar ; 70 
A. Spanjaard, 

Royeren wegens wanbetal ing: 105 W . G, J, B. 
Kentgens, v. Leeuwenhoekstraat 66, Den Haag, 

Nieuwe leden: 70 F. Schreuder, Maart . T r o m p 
straat 20, Delft; 73 J. C". F, Mahien, Elandstraat 
75, Den Haag. 

STICHTING PHILATELISTENKRING 
AMSTERDAM S.P.A. Secr.: P. Veer
man, Patrocclosstraat 9, Amsterdam. 

Bijeenkomsten in : December 1954: 22 December, 
verenigingsavond; Januari 1955: 12 Januar i , socië
teitsavond. 

Per 31 Dec. a.s. opgezegd: B, Beem; J. J. Gün
ther Mohr , beiden te Amsterdam 

SHELL POSTZEGELVERENIGING 
PERNIS. Secr.: A. Keemink, Sweelinck-
straat 209 b, Vlaardingen. 

Bedankt: 3 J. Kappers; 39 P. H . Brouwer. 
Nieuwe leden: 3 G. Steyger, v. d. Drif tstraat 35, 

Vlaardingen; 39 B. Verver, Boerenstraat 7, Den 
Haag ; 84 A. Poppen, Madoerastraat 136, Vlaar
dingen; 85 J. L. V. Brouwershaven, Kerkhoek 375, 
Heenvliet; 86 H . Kome, Bloemenlaan 6, Ro t t e rdam; 
87 J. Sjollema Rozenlaan 12, Vlaardingen 88 A. f. 
Bouhuizen, Abadanstraat 14 b , Hoogvliet ; 89 G. 
Boerboom, Dot terbloemstraat 14 c, Vlaardingen; 90 
M. J. Dubbeld, Timors t raa t 3a Vlaardingen; 91 J, 
Ter louw, Mendelssohnplein 31 B, Vlaardingen. 

POSTZEGELVEREENIGING „GORIN-
CHEM & OMSTREKEN". Secr.: D. J. 
Hakkert Jr., Oosterstraat 16, Gorin-
chem. 

Nieuw lid: J. Pot teboom, Pr. Bernhardstr , 25, 
Gorinchem, 

NED. VER. VAN POSTSTUKKEN- EN 
POSTSTEMPEL VERZAMELAARS. 
Secr.: H. J. Bellaart, Duvenvoorde
straat 32a, Haarlem, 

Vergadering op Zondag 16 Januari 1955 in Vre -
denburg te Ut rech t . 

De heer A. J. A. de Vries, Wiilemsparkweg 215, 
Amsterdam-Z. , verzoekt nogmaals om inzending 
van Poststukken voor de rondzendingen. 

P O S T Z E O G C H A I V D E I i J . JOIVGST 
v/h M, WESTERHUIS 

Gravenstraat 30, Amsterdam-C. - Telefoon 31319 - Postgiro 617097 
P o s Finland, Anti T u b . 3 stuks ƒ 1,20 

F Liechtenstein, Madonnaserie 3 stuks , 2,— 
verschenen Luxemburg, Caritas 2,10 
series: Saar, Weldadigheidsserie 3 stuks „ 0,80 

Zwitserland, Pro Juv. 1954 1,80 
J L Zuid-Afrika, dierenserie 14 w. compl „ 16,75 

Israël, Rothschild 300 pr . met tab 0,80 
Nieuwtjes van Madagascar, luchtp . 3 waarden „ 10,90 
de gehele wereld Afr. Occid. luch tp . 3 waarden „ 10,90 
voorradig. Comores, portserie 3 waarden „ 1,15 

Nos. 
24 
27 
31/37 
40/59 
40b/49b 
60'61 
é2b 
63a/78a 
63f/78f 
67f 
79f 
81/98 
85f 
90f 
94f/96f 
99/134 
135/137 
142/148 
149/159 
160/166 
186/210 

T o t ƒ 
zowel a 

NEDERLANDS-iNDIË POSTFRIS 

ƒ 4,50 
3,20 

19,— 
40,— 
18,50 
25,— 

2,50 
26,— 
15,— 
3,50 

34.— 
37,50 

3,70 
7,— 
7,50 

27,— 
4,75 
7,— 

26,— 
25,— 
31,— 

ALLES 
5,— port extra. 

Nos, 
211/215 
217/220 
241/245 
264/265 
277 
278 
281 
282/286 
288 
289 
290/292 
293/297 
298/303 
322/330 
331/332 
337/344 
345/346 
347/348 
349/350 
351/358 
359 

ƒ 7 . -
5,— 
2,50 

18,— 
12,— 
13,— 
4,25 

19,— 
17,— 

125,— 
4,— 
4,50 
0,55 
1,50 
5,75 
1,— 

21 ,— 
0,30 
0,35 
1,— 
1,90 

Nos. 
360/361 
362/370 
372/373 
374/383 
384/388 
Lp 1/5 
- 5 
- 6/10 
- 11/12 
- 13 
- 14/16 

P 3 
- 4 
- 9 
- 23/39 
- 41/48 
- 49/52 
- 53/65 

D 1/7 
- 8/27 

Brandk. 1/7 

IN PERFECTE CONDITIE 
Nos, Spec. Cat 

Is gebruikt in voorraad. Zend n i 
Wij hebben elk nummer 

mmeropgavÉ 

POSTZEGELHANDEL M. D. POSTMA 
Uniabuurt 14 Telefoon 7028 -

ƒ 2 2 , -
0,45 
0,35 
1,60 

10,— 
5,75 
2,55 
9,— 
2,25 
6,25 

17,— 
7,50 

12,50 
17,50 
12,— 
2,80 
8,50 
3,10 

19,50 
30,— 
55,— 

postfris 

-LEEUWARDEN 
Giro 295477 

Aanbieding BELGIË en FRANKRIJK postfris. 
België. 
602 
623/24 
751/55 
756/60 
787/91 
792/97 

' 1,25 
2,— 
6,75 
4,— 
5,25 

11,75 

834/40 
798/06 
876/78 
879 
892/97 
912/17 
918/23 

4,— 
3,25 
2,60 
5,50 
3,50 
2,35 
3,50 

930/37 ƒ 3,75 
938/40 2,20 
L,P, 12/13 3,— 
BI, 26 6,50 
BI, 27/28 11,71 
BI, 13/14 0,40 
BI, 18 1,25 

Frankrijk. 
307/08 ƒ 
330/33 
930/35 
945/50 
976/81 
989/94 

4,50 
2,35 
2,50 
2,20 
1,10 
2,40 

Zendingen boven ƒ 10,— franco aangetekend. Nummering volgens Yvert . 
Reclame: Frankrijk 504/605, dus alle zegels vanaf Oeuvres de Mer ' 4 ! t /m 
2e provinciewapenserie '44, waarbij drie strips-postfris i ƒ 10,—. Yvert 
frs.waarde 2440,—!! Zichtzendingen: Ned. Sc 0 , G , ; België; Frankrijk; 
Luxemburg 

Postzegelhandel G. Broers Dorplein 41F Budel Giro 411570. 

Postzegel Vei l ing 
Voor onze Winterveiling ontvingen wij een paar 

ZEER MOOIE COLLECTIES 
Verdere inzendingen zien wij gaarne tegemoet 

Belt U (110319) of schrijft U (Postbus 45) 

Koell 
ijoeKema 

's-GRAVENHAGE 
PRINSENSTRAAT 58/60 HOEK lUFFROUW IDASTRAAT 



Inzendingen hiervoor zien wij 
gaarne vóór 31 Dec. tegemoet. 

Catalogus voor deze veiling is 
gratis op aanvraag verkrijgbaar. 

Wij maken teveits van deze 
gelegenheid gebruik om onze 
geachte clientele genoeglijke feest
dagen toe te wensen. 

Postzegelhandel R. Postema 
SINGEL 276 — AMSTERDAM-C. — TEL 49749 

^ . .J 

1 i i£U£Ki.Aari> 
293)95 ƒ 0,15 
296/99 0,60 
300/04 0,55 
305/09 0,65 
310/12 0,15 
313/17 0,45 
318/22 0,65 
323/24 0,30 

325/26 
327/31 
332/45 
346/49 
350/55 
374/78 
392/96 
397/01 

(prima gebruikt) 
ƒ 0,50 

0,60 
0,45 
7,50 
0,60 
0,30 
0,15 
0,15 

402/03 ƒ 
423/27 
444/48 
449/53 
454/59 
464/68 
485/89 
490/94 

0,45 
0,20 
0,15 
0,35 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 

495/98 
499/00 
501/02 
503/07 
508/12 
529/32 
533/36 
537/38 

Beralin!- m bestelt of onder remb Orders boven ƒ 5,— porti 
1 TE KOOP GEVR. SERIES NEOERL. & O.G. 

\\ orden p o beantwoord 
Speciale Cal '55 (Ned en 

Junicr -Cat . '54 (Ned. en 
O.G.) franco per post ƒ 

1 N e d e r l a n d s e P o s i z e s e l h a n d e l A. M. 
N 7 Voorburswal 316 - AMSTERDAM-C. 

ƒ 0,20 
0,20 
0,05 
0,25 
0,40 
4,50 
0,40 
0,20 

extra. 
Aanbiedingen met priis 1 
O G.) fr. p . p . 
2,62. 

f 1,16. 

N. V. d. B r o e k e 
— Postgiro 165298 1 

A A N B 

Y^crt Nis . 
254 X 
344/7 X 
363/4 X 
363/4 o 
36S 70 X 
368'70 o 
390'3 X 
390 3 o 
394/7 X 
394/7 o 
398'400 X 
398/400 o 
40l'14 X 
416'420 X 
416/420 o 
421/425 X 
427/430 X 
427/430 o 

431/4 o 
435/8 X 
435'S o 

Van d 

Uw mancolijst 

l E D l N G D U I T S L A N D EN 

2,10 
8 , -
2,25 
1,75 
2,— 
2,— 

12,— 
1 1 , -
5,50 
5,50 
8,50 
8,50 

17,50 
11.50 
11,— 
10,— 
20 
20,— 

5,50 
1 0 , -
8,50 

X 

eze gebie 
naar 

Yvert Nrs. 
439/440 X 
439/440 o 
441/461 X 
462/465 0 
467/469 X 
467/469 o 
470/478 X 
470/478 o 
513'521 X 
Luchtpost. 
20/26 o 
27/34 o 
35/37 o 
38/39 X 
40/42 X 
52/53 X 
Ttmb. Souv. 
1/3 X 
Bloc 1 o 
Beieren. 
86/91 o 

= ongebruikt o 
den Ei(n ook veie 

1 — 
2,— 

17,50 
7,50 
3,— 
1,50 

26,— 
22,50 
11.— 

22,50 
8 , -
6 — 

50,— 
100,— 

6.— 

40,— 
22,50 

16,50 

*= gebrul 
nummers 

G E B I E D E N 

Yvert Nrs . 
Danzig. 
Lp 25/29 o 
Port 24/33 x 

29 o 
30 o 
33 o 
169/80 X 
Lp 1 o 
L P 14 o 
Saargebied. 
1 kopstaand 0 
2 idem o 
keui dr. Dub 
125/13! X 
148/154 o 
155/161 o 
162/164 X 
Lp 3/4 o 

12,50 
9,— 

6 
12,50 
17,10 
6,— 

31.— 

90,— 
16,50 
17,50 
22,50 
10.— 

Wiirttemberg-Dienst | 
23/37 o 

kt 
tos verkriinbaar 

32,50 

POSiTZEC}i:i4HA]!V»EI. FHlI iA]>i : i iPHIA 
J. M. GOSSE - KRUISWEG 43 -

Giro 135793 -
HAARLEM — TLL. 

Bank: Amsterdamsche Bank N.V. , Haarlem. 
15115 

^^^ SCHAUBEK 
, JEUGD ALBUMS 

il ̂ »©«! 
"■^i?"*^*" ' III stevige tweekleurige schroefband 

met hnnen rug. Goed albumpapier. 
Nr 100 EUROPA 

ca. 175 bladen, plaats voor 5400 zegels ƒ 16,50 
met extra 12 bladen Nederland 17,75 

Nr 50 EUROPA 

als Nr 100, doch bladen tweezijdig bedrukt „ 9,— 
met extra 12 bladen Nederland ,, 10,25 

N r 200 GEHELE WERELD 

ca. 210 bladen, plaats voor 6500 zegels , 18,75 
met extra 12 bladen Nederland „ 20,— 

. -~ h 

1 1 • ■Sl'̂  
■ ^m^M 
1 SCHAUBtK AlBUM 

Op de 12 bladen Nederland staan 
de zegels tot 1945 practisch com

pleet. Thans weer volop uit voor

raad leverbaar, prijs slechts ƒ 1,25 

Voor grotere albums zie onze 

uitvoerige prijslijst 

SCHAUBEK ALBUMS 
GROTE UITGAVE 
VELIJN PAPIER 

NEDERLAND 
EN OVERZEESE 
GEBIEDEN 

Nr. 8/904aLE Heellinnen klemband, 
rood met goudstempel ƒ 36,— 

Nr. 8/904LE Heellinnen schroefband, 

rood met goudstempel „ 33,— 

POPULAIRE UITGAVE 
GOED ALBUMPAPIER 

Nr. 8/904VE stevige halflinnen schroefband. 
inhoud geheel als grote uitgave ƒ 21,60 

Nr. 8/904V stevige halflinnen schroefband, 
btj Nederland geen roltandingen 
typen portzegels etc. etc , 18,60 

De heer G. J. Peelen in Mijn Stokpaardje van Dec. 1954: ,,Een voordruk 
album, met alle afbeeldingen compleet, nauwgezet uitgevoerd, smaakvol 
ingedeeld en met overleg samengesteld!" . . . . 
En thans: 
Alle albums met tekst Indontsia lot de souvereiniteitsoverdratht. 

ilw postzegelhandelaar kan er U ook aan helpen 



RENNIE HAAGSMA 
Leeuwenstraat 2a Hilversum Fostglro 336559 Telefoon 7606 

Nederlandse Antillen 1952 Zeemanswelvaren gebr ƒ 3,25 
Suriname 1954 De schaarse Stadionserie gebruikt „ 3,50 
Onder verwgzmg naa r onze vorige advertentie bieden wij 
aan 
Scott 1955 gehele wereld met $ prijzen, twee delen ƒ 50,— 
Scott 1954 2 delen ƒ 37,50 Scott 1953 2 delen „ 25,— 
Berck 1955 F r a n k r y k gespecialiseerd en actueel „ 3,25 
Bauten Katalog 1955 uitgaaf Dr Wit tmann, Passau „ 2,25 

De Kurzl Liste, het alom bekende Duitse postzegeltijdschnft, actueel proefnummer 
ƒ 0,80, bevat ruiladvertenties, landen catalogi met netto prijzen, boekbesprekingen 
en de nieuwste uitgiften ter wereld» Abonnement ƒ 10 — voor 12 opeenvol
gende nummers incl g r a t i s ruiladvertentie De Kurzl Liste verschijnt in 62 
landen en is succes bij voorbaat verzekerd Ook U zult meer dan tevreden zijn 
Zendt ons ƒ 15,— 
en U ontvangt ons SNUFFEL-KILO Inhoud gegarandeerd onuitgezocht, weldadig-
heidszegels bij de vleet zeker meer dan 500 stuks Voorts herdenkingszegels, beide 
koninginnen Veeï afgeweekt materiaal, waardoor zeer hoog aintal per kilo Leve
ring na ontvangst van lemise 
Nieuwtjesdienst. Firs t day covers. Maximum-kaar ten Speciale 
stempels Rennle Haagsma geeft al meer dan 15 jaar de beste 
service 

AANBIEDING ' Mw\ O INI A W W 
(alles ongebruikt — N o s 

1942 - Prinsen 
1944 - Heiligen 
1946 - Pr ins Louis 

- Weldadigheid 
- Roosevelt-herdenkmg 

en Luchtpost 
1948 - Pr ins Louis 

- Bosio-herdenking 
- Olympiade 

1949 - Herdenking 
- U P U 

1950 - Pr ins Rainier III 
1951 - Monument 

- Herdenking 
1953 - Olympiade-Helsmki 

- Jubileum Dagblad 

Yvert 55) 

234/48 
265/73 
281/86 
287/92 
295/300 

19/21 
302/06 
314/18 
319/23 
324/31 
332/33 
338/43 

351 
352 

386/91 
392/93 

- Herdenkingen Geleerden 394/96 

ƒ 3,25 
„ 2,25 
„ 2,45 
„ 2,25 

„ 2,75 
„ 2,20 
„ 1,35 
„ 0,90 
,. 2,— 
„ 0,90 
„ 1,40 
„ 0,35 
„ 0,35 
., 1,— 
„ 0,40 
„ 0,55 

Postzegelhandel G. KEISER & ZOON N.V. 
Passage 25-27 — Den Haag — Giro 4262 — Tel 11 24 38 

SPECIALE AAIVBIEDIXG 
Nederland 
1° 
2° 
3° 
4° 
5° 
6° 
9° 
10° 
11° 
12° 
14° 
20° 
25° 
28° 
43° 
44° 
45° 
47° 
101° 

4,25 
4,50 

21,— 
1,60 
0,95 

16,50 
4,15 
2,50 

1125 
21,50 

8,75 
1,30 
3,90 
3,25 
2,10 
6,50 

16,50 
3 25 

m luxe sti 

Postzege 
OUDE KIJK Ib 

Ned.-Indie 
16° 
384/8" 
Lp 1/5 * 
Curacao 
70 
114" 
1 1 7 " 
200/5" 
238/42" 
Lp 26/40° 
Su imame 
23/8 ' 
56 
57 
301/3 * 
Lp 2 3 a " 
Coronation 
113 w ipl 

ip van drie 

6,50 
10,50 

5,25 

7,— 
4,80 
2,40 
4,75 
3,60 

33,— 

16,— 
7,— 

19,— 
4,50 
3,75 

" 37,50 
f 200,— 

Ihandel H. 
f 'T JATSTRAAT 18 

U P U " 
Albanië 
I tahe 
Triest A 
Joegoslavië 
Triest B 
Ts] Slow 
IJsland 
Un Nations 
Costa Rica 
Sp Guinee 
Ifni 
Afr Occid 
Sp Marokko 
Cuba 
Haiti 
Mexico 
P a n a m a 
Paraguay 

4.— 
0,70 
0 95 
4,40 

13,50 
1,75 
1,20 
0,45 
1,25 
0,65 
3,50 
0,60 

25,— 
1,10 
4,50 
1,25 
8,25 
5,50 

KROESKE 
— GRONINGEN 

ENGELSE K O L O N I E N 
Postfris Nrs volgens Yveit 

ADEN Queen Elisabeth compl 48-59 
ADEN-KATHIRI Opdrukken 20-27 

1954 nrs 29-38 compl 

ANTIGUA 

AUSTRALIË 

BAHAMAS 
BARBADOS 
BERMUDA 

BURMA 

1938 George VI 81-92 compl. 
Queen Elisabeth compl 
146-148 Gloucester 
149-50 Peace 
155 en 155a samen 
156 Short land 
161 F a r r e r 
162 Von Mueller 
168 Lawson 
169 UPU 
170 Forres t 
175-176 Honderd j aa r postzegel 
177-178 50 j aa r Commonwealth 
179 5% p blauw-violet 
181-182 lOO-years gold 
184 iV2 p rood 
185. 6% p bruin-hla 
187 T/2 p blauw 
199-201 Coronation 
202 F a r m e r s club 
206 Tasmania 
207-209 Royal visit 
Queen Elisabeth, 147-162 compl 
1950 George VI, 194-205 compl 
1938 f 1 no 119 
1954 Queen Elisabeth 136-151 cpl 
1945 MILY-ADMIN 1-16 compl 

CAYMAN EIL 1950 George VI, 126-138 compl 
FALKLAND IS D F P S Queen Elisabeth compl 
GAMBIA 1954 Queen Elisabeth 146-160 cpl 
GIBRALTAR 1953 Queen Ehsabeth, 130-143 cpl 
GOLD-COAST 1938 George VI, 113-125 compl 

1948 George VI 128-139 compl 
1953-'54 Q Elisabeth 146-157 cpl 

GRENADA 1951 George VI, 142-154 compl 
HONKONG 1954 Queen Elisabeth 176-187 cpl 
KENYA 1954 Queen Elisabeth compl 
NAURU. 1954 Queen Elisabeth 37-45 cpl 
NIEUW ZEELAND 1942 Heal th 262-263 

1943 ld 264-265 
1944 ld 267-268 
1945 ld 270-271 
1946 ld 283-284 
1947 ld 295-296 
1948 ld 301-302 
1953 ld 323-324 
1953 l ioya l Visit 325-326 
1954 Q Elisabeth 327-340 

NIGERIA 1953 Queen Elisabeth 76-87 compl 
ST HELENA 1953 Queen Elisabeth 122-134 cpl 
ST LUCIA 1953 Queen Elisabeth compl 
SEYCHELLES 1954 Queen Elisabeth compl 
TRINIDAD 1953 Queen Elisabeth 159-170 cpl 
ZUID-AFRIKA 1953-'54 Dierenserie 14 w. cpl. 

ƒ 29,50 
„ 8,25 
„ 14,50 
„ 34,50 
„ 31,50 
„ 0,75 
„ 0,65 
„ 0,30 
„ 0,15 
„ 0,15 
„ 0,15 
„ 0,15 
„ 0,30 
„ 0,15 
„ 0,30 
„ 0,40 
„ 0,35 
„ 0,40 
, 0,30 

„ 0,45 
0,40 
1,85 
0,20 
0,18 
1,85 

31,75 
17,50 
16,— 
32,50 
10,— 
16,80 
32 — 
34 50 
29,50 
16,75 
17,50 
14,50 
21,— 
1S,50 
29,— 

6,30 
1,50 
0,50 
0,40 
0,40 
0,35 
0,35 
0 45 
0,40 
0 50 

17,75 
29,50 
15,50 
14,50 
24,— 
22,— 
17,50 

DEVENTER POSTZEGELHANDEL 
NIEUWSTRAAT 21 — DEVENTER — GIRO 268434 

TELEFOON 4018 (K 6700). 



BELANGRIJKE VEILING 
t.o.v. deurwaarder A. H. Davids op 

10 JANUARI 1955 

om 1.30 uur: 
Uitgebreide collectie In 23 albums van 
NEDERLAND & O.G. 

om 7.15 uur: 
Zeldzaam mooie partij uitgebreide 
LANDENVERZAMELINGEN. ALBUMS, 

enz. 
11 JANUARI 1955 

om 1.30 uur: 
Betere zegels en complete series 
ALBANIË - ZWITSERLAND 

om 7.15 uur: 
ENGELSE KOLONIËN 

Totaal 1500 kavels! Voor eick wat wi ls ! 

De velling wordt gehouden in „AMICO", Nieuwstr. 30, 
Den Haag - Catalogus gratis op aanvraag bij 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN 

DEN HAAG 
NoordeJnde 37 
Tel. 01700-114836 

AA]Ki{|l<:i>l]««) K I . O U H F J V p o s t f r i s 1 
Argentinië 1 
België 8 

9 
17 
26 
27-28 
29 

Buigari)e 1 
Belg. Congo 2 
Danzig 1-2 
Duitsland 1 

4-5 
6 
Dem. 

2-3 get. en enget 

4,50 
1,— 
1,— 
1,25 
7,50 

13,50 
2,50 
2,— 
6,50 
0,75 

25,— 
2,50 
1,— 

Rep. 
. 6,— 

Egypte 2e huwelijk 

Olympiade 
Guatamala 1 
Hongarije 1 

14-15 
16 
17 

riNE OE euHR 
7 Z 

i n < 1 lin 1 
: IIIP ü 
A M S t e e o A M 

2,50 
2,75 
4,— 

12,— 
13,— 

3,50 
2,75 

Hongarije 18 10,— 
19 10,— 
20 1,— 
21 1,75 
22 25,— 
23 2 , -
29 1,25 

Jokai 2,— 
Liechtenstein 1 150,— 

2 1,50 
7 4,— 

8 gebr. 4,— 
Luxemburg 3 9,— 
Roemenië 1 1,50 

2 0,50 
4-5 0,75 
7 5,— 

Polen 2-4 4,— 
5 gebr. 3,— 
5a 3 ,— 
6 3,— 
7 2,— 
8 2,— 

Wij maken 

Polen 13 10,— 
Portugal 1 25,— 

6 2,— 
10 z.g. 1,— 

Rusland 13 6,— 
San Marino 1 1,25 
Tsjecho-

Slowakije 5 1,75 
5 gebr. 2,— 
6 1,— 
7 1,50 

10 0,50 
Uruguay 1-10 75,— 
IJsland 1 4,— 
Zwitserland 3 1,— 

5 16,— 
9 5,50 

13 4,— 
14 5,— 

Nuaragua. 
Sport 37/49 45,— 
VI. 83/86 30,— 

gaarne zichtzending. 

PostzegelhandelTINEDEBUHR 
N . Z . Voorburgwai 347 
Telefoon 33324 — 

AMSTERDAM 
Giro 56673T 

Schoorlse postzegelhandel 
Telefoon 365 Giro 348933 

Gaarne zullen we uit onze grote voorraad 
Uw mancoltjst behandelen. 
Neemt een abonnement op onze Europa
nieuwtjes. 
Prüzen zeer concurrerend. 
Uitsluitend Europa, Ned. en Gew. 

Heefi IJ nog nimmer een rondzending bij mij aangevraagd? 
ZOO NEEN, DAN SPOEDIG DOEN. 
Speciaal Nederland en O.G., België, Duitsland en 
de Skandinavische landen. Ook verenigingen kun
nen een zending hebben voor circulatie, hiervoor 
heb ik beschikbaar geheel Europa alsmede Eng. 
koloniën. 

P O S T Z E G E L H A N D E L H . V A N L I E S H O U T 
HURKSESTRAAT 26, HELMOND — GIRO 325951 — TELEFOON 3018 

UITSLUITEND POSTVERZEGELDE KILO'S 
DENEMARKEN geplombeerd in 1952 

„ 1953 
„ 1954 

ƒ 17,50 
, 17,50 

„ 17,50 

D.D.R. BEHÖRDEN-POST 
uitsluitend Oost Duitsland ook Dienst-
zegels van de officiële instanties ƒ 16,— 

FINLAND 

ZWEDEN 

Alles verpakt in dozen 

geplombeerd in 1946 
„ 1948 

geplombeerd in 1954 

van 1 ki lo . Por to steeds extra. 

•s-GRAVENHAGE 

ƒ 25,— 
„ 25,— 

31,50 

Telefoon 110319 
Giro 247130 
Pr inses t raa t 58/60 
Hoek Juffrouw Idastraat 
Postbus 45 

1,ET OP - KOOPJKH 
Nederland. 
1° mooi 
2° paartje 
3° mooi 
5° 
10° 
11° mooi 
12° goed 
12° paartje 
76A 
76B 
61a of ■> 
77C 
78D 
79D 
84-86° 
101 prima 
102-103 
114-120° 
225-228" 
238-39° 
244-47 
255° 
265-66 
270-73° 
278 
282° 
283-86° 
289-92° 
300-04° 
305-09° 
318-22° 
325-26° 
347-49 
347-49° 
350-55° 
356-73 
356a/d 
374-78 
379-91 
379a/d 
402-03 
ld. bloks 

Met ° is 
ƒ 1 0 , - f 
Nog enkel 

4,— 
25,— 
22,50 

0,80 
2,— 
9,— 

16,— 
45,— 

3,75 
15,— 

3,— 
4,50 
7,50 

22,50 
0,30 

85,— 
3,75 
0,50 
1,30 
2,75 
7,50 
0,50 
1,50 
2 — 
1,50 
0,50 
0,85 
0,60 
0,50 
0,65 
0,65 
0,50 

19.50 
7,50 
0,60 
6,50 
0,75 
0,45 
0,50 
0,40 
0,40 
3,50 

gestempeld. 

405-21 
423-27 
449-53 
462 
485-89° 
503-07° 
508-12 
533-36° 
551-55 
556-57 
563-67 
573-76 
578-82 
578-90 
579-01 
628-32 
R 74-77 
R 82-850 
R 98-01° 
Lp 6-8° 
Lp 12-13° 
D 16-19° 
D 20-24° 
D 25-26° 
D 27-39° 
P pv. 1-2° 
Telg 4° 
Ned.-Indië. 
5° 
16 G° 
24 
26 
27 
29 
80° 
79a 
79f 
81-79 
149-59 of ° 
167-70 
181 
182-85° 
230-34 

0,30 
0,13 
0,45 
0,12 
0,27 
0,27 
0,60 
0,40 
1,95 
0,35 
0,90 
0,90 
0,90 
1,65 
1,25 
1,25 
5,50 
1,30 
2,50 
2,75 

20,— 
3,50 
0,60 
0,30 
2,75 
2,— 
7,50 

15,— 
15,— 
3,50 
3,50 
2,25 
2,25 
6,50 

25,— 
20,— 
15,— 
22,50 

2,50 
0,75 
1,10 
2,— 

Levering vrijblijvend onde 
ranco plus zegeltje cadeau, bij 

Nederlandse kilo's te koop k 
1 verz. Liechtenstein te koop ä ƒ 1000,—. 
1 gevraagd grote partijen 

ƒ 2,62. 
postzegels. Speciaa 

ƒ 2 5 , -
ƒ 5 , -
Yvert ƒ 

HAi^ïiar 
253-59 
261 
262° 
263 
277 
274-86 C 
290-92 
298-03 
351-61 
383-88 
Jap . bezetting 
Malakka 11-12° 
Idem 13-14 
Java 5-12° 
13-14° 
Indonesia. 
3-25 
43-57 
58-62 
63-68 
69-78 
81-88 Merapi 
Curasao. 
12° mooi 
24 
82-88° 
178 
179-81° 
185-95 
200-05 
233-237 
243 Watersn. 
Lp 1-2 
Lp 18-25° 
Lp 41-44 
Lp 45-52 
Lp 53-68 
Suriname. 
14° 
15° 
30 
39 
België 363-74 

8,— 
8,— 

10,— 
11,— 
10,— 
30,— 

3,90 
0,60 

22,50 
9,— 

7,50 
7,50 
2,25 
0,75 

27,50 
50,— 

1,10 
1,25 
1,50 
4,50 

8,50 
0,60 
5,50 
2,— 

80,— 
9,50 
3,50 
3,50 
0,85 

45,— 
75,— 
21 ,— 

9,50 
13,50 

14,— 
22,— 
16,— 
8,— 

145,— 
r rembours of giro. Bij | 

puntstempel cat. 
3ij vooruitbetaling. 

29,75, 3 delen. Te 

gratis. 
Pracht 

koop 
1 Cat. Ned. en Kol., franco huis 1 

POSTZi:«i:L,H[A]Ki>i:ii M A B J O E 
1 A. A. M. de Graaff, Hoogstraat 182 a, Schiedam - Tel. 68407 - Giro 428605 



Nederland en Overzeese Gewesten compleet met alle typen 
en tandingen, foutdrukken, kleuren-nuances van post- en 
portzegels. Armenwet, Cour Permanente Dienstzegels enz. 
Het enigst bestaande album in chronologische volgorde. 
Ongeveer 185 pagina's, formaat 29 X 31 cm. Kunstlederen 
band, schroeven van buiten niet zichtbaar, prys ƒ 12,50 
in klembeuid prtjs „ 15,— 

Elk taar m Januart lerschijnt op d%t album een supplement 

Het Excelsior Album is het album voor U. 

J. MEBUS Postgiro 33045 Telefoon 37767-45125 

Te koop 
gevraagd) Verzamelingen, partyen massawaar 

en KILOWAAR in grote kwantums 

I N T E R N A T I O N A L E STAMP TRADE A N N t DEVRIES 
Sumatrastraat 247 — AMSTERDAM — Tel. 55790 

TE KOOP GEVRAAGD verzamelingen, partyen, massa
goed en kilowaar. 

Vraagt gratis inkooplyst massawaar. 
Postzegelhandel G. v. d. EYNDE 

Petristraat 8, Utrecht (Oog in Al). Tel. 24082. 

Curasao, Vliegp. Juliana 
ongebr ƒ 8,75 

Prins Bernhard, gebt „ 65,— 
Nrs . 200/205, Kinderkopjes, 

ong. Cu r , 3,25 

Jac. Engelkamp 

Cur. Watersnoodzegel , 0,S5 
Sur. Watersnood „ 1,45 
Cur. help-help „ 12,— 
Landenverzamelingen te koop. 
Landenverzamelingen te 

koop gevraagd. 
Spuistraat 301, AMSTERDAM - Giro 312696 

V E R P L A A T S T 
De wederopbouw van Rotterdam maakte het nood
zakelijk, mijn zaak van de Schiekade 173, waar Ik 18 jaar 
gevestigd was, te verplaatsen naar de 

AERT V A N NESSTRAAT 122 
(ROTT. S C H O U W B U R G ) 

Ik heet U ook in de nieuwe oingeving van harte welkom. 

WOLFF'S POSTZEGELHANDEL 
VanaF f December: Aert v. Nesstraat 122 (Rott . Schouwburg) 
Telef. T H A N S 24955, ROTTERDAM 

W.H.EECEN POSTZEGELHANDEL - BUSSUM 
Tel 6288 - Kapelstr 15 - Giro 451627 

W I J h e b b e n v o o r h e t n i e u w e s e i z o e n w e e r v e l e 
n i e u w e boek je ' ^ g e r e e d ( b i l l i j k e p r i j z e n ) 

Ned. ü G - Jap Bcztrit. Ned lïidie - Belgté - Frankrijk - Duitsland 
Luxemburg • Engeland enz Zwitserland - Liechtenstein - Scandinavië 
Oostzee staien Rusland Griekenland - Italië - U S A - Belg Congo 
Fr. en Eng. Kolomen - Brazilië enz 

Behalve M A S S A G O E D Nederland en Kolomen alsmede buiten
land koop 'k thans eveneens SERIES Nederland 
gebruikt en ongebruikt in het bijzonder vana 1949, 
doch ook de oorlogsuitgaven, benevens V E R Z A M E 
L I N G E N en PARTIJEN, vooral overzee. 
Voor belangrijke ob|ecten bezichtiging ter plaatse. 
Geen collectie te groot, altijd prompte betaling. 
Uitvoerige offertes aan: 

N B . 
Inkoopslijsten 
worden met 
verstrekt 

POSTZEGELHANDEL A. J. DE W I T , 
Albrecht Durerstraat U Amsterdam-Z Teletoon 713489 

7£ KOOP 
GEVRAAGD-

K I L O ' S N E D E R L A N D 

a. U ITgezoch te tegen dagpr i js 

b ONui tgezochte tegen dagpr i js 

Massawaar; alles. Tevens K'nd Zomer en Gelegenheidszegels 
liefst in behoorlijk kwantum 

M. J. A. VAN DER HAAGEN • DEN HAAG 
Van Lennepweg 67 Telefoon 550454 Tel adres: „Haagphil ' 

Te koop gevraagd 
Verzamelingen i 
Partiien \ postzegels 
Betere losse S 

Speciaal interesse voor oude 
vao de gehele wereld 

NEDERLAND 

1923 Toorop serie 
1926 Kind serie 
1925 Kind Rolt. 
1927 „ Rolt. 
1929 „ Rolt. 
1930 „ Rolt. 
1931 „ Rolt. 
1933 „ Rolt. 
1935 Zomcrserie 
1936 

(o) = gebr. (x) 

w M 
W 
( 1 ) 
( I ) 
(o) 
(o) 
(o) 

w ( X ) 
= onge 

: 

zegels 

f 3,75 
■ 1,60 
, 7,50 
, 1,85 
. 2,10 
, 1,65 
, 2,95 
, 2,70 
, 2,60 
, 2,10 

j r . 

ALBUMS. 
Nederland en O G 

Bondsalbum K 11 ƒ 8,50 
„Holland" album 12,50 
Alsv binnenschroeven . . „ 13,50 

,DAVO" album 22,50 
Groot insteekboek 

26 > 32 cm 10 bladen 
ieder blad aan 2 zijden 
12 stroken 9,75 
Alsv 20 bladen . . . . „ 17,25 

Insteekboekjes ƒ 0,75; ƒ 0,95; 
ƒ 1,50; f 2.— ; f 3.25; f 3,60; 
ƒ 6,75 

Zendt mij Uw Mancolijst 
Nederland en O.G 

H A G A ' s POSTZEGELHANDEL 
Gravenstraat 24 — Amsterdam-C. 
Telefoon 43940 - Giro 425549 

P E E T E R S P O S T Z E G E L H A I V D E L 
NU 

ZIEKERSTRAAT 64-66 - TEL. 24569 • NIJMEGEN 

KLEINE ANNONCES 
Prüs 40 et per mm, betaling na toeyending factuur. Opgave aan: 
Boom-Ruygrok N.V., Ged. Oude Gracht 138, Haarlem Tel 17450 
ZEND MIJ 100—1000 versch zegels. Ik 
zend u eenzelfde aantal, andere, re tour . 
I. W. Eeckhout, Pr . Irenestr. 25, Go-
rinchem. 

Te koop VERZ. POSTZEGELS der geh. 
wereld, waarvan Ned. met Cat waarde 
± ƒ 400,—, rest circa fr. 10.000,—. 
Vraagprijs ƒ 200,—. Wed. Hupkes , 
Steenwijkerstr. 3, Meppel. 

Van particulier. ALBUM N E D . EN 
KOLONIËN, catalogusprijs f 1045,—. 
2 AVRO-ALBUMS idem, gebruikt en 
ongebruikt, ƒ 465,— Br onder No . 
P 296, Boom-Ruygrok N V., Haarlem. 

60 versch. ZEGELS VAN DUITSLAND 
n i 1945, voor ƒ 1,25 franco Ruim 
600 frs. Yvert '55. Zend pcKtwissel aan 
A G. V d. Veen, Hoofdstraat C 27, 
Midlaren (Dr ) 

Op aanvrage wordt U omgaand mijn 
spec, aanbieding E N G . KOLONIËN toe
gezonden, bevattende cpl series en goede 
stukken Ook een beperkt aantal boek
jes zijn gereed voor rondzending. Aan
vragen: M. Schouten, Goejanverw dijk 
13, Gouda 

W I J geven 1 GULDEN voor 1000 zegels 
van het Buitenland, onverschillig welke, 
min 10 soorten p 1000. Postzegelhandel 
A. de Man, Gen v d. Heydenstraat 20, 
Dordrecht 

Te koop aangeboden door particulier, 
uitgebreide WERELDVERZAMELING, 
ongeveer 16 000 zegels. Prijs f 1200,—, 
inclusief enige eerste dag enveloppen. 
Br onder N o . P 294, Boom-Ruygrok 
N V , Haarlem. 

1938-'39 K O N I N G I N WILHELMINA, 
N o . 260/265, ook N o 260 alleen, bod 
gevraagd J J. Quar te l , Graaf Wich-
manl 25, Bussum Tel 6067. 

POSTZEGELVERZ. NED. en O.G. 
(veel oud) te koop van particulier. 
Holsboer, Dr J P. Heijelaan 2, Amers
foort. 

JUL. 1949/'52, 100 X 75 et. + Vs kg 
andere waarden t/m 1 Gld , ƒ 14,50 
franco. Giro 73943. W. Krediet, Willem 
van Outhoorns t r . 36, Den Haag, 

FRANSE K O L O N I Ë N . Aanvraag van 
boekjes op zicht of toezending van uw 
manco-lijst aan R. Chevalier, Fred. 
Hendriklaan 13, Den Haag. 

Te koop VERZ. NEDERL. EN O.G. , 
EUROPA EN WERELD. Prachtige 
grondslag voor serieuze verzamelaar. 
Aanbieder zag gaarne dat verzameling 
zoveel mogelijk in tact blijft. Verder 
STOCKBOEK met vele goede zegels en 
veel ruilmateriaal. De Kort , Vmken-
straat S, Geleen. 

Zend mij ƒ 6,— per postwissel en u 
ontvangt franco 300 verschillende post
zegels van DUITSLAND NA 1945. Geen 
kleur- of tandingverschillen, uitsluitend 
gave zegels Collectie bestaat uit West-
Duitsland-Berlijn D D R Baden-Rijn-
land-Wurtemberg, waarbij veel speciale 
zegel. F J Konraad, D. Schuitvlot 29, 
Middelburg. 

NEDERL. PLAATNUMMERS ook op 
Weldadigheid emissies t. overn. aangeb. 
Br. aan Mevr M J. Matzen-Fleddéius, 
Riouwstr . 13, Den Haag. 

ENGELSE K O L O N I Ë N . VerzamelaaT 
heeft pracht doubletten, w o. hoge 
waarden tegen lage prijs Zichtzendmg 
op aanvraag onder No . P 285, Boom-
Ruygrok N.V , Haarlem. 

Aangeboden Verzameling EUROPA en 
VLIEGPOST gehele wereld, beide col
lecties ongebiuikt Cat waaide Yvert 
Frs ca 2 000 000,—. Elsweg 63, Apel-
dooin Tel . 2788 

Verzamelaar R U I M T DUBB. O P . Voor 
ƒ 1,10 zend ik u 100 versch. zegels, 
min waarde frs 750,— Yvert . K ten 
Dam, Esmoreitstr. 40 I, Amsterdam-W. 

Te koop gevraagd REP. INDONESIA, 
nrs 7, 12, 18, 22, 29 t/m 33, 72, 74, 
79 en Merapi-serie Alle gestempeld Br 
aan C Mastenbroek, Laan van Nieuw 
Oost-Indie 234, Den Haag 

Te koop aangeboden pracht verzameling 
N E D . en O.G. , ongestempeld, in al
bum. Cat.waarde ƒ 2350,—. Geen han
delaren. Br. onder N o P 301, Boom-
Ruygrok N .V . , Haar lem. 



rjiseoo 

DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING 

Hoofdkantoor: ROKIN 58 
AMSTERDAM-C. 
Tel.: 30261 

REGELMATIG 
GROTE OJPEJVRARE 
VEILINGEN 
OP BELANGRIJKE OBJECTEN 
WORDT GAARNE VOORSCHOT VERLEEND 

IKZENDIIMGEIV D A G E L I J K S 

Voor onze veiling, die begin Februari 
1955 zal worden gehouden, bestaat nog 
gelegenheid tot omstreeks begin Januari 
a.s. beter materiaal toe te voegen. 

December 
Nederland alle postfris. 
1896» 
N r . 84-86 cplt ƒ 
1913' 
Nr . 90A I'll et 

„ 91A 3 et 
„ 92A 5 et 
„ 93A 10 et 
„ 94A 12'/! et 
„ 95A 20 et 
„ 96A 25 et 
„ 90B 2' /! et 
„ 91B 3 et 
„ 92B 5 et 
,, 93B 10 et 
„ 94B 12Vä et 
„ 95B 20 et 
,, 97B 50 et 
„ 98B 1 Gld 

1923 
134-135 Toorop 
1924 
136-138 Tentoonst. 
142 Til et of o 
1926 
184 12'/! et 
191B 22'/i et of ° 
192B 25 et 
193B 27'/s et 
194B 30 et 
195 35 et 
196B 40 et 
197B 50 et 
199-202 
Curacao. 
N r . 
55» 10 et lila 
59» 12'/i et or.r . 
60» 15 cT-olijf 
61* 15 et blauw 
63» 20 et olijf 
64» 22'/! et oranje 
65» 25 et lila 
66» 30 et bl.zw. 

6,— 

0,07 
0,09 
0,08 
0,60 
0,45 
0,85 
0,75 
0,08 
0,12 
0,10 
0,35 
0,55 
0,85 
2,75 
9,— 

3,75 

8,90 
0,40 

2,— 
1,— 
1,15 
1,— 
1,— 
2,90 
1,15 
1,20 
1,50 

0,50 
0,80 
0,60 
0,90 
1,90 
1,— 
1,15 
1,50 

» Orders 

Hendrik van 
Herengraeht 8a -
Bankr. R. Mees 

Aanbieding -
67* 35 et gr. en r 
69» gest. l '/ï Gld 
73» 1 et noodz. 
74» 5 et op 12'/2 
74° 5 et op 12'/ä 
74a° Type II 
74b=' tez.hang 
75-77» 
78» 20 et 
79* 1 Gld 
80» 2'/! Gld 
81* 5 Gld 
82-88° 
97* 27'/! et 
99* 35 et 
89a» 6 et get. 
103» W. d. Zw. 12' 
108° 5 et br. 
110° 10 et rood 
113° 20 et zwart 
117° 30 et rood 
118° 50 et. or. 
126-130° 
134-135° 
136° l'/ï Gld 
137° 2 ' /! Gld 
135A° 50 et 
137A° 2'/! Gld 
144° 15 et 
145 20 et » of ° 
146* 21 et 
148» 27'/! et 
149-150° 
151° l'/i Gld 
152° 2 ' /! Gld 
168*-177* 
178»-18I» 
182»-184» 
195° 1'/! Gld 
196»-197* 
198»-199» 
200>-205* 
209*-210» 
220°-222° 

= ongest. ° = 

. 1.25 
3,90 
1,75 
1,75 
1,20 
4,75 
8,50 
1,85 
1.50 
6,— 

22,50 
35,— 

8,75 
3,40 
1,90 
4,— 

! 0,55 • 
0,30 
0,50 
1,— 
1,25 
1,90 
0,60 
0,55 
2,50 
2,50 
0,40 
5,50 
0,35 
0,75 
2,50 
3,20 
0,35 
0,80 
1,15 
3,75 

69,— 
1,15 
1,15 
0,65 
0,65 
4,— 
1,25 
0,50 

gestcmp 

Koopjes! 
223-' 22'/! et 
224° 21 et 
226° 27'/= et 
227° 30 et 
225 + 228 
229° l ' / i Gld 
230° 2 ' /! Gld 
231° 5 Gld 
232° 10 Gld 
243* Watersnood 

0,20 1 
0,40 
0,70 
0,30 
0,15 
0,45 
1 — 
2,50 
4,50 
0,85 

243a ^ met gespleten 1 
balk 

244> Fort 
Beekenburg 

244° idem 
245:- Aruba 
245° Aruba 
Luchtpost 
1943» 
N r . 41-44 cpl 
1944» 
N r . 45-52 epl 
1946* 
N r . 53-68 cpl 
1947 > 
N r . 69-82 

1,50 

0,60 
0,35 1 
0,50 1 
0,50 1 

25,— 

10,— 1 
12,50 1 

9.— 
N r . 69-88 165,— 
Suriname. 
1945 
N r . 220»-243» 

1 et-10 Gld 
239° 1 Gld br. 
240° l ' / i Gld viole 
241° 2 ' /! Gld d.br 
242° 5 Gld rood 
243° 10 Gld oranje 
1951 
292° 40 et paars 
293° 50 et oranje 
294° 1 Gld r .br . 
1953 
295*-296* Stormr. 
31* Lp. 27'/! et 
32» Lp 15 et 

boven ƒ 10,— franco aangetekend. 

58,— 1 0,55 
0,85 1 
1,35 
5,— 

1 0 , -

0,40 
0,45 
0,65 

1,25 
1,15 
0,50 
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r~ 
Post f risse series Nederland en Overzeese Gebiede n 
NEDERLAND 
1923 
1919 
1921 
1923 
1924 
1924 
1925 
1926 
1927 
1927 
1928 
1928 
1929 
1930 
1930 
1931 
1931 
1931 
1932 
1932 
1933 
1933 
1933 
1934 
1934 
1934 
1935 
1935 
1935 
1936 
1936 
1936 
1937 
1937 
1938 
1938 
1939 
1939 
1946 
1940 
1940 
1944 
1947 
1950 

Ünget. 
Opdr . 
Ojfer 
Toorop 
Tent. 
Kind 
Kind 
Kind 
R.Kr. 
Kind 
Olymp. 
Kind 
Kind 
Rembr. 
Kind 
70, 80 
G. Gl. 
Kind 
A N W 
Kind 
W. de 
Zeem. i 
Kind 
Crisis 
Cur. 
Kind 
Zomer 
Luehtv. 
Kind 
Zomer 
Drieh. 
Kind 
Zomer 
Kind 
Zomer 
Kind 
Zomer 
Kind 
1-10 G. 
Zomer 
Tralies 
Bevr. 
5-60 c. 
Zompr 

82-83 
102-03 
107-09 
134-35 
136-38 
141-43 
166-68 
199-02 
203-07 
208-11 
212-19 
220-23 
225-28 
229-31 
232-35 
236-37 
238-39 
240-43 
244-47 
248-51 
252-55 
257-60 
261-64 
265-66 
267-68 
270-73 
274-77 

278 
279-82 
283-86 
287-88 
289-92 
296-99 
300-04 
305-09 
313-17 
318-22 
327-31 
346-49 
350-55 
356-73 
428-42 
469-84 
545-50 

■ 0,50 
4,— 
4,50 
3,90 

10,— 
1,— 
0,95 
1,75 
2,75 
1,35 
8,— 
1,35 
2,25 
2,— 
2,25 
6,50 
3,50 
3,— 
8,— 
3,— 
1,50 
5,— 
3,— 
1,65 
1,35 
3,25 
2,75 
2,— 
2,10 
2,25 
0,80 
1,50 
1,65 
1,30 
1,65 
1,— 
2,25 
1,20 

20,— 
1,50 
6,50 
1,— 
6,50 
1,65 

1950 Kerken. 
1952 ITEP 
1925 R O L T . 
1925 paren 
1926 R O L T . 
1926 paren 
1930 ROLT. 
1930 paren 
1925 R O L T . 
1926 ROLT. 
1926 paren 
1927 R O L T . 
1927 paren 
1929 R O L T . 
1929 blokken 
1930 R O L T . 
1931 R O L T . 
1931 paren 
1932 R O L T . 
1932 paren 
1933 R O L T . 
1933 paren 

55155 
58790 

118 
118 

1931 
1931 
5770 
5770 
7173 
7477 
7477 
7881 
7881 
8285 
8285 
8689 
9093 
9093 
9497 
9497 
9801 
9801 

NEDERL.INDIË 
1912 Oplosb. 
1922 Bandg. 
1923 lub. 
1931 W. Kr. 
1932 L. d. H . 
1934 Opdr. 
1935 Mil. T. 
1938 C. M. 
1939 S. Bur. 
1941 Spitf. 
1941 Moeh. 
1947 Opdr. 
1949 to t 25 R 
1928 Luchtp. 
1928 idem 
1931 idem 
1892 Port 
1941 idem 
1911 DIENST 
1911 idem cpl. 

40b49b 
14959 
16066 
17275 
17679 
21115 
21720 
24145 
26671 
29092 
29397 
32232 
37488 

15 
610 

1416 
1422 
4448 

17 
827 

ƒ 2,50 
1,75 

45,— 
100,— 

12,50 
27,50 
8,50 

19,— 
9,— 
6,50 

14,— 
2,— 
4,50 
2,40 

10,50 
2,50 
3,75 
8,50 
4,— 
8,75 
4,— 
8,75 

16,— 
25,— 
25,— 

4,50 
3,25 
6,50 
4,50 
2,25 
2,25 
4,50 
4,50 
8,— 

13,— 
5,— 
9,50 

18,— 
12,50 
2,60 

15,— 
25,— 

CURACAO 
1903 Koningin 
1918 Drieh. 
1923 Jub. 
1927 Brandk. 
1928 Gew. Jub. 
1928 tandg. 
1936 Sluier 
1941 Konijnb. 
1941 3 w. 
1942 Ind. dr . 
1943 Einl. 
1946 K. Wilh. 
1948 K. Wilh. 
1948 Kind 
1950 l'/i-IO G. 
1951 Kind 
1952 Zeeman 
1929 L U C H T P . 
1931 idem 
1941 Pr. B. 
1941 gebr. 
1943 Krijgsg. 
1943 gebr. 
1944 R. Kr'. 
1944 gebr. 
1946 C. Helpt 
1947 tot 25 G. 

29-43 
71-72a 
75-81 
82-88 
89-99 

89A-98A 
121-37 
141-52 
150-52 
153-57 
158-63 
168-77 
185-95 
200-05 
227-30 
233-37 
238-42 

1-3 
4-14 

18-25 
18-25 
41-44 
41-44 
45-52 
45-52 
53-68 
69-88 

ƒ 6 0 , -
„ 4,50 
„ 55,— 
„ 8,— 
„ 14,— 
„ 15,— 
„ 8,50 
„ 17,50 
., 2,25 
., 1,75 
.. 1.25 
„ 4,— 
„ 10,— 
„ 4,75 
„ 40,— 
„ 3,— 
„ 3,50 
„ 35,— 
„ 5,— 
„ 80,— 
„ 69,— 
„ 22,50 
., 23,— 
„ 9,50 
„ 10,50 
„ 13,50 
„150,— 

SURINAME 
1900 Opdr . 34-36 ƒ 17,50 
1902 '/2-50 c. 41-55 „ 30,— 
1902 Compl. 41-57 „ 70,— 
1913 Compl. 69-03 „ 39,— 
1913 Palm o 100-03 „ 15,— 
1923 Jub . 104-10 „ 60,— 
1926 Opdr . 115-17 „ 10,— 
1927 Gew. Jub . 118-26 „ 12,50 
1927 Brandk. 130-36 „ 3,50 
1929 Weid. 141-44 „ 5,50 
1931 Weid. 146-49 „ 5,— 
1935 Weid. 151-56 „ 4,25 
1936 Sluier 167-78 „ 20,— 
1936 gebr. 157-78 „ 15,— 
1936 tandg. 168A-74A „ 13,— 
1941 Spitf. 197-99 „ 11,— 
1941 gebr. 197-99 „ 10,— 
1942 R. Kr. eompl. „ 14,50 
1945 Banknote 220-43 „ 50,— 
1949 UPU 278-79 „ 5,50 
1953 Stadion 301-03 „ 4,— 
1941 L U C H T P . 20-22 „ 13,— 
1941 gebr. 20-22 „ 5,75 
Tenzij het tegendeel ver
meld is, zijn alle series 
postfris! 

Speciale Catalogus 1955 van Ned. en Ov. Geb. ƒ 2,62 franco! 

In Januar i a.s. zal onze 208e POSTZEGELVEILING plaats 
vinden. Vraagt toezending van onze veilingcatalogi. Wenst 
U inlichtingen over onze veilingen? Vraagt toezending van 
„Iets over postzegelveilingen". 
VEILEN MET SUCCES? RIETDIJK N.V. H E T ADRES! 

J. R. RIETDIJK N.V. - DEN HAAG 
LANGE POTEN 15a — TEL. 11.70.20 — GIRO 420875 J 




