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Th. Heklcer, Zomerzorgeriaan 15, BloemendaaJ 

56. Versteigerung 
im Februar 1955, 
Einlief erungen geeigneten Materials erbi t te ich umgehend. Besonders 
erwünscht klassische Maiken der ganzen Welt, hochwertige Einzelmarken 
und Sätze sowie schone Ländersammlungen. Mein internationaler Kunden* 
kreis garantiert Ihnen den besten Preis. 
Kataloge an ernsthafte Interessenten auf Wunsch. Ï^S, K-'^V 

RUDOLF STELTZER 
Frankfurt/M. - Gr. Friebergcrstr. 32 

Een belangrijke aanbieding voor U allen I 
Zeer veel 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 zeker de nodige malen bij uw doubletten 
en wi) 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 Nederla.idse Speciaalcatalogus. Wij geven: 

10 frs. per stuk voor 107, 109, 115, 254, 267, 323, 325, 422, 502, 594, 611, 614. 
15 frs. voor 114, 112, 163, 346, 444, 446, 447, 493, 503, 506, 539, 541, 558, 

561, 571, 591, 639. 
20 frs. 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. 

25 frs. voor 90, 92, 118, 291, 313, 314, 316, 327, 329, 454, 455, 457, 485, 
488, 495, 497, 505, 511, 541, 549. 

30 frs. 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. 

40 frs. 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. 

50 frs. voor 168, 201, 210, 220, 222, 227, 263, 271, 276, 290, 302, 315, 320, 
321, 350, 375, 376, 486, 487, 509, 540, 545, 548, 628, 635, 638. 

60 frs. voor 87, 140, 141 143, 166, 199, 208, 225, 232, 248, 279, 295, 296, 
305, 352, 489, 534, 573, 592, 599, 612, 613, 629, 630. 

75 frs. voor 108, 127, 132, 139, 221, 240, 241, 249, 261, 269, 270, 274, 280, 
283, 301, 304, 307, 312, 318, 450, 453, 459, 468, 494, 498, 507 543, 
554 569, 579, 586, 607, 608. 

100 frs. voor 84, 88, 89, 93, 119, 120, 200, 205, 209, 212, 226, 233, 262, 297, 
309, 317, 319, 351, 551, 559, 572, 595. 

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

150 frs. voor 102, 103, 164, 203, 237, 284, 536, 547, 553, 562, 610, 640. 
200 frs. voor 204, 206, 229, 230, 258 259, 266, 268, 275, 288, 292, 299, 324, 

326, 401, 546, 550, 552, 567, 576, 582, 601, 615, 632. 
Verder voor de volgende lp.zegels van U.S.A volgens Yvert : No. 7- 50 frs. 

20 frs., 9- 150 frs., 10- 250 frs., 11- 75 frs., 12- 50 
40 frs,, 19- 350 frs., 20- 125 frs., 21- 300 frs., 22- 150 
450 frs , 25- 225 frs., 29- 25 frs., 30- 35 frs., 31- 30 frs., 32-

frs., 16-
frs., 23-
150 frs., 
frs., 44-38- 35 frs., 39- 75 'frs., 40- 20 frs., 41- 60 frs., 4 2 - 2 0 0 

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.. Por to 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 

.POSTIMEX' 
FRANS V A N MIERISSTRAAT 79 B AMSTERDAM-ZUID 
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VOORUIT 
Precies een jaar geleden begonnen wij ons inleidend artikel met de oproep „Met vereende 
k r a c h t e n . . . " en nu wij opnieuw aan het begin van een nieuw jaar staan en na een 
terugblik de „rekening" eens opmaken, mogen wij deze oproep completeren met wat 
tegelijkertijd een nieuwe leuze voor het komende jaar wil zijn: 

VOORUIT 

Vele Philatelisten hebben ons toen begrepen, hebben begrepen dat wij het zonder hun 
hulp niet afkunnen, en zij zonden ons de bijdragen die het Maandblad to t H U N Maandblad 
maakten . De redacteuren van de verschillende rubrieken, deze trouwe medewerkers, lieten 
evenmin verstek gaan, en zo werkten allen „met vereende krach ten" aan de jaargang 1954, 
waarvoor zij niet alleen onze dank, maar de dank van geheel philatelistisch Nederland 
ten volle verdiend hebben! 
1954 was een goed jaar voor ons Maandblad, m a a r . . . 1954 is alweer geschiedenis geworden 
en 1955 s taat voor ons. 
Vragen wij ons nu af: „Zijn wij t evreden?" , dan kän ons antwoord niet anders luiden dan: 
„Zeker zijn wij tevreden, m a a r r r . . . stellig niet voldaan!" 
W a t wij begin 1954 schreven is nog even actueel aan het begin van 1955. 
H e t is onze plicht de inhoud van ons Maandblad, redactioneel en philatelistisch, op te 
voeren to t een zo hoog mogelijk peil. Zend ons Uw bijdragen; met Uw hulp hopen wij aan 
het einde van dit jaar te kunnen zeggen: 

Met ons Maandblad ging het VOORUIT! 

Dag. Bestuur R a a d van Beheer 
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DE DRUKPLATEN DER EERSTE EMISSIE VAN NEDERLAND. 
18521864 

door Mr W. S. Wolff de Beer 
Onderstaand artikel verscheen in het Gedenkboek van ons 

Maandblad, hetwelk in 1932 het licht zag ter gelegenheid van 
de 80jarige invoering van de Nederlandse postzegels en het 
lOjarig bestaan van ons tijdschrift. 

Aangezien dit gedenkboek voor velen thans zeer moeilijk 
te verkrijgen is en in de catalogus uitgegeven door de Ned 
Vereeniging van Postzegelhandelaren naar artikelen in dit 
gedenkboek wordt verwezen, meenden wij goed te doen 
enige der voornaamste artikelen opnieuw in ons Maandblad 
te doen verschijnen, zodat ook de vele verzamelaars van na 
1932 daarvan gemakkelijker kennis kunnen nemen. Het ver
heugt ons te constateren, dat het fraaie artikel van Mr W. 
S. Wolff de Beer thans, na ruim 22 jaar, nog niets van zijn 
waarde heeft verloren. 

De studie van het samenstellen der zegels in de volgorde, 
die zij op de oorspronkelijke drukplaten innamen, het „pla
ten", is afkomstig uit Engeland. Daar hield men zich reeds 
vijf en twin^;ig jaar geleden bezig met het „platen" van onze 
mooie eerste emissie, die volgens de jongste ontdekkingen 
van de eminente heer Korteweg door J. W. Kaiser is ont
worpen, dezelfde die oolc de ontwerpen voor de tweede 
emissie schiep. Bij de geschiedenis van het platen onzer 
eerste zegels springen twee namen n a a r voren: de twee 
grote Ws, R. W. Wilkinson en onze diep betreurde veteraan 
en leermeester A. J. Warren. En een derde naam mag daar
bij niet worden vergeten, die van de bezitter van de mooiste 
en meest complete collectie van onze eerste emissie opgezet 
naar de platen, de heer F. Stuyck. 

Deze pioniers, bij wie ik nog noem d' Applaincourt, heb
ben na moeizame studie gevonden, dat er voor de 5 cent VI, 
voor de 10 cent X en voor de 15 cent I drukplaat zijn ge
bruikt. 

Veel zoude er van de druktechniek te vertellen zijn, maar 
ik zal de beschrijving daarvan aan meer bevoegden over
laten en onder verwijzing naar het werkje van F. Serrane, 
„Premiere Emission des PaysBas", Amiens 1924, dat in de 
handel verkrijgbaar is, mij u i t s l u i t e n d ertoe bepalen 
u te vertellen, hoe men de verschillende drukplaten van el
kander kan onderscheiden en herkennen. (Zie ook: „De 
emissie 1852 Nederland", door P. C. Korteweg, „De Phila
telist", 7e jrg., nr. 1). 

Als bekend mag worden verondersteld, dat de platen van 
staal waren en dat er 100 afdrukken van konden gemaakt 
worden in 4 blokken van 25 met een tussenruimte van 1 cm 
tussen de blokken. Voorts, dat de zegels zijn gedrukt op pa
pier voorzien van het watermerk posthoorn, en wel één 
watermerk per zegel. De watermerken waren omlijst door 
een rand van 4 strepen waar tussen in het midden het woord 
„Postzegels". Exemplaren met een deel van deze strepen, al 
of niet met een deel van een der letters, dus buitengewoon 
brede randnummers, zijn zeer zeldzaam. (Zie ook Korteweg, 
pag. 4). 

Alvorens de kenmerking van elke afzonderlijke plaat te 
behandelen, enkele algemeenheden. 

E e n n a u w k e u r i g k l o p p e n d k e n m e r k v o o r 
e l k e p l a a t a f z ' o n d e r l i j k i s n i e t t e g e v e n , 
o m d a t h e t n i e t b e s t a a t . Er bestaan echter genoeg 
hulpmiddelen bij het onderscheiden der platen, waardoor 
dit niet al te lastig wordt. Deze hulpmiddelen zijn: de kleur, 
het papier, de druk, de afstempeling, de bijwerkingen en de 
plaatfouten. Er is veel tijd, veel geduld en veel materiaal 
voor nodig om te kune^ beslissen, welke dier hulpmiddelen 
in een bepaald geval de doorslag geeft. Laat ik beginnen 
met enkele der gemakkelijkste en onfeilbare kentekenen op 
te sommen. "* ■ 
P l a a t f o u t e n : 

10 cent plaat VII. — De 10 cent met plaatfout hoorn is al
tijd van plaat VII. Elk zegel dezer plaat heeft deze bekende 
plaatfout. 

10 cent plaat VIII. — De 10 cent met plaatfout geretou
cheerde hoorn is altijd van plaat VIII. Bij elk zegel dezer 
plaat is de hoorn weggeretoucheerd. 
P a p i e r : 

5 cent plaat VI — Een 5 cent op zeer dun zg. japans papier 
is altijd van plaat VI. 

10 cent plaat X. — Een 10 cent zegel op zeer dun, zg. Ja
pans papier is altijd van plaat X. De zegels van de platen 
VI (5 cent) en X (10 cent) komen echter ook op gewoon pa
pier voor. 
G o e d e , maar n i e t o n f e i l b a r e kenmerken: 
P a p i e r : 

Plaat I, 5 en 10 cent. — Zegels der 5 en 10 cent op geheel 
wit papier zijn bijna altijd afkomstig van plaat 1. 
A f s t e m p e l i n g : 

Plaat V en VI, 5 cent. — 5 cent met FANCO stempels zijn 
nagenoeg altijd van de platen V en VI. Plaat IV komt ook 
nog met dit stempel voor, bij de overige platen is het een 
zeer zeldzame verschijning. De zegels moeten dan lang in 
een portefeuille of portokas achtergebleven zijn. 

Plaat VIIX, 10 cent. — De platen VII tot X der 10 cent 
hebben altijd het stempel FRANCO. 

Plaat VI, 10 cent. — Bij plaat VI der 10 cent wisselen 
FRANCO en rondstempel elkander af. 

Plaat V, 10 cent. — Bij plaat V komt nog een enkele maal 
een FRANCO stempel voor; daarvoor niet. 
K l e u r : 

Plaat I en II, 5 cent. — Zegels der 5 cent zg. staalblauw 
gekleurd zijn altijd van plaat I of II. 

Plaat IV, 5 cent. — Zegels der 5 cent in zg. water of melk
blauwe kleur zijn altijd van plaat IV. 

De k 1 e u r is een gevaarlijk hulpmiddel bij het onderschei
den der platen, behalve in de gevallen, die ik hiervoren heb 
aangegeven. Immers de meest afwijkende kleuren zijn voor 
eenzelfde plaat gebruikt. Dit komt duidelijk uit bij de platen 
III en V der 5 cent. 

De eerste afdrukken van plaat III zijn vervaardigd in een 
kleur, die veel lijkt op die van plaat I. slechts is zij nog meer 
donker blauw. De laatste afdrukken dezer plaat vertonen 
daarentegen een licht groenachtig blauw, dat ook bij de eer
ste afdrukken van plaat IV voorkomt. Latere afdrukken de
zer plaat hebben de bekende water en melkblauwe kleur, 
terwijl de laatste afdrukken op die van plaat V gelijken. 

Wij stoten hier op de e n i g e a l g e m e n e r e g e l die 
er omtrent de kleur te geven is, en wel deze, dat d e l a a t 
s t e k l e u r v a n d e v o o r a f g a a n d e p l a a t b i j 
n a a l t ij d g e l ij k i s a a n d e e e r s t e a f d r u k 
k e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e , of m.a.w. het ge
bruik van een nieuwe plaat en een nieuwe drukinkt vielen 
niet samen. 

/ 
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Na deze algemene opmerkingen volgen in het kort de bij
zondere kenmerken van elke afzonderlijke plaat. 

5 c e n t p l a a t I. — 1 Januari 1852-1853, vervaardigd 
door J. Wiener. 

Het voornaamste kenmerk van deze plaat is de buitenge
woon fraaie afdruk, die nagenoeg geen gebreken vertoont. 
Dit ziet men het beste bij de zwarte proeven, die van deze 
plaat gedrukt zijn en dan ook als hulpmiddel bij het „platen'' 
dienst kunnen doen, te meer waar er enige veldelen en zelfs 
een geheel vel van bewaard zijn gebleven (collectie .Van 
Nifterik). 

P a p i e r : Een verder herkenningsteken is het witte 
papier, dat men bij veel zegels dezer plaat aantreft, hoewel 
zij ook op licht blauwachtig getint papier voorkomen. 

K l e u r : Voorts heeft men de kleur, die van diep don
kerblauw in het begin loopt tot staalblauw tegen einde 1852. 

A f s t e m p e l i n g : Zegels met het jaartal 1852 zijn na
tuurlijk steeds van plaat I afkomstig. Helaas was toen veel
al het stempel zonder jaartal in gebruik. 

B ij w e r k i n g e n : Deze zijn met meesterhand uitge
voerd en vrijwel onzichtbaar, wat het „platen" voor hen die 
geen veldelen der zwarte proef bezitten haast onmogelijk 
maakt. De bijwerkingen zijn voornamelijk te vinden in de 
rechter bovenhoek. Blijkbaar was de bovenbuitenlijn niet 
scherp op de vermenigvuldigingsstempel ingeperst. Zo is bij 
de nummers 19 (zie fig. I) en 86 de bovenlijn iets te ver door
getrokken en steekt een weinig uit. Soms ook loopt deze 
zelfde lijn iets naar beneden af, alvorens zij de rechterbui-
tenrand raakt, o.a. bij de nrs. 93 (zie fig. 2), 98 en 99. Bij het 
laatste nummer raakt de rechterbuitenlijn de onderlijn niet. 

N r . 18 N r . 19 N r . 93 

Fig. 1 Fig. 2 

De zegels staan recht in de rij; toch ontwaart men dat do 
rij van links naar rechts iets afloopt. Men vindt in tegen
stelling tot bijna alle andere platen nagenoeg geen kleurvlek-
ken en streepjes tussen de zegels, zodat ook dit gewaardeer
de hulpmiddel bij het „platen" ontbreekt. 

5 c e n t p l a a t II. — September 1853-1854, vervaardigd 
door J. P. Menger. Er is geen kenmerkende onderscheiding 
aan te geven, waardoor deze plaat verschilt van plaat I. Ver
warring is dan ook zeer goed mogelijk. De zegels van deze 
plaat zijn zeldzaam, vooral in paren en strippen. Het is nog 
niet gelukt deze plaat in haar geheel te reconstrueren. 

De k l e u r is in het algemeen lichter dan bij plaat I met 
een nuance naar grijsblauw. Men vindt echter ook staal
blauw en donkerblauw. 

Het p a p i e r is veelal egaal lichtblauw getint. De com
binatie van grijsblauw zegel op egaal lichtblauw getint pa
pier is kenmerkend voor deze plaat. 

De a f d r u k is slordiger dan bij plaat I en in tegenstel
ling tot die plaat vindt men hier en daar kleurvlekken tus
sen de zegels. De rechterbovenhoek sluit dikwijls niet. Hot 
meest bekende zegel van deze plaat is nr. 6, waarbij zowel 
links als recht een groot gedeelte der bovenlijn ontbreekt 
(zie fig. 3). Bij nr. 59 ontbreekt de bovenrand alleen aan de 
rechterkant (zie fig. 4). Bij nr. 24 is de gehele binnenrand 
duidelijk zichtbaar bijgewerkt (zie fig. 5 en Serrane, fig. IX). 

Nr . 6 Nr 24 

Tig. i Fig. 4 

5 c e n t p l a a t III. — 1855-1859. 
Het voornaamste kenmerk van deze plaat is de \»erdikking 

van de bovenrandlijn aan de rechterkant. De bovenrandlijn 
begint dikwijls links zeer dun, wordt allengs forser, om dan 
rechts in een verdikking te eindigen. 

De k l e u r loopt van diep donkerblauw in de aanvang tot 
licht groenachtig tegen het einde, met verschillende tussen-
nuances. De randen vertonen óf korte dikke kleurstrepen, 
veelal links onder, óf fijne scherpe kleurstreepjes. 

Het p a p i e r IS blauwachtig getikt, maar minder egaaUdan 
bil plaat II. < 

De b ij w e r k i n g e n vindt men voornamelijk in de rech
terbovenhoek. Bij de nrs. 52, 70, 97 en 100 is de graveernaald 
uitgeschoten (zie fig. 6 en 7). Soms is de rechterbovenhoek 
open, zoals bij de nrs. 24, 55, 57 en 64 (zie fig. 8), dan weer 
de linkerbenedenhoek, o.a. bij de nrs. 31, 44, 69, 70 en 100. 

N r . 97 en 100 ,Nr. 70 

Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 

Daar deze plaat veel langer in gebruik was dan hare voor
gangsters, vindt men er vele losse exemplaren, zowel als pa
ren en strippen van. De reconstructie is daarom vrij gemak
kelijk, te meer waar de blauwe kleurproeven, in 6 verschil
lende nuances opgesomd in het „Proevenboek" onder nr. 4, 
van deze plaat afkomstig zijn. 

De a f d r u k is behoudens de fouten in de rechterboven
hoek vrij goed, zodat bij donkerblauwe exemplaren die niet 
bijgewerkt zijn, wel eens verwarring met plaat I mogelijk is. 
In tegenstelling met plaat I staan de zegels echter vrij slor
dig in het gelid. 

5 c e n t p l a a t IV. — 1859-1861. 
Deze plaat heeft twee duidelijke kentekenen, de kleur en de 

bovenlyn Do k l e u r dezer plaat is w a t e r- of m e 1 k-
blauw, hetgeen niet wegneemt, dat men evenzeer exempla
ren in de groenblauwe kleur van plaat III, als in de helder 
lichte blauwe kleur van plaat V aantreft. De eersten in het 
begin van het gebruik der plaat, de laatsten legen het einde. 

In tegenstelling tot plaat III loopt de bovenlijn aan b e i d e 
uiteinden dik uit. Men vindt echter ook de bovenlijn over «ie 
volle lengte egaal verdikt. 

De b ij w e r k i n g e n vinden we eveneens in tegenstel
ling tot plaat III ditmaal aan de linkerbovenhoek. Zij zijn 
zeer talrijk en bestaan uit 1 tot 10 kleine streepjes, v a n u i t 
d e b o v e n l i j n getrokken, meestal voor de P van Post, 
of soms ook tussen de P en de O (zie fig. 9). 

Nr. 94 N r . 31 

"U -T5 

Fig. 9 Fig. 10 Fig. U 

Fig. 5 

Er zijn slechts twee bijwerkingen in de rechterbovenhoek 
bekend, en wel bij de numers 21 en 94, maar deze zijn dan 
ook zeer duidelijk zichtbaar (zie fig. 10 en 11). 

Tijdens deze plaat begint het gebruik van het FRANCO 
stempel. 

5 c e n t p l a a t V. — October 1860-1862. 
Het voornaamste kenmerk van deze plaat is wederom te 

vinden in de bovenlijn. Ditmaal is hij in het midden normaal 
van dikte of verdikt en aan de beide uiteinden zeer dun. Er 
zijn echter vele uitzonderingen, waarbij de bovenlijn óf aan 
de linker-, óf aan de rechterkant verdikt is, bijv. in het blok 
van nrs. 26-50. Dan moet ons een der andere kenmerken 
van de plaat helpen, waarvan er vele zijn, zoals: 

De k l e u r . Deze loopt van helder lichtblauw (kobalt
blauw) tot groenachtig blauw. 

2 
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De a f s t e m p e l i n g . Deze is nagenoeg uitsluitend het 
FRANCO stempel met of zonder rand. Bij uitzondering vindt 
men de plaatsnaamlangstempel of de spoorwegstempel. 

De b i j w e r k i n g e n . Wij vinden vele bijwerkingen van 
de vertikale strepen in de rechter onderhoek. Deze bijwer
kingen strekken zich veelal uit vanaf de rechteronderhoek 
tot het midden van de rechterbuitenlijn (fig. 12 en 13). 

Fig. 12 Fig. 13 

Buitendien vindt men evenals bij plaat IV weer vele lijntjes 
voor de P van Post. Maar in tegenstelling tot plaat IV zijn 
deze lijntjes, behoudens een enkele uitzondering, v a n o n 
d e r n a a r b o v e n getrokken, uitgaande van de boven
kant van de krul bij de leter P, welke bovenkant dan tevens 
bijgewerkt is (zie fig. 14, 15 en 16). Zie ook Serrane, blz. 19, 
fig. 23. 

r 
Fig. 14 Fig. 15 Fig. 16 

Waar de linkerbovenhoek of de rechterbovenhoek niet bij
gewerkt zijn, vertonen zij veelal een witte vlek. 

Merkwaardig is, dat de bijwerkingen van de linkerboven
hoek voornamelijk worden aangetroffen bij di nrs. 1-50 en 
van de rechteronderhoek bij de nrs. 51-100; blijkbaar zijn 
deze twee delen der plaat op verschillende tijdstippen of door 
verschillende personen bewerkt. 

Een kenmerk van deze plaat is ook het veelvuldig voorko
men van een vertikale kleurstreep in de rand bij de linker-
onderhoek. Deze streep treft men echter ook wel aan bij 
plaat VI en andere platen. 

5 c e n t p l a a t VI. — 1862-1864. 
Zegels op dun papier zijn altijd van plaat VI. Soms is het 

papier zo dun, dat de druk een weinig uitgevloeid lijkt. 
Daardoor komt het voor, dat hetzelfde nummer van de plaat 
gedrukt op dun papier een geheel andere aanblik heeft en 
schijnbaar afwijkingen vertoont van hetzelfde nummer, ge
drukt op dik papier. Bij aandachtige beschouwing ziet men 
dan toch de punten van overeenkomst. 

De k l e u r is dieper, donkerder en doffer blauw dan bij 
plaat V. De zegels op dun papier zijn weer donkerder dan die 
op normaal papier. De laatste hebben een meer groenachtige 

'tint. 
De bij w e r k i n g e n kan men het beste bestuderen bij 

de zegels op dun papier. Zij zijn veelvuldig en bevinden zich 
ditmaal zowel in de linker- en rechterbovenhoek als ook en 
vooral in de rechteronderhoek (fig. 17, 18, 19). Ook de linker-

^ J 
Fig. 17 Fig. 18 Fig. 19 

binnenrand vertoont dHcwijls een bijwerking, bestaande uit 
een streep lopende van even boven de linker onderhoek tot 
het midden (afb. 20). De bijwerkingen in de linker- en recli-
terbovenhoek lopen in tegenstelling tot plaat V maar in over
eenstemming met plaat IV van boven naar beneden. Wij 

vinden weer de streepjes vóór de P van Post en tussen P. en 
O (zie 'fig. 21 en 22). Zie ook Serrane, blz. 21, fig. 27. Een 

p— 

Fig. 20 Fig. 21 Fig. 22 

enkele maal is ook de krul bij de F bijgewerkt, o.a. bij nrs. 
94, 99 en 100, een bijwerking die men veelvuldiger aantreft 
bij plaat V. De bijwerkingen in de rechterbovenhoek bestaan 
uit streepjes achter de L van Zegel al of niet gepaard met 
bijwerking van de binnenrand boven de L. Zie fig. als boven. 

Voor de stempels geldt het zelfde als bij plaat V is op
gemerkt. 

10 c e n t . 
Een enkel woord vooraf, alvorens aan de kenmerken van 

elke afzonderlijke plaat te beginnen. 
Het onderscheiden der drukplaten van de 10 cent van el

kander, is moeilijker dan bij de 5 cent, ten eerste omdat het 
aantal groter is, en wel 10 in het geheel, ten tweede omdat 
de kleuren der diverse platen onderling minder afwijking 
vertonen dan bij de 5 cent. Vooral de platen III, IV en V 
enerzijds en VI en X anderzijds vertonen wat de druk be
treft veel overeenkomst. 

Voor de reconstructie der platen zelf, die wij overigens in 
dit artikel niet behandelen, heeft men enige zeer goede ge
gevens. Immers plaat IV is dezelfde, waarvan destijds de 
heer Moesman de bekende afdrukken heeft gemaakt. Van 
plaat V is de kleurproef in dofrood met het stipje op de wang 
afkomstig, in het „Proevenboek" onder nr. 4 opgenomen. Van 
plaat VII, de hoornplaat, zijn in enige speciaalcollecties grote 
veldelen aanwezig. Toch blijven er nog genoeg moeilijkheden 
over, in het bijzonder bij plaat II, die evenals de overeen
komstige plaat bij de 5 cent de enige is, die nog geheimen 
voor de speurende loupen der platers wist te bewaren. 

10 c e n t p l a a t I. — 1 Januari 1852. Vervaardigd door 
J. P. Menger. 

Het voornaamste kenmerk dezer plaat is het witte papier 
en de scherpe afdruk der buitenlijnen. Dit laatste kenmerk 
heeft zij echter gemeen met plaat II. Bij plaat I echter loopt 
de onderlijn regelmatig door van het begin tot het einde, 
bij plaat II en alle overige platen is zij onder het cijfer 10 
gebroken. 

De a f d r u k is heel wat minder fraai dan bij plaat I van 
de 5 cent en de zegels staan ook lang niet zo gelijkmatig in 
het gelid. Vandaar de talrijke b ij w e r k i n g e n , soms 
zeer fijn, soms vrij grof uitgevoerd, die het vermoeden doen 
rijzen, dat hier twee verschillende personen aan het werk 
zijn geweest. Zij komen voor op alle mogelijke verschillende 
plaatsen van het zegel. De bovenbuitenlijn heeft enige over
eenkomst met die van plaat V der 5 cent, in dier voege, dat 
zij soms ook op de opstaande lijnen lijkt te hangen. Bij en
kele nummers loopt zij links iets te ver door met een kleine 
neiging tot opwaartse richting. Bij andere i 
nummers van de plaat steekt de linker- * 
buitenlijn iets boven de bovenlijn uit. Een | 
enkele maal, o.a. bij de nummers 77 en 78, 1 
is de linker bovenhoek open (fig. 23). | 

Fig. 23 

Voor de talrijke bijwerkingen van het zegelbeeld zie fig. -
24-35. Men treft ook hier als bij de 5 cent versterkte streep
jes voor de P van Post en achter de L van zegel aan, maar 
minder duidelijk zichtbaar. 

De k l e u r is in het begin diep karmijnrood en wordt 
later iets matter. 
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i 

IV. 
Fig. 2435 

10 c e n t p l a a t II. — Einde 18531855. 
Het voornaamste kenmerk dezer plaat is evenals bij plaat 

I de scherpe afdruk der buitenlijnen, doch hier loopt de on
derlijn niet door, maar is gebroken onder het cijfer 10. Voorts 
vindt men bij het grootste deel der exemplaren van deze 
plaat een kleurvlek op de T van Post. Ten slotte treft men 
ook op de randen vele kleurvlekken aan. 

De a f d r u k is nog slordiger dan bij plaat I, en de b i j 
w e r k i n g e n , die men nagenoeg op dezelfde plaatsen aan
treft, zijn nog grover. Enkele daarvan zijn zeer in het oog 
lopend en interessant, zoals bij nr. 78 (zie fig. 36), waar de 
rechterbinnenlijn bijna even zwaar en dik is als de buiten
lijn, nr. 43, die een sterke bijwerking achter de L van Zegel 
vertoont (zie fig. 37), en de nrs. 67 en 68, die in de linker

Nr. 43 

ü ï | 

10 c e n t p l a a t III. — October 18541858. 
Een onderscheidend kenmerk ontbreekt bij deze plaat. Daar 

er ook geen zichtbare bijwerkingen op voorkomen, is zij 
moeilijk te definiëren. 

De a f s t e m p e l i n g die moet liggen tussen October 1854 
en 1858, is nog de beste leidraad, voor zover deze zegels niet 
behoren tot de platen II, IV en V. Voorts vindt men op som
mige zegels vooral in de onderrand gekleurde kromme lijn
tjes (haarlijntjes) binnen en buiten het zegelbeeld. Zie fig. 
4042 en Serane, fig. 33. 

Fig. 40 Fig. 41 Fig. 42 

Fig ■' Fig. 37 

De tint loopt van helderkarmijnrood tot bruinrood. 
De buitenlijnen, vooral ook de onderlijn, zijn minder scherp 

afgedrukt dan bij de twee vorige platen en de inkt is meer 
uitgevloeid. Dit verschijnsel treft men echter ook bij de vol
gende platen aan, waarbij echter de onderlijn meestal bij
gewerkt is. 

onderhoek op geheel verschillende wijze, maar duidelijk 
zichtbaar zijn bijgewerkt (zie fig. 38 en 39). 

10 c e n t p l a a t IV. — Begin 18561858. 
De voornaamste herkenningstekenen zijn de onderrand, 

die dikwijls versterkt is (zie fig. 4346) en een eigenaardig 

Nr. 67 

Fig. 38 Fig. 39 

De zegels staan onregelmatig in de rij. 
De k l e u r loopt van karm'mrood tot dofkarmijn, 

karmijn 0\'erweegt in d;ze plaat. 
Dikwijls zien de zegels er vlekkig uit. 

Het 

Nr. 17 

Fig. 43 

Nr. 55 

Fig. 45 

Nr. 53 

u Fig. 44 

Nr. 20 

Fig. 46 
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gevormde kleurvlek in de rechter bovenrand boven de letters 
E en L, een vlek die op 80 van de 100 exemplaren voorkomt 
(zie fig. 47). Ook overigens vertonen de randen veel kleur-
vlekken. 

Het schijnt dat deze plaat vrij spoedig vuil is geworden. 
Buiten de versterking van de onderrand, die soms duide-

li.llï zichtbaar is in de onderhoeken (zie Serrane, fig. 35, nr. 
52) vindt men slechts weinig b ij w e r k i n g e n . Zeer dui
delijk zichtbaar is die in de rechterbovenhoek bij nr. 48 (zie 
f]g. 48) en aan de linker binnenrand bij nr. 10 (zie fig. 49). 

10 c e n t p l a a t VI. — October 1860-1862. 
Een bepaald kenmerk is weer moeilijk te geven. Men be

schouwt deze plaat als die, welke van alle platen der 10 cent 
het slechtst is afgedrukt. Vandaar de vele b ij w e r k i n g e n, 
die vrij slecht zijn uitgevoerd. Men vmdt ze vooral aan de 
reehterbinnenkant en aan de benedenlijn. Voor de laatste 
zie fig. 53-56, voor de eerste fig. 57-60. Nog vele andere 
exemplaren vertonen duidelijk zichtbare bijwerkingen, doch 
het gaat buiten het bestek van dit artikel deze alle hier op 
te sommen. 

N r . 48 

Fig. 47 Flg. 48 Fig. 49 

Fig, 53 Fig. 54 

Overigens is de reconstructie van deze plaat niet moeilijk, 
want zij is dezelfde die gebruikt is voor de illustratie van het 
standaardwerk in 1895, bij welke gelegenheid de heer Moes-

" man te Utrecht er zijn bekende afdrukken in diverse kleu
ren van heeft gemaakt. Het belang van de z.g. Moesman-
afdrukken is dus, dat zij zijn gemaakt van een der originele 
platen, toen-reeds bijna 40 jaar buiten gebruik. 

De k l e u r . Men vindt alle mogelijke kleurnuances, van
af donkerrood tot bruinrood en bleekrood. 

Het FRANCO stempel trof ik tot dusverre nog niet op deze 
plaat aan. 

10 c e n t p l a a t V. — September 1857-1861. 
De eerste afdrukken van deze plaat waren zeer fraai en op 

helder wit papier. Tegen einde December 1858 begonnen zich 
kleine kleurpuntjes over de gehele oppervlakte van het ze
gelbeeld te vertonen; dit werd allengs erger, zware kleur-
vlekken en strepen op de randen voegden zich hierbij, tot
dat het zegelbeeld het vuile wazige aanschijn kreeg, waar
aan men onmiddellijk een zegel van plaat V kan herkennen. 
De zegels van de vuile plaat zijn roserood. Men treft dus 
van plaat V zegels aan die in fraaiheid wedijveren met p l aa t ' 
III, en andere die erg vuil en vlekkerig zijn. 

De enige fout bij de afdruk gemaakt, is dat de ruimte boven 
het woord Post dikwijls wit is gebleven. Dit is het best zicht
baar bij nr. 12. 

De enige b i j w e r k i n g e n van deze plaat, naast een ver
sterking van de onderlijn van rechts tot even over het mid
den, bestaan dan ook uit vertikale lijntjes tussen de letters 
van Post ter vervanging van de weggevallene (zie fig. 50-52 
en Serrane, fig. 36 en 37). Deze bijwerkmgen zijn met het 
blote oog moeilijk te ontwaren. 

Fig. 55 

Nr . 96 

Flg. 57 

N r . 81 

1 
J 

Fig, 58 

Fig. 59 Fig. 60 

MwsfwH 

Fig. 50 Fig. 51 

^P 
Fig. 52 

Bij deze plaat begint het gebruik van het FRANCO stempel. 
Voor de reconstructie is van belang, dat de bekende steen

rode kleurproeven met het streepje op de wang, zie „Pros-
venboek", nr. 5g. van deze plaat afkomstig zijn. Daar deze 
proeven zijn gemaakt toen de zegels reeds 5 jaar in gebruik 
waren, kan men veilig aannemen, dat men een andere kleur 
zocht, vandaar de naam kleurproeven. 

De k l e u r is in het algemeen doffer en donkerder dan 
die bij de voorafgaande platen. Wij treffen hier reeds de 
kleur van de hoornplaat aan. Door inwerking van de gom 
loopt de tint wel eens naar bruinrood, 

FRANCO en rondstempel wisselen elkander op deze plaat 
af. Bij enkele goede afgedrukte exemplaren met FRANCO 
stempel is wel eens verwarring met plaat X mogelijk. 

Verschillende zegels dezer plaat hebben een kleurstreep 
boven de letters ZE van Zegel, 

10 c e n t p l a a t VII ,— 1861-1862, 
Dit is de plaat van de 10 cent die het gemakkelijkst te her

kennen is en wel door de plaatfout hoorn op het voorhoofd, 
die op elk exemplaar dezer plaat voorkomt. Deze fout gaat 
steeds gepaard met een andere minder bekende, en wel een 
horizontaal kleurstreepje aan het loofwerk van de 'bladeren; 
juist tegenover de hals van de kop. 

Voorts vertoont deze plaat nog vele bijwerkingen, waarop 
wij te dezer plaatse niet verder behoeven in te gaan. 
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De laatste afdrukken der plaat zien er eigenaardig uit door 
tal van li'aine rode kleurpuntjes, zowel over het zegelbeeld 
als over ile randen verspreid. Het blijft voorlopig oen open 
vraag of -ieze puntjes of wel de hoorn de oorzaak waren, 
dat dezs plaat zo spoedig buiten gebruik werd gesteld. 

10 cexl t p l a a t VIII. — Augustus 1861-1862. 
Deze plaat is al even gemakkelijk te herkennen als de vo

rige en wel doordat op elk exemplaar de hoorn van plaat VII 
duidelijk zichtbaar is weggewerkt. Gebleven is echter het 
horizontale kleurstreepje aan het loofwerk der bladeren te
genover de hals. 

De plaat moet vervaardigd zijn met behulp van de zelfde 
stempel als de hoornplaat, maar toch hebben wij te doen 
met een geheel nieuwe plaat, immers wij vinden hier bij
werkingen, die niet voorkomen op de hoornplaat. 

Sommige exemplaren vertonen kleine kleurpunten over de 
gehele oppervlakte, evenals bij plaat VII. De tint loopt van 
donker bruinachtig rood tot licht karmijn. 

10 c e n t p l a a t IX. — 1862. 
Deze plaat lijkt op de beide voorafgaande, maar de hoorn 

is thans geheel verdwenen zonder sporen achter te laten. 
Daarentegen vindt men bij de meeste exemplaren zware 
kleurstrepen langs de buitenrandlijnen, die óf deze randlij-
nen raken, óf zich tussen randlijn en binnenrand bevinden. 
Daardoor maken de zegels dezer plaat een slordiger indruk, 
dan de afdruk inderdaad verdient. 

De bij w e r k i n g e n lijken op die van de platen VII en 
VIII en bestaan veelal uit een of meer kleine vertikale lijn
tjes achter de L van Zegel in de rechterbinnenbovenhoek. 
Een enkele maal is ook de linkerbinnenbovenhoek bijgewerkt 
(zie fig. 61 en Serrane, fig. 45 en 46). 

De bovenlijn is bijna altijd versterkt, nu 
eens links, dan weer in het midden en 
meestal rechts, gewoonlijk op meerdere 
plaatsen tegelijk. Bij de nrs. 26 tot 29 raakt 
de rechterbuitenlijn de onderlijn niet (zie 
Serrane, fig. 45). 

De kleur is ongeveer gelijk aan die van 
de platen VII en VIII. 

r A 

Fig. 61 

10 c e n t p l a a t X. — Midden 1862—1864. 
Evenals bij de laatste plaat der 5 cent vindt men de zegels 

dezer plaat op dik en dun papier. Een 10 cent op dun papier 
is dus a 11 ij d van plaat X. 

De afdruk is zeer fraai en zou verward kunnen worden 
met die van plaat I, ware het niet, dat zegels dezer plaat uit
sluitend de afstempeling FRANCO dragen, behoudens een 
enkele spoorwegafstempeling. Verwarring met de zegels van 
plaat VI met FRANCO stempel is eerder mogelijk, te meer 
waar de bijwerkingen van beide platen veel overeenkomst 

vertonen. Die van plaat X zijn echter in het algemeen fijner 
uitgevoerd, zoals ook de gelïele afdruk beter is. 

De b ij w e r k i n g e n zijn voornamelijk in de linkerbo
venhoek te vinden; zij lijken op die van plaat V en VI der 
5 cent in dier voege, dat dikwijls de krul voor de P eveneens 
bijgewerkt is. 

Vooral de zegels in de linkeronderhoek van het vel en wel 
de nummers 66-69 en 71-73 tonen zeer duidelijk een zodanige 
bijwerking (zie fig. 62-64 en Serrane, fig. 48). 

Dezelfde soort bijwerking, maar iets fijner uitgevoerd, 
treft men bij de zegels in de rechteronderhoek van het vel 

Fig. 62 Fig. 63 Fig. 64 

Fig. 65 Fig. 66 

Nr. 56 vertoont grove bijwerkingen links voor de P, terwijl 
tevens de gehele rechterbinnenkant is bijgewerkt. Het zelfde 
treffen wij aan bij nr. 69 (zie fig. 65). 

Bij de nrs. 14, 15, 54, 56, 62 en 81 vinden wij in de onder
rand een uitgevloeide diepkarmijne kleurstreep (zie fig. 66), 
alsof het papier vloeipapier is. Voorts vindt men bij vele 
andere exemplaren kleurstrepen onder de onderrand. 

De kleur loopt van bloedrood tot helder karmijn. 

N a w o o r d . 
Kent men de verschillende drukplaten van de 5 cent en 10 

cent uit elkander, en wil men de platen zelf gaan reconstru
eren, dan zoeke men randstukken en liefst paren en strip
pen. Deze leveren bijna steeds aanwijzingen voor de plaats 
van het zegel. Welke deze aanwijzingen zijn, hoop ik u te 
vertellen vóór het 25-jarig jubileum van het „Maandblad". 

Infusen kunt u al uw krachten beproeven op de 15 cent, 
die maar één drukplaat heeft gehad. 

NEDERLAND 
Redacteur: J. Eijgenraam, Nieuwe Haven 123a, Schiedam. 

STATUUT-ZEGEL. 
Aangezien het persbericht van de PTT betreffende de Sta

tuut-zegels ons eerst op 10 December jl. bereikte, konden wij 
in ons vorige nummer geen uitvoerige mededelingen omtrent 
deze zegels meer doen. 

Wij laten hieronder nu de betreffende Dienstorder van de 
PTT volgen. 

H.936. Uitgifte van een bijzondere frankeerzegel 
(Statuut-postzegel). 

1. Ter gelegenheid van de bevestiging van het Statuut voor 
het Koninkrijk door H.M. de Koningin op 15 December 1954 
zal — ter symbolisering van deze bijzondere gebeurtenis — 
in elk der drie delen van het Koninkrijk een bijzondere post
zegel (zonder toeslag) worden uitgegeven. De frankeerwaarde 
van de Nederlandse zegel is 10 et, die van de Surinaamse 
en van de Antilliaanse zegels iVs et. 

VERKRIJGBAARSTELLING NEDERLANDSE ZEGEL 
2. De Nederlandse Statuut-postzegel zal van 15 December 
1954 te 15 uur t/m 14 Januari 1955 door alle postinrichtingen 
worden uitgegeven. Aan het publiek moet gedurende ge
noemd tijdvak bij aankoop van postzegels van 10 et, voor 
zover geen kinderpostzegels worden verlangd, de vorenbe
doelde bijzondere postzegels worden verstrekt, tenzij bepaal
delijk om zegels van de gewone uitgifte wordt verzocht. 
U i t d r u k k e l i j k w o r d t b e p a a l d , d a t m e t d e 
v e r k o o p n i e t v ó ó r 15 D e c e m b e r a. s. t e 15 u u r 
m a g w o r d e n b e g o n n e n . 
3. Indien op 15 Januari 1955 nog niet alle Nederlandse Sta
tuut-postzegels zijn verkocht, kan de verkoop op de gebrui
kelijke wijze worden voortgezet en wel uiterlijk t/m 14 
Februari 1955. Mochten ook dan nog exemplaren van deze 
zegels onverkocht blijven, dan behoren deze nä de laatst
genoemde datum zo spoedig mogelijk op de voorgeschreven 
wijze aan de controleur te worden opgezonden. 

Aan de directeuren wordt verzocht aan het eind van Febru
ari a.s. te doen vaststellen, dat in de kassen en reservekassen 
— ook van het ressort — geen Statuut-postzegels meer aan
wezig zijn. 

3 
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VERKRIJGBAARSTELLING SURINAAMSE EN 
ANTILLIAANSE ZEGEL 
4. De Surinaamse en Antilliaanse Statuut-postzegels zullen 
gedurende het tijdvak van 15 December 1954 t/m 14 Januari 
1955 aan het loket voor verzamelaars, dat op sommige kan
toren is opengesteld (zie art. 16 van de Postgids), verkrijg
baar zijn. De verkoopprijs bedraagt 15 et per stuk (Neder
lands courant). Ook voor deze zegels geldt, dat de verkoop 
niet vóór 15 December a.s. te 15 uur mag aanvangen. 

ONTWERP, AFBEELDING, KLEUREN 
5. Het ontwerp is vervaardigd door de kunstenaar S. L. Hartz 
te Haarlem. 

De 3 Statuut-zegels dragen de beeltenis van H.M. de Ko
ningin geplaatst in een ovaal, waaromheen als randschrift 
de namen van de drie landen van het Koninkrijk voorkomen. 
Op de Nederlandse zegel vormt de naam „Nederland" het 
bovenste deel van het randschrift; op de Surinaamse zegel 
is dit de naam „Suriname" en op de Antilliaanse zegel 
„Nederlandse Antillen". Voorts komen op de zegels de ver
melding „Statuut voor het Koninkrijk" en de datum van 
uitgifte (in Romeinse cijfers) voor. 

De kleuren der zegels zijn: 
de Nederlandse zegel rood, 
de Surinaamse zegel purper, 
de Antilliaanse zegel olijf groen 

OVERIGE BIJZONDERHEDEN 
6. De zegels zijn gedrukt bij de N.V. Joh. Enschedé & Zn, 

Grafische Inrichting te Haarlem. Druktechniek: rotogravure 
(koperdiepdruk). Afmetingen: beeldgrootte 27 X 34 mm; ze
gelgrootte 30 X 37,125 mm. 

De Nederlandse Statuut-zegel is voor frankering geldig 
t/m 31 December 1955. 

Het betreffende Persbericht van de P.T.T. vult bovenge
melde nog aan met de opgave van: 

Kamtanding ISVz : 13%; vellen van 10 X 10 = 100 zegels. 
Papier: Nederland met cirkeltjes watermerk; 

Nederlandse Antillen en Suriname zonder water
merk. 

Gomming: Nederland normaal; 
Nederlandse Antillen en Suriname Arabisch gom 

OPMERKING. 
Van enige zijden werd onder onze aandacht gebracht, dat 

bij de datering in Romeinse cijfers niet de gebruikelijke aan
duiding van het jaartal is gevolgd. Het zegel geeft aan 
XV-MDCCCCLIV-XII, terwijl gebruikelijk zou zijn XV-
MCMLIV-XH. Wat hiertoe heeft geleid is ons niet bekend. 

FRANKEERZEGELS TYPE VAN KRIMPEN. 
De heer P. E. Appel te Middelburg zond ons de 2 en 4 cent

waarden, van elk 2 stuks, met de vraag of hierbij kleuren, 
papier en gom afwijkend zijn. 

Wat de kleuren betreft, het is ons eveneens opgevallen, en 
wel in het bijzonder de 4 cent, die de laatste tijd in een veel 
donkerder kleur groen verschijnt dan bij de eerste oplage. 

Wat papier en gom betreft, kort geleden hebben wij hier
over nog om inlichtingen gevraagd bij de heer Controleur 
der P.T.T. te Haailem. Ons werd echter van die zijde mede
gedeeld, dat hierbij niets is veranderd. Niettegenstaande 
deze mededeling moeten wij toegeven, dat bij de laatste op
lagen het papier veel witter en minder doorzichtig en de 
gom zuiver glad en zilverachtig glanzend is. 

KINDERZEGELS 1947. 
Van bovengenoemde heer zagen wij een 7% + 2% Kinder

zegel, uitgifte 1947 (Hand.cat. no. 492) met puntje op de rech-
terslaap van het kinderkopje en dito op de wang onder het 
rechteroog (beide zijn druktoevalligheden). 

KON. JULIANA-ZEGEL ƒ 1,— (laatste type). 
De heer A. W. Nijborg te Harkstede (Gr.) toonde ons de 

ƒ 1,— Kon. Juliana met gekleurd streepje schuin oplopend 
in het midden van NEDERLAND (een druktoevalligheid). 

NED. NIEUW GUINEA, NED. ANTILLEN, SURINAME 
REP. INDONESIA (tot 10-8-'54). 

Redacteur: A. J. Uylen, Herm. Heijermanslaan 6, Eindhoven 
NED. ANTILLEN. 

Op 15 December jl. verscheen hier de Statuutzegel van 
IV2 c. olijfgroen. Zie voor bijzonderheden onder „Nederland". 
Deze Statuutzegel is dus bruikbaar voor interinsulaire lucht
post (7% c), luchtpostverkeer met het buitenland (2 X 7V2 c. 
= 15 c.) en luchtpostverkeer met Nederland (3 X 7% c. = 
221/2 c ) . 

SURINAME. 
Op 15 December jl. verscheen hier de Statuutzegel van 

7̂ /2 c. purper. Zie voor bijzonderheden onder „Nederland". 
Wij geven hierbij de afbeelding van de 7 postzegels welke 

op 1 December jl. als aanvuUingswaarden op de zgn. Caraï-
bische serie (Hand.cat. 297/300) verschenen. Volledigheids
halve geven' wij hierbij de kleuren ■ 

2% e. blauwgioen, vibbeiimdii m UUUL 
5 c. grijs, werk op een bauxietmijn 
6 c. donkerultramarijn, houtvlot op de rivier 

12% c. Delftsblauw, kwiekwie (vis) 
15 c. vermiljoen, ara (papegaai) 
17% c. roodbruin, kapasie (gordeldier) 
25 c. olijfgroen, leguaan. 

REP. INDONESIË (tot 10854). 
HERDERDENKINGSSTEMPELS GEDURENDE DE 
JAPANSE BEZETTING VAN NED INDIE. 

In ons artikel op blz. 257 van het Decembernummer staat 
als datum van het afgebeelde stempel gemeld 18 Dec. 1948, 
dit moet echter zijn 8 December 1943 (18.12.8). 

FONDS KEMERDEKAAN
ÜITGIFTEN. 

Van de R 2.— opdruk op de 5 sen, blauw, 
zonder Inschrift, is een kopstaande opdruk 
bekend geworden. Zie de afbeelding. 

WAARSCHUWING. 
VALSE R.I.S. OPDRUKKEN. 

Geruime tijd nadat de R.I.S.opdrukken 
verschenen waren, doken in tanding 12% 
ook de 20, 30 en 60 sen op. Het eerst werd 
de 30 sen gevonden, en enige tijd later de 
60 sen. De eerste exemplaren waren alle 
gebruikt, en niet in perfecte staat, en zagen 
er uit alsof zij in zgn. massagoed gevonden 
waren» wat zwaar gestempeld, en sommige 
'.elfs beschadigd (het ging hier om oen 
10tal exemplaren). Ook ondergetekende 
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kocht bij een te goedernaam bekend staande Haagse hande
laar enkele van deze opdrukken, die er op het eerste oog 
zeer goed uitzagen. 

Toen ik van deze „ontdekking" aan enkele medeverzame
laars in Indië bericht gaf, vond men het onwaarschijnlijk, 
dat deze waarden in deze tanding overdrukt zouden zijn, 
daar de tanding 12% van het tempeltype éérst uitgegeven was 
en de tanding 11% later verscheen. Het was dus logisch dat 
bij de opdruk de laatst gedrukte vellen overdrukt waren (dus 
tanding 11%), maar de mogelijkheid bleef natuurlijk bestaan, 
dat enkele vellen van de tanding 12% nog voorradig waren 
en ook overdrukt werden. In de laatste Spec, catalogus werd 
nu ook de 20 sen opgenomen in tanding 12%, door de heer 
Koopman gevonden. Ook de andere waarden in de „goede" 
tanding vond deze heer in een door hem verkregen partij, 
en later werd hem een 45 sen aangeboden met kopstaande 
opdruk. Toen begon ook hij te twijtelen, en bij nauwkeurige 
vergelijking bleek niet alleen de 45 sen kopstaand vals te 
zijn, maar ook de 20, 30 en 60 sen in tanding 12%! Als klap 
op de vuurpijl bleken ook kleinere waarden van de valse 
R.I.S.opdruk voorzien te zijn, alle van hetzelfde cliché af
komstig. De waarschijnlijkheid dat alle reeds gemelde op
drukken op de 20, 30 en 60 sen vals zijn, is dus groot. 

Teneinde dit vast te stellen roept de heer Koopman, Kei
zersgracht 530 te Amsterdam, alle verzamelaars en hande
laren op om hem de gemelde zegels ter gratis keuring toe 
te zenden. S.v.p. een gefrankeerde retourenveloppe bijvoegen. 
Indien aangegeven kan worden hoe men aan de zegels is 
gekomen zal dit ten zeerste op prijs worden gesteld. Van de 
gegeven inlichtingen zal eerst na overleg met de inzender 
gebruik worden gemaakt. Gezamenlijk moet getracht wor
den de „fabrikant" van deze opdrukken op het spoor te 
komen, zodat een einde komt aan deze vervalsingen. Het 
publiceren van de kenmerken dezer vervalsingen is voor
lopig nog niet mogelijk, daar anders misschien een „ver
beterde" uitvoering aan de markt zou komen. 

A. J. UYLEN. 

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

'sGravenhage 

GELEGENHEIDSSTEMPELS. 
Met behulp van een door de Ned. Spoor

wegen beschikbaar gestelde autobus heeft 
de Stichting „Voor het Kind" te Amster
dam wederom een propagandareis door 
Nederland georganiseerd ter bevordering 
van de verkoop van kinderpostzegels. De 
rondreis begon op 1 en eindigde op 31 De
cember en ging langs de volgende plaat
sen: Alkmaar, Groningen, Leeuwarden, 
Assen, Zwolle, Enschede, Hengelo, Wage
ningen, Nijmegen, Venlo, Roermond, Maas
tricht Eindhoven, Oisterwijk, Goirle, Bre

da, Utrecht, Apeldoorn, Amsterdam, Haarlem, 'sGravenhage, 
Voorburg, Rotterdam. De (kinder)zegels op de stukken wer
den afgestempeld met het hierbij afgebeelde poststempel, 
waarop een landkaart met de gehele route. 

Ter gelegenheid van de uitgifte van 
de Statuutpostzegels op 15 December 
j.1. werden de verplichte handelaars
couverten, voorzien van één of meer 

' ^ö 

iSNll % 5i dezer zegels, afgestempeld met het hier
I *■ bij afgebeelde speciale poststempel. 

t̂ii L ^ ^ Aangezien de zegels pas te 15 uur op 
^'hf' ST die dag verkrijgbaar waren, werden de 

MGVJJ» M̂ ^ hoofdpostkantoren in de grote steden 
op 15 December speciaal met het oog 
op de verzamelaars, die eerstedag

enveloppen wensten te verzenden, één uur langer (tot 19 uur) 
opengesteld. 

ROODFRANKERING. 
Het reeds eerder gemelde rode stempeltje: Taxe Pergue.. , 

dat door het postkantoor te 'sGravenhage wordt gebruikt 
voor naar het buitenland verzonden dienstbrieven, verscheen 
in nieuwe uitvoering, waarvan wij hierboven een afbeelding 
opnemen. Ook dit stempel wordt in rode kleur afgedrukt, 
terwijl het bedrag met zwarte inkt wordt ingevuld. Wij dan
ken de heer E. P. Wagenaar uit Canada voor toezending van 
een afdruk. 

D I E N S T 
Ministerie van Landbouw, 

Visserij en Voedselvooi'zienfnQ 

TYPENRADERSTEMPELS. 
29111954. Gevestigd: Bijpostkantoor 'sGravenhage, Al

meloplein. 
1121954. Hulppostkantoren Hindeloopen en Ursen omge

zet in poststations. 
13121954. Gevestigd: Bijpostkantoren 'sGravenhage, Vrie

zenveenstraat (is echter tot nadere aankondiging 
uitgesteld. H.R.) en 'sGravenhage, Wapserveen
straat. 

11 1955. Opgeheven: Postagentschap 'sGravenhage, Sy
monszstraat. 

LUCHTPOST 
Redacteur: J. C. E. M. Dellenbag, Statenweg 172 c, R'dam C2 

NEDERLAND. 
K.L.M.Nieuws. 

Met ingang van 1 Januari is Sao Paulo in Brazilië opge
nomen in het KLMnet (éénmaal per week). 
Nieuwe K.L.M. Super Constellations. 

De 4 nieuwe Super Constellations 1049G, die in het voor
jaar van 1956 worden afgeleverd, zullen de volgende namen 
en registratietekens krijgen: 
PH — LKE Pegasus 
PH — LKF Phoenix 
PH — LKG Griffioen ' 
PH — LKH Roc 

DENEMARKEN. 
Openingsvlucht SAS Kopenhagen  Los Angeles 
via de Noordpoolroute 15/11'54. 

Op 15 November jl. ('s avonds) had de openingsvlucht op 
bovengenoemde route plaats met de Super DC6 „Helge 
Viking". Tussenlandingen vonden plaats te Söndre Ström
fjord (Blue West 8) en Winnipeg (Canada). De afstand Ko
penhagenLos Angeles van 9418 km werd in een vliegtijd 
van 25 uur en 25 minuten afgelegd. 

Door de SAS werden speciale enveloppen voor deze vlucht 
uitgegeven, terwijl ook postvervoer plaats vond uit Zweden 
(Stockholm) en Noorwegen (Oslo). 

Ä ^ . >^ï 

^ ^ ^ ' 

SA;JJZ 

Umi r«sulat 
Itisirt 

e/o :A<; 
hB3 teiïïUs  I'.S.JS. 

lliillMiiiliiiiiMluMMiutiliiiiiiiiMiiiinuliliniililiiiiiilllillMWiiMMiiiiiiuitiiluiiinriiiiiiiiiuiiliiilllirtiiiMtiiiiiiiffiiiKiiiniiiiiirllliiiillilllliriiiilliiiliiiiiiiiii iiiiiiMiatiiiiiniiiii im iiiiii 

HET PARGDL lééS (tie knuitl 
Ulliuiiiiiniiiiuiiiiiii ii,iiliiiiiJ<iiiijiiiiitiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittimiitiiiiiJiliillilllliiiiiiiiiiiiniiiiii>i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiKmiiiiiiiiiiiiiuimmiiitu» 
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In elk van de drie Scandinavische landen werd een spe
ciaal poststempel gebruikt, waarmede de zegels werden af
gestempeld; hierbij geven wij een afbeelding (verkleind) van 
een spec, enveloppe met spec, stempel Kopenhagen alsmede 
de afbeeldingen van de spec, stempels van Stockholm en Oslo. 

, V , .^ De stukken naar 
O •* '■ O T\i Los Angeles dragen 

AS Nov 16'54, 3 pm. 
en de stukken naar 
Söndre Strömfjord 
AS 16.11.1954. 

Zie ook onder Oos
tenrijk voor spec, af
stempeling voor deze 
vlucht. 

OOSTENRIJK. 
SASvlucht via Noordpoolroute 15/ll/'54. 

De Oostenrijkse P.T.T. heeft de met deze vlucht te ver
zenden stukken voorzien van een spec, afstempeling; deze 
spec, stempel werd op het kantoor Wien 101 op 13 November 
jl. gebruikt, op welke dag deze post in een speciale depêche 
van Wenen naar Kopenhagen werd vervoerd. Volgens de in 
de „Austria Philatelist" (Nr. 107, Nov. '54), Verlag Adolf 
Kosel, Wenen, gepubliceerde uitgaven werden vanuit Wenen 
4255 stukken vervoerd, nl. 814 aangetekende stukken en 3441 
gewone. In deze getallen zijn ca. 700 stukken uit het buiten
land inbegrepen. (West en OostDuitsland, Zwitserland, 
Liechtenstein, Saargcbied, Luxemburg, etc). 

Door het SASagentschap in Wenen werden spec, envelop
pen uitgegeven. Wij geven hierbij een verkleinde afbeelding 
van een dergelijke spec, enveloppe met de spec, afstempe
lingen van de Oostenrijkse P.T.T. (Twee verschillende stem
pels, nl 1 rn 2V 

a«rm «ö»if tumi 

GROENLAND, NOORWEGEN EN ZWEDEN. 
Zie openingsvluchten S.A.S. via de Noordpoolroute onder 

Denemarken en Ver. Staten van Amerika. 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA. 
Openingsvlucht SAS Los AngelesKopenhagen 
via de Noordpoolroute 15/ll/'54. 

Op 15 November jl. om ca. 9 uur 's morgens vertrok de 
„Leif Viking" van Los Angeles via Winnipeg en Söndre 
Strömfjord naar Kopenhagen. De reis over een afstand van 
9418 km werd in 24 uur en 13 minuten volbracht. 

Boven het eeuwige ijs in het Noordpoolgebied ontmoette 
dit vliegtuig in de vroege morgen van de 16e November de 
„Helge Viking", die 's avonds van de 15e November uit Ko
penhagen naar Los Angeles was vertrokken. (Zie hierv^oor 
onder Denemarken). Per radio werden gelukwensen ge
wisseld. 

De uit Los Angeles verzonden stukken dragen VS Los 
Angeles Nov 14'54,9 pm. en een speciale afstempeling in 

^ VNOV r , V 

' ^ •^^ \Ö\ 
\ ^ KALÄTOLIT NUNÄT ' 
l * AVOUSAROLUSO ilr \ 

. TIN6MER0ÄR . , 
v ^ NERA o e y 

groene kleur: „First scheduled/Trans
Polar Flight/afb. routekaartje Los An
gelesKopenhagen/embleem SAS/Scan
dinavian Airlines System". AS. Kopen
hagen 16 Nov. '54,12.50. 

Op deze vlucht werd bij de tussen
landing op Söndre Strömfjord (Groen
land) post voor Kopenhagen ingenomen; 
deze stukken kregen een spec, afstem
peling waarvan wij hierbij een afbeel
ding geven. AS is „Grönlands Post
kontor/16.ll.1954/Köbenhavn K." 

i< POSTSTUKKEN 
BUITENLAND. 

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

BELGIË. 
Ook de gewone Belgische kaarten zijn nu verschenen met 

horizontale afzendersliinen (zie afbeelding). 

POTTrAART 

i|P'i 

DUITSLAND. 
Bondsrepubliek. Wederom verscheen een serie geïllus

treerde kaarten; oplaagnummer 152.46, tijdstip van verschij
nen 8.54. Zegelindruk Heusskop, groen. Het zijn 4 verschil
lende plaatjes, alle 4 van de stad Goslar, ieder in een oplaag 
van 40.000 stuks. Het zijn: 
Rathaus; Blick vom Petersberg; Blick vom Georgenberg; 
Kaiserpfalz. 

Democratische republieli. Als gevolg van een portover
laging (dat schijnt ook voor te komen!) werd de kaart van 
12 pf. blauw op gekleurd papier, kenteken III/18'97 van een 
zwarte opdruk voorzien, en het cijfer 12 doorkruist. 

ENGELAND. 
Eindelijk verschenen de poststukken met een afbeelding 

van de koningin, voorlopig alleen de enveloppen. Het zegel
beeld vertoont de koningin met kroon. Het zijn: 
Een gele envelop met een rode zegelindruk 2% pence. Er 
zijn 2 formaten uitgegeven, 121 bij 96 mm en 137 bij 80 mm. 
Een envelop voor aangetekende stukken met hetzelfde zegel
beeld, maar nu van ZVz pence, grijs. Tot dusver blijkbaar 
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alleen in formaat F, maar ongetwijfeld 
komen er nog enige, andere afmetingen. 

^i. t.ft.J^i ij^Cijf. lÉHÉMiiüiÉiltiiaiÉil 

NIEUWE UITGIFTEN 
Diverse postzegels werden ons ter reproductie afge

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

E U R O P A 
Bulgarije. 

De 85ste verjaardag van de st ichting van de Kunst
academie was in October j . 1 . aanleiding tot de uitgifte 
van een postzegel van 80 s t . zwart , met afbeelding van 
het academiegebouw. 

Duits land. 
Bondsrepubl iek . 
Op 28 December j l . verschenen de reeds in ons Oc-

tobernummer op b l z . 207 aangekondigde jaarlijkse wel-
dadigheidszegels in de serie ..Helpers der Mensheid" . 
Het zijn d i tmaa l : 

7 + 3 (Pf) b ru in , Kä the Kollwitz (1867—1945); 
ïo 4- 5 >. groen , Lorenz Wertmann (1858—1921) 
20 -f 10 ,, rood, Johann Friedrich Oberlin (1740— 

1826); 
4 0 + 10 ,, b l a u w , B e r t h a Pappenheim, (1859—1936)-

50 ft. bruin op lichtgroen, Armin Vämbery, (1832— 
1913), or iëntal is t , stichter van de Turkse Philo
logie ; 

60 ft. donkerblauw op lichtrose, Karoly T h a n , (1834— 
1904), professor in de experimentele chemie; 

I F t . donkerolijf op wi t , Ot to Herman (1835—1914}, 
zoöloog, etnograaf, na tura l is t , stichter van de 
Hongaarse ethnografie; 

1,70 F t . bruinrood op lichtgeel, Tivador Puskds, 
(1844—1893) ui tvinder van de telefoon-centrale; 

3 F t . donkergroenblauw op wit , Endre Högyes (1847— 
1921), professor in de medicijnen, voerde een 
nieuwe inentingsmethode in t e r ' bescherming 
tegen hondsdolheid. 

Ier land. 
In gelijke afbeelding als de reeds vroeger verschenen 

luchtpostzegels verschenen op 13 December j l . 
8 d . , engelboven Lough Derg; 
1/3 oranje, engel boven Rock of Cassel. 

I ta l ië . 
Wij geven hierbij de afbeel

ding van het in ons vorige 
nummer op blz . 247 gemelde 
Pinocchio-z''fr"l 

•nwmm'vmmfVM^Wf 

m poiïi ? S 
z >̂ 

Hongarije. 
Op 5 December j l . verscheen een serie van i r post

zegels met afbeeldingen van zich naam verworven 
hebbende geleerden , bevorderaars der Hongaarse weten
schap of kui tuur , of die der overige wereM. De zegels 
zijn in één kleur op al of niet gekleurd papier gedrukt , 
met watermerk vijfpuntige s ter . Zij werden vervaardigd 
in rasterdiepdruk met zegelmaat 37,5 x 26,5 mm 
(beeldmaat 33 x 22 m m ) en tanding 12 X 1 2 ^ . Zij 
vertonen ieder een por t re t van een der personen alsmede 
iets karakteristieks ui t hun werk. Het zijn: 

8 ft. sepia op l ichtgeel , Janos Apacai Csere (1625— 
1659), schrijver van de eerste Hongaarse ency
clopedie; 

10 ft. karmijn op l ichtrose, Sandor Körösi Csonia, 
(1784—1842), ontdekkingsreiziger vooral in 
Tibet ; 

12 ft. donkergrijs op lichtblauwgrijs, Anyos Jedl ik, 
(1800—1895), na tuurkundige , vond de electro
motor uit en vervaardigde in 1854 de eerste dy
namo ; 

20 ft. oker op l ichtgeel , Ignac Semmelweis (1818— 
1865) ( gynecoloog; 

30 ft. donkerblauw op lichtrose, Janos Irinyi {1819— 
1865, volgens andere Hongaarse opgave echter 
1817—1895), chemicus , heeft de lucifer vervol
maakt ; 

40 ft. donkergroen op lichtgeel, Frigyes Koränyi , 
{1828—1913), medicus- in temis t , bestrijder der 
t . b . c . en voorvechter voor sociale hygiene; 

geheeld op het 
Eva- Peronfonds.) 

Ter gelegenhfid van de slui
t ing van het Mariale jaar %er-
schenen in December j l . 2 post
zegels, waarvan het ene een af
beelding geeft van het hoofd van 
de Madonna uit de groep Piëta 
van MichaeJ Angelo (Dit beeld 
werd in 1951 in Argentinië af-

toeslagzegel ten bate van het 
Het andere zegel geeft de af

beelding van de Madonna zoals deze geschilderd werd 
door Filippo Lippi . Nadere gegevens ontbreken ons nog. 

Verwacht worden nog 2 postzegels ter herdenking van 
Amerigo Vespucci (ontwerp van F . M. Caruso en gra
vering van Mario Colombati) en een postzegel ter ere 
van Silvio Pell ico. 

N o o r w e g e n . 
Het feit, da t op i Januar i 1855 di t land zijn eerste 

postzegels uitgaf werd op de postzegel herdacht door 
de uitiïifte van 3 postZf^L'i-is op T, J^mtari i l . Het nnt-

W^NORGE : « l ^ 
werp voor deze zegels is van Ole K. Mitsem, de raster
diepdruk werd verzorgd door de drukkerij van Emil 
Moestue A/S te Oslo in vellen van 100 zegels met zegel
afmeting 27,4 X 21,1 mm en tanding 13. Ieder dezer 
3 zegels vertoont de afbeelding van een vroeger ui t 
gegeven zegel, waarnaast een lauwerkrans waarin do 

j tar ta l len 1855—1955- De zegels zijn: 
- j öre, groen, afbeelding van de 4 Skil l ing {het eerste 

zegel van Noorwegen); 
30 öre, rood, afbeelding van de 3 Skilling (eerste ui t 

gave van het posthoorn type) 
55 öre, b lauw, afbeelding van de 45 öre leeuwentype 

(een der eerste zegels in di t t ype ) . 

Oostenrijk. 
Op 4 December j l . verscheen ter gelegenheid van de 

Dag van de Postzegel . een zegel van i S . + 
25 g . donkerbruin, met afbeelding van een zgn. Ulmer 
Ordinari , zijnde een vaartuig zoals deze in het begin der 
ï8e eeuft' voor goederen- en ook personenvervoer in 
regelmatige dienst werden gebruikt . Het ontwerp voor 
di t zegel is van E . Schrora en de gravering van G. 
Wimmer . De druk geschiedde in plaatdruk in de Oosten
rijkse staatsdrukkerij in vellen van 50 zegels met beeld
grootte 34,5 X 25,8 mm en zegelgrootte 38,5 X 29,8 
m m . kamt.mding 13^/, x i4Vj . 

Op 18 December j l . 
volgde een postzegel 
van I S . zwart , grijs 
en rose, ter herden
king van het 150-
jarig bestaan van de 
Oostenrijkse s taa t s 
drukkerij en het 250-
jarig bestaan van de 
Wiener Zei tung. Het 
zegel geeft een af
beelding van de hal 

van de drukkerij alsmede van een , , \ \ ' iennerisches Dia
r i u m " en een ,»Wiener Z e i t u n g " en het Oostenrijkse 
s taatswapen. Het ontwerp voor di t zegel is van A. 
Chmielowski en de gravering van R . To th . De p laa td ruk , 
werd verzorgd in de staatsdrukkerij in vellen van 50 
zegels met beeldmaat 34,5 x 25,8 m m en zegelmaat 
38,5 X 29,8 mm, kamtanding i3"/j X 14^4-

Portuga l . 
Op 17 December j l . ver

schenen 4 postzegels ter her
denking van het feit, d a t 400 
jaar geleden de Braziliaanse 
stad Sao Paulo door de Portu
gees Manuel da Nobiega, een 
missionaris, werd gesticht . De 
zegels zijn alle met dezelfde af
beelding van het portret van 
deze man waarvoor een cruci
fix is geplaats t . Het zijn: --
1 e. geelbruin, oplage 81/2 

millioen s tuks 
2 e. 30 b lauw, oplage }4 i" '^ ' 

lioen s tuks ; 
3 e. 50 grijs, oplage i millioen s tuks ; 
5 e. groen, oplage y^ millioen s tuks . 

R o e m e n i ë . 
De Dag van de Luchtvaart was aanleiding tot de ui t 

gifte van een postzegel van 55 b . blauw, met afbeelding 
van een piloot. 

Rus land . 
Ten vervolge op de reeds door ons in het November

nummer op blz . 225 gemelde zegels uitgegeven ter ge
legenheid van een landbouwtentoonstelling te Moscou 
verschenen voor deze gelegenheid nog 4 posjzeeels: 

facht op 
—^.'nummer 
:rvaardigd in 

rasterdiepdi-uk in velletjes van 4 zegels 

Spanje . 
De 500-jarige geboortedag van don Gonzalo Fernandez 

(de , ,Gran Cap i t an" ) werd herdacht op een postzegel 
van I P 40. Nadere gegevens nog onbekend. 

Triest A en B . 
Wederom kunnen wij een deel uit ons a lbum afsluiten 

sedert op 26 October 1954 het A-gebied deel u i tmaakt 
van Italië en het B-gebied tot gebied van Vougo Slaviö 
is verklaard. 

In het I tal iaanse gebied bleven de postzegel met do 
opdruk AMG-FTT nog tot 15 November verkrijgbaar 
en werden zij tot 30 November omgewisseld tegen 
gewone zegels van I ta l ië welke vanaf 16 November aan 
de postkantoren verkrijgbaar werden gesteld. 

In het Yougo Slavische gebied werden vanaf 26 Oc
tober de postzegels van di t land in gebruik gesteld. 

Slechts een enkel postkantoor, n l . da t te Albarova Ves 
werd op 23 October door de I tal iaanse Post gesloten en 
de zegels en stempels enz. naar Rome opgezonden, 
aangezien deze plaats vanaf 26 October tot het Yougó 
Slavische gebied ging behoren. 
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TsjectaoSlowakije. 
Ter herdenking van de verjaardagen van een 3taI 

dichters verschenen op 25 November j l . 3 postzegels, 
ieder met een portret van een dezer personen. De zegels 
werden in plaatdruk vervaardigd in de drukkerij der 
Postenjen te Praag, in vellen van 50 zegels, met beeld
maa t 22,5 X 30 mm en zegelmaat 27 x 33 m m . Het 
zijn: 

30 h . blauw, Jan Neruda {geb. 10—7—1834); zegel
ontwerp van prof. Karel St ika , gravering van 
J indra Schmidt ; 

60 h . rood, Janko Jesensky (geb. 30—12—1874); zegel
ontwerp van prof. Karel St ika , gravering van 
Jaroslav Goldschmied; 

1,60 Kos. bruinviolet , Jir i Wolker (geb. 3—i—1924); 
zegelontwerp van Arne Nauman, gravering van 
Ladislav J i rka . 

De officiële eerstedag enveloppe werd ontworpen 
door prof. Kare! Stika en de gravering geschiedde door 
Jaro<ïlav Goldschmied l / 

Op 22 Novem
ber j l . versche
nen enige port
zegels in nieuwe 
uitvoering. Het 
i i jn: 
30 en 95 h . groen 
I , 1,50, 2 en 3 
Kcs. violet . 

De beide eerst
gemelde zegels 

werden ontworpen en gegraveerd door Bohdan Roule, 
de hogere waarden werden ontworpen en gegraveerd 
door [. A. Svengsbir. De portzegels werden in plaatdruk 
vervaardigd in dubbele vellen van 200 zegels, de beide 
lage waarden met zegelbeeld maat 21 x 17Ï4 mm zegel
maa t 24Y2 X 22 mm, de hogere waarden resp. 17Yz X 
21 en 22 X 24J4 Diiïi. 

Op 18 December j l . werd de 70ste verjaardag van 
president Anton Zapotocky op een 3tal postzegels met 
zijn portret herdacht . Het ontwerp en de gravermg voor 
deze zegels is van Jindra Schmidt . De druk geschiedde 
in plaatdruk met zegelafmeting 23 x 30 mm. Het zijn: 
30 h . bruin; 60 h . blauw en 2 Kcs. rood en grijsblauw. 

Tevens verscheen de 60 h . in een miniatuurvelletje 
met afmeting 65 x 100 m m . 

De eerstedag enveloppe werd ontworpen en gegra
veerd door J . A. Svensbïr. 

In de sene ,,Schoonheid der S t e d e n " verschenen 3 
postzegels ontworpen door C. Bouda. De druk geschiedde 
in plaatdruk met zegelafmeting 44,5 x 27 mm, tanding 
HV4 X I I H ' 'n ^^ drukkerij der posterijen te Praag. 
Het iijn 

30 h. donkergrijs en bruingeel, gezicht in ' ie le , gra
vering van Bohdan Roule; 

60 h . geelbruin, gezicht in Levoca, gravering van Be
drich Housa; 

3 Kcs, donkergrijs en geel, gezicht te CeskiBude
jovice, gravering van Bedrich Housa. ^ 

Vat icaanstaat . 
De lóoojarige geboortedag van de heilige Augustinus 

werd overeenkomstig onze aankondiging in het Sep
tembernummer blz . 185, herdacht met de uitgifte op 
13 November j l . van 2 postzegel« met afbeelding van 
deze heilige. Het zijn: 
35 L. groen, oplage 300.000 s tuks . 
50 L. l i labruin, oplage 250.000 s tuks . 

Het ontwerp voor deze zegels TS van prof. Jïdmondo 
Pizzi (het portret is ontleend aan een schilderij van 
Bott icel l i ) . De zegels werden m rasterdiepdruk ver
vaardigd in vellen van 4 x 40 (5 x 8) zegel"; op papier 
met watermerk sleutels, bloktanding 14. 

Ter herinnering aan de sluiting van het Mariale jaar 
zou een serie postzegels verschijnen met afbeelding van 
de , ,Zwarte M a d o n n a " , een werk van Jasna Gora (het 

origineel is echter onbekend) waarvan een reproductie 
gevonden wordt in de , ,Kerk der S t i l t e " bij Czestochova 
in Polen. Hier lag tegen het einde der 15e eeuw het 
middelpunt der Poolse Mariacultuur. 

Ook de heilige Bonifacius zou nog op een postzegel 
worden herdacht . 

I J s l a n d . 
Op 3 December j l . verschenen in de koerserende serie 

2 postzegels n l . : 
5 a. bruin , Vestmannaeyer haven; 

25 a. rood, t rawler; 
beide afbeeldingen reeds op andere zegels der serie 

voorkomende. 

B U I T E N E U R O P A 
\ f g h a n i s t a n . 

De 9e verjaardag van de Verenigde Naties werd op 
2 postzegels groot formaat herdacht n l . : 
35 p . karmijnrose, landkaart , V.N.vlag en V.N. 

embleem 
125 p . ultramarijn, idem. 

Ten bate van het Rode Kruis (hier: Rode Wassende 
Maan) verscheen een postzegel in klein formaat n l . : 
20 p . blauw en rood, vlag met opschrift in het Af

ghaans en in het Frans . 

A l g i e r s . 
De in ons vorige nummer op blz . 248 gemelde zegels 

met toeslag ten bate van de slachtoffers der aardbeving 
te Orleansville zijn op 5 December j l . verschenen. De 
kleuren zijn: 
12 i. \ 4 f. kastanjebruin; 
15 f + 5 f blauw; 
18 f. f 6 f. rose; 
20 f. 4 7 f violet ; 
25 f + 8 f. roodbruin; 
30 f. 4 10 f. groen. 

Op 15 November j l . verscheen in boekdruk in het 
type binnenplaats van de Villa Bardo de 12 f. donker
bruin en oranje. 

Austra l i ë . 
Aanvang dit jaar zal een postzegel van 3^4 d. verschij

nen ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de 
st ichting der Rotarybeweging (de eerste club werd in 
Februari 1905 in Chicago USA opgericht en in Juni 
1955 wordt aldaar een internationale bijeenkomst voor 
het gouden jubileum gehouden). De afbeelding op di t 
zegel zal het embleem der Rotary bevatten geplaatst op 
een wereldbol waarop delen van Australië en Amerika 
zijn waar te nemen. Dit zegel zal weder de afmeting 
24,05 X 37.5 hebben. 

Brazi l i ë . 
Het feest van het graan werd op 23 October j l , her

dacht op een postzegel van 60 c. olijfgrijs, met afbeelding 
van korenaren omvat door een futuristisch figuur. 

Het 2e basketbal wereldkampioenschap dat té Rio 
werd verspeeld was op 23 October j l . aanleiding tot de 
uitgifte van een postzegel van i Cr. 40, wereldbol, 
basket en speler. 

De Vle voorjaarsspelen (1954) waren aanleiding to t 
de uitg'fte in November j l . van een postzegel van 60 c . 
bru in , met afbeelding van een meisjeskop, een branden
de fakkel en bloementak. ^ 

Canada . 
Het programma voor 1955 meldt weder de uitgifte 

van zeker een 7tal zegels, maar het zullen er wel meer 
worden. Vastgesteld zijn reeds een nieuwe 10 c . met af
beelding van een poolscène (een Eskimojager). In 
April volgen 2 zegels in de serie wilde dieren van Canada 
(nationale wildbescherming). De jubilea van de 
provincies Alberta en Saskatchewan zullen eveneens op 
de postzegel worden herdacht . Aan de eerste internatio
nale padvindersjamboree in Canada wordt ook enkele 
postzegels gewijd en ten slotte zullen de vroegere i e 
ministers Hon. Sir Charles Tupper en RT Hon. Richard 
Badford Bennett hun portret op een postzegel krijgen. 

C e y l o n . 
Op I December j l . verscheen een nieuwe postzegel van 

10 c . violet , di tmaal met afbeelding van een tros ko
ningscocosnoten tegen een pa lmblad . 

C o l u m b i a . 
De i e Internationale Beurstentoonstelling van 

Bogota deed 3 postzegels het licht zien, alle met dezelfde 
afbeelding van een Mercurius staande op een aardbol. 
Het zijn: 
voor de gewone post : 5 c. oranje 
voor de luchtpost : 15 c . blauw 
en voor expresse: 50 c. rood. 

D o m i n i c a a n s e republ iek . 
Ook hier werd de loojarige sterfdag van fosé Marti 

op een postzegel herdacht nl 10 c. blauw en sepia, met 
portret van Mart i . 

F o r m o s a . 
Op 10 October j l . verschenen ter gelegenheid van de 

2e verjaardag van de vereniging van Chinezen over Zee 
2 postzegels in gelijke tekening welke een zeilschip 
ver toont , wereldbol en een vogel. 

De waarden zijn: 
0,40 $ donkerroodoranje; 
5,00 $ donkergrijsviolet. ■ 

G u a t e m a l a . 
De op 14 October 1951 gehouden bijeenkomst van 

de kanseliers van de CentraalAmerikaanse staten 
(Guatemala, Nicaraguay , Salvador, Honduras en 
Costa Rica) werd thans op een drietal postzegels her
dacht , alle met dezelfde afbeelding van de vlag van 
Guatemala en de O.D.E .C .A . v Iag , waartussen genoem
de letters zijn geplaa ts t . Het zijn: 
1 c . violet, blauw, bruin en groen; 
2 c. roodbruin, b lauw, bru in en groen; 
4 c. donkergroen, b lauw, bruin en groen. 

India . 
Op I December j l . verschenen 5 postzegels van de zgn. 

archeologische serie met een opdruk voor gebruik door 
het personeel van India d a t deel uitmaakt van de Inter
nationale commissie in IndoChina. De opdruk lu id t : 
, .Antarastriya A y o g a " alsmede de naam van Cambodja, 
Laos of VietNam, al le in het Kindisch. De plaats
naam hangt af van de plaa ts waar de zegels worden ge
bru ik t . De overdrukte waarden zijn resp. 3 Ps. i . 2. 8. 
12 anna ' s , dus in to taa l 15 zegels. 

Op 26 December j l . zou ter gelegenheid van het I l l e 
Wereldcongres voor de bosbouw, dat in Dehra Dun 
werd gehouden, een postzegel van 2 anna verschijnen. 

Op 26 Januar i a . s . wordt de uitgifte verwacht van een 
serie postzegels betrekking hebbende op het 5jarenplan. 

Indones ia . R e p . — 
Op 22 December j l . verschenen de reeds in ons No

vembernummer op b l z . 226 aangekondigde kinderzegels. 
Zij zijn in rasterdiepdruk vervaardigd met zegelbeeld
maat 20 X 26,5 mm en zegelmaat 24 x 30 mm, tanding 
Ï2Ï4 Wij geven hierbij nog eens de opgave thans met 
vermelding der kleuren : 
10 + 10 sen, donkerpaars , meisjes met angloeng 
i"̂  f ro sen, donkergrijsgroen, Minkabaiise jongen en 

meisje niet pajons 

35 t 15 sen, rood, meisjes met tjongklakspel 
50 + 15 sen, donkerpurper , jongen op bamboestelten 
75 + 25 sen Arabonese jongens met fluiten 
1 R p H 25 sen, donkeroranje . Srimpidansensje. 

Irak. 
De nieuwe serie postzegels voor gewone post, ver

tonende het portret van koning Faisal II bestaat uit de 
volgende waarden: 
2 ft. lilabruin 8 fi. geelbruin 
3 ,, karmijnbruin 10 , , blauw 
4 , , violet 15 ,, groengrijs 
5 , , groen 20 ,, olijfbruin. 
6 ,. wijnrood 

Iran . 
Evenals het voorafgaande jaar werd ook in 1954 de 

, ,Dag der Vereenigde N a t i e s " op de postzegel herdacht . 
Ditmaal zijn het 2 zegels in gelijke tekening van een 
medaillon waarin een vrouw met een kind op haar arm 
s taa t afgebeeld. Naast di t medaillon het embleem der 
V . N . 
De zegels zijn: 

2 r . lila en roodbrum 
3 r . violer en oranjebruin 

Israè' 

Een postzegel van 
250 (pruta) donker
blauw, verschijnt de
ze maand ter herden
king van het 50ja
ng bestaan van de 
Onderwijzersbond. 
Het zegel vertoont 
een brandende olie

lamp a b bymboot van het aandeel der onderwijzers in de 
verspreiding van wetenschap . Het ontwerp voor di t 

(Vervolg op blz. 17) 

file:///fghanistan


JANUARI 1955 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 13 

RAAD VAN BEHEER VAN 
HET NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

BELANGRIJK BERICHT. 

Op 14 December 1954 ontving de Raad van Beheer be
richt van de Administrateur, de heer E. J. van der Flier, 
Dordrechtstraat 5 te Dordrecht, dat hij vanaf 1 Januari 1955 
zijn betrekking als Administrateur neerlegt. 

In verband hiermede wordt verzocht vanaf heden alle 
voor het Maandblad bestemde berichten, zowel bijzondere 
mededelingen als routine-berichten aangaande nieuwe leden. 

^ BONDS- EN VERE 
NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN VAN 

POSTZEGELVERZAMELAARS. 
SECRETARIS: K. E. KÖNIG, Dahliastraat 26, 
KOOG AAN DE ZAAN. Telef.: 02980-2013 

Kort Verslag van de Bondsbestuursvergadering 
op 10 November 1954 in Iiotel „Terminus" te Utrecht. 

Opening te 18.45 uur. 
De voorzitter deelt mede, dat de „Nederl. Vereeniging" onze 

uitnodiging voor een bespreking heeft aangenomen en dat 
deze zal worden gehouden op 17 November a.s. 

Aan de heer Hermann Deninger, voorzitter van de Duitse 
Bond, zal een gelukwens worden gezonden t.g.v. het hem 
verleende „Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundes
republik Deutschland". 

Mededeling wordt gedaan, dat né afloop van de bestuurs
vergadering van 27 October 1.1. door het dagelijks bestuur is 
besloten, voor de organisatie van de 3e Limburgse Philate-
listendag te Maastricht, een subsidie te verlenen van ƒ 75,—, 
omdat aan deze philatelistendagen een tentoonstelling is ver
bonden. 

De notulen van de vergadering van 20 September 1954 
worden goedgekeurd. 

De heer De Bosch Kemper brengt verslag uit van de laat
ste bijeenkomst van de Raad van Beheer van het Maand
blad. 

Van de 's-Hertogenbossche Vereeniging van Postzegelver
zamelaars is een schrijven ontvangen, dat zij om financiële 
redenen er tegen opziet, de bonds- en philatelistendagen 1955 
te organiseren. Naar aanleiding van deze mededeling zal op
nieuw contact met deze vereniging worden opgenomen. 

In verband met de opdracht van de alg. vergadering te 
Vlissingen, om de ërootboek-inschrijving-1946 van circa 
ƒ 14.700,— van de hand te doen, stelt de heer Van Lente 
voor, wanneer de koers 99"/o bedraagt, deze om te zetten in 
staatsobligaties met korte looptijd. Dit voorstel wordt met 
algemene stemmen aangenomen. 

Tenslotte volgt een korte rondvraag, waarbij de Stichting 
voor het Philatelistisch Jeugdwerk, de Leidraad en de Bi
bliotheek in bespreking komen. 

Om 23.00 uur wordt de vergadering gesloten. 
De 2e Secretaris: D. O. KIRCHNER. 

EEN VORSTELIJK GESCHENK. 
Van het Hoofdbestuur der Koninklijke Zweedse Poste

rijen ontving de Bond een uit vijf delen (in totaal ruim 1500 
bladzijden, dus ± 300 bladzijden per deel) bestaand: HAND
BOEK van alle monografieën, voorkomende in de philate
listische bibliotheek van het Postmuseum in Stockholm. 

Bovendien van de bekende Griekse Philatelist, de heer N. 
Garas te Athene zijn bekende studie over: Les Causes des 
chiffres déplacés d'un cóté et de l'autre du mot /\'S,m 
(Grosse Tête de Mercure). 

De Beheerder der Bibliotheek, Jhr. G. A. de Bosch Kem
per zal daarover in het volgende nummer terugkomen. 

De Secretaris: K. E. KÖNIG. 

adreswijzingen, verenigingsnieuws enz. in triplo te willen 
zenden aan de Hoofdredacteur, de heer 

J. C. Norenburg, Welgelegenlaan 71 te Driebergen. 
Betalingen dienen te geschieden op de bestaande postre

kening nr. 344900 ten name van het NEDERLANDSCH 
MAANDBLAD VOOR PHILATELIE p/a de heer L. H. Tho-
len. Wilhelminapark 56 te Utrecht, die de financiën zal be
heren. 

Namens de Raad van Beheer, 
De secretaris: D. J. G. VERZIJDEN. 
Godelindeweg 44 - Naarden. 

NIGINGSNIEUWS • 
MEDEDELING VAN AMERICAN 
PHILATELIC SOCIETY. 

De Bondsvoorzitter ontving van de Voorzitter van de Com
missie voor Internationale Betrekkingen van de „American 
Philatelic Society" een schrijven, waarvan wij u onderstaand 
de vertaling geven. 

De inhoud van dit schrijven spreekt voor zichzelf. 

De American Philatelic Society heeft zojuist een „AWARD 
OF DISTINCTION" (Eervolle onderscheiding )ingesteld, die 
aan deelnemers van buitenlandse postzegeltentoonstellingen 
zal worden uitgereikt. 

Eveneens is beschikbaar een „AWARD FOR PHILATELIC 
ACHIEVEMENT" (Beloning voor Philatelistische prestaties), 
welke prijs gebruikt zal worden voor postzegel ten toonstel
lingen en -bijeenkomsten, waarbij geen sprake is van onder
ling concurrerende inzendingen. Deze laatste onderscheiding 
is bedoeld om diegene te eren, die buitengewone diensten 
aan zijn club heeft bewezen, of die de Philatelie daadwerke
lijk heeft bevorderd. 

Deze onderscheidingen worden aangeboden in de geest van 
vriendschap en handhaving van goede betrekkingen tussen 
de verzamelaars in vreemde landen en die in de Verenigde 
Staten. 

Wij zullen het op prijs stellen, indien de instelling van de
ze onderscheidingen zal worden gepubliceerd door alle le
den van de F.I.P. Indien u een Nederlandse publicatie uit
geeft, zoudt u dan zo vriendelijk willen zijn dit nieuws om
trent deze onderscheidingen hierin te publiceren? De onder
scheidingen zijn in eerste instantie bedoeld voor belangrijke 
philatelistische tentoonstellingen, zoals nationale, provin
ciale of plaatselijke tentoonstellingen. Uitzonderingen zijn na
tuurlijk toegestaan voor kleinere groepen, indien van een 
belangrijk jubileum sprake is. Wij zullen het op prijs stel
len, indien al onze bevriende clubs van ons aanbod bij hun 
tentoonstellingen gebruik zullen maken. 

Beide onderscheidingen zijn met de hand bewerkte diplo
ma's en worden verstrekt via onze Commissie voor Interna
tionale Betrekkingen. 

De „AWARD OF DISTINTION" zal niet in strijd mogen 
zijn met het oordeel van de Jury over de individuele inzen
dingen. Op bijna alle postzegeltentoonstellingen wordt wel 
een buitengewone en uitzonderlijke collectie aangetroffen. 
De Jury van de tentoonstelling zal de winnaar van onze on
derscheiding aanwijzen. Ons enig voorbehoud is, dat deze 
onderscheiding toegekend moet worden aan een inwoner van 
het land, waar de tentoonstelling wordt gehouden. Indien 
ons per luchtpost de mededeling betreffende de winnaar be
reikt (door tussenkomst van uw tentoonstellingscomité), zal 
ik onmiddellijk zorg dragen voor de inscriptie door onze kun
stenaar van de naam, plaats en datum van de tentoonstel
ling, zomede met de benaming van de ingezonden postzegels 
die getoond werden. Dan zal het volledig uitgevoerde certi
ficaat worden toegezonden ter ondertekening door de locale 
jury en ter aanbieding aan de winnaar. Ik hoop het vol
tooide certificaat te kunnen zenden binnen 2 weken na ont
vangst van de inlichtingen. 

De winnaar van de „AWARD FOR PHILATELIC ACHIE
VEMENT" zal aangewezen kunnen worden door het bestuur 
van de betreffende club. Deze onderscheiding zal op dezelfde 
wijze worden behandeld als het eerstgenoemde diploma. 
Meer informaties en bijzonderheden zullen worden versterkt, 
wanneer een tentoonstelling is vastgesteld en een van de be-
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loningen is aanvaard. ledere postzegelvereniging in Neder
land kan van dit aanbod van de American Philatelie So
ciety gebruik maken, indien «ie tentoonstelling aan de ver
eiste voorwaarden voldoet. Zoals ik hierboven reeds op
merkte, zuMe 1 deze onderscheidingen beschikbaar worden 
gesteld in de geest van vriendschap en „goodwill". 

Zijn u op dit tijdstip plannen voor tentoonstellingen in Ne
derland bekend? Indien een tentoonstelling wordt voorbe
reid, zou ik informaties op prijs stellen, alsmede de data, 
naam en adres van de voorzitter. Wanneer een tentoonstel
ling definitief is vastgesteld, zal ik de volledige bijzonder
heden aan de betrokken voorbereidingscommissie doen toe
komen. 

De American Philatelie Society erkent het belang van uw 
organisatie en stelt het op prijs deze bijdrage aan de Neder
landse Philatelie te geven. Indien u enige vragen of bijzon
derheden zoudt willen weten, wees dan zo vriendelijk mij 
te schrijven. Ik sta tot uw dienst. 

Ik hoop spoedig uw antwoord te mogen ontvangen en 
dank u voor uw medewerking. 

In de hoop, dat u aan deze beide onderscheidingen aan
dacht zult willen schenken, verblijf ik, 

w.g. Voorzitter van de Commissie 
voor Internationale Betrekkingen. 

Indien leden van de bij de Bond aangesloten Verenigin
gen, volgens de mening van het bestuur van een dergelijke 
vereniging, in aanmerking komen voor een „Award for Phi
latelic Achievement", zullen wij hiervan gaarne mededeling 
ontvangen. 

Indien door een van de bij de Bond aangesloten Vereni
gingen een tentoonstelling wordt georganiseerd, waarbij het 
tentoonstellingscomité de „Award of Distinction" gaarne aan 
de prijzen zou zien toegevoegd, horen wij ook hieromtrent 
gaarne tijdig nader, opdat het Bondsbestuur nadere stappen 
kan ondernemen. 

Wij zijn overtuigd dat voor dit vriendelijk aanbod van de 
American Philatelic Society hier te lande belangstelling zal 

De voorzitter: JAN POULIE. 

BONDSBIBLIOTHEEK. 
Aanwinsten: 
3 E 57* BIBLIOTHEK der Generaldirektion der schweize

rischen PTT-Verwaltung, Katalog der Zentralbiblio
thek des Verbandes schweizerischer Philatelisten-
Vereine. Generaldirektion PTT, Bern 1951. 91 pp. 
29 X 21 cm. gestencilde uitgave. 
Geschenk van P.T.T., Bern. 

8 B 67 BOESMAN, J., Het verzamelen van documenten der 
luchtvaart. 5e dr. Ballon- en Zeppelinpostclub, 's-Gra-
venhage z.j. 19 pp. 19 X 13 cm. 
Geschenk van de heer J. Boesman. 

4 C 47 ENCYCLOPAEDIA of British Empire Postage Stamps. 
lst-2nd ed. Robson Lowe, London, Philadelphia 1948-
1952. Vol 1-3. 23 X 15 cm. 
geïll. krtn. 
(Vol 3 is nog niet aanwezig; wordt-later toegevoegd). 
aankoop. 

3 A 68 FéDéRATION Royale des Cercles Philatéliques de 
Belgique, Annuaire et monographie (catalogue) des 
timbres de Belgique et du Congo avec estimation de 
valeurs. E. uitg., Anvers 1939. 48 + 152 pp. 18 X 14 cm. 
geïll. 
Met Franse en Nederlandse tekst. 
Schenking van de heer K. E. König. 

3 A 70 GALVEZ, M., Catalogo especial de los sellos de cor-
reos y telégrafos de Espana, colonias y ex-colonias, 
emitidos desde 1850 è 1933. 
M. Galvez, Madrid 1933. 418 pp. 16 X 11 cm. 
geïll. 
Schenking Breda. 

8 B 66 GLASEWALD, R., Die Hauptsammeigebiete der Phi
latelie. Selbstverl., Hamburg 1951. 33 pp. 21 X 15 cm. 
Drei Vorträge gehalten im Hamburg-Altonaer Ver
ein für Briefmarkenkunde. 
Gestencilde uitgave in drie afleveringen. 
Schenking Jhr G. A. de Bosch Kemper. 

3 B 48 MEYER, J. H., Der Anfänger, gründliche Einführung 
in die Philatelie. Schweizer Druck- und Verlagshaus, 
Zürich 1937. 144 pp. 20 X 14 cm. 
Schenking Der Sammlerdienst, Coburg. 

4B47 MEYER, J. H., Dichtung und Wahrheit, Erzälungen 
für Philatelisten. Schweizer Druck- und Verlagshaus, 
Zürich 1937. 72 pp. 20 X 14 cm. 
Schenking Der Sammlerdienst, Coburg. 

8D30 RITTER, H., Die Portomarken der Schweiz, For
schungergebnisse. Zumstein & Cie, Bern. 1938. 17 p.p. 
25 X 17 cm. 
geïll. 
Sonderdruck aus der Berner Briefmarken Zeitung. 
Schenking Jhr G. A. de Bosch Kemper. 

8 B 84 SCHMIDT, H., und E. Overmann, Die Bezirks-Hand-
stempel-Aufdrucke der sowjetischen Besatzungszone. 
Poststempelgilde „Rhein-Donau", Düsseldorf 1954. 
64 pp. 21 X 15 cm. 
geïll. 
Schenking van het Poststempelgilde „Rhein-Donau". 

BC 64 SCHWALBACH, O., Mein erstes Briefmarkenalbum 
war Ansporn zu meinem Lerneifer! Sammler-Dienst, 
Coburg circa 1952. 32 pp. 23 X 16 cm. 
geïll. 
Schenking Der Sammlerdienst, Coburg. 

De beheerder 
der Bondsbibliotheek, 
Jhr. G. A. de Bosch Kemper. 

De Verenigingg-secretarissen worden er 
nogmaals op attent gemaakt, dat berichten 
welke na de 26ste der maand bij ons binnen
komen niet meer voor plaatsing in het 
eerstvolgend nummer in aanmerking kunnen 
komen. 

Degenen, die afzonderlijk op het Maandblad zijn 
geabonneerd — dus geen leden van een bij Het 
Maandblad aangesloten postzegelvereniging — en 
wier abonnement op 31 December jl. is geëindigd, 
wordt verzocht, indien zij d i t abonnement over 
1955 verlengd willen zien, het abonnementsgeld ten 
s p o e d i g ^ aan de Administrateur over te maken." 
Dit kan geschieden op giro-rekening 344900 t .n.v. 
het Ned. Maandblad voor Philatelie te Utrecht 
p/a de heer L. H. Tholen, Wilhelminapark 56. 

He t abonnementsgeld bedraagt thans voor allen 
ƒ i o , - . 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 

Secr.: P. J. M. Boel, Bosboom Toussaint-
laan 63, Hilversum. Tel. 02950-2612. 

De heren secretarissen van de Afdelingen wordt 
verzocht het jaarverslag over 1954 met de leden
lijst per 1 Januari 1955 vóór 31 Januari a.s. in te 
zenden aan het secretariaat. 

De leden worden beleefd uitgenodigd de contr ibu
tie voor het jaar 1955 ad ƒ 5,— vóór 1 Februari 
a.s. te voldoen door overschrijving op girorekening 
33805 ten name van de Penningmeester der Ned. 
Ver . van Postzegelverzamelaars te Bussum. N è 
1 Februari zal over het bedrag, vermeerderd met 
30 cent aan incassokosten, worden beschikt. De 
leden in Indonesië wordt verzocht hun relatie in 
Nederland op te dragen de contributie over 1955 
over te schrijven op bovengenoemde girorekening. 

Voorlopige Agenda voor de algemene vergadering, 
welke zal worden gehouden op Donderdag 19 Mei 
1955 — Hemelvaartsdag — te Utrecht . 

1. Opening en mededelingen. 
2. Verslag van de algemene vergadering 1954; in

middels reeds afzonderlijk verschenen. 

3 . Verslag over 1954. *) 
4. Verslag van de Penningmeester met rekening en 

verantwoording over 1954. *) 
5. Verslag van de Afdeling Rondzending met de 

rekening en verantwoording over 1954. *) 
6. Rappor t van de financiële commissie. *) 
7. Begroting 1955. •) 
8. Vaststelling van het aantal bestuursleden. He t 

Bestuur stelt voor hierin geen wijziging te 
brengen. 

9. Verkiezing van drie bestuursleden. De heren 
Van der Hors t , Verzïjden en Dr Schouten stel
len zich herkiesbaar. Afdelingen en leden, die 
nadere candidaten wensen te stellen, worden 
verzocht hiervan mededeling te doen aan het 
secretariaat vóór 25 Maart a.s. 

10. Benoeming financiële commissie, 
11. Aanvulling van a r t . 4, Huishoudelijk Regle

ment. (Aanneming van leden). 
12. Plaats waar de volgende algemene vergadering 

zal worden gehouden. Het Bestuur stelt voor 
Amsterdam. 

13. Rondvraag. 
14. Sluiting. 

*) Verschijnt ïn jaarboek 1955. 
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Afdelingssecretariaten: 

ALKMAAR: j . P. Lienesch* Kennemersingel 2, 
Alkmaar Tel . 3957 

ALMELO G J 2witzelaar , Appelstraat lé , Al
melo 

ALPHEN a/d RIJN H Korthals , van Velzen
straat 19, Alphen a/d Rijn 

AMSTERDAM Ed Verff. Maasstraat 20 II, Am-
sterdam-Z Tel 721378 

APELDOORN Dr F. T h . Dasbach, Canadalaan 
13, Apeldooin 

ARNHEM N L W van Straten, Velperwe^ 149, 
Arnhem Tel 25806 

BODEGRAVEN M. T r o u w , Pnnsenstraat 37, 
Bodcoraven Tel 2126 

BOSKOOP C, Bulk, Reijerskoop 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 G R A V E N H A G E P A F Bloys van Treslong 
Prins, Sadeestraat 22 A, Den Haag 

HAARLEM. J H Geerhng, Gesar Francklaan 13, 
Heemstede Te l . Haar lem 38759 

KROMMENIE. J. W. Lodder, Blok 30, Krom
menie 

LEIDEN. Dr J A W. Groenewegen, Johan de 
Wittstraat 49, Leiden 

LOCHEM H J Boon, Villapark L 96, Barchem, 
NIJMEGEN. B A O n t r o p , Zebrastraat 3, Nij

megen Tel . 26441, tst 87, uitsluitend van 8.30-12 30 
en van 14-17 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, 
Utrecht 

VLAARDINGEN P. J Slangen, Merellaan 45, 
Viaardingen. 

VOORBURG 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, Hoorn 

Het Bestuur en de leden van de Afdeling 
Boskoop geven met leedwezen kennis van 
het overlijden van hun t rouw medelid, de 
heer J van der Valk, een der oprichters van 
de Afdeling 

Nieuwe leden: Alle aanmeldingen in het Decembti 
nummer. 

Aanmeldingen: 136 D. R . van der Bend, van de 
Spiegelstraat 8, Viaardingen; 30 A. Cantrien, Woon
ark „De Kreef t " , Merwedekade t o no 166, 
Utrecht , 74 G. Drost , C, Buysstraat 46, Alkmaar , 
146 A. van Embden, Jozef Israelstraat 29, Viaar
dingen, 2068 J, W van Eveld, Wibautstraat 36 H , 
Amsterdam, 2071 Mej A. Har t s t ra , Burg. Bloe-
mersstraat 64, Borcu lo , 55 M. W Plildernisse, Bi-
dara Tjina 70/25 b , Djatinegara, Djakarta, 2084 P. 
Jansen, Vijverweg 39, Bloemendaal, 17 i* A J de 
Kreek, ' t Trussel t 24, Vierhouten, 165 B de 
Kruif, W. Brouwerstraat 31 b , Schiedam, 64 J L. 
F. Leeuwenhoek, de Ruyters t raat 32, Apeldoorn 
(oud-iid), 177 H . J Niggebrugge, Bouwerstraat 15, 
Deventer (lid „P h i l a t e hc a" ) , 33 C. J. S Ruiter , 
Buitenruststraat 43, Voorburg (lid ,,Philatehca")» 
124 J P . Smits, Ceintuurbaan 105 huis, Bussum, 
2043 J. C. van der Steen, Javastraat 51, Ut rech t ; 
114 H . H, Steneker, Graadt van Roggenweg 7 9 1 , 
Utrecht (lid „Enschedese Postz v e r " ) ; 115. R Stof
felsen, Constant Erzeystraat 13, U t rech t , 51 G A. 
Twaaifhoven, Pr ins Hendr iks t raat 30, Bodegraven; 
79 M van Westerop , Butterlaan 17, Heiloo, 39 S B 
Zonder van, Suezkade 187, Den Haag 

Weder ingeschreven: 58 P . A van Blommestein, 
Frankenslag 27, Den Haag 

Bedankt- 1159 D r P . C. Blokker, 2092 H W. 
Bosma, 525 G J . van Buuren, 1552 F. Cour te l ; 
1288 J van D o r p , 745 J H van Ewijk; 94 B C. 
Frederiks, 945 H . C . van Ginhoven, 1318 M Goede-
mans; 1190 E. N Haagsman, 1073 F. Hars \ e ld ; 
108 A. Jansen, 876 S. N Jong, 784 E. A Loeb; 
250 A A Magendans, 375 W H van Muiden; 
1463 K G. Paulus; 1718 A Riebeek; 572 H J 
Scharphof; 1926 J C N van Schendel. 431 J. 
Spruit, 585 A T r o o s t , 1472 J de Vidal , 2095 J J 
de Vos tot Nedeiveen Cappel, 1703 G. J. Ziedses 
des Plantes, 354 C . Zwaan. 

POSTZEGELVERENIGING „BREDA", 
Secr.. Mevr, C. G. H. Bode Flohil, Gin-
-nekenweg 108, Breda. Tel. 8628 

In overeenstemming met het in de Octoberverga-
dering genomen besluit, dienen de navolgende wij
zigingen in het „Reglement Cramerustonds ' te 
worden aangebracht 

Art 2 luidt thans „ U i t het Cramerusfonds kan 
jaarlijks een Cramerus-plaquette beschikbaar ge
steld worden door het Bestuur der P V. , ,Breda' , 
deze plaquette genoemde commissie, sinds de 
laatste uitreiking bijzonder verdienstelijk " 

Art 7 Eerste zinsnede te vervangen door , ,Het 
commissielid, dat etn lid voor toekenning der me
daille wil voordragen, stelt binnen acht d^gen na 
vorenbedoelde vergadering, de voorzi t ter der com
missie vertrouwelijk in kennis met de naam \ a n 
dit h d ' 

Art 8 „De voorzi t ter der commissie belegt" , 
vervangen door ,,Zijn candidaten gesteld, dan belegt 
de \oorz i t t e r der commissie ' 

Ai t 10 „De \oorz i t t e r der commissie s t e l t ' , 
\ervangen door ,,Heeft een toekenning plaats ge
had, dan stelt de voorzit ter der commissie" 

Ar t 11 Tussen de woorden , ,vereniging" en ,,de 
plaquette ' inlassen het woord „eventueel" . 

Nieuwe leden: Me\r P Broeders-de Heyde, Dui 
ven voordestraat 19, Oosterhout , H Jacobs, Nieuwe 
Ginnekenstr 13a, Breda, A J Peelaerts, Nieuwstr 
1, Olen (België), C Vriese, Reigerstraat 30, Breda 

Overleden: A J Kaptein, L A Boonman. 
Bedankt: G Aarts , J. F. van Abbe, A. A v d. 

Broek, T h . F. Brunklaus, N N . Dijkstra, W J 
Jacobs, J. W. Jansz, J. J. Kor t , A Malando, E. 
Mendels, A v d Rhoer , P C van Rijsingen, 
F . W. ter Schiphorst, G J Schipperheyn, J C. 
Stol te , C. van Tui l , J v d Vaar t , G. P . Ver-
voor t , N van Wijk 

HAAGSCHE PHILATELISTEN VER
EENIGING. Secr J. A. Fock, Laan van 
Leeuwensteijn 94e, Voorburg 

Nieuw lid: G Gouman, Storm van 's-Graven-
sandeweg 59, Wassenaar, L P Stephan, de Sa \or -
nin Lohmanlaan 507, Den Haag 

Bedankt . L L. de H o n , Den Haag 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN-
VEREENIGING. Secr. H. G. van de 
Westeringh, Tolsteegsingel 17 bis. 

Bestuursvergadering op Dinsdag 18 Jan a s ten 
huize van de heer Overweg 

Ledenvergadering op Dinsdag 25 Jan a s des n m 
8 uur in „ T i v o l i " In verband met verhindering 
van de heer Dellenbag, wiens voordracht tot een 
der volgende maanden wordt uitgesteld, voordracht 
door de heer L H Tholen over de semi-officiele 
luchtpostzegels van Canada. Landenwedstr „Levant-
gebieden" 

Candidaatleden: J. A Bender, 5e Hondsteeg 1, 
Culemborg, J. v. d Borg, Weltevredenstr 22 bis, 
U t rech t , G. G. ter Hors t , Fregatstr 123, Ut rech t . 

ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN-
VEREENÏGING. Secr.: G C. Tops, Stad
houdersweg 89 b, Rotterdam-C. 

Ledenvergadering De eerstvolgende gewone leden
vergadering wordt gehouden op Maandag 31 Januari 
1955 in de bovenzaal van Café Restaurant „ D u 
N o r d " , Bergweg 313 (ingang Bergsmgel 228) te 
Ro t t e rdam-Noord Aanvang 20 uur Zaal open 
19 30 uur Gewone agenda 

Bezichtiging van de kavels voor de veiling op 
Zaterdag 29 Januari a s. in ons clublokaal en voor 
de aanvang van de vergadering in „ D u N o r d " 

Februari-vergadering, De Februari-vergadering, 
Zijnde de JAARVERGADERING, wordt gehouden 
op Maandag 28 Februari a s in „D u N o r d " 

Contr ibut ie 1955: De leden die hun contributie 
voor het jaar 1955 ( ƒ 5,25, juniores ƒ 4,25) nog 
niet hebben betaald wordt verzocht deze te doen 
bijschrijven op de postrekening N r . 517293 ten 
name van de Rott^rdamsche Philatelisten-Vereniging, 
Administratie Contr ibut ie te Rot te rdam Zuid 1 

Nieuwe leden. 688 W, van Beelen, Schiedamse-
weg 467 d, Rot te rdam-W. 2; 696 J Fransen, Plem-
weg 89 c, Rot terdam-Z. 1; 700 E. F . Gillissen, 
Hi l levhet 27, Rot te rdam-Z. 1, 704 H . Linnemann, 
Dresselhuysstraat 9 b , Rot te rdam-C. 2, 706 Mej. 
M D van Riet , Schepenstraat 36 a, Rot terdam C 2, 
709 W J Roffelsen, Brussestraat 10 a, Rot te r 
dam-C 1 

Opgezegd 1-11-1954. 231 J. L Blansjaar, 779 P 
Curvers , 796 H K Jacobs, 918 F de Koning, 
1111 O. H . van Franeker; 1291 G. J. Lagewaardt. 

INTERNATIONALE VERENIGING 
„PHILATELICA". Secr.: H. L. Stoffels, 
Sinaasappelstraat 23, 's-Gravenhage. 
Tel. 33.83 16 
LAATSTE MEDEDELING — C O N T R I B U T I E 1955. 

Daar de contributiekaarten on herroepelijk op 1 
Febr. a j . ter incasso worden gegeven, k u n t u thans 
nog, ter voorkoming van ƒ 0,60 inc - en adm -
kosten, uw contributie over 1955 vóór die da tum 
overschrijven op postrekening 31 52 84 t n.v Alg. 
Penn I V „Phi la tehca" , Hulshorsts t raat 249, Den 
Haag, met vermelding van l idmaatschapsnummer enz. 

Zt|, die lid zijn van een afdeling, betalen hun 
contr ibut ie rechtstreeks aan hun Ajtd -Penning
meester. 

De contributie bedraagt, ui tgezonderd de afde-
I ingscontnbutie 
a Nederland ƒ 6,— per jaar. 
b Buitenland ƒ 7,— per jaar 

T o t ons groot genoegen werd onze Vereni^^ing 
wederom een afdeling rijker, doordat zich te Lisse 
een groep verzamelaars bundelde en aansluiting ver
zocht . 1955 zet dus in n^et 31 Afdelinj,en Een 
speciaal woord van welkom aan Afd Lisse en te 
vens de beste wensen in ieder opzicht \ o ü r al onze 
leden 

Afdehngssecretariaten: '^ 
AALSMEER: Ph J. Vogel, W. v Borsselenweg 79, 

Anibce] ccn 
AMLKbl-OORT: A. Werner, DoUardstraat 250, 

AniList^üoit 
AMSTERDAM. H Gerritsen, Hunzes t raa t 109 1, 

Amsterdam 
ü i i V E N T E R . T. \ a n Heuvel , Brinkgreverweg 35, 

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

Driebergen 
E M M E N . A. Kuipers, Noordbargers t raa t 106, 

Em men 
E N K H U I Z E N ; Jac. Kofman, Nanne Groots t raa t 

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

Middelhar nis 
G O E S . Dr Ch J Philips, A J kade 11, Goes. 
' s -GRAVENHAGE F A Versteegh, Pijnboom

straat 75, 's Gra\enhage 
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. Minhohs , Stadsweg 3, 

Oosteihogebiug ( G r ) 
K A M P E N . W G Ch Albrecht , Mauri tss traat 16, 

Kampen 
L \ N G E D Ï J K : P . Schoenmaker, Dorpsstraat 173 A, 

Zuid Scharwoude 
LISSE H van der Wolf, Julianastr 164, Lisse. 
MAASTRICHT A Schreppers, M m . Talmast raa t 

31, Maastricht 
MEPPEL H Rondhuis, Soembastraat 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 . 1 H A Visser, Verboomstraat 

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

Rading 
TIEL: A C van Haaftcn, Gr Br Grintweg 148, 

Tiel 
U T R E C H T : B Resting, van Maasdijkstraat 7\ 

Zuilen Utrecht . 
VENLO* E Hei]ting, Herungerweg 9, Venlo 
VLISSINGEN. C. W Louwerse, Paul Krugerstraat 

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, 

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

manlaan 61, Woerden 
ZEIST: J Schipper, Tesselschadelaan 11, Zeist 
ZWOLLE- E Gillet, Vioherenstraat 23, Zwolle. 
Vergaderingen en bijeenkomsten. 
Aalsmeer. Ie Dinsdag, 20 uur Gebouw „ I r e n e " , 

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

Amersfoort . Na convocatie 
\ m s t e r d a m : Ie Donderdag, 20 uur ,,Mof >. 

KI Gartmanplantsoen Amsterdan., 3e Donderdag, 
20 uur , ,Modern" (Vergadering). 

Deventer. Ie Vrijdag 19 30 uu : „ D e Heren ig ing" , 
Grote Poot 2, Deventer 

Driebergen- 2e Woensdag, 20 uu r , Nutsgebouw, 
Bosstraat 9, Driebergen 

Emmen laatste Maandag, 20 uur Hote l Gr imme, 
Stationstraat 16, Emmen 

Enkhuizen na convocatie Oranjezaal, Kaasmarkt 
4, Enkhuizen 

Flakkee na convocatie 
Goes: 3e Dinsdag, 19 30 uu r . Ho te l Centraal , 

Markt , Goes. 

/ 

file:///oorzitter
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' s Gravenhage: le Woensdag, 20 u u r : Hoie l R u y i 
Witsenburg, Haagweg 26, KljbSvlJK, 4e Nvueiiiuj,. 
19.30 u u r : Parkhotel , Molenstraat, Den t\da^, 
iedere Zaterdag, 15 uur; „Amic i t i a " , Westeinde LD, 
Den Haag (beurs). 

Haar lem: 3e Vrijdag, 20 uur : H.K.B. , Tempe
hersstraat 35, Haarlem. 

Harderwijk: le Woensdag, 20 uur . Hote l Baars, 
Smeepoortstraat 52, Harderwijk. 

' t Kabinets tuk: na convocatie. 
Kampen: 2e Woensdag, 20 uur : de Stadsherberg, 

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

Noordschai woude. 
Maastr icht : 3e Maandag, 20 uur . Rest. Prins van 

Oranje, Grote Staat 45, Maastricht. 
Meppel: 2e Maandag, 20 uur: Zaal Donker , KI. 

Oeverstraat , Meppel. 
Noordwijk: 2e Dinsdag, 20 uur : Hotel ,,De Zee

.leeuw'*, Kon. Wilh. Boul. 24, Noordwijk. 
G. J. Peelen: na convocatie. 
Rot te rdam: le Dinsdag, 20 u u r : Zaal Trianon, 

Groene HiUcdijk 334, Rot terdam. Verder iedere 
Dinsdag bijeen op hetzelfde adres. 

Soest: na convocatie, 20 uur : ,,De Schouw", 
Birkstraat 47, Soest; na convocatie, 20 uur . Café 
Royal , v. Weedestraat 59, Soest (ruilen). 

l i e l : na convocatie, 20 u u r : Hote l ,,De Z o n " , 
Varkensmarkt 3, Tiel. 

U t r e c h t : 3e Donderdag, 20 uur : „Vredenburg" , 
Vredenburg 13, Utrecht. 

Venlo: 2e Dinsdag, 20 uur : CaféRest. Schreurs, 
Lomstraat 5, Venlo. 

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

Walcheren: 3e Donderdag, 20 uur : „de Een
d r a c h t " , Grote Markt, Middelburg. 

Weer t : 2e Dinsdag, 20 uur . CaféRest. M. Rut
ten. Maasstraat 46, Weert. 

Woerden: laatste Woensdag, 20 uur : „Concord ia" , 
Havenstraat 4, Woerden. 

Zeist: 2e van de maand. Valt deze op Zaterdag 
dan de l e , valt deze op Zondag dan de 3e, 20 uur : 
Hote l , ,Wapen van Zeist", Slotlaan 107, Zeist. 

Zwolle : le Vnjdag, 19.45 uur : CaféRest. Suisse, 
Lutiekestraat , Zwolle, veiling; 3e Zaterdag, 15.00 
u u r : CaféRest. Suisse, Luttekestraat , Zwolle ver
gadering en veiling. 

Overleden; Gv. 121 L. J. van der Linden; Gv. 553 
J. H . H a r t ; Dr. 1756 Jur . Pluim, St. 1979 N . v. d. 
Vhs; Vn. 2975 A. D. T. Boonstra; Gv. 3173 K. N . 
van Dalsum; Vn. 3402 C. Hontelc. 

Royement intrekken en afvoeren: ld. 2161 G. J. H . 
Veiva t , Gaardt 28, Hoogvliet . 

Bedanken: St. 277 Mej. M. Poutsma; Vo. 335 E. 
Janssen, Gv. 1149 Jac. Koen; Vo. 1330 A. J . 
Broekaar t , Hm. 1597 H . J. van der Stad; Kn. 2106 
A. C. J. Bosmans; Hm. 3027 J. Schotman; Gv. 3216 
P. van de Rhee; Mt. 3430 A. J. E. Lambert i ; Wn. 
3441 P. Koenders; Rm. 3701 J. v. d. Kooij, Rm. 
3786 W. Roobol Sr.; R m . 3850 L. Everaert; St. 
3874 P. H . Harte l ; At. 3968 J. W. Ising; St. 3972 
N . W. van Doesburgh; H m . 4281 W. van Put ten; 
At . 4282 L. Roos. 

Bedanken intrekken: Kn. 3223 Me\r . E. J. Bies
haarKoning (oudlid No. 157), Cellebroedersweg 17, 
Kampen; 2e. 3236 K. W. Dik (oudhd No. 3303), 
Thomas ä Kempisstraat 18 A, Zwolle; ld. 3512 Ir 
J. R. Keuchenius, Utrechtseweg 73, Oosterbeek. 

Nieuwe leden: Alle 32 Candidaatleden, vermeld in 
het Decembernummer. W E L K O M ' " 

Candidaatleden: Em. 3458 P. J. Hof, Wilhelmina
straat 59, Emmen; En. JL. 47 W. E. Bok (229'39), 
Westerstraat 39, Enkhuizcn; En. 3258 H . C. de 
Graeff, Waagstraat 3, Enkhuizen, En. 3263 J. 
Mondeel, Korte Tuinstraat 36, Enkhuizen, Gv. 3240 
P. J Bakker, Govert Bidloostraat 102, Den Haag; 
Gv. 3227 H. Hubenet, Jan van Nassaustraat 78, Den 
Haag; Gv. 3204 H . Kuipers, Woonwagen Gembouw, 
Verlengde Meppel weg, Den Haag; Gv. 3473 J. 
Leenaers, Valkenboskade 302, Den Haag; Gv. 3276 
H . van Lonkhuyzen, Canncnburglaan 270, Den 
Haag; Gv 3238 N . J. Postelman, Tomatenstraat 120, 
Den Haag, Gv. 3242 H J. van Raamsdonk, Mon
stersestr. 38, Den Haag, Gv. 3286 J. A. H . Rijshou
Monstcrsewcg 10 B Loosduinen; Gv. 3474 E. 
Schölte Ubing, van Montfoortlaan 72, Den Haag; 
Gv. 3206 J. W. C. Segboer, Lanxlaan 8, Rijswtjk 
( Z . H ) ; Gv. 3475 Joh. v. Velzen, Hoefkade 719, 
Den Haag; Gv. 3211 Mej H . Verboon, Insplein 20, 
Den Haag, Gv. 3451 H. G A de Vré, Patrijslaan 2, 
Den Haag, Gv. 3220 J. C. Wolters , Khmopstraat 
83, Den Haag; Hk. 3246 H . A Bense, Manjkelaan 
27, Harderwijk; Hk. 3252 J. G. H . Hermens, Smee
poorts t raat 34, Harderwijk; ld. 3470 P. Wijngaarden, 
Prinses Wilhelminastraat 10, Harhngen ; Le. 3289 
W. A. Baay, Kanaalstraat 57, Lisse; Le. JL. 6 M. 
Bouma (99'42), Kanaalstraat 57, Lisse; Le. 3290 
C. A. Gehrels, Prinsessestraat 97, Lisse; Le. 3291 
C. W. M. van Grieken, Herenweg 84, I isse; Le. 
3459 J. J, Guldemond, Veldhorststraat 11, Lisse; 
Le. 3461 K. Jansen, Lisserdijk 576, Lisse; Le. JL. 12 
H , J Jelieise (235'41), Koningstraat 1, Lisse; 
Le, 3293 S. Lemmers, Stationsweg 102, Lisse; Le. 

3296 B. Ligtenberg, Kanaalstraat 46, Lisse; Le. 3299 
i\. Marseille, Heicnweg 146, Lisse, Le, 3297 B. 
ividi seiiie, Llcrenweg l4o, Lisse; Le. GM. 9 A. W, 
Scnippeis (1912'4zj, Julianastraat 59 D , Lisse, Le. 
JL. 1/ C. Schippers (2yy'3/J, Juhanastraat :>9 D, 
iisse, Le. JL. 3Z Jac. Schippers (,292'40), Juhana
scraat 59 D, Lisse, Le. JL. ó^ C. J. van l o l (227
'4UJ, Kanaalstraat 51, Lissc, Le. 3t62 W. l i o m m e l , 
Julianastiaat 53, Lisse, Le. 3463 P. J. van Wavcrcn, 
Kanaalstraat 15b, Lisse, Le. 3464 K. van der Wolf, 
jul ianastraat 164, Lisse; Rm. 3285 j o h . van den 
Berg, Chr . de Wetstraat 36, Rot te rdamZ. ; Rm. 
3221 P. Breedveld, Wattstraat 14 B, Schiedam, Km. 
3476 E. r . H . Brucns, Dordtsestraatweg 655 A, 
Rot te rdamZ. ; R m . 3423 A. Dingenouts, Numans
dorpsestraat 12 A, Schiedam; Rm 3483 j . N . Hos
korn , Adelaarstraat 24, Rot te rdamO. , Rm. 3485 
W. B. J. Lutters, Zegenstraat 100 A, Rot te idamZ. ; 
R m . 32ö2 W i\ Lutters, Hordijk 139, Rotterdam
IJsseimonde, R m . 3486 H . A. M. Sluiter, Beukels
weg 21 A, Rot te rdamW.; Rm. 3450 L. L. loss ings . 
Meeuwenstraat 2 D, Rotterdam, Rm. 3488 S. L. de 
Woll t , Dirck Holtstraac 23 li, Rot te rdam, St. 3891 
G. van Kooy, Tolhuislaan 20, Den Dolder; St. 3889 
j . Stigter, Komnginnelaan 19, Soest; Tl . 3499 A. 
Hazeu, Industrieweg, Geldermalsum; Vo. 3267 P. J. 
A. Cuppens, van bchelbergenstiaat 59, Venlo, Vo. 
3270 H. Lange, Kwietheuvel 3, Venlo; Vo. 3271 
J. R. J. Sloot, Hazenkampstraat 12, VenloW.; 
Vo. 32/2 N . J. Vrouwe, Kaldenkerkerweg 107, 
Venlo, Vn. 3275 J. J. de Zeeuw, van Musscnbroek
straat 36, Utrecht ; Vn. 3274 H . Heyt , Meyiand
straat 1, Vhssingen, Wn. 3468 C. F. Huson, Becius
straat 5, Souburg; Wn. 3469 Mevr. S. M joosse
Kolar, Langedeht 26, Middelburg; Wo. 3493 G. M. 
den Besten, Rembrandtlaan 81, Woerden, Zt. 3277 
Ch. J. Smelt, Molenweg 19, Bunnik (Utr , ) ; Zt. 3280 
D. de Vries, Charl . de Bourbonlaan 16, Zeist; 
Zt . 3281 P. J. G. van Zutphen, Louise de Coligny
plein 23, Zeist; Ze. JL. 40 L. Cusell (178'40), Bre
derodestraat 28, Zwolle, Ze JL. 69 A. C. M. 
Draper (23l'41), Eekwal 6, Zwolle; Ze. 3237 V. H . 
Haag, P. C. Hooftstraat 5, Zwolle. 

Rectificaties: Tl JL. 74 Mej. I. Knol, Huize 
Sonnevanck, Drumpt , moet zijn: Tl . JL. 74 Mej. 
R. J. Knol (299'37), Huize Sonnevanck, Bürgern. 
Meslaan 46, Drumpt , ld. 483 Mej. M. L. Dijkstra, 
Weverstraat 118, Oosteibeek, moet zijn: ld. 483 
Mevr, M. L. MolenkampDijkstra, Weverstraat 118, 
Oosterbeek; En. 1210 Mej. J. Kofman, Z.Havendijk 
55, Enkhuizen, moet zijn; En. 1210 Mevr, J. Hok
kelingKofman, Z.Havendijk 55, Enkhuizen; Hm. 
1688 W. Groot , Zandvoorter Allee 41, Heemstede, 
moet zijn. H m . 1688 W. F. G. Groot , Johan Ver
hulstlaan 17, Heemstede, Gv. 4030 B. Madgeysi, 
van Lumeystraat 110, Scheveningen, moet zijn: B. 
Medgyesi. 

Verandering van afdeling: ld. 10 P. A. W. Ei
bers, van Hoytemalaan 9, Hillegersberg, naar Afd. 
R O i T E R D A M ; ld. 30 A. Langstraat, v. Lennep
straat 69 C, Rotterdam, naar Aid. R O T T E R D A M ; 
ld. 240 F. V. d. Meerendonk, Burg. Lef. de Mont.
laan 167, Rotterdam, ' naa r Afd. R O T T E R D A M ; 
Tl . 596 J. Mausscn, Kapoensiraat 19 A, Maastricht, 
naar Afd. MAASTRICHT, ld. 661 J. M. v. Benne
kum, Graaf Florisstraat H6 B, Rot terdam, naar 
Aid. R O T T E R D A M , Ze. 739 W. Klüvers, Wiihel
minalaan 14, Kampen, naar Afd. KAMPEN, Am. 
1194 Th. Peelen, Cornelia Schadeweg 2, Oosterbeek, 
naar INDIVIDUEEL, Kn. 1243 J. A. Muller, 
Jac. \ . Lennepstraat 66, Voorburg, naar Afd. DEN 
H A A G , Kn. 1244 G. C. F. W. Ponitz, Fluwelen
singel 72, Gouda, naar Afd. R O T T E R D A M , ld. 
1292 A. H. Tammerijn, Baljuwstraat 36 A, Rotter
dam, naar Afd R O T T E R D A M , Vo. 1339 H. C. 
de Bruijn, Craneveldstr. 54, Venlo, naai I N 
DIVIDUEEL; Vo. 1403 J, J. Creusen, Muchcrveld
straat 100, Kerkrade. naai INDIVIDUEEL; 
ld. 1515 A. de Roo Sr., Ch. de Bourbonlaan 17, 
Rot t te rdam, naar Afd. R O T T E R D A M ; Gv 1547 
P. J. den Baars, Adm. de Ruy ter laan 1, Hilver
sum, naar Afd. SOEST, ld. 1625 A. J. de Ridder, 
Spangcnsekade 23, Rotterdam, Afd. R O T T E R D A M ; 
ld. 1813 D. Bosbaan, Snellmckstr. 12 A, Rotterdam, 
naar Afd. R O T T E R D A M , ld. 2172 A. Weevers, 
Karel Doorman=tr 145 B, Rot terdam, naar Afd. 
R O T T E R D A M ; Ze. 2629 Jac Draayer, Holendrecht
straat 17 I, Amsterdam, naar Afd. AMSTERDAM; 
Vo. 2805 A. van Lm, Saphatistraat 73, Amsterdam, 
naar INDIVIDUEEL; Ze. 2875 L. Broekhuizen, 
Nic. Beetsstraai 150II, Amsterdam, naar Afd. AM
STERDAM; Vn. 3394 N . van Lavieren, Skampstr. 
7 B I , Rot te rdam, naar Afd. R O T T E R D A M ; ld . 
3422 R. Reitsma, Stieltjesstr. 8, Emmeloord, naar 
Afd. KAMPEN; ld. 3628 E. J. F. Oehlers. v. Brakel
straat 6 A, Rot terdam, naar Afd. R O T T E R D A M ; 
Ze. 3666 G. Nieuwenhuis, Thorbeckestr . 82, Kam
pen naar Afd. KAMPEN; Vn. 3803 W. M. Knij
ncnburg, Deventersestraat 8, Scheveningen, naar Afd. 
DEN HAAG; Em. 3848 Mevr. G. NijhuisWieringa, 
Parklaan 3, Emmcn, naar INDIVIDUEEL; 
St. 3893 A. de Vlaming, ïsseltseveld 60 A, Amers
foort , naar Aid. AMERSFOORT; ld. 4266 R J. 
V. d. Oest, Aelbrechtsplein 2 A, Rot terdam, naar 
Afd R O T T E R D A M . 

Verandering van l idmaatschapsnummer: At . GM 80 
K. W. G. Deelen, Prins Frederiklaan 12, Amersfoort, 
wordt : At. JL, 8; Ze, G M . 77 W. H. N . H . Hoo
gcndoorn, Tesselschadestraat 31 , Zwolle, wordt: Ze. 
JL. 7. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS ..HOLLANDIA", AM
STERDAM. Secr.: A.. D. Aeijelts, Chur
chiUlaan 1751, AmsterdamZ. 2. 

Ledenvergadeni g op Vrijdag 28 Januari 1955 
te 20,15 uur in hotel „Krasnapolsky" , Warmoes
straat, Amsterdam. De veiling wordt gehouden van 
19.30—20.15 uur . 

AMSTEHDAMSCHE VEREENIGING 
„DE PHILATELIST". Secr.: P. W. Wap. 
Haarlemmermeerstraat 811, Amster
damW. 

Op DINSDAG 1 Februari 1955 zal de JAARVER
G A I J I  R I N G plaats vinden. Agenda en verslagen 
wüiden bekend gemaakt in , ,Am3terphita ' . De 
ruilavond wordt gehouden op Dinsdag ID februari 
a.s. De bijeenkomsten zijn in hotelcaterest. „Kras
napolsky", Warmoesstraat . Aanvang 20.00 uur, zaal 
open om half acht. 

Nieuwe leden: 466 J. J . de Bree, Overtoom 412 {, 
AmsterdamW., 467 j . C. van Koten, 2e Helmers
straat 25 I, AmsterdamW. ; 470 K. E. Traanberg, 
bpiegelgracht 15, Amste rdamC. ; 475 C. van ■* es
ten, Kl. Wittenburgers t r , 44 II , AmsterdamC. 

Candidaatleden: 4/7 J, van Nimwegen, p/a Van 
Ommeren Rijntankvaart , Rot terdam; 478 E. K. 
Poll, Schalkburgerstraat 38 III , AmsterdamO., 4/9 
A. H . Rut ten , J. de Louters t raat 134II, Amster
dam, 480 Ant. Bosch, Overbrakerweg 163, Amster
dam, 481 J. Roosendaal, Mulderstraatweg 53, Die
men. 

Bedanken per 3112'54: 295 J. Kmjn; 141 H . 
Idema; 359 G. Staphorst , 105 B. Schoofsj 110 M. 
Huis in ' t Veld, 426 J. H . Peters; 174 J. H . 
Wijnekus; 774 E. C. v. Groningen; 207 J. J. Koks; 
875 D . v. d. Stolk, 247 V. R. Cramer; 456 T h . 
Ruyte r ; 137 R. de Jong , 1098 G C. Blokland; 
37 j . F. Buys; 327 J.Heijnsdijk; 102 F. L. Stcgenga. 

Tot ons leedwezen moeten wij melding maken 
dat ons lid de heer J. Korte (591) is overleden. 

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

Jaarvergadering op Woensdag 26 Januari 1955, 
's avonds te 8 uur precies in de bovenzaal van 
CaféRest. „De Kleine B u r c h t " , Nieuwe Rijn 19, 
Leiden. 

Agenda voor de jaarvergadering: 1. Opening — 2. 
Notulen — 3. Mededelingen — 4. Ballotage — 5. 
Diverse jaarverslagen; a) jaarverslag van de secreta
ris, b) ld. van de penningmeester, c) id, van de 
adm. der londzendingen, d) id. van de jeugdafde
ling, e) ld. van de ru i lc lub , f) verslag van de fin. 
commissie, g) jaarverslag van de veihngcommissie — 
6. Bestuursverkiezing (candidatenhjsten in te die
nen bij de secretaris) — 7. Phil. nieuws — 8. Vei
ling — 9. Pauze met verlot ing — 10 Causerie of 
herscngymnastiek — 11, Rondvraag — 12. Sluiting, 
Na afloop gelegenheid to t ruilen. 

Nieuw l id: 411 J. Koome Jr . , Munnikensiraat 69, 
Leiden. 

Candidaatleden: 412 D . Gaasbeek, arts, Hogewoerd 
138, Leiden; 413 Mevr. D. de GrootVolkers, 
Oranjelaan 28, Oegstgeest; 402 Th. Verbiest, Hugo 
de Vriesstraat 48, Leiden; 403 B. W. Molyn, 
Kastanjekade 31, Leiden; 360 H. Vreeken, Rijns
burgerweg 121, Leiden. 

Afgeschreven: 141 A. B, Smehk; 396 C, B. M. 
V. d. Ende. 

Sectiehoofd: In de sectie Oegstgeest is aange
steld als sectiehoofd in plaats van de heer Harmsen, 
de heer C, Th. Maas, Emmalaan 16, Oegstgeest. 
Willen de leden in deze sectie hiervan goede nota 
nemen ' 

Cont r ibu t ie : De leden, welke nog niet hun con
tr ibut ie voor 1955 hebben gegireerd, worden ver
zocht dit voor 1 Febr. te doen daar na die datum 
de penningmeester de üdmaatschapskaarten aan de 
bank afgeeft, verhoogd met incassokosten. (Giro 
390926). 

Volgende vergadering: 23 Februari. 
Beursavond: Elke 2e Woensdag van de maand in 

Chem. School, Rapenburg 30. 
Jeugdafdeling: Elke i e Dinsdag van de maand in 

het V.C.F. Huis. 
(Vervolg op blz. 23). 
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zegel IS van G H a m e n te Tel Aviv De rasterdiepdruk 
werd verzorgd m de staatsdrukkeri j , te Hakirya in 
vellen van 20 zegels met 5 beschrijvende vignetten onder 
de benedenste r i j , kamtandmg 14, plaatnummer 87 

Een officiële eerste dag enveloppe werd hiertoe 
eveneens uitgegeven 

(De genoemde bond telt thans 13 000 leden die in 
7200 klassen onderwijs geven Het aantal leerlingen 
bedroeg einde 1953 ongeveer 220 000 die overeenkomstig 
de onderwijswet van i8 9—1949 verplicht onderwijs 
ontvangen ) 

Japan 
Het gebruikelijke nieuwjaar zegel zal dit jaar de af 

beelding geven van een kleine tamboer (pop) 

Jordanië (Het h a s h e m i t l s c h Koninkrijk van —) 
In aanvulling op de in ons Octobernummer op blz 

210 gemelde zegels verschenen op ig October jl nog de 
50 f 100 f en 200 f alle met afbeelding van de Moskee 
van Omar, 
de 500 f en I D met portret van konmg Hussein II en 
voor de luchtpost, 
de 25 35 40 50 100 en 150 ! met een gezicht op Jasrah 

Kameroen 
Het in ons vorige nummer op bïz 249 gemelde zegel 

uitgegeven ter gelegenheid van de 75ste verjaardag 
van Dr |amot bhjkt niet m de waarde van 40 f te zijn 
verschenen doch van 15 f Het verscheen het eerst op 
27 November jl te Douala 

Liberia. 
Ter herinnering aan de reis van de president van di t 

land naar de Ver Staten van Amerika verschenen enige 
zegels der luchtpostserie in gewijzigde kleur en met de 
toevoeging m de tekst van , Commemorating Presiden
t ial Visit U S A 1954 " Het zijn 
12 c oranje wegaanleg 
25 c ultramarijn vrijhaven van Monrovia 
35 c rose Diesel locomotief 
50 c lila vrijhaven van Monrovia 
70 c bru in , luchthaven Robertsport 

I $ William V S Tubman brug 

M o z a m b i q u e . 
Ter gelegenheid van de i e phi late lis tische tentoon

stelling van Manica en Sofala, welke te Beira werd 
gehouden van i—10 December jl verschenen 2 post
zegels in gelijke tekening van het wapen van Beira 
Het waren 
I E 50 blauw groen geel en rood 
3 E 50 geelbruin groen geel en rood 

Nicaraguay 
De in ons Septembernummer op blz 186 gemelde 

zegels verschenen niet zoals aanvankelijk aangekondigd 
op 12 October doch op 5 November il zulks door te late 
aflevering door de fabrikant 

N o o r d - B o r n e o 
De in ons Augustusnummer op blz 164 gemelde 

nieuwe serie postzegels met portret van Koningin Elisa
beth II werd nog aangevuld met de waarden 
X c roodbruin, de berg Kinafaalu 
8 c rood landkaart 

Reunion 
Wederom verschenen enkele Franse postzegels met 

gewijzigde waarde opdruk voor di t gebied nl 
1 f op 2 f wapen van Angoumois (Yv 1008) 
2 f op 6 f gezicht op Lourdes (Yv 976) 
6 f op 12 f Quimper (Yv 979) 
9 f op 18 f kasteel Chevemy (Yv 980) 
10 f op 20 f baai van Ajaccio (Yv 981) 

Spaanse ko loniën . 
Op 23 November jl verschenen ter gelegenheid van de 

, ,Dag van de Koloniale postzegel de volgende zegels 

Guinea . 
5 c + 5 0 chelone midas (groene schildpad) 

10 c + 5 C septo charias smithi (vis) 
15 c als 5 c 
60 c als 10 o 

Ifnl. 
5 c + 5 ' 

10 e - f 5 ' 
sph ima zygoema (vis) 
homarus gemmarus (kreeft) 

15 c als 3 c 
60 c als zo c 

Sahara . 
5 c + 5 c sparus auratus (vis) 

10 c 4- 5 c exocetus volitans (vliegende vis) 
15 c als 5 c 
60 c als 10 c 

Syrië 
In October ]1 verschenen voor de gewone post 

10 pi grijs man , vrouw en 2 kinderen in landschap 
(als reeds eerder verschenen 7 ^ pi) 

20 pi roselila man met machmerad bij fabriek (als 
reeds eerder verschenen 25 pO 
en voor de luchtpost 

10 pi roodbruin, postkantoor te Aleppo 
15 pi groen idem 

Thai land 
De Dag van de Verenigde Naties was hier aanleiding 

tot de uitgifte van een opdruk in rood van het jaar ta l 
1954 op het herdenkingszegel 1951 (Yv 279) donker
blauw en lichtblauw 

De koerserende serie voor gewone post werd nog aan
gevuld met de waarde i b 23 roodbruin 

Verenigde Nat i e s 
Op 9 Februari a s zullen ter ere van de ICAO (Intern 

burgerlijke luchtvaar t ver ) 2 postzegels verschijnen 
met afbeelding van een symbolische figuur (gevleugeld 
voorwerp) tegen de achtergrond van een landkaart De 
waarden zullen zijn 
3 c grijsblauw 
8 c karmijn 

Het ontwerp voor deze zegels is van Angel Medina ui t 
Uruguay 

Op I I Mei a s volgen dan 2 postzegels gewijd aan de 
UNESCO, beide met afbeelding van een soort tempel
aanzicht waarvan de lichtende pilaren het woord 
UNESCO vormen Deze zegels zullen eveneens in de 
waarden 3 c en 8 c zijn Het ontwerp voor deze zegels 
IS van G Hamori u i t Israé! die reeds meerdere zegels 
voor zijn land ontwierp 

LITERATUUR 

Postzegels vertellen door Max Buttner Uitgave 
van G W. Breughel, Stadhouderskade 149, Amstei-
dam-Z Prijs ƒ 7,50 

In gnjshnnen gebonden, de band alleen versierd met een 
echte, kleurige postzegel, en in een aardige losse omslag, 
welke duidelijk het karakter van het werk doet blijken, ver
scheen het door Max Buttner onder de titel „Romantik der 
Briefmarke" geschreven boek in de Nederlandse taal onder 
de boven gemelde titel In het formaat 19 X 26 cm maakt 
het geheel een prettige indruk, hetgeen nog wordt verhoogd 
door enige bladzijden met fraaie illustraties, nl 218 in getal, 
waarvan 68 in kleuren, die op het fraaie kunstdrukpapier 
de oorspronkelijke zegels aardig benaderen 

Zoals reeds uit de titel blijkt worden in het boek omtrent 
allerlei postzegels historische of toegedichte verhalen ten 
beste gegeven Geen zware lectuur dus, maar voor de lief
hebbers van postzegels een aangenaam kostje, smakelijk op
gediend en tevens onderhoudend en leerzaam Hoewel o i. 
iets buiten het feitelijke kader van het boek vallende, ver
heugde het ons toch hierin een en ander over het Neder
landse Postmuseum te 's-Gravenhage te lezen 

Het zou te ver voeren hier alle zegels te noemen welke de 
revue passeren, noch de hoofdstukken waarin zij worden 
behandeld, maar wij zijn er zeker van, dat ieder hoofdstuk 
de postzegelliefhebber zal interesseren Zowel vader-ver
zamelaar als zoontje, de beginnende veizamelaar, zij zullen 
be'den van dit boek genieten en misschien geniet moeder 
ook nog van de lectuur ter afwisseling van haar wekelijkse 
bibliotheek- of tijdschriftroman 

Jammei, dat wanneer dit nummer van ons blad verschijnt, 
de feestdagen, welke zich zo goed lenen voor een aardig 
presentje, al weer achter ons liggen, want wij hadden dit 
bock daartoe gaarne aanbevolen Maar al zijn deze dagen nu 
voorbij, ook zelfs 's zomers kunt u dit boek in de tas steken 
om het ergens rustig met genoegen te lezen 

Basutoland Some historical notes with special refe
rence to postal matters, by G. N. Gilbert. Uitgave van 

The Philatelic Federation of Southern, Africa P O. 
Box 375, Johannesburg (Z A) Prijs 2/6 portvrij 

Als een overdruk uit de „South African Philatelist" ver
scheen de daarin opgenomen artikelenreeks over bovenge
noemd onderwerp in de vorm van een boekje van 14 blad
zijden Maar hoe gering in omvang ook, de inhoud is het lezen 
meer dan waard Het hier te lande zeer weinig bekende ge
bied van Basoetoeland heeft een interessante postale geschie
denis, welke voor ons m hoofdzaak dateert sedert 18S3, nadat 
een 3-tal Franse missionarissen zich m dit gebied hebben 
gevestigd en er hun werk zijn begonnen De ontwikkeling 
van de postgeschiedenis wordt ons op heldere wijze voor
gezet en WIJ hebben eerbied voor de speurzin van de schrij
ver, die in allerlei oude geschriten naar bronnen voor zijn 
werk heeft gezocht, iets waarvan de literatuuilijst achter in 
het werk wel getuigt Ook het m gebruik komen van post
zegels in dit land (eerst veelal de zegels van Griqualand, 
zijnde de zegels van Kaap de Goede Hoop met opdruk van 
de letter G) en de bespreking van de latere eigen uitgiften 
voor dit gebied geven blijk van een degelijke studie De 
nimmer officieel erkende „Official" opdrukzegels worden 
eveneens behandeld en naar de hun toekomende plaats ver
wezen -(Een serie van 4 waarden, ongebruikt, kostte in Lon
den £ 1 000 en in Johannesburg bracht een dergelijke serie 
£ 800 op) 

Afstempeling van de verschillende kantoren worden even
eens uitvoerig behandeld Een toelichting op de diverse plaat
sen, hun namen en een chronologisch overzicht maken het 
geheel tot een klem maar degelijk wetenschappelijk werk 

Michel Briefmarken Katalog. Eviopa 1955. Verlag des 
Schwanenberger Album Eugen Berlin G m b H Anger-
torstr 2, München 5 Prijs DM 16,80 

Nog voor het intrede van 1955 vei scheen bovengenoemde 
catalogus Jammer, dat deze verschijning niet waf vroeger 
heeft plaats gehad, want wellicht hebben vele verzamelaars 
zich reeds een andere catalogus aangeschaft en de huidige 
prijzen weerhouden wel eens het aanschaffen van meer dan 
een werK Maar zij die zich de Michel-catalogus tot hun 
vriend en raadgever hebben gemaakt zullen wel geduldig 
hebben gewacht, omdat zij wisten, dat zij te zijner tijd iets 
goeds hadden te verwachten En hierin zullen zij zich zeker 
met deze nieuwe uitgifte niet beschaamd gevoelen Niet al-
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leen dat de omvang van het werk sedert de vorige uitgave 
met een aantal bladzijden (liefst maar 170!) en een zeer groot 
aantal illustraties is toegenomen, maar de inhoud is tevens 
belangrijk verbeterd. In de eerste plaats is daar de geheel 
gewijzigde prijsnotering. Alleen het hieraan verbonden werk 
rechtvaardigt al de wat latere verschijning. Werd nl. bij de 
vorige uitgave nog gerekend met de zgn. Michel Mark, thans 
is daarmede, nu de Deutsche Mark (DM) van de Bonds
republiek genoegzaam stabiel is, gebroken en de DM tot 
grondslag van de prijzen genomen. Dit blijkt al aanstonds 
uit de veel lagere cijfers van de prijzen, maar ook uit het 
feit, dat voor de oudere en nieuwe uitgiften geen afzonder
lijke berekening meer bestaat en de vroegere scheidingslijn 
daarmede is komen te vervallen. Wel is de zgn. catalogus
prijs gehandhaafd en niet de prijs waarvoor de zegels als 
regel kunnen worden gekocht in de handel. Dit is gedaan, 
omdat de catalogusprijs vrij stabiel blijft, terwijl de handels-
prijs vaak schommelingen vertoont, welke telkens wijzigin
gen noodzakelijk zouden maken. Thans kan deze laatste 
prijs door middel van een andere omrekeningskoers ge
makkelijk worden berekend, zonder dat de catalogus als 
richtlijn haar waarde verliest. De huidige omrekeningskoers 
komt neer op ongeveer de helft van de catalogusprijs. 

Behalve met de sedert de vorige uitgave verschenen 
nieuwe uitgiften is deze uitgave ook uitgebreid met de 
zegels van die gebieden waar gedurende de laatste wereld
oorlog Duitse oorlogs-uitgiften verschenen, zoals Albanië, 
België, Estland, Letland, Litauen en Macedoniën. 

Een voor vele catalogusgebruikers wel zeer aangename 
uitbreiding zal zeker ook zijn gelegen in de opname van 
afbeeldingen en bijzonderheden betreffende afstempelingen 
op de oud-Duitse staten, iets waarmede dit deel der catalogus 
tot een waar handboek voor Duitsland is geworden. Maar 
ook vele nieuwe mededelingen zijn opgenomen, waarvan wij 
als voorbeeld willen noemen hetgeen thans omtrent de Land-
post-Portomarken van Baden wordt gemeld, wat een duide
lijker inzicht in het gebruik dezer zegels geeft. En zo zijn er 
talloze aanvullingen en verbeteringen, te veel om deze alle
maal op te noemen. 

Het moet ons van het hart, dat vele vragen welke ons wel 
gesteld worden, zeker niet gedaan zouden zijn indien de 
vraagsteller over een Michel-catalogus beschikt zou hebben 
en met de uitgave 1955 zal dit zeker nog meer het geval zijn. 
Wij bevelen hen, die met ernst hun zegels bestuderen dan 
ook zeker aan deze nieuwe uitgifte niet over het hoofd te 
zien en zich zomogelijk een exemplaar aan te schaffen. 

Katalog over Norges Frimerker 1555. „Norgeskatalo-
gen". Norges F0rste Frimerke 100 ar. Jubileum uitgave 
van de Oslo Filatelistklubb. Prijs Kr. 7.—. Oplage 
4000 ex. 

Het is wel een bijzonder sympathieke geste van de Oslo 
Filatelistklubb om het eeuwfeest van de Noorse postzegel 
aan te wenden voor een fraaie, uitvoerige catalogus van de 
Noorse postzegels. Het is de 14e uitgave sedert de eerste van 
1929. Dat in de 25 jaren welke sedert dien zijn verstreken 
ook in Noorwegen de studie van de zegels van eigen land 
niet heeft stilgestaan, blijkt wel uit de gestadige groei van 
dit werk, dat thans als een boekwerk van 100 bladzijden, 
formaat 15 X 21 cm, het licht zag. Op fraai kunstdrukpapier 
komen de talloze afbeeldingen wel zeer goed tot hun recht 
en kunnen de speciaal-verzamelaars hun hart ophalen aan 
de uitstekende weergave van allerlei zeer kleine verschillen 
bij de diverse oudere uitgiften. Een uitstekende inleiding, 
zowel in het Noors als in de Engelse taal, gaat aan de feite
lijke catalogus vooraf, terwijl het geheel besloten wordt met 
een Noors-Engelse woordenlijst, welke het gebruik van dit 
werk wel zeer vergemakkelijkt voor hen die de Noorse taal 
niet machtig zijn. Al met al een boekwerkje, dat wij gaarne 
aanbevelen aan allen die op het gebied der Noorse zegels 
Iets meer willen weten dan in de Yvert staat vermeld. 

Persbericht No. 2 van de F.I.P. 
Ook de Federation Internationale de Philatelie is overge

gaan tot het uitgeven van persberichten teneinde de phila
telistische wereld beter op de hoogte te doen zijn van haar 
werkzaamheden. Het 2e, van December 1954 daterende pers
bericht (het Ie hebben wij nimmer ontvangen) geeft een ver
klaring waarom de BRAPEX III, welke tentoon.stelling dit 

jaar in Brazilië zou worden gehouden, geen doorgang vindt. 
Het gebouw waarin de tentoonstelling zou worden gehouden 
kan niet op tijd worden opgeleverd en een andere voldoende 
ruimte was niet aanwezig. Een bewering omtrent eisen welke 
de F.I.P. aan het tentoonstellingsbestuur zou hebben gesteld 
ten aanzien van 'liet aantal Jury-leden dat uit Europa af
komstig zou moeten zijn, wordt aan de hand van hot F.I.P.-
tentoonstellingsreglement volkomen weerlegd en de voor
zitter van een Duits postzegelgilde, die zulks in het gilde-
bericht had gepubliceerd, terecht gewezen. 

Voorts wordt nog medegedeeld waarom op de a.s. tentoon
stellingen „NORWEX 1955" en „Stockholmia 55", het aantal 
categorieën waarin kan worden ingezonden, beperkt is. Aan
gezien het oude F.I.P.-tentoonstellingsreglement nog voor 
beide tentoonstellingen van toepassing is, Is zulk een beper
king daarmede niet in strijd. Tevens wordt een opsomming 
gegeven van de categorieën welke nadien volgens het nieuwe 
reglement verplichtend zijn gesteld. 

Ten slotte wordt melding gemaakt van het feit, dat de 
heer Hermann Deniger te Frankfurt a. M. het Bondsver-
dienstkruis Ie klasse van Duitsland werd verleend. 

Schauhek-Album 804/904 en 804 V'904 V. Nederland 
en Overzeese Gebiedsdelen. Uitgave van Verlag C. F. 
Lücke, Leipzig. 0.5. 

Geheel bijgewerkt tot vrijwel de laatste uitgiften ver
schenen beide bovengemelde albums in de bekende Schau-
bek-uitgave, d.w.z. keurig verzorgd, goed gedrukt en met 
een mooie bladverdeling. De eerste gemelde album is een 
zgn. luxe-uitgave, met stevige goudbedrukte linnen klem
band en zwaar, houtvrij papier, in totaal 138 bladen, waarvan 
43 voor Nederland, 40 voor Ned. Indië (Indonesia en Jap. 
bezetting), 1 voor Nieuw Guinea, 26 voor Ned. Antillen (Cu
racao) en 28 voor Suriname. Met uitzondering van enkele 
nummers, welke feitelijk in een meer gespecialiseerde ver
zameling thuis behoren (zoals Java-hoogstaand, Java-kop-
staand en Bezit Buiten) is alleen voor die zegels een plaats 
ingeruimd welke in onze handelaren-catalogus als hoofd-
nummers zijn aangegeven. 

De tweede uitgave is een iets eenvoudiger uitvoering in 
gecartonneerde omslag met schroefsluiting en iets dunner, 
doch fraai houtvrij papier. De indeling is vrijwel overeen
komstig eerstgenoemde uitgave. 

Als wij een opmerking mogen maken, dan is dat geenszins 
als afkeuring bedoeld, maar wij zouden liever de titel ge
wijzigd zien nu de Ned. Antillen en Suriname zelfstandige 
delen van het Koninkrijk uitmaken. N. 

DIE BASLER TAUBE 
als regelmatig periodiek exit 

met een zwanenzang, die te denlten geeft! 
Op 1 Januari 1946 verraste de bekende Bazeler handelaar 

en veilinghouder Ernst Müller de philatelistische wereld, door 
zijn maandelijks offertenblad te vervangen door een maan
delijks philatelistisch tijdschrift „Die Baseier Taube". 

Negen jaar heeft de heer Müller sedertdien met zijn ex
quise tijdschrift de Philatelie trachten te dienen. Vele zeer 
lezenswaardige artikelen zijn er in die 9 jaar in zijn perio
diek verschenen en het zal vreemd zijn, dit tijdschrift straks 
niet meer regelmatig op onze schrijftafel te zien verschijnen. 

Nr. 12 van December 1954, het laatste nummer! En wat 
ViOor een nummer! Er staat hier een zwanenzang in, waar
van ik de Maandbladlezers het belangrijkste niet wil ont
houden. 

Van 1 Januari 1955 af staakt de lieer Müller n.I. zijn nieuw-
tjesdienst! Bravo, bravissimo! 

Waarom? Zie hier. wat hij schrijft: 
„Ik heb mijn taak als postzegelhandelaar steeds zo opge

vat, postzegels, die voor da post werkelijk noodzakelijk zijn, 
postzegels, die men ter jrankering nodig heeft, aan de ver
zamelaars te leveren en hun daarmee een plezier te bereiden. 
In de laatste 10 jaar werden echter niet slechts postzegels 
uitgegeven, die voor 'loerkelijke postale doeleinden nood
zakelijk waren, maar ook „postzegels" (let wel, dat de heer 
Müller dit woord tussen aanhalingstekens plaatst!) — men 
kan ook zeggen buitengewoon mooie en aantrekkelijke vig
netten — die uitsluitend op de verzamelaars waren toege
spitst en zeker niet in een zuiver postale behoefte voorzagen. 
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Ik handel graag m postzegels en ifc heb plezier in klassieke 
zegels en ook in postzegels van deze eeuw, mits ik weet, dat 
het werkelijk postzegels in de ware zin des woords zijn, die 
ter frankering of betaling van porti nodig zijn". 

Dat de heer Müller tot dit besluit niet „zo ;naar" is geko
men, zal een ieder, die zijn blad in de laatste jaren heeft ge
lezen, wel weten. 

Herhaaldelijk immers schreef hij artikelen, die zeer ge
kant waren tegen „de grote stroom van onnodige" nieuwtjes. 
Desondanks deed hij nog het volgende: 

„Voor tk mijn belangrijke besluit definitief nam, heb ik 
ook nog met enkele goede en prominente klavten contact 
opgenomen en om hun mening gevraagd. Op één enkele uit
zondering na, hebben allen mijn standpunt als volkomen 
juist bevonden. Er waren zelfs klanten bij, die mij bekenden: 
Herr Müller, u vergemakkelijkt mij het besluit, eindelijk eens 
op te houden en ik zal nu eenvoudig die postzegels verzame
len, die me uit de vorige en het begin van deze eeuw nog 
mankeren. Ook daarmee is het verzamelgebied voor mij nog 
meer dan groot genoeg!" 

Herr Müller, deze woorden zijn mij uit het hart gegrepen. 
Dat velen uwer collega's uw voorbeeld mogen volgen, is mijn 
innige wens! 

En u, Maandbladlezers? Wie uwer heeft de moed, om er 
ook een streep onder te zetten en in het vervolg alleen nog 
maar te verzamelen, postzegels, die in een werkelijk postale 
behoefte voorzien? U zult er zelf wel bij varen en de Phi
latelie een goede dienst bewijzen. 
Koog a/d Zaan, 27 December 1954. K. E. KÖNIG. 

^ TENTOONSTELLINGEN ^ 
THE NEW ZEALAND INTERNATIONAL STAMP 
EXHIBITION 1955. 

Van 16-22 Juli van dit jaar zal in de stadszaal in Queen-
street te Auckland een internationale postzegeltentoonstelling 
onder bovengenoemde naam worden gehouden. Volgens het 
eerste daarover verstrekte prospectus, dat ons van bevriende 
zijde werd toegezonden, wordt deze tentoonstelling georga
niseerd door de gezamenlijke philatelistische verenigingen 
en clubs in de provincie Auckland, waartoe een speciale 
tentoonstellingsvereniging werd ingesteld, zulks onder toe
zicht van de Bond van Philatelistische Verenigingen in 
Nieuw-Zeeland. 

De tentoonstelling vindt haar aanleiding in het feit, dat 
op 16 Juli 1854 de eerste postzegel van Nieuw-Zeeland ver
scheen. 
Koningin Elisabeth II heeft bereids toegezegd dat een deel 
uit de koninklijke verzameling aldaar zal worden tentoon
gesteld. Een speciaal postkantoor zal in het tentoonstellings
gebouw aanwezig zijn. De zegels zullen alleen bij kunstlicht 
worden geëxposeerd ter voorkoming van beschadiging door 
daglicht. De inzendingen P.T.T. van Nieuw-Zeeland en die 
van enige andere landen zullen in een afzonderlijk deel der 
tentoonstelling worden ondergebracht. 

De tentoonstelling staat onder, bescherming van de gou
verneur Lt. Gen. Sir Willoughby Norrie. 

Het adres luidt: P.O. Box 1932, Auckland CL. New Zea
land. 

STOCKHOLMIA '55. 
Wij ontvingen het tweede, fraai uitgevoerde prospectus 

van de Internationale Philatelistische tentoonstelling welke 
van 1-7 Juli 1955 te Stockholm zal worden gehouden ter her
denking van het eeuwfeest van de Zweedse postzegel. Zoals 
reeds eerder gemeld wordt deze tentoonstelling verzorgd 
door de Zweedse P.T.T. in samenwerking met de Zweedse 
Philatelisten Bond. Dit prospectus doet nadere mededelingen 
betreffende het Ere-comité, de jury, buitenlandse commis
sarissen e.a. Als jurylid vinden wij ook hier onze landgenoot 
Mr. W. S. Wolff de Beer gemeld. Ten overvloede herinneren 
wij er aan, dat voor Nederland de Bondsvoorzitter Jan 
Poulie, de Lairessestraat 46 te Amsterdam-Z. als commissaris 
voor deze tentoonstelling optreedt. 

Het grootste deel van hel prospectus wordt echter gevuld 

met foto's en beschrijvingen van landschap e.d. in Zweden, 
zodat het een mooie reclame voor dit land is. 

De medailles voor de bekroonde inzendingen zullen in 
goud, verguld-zilver, zilver en brons zijn. Het ontwerp hier
voor is van Dr. Carl Milles. Als middenfiguur prijkt een 
hardlopende boodschapper, die in de ene hand een zaken
brief en in de andere hand een minnebrief houdt. N. 

REGIONALE PHILATELISTISCHE TENTOONSTELLING, 
gehouden te Alkmaar, 21 November 1954. 

Op Zondag 21 November jl. vond in Alkmaar een tentoon
stelling plaats, waarop slechts 15 verzamelingen waren in
gezonden, maar deze 15 collecties waren dan ook de uitver
korenen van reeds eerder gehouden exposities in Den Helder, 
Hoorn, Castricum, Krommenie en Alkmaar. De afdelingen 
van de Ned. Ver. van Postzegelverzamelaars uit deze plaat
sen hadden, samen met de vereniging Den Helder, het ini
tiatief hiertoe genomen en hun opzet is wonderwel geslaagd. 

De bedoeling was om het peil van het verzamelen in 
Noord-Holland omhoog te brengen. Primair was dus niet de 
zeldzaamheid of kostbaarheid van bepaalde zegels; er werd 
speciaal gelet op de verzorging van de gehele inzending, de 
studie, daaraan besteed, de beschrijving en de opzet. Op deze 
wijze werd het vaak zo alles overheersende financiële aspect 
op de achtergrond gedrongen en werden de andere facetten 
van het verzamelen duidelijker belicht. 

Dank zij het aardige zaaltje en het prachtige tentoonstel
lingsmateriaal van de gemeente Alkmaar bood het geheel een 
zeer prettige aanblik. Daar het bezoek zeer bevredigend was, 
de onderlinge samenwerking uitstekend-en de medewerking 
van de pers boven alle lof verheven, moest deze dag wel een 
succesdag worden. 

De beoordelingscommissie, bestaande uit de heren P / J. M. 
Boel, D. J. G. Verzijden en P. Wittkämper, toonde zich ten 
zeerste voldaan en coristateerde een aanzienlijke vooruitgang 
na de vorige exposities in de kop van Noord-Holland. Het 
werd door de deelnemers zeer op prijs gesteld, dat van iedere 
inzending de mérites en de tekortkomingen v/erden vermeld. 

De volgende inzendingen werden bekroond: 
Nederland enz.: 1. J. P. Rosendaal (Castricum), Uitgave 

1852. 2. Th. Quant (Den Helder), Uitgave 1852. Met lof. 3. 
J. Tjeertes (Krommenie), Ned. Antillen enz. 

Andere landen: 1. Th. Quant (Den Helder), Kerkelijke 
Staat. 2. J. Lodder (Krommenie), Tsjecho-Slowakije. 3. J. W. 
London (Den Helder), Hongarije. 

Beeld verzamelingen: 1. H. Linden (Alkmaar), Dieren op 
postzegels. 2. G. Grobbe (Castricum), Muziek. 

Diversen: 1. A. Reurts (Castricum), Rode Kruis. Met feli-
cititie. 2. F. Heineman (Hoorn), Pro Juventute. 

Jeugd: 1. G. ten Broek (Krommenie), Israël. 2. C. Borst 
(Castricum), Weldadigheidszegels. J. p . L. 

-k BEELDVERZAMELEN ^ 
DERDE LIMBURGSE PHILATELISTENDAG. 
Eerste groots opgezette Beeldphilatelistische Tentoonstllling 

in NEDERLAND 
Van onze speciale verslaggever. 

Het is met stijgende bewondering voor het genomen ini
tiatief, dat wij hier een kort verslag laten volgen van een 
groots philatelistisch gebeuren, dat te Maastricht heeft plaats 
gehad. 

Bij de viering van de derde Limburgse philatelistendag op 
11 Dec. hadden de Limburgse Verenigingen: Brunssum-

s)d^' 
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Hoensbroek, Geleen, Heerlen, Maastricht, Roermond, Venlo 
en Weert op de dagen van 10, 11 en 12 Dec. in de Wijker 
Feestzaal de eerste Nederlandse tentoonstelling van Beeld-
philatelie georganiseerd, met het doel — zoals in de Gids 
vermeld — door het presenteren van dit nieuwe gebied, deze 
verzamelmethode in het brandpunt van de belangstelling te 
plaatsen en aldus de gelegenheid te openen tot bestudering 
van deze voor velen nog on- of weinig bekende verzamel-
manier en tot vorming van een zelfstandig oordeel. 

Vrijdagavond 10 December heette de heer Van de Ven alle 
aanwezigen hartelijk welkom inzonderheid de Voorzitter van 
de Nederlandse Bond, de heer Poulie, die met enkele andere 
bestuursleden van de Bond aanwezig was; de leden van het 
Ere-comité; de drie sprekers op de komende vergadering en 
het werkcomité. Hij wees voorts op het zeer bijzondere 
karakter van deze tentoonstelling en sprak de hoop uit, dat 
door dit pogen de beeldphilatelie in het algemeen op hoger 
plan zou kunnen worden gebracht. 

De heer Poulie nam daarop het woord; schetste op zeer 
markante wijze, hoe naar zijn mening beeldphilatelie kon 
worden beoefend, sprak over het essentiële verschil tussen 
de beide verzamelmethoden en liet niet na op de gevaren te 
wijzen van al te grote vrijheid bij het verzamelen en prees 
in treffende woorden het genomen initiatief van de Ver. 
Zuid-Limburg. Hij sprak de hoop uit, dat deze derde Lim
burgse philatelistendag in alle opzichten mocht slagen en 
uiting gevend aan zijn grote bewondering voor hetgeen de 
tentoonstelling bij vluchtig overzien hem had getoond, ver
wachtte hij, dat door het zien van eikaars werk, en door het 
oordeel van een internationale jury, deze, zo zeer te prijzen 
poging van Zuid-Limburg in grote mate zou bijdragen, ter 
verheldering en tot aanpassing aan de algemeen gestelde 
richtlijnen. Onder luid applaus van alle aanwezigen ver
klaarde hij de derde Limburgse philatelistendag voor ge
opend. 

Op Vrijdag 11 Dec. had de algemene vergadering plaats, 
die veel aanwezigen telde, al moet het ons van het hart, dat 
we toch enkele personen misten, wier afwezigheid v/el enige 
verwondering baarde. 

De eerste spreker was de heer Van Gurp uit Bergen op 
Zoom, voorzitter van St. Gabriel, die een zeer interessante 
causerie hield over „Het Christelijk Beeld in de Philatelie". 
Hij schetste in het kort de schoonheid van deze bijzondere 
zegels en hoe ze in onderling verband van diepe betekenis 
kunnen zijn. Hij wees er op, hoe deze tentoonstelling in opzet 
mede bedoeld was als sluiting van het Mariale jaar, zodat 
er vele inzendingen aanwezig waren van Mariale of religieuze 
inhoud. 

Als tweede spreker kwam Joh. Spoorenberg uit Breda, 
hoofdredacteur van de „Beeldphilatelist", die zou spreken 
over „De waarde van de Beeldphilatelie voor de Algemene 
Philatelie''. Hij slaagde er in, gedurende een half uur de 
vergadering te houden in de ban van zijn woord; het was zijn 
bijzondere visie, en ongewone betoogtrant, die mede met de 
woordkeus en eigen zinsbouw algemeen grote waardering 
vonden. 

Hierna kreeg de Zeer Eerw. Pater Joachim C. C. D. als 
derde spreker het woord, die op de hem eigen vlotte wijze 
sprak over „De opvoedkundige waarde van het postzegel-
verzamelen". Wie Pater Joachim kent, weet, hoe hij als 
begaafd redenaar zijn toehoorders weet te boeien en hoe hij, 
zo voor de vuist weg, steeds nieuwe verrassingen weet te 
brengen en nieuwe gezichtsvelden weet bloot te leggen. Deze 
in populaire trant, gebrachte causerie, fris en overtuigend, 
was een waardig slot aan de reeks voordrachten, die alle met 
de grootst mogelijke aandacht gevolgd waren. 

De heer van de Ven dankte alle sprekers op de hem eigen 
hartelijke wijze. 

Een afgevaardigde van de Vereniging „De Duitse Middel 
Rijn', die met het oog op het vergevorderde uur de ver
gadering moest verlaten, uitte zijn bewondering voor hetgeen 
de tentoonstelling gaf te zien, hij wenste alvorens heen te 
gaan de Vereniging Zuid-Limburg van harte geluk met het 
genomen initiatief, er aan toevoegende, dat vele bruggen 
tussen de volkeren waren gebroken, maar dat de Philate
listen bruggen wisten te slaan, die eeuwig bleven. 

Met een opwekkend woord om de volgende dag toch vooral 
veel belangstelling in de tentoonstelling te tonen sloot de 
heer Van de Ven deze mooie en zeer geslaagde vergadering. 

Het was vooral de Zondag dat de tentoonstelling veel ba-
zoekers trok. Op lange tafels lagen de inzendingen veilig 

onder glas. In totaal waren er 53 nummers, te weten: groep I 
Maria-zegels 7 inzendingen; groep II Christelijke motieven 
10 en groep III Overige groepen 36 inzendingen. 

De jury bestond uit de heren: 
H. Waltz, Saarbrücken; J. Jespers, Turnhout; P. v. d. Heyden, 
Eindhoven; J. Poulie, Amsterdam en Joh. Spoorenberg, Breda. 

Om deze tentoonstelling aantrekkelijk te maken en tevens 
om te beantwoorden aan het doel, dat men zich had gesteld, 
nl. door onderling contact te leren en zijn opinie te toetsen 
aan die van een erkende jury, werden aan deze tentoonstel
ling geen prijzen verbonden en werd ook geen kadergeld 
gevraagd. De jury heeft volgens de laatste richtlijnen van 
de F.I.P.C.O. de inzendingen beoordeeld en in punten ge
waardeerd, ledere inzender krijgt deze beoordeling en pun
tentelling toegezonden. (Juryleden dia ingezonden hadden 
zagen hun inzending zonder officiële beschouwing). 

Als bijzonderheid kan nog worden gemeld, dat de regio
nale omroep „Zuid-Limburg" een zeer interessant vraag
gesprek heeft uitgezonden met de heren Van de Ven, Van 
Gurp en Spoorenberg, waarbij ook nog een toevallige be
zoekster betrokken werd. 

Het zou stellig te veel ruimte vragen om een uitvoerig 
verslag van de tentoonstelling hier te laten volgen, zodat we 
ons bepalen tot publicatie van het Jury-verslag. 

Joh. S. 

Rapport van de Jury van de Eerste Beeldphxlatelistische 
Tentoonstelling op 10, 11 en 12 December 1954 ter gelegen
heid van de Derde Limburgse Philatelistendag te Maastricht. 
Bij het beoordelen der inzendingen heeft de Jury rekening 
gehouden met de nieuwste bepalingen van de F.I.P.C.O., 
welke tot heden voor het merendeel der inzenders onbekend 
waren. Men moet dus de beoordeling niet alleen zien als cri-
tiek, doch vooral als richtlijn voor de toekomstige ontwikke
ling van de Beeldphilatelie. Er werd beoordeeld naar de vol
gende maatstaven: 
1. Algemene indruk. Maximum 12 punten. 
2. Kwaliteit der zegels. Maximum 8 punten. 
3. Uitgebreidheid. Maximum 12 punten. 
4. Philatelistische kennis. Maximum 10 punten. 
5. Thematische bewerking en kennis van het onderwerp. 

Maximum 14 punten. 
6. Uitgewerkte studie van het motief. Maximum 6 punten. 

Het is de jury opgevallen, dat de meest voorkomende, on
juiste opvattingen betrekking hebben op de volgende punten: 
1. Een motiefverzameling behoort niet landsgewijze, noch in 

chronologische volgorde te worden opgezet, doch het mo
tief, dat in de verzameling wordt behandeld, moet de richt
lijn zijn. 

2. Een verzameling, die uitsluitend bestaat uit een opstelling 
der zegels naar motieven zonder verder thematische uit
werking, kan slechts als een basisverzameling worden be
schouwd, die nog verder behoort te worden uitgewerkt, 
alvorens ze tentoonstellingsrijp is. 

3. Verzamelingen, die op overdreven wijze van versieringen 
zijn voorzien, waardoor de postzegel niet meer op de voor
grond treedt, benevens die, waarop 1 blad slechts 1 of 2 
zegels worden getoond, zijn, hoe aantrekkelijk ook, niet 
geschikt voor een philatelistische tentoonstelling, doch 
zijn meer op hun plaats op tentoonstellingen van zuivere 
kunstbeoefening. 

4. In meerdere verzamelingen werd een thema behandeld, 
waarvoor slechts een gering aantal postzegels bestaat. 
Deze verzamelingen zijn min of meer wel volgens dezelfde 
richtlijnen beoordeeld, doch zouden, indien bekroningen 
toegekend hadden kunnen worden, hiervoor wegens hun 
geringe omvang niet in aanmerking zijn gekomen. 

5. Verzamelingen, welke alleen zegels bevatten van één land 
worden beschouwd als een uittreksel van een landenver-
zameling en kunnen daarom niet als thematische ver
zameling worden beoordeeld. 

Behaalde punten kunnen volgens onderstaande opstelling 
vergeleken worden met de er naast vermelde onderschei
dingen. Uit de beoordelingslijst, welke iedere inzender zal 
worden toegezonden, kan men constateren voor welk onder
deel, volgens de mening der Jury, de verzameling nog kan 
worden verbeterd. 
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A. 20—26 punten = voldoende = diploma (behaald door 
8 inzenders). 
B. 27—38 punt = goed = bronzen medaille (behaald door 
11 inzenders). 
C. 39—50 punten = zeer goed = zilveren medaille (behaald 
door 8 inzenders). 
D. 51—60 punten = uitstekend = verguld zilv. med. (niet 
behaald). 
E. 61—62 punten = meesterklasse = gouden medaille (niet 
behaald). 

Alle besluiten van de Jury zijn in volkomen eenstemmig
heid genomen. De Jury hoopt door haar arbeid een richting 
te hebben aangegeven voor de verdere ontwikkeling van de 
Nederlandse Beeidphilatelie, opdat deze in overeenstemming 
blijve, respectievelijk zal komen met de algemeen internatio
naal aangenomen richtlijnen. 

W. Walz, Saarbrücken 
P. Th. V. d. Heyden, Eindhoven 
J. Jespers, Turnhout 
Jan Poulie, Amsterdam 
Joh. Spoorenberg, Breda. 

Causerie over de eerste 100 postzegels van 
F i n l a n d , gehouden door Ir. E. J. de Veer. 

De eerste Finse Postzegels werden 1 Maart 1856 uitgegeven 
en wel 2 waarden: een 5 kopeken, blauw, voor brieven van 
1 Lot (13 gr.) tot een afstand van 125 Werst (= ca. 133 km) 
en een 10 kopeken, rood, voor verdere afstanden dan 125 
Werst (Yvert 1, 2). Over deze eerste uitgifte is heel wat te 
vertellen. De waarde luidt, om te beginnen, in de Russische 
munteenheid: de kopeke. Deze munt gold toen, beter gezegd, 
toen nog in Finland. Want 1856 was ook 't jaar van de vrede 
van Parijs die een einde aan de Krim-oorlog maakte welke 
voor Rusland nu niet zo'n succes was geworden. De Russ. 
roebel devalueerde sterk en in Finland werden grote ver
liezen geleden. Heel natuurlijk was dan ook de roep om een 
eigen munteenheid, maar zoiets stamp je niet uit de grond 
als je niet eens een eigen Munt etc. hebt. 't Zou dan ook tot 
1866 duren voor Finland een eigen munteenheid krijgt: de 
mark en de penni. In die tijd (eigenlijk tot 1917) stond 't 
groot-vorstendom Finland onder Russische overheersing: dit 
gelieve u steeds te bedenken. Rusland's eigen eerste postzegel 
dateert van 10 Dec. 1857; Finland was dus voor. 

De druk van die eerste 2 Finse zegels was primitief. Als 
papier nam men heel gewoon papier van diverse soort, dat 
men van 2 Finse papierfabrieken kocht. Dit papier sneed 
men in repen van 35 X 10 cm.; legde die reep onder een 
handpersje; keerde de reep na het bedrukken van de boven
kant om en drukte weer. Men had dan 2 rijen, ieder van 
10 zegels, welke rijen zegels t.o.v. elkaar op de kop stonden. 
Alle verticale paren zijn dus tête-bêche; horizontale téte-
bêche paren bestaan met; d.w.z. niet echt. Dat afdrukken 
vond plaats zonder voorafgaande markering van de reep. 
Vandaar 20 heel verschillende afstanden van die zegels 
onderling: 't is zelfs helemaal geen uitzondering dat ze ge
deeltelijk over elkaar werden gedrukt. Buitendien werd de 
verf op de matrijs zeer onregelmatig aangebracht; 't gevolg 
was een veelal nogal wisselende kleurintensiteit zelfs op één 
enkel zegel. Op de 10 Kop. in mijn verzameling kunt u dat 
duidelijk zien: de letters zijn donkerder dan 't wapen. Deze 
eerste uitgifte had ook een „geheimteken": bij de 5 Kop. 
een ruitvormige, witte vlek tussen kroon en wapenschild en 
bij de 10 Kop. op dezelfde plaats een kleine ronde parel. 
Bovendien een parel aan de uitlaat van iedere posthoorn. 
Bij de 5 Kop. onderscheidt men nu posthoorn met kleine 
parel (0,75 mm) en posthoorn met grote parel (p = 1 mm). 
De posthoornparel bij de 10 Kop. heeft altijd een 0 = 1 mm. 
In de officiële mededeling waarmee de zegels geïntroduceerd 
werden, staat nadrukkelijk dat ze met gom zouden worden 
voorzien. Hieraan heeft men zich echter NIET gehouden; 
't postkantoor gaf de zegels ongegomd af. 

In 1856 was het gebruik van postzegels geenszins verplicht; 
je kon dus ook toen een brief zonder zegels verzenden, waar
bij de ontvanger het port te betalen had. Eerst in 1858 zou 
het gebruik van postzegels verplicht worden gesteld. Van de 
post in die tijd moet u zich trouwens niet een al te mooie 
voorstelling maken. Men had ca. 36 poststations, die door, 
niet al te vaak rijdende, postkoetsen verbonden waren. De 

post werd niet thuis bezorgd; aan het poststation hing een 
lijst van aangekomen brieven en daar moest men ook zijn 
brieven afleveren. Wel is waar bezorgden privé-ondernemin-
gen veelal dit werk, maar dat kostte weer extra geld. 't Is 
dan ook niet te verwonderen, dat naast de Rijkspost ook 
diverse private stadsposten floreerden, die eigen zegels uit
gaven, welke heden ten dage ook ijverig verzameld worden. 

De postzegels werden in de grote kantoren afgestempeld, 
meest plaatsnaam in rechthoek. De kleine kantoren hadden 
geen stempel en gebruikten penvernietiging in kruisvorm. 
In 1858 werd voorgeschreven èn stempel èn inktkruis. Na 
1858 komen cirkelstempels met plaatsnaam voor. Tenslotte 
wil ik u nog de oplaagcijfers noemen: 5 Kop. 96500; 10 Kop. 
169561. In 1861/'62 werden de niet verkochte vellen verbrand. 

Al zou over die eerste uitgifte nog heel veel te zeggen zijn, 
zo stap ik daar nu toch van af om over te gaan tot de uit
gifte van 1860, ook bestaande uit een 5 en 10 Kop., ook ge
maakt door de graveur Mellgreen, maar nu getand. Als ik 
zeg getand, dan weet u 't wel; daar begint de misère, het is 
ook geen tanding, maar een echte doorsteek en wel met een 
staalapparaatje, waarvan de snede onderbroken was Men 
wilde een vel en niet losse zegels overhouden en na de door
steek hingen de zegels door papierbrugjes in de doorsteek 
nog net aan elkaar. Zegels met alle tanden ongeschonden 
moeten dus zeldzaam zijn. Men gebruikte nu 2 verschillende 
staalsnijders: bij de eerste is de tanddiepte 1% mm; bij de 
tweede 1% mm. Ook bij deze doorsteek was geen markering; 
prima gecentreerde stukken zijn dan ook al weer zeldzaam. 

De druk is boekdruk. Werd de eerste uitgifte door de een 
of andere ambtenaar met zijn handstempelmachientje in de 
zg. „expeditie van financiën" geproduceerd, deze tweede uit
gifte wordt normaal gedrukt in de „Drukkerij van de 
Keizerlijke Senaat" en dan later doorstoken en gegomd. 

En dan komt in 1866 de uitgifte in penni en mark. Sinds 
1860 was de eigen valuta ingevoerd; de eerste bankbiljetten 
verschenen in 1863; in 1864 het kleingeld en nu in '66 de 
postzegels. De verplichting Russisch geld aan te moeten 
nemen was in 1865 voor bankpapier en in 1866 voor klein
geld opgeheven en sindsdien verdween al heel snel het Rus
sisch geld uit Finland. Behalve de 5 en 10 P. verschijnt een 
8, 20 en 40 P. en de Mark (Yvert 5-10). Deze uitgifte is een 
mer ä boire. Begmnen we maar weer met de doorsteek. Twee 
hebben we al leren kennen, nl. met diepten van 1,1/1,5 mm 
en van 1,6/1,9 mm. Nu komen er, als deze 2 doorsteekmesjes 
stomp zijn er 2 bij, nl. 2,0/2,5 mm en 1,5/1,7 mm, waarvan 
de vorm echter anders is. Had mes 1 een halve cirkelvoi'm, 
mes 4 heeft een „spatel"vorm. Men kent echter mengtan-
dingen, b.v. Dl en D4 en ook 3 zijden de ene doorsteek en 
de 4e de andere; verder dubbele doorsteek. Prima doorstoken 
stukken zijn duur, soms hebben ze de 4-voudige waarde. Men 
zij gewaarschuwd voor de tandartsen, die stukken aan tan
den aanzetten, wat bijna niet te zien is. Voor de 5, 8 en 10 
Pennies gebruikte men de platen van de 1860 uitgifte, terwijl 
voor de 20, 40 P. en 1 MK nieuwe cliché's gemaakt werden. 
Bij deze uitgiften zou ik nog op de grote kleurverschillen 
willen wijzen. Die kleurverschillen zijn zó enorm dat de 
kleur van de rose 40 P. b.v. soms sterk op 't bruinlila van 
de 5 P. lijkt. Van foutdrukken is hier echter geen sprake. 
Ook wat de papiersoort betreft wemelt deze uitgifte van 
variaties. Interessant is nog dat op de 1 MK (No. 10), de 
waarde niet alleen in het Fins en Russisch, maar ook in het 
Zweeds voorkomt (MARKKA). 

In 1874 komt de posthervorming. Tarieven worden uit
sluitend op het gewicht gebaseerd en dus niet meer ook op 
de afstand. De tarieven voor Rusland en voor het buitenland 
worden volgens de Berner conventie doorgevoerd In die 
jaren was de Russische invloed aan het tanen en men durfde 
het aan op de nieuwe serie de naam van het land te drukken: 
Finland-Suomi en de waarde-aanduiding in het Russisch 
weg te laten. De frankeerwaarde komt dan ook alleen in het 
Fins en in het Zweeds nog voor. Aan de oude waarden wordt 
toegevoegd een 32 Penni (gewone brief voor Rusland) en een 
2 Penni (drukwerk). Deze uitgifte is philatelistisch gezien 
buitengewoon interessant (Yvert 13-20). Ze werd verzorgd 
door 3 drukkerijen: 1 Deense en 2 Finse. De Kopenhagener 
druk (32 Penni) is door de tanding 14 :13% te onderscheiden; 
de 2 Finse drukkerijen door de tanding 11, resp. 12%. Deze 
uitgifte wemelt van kleurverschillen, de 5 en 25 P. komen 
ook voor met oplosbare cosine kleuren. Interessant is deze 
uitgifte ook voor de stempelverzamelaar. Naast oude plaat-
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stempels verschijnen nieuwe; veel stomme stempels, franco 
stempel in kastje, sterstempels in vele vormen, schepen
stempels etc. Een groot speciaalgebied dat in Finland sterk 
wordt beakkerd. 

Als de „Weltpostverein" (1884) er toe overgaat kleuren 
voor bepaalde zegels voor te schrijven, moet Finland zijn 
kleuren veranderen. Het tarief voor een buitenlandse brief 
wordt 25 P., ook voor Rusland: de 32 P. verdwijnt en er komt 
een blauwe 25 P.; de bruine 10 P. voor een binnenlandse 
brief moet rood worden enz. Zo zien we in 1885 de Finse 
zegels in de officiële kleuren van de Weltpost (Yv. 2127), 
maar tevens geeft men een 5 en 10 MK uit: twee thans moei
lijk verkrijgbare en dure" zegels. 

In 1889 wordt Rusland weer aggressiever en men vervangt 
de koerserende serie door een nieuwe in zelfde tekening, 
maar de waarde en naam zijn weer in het Russisch en het 
Fins (Yv. 2835), de naam ook nog in het Zweeds. De cliché's 
komen uit Kopenhagen, maar de druk vindt in Helsingfors 
plaats. De 2e periode van de Finse philatelic komt in zicht; 
Rusland laat zich krachtiger gelden. 

12 Juni 1890 wordt de Finse Rijkspost een afdeling van 
de Russische Rijkspost. Russisch geld moet voor de volle 
waarde worden geaccepteerd. De oude postzegels met het 
Finse wapen mochten niet meer voor buitenlandse post ge
bruikt worden. In 1891 worden dan ook de Russische post
zegels in Finland ingevoerd, wel is waar met een klein onder
scheidingsteken: de kringetjes met punt (Yv. 3648). Deze 
cirkeltjes dienden voor controledoeleinden. De zegels luidden 
in Rubel en Kopeke; werden in Petersburg gedrukt. 

Het Finse volk bleef echter voor haar binnenlandse post 
de voorkeur aan haar zegels met wapen geven; de Russische 
zegels met cirkeltjes werden practisch alleen door in Fin
land wonende Russen gebruikt. Dit moest mis gaan en het 
ging mis. In 1901, 14 Januari, werd het gebruik van de oude 
Finse zegels met wapen verboden; men trok de Russische 
zegels met cirkeltjes uit het verkeer terug en de stoere Fin
nen hadden in het vervolg hun post met de gehate Russische 
zegels te beplakken. Alleen voor het binnenlands verkeer 
werden enige Russische zegels met waardeaanduiding in 
Pennie en Mark nog getolereerd. Het is interessant te zien hoe 

■ de Finnen voor het behoud van hun nationale zegels gestre
den hebben. Toen do schroeven door de Russen sterker aan
gedraaid werden, ging men in 1895 de randen van de 1889 
uitgifte met watermerk in Finse en Zweedse taal voorzien. 
Wel is waar alleen de randen. (Deze drukken hebben de 
tanding 4 X 13). Een watermerk had men tot toen in Finland 
niet gekend; de Russische zegels met cirkeltjes hadden na
tuurlijk wel watermerk, nl. de bekende gegolfde lijnen. Men 
ziet bovendien hoe de gehele organisatie van de Finse poste
rijen precieser en correcter wordt: men gaat papier van één 
bepaalde druk'ierij gebruiken; men wil precies weten wat 

■men maakt en wat het publiek gebruikt. De drukkerij ver
andert zelfs van naam; de organisatie wordt straf en ge
preciseerd in de hoop door een voorbeeldige dienst nog on
afhankelijkheid te redden. Maar het mocht niet baten. Zo ge
zegd 14 Januari 1901 is het uit, definitief uit. Geen zegels 
met Fins wapen mogen meer worden gebruikt, dus niet meer 
in binnenlands postverkeer. En er verschijnt óp de brieven 
het bekende rouwzegel zonder frankeerwaarde, het zwarte 
zegel met nog eenmaal het wapen, nog eenmaal Finland
Suomi. Men plakte de rouwzegels op de adreszijde; de ver
plichte Russische zegels met kringetjes aan de achterzijde, 
maar natuurlijk duurde dit maar vreselijk kort. Deze brie
ven, zo gefrankeerd, zijn zo waardevol, dat ze subiet als 
falsificatie op de markt verschenen. 

De 3e periode van het Finse postwezen is aangebroken; 
19011917. Uitsluitend Russische zegels zonder enig onder
scheidingsteken voor correspondentie met Rusland en het 
bui'enlard; voor het binnenlands verkeer Russische zegels 
met Finse waarde in Mark en Penni. Natuurlijk kon men ook 
voor het binnenland Russische zegels gebruiken. De Finse 
posterijen zijn nu als een dependence van het Russische 
Ministerie van Binnenl. Zaken te beschouwen. Maar de strijd 
gaf men niet op. Getolereerd waren dus Russische zegels met 
Finse waarde voor het binnenland. Die moest men hebben, 
hoe eerder hoe liever. Cliché's kon het snelst de fa. Tilg
man & Co in Kopenhagen leveren. Men stuurde Fins papier 
naar Kopenhagen, wilde die zegels coüte qui coüte vóór 
14 Januari 1901 hebben. 
 December 1900 stuurde men het papier; steendruk ging 

sneller dan boekdruk, dus steendruk. Hiervoor moest het 
Finse papier echter gekrijt worden en zo ontstond de litlio
grafische druk op'krijtpapier van 1901 (Yvert 4953). Alleen 
de 10 MK (Yv. 54) werd als boakdruk vervaardigd, dat bleek 
te gaan op gekrijt papier. Midden Januari 1901 kon men aan 
de Finse postkantoren Russische zegels met Finse waarde
aanduiding krijgen!! 

In herfst 1901 kwamen de definitieve platen uit Berlijn. 
Van die platen werd toen, al naar behoefte, de boekdruk
uitgifte gemaakt (Yv. 5560). De Tilgmann en de Berlijner 
druk is vrij gemakkelijk te onderscheiden. Bij de 10 Mark, 
die beide in boekdruk zijn, wordt het al moeilijker, tenminste 
herhaaldelijk werd de 10 MK van de boekdruk uit Berlijn 
(de goedkoopste) aangeboden als de boekdruk van Tilgmann. 
De zaak is iets gecompliceerder omdat er eigenlijk 4 drukken 
zijn (voor de 10 MK 2), maar daar zal ik maar niet verder 
op in gaan. 

In 1911 krijgt Rusland nieuwe zegels, Finland moet mee. 
De zegels worden weer in Helsingfors in boekdruk gemaakt; 
weliswaar in tanding 14 (Yv. 6165). Voor het binnenland 
mogen nog zegels met Penniaanduiding worden gebruikt. 
De tekening van de 10 MK was niet veranderd; het type 
blijft dus zo, maar nu met 14% lijntanding. 

En dan komt 1917: het Russische Keizerrijk valt inéén. In 
Finland laat men er geen gras over groeien. Een commissie 
waarin vertegenwoordigers van de post, de verzamelaars, de 
drukkerij en de kunst (prof. Saardinen) hebben voor een 
zegel in nieuwe uitvoering te zorgen. En de zegels zijn er: 
1 October 1917 (Yv. 6682). Ik ga nu in sneltreinvaart verder. 
In 1918 vlucht de Finse regering voor de Bolsjewieken naar 
Wasa, in het Noorden van Finland: Wasa nooduitgifte (Yv. 
8390), die aan de uitgifte van October 1917 doet denken. 
Deze Wasauitgifle was in één maand klaar; lijkt wel is waar 
veel op de tekening van prof. Saardinen. De Wasa nooduitgifte 
is echter een lithografie. Ze was niet aangemeld in Bern en 
dus eigenlijlv voor het buitenland niet geldig. Tot zover de 
eerste 100 zegels van Finland. U zult het mij niet euvel dui
den dat ik de sinds 1919 verder uitgegeven 300 zegels niet 
even nauwgezet behandel. Het wordt een lawine. Zegelbeeld, 
watermerk, kleuren, ze wisselen herhaaldelijk. Series her
inneringszegels aan de herwonnen vrijheid, de stichting van 
de haven Abo, aan de in L856 uitgegeven eerste postzegels 
(na 75 jaar); aan skikampioenschappen, zegels ter ere van 
de president Ryti en maarschalk Mannerheim, Ie president; 
zegels voor de jeugd, de boer, de Finse bijbel, herovering 
Wiborg ('41), de bosbouw, de U.P.U., het volkslied. Univer
siteit, enfin, noem maar op, maar bovenal een groot aantal 
series ten bate van het Rode Kruis (een 20tal). En zelfs een 

•4 jaar door de Yvert genegeerd zegel voor de Postzegelten
toonstelling in Helsinki (Yv. 343a) (12 M. groen). Mag ik het 
hierbij laten? In vogelvlucht heb il̂  u een blik willen laten 
slaan op het interessante, mooie en pakkende verzamelgebied 
dat het onverwoestbare Suomi is. Geen strafport; 3 aeros; 
7 militaire zegels. 

Een vraag, heb ik gemerkt, zweeft u op de lippen: Hoe 
kom ik aan al die wijsheid? Het antwoord is simpel: uit de 
literatuur. Over elk verzamelgebied bestaat tegenwoordig 
een geweldige literatuur: er van kennis nemen betekent 
veel en veel meer genot van zijn verzameling hebben. 

Als dit praatje over de Finse postzegels u er toe zou kun
nen brengen ook eens naar een boek over uw verzamelgebied 
te grijpen, dan is mijn causerie van dubbel nut geweest. 

PHILATELISTISCH LEVEN IN INDONESIA. 
Brief van een philatelist in Ind. 

Zoals overal ter wereld, bevinden zich ook in Indonesië na
tuurlek Philatelisten. Deze zijn over de gehele archipel ver
spreid en grotere groepen zijn geconcentreerd in de steden 
zoals o.a. Surabaia, Djakarta, Medan enz. Vanzelfsprekend 
hebben deze verzamelaars zich reeds ver voor de oorlog ge
organiseerd en zijn er verschillende philatelistische vereni
gingen opgericht. Hiervan zijn er op dit moment — voor zo
ver mij bekend — nog een tweetal in stand. Het aantal ge
registreerde leden bedraagt ongeveer 1500 en als men daar
bij de uitgestrektheid van het land m aanmerking neemt 
(groter dan Europa), dan zal men beseffen, dat dit aantal 
maar zeer klein is. Daarnaast lopen er nog een 500tal Phi
latelisten rond, die zich om een of andere red«n niet hebben 
aangesloten. Van de 1500 leden is verreweg het grootste aan
tal Nederlanders, vervolgens Chinezen, een kleine groep In
donesiërs en nog enkele Amerikanen, Engelsen, Fransen en 
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Arabieren. Opvallend is he t kleine aantal Indonesische leden. 
Hiervoor zijn verschillende direct aanwijsbare oorzaken t e 
vinden, waarop wij hier niet willen ingaan. 

Gelukkig doen de , ,Jeugd-afdelingen" van de verschillende 
verenigings-afdelingen ui ts tekend werk, met het gevolg, d a t 
het aan ta l jeugdleden, dat hoofdzakelijk uit Indonesische 
kinderen bes taa t , groot is. Zij tonen een levendige belang
stelling en worden postzegel-minded gemaakt . Ui te raard vor
men zij de gronds lag voor een latere generatie en het is zeer 
verfieugend te cons ta teren da t de belangstelling een s te rk 
stijgende lijn ver toont . O.a. is dit wel gebleken op de eerste 
na-oorlogse tentoonstel l ing welke in 1953 werd gehouden. 
Vier dagen wa ren de zalen propvol en het succes was zeer 
onverwacht en groot . Gedurende 1955 zal wederom een ten
toonstelling worden georganiseerd. 

Van de grote verenigingen zetelt het Hoofdbestuur in Dja
k a r t a en zijn er verschillende afdelingen |;-evormd in de an
dere steden w a a r voldoende verzamelaars aanv/ezig zijn. In 
de talloze kleine plaatsjes en op de ondernemingen zi t ten 
natuurlijk ook verzamelaars , welke echter rechtstre-eks onder 
dit hoofdbestuur ressorteren. 

Vanwege de grote afstanden heeft het contact dan ook 
meesta l schriftelijk plaats , met het gevolg, da t he t secreta
r iaa t en de administrat ie steeds druk werk hebben. Aange
zien alle werkzaamheden, in de vrije tijd dienen te geschieden, 
moeten derhalve de bestuursleden zich vele opofferingen ge
troosten en zijn deze baant jes niet aantrekkeli jk. Met ver
eende krach ten wordt voor de leden een maandblad ui tge
geven. 

(Wordt vervolgd). 

(Vervolg van blz. 16). 

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

Nieuwe leden: Afd. Arnhem: 811 G. Th . Dijkstra, 
Hertogstraat 26, A r n h e m ; 812 J. P, Timmermans, 
Herrogstraat la , Arnhem; 813 G. A. Swagers, 
Raapopseweg 78, Arnhem. 

Afd. Ede: 787 J. J. te Riet , Ketelstraat 2, Ede; 
788 J. Ondersta] , Dep . Veib. Dienst, Elias Beek
mankazerne, Ede; 789 J. W. van Nek, Verlengde 
Maanderwcg 88, Ede, 790 H. Wijfjes, Verlengde 
Maanderweg 168, Ede. 

Afd. Velp: 692 P . H . Oostervink, Graaf O t to -
straat 37, Velp. 

Afd. Zutphen: 653 K. Scholten, Lammerstraat 31, 
Zutphcn. 

Buitenlid: 794 G. de Feijter, Helsinkistraat 19, 
Oostbuig (Zeel.). 

Geschorst: 315 H . Muller (Afd. Arnhem) en 629 
P. R. Scherpenhuizen (Afd. Zutphen). 

Afgevoerd: 714 H . Cornelissen (Afd. Nijmegen). 
Verandering van afdeling: Van Afd. Arnhem naar 

Afd. Nijmegen: 157 J. M, J. W. van Dam, Zieker-
straat 39, Nijmegen; Van Afd. Arnhem naar Buiten-
leden: 46. N , Kramer, Itahaanseweg 2a, Doorwerth 
en 683 J. de Waal , Menenkamp 21c (Zuidwïjk), 
Rotterdam-Zuid 

Dies-vergadering: Deze zal worden gehouden op 
Zaterdagmiddag 12 Febr. 1955; na afloop een on
derlinge ruil- en veiÜngavond. Agenda van de ver
gadering en verdere bijzonderheden zullen tijdig aan 
alle leden worden toegezonden. Houd t thans reeds 
12 Februari vrij voor De G'lobe. 

Afd. Arnhem (secr. H . L. }. Weidema, Mesdag
laan 40, Arnhem): Bijeenkomst op Woensdag 2 
Febr. 1955, half acht in Nationaal , Bakkerstraat, 
Arnhem; op deze avond wederom veiling. 

Afd, Ede (secr. J. W . Sundermann, Grotestr. 78, 
Ede): Bijeenkomst op Woensdag 2 Febr. 1955, acht 
uur in Hotel De Wereld te Wageningen; vermoede
lijk een Potter-veil ing. 

Afd. Nijmegen (secr. A. M. Vleggaar, Oude Mo
lenweg 240, Nijmegen): Bijeenkomst iedere vierde 
Dinsdag van de maand. He t penningmeesterschap 
van de Afdeling is overgegaan van de heer J. F. J. 
Jansen op de heer J. H . M. Muijsson, Hengstdalse-
weg 157, Nijmegen; het gironummer blijft 531321. 

Afd. Velp (secr C . W. M. Baans, Enkweg 18, 
Velp): Bijeenkomst op Zaterdag 29 Jan. 1955 acht 
uur in het N.H.V. -gebouw. Stationsstraat 5, Velp. 

Afd. Zutphen (secr. D . J. Nagel, Rozenhoflaan 24, 
Zutphen): Bijeenkomsten op Vrijdag 2-1 Jan., Woens
dag 2 F e b \ en Vrijdag 18 Febr. 1955 in He t Hof 
van Flodorf, Hal ters t raat 22, Zutphen. 

PHILATELISTEN-VERENIGING 
„GRONINGEN". Secr.: J. C. Scheffer. 
De Ranitzstraat 11, Groningen. 

Nieuwe leden: 97 H . F. van Munsum, Jan Lutma-
straat 21, Groningen; 105 P. M. Baalman, Dr. D. 
Bosstraat 4a, Groningen; 128 F. C. Timmer, Gr int -
weg 78, Winschoten; 282 J. D . Neuteboom, E. E. 
Stolperlaan 24, Veendam; 285 H . W. v. d. Wijk, 
E. E. Stolperlaan 22, Veendam; 292 H. op de Dijk, 
Kerkstraat 34, Veendam; 295 J. Prins Lange Leegte 
164, Veendam; 302 ] . I. C. Vogel, Poststraat 43, 
Wildervank; 303 Mevr. J, A. Niemeijer-Visser, 
J.B.Laan 61, Veendam; 304 J. Smit, Kerkstraat 39, 
Veendam; 305 H. Middeljans, Burg. Bosscherstraat 
53, Veendam; 307 H. N . Kölling, Boven Oosterdicp 
40, Veendam; 308 J. Weijer, Torenstraat 12, Veen
dam; 309 J. Knol, Boven Oosterdiep I, Veendam; 
310 H. H. Heres, Boven Oosterdiep 101, Veendam; 
311 N . H . Rolling, Boven Oosterdiep 92, Veendam; 

312 H . Dontje, Kerkstraat 29 1, Veendam; 314 K. 
de Groot , Boven Westerdiep 51 I, Veendam; 315 
R. L. de Graaft, Stolperlaan 17, Veendam; 318 H . 
Gort , Lange Leegte 8, Veendam; 319 K. Jongepier, 
Kerkstraat 52 c. Veendam. 

Bedankt: 11 A. H . Slot, Meppel; 33 J. J. Beek
man, Groningen; 47 B. F. Drenth , Oude Pekela; 
114 H . Hajema, Paterswolde; 163 E. F. de Maar, 
Groningen; 166 Dr H. Huizenga, Assen; 225 H . 
Eckhart , Groningen; 230 H. Weits, Groningen. 

Candidaatleden: J. M. Minnema, 59 A, Murmer-
woude; B. Hardenberg, Scheepswerf kade 61, Stads
kanaal. 

Vergadering: 24 Januari 1955. 
Contributie 1955: Verzoeke te voldoen op giro-

no. 552363 t .n.v. Penningmeester Phil . Ver. „ G r o 
ningen". Bedrag ƒ 5,—. 

POSTZEGELVERENIGING „HILVER
SUM E N OMSTREKEN". Secr.: A. W. 
Ebrecht, Oude Amersfoortseweg 116, 
Hilversum. Tel. K 2950-3521. 

Voorgesteld als l id: C. ten Boom, Surinamelaan 
15, HiKersum; Dr L. G. Heeringa, Vosmaerlaan 59, 
Hilversum; Mej. A. M. van de Poll, Ploegstraat 123, 
Amsterdam. 

Aangenomen als lid: 535 M. Halkema. 
Wederom toegetreden als l id: 237 A. Hagen, Kie

vitsweg 13, Apeldoorn. 
Overleden: 317 J. H . Dijkhuizen. 
Bedankt als lid per 1 Januari 1955: 224 N . Ver

maak; 291 J. Hellinga; 345 Mej. F. Har tsuiker ; 
397 P. A. R. V. d. PoU; 421 J B. Koov; 451 ] . F. 
Har twig; 452 C. Kamphorst ; 481 I. Kriek; 490 K. 
V. Blijenburgh; 491 H. F. Hanewald; 499 H . Cle
ments. 

Onze Jaarvergadering wordt gehouden op Woens
dag 19 Januari a.s. in de Openbare Leeszaal aan de 
's-Gravelandseweg te Hilversum. Gratis verloting! 
Alle aanwezige leden, en zij, die tijdig bericht van 
verhindering aan de secretaris hebben gezonden, 
ontvangen een prijsde). In verband met de uitge
breide agenda van deze vergadering worden de 
leden verzocht tijdig (half acht) aanwezig te zijn, 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTI
SCHE VEREENIGING „OP HOOP VAN 
ZEGELS", HAARLEM. Secr. M. W. v. d. 
Koog, Leidsevaart 129, Heemstede. 

Candidaatleden: 149 M. C. M. Puts , Nassaulaan 
64 A rd., Haarlem; 228 J. Schijveschuurder, Wester
houtstraat 35, Haarlem. 

Bedankt per 1 Maart 1955: 526 G. v. Eek. 
Algemene Vergadering: Maandagavond 3 uur , 24 

Januari a.s. in Gebouw Cultura , Jansstraat 83, Haar 
lem. Lezing door de heer C. v. Veencnda«', Am
sterdam, onderwerp ,,Enige opmerkingen over 
Bceldphijatelie". 

' s-HERTOGENBOSSCHE VERENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 

Secr.: Mr H. J. Bernsen, Aartshertogen
laan 275, Den Bosch. 

Nieuwe leden: De in het Decembernummer van 
dit blad vermelde candidaatleden, behalve J. H . C. 
W. Wevers, die zijn aanmelding introk wegens ver
huizing. 

Candidaatl ld: Mej. M. C. A. Remmers, Rijksweg 
E 92, Hin tham (gem. Rosmalen). 

Bedankt m.i.v. I Januari 1955: E. N . M. Ko
ning; A. M. Grijsbach. 

De maandvergadering zal worden gehouden op 
Woensdag 19 Januari 1955 te 8 uur in Hotel ,,Cen
t r a l " , Markt 51, Den Bosch. Convocaties worden 
de leden toegezonden. 

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

Bijeenkomsten: 2e Dinsdag van elke maand Café-
Rest. ,,Du N o r d " , Bergweg 313 (ingang Bergsingel 
228) te Rot te rdam-N. Aanvang 20.00 uur . 

NIEUWE PHILATELISTEN VERENI
GING N.P.V. Secr.: J. H. F re rks , Kers
laan 10, Hoogezand. 

Vergadering op Donderdag 27 Januari 1955, des 
avonds 8 uur in Café-Restaurant ,,Suisse", Heere
straat te Groningen, 

Alle leden worden dringend verzocht deze belang
rijke vergadering te willen bijwonen. Verloting. 

Bedankt: H . Rugge, Hoogezand; A. J. Wever, 
Hoogezand; G. Broekman, Utrecht . 

AMSTERDAMSE SPORTVERENIGING 
„S.H.E.L.L.": Secr. N. J. van D eijck. 
Badhuisweg 3, Amsterdam. Tel. 61234. 

Nieuwe leden: M. L. van Druten, Lindelaan 73, 
Rijswijk; D. van Zoonen, Lindelaan 73, Rijswijk. 

Bedankt: J. R. v. d. Bij, Amsterdam-W.; J. Aarts , 
Amsterdam. 

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

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

WASSENAARSE POSTZEGELCLUB. 
Secr.esse: Mevr. D. Waalkens van der 
Goes, S torm van 's-Gravesandeweg 21, 
Wassenaar. 

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

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DORDRECHT". 

Secr.: J . Dingemans, Helmerstr . l l fd . , 
Dordrecht. 

Vergaderingen: Ledenvergadering laatste Woens
dag van 02 maand; ruil- en koopavond op de 
Woensdag 14 dagen daarna. Beide in het C.J.M.V.-
gebouw, Burg. de Raadtsingel te Dordrecht om 
20.30 uur . 

POSTZEGELCLUB „DE KRING". Secr.: 
K. Kouwenberg, Tesselschadelaan 110, 
Den Haag. 

Betalingen rondz.verkeer, contr . enz. op giro 
549032 t .n.v. de penningm. van de P.Z.C. ,,De 
Kr ing" . 

De bijeenkomsten in Februari zï^n: Maandag 7 
(TAARVERGADERING) en Woensdag 23 in ons 
clublokaal aan de Elandstraat 194a, aanvang 20.00 
uur . Ruilen, veilen, verloten, en:e. 'Vrijdag 25 Fe
bruari bestuursvergadering. 

Nieuwe leden: 113 A. Spanjaard, Ant . Duyck-
straat l lSa, Den Haag; 2 A. Withaar , Beeklaan 446, 
Den Haag; 105 D. W. v. Rhenen, Jan Wapstraat 
154, Den Haag; 47 Mej. A. H . C. Jansen, Ful ton-
straat 76, Den Haag. 

Bedankt: 7. G. W. Michon; 16 G. W. v. Aspe-
ren; 25 W. P. A. v. Dam; 30 A. v. Gemund; 56 
G, C. V. Kordenoordt ; 75 W. J. Nijland, Amster-
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dam 76 A Langeweg, 115 J M van Dungen Vol 
kei ( N B r ) , 146 M A Suzan, 153 J Groot 166 
M H Sarton, 170 G Szegedi 

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

Afvoeren 133 D W van Rhenen, 275 H v d 
Stok 272 D Arnold, 253 O A von Konigslow, 
225 C Boekestein, 213 L W SiUens, 76 K v d 
Lely 

Nieuwe leden 59 M C F v d Valk Juliana-
laan 100, Delft 83 J C Joosse, Vhelandseweg 10, 
Pijnacker 86 K ' t Ha r t , Lijsterbeslaan 84, Delft, 
88 J T h Tuijtel, Timorst raat 33 Delft 

Overleden 183 H J Hartwijk 

STICHTING PHILATELISTENKRING 
AMSTERDAM, S P A Secr P Veer
man , Patroclosst raat 9, Amsterdam 

Bijeenkomsten m Januari 1955 26 Januari ver
enigingsavond. Februari 1955 9 Februari , societeits-
avond 

Bedankt N C Jorritsma Zandvoort 

POSTZEGEL VEREENIGING 
,GORINCHEM & OMSTREKEN" 

Secr D J Hakker t J r , Oosterstraat 16, 
Gormchem 

Nieuwe leden v Nederveen Meerkerk, Rumpt , 
J L Livain, A v Leijenburgstr 13 a, Gorcum, 
A Busé, B 94, Hardinxveld, J Brouwer, W v d 
Veldenstr 17, Gorcum 

Adsp h d J W Buse, Parallelweg „de Krekel , 
Hardinxveld 

Bedankt J de Ridder, Gorcum J Regout, 
Vugh t , J Murenbeeld, Gorcum, D J E Nolten, 
Gorcum, W Bos, Gorcum, J W Eekhout Gor 
cum, C H de Hoog Gorcum B Houtkamp, 
Gorcum H Welters, Gorcum J Koster, Sliedrecht 

PHILATELISTEN VERENIGING 
„AMERSFOORT" Secr P E Bos, Vol
t a s t r aa t 27, Amersfoort Tel 5551 

Nieuwe leden A N C F Keijzer, Mr Heems
kerklaan 37, „De T e r p " A 14, Amersfoort J T 
van Barneveld Beetslaan 32, Soestdijk, J Hilhorst , 
Vredenhofstraat 28, Soestdijk 

Bedankt J J van Zwieten en S van Leeuwen, 
beide te Amersfoort 

Eerstvolgende bijeenkomst op Dinsdag 25 Januari 
1953 des a\onds te 8 15 uur in de bovenvoorzaal 
van Cafe Rest Van Ouds De Wapenroem' , 
Utrechtsestraat te Amersfoort 

Februari bijeenkomst op Dinsdag 22 Februari 1955 
des avonds te 8 15 uur in de benedenachterzaal van 
Hotel Monopole ' , Stationsplein te Amersfoort 

POSTZEGELVERENIGING „ROOSEN
DAAL" Secr A J H Sauter, Engelse
laan 11, Roosendaal 

Bedankt W Haringcaspel Roosendaal 
Geroyeerd wegens wanbetaling J de Wolf, Tele

visiestraat 22, Roosendaal 

PERSONEELS VERENIGING WERK
SPOOR, AMSTERDAM Secr J Kui
per, Nieuweweg 24 III , Amsterdam-O 

Bedankt A Decxop, Amsterdam O , P Tielen-
burg Amsterdam 

Nieuw lid J Betz, v Hogendorpstraat 295 II, 
Amsterdam W 

Xichtsiewêdiwêgen 
Uit onze serie zichtboekjes zijn nu ter 
verzending gereed 

Europa, 
Overzee 

nagenoeg alle landen 

van Argentinië tot Venezuela 

Engeise Koloniëtê alle landen van oud 
tot nieuw 

Indien U ons opgeeft voor welke groep 
U belangstelling hebt zenden wij U 
gaarne een aantal cahiers ter inzage 
Gelieve bij aanvrage enige referenties 
bij te voegen 

POSTZEGELHANDEL G. KEISER & Z O O N N.V. 
PASSAGE 25-27 - DEN HAAG 
GIRO 4262 - TELEF 112438 

On%e Nieuwtßesdienst 
Een abonnement op deze dienst biedt thans veel voordelen 
Ie U behoeft U alleen te abonneren voor de landen of gebieden die U 

verzamelt, mits U geen abonnement geeft voor slechts één land 
2e Retourzendingen worden geaccepteerd mits binnen 8 dagen na ontvangst 

van onze zendingen 
3e Doordat wij het meeste direct uit de landen van oorsprong importeren, 

zijn onze prijzen zeer aantrekkelijk 
4e Doordat de speculatie in postzegels en vooral in nieuwe uitgaven nu 

geheel afgelopen is komen er nu steeds nieuwe uitgaven die goed ' 
blijken te zijn De nieuwe uitgave van thans kan de zeldzaamheid van 
morgen zijn Behalve „liefhebberij * dus ook een geldbelegging 
Neemt een proef en stelt U zich met ons in verbinding Wilt U event 
geen abonnement nemen vraagt dan geregeld toezending van onze 
R O T A R Y aanbiedingen die eenmaal tn de 2 maanden verschijnen 
Vraagt toezendmg van de juist verschenen Januari aanbieding waarin 
veel koopjes nieuwtjes etc geoffreerd zijn 

Interesseert U zich voor KILO's? Wij hebben een grote sortering met veel 
NIEUWE soorten O p aanvraag zenden wij U een interessante offerte 

WIJ VRAGEN TE KOOP 
Gewone Hollandse kilo s è ƒ 2,— 
Goede Europa collecties en goede Europa series 

AUF DER HEIDE'S Postzegelhandel 
HILVERSUM, Surinamelaan 31 Giro 1700 Tel 4323, Hoofdkantoor 
AMSTERDAM N Z Voorburgwal 151 bi) de Paleisstraat Tel 47103, Filiaal 

Alban 
1 7 
8/14 
36 
37/43 
44/49 

België 
1/4 
5 
6/7 
12/13 
15/23 
26/27 

ie 

ƒ 5 -
8 — 
1 — 
7,25 
4 25 

2 75 
17 50 
2 75 
3 75 

gebr 27 — 
6 50 

1 Bulgarije 
1/4 
5/11 

11.50 
7 — 

LUCHTPOST ongebruikt 
12/14 f 37,50 
19/30 12 50 
37/49 3,25 
51 0,35 
53 0 60 
54/55 0 95 

Denemarken 
1/5 gebr 30 — 

Estland 
1 1 — 
2 2,50 
3 5,— 
4 3,25 
5 8 75 
Griekenland 
5/7 6 50 

1 Uw mancolijst naar 

5/7 gebr ƒ 
40/49 

Hongarije 
1/2 
3/5 
6/11 
12/23 
24/25 
26/34 

Italië 
113/121 
123/128 

Letland 
6/7 
16/20 
21/24 onge 

6 50 
30 — 

2,75 
0,70 
1,20 
8,50 

15,— 
37,50 

1,75 
1,50 

4,50 
10,— 
8 — 

Montenegro 
18/23 ƒ 

Rusland 
38/40 gebr 

Zweden 
1/3 
7 

Zwitserland 
1 
35 
36/9 
40 
41 
44 

Postzegelhandel Philadelphia 
Kruisweg 

J M 
43 — HAARLEM 

Bank Amsterdamsche 

GOSSE 
- Tel 1551! 

Bank N V , 
— Giro 135793 
Haarle m 

2 25 

5,— 
9 — 

4 50 
16 50 

30 — 
2 50 
5,25 
3,25 
3,25 
2 25 

5pecia/e aanbieding 
Portugal nieuw 
Stichting St Pauls** 
IJsland Ms/^/* 

215/ * * 

L P " / . * * 

Zwitserland 
Pro Patria * 
Pro Juventute** 
Bolivia nieuw 
Landb herv lOW** 

f 2 35 
- 3 50 
- 1 25 
- 3 25 

- 1 55 
- 155 

- 6 50 

Bolivia LP *Vs** 
Brazilië ^^s/so** 
Basketball 
Tamandere/ 

Caxias** lOW 
Costa Rica UPU** 
Italië UPU** 
Triest B UPU** 
Sp MaroccoUPU** 
Paraguay UPU** 
176/ * * /80 

f 165 
2 75 

- 0 25 

- 0 75 
- 1,25 
- 0 70 

13 50 
25 — 

- 5 50 
- 2 50 

Goed verzorgde zichtzendingen o a Nederland en 
O G Duitsland en Kol Oostenrijk Frankrijk en 
Kol Luxemburg Scandinavië Zwitserland Be
werking mancohjsten, nieuuities der meeste landen 

POSTZEGELHANDEL H. KROESKE 
Oude Kijk m 't jatstraat 18 Groningen 



Catalogue for our next Auction • Sale 

21-31 January 1 9 5 5 in ZÜRICH 

wi l l be kcnt free of charge to everybody seriously interested 
in rare stamps. Break-up of different Specialized collections: 

Collection of D r a Z I I His Excellency Jose Joaquim Lima Moniz 
de Aragao 

Collection of Mexico Ki ng Faruk of Egypt 

Collection of P h l i i p p i n C S Mr X Y 

Collection of Lombardy-Venetia 
Dr. Walter Meier 

C O R I N P H I L A Bahnhofstrasse 76 Z U R I C H 
(Switzerland) 

/ 



NEDERLAND 

wmmrmmmm mmm BLOK N O . 35«e POSTFRIS 
7% en 2<A et 
PIm. 30 blokken uitgegeven 
Prijs netto f 400,—. 
Zeer lage prijs voor deze grote zeldzaamheid* 

BLOK V A N N O . 404. POSTFRIS 
2'/^ et, geel, foutdruk, met rand van 't vel. Het 
enigste bestaande blok. Unicum. Prijs op 
aanvraag. 

■ > 

1 Yi cent, 
Foutdruk 
Postfris. 

BLOK 
roodvio 
Inplaats 

N O 

let. 

171 

van cent een. Schaars. 1 
Prijs slechts f 17,50 netto. 

immmrtmmmwmfmm 

iMII 

■ • f W W V V W T V ^ 

S U R I N A M E 
Postfris 

No. 245 f. Dubbele opdruk 
waarvan één kopstaand. 
1 Va op 7% cent, slechts 
100 stuks uitgegeven w;ar

van de meeste naar de Ver. 
Staten zijn gegaan. Prijs 
netto f 175,— 

Nog slechts een paar voorradig zoals bovenstaand 
cliché met afwi)kende foutieve opdruk 1, 1 mplaats 
van l'/a, IV2 P«"" P^ar hoogst zeldzaam f 400.— 
netto, en nog slechts 2 losse ex. voorhanden met 
de afwijkende fout 1, 1 inplaats van 1^2, ^Va 
prijs f 225.— netto. 

pvmvpwwwvwi 

Hiü lü i iü i i 
F O U T D R U K N O 404. POSTFRIS. 
2Va cent, geel, zonder opdruk, slechts 20,ex. 
uitgegeven, waarvan 2 ex. minder mooi. 
Prijs f 1600,— met rand van 't vel. Zonder 
rand van 't vel ƒ1550.—. 

netto prijzen 

F O U T D R U K PORTZEGEL POSTFRIS 

No. 48a. f ent in plaats van cent. 

3 {c)cnt in prima frachtblok van 9 ex. f 175,— 
In blok van 4 „ 160,— 
Los exemplaar 125,— 

netto pnjzen 

0 II 

> 4l 6 

9 # 
4 ia 

» « 
• » 

1* « 

m^M 

• 

t 

■ 

« « c o « * '  . *««»• . 

1 

1 
< 

Algehele opruiming 
DE KORTING blijft tot 30 Apri l geldig 

Bijzonder lage prijzen 
Bovendien bij aankoop vanat t 10.— nog 10% korting die bij elke bestelling in m.ndering gebracht kan worden. 

NEDERLAND 
1007 No. 

No. 
No. 
No. 
No. 
No 
No. 
No 

1869 Nn 

9 
9 

10 20 ., 
10 20 „ 
11 25 „ 
11 25 „ 
12 50 „ 
12 50 „ 
14 1 , 

15 et Type 
15 ,. ,. 

4,75 
5,50 
3,— 
4,— 

12,50 
16,50 
24,— 
30,— 

No. 16 1 /^ et rose 
No. 17 2 ., geel 
No. 18 2% .. violet 
No. 25 22/,,, bl.jr. 

1872 No. 27 50 „ geelbruin 
No. 28 1 GId. gr. viol. 
No. 29 2 / , GId. rood 
en blauw 
No. 41a 22'/, et groen 

1891 No. 43 50 Cl I geelbr. 

5,50 
1,60 
9,— 
4,25 
0,70 
3,25 

14,— 
1,50 
2,— 

No. 44 
No. 44 
No. 45 
blauw . 
No. 45 

1 GId. gr. vio'et 
vol stempel 
2% GId. rood en 

vol stempel 
No. 45A wijnrood en bl. 
No. 47 
olijfg. 
No. 48 
r.br. 

1 GId. br. en 

5 GId. br.gr. en 

f 7 , 
„ 5,50 

„ 17,50 
„ 14,— 
„ 20,— 

„ 3,75 

.. 40,— 

1913 No. 93* 10 et gr. zw. 
No. 94* 12'/, et blauw 
No 95* 20 et bruin 
No 96 25 bt. blauw 
No. 99» 2% GId. d. viol 
No. 100 5 GId. geel 

1919 No. 102103 opdrukken 
1924 No 142 7/ , et» of 0 
1926» 199202 Kind 

19?*3 2 et v e t ; w/m 

f 0,30 
, 0,45 

, 0.80 
, 15,— 
, 4,50 
, 0,40 
, 0,40 
,. 1,75 
„ 1 20 

1 a i K l ) E R I , A » I > (prima gebruikt) 
5.19/43 ƒ 0,40 
545/50 1,90 
556/57 0,15 
558/62 0,80 
563/67 0,85 
568/72 0,65 
573/76 1,20 
578/82 0,80 

583/86 ƒ 0,20 
587/90 2 — 
591/95 0,80 
597/601 0,90 
604/08 1,10 
609/13 0,90 
28 3,25 
98 2,25 

R. 57/70 ƒ 5,25 
in paren 12,— 
R. 71,73 7,50 
R. 74/77 5,50 
R. 78/81 1,63 
R, 82/85 1,50 
R, 86/89 2,— 
R. 90/93 3,25 

Betaling m. bestell, of onder rembours . Orders beneden / 
T E KOOP GEVR. SERIES N E D E R L . & O . G. Aanb 
worden p. o. beantwoord. Jun ior -Cat . '54 (Ned. Sc O.G. 

l^edt-rlandse P o s I z e g e J h a n d e l A. M. IX. 
N.Z Voorburgwal 316 - AIMSTER DAM-C. 

R. 94/97 ƒ 3,25 
R. 98/101 3,25 
R. 71/101 25,— 
in paren 57,50 
blokken 125.— 
D. 9/15 5,50 
D. 16/19 3,50 
D. 20'24 O.tO 
5,— porti ext ia . 

cdingen met pri|S 
Ir. p p. / 1,16. 

T. ff. R r o e k e 
PoMairo I6S:9S 

Sapo-Phil Het van ouds bekende wasmiddel voor 
postzegels is thans ook in Neder
land verkri-jgbaar. 

Sapo-Phil verwildert alle vuil en zelfs inktpotlood, geeft de 
postzegels een fris uiterlijk en werkt preparerend. De prijs is 
./ 1,— per pakje en waar niet ter plaatse verkrijgbaar, ont -
v.in};t U een pakje franco na s tor t ing van het bedrag op girono. 
495.5S0 of toe7cnding van ƒ 1,— in postzegels. 

Alleitt-lmporteui 
F a F . J a c o b s o h n Linnaeusparkweg 91 - Amsterdam-O. 

http://br.gr


N o 200a 5 et v e r t w / m „ 
1927 N o 203207 D i e r e n t u i n f 
1928 N o 220222 3 St. 
1931* N o 236 7 0 c t 
1933* N o 252254 3 St. 

N o 256 ^2'^ c t V r e d e 
1934 N o 267» 6 c t g n j s 
1935 N o 277 12^^ c t b lauw 

N o 278 6  f 4 ct b r u m 
N o 282 1 2 7 , c t K i n d 

1936 N o 287288» U t r e c h t 
N o 293»295» Jamboree 

1937 N o 296299 Z o m e r 
N o 300304 K i n d 

1938 N o 305309 Z o m e r 
N o 310312 Jubi le 
N o 313317 K i n d 

1939 318322 Z o m e r 
N o 327331 K i n d 

1940 N o 332345 560 ct 
N o 347349 2 ' / ,  1 0 G l d 
N o 346*349» pos t fns 110 
Gid 
N o 346* 1 G I d 
N o 350355 Z o m e r 
N o 374 3JB K i n d 

1941 N o 392396 Z o m e r 
N o 397401 K i n d 

1948 N o 499*500* K o n W i l h „ 
N o 501*502* K o n Jul 
N o 503»507* K i n d 
N o 516* 12 ct 1e u i tgave 
oranje rood „ 

1949 N o 533*536* R Kru i s 
1950 N o 545*550* Z o m e r 

N o 556*557 h e r d e n k i n g „ 
N o 558*562* K i n d 

1951 563*567* Z o m e r 
N o 568*572* K i n d 

1952 573*576*v Riebeeck 
N o 577* 10 ct M i j n w e r k e r „ 
N o 583*586* 220 c t 
N o 587590 T e n t o o n s t e l l „ 

G e s t e m p . : R o l t a n d i n g e n 
1925 N o 6 5 c t g r o e n „ 

N o 9 9 ct r o o d o r „ 
N o 10 10 ct I r o o d „ 
N o 11 12 ' / , c t hiarose 
N o 13 20 ct d o n k b lauw „ 
N o 14 25 ct o l i j f g roen „ 
N o 14 vol Stempel „ 
N o 18 60 ct v io le t 
N o 19 m/w 2 c t o r a n j e „ 
N o 20 3 ct g r o e n „ 
N o 21 4 ct b lauw 
N o 25 10 ct r o o d 
N o 30 3 5 c t o l i j f b r u i n „ 
N o 31 40 ct b r u i n 
N o 33 J4 ct gr i js 4z i jd ig „ 
N o 34 1 ct r o o d „ 
N o 35 1 V^ c t r o o d v i o l e t „ 
N o 36 2 ct r o o d o r a n j e „ 
N o 37 2 % ct g roen „ 
N o 39 4 c t blauw „ 
N o 40 5 c t g r o e n „ 
N o 43 7% , r o o d 
N o 45 10 „ v i o l e t 
N o 48 15 „ b lauw 
N o 51 25 „ o h j f g r . 
N o 55 50 „ vo l St 

O n g d s t e m p e l d e r o l t a n d . : 
N o 1 2/w 1 c t r o o d 

3 N o 
N o 
N o 
N o 
N o 
Idem paar 
N o 9 
N o 11 
N o 13 
N o 15 
N o 18 

2 / , 
3 
i 
5 
6 

9 
1 2 / , 
20 
30 
60 

g r e e n 
g r e e n 

„ b l a u w 
„ g r o e n 
„ b r u i n 

ct r o r a n j e 
„ l i l a rose 
„ d,b l 

d h la 
„ v i o l e t 

0,50 
2,75 
0,25 
3 , — 
0,50 
0,75 
0,25 
0,45 
0,65 
0,65 
0,85 
0,50 
0,65 
0,55 
0,75 
0,20 
0,50 
0,80 
0,75 
0,40 
7,50 

2 6 , — 
1 , — 
0,80 
0,40 
0,20 
0,20 
0,40 
0,40 
0,65 

0,65 
1 , — 
1,75 
0,40 
1,15 
1,15 
1 , — 
1 , — 
0,15 
0,60 
1,60 

0,25 
0,25 
1,35 
0,25 
0,35 
6 25 
4,75 
0,75 
0,07 
0,15 
0,15 
0,15 
0.45 
2.50 
0,05 
0,03 
0,03 
0,22 
0,03 
0,07 
0,07 
0,08 
0,18 
0,25 
0,50 
2,10 

0,14 
0,14 
2,50 
0,50 
0,45 

11,50 
2 5 , — 

0,30 
0,45 
0,65 
1,25 
1,50 

No 19 m/w 2 
No 20 3 
No 21 4 
No 22 5 
No 23 6 
No 25 10 
No 26 15 

„ oranje 
ct groen 
„ blauw 
„ groen 
„ brum 
„ rood 
, blauw 

No 27 22/ , „ bruin 
No 29 30 
No 30 35 
No 31 40 

„ d hla 
„ olijfbr 
„ brum 

No 33 4zijdig y, ct grijs 
No 34 1 ct 
No 35 1 / , „ 
No 36 2 „ 
No 37 2 / , „ 
No 38 3 „ 
No 39 4 „ 
No 40 5 „ 
No 41 6 „ 
No 42 7 / , „ 
No 43 7 / , „ 
No 44 9 „ 
No 45 10 „ 
No 46 12/ , „ 
No 4712/ , „ 
No 4815 „ 
No 4915 „ 
No 50 20 „ 
No 51 25 „ 
No 52 27J^ „ 
No 53 30 „ 
No 54 40 „ 
Ne 55 50 „ 
No 56 60 „ 

rood 
r violet 
r oranje 
groen 
groen 
blauw 
groen 
r bruin 
Blok 
„ 

en ° 
„ 
,, 
,, 
,, 
„ 
,, 
,, 
,, 
,, 2ziidige hoek Rolt. 

No 57 'l,cti gr i js 

f 0,12 
„ 0,25 
,. 0,25 
„ 0,38 
 0,50 
» 0,50 
„ 1.30 
, 0,75 
„ 1,40 
„ 1 30 
„ 3,— 
„ 0,06 
„ 0,06 
„ 0,07 
„ 0,25 
„ 0,25 
„ 0,20 
„ 0,20 
, 0,20 
„ 0,25 
„ 1.50 
„ 1,10 
„ 1,80 
, 1,80 
„ 30,— 
„ 1,80 
„ 2,50 
„ 1,80 
 5,— 
» 5,— 
 3,— 
„ 7,50 
„ 7 50 
„ 16,50 
„ 14,— 

„ 0,10 
1 
1/, 
2 
2'/. 
3 
4 
5 
6 

rood 
v io le t 
oran je 
groen 
g roen 
b lauw 
g roen 
b r u i n 
Violet 
d b lauw 
o h j f b r u i n 
d hla 

N o 58 
N o 59 
N o 60 
N o 61 
N o 62 
N o 63 
N o 64 
N o 65 
N o 6 6 1 0 
N o 67 20 
N o 68 21 
N o 69 30 

1925 N o 71—73 K i n d 
In paren 

1926 N o 74—77 K m d 
In paren 

1927 N o 78—81 Kind 
In paren 

1929 N o 82—85 K i n d 
In b lokken 

1930 N o 86—89 Kind 
1931 N o 90—93 Kind 

In paren 
1932 N o 94—97 K m d 

In paren 
1933 N o 98—101 Kind 

L U C H T P O S T 
1 9 2 1 * N o 1*—3* 
1928* N o 4 * — 5 * 
1929* o f N o 6 1 / , G l d . 

N o 7* 41/2 Gld 
N o 7° 4 / , G l d 
N o 8° 7 / , G l d 
N o 9 * 3 6 c t 

P o r t z e g e l s 
1870 N o 1 5 ct b r u i n 

N o 2 10 „ b lauw 
1881 N o 8 1 2 / , „ H I T 

Blok van 4 post f r 
1896 N o 20 6 ' / c t *o f "> 

N o 2 3 * 1 2 ' / ; „ 
No 25° 20 „ 
N o 26» 25 
N o 27* 3 ct op 1 G l d . 
Blok 

0,30 
0,07 
0,35 
0,20 

„ 0,30 
„ 0,25 
„ 0,40 
„ 0,40 
„ 0,60 
„ 0,75 
„ 0,80 
„ 1,40 
„ 8,50 
„ 1 8 , — 
„ 6,50 
„ 1 4 , — 
„ 2 , — 
„ 4,50 
„ 2,50 

1 1 , — 
2,75 
4 , — 
8,50 
4,25 
9 , — 
4,25 

5,— 
0,45 
0,75 
0,75 
1,10 
1,20 
3,75 

1,60 
1,60 
3,75 

35 ,— 
4 , — 
1,50 
2,25 
3,— 

12,50 

N o 28* 50 c t op 1 G l d 
Blok 1 ex. Type I f 6 5 , — 
N o 29 4 c t o p 6 / , c t * o f ° „ 0,45 
N o 29a Bloedrood „ 2,75 
N o 30 6% ct op 20 ct 
* o f „ 0,45 

1907 N o 3 1 * de Ruy te r '/, ct „ 0,65 
N o 31° de Ruy te r VJ c t , 0,80 
N o 32*—38» 1—10 c t „ 1,50 
N o 3 9 * 1 2 ' / , c t „ 2,25 
N o 40» 15 „ „ 1 , — 
N o 41° 25 „ „ 1,15 
N o 42* 50 „ b lauw „ 5,25 
N o 43 1 Gulden bl * o f ° „ 1 0 , — 
N o 42* F 50 ct s t reep je 
d o o r de D „ 27,50 
N o 43* F 1 Gld s t reep je 
d o o r de D „ 7 5 , — 
Z e e r z e l d z a a m 

1912NO 4 6 1 / , c t » o f ° > 0,18 
N o 50 4 / , „ » o f , 0,25 
N o 52 5 ' / , „ » o f ° , 0,25 
N o 53 7 „ • of ° „ 0,30 

C o u r P e r m a n e n t e d e Justice 
1934 N r s 9 ° — 1 5 ° c o m p l schaars „ 6 ,— 

N o 1 5 ° A 3 0 c t „ 2,75 
I 9 4 O N 0 16°—19« comp l „ 3,75 
1947 N o 20°—24° „ „ 0,75 
1950 N o 25—26 „ „ 0,25 
1951—53 N o 27—29 c o m p l „ 2,75 

T e l e g r a a f 
1877 N o 27* 25 ct Postfr 

moo ie k leu r „ 7 5 , — 
N o 12° 2 G l d „ 3 0 , — 
Idem zonder gat „ 3 6 , — 

N E D E R L , I N D I Ë 

1847/54 Landmai l s tempe l in 
blauw f 25 ,— 

1864 N o 1 10 ct w i j n r o o d „ 2 0 , — 
N o 2 10 ct getand „ 2 3 , — 
N o 4 1 ct g n j s g r o e n „ 0,50 
N o 14 30 ct g roen „ 1 , — 
N o 16 2 ' / , q i d v io le t 
en groen „ 7 , — 
N o 16A 2 ' / , Gld d o n k I 
en gr „ 9 , — 
N o 168 2 ' / , G l d v io l en 
groen „ 9 , — 

1892* N o 24» 12 ' / , ct gr i js „ 4,50 
N o 24° 1 2 ' / , ct gr i js „ 5,50 
N o 30 2 ' / , Gld „ 1 0 , — 
N o 37 2 ' / , Gld ,. 5,25 

1912 N o 6 0 1 Gld d o f h l a e n bl ., 1,50 
N o 61 2 ' / , Gld z w a r t b l 
op b „ 7,50 
7 9 A 1 Gld Java „ 1,35 
N o 80 2 ' / , Gld Java „ 8 , — 
N o 97 1 Gld Bui ten B „ 1,40 
N o 98* 2 ' / , Gld Bui ten B „ 14,50 

1923 N o 165* 2 / , Gld l ub i l é „ 6 , — 
N o 166* 5 Gld j ub i l é „ 19,50 
N o 2 0 1 * 3 2 ' / , c t g e e l b r „ 2 , — 
N o 209 1 Gld 75 g roen 1,50 

idem vo ls tempel „ 1 , — 
N o 216» 1 2 / , K Emma „ 0,60 
N o 2 1 1 * — 2 1 3 * 3 st o p 

d r u k k e n „ 0,60 

W e l d a d i g h e i d s z e g e l s 
N o 167*—170* Jeugdzorg 
N o 172*—175* W i i t e 
Kru is 
N o 176*—179* Leger 
des Hci ls 
N o 132*—185* Cris is 
N o 2 1 7 » — 2 2 0 * C h r M i l . 
Tehu izen 

3 , — 

4,50 

3,25 
3,25 

4,50 

N o 221*—225 Leger des 
Heils i 
N o 226*—227* Jamboree , 
N o 230*—234» Asib 
N o 2 3 5 *  2 3 8 * | u b i l é 
N o 239*—240» Vl ieg tu igen , 
N o 241*—245* C e n t r 
Missie 
N o 2 6 6 *  2 7 1 » Soc Bur , 
N o 277* 20 c t hla 
N o 277° 20 „ hla 
N o 278* 25 „ bl groen 
N o 280* 35 „ paars 
N o 280° 35 „ 
N o 286* 2 Gld groen 
N o 287* 5 „ geelbr 
N o 288*10 Gld groen 
N o 289* 25 „ oran je 
N o 304*—316* 1 ct—2y, 
Gld 
N o 322*—332* 3 c t—5 
Gld 
N o 345* 10 G l d groen 
N o 345° 10 G l d groen 
N o 359* 2 / , Gld oran je , 
N o 359° 2% Gld oran je , 
N o 360° 10 G l d groen 
N o 361 »25 Gld 
P o r t z e g e l s 
N o 1 * 5 ct bru ingce 
N o 1° 5 „ 
N o 2* 10 „ groen o p geei 
N o 2° 10 „ groen op geel 
N o 12* 50 „ Type IV 
N o 18° 20 „ Type II 

C U R A C A O 
N o l A x » 2 ' / , ct bl pap 
N o 2AX 3 
N o 4 * 1 0 

4° 10 N o 
N o 
N o 
N o 
N o 

ct b lauw 
„ b lauw 

5'12% „ g e e l 
, o l i j fg r 

o r a n j e b r 
. d hla 

ohj fgeel 

6 * 1 5 
7° 25 
9 * 5 0 

N o 10° 60 
N o 11 ly.GM 
d o n k e r en l i ch tb lauw 
N o 12 2 ' / , Gld 
N o 25 2y, op 30 ct gr i js 
N o 7 4 a 5 o p 1 2 ' / , c t b l 
N o 7 5 — 7 7  3 stuks 
N o 7 8 * 20 ct z w a r t b l . 
N o 7 9 * 1 Gld hla br 
N o 8 0 * 2y, „ ol z w a r t 
N o 81» 5 „ r b r u i n 
L u c h t p o s t 

1929 N o 1*—3* 
N o 26—36°, 10—70 ct 
N o 37° 1 Gld 40 ct 
N o 38° 2 Gld 80 ct 

1889 N o 7° Portzegel 25 c t 

S U R I N A M E 
N o 1 4 * 1 Gld br en gr 
N o 14° 1 Gld br en gr 
N o 15* 2% Gld gr en br . 
N o 15° 2% Gld gr en br 
N o 39* of ° 50 ct op 1 G l d 
b ru in en groen 
N o 40* of ° 50 ct op 2y, 
Gld oran je en groen 
N o 59o» 5 ct TêteBeche 
paar 
N o 65»—68* N o o d ser ie 
N o 104*—105» 5 en 1 0 c t 
N o 1 0 6 » 2 0 c t d blauw 
N o 107* 50 ct oran je 
N o 1 0 3 * 1 Gld h lab rum 
N o 109* 2 ' / , Gld oh j fg r 
N o 110» 5 Gld b ru in 
N o 239—241 1—2'X G l d 
N o 242 5 Gla r o o d 
N o 243 10 G l d oran je 

■ 3 , — 
0,75 
2,50 
1,10 
1 20 

2,25 
2 , — 

1 4 , — 
1 5 , — 
1 5 , — 
4 5 , — 
6 0 , — 
1 5 , — 
9 0 , — 

. 20 ,— 
140 — 

2,25 

, 1 0 , — 
^ 8 , — 

'. 3',— 
, 1,50 
. 2,75 
, 20 — 

,100 ,— 
,115,— 
, 32 50 
, 30 — 
, 5 ,— 
, 7,50 

1 5 , — 
2 8 , — 

5,50 
4 , — 

11,50 
5,50 
3,25 
0,45 
2 25 

2 9 , — 
1 0 , — 

1,50 
4,75 
2,15 
1,70 
5,75 

22,50 
32,50 

4 5 , — 
4 , — 
1 30 
2 25 

4 9 , — 

f 2 0 , — 
„ 1 8 , — 
„ 32 50 
„ 2 9 , — 

„ 1 0 , — 

„ 50,— 

„ 1 4 . — 
„ 5 ,— 
„ 0,65 
„ 1,60 
„ 6,50 
„ 7,50 
„ 2 4 , — 
„ 3 5 , — 
„ 2,50 
, 5 , — 
„ 10 — 

* Is ongestempeld, alle zegels in pr ima staat F R A N C O B O V E N 10 — O n b e k e n d e kasse bij o r d e r 

Hendrik van der Loo s Postzegelhandel 
Herengracht 8a  Den Haag  Tel. 112944  Giro 24392  Bankr R Mees & Zoonen, Nederl . Handel Mij., Herengracht 

Voorheen Rotterdam, Nieuwstraat 26 en NoordBlaak 93  Gevestigd 1897 

W.H.EECEN POSTZEGELHANUEL  BUSSLM 
Tel. 6288  Kapelstr 15  Giro 451627 

WIJ hebben voor het nieuwe seizoen weer veie 
nieuwe boekjes gereed (biUijke prijzen) 

Ned O.G.  Jap Bezett. Ned Indiê  België • Frankrijk  Duitsland 
Luxemburg  Engeland enz  Zwitserland  Liechtenstein  Scandinavië 
Oostzee staien  Rusland  Griekenland • Italië  U S A .  Belg Congo 
Fr en Eng. Kolomen  Brazihe enz 

T£ KOOP 
GEVRAAGD-

K I L O ' S N E D E R L A N D 

a. UITgezochte tegen dagprijs 
b O N uitgezochte tegen dagprijs 

Massawaar, alles. Tevens K'nd Zomer en Gelegenheidszegels 
lietst in behoorlijk kwantum 

M. J. A. VAN DER HAAGEN  DEN HAAG 
Van Lennepweg 67 Telefoon 550454  Tel. adres: „Haagphil" 



PHILATELISTISCHE 
KRUISWOORDPUZZLE 

Bij de aanvang van het nieuwe jaar heeft het Verbond van Post
zegelhandelaren in Nederland gemeend iedere verzamelaar in de 
gelegenheid te stellen een mooie prijs te winnen door oplossing 
van onderstaand kruiswoordraadsel. Aan de goede oplossing zijn 
verbonden ,, . » •» B 

een pri|s a f 25.— 
fwee prijzen a f 10.— 
zes prijzen a f 5.— 
en tien prijzen . . . . a f 2.50 

Bij meerdere goede oplossingen beslist het lot. Aan de winnaars 
wordt een koopbon ter waarde van de gewonnen prijs toegezonden 
die bi) onderstaande leden van het Verbond kan worden ingewisseld 
voor postzegels of philatelistische benodigdheden. Leden van het 
Verbond zijn uitgesloten van deelname. Men wordt verzocht de 
oplossing vóór 15 Februari 1955 in te zenden aan het Secretariaat 
Karel du Jardinstraat 50 te Amsterdam. 
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J . Holm Postzegelhandel, Frankestraat 36, Haarlem. 
J . Ryxman Postzegelhandel, van Woustraat 5, A'dam, tel. 728743, 
Postgiro 47945' 
Stengs Postzegelhandel, Adm. de Ruyterweg 89, A'dam 
K. Glas Postzegelhandel, Nw. Achtergracht 91, A'dam, tel. 742342 
Th. Potter Postzegel'iandel, Karel du Jardinstraat 50, A'dam. tel. 
725209, Postgiro 278708 
J . M. van Haeftei Postzegelhandel (Ned. en Overz. Geb.), Burg. 
Tellegenstraat 21, A'dam, tel. 716924 
F. Jacobsohn Postzegelgroothandel Importexport, Linnaeusparkweg 
91, A'dam, tel. 741716 
M. F. Leipoldt Postzegelhandel, Speciaal Zichtzendingen gehele 
wereld en Punts tempels alsmede pakketten. Hogeweg 38, Zand voort 
M. de Wit en Co. Postzegelhandel, Demer i8c, Eindhoven 
J . Jonen v/h M. Westerhuis, Gravenstraat 30, A'dam, Detailhandel
ZichtzendingenNieuwtjes gehele wereld, tel. 31319, Postgiro 617097 
Postzegelhandel A. de Man, Gen. v/d Heydenstraat 20, Dordrecht, 
Pakketten engross. Pakketten in consignatie verkoop 
Stella Maris, Boutershemstraat 56, Bergen op Zoom. Alle benodigd
heden voor verzamelaars. Spec. Ned. en O.G.  Chr. Motieven. 
tel. 1402 

• • • 
HORIZONTAAL: 
I prijslijst voor postzegels ; 8 postzegel waar
mee men niet kan frankeren; 15 walvisproduct; 
16 stompzinnig; 17 rijksinstelling fafk); 20 
Frans telwoord, dat elke Nederlander gebruikt; 
21 hoofdparasieten; 22 afscheidmg; 24 deel 
van hoofd; 26 voedingsmiddel; 27 Ver. Naties 
(Eng. afk.); 28 weddenschap; 29 nachthemd; 
31 puntig gereedschap (meerv ) ; 35 groot 
vervoerbedrijf (afk.); 36 heil de le/er (afk); 
38 schrijfgerei; 40 persbureau; 41 Engels lucht
vaartbedrijf (afk.) ; 42 voorzetsel; 43 figuur 
uit Camera Obscura; 46 muziektempel: 48 
knaagdier; 49 keerdruk bij postzegels; 50 vat; 
51 stad gesticht door J . P. Coen; 53 slot van 
vers; 56 maandstand (afk.); 57 Engels bier; 
58 meisjesnaam; 62 grappenmaker; 63 num
mer (atk.); 64 organisatie, die eigen post
zegels heeft; 65 met dit ding er aan is een 
postzegel niet geheel postlris; 67 beet; 69 
weersgesteldheid; 71 familielid; 72 getij; 74 
zijde; 76 voertuig; 77 bende; 79 liefelijk; 82 straf
werktuig; 83 doen de koeien; 84 mannen van 
adel; 86 wordt in ons land het meest verza
meld ; 87 leeft van zijn rente. 

VERTICAAL : 
I watermerk in postzegels; 2 jongensnaam 
(afk.); 3 krachteloos; 4 brandstof; 5 reeks; 
6 vogel; 7 sneuvelen; 8 postzcgelgerei; 9 lof
zang; 10 ceremonie; 11 daarna ; 12 warmte
bron ; 13 Frans voegwoord ; 14 naar dit on
derwerp is een postzegel genoemd; 18 aan
duiding op brief (afk.); 19 vruchtennat; 22 
vleeswaar; 23 bijwoord; 25 gedraaide afbeel
ding op postzegel; 28 drukmethode van post
zegels ; 30 juist ; 32 deel van de mast; 33 
biinaam voor veekoper; 34schuifbak; 35 steen; 
37 sti)f; 39 btgr ip; 41 verstand; 42 grote vis; 
44 ondereind van kuilnet; 45 papegaai ; 46 
Engels lidwoord; 47 gevangenis; 51 deze zijn 
voor speciaal verzamelaars; 52 insect; 54 voch
tig ; 55 beroep; 58 reeds ; 59 geeuwend: 60 
vogel; 61 selenium (chem. afk.); 64 tijdmaat; 
65 verschoppeling; 66 oorzaak; 68 voertuig; 
70 onder andere (afk.); 71 kolk; 73 vaak ; 
75 windrichting (afk.); 77 raamscherm; 78 
boom; 80 plaats op de Veluwe; 81 hert; 83 
Frans lidwoord; 85 anonymus (afk.). 

(adv.) 



S U R r N A M E P O S T F R I S 
nos. 
1 ƒ 0,85 
3B 1,50 
5 3,10 
8 4,50 
9 7,80 
11 9,80 
12 9,25 
13 8,— 
14 24,— 
15 34,— 
18 1,50 
19 1,65 
21 7 5 , -
22 0,15 
22 V 1,75 
24 8,80 
25 0,50 
26 0,80 
27 2,75 
28 0,75 

nos 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37/38 
40 
45 
47 
50 
51 
52 
53 
54 
57 
58 
62 
63 
65/68 

Alles 
Tot f 5 — port extra Nos 

ƒ 2 1 , -
1,— 
2,50 
1,10 
8,— 
6,30 
2,30 

53,— 
1,25 
2,50 
4,30 
4,30 
4,25 
4,25 
5,— 

28,— 
1,70 

23,— 
3,20 
5,75 

nos. 
76 ƒ 1,20 
84 2,80 
69/103 43,— 
103A 1),— 
104/106 2,50 
107 6,— 
109 25,— 
111/114 1,50 
115 5,90 
117 5,90 
118/126 13,— 
130/136 4,— 
146/149 5,25 
151/156 4,70 
157/166 1,30 
167/178 18,— 
179/182 3,50 
187/189 0,95 
194 2,50 
202/205 12,— 

nos 
206/209 
210/213 
214/219 
220/243 
221 
244 
249/273 
274/275 
276/277 
278/279 
280/283 
285/294 
295/296 
Lp 1/7 
- 8/14 
- 18 
- 19 
- 20/22 
- 23 

P 15/16 

in perfecte conditie. 
Spec Cat Wi) hebben bijna elk nummer 

zowel als gebruikt in voorraad Zend nummeropgave 

Postzegelhandel M 
Uniabuurt 14 

Wij wensen U allen 

ƒ 2,10 
1,60 
5,— 

49,— 
1,— 
0,18 
9,75 
0,70 
0,80 
5,50 
4,70 
8,— 
1,45 
5,25 

112,— 
230,— 

57,— 
15,— 
4,— 

43,— 

postfris 

D. POSTMA ■ LEEUWARDEN 
— Telefoon 7028 — Giro 295477 

een Gelukkig en Voorspoedig 1955 ! 

3^opy voor adoertentiea 
dient steeds vóór de Ie van de maand 
in ons bezit te zijn. 

DRINGEND te koop gevraagd: NEDERLAND 
cpl. ser. Zomer 1950, 1952, Kerken, Kind 1951 gebr. 
of postfr., tevens bundel en kilowaar tegen hoogste 
pryzen. Aanbiedingen aan: 

R. KORMOS — Pr. Mariannelaan 152 — VOORBURG 

NB. 
Inkoopslijsten 
worden niet 
verstrekt 

Albrecht Durerstraat 4 AmsterdamZ 

Voor de vele blijken vo,n belangstelling 
bij de heropening van mijn zaak betuig 
\k langs deze weg 'mijn hartelijke dank. 

W. P E E T E R S Z I E K E R S T R A A T « 4  6 « ■ N I J M E G E N 

Behalve M A S S A G O E D Nederland en Kolomen alsmede buiten
land koop ik thans eveneens SERIES Nederland 
gebruikt en ongebruikt in het bijzonder vanat 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 objecten bezichtiging ter plaatse. 
Geen collectie te groot, altijd prompte betaling. 
Uitvoerige of'ertes aan: 

POSTZEGELHANDEL A. J. DE W I T , 
Telefoon 713489 

Te koop gevraagd 
Verzamelingen / 
Partiien > postzegels 
Betere losse * 

Speciaal interesse voor oude 
van de gehele wereld 

AANBIEDING 
SURINAME 

1873 Koning 1 c (o) 
2'/ . c. (o) 
3 c (x) 
5 c. (o) 
10 c, (x) 
25 c ul t r . (o) 
2'/i Gld. (x) 

1892 Koning 2'/« op 50 c. (o) 
1900 1 Gld. op 1 Gld. (o) 

2'/j G. op 2'/t G. (o) 

: 

zegels 

ƒ 0,60 
„ 0,28 
,. 4,— 
„ 1,75 

„ 4,75 
„28,50 
, . 2,90 
„ 4,25 
„ 4,25 

(o) = gebr. (x) = ongebr 

ALBUMS. 
Nederland en O G 

Bundsalbum K 11 . . . . ƒ 8,50 
„Hol l and" album , 12,50 
Alsv binnenschroeven „ 13,50 

„ D A V O " album 22,50 
Groot insteekboek 

26 I 32 cm 10 bladen 
ieder blad aan 2 ziidco 
12 stroken „ 9,75 
Alsv 20 bladen . . . „ 17.25 

In.teekboekies f 0,75; ƒ 0,95; 
/ l,50j f 2,— ; f 3.25; f 3,60; 
f 6,75 

Zendt mij Uw Mancoliist 
Nederland en O.G. 

H A G A ' S 1 'OSTZEGELHANDEL 
Gravenstraat 24 — Amsterdam-C. 
Telefoon 43940 - Giro 425549 

Silver Jubileum 
idem 
Victorie 
Royal Visits 
Olympiade 
UPU 

Silver Weddmg 

Aden Kathiri 

Antigua 
Ascencion 
Bahamas 
Bermuda 
Barbados 
Br. Honduras 
Br Guyana 
Br Solomon 
Basutoland 
Bechuanland 
Cayman 
Cyprus 

E n g e l s e Kol 
1935 <249 watrden) ongebr. i 

gebruikt . 
1946 (164 waarden) t.ngebr. 
1947 { 26 waarden) 
1948 { 24 waarden) 
1949 (317 waarden) 

series, alles ongebruikt : 1949 

ƒ 9,50 
5,— 
5,— 
3,75 
9,50 

18,— 
17,50 
7,— 

35,— 
8,25 
5,50 
7,50 
8,50 
8,25 

12,50 

Dominico ƒ 
Falkland 
FIJI 
Gibraltar 
Gilberts 
G. Kust 
Gr. Brit. 
Grenada 
Hongkong 
Jamaica 
Kenya 
Leewards 
Mauritius 
Malta 
Monserrat 

Postzegelhandel 
Vaar tweg 25 — HILVERSUM — 

o n i ën 
pi. s 

„ .. ,, 
„ .. . .- ,, „ • • • " 
, elke serie 2 w. cpl . 

9,— 
to,— 

3,75 
13,50 
10,— 
7,50 

12,— 
7,50 
8,50 

17,50 
15,— 

3,75 
12,— 
12,50 
3,75 

Nigeria 
N Borneo 
Pitcairn 
Sarawak 
Seychelles 
S. Leone 
Singapore 
Somahland 
St. Kitts 
St. Lucia 
St. Vincent 
Swaziland 
Turks 
Virgins 
Zanzibar 

J. REISZ 

330,— 
375,— 

18,50 
3,75 
9,50 

140,— 

^ ''If. 14,50 
7,75 

10,75 
6,— 

13,50 
10,— 
5,— 
3,75 

18,— 
15,— 
8,— 
6,75 

11 ,— 
6,75 

Tel. 8428 — Giro 350592 

KLEINE ANNONCES 
Prijs 40 et per mm, betaling na toezending factuur. Opgave aan: 
Boom-Ruygrok N.V., Ged. Oude Gracht 138, Haarlem. Tel. 17450 

BOD GEVRAAGD o p : 100 series Zomer 
' 41 , 200 ser. Legioen, 20 blokken Legi
oen, 2100 Postkarren, 3600 PTT-con-
gres, 900 Lp 30 et Ned. , 2800 ser. 
Kind '45, 600 Helden è 1,300 4 2,200 
il 4 et , 50 ser. Belg Wmterhulp met 
hoge waarden, alles ongebruikt . Ook in 
gedeelten Br. onder N o . P 308, Boom-
Ruygrok N V. , Haar lem. 

Te koop van par t WERELDVERZA
MELING, modern, ongebruikt , in luxe 
albums en mapjes. ± één millioen francs 
Yvert ad ƒ 4000,— cont. Determan, 
Soestd weg 95 N , Bilthoven. 

G E Z O C H T : N I . * 260, 280, Sur. por t 
* of ° 3, 15, 16, Cur . o 180, 181; 
Cur lp. o 85, 87, 88, N.I . ° 289. 
F de Josselin de Jong, Thorbeckelaan 
207, Den Haag 

SANATORIUMPATICNT wil graag 
postzegels verzamelen Zend wat u mis
sen kunt aan W den Braven, Sanato-
i ium Juhana-Oord , Laren (N H ) 

Te koop aangeboden Verzameling NE
DERLAND EN K O L O N I Ë N . Gestem
peld en ongestempeld Cataloguswaarde 
± ƒ 2000,—. Vraagprijs ƒ 800,— Br. 
onder N o P 306, Boom-Ruygrok N V , 
Haarlem 

Te koop aangeboden van particulier een 
postzegelverzameling van de GEHELE 
WERELD, waarin veel Nederland, 
Overz geb delen, met bijbeh doublet
ten Koopprijs ƒ 1200,— Br onder 
N o P 305, Boom-Ruygrok N V , H ' l em. 

Betrouwbaar philatelist zoekt T H U I S 
WERK als afweken, sorteren, bunde
len enz Br met condities onder N o . 
P 315, Boom-Ruvgrok N V , Haarlem. 

Wi] geven 1 GULDEN voor 1000 zegels 
van het Buitenland, onverschillig welke, 
min 10 soorten p 1000 Postzegelhandel 
A de Man, Gen v d Hevdenstraat 20, 
Dordrecht 

Heb een aantal buitenl . zegels en wens 
deze te RUILEN tegen Ned. en O G. 
en Scand. op basis Yvert 1954. Brieven 
onder N o . P 304, Boom-Ruygrok N .V . , 
Haarlem. 

Te koop V E R T I C A N E N o . 60/65, p r . 
kwaliteit . Aangeboden NEDERLAND 
en KOL. , OOSTENRIJK en DUITS
LAND tegen lage prijzen Vraag gratis 
prijzen J. Visser, Oudendijk 4, Dordt . 

Te koop : POSTZ. VERZ. U.S.A., on
gebr., w o. 263 div 4-blocs Waarde 
Yvert frs. 100 000,—. Br. onder N o . 
P 321, Boom-Ruygrok N .V . , Haarlem. 

Verzameling N E D . en O .G . ongebruikt . 
Ned . 966 nrs. ; N . I . 555; Jap. bez. 50; 
Cur . 379, Sur. 376; N . G . 31. Ruim 
2350 nrs. Ned. (exc. rol t . 32) en Cur . 
compl. Van N . I , mco 7 nrs. o.m. 80f, 
93f en 98f; Sur. mco 7 nrs en D O X o b . 
Van pa r t . en liefst aan par t . Cat .waarde 
ruim 7 ml. Br. onder N o . P 319, aan 
Boom-Ruygrok N.V. , Haar lem. 

AANGEBODEN: Mijn Stokpaardje, jrg. 
5 no 3 tot jrg. 8 no. 3 en Maandbl. 
Philatelie jrg. 27 no. 12 tot jrg. 30 
no . 12, voor meest bied Por t z , Berlijn 
en O -Duitsland Br. onder No . P 307, 
Boom-Ruygrok N.V. , Haar lem. 

T e koop een verzameling N E D E R L A N D 
E N OVERZEE in K 1 album ± 1500 
stuks, gest en ongest , cat .waarde 
ƒ 1300,—. Alleen aan particulieren. L. 
Komen, Pythagorasï traat 83, Amster
dam O 

Aangeboden BOEKJES voor rondzendin-
gen met prima materiaal. Op aanvraag 
te verkrijgen bij ] . Visser, Oudendijk 4, 
Dordrecht . 

TE KOOP uit mijn double 100 post
zegels voor ƒ 0,35, ƒ 0,60, ƒ 0,85, 
/ 1,10 of ƒ 1,35 van Wereld, Europa, 
Duitsland of Ned en Kol Elk pakket 
bevat andere zegels W. F. Lut ters , 
Rot terdam Giro 610874 

Te koop aangeboden: Verzameling: 
E N G E L A N D EN K O L O N I Ë N , omvat
tende ca 10350 zegels, cataloguswaal de 
Y en T '52 ca frs 1 100 000. Geschikt 
object voor verd-re uitbreiding verza
meling Verzameling N E D E R L A N D EN 
OVERZEESE GEBIEDSDELEN, omvat
tende ca 2250 zegels, cataloguswaarde 
(spec, c a t ) ca ƒ 1850,— Serieuze re
flectanten gelieven te schrijven onder No . 
P 311, Boom-Ruygrok N . V , Haarlem. 

VERZAMELAAR 
TE K O O P AAN 
SKANDINAVIË 
FRANKRIJK 
BELGIË 
ZWITSERLAND 
AMERIKA 
LUXEMBURG 
OOSTENRIJK 
H O N G A R I J E 

BIEDT 

frs. 
frs. 
frs. 
frs. 
frs. 
frs. 
> 
> TSJ.-SLOWAKIJE ) 

Volgens Yvert . 
Br. onder N o . 
Ruygrok N . V . , 

+ 
± 
+ ± t 
± 
t 

P 317, 
Haarlem 

300.000 
65 000 

160.000 
60 000 

175.000 
100.000 

200.000 

Boom-
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DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING 

Hoofdkantoor: ROKIN 58 
AMSTERDAM-C. 
Tel.: 30261 

REGELMATIG 
GROTE OJPENRARE 
VEILINGEN 
Op belangrijke objecten 

wordt gaarne voorschot ver leend. 

Voor onze a.s. Februari-veil ing 

bestaat nog ge legenhe id v 

tot 21 Januari a.s. 

beter materiaal toe te voegen. 

AANBIEDINa BELGIË, postfris. Nrs. Yvert 1955 
466-70 
471-77 
481-83 
504-n 
513-18 
532-37 
538-46 
556-67 
573-82 
583-92 
603-12 
615-22 
625-30 
631-40 
641-46 
647-52 

l I N E DE 

1 lil 
\ ^s 

ƒ 1,45 
4 — 
1,75 

12,— 
8,— 
2,50 
1,10 
2,— 
1 — 
1,— 
1,— 
1,— 
1,50 
3,50 
1,50 
1,25 

653-60 ƒ 1,— 
661-69 1,50 
674-89 2,50 
690-96 1,40 
697-700 1,50 
716-24 1,50 
725-27 1,— 
728-36 4,— 
737-42 7,— 
743-47 4,50 
748-50 1,— 
751-55 8,50 
756-60 4,50 
773-80 6,— 
781-84 1,75 
785-86 4,50 

787-91 ƒ 6,50 
814-22 7,50 
823-25 1,40 
863-67 6,— 

■ 879 5,— 
88091 20,— 
89297 3,75 
90911 1,— 
91217 3,25 
92426 1,— 
92729 1,25 
93037 4,50 
94345 3,— 
Brugge '5 ,— 
Weid. '54 1,30 
/ 

gUHR Ook oudere nummers voorradig. Vraag eens zïcht
2 7endiiig. Prinet catalogus 1955 leverbaar, prijs f 1,65 
f̂  t anco huis. 

1 \ PostzegelhandelTINEDEBUHR 
" w " Voorburgwal ^47 — AMSTERDAM 

A M S I E R Ó A M Telefoon 333^4, na 6 uur 38340  Giro 566731 

Betere series van Ned. en Kol., Europa, Overzee. 
Zie onze etalage. 

Landenverzamelingen met beter materiaal bieden wy aan. 

3at. Engelkamp Spuistraat 301 — 
bij Zandv. Tramhalte. 

AMSTERDAM 
Tel. 30998 

TE KOOP GEVRAAGD verzamelingen, partyen, massa
goed en kilowaar. 

Vraagt gratis inkooplyst massawaar. 
P>itzegelhandel G. v. d. EYNDE 

Petristraat 8, Utrecht (Oog in Al). Tel. 24082. 

Vanaf deze plaats wens ik al 
mijn cliënten en 
zeer voorspoedig 
Nieuwjaar 

• 

Den Haag 
Zoutmanstraat 14a 
Telefoon 3945« 
Giro: 27773 

collega's een 
en gelukkig 

Mijn volgende vel 
plaats op Vrijdag 
in „AMICO" N 
Den Haag, des ml 
uur en des avonds 
Voor volgende vei 
regelmatig goed 
worden ingezonder 

ling vindt 
28 Januari 
euwstraat, 
ddags 1.30 

7.30 uur. 
ingen kan 

materiaal 
1. 

Postzegelhandel K. A. WEEDA 

Postage Stamp auctions in Hambutg 
Four or five times a year we hold large Postage 
Stamp Auctions. We are open to receive stamps 
for sale in our auctions. Our catalogues are sent 
to all wellknown philatelists in the world. 

Proceeds of stamps from all countries will be 
submitted to your country in your currency. 

Please ask for our deliveryconditions and our 
catalogues. 

An unsere Freunde im Ausland! 
Wir nehmen jetzt Einlieferungen aus 
allen Ländern der Welt für unsere 
Auktionen an. 
Fordern Sie bitte unsere Auktions
EinlieferungsBedingungen. 
Höchste deutsche AuktionsKatalog
Auflage mit weitester Verbreitung im 
Inund Ausland, daher bestmögliche 
Verwertung! 

EDGAR MOHRMANN & Co. - Hamburg 1 - Speersort 6 
Alleininhaber: EDGAR MOHRMANN VEREIDIGTER BRIEFMARKENAUKTIONATOR 

TelegrammAdr. : EDMORO — Telephon : 326428 | 336728 
Ein führendes BriefmarkenAuktionshaus in Deutschland ! 


