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,,FAVORIET" 

HEKKER 
Zomerzorger laan 15 

B L O E M E N D A A L 

Binnenkort in de handel verkrijgbaar 

..FA VORIEr' ALBUM 
voor NEDERLAND 

in prachtige schroefband van kunstleer of plastic f 12.50 

in klemband f 15.— 

De OVERZEESE RIJKSDELEN zijn in bewerking 

Deze nieuwe oplage is geheel opnieuw bewerkt 
De prachtige band is voorzien van een smaakvol stempe 

Een FAVORIET-album zien 
is een FAVORIET-album kopen!! 

Op 1 Juni as. te AMSTERDAM, „Frascati", Nes, 

VEILING 
Catalogus gratis op aanvrage 
Belangrijke afdeling Nederland en Overzeese Rijksdelen. 
Voor onze volgende veiling zien wij gaarne prima materiaal ook van U 
tegemoet Profiteert van de zéér gunstige prijzen die voor Uw zegels 
op onze V E I L I N G worden gemaakt 

Veilen met succes? 
Rietdijk n.v. het adres! 

W a t k o m t voor verkoop in vetling in aanmerking? 
Wel , practisch alles wa t „pos tzege l" hee t , m e t dien 
verstande natuurli jk, dat het mgezondene een zekere 
min imum-waarde moet bezit ten 
In aanmerking komen 
a Verzamelingen in de meest uitgebreide betekenis 

Deze kunnen omvat ien Neder land en/of Over 
zeese Gebiedsdelen, Europa of afzonderlijke 
Europa- landen, Overzeese landen of ko lomen , 
verzamelingen der gehele wereld. Al deze ver
zamelingen kunnen al dan met gespecialiseerd 
verzameld zijn 

b Verzamelingen met een speciaal ka rak te r , zoals 
stempel-collecties, verzamelingen van , ,oude 
brieven zonder zegels", proeven collecties 

c Engrospartijen, bestaande u i t zegels en/of series 
in vellen of veldelen, in envelopjes gesorteerd 
en afgeteld of gebundeld 

d Losse zegels en/of series, die to t de „ b e t e r e " 
soorten gerekend kunnen worden en waarbij dus 
van „waarde '* gesproken kan worden 

Wat gebeurt er met Uw „ inzend ing"? 
Uw inzending word t door ons zodanig in , ,kavels" 
verdeeld, dat een zo groo t mogelijke opbrengst ver
wacht mag worden, immers door deze verdeling be
re ik t men een maximum aantal liefhebbers, van wie 
over het algemeen slechts een enkeling voor een 
gehele collectie interesse zal hebben De meeste ver
zamelaars hebben slechts belangstelling voor een 
enkel hen ontbrekend zegel of serie Deze verdeel-
takt iek behoor t dus to t de competent ie van de 
veil inghouder, die door jarenlange ervaring hier 
rout ine in gekregen heeft 

Hoe kan de toezending van een inzending 
geschieden? 
Di t kan op velerlei wijzen geschieden, afhankelijk 
van de omvang van het materiaal Bijvoorbeeld 
a door persoonlijke inlevering, 
b door te Uwen hu i re in ontvangs tneming, 
c door toezending per aangetekende brief, al of 

m e t verzekerd, 
d door toezending per pos tpakket of per bode , 
e door toezending per kist via v Gend & Loos 

of bode 

Iets over 

Postzegelveilingen 
Wat kost U de verkoop in veiling? 
De veihng-verkoop-provisie bedraagt IZ^/aVo van de 
opbrengst, d w z indien een kavel word t toegeslagen 
voor ƒ 40,—, dan w ord t aan inzender ƒ 40,— 
minus nViVo = ƒ 35,— uitbetaald Andere kosten 
dan deze I2V2V0 worden inzender niet in rekening 
gebracht Derhalve geen ext ra kosten voor omzet
belasting, registrat ie-recht, deurwaarder , veiling
catalogus, p h o t o bijlage, verzeker ing, enz 

Opgehouden kavels. 
Ofschoon de verdeling in kavels zodanig geschiedt, 
dat de groots t mogelijke verkoopkans aanwezig is, 
zal de veilinghouder die kavels ophouden (niet ver
kopen) , waaivoor op het moment van verkoop geen 
belangstelling bestaat, zonder daarvoor kosten in 
rekening te brengen Di t k o m t evenwel sporadisch 
voor 

Limieten en taxaties. 
Limieten kunnen , behoudens in een speciaal geval, 
niet worden geaccepteerd, aangezien dan het karak
ter van veiling verloren gaat en de veiling zou 
neerkomen op \ e r k o o p tegen vastgestelde prijzen 
Wel kunnen inzendingen worden getaxeerd door de 
veihnghouder De veihng-kopers bepalen uiteindelijk 
de opbrengst, de prakti jk heeft uitgewezen, dat deze 
opbrengst doorgaans hoger ligt dan de getaxeerde 
waarde 

Verantwoording van de inzending. 
Circa 14 dagen vóór de veiling w o r d t aan inzenders, 
behalve de veiling-catalogus, ook een gespecificeerde 
opgaaf toegezonden van het ingezonden materiaal, 
één en ander ter controle door de inzender Even 
tuele onduidelijkheden kunnen dan vóór de veiling 
tot een oplossing gebracht worden 

Afrekening m e t inzenders. 
Deze geschiedt, geheel gespecificeerd, in overeen
stemming met de geuite wensen van inzender per 
kas, per giro-overschrijving, per postwissel, bank-
chèque of postchèque De af iekenmg vindt door
gaans plaats circa 14 dagen na de veiling 

Veilen met succes? 
Rietdijk n.v. het adres! 

Voorschot ten , 
Deze zullen gaarne, op verzoek, worden vers t rekt , 
terwijl h iervoor geen kosten in rekening worden ge
brach t . Deze voorbchotten zijn renteloos, ongeacht 
de groot te van het voorschot 

Geheimhouding . 
Inzendingen worden door ons discreet behandeld en 
inlichtingen aan derden omtrent de inzender worden 
niet vers t rekt 

Deurwaarder . 
Al onze openbare postzegelveilingen geschieden ten 
overstaan van een deurwaarder ingevolge wettelijk 
voorschrif t 

Verzeker ing . 
Al het ingezonden materiaal is bij ons tegen brand 
en diefstal verzekerd Kosten voor inzenders vloeien 
hier niet ui t voor t 

Buitenlandse deelneming aan de veilingen. 
Onze veiling-catalogi worden ook naar het bui ten
land verzonden — per luchtpost — waardoor onze 
koopkracht ige buitenlandse relaties aan de veilingen 
deelnemen en de internationale marktwaarde van Uw 
inzending bereikt word t . 

Voorzorgsmaatregelen. 
In de loop der jaren werd ons de verkoop opgedra
gen van vele postzegelverzamelingen afkomstig uit 
nalatenschappen ingevolge eerder genomen maatrege
len door de oorspronkelijke eigenaar Reeds nu ver
dient het aanbeveling Uw wensen ten aanzien van de 
verkoop Uwer verzameling vast te leggenl 

Verdere inl icht ingen. 
Gaarne zijn wij bereid U verdere inlichtingen te ver
strekken 

J.K. n.v. 
P O S T Z E G E L H A N D E L — POSTZEGEL V E I L I N G E N 
Lange Poten 15A Den Haag Tel 117020 Giro 420875 
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P. S. V A N 'T HAAFF 
VOORZITTER V A N DE RAAD V A N BEHEER 

van het 
NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 

Met grote droefheid geven wij kennis, dat onze voorzitter na afloop van de op 23 April j . l . 
gehouden vergadering van de Raad van Beheer op weg naar huis plotseling is overleden. 
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IN MEMORIAM 
De ontstellende kreet, die langs de telegraaf lijnen ons be

reikte — dat plotseling onze Voorzitter op weg naar huis 
door de dood was verrast — sloeg ons met verbijstering en 
diepe ontroering. 

De heer Van 't Haaff, beminnelijk als altijd en vol energie, 
leidde die namiddag de vergadering van de Raad van Be
heer op zijn gewone kalme en beheerste wijze en niets deed 
vermoeden, dat dit tragisch gebeuren ons te wachten stond. 

Diep geroerd hebben wij onze van 't Haaff uitgeleide ge
daan. We stonden bij zijn graf met lege handen, maar met 
een tot berstens toe geladen hart, stom geslagen door de 
rode bliksem van zijn dood. 

Wat hadden we graag even onze hand gelegd op die do
denkist, nu ons de mogelijkheid ontbrak, hem, die ons door 
zijn omgang een groot en eerlijk vriend geworden was, voor 
't laatst nog even de hand te drukken. 

Er zijn veel woorden aan zijn nagedachtenis gewijd, maar 
de grootste hulde, die hem gebracht kan worden, is de dank
bare herinnering aan een man die door zijn grootheid van 
karakter zijn eenvoud en onkreukbare trouw zijn nobel hart 
en toegewijde arbeid een plaats wist te veroveren in het hart 
van ieder die het voorrecht had met hem aan eenzelfde taak 
te mogen arbeiden. 

In het leven van ieder mens komt eens de dag, dat hem 
het grote halt wordt toegeroepen; voor van 't Haaff klonk 
deze stem tè plotseling, tè onverwacht. Dat maakt dit af
scheid zo pijnlijk en zo droef. 

Met grote weemoed stonden wij rondom zijn baar, wetend, 
dat een regenboog van diepe genegenheid en erkentelijkheid 
hierover gespannen stond. En in deze stille hulde is hij van 
ons weggegaan, in een glans van al wat goede vriendschap 
hem voor deze verre reis kon medegeven. 

Jouw beeltnis, beste van 't Haaff, siert heden dit blad, het 
blad, waarvoor je tot je laatste ademtocht hebt gearbeid. 
Niet om onze herinnering aan jou levendig te houden, maar 
als hulde en dank en als diep gevoelde erkentelijkheid voor 
het vele, dat je zo belangeloos voor ons gedaan hebt. 

Moge het loon je deel zijn, dat hier op aarde aan elk recht
schapen en edelvoelend mens voor het hiernamaals is toe
gezegd. 

Het dagelijks bestuur van de Raad 
van Beheer van het Maandblad. 

Zwaar was de rouw welke plotseling over het Maandblad 
viel toen het bericht werd vernomen, dat onze voorzitter van 
de Raad van Beheer van het Nederlandsche Maandblad voor 
Philatelie, de heer 

PIETER STEPHAN VAN 'T HAAFF 
in de ouderdom van 68 jaar op Zaterdagavond, 23 April jL, 
plotseling ons door de dood was ontvallen. Nog klonk ons 
zijn stem in de oren van de vergadering van voornoemde 
Raad, welke hij in de middag van die dag had voorgezeten 
en met bekwaamheid had geleid, en van de uren die wij 
daarna met hem mochten doorbrengen in gezellig samenzijn. 
Op reis naar huis verraste hem de dood op het station te 
Utrecht. 

Voor ondergetekende betekent zijn heengaan méér dan het 
verlies van een toegewijd bestuurder van het Maandblad, 
want door de lange jaren welke hij met hem in meerdere 
functies mocht samenwerken, was een vriendschap ontstaan, 
welke nu een grote leegte zal achterlaten. Zijn hulp en 
vriendschap zullen door ondergetekende node worden ge
mist. Groot was de eerbied voor zijn kennis en inzicht. Steeds 
stond hij ons trouw terzijde. Eenvoudig van aard, maar groot 
van geest, waren de kenmerken van zijn leven die zich ook 
in zijn liefhebberij, de philatelie, weerspiegelden. 

Reeds op zeer jeugdige leeftijd had het verzamelen van 
postzegels zijn belangstelling en liefde verworven en groei
den deze met het klimmen der jaren uit tot philatelistische 
kennis en wetenschappelijke studie. Wie van 't Haaff heeft 
gekend weet wat zulks bij hem betekende, nl. zich ernstig 
en volkomen inwerken in hetgeen zijn belangstelling had. 
Toen hij dan ook na zijn omzwervingen als zeeofficier in de 

eerste wereldoorlog aan het rijksbureau voor de scheepvaart 
werd verbonden, betekende dit verblijf in het vaderland — 
hetgeen zou blijken voortaan voor goed te zijn — voor hem 
tevens^ het zich intenser te kunnen wijden aan zijn lief
hebberij, de Philatelie. In 1923 sloot hij zich daartoe aan bij 
de Haagsche Philatelisten Vereeniging. Het was zijn zucht 
tot studie welke de aandacht op hem deed vestigen en reeds 
enkele jaren later, nl. in 1926, leidde tot het aanvaarden van 
een bestuursfunctie in deze vereniging, waarbij hij zich in de 
eerste plaats belastte met de zorg voor de verenigingsbiblio
theek. Tot aan zijn vertrek uit de hofstad op 3 November 
1953 bleef hij de vereniging als bestuurslid dienen. In 1938 
was hij tot de hoogste functie in de vereniging, nl. die van 
voorzitter, gekozen. Het viel hem dan ook niet gemakkelijk 
na 15 jaren als zodanig te zijn opgetreden, deze functie neer 
te leggen en het was ook geen wonder, dat de dankbaarheid 
der vereniging zich uitte door hem spontaan het erelidmaat
schap aan te bieden. 

Na op 15 Augustus 1951 zijn ambtelijke loopbaan als In
specteurGeneraal voor de Scheepvaart met pensioen te heb
ben beëindigd, vertrok hij op 3 November 1953 naar Hattem, 
om zich daar in stilte aan zijn liefhebberijen te kunnen wij
den. Nog vol met plannen voor de toekomst werd echter 
zijn levensdraad plotseling afgebroken. 

Evenals hij m zijn ambtelijke loopbaan tot de hoogste 
functie werd gekozen, was zulks ook het geval in de phila
telie. Als afgevaardigde van de Haagse vereniging deed hij 
in 1927 zijn intrede in de Raad van Beheer van het Neder
landsch Maandblad voor Philatelie, welk blad van stonde af 
aan zijn bijzondere belangstelling had. Toen gedurende de 
tweede wereldoorlog op last van de bezettende mogendheid 
de uitgifte van het Maandblad was gestaakt, was het van 
't Haaff, die aanstonds na de bevrijding de nodige maatrege
len tot herstel van de uitgifte van het blad nam. Dit leidde 
spontaan tot zijn benoeming als permanentvoorzitter van 
de Raad van Beheer, welke functie hij tot zijn dood met zo
veel toewijding heeft vervuld. Vele belangrijke besluiten 
werden tijdens zijn voorzitterschap genomen, waarbij ruim
schoots van zijn kennis, ondervinding en inzicht werd ge
profiteerd. 

Ook in de Nederlandsche Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars wist men zijn ^verk te waarderen en 
leidde dit in 1942 tot zijn verkiezing tot secretaris, welke 
functie in 1948 werd verwisseld voor die van voorzitter van 
de Bond. Tot 1952 vervulde hij ook dit voorzitterschap. 

In 1948 werd hij benoemd in de commissie welke vanwege 
de P.T.T. was ingesteld om haar van advies te dienen inzake 
de zgn. kinderzegels, welke benoeming in 1949 werd gevolgd 
door die tot lid van het bestuur van de stichting ,,Het Ne
derlandse Postmuseum". 

Dat zijn werkzaamheden ten bate van de philatelie ten 
zeerste werden gewaardeerd, bleek wel duidelijk uit de toe
kenning in 1948 van de door de Nederlandsche Bond inge
stelde Wallermedaille, een onderscheiding welke meer dan 
woorden spreekt voor de waardering van zijn werk. 

Een harde slag was voor hem het verlies van zijn philate
listisch bezit in 1945 bij het bombardement op het Bezuiden
houtkwartier te 'sGravenhage. Toch was deze slag niet in 
staat om hem de moed te ontnemen zijn philatelistische lief
hebberij verder voort te zetten. Weldra nam hij deze weer 
op, al beperkte hij zich daarbij tot een enkel speciaal ge
bied. Het waren vooral de postale uitgiften van Oostenrijk, 
en meer speciaal de oudere emissies, welke zijn bijzondere 
belangstelling trokken, waarnaast ook die van Bosnië en 
de Oostenrijkse Levant. In de rustige omgeving van Hattem 
stelde hij zich voor een ernstige studie van deze gebieden 
te maken en hij was bezig aan de samenstelling van een ar
tikel over de eerste emissie van Oostenrijk, welke artikel 
voor ons Maandblad was besteld. 

Van 't Haaff is niet meer. Wij moeten in dit plotseling 
verscheiden berusten. Zijn arbeid voor de philatelie zal niet 
vergeten worden. De bloei van de philatelie in Nederland en 
van het Maandblad in het bijzonder, zal zeker mede het ge
volg zijn van hetgeen door hem werd verricht. 
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Wij willen gaarne uiting geven aan de grote dank van 
allen die bij het Maandblad van zijn grote gaven en toewij
ding hebben genoten. 

Van 't Haaff, eenvoud was het kenmerk van je aard, groot 
was je werk; je toewijding en je liefde hebben recht op onze 
blijvende dankbaarheid. 

RUST IN VREDE. 
De Hoofdredacteur. 

Weer staan wij voor het raadsel van de dood. 
Midden in zijn werk, dat door de pensioengerechtigde leef

tijd alleen in karakter veranderde, is onze Oud-voorzitter 
en Ere-lid uit dit leven weggenomen. 

Nu blijft slechts de herinnering aan een waarlijk groot 
man, een persoonlijkheid, die pal stond voor wat hij als recht 
zag, die zich te allen tijde inspande om de hem toevertrouw
de belangen te behartigen. Daarbij hartelijk en hulpvaardig. 

Deze mens is van ons heengegaan en in gedachten zien 
wij zijn figuur weer achter de bestuurstafel, die de verga
dering beheerste, maar niet overheerste. 

Bij zijn afscheid als voorzitter, toen hij Den Haag voor 
Hattem verwisselde, bleek door een zeer grote opkomst van 
leden, hoe zeer men zijn werkzaamheden voor de Haagsche 
Philatelisten Vereeniging op prijs stelde. 

Hij liet de leiding over aan andere handen waarbij hij de 
overtuiging kon hebben, dat de geest in deze vereniging, die 
voor een groot deel aan hem te danken was, bepalend was 
voor de toekomst. 

Door zijn vertrek was de band niet verbroken; als lid van 
de Raad van Beheer mochten wij nog dikwijls zijn waarde
volle adviezen vernemen. 

Zo staat hij in onze dankbare en eerbiedige herinnering 
getekend, als leidsman, als vriend. 

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw die hem een 
steun was in leven en werken. Wij wensen haar sterkte, en 
veler medeleven moge haar een troost zijn. 

Hij ruste in vrede. 
Voorzitter van de 
Haagsche Philatelisten Vereeniging. 

(ALLE RECHTEN 

Vervolg. 
HOOFDSTUK VI 

DE AFSTEMPELINGEN OVEREENKOMSTIG DE 
VOORSCHRIFTEN. 

Reeds in hoofdstuk III gaven wij in het algemeen aan op 
welke wijze de postzegels „overgestempeld" moesten worden, 
doch t.a.v. de modellen stempels liepen de voorschriften uit
een voor wat betreft de categorieën postinrichtingen en t.a.v. 
enige (aansluitende) perioden, gedurende welke de zegels 
geldig waren (1852—1879). 

Helaas zijn, zoals wij reeds eerder vermeldden, bij het 
Hoofdbestuur der P.T.T. geen stempelboeken teruggevonden, 
die de verstrekte stempels uit de perioden van omstreeks 
1830—1854 weergeven, want na een heel oud boek, dat van 
omstreeks 1829 moet dateren, is pas weer aanwezig een in 
1855 begonnen stempelboek. 

Toen in de vroege lente-namiddag van Donderdag 28 April 
jl. de lijkbaar uit de ontvangstzaal van het crematorium te 
Velsen werd uitgedragen, was het een grote stoet van vrien
den en kennissen, welke zich bij de familie van de over
ledene achter de baar aansloot. De aula, waar het afscheid 
plaats vond, bood nauwelijks plaats aan de velen, die door 
hun aanwezigheid blijk wilden geven van grote toegenegen
heid of vriendschap, of uiting wilden geven aan hun dank
baarheid, jegens hem, die zo plotseling was heengegaan. 
Onder hen zagen wij vele personen uit philatelistische krin
gen; zo merkten wij o.m. op Dr R. E. J. Weber, directeur van 
het Nederlandse Postmuseum, Mr W. S. Wolff de Beer, 
rechtskundig-adviseur van de Nederlandse Bond van Ver
enigingen van Postzegelverzamelaars, de Bondsvoorzitter, de 
heer Jan Poulie, voorzitters of afgevaardigden van verschil
lende verenigingen en leden van het bestuur van de Raad 
van Beheer van het Maandblad. Op verzoek dekten slechts 
een krans van de familie en van ons Maandblad de baar. 

In de aula werd na een plechtige inleiding van orgel
muziek door vele vertegenwoordigers van verenigingen of 
instellingen, waarvan van 't Haaff voorzitter of bestuurslid 
was geweest, het woord gevoerd en dank gebracht voor alles 
wat hij in het belang daarvan had gedaan. 

Namens de Nederlandse Philatelie sprak de Bondsvoorzit
ter, de heer Jan Poulie, eveneens woorden van erkentelijk
heid en waardering voor het werk en voor de persoon van 
Van 't Haaff, waarbij hij enige punten uit diens philatelis
tisch leven naar voren bracht. De heer L. H. Tholen, lid van 
het Dagelijks Bestuur van de Raad van Beheer van het 
Maandblad bracht in enkele eenvoudige woorden de grote 
dank over van Bestuur en Raad voor het zeer vele, dat de 
overledene voor het Maandblad heeft verricht. 

Toen onder de tonen van het „Wilhelmus" de baar lang
zaam daalde, zagen wij menigeen een traan uit de ogen wis
sen. Diep onder de indruk van dit afscheid werd daarop de 
aula verlaten. 

Van de daarop elders volgende gelegenheid om mevrouw 
Van 't Haaff met haar ernstig verlies te condoleren, werd 
een druk gebruik gemaakt. 

Na afloop van de plechtigheid ging een ieder weer zijns 
weegs om het dagelijks leven voort te zetten, maar zonder 
hem, die wij nog lang zullen missen. 

De Hoofdredacteur. 

Het is dan ook niet mogelijk uit officiële bron volledig te 
reconstrueren, wanneer elk stempel, dat op deze zegels voor
komt, werd verstrekt, noch hoe lang ieder stempel is ge
bruikt. 

Nochtans zullen wij trachten uit verschillende gegevens, 
w.o. voornamelijk onze waarnemingen in de verschillende 
collecties, een chronologisch overzicht van de gebruikte 
stempels op te stellen. 

In verband met het verschil in voorschriften en stempel
typen zullen wij achtereenvolgens behandelen de stempels, 
gebruikt door; 
A. postkantoren 
B. hulpkantoren 
C. spoorwegpostkantoren 
D. kantoren in militaire kampen 
E. de penvernietiging. 

DE AFSTEMPELINGEN 
EN ENKELE ANDERE WETENSWAAKDIGHEDEN VAN DE 

EMISSIE 1852 van NEDERLAND 
door A. van der Willigen 

ECOIN. DRS. 

VOORBEHOUDEN) 
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A. Postkantoren. 

Sedert 1838 waren reeds successievelijk 
op alle vóór de posthervorming van 1850 
bestaande postkantoren in gebruik geko
men de zgn. franco-dagtekeningstempels 
met Egyptische letters zonder jaartal 
(Nr. 30). 

Afb. 11. Franco-dagteke
ningstempel met Egyptische 
letters en jaartal (Nr. 37) 
op zegel: dagtekeningstem
pel met gebogen jaartal 
(Nr. 36), uitsluitend be
stemd voor ongefrankeerde 
brieven, er onder in rode 
kleur. 

Aib. 12.' 
Franco-dag
tekeningstem
pel met 
grotesque 
letters en jaar
tal (Nr. 39). 

b. 

Afb. 10. Franco-dagtekeningstempel zonder jaartal (No. 30). c. 

Bij de posthervorming van 
1850 werd het nuttig geacht de 
poststempels voortaan ook te 
voorzien van het jaartal, zo
dat de 26 nieuwe kantoren, die 
gelijktijdig met de ingevoerde 
hervorming werden opgericht 
op 1 September 1850 uitslui
tend franco-dagtekeningstem
pels met Egyptische letters 
mét jaartal (Nr. 37) ontvingen, 
die zij alle op 1 Januari 1852 
nog gebruikten. Daarnaast 
ontvingen reeds tussen 1 Sep
tember 1850 en 1 Januari 1852 
een aantal ook vóór 1850 be
staande — meest grotere — 
kantoren dit stempeltype Nr. 
37, hetgeen soms gepaard ging 
met gelijktijdige buiten ge
bruik stelling van stempel Nr. 
30, waardoor van deze kanto
ren Nr. 30 alléén op gefran
keerde brieven zonder zegels 
(dus vóór 1 Januari 1852 in 
blauwe inkt) bekend is. In 
onderstaande lijst hebben wij 
achter de desbetreffende kan
toornamen in de kolom van 
stempel Nr. 30 een en ander 
aangeduid met: „o.o.z." als af
korting voor „onbekend op 
zegel", omdat het natuurlijk 
mogelijk blijft, dat stempel 
Nr. 30 van deze kantoren toch 
nog wel eens één of enkele 
dagen zou zijn gebruikt en 

alsnog ontdekt wordt. (Van Rotterdam is bijv. slechts één af
druk van stempel Nr. 30 op een 10 ct-zegel bekend, hetgeen 
wijst op een toevallig gebruik). 

Op zeer vele kantoren was echter op 
1 Januari 1852 stempel Nr. 30 nog normaal 
in gebruik en het bleef dit soms ook nog 
gedurende verscheidene jaren; op een vrij 
groot kantoor als Zutphen zelfs nog tot ca 
1859. Toch werd reeds in 1854 overgegaan 
op wederom een nieuw type, nl. Nr. 39: 
het franco-dagtekeningstempel met gro
tesque letters en jaartal. Dit is o.i. een 
aardig voorbeeld van vereenvoudiging 
(van het lettertype) in een tijdperk, toen 
men in velerlei opzicht (mode, bouwkunst, 
boekdrukkunst, handelsdrukwerk, enz.) 
nog aan allerlei „tierlantijntjes" hechtte. 
Merkwaardig is, dat ook nu nog slechts 
weinig boeken en, voorzover ons bekend, 
geen enkel dagblad met dit vereenvou

digde lettertype worden gedrukt. Alleen de Nederlandse post
stempels (en tegenwoordig ook vele postale formulieren enz.) 
zijn — een enkele uitzondering in speciale modellen daar
gelaten — het grotesque lettertype nu reeds ruim honderd 
jaar trouw gebleven! 

Ook dit type Nr. 39 kwam echter slechts geleidelijk op de 
verschillende postkantoren in gebruik en sommige dezer 
kantoren hebben het zelfs nimmer ontvangen; deze bleven 
type Nr. 37 gebruiken tot het moment, waarop deze typen 
Nr. 37 en 39 definitief buiten gebruik werden gesteld (voor 
drukwerken op 31 December 1869). 

Dit alles is duidelijk af te lezen op de hier volgende lijst 
van alle postkantoren, die tussen 1 Januari 1852 en April 
1861 hebben bestaan. Óp deze lijst hebben wij zoveel moge
lijk opgenomen: 
a. de laatst bekende maanden van gebruik van stempel Nr. 

30 op zegel (de oudste datum moet practisch zonder uit
zondering 1 Januari 1852 zijn, behoudens bij incidenteel 
gebruik, zoals hierboven vermeld van Rotterdam); 
de eerste en laatst bekende maanden van gebruik van 
stempel Nr. 37; 
de eerste en laatst bekende maanden van gebruik van 
stempel Nr. 39. 

Alle vermeldingen hebben slechts betrekking op het ge
bruik op de emissie 1852, aangezien van sommige stempels 
Nr. 37 en 39 ook nog afdrukken bekend zijn op zegels der 
emissies 1864, 1867 en 1869, zij het ook slechts over het alge
meen bij hoge uitzondering. 

De grootste moeilijkheden ondervonden wij bij het op
stellen van de laatste maanden van gebruik van stempel Nr. 
30, omdat deze tengevolge van de ontbrekende jaartallen 
uiteraard slechts van gehele brieven kunnen worden afgele
zen en wij van verscheidene kantoren slechts twee, één of 
soms ook geen enkele afdruk van stempel Nr. 30 na 1 Janu
ari 1852 op gehele brief zijn tegengekomen. Een globale da
tering naar de plaat, waartoe het zegel heeft behoord, biedt 
te weinig houvast, omdat men weliswaar kan stellen, dat een 
afstempeling op een zegel van bijv. plaat IV der 5 et niet 
vroeger dan in 1859 kan zijn aangebracht, maar anderzijds 
kan men van een afstempeling op een zegel van plaat I nooit 
beweren, dat deze niet later dan uit 1852 of 1853 kan dateren, 
aangezien óók de zegels van plaat I tot in 1879 geldig waren 
voor de frankering. 

Terwijl thans reeds ongeveer vijftig jaar alle nieuw-ver
strekte dagtekeningstempels zgn. „typenraderstempels" zijn 
(d.w.z. dag-, maand- en soms ook jaarcijfers zijn vast in de 
stempels bevestigd en op radertjes te verstellen), was vóór
dien elk stempel vergezeld van een doosje met losse dag-, 
maand-, jaar- en (sedert ca 1861 ook) uurkarakters, die na 
elke verstreken tijdsperiode uit de stempels gehaald resp. 
erin geplaatst moesten worden. 

Dat hierbij wel eens verliezen (van losse 
cijfers e.d.) en kleine fouten (zoals scheef 
en omgekeerd inzetten) optraden is be
grijpelijk en ter voorkoming hiervan be
perkte men deze hoeveelheid losse karak
ters dan ook zoveel mogelijk. Om deze re
den hadden vermoedelijk alle stempels 
Nr. 37 en Nr. 39 een jaartal, waarvan de 
drie eerste cijfers „18 5" vast in het 
stempel waren aangebracht, zodat alleen 
het laatste cijfer jaarlijks moest worden 
verwisseld. 

Nu had het reeds eerder de verwonde
ring van enige verzamelaars opgewekt, 
dt het pas op 12 April 1861 voor alle brie
ven voorgeschreven vernietigingsstempel 
FRANCO in omlijsting (Nr. 43, ter ver
vanging van de nummers 37 en 39) 

blijkens het Stempelboek eind December 1859 aan 62 post
kantoren was verstrekt en begin 1860 ook tijdelijk was ge
bruikt. Welke deze kantoren waren, wordt niet in het Stem
pelboek vermeld; er staat bij de afdruk slechts: „62 kanto
ren, zie de lijst", welke lijst vermoedelijk inmiddels werd 
vernietigd. 

Uit onze notities bleek echter, dat van talrijke, meest klei
nere postkantoren uit de eerste 3 ä 4 maanden van 1860 geen 
afdrukken van de stempels Nr. 39 (of Nr. 37) bekend zijn in 
tegenstelling tot die van grotere kantoren (waar gelijktijdig 
meerdere stempels Nr. 39 in gebruik waren). Voorts zijn van 
verscheidene andere postkantoren nieuwe stempels Nr. 39 
met datum 1.1.1860 (d.w.z. kort vóór of op die datum ver
strekt) in het Stempelboek afgedrukt, zodat deze laatste 
postkantoren tijdig voorzien waren van het voorgeschreven 
stempel met nieuw jaartal. Van déze kantoren zijn dan ook 
merendeels wél afdrukken van het gehele jaar 1860 bekend. 

De gevolgtrekking lag daardoor voor de hand, dat de ver
strekking der FRANCO-stempels verband hield met de nood
zakelijkheid voor de bewuste 62 kantoren hun (enige) franco-
dagtekeningstempel (Nr. 39 of Nr. 37) voor de niet ter plaat
se mogelijke wijziging van „18 5" in ,.18 6" op te zenden. 

Afb. 13. 
Stempel 
Weesp (Nr. 37) 
met scheve, 
omgekeerde 
datum- en 
maandcijfers. 
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Naar onze mening wordt deze gevolgtrekking nog op 
tweeërlei wijze bevestigd: 

V.̂ ^^>^55|̂  j Afb. 14. Links stempel 
' ^"^ . Ä:It M Amsterdam Nr. 37 met jaar

tal 1853, rechts op een in 
1859 verschenen lichtblauwe 5 et hetzelfde stempel (meer 
versleten), waaruit in Januari 1860 het jaartal werd ver
wijderd. 

1. Op de belangrijke postkanto
"en te Amsterdam en Haarlem had 
rxen per 1 Januari 1860 wel één of 
enkele nieuwe stempels (Nr. 39) met 
jaartal „18 6(0)" (en daarom geen 
'RANCOstempels) ontvangen, maar 
nen kon niet met deze enkele stern
iels volstaan. Blijkbaar heeft men 
oen maar op eigen gelegenheid uit 
'én of meer stempels Nr. 39 het oude 
laartal „18 5" verwijderd en deze 
•tempels bleven nu zonder jaartal 
nog gedurende verscheidene maan
den in 1860 in gebruik. Zelfs zagen 
wij van Amsterdam een stempel Nr. 
37 (dat mét jaartal 1859 nog tot en 
met November bekend is) zonder 
jaartal met datum 12.1 op een licht
blauwe 5 et van plaat IV, zodat deze 
afdruk vrijwel zeker uit 1860 moet 
dateren! (Zie afb. 14). 

2. Het postkantoor te Heerlen 
had wèl het FRANCOstempel (Nr. 
43) ontvangen, maar de directeur 
had vermoedelijk de bijbehorende 
instructie niet goed gelezen, want uit 
de eerste maanden van 1860 zijn een 
aantal zegels gevonden, afgestem
peld met 't dagtekeningstempel zon
der franco (Nr. 40), dat uitsluitend 

bestemd was voor ongefrankeerde brieven, terwijl het 
FRANCOstempel naast de zegels op de brief zelf werd af
gedrukt. (Ditzelfde type Nr. 40 is ook van enkele andere 
plaatsen bekend op zegels, doch uit andere jaren, zodat het 
gebruik in dié plaatsen vermoedelijk op misverstand of an
dere toevalligheden zal berusten. Zie verder hoofdstuk VII). 

Vanzelfsprekend is het slechts met behulp van gehele 
brieven mogelijk om na te gaan op welke postkantoren het 
stempel FRANCO (Nr. 43) als een soort „voorloper" reeds in 
1860 is gebruikt. Tot dusver zijn ons slechts 24 van de 62 
kantoren bekend geworden, hetgeen niet zo verwonderlijk is, 
omdat — zoals wij reeds eerder constateerden — gehele brie
ven van de emissie1852, vooral van kleinere postkantoren, 
zeer schaars zijn en het bij déze stukken bovendien over een 
tijdvak van slechts drie è vier maanden gaat. 

In de hier afgedrukte lijst van alle postkantoren hebben 
wij met twee sterren aangegeven van welke postkantoren ons 
deze „voorloper"FRANCOstempels bekend zijn en met eén 
ster van welke postkantoren geen afdrukken der stempels 
Nr. 39 resp. Nr. 37 uit begin 1860 gezien werden. In totaal 
zijn aldus 72 plaatsnamen van één of twee sterren voorzien, 
terwijl volgens het Stempelboek slechts 62 kantoren het 
FRANCOstempel zouden hebben ontvangen. Nadere vond
sten zullen dus kurmen uitwijzen, dat misschien alsnog bij 
tien kantoren begin 1860 het stempel Nr. 39 (of Nr. 37) wèl 
gebruikt is en het sterretje derhalve kan vervallen. 

Speciaal de donkere blauwe kleuren der 5 ctszegels, die 
aanvankelijk werden gebruikt, leverden moeilijkheden op, 
als men de plaatsnaam en/of data in de afstempelingen wilde 

Afb. 15. Te Amster
dam en Haarlem 
werden in 1860 stem
pels Nr. 39 gebruikt, 
waaruit het jaartal 
(bestaande uit drie 
vaste cijfers 18 5. 
en één jaarlijks ver
wisselbaar cijfer) ge
heel lüas verwijderd, 
omdat men op deze 
kantoren niet zelf 
het nieuwe jaartal 
1860 kon aanbren
gen. 

controleren, zodat omstreeks 1859 veel lichterblauwe kleu
ren (tot het bekende „melkblauw" toe) werden gebruikt 
voor het drukken van deze zegelwaarde. Desniettegenstaande 

werden deze moei
lijkheden blijkbaar 
niet voldoende opge
heven geacht, zodat 
men besloot de wijze 
van afstempeling der 
gefrankeerde brieven 
ingrijpend te veran
deren. 

Op 12 April 1861 
werd daartoe be
paald, dat alle post
kantoren voortaan de 
zegels op brieven 
met het stempel 
FRANCO in omlijs
ting (Nr. 43) moesten 
vernietigen, terwijl 
de francodagteke
ningstempels slechts 
in gebruik bleven 
voor drukwerken. 
Deze drukwerken be
stonden in hoofdzaak 

uit circulaires en visitekaartjes, waarvoor een tarief van 
1 cent gold, dat weliswaar bij vooruitbetaling moest worden 
betaald, maar waarvoor tot 1869 geen postzegels bestonden. 

c  < : _ 

■ ' . ^ ■ " ' 

■é*' 
*» '%f~^ m.~ 

e ■* -^ < *ry"t>-^ 
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Afb. 26. In April 1861 werd voor
geschreven de zegels te vernietigen 
met een afzonderlijk FRANCO
stempel (Nr. 43). De datering ge
schiedde van het ook voor onge
frankeerde brieven gebruikte dag
tekeningstempel (hier Nr. 40) in 
rode kleur. 

/ l/i*«?.» V: /"•. »>', ^ , ^ ^ ^^^'*M, 

Afb. 17. Na April 1861 bleven de francodagtekcningstem
pels (Nr. 37 of 39) slechts in gebruik voor drukwerken, waar
van de frankering verplicht was, doch waarvoor de zegels 
pas in 1869 verschenen. Het nieuwjaarskaartje werd uit 
Doetinchem naar „Doesborgh" verzonden. 

Dientengevolge vindt men dan ook nä April 1861 hoege
naamd geen francodagtekeningstempels Nr. 37 en 39 meer 
op de zegels der emissie1852 en voorzover zij in bovenver
melde lijst nog bij enkele kantoren zijn vermeld, komt dat 
waarschijnlijk, omdat deze kantoren het nieuwe voorschrift 
te laat zijn gaan toepassen. 

Ket stempel FRANCO (Nr. 43) is door alle kantoren, voor
komend op vorenstaande lijst, gebruikt, behalve door Oost
burg (dat eind December 1857 was gedegradeerd tot hulp
kantoor en dus sindsdien uitsluitend over een langstempel 
beschikte), terwijl ook de volgende, na April 1861 opgerichte 
kantoren het ontvingen: 

Texel Juni 1861 Boxtel Juli 1864 
FRANCO (43) komt voor in verschillende afmetingen, zo

wel wat betreft de omlijsting (A), als de lettergrootte (B). De 
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vroegste ve r s t r ekk ing e rvan had p laa ts omstreeks J u n i 1855 
aan he t Expedi t iekantoor Moerdijk. Hiervan w a r e n de af
met ingen A: 24 X 8,5 mm, B : 18 X 4 m m (zie verder bij de 
beschri jving der s tempels voor spoorwegpostkantoren) . 

Op vri jwel alle gewone pos tkantoren k w a m e n deze s t em
pels FRANCO voor in de afmetingen A: 23 tot 25 X 8 tot 9,5 
m m en B : 20 tot 22 X 4 tot 5 mm, over het a lgemeen dus een 
duideli jk groter l e t te r type dan bij het prototype uit 1856 voor 
Expedi t ie Moerdijk, h ierboven genoemd. 

Hoewel het gebru ik van dit s tempel FRANCO dus slechts 
circa dr ie j a a r samenvie l me t de tijd, da t de emissie-1852 nog 
n o r m a a l in gebru ik was , komt het — natuur l i jk mede onder 
invloed van he t steeds toenemende verbru ik v a n postzegels 
— zeer veelvuldig voor op deze zegels. 

Wil m e n dit s tempel per kantoor verzamelen, dan is m e n 
dus vanzel fsprekend aangewezen op het bi jeenbrengen v a n 
gehele br ieven. Het zou te ver voeren ook hiervoor een af
zonderl i jke w a a r d e r i n g op te nemen. 

Wel wil len wij nog speciaal melding maken van het b e 
s taan van rode en b lauwe afdrukken van dit FRANCO-s t em-
pel (Nr. 43) op losse zegels en op enkele br ieven. Hiervoor 
k a n de volgende waa rde r ing worden aangehouden: 

FRANCO (43) rood: 60; op brief bekend v a n Woerden 1263 
en 164: 100. 

FRANCO (43) b l a u w : 50; op brief bekend van ' s -Graven -
hage 262: 100. 

Op 1 Apri l 1869 werd di t s tempel FRANCO (Nr. 43) op de 
pos tkan toren ve rvangen door het zgn. nommers tempel , t hans 
be ter bekend als pun t s t empe l (Nr. 52) en hoewel de zegels 
de r eerste emissie toen reed gedurende vier è vijf j a ren v a n 
d e pos tkan toren w a r e n verdwenen, kon ieder, die nog de 
beschikking had over ongestempelde exemplaren , deze gedu
r e n d e bijna elf j a ren normaa l op zi]n br ieven of andere s tuk
k e n p lakken. 

^ ^ 

^A / / / ' 

'/. 

j 

/ /^ ' V / / ^ ' 

Afh. 18. Brief dd. 26 Nov. 1869 uit Brielle naar Hellevoet-
sluis verzonden. Het overjarige 5 cts-zegel werd met het op 
1 April 1869 ingevoerde puntstempel (Nr. 18 voor Brielle) 
vernietigd. 

Er zijn dan ook in de verschil lende verzamelingen meesta l 
één of mee r van deze zegels met punts tempels aanwezig en 
het leek ons de moei te waa rd te dezer plaatse te vermelden 
van welke kan to ren wij onze oudste zegels, verniet igd met 
pun t s tempe ls aantroffen; helaas is het aan ta l malen, dat wij 
deze afstempeling op geheel s tuk kennen, ook u i t e rmate 
klein, zoals wij reeds vermeldden in hoofdstuk I I . 

Van de navolgende kan to ren zijn ons thans één (of meer, 
aangeduid door een cijfer tussen haakjes achter de p l aa t s 
naam) afdruk(ken) bekend : 

1 A l k m aa r 
3 Alphen 
5 A m s t e r d a m (3) 
6 Apeldoorn 
8 A r n h e m (3) 

12 Bolsward (2) 

45 Groningen (2) 
46 H a a r l e m 
47 Haar l 'meer 
48 Harderwi jk 
55 Helmond 
59 Hi lve r sum 

91 Ro t t e rdam (3) 
95 Schiedam 
99 Sneek 

105 Tiel 
107 Utrecht (3) 
110 Veenendaal 

16 Breda (2) 
18 Brielle (3) 
20 Culemborg 
24 Deventer 
26 Doesborgh 
27 Doetinchem 
29 Dordrecht 
34 Elburg 
35 Enkhuizen 
39 Goes 
43 Grave 
44 ' s -Gravenh. (5) 

62 Hoorn 
64 K a m p e n 
72 Maassluis 
73 Maastr icht 
75 Meppel 
77 Monnikendam 
79 Ter Neuzen 
81 Nijkerk 
82 Nijmegen (2) 
88 Oudewate r 
90 Roermond (2) 

120 Weesp 
122 Winschoten (2) 
130 Zevenaar 
131 Zevenbergen 
132 Zierikzee 
133 Zutphen 
135 Zwolle 
152 Scheveningen 
153 Oss 
Los: 75; 
Op brief: 250 

Volgens de da ta van ingebruikneming der punts tempels en 
de geldigheidsduur onzer oudste postzegels kunnen theore 
t isch de vol lende n u m m e r s voorkomen: 1 t /m 138, 141, 151 
t /m 196. 

Ook voor d r u k w e r k e n werd het op de pos tkantoren ge
b ru ik t e stempeltype tussen 1864 en 1879 enige malen gewij
zigd, waardoor de volgende modellen nog als vemie t ig ings -
stempels op de zegels der eers te emissie kunnen voorkomen: 
1. Takje-francostempel (Nr. 51) v a n ca 1866-1879. Hie rvan 

is één zegel met s tempel Onderdendam bekend. 
2. Tweelet ters tempel (Nr. 50a) van ca 1875-1879. Hie rvan zijn 

geen zwarte a fdrukken bekend op de eerste emissie. I n 
dien zwarte of rode a fdrukken van dit s tempeltype, ge
combineerd met FRANCO (Nr. 43) of punts tempel (Nr. 52) 
op de zegels worden aangetroffen, dan hebben deze zegels 
gediend voor brieven en is dit dagtekeningstempel niet 
bestemd als verniet igingsstempel, maa r slechts door ve r 
schuiving toevallig voor een deel op het zegel in p laa ts 
van geheel op de brief terecht gekomen. 

3. Kleinrondstempel (Nr. 54) van 1877-1879. Hie rvan is één 
afdruk bekend, t.w. Ro t t e rdam 24-7-1879 (dus uit het l aa t 
ste j aa r van geldigheid!). 

Het is niet verwonderl i jk, da t slechts een zó gering aan ta l 
van deze afstempelingen op zegels der eerste emissie bekend 
zijn, wan t tengevolge van het vermoedelijk geringe aan ta l 
zwaarde re drukwerken , da t in die ja ren pe r post werd ver 
zonden, komen ook de koerserende zegels van 5 cent en ho
ger tot 1879 toch al weinig voor met de voor d rukwerken b e 
s temde afstempelingen. 

Lijst van Franco-dagtekeningstempels in de modellen Nrs . 
30, 37 en 39 met eerste resp. laats te maanden van gebruik 
(voorzover bekend als verniet igingsstempels op de emissie-
1852), alsmede een pun ten -waarde r ing , gebaseerd op een on
berispelijk zegel van 5 of 10 cents, los of op briefstuk, doch 
met volledig leesbare s tempelafdruk. 

N.B, In stempel Nr. 30 s taan de begin- en eindlet ters der 
— niet te korte — p laa t snamen als regel op gelijke hoogte 
me t de maandcijfers en dus dichtbij de voetstreep der s t em
pels. Afdrukken van stempel Nr. 37, w a a r v a n het j aa r t a l juist 
bu i ten het afdruk-gedeel te op het (losse) zegel valt , worden 
dikwijls ten onrechte voor s tempel Nr. 30 aangezien! 

Gebru ik te afkortingen: 
O.O.Z.: onbekend op zegel (bij s tempel Nr. 30, dat soms wèl 

op gefrankeerde br ieven vóór 1852 bekend is, m a a r 
kennelijk op 1 J a n u a r i 1852 reeds vervangen was 
door Nr. 37); 

? : a fdrukken zijn wel bekend op losse zegels, doch niet 
op brief, zodat niet kan worden nagegaan of het 
betreffende stempel no. 3 nog na 1852 werd gebruikt . 

g.a.: a fdrukken van di t s tempel (Nr. 39) zijn wel bekend op 
zegels, doch komen niet voor in het officiële S t e m -
pelboek; 

*: Waarschijnlijk gebruik t op het betreffende kantoor ; 
**: Eén of meer a fdrukken op brief zijn bekend. _ 
1): „Voorloper"-FRANCO-stempel (Nr. 43) ui t de" eerste 

maanden van 1860; 
BiiiiKiiiiiiMMiiniiiiiiiiiiiii]iiiiiiiiii[itiiiitttiiiiiiiiininiiiiniiiiiiiiiiittiiiiiiiiititiMiiiiiiMiii]iiimiiiiiM]iitiittiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiijiiii]iitiiiimiMEiiiiiiliiiiiii iiiiiiiiititiiiiKiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiin» 

HET PARODL léé4 die kttwtt 
imitiiiimmiiiiiiiiiimiuiitiiiHitmmmiiiuiiiiiiKKiiitiitiiiiiiiii iiiMiiiiiiiiiuttiiiiimiuiimiiiiimiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiitiiiiiiiiiitiiiiiiumiiiiitiiiiiiiiiiiiiJiiiJitiiiiiriuitjB 
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Postkantoor 
(evt. stempelkleur) 

30 ^êypt* letters 
zonder jaartal 

Laatst 
bekende 
maand 

Waar
dering 

37 Egyptische letters 
met jaartal 

Bekende maanden 

Vroegste Laatste 
Waar
dering 

39 Grotesque letters met jaartal 

Bekende maanden 
Vroegste In 

Stempel-
boek 

Vroegste | Laatste 
op zegels 

Alkmaar 
Almelo 
Alphen 

id., blauw 
Amersfoort 

ld., blauw 
Amsterdam, klein 

groot 
„ zonder jaartal 

Apeldoorn 
Appingedara 
Arnhem 
Assen 
Bergen op Zoom 

id., blauw 
Bergen op Zoom 
Beverwijk 

id., groen 
id., blauw 

Bolsward 
Bommel 
Boxmeer 
Breda 

id., rood 
Breskens 
Brlelle 
Culetnborg 
Deifshaven 
Delft 
Delfzijl 
Deventer 
Dirksland 
Doesborgh 
Dokkum 
Dordrecht 

id. rood 
Edam 

id., groen 
Eindhoven 
Elburg 
Enkhuizen 
Enschede 
Franeker 

ld., blauw 
Geertruidenberg 
Goes 
Goor 
Gorinchem 
Gouda 
Grave 
*s-Gravenhage 

id., blauw 
Groningen 
Haarlem 

id., blauw 
id., zonder jaartal 

Harderwijk 
ld., blauw 

Harlingen 
id., rood 
ld,, blauw 

Hattem 
Heerenveen 
Heerlen 

id., rood 
Den Helder 
Hellevoetstuis 
Helmond 
's-Hertogenbosch 
Heusden 
Hilversum 
Hoogezand 
Hoorn 
ld., rood 

Hulst 
id., blauw 

Kampen 
id., blauw 

Soevorden 
Leerdam 
id., blauw 
id., rood 

Leeuwarden 
ld., rood 

Lelden 
id., groen 

De Lemmer 
ld., blauw en groen 

Loenen 
Maassluis 
Maastricht 
Medemblik 
Meppel 
ld., blauw 

Middelburg 
id., blauw 
id., groen 

1255 
955 
759 
? 

o.o.z. 
554 
156 

1156 
1252 
o.o.z. 

? 
? 

1053 

O.O.Z. 

? 

458 
359 

1153 
354 
156 
758 

o.o.z. 
457 
? 

o.o.z. 
152 

1155 
1255 
? 
157 
? 

o.o.z. 
o.o.z. 
953 
959 
252 
552 
? 

O.O.Z. 

1056 
? 
? 
356 
656 

657 
1055 
? 
457 
? 

1155 
? 
757 
554 
f 

652 
? 

656 
252 
358 
455 

155 

15 
25 
20 
50 

10 
10 
30 
25 

25 
50 

30 
50 
25 
40 
15 
50 

40 
100 

100 
40 
25 
75 
50 
75 

50 
10 

100 
30 
150 

60 
20 
75 
50 
75 
25 

20 
40 
75 
10 

100 

25 
75 
SO 

25 
50 
50 
75 
150 

50 
75 

40 
60 
40 
50 

152 

1252 
160 
352 
253 
252 

1252 
152 
152 
152 

952 

152 
152 

754 
357 
252 

552 

152 
252 
152 

552 
152 
252 
152 

655 

1159 
160 

1259 
355 
657 

361 
1259 
559 
759 

1259 

956 
357 

561 
658 
957 

1259 

758 
754 
1159 

1259 
254 

556 
454 
553 

653 
652 
1153 

152 

152 
1052 
vele 
252 
352 

1159 
657 
261 

1059 

454 

856 

261 
data 
1259 

30 

10 
75 
40 
15 
30 

20 
20 
40 
10 

50 

25 
15 
25 
50 
25 

60 
40 
20 

20 
20 
10 
25 
50 

15 
20 
40 
40 

40 

25 

10 
50 
50 
30 

1156 
1155 
g.a. 
g.a. 

255 

357 
1155 
457 

857 
155 

160 
160 
166 

158 
858 
160 
g.a. 
158 
160 
156 
159 
956 
ê». 
1055 

158 
657 
160 
160 
857 
259 
357 
g.a. 
160 
160 
160 
158 

756 
555 

160 
159 

ga. 
756 
360 

857 
1155 
757 

g.a. 
158 

556 
1158 

1255 
560 
355 

855 

956 

560 
157 
159 
160 
160 

156 

357 
1155 
560 

1055 

654 
160 
457 
1155 
757 

957 
355 

560 
260 
160 

158 
459 
660 
560 
754 
360 
256 
960 
1056 
857 
1155 

258 
1057 
160 
160 
558 

459 
1154 
560 
354 
160 
160 
554 

756 
554 
160 
554 
359 
359 

457 
756 
1254 
857 
1155 
857 
660 
558 
1056 
1258 
1255 
560 
555 

454 

956 

660 
557 
155 
260 
854 

554 

461 
461 
361 

461 
? 
461 
960 
361 
461 
261 

461 
461 
1058 
461 
361 
461 
361 
? 

1061 
161 
461 
361 
261 
361 
461 

361 
361 
461 
? 

461 
361 
561 
461 
1160 

461 
561 
561 
261 
461 
561 
461 
3 
461 
461 
959 
1060 
361 
860 
461 
? 

561 
461 
461 
357 
461 
1160 

461 
261 
561 
561 

661 
? 
461 

261 
261 
? 
461 
? 
261 

361 
461 
461 
1260 
561 
? 
361 
? 
? 
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Postkantoor 
(evt. stempelkleur) 

30 Egypt. letters 
zonder jaartal 

Laatst 
bekende 
maand 

Waar
dering 

37 Egyptische letters 
met jaartal 

Bekende maanden 

.Vroegste Laatste 
Waar
dering 

39 Grotesque letters met jaartal 

Bekende maanden 
Vroegste in 

Stempel-
boek 

Vroegste | Laatste 
op zegels 

Monnlckendam .. . . 
Monnikendam 
Naarden 

id., blauw 
Terneuzen 
Terneuzen 
Nijkerk 
Nijmegen 
Oldenzaal 
Onderdendam 
Oostburg 
Oosterhout 

id., rood 
Oud-Beyerland 
Oudewater 
Purmerend 
Roarmond 
Rotterdam, klein .. 

id., groot 
Roosendaal 
Sas van Gend 
Schagen 
Schiedam 
Schoonhoven 
Sittard 
Sluis 
Sneek 
Steenbergen 
Steenwijk 

id., blauw 
Terborgh 
Tholen 

id., rood 
Tiel 
Tilburg 
Utrecht 
Vaals 

id., blauw 
Veendam 
Veghel 
Velp 
Venio 

id., blauw 
Vianen 
Vlaardlngen 

id., blauw 
id., rood 

Vlissingen 
Waalwijk 
Wageningen 
Weert 
Weesp 
Willemstad 
Winschoten 

id., blauw . . . . . . . 
Winterswijk 
Woerden 
id., rood 

Wormerveer 
Woudrichem ....... 
Wijk bij Duurstede . 
Zaandam 
id., blauw 

Zeist 
Zevenaar 
Zevenbergen 
Zierikzee 
Zutphen 
Zwolle 
id., groen 
id., rood 

o.o.z. 
o.o.z. 
459 

657 
954 

o.o.z. 
? 

755 
o.o.z. 

? 
954 

o.o.z. 
355 
i55 
956 
? 

757 
157 

o.o.z. 
o.o.z. 
455 
1152 

153 
? 
? 

1159 
1159 
o.o.z. 
758 
1052 

? 
? 
857 
555 

855 
? 

? 
1259 
? 

10 
30 

60 
100 
30 

150 
60 

150 
60 
40 
30 
150 

60 
10 

50 
40 

25 
50 
50 
20 
50 

50 
40 

75 
100 
50 
30 
40 

25 
50 

ISO 
10 
150 

152 
152 

252 
352 

454 
452 
152 
152 
453 
152 
152 
152 
152 

554 
152 

152 
152 

252 
152 

452 

552 
352 
253 

152 
152 

152 
152 
252 
1052 
252 

459 
654 

261 
656 

659 
561 
1054 
1253 
654 
757 
261 
355 
859 

857 
1258 
258 
1159 

1159 
1257 

860 
1259 

161 
461 
158 

1059 
461 

461 
758 
859 
957 
857 

40 
60 

25 
75 

50 
25 
15 
10 
10 
50 
40 
25 
40 

75 
40 
75 
15 

15 
10 

40 
10 

30 
25 
30 

10 
30 

10 
25 
40 
40 

158 
560 

160 
560 
757 
657 

955 

157 
160 
357 
355 
560 
555 
160 
355 
159 
956 
160 

g.a. 
660 
757 
657 
g.a. 
1257 
160 
160 
457 
g.a. 
258 
160 

955 
160 
855 

158 
856 
160 
657 
g.a. 
356 

660 
160 
957 
160 
857 

255 
760 

260 
760 
757 
957 

1260 
157 
1154 
354 
855 
760 
655 
160 
355 
259 
157 
860 
1159 
760 
1057 
657 
560 
1257 
557 
160 
557 

258 
460 
460 
854 
760 
855 

158 
956 
660 
1057 
560 
1157 

660 
360 
1257 
160 
857 
759 

860 
361 

361 
261 
461 
361 

561 
? 
561 
461 
361 
461 
561 
461 
461 
561 
161 
461 
461 
261 
361 
361 
361 
? 
261 
461 
461 
661 
359 
561 
561 
461 
261 
361 
1160 
361 
1260 
561 
461 

1260 
461 
461 
960 
1257 
461 
1060 
261 

161 
361 
261 
461 
461 
,959 
? 

Hoewel van een aantal kantoren meerdere stempels (vooral in model Nr. 39) bestaan, hebben wij ons beperkt tot de ver
melding der meest sprekende typenverschillen, nl. van Amsterdam en Rotterdam 

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

ZOMERZEGELS 1955. 
Dienstorder H 289ter van 21 April 1955 van de P.T.T. 

meldt: Ten vervolge op do 201/1955 wordt medegedeeld, dat 
de kleur van de Zomerpostzegel van 2 et — in afwijking van 
het vermelde in punt 2 van genoemde do — niet grijs doch 
sepia is. 
FRANKEERZEGELS IN DE NIEUWE UITVOERING. 

Dienstorder H 276 van 14 April 1955 van de P.T.T. meldt: 

1. Ten vervolge op do 743bis/1954 wordt medegedeeld dat 
door de controleur, ter voldoening aan aanvragen om fran-
keerzegels van ƒ 5,—, binnenkort zegels in de nieuwe uitvoe
ring zullen worden verstrekt. De kleur van de zegel is grijs. 

2. De grootte van deze zegel, welke is uitgevoerd in plaat-
druk, is dezelfde als die van de zegel van ƒ 1,—. 

3. Ook voor de zegels van ƒ5,— geldt het bepaalde, dat 
geen verkoop van exemplaren in de nieuwe uitvoering mag 
plaats vinden, voordat de zegels van het bestaande type zijn 
uitverkocht, tenzij het publiek uitdrukkelijk zegels van het 
nieuwe type verlangt. 

4. De zegel van ƒ 5,— is gedrukt in vellen van 25 stuks. 
5. De frankeerzegel van ƒ 2,50 in de nieuwe uitvoering 

zal over enige tijd verschijnen. 
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NED. NIEUW-GUINEA, ÜNIE-STATEN EN 
REP. INDONESIA. 

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

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Door de Postadministratie van de Nederlandse Antillen 

zal binnenkort een serie Weldadigheidspostzegels worden 
uitgegeven met een toeslag ten bate van de Jeugdzorg al
daar. De serie zal uit 5 zegels bestaan, met motieven naar 
inheemse bloemen. De ontwerpen voor deze zegels werden 
gemaakt door de heer J. Pander te Haarlem aan de hand 
van diapositieven in kleuren. Het zullen zijn: 

1% et + 1 et, geel, anglo 
7% et + 5 et, geel, witte cayena 

15 et + 5 et, karmijn, Franse bloem 
25 et + 10 et, rood, rode cayena. 
De verkoopswaarde in Nederlandse courant zal resp. zijn: 
5 et, 25 et, 40 et en 70 et, per serie dus ƒ 2,—. 
Van 17 Mei a.s. tot uiterlijk 13 Augustus a.s. zullen deze 

zegels, zolang de voorraad strekt, aan de zgn. verzamelaars
loketten der Nederlandse postkantoren verkrijgbaar worden 
gesteld. 

SURINAME. 
Door de Surinaamse Postadministratie werden op 5 Mei jl. 

ter gelegenheid van de herdenking van de Bevrijding van 
Nederland een tweetal bijzondere postzegels uitgegeven met 
toeslag, waarvan de opbrengst bestemd is voor de leniging 
van de nood van de slachtoffers van het verzet. De frankeer-
waarden, toeslag en kleur zijn resp. 7V2 + 3% et, rood; 15 + 
8 et, blauw. Beide zegels zijn met gelijke afbeelding van 2 
vliegende vogels (duiven) waaronder twee palmtakken. In 
ons volgend nummer zullen wij de afbeelding geven. Wij 
danken de heer M. Becker te Paramaribo voor de toezen
ding. 

Ook deze zegels zullen aan de zgn. verzamelaarsloketten 
der Nederlandse postkantoren verkrijgbaar worden gesteld, 
resp. tegen betaling van 22 en 46 et, totaal per serie dus 68 et. 

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

's-Gravenhage. 

GELEGENHEIDSSTEMPELS. 
Wij geven hierbij de afbeeldingen van de speciale post

stempels, die werden resp. worden gebruikt ter gelegenheid 
van de Wereldkampioenschappen Tafeltennis te Utrecht (16 
t /m 24 April), voor de „Eerste dag'-' der Zomerpostzegels en 
Bevrijdingszegels, alsmede voor de op 18 Mei door H.M. de 
Koningin te openen tentoonstelling „E 55" te Rotterdam. 

MACHINESTEMPELS. -^ 
Sedert 4 April wordt ook te 's-Gravenhage de vlag „Inter

nationaal Sculpture" gebruikt. 
Met ingang van 31 Maart werd tot en met 30 April weder 

de reeds in 1954 gebezigde vlag „Keukenhof" gebruikt en 
wel te Amsterdam-C.S., Arnhem-Station, Eindhoven, En
schede, 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem-Station, 's-Her-
togenbosch-Station, Leeuwarden-Station, Maastricht, Nijme
gen, Rotterdam-CS., Tilburg, Utrecht-Station en Zwolle-
Station. 

Ook de vlag „Stichting 1940-45" werd van 28 April t /m 5 
Mei opnieuw gebruikt te Amsterdam-C.S., Assen, 's-Graven
hage, Heerlen, Hengelo (O.), 's-Hertogenbosch, Middelburg, 
Rotterdam-CS., Schiedam en Zutphen. 

OUDE STEMPELS. 
Wij willen gaarne plaats verlenen aan onderstaand stukje: 

ENIGE SPOORWEG- RESP. TREINSTEMPELS 
WELKE NIET IN VELLINGA VERMELD ZIJN. 

Wij bemachtigden dezer dagen een aantal enveloppen, ge
frankeerd met de 5 ct.-zegel 1872, gebruikt in het Noorden 
van ons land, en wel op het baanvak Groningen—Delfzijl. 
Wij troffen hierbij de volgende stempels aan, welke niet zijn 
vermeld in het bekende standaardwerk van Vellinga: „De 
poststempels van Nederland". Gaarne willen wij nu deze 
stempels ter kennis van de verzamelaars brengen. 

Diverse malen troffen wij het schaarse treinstempel V 81 
Gron:-Delfzijl aan als vernietigings- en als verzendstempel. 
Vellinga vermeldt de nummers I en III, maar wij vonden 
ook de nummers II en IV. 

Vervolgens troffen wij aan de in Vellinga niet genoemde 
haltestempels V 74, dus zonder punt, wederom zowel als ver
nietigings- dan wel als verzendstempel van: Appingedam, 
Bedum, Stedum, Lcppersum. 

Een viertal brieven gaf als vernietigingsstempel V 64, het 
caoutchouc-stempel Loppersum, te zien, maar dit is niets 
nieuws. 

De brieven waren uit de jaren 1884-85, zodat het treinstem
pel V 81 Groningen-Delfzijl, dat eerst op 28-3-'89 werd ver
strekt, niet op deze brieven kon voorkomen. 

A. OTTEVANGER, Oss. 

TYPENRADERSTEMPELS. 
1.11.1954 Opgeheven: Poststation Duivendijke. 
2. 5.1955 Opgericht: Postagentschap Rotterdam-Slaak. (Wij 

kunnen hierbij nog opmerken, dat wij reeds dd. 28 Maart 
1955 een aangetekend stuk ontvingen met aantekenstrookje 
Rotterdam, waaraan een paars rubberstempeltje „Slaak" was 
toegevoegd; als afstempeling diende een gewoon dagtekening
stempel Rotterdam Nr 24. Bij informatie bleek ons, dat dit 
agentschap reeds op 21 Maart 1955 was geopend, doch het 
eigen stempel pas omstreeks de officiële openingsdatum ge
reed kwam). 

1. 6.1955 Opgericht: Postagentschap Enschede-Oosterveen-
weg. 

'''"f/ViCH^P?^^ 

î fAEl 'SS.. 

^ ^ ^ ^ - . 

^ # ^ ^ ^ % 

lm 

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

Rotterdam-C-2. 

' NEDERLAND. 
Eerste K.L.M.-Vlucht Amsterdam-Kabul. 

Omtrent deze vlucht ontvingen wij het volgende persbe
richt van P.T.T.: 

Post voor Ie KLM-vIucht geregelde Lyndienst Amsterdam-
Karachi-Kabul. Een nieuwe datum voor de Ie KLM-vlucht 
van de geregelde luchtverbinding Amsterdam-Karachi-
Kabul, zal nader worden bekend gemaakt. 

De voor deze vlucht reeds verzonden philatelistische cor
respondentie zal te Amsterdam worden aangehouden en t.z.t. 
worden voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel 
met de juiste datum, waarop de vlucht zal worden uitgevoerd. 

In afwijking van het eerder meegedeelde zal de zgn. Kraal-
zegel, die voor frankering van de correspondentie moet wor
den gebruikt, tot nader bericht aan elk zegelloket van een 
postinrichting verkrijgbaar zijn. 
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DUITSLAND. 
Bondsrepubliek. 

Van de nieuwe vluchten van de Deutsche Lufthansa zagen 
wij nog een speciale enveloppe „Deutsche Lufthansa Probe
flugdienst März 1955 / afbeelding vliegtuig. De afstempeling 
was „Düsseldorf 17/3/55 Flughafen". 

Behalve de in ons vorig nummer reeds afgebeelde speciale 
afstempeling „Hamburg/Flughafen", zagen wij ook nog een 
spec, afstempeling van München/Flughafen „Aufnahme des 
deutschen Luft-verkehrs" en een van Wahn/Rheinl/Flugha-
fen met Inschrift „Köln - Bonn 1.4.55. Eröffnungsflug/afbeel
ding vliegtuig/Deutsche Lufthansa", alles op spec, envelop
pen. 

Van de afstempehng München en de spec, enveloppe geven 
wij hierbij een verkleinde afbeelding. 

FINLAND. 
Van de op 17 April jl. plaats gehad heb

bende Ie vlucht Helsinki-Hamburg-Am
sterdam geven wij hierbij een afbeelding 
van de spec, afstempeling. 

OOSTENRIJK. 
13e Ballonpostvaart op 10 April 1955. 

Wij ontvingen thans de stukken van de reeds in ons vorig 
nummer aangekondigde ballonpostvaart en geven hierbij een 
verkleinde afbeelding van de speciale enveloppe met de af
stempelingen. AS Brück (Leitha) 10.4.55-0. Ook werden spec, 
kaarten uitgegeven met verschilleiide afbeeldingen (ballon, 
bloemen). 

I 
^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

» 8 O« ä«(«i«»Mi» m tttntmmmmii 
mmm ftmtttmti »SIK««««» 

saeiig. 

VERENIGDE STATEN. 
Op de in Philadelphia gehouden XVIIe „National Stamp 

Exhibition SEPAD" kreeg de bekende aerophilatelist Dr. Max 
Kronstein, New York, voor zijn raketpostinzending getiteld: 
„A Research Collection of the World's First Experimental 
Rocket Posts" als prijs „The Aerophilatelist Trophy", een 
prachtige grote zilveren ijsbowl met ingegraveerde tekst 

Wij wensen hem van deze plaats van harte geluk met dit 
succes. 

POSTSTUKKEN 
NEDERLAND 

Redacteur: J. H. Broekman, Hoflaan 25, Bergen (N.H.). 
MINIMUM-AFMETINGEN VAN POSTSTUKKEN. 

Dienstorder H.224 van 31 Maart 1955 van de P.T.T. meldt: 
1. Met ingang van 1 Juli a.s. zullen de minimum-afme-

tingen van kleine poststukken, zoals visitekaartjes in om
slag e.d. 7 X 10 cm bedragen, zowel in het binnenland als in 
het internationaal verkeer. 

2. Wat de in het binnenlandse verkeer te verzenden vi
sitekaartjes betreft, gelden deze minimum-afmetingen ech
ter eerst van 1 Februari 1956 af. 

3. In verband met de machinale vervaardiging van om
slagen voor naam- of visitekaartjes, zal echter zowel in het 
binnenlands verkeer (van 1 Februari 1956 af) als in het in
ternationaal verkeer (van 1 Juli 1955 af) tegen de verzen
ding van naam- of visitekaartjes, indien de omslagen waar
in zij zijn gesloten langs de kortste zijde ten minste 6,8 cm 
zijn, geen bezwaar worden gemaakt. Verzending in het inter
nationaal verkeer geschiedt dan echter op risico van de af
zender. 

SURINAME 
Wij kregen een envelop van 6 cent oranje (type Wilhelmi

na in ovaal) toegezonden, waarvan de waardestempel in 
zwart was overdrukt met „DEPARTEMENT / van / FINAN
CIEN/DIENST/Portvr i j" in vijf regels, waarvan de drie 
regels in kapitalen onderstreept. 

In de linkerbovenhoek van het couvert is een nummer ge
schreven in hetzelfde handschrift dat de envelop van een 
adres voorzag. 

Aan de rechterachterzijde bevindt zich een poststempel 
Paramaribo 28.2.1950. 

Volgens ontvangen mededeling zouden 300 van deze cou
verten zijn gebruikt. 

Wie kan iets over het ontstaan en gebruik van de couver
ten mededelen? 

POSTSTUKKEN -ALLERLEI. 
1. Binnenkort zal een catalogus van de briefkaarten -^^n 

de Verenigde Staten van Amerika verschijnen („Catalog of 
United States Postal Cards") van de hand van G. M. Martin. 

De prijs zal vermoedelijk $ 2,50 of iets hoger zijn. 
Bestellingen bij de uitgever: van Dahl Publishing Co., Inc. 

Albany, Oregon, U.S.A. 
2. In Juni a.s. zal door de firma H. R. Harmer Inc. (6 West 

48th street. New York 36) de grote collectie „L. H. Barkhau
sen" geveild worden. De heer Barkhausen heeft jarenlang 
Amerikaanse couverten gespecialiseerd. Thans blijft een stu
die-collectie intact, doch al het overige materiaal wordt ge
veild. Van de omvang en de waarde van deze collectie kan 
men zich een voorstelling maken wanneer men beseft, dat 
er drie zittingen lang niets anders dan waardevolle Ameri
kaanse couverten onder de hamer komen. 

Dit is wel een bewijs, dat men in de Verenigde Staten niet 
achteloos aan poststukken voorbijgaat. De kring van verza
melaars wordt daar steeds groter en daardoor het materiaal 
schaarser. De verstandige, Nederlandse verzamelaar kan mo
menteel in Nederland nog goedkoop terecht, maar ook op 
poststukkengebied gaat reeds veel over de oceaan. 

J. H. B. 

Wordt philatelist! 

Het geeft U vreugde, kennis en vrienden! 
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C O M M U N I Q U E 
De Besturen van de Nederlandsche Bond van Vereenigin-

gen van Postzegelverzamelaars en van de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars brengen ter kennis, 
dat zy op 17 November 1951 te Utrecht een bespreking heb
ben gehouden, ten einde te pogen tot een oplossing te komen 
in het tussen hen bestaande geschil. 

Tijdens het openhartige, doch op uiterst prettige toon ge
voerde onderhoud, hebben beide partijen elkander over en 
weder inzage gegeven van de in hun bezit zijnde brieven en 
bescheiden. 

Hierdoor kregen de Besturen de eerlijke overtuiging, dat 
beide partijen volkomen te goeder trouw zijn geweest en dat 
de oorzaak van het geschil uitsluitend te wijten is aan de om
standigheid, dat beiden hun mening hadden gevormd aan de 
hand van de in hun bezit zijnde bescheiden en onbekend 
waren met het feit, dat de wederpartij over andere gegevens 
beschikte. 

Tenslotte stelden de Besturen vast, dat het gehele geschil 
kon worden teruggebracht tot een misverstand, dat buiten 
hun toedoen was ontstaan. Dit misverstand is thans opgehel
derd en beide Besturen verklaren, dat alle door hen te dezer 
zake gedane publicaties als niet geschreven moeten worden 
beschouwd. 

NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN VAN 
POSTZEGELVERZAMELAAR S 

Secr.: K. E. König, Dahl ias t raa t 26, Koog a /d Zaan. 
Tel. 02980-2013. 

Kort Verslag van de Bondsbestuursvergadering 
van 12 April 1955 in Hotel „Terminus", Utrecht. 

Aangezien de hee r Poul ie in ve rband m e t enkele komende 
internat ionale tentoonstel l ingen enige malen n a a r het b u i 
t en land moet, worden enkele reeds vastgestelde data van 
bes tuursvergader ingen gewijzigd. 

Het bondsbestuur is verheugd, da t de heer König is a a n 
gezocht, om het philatel ist ische gedeelte van de toekomstige 
Algemene Winkler P r in s te verzorgen. Het bes tuur zal h e m 
hierbij zonodig volledig behu lpzaam zijn. 

Daar de ' s -Hertogenbossche Vereeniging v a n Postzegel
verzamelaars tot h a a r leedwezen heeft moeten afzien van de 
organisatie der phi la te l is tendagen te ' s -Hertogenbosch (geen 
voldoende zaal - en logiesgelegenheid in ve rband me t op d e 
zelfde da ta samenval lende ande re congressen) heeft een b e 
spreking plaats gehad met enkele bestuurs leden van de v e r 
eniging „Hilversum en Omstreken", teneinde zo mogelijk 
deze dagen te Hi lversum te organiseren. Besloten wordt „De 
Dag v a n de Postzegel" tegelijkertijd te vieren, zodat dan d e 
dagen 7, 8 en 9 October 1955 het meest gewenst worden ge 
acht. Hierover zal een spoedige beslissing worden genomen. 

De notulen van de vergader ing van 18 Maar t worden 
goedgekeurd. 

Naar aanleiding van een bespreking tussen ver tegenwoor
digers van het bondsbes tuur , de Neder landsche Vereeniging, 
de H.P.V. en de R. Ph . V. n a afloop van de opening der t e n 
toonstelling in he t Pos tmuseum op 25 M a a r t 1955 en een 
schrijven hierover van de H.P.V. (geschil Bond—Nederl . Ver 
eeniging) wordt besloten aan de Nederl . Vereeniging een 
schrijven te r ichten over het resul taat d ier bespreking, t e r 
wijl tevens word t kennis gegeven, da t bij de aanvaa rd ing 
door de Nederl . Vereeniging van de op genoemde bijeen
komst vastgestelde pun ten , ons schrijven van 3 Maar t 1955 
wordt ingetrokken. 

Onder de ingekomen s tukken is o.a. een schrijven van de 
Stichting „De Beeldphilatel ist" , waar in genoemde stichting 
mededeelt , dat zij me t ingang van het n ieuwe bondsjaar lid 
van de Bond wens t te worden. 

Op verzoek van het Bondsbestuur heb ik als neutraal 
voorzitter getracht, de besprekingen tussen het Bondsbe
stuur en het Bestuur van de Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars zo goed mogelijk te leiden. 

Deze taak is mij wel uitermate eenvoudig gemaakt, daar 
beide partijen bezield waren door de wens, elkaar te begry-
pen en te ontmoeten. 

De gehele bespreking werd dan ook op een prettige en 
hoffelijke toon gevoerd. 

Nadat de besprekingen beëindigd waren, is men nog even 
bij elkaar gebleven. 

De Voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging van Post
zegelverzamelaars verklaarde toen, dat de Nederlandsche 
Vereeniging bereid was, op een nader door haar te bepalen 
tydstip en wijze mededeling te doen hoe de zegelverdeling 
heeft plaatsgevonden. 

Ofschoon de Nederlandsche Vereeniging sindsdien, z>9als 
uit een mij voorgelegd schreven is gebleken, een bevredi
gende verantwoording van de zegelverdeling aan de schen
kers in Duitsland heeft afgelegd, zal zij zich toch houden aan 
de toezegging, de Philatelisten in Nederland omtrent de ver
deling te zyner tiJd in te lichten. 

L. H. THOLEN, Voorzitter U. Ph. V. 

In bespreking komt de agenda voor de vergader ing v a n 
de Raad van Beheer van het Maandblad . 

Voor de a.s. bondsbes tuursverkiez ing stellen de af t redende 
bes tuurs leden zich herk iesbaar . 

De 2e Secre tar i s : D. O. KIRCHNER. 

De a.s. Bondsdagen te Hilversum. 
Het verheugt he t bondsbes tuur aan de aangesloten v e r 

enigingen t e kunnen mededelen, dat de Postzegelvereniging 
„Hi lversum en Oms t reken" in haa r ledenvergader ing v a n 
20 April j l . het besluit genomen heeft, de a.s. bonds- en 
phi la te l i s tendagen te zullen organiseren. 

Het zal voor het eerst in zijn 47-jarig bes taan zijn, dat d e 
Bond zijn a lgemene vergader ing a lsmede de Phi la te l i s tendag 
in het GOOI zal houden. Daa r tevens „DE DAG VAN DE 
POSTZEGEL" zal worden gevierd, zo belooft het geheel een 
congres te zullen worden in de t r an t van het congres t e 
Arnhem in 1953. 

Noteert u dus a lvast de da t a : 7, 8 en 9 Ocober 1955 in u w 
zakagenda? Mogen wij in een to taa l n ieuwe omgeving d i t 
maa l de afgevaardigden van ALLE verenigingen begroeten? 

Zij, d ie deel wensen te nemen aan het BEKER-TOURNOOI 
op de Phi la te l i s tendag, moeten vóór 1 J U L I h ie rvan kennis 
geven aan de bondssecretar is , onder opgave van het onde r 
werp . Spreekt i jd voor iedere spreker max imaa l 20 minu ten . 

De Ie Secre tar is : K. E. KÖNIG. 

BONDSBIBLIOTHEEK. 
Gevestigd: Koningstraat 36, Arnhem. 
Geopend: Op werkdagen van 9 tot 17 uu r Cs' Zaterdags tot 

12 u u r ) , op Woensdagen bovendien van 19.30 tot 22 uur . 
Correspondentie-adres: Bovenbrugstraat 1 Dl , Arnhem. 
Aanwinsten: 
Van de heer A. M. Benders t e Maurik ontving de Bondsbiblio
theek een schenking bestaande uit 37 brochures van de Engel
se philatelistische humorist G. A. Higlett. Deze kostelijke 
anecdotes zun een buitengewoon waardevolle aanwinst voor de 
bibliotheek. Deze „Higlett-booklets" zijn gecatalogiseerd onder 
nrs 8 C 122 t /m 8 C 161. Bovendien was er een beschouwend 
werkje van F . J. Melville over de eerste Higlett-booklets bij
gevoegd. 

De Voorzitter van de De Voorzitter van de 
NEDERLANDSCHE BOND VAN NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN 
VEREENIGINGEN VAN POSTZEGELVERZAMELAARS: 
POSTZEGELVERZAMELAARS: Mr. C. M. Loef. 
J. Poulie. 

BONDS- EN VERENIGINGSNIEUWS 
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8 C 121 MELVILLE, F. J., The Higlett booklets, a b^ou 
bibliography. Wood & Son, Pe r th w.d. 9 pp. 
23 X 15 cm. geïll. prt . loopt to t 1925. 

8 C 122 De „Higlettbooklets", zie hierboven. Gedetailleerde 
t /m beschrijving is opgenomen In de catalogusinkaart

8 C 161 systeem. 
Voorts werd de Bondsbibliotheek verrijkt met : 
8 B 110 GOLD, K., Die erste Portoserie Neuösterreichs. A. 

Kosel, Wien 1947. 12 pp. 21 x 15 cm. 
Geschenk van de heer Hoogendonk, Groningen. 

4 F 23 SCHÜLLER, S., Kunstgeschichte auf Briefmai ten . 
Ploenes, Willich 1953. 35 pp. + 15 pltn. 24 X 17 cm. 

8 B 113 SCHÜLLER, S., Die Baugeschichte des Peterskirche 
im Spiegel der neuen VatikanMarken. Ploenes, Wil
llch 1954. 18 pp. 21 X 15 cm. 
geïll. 
Geschenk van de ui tge\er . 

8 B 109 STICHPHASEN der Dienstbotenmuttergottes aus 
der Wiederaufbauserie des Wiener Shephansdomes, 
Die O. Verl., o.O. ca. 1950. 8 pp. 21 x 15 cm. 
geïll. 
Geschenk van de heer Hoogendonk, Groningen. 

8 B 129 THEORIE und Prax i s der Wiederherstel lung von 

Postwertzeichen. 3. Aufl. Rauscher, Wien o.J. 16 pp. 
■~ 21 X 15 cm. 

Geschenk van de het r Hoogendonk, Groningen De 2e druk van djt 
werkje was reeds in de Bondsbibliotheek aanwezig. De samensteller 
maakt onderscheid lussen twee soorten van herstel van postzegels: 
herstel dat geen veranderingen aan papier en gom teweeg brengt 
(wat wij reiniging zouden noemen) en herstel waarbij dit wel het 
geval is (wat wij reparatie noemen en waarbij de waarde van het 
behandelde regel aanzienlijk minder blijft dan die van een gaaf 
zegel). Hij maakt dit onderscheid zeer bewust. 

8 B 114 WITTMANN, H., Bautenserie 1948, Spezialkatalog 
der Bautenserie 1948 von Westdeutschland. 4.Aufl. 
H. Wittmann, Passau 1954. 24 pp. 21 X 15 cm. 
geïll. 

Oproep ter completering: 
De Bondsbibliotheek zoekt t e r completering van haar bezit: 
POSTZEGELBLAD VOOR INDIË: Jg 4 (1936) nr 11, J g 5 
(1937) nr 3, Jg 7 (1939) nrs 2, 3, 4 en 5, alsmede alle j aa r 
gangen nr de 7e. 
RUDOLPHI'S HANDBUCH DER BRIEFMARKENKUNDE: 
Lieferungen 4, 6, 14, 15, 16, 17 alsmede titelbladen en inhouds
opgaven. 
Aanbiedingen (eventueel met gevraagde prys) of zendingen 
aan de Beheerder: Bovenbrugstraat 1 III, Arnhem. 

De Beheerder: DE BOSCH KEMPER. 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 

■ Secr.: P. J . M. Boel, Bosboom Toussaint

laan 63, Hilversum. Tel. 02950—2612. 
Afdelingssecretariaten: 
ALKMAAR: J . P. Lienesch, Kennemersingel 2, 

Alkmaar. Tel . 3957. 
ALMELO: G. J. Zwitzclaar, Appelstr. 15, Almelo. 
ALPHEN a/d R I J N ; H. Korthals, van Vclzenstraat 

19, Alphen a/d Rijn. 
AMSTERDAM: Ed. Verff, Maasstraat 2 0 I I , Am

IterdamZ. Tel. 721378. 
A P E L D O O R N : Dr. F. T h . Dasbach, Canadalaan 

13, Apeldoorn. 
A R N H E M : J. A. W. Uijlenberg, Iz. Everlslaan 19, 

Arnhem. 
BODEGRAVEN: M. Trouw, Prinsenstraat 37, Bo

degraven. Tel, 2126. 
BOSKOOP: C. Bulk, Reijerskoop 142, Boskoop. 

Tel . 3043. 
CASTRICUM: W. M. Hcndrikse, Kon. Wilhcl

minalaan 26, Castricun\. 
DEVENTER: C. Pohlmann, Schoolstraat 22, De

venter. 
D O R D R E C H T : P. Kraaijeveld, Singel 190, Dor

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

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

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

Heemstede. Tel . Haarlem 38759. 
KROMMENIE: S. N . Lut t ik , Oranjestraat 3, Wor

merveer. Tel. 81169 (7.30—17.30 uur ) . 
LEIDEN: Dr. J. A. W. Groenewegen, Johan de 

Witts t raa t 49, Leiden. 
LOCHEM: J. H . Boom, Villapark L 96, Barchem. 
NIJMEGEN: B. A. O n t r o p , Zebrastraat 3 , Nij

megen. Tel . 26441 (van 8.30—12.30 en van 14.30— 
17.00 uur) . 

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

U T R E C H T : Ir A. F. ten Bruggencate, Ie Branden
burgerweg 70, De Bilt. 

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

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

V O O R S C H U T E N : J. C. Nell , Papelaan 118, Voor
schoten. Tel. 2369 (9—5 uur) . 

WESTFRIESLAND: G. J . Stap, Tweeboomlaan 
151, H o o r n . 

Nieuwe leden: Alle aanmeldingen in het April
nummer. 

Aanmeldingen: 859 M. L. Ankoné, Kortewai 13, 
Borculo; 881 A. G. Companjen, de Ruyters t raa t 201, 
Nijmegen; 921 Dr A. Diakonoff, Lijsterstraat 36, 
Leiden; 942 A. Ros, Stationsweg 1, Bodegraven 
(oudlid); 962 A. O. Henkemans, Alexanderstraat 
26, Den Haag; 882 H . F. J. van Heusden, van Wel
derenstraat 86, Nijmegen; 828 J. L. Houtsma, An
tillcnstraat 7 III, AmsterdamW.; 860 G. A. Kor
pershock, Fl. Radewijnstraat 1, Deventer; 964 C. G. 
van Sprongen, Parkweg 76 Voorburg ; 880 W. J. 
Straalman Sr., van de Keeselstraat 15, Deventer; 
959 E. W. Wolffsperger, Terborgsteeg 12, Haren 
(Gr.). 

Aanmeldingen per l7*55: 915 G. J. Cardinaal , 
Dorpsstraat 114, Beekbergen; 883 T h . A. Dinkla, 
Huygensstraat 6, Alkmaar ; 900 G. W. A. Lamers, 
Schuttersweg 122, Apeldoorn; 896 W. Polak, Boule

vard 23, Egmond aan Zee; 904 P. J. Richardson, 
Holterweg 95, Doetinchem; 914 J. A. Vosselman, 
Holterweg 120, Doetinchem. 

Weder ingeschreven: 949 Mr W. de Vries. 
Overleden: 1091 J. F. L. van de Rui t ; 1331 A. J. 

de Vaan. 
Afgevoerd: 16 A. van der Aart ; 2068 J. W. van 

Eveld; 1276 J. F. W. Snel. 
Geroyeerd wegens wanbetaling contr ibut ie : 637 C. 

Koppenol; 1232 J. W. Richt . 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HOLLANDIA". AM

STERDAM. Secr.: A. D. Aeöelts, Chur
chilllaan 175 I, AmsterdamZ. 2. 

Ledenvergadering: Vrijdag 27 Mei 1955 te 20.15 
uur in hotel , ,Krasnapolsky", Warmoesstraat, Am
sterdam. De veiling wordt gehouden van 19.30— 
20.15 uur . 

Candidaatleden: 383 Mevr. A. S. HollemanStrat
man, v. d. Hoochlaan 23, Amstelveen; 99 M. 
Jostmeyer Jr. , Amstelveenseweg 241, AmsterdamZ. 

Nieuwe leden: 348 J. Dekker; 324 J. ten H o o r ; 
368 J. Houtman ; 344 C. W. Jonkers; 320 K. Lam
merse; 247 T. Pijnappels. 

Overleden: 99 M. Jostmeyer. 
Geroyeerd (wegens wanbetaling contr ibut ie) : 376 

J. F. Lochman van Bennekom. 
Correctie ledennummers: J. Houtman no. 368 

moet zijn no. 369; A. Verschoor no. 369 moet zijn 
no. 373. 

HAAGSCHE PHILATELISTEN VER
EENIGING. Secr. Drs. W. J. Bijleveld, 
Adriaan Pauwst raa t 10, 'sGravenhage. 
Ledenadministrat ie: J. A. Fock, Laan 
van Leeuwestetjn 94, Voorburg. 

Candidaatleden: J l . A. Sleeuw, Aronskelkweg 136; 
P. J. Ruiter , de Savornin Lohmanlaan 505; P. J. L. 
Scholten, de Savornin Lohmanlaan 306; W. J. Go
verse, Zoutmanstraat 43, allen te Den Haag; B. 
Uijterlinde, Parkweg 129, Voorburg. 

Bedankt: J. W. Vermeulen. 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING. Secr.: H. G. v. d. Wes
ter ingh. Tolsteegsingel ITbis., Utrecht. 

Bestuursvergadering; Dinsdag 24 Mei a.s. ten huize 
van de heer Tholen. 

Ledenvergadering: Dinsdag 31 Mei a.s. des n.m. 
8 uur in „Tivo l i " , o.a. bespreking oprichting afd. 
Culemborg. Landenwedstrijd: Suriname to t 1936. 

Nieuw l id: Het candidaatlid vermeld in het Maart
nummer alsmede: J. P. G. v. d. Boogert, p/a N.V. 
Cemsto, Veemarktplein, Utrecht . 

Candidaatleden; G. Bakker, Dahliastraat 73; M. H . 
Blokland, St. Annakapelstraat 1; L. Brinks, Slot
straat 10; J. B. de Groot , Havendijk 18; C. A, M. 
Herscheid, Westersingel 72; J . A. Jansen, Binnen
foort 8; W. C. A. Kok, Lange Meent 1; N . van 
Munster, Leliestraat 26; L. A. v. d. Straten, Dahlia
straat 24; D. A. Valkonet. Slotstraat 16, allen te 
Culemborg. 

• Overleden: E. Zülstra, Utrecht . 
Afgevoerd: J. Ph. Dorissen; J. van Nieuwenhuize; 

L. Okkerse; A. W. Sander, allen te Utrecht . 

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

Weer werden wij verblijd met een gezinsuitbrei
ding. Verzamelaars uït Oostburg en Breskens kwa
men bij elkaar en besloten zich onder de naam 
LAND V A N CADZAND bij de I. V. PhilatelJca aan 
te sluiten. Het Hoofdbestuur heet deze nieuwe 
, ,baas" van harte welkom. 

Afdelingssecretariaten: 

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

AMERSFOORT: A. Werner, DoUardstraat 250, 
Amersfoort. 

AMSTERDAM: M. Gnirrep, 2e v. d. Helststraat 
99, AmsterdamZ. 

D E V E N T E R : T. van Heuvel, Brinkgreverveg 35, 
Deventer. 

DRIEBERGEN: J. H . van Daalen, Hoofdstraat 96, 
Driebergen. 

EMMEN: A. Kuipers, Noordbargerstraat 106, 
Emmen. 

E N K H U I Z E N . Jac. Kofman, Nanne Grootstraat 
17, Enkhuizen. 

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

GOES: Dr Ch. J. Philips, A.J.kade U , Goes. 
' s GRAVENHAGE: C. L. Bakker, Fultonstr . 239, 

' sGravenhage. 
HAARLEM: J. Elsenbroek, Muiderslotweg 117, 

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

laan 1, Harderwijk. 
' t KABINETSTUK: G, J. Minholts, Stadsweg 3, 

Oosterhogebrug (Gr.) . 
KAMPEN: W. G. Ch. Albrecht, Mauritsstraat 16, 

Kampen. 
LAND V A N C A D Z A N D : H . P. C. v. Melle, 

Bürgern. Gerritssenstraat 21, Breskens. 
LANGENDIJK: P. Schoenmaker, Dorpsstr. 173 A, 

ZuidScharwoude. 
LISSE: H . van der Wolf, Julianastraat 164, Lisse, 
M A A S T R I C H T : A. Schreppers, Min. Talmastraat 

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 26, Noordwijk. 
G. _J. PEELEN: A. v. d. Berge, Korte Ring 15, 

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

66 B, RotterdamZuid. 
SOEST: I. Schuddeboom, Soesterbergsestraat 84, 

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

Tiel. 
UTR E C H T : B. Resting, van Maasdijkstraat 7, 

ZuilenUtrecht . 
V E N L O : E. Heijting, Herungerweg 9, Venlo. 
VLISSINGEN: C. W. Louwerse, Paul Kruger

straat 40, Vlissingen. 
W A L C H E R E N : N . A. Malcorps, Park de Grif

fioen 24, Middelburg. 
W E E R T : Mej. L. Weerts, Wilhelminasingel 36, 

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

laan 61, Woerden. 
ZEIST: J. Schipper, Tesselschadelaan 11, Zeist. 
ZWOLLE: E. Gillet, Violierenstraat 23, Zwolle. 
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Vergaderingen en bijeenkomsten 

Aalsmeer Ie Dinsdag 20 uur Gebouw ,,Irene , 
Kanaalstraat, Aalsmeer, 2e Woensdag, 20 uur ,,De 
Landbouw , H O O F D D O R P , 3e Woensdag, 20 uur 
„ H e t Dorstige H e r t " , AMSTELVEEN 

Amersfoort: Ie Donderdag, 20 uur Hotel Rest. 
Astoria, Langestraat, Amersfoort 

Amsterdam Ie Donderdag, 20 uur „Modern , 
K! Gartmanplantsoen, Amsterdam (vergadering), 3e 
Donderdag, 20 uur „Modern ' 

Deventer Ie Vrijdag, 19 30 uur , De Hereniging ' , 
Grote Poot 2, Deventer 

Driebergen 2e Woensdag, 20 uur Nutsgebou», 
Bosstraat 9, Driebergen 

Emmen laatste Maandag, 20 uur Hotel Gnmme, 
Stationsstraa*- 16, Emmen 

Enkhuizen na convocatie, Oranjezaal, Kaasmarkt 
4, Enkhuizen 

Flakkee na convocatie 
Goes 3e Dinsdag, 19 30 uur Hotel Centra i l , 

Markt Goes 
's Gravenhage Ie Woensdag 20 uur Hotel Ruys 

Witsenburg, Haagweg 26, RIJSWIJK 4e Woensdag, 
19 30 uur Parkhotel , Molenstraat Den Haag iedere 
Zaterdat, 1 5 uur ,,Amicitia bes t emde 16, Den 
Haag (beurs) 

Haarlem 3e Vrijdag, 20 uui H K B , Tempe-
liersstraat 35, Haarlem 

Harderwijk Ie Woensdag, 20 uur Hotel Baars, 
Snieepooitstraat 52, Harderwijk 

t Kabinetstuk n i convocatie 
Kampen 2e Woensdag, 20 uur de Stadsherberg, 

IJsselkade, Kampen 
Land van Cadzand Ie Maandag, 19 uur zaal 

Verhulst , Markt Oostburg 
Langedijk na convocatie. Hotel De Burg, B 29, 

Noordscharwoude 
Lisse In even maanden Ie Woensdag, in oneven 

maanden Ie Dinsdag, 20 uur Hotel „De Wit te 
Zwaan *, Vierkant 246, Lisse 

Maastricht 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 Zec-
leeuw' , Kon Wilh Boul 24, Noordwijk 

G J. Peelen na convocatie 
Rotterdam Ie Dinsdag, 20 uur Zaal Trianon, 

Groene Hilledijk 334, Rot terdam Zuid, laatste Dins
dag, 20 uur zaal Bekker, Heemraadsingel 267, Ro t 
terdam, andere Dinsdagen 20 uur zaal Trianon, 
Groene HiUedijk 334, Rot te rdam Zuid 

Soest na convocatie, 20 uur De Schouw", Birk-
straat 47, Soest na convocatie, 20 uur Café Royal, 
v Weedestraat 59, Soest (ruilen) 

Tiel na convocatie, 20 uur Hotel „De Zon ' , 
Varkensmarkt 3, Tiel 

Utrecht 3e Donderdag, 20 uur Rest ,,Du Gom 
merce" . Stationsplein 13, Utrecht 

Venio 2e Dinsdag, 20 uur Cafe Rest Schreurs, 
Lomstraat 5, Venlo 

Vhssmgen 3e Donderdag, Restaurant P Muller, 
Badhuisstraat 8, Vlissingen 

Walcheren 3e Donderdag, 20 uur „De Een
d rach t " , Grote Markt , Middelburg 

Weert Ie Woensdag, 20 uur Café Rest M Ru t -
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 Ie, valt deze op Zondag dan de 3e, 20 uur 
Cafe Rest , , ' t Readthuys" , Donkerelaan 20, Zeist 

Zwolle Ie Vrijdag, 19 45 uur Café Rest Suisse, 
Luttekestraat, Zwolle, veiling, 3e Zaterdag, 15 uur 
Cafc Rest Suisse, Luttekestraat Zwolle, vergadering 
en veiling 

Onbekend adres Am 1619 J Ahrend 

Afvoeren- Mt JL 27 F Close, Mt JL 29 W 
Wintjes, Mt JL 58 G Jansen, Mt JL 61 H 
Schellekens, Mt JL 63 W Eggen, Mt JL 82 K. 
Otten Mt JL 84 F Ensmck Mt JL 86 I Pr ick, 
Mt JL 90 M Penders, Mt JL 93 Ad Schreppers, 
Mt JL 96 H Vrijenhoek, Mt JL 99 G Tnjbels, 
Mt JL 100 J Melman, Kn JL 119 H Brienne, 
Rm 1244 G C F W Pomtz , Wn 1356 W. J A 
M Wiideveld, Ze 1692 H I Teunis , Wn 2341 
J L G Koopman, Am 2498 E S Weissenborn, 
Wn 3478 F de Vos Burghardt Wn 4101 F A 
Minderhoud, Gv 4147 G Hoekstra 

Overleden- Dr 2074 J Scholten, Gv 2728 
C M J Blom 

Schorsen Ze JL 7 W H N H Hoogendoorn, 
St JL 9 W G Kuyvenhoven, W t JL 15 K 
Broos, Gv JL 24 R G Post, At JL 98 L L 
Meeder Ut 183 B Resting ld 189 J G Leenders, 
At 193 A Willemsen, Hm 210 Th Lippus Ar 
221 A A D Klootwijk Ut 314 H Quaadgras, 
Gv 334 A J M van der Meer, ld 403 C v d 
Heiden Ar 509 F Cuiner, Rm 661 J M v 
Bennekum Rm 796 A L de Waal, Gv 839 J 
Steen, Rm 1198 A J van den Berg, Dr 1200 H 
Rouwenhorst , Ut 1261 R Schenkhuizen Gv 1529 
A T Peet, Z«. 1566 J Lijnsvelt Dr 1758 E 
Kluwer, Ze. 1825 P Blom, ld 1877 W v d Meer; 

At 1947 H W Flos, ld 1994 H Gribl ing, Gv. 
2050 E G Stada, Ze 2162 W van Werven, Ar. 
2257 J L C Alkemade, ld 2293 W A. P Molijn; 
Ml 2316 E G A Drost , Ml 2318 E Pren t , ld. 
2336 C F L G H Jansen, Gv 2581 L B Gus-
scnhoven, ld 2598 J P Geradts , Gv 2654 G. C. 
Kordenoordt , Dr 2735 J Michels, U t . 2818 J. G. 
Jongenus , Am 2846 C Bouwhuisen, Gv 2867 P . 
de Wi t , Dr 2925 M van Breda, Ut 3012 K y J 
v d Meerendonk, Ut 3023 S Boksteyn, Rm 3040 
D J Dijkstra, Gv 3522 M R Kummerer , U t 
3564 R van Bennekom, Ut 3595 F van Brederode, 
Ut 3607 M Pama Gv 3721 A Dijkhuizen, ld 
4181 L de Lange, Tl 4251 H E Elserman, At . 
42*1 W Beikouwer 

Schorsing intrekken Gv JL 39 H Keizer ld 
1424 M Put , ld 1586 W J Kuppins , ld 1958 
Me \ r N van der Meyden Commijs Gv 2207 Th 
Olof H m 3580 H Kiel, Gv 4027 C J van 
Deelen Gv 4186 H C de Jong 

Bedanken intrekken Ar 69 J Groenendijk, Ar 
834 I van Beek St 3966 A G Brood (oud no 
2344) 

Nieuwe leden Alle 52 candidaatleden, veimeld in 
het Apri lnummer \ an het Maandblad W t L K O M l ' l 

Candidaatleden Ar JL 43 J Schalk (1 7 40), 
Hoofdweg 1722, Abbenes, At -.313 H Brandsen, 
Isselueveld I I B , Amersfoort , At 4321 F B J 
Verheijdt-n, Dollardstraat 262, Amersfoort , Am 203 
S Salomon, Wensperzijde 17 II, Amsterdam, En 204 
J F Noordeloos, Noordergracht 40, Enkhuizen, 
Gv 776 L J Baars, Kuinrestraat 129, Den Haag , 
Gv 229 Mej L van Beckum, Nassauplein 18 Oen 
Haag Gv 200 C } Donkelaar van Loostraat 22, 
Den Haag, Gv 768 Mevr W Dijkstra v Hemer t , 
2e Sweelinckstraat 175, Den Haaj, , Gv 769 L van 
Har ten , Tuinluststraat 9, Voorburg, Gv 770 L C 
von Ho l t z , Huis ter Hoornkade 56 Rijswijk (Z H ) , 
Gv 759 M A A Khjn, Maartensdijklaan 190, Den 
Haag , Gv 772 H F Kok, Prinses Mariannelaan 11, 
Voorburg , Gv 777 F K Pet, Melis Stokejaan 614, 
Den Haag , Gv 227 W F Smit Tubbergenstr 14, 
Den Haag, H m 762 M S Noach, Zijlweg 2, Over-
veen. H m 764 C Wit , Zijlweg 2, Overveen Hk 218 
A R V d Graaf, Stationsstr 143, Ermelo, ld 207 

Loef, Hoogstraat 60, Weesp, ld 300 Mevr G 
war t Voorspuy van den Brink, \ d Sande Bak-

huyzenlaan 16, Leiden Cd 168 P Catsman Nieuw
straat 27, Oostburg, Cd 169 A M de Dreu Mr. 
Risseeuwstraat 8, Oostburg, Cd 765 P J La Gasse, 
Oude H a \ e n 38, Oostburg, Cd 171 R van Hoeke, 
Bestevaerstraat 13, Oostburg, Cd 172 J W Lanse, 
Noordwal 4, Oostburg, Cd. 174 Pastoor Deken A 
Lievegoed, St Eligiusplem 18, Oos tburg , Cd 766 
C van der Linden, Bestevaerstraat 23, Oostburg, 
Cd 175 Ir C Polling, Volderstraat 21, Oostburg, 
Cd 195 J Schakel, Oude Haven 50, Oostburg, 
Mt 778 Mej M G C L Poswick, Provincialeweg 
392, Hou them ( L ) , Mt '81 H Vink, Tongerseweg 
262, Maastricht, Na 230 M J Sloff, Fred Hendr ik-
straat 10, Naaldwijk, N k 706 T . Westerhout , Egb. 
de Gioots t raa t 25, Noordwijk, Rm 761 D Hopman , 
Nijverheidstraat 130 A, Rot terdam Z , Rm JL 29 
J C van der Poel (8 8 39), Schilperoortstraat 72 A, 
Ro t t e rdam, Rm JL 70 C Westerhout (2 5 41), 
Oldegaarde 122 D, Rot te rdam Z , St 3950 Mevr. 
H V Boeijen-Kruitbos, Schrikslaan 36, Soest St 
3968 J B van der Leek, Har tmanlaan 84, Soest, 
St 3952 T h M Peet, Lindenlaan 4 C, Soest Tl 224 
Mevr M Schuil Rijnders, St Walljurgstraat 9, 
Tie l , Vn 749 L Davidse, Nieuwstraat 22 A Vlis 
«ingen Vn 753 Joh Sleutel, Tooroplaan 37, VIis 
singen, Vn 756 C W Weimar, Anjelierenlaan 101, 
Vlissingen, Wn 211 J H Jongste, Koningstraat 28, 
Middelburg, Wn 217 Mevr. A Koning Groenen-
daal. Berkenlaan 7, Middelburg, Zt 754 Joh Geert-
sema, van Reenenweg 88, Zeist, Zt 225 J C Kers-
bergen, Laan van Bergen 50, Zeist, Z t 755 C H 
Kippersims, Fred Hendriklaan 34, Zeist, Ze JL 27 
T H Delmaer (14-4 41), Meppelerstraatweg 126, 
Zwolle, Ze JL 63 B Holtdijk (21-3-42), Rozen-
i t raa t 10, Heerde (Gld ) , Ze JL 58 G Keizer 
(9 10 42), Zwolseweg 6, Heerde (Gld ) , Ze 231 J 
Sleurink, Papaverstraat 27, Zwolle Ze JL 61 J J 
Taat (23-3-43), Herenweg 33, Zwolle, Ze 773 J A 
Vink Saïlandstraat 7, Zwolle 

Verandering van afdeling N k Gv 557 A v 
Vianen, Nieuwe Duinweg 18, Katwijk, nu INDIVI
DUEEL, Am 957 MevrL S E v Werven-Weissen
born , Heemsteedsedreef 185, Heemstede, nu Afd 
H A A R L E M , Gv 1204 W O R R Aernout p/a 
Weimarstraat 376, Den Haag, nu INDIVIDUEEL, 
Gv 1801 J L Soudijn, v d Duynstr 150, Den 
Haag, nu Afd D E N HAAG Wn 2508 T A Ver
schoor, V Zuyenstr 2, Breskens, nu Afd LAND 
V A N C A D Z A N D , Vn 4035 H P C v Melle, 
Burg Gerritssenstr 21, Breskens nu afd LAND 
V A N CADZAND 

Intrekken (dubbele boeking) Dr JL 2 F J v. 
Wessen (zie Dr JL 117 F J v Werven) 

ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING. Secr • G C Tops, Stad
houdersweg 89b, Rotterdam-C 2 

Ledenvergadering De eerstvolgende gewone leden
vergadering wordt gehouden op Maandag 23 Mci a s. 
in de bovenzaal van Cafe Rest „Du N o r d , Berg
weg 313 (ingang Bergsingel 228) te Rot te rdam N . 
Aanvang 20 uur Zaal open 19 30 uur Gewone 
agenda Bezichtiging van de veilingkavels op Zater
dag 21 Mei a s in ons clublokaal en vóór de aan
vang van de vergadering in , Du N o r d " 

Juni-vergadering Deze wordt gehouden op Maan
dag 27 Juni a s in ,Du Nord ' 

Clubbijeenkomsten Zaterdags 15 00 tot 17 30 uur_ 
in Cafe Rest ,,De Zon ' , Noordsingel 101 te Ro t 
terdam N , Donderdags 19 30 tot 22 30 uur in Café 
„De Gunst , Brielselaan 192 te Roterdam Zuid 

Bibliotheek De heer D J van Mameren zal des 
Zatcidags van ca half vier tot ca half vijf op onze 
clubniiddag in ,,De Z o n " aanwezig zijn voor het 
uitlenen en terugontvangen van boeken en tijd
schriften uit de bibliotheek 

Nieuwe leden 1022 L G Aardenhout , Schieweg 
87 b Rot terdam C 2, 1041 A Bakker, Schiedamse-
weg 523 d, Roterdam W 2, 1053 L C Buitelaar, 
Mathenesserdijk 336 b , Rot terdam W 2 , 1054 H G. 
v Domburg, Aronskelkstraat 40 b , Rot te rdam N 2 , 
1056 A P Greve, Heijsedijk 15 c Rot te rdam Z 2 , 
J 1063 J Hellenthal , Leeuwensteinstraat 45, Ro t t e r 
dam Z 1, 1065 C v d Hoff, Kuyperstraat 14, 
Hardinxveld , 1074 Ii G F M Loep, Heemraad
singel 273 b , Rot terdam C 2, 1080 Of H Nales, 
Slaghekstraat 87 a, Rot terdam Z 1, 1085 J van 
Niniwegen, Sanatorium ,,Sonnevanck* H 2, Harde r 
wijk 1087 G F Verschoor, Slachthuisstraat 15, 
Rot te rdam N 1, 1089 P de Vries, De Manstraat 52, 
Rot terdam Z 1, 1090 C J Zwartbol , Slnjensedijk 
24, Mookhoek, post s Gravendeel, 1096 P ten Cate, 
St Mariastraat 82 a, Rot terdam C 2, 1099 A I de 
Heus, Pleinweg 34a, Rot terdam Z 1, 1101 \C van 
der Hor , Immobiliastraat 47, Rot terdam Z 2, 1108 
J H van der Kroft , Verwersdijk 178, Delft, 1127 
Mevr W I A Swarte Dehenert , Doezastraat 31 a, 
Rot te rdam C 2 , 1137 T Zijlstrat, Texelsestraat 24 c, 
Rot te rdam Z 1 

Weer opgevoerd 698 J A. Terlingen, Strevelsweg 
180 a, Rot te rdam Z 2 

Afgevoerd 837 A H Geeve, Rot terdam C 1 

AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
„DE PHILATELIST" Secr . P . W. Wap , 
Haar lemmermeers t raa t 811, Amster
dam-W Tel 125103 

Bijeenkomsten Deze zijn voor Juni 1955 Dinsdag 
7 Juni Ledenvergadering en Dinsdag 21 Juni Rui l -
avond Wij komen bij elkaar in , Krasnapolsky" om 
20 00 uur (zaal open om half acht) 

Nieuwe leden Alle in het Maandblad van April 
1955 opgenomen candidaatleden zijn aangenomen, als
mede 577 F Alles Archimedesplantsoen 101, Am
sterdam Oost , 855 D Smits, Seroei (Ned Nieuw 
Guinea) 

Candidaatleden 869 A G Vingerhoed, Dusar t -
«traat 40hs , Amsterdam-Z , 895 L Velthuysen An-
tillenstraat 12 II, Amsterdam-West, 985 W F. 
Jongebloed, Kastanjelaan 14, Zwanenburg (Halfweg), 
624 J L H Koppers, Ui thoornst raat 11 II, Am
sterdam Z 

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

Bijeenkomsten der Afdelingen. Afd Arnhem (secr. 
H L J Weidema, Mesdaglaan 40, Arnhem) Bijeen
komst op Woensdag 1 Juni half acht in Central-
Nat ional , Bakkerstraat, Arnhem 

Afd Doetinchem en O He t voorlopig b e « u u r 
van deze nieuwe afdeling, die Doetinchem met om
liggende gemeenten omvat , is als volgt samengesteld 
H B Aalders, Voorz , H J. Sarink, Terborgseweg 
127, Doetinchem, Secr -Penningm , D J Siebelink, 
Wilhelmmastraat 104, Doetinchem, Hoofd Rondz 
Eerstvolgende bijeenkomst op Maandag 6 Juni in 
Café Rest Koper, Gruts t raat 2, Doetinchem Aan
vang 8 uur 

Afd. Ede (secr J W Sundermann, Grotestraat 78, 
Ede) Bijeenkomst op Woensdag 1 Juni , 8 uur , in 
Hote l Welgelegen, Stationsweg, Ede 

Afd Nijmegen (secr A M Vleggaar, Oude Mo
lenweg 240, Nijmegen) Bijeenkomst op Dinsdag 24 
Mei, 8 uur , in Hotel de Roemer, Her togst raat , 
Nijmegen 

Afd Oosterbeek en O (secr C M van der Lee, 
Stenen Kruis 12, Oosterbeek) Bijeenkomst op Woens
dag 18 Mei, 8 uur , in Hotel Dreijeroord, Oosterbeek. 
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Afd. Velp (secr C W M Baans, Enkweg 18, 
Velp) Bijeenkomst op Zaterdag 4 Juni half acht in 
het N H V gebouw, Stationsstraat, Velp 

Afd Zutphen (secr D . J Nagel, Rozenhoflaan 24, 
Zutphcn) Bijeenkomsten op Vrijdag 20 Mei en 
Woensdag 1 Juni om 8 uur in I^et Hof van Flo-
dorf, Halter^traat 22, Zutphen 

Nieuwe leden Afd Doetinchem 914 D Koper, 
Gruts t iaa t 2, Doet inchem, 915 F W. Geurden, Pr 
Bernhardstraat 8, Doetinchem, 916 A Massehnk, 
Hazenlaan 14, Doetinchem, 917 R Meinicke, Dr . 
Hubcr Noodts t raat 80, Doet inchem, 918 W B, van 
Duimen, Spoorstraat 185, Didam, 919 Mevr H J 
Schilderink-Berendsen, Dichterseweg 5, Doetinchem, 
920 W M van der Veur , Esdoornlaan 2, Doetin
chem, 921 Mevr J T Hi ldenng-Doets . Dr Huber 
Noodts t raa t 9, Doetinchem 

Afd. Nijmegen 762 T h W. van Honk , Padde-
poelseweg 14, Nijmegen, 763 J A M Soetekouw, 
Vredeman de Vnesstraat 24, Nijmegen 

Afd. Oosterbeek' 859 H Ehjzen, ^ i lhe lminas t r 
51 , Oosteibeek, 860 J R Strat ingh, Acacialaan 16, 
Oosterbeek. 

Afd. Zutphen 1003 L. S G Loncke, p/a Tulleken-
weg 33, Eerbeek 

Overleden: 367 Mr C van Nievelt (Afd Arnhem) . 
Afvoeren: 389 W van Wijk (Afd Ede) 
Verandering van afd.: 397 J de Jong, thans de 

Ruyters t raa t 71, Den Haag (van Afd Ede naar 
b u i t e n l ) . 

Nummer wijziging: 504 M Klinkenberg wordt 835 
(Afd Arnhem), 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTI
SCHE VEREENIGING „OP HOOP VAN 
ZEGELS". Secr.: M. W. v. d Koog, Leid-
sevaar tweg 129, Heemstede. 

Algemene vergadering: Donderdag 26 Mei 1955, 
8 uur 's avonds, in gebouw „ C u l t u r a " , Jansstraat 
83, Haarlem 

Candidaatleden* 352 P. Verhagen, Bakenessergracht 
44rd, Haar lem, 380 P H Vonk, Jan Gijzenkade 
120, Haar lem, 393 C. H Khpp , Kleverparkweg 142, 
Haarlem, 

PHILATELISTEN-VERENIGING 
„GRONINGEN". Secr J . C. Scheffer, De 
Rani tzs t raa t 11, Helpman-Groningen. 

Vergaderingen: 23 Mei en 27 Junt a s in het 
restaurant ,,Suisse", Herest iaat te Groningen 

Afdeling , ,Hoogezand-Sappemeer": 2e Dinsdag, 
20 uur , in hotel , ,S t ruve" te Sappemeer 

Afdeling „Veendam-Wildervank" . 8 Juni , 6 Juli , 
5 October 1955, 20 uur , in hotel „van Kreel" te 
Veendam (In Augustus en September dus geen ver
gadering 

Nieuwe leden: 153 J M Mellens, 156 K Hone-
beek, 159 Mej K Zuidema, Koolstraat 23a, Gro
ningen 

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

Vergadering* Woensdag 25 Mei 1955, te 8 uur 
n m precies, in de bovenzaal van Cafe Rest ,,De 
Kleine Burch t " , Nieuwe Rijn 19 te Leiden 

Volgende vergadering Woensdag 22 Juni 1955 
Volgende bcuisavond elke 2e Woensdag van de 

maand in de bovenzaal van de Chem. School, Ra 
penburg 30 te Leiden 

Jeugdafdeling elke 1ste Dinsdag van de maand in 
de zalen van het V C F Huis , Gerecht 10, Leiden 

Nieuw lid 422 J N Gelok 
Candidaatleden 303 J Ravensbergen, Druivenstr. 

17, 388 P. Groenhar t , Lorentzkade 52, beiden te 
Leiden 

Betreffende de op 4, 5 en 6 Juni a s te houden 
tentoonstelling zie rubriek , ,Tentoonstell ingen". 

PHILATELISTEN VERENIGING 
„ZUID-LIMBURG". Secr.: Jos. J. Peters , 
Orleansplein 12 b, Maastr icht . 

Bijeenkomsten* Maandag 6 Juni 1955 Beursavond, 
Maandag 20 Juni 1955 Ledenvergadering Beide om 
20 00 uur in Restaurant „ In de Gouwe P o o r t " 

Overleden: 40 J C H Rosenveldt, de nestor van 
onze vereniging Hij ruste in vrede ' 

Nieuw hd 233 Ir S. A H . M v d Geijn, T h o r -
beckephntsoen 3, Maastricht 

POSTZEGELVERENIGING „HELDER". 
Secr.- A. P . Vlam, van Galenstraat 70, 
Den Helder. 

Ledenvergadering: De eerstvolgende ledenvergade
ring \ i n d t plaats op Woensdag 25 Mei a s . in Oe 
bovenzaal van café Postbrug, Koningsplein 

Candidaatl id: J A. F H Douw van der Krap, 
Burg Houwingsingel 100, Den Helder 

Nieuw iid* J Geus (oud-hd) 

POSTZEGELVERENIGING „HEER
LEN". Secr, C. van Dishoeck, Lintjens-
s t r aa t 21, Heerlen 

Plotseling en \ü lkomen onverwacht overleed 
de Weled Zeergeleerde Heer 

Dr T h B. B SIEMERS 
in leven vice voorzit ter van de Postzegel
vereniging , Heer len" De overledene was 
een njk begaafd man, die heel bescheiden en 
onopvallend door het leven ging Als be
stuurslid stond hij hoog aangeschreven Node 
Zullen zijn nuchtere adviezen en goede raad-
ge\ingen gemist worden Als philatelist was 
hij steeds bereid ieder ui t zijn diepe kennis 
te laten put ten . Zijn nagedachtenis zal dan 
ook lang jn ere blijven 

Moge hij in vrede rusten 

Bijeenkomsten Eerstvolgende bijeenkomst Dinsdag 
31 Mei a s Laatste vergadering vóór de Tagung, die 
zal plaatsvinden op Zondag 5 Juni e k Het bestuur 
verwacht een zeer grote opkomst i.v.m de expositie, 
regeling etc Laatste mededelingen omtrent de or
ganisatie Op de medewerking van ieder hd wordt 
gerekend 

Nieuwe leden 85 P , H u y z e r , 86 J Sa)kiewicz 
Bedankt . 76 W van der Werff 
Naamcorrect ie . 82 J Vossen, moet zijn H J M. 

Vosse. 

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

Ledenvergadering. Woensdag 18 Mei 1955, des 
avonds half acht m de bovenzaal van de Openbare 
Leeszaal te Hilversum, 's Gravenlandseweg 55 

Candidaatleden* W, Wolfrat , Bussummerstraat 46, 
Hi lversum, J Fuyk, Hoge Larenseweg 176, Hi l 
versum 

Nieuwe leden* 549 M P Kommer, 555 C v 
Drieenhuizen, 556 Mevr J ten Herkel-Bies, 557 
G F P . Heukenfeld-Slaghek, 558 A J Bemer, 
559 A Janus , 560 B P. J Warnaar 

Weer opgevoerd. F Penris 

' s-HERTOGENBOSSCHE VERENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 

Secr.: Mr. H J. Bernsen, Aartshertogen
laan 275, 's-Hertogenbosch. 

Vergadering Woensdag 18 Mei 1955 te 20 uur in 
Hote l , ,Cent ra l" , Markt 55 te 's-Hertogenbosch 
Convocaties worden de leden toegezonden 

Nieuwe leden. Alle in het Apri lnummer vermelde 
candidaatleden 

Candidaatleden H J Timmers , Vinkenstraat 13, 
Oss, L C P M Bollen, Marktstraat 2, Uden, G P . 
Vosen, Wilhbrordusstraat 6, Or then (gem Den 
Bosch), A J M Krijbolder, Verwerstraat 22, Den 
Bosch, E J Feenstra, Aartshertogenlaan 359, Den 
Bosch, Dr A, L M Knaapen, Ophoviuslaan 164, 
Den Bosch 

Afgevoerd. A de Groot , Oss. 

POSTZEGEL-VERENIGING „IJMUI-
DEN EN OMSTREKEN". Secr.. G. de 
Hoog, da Costalaan 18, Driehuis. 

Bijeenkomsten. De eerstvolgende clubavonden wor
den gehouden op 24 Mei, 7 en 21 Juni en 5 Juli 
1955 Daarna nemen wij vacantie en staan alle bij
eenkomsten stil In het Augustusnummer zal be
kend gemaakt worden wanneer en op welke avond 
wi] weer beginnen 

Geroyeerd: N van Vliet (wegens contnbut ie -
schuld) 

Nieuw h d : G J. Mendrik, de Noostraat 126, 
IJmuiden O 

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

Bijeenkomst* 2e Dinsdag van elke maand in Café-
Rest „D u N o r d " , Bergweg 313 {ingang Bergsingel 
228) te Rot te rdam N . Aanvang 20 00 uur 

POSTZEGELVERENIGING 
„ZEEUWSCH VLAANDEREN". Secr.: 
Ir . W. D. G. Toorenman, Herengracht l a , 
Terneuzen. 

Nieuwe leden. 9 Fr Tenhoeve, Steenkamplaan 
110, 10 G Jongeneel, Westkolkstraat 8, 11 Iz. 
Peene, N J Har tes t raat 10, allen te Terneuzen 

Bedankt: 104 Mr H B. L. de Rechter 
Vergadering: Volgende vergadering op 25 Mei 

1955. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DE PHILATELIST", 

GELEEN Secr.- H. J A. Lemmens, Pot-
gieterlaan 1, Geleen. 

Aspirant-leden. T Roevros, Gouv. van Hovel l-
straat 19, Sit tard, L Joris, Tuinst raat 7, Born 
(L ), P Kramers, ïrenelaan 28, Gelecn, Dückers, 
Berkenboslaan, Neerbeek 

Afgevoerd. J Hendrikx, Th Hennekens 

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

Vergadering elke eerste Woensdag van de maand, 
waaivan convocitie wordt toegezonden 

NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
P O S T S T U K K E N - en POSTSTEMPEL
VERZAMELAARS. Secr H. J. Bellaart , 
Duvenvoordestraat 32a, Haarlem. Leden
administrat ie F . A de Klerck, Leks t raa t 
68, Amsterdam-Z. 

Vergadering Zondag 19 Juni 1955 te 's Gra\enhage. 
Bedankt* A Steegers 
Kopie voor de POSTZAK uiterlijk 1 Juni inzenden 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „ASSEN". Secr J Kok 
Rzn , Dr. H Colflnsträat 28, Assen 

Nieuw hd Me\ r G 'Remmelts-v. d Meyden, 
Vogelkerslaan 36, Assen 

DE KENNEMER POSTZEGELCLUB. 
Secr J . W. Schachtschabel, S t ra t ing-
plantsoen 46 z w , Velsen-Noord, post Be
verwijk. 

Vergaderingen* 23 Mei, 6 Juni en 20 Juni a s 
telkens aanvang 7 30 uur n m in het Wit te Kruis 
Gebouw, Baanstraat te Beverwijk 

Nieuw lid: P J Boersma, Verbindingsstraat 15 bo
ven, Velsen-Noord, post Beverwijk 

EERSTE SURINAAMSE PHILATELIS
T E N VERENIGING. Secr.: Mevr. W. 
Nahar , Landesmastraat 20 bov Box 398, 
Paramar ibo , Suriname. 

Overleden: Dr J Fros 
Bedankt per 1-1 '55 H L Relyveld, per 1 5-'55 

J E Bueno Bibaz, per 1 4-'55 P Knip 

POSTZEGELCLUB „WASSENAAR". 
Secr : Mevr. D. Waalkens-v. d. Goes, 
Storm van 's-Gravensandeweg 21, Was
senaar. 

Nieuw lid. Mevr A. G van der Laar, Oostdor-
perweg 126, Wassenaar 

De secretaresse verzoekt goed materiaal voor de 
rondzendingen 

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

Nieuwe leden H Coenen, St. Leonardusstraat 61 ; 
P de Groot , Tramstraat 48, M Arnoldus, H de 
Keyzerlaan 101, P de Haan, J v d Biltstraat 17, 
A V Hal , Pres Steynstraat 29, G de Vries, T o n -
gelresestraat 167, allen te Eindhoven. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DORDRECHT". Secr.: 
J Dingemans, Helmerst raat l l r d , Dor
drecht 

Huishoudelijke vergadering: iedere laatste Woens
dag van de maand. 

Ruil- en koopavond: ledei e 2e Woensdag van de 
maand Beide in het C J M V -gebouw, Burg de 
Raadtsingel, Dordrecht Aanvang 19 uur 

DORDTSE PHILATELISTEN VERENI
GING „DE POST JAGER". Secr.: A L. 
Blonk, Voorstraat 395, Dordrecht. 

Ledenvergadering Vrijdag 27 Mei a s in het ge
bouw van de Chr Leeszaal, Voorstraat 396 te 
Dordrecht . Aanvang 7 30 uur n.m 

Contactavond. Vrijdag 10 Juni a s , zelfde plaats 
en iijd 

Nieuwe leden 53 T Jiskoot, Hooftstraat 41, Dor 
drecht , 54 j C Kooymans, Rotterdamseweg 62, 
Zwi]ndrecht, 55 W A Moelker, Jac Catsstraat 60, 
Dordrecht , 56 M D Snoek, Beickepad 1, Dordrecht . 

(Vervolg op blz 123) 
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NIEUWE UITGIFTEN 
Diverse postzegels werden ons voor reproductie af

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

E U R O P A 
Bulgar i je . 

Op 26 Februari j . 1 . verscheen als propaganda voor de 
economische huishouding een serie postzegels in klein 
langwerpig horizontaal formaat {plm. 24 X 31 m m ) , 
uitgevoerd in rasterdiepdruk. Het zijn: 

2 s t . groen, ganzen 
4 St. donkergroen, haan en kippen 

12 s t . violet, zeug en biggen 
16 s t . oraDJebruin, schaap en lammeren 
28 s t . b lauw, hoofdgebouw der telefonie 
44 s t . zwart , gebouw der Communistische partij 
80 s t . bruinviolet , gebouw der arbeiders 

I L . groen, cellulosefabriek S t . Kirajef. 
Op 3 Maart d . a . v . verscheen een serie van 3 post

zegels ter gelegenheid van de Internat ionale Vrouwen 
Dag . Ook deze zegels zijn uitgevoerd in rasterdiepdruk 
met langwerpig horizontaal formaat (plm. 36 x 27 m m ) . 
Di t zijn: 
12 s t . textiel-arbeidster 
16 s t . boerin met kalf 
44 s t . de vrouw in de strijd voor de vrede. 

D e n e m a r k e n . 
Op 21 April j . 1 . verschenen de beide nieuwe zegels 

resp . 15 en 20 ore, in de serie ,,1000 jaar koninkr i jk" 
welke wij i a ons vorige nummer op blz . 85 hebben ge 
meld en waarvan wij thans de afbeeldingen geven. 

D u i t s l a n d . Democrat i sche republ iek . 
WIJ geven hierbij de afbeelding van het minia tuur-

velletje met de beide zegels welke op 9 April j l . ver
schenen ter herdenking van de lo-jarige bevrijding van 
het fascisme. Wij maakten hiervan melding in ons vorige 
nummer op b lz . 86 

FORDEN AÜFIUÜ 
NA HON \(,EH GEÜENKSTXTTEN 

IS 

K l ' C l i r N W i l . l J 
. R W K N S B R B C K 

HA€f)SI-NliAt h h . \ 

ï g l t h A i r S P B K t S M -.11 UM 

WORDT 
PHILATELIST 

Tevens geven wij de af
beelding van het op' 15 
April j l . verschenen zegel 
ter gelegenheid van de op 
8 Mei a . s . te houden tuT-
donkmg van de bevrij
ding. Ook dit zegel werd 
op dezelfde bladzijde als 
het voorgaande velletje 
gemeld. 

F i n l a n d . 
Ter herdenking van het feit, da t 800 jaar geleden het 

chris tendom in Finland werd gevestigd, verschijnen op 
19 Mei a . s . 2 postzegels in verticaal langwerpig formaat 
(25 X 36 m m ) . 

Zij zijn in plaatdruk vervaardigd. Het ontwerp is van 
Olavi Vepsalainen. De 15 Mk werd gegraveerd door 
B . Ekholm en de 25 Mk door R . Achrén. Oplage 2 mil-
lioen s tuks van ieder zegel. Het zijn: , 
15 Mk. beeld van bisschop Henrv *r 
25 Mk. aankomst van de bi>S' h 'p nt i vi h ip . 

Fl% 
1 

a l » 1 >. ti 0 Vi ! t 

f F*-1 

r a n k r i j k . 
Wij geven hierbij de afbeeldingen van de in ons vorige 

! urnmer op b lz . 86 gemelde postzegels gewijd aan de 
'ndschoenen-industrie, de stad Limoges en de televisie. 

' p kleur van het Limoges-zegel is bruin en sepia. Het 
/(Ejel gewijd aan de televisie verscheen op 16 April j .1 . 
)-n t eerst te Parijs en op 18 April aan de overige pobt-
k m t o r e n te land. Het zegel wijkt wat de afbeelding 
betreft af van het door ons gemelde en beperkt zich tot 
weergave van de Eiffeltoren te midden van huizen en 
televisie-antennes. Ontwerp en gravering zijn van De-
car i s ; langwerpig horizontaal formaat 36 x 22 m m , 
tanding 13 ; plaatdruk met 50 zegels per vel . De kleuren 
rijn aangegeven als zwaluwblauw en lenteblauw ! y« 

Het concentratiekamp-herdenkingsicgcl verscheen 
op 23 April j . 1 . eveneens het eerst te P a n j s e n o p 25 April 
aan de overige kantoren. Formaat , tanding enz. als bij 
het vorige gemelde zegel. Waarde 12 fr. , kleur grijs
blauw en zwar t . • ' 

Op 31 Mei a . s . wordt een zegel uitgegeven met af
beelding van de oude toren te Moulins-Le Jacquemar t . 
Het is een zegel van 12 fr. ontworpen en gegraveerd 
door Cot te t , in langwerpig verticaal formaat . * 

Op 12 Mei volgt een zegel gewijd aan de electrificatie 
van de spoorlijn Valenciennes—Thionville. Zegelont-
werp en gravering zijn van Decaris. De afbeelding geeft 
een moderne Franse locomotief te zien tegen een achter
grond van industriegebouwen. Eerste dag van uitgifte 
op n Mei te Rijssel. Het is een zegel in de waarde van 
12 fr . , oranje, zwart en grijsblauw. *' 

Op 3 Jun i zal een postzegel van 30 fr. verschijnen ter 
herdenking van de 50-jarige sterfdag van de roman-
schri;fver Jules Verne. Het zege lon twrp en de gravering 
zijn van Pheulpin . De afbeelding geeft een portret van 
de schrijver en op de achtergrond de onderzeeboot Nau
t i lus , een schepping uit een zijner werken. De kleur van 
d i t zegel is zwaluwblauw. Eerste dag van uitgifte te 
Nan tes , de geboorteplaats van Verne. Op 4 Jun i is het 
zegel aan de overige postkantoren in het land verkrijg
baa r . ^ 

Op 6 J u n i verschijnt een zegel voor de luchtpost in de 
waarde van 50 fr . , ter herdenking van de luchtvaar t 
pionierster Maryse Bast ié . Het zegelontwerp en de gra
vering zijn van Gandon. 

De laatstgemelde 3 zegels zijn alle in het bekende 
langwerpig horizontaal formaat der Franse bijzondere 
zegels. 

Op 13 Jun i s taa t de jaarlijkse serie zegels te wachten 
welke is gewijd aan beroemde personen. Di t jaar zullen 
de volgende personen op de zegels worden afgebeeld : 
12 -f 5 fr. Phil ippe Auguste (1165-1223); zegel-

ontwerp van L. Muller; 
15 -f 6 fr. Malherbe (1555-1628), d ichter , zegel-

ontwerp van André Spi tz ; 
18 -f 7 fr. Vauban (1633-1707), maarschalk ; zegel-

ontwerp van André Spi tz ; 
25 -f- 8 fr. Vergennes (1717-1787), man van de s t aa t ; 

zegelontwerp van Lemagny; 
3 0 - 1 - 9 fr. Laplace (1749-1827), beroemd wiskundig« 

en astronoom; zegelontwerp van Lemagny; 
50 + 15 fr. (1811-1855), beroemd beeldhouwer, zegel

ontwerp van H . Cheffer. , 
Alle zegels zijn in het bekende langwerpig vert icaal i r 

formaat . 

H o n g a r ^ e . 
Op 4 April j .1 . verschenen 4 postzegels ter herdenking 

van de lo-jarige bevrijding van het land ui t de Duitse 
overheersing. De zegels werden in tweekleurige raster-
diepdruk vervaardigd en zijn: 
40 f. bruin en karmijn. Leeszaal in een fabriek. 
60 f. bruinacht ig rood en groen, hoogoven te Sta l in-

varos 
1 F t . groen en sepia, oogstmachine 
2 F t . sepia en blauwgroen, Bevrijdingsmonument op 

de Gellertberg. 
Een speciale eerste-dag-enveloppe werd voor deze 

zegels eveneens uitgegeven. 

M o n a c o . 
De stroom van nieuwe uitgiften blijft aanhouden nu 

de speelbank blijkbaar niet genoeg opbrengt , zodat de 
Philatel is ten de gaten in de kas moeten s toppen. In Juni 
a . s . zullen wederom nieuwe zegels verschijnen met een 
nieuw por t re t van de nog steeds ongehuwde vorst Rai
nier I I I . Zij zullen in de waarden 6, 8 , 12, 15 , 18 en 
30 fr. zijn. 

In die zelfde maand zullen 3 postzegels verschijnen 
,welke alsnog het Mariale jaar 1954 zullen herdenken. 

Deze serie zal bestaan u i t : 
5 fr. De Heilige Maagd, van Frangois Bréa (1540) 

10 fr. P i ë t a , van Louis Bréa (1505) 
15 fr. De welzalige Rainier (1237). 

Ook het gouden jubileum der Rotary zal nog een 
postzegel worden gewijd, en wel een rui tvormig zegel 
in de waarde van 30 fr. 

E n ten slotte zal een serie van niet minder dan n 
zegels de 50-jarige sterfdag van Jules Verne herdenken, 
ledere postzegel heeft betrekking op een zijner werken 
n . 1 . 

1 fr. 5 weken in een luchtballon 
2 fr. een drijvende stad 
3 fr. het stoomhuis 
5 fr. Michel Strogoff 
6 fr. 500 millioen van de Begum 
8 fr. He t prachtige Orénoque 

10 fr. Reis naar het midden der aarde 
15 fr. De reis om de wereld in 80 dagen 
25 fr. 20.000 mijlen onder zee 
30 fr. De Amerikaanse onderzeeboot Naut i lus 

en voor de luchtpost 
200 fr. \ ' an de aarde naar de maan . 

Oostenri jk . 
Op 22 April j ,1 , met frankeergeldigheid vanaf 27 April 

d , a . v . verscheen een serie van 5 postzegels onder de 
t i te l , , i o jarig herstel der onafhankelijkheid der Oosten
rijkse r e p u b l i e k " . De zegels werden ontworpen door de 
kunstschilder Alfred Chmielowski. Voor de waarde van 
1,45 S, volgde hij een idee van de schilder August 
Schmid. De gravering geschiedde voor wat de omlijs-
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At*' 

t i n g , letters en wapen betreft door Maria Olinowetz en | 
wat de afbeeldingen betreft voor de 70 g. en r ,50 S « 
door Georg Wimmer, voor de i S. en 2,40 S. door Fci 
d inand Lorber en voor de 1,45 S. door Rudolf Toth . !)< 
plaa tdruk werd verzorgd door de Oostenrijkse Staats 
drukkerij te Wenen in vellen van 50 zegels met zegel <. 
afmeting 38,5 X 29,8 m m , beeldmaat 34,5 X 25,8 m m ; 
kamtand ing 13% X i 4 Ï 4 ; oplage 2 millioen stuks van 
ieder zegel. Het zijn de zegels: 
70 g. roodviolet, Parlementsgebouw 
I S . s taalblauw, Spoorstat ionWest 

t ' l , 4 5 S. rood, vlag gevormd door het woord I ' reiluil 
1,50 S. bruinsiena, woningen 
2,40 S. chroonoxydgroen, Limbergsstuw. 

T s j e c h o  S l o w a k i j e . 
De in ons vorige nummer op blz . 87 afgebeelde fraaie 

luchtpostzegel van 10 Kcs werd vervaardigd naar een 
ets van prof. Cyril Bouda. Zegelont werp en gravering 
zijn van J indra Schmidt . De zegelafmeting bedraagt 
53 X 34 m m , beeldmaat 49 x 30 m m ; tanding xiy^. 

De zegels werden in plaatdruk vervaardigd in vellen 
van 25 zegels op geelachtig papier zonder watermerk in 
donkerb lauw. De uitgifte had plaa ts op 20 Februar i j .1 . 

Deze luchtpostuitgifte werd op 28 Maart j , 1 . voortge
zet met 4 zegels in gelijke grootte en ui tvoer ing. Het zijn : 
80 h , groen op geelachtig, gezicht op Cesky Krum

lov; zegelontwerp en gravering van J i r i 
Svengsb ir naar het stadsgezich t van de 
kunstschilder Bohuslav Coufal; 

1,55 Kcs. bruin op geelachtig, gezicht op OIomouc, 
naar een afbeelding van Cyril Bouda ; zegel
ontwerp van J indra Schmidt en gravering 
door Jaroslav Goldschmied; 

2,35 Kcs. blauw op geelachtig, gezicht op Banska 
Bystr ica; zegelontwerp en gravering van 
J i r i Svengsbir; 

2,75 Kcs. bruinrood op geelachtig, gezicht op de Bra
tislava naar een tekening van de graficus 
Karel Vik; zegelontwerp en gravering van 
Bedrich Housa 4/ 

Ue op dezelfde bladzijde gemelde propagandazegels 
voor de industrie verschenen op 15 Maart j . 1 . Zij werden 
gedrukt in de SI latsdrukkerij te Praag in vellen van 
50 zegels. 

Op 20 April j . l . werd de serie portzegels voortgezet 
met de waarden 5, 10, 50 en 60 h . i ,20, i ,60 en 5 Kcs, 

Op 5 Mei werd ook hier de lojarige bevrijding van he tw 
land herd«K,ht. Daartoe verscheen een serie van 4 post
zejiPls in de waarden 30, 35, 60 en 60 h . 

Op 19 Mei wordt het 3e handelscongres op 2 p o s t  ^ 
ze^'eis herdacht resp. in de waarden 30 en 45 h . ^ 

Op dezelfde datum zullen nog 2 postzegels verschijnen 
zulks ter gelegenheid van het In terna t ionale M u z i e k  ^ 
festival dat te Praag wordt gehouden. De zegelwaarden 
ïuUen zijn 30 h en i Kcs. 

T u r k i j e . 

Op 14 April J. l . 
verscheen hier een se
rie van 4 postzegels 
met afmeting 3 0 x 3 0 
m m en t anding 11 . 
Deze zegels zijn ge
wijd aan het stedelijk 
congres dat te Ankara 
werd gehouden. Zij 
geven alle een zelfde 
afbeelding van een 
s tadsp lan . De ver
vaardiging der zegels 
geschiedde in raster
diepdruk in vellen 
van 50 zegels in de 

drukkerij Guzel Samatlar Matbaasi te Ankara . Zij heb
ben frankeergeldigheid tot 3112 '56. Het zijn: 
15 kurus , donkergrijs, oplage 150.000 stuks 
20 ,, groenblau w, ,, 150.000 ,, 
50 , , olijfbruin, ,, 100.000 ,, 
• I Lira donkerviojet, ,, 100.000 ,, 

Z w e d e n . 
Wij geven hierbij de afbeelding van de 5 zegels 

welke op i j u l i a . s . zullen verschijnen ter herdenking 
van het eeuwfeest der Zweedse postzegel en de daar

lede verband houdende In te iua t iona le philatel is t ische 
tentoonstel l ing: Stockholmia 55. 

Behalve de 5 herdruk
ken (gewijzigd door door
streping der waarden) als 
bovengemeld zullen nog 
2 postzegels verschijnen 
resp. in de waarden 25 en 
40 (ore). De 25 orezegel 
wordt ook in rollen en in 
boekjes van 20 zegels ge
leverd, zodat weer de 
bekende verschi 1 lende 
tandingvariëtei ten te 
wachten zijn. De zegels 
zijn in het gewone formaat 
uitgevoerd. De gravering 
gesch iedde door Arne 

Wallhorn. De afbeelding is in de geest van de ee r^e 
uitgiften. Wij geven hierbij de afbeelding. • ^ 

Z w i t s e r l a n d . 
De Zwitserse Zomerpostzegels, de zgn. , ,Pro P a t r i a " 

versrhiinen op i Juni a . s . Ook thans zijn het weer 5 
zegels waarvan de laagste waarde een gebouw en de 
overige waarden een aantrekkelijk Zwitsers landschap 
vertonen, zulks ter voortzetting van de serie landschap
zegels der vorige jaren. 

De 5 c. werd ontworpen door Eugen en Max Lenz te 
Zürich, terwijl de gravering geschiedde door Albert 
Yersin te MontsurRoUe. De druk geschiedde op wit 
papier zonder watermerk in plaatdruk m de zegel
drukkerij van de P . T . T . De overige zegels werden ont
worpen door Franz Fedier te Erstfeld. Zij werden in 
rasterdiepdruk vervaardigd bij Courvoisier S.A. te La 
Chaux de Fonds op papier met rode en blauwe vezel
menging. Alle zegels hebben gladde gom. De zegel
afmeting bedraagt 29 x 24 m m , beeldgrootte 26 x 21 
mm met 50 zegels per vel . 

De 5 c . vermeldt op de velranden alleen de waarde
aanduiding en bij de overige zegels worden beeldmotief, 
doel en geldigheidsduur op die randen vermeld De ze
gels zijn : 

5 + 5 ■ iechnische Hogeschool te Zürich 
10 + 10 c. groen en l ichtgroen, Saane 
20 + 10 c . kaniiijnbruin en roodachtig l ichtbruin, 

Aegerimeer 
30 + 10 c . bruin en l ichtbruin, Grappelenmeer 
40 + 10 c . blauw en l ichtblauw, Bielermeer. 

De verkoop der zegels geschiedt uiterlijk tot 15 Sep
tember a s . tenzij de voorraad eerder is ui tgeput . ^ 

B U I T E N E U R O P A 
A l g i e r s . 

Op 28 April j l , verscheen een postzegel van 50 fr. 
met de afbeelding van de oude streken bij Tipasa waar
bij zich op de achtergrond de berg Chenoua verheft. D i t 
regel verscheen ter gelegenheid van de herdenking van 

het 2000 jaar oude Romaanse Tipasa en het 
eeuwfeest van het Franse Tipasa. Het zegelont
werp is van Sarraillon. 

Ook hier zal nog een Rotaryherdenkings
/egel worden uitgegeven en wel het Franse 
/egel met rode opdruk Algerie in de linker
l>enedenhoek. 

Maarschalk Franchet d 'Esperey (geboren 
1856 te Mostaganem) zal op een postzegel 
met zijn portret worden herdacht . Ontwerp 
\ an Milan, de algemeen secretaris van de 
philatelistengroep te SidibelAbbès. 

A n g o l a . 
Voor di t Portugese gebied verscheen een 

5erie van 8 postzegels, alle met de afbeeld
ing van de landkaart van di t gebied. De 
zegels zijn veelkleurig en in de waarden 5, 20, 
50 c, I , 2,30, 4, 10 en 20 E . 

A r g e n t i n i ë . 
Nu de nationale rouw om Eva Peron ten 

einde is zullen ook de postzegels weer andere beelden 
mogen vertonen en dient een achterstand te worden 
ingehaald. Dit doet dan ook aanstonds een serie van 18 
postzegels het licht zien gewijd aan de PanAmerikaanse 
spelen van 1951. De zegels geven allen de afbeelding 
van de personificatie van een of andere tak van sport n . 1 . 
voor de gewone post : 
20 c . athletiek 
45 c . waterpolo 
70 c. baseball 
80 c. boksen 

en voor de luchtpost: 
40 c. worstelen 
50 e. gewichthetfen 

I P . zwemmen 
1,45 P . polo 

I P 20 wielrijden 
I P 80 paardrijden 
2 P 50 schermen 
5 P . rugby (voetbal) 

10 P . turnen 

I P 60 discuswerpen en 
kogelstoten 

2 P 50 kanosport 
3 P . tennis / 
6 P . schieten ^ 
15 P . zeilen 

B r a z i l i ë . 
Wij kunnen thans de afbeeldingen geven van de in o n i 

vorige nummer op blz. 87 gemelde postzegels resp . u i t 
gegeven ter gelegenheid van de inwijding van de hydro 
electrische werken te I tu t inga, de dito te S. Francisco, 
het Rotaryherdenkingszegel en het eeuwfeest van de 
stad Aracaju. 

Op 14 April j l . verscheen een postzegel ter herdenking 
van het eeuwfeest van de stad Rotucatu. Nadere gege
vens ontbreken nog. 

Op I Jun i a .s . zal een postzegel 
van 3 c . blauw, verschijnen ter 
^gelegenheid van de loe verjaardag 
van de Burgerluchtvaart Organi
■atie. Deze organisatie is een on
terdeel van de Verenigde Nat ies , 
loch is gevestigd in Canada. Het 
^ntwe^p voor dit zegel is van 
Walter Lohse, assistent Kunst 
1 irecteur van een drukkerij in 
Montreal. De gravering en plaa t 
iruk geschiedde door de Canadian 
' iank Note Company te Ot tawa , 
Jii vellen van 50 zegels. Zegel
afmeting 25,5 x 38 m m . 

C u b a . 
Op 23 Februari j l . verschenen ook hier postzegels ter 

herdenking van het gouden jubileum der Rota ry . H e t 
zijn 2 zegels in gelijke tekening van het embleem der 
Rotary waarin het portret van Paul P . Har r i s , de 
stichter dezer beweging. Links van het embleem s taa t 
een moderne stadsbonw en rechts een inlands dorp . De 
zegels zi]n: 
voor de gewone post : 4 c . blauw, 
voor de luchtpost : 12 c . karmija. 
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LEON DE RAAY-MEDAILLE 
De Leon de Raay-medaille 1955 voor J. Eijgenraam. 

Bij besluit van de Raad van 
Beheer van dit Maandblad dd. 
7 Maart 1937 werden de statu
ten vastgesteld betreffende 
bovengenoemde medaille en 
werd daarin bepaald, dat de
ze onderscheiding in zilver 
jaarlijks ter beschikking zal 
worden gesteld „ter bijzon
dere waardeering van de bes
te, wetenschappelijke bijdrage 
op pliilatelistisch gebied, wel
ke in den laatst afgeloopen 
jaargang is verschenen." 

De medaille ontleent haar 
naam aan haar schenker, de 
heer Leon de Raay, die in 1936 

I vijf dezer medailles ter be
schikking stelde van de Raad 
van Beheer ter gelegenheid 

van zijn 70ste verjaardag (21 Mei 1936). Op 25 September van 
dat zelfde jaar werd de schenker ten grave gedragen. De 
Raad van Beheer heeft diens schenking niet alleen aanvaard, 
maar ook nadat de 5 geschonken medailles waren uitgereikt, 
de toekenning overeenkomstig de statuten voortgezet. 

Na enkele jaren van rust vond de Raad van Beheer, op 
voorstel van de daartoe overeenkomstig de statuten aange
wezen personen, aanleiding om dit jaar de medaille weer toe 
te kennen. Bij besluit van de vergadering der Raad op Za
terdag 23 April jl. werd zij toegekend aan de heer J. EIJGEN
RAAM te Schiedam. 

Het was voor de voorzitter van de Raad van Beheer een 
bijzonder genoegen het lid van die Raad, die ter vergade
ring aanwezig was, met dit besluit in kennis te stellen. Hij 
releveerde daarbij de verdiensten van de heer Eijgenraam 
voor het Maandblad en wees in het bijzonder op diens we
tenschappelijk artikel over „Het aantekenen van brieven en 
andere stukken" in ons Januarinummer 1954, alsmede het 
in het Aprilnummer van dat jaar verschenen artikel over 
de uitgifte „Napels 1858". 

Wie onze Redacteur voor de rubriek Nederland, de phila
telist J. Eijgenraam is, behoeven wij wel niet nader te ver
tellen. Zij, die dit niet weten, verwijzen wij gaarne naar het 
Octobernummer 1954 van ons Maandblad, waar een en an
der omtrent hem werd medegedeeld in verband met de hem 
toegekende Costerus-medaille. 

Wij willen niet nalaten onze redacteur ook hier van harte 
geluk te wensen met deze nieuwe onderscheiding van zijn 
philatelistische arbeid en wij zijn er van overtuigd, dat wij 
in dit opzicht nog wel meer in het Maandblad van hem zul
len horen. De Hoofdredacteur. 

TENTOONSTELLINGEN 
HET NEDERLANDSE POSTMUSEUM. 

Tot ons groot genoegen vernamen wij van het Neder
landse Postmuseum, dat onze medewerker en zeer kundige 
philatelist, de heer P. C. Korteweg, is benoemd tot corres
ponderend-adviseur van deze stichting. Zowel de benoemde 
als het bestuur der stichting wensen wij hiermede van harte 
geluk, en wij zijn er van overtuigd, dat het museumbestuur 
hiermede een goede keuze heeft gedaan. 

LEIDSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAAR S. 

Door deze vereniging zal ter gelegenheid van haar 3e lus
trum in een der zalen van het Museum „De Lakenhal", Oude 
Singel te Leiden, op 4, 5 en 6 Juni a.s. een tentoonstelling 
worden gehouden. 

De opening zal geschieden op 4 Juni te 1.30 uur, waarna 
de tentoonstelling geopend zal zijn voor het publiek en wel: 

Zaterdagmiddag tot 5 uur, entree ƒ 0,20 + ƒ 0,10 voor de 
Lakenhal; 

Zaterdagavond van 7—9 uur, entree ƒ 0,25; 
Zondagmiddag van 1—5 uur, entree ƒ 0,25; 
Maandagmiddag van 1—5 uur, entree ƒ 0,20 + ƒ 0,25 voor 

de Lakenhal. N. 

NED. VER. V. AERO-PHILATELISTEN 
„DE VLIEGENDE HOLLANDER". 

Op 24 April jl. vond in de School v. Scheepswerktuigkun-
digen te Rotterdam de jaarlijkse verenigingstentoonstelling 
plaats ter gelegenheid van de jaarvergadering. 

Er waren 19 inzendingen, waarvan 1 buiten mededinging. 
De tentoongestelde objecten gaven een buitengewoon goed 
overzicht van alles wat er op luchtpostgebied verzameld 
wordt; men kon er zowel de oude ballonpost en de pionier-
vluchten uit de jaren 1912/1913 bewonderen als de moder
nere helicopterpost en raketpost. De Zeppelinpost was na
tuurlijk ook goed vertegenwoordigd, evenals de luchtpost 
van de Indië-lijn. 

De jury bestond uit de heren P. Wittkämper, Dr C. Frenkel 
en D. O. Kirchner. 

Ten slotte dient nog de inzending van de heer J. Boesman 
te worden vermeld, die buiten mededinging was. Het was een 
zeer mooie inzending „Crash Covers" (brieven van veronge
lukte luchtvaartuigen) met heel wat zeldzaam en interessant 
materiaal op dit gebied, een en ander verlucht met fraaie 
oude platen, penningen, etc. 

Namens de Nederl. Bond was de Secretaris, de heer K. E. 
König aanwezig, daar de Bondsvoorzitter en de vice-voorzit-
ter verhinderd waren. J. D. 

NORWEX. 
Op de te Oslo te houden internationale philatelistische ten

toonstelling van 4—12 Juni a.s., zullen 14 Nederlandse ver
zamelaars iTiet in totaal 18 inzendingen uitkomen. 

Zij, die er de voorkeur aan geven dat ondergetekende ver
krijging van invoer- en uitvoervergunning verzorgt, alsmede 
het vervoer naar Oslo, willen dit wel per omgaande berich
ten. 

Tevens bestaat de mogelijkheid, dat betaling voor kader-
huur en eventuele gedane bestellingen voor eerste-dag-enve-
loppen of tentoonstellingszegels door ondergetekende in Oslo 
wordt voldaan. Afrekening met de Nederlandse inzenders 
geschiedt dan na terugkomst van de betreffende verzame
lingen in Nederland. 

De vertrekdatum naar Oslo is bepaald op 30 Mei a.s., zo
dat inzendingen, welke door tussenkomst van ondergeteken
de naar Oslo en Stockholm zullen worden vervoerd, uiterlijk 
27 Mei a.s. in zijn bezit moeten zijn. 

STOCKHOLMIA 55. 
17 Nederlandse verzamelaars met in totaal 21 inzendingen 

zullen te Stockholm uitkomen op de aldaar van 1—10 Juli 
te houden internationale philatelistische tentoonstelling. 

Inzenders die zowel in Oslo als in Stockholm exposeren, 
willen wel mededeling doen of zij er prijs op stellen, dat 
ondergetekende voor het vervoer van Stockholm naar Am
sterdam zorg draagt. De verzending van Oslo naar Stock
holm geschiedt door tussenkomst van het tentoonstellings-
comité van de NORWEX. 

Hen, die alleen op de Stockholmia exposeren en gaarne 
zouden zien, dat ondergetekende zorgt voor verkrijging van 
invoer- en uitvoervergunning, alsmede vervoer naar en van 
Stockholm, wordt verzocht dit per omgaande te willen be
richten. 

Ondergetekende is van plan 25 Juni a.s. naar Stockholm 
te vertrekken, zodat inzendingen, welke door tussenkomst 
van ondergetekende naar Stockholm zullen worden medege
nomen, uiterlijk 23 Juni a.s. in zijn bezit moeten zijn. 

JAN POULIE, 
' de Lairessestraat 46, 

Amsterdam (Zuid). 
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I a Maart j l . werd de loo-jarige geboortedag van 
majoor-generaal Francisco Carrillo (1851, dus 4 j aa r 
te l aa t ! ) herdacht op 2 postzegels, n . 1 . 
2 c . karmijn en groen, kopportret 
5 c. blauw en sepia, kniestukportret . 

D o m i n i c a . 
Ook hier Rotary-jubileumherdenking met de uitgifte 

van 2 postzegels in gelijke tekening van het embleem 
der Rotary-beweging waaronder het opschrift , ,Dar de 
si antes de pensar en si (Zelf geven zonder aan zichzelf 
te denken) . De zegels zijn: 
voor de gewone post : 7 c . b lauw, 
voor de luchtpost ; i i c. rood. 

Ethiopië . 
De luchtpostserie werd in Maart j . l . aangevuld met de 

waarde 35 c . b lauw, met afbeelding van de waterval 
van Tesias, waarboven een vliegtuig en rechtsboven in 
medaillon het portret van de keizer. 

> Frans Equatoriaal Afrika. 
Op 30 April j l . verscheen het eerst te Brazavil le en te 

For t -Lamy een postzegel ter herdenking van wijlen de 
gouverneur-generaal Felix Eboué . Ontwerp eja gravering 
van di t zegel zijn van Serres. De afbeelding vertoont het 
portret van Eboué, links geflankeerd door het s tadion 
da t zijn naam draagt en het Pantheon waarin zijn stoffe
lijk overschot werd bijgezet, en rechts de kerk S t . Anna 
van de Congo. Het is een zegel in het bekende langwerpig 
horizontaal formaat der Franse zegels en is in de waarde 
15 fr. met kleur roodbruin en blauwgrijs. 

Op 2 Mei j l . verscheen een zegel van 8 fr. donkergroen 
en Bordeauxrood ter gelegenheid van de In ternat ionale 
tentoonstelling voor de bescherming van de na tuu r 
welke te Parijs wordt gehouden. Het ontwerp en de 
gravering van dit zegel zijn van Pheulp in . Ook d i t 
zegel is in het bekende langwerpig horizontaal formaat 
en geeft de afbeelding van een hagedissoort. 

Frans West-Afriica . 
Dezelfde tentoonstelling als boven onder E q . Afrika 

bedoeld was hier aanleiding tot de uitgifte van 2 post
zegels in overeenkomstig formaat , n . I . 
5 fr. donkergeelbruin op blauwgrijs, ch impansee . 

Ontwerp en gravering van Betemps; vert icaal 
formaat; 

8 fr. roodbruin op groenblauw, schubdier. Ontwerp en 
gravering van Cottet ; horizontaal formaat . 

Ook hier wordt een zegel verwacht ter herdenking van 
het Rotary-jubi leum. 

Indones ia . 
Onze redacteur, de heer A . J . Uylen , meldt ons , 

da t op 18 April j l . hier 4 postzegels verschenen ter 
gelegenheid van de Bandungsconferentie. Eerste dag-
enveloppen waren voor deze zegels verkrijgbaar, ter
wijl een speciaal stempel met inschrift , ,Konperensi* ' 
voo rde afstempeling werd gebruikt . De zegelwaarden 

zijn: 
15 sen, grijs, juichende mensen en duiven die naar een 

aardbol vliegen, r ichting Indonesia; 
35 sen, bru in , idem 
50 sen, lilarood, idem 
75 sen, groen, idem. 

De zegels zijn zonder toeslag; zegelmaat 30 x 24 m m ; 
zegelontwerp van premier Mr. AU Sastromidjojo, zegel
tekening werd vervaardigd door de kunstenaars Kurnia 
en Kok te Bandung. Rasterdiepdruk in dubbelvellen van 
tweemaal 100 stuks vervaardigd bij de fa Kolff te 
Djakar ta . Etsingnummers resp . 109, i i o , i i i en 112; 
kniptekens resp. 2 X i i ; 2 X 3 » 2 X 9 e n 2 X 10; 
tanding 12^2. papier zonder watermerk. 

Irak . 
Het intrekken van het Anglo-Iraakse verdrag was aan

leiding tot de uitgifte van 3 der koerserende zegels met 'n 
opdruk voorzien luidende INHAA AL MUAAHADED 
alsmede de da tum 6-4-55. De aldus overdrukte zegels 
zijn de 28 fils, blauw van 1951 (Yv. 167a), de 3 fils, 
oodpurper en de 10 fils, blauw van i954-

I sraë l . 

Ter gelegenheid van 
Memorial Day en de 7e 
verjaardag van de u i t 
roeping van de staat Israël 
verscheen op 26 April j l . 
een postzegel van 150 
pru ta , groen, zwart en 
Kcel, met afbeelding van 
de 7-armige kandelaar 
(Menora), het embleem 
van de s t aa t . Het zegel-
ontwerp is van G. Hamori 
te Tel Aviv. De raster-
< 1 iepdruk werd vervaar-
digd bij Messrs Lewin-
Epstein te Bat-Yam op 

papiLi nu 1 watermerk, m vellen van 20 zegels met 5 
beschrijvende tabs onder de benedenste rij zegels. 
P l aa tno . 89; lijnperforatie 14; zegelmaat 36 x 43 m m . 

Een officiële eerste-dag enveloppe werd uitgegeven. 

J a p a n . ' ' 
Op 16 Mei verschijnt een postzegel van 10 yen ter 

gelegenheid van het 15e Congres voor de Internat ionale 
Kamer van Koophandel . Het zal een zegel zijn in 4-
klcurige rasterdiepdruk met afbeelding van een papieren 
karper zoals deze door de jeugd bij het Mei-feest wordt 
gebruikt . 

J o r d a n i ë . 
Het op 19 April j l . gesloten huwelijk van koning Hus

sein met koningin Dinah was aanleiding tot de uitgifte 
van 2 postzegels in gelijke tekening van de beide por
t ret ten in medaillon naast elkaar gesteld waarboven de 
koninklijke kroon. De zegels werden te Cairo gedrukt 
op papier met het watermerk der vroegere Egyptische 
koninklijke familie. De zegels zijn: 

15 fiis, ultramarijn 
100 fils, roodbruin. 

Kaap Verde . 
Ter gelegenheid van het bezoek dat de Portugese 

President aan dit gebied bracht verschenen 2 zegels 
in gelijke tekening op 14 April j l . De afbeelding geeft 
2 wapenschilden te zien verbonden door een lint waarop 
vermeld staat ,,Viagem Presidencial 1 9 5 5 " . De waar
den en kleuren zijn: 
I E . zwart , rood, geel, blauw en groen op l ichtblauwe 

achtergrond; 
I E . 60 zelfde kleuren op licht geelachtige achtergrond. 

Libanon . 
Op 23 Februari j l . werd ook hier het Rotary-jubileum 

op 2 postzegels in gelijke tekening herdacht . He t zijn 
zegels voor de luchtpost , vertonende het embleem der 
Rota ry , en ze zijn in langwerpig horizontaal formaat ; 
35 P . lichtgroen 
65 P . l ichtblauw. 

In de serie voor gewoon gebruik in het kleine formaat 
met afbeelding van de Libanon-ceder verschenen: 
0,50 P . violetblauw 
I P . roserood 
3,50 P . violet 
5 P . geelgroen, 

en in groot verticaal langwerpig formaat met afbeel
ding van de grot van J e i t a : 
7,50 P . oranje 
10 P . lichtgroen 
12,50 P . melkblauw 
25 P . donker ultramarijn 
50 P . groengrijs. 

Voor de luchtpost verschenen in horizontaal lang
werpig formaat met afbeelding van een skiër in land
schap met ceder: 

5 P . groen 35 P . grijsbruin 
15 P . roserood 50 P . sepia 
20 P . violet 65 P . donkerblauw. 
25 P . melkblauw 

Alle zegels zijn in rasterdiepdruk vervaardigd bij 
Saikali te Beyrouth. 

M a r o k k o . 
De serie , ,So l ida r i t é" 1954-55 verscheen op 18 April 

j l , met eerste verkoop op 16 April te Raba t . Het zijn: 
5 f. donkerblauw, frans-muselmaans onderwijs 

15 f. Bordeauxrood, Muselmaans onderwijs 
30 f. zwartblauw, Muselmaanse school te Camp-Boul-

haut 
50 f. groen, Moulay Idriss college te Fes . 

Ook hier zal een Rotary-herdenkingszegel verschijnen 
met afbeelding van het embleem der Rotary en de kaar t 
van Marokko. 

M e x i c o . 
Ter gelegenheid van de tweede Pan-Amerikaanse 

sportwedstrijden verscheen in Februari j l . voor de ge
wone post een zegel in klein formaat in de waarde 20 c . 
dofgroen en violet , met afbeelding van een man die de 
brandende fakkel overbrengt; terwijl voor de luchtpost 
voor deze gelegenheid 2 postzegels verschenen in lang
werpig horizontaal formaat, n . 1 . 
25 c . groen en roselila, boogschutter 
35 c . sepia en lilarose, stadion en zwemfiguur. 

P a r a g u a y . 
Het bezoek van president Peron van Argentinië aan 

d i t land werd op een serie postzegels herdacht . De zegels 
vertonen de portretten van de beide presidenten alsmede 
de vlaggen der beide landen en dragen het opschrift : 
, ,Paz y T r a b a j o " en , ,Just icia Soc i a l " (,,Vrede en 
A r b e i d " en ,,Sociale Gerecht ighe id") . Alle zegels 
hebben de kleuren rood, blauw en lichtrose gemeen, 
met verschillend gekleurde achtergrond. Het zijn: 
voor de gewone pos t : 
0,05 G. sepia 1,30 G. lichtpaars 
0,10 G. roodachtig 2,20 G. blauw 
0,50 G. leigrijs 
en voor de luchtpost : 
0,60 G. olijf 3,00 G. bruin 
2,00 G. groen 4,10 G. purperrood. 

T h a i l a n d . 
De serie postzegels ter gelegenheid van de herdenking 

van de 400-jarige geboortedag van koning Naresuan , 
waarvan wij in ons vorige nummer op b lz . 93 melding 
maakten werd op i April j l . voortgezet met de waarden : 
80 s. purper 
1 B . 25 olijfgroen 
2 B . s taalblauw 
3 B . roodbruin 

Alle zegels zijn in de zelfde tekening als door ons 
gemeld voor de zegel van 25 s. 

T o g o . 
Ook hier verscheen een postzegel ter gelegenheid van 

de Parijse tentoonstelling tot natuurbescherming, n . I . 
8 fr. zwart en wit op watergroen, kever bekend als 

Drury ' s Gol ia th . 
Di t zegel is in het bekende langwerpig vert icaal for

maa t der Franse zegels. 

T u n i s . 
Op 17 April verscheen een postzegel ter herdenking 

van het 50-jarig bestaan van het Tunesisch amateur
theater , , E s s o r " . Het is een zegel van 15 fr. met af
beelding van een opgehaald toneelgordijn en opstijgen
de duif. Het zegelontwerp is van Decaris. 

Verenigde Staten van A m e r i k a . 
Op 21 Mei zal een postzegel van 3 e. verschijnen ter 

ere van de Reserve-gewapende macht . Het zal een af
beelding geven van een koopvaardijvaarder, een kust
wacht , een landmacht-soldaat en een luch tvaar tman, * 
te zamen staande voor de Amerikaanse adelaar . W 

Vermoedelijk zal ook een zegel worden gewijd aan de 
, ,01d man of the m o u n t a i n s " , een rotsvorming aan de 
kant van de White Mountains in New Hampshire , welke 
vanui t een bepaald punt het silhouet van een mannen-
kop ver toont . 

NAGEKOMEN BERICHTEN. 
BELGIË. 
O p 11 Mei jl. verscheen een postzegel ter herdenking van de 100-jarige geboorte
dag van de Belgische dichter Emile Verhaeren (geb. 25-5-188 te St.Amands bij 
Dendermonde — overl. Nov. 1916 bij een ongeval in het station te Rouen). H e t 
zegel van 20 c , grijs, geeft een afbeelding van deze persoon naar een schilderij 
van Constant Montald. He t zegelontwerp werd vervaardigd door Marco Severin 
te Brussel, terwijl de gravering werd uitgevoerd door L. Janssens te Mechelen. 
De plaatdruk werd verzorgd in de drukkerij van de Zegeldienst te Mechelen 
in vellen van 30 zegels in verticaal formaat 27 X 38 mm, beeldmaat 24 X 35 mm. 
De verkoop heeft plaats tot 30 November a.s. 

Op dezelfde datum verscheen een postzegel van 2 Fr. violetbruin, ter gelegen
heid van de 2e Internationale Textieltentoonstell ing, welke van 25 Juni to t 
10 Juli a.s. te Brussel zal worden gehouden. Zegelontwerp, gravering en druk 
overeenkomstig het vorengemelde zegel. He t zegel in horizontaal formaat 
38 X 27 mm, beeldmaat 35 X 24 mm geeft een zinnebeeldige voorstelling voor 
de textiel van de kiard-machine to t de kleding. De verkoop van dit zegel heeft 
slechts plaats tot 30 Juli a.s. 

OOSTENRIJK. 
Op 16 Mei a.s. met frankeergeldigheid vanaf 20 Mei d.a.v. verschijnt een post
zegel van 1 S. Miloriblauw, ter gelegenheid van het 4e Wereldcongres van de 
Internationale Vrije Vakverenigingsbond (IBFG). Het zegel geeft een afbeelding 
van werklieden (3) van verschillend ras, die elkaar de hand reiken om over een 
ten dele zichtbare wereldbol omhoog te komen. Behalve in het Duits is het 
zegelinschrift ook aangebracht in het Engels, Frans en Spaans. He t zegelontwerp 
is van prof. Vik tor T h . Slama, en de gravering van prof. Ferdinand Lorber. 
De plaatdruk werd vervaardigd in de Oostenrijkse Staatsdrukkerij in vellen van 
50 zegels met zegelafmeting 38,5 X 29,8 mm, beeldmaat 34,5 X 25,8 mm. 
Tanding 13'/i X HV*. Oplage 770.0C0 stuks. 

G E V O N D E N . 
De Commissaris van Politie te Zutphen deelt ons mede, dat op 3 April jl. tussen 
Ruur lo en Vorden een Schaubek Briefmarken Album is gevonden, inhoudende 
uit poststukken geknipte zegels. De waarde is vermoedelijk zeer gering. Inlich
tingen te bekomen aan het bureau van de Gemeentepolitie te Zutphen . 
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(Vervolg van pag i i 8 ) 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DELFT" Secr A v d 
Akker, Oostsingel 31, Delft 

Nieuw lid G J Cieraad, Voorstraat 89 Delft 

PERSONEELS VERENIGING WERK
SPOOR AMSTERDAM Afd Philatelie 
Secr J Kuiper, Nieuweweg 24111, Am
sterdam-O 

Nieuw lid A Bosch, Soembawastraat 49hs, Am 
sterdam O 

STICHTING PHILATELISTENKRING 
AMSTERDAM Secr P Veerman, Pa-
troclosstraat 9, Amsterdam-Z 

Bijeenkomsten 8 Juni Societeitsavond, 22 juni 
Ledenvergadering 13 Juli Societeitsavond 

ROTTERDAMSE ONTSPANNINGS
VERENIGING S H E L L Afd Philatelie 
Secr A Keeming, Sweelinckstraat 209b, 
Vlissingen 

Nipuw lid 103 A H Jacobs Schimmelpenninck-
straat 3d, Viaardmgen 

Wordt lid 
van een bij ons 

Maandblad 
aangesloten 
vereniging 

A 
T 
T 
R 
A 
C 
T 
I 
V 
E 

A 
U 
C 
T 
I 

O 
N 
S 

1 8 M E I BRITS WEST INDIË 
(Verkopingen nos 1374-75, tijd 11 uur v m en 
2 uu r n m ) Pracht ige Cayman Eilanden, als
mede goede afdelingen van St. Vincent en 
Turks Eilanden. 

4 J U N I ALGEMENE VERKOOP TE 
BOURNEMOUTH 

(Verkopingen nos 1378-79-80, tud 10 30 uu r 
V m , 11 30 uu r v m en 2 uur n m ) Verzame
lingen en gemengde kavels met goede post-
frisse K G. VI, Luchtpost-zegels en Enveloppen, 
geklassificeerd Buitenland en Groot Brit tannie 
sterk vertegenwoordigd in landenverzamelin-
gen en Groot Bri t tannie postfris twintigste 
eeuw met hoge waarden m vellen 

8 J U N I ZUID AUSTRALIË 
(Verkopingen nos 1376-77, tijd 11 uur v m en 
2 uu r n m ) . De prachtige verzameling b^ -
eengebracht door wijlen A. E . F rya r , Esq., 
F . R . P . S . I J . te Adelaide en thans aangeboden op 
last van de executeurs 

De geïllustreerde catalogi kosten 1 sh per 
stuk, por to inbegrepen 

LATERE VERKOPINGEN 
omvatten 15 Juni BRITS AFRIKA en AZIË, 
22 Juni BUITENLAND, 29 Juni GROOT BRIT
TANNIE, 2 J u h ALGEMENE VERKOPING te 
BOURNEMOUTH, 6 Juli AUSTRAL-AZIË, 
13 J u h BRITSE EMPIRE, 20 Juli POSTALE 
GESCHIEDENIS en 6 Augustus ALGEMENE 
VERKOOP te BOURNEMOUTH 

O N Z E NIEUWE SEIZOENVEILINGEN 
zullen weldra worden voorbereid en materiaal 
kan worden aangenomen voor de volgende 
verkopingen: 

Datum 
14 Sept 
21 „ 
28 „ 

Verkoping 
Britse Empire 

Groot Brit tannie 
Buitenland 

Laats te dag 
van aanname 

1 J u h 
8 „ 

15 „ 
Vraagt een exemplaar van onze „Review", 

2 sh , porto inbegrepen. 

R O B S O N L O W E Ltd . 
50 PALL MALL, LONDON, S W1 

Telef Trafalgar4034 Telegr adres „Stamps, London". 

O C C A S I O N S ! 
Alles ongebruikt tenzij anders vermeld, 

Nrs volgens de Yvert catalogus 1955 
BULGARIJE 1931 Sport 50 L nr 230 frs 6000 ƒ 30,— 

1933 Sportserie nrs 231/237 frs 21300— „ 95,— 
CANADA 1935 1 et t /m 8 1, nrs 179/189 frs 3140 „ 17 50 

idem serie in blokken van 4 „ 7 0 — 
DENEMARKEN 1919 Luchtp semi off uitgifte, vlucht Kopen 

hagen Skagen, San Cat nr 1 , 9,— 
1937 Molen nrs 246/248 in blokken van 4 (3 + 1 frank 
zegel) compl 3 blokken 7 50 

FRANKRIJK 1927 Postz tentoonst Straszbourg nrs 241/242, strip 
op brief „ 27 50 
1927 Luchtp nrs 1/2, compl frs 5000 „ 27,50 
1936 Tl ans Atlantique 10 frs nr 321 gcst pr ex ,, 9 — 
1936 Luchtp 50 frs groen nr 14 gest pr ex 25 — 
1936 Luchtp 50 fr nr 15, gest pr ex , 17,50 

ISRAËL 1948 3 t/m 50 m nrs 1/6 met tabs , 24 — 
1948 250 t/m 1000 m nis 7/9 met tabs „ 475,— 

Ie dag enveloppe met compl serie 1/9 , 185 — 
1000 m nr 9 licht gest p r ex , 8 5 — 
10 en 15 m nrs 3/4 met foutieve tabs , 20,— 
3 5 en 10 m nrs 1/3 doorstoken inplaats van ge 
tand, compl , 9,— 
Poltzegels nrs 1/5 compl , 55 — 

1950 Luchtp nrs 1/6 compl met tabs 12 50 
LUXEMBURG 1935 Intellectuelen serie nrs 259/273 frs 17520 — 90 — 
OOSTENRIJK 1936 10 Sh Dollfuss, nr 484 frs 17500 85 — 

1931 Rotary serie nrs Souv 1/6 frs 6000 , 30,— 
ZWITSERLAND Luchtpost pionier uitgiften 1913 

Zumstein Cat nr I Aarau, zonder gom , 3 50 
nr II Basel 57 50 
nr III Bern 45 — 
nr IV Burgdorf 35 — 

„ nr V Heiisau „ 13 — 
, nr VI Langnau , ^7 50 

nr VII Laufen "'S — 
nr VIII Liestal 85 — 
nr X Sitten 22 50 

, nr XI Solothurn 6,— 
VRAAGT T O E Z E N D I N G GRATIS MAANDELIJKS NIEUWSBULLETIN, 
met vele speciale aanbiedingen 
NIEUWE UITGIFTEN 
CANADA 10 et Eskimo ƒ 0,60 

iderp, met G opdruk 0,60 
4 en 5 et Ic Ministers 0,55 
4 en 5 et Wild Life 0,55 

DUITSLAND Lufthansa 
serie (4) 0,60 

DENEMARKEN 10 jaar 
bevrijding (2) 0,45 

15 en 20 ore 1000 j 
Koninkri)k 0,25 

FRANKRIJK Limoges (1) 0,18 
Florian (1) 0,18 
Televisie (1) , 0,22 
Deportatie kampen (1) 0,18 

FRANS MAROKKO 
Solidaritiserie (4) , 1,50 

H O N G A R I J E 10 jaa. 
bevrijding (4) 

ISRAËL Parachutisten (1) 
met tab 

Onafhankelijkheidsdag (!) 
met tab 

N O R T H BORNEO 
ï 1 Kon E 

OOSTENRIJK 10 jaar 
Republiek (5) 

SAARGFBIED Saarmesse 
dag V d Postzegel 
Rode Kruis 

ROTARY herdenkingsuitgiften voor
radig 

1 60 

0 35 

0 40 

175 

1 40 
O 25 
0 25 
0 35 

NIEUWE UITGIFTEN V A N VRIJWEL ALLE LANDEN hebben wij meestal 
direct na verschijnen voorradig Vooikomt teleurstelling en Iaat U de nieuw
tjes van de landen die U verzamelt zonder verplichting toezenden U behoeft 
ons alleen maar op te geven van welke landen U de nieuwe uitgiften wenst 
te ontvangen Wij zorgen dan \ o o r regelmatige toezending 

Levering van NIBUWE UITGIFTEN aan VERENIGINGEN 

Z I C H T Z E N D I N G E N , levering op mancolijsten, ALBUMS, BLANCO AL
BUMS, etc 
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend Orders minder dan ƒ 10,— porto extra. 

D. N. SANTIFORT - GRONINGEN 
POSTGIRO 277850 — TEL 27768 GR KR ELLEBOOG 14 



INTERESSANTE AANBIEDING 
Lage pri jzen en bij aankoop vanaf 
10 gulden nog 1 0 % kort ing op deze 
pri jzen 

V A N S 
» betek 
is geste 
V A N A 
ZEGEL 
L A N D 
KORTI 

Zeer v 
SURIN 
1873 N 

1890 

1892 

U R I N A M E 
ent ongestempeld, 
mpeld. 
F H E DEN WOF 
S HOOFDZAKELI 
EN OVERZEESE 
N G V E R K O C H T . 

ïordelige en interes 
AME 
0. 13A 50 et. . . . 
, 3*Ax 2'/ï et. . 
, 4'^ax 3 et. . . . 
, 5 'Ax 5 et. . . . 
, 5Ax 5 et 
, 10-aAx 25 et. 
, lOaAx 25 et. . 
, 13Ax 50 et. . 
, 3 B 2V2 et. . 
, 3B 2' /! et. . . . 

, 4B 3 et 
, 5B 5 et 
, 6B 10 et. . . . 
, lOaB 25 Cl. . . . 
, 13B 50 et. . . 
, 15B 2V! Gld. . 
, 3»D 2' /! et. . 
, 4D 3 et 
, 5D 5 et 
, lOD 25 et. . . . 
, lOaD 25 et. . . . 
, 13 'D 50 et. . 
, T 2 et 
, 2 2 et 
, 4*e 3 et 
, 4c 3 et 
, 6 10 et 
, 7 I2V2 ot . . . 
, 8 15 et 
, 10 25 et 
, 11 30 et 
, 12 40 et 
, 14« 1 Gld. . . . 
, 14 1 Gld. . . . 
, 14 Stemp. Para 
, 15» 2'/i Gld. . 
, 15 2Vi Gld. . 
, 16* 1 et 
, 17» 2 et 
, 17 2 et 
, 18* 2V! et. . . . 
, 18 2 ' / ! e t . . . . 
, 19'-A 3 ct. . . . 
, 20 5 et . . . . 
, 2 1 c I'll op 50 
, 21B 2' /! op 50 
, 21D 2 ' / : op 50 
, 22 2'/ä et. . . 
, 22A foutdruk . 
, 22*V ongetand 
, 22*fV zonder p 
, 23 10 et 
, 23 vol stempel 
, 24 12'/! et. . . . 
, 26 20 et 
, 27 25 et 

geen aanduiding 

IDEN ZEER 
JK BUITEN NE 
GEBIEDEN MET 

santé aanbieding 

ƒ 

manb 

et. . 
et. . 
et. . 

" 

of ° 

VEEL 
DER-

20«/. 

21 — 
14,— 
11,— 
11,— 
11,— 
65,— 
45,— 
21,— 

1,50 
1,50 
5,— 
6,— 
2,25 
3,— 
6,— 
5,50 

30,— 
1,25 

15,— 
4,50 
7,— 

14,— 
30,— 

C,18 
0,25 
5,25 
4,20 
0,40 
2,50 
1,20 
2,50 
9,50 
7,75 

22,— 
17,50 
15,— 
32,— 
28,— 
0,25 
0,25 
0,20 
1,10 
0,45 
1,50 
0,65 
3,75 
6,50 
8,50 
0,10 
2,40 
2,— 
4,— 
1,40 
0,90 
2,25 
0,60 
1,75 

1898 N 

1900 ', 

1909 ', 

1911 ', 

1912 \ 

1913 ! 

1923 

1927 

0. 29 Type I of 11 
30* Type I of II 

32* 10 op 25 et 
\X 10 OD "ïO cv 

, 32D* of ° get. llVä : 12 . . 
34* 50 op 50 et 

, 35* 1 Gld. op 1 Gld 
, 35 1 Gld. op 1 Gld 
, 36 > 2V< Gld. op 2 ' ! Gld. . . 

36 2'U Gld. op 2';s Gld. . . 

, 38* of ° 25 op 50 et 
, 39* of ° 50 et. op 1 Gld. . . 
, 40* of ° 50 et. op 2Vï Gld. 

41* of ° 'It et 
43* of ° 2 et 
47 7V' et 
51* 20 et 

, 56 1 Gld 
57- Vil Gld 

, 57 2Vi Gld 

, 60 f Va op 1 et 
, 62* of ° 15 op 25 et 
, 64» of ° 30 et. op 2V2 Gld. 

, 66* of 66a iVi et 
67'. of '̂  5 et 

, 68 ' of 68a 12'/2 et 
, 74» 3 et 

, 77* 5 et 
, 78» of ° 5 et. groen 

, 81* 6 et. oranje 
, 82* 7V! et. g.br 
, 83* 7V2 et. or.rood 
, 84* Tl: et. eitr.geel 
, 82*a 7'/< et. gr.bruin 
, 82»B 7'/l et . l.gr.br 
, 87» 10 et 

88* I2V« et bl 
, 89» 12'/t et. oranje 

, 92» 20 et. groen 
95* 22'/! et . . . . 

, 96* 25 et 
98» 32'/! et 

, 99* 35 et 
100* 50 et 
lOOD* 50 et 

, lOlB of lOlC* 1 Gld 
102* l ' / ï Gld . 
103''A 2 ' /! Gld 

, 104* en 105» 
, 106» 20 et 
, 107' 50 et 
, 108* 1 Gld 
, 109* 2' /! Gld 
, 110* 5 Gld . 
, 112* 10 op 12'/t et 
, 118» 10 et 
, 119* 12'/! et 

ƒ 1,75 
„ 21,50 
„ 0,85 
„ 0,85 
„ 2,50 
„ 1,20 
„ 6,50 
., 7,— 
„ 2,50 
„ 6,— 
■ ■ 5,— 
„ 5,50 
„ 5,— 
„ 1,40 
,. 0,65 
„ 11,— 
„ 52,50 
„ 0,15 
,. 1,20 
„ 1,60 
„ 4,— 
>, 7,50 
„ 27,50 
„ 22,50 
., 1,40 
„ 15,— 
„ 0,40 
., 23,— 
„ 35,— 
„ 0,15 
„ 0,40 
„ 1.40 
„ 2,75 
„ 0,20 
„ 1,10 
„ 0,25 
„ 0,35 
„ 0,35 
„ 0,40 
„ 0,35 
„ 0,25 
„ 2,50 
„ 1,25 
., 0,35 
„ 0,30 
„ 0,40 
„ 0,70 
„ 0,60 
„ 0,75 
„ 1,10 
., 1,10 
., 3,— 
„ 2.10 
„ 2,20 
„ 1,15 
„ 2,25 
„ 6,50 

„ w,— 
„ 0,65 
„ 1,50 
„ 6 25 
„ 7 50 
„ 26,— 
„ 35,— 
„ 0,35 
„ 0.22 
„ 1,25 

1927 No 

1933 ','■ 
1936 „ 

1941 " 
1945 „ 

1948 " 

1951 " 

1953 ,',' 

Luehtpo 
1930 Nc 

1931 ,', 

Voor b 
voorhar 
Vele an 
Album 
Vlzege 
banden 
Ook da 

121 20 et ƒ 
1^2' 21 et , 
123 22'/j et , 
124 25 et , 
125» 30 et 
126» 35 et 
127» 2 + 2 et , 
127»-129' 
150 6 et 1 
158»-161 , 163 -167» „ 
170 20 et 
176 1 Gld „ 
177» 1'/- Gld 
178* Vu G,d 
177 l'/s Gld 
178 2';s Gld , 
194 13 et 
210*-213' 
214-219 
220-243 
231-238 
239 1 Gld 
240 l ' / ï Gld. l '/i Gld 
241 2 ' / ! Gld 
242 5 Gld 
243 10 Gld 
267 27 ' / ! et , 
268 30 et 
270 40 et 
271 50 et 
2f2 60 et 
273 70 et 
289 27'/! et 
290 30 et 
292 40 et 
293 50 e: , 
294 1 Gld 
295'-296 

Blok» 

st 
. 1-7-

1 10 et 
2 15 et 
3 20 et 
4 40 et 
5 60 et 
8*-14» Do. X , 
op brief 
15* 20 et 
17* 2 ' /! Gld 
18 5 Gld 
19 10 Gld 
20—22 
20 en 21 
24 22'/2 op 60 et ', 
25* 1 Gld. op 2'/! Gld 
27-28* Compleet , 
31* 27' /! et 
32* 15 et 

elegging nog aantrekkelijke aanbi 
den. 
dere mooie en gezochte zegels ter 
Stanley Gibbons voor alle King 
s. Geheel compleet in 2 prachtigt 
ƒ 6 5 , - . 
arop nu 10"/. kor t ing, franco. 

0,25 
3,25 
3,— 
0,55 
0,95 
1,75 
0,35 
1,iO 
C,55 
0,95 
0,55 
I.SJO 
4,90 
5,/3 

4,50 
2,20 
1 JO 
4 50 

55,— 
3 20 
0,45 
0,70 
1,25 
5,— 

0,15 
0,35 
0,40 
0,50 
0,60 
0,90 
0,12 
0,35 
0,40 
0,50 
0,50 

0 ''5 
2,75 

0,45 
0,35 
0,20 
0,35 
C,35 

115,— 
110 — 

1,50 
7,50 

255 — 
55 
14 
0,60 
0,75 

10 
1,50 
1,25 
0,50 

edingen 

inzage. 
George 

HENDRIK VAN DER LOOS POSTZEGELHANDEL 
HERENGRACHT 8a - DEN HAAG - TELEFOON 112944 - GIRO 24392 - BANKR. A. MEES & Z O O N E N 
en Nederl. Handel Mij, BIjk. Herengracht, Den Haag - Voorheen Rotterdam Nieuwstraat 26 en Noord-Blaak 93 - Gevestigd sedert 1897-

Te bereiken van Station Holl. spoor Bus T, afstappen Fluwelen Burgwal. 3 minuten van Station S.S. 
Franco toezending boven f 10,—. Alle zegels In prima staat. 

TER OVERNAME AANGEBODEN 
OP ZEER KORTE TERMIJN IN DEN HAAG 

een POSTZEGELHANDEL 
OP EERSTE STAND. MET VOLLEDIGE INVENTARIS DOCH ZONDER ZEGELS 

Britvtn onder No. P 385, Room-Ruygrok N.V. - Haarlem 



V e i l i n g 3 5 8 OPi4APRIL 
was een evenement waar na jaren nog over gesproken zal worden. De 
catalogus, in een uitvoering zoals deze alleen door Van Dieten uitge
geven wordt, bracht kopers uit alle werelddelen tezamen. Deels schrif
telijk, deels als kopers in de zaal. 

Eetê ]%aderlands record 
w:erd gevestigd met een verkoop op één enkele middag van 350 kavels 
voor ruim 80.000 gulden. 

Om enkele prijzen te noemen: Nederland 1852 

5 c. blok van pi. VI stempels FRANCO zonder kastje ƒ 2700. — 
10 c. blok van 8 v. pi. IV f 6200.— 10 c. blok v. 8 v.pi. V f 2400.— 
10 c. blok v.pl. Vlangst. LI EN DEN f 1900.— 10 c. blok v.pl. VI f 2500.— 
15 c. randblok v. 6postfris f 4200.— 15 c. gebruikt blok f 4100.—■ 

Veiling 359 
Maandag 23 Mei om 1 uur: Zeer waardevolle speciaalcollectie Nederland 1852 

w.o. postfrisse en gebruikte blokken. Eveneens v.d. 
2e emissie. Verder prachtig materiaal van Nederl. 
en O.R. met zeldz. tandingen, afstemp., brie\ en, enz. 

Maandag 23 Mei om 7.15 uur: Prachtige albums, vrij complete landencollecties, 
series, kilowaar, enz. enz. 

Dinsdag 24 Mei om 7.15 uur: Betere zegels van Europa en Eng. Kol. 

J. L. van Diëten 
N O O R D E I N D E 37  D E N H A A G 



Men schrijft ons: 
Dhr. B. te A. 

Ir. N. te V. 

Mr. V. H. te R. 

Dhr. V. d. H. te U. 

Pracht boekjes'. Niets dan lof over deze prima zending Mexico. 
Het verrassende van Uw zendingen is, dat er zo vaak zegels in 
zitten, die je anders nooit te zien krijgt. 
Overigens mijn compliment voor de kwaliteit. Men kan beslist 
niet zeggen, dat U in Uw annonce overdrijft. 

Ook voor iemand in een stad met diverse handelaren is het 
prettig eens rustig thuis een keuze te kunnen doen. 

U KRIJGT HET THUIS 
het keurige pakje met postzegels, waarin de retourverpakking alreeds aanwezig is en 
over de inhoud waarvan U zich telkens opnieuw zal verheugen. 
U behoeft alleen maar op te geven welke landen U verzamelt en om de hoeveel tijd U 
een ZICHTZENDING wilt ontvangen. 

NEDERLAND EN O.G. Waardevolle zendingen met type en tandingverschillen voor 
vergevorderde verzamelaars; prachtige boekjes met de zegels der goedkopere en middel
klasse voor beginners en gevorderden. 
ENGELSE KOLONIËN. Een collectie ter waarde van 10 ä 15 duizend gulden aan ver
schillende zegels is steeds in boekjes aanwezig. 
SCANDINAVIË. Aan de inhoud van deze rijk gesorteerde boekjes zal iedere liefhebber 
zich verlustigen. 
ZWITSERLAND. Niet alleen de gewone maar speciaal de zo lastige Dienstzegels zijn 
zeer uitvoerig aanwezig. 

• België — Frankrijk 
• Duitsland met gebieden 
• Luxemburg — Hongarije 

Nevenstaande landen in 't bijzonder, maar ook 
van alle overige Europalanden zijn uitgebreide 
zendingen beschikbaar. 

ZUIDAMERIKA en FRANSE KOLONIËN. Daarvan zijn mooie boekjes in omloop, die 
elke verzamelaar iets zullen bieden. 
Al zyn de boekjes nog zo uitvoerig, toch zal er steeds nog heel wat ontbreken, maar 
dat is dan misschien aanwezig in onze grote thuisvoorraad. 
Daarom bevinden er zich in elk doosje waarin U de zichtboekjes ontvangt enige 

Mancolijst  Formulieren 
De gecombineerde werkwyze van zichtzendingen plus mancolijsten brengt een grote 
handelsvoorraad onder Uw bereik en 

dit moet voor U aantrekkelijk zijn 

Postzegelhandel V A N D U Y N & VERHAGE 
ROTTERDAM  BERKELSELAAN 92 b  TELEFOON 48209 

"■Kiml^Mm A Um zijn onze zeer laag uitgeprijsde 
boekjes van Scandinavië, waarin uitsluitend prima 
zegels zijn verwerkt. Hieruit is voor iedere ver
zamelaar keuze te maken. 
Eveneens boekjes van Duitsland ook na 1945, 
België, Frankrijk, Rusland en Roemenië. 
Vraagt vrijblijvend een zending aan 

POSTZEGELHANDEL H. V A N 
Hurksestraat 26 — HELMOND 

L I E S H O U T 
— Telefoon 3018 

io% VAN DE AANKOOPSOM IS VOOR U, ALS U EEN VERZAMELING 
BEMIDDELT. ALLES GESCHIEDT CONTANT. 

JAC. ENGELKAMP SPUISTR. 301  AMSTERDAM 

Te koop gevraagd: 

> postzegels 
Verzamelingen 
Partijen 
Betere losse 

Speciaal interesse voor oude zegels 
van de gehele wereld. 

AANBIEDING. 
CURAgAO 

1873 Koning I2V2 c. 
15 c. 
30 c. 

1901 'h op 2'/ï Old. 
1927 Brandkastserie 
1928 Gew. Jub.serie 

idem 6 c , T 12'/! 
1948 „Voor het Kind" 
1941 Lp. Bernhardfonds 
1947 Lp. 6 c—IV: Gld. 

(0) 
(o) 
(0 ) 
(x) 
M 
M 
M 
h) 
(0) 
(X) 

f 1 0 , 
, 3,90 
, 10,— 
, 6,— 
, 6,90 
, 14,25 
, 5,— 
, 4,25 
, 65,— 
, 6,90 

ALBUMS. 
Nederland en O.G. 

Bondsalbum K 11 ƒ 8,50 
„Holland" album 13,50 
AIsv. binnenschroeven . . ,, 14,50 
„DAVO" album „ 22,50 

Groot insteekboek 
25 X 32 cm 10 bladen 
ieder blad aan 2 zijden 
12 stroken , 9,75 
Alsv. 20 bladen „ 17,25 

Insteekboekjes ƒ 0,75; ƒ 0,95; 
ƒ 1,50; ƒ 2,~; f 3,25; ƒ 3,60; 
ƒ 6,75. 

BLANCO ALBUM, 28 : 33 cm 
Schroefb. 100 bl ƒ 9,— 

H A G A ' s POSTZEGELHANDEL 
Gravenstraat 24 — Amsterdam-C. 
Telefoon 4394C — Giro 425549 



Suriname Rode Kruis 1942 
GROTE C (oplaag 5600 series) Postfr is Gebruikt 
No 202a, + 2 op 2 cent ƒ — , — ƒ 
No 204a + 2 op 21/2 cent ,, — . — 
No 205a, + 5 op 71/2 cent „ — . — 
No 202a-205a en Luchtp 23a compleet „ 16,50 
No 23a Luchtpost , + 5 op 10 cent „ 3,25 

K L E I N E c (oplaag 4400 series) 
No 202b, + 2 op 2 cent „ — , — 
No 204b, + 2 op 2y2 cent „ — — 
No 205b, + 5 op 7% cent „ 2,50 
No 202b-205b en Luch tp 23b, compleet „ 19,— 

idem in blokken v a n 4 „ 80,— „ 
No 23b Luchtpost, + 5 op 10 cent „ 4,— 

P A R E N GROTE C + K L E I N E c 
(oplaag 1000') 

No 202 a+b-205 a + b , Luch tp 23 a + b „ 40,— 
idem in blokken van 4 „ 80,— „ 

No 205 a + b , + 5 op 7% cent „ 4,— 
No 23 a + b Luchtpost , + 5 op 10 cent „ 7,50 

idem in blok (2 paren a + b ) „ 15,— „ 

„5" MET PUNTIG E I N D E 
No 205c, + 5 op 71/2 cent (opl 792 ex) „ 10,— 
N o 23c Luchtp , + 5 op 10 cent (956 ex) „ 12,50 

„5" M E T GROTE K R U L 
No 205d, + 5 op 7V2 cent (opl 396 ex ) „ 27,50 
N o 23d Luchtp + 5 op 10 cent (478 ex ) „ 40,— 

2,10 
2,10 
2,10 

17,50 

—'— 
2,75 
2,75 
2,75 

21 ,— 
— > — 

5,— 

— ' — 
— ' — 
— ' — 
— , — 

— ' — 

' 1 
15,— 

^,— 
•—,— 

Deze Rode Krinszegels zt)n op het ogenblik xv m de ge
ringe oplagen de goedkoopste zegels van Nederland en 
Overzeese Gebiedsdelen 

Levering zolang de voor raad s t rekt F r a n c o boven ƒ 5,— 

J. K. RIETDIJK n.v. - DEN HAAG 
Telefoon 11 70 20 - Giro 420875 - Lange Poten 15A 

SAARGEBIED na 1947 

De 2 Hoogwaterblokken pracht ig gebruikt Michel M K 130— Prijs 
per 2 bloks ƒ 80 — Verder van dit land alle series te leveren voor 
50 cent per Mark Michel 1955 Daar ik nog vele boekjes bezit die 
in c i rcu la te zijn geweekt waarui t veel verkocht is heb ik besloten 
het restant van deze boek)es in zakjes te doen (dus geen massa 
waar) 50 Italië ƒ 2,—, 50 Oostenrijk ƒ 3,50, idem ƒ 2,—, 50 
Griekenland ƒ 2 — 50 Joego Slavie ƒ 2 —, 50 Hongarije ƒ 2,50 
idem ƒ 3,— 50 Zwitserland ƒ 2 50, 50 Tsj Slowakije ƒ 2 —, 50 
Roemenie ƒ 3 —, iderr ƒ 2,50 50 Polen ƒ 1 75, 50 Luxemburg 
ƒ 2,—, etc etc Alles vrij op zicht tegen por tovergoeding 

P O S T Z E G E L H A N D E L 
H . V A N L I E S H O U T - Hurksestraat 26 ■ Helmond 

SPECIALE A A N B I E D I N G , vnjbl zolang voorradig 

(Alles postfris tenzij anders vermeld) 

Belgic 
1924 Blok I 4x5 Fr 
1942 Bloks 18 21 Orva l 
1948 Blok 26 Anseele 
1949 Bloks 27 28 J o r d / ï d W 
1950 Blok 29 Sport 
1952 Blok 30 Koekelberg 
1948 781 784 Anseele serie 
1952 876 878 Koekelb serie 

10,— 
12,50 
7 75 

11,50 
2,75 
3,75 
1,70 
2,75 

België 1939 513 518, Orval , 
gebr op Speciaal blad 
Luxemburg , 1938 Wil l ibrord 
300/05 gebr , op speciaal blad 
Luxemburg 453/4 100 J r postz 
100 Jr postz Luchtp 16 20 
1945 Bloc 4, „Char lo t t e 
Neder land, , ,Plesman kaa r t ' 

gebr 
Indie Brandkast cpl postfr 

7,25 

6 — 
3,75 
7,25 
2,25 

0,50 
50 — 

GIBRALTAR POSTFRIS £ 5 
Engeland 1939 

10 sh blauw pfr 52,50 
Oosten ri|k 

N o 430 WIPA pfr 17,50 
Liechtenstein 

[ Blok V A D U Z gebr 135,— 

Yv N r 90 (1921) ƒ 295,— 
Egypte Blok 1 

get en onget pfr 72,50 
1936 N o 484 

10 sch Dollfuss pfr 92,50 
N o 128 Fr 5 Liecht pfr 57,50 

Oostenrijk 
1932 405/18 compl 
1928 374 77 Harnisch 
193 ' 419 Seipel 
1933 437/40 Volkshilfe 
1934 458a 2 Sch grauwgrijs 
1936 489/94 Technici 
1948 697/711 compleet 
1950 Semi officieel blok 

vlucht Salzburg/Biussel 
Danzig 1933 Por t nr 35, opdr 
Liechtenstein Luchtp nr 14 

opdr 

6 25 
4,50 
4 — 
5,25 1 
9 25 1 
5 75 
4 50 

5 — 
8 25 

5 75 1 

Monaco U P U Epreuve de Luxe 
(12500 Fr ) 37 50 

Egypte 94 96 cpl pfr 9 75 
bloc 1952 nr 7 

lOMill 1 50 
1955 Ro ta ry FD cover 2 — 

Libanon 55 Rota ry FD-cover 4,25 
Bermuda 1953 conferentie 

(2) cpl 1 85 
SAARGEBIED hebben wij een vrij 
aardige voor raad , u i tvoer ing van 
mancolijsten 
Versamelingen en partijen ie koop gir 

Postzegelhandel SUTHERLAND - Postbus 430 ■ 'sGravenhage 
(kantoor 334 v Alkemadelaan — Telef 77UU67) 

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 vanaf 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, alti jd prompte betaling 
Uitvoerige ^ fertes aan 

N B 
tnkooplijsten 
worden met 
verstrekt 

POSTZEGELHANDEL A. J. DE W I T 
Albrecht Durerstraat U AmsterdamZ Telefoon 713489 

Dringend te koop gevraagd 
Nederland Zomer '50, Kerken, Zomer '54 
gebr of postfr, Kind '54 gebr 
Tevens massawaar, kilo's etc 

Fa B. KOBMOS — VOOBBUBG — P M laan 152 

? 
Bezit U reeds do 

GROBE SPECIAAL CATALOGUS 
DER OUDDUITSE STATEN 

150 pagina's met honderden afbeeldingen, nu ook 
gebrocheerd leverbaar tegen de prijs van 

F. 8,50 franco 
Onmisbaar voor elke verzamelaar ' 

Dezi, speciaal catalogus geeft ook de prijzen aan voor paren, str ippen, blok 
ken, zegels op brief, proeven afstempehngen, \oorphi latel is t ische brieven 
poststukken enz enz Tevens w aardevollc aanwijzingen voor het herkennen 
van herdrukken en vervalsingen 

D n practische handboek dat op verscheidene tentoonstell ingen met zilveren 
medailles werd bek oond w ord t uitgegeven door de firma H A N S GROBE 
tL H A N N O V E R 

Bestellingen te richten aan haar vei tegenwoordiging in Neder land 

Geuzendam's Postzegelhandel CV. 
TÜRENSTR.AAT 89 s G R A V E N H A G E — Tel 112186 — Postrek 525850 

VOOR ZICHTZENDINGEN! 

* 

POSTZEGELHANDEL 
G. K E I S E R & ZOON N.\. 
PASSAGE 2527  DEN HAAG 

Op aanvraag zenden wu gaarne een aantal 
zichtboekjes landsgewijze ter inzage Verzoeke 
opgave van de gewenste landen of groep Ge

lieve referentie bij te voegen 

Grote keuze uit vrijwel alle Europese landen, 
Franse Kolomen en Engelse Kolomen 

In geval van speciale wensen zend ons Uw 
mancolijst Desgewenst vooraf prijsopgave 

file:///oorphilatelistische


RENNIE HAAGSMA offreert: 
200 verschillende Curafao en 200 verschillende Suriname ƒ 100,— 
Album Europa na 1945 compleet, 2 banden, 700 bladen . . „ 75,— 
Vraagt onze aanbieding Nederland en Indié uitsluitend series. Wij 
leveren gaarne in abonnement first day covers etc. tegen speciale 
prijzen. Ook is directe toezending uit de Overzeese Rijksdelen aan U 
mogelijk! 

R. HAAGSMA - 2A LEEUWENSTRAAT-HILVERSUM - TEL7606 
Te koop gevraagd kilowaar, bundel waar, series, verzamelingen en partijen. 

W.H.EECEN POSTZEGELHANDEL 

Tel. 6288 - Kapelstr. 15 

- BUSSUM 

Giro 451627 

Wij hebben voor het nieuwe seizoen weer vele 
nieuwe boekjes gereed (billijke prijzen). 

Ned. O.G, - Jap. Bezett. Ned. Indie - België - Frankrijk - Duitsland 
Luxemburg - Engeland enz. - Zwitserland - Liechtenstein - Scandinavië 
Oostzee staten - Rusland - Griekenland - Italië - U.S.A. - Belg. Congo, 
Fr. en Eng. Koloniën - Brazilië enz. 

FÊ KOOP 

GEVRAAGD 
K I L O ' S N E D E R L A N D 

a. UITgezochte tegen dagprijs 
b. ONuitgezochte tegen dagprijs 

Massawaar: alles. Tevens Kind-, Zomer- en gelegenheidszegels 
liefst in behoorlijk kwantum. 

M. J. A. VAN DER HAAGEN - DEN HAAG 
Van Lennepweg 67 - Telefoon 5504S4 - Tel. adres: „Haagphil" 

Te koop gevraagd 

NEDERLAND & OVERZ., 
bundels en alles wat voor export geschikt is. 

Oud-Rusland, alle betere waarden, Russ. Levant no. 1-7, 
postfr. en gebr. maar geen pen-vernietiging. 
Roemenië no. 5-32. 

Aanbiedingen met prijsopgave aan: 

F. Jacobsohn - Linnaeusparkweg 91 - Amsterdam-O. 

Orig. WEST - DUITSE 
POST - KILO'S 

Pakketjes van % ko worden U, fraai gefrankeerd, direct 
door de Duitse Post toegezonden voor ƒ 6,75 franco, te 
betalen op onze girorekening 1700. 

Wy vragen, te koop 

NEDERLANDSE KILO'S 
Goede collecties en series 
Wij sturen op aanvrage 

ZICHTZENDING VAN ALLE EUROPA LANDEN 
NIEUWTJES 

AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL 
HILVERSUM 
Surinamelaan 31, giro 1700 

FIL. AMSTERDAM 
N. Z. Voorburgwal 151 

1 Postfris. 
1 307-10 

392-94 
415 
449-52 
474-76 
497-501 
VI. 2 
„ 6 
" 7 

1 ,, 8 
„ 9 
„ 9a 
„ 10 
„ 16-18 
„ 27-34 
„ 35 

1 Franchise 
13-15 zon 

1 cii'fers 
blok 3 

„ 5 
,, 9 
„ 10 
„ 13 

riNE OE 

-C ffpmmi 

f i "il 
ot If. liiiÈ 
ï '1.1 ö 0 

AANBIEDING ZWITSERLAND 1 

ƒ 3 , -
1,50 
4,50 
1,85 
1,25 
2,50 
6,— 
4,50 
4,50 
1,— 
1,75 
0,75 
1,50 
3,— 

H,— 
3,— 

der 
15,— 

1,— 
16,— 
5,50 
5,— 
4,— 

3UHR 
Z 
N 
< 
i 

AM S I 6 R OAM 

blok 14 ƒ 5,— 

Gebruik t . 
38 ƒ 1,50 
39 4,— 

55 60,— 
57 35,— 
69 1,75 
79 1,25 
80 1,25 
81 3,50 

88 1,50 

149-50 5,— 
151-53 4,— 
154-56 4,25 
185-87 2,— 
188-91 2,25 
192-95 1,75 

245 ƒ 3 , — 
539-43 1,60 
blok 10 6,— 
VI. 1 45,— 

„ 13a 3,50 
„ 14 5,50 
„ 14a 5,— 
„ 15a 5,— 
„ 24 1,— 
„ 27-34 4,50 

Por t 3 , 2,— 
4 1,25 
5 1,— 
7 2,50 
8 2,— 
9 3,50 
21 1,25 
26 1,—. 
27 2,— 

Por t 35 ƒ 3,50 | 
Dienst 31 35,— 

34 1,— 
37 1,— 
46a 3 ,— 
48a 3,50 
54 7 50 
57 7,50 
58 1,50 
59 1,— 
60 2,25 
70 1,50 
72 2,50 
81 15,— 
82 2 , -
88 3,— 
196 1,— 
199 1,— 
244 2,— 
245 3 ,— 
246 5,— 

Het is ondoenlijk alles aan te bieden, zodat wij slechts 1 
een greep u i t onze voorraad hebben genomen. Zend 1 
ons Uw mancolijst en wij maken U een vrijblijvende 1 
zichtzending. 1 

PostzegelhandelTINEDEBUHR 
N . Z . Voorburgwal 347 — AMSTERDAM 

Tel . 33324, na 6 uur 38340 — Postgiro 566731 

1 nos. 
4 
15H 
30 
40b/49b 
49b 
58B 
58C 
59C 
62b 
63a/78a 
79a 
63f/78f 
79f 
99/134 
134 A 
135/137 
165 
167/170 
171 
172/175 
176/179 
180 

Levering 

NEDERLANDS INDIË. POSTFRIS 

ƒ 0,75 
5,80 

25,— 
18,50 
2,25 
7,75 
7,75 

11,— 
2,— 

26,50 
40,— 
14,50 
32,— 
28,— 

6,50 
4,25 
5,80 
2,75 
0,20 
4,50 
3,— 
0,50 

nos. 
186/194 ƒ 
199 
201 
211/215 
216 
217/220 
221/225 
228/229 
230/234 
235/238 
239/240 
241/245 
246/252 
253/259 
260 
261/265 
266/271 
269/70 a 
269/70b 
272 
273 
274 

1,75 
0,70 
1,70 
6,50 
0,60 
4,50 
3 , -
1,10 
2,50 
1,10 
1,10 
2,40 
0,35 

10,— 
70,— 
50,— 

2,30 
1,60 
2 — 
0,50 
0,60 
0,20 

nos. 
277 ƒ 12,— 
278 13,— 
281 4,50 
282/285 7,— 
286 10,— 
288 17,— 
290/292 4,25 
293/297 4,50 
298/303 0,60 
317/321 0,30 
322/330 1,25 
322a 3 ,— 
323a 3 ,— 
331 0,90 
333 0,15 
334/336 0,25 
337/344 0,85 
345/346 2 1 , — 
347/348 0,30 
349/350 0,35 
359 1,80 
360/361 22,50 

ALLES IN PERFECTE CONDITIE 
zolang voorraad. Gee 1 voorui tbeta l ing . Nos. Spec 

por t extra . Zend ons uw mancolijst van Nederland en O.G 
op aanvraag. 

Postzegelhandel M. 
Uniabuurt 14 -

, 1 

nos. 1 
353bf ƒ 13,50 
356bf 12,— 
371 0,20 
372/373 0,35 
374/383 1,50 
384/388 10,— 
Lp. 1/5 5,50 
- 5 2,50 
- 6/10 10,— 
- 13 6,25 
- 14/16 17,50 
- 17 3,50 
P o r t 1 Super
be gebr. 122,— 
- 2 40,— 
- 4 12,50 
- 23/39 12,50 
- 53/66 2,75 
Dienst 1/7 19,50 
- 8/27 30,— 
Brk. 1/7 55,— 

Cat . T o t ƒ 5,— 
. Prijslijsten gratis 

D. POST MA - Leeuwarden 
Giro 295477 - Telefoon 7028 

GROBE 
BRIEFMARKEN - AUKTION 

sind weltbekannt 

Erhalten Sie 
die Kataloge noch nicht ? 

Dann schreiben Sie sofort. 
^ Die Lieferung ist kostenlos. 

H A N S GROBE 
HANNOVER 

THEATERSTRASSE 7 



H.H. P H I L A T E L I S T E N - NUMISMATICS 

INKOOP - VERKOOP - RUILHANDEL 
IS het van ouds bekende adres sinds Anno 1885, voorheen te A 'dam 

Thans Fa. C. ROOTLIEB te 's-GRAVENHAGE 
Laan van Meerdervoort 273a, Tel. 392142, Postgiro 444540 
Biedt momenteel zeer voordehg te koop aan Hol land en Overz geb vol
gens nrs , voorkomende in bonds Speciale catalogus 1955 tegen de halve pnjs 
BIJ aankoop van ƒ 50,— nog extra 5"/o reductie Bij aankoop van ƒ 100,— 
nog extra lO'/o reductie De postzegels zijn Ie kwaliteit \ o o r ongebruikte 
postfiis, zo ook gebruikte zijn zuiver , gebr pr ima exemplaren Europa 
de landen België, Engeland, Frankri jk, I talië, Kroatië, Polen, Por tugal , 
Tsjechojlowakije, Oostenrijk, o a Rusland, Yougoslavie, in pr ima kwali 
teit Ongebr postfris en gebr mooi gestempeld en volledige complete 
stellen lever ik ongebr., voor IV2 en gebruikt voor 1 et per Frank Yvert 
catalogus '55 

Bod g6Vr. op: {iedere serie apart of alles samen) 
Nederland: Tentoonstell z. 1924 Olympiade Idem met extra 
stempel Vreemdel verkeer 1932 1 Jubilz 1920 ƒ 2,50 op 
ƒ 10,— gestemp 
België: Kard. d. Mercier, Hermneringsz 1894-1924 (de 2 
Koningen). Orval (2x gepl.). Weldadigh. 1928 ld 1929 
ld met Koningin Elis. Koningin Astrid m. rouwrand ld m 
Kmd 1 zegel v Kon. Albert m. helm v. 2 fr. 
Duitsland: Iposta-bloc Vliegp. 1922-23 Weld.hz. 1931 
Alle zegels postfris en ongestemp , indien niet extra anders 
vermeld. 
Brieven onder No F 399, Boom-Ruygrok N V , Haarlem. 

TE KOOP GEVRAAGD verzamelingen, partijen, massa
goed en kilowaar 

Vraagt gratis inkoopUJst massawaar. 
Postzegelhandel G. v. d. EYNDE 

Petristraat 8, Utrecht (Oog in Al). Tel 24082 

W. PEETERS 
Z I E K E R S T R 64-66 

NIJMEGEN 

POSTZEGELS - M U N T E N 
Voor de verzamelaars in Zuid-Oos t Neder land 
grote stock Europa en Ned en Overzeese Ge
biedsdelen Alle soorten albums en stock-boeken 
enz leverbaar. 

BELANGRIJK BERICHT! 
Onze winkel is ingaande 16 Mei 
gevestigd N.Z. Voorburgwal 248 
bij het Algemeen Handelsblad 

Postadres NES ^5 - AMSTERDAM 
J. M E BUS • POSTZEGELHANDEL 

1 C I I R A ( ; A 0 & SURÜSAME ( P r i m a k w a l i t e i t •& o n g e b r u i k t ) 1 
C u r a f a o 
82/88 / 9 ,— 
103 0,75 
138/40 „ 0,90 
158/63 „ 1,25 
164/67 „ 1,05 
168/78 „ 7,— 
182/84 ., 1.30 
I 8^/95 „ I I , — 

1 Betaling m bestel 
TE KOOP G E V t 

196/97 / 0,75 
198/99 „ 0 75 
200/05 „ 4 25 
233/37 „ 3 75 
243 „ 0,90 
Lp 45/52,, 1 1 , — 

„ 53/68,, 14,50 
„ 69/82,, 9 50 

Pr t 34/43 10 — 

S u r i n a m e 
127/29 ' 1,30 
141/44 „ 6,— 
151/56 , 4,75 
177/78 „ I I 25 
179/82 „ 3,75 
183/86 , I 50 
190/93 , I 50 
206/09 2 25 

210/13 / 1,6° 
214/19 „ 5 , 5 , 
245/46 „ 0 1 ^ 
247/48LP,, 4 ,5° 
274/75 . , 0 8 " 
276/77 „ 0 ,8° 
280/83 , 4 7 , 
197/300 „ I , i 5 
Lp 27/28,, I 60 

of onder rembours Orders beneden ƒ 5,— por t i extra 1 
l SERIES N E D E R L . & O . G. AanbiedinRen met priis 1 

worden p 0 beantwoord 

Nederlandsch«- P o s t z e g e l h a n d r l 4 . M. f\. v. d K r o e k e 
N Z Voorburgwal 316 — AMSTERDAM-C — Postgiro 165298 

KLEINE ANNONCES 
Advertenties voor deze rubriek moeten voor de eerste der meiand 
in ons bezit zijn. 

Prys 40 et per mm, betalmg na toezending factuur Opgave aan: 
Boom-Ruygrok N V., Ged Oude Gracht 138, Haarlem Tel. 17450 

Speciale aanbieding 
Neder land No 3 

„ 6 
„ 9 
„ 10 
„ 11 
„ 12 
„ 14 
„ 18 
„ 25 
„ 29 
„ 79** 
„ 80 
., 104 
„ 131 

ƒ 22,50 
„ 16,25 
„ 4,25 
„ 2,60 
„ 11,25 
„ 22,50 
„ 8,25 
„ 8,25 
„ 4,— 
„ 17,25 
„ 30,— 
„ 52,50 
„ 9,75 
„ 13,25 

„ 136/8**,, 9,75 
Ned Indie Nr. 1 

„ 260** 
Curagao Nr. 11 

„ 21 ,— 
,. 70,— 
„ 27,— 

1 2ic/it2endingen, Bewerking manco-hjst 

S u r m a m e 14 ƒ 16,25 
15 
30 
32a 

0 - D u i t s l a n d (D.D.R.) 
Blok T d Br ie fmarke 

1954** , 
Blok Bevrijding 

nieuw** , 
België 17** 

„ 19** 
„ 301** 
„ 317/24** 
„ 325** 
„ 326/32** 
„ 351/2** 
„ 394/400** 

Luxemburg Nr. 2 , 

27,— 
16,25 

2,— 

2,25 

1,75 
12,50 
35,— 

6,25 
9,50 
5,50 
9,25 

18,75 
20,— 
22,50 

in, Phit benodigdheden, catalogi enz 1 

Postzegelhandel H. KROESKE 
Oude Kijk in 't Jatstraat 18 — Groningen 

STAMP E X C H A N G E . Send 100 or more 
wholewor ld stamps above 10 Frs Yver t 
or 6 cent Spec c NederI , Maximum 
10 of each Receive same quan t i t y and 
qual i ty P Labruyere , Box 428, Gerald-
ton , Western Austral ia 

Speciale samenstelling 400 versch N E 
D E R L A N D ui t gelegenheids-partij f 9,50 
franco in p u m a kwal G H van Beusi-
chem. Kor te Spaarne 13, Haar lem 

Ost- u n d West-Deutschland sowie Russ 
land (gestempelt) zu verkaufen Auch 
Tausche nach Vere inbarung Hippe , Ol 
denburg, Ziegelhofstr 51 

Te koop aangeboden van part icul ier een 
V E R Z A M E L I N G E U R O P A to t 1940 in 
3 S^haubeck albums Waarde Yver t ± 
frs 150 000,— Brieven onder N o P 395 
Boom R u y g r o k N V , Haar lem 

BIJVERDIENSTE. Serieuze thuiswerkers 
gezocht voor het opmaken van mapjes 
postzegels Br onder N o P 393, Boom-
Ruygrok N V , Haar lem 

Internat ionale relaties, correspondentie , 
i*uilen, verz?melen, etc door het I N 
T E R N A T I O N A L E C O N T A C T - E N 

C O R R E S P O N D E N T I E BULLETIN. 
Vraagt gratis prospectus bij uitgeven) 
D Lispet J r , P O Box 114, Hilversum 

Te koop gevraagd 
W A A R voor expor t 
en 
rok 

soort 
N V 

onder N o 
, Haar l em. 

KILO-
Ui tv 

P 391, 

en 
br 

MASSA-
met prijs 

Boom Ruyg 

KILOWAAR V A N N E D E R L A N D te 
koop gevraagd, u i tgezocht of onui tge-
zocht Ik betaal de hoogste prijzen 
Aanbiedingen met \ e rmeld ing hoeveelheid 
aan Postzegelhandel A J de Wi t , Al-
brecht Durers t raa t 4, Amsterdam Z 
Tel 713489 

Te koop van par t icul ier voor ƒ 1640,—. 
N E D E R L A N D 1926 F O U T D R U K 9 et , 
zonder waarde-inschrif t , postfris, samen
hangend met normaal zegel en velrand 
N r 181 f Veilingprijs dergelijk stuk in 
1953 ƒ 1660,—, voor ƒ 900,— Neder 
land 1899 1 cent nr 51 v a ongetand 
jn postfris bloc, breed gerand Ver 
moedehjk het enige bestaande bloc, voor 
J 1490,— Neder lands Indie luchtpos t 
50 et op 150 et kopstaand nr 17 post 
fris Gekeurd Br onder N o P 389, 
Boom Ruygrok N V , Haar lem 

W I J geven 1 G U L D E N voor 1000 zegels 
van het Bui tenland, onverschillig welke, 
min 10 soorten p 1000 Postzegelhandel 
A de Man, Gen v. d Heydenstraat 20, 
Dordrecht 

Gevraagd B U I T E N L A N D S E MASSA
WAAR Ik geef ƒ 1,10 per 1000 zegels 
Gebundeld of los Zendingen aan W H 
Kabbedijk, Vermeers t r 130, Den Haag 

C O N T A C T G E Z O C H T met philatelist 
die bereid is philatelistisch thuiswerk te 
verrichten Liefst omgeving Eindhoven 
Br met condities onder N o P 386, 
Boom Ruyg iok N V , Haar lem 

Uw grote of kleine collectie Nederland 
en/of Buitenland k u n t u voor een goede 
prijs verkopen aan J D . MUIS, Pla-
tanenweg 12, Amsterdam Tel 50959 

Tegen elk aannemelijk bod Indonesia 
1955 40 series ongebru ik t N u tak Anak 
(Rp 2,85 + 1,— toeslag), p o r t o 100 
X 3V2, 100 X 75, 25 X 40, 9 X 30 
Aanbiedingen onder N o P 400, Boom-
Ruygrok N V , Haa r l em 

Kopie voor advertenties dient steeds 
vóór de P der maand in ons hesit te syn 
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OUTSTANDING LONDON AUCTIONSf 
C A T A L O G I 

Op de Bond Street postzegelveilingen te Londen verkoopt H. R. Harmer Ltd. het puikje van 
's werelds verzamelingen, en geen ernstige philatelist behoort zonder de Harmer verkoop-catalogi 
te zijn. Intekenbedrag voor 12 maanden bedraagt slechts 30 sh. portvrij, en omvat alle opbrengst-
prijzen der kavels. De catalogi bevatten zorgvuldige omschrijvingen en zijn overvloedig geïllu
streerd. Zij worden vroegtijdig verzonden voor orders per post. 

6 en 7 Juni 
Eerste dag. - De prachtige en waardevolle „KIMBER" verzameling van de driehoek-zegels van de 
Kaap, bevattende een keurige verzameling van deze klassieke uitgiften. 
Tweede dag. - Verzameling Britse gemenebest, waarbij opgenomen de „Cecil Martin" verzameling 
van de Falkland Eilanden, en andere uitgezochte stukken zoals Newrfoundland, St. Vincent, enz. 
Catalogrus met 6 foto-platen, 2 sh. 

13 en 14 Juni 
De bijzonder mooie en waardevolle „R. W. Wilson" verzameling van wereld-klassieken in superbe 
staat. Deze buitengewone „Kwaliteits" verzameling bevat veel Brits Gemenebest- en Buitenland
materiaal, met vooral te noemen afdelingen van Barbados, Brits Ouiana, Kaap de Goede Hoop 
(met „Houtsneden" en andere Driehoeken), Frankrijk, Duitse Staten (meer dan 50 kavels), Grie
kenland, Italiaanse Staten, Newfoundland, Nieuw Zuid Wales (prachtige Sydney Views), Nieuw 
Zeeland, St. Vincent, Spanje (Madrid 3 c. brons, enz.), Transvaal, Victoria, enz. enz. Catalogus met 
8 foto-platen 2 sh. 

20 en 21 Juni 
Gehele wereld-koop - omvattende de „Falck" en de „W.E.S. Cobb" verzamelingen van het Britse 
Gemenebest en Buitenland, met fraaie afdelingen van Canada, Cayman Eilanden, Ceylon, Cyprus, 
Frankrijk en Koloniën, Duitsland, Gibraltar, Gr oot-Brittannië, Italië en Koloniën, Nederland, 
Newfoundland, Nieuw Guinea, Negerkust, Noorwegen, St. Helena, Verenigde Staten, enz. enz. 
Geïllustreerde catalogus 1 sh. 

27-28-29-30 Juni 
DE „WATERHOUSE" VERZAMELING VAN XIXde EEUW 

VERENIGDE STATEN. 

Deze magnifieke verzameling is de belangrijkste van dit land, zich buiten Amerika bevindende, en 
bevat een overvloed van zeldzame en waardevolle stukken. De uitzonderlijke stukken omvatten o.m. 
een mooie Millbury 3 c. enveloppe, St. Louis „Beren" en andere Postmeesters. 1847 heeft een 
fraaie verzameling, zowel op brief als los; 1851-56 omvat een mooie opzet van typen; 1861 telt het 
beroemde ongebruikte blok van 12 stuks 10 c. pink, een postfris blok van vier van de 10 c. eerste 
tekening, en 90 c. op tezamenhorende enveloppen; 1869 bevat hoge waarden op enveloppen; er is 
ook een rijkdom aan latere 19e eeuw-stukken, met Departementszegels, alsook gespecialiseerde 
afdelingen van zgn. Carriers en Lokale-zegels. 

De Souvenir Kunst Catalogus van 120 blz. be>at 28 gehele-pagina platen en 75 tussentekst - 440 
van de 955 kavels zijn geïllustreerd. Prijs 5 sh. (of met opbrengstprijzen 7 sh. 6 d.). 

4-5-6 Juli 
Britse Gemenebest en Buitenland - omvattende de „Goodwin" Algemene verzamieling, alsmede de 
„Alan G. Steward" verzamelingen van China, Spanje en Tasmanië, en de „D. A. Humphriss" ge
specialiseerde Soedan-verzameling. Er is ook een grote afdeling Luchtpost, waarbij een vrijwel 
complete verzameling „Zeppelin" enveloppen, en verzameling postfrisse Luchtpostzegels, beide ka
vels worden en bloc aangeboden. Geïllustref,rde catalogus 2 sh. 

KR. HARMER Ltd. 
International Stamp Auctioneers 

41 New Bond Street, London W. 1. Telegr. :^ „Phistamsel Wesdo, London" 
Kantoren te New York en Sydney. 


