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Veiling nos. 1385-6, 11 uur v.m. en 2 uur n.m. 
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HOOFDSTUK VI 

DE AFSTEMPELINGEN OVEREENKOMSTIG DE 
VOORSCHRIFTEN 

B. Hulpkantoren 
Zoals wij reeds eerder vermeldden, bestonden voor de be

handeling dei brieven en de afstempeling der eventueel 
daarop voorkomende postzegels andere voorschriften voor 
de hulpkantoren dan voor de postkantoren. 

Met het oog op de portberekenlng naar de afstand oor
deelde men het blijkbaar nodig de brieven van de hulpkan
toren te laten lopen via de postkantoren, waaronder zij res
sorteerden, temeer waar op de meeste hulpkantoren het 
personeel slechts bestond uit een destijds meestal niet bij
zonder ontwikkelde „brievengaarder" (thans „kantoorhou
der" genoemd), wie men de portberekenlng enz. maar liever 
niet toevertrouwde! 

De „instructie voor de brievengaarders op de hulpkan-
toien" d.d. 24 November 1851, behorende bij Circulaire Nr. 
447, reeds vermeld in hoofdstuk III, bevat dan ook de be
paling, dat de „verificatie" (t.a.v. de echtheid, het niet-reeds-
gebruikt-zijn der postzegels en de al of niet voldoende fran
kering) en de „overstempeling" der postzegels op de brieven, 
afkomstig van de hulpkantoren, moest geschieden op de post
kantoren, waaraan zij ter verdere verzending (resp. bestel
ling, als zi] voor dat kantoor bestemd waren) werden ver
zonden. Reeds eerder (bij de Posthervorming van 1 Septem
ber 1850) was bepaald dat de brievengaarders alle op de 
hulpkantoren geposte brieven op de achterzijde moesten 
voorzien van het naamstempel van hun hulpkantoor, welk 
voorschrift na 1 Januaji 1852 ook t.a.v. gefrankeerde brieven 
toepassing vond. 

Afb. 19. Brief uit Denekamp via Oldenzaal naar Zwolle. 
Volgens voorschrift werd het langsterapel Denekamp Nr. 58 
op de (opengevouwen) achterzijde afgedrukt en het zegel pas 
op het postkantoor Oldenzaal vernietigd 

Op deze regels golden evenwel een tweetal uitzonderingen: 
a. Indien de brieven tussen twee hulpkantoren verzonden 

moesten worden en zij niet op een postkantoor kwamen; 
b. indien de brieven van een hulpkantoor bij verzending 

per spoor door tussenkomst van de (post-)conducteur aan 
een ander hulpkantoor, eventueel in het ressort van een 
ander postkantoor, werden toegezonden, zonder dat dia 
brieven op een postkantoor kwamen, moest na de „vol-
bragte verificatie" het gewone stempel van het hulpkan
toor „midden op de zegels met gewone zwarte boekdruk-
kersinkt worden afgedrukt". 
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Ajb. 20. Brief uit Marum naar Drag-
ten. Deze brief werd rechtstreeks (zon
der tussenkomst van een postkantoor) 
afgeleverd, zodat het 5 cts-zegel met 
het langstem,pel Nr. 58 van het hulp
kantoor Marum werd vernietigd. 

Losse zegels van 
de beide laatst
genoemde catego
rieën brieven zijn 
dus slechts te he r 
kennen als van 
hulpkantoren af
komstig, want de 
overige, van hu lp 
kantoren uit ve r 
zonden brieven 
kregen immerspas 
op het naastbij ge
legen postkantoor 
de afstempeling op 
de zegels. 

In hoofdstuk IV 
zagen wij, dat elke 

Neder lander in 
deze ja ren gemiddeld ca. één gefrankeerde brief per j aa r 
schreef, waarbi j de grotes tadbewoner (als gevolg van meer 
hande l s - en industriële ondernemingen) ongetwijfeld boven 
en de plat te landsbewoner beneden dit gemiddelde bleven. 

Het aan ta l brieven, dat tussen twee kleinere plaatsen aldus 
verzonden werd, was zeer gering, wan t binnen een straal 
van ca. 10-20 km ging men dikwijls zelf zijn brieven bezorgen 
óf liet dit door een knecht of dienstbode doen óf gaf ze aan 
een ander tussenpersoon mede, waardoor men — soms onbe
wus t — inbreuk op het postmonopolie maakte . 

En w a a r de meeste oude br ieven (en dus ook de losse zegels 
ui t die tijd) s tammen uit grotere archieven, terwijl de brieven 
over kor te re afstanden veelal — slechts bij ui tzondering lang 
bewaarde — familie-correspondentie zullen hebben bevat, 
is het geen wonder, dat het aan ta l nog bewaarde zegels van 
laats tbedoelde brieven met langstempels relatief zeer ge
r ing is. 

Op het moment van de Pos thervorming (1 September 1850), 
toen de bestaande dis t r ibut iekantoren werden vervangen 
door hulpkantoren en gelijktijdig een aanta l nieuwe hu lp 
kan toren werd opgericht, s ta r t te men met 257 hulpkantoren, 
welk aanta l bij de invoering der postzegels reeds tot 389 was 
gestegen. Deze ontvingen slechts een naamstempel . 

Vellinga vermeldt van de bedoelde naamstempels met 
Egyptisch let ter type (Nr. 58) 392 in verzamelingen bekende 
en 165 destijds (1933) in verzamelingen nog onbekende p laa ts 
namen (waarvan evenwel de meesie inmiddels werden ge
vonden), in totaal dus r u i m 550, welke stempels alle tussen 
1850 en 1866 zijn vers t rekt . Ca. 10 der als onbekend aange
geven langstempels blijken ten onrechte te zijn vermeld, 
zodat in werkelijkheid dus ongeveer 540 s tuks bestondep. 

Van bedoelde ± 540 s tuks kennen wij thans de hieronder 
vermelde 200 plaatsnamen, die dus alle voorkomen op zegels 
der eerste emissie, al of niet gecombineerd me t andere s tem
pels. 

Tevens hebben wij ge t racht het aanta l malen, dat wij een
zelfde stempel aantroffen, uit t e d rukken in een waarder ing 
overeenkomstig het in hoofdstuk V uiteengezette beginsel. 

Daarop willen wij te dezer plaatse nog 
enige aanvul l ing geven, omdat het in 
meerdere gevallen voorkomt, dat hu lp 
kantoren in strijd met de voorschriften 
toch de zegels op br ieven voor verder af
gelegen bes temmingen stempelden, he t 
welk dan door het verzendende pos tkan
toor werd gecorrigeerd met beliulp van 
het dagtekeningstempel over het langstem-
pel heen. Voor dergelijke langstempels 
zouden wij de helft der aangegeven note
r ing willen aanbevelen, omdat zij nu een
maa l veel onduideli jker u i tkomen dan een 
al leenstaand langstempel . 

Bij wijze van recapitulat ie kunnen dus 
onders taande percentage van de in de lijst 
opgenomen waarde r ing worden vermeld: 

Los zegel of briefstuk met volledig lang
s tempel zonder andere stempels lOOVo, 
idem op brief SOC/o. 

Los zegel/briefstuk, waa rop 1, 2, 3 
le t ters van de p laa t snaam ontbreken: 
9.0, 80, 70 . . . .Vo . 

Afb. 21. Op en
kele hulpkan
toren, zoals 
Sloten (Fr.) 
stempelde men 
in strijd met de 
voorschriften, 
ook zegels op 
brieven, die 
wél een post
kantoor moes
ten passeren. 

Los zegel/briefstuk me t dubbele afstempeling (1 langs tem
pel) SOVo. Idem op brief 150»/o. 

Alsvoren met onvolledig langstempel 45, 40, 35 Vo. 
Zegels van 5 10 15 Zegels van 5 10 15 

Aalsmeer 75 Loppersum 75 
Aardenburg 75 Lunteren 75 75 
Abcoude 60 75 Makkum 60 75 
Akkrum 75 Marum 75 
Alblasserdam 75 Megen 75 
Alphen 75 Middelharnis 75 
Ammerzoden 75 Monster, blauw 75 75 
Appel tern 75 Naaldwyk 75 
Arum 75 Neede 75 
Asten 75 Nes 75 60 
Axel 75 Nw.-Beyerland 75 
Baarn-Eemnes , Nw.-Lekkerland 75 

b lauw 75 Nieuwveen 75 
Balk (3 typen) 60 Noordwolde 75 
Barneveld 75 Nunspeet 75 
Beek 75 Nyverdal 60 
Beesterzwaag 75 75 Oldebercoop 50 
Bemmel 75 Oldemarkt 75 
Bennekom 75 60 Olst 75 
Berchem 75 Ommen 75 
Bergeyk 75 Ooltgensplaat 75 
Bergum 60 Oostburg 75 
Beugen 75 Oosterhesselen 75 
Blokzyl 75' 75 Oosterwolde 25 
Borculo 75 ld., blauw 50 
Borne 75 Oost-Souburg 75 
Boxtel 60 Oostzaan 75 
Breskens 75 Ouderkerk 75 
Broek in Water - Oude Schoot 75 

land 75 Oude Wetering 75 
Brouwershaven 75 Papendrecht 75 75 
Brummen 60 Pernis 75 
Buitenpost 75 Put tershoek 75 
Buren 60 75 Raal te 75 
Charlois, b lauw 75 Rhenen 45 60 
Colynsplaat 75 Rhoon 75 
ld. b l auw 75 Id., b lauw 75 
Cortgene 75 Sappemeer 75 
Dalen 75 Scheemda, 
Didam 75 b lauw 75 
Dieren 75 Schoondyke 75 
Dieverbrug 75 Schoorldam 75 
Dinteloord 75 Schyndel 75 
Dinther 75 St. Maartensdyk 75 
Doetinchem 60 75 Sliedrecht 75 
Drag ten 50 Slochteren 75 
Dru ten 75 Sloten 60 75 
Ede 60 Slyk-Ewyk 75 
Eibergen 75 Smilde 60 
Emmen 75 Stad aan 't 
Epe 75 Haringvliet 75 
Ermelo 75 Stadskanaal 75 -
Eysden 75 75 Standdaarbui ten 75 
Geldermalsen 75 Steenderen 75 
Gemert 75 75 Swalmen 75 
Giessendam 75 Terschelling 75 
Gorredijk 35 Texel, klein 75 
' s -Graveland 75 Id., groot 75 
' s -Gravendeel 75 Twyzel 75 75 
Groede 75 Uden, b lauw 75 
G roenlo 75 Uithoorn 50 
Grypskerk 75 Uithuizen, b lauw 75 
Haaksbergen 75 Ul rum 75 
Haar lemmermeer 50 Valkenswaard 75 
Hardegaryp 60 Varsseveld 60 
Hardenberg 75 Venray 75 
Id., b lauw 75 Vierlingsbeek ' 75 
Harmelen 60 60 Vlagtwedde 75 
Heeg 75 Vlieland 75 
Heenvliet 75 Vollenhoven 75 
' s -Heerenberg 60 Id., b lauw 75 
Heinenoord, Voorschoten, 

b lauw 73 rood 150 
Heino 75 Voorst 75 
Hengelo 60 Verden 75 
Id., groen 75 Wamel 75 
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Zegels van 
Herkingen 
Hillegom 
Hindelopen 
Holwerd 
Id., blauw 
Hontenisse 
Koogeveen 
Horst 
Houtryk enz. 

+ Franco 
Huissen 
De Joure 
Id., blauw 
Keppel 
Kollum 
Koog a. d. Zaan 
Korendyk 
Koudum 
Krabbendyke 
Krimpen aan de 

Lek 
Krimpen aan de 

Yssel 
Kuinre 

5 
75 
50 
75 
75 
75 
75 
75 
75 

75 
75 
75 
75 
50 
75 
75 
75 
45 
75 

75 

75 
75 

De Lage Zwaluw 75 
Langweer 
Laren 
De Leek 
Lekkerkerk 
Lichtenvoorde 
],ienden 
Lisse 
Lisse + Franco 
Lith 
Loosduinen 

75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
60 
75 
75 

10 15 

60 150 

75 

75 

75 150 
75 
75 
75 

NEDERLANDS 

Zegels van 
Id., blauw 
Warmond 
Warmond 

+ Franco 
Waspik 
Wateringen 
Id., blauw 
Well 
Werkendam 
Westzaan 
Wildervank 
Winkel 
Winsum 
Wissekerke 
Wognum 
Wolvega 
Wommels 
Workum 
Id., blauw 
Woudsend 
Wyhe 
Yersekendam 
Yzendyke 
Zaamslag 
Zaandyk 
't Zandt 
Zeddam 
Zelhem 
Zoelmond 
ZuidBeyerland 
Zuidbroek 
Zuidhorn 
Zwartsluis 
Zweeloo 
Zwyndrecht 

5CH MAANI 

5 10 15 
75 
75 

40 50 150 
75 
75 
75 
75 
75 
60 
75 
75 
75 
75 
DG 
50 
75 
75 
75 

75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 75 
50 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
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Werd ten behoeve van het hierboven onder a bedoelde 
postverkeeropkor teafs tand dus als regel slecht j gebruik 
gemaakt van de langstempels, die op gefrankeerde brieven 
(ook) als vernietigingsstempels dienden, voor het onder a 
omschreven vervoerop langeafs tand bevat te het s tempel
arsenaal van een betrekkeli jk klein aantal hulpkan loren nog 
andere modellen poststempels. Dit hield verband met de 
poi tberekening naar de afstand tussen twee postkantoren, 
zodat bij rechtstreekse verzending door het hulpkantoor 
steeds de naam van het naastbijzijnde postkanoor (en de da
tum van verzending) mede op de brief moesten worden ge
stempeld. In hoofdzaak werden voor deze procedure alleen 
diè hulpkantoren aangewezen, die door hun ligging langs de 
spcoi wegen aldus een sneller vervoer van hun brieven kon
den bewerkstelligen. 

'1'ei onderscheiding van de brieven, die werkeli jk van het 
betreffende postkantoor afkomstig waren, kregen deze hu lp 
kantoren nu aanvankel i jk een postkantoorstempel met ge
broken cirkelrand De op dergelijke wijze gestempelde br i e 

/ " > /^ ^ ■ ^^y^ 

Ajb. 22. Somviige, aan de spoorlijnen gelegen hulpKantoren 
mochten spoedshalve rechtstreeks zonder tussenkomst van 
een postkantoor verzenden en zodoende ook zelf stempelen. 
Het hulpkantoor Delden (aan de lijn ArnhemOldenzaal) 
gebruikte daartoe op de zegels een gebroken cirkelstempel 
Goor (Nr. 65). 

ven zijn over het algemeen al zéér zeldzaam en die mèt 
frankering zijn beslist „witte raven"! 

Ook ten aanzien van déze stempels wreekt zich weer het 
ontbreken van een officieel „Stempelboek" vóór 1855, want 
vermoedelijk zijn verscheidene hulpkantoren, merendeels 
gelegen aan de in 1847 gereed gekomen HoU. Spoorweg 
(AmsterdamRot terdam) en aan de in 1845 voltooide Ned. 
Rhyn Spoorweg (AmsterdamArnhem) reeds in 1850 van de 
ze stempels voorzien en verkregen zij gelijktijdig voor de 
gefrankeerde brieven een stempel FRANCO met smalle let
ters, doch zonder omranding. 

Dit laats te stempel komt tamelijk veelvuldig voor op losse 
zegels, doch is ui teraard even zeldzaam op gehele brieven 

(met zegels), als wij hierboven reeds 
opmerkten t.a.v. de gebroken cirkel
stempels op brief 

Uit het br ieven en zegelmateriaal , 
dat ons onder ogen kwam, menen 
wij t e kunnen afleiden, dat het ve r 
s t rekt moet zijn aan de hu lpkan to 
ren, genoemd op de eerste van beide 
onders taande lijsten, terwijl deze 
kantoren tevens de ernaas t vermel 
de gebioken cirkelstempels en la ter 
(sinds ± 1853) de halve ci rkels tem
pels (zie de tweede lijst) ontvingen 
en gebruikt hebben. 

De hulpkantoren waren niet altijd 
op de hoogte of t rokken zich niet 
veel aan van de voorschriften en 
stempelden dan ook lang niet altijd 
met de „FRANCO"stempels op de 
zegels. Tal van gebroken en halve 
cirkÊlstempels werden direct, soms 
zelfs in rode kleur, op de zegels af
gedrukt , wellicht ook omdat men 
het gebruik van drie verschil lende 
stempels te omslachtig vond. 

Afb. 23. Enige der 
gebroken cirkelstcm
pels (Nr. 65) werden 
tussen 1853 en 1865 
vervangen door hal
vecirkelstempels 
(Nr. 66), die eveneens 
op de hulnkantoren 
(in dit geval Delden) 
werden gebruikt 
voor rechtstreeks te 
verzenden brieven. 

Lijst van hulpkantoren, die tevens een gebroken cirkelstempel van het naastbijgelegen postkantoor gebruikten. 
Gcbiutkte afkoitin<;cn: m.o./z.o. = met resp. zonder omlijsting (Francostempels) 
A. Stempelafdruk op los zegel 
B. Stempelafdruk f een ander stempel op los zegel 
C Stempelafdruk op^zegel op brief 
D. Als B op gehele brief. 
N.B. De vermeldingen in de kolommen 2, 3 en 4 hebben steeds betrekking op 
zesels 6f op gehele brieven, waai van de zegels zijn vernietigd met het in kolom 2 

bedoelde FRANCOstempel (en eventueel nog een ander stempel), terwijl op 
de brief naast de zegels als regel het stempel, vermeld in kolom 5, voorkomt 
(in rode of zwarte kleur). De vermeldingen in de kolommen 6 en 7 daarentegen 
betreffen zowel losse zegels als zegels op brieven die (o.a.) met her in kolom 5 
bedoelde stempe' zijn vernietigd; op üezc brieven komen als regel geen FRANCO
stcmpels, genoemd in kolom 2 voor. Voorzover geen maand of waardering is 
ingevuld, zijn uitsluitend ongefrankeerde stukken bekend of afdrukken in het 
Stempelboek. 

Hulpkantoor 

I 

Barneveld 
Delden 

Hillegom 
Houtryk enz 
I,isse 

Noordwijk 
Sassenheim 
Voorschoten 
Warmond 

FRANCO 
m./z.o. Maand Waardering 

2 1 3 

z.o. 
z.o. 

z.o. 
z.o. 

z.o. 

D : 156 
B, C: ? 

C: 3611261 

B: .> 
D : 7 5 4 

4 

D : i 5 0 
1 B : 7 5 
r C: IOC 

C : 7 5 

B:4o 
D : 100 

GEBROKEN C I R K E L S T E M P E L S (Nr. 65 
Plaatsnaam Maand Waardering 

=i 

Amersloort 
Goor 

Leiden 

" 

0 

'^: " 5 5 
A/C 152360 

1 B: 653 Ard ? 
r C: 637 

i 
' A: 452 rd 
. A: 860 rd 
) A: 162 rd 

7 

A : 100 
A : 5 0 

C : IOC 
A: 100 B: 75 
A r d : 150 C: 100 

A rd : 100 
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Hulpkantoor 
FRANCO 

m./z.o. 
I ] 2 

Abcoude 
Baambrugge 

Nieuwersluis 
Vreeland 
Amerongen 

Maarssen 

Ede 
Lunteren 
Rhenen 
V^eenendaal 
Driebergen 

m.o. 

z.o. 

m.o. 

m.o. 

Maand 
3 

C:356 

C (blauw) 
C .6o 

C: 453> 
I05,S 

856-956 
'57 

C : i i 5 6 

Waardering 
4 

C : 7 5 

C: 150 

0 : 4 0 

C: 150 

GEBROKEN C I R K E L S T E M P E L S (Nr 65) | 
Plaatsnaam 

5 

Loenen 

Tiel 

Utrecht 

Wageningen 
ii 

Zeist 

Maand 
6 

1 A: 152-552 
A: 55 
A: 456 

1 A: 157 
' C: 256 

\ A: 153, 
i 455, " 5 5 
i A: 956 rd 

Waardering 1 
7 1 

A: 50 

C: 100 

A: 60 
A rd: 150 j 

Lijst van hulpkantoren, die tevens een halve cirkelstempel van het naastbijgelegen postkantoor gebruikten. 

Hulpkantoor 
FRANCO 

m./z.o. Maand Waardering 
HALVE CIRKELSTEMPELS (Nr. 66) 

Plaatsnaam Afdruk in 
Stempelboek Maand Waardering 

Renswoude 
Hengelo . . . 

Soest 
Soesterberg 
's-Graveland 
Loenersloot 
Miliigen 
Velsen 
Yzendijke 
Goedereede 
Middelharnis 
Ooltgensplaat 
Ouddorp 
Sommekdijk .' 
Stad a. 't Haringvliet 
Stellendam 

Olde broek . . 
Borne 
Delden 
Hengelo . , , 
Bennebroek , 
Heemstede . 
Zandvoort . . 
Nunspeet . . . 
Putten 
Hardenberg . 
Mcerssen . . , 
Muiden . . . , 
Aardenburg , 
Gendringen , 

m.o. 
m.o. 
m.o. ? 
m.o. ? 
m.o. ? 
m.o..? 
m.o. 

m.o. 
m.o. 

C: 556 

C : 560 
C: 460 

C:i26o 

C: 150 

C : 50 
C: 50 

C: 50 

Amersfoort 
Goor . . . . 
Heerlen . . 
Amersfoort 

Amsterdam 

Apeldoorn 
Beverwijk . 
Breskens . . 
Dirksland . 

Eindhoven 
Elburg . . . 
Goor . . . . 

Haarlem 

Harderwijk 

Koevorden 
Maastricht . 
Naarden . . 
Sluis 
Terborgh . . 

763 

759 

763 

559 

863 

261 

362 

763 
763 
559 

763 

A: ? 

C: ? 
A: ? 

A: 
859-1259 

360 

j A: 461, 
961,462,463, 

' 663, 164 
) A: 357 rd 
[ A: 459 ' 
I A: 760 
' A: 263 

A: 75 

C: 150 
A: 75 

A: 40 

A: 659 
A: 762 

A: ? 

A: 50 

A r d : 75 

A: 150 
A: 100 

A: 150 

') Deze stempels hebben Egyptische letters en geboden jaartal (als no. 36), de overige grotesque letters en recht jaartal. 
Zie voor andere halvecirkelstempels ,,VI C. Spoorwegpostkantoren". 
F R A N C O z.o. op los zegel, smalle letters, waardering 15, idem in blauwe kleur 40. 
F R A N C O z.o. op los zegel, brede letters, waardering 75. 

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

FRANKEERZEGEL ƒ 5 , — (nieuw type). 
Zoals reeds in ons vorige n u m m e r op blz. 112 werd ge 

meld, zijn de frankeerzegels van ƒ 5,— gedrukt in vellen van 
25 stuks (5 X 5). 

D e frankeerzegels van ƒ 1 , — in dit zelfde type zijn gedruk t 
in vellen van 100 s tuks (10 X 10). Waarom de frankeerzegels 
v a n ƒ 5,— in kleine vellen zij'n uitgegeven is ons niet bekend. 

Het zegel is inmiddels verschenen en was begin Mei jL 
aan het zgn. phi latel is tenloket te Rot te rdam verkri jgbaar . 

ZOMERZEGELS 1955. De heer L. W. Immink te Rot
t e rdam maakte ons opmerkzaam 
op een veelvuldig repeterend 
„foutje" bij de 10 + 5 et Zomer-
zegel 1955, en wel op zegel 29 van 
het vel (3e rij no. 9). Drie ver t i 
cale krasjes resp. naast de pun t 
achter de W en door de eerste 
vert icale lijn van de D en van de 
U van W. M. DUDOK lopen naa r 
beneden tot middenhoogte van de 
O van 10. 

Wij geven hierbij een vergrote 
schets van deze afwijking. 
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Bij nadere bestudering blijkt ook zegel 28 (eveneens 3e rij 
doch no. 8) bovenaan een paa r verticale krasjes te hebben 
boven in het zegelbeeld. 

FRANKEERZEGEL f!i et (in laatste tyt»e). 
De heer H. Zwiers t e Sl iedrecht toonde ons een koerse-

rende zegel van 15 et, waarbi j zich achter de waardeaandu i 
ding een witte vlek bevond in de vorm van een liggend har t 
(punt naa r rechts), zulks veroorzaakt doordat op die plaats 
het uitknipsel van knip teken 13 het zegel had bedekt. 

ETSING en PLAATNUMMERS over Nov. 1954/April 1955. 

Partzegels 
6 cent 3 ' 

10 „ 3 
12 „ 2 
30 „ 4 
Frankeerzegels v. Krimpen 
2 cent 48, 49, 50, LR 52 
4 LR 11 
5 „ LR 4, LR 5 
7 „ LR 6, LR 7 

Frankeerzegels Kon. Juliana 
10 cent LR 14, LR 15, LR 16, LR 17, 

LR 18, LR 19, LR 20 
15 LR 4 
25 „ LR 3 
35 LR 2 
60 „ LR 2 
j 1,— p laa tnummer 2 
ƒ 5,— (nieuw) „ 1, 2 
Statuutzegels 
10 cent LR 1, LR 2, LR 3 
Bevrijdingszegels 
10 cent LR 1, LR 2 
Zomerzegels 
Alle 5 waarden p laa tnummer 1 

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

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

NOOD-UITGIFTE. 
Naar wij vernemen verscheen wegens gebrek aan postze

gels van 1 cent een nooduitgifte, verkregen door een o p -
drukje van 1 et. Op welk zegel di t werd aangebracht is ons 
thans nog niet bekend. 

Dienstorder H.348bis d.d. 12 Mei 1954 van de Nederlandse 
P.T.T. deelt het volgende mede : 
HERDENKINGSPOSTZEGELS CARIBBEAN 
TOURIST ASSOCIATION. 

1. Ter gelegenheid van de 4e jaarvergadering van d e Ca
r ibbean Tourist Association te Paramar ibo wordt door de 
Sur inaamse Postadminis t ra t ie een serie bijzondere postzegel 
(zonder toeslag) uitgegeven. 

2. Aan de kantoren , w a a r een afzonderlijk loket voor de 
verkoop van pos twaarden aan verzamelaars is opengesteld 
— zie art . 15 van de Postgids — zal door de controleur een 
hoeveelheid van deze zegels worden toegezonden. Bij de toe
zending zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden me t 
de door deze kantoren onlangs ingezonden opgaaf inzake de 
naa r beraming benodigde aantal len. 

Eventueel meer benodigde exemplaren kunnen bij de con
troleur worden aangevraagd. 

3. De serie bestaat ui t 4 zegels. De ontwerpen zijn ve r 
vaardigd door Mevr. A. d 'Audretsch-De Zwaan. 
Frankeerwaarde 
(Sur. courant) 

2 et 
1^2 Ct 

10 ct 

15 ct 

Verkoopprijs 
(Ned. courant) 

4 ct 
15 ct 
20 ct 

30 ct 

Voorstelling 

Bacovenoogst 
Rijststampers 
Cassavebe-
reiding 
Visvangst 

Kleur 

groen 
oker-geel 
rood-bruin 
blauw 

De prijs van de serie in Neder lands courant bedraagt 69 ct. 
4. Met de verkoop m a g — rekening houdende met de voor 

het philatelistenloket aangewezen openstellingstijd — a a n 
stonds na de ontvangst de r zegels worden begonnen. 

5. De zegels zijn gedrukt bij de N.V. Joh. Enschedé en 
Zonen, Grafische Inr icht ing te Haar lem en uitgevoerd in 
koperdiepdruk (rotogravure). Zegelgrootte 28 X 36% m m ; 
beeldgrootte 24 /̂2 X 33 mm. 

SURINAME: 

■ 2 C ! 

SÖRINAML 

r.i 
^ 

:C , 
SURlNAMEii ISURINAMB i 

3 
t » K t 

MUM«««««««AMi«UkMl 

In aanslui t ing op het door ons in het vorige n u m m e r op 
blz. 113 gemelde lezen wij in Dienstorder H 365 d.d. 20 Mei 
1955 van de Neder landse P.T.T. het volgende: 
SURINAAMSE FRANKEERZEGELS MET TOESLAG t.b.v. 
DE SLACHTOFFERS VAN HET VERZET. 

1. Ten vervolge op do 33 Ibis/1955 wordt medegedeeld, dat 
aan de kantoren , w a a r een afzonderlijk loket voor de ve r 
koop van pos twaarden aan verzamelaars is opengesteld (zie 
art . 15 van de Postgids deel I A) een hoeveelheid van de in 
genoemde do. aangekondigde Sur inaamse herdenkingspos t 
zegels (welke worden verkocht met een toeslag t.b.v. de 
slachtoffers van het verzet) zal worden toegezonden. 

Eventueel meer benodigde exemplaren kunnen bij de con
troleur worden aangevraagd. 

2. Met de verkoop m a g — rekening houdende met de voor 
het philatel is tenloket aangewezen openstellingstijd — a a n 
stonds na de ontvangst worden begonnen. De verkoop moet 
uiterlijk op 31 December 1955 worden beëindigd. Onver 
kochte exemplaren dienen na genoemde d a t u m zo spoedig 
mogelijk (uiterlijk binnen 7 dagen) op de gebruikeli jke wijze 
aan de controleur te worden teruggezonden. 

3. De zegels zijn 
gedrukt bij de N.V. 
Joh. Enschedé & Zo
nen, Grafische In 
richting te Haar lem 
en uitgevoerd in ko
perdiepdruk (rotogra
vure). Zegelgrootte 28 
X 35 m m ; beeld
grootte 24% X 31 Va 
mm. Ze zijn ontwor
pen door de heer A. 
v. d. Vossen te Over
veen. De kleur van 
de zegel van 7% cent 
(Surinaamse courant) 
is rood, die van de 
zegel van 15 cent 
(Sur inaams courant) 
is blauw. Zoals reeds 
in de hiervoren aangehaa lde do. werd aangegeven, bedraagt 
de verkoopprijs van de serie in Nederlands courant 68 cent. 

Wij danken de heer M. Becker te Paramar ibo voor de toe 
zending, waardoor wij hierbij de zegels met eerste dag af
stempeling kunnen afbeelden. 

i.S:^^zä^.i^er^ A 
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Nederlandse Antillen. 

Hierbij geven wij de afbeelding van de in ons vorige num
mer op blz. 113 gemelde serie „Weldadigheidspostzegels", 
welke ook hier onder de titel „Voor het kind" verschenen. 

Zoals de lezer wel aan de gemelde verkoopsprijs zal heb
ben bemerkt bestaat de serie niet uit 4 doch uit 5 zegels en 
werd de 22 ̂  + TV2 et niet genoemd. Volledigheidshalve ge
ven wij hierbij nogmaals de opsomming. 

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

1 5 + 5 et karmijn, Franse bloem 
22V2 + 7% et oranje, cactus 
25 + 10 et rood, rode cayena 

Ontwerp der zegels is van J. Pander te Haarlem; druk van 
de N.V. Joh. Enschede en Zn, Grafische inrichting te Haar
lem; uitvoering in koperdiepdruk (rotogravure) met zegel
grootte 25 X 36 mm en beeldgrootte 22 X 33 mm. 

Zij worden aan de Nederlandse philatelistenloketten ver
krijgbaar gesteld. 

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

~ Het eerste der vier in het vorige nummer afgebeelde ppeciale 
poststempels, dat der Wereldkampioenschappen Tafeltennis, 
werd op alle stukken helaas abusievelijk naast de zegels 
(in paarse kleur) afgedrukt, terwijl de zegels een normaal 
zwart stempel UtrechtStation kregen. 

Ook op de tentoonstelling E 55 te Rotterdam heeft men 
aanvankelijk het — reeds in ons vorige nummer afgebeelde 
■— speciale stempel in paarse kleur naast de zegels afge
drukt, doch wij vernamen, dat hieromtrent verbeterde in
structies zouden worden gegeven. Er zijn twee tijdelijke kan
toren in werking, t.w. het Autopostkantoor, dat de eigen 
stempels gebruikt(e) voor het onbruikbaar maken der zegels 
en voorts aantekenstrookjes met Inschrift Rotterdam/E 55 
en nummering 1—1000 gebruikt, terwijl op het andere kan
toor gewone dagtekeningstempels Rotterdam 35 en 72 en 
aantekenstrookjes 1001—2000 worden gebruikt. 

Machinestempels 
Sinds begin Mei wordt de vlag „International Sculpture" ook 
te ArnhemStation gebruikt. 

Breda stempelde dit jaar voor het eerst met de overigens 
slechts van de grote steden bekende stempelvlag voor de 
Zomerzegels. 

Wij danken de heer J. Gieles te Den Helder voor zijn op
gave, dat aan de reeks van plaatsen, dTe de Keukenhofvlag 
hebben gebruikt, ook Leiden nog moet worden toegevoegd. 

Typenraderstempels. 
18.4.1955. Bijpostkantoor 'sGravenhageGoudenregenplein 
verplaatst naar 'sGravenhageGoudsbloemlaan. 
1.5.1955. Hulppostkantoor Wessem omgezet in een poststation. 
16.5.1955. Gevestigd poststation Vriezenveensewijk. 
15.6.1955. Gevestigd postagentschap NijmegenAzaleastraat. 

POSTSTUKKEN 
SURINAME 

Redacteur: J. H. Broekman, Hoflaan 25, Bergen N.H. 
Naar aanleiding van de in het Meinummer op blz. 114 ge

melde envelop schreef de heer J. A. D. Krajenbrink te 
Leiden ons als volgt: 

„Ongeveer te zelfder tijd ontving ik in Suriname een 
schrijven van het Departement van Financiën, in een der
gelijke envelop toegestuurd. Bij een bezoek aan het depar
tement deed ik het verzoek mij een ongebruikt exemplaar 
te willen afstaan. Hierop kon echter niet worden ingegaan, 
aangezien de brieven op nummer verstuurd moesten worden. 
Dit vermoedelijk ter voorkoming van misbruik der enve
loppen. 

Misschien is het u niet bekend, dat het beheer en de ver
strekking van postwaarden in Suriname plaats heett van
wege het Departement van Financiën. Bij dit departement 
zijn nog diverse restanten oudere postwaarden in voorraad. 
Aangezien de betreffende enveloppen toch niet meer voor 
verkoop in aanmerking kwamen (frankering binnenlandse 
brieven 7¥2 cent) heeft men het restant op deze wijze voor 
het betreffende departement benut". 

Dit komt dus hierop neer, dat een postaal couvert door de 
vermelde opdruk als dienstenvelop van het Departement 
van Financiën is gebruikt. Vermoedelijk was het restant niet 
groot genoeg om, van bijfrankering of van een opdruk voor
zien, postaal in circulatie gebracht te worden. 

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

'sGravenhage. 
TSJECHO SLOWAKIJE. 

In het gewone type kaarten met zegelbeeld Zapotocki è 30 
heller, bruin, verscheen een serie geïllustreerde kaarten ter 
gelegenheid van de Spartakiade 1955. Er zijn 15 verschillen
de genummerde plaatjes. 

ZUIDKOREA. 
Dit land liet 2 nieuwe poststukken verschijnen met zegel

beeld wilde ganzen in de vlucht. Het zijn: 
a. een briefkaart ä 5 won, blauw op gekleurd karton; 

een envelop ä 10 won, blauw op wit papier. 
Bovendien werd de kaart a 5 won, rood, met zegelindruk 

Koreaanse familie met vlag, voorzien van een donkerblauwe 
opdruk, die een nieuwe zegelindruk, een schildpad voorstel
lende, alsmede een slogan omvat. De slogan schijnt vertaald 
te luiden: „Vernietigt het communisme, verenigt het land!" 

ZUIDWEST AFRIKA. 
Op 24 November 1954 gaf de postadministratie tegelijk met 

de nieuwe postzegels een reeks plaatjeskaarten uit. De ze
gelindruk vertoont een antiloop („stel een klipbokkie voor") 
ä IV2 penny, bruin. Zoals gewoonlijk zijn de kaarten twee
talig. Verkoopsprijs 2 pence. Er zijn 24 verschillende illustra
ties. De complete serie is voor 4 shillings te verkrijgen bij de 
Directeur van Pos en Telegraafweze (Posseëlafdeling), 
Postbus 287, Windhoek, SuidwesAfrika. Het bedrag voor 
frankering en aantekenrecht moet tegelijkertijd opgezonden 
worden. 
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NIEUWE UITGIFTEN 
Diverse postzegels werden ons ter reproductie afge 

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

E U R O P A 
Be lg i ë 

WIJ geven hierbij de afbeelding van de beide post 
regels door ons m het vorige nummer op blz 122 onder 
, jUagekomen berichten ' ' gemeld, en uitgegeven op 
I I Mei j 1 resp ter heidenking van Emile Verhaeipii 
en v in de toKtieltentoonstelling 

fvwwwwwwww^mnw 

Denemarken 
In de serie postzegels voor gewoon gebruik met por 

tret van koning l-redenk IX is inmiddels verschenen 
de 25 ore lila 

Duits land 
Bondsrepubliek 
Op 7 Mei j 1 verscheen een postzegel van 10 (pf 

groen ter herdenking van Oscar von Miller's 100 
jarige geboortedag Het ontwerp voor Mit zegel is van 
M Cordier te München De rasterdiepdruk werd ver 
vaardigd m de Bondsdrukkerij te Berlijn 

Zegelafmetmg 23x27,32 m m , druk in vellen van 
100 zegels m een oplage van 20 miUioen 

Voor dit zegel werd voor de eerste maal papier met 
een nieuw watermerk gebruikt , ,DPB + b loemkru i s " 

Von Miller werd te Keulen geboren en werd een 
baanbreker op het gebied der electrotechiek Op zijn 
initiatief werd o m het grote krachtstat ion aan het 
Walchenmeer gebouwd Ook schiep hij de eerste ten 
toonstelling op electnciteitsgebied welke te München 
m het Glaspaleis werd gehouden Op 50 jarige leeftijd 
kwam hij met zijn plan voor de st ichting van een 
Dui ts Museum welke hij met een verzameling van 
werken op natuurwetenschappelijk en technisch gebied 
voorzag Hii stierf op 9 April 1934 

Te München in het Duitse Museum was een tijdelijk 
postkantoor gevestigd waar een speciaal stempel werd 

pbruikt voor de afstempelin;; dezer zegels 

S C H I L I F R . I A H B 1955 

Wir w«n«a scia «m eiQtig Volk 
¥ftö B r S ^ « r » 

VBRKAÏÏF^FSEiS e S60M 

: ^ » ^ W 

20 r groenoker, bergbeklimmmg 
23 r. lichtblauw, start per ski 
40 r oltjfrose rust boven op de berg 

Op 9 Mei j 1 werd ook hier d t 150 jarige sterfdag 
van de grote Duitse dichter Friedrich Schiller herdacht 
Te Marbach in 1759 geboren stierf hij in 1805 te Wei
mar Het zegel van 40 (pf) blauw met wit medati lon, 
waarin in hoogdruk het portret van de dichter is aan
gebracht werd ontwoi pen door prof Karl Hans 
Walter te Stu t tg i r t De druk werd door de Bonds-
drukkerij te Berlijn uitgevoerd in een gecombineerde 
plaatdruk en hoogdruk, in vellen van 50 zegels Zegel
afmeting 27,5><328 mm Geen watermerk Oplage 
5 millioen stuks 

Te Marbach werden de eerste dag brieven met een 
apeciaal stempel afge'itempeld 

Democratische Republiek 
Wij geven liierbij de afbeelding van het in ons Apri l -

nummer reeds aangekondigde en op 9 Mei j 1 ver
schenen mini ituurvelletje met afbeelding der 3 post
zegels versciienen ter herdenking van de 150-jarige 
stertdag \dn de dichter Friedrich Schiller Voor de 
zegels verwijzen wij naar blz 86 Het velletje met 
ongetande zegels meet 72 x 100 mm 

mmm 

Tevens geven wij hieibij 
de afbeelding van een der 
twee zegels welke op 30 
April ] 1 in gelijke teke
ning verschenen t g b 
van de wielerwedstrijd 
Warsch au - Berl ij n - Praag 
Zie eveneens Apri ïnum-
mer blz 86 

F r a n k r i j k 
WIJ geven hierbij de afbeeldingen van de in ons 

vorige nummer op blz 119 aangekondigde postzegels, 
resp uitgegeven ter herdenkmg van de concentratie
kampen en van de electnficering van de lijn Valen
ciennes ThionviUe In afwijking van het gemelde i<i 
de kleur van dit laatste zegel donkersepia en licht 
grijsblauw 

De heer W Arnons te Zaan
dam zond ons^^ter kennisname 
het hierneven afgebeelde nieu
we dienstzegel, d a t vermoe-
dehjk op 18 Mei jl zijn eerste 
dag beleefde He t is een 
zegel van 10 (ore) donker en 
lichtgrijs, met zegelafmeting 
2 5 x 3 1 mm, tanding 13 

Oostenrijk 
Hierbij geven wij de afbeelding van de 5 zegels welke 

op 22 April j 1 verschenen ter herdenking van het 
10 jarig herstel der onafhankelijkheid van het and 
Voor de melding zie Meinummer b!z 119 

Tevens geven wij de afbeelding van het zegel van 
I S dat op 16 Mei j 1 verscheen t g h van het 4e 
Wereldcongres van de In tmat ionale Vrije Vakvereni 
gingsbond. Voor melding zie Meinummer, blz 122 
nagekomen bench ten 

en rechts een landbouwmachine Zegelafmetmg 37,5 X 
26 5 m m , tanding 1 2 ^ x 11*/« Een officiële eerste dag 
enveloppe werd hiervoor eveneens uitgegeven 

Liechtenstein 
Op 14 Juni verscheen de tweede serie postzegels 

gewijd aan de sport De zegels werden ontworpen door 
prof Josef Seger te Wenen en gedrukt m rasterdiep
druk bij Courvoisier S A te La Chaux de Fonds 
(Zwitserland) in vellen van 25 zegels 

De zegels zijn di tmaal 
10 r bHiiwviolet slalom 

iiiniimniMii iiiiiiiniiiiDiiriiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiDimiiiMiMi iiii 11 1 iiiiii iiiiini iiiiini 111 i IIIIIIIUIKUI I iiiiiiiiiiiriiiiiiiiJiiiiiiiiHiiiimiiriiiiiiiiiii iiitiiiiiin iitiittt iiii 11111 iiii 

HET PARC3DL léé4 iUe ktont! 
uujiumiiiiiiimuiinüuuiiiHHiiiuiiiiiiiHiiiiiniihHininiiiMniiininjiiiiiiiiiatiiUiiiuniiiuiuuuiiiiriiiMiiiiiiiiiiniiniiniiiiiiimimiiiühniM 
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o p i6 Mei j . I . verscheen ter gelegenheid van de, 
ondertekening van het vredesverdrag door de 4 grote 
mogendheden de postzegel van 2 S. der wapenserie 
1945 {Yvert n o . 597) in gewijzigde kleur , n l . blauw
grijs, met zwarte opdruk , ,Staatsvertrag 1 9 5 5 " . De 
oplage bedraagt 2 millioen stuks in vellen van 50 zegels. 

P o l e n 
De loe verjaardag van het Pools-Russische verdrag 

van vriendschap en bijstand werd op een serie van 
4 postzegels herdacht in twee verschillende ui tvoerin
g e n . Wij beelden van ieder dezer een zegel af. De zegels 
verschenen op 21 April j l . op papier zonder water
merk , met zegelafmeting 2 5 , 5 x 4 3 mm en tanding 
1 1 ^ X I I . Zij werden in rasterdiepdruk vervaardigd 
en zijn: 
40 gr . rood, vlaggen van Polen en de Sovjet-Unie en 

toren; 
40 gr . licht bru in , idem; 
60 gr . b lauw, standbeeld van 2 mannen met v lag; 
60 gr . sepia. idem. 

De Internat ionale wielerwedstrijd Praag-Berlijn-
Warschau was aanleiding tot de uitgifte op 25 Apri l 
j l . van 2 postzegels, eveneens in rasterdiepdruk ver
vaardigd op papier zonder watermerk en met zegel-
afmeting 25 ,5x31 ,25 m m ; tanding i 2 ! 4 x i 2 ' / 4 . 
D i t zijn de zegels: 
40 g r . violetbruin, de wapens der 3 genoemde steden 

waaronder 3 wielen van rijwielen; 
60 gr . donkerblauw, duiven vliegende boven een weg 

aan het einde het Romeinse cijfer VI I I verto
nende. 

Voorts verschenen de 3 eerste zegelb van een serie 
van 8 zegels met afbeeldingen van monumenten te 
Warschau . Deze zegels zijn m plaatdruk vervaardigd 
m e t zegelafmeting 25 ,5x31 ,25 m m , op papier zonder 
watermerk en met tanding r 2 % x i 2 ^ . 

De 3 verschenen zegels zijn: 
ao gr . zwart op rose, Gemeenzaam in de wapenen; 
40 gr . zwart op lila, M. Kopemicus ; 
60 gr . zwart op gebroken wit , A. Mickiewicz. 

Nog zullen volgen: 
5 g r . |S i r en ; 10 gr. F . Dzierzynski; 15 gr. Koning Sig
mund de Derde; 45 gr. Maria Curie; 1,55 Zl. J an 
Ki l insk i . 

Rusland 

Het Congres van de 
Wereld werklieden-bond 
was in Maart j . 1 . aan
leiding tot de uitgifte 
van een postzegel van 
40 k . blauw en oker, 
waarvan wij hierbij de 
afbeelding geven. 

Het zegelformaat is 
29,5 X 42 mm, tanding 12. 

De 50-jarige sterfdag 
van de schilder Savi tsky 
werd op een postzegel 
van 40 k-. veelkleurig, 
herdacht . Het toont zijn 
portret waarnaast een 
zijner werken is afge
beeld. 

Ter gelegenheid van het feest van het voorjaar en 
der bloemen zag hier een serie van 4 postzegels het 
licht met afbeeldingen van bloemen. Het feest wordt 
van 20 Mei tot 20 Augjistus te Istanboul gevierd. De 
zegels werden in vellen van 50 stuks gedrukt in de 
drukkerij Yeni Desen Matbaasi te Ankara, en zijn: 

10 kurus . donkerrood en donkergroen, anjer; 
15 ,, geel en groen, t u l p ; 
20 ,, rood en groen, roos; 
50 ,, groen en geel, lel ie. 

De oplagen zijn resp. 900.000; 2^ millioen i^ millioen 
en 100.000 s tuks . 
Saargebled 

Op 8 Mei j l . verscheen 
het reeds in het Maart
nummer op blz, 61 aan
gekondigde zegel ter ge
legenheid van de Dag van 
de Postzegel 1955. De 
moderne postbode s t aa t 
in een veld waarin a a n 
de weg op de achtergrond 
het kerkje van Illingen 
is te zien. 

Zegelgrootte 40 x 52 
mm, oplage 850.000 s t . 

Tsjecho Slowakije 
De serie portzegels, welke reeds de waarden 95 h , 

ï , 1,50, 2 en 3 Kcs omvat te , werd met ingang van 
15 April j l . uitgebreid met de waarden 5, 10, 50 en 
60 h . grijsgroen {liggend klein formaat) en 1,20, 1,60 
en 5 Kcs, donkerpaars, s taand formaat, alle in over
eenkomstige tekening der reeds verschenen zegels. 
De zegels werden in plaatdruk vervaardigd ter post-
drukkerij te Brat is lava, met zegelafmeting 21X17,5 
mm of omgekeerd. De hal .waarden werden ontworpen 
door Bohdan Roule en de Kcswaarden door J i r i Svengs-
b i r . Voor afbeekling zie Januarinummer b lz . 12. 

30 

35 h . 

60 h . 

De lo - jange bevrijding van d i t land door het Russi
sche leger werd op 5 Mei j . 1 . herdacht met de uitgifte 
van 4 postzegels, n l . : 

h . b lauw, een meisje een Russische soldaat een 
bloem opspeldende. Zegeltekening van J indra 
Schmidt , gravering van Jaroslav Goldschmied; 
b ru in , een Russische tank-soldaat met bloemen. 
Zegeltekening en gravering van Ladislav J i rka ; 
rood, een Russische soldaat door kinderen be
groet . Tekening en gravering van Jan Mräcek. 

De ontwerpen voor deze zegels zijn van Zdenek Bräl ik . 
60 h . grijs, Stalm-standbeeld te Praag, naar een foto 

van Josef E h m . 
De zegels werden alle gedrukt in de Postdrukkerij te 

Praag m vellen van 50 zegels, met zegelbeeldmaat 
2 3 x 3 0 mm of omgekeerd. De 3 eerstgenoemde zegels 
zijn in plaatdruk vervaardigd en de laatstgenoemde in 
ras terdiepdruk. 

De eerste-dag enveloppe werd ontworpen door Brälik 
voornoemd, getekend door Bedrich Housa en gegra-. 
veerd door Goldschmied voornoemd. 

Een serie van 3 veelkleurige postzegels is gewijd aan 
het fei t , da t 85 j aa r geleden W . I . Lenin werd geboren. 
Het zijn 2 zegels in het grote formaat 52 x 3 8 mm en 
I zegel i n fo rmaa t 31,5x39,5 m m , en zijn i n d e waarden: 

60 k . Lenin in gesprek met boeren in het ve ld ; 
I R. Lenin in een winterlandschap op de stoep 

van een huis in gesprek met burgers; 
I R. Lenin in gesprek met arbeiders in een werk 

p l a a t s . » 

Zweden 

Op 6 Jun i j l . verschenen 2 
postzegels, resp. van 10 (öre) en 
15 (öre), waarvan de tekening 
onder een kroon, geflankeerd door 
de waardecijfers, de nationale 
vlag vertoont. Beide zegels zijn 
in gelijke tekening en in 3-
kleuren rasterdiepdruk vervaar
digd. Het ontwerp is van Olie 
Olsson te Hagalund, terwijl de 
druk geschiedde bij de firma 

Esselte AB in vellen van 50 zegels met zegelbeeldmaat 
3 7 , 2 5 x 2 0 , 5 m m . De kleuren zijn: 
10 öre , groen, blauw en geel; 
15 öre, roodbruin, blauw en geel. 

B U I T E N EUROPA 
A l g i e r s 

Het in ons vorige nummer aangekondigde zegel 
van / 50 Tipasa , verscheen niet op 28 April j l . doch 
beleefde zijn eerste dag op 8 Mei j l . 

Het eveneens aangekondigde Rotary-zegel verschijnt 
op 14 J u n i , met eerste verkoop op 13 Juni te Algiers 
Oplage 300.000 s tuks . 

Argent in ië 
Een zegel in groot formaat (ongeveer 3 4 x 4 4 m m ) , 

met afbeelding van twee in elkaar grijpende handen 
waaraan een lint met een insigne, in de waarde 3 P . 
donkerbruin, verscheen op 21 Maart j . 1 . ter gelegenheid 
van het Nationale congres voor productivitei t en 
sociaal welzijn. 

Austra l i ë 
Op 6 Jul i a . s . zullen 
2 postzegels in ge
lijke tekening wor
den uitgegeven en ge
durende ongeveer een 
maand te koop zijn. 
De zegels zijn be
doeld als een hulde 
aan pioniers uit de 
tijd van de postkoets, 
die de post in 

lengte en breedte door geheel Australié vervoerden. Een 
bijzondere plaats neemt hier ,,Cobb and C o " in. De 
zegels geven een afbeelding van een Cobb and Co-
postkoets naar een ets van Sir Lionel Lindsay, gemaakt 
in de aanvang der ige eeuw op de West-Australische 
goudvelden. De afmetingen der zegels zijn 37 ,5x24 ,05 
m m en zijn gedrukt op papier zonder watermerk in 
vellen van 80 zegels. De waarden zullen zijn sVz cl
em 2I'. De kleuren zijn nog niet bekend. 

AUSTRALIA 

Brazi l ië 
De heer K . Filet te Sao Paulo meldt ons de volgende 

nieuwe ui tgif ten: 



JUNI 1955 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 137 

Op 14 April i l . verscheen een zegel van 1,20 Cr$, 
groen ter herdenking van het honderdjarig bestaan 
van Botucatu. Oplage 5 millioen s tuks . Het is ge
drukt op watermerkpapier , ,Brasi l s terCorreo" in 
vellen van 50 zegels. 

Er was aanvankelijk sprake van 2 zegels, doch tot 
ons bericht was de o,6oCr$ nog nie t verschenen en 
het IS niet zeker of deze nog zal verschijnen. 

"»■ywiVfnw" 

MKA,Sil, «ORRtlO 

M a d a g a s k a r 
Wij geven hierbij de af
beelding van een der 4 
zegels, die alle in gelijke 
tekening verschenen ter 
gelegenheid van de Ban
dungconferentie. Zie Mei
nummer blz. 122. 

Volgens mededelmg van 
onze redacteur, de heer 
Uylen, verscheen de R 2,— 

v'.in de tempclserie in een sterk afwijkende zwartgroene 
vleur. Dit is de derde druk . Het etsingnr. is 22 ge
oleveu en ook de randletter A bleef gehandhaafd. 
De zegels verschenen echter nu in dubbelvellen van 
2 X 100 exemplaren. 

Op 30 April j l . verscheen een zegel van Cr$ 0,60 
roodbruin, ter gelegenheid van de Jeugdspelen. 
Ook dit zegel verscheen in een oplage van 5 millioen 
stuks op papier zonder watermerk, doch met gekleurde 
vezels (zoals bij Zwitserland wel het geval is) . 

Beide zegels beelden wij hierbij af. De zegelafmetin
gen zijn 4 1 x 2 9 mm, beeldmaat 3 5 x 2 3 mm, tanding 
I I H 

Deze maand zullen de zegels verschijnen ter gelegen
heid van het XXXVI Congresso Eucaristico Inter
nat ional dat te Rio de Janeiro zal worden gehouden. 

China . Volksrepubliek 
Een postzegel van $ 800, blauw, vertoont een hoog

spanningsmast van een electriciteitsnet en is gewijd 
aan de electrificatie van dit land. Het zegel draagt 
het margenummer 82. 

Columbia 
Ter ere van de Cohimbiaanse soldaten die in Korea 

hebben gestreden verschenen in Maart j l . twee post
zegels in groot formaat (plm. 4 2 x 3 2 mm) met afbeel
ding van een Koreaans landschap waarboven een 
wapen aangebracht tegen een achtergrond van vlaggen. 
Het is een zegel van 10 c . l i la , voor de gewone post 
en een van 20 c. groen, voor de luchtpost . 

Cuba . 

Het in December j . l . ver
schenen en in ons Maart
nummer op blz . 62 gemelde 
zegel uitgegeven ter gelegen
heid van de derde bijeen
komst der Cubaanse pad

^ vinders beeldenwij hierbij af. 

F r a n s E q u a t o r i a a l Afr ika 
In ons vorig nummer 
meldden wij op blz . 122 
de verschijning van een 
zegel ter herdenking 
van wijlen gouverneur
generaal Eboué . Van 
di t zegel voor de lucht
post geven wij hierbij 
de afbeelding. De ze
gelafmeting bedraagt 

5 2 x 3 1 mm. De kleuren zijn: sepia, roodbruin en 
grijsblauw. 

J a m a i c a 
Het 300jarig gezag van Engeland over di t gebied 

was aanleiding tot de uitgifte op 10 Mei j l . van een 
serie van 4 postzegels alle met portret van koningin 
Elisabeth II in medail lon, waarnaast een of andere 
afbeelding, n l . : 
2 d. bronsgroen en zwart , oud oorlogsschip (man

owar) in de haven van Port Royal omstreeks 
1830 (naar een schilderij van B . Kidd) . 

2Ï4 d. blauw en zwart , de oude baai van Montego; 
3 d. lila en zwart , de Koningsstraat in het oude 

Kingston; 
6 d. rood en zwart , het uitroepen van de afschaf

fing der slavernij in 1838. 

Japa& 
Op 15 Maart j l . verscheen 
in de serie postzegels voor 
gewoon gebruik een nieuwe 
zegel van 500 Y, met 
zegelafmeting 12,5 X 33 m m . 
Het werd gedrukt in plaa t 
druk in vellen van 20 
(4X5) zegels. Het ont
werp voor di t zegel is van 
Masaru Kimura en is ont
leend aan een oud kist je. 
De afbeelding stelt een 
brug voor over begroeid 
water . Op bedoeld kistje 
is de brug van lood, de 
paaltjes waar de brug 
(vonder) op rust zijn van zil

ver, de Irissen zijn van schelpen vervaardigd en de 
bladeren zijn van lakwerk. De zegelgravering werd 
uitgevoerd door Tsuneo Kasano. 

Korea (Zuid) 
Ook hier verschenen postzegels ter ere van het jubi leum 

der Rotary . Het is een zegel in groot langwerpig ver
ticaal formaat met afbeelding van het Rotary
embleem dat stralen uitschiet en waarboven een boog 
met Koreaans schrift en er onder bloemtakken. Het 
zijn de waarden: 
20 hw. violet ; 
25 hw. grijsgroen; 
71 hw. roselila. 

Kolonel Lyautey werd 
herdacht op een 
postzegel van 10 f. 
zwartblauw en hel
derblauw. Zegelaf
meting 40X 26 m m , 
tanding 13. Hierbij 
de afbeelding. De 
uitgifte vond plaats 
op 2 Mei j l . 

Philippijnen 
In de serie beroemde personen van dit land ver

scheen op I April j l . een postzegel van 10 c blauw, 
met portret van , ,Father José B u r g o s " , die een lei
dende rol heeft gespeeld in de opstand tegen de Span
jaarden en in 1872 werd geëxecuteerd. 

Dit zegel verscheen teyens als dienstzegel met de 
opdruk O . B . 

Somal i l and 
Na de fraaie bloemenserie verscheen voor de lucht

post een serie postzegels gewijd aan de gazellen, n l . : 
35 c . olijfgroen en grijs, Ourebia haggardi Thos; 
45 c. violetblauw, grijs en oranje, Madoqua phillipsi 

Thos ; 
50 c . helviolet , grijs en oranje, Gazella spekei B l y t h ; 
75 c. rood, zwart en oranje, Lythocranius walleri 

Brooke; 
I So 20. groen en grijs, Gazella Soemmering! berbe

rana ; 
I So 50. blauw en grijs, Cobus ellipsijprymnus pal

lidus Mat. 
Aldus meldt het blad Le Timbre . 

Syr ië 
Het 50jarig bestaan der Rotary deed ook hier enkele 

herdenkingspostzegels het licht zien in Maart j l . De 
zegels zijn in langwerpig verticaal formaat en vertonen 
bovenin het Rotary embleem. Het zijn zegels voor de 
luchtpost , en wel: 
25 P . violet , kasteel; 
35 P . rose, stadsgezicht met mmare t s ; 
65 P . groen, i d . ; 
75 P . blauwgroen, id . 

Op 17 April werd het 9jarige vertrek van de Franse 
troepen ui t di t gebied op 2 postzegels voor de luchtpost 
herdacht ; beide zegels in langwerpig horizontaal 
formaat . 
40 P . rose, twee koppen van vrouwen die naar rechts 

kijken, waar in de verte de zon opgaat boven 
een moskee; 

60 P . ultramarijn, tank en soldaten in gevecht. 

Venezuela 
Het 400jarig bestaan van de stad Valencia del Rey 

werd op de postzegel herdacht . In het midden het wapen 
der s t ad , waarnaast in Romeinse cijfers de jaar ta l len 
1555 en 1955, er onder de plaatsnaam en een overzicht 
der s tad . Het zijn voor de luchtpost: de waarden 5 c , 
10 c. en 20 c , terwijl nog enkele waarden zullen volgen. 

Verenigde Staten van A m e r i k a 
Het in ons Apnlnummer op blz . 93 gemelde nieuwe 

zegel met afbeelding van een moderne postbode, welke 
zegel bestemd is voor zgn. ,,certified m a i l " zou inder
daad verschijnen en wel op 6 Jun i j . l . 

Het in ons vorige nummer op blz. 122 gemelde zegel 
, ,The old man of the Mounta in s " zal vermoedelijk op ^ 
21 dezer het l ichtzien. %f 

VRAGENBUS 
De heer F. O. te W. vraagt ons: 
Bij welk verzamelgebied behoren de Franse zegels met op

druk „CFA + waardecijfer"? Reunion is een „Département 
frangais. Heeft de opdruk alleen de bedoeling om aan te 
geven, dat de waarde bestaat in CFAfranks, zoals ze ook bij 
de Nederlandse banken genoemd worden? Of houdt de op
druk CFA (Col. Frang. Afr.) ook de bedoeling in de lands
naam aan te geven? Dit laatste waarschijnlijk niet, daar dit 
niet aan zou geven waarom ze in Reunion gebruikt moeten 
worden. Betreft de opdruk alleen de aanduiding van een an
dere soort franken, dan blijven de zegels dus zonder meer 
f'ranse postzegels en horen ze onder Frankrijk thuis, ook 
al is de waarde in CFAfranken uitgedrukt. Wat is hiervan 
de oplossing? 

Wij hebben deze vraag aan onze .Frankrijk specialist de 
hee W. B. Brocx te Soestdijk voorgelegd, die ons het volgen
de schreef: 

1. Yvert geeft geen toelichting, vermeldt de zegels alleen 

onder „Departement frangais", maar nummert door met de 
vroegere zegels. 

2. Maury doet precies hetzelfde. 
3. Thiaude doet heel anders, plaatst ze achter Frankrijk, 

maar niet gerangschikt onder de Franse zegels. Als hij ze be
schouwd had als echte Franse zegels, dan had hij de gewone 
postzegels moeten opnemen onder de gewone Franse, de 
luchtpostzegels onder de Franse luchtpostzegel enz. Maar 
achter de Franse luchtpostzegels opent hij een rubriek 
France d'Outremer. Daarin neemt hij eerst op alle zegels van 
Reunion met CFA, en dan opent hij een rubriek voor het 
consulaire postkantoor te Jerusalem, en meer niet. Dat is 
dus een halve maatregel! 

4. Belangrijker is, wat er hiervan vermeld staat in de 
oude jaargangen van de Echo: 

In nr. 1140 d.d. 30/11/48 staat op blz. 510: 
„Een officieel communiqué van het Ministerie der Poste

rijen legt definitief de nieuwe toestand vast op postaal gebied 
van elk der vroegere koloniën, die nu departementen zijn ge
worden, gelijkwaardig aan die van het moederland: Guade
loupe, Guyana, Martinique en Reunion. 
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Voor dit laatste departement zal de waarde-aanduiding 
worden uitgedrukt door een opdruk in francs C.F.A. 

De zegels die in deze depar t ementen nu in omloop zijn, 
zullen op Vrijdagavond 17 December uil de verkoop wor
den genomen bij l 'Agence Comtable des t imbres-pos te co-
loniaux" . 

In n r 1143 d.d. 28/2/49 s taat op blz. 63: 
„Het supplement op de catalogus Yver t en Tel l ie r -Cham-

pion catalogiseert de zegels CFA onder de rubr iek Reunion, 
F r a n s Depar tement . Er is zonder twijfel goede reden om zo 
te doen, toch lijkt ons, da t dit een voorlopige oplossing is. 
Niets belet de bewerkers van de catalogus om bij de komen
de uitgifte in September, op hun mening te rug te komen, als 
n i euwe gegevens hun er toe zouden leiden te besluiten, op 
philatelist isch gebied Reunion in te lijven bij Frankr i jk" . 

La te re jaargangen gaan niet verdei op deze kwest ie in, 
a l thans ik h^b niets kunnen vinden. 

Hierui t blijkt dus duidelijk, da t : 
a. Guadeloupe, Guyana en Mar t in ique een gesloten post

zegelgebied zijn, 'en da t Reunion zulks ook zou zijn geweest, 
indien de Afrikaanse franc gel i jkwaardig was geweest aan 
d ie van he t moeder land; 

b . De opdruk wel degelijk alléén slaat op de muntsoorten, 
n.l. Fr. C.F.A. Dus zoals u ook veronderstelde. 

Maar nu het andere v r aagpun t : moeten deze zegels ve r 
zameld worden als Franse zegels of als koloniale zegels? Ik 
zou d a a r geen positief an twoord op kunnen geven. Dat 
Thiaude anders doet dan Yver t en Maury bewijst al, dat er 
2 ui teenlopende meningen in Frankr i jk bestaan. 

O p één ding moet ik echter nog wijzen. Degene die van 
mening is, da t deze zegels behoren in een collectie van F r a n k 
rijk, en die deze mening baseer t op het feit: Reunion is een 
F r a n s depar tement , die moet dan ook de consequentie aan 
vaarden , da t alle Algerijnse zegels dan ook tot die Franse 
collectie behoren, wan t Algiers bes taat sedert j aa r en dag 
u i t 3 Franse depar tementen , nl. Algiers, Oran en Constant ine. 

Algerije komt nog eerder in aanmerk ing dan Reunion, 
w a n t : 
Ie . Reunion heeft a l thans nog een eigen valuta , Algiers niet; 
2e. Bij alle politieke debat ten van de laa ts te tijd heeft 
Frankr i jk steeds op het s t andpun t gestaan, da t er over en 
me t Tunis en Marokko nog wel te p ra t en valt , m a a r over 
Algerije niet, want Algerije is een deel van Frankrijk. 

(De antwoorden, gemerk t BVD, worden geplaats t onder 
verantwoordel i jkheid van de Bondsvragendienst , leider: J h r . 
G. A. de Bosch Kemper , Bovenbrugs t raa t l / I I I , te Arnhem). 
DUITSLAND (Stempel „Nachträglich entwertet). 

Vraag nr 31: Op Duitse zegels word t een stempel aange 
troffen met de tekst : „BERLIN NW 11 / 27.10.54- / Nach t räg 
lich entwer te t" . Wat is de betekenis en de bedoeling van di t 
s tempel? 

Antwoord: Dit s tempel (en dergeli jke stempels) word t ge
bru ik t om abusievelijk onafgestempelde zegels in het k a n 
toor van bestemming, of ook onderweg, of zelfs in het k a n 
toor van verzending maa r dan na de (vergeten) normale 
stempeling, te verniet igen. Het s tempel vervul t dus postaal 
bezien dezelfde functie als het Neder landse stempel „Poste
rijen", da t in wezen een „stom" stempel is. 

Het gebruik van n ie t - s tomme stempels is vooral voor het 
handelsverkeer van groot belang, omdat het s tempel een be 
wijs vormt, da t de zending op het t i jdstip van afstempeling 
aan de post toevert rouwd, dus van de afzender ver t rokken 
was . Stomme stempels gpven w a t dat betreft geen enkel be
wijs. Een normaal stempel te gebruiken voor la tere afs tem
peling zou misleidend werken : een no rmaa l stempel geldt nu 
eenmaal voor het t i jdstip van verzending. 

Stempels als het in de vraag bedoelde, zijn in Duitsland in 
vele plaatsen in gebruik, in de meest ui teenlopende vormen, 
sinds ten minste 25 jaar . Zij worden graag verzameld, m a a r 
zijn vrij lastig bijeen te brengen, omda t ze alleen echt -
gebru ik t kunnen voorkomen en dus nooit philatelistisch 
m a a k w e r k kunnen zijn. 

Speciale l i te ra tuur over deze s tempels is nog niet ve r 
schenen. (BVD*70) 

ZWITSERLAND (Olympiade-zegels 1944) 
Vraag nr 32: Waarom werd de p l aa t snaam Lausanne ver 

meld op de dr ie zegels van Zwitser land, ui tgegeven in 1944 
als her inner ing van het feit da t 50 j a a r tevoren tot wede r 
invoer ing van de Olympische spelen w a s besloten? . 

Antwoord: Lausanne had reeds voor de oorlog aange
vraagd de jubi leum-spelen te mogen organiseren. Toen t e n 
gevolge van de oorlog deze spelen geen doorgang konden 
vinden, heeft het In terna t ionale Olympische Comité de stad 
Lausanne opgedragen nie t temin dit jubi leum op waard ige 
wijze te vieren. Ter gelegenheid h iervan heeft de Zwitserse 
P T T deze zegels uitgegeven. 

Zie verder hierover: Schweizer Briefmarken Zeitung Jg57 
(1944) p 89,—. (BVD*73) 

NEDERLAND (Perforaties in zegels van de emissie 1891/4). 
Vraag nr. 33: In ons bezit is een zegel uit de emissie 1891 

(Koningin hangend haar) met f irma-perforat ie . Is het moge
lijk na te gaan wie deze perforat ie aangebracht heeft? 

Antwoord: Vóór 14 December 1894 was het toegestaan 
postzegels te perforeren zonder da t er toestemming van de 
zijde der posterijen voor nodig was . Bij Koninklijk besluit 
van 14 December 1894 (Staatsblad 222) werd bepaald dat de 
zegels „gaaf en ongeschonden" op de brieven behoorden te 
worden gehecht. In verband daa rmee was het gebruik van 
geperforeerde zegels niet meer toegestaan. Gehoor gevende 
aan het verzoek uit handelskr ingen, werd — om op eenvou
dige wijze controle der zegelvoorraden mogelijk te m a k e n — 
het desbetreffend ar t ikel van het Koninklijk besluit bij Ko
ninklijk besluit van 28 Apri l 1903 (Staatsblad 138) aangevuld 
in die zin, dat het gebruik van postzegels, welke op een door 
de Direc teur-Generaal der P T T te bepalen wijze van een 
bijzonder merk zijn voorzien, werd toegestaan. 

Gegevens van perforat ies uit de eerste periode zijn h ie r 
door niet officieel geregistreerd. (BVD*74) 

ALLERLEI 
EEN ZELDZAME VARIëTEIT. 

In he t , Luxemburgse Philatel is t ische tijdschrift „Le Moni-
teur du Collectionneur" lazen wij een art ikel over de 

50 CENTIMES, BLAUW, CHARLOTTE 

■ uitg. 1921-22. Yvertno. 129 

hetwelk wij onze verzamelaars van de 
zegels van Luxemburg niet mogen ont 
houden. 

Bovengenoemd zegel is nl. in twee 
formaten uitgegeven. 

Normaa l : Afmetingen 19,8 X 24,1 
mm, k leur cobal tblauw; 

Variëtei t : Afmetingen 20,2 X 23,4 
^ mm, k leur grijsblauw. 

Gebruiksti jd van deze var iëtei t : 
vroagst bekende 8-2-1922; laa ts t bekende 11-11-1922. 

Merkwaardig is, da t deze variëtei t eerst j a ren daarna , in 
1949, werd ontdekt. Het afwijkende formaat moet gelijktijdig 
me t het normale formaat aan de postkantoren zijn verkocht , 
doch is toen aan de aandach t van de Luxemburgse verza
melaars ontgaan. Tot op heden is slechts één ongebruikt 
exemplaar achterhaald ; gebruikte s tukken, hoewel schaars , 
worden af en toe nog gevonden. De oplaag van de variëtei t 
moet dan ook ui terst beperkt zijn geweest. Wij raden onze 
lezers aan te onderzoeken of deze variëtei t in hun collectie 
aanwezig is. Wij wensen hen bij voorbaat veel geluk. E. 

I. V. PHILATELICA, Afd. SOEST en OMSTREKEN. 
Prijzen der 3e Lustrum Verloting 

Trekking van 21 Mei 1955. 
Prijzen zijn gevallen op de loten nos. 4, 11, 12, 14, 22, 24, 

25, 67, 71, 75, 95, 131, 144, 151, 153, 156, 162, 177, 187, 195, 
202, 205, 206, 212, 217, 218, 221, 228, 251, 271, 275, 277, 303, 
304, 306, 309, 325, 336, 348, 359, 380, 383, 384, 387, 397, 400, 
416, 418, 450, 455, 466, 479, 500, 511, 512, 528, 539, 557, 558, 
564, 578, 581, 594, 604, 612, 618, 643, 653, 665, 685, 686, 715, 
716, 720, 733, 739, 773, 781, 812, 813, 822, 827, 832, 846, 877, 
891, 895, 896, 910, 911, 915, 923, 926, 937-, 949, 956, 964, 970, 
979, 981. 

De prijzen zijn te bekomen bij de secretaris van de afde
ling Soest (Soesterbergsestraat 84 te Soest), door opzending 
van de door be langhebbenden duidelijk van hun n a a m en 
adres voorziene loten en zullen eventueel aan de secre ta
ris van de betreffende afdeling ter ui treiking worden toe 
gezonden. 
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DE DRUKPLATEN DER EMISSIE 1852 
VAN NEDERLAND 

door 

P. C. KORTEWEG 
(Vervolg van Aprilnummer 1955 blz. 82) 

WAAROM ZIJN RANDZEGELS ZO ZELDZAAM, 
terwijl er niet minder dan 64 randzegels per vel van 100 ze-
gelbeelden voorkomen? Als men de vraag zó stelt, schijnt 
een randzegel niets bijzonders, zelfs normaler dan een ge
woon zegel te zijn. Maar dan houdt men geen rekening met 
velerlei factoren, die de balans direct naar de andere kant 
doen overslaan. 

Bij de postwet van 1850 had men geen afstand willen doen 
van de eeuwenoude gewoonte zijn brieven ongefrankeerd te 
kunnen verzenden en zoals men in de tabellen in het artikel 
van de heer Van der Willigen heeft kunnen lezen (Maart-nr 
blz. 53), werden de brieven, ondanks de invoering der post
zegels hier te lande, in 1852 nog voor 86"/», in 1864 terugge
lopen tot toch nog 75"'o, ongefrankeerd verzonden. De animo 
lot aankoop door het publiek van ongebruikte postzegels was 
minimaal, immers men kon ingeval men te frankeren brie
ven wilde (of moest) verzenden, dergelijke stukken ten post
kantore met contant geld betalen. 

Wij kunnen wel met zekerheid zeggen dat al het werk van 
het knippen en van het plakken van de postzegels groten
deels op de postambtenaren werd afgeschoven en aangezien 
zo'n ambtenaar met een schaar in de hand gehandicapt was 
in de uitoefening van zijn werk, is het alleszins logisch dat 
achter het loket hele vellen postzegels tot losse zegels ver
knipt werden, waarbij ook de randen werden verwijderd, 
waardoor aan het loket het knippen kwam te vervallen en 
het alleen maar een kwestie werd van het opplakken van 
het betaalde port. Een dergelijke gang van zaken wordt be
vestigd door de meerdere losse zegels, op slordige wijze be
vestigd en naast elkaar geplakt in abominabele kwaliteit op 
een en dezelfde brief, wat zeer veelvuldig voorkomt. 

Voor zover het publiek postzegels kocht om die thuis op 
de te verzenden brieven te plakken, waartoe men uitsluitend 
overging, hetzij om na het sluiten van het postkantoor nog 
de gefrankeerde brieven te kunnen posten, hetzij om tijd te 
besparen i.p.v. aanbieding tegen gereed geld, stond hier te
genover de grote strop zich een postzegelvoorraadje te moe
ten aanschaffen — en men was zéér zuinig in die tijd — welk 
bezwaar dus wel ongeveer tegen de voordelen zal hebben 
opgewogen. 

Maar thuis was ook nog het postzegeldoosje, of -vakje, u 
kent ze wel, die kleine houten of metalen vierkante kistjes, 
met of zonder deksel, modesnufjes uit het buitenland mee
gebracht, plaats biedende aan wat zegels boven op elkaar 
gestapeld, maar géén plaats biedende aan randzegels. Ook 
het publiek verknipte de aangekochte postzegels merendeels 
tot losse zegels. 

En voor dat afknippen der randen was nog een motief. De 
randen waren voorzien van gom en deden dienst, zowel aan 
de particulier als aan de ambtenaar, zoals tegenwoordig het 
plakband of de sluitzegel gebruikt wordt: om de brieven mee 
te sluiten. In mijn verzameling (thans in het Postmuseum) 
had ik op die manier enige brieven, gesloten met grote af
geknipte velranden, waarin fraaie watermerk-strepen en 
-letters. 

Echter daarmee is de opsomming van de vernietiging der 
randen nog niet geëindigd! We beginnen pas, zouden we 
bijna zeggen. De Munt te Utrecht had moeilijkheden met het 
papier, dat de bevochtiging met water vóór het drukken 
onregelmatig opnam, waardoor de vellen na het drukken in 
plooien en rimpels trokken en eigenlijk niet leverbaar waren. 
Maar ]a, de Munt had grote moeite zijn contractquantum te 
halen, óf óók op de achterstand der leveringen wat in te 
lopen en zette het mes — beter gezegd de schaar — in die 
vellen. Van 800 vellen werden alle randen afgeknipt, waarbij 
het euvel nog niet eens verholpen was. Ofschoon de Minister 
tegen levering van deze vreemdsoortige overblijfselen be
zwaar maakte, mocht deze verknipte partij toch geleverd 

worden, zie Waller blz. 48. (Het is na deze mededeling nu 
ook beter te begrijpen dat afdrukken van het plaatje 10 et 

- I.A tussen de leveringen inslopen!!) 
Zo herinneren wij ons omstreeks 1935 de verzameling Ne

derland te hebben gezien van wijlen de heer Albrecht te 
Nijmegen. Op de eerste bladzijde was de emissie 1852 op
gezet, geheel omzoomd met rand- en hoekzegels, tot een prac-
tisch aaneensluitende lijst van zegge 20 bij 25 cm. Vele oudere 
Nijmegenaars zullen zich dit merkwaardige albumblad nog 
wel herinneren. De heer J. L. van Dieten was zo welwillend 
de cliché's van zijn 358e veiling ter beschikking te stellen 
ter illustratie van dit artikel. Om de lezers een geringe in
druk te geven van de enorme „rand-lijst" van de verzame
ling van Majoor Albrecht, hebben wij hieronder iets in die 
geest samengesteld. 

Randzegelverzameliri'j 

Deze collectie ging over in handen van de heer D. C. Pa
raira te Amsterdam; na het uitbreken van de oorlog werd 
zijn grote collectie veilig opgeborgen in de brandkast van 
de heer P. A. Kleekamp te Apeldoorn, maar door verraad 
achterhaald. Kleekamp werd vermoord, Paraira vergast en 
van de verzameling is nooit meer één stuk te vooi schijn 
gekomen. 

Maar om nu van de algehele vernietiging in de oorlogs
jaren terug te keren tot de vernieling van velranden in de 
jaren 1852-1864, behoeft het nog^gezegd te worden, dat het 
een uitzondering was als de particuliere briefschrijver paren, 
strippen en randzegels plakte, óf de postambtenaar op een 
postkantoor in kalme uren „philatelistisch frankeerde" op 
grotere brieven die hiertoe voldoende ruimte boden, met 
een „schilderij" van een blok, met hoek- en met randzegels, 
of met een hoekzegelbrug met volle velranden, zoals ik van 
de 5 et plaat IV bezat? 

En laat ons thans vervolgen het geschreven artikel „Enige 
Beschouwingen over de Eerste Emissie Nederland", „Phila
telist", Jaargang 1939, blz. 57 en volgende; 
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DE WATERMERK-THEORIE. 
Zoals men weet, wordt bij de fabricage van handgeschept 

papier de zeer fijn verdeelde brij van papiervezels en ove
rige samenstellende bestanddelen geschonken op een schep-
raam van gaas, met kleine openingen. Dit schepraam werkt 
als een filter: het water loopt er doorheen, de papiervezels 
met bindende middelen blijven er bovenop liggen en geven 
een dikke pap, die later tot papier zal worden. Op het gaas 
kunnen dunne metalen versieringen gemonteerd worden; 
deze maken, dat de papiermassa, zich hierboven bevindend, 
iets dunner is. Het latere papier blijft ter plaatse wat dun
ner en deze opzettelijk vorm-gegeven papier verdunningen 
worden „watermerk" geheten. 

Bij het monteren van die metalen deeltjes op het schep
raam, die het watermerk in het papier ten gevolge hadden, 
waarop onze eerste emissie gedrukt werd, is nu onvoldoende 
rekening gehouden met de krimping van de papiermassa, 
van brij tot gereedzijnd papier. De zegels werden weliswaar 
gedrukt op vochtig papier en het papier was dus wel wat 
uitgezet, maar toch was het in die toestand nog veel sterker 
gekrompen dan de papierbrij, zoals deze op het raam gele
gen had. In de berekening der krimping heeft men zich wat 
vergist: de posthoorntjes werden wat te dicht op elkaar op 
het schepraam bevestigd, waardoor de afstand tussen deze 
watermerkjes in de papiervellen onderling iets te klein van 
afmeting werd en het watermerk niet volkomen correspon
deerde met de zegels van de drukplaat, omdat de afstanden 
van het watermerk in het papier kleiner geworden waren 
dan die van zegelmidden tot zegelmidden in de drukplaat. 

De drukplaat bestond uit 2 X 2 blokken, ieder 5 X 5 zegels 
bevattend. Tussen de zegelvakken loopt vertikaal en horizon
taal een balk, 1 cm breed. Hiermee corresponderend, bestond 
het watermerk uit 2 X 2 vakken, ieder met 5 X 5 posthoorn
tjes, gescheiden door een 1 cm brede vertikale en horizon
tale balk zonder watermerk. Over de buitenranden van het 
watermerk in het papier schreven wij reeds elders. 

Het was de heer A. L. L. Gathler, die, voor zover wij we
ten het eerst er de aandacht op vestigde, dat de zegelafstand 
groter is dan de afstand der posthoorntjes in het watermerk. 

Destijds werd met primitieve middelen wonderbaarlijii 
goed gedrukt en de betoonde accuratesse strekte zich ook uit 
tot de plaats, waar het papiervel onder de drukplaat gelegd 
werd ( reeds het feit, dat geen kopstand of watermerk in 
spiegelbeeld bekend is, bewijst, hoe nauwlettend de drukker 
de druk verzorgde!). In overgrote meerderheid werden de 
vellen papier midden onder de drukplaat gelegd. 

(Noot 1955: Alleen van één proef is de posthoorn in .';pie-
gelbeeld bekend). 

Gevolg hiervan is, dat de middenzegels va^ het vel goed 
gecentreerd ten opzichte van het watermerk posthoorn wer
den gedrukt, terwijl, naarmate de zegels zich meer naar de 
buitenzijde van het vel bevinden, een steeds sterkere afwij
king van de stand van het watermerk t.o.v. het zegolbeeld te 
constateren valt, een afwijking naar het vel-midden gericht. 

Losse zegels, met het watermerk sterk naar rechts ver
schoven, behoren dus thuis in de linker vertikale zegelrij 
van het vel; zegels met watermerk ter linkerzijde zijn in het 
rechtse gedeelte van het zegelvel terug te vinden. 

Deze eigenaardigheid doet zich bijna steeds voor, de ze
kerheid hiervan is circa 80°/o. Slechts bij de laatste platen 
5 et VI en 10 et X, die trouwens, wat druk betreft, ook veel 
slechter verzorgd zijn geworden, schijnt men ook onacht
zamer geweest te zijn t.o.v. de plaats, waar het papier onder 
de drukplaat gelegd werd en klopt de watermerkverschui
ving, die men bij genummerde zegels aan de hand van plaat-

^ ^ w w ^ 
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reconstructies zou mogen verwachten, niet zo veelvuldig. Bij 
andere platen is het uitblijven van de te verwachten ver
schuiving van het watermerk, in de zegels echter uitzon
dering. 

Bij strippen van 3, 4 en 5 zegels kan men de krappere stand 
der watermerken steeds waarnemen en zien, hoe het gecen
treerde watermerk bij de opeenvolgende zegels langzamer
hand gedecentreerd geraakt. 

(Noot 1955: Een en ander werd door mij reeds bij de om
werking van de Handelaarscatalogus van 1940 vermeld). 

WISSELING VAN VAKKEN. 
Het is, als men gaat platen, moeilijk genoeg, om met be

hulp van paren, strippen, enz. vakken van 25 zegelbeelden 
te reconstrueren. Maar moeilijker was het nog, om de vak
ken soms in de plaat te plaatsen. Immers, dan heeft men 
grote randstukken nodig (kleinere randstukken laten veelal 
nog geen watermerklijnen zien) en die lange randstukken zijn 
bij enkele platen uiterst zeldzaam. Grote, gave randstukken 
zijn steeds zeer zeldzaam en het is te begrijpen, dat, indien 
deze bij platen, die jaren in gebruik waren, weinig voorko
men, deze bij kortstondig gebruikte platen nauwelijks te 
vinden zijn. 

Bij een gereconstrueerd vak van 25 zegels mag men dus 
tevreden zijn met een of enkele zegels, die een duidelijke 
aanwijzing geven. Een linker hoekzegel met watermerklijnen 
in de horizontale en verticale randen bewijst bijv., dat dit 
beslist zegel nr. 1 is en het gereconstrueerde vak dat van 
zegels 1 t/m 25, dus het linker bovenvak is. Dergelijke hoek
stukken liggen echter verre van opgeschept en men mag 
reeds blij zijn met zegels, waarvan men in de rand water
merklijnen aantreft. Deze geven dan toch steeds uitsluitsel 
over de plaats van het vak in de plaat. 

Van platen, die echter slechts gedurende korte tijd dien
den, is het uiterst moeilijk, dergelijke plaats bepalende rand
stukken te vinden. Het is daarom te begrijpen, dat men des
tijds, bij het snelle tempo, waarin de platen gereconstrueerd 
werden, over onvoldoende randstukken beschikte en zich 
dus vergiste in de als juist aangenomen stand der vakken. 
Dit kan bijv. geschied zijn, doordat men een zegel met de 
breedste rand (die echter nog niet breed genoeg was) aan
nam als te zullen zijn geplaatst langs blanco middenbalk, ter
wijl de rand, indien wat langer geweest, watermerklijnen 
zou hebben laten zien, waaruit zou zijn gebleken, dat dit 
zegel niet in het midden van de plaat, maar aan de buiten
rand van de plaat geplaatst had moeten worden. 

Werden de vakken I en II tengevolge van gebrek aan 
randzegels dus verkeerd geplaatst, nl. I + II, en kwamen in 
latere jaren randzegels voor de dag, die een andere opstel
ling noodzakelijk maakten, nl. II + I, dan dienden de vroe
gere zegels 1—25 voortaan 26—50 genoemd te worden en de 
oude 26—50 tot 1—25 omgedoopt 

Het platen was dus wel goed, alleen de vakken stonden 
verkeerd. Wij hopen, dat wij de zaak uitvoerig genoeg heb
ben uiteengezet, om de schampere opmerkingen, dat de pla
ters elkaar in de haren zouden zitten en grote hoeveelheden 
zegels verkeerd geplaatst blijken en overgenummerd dien
den te worden, opmerkingen, die men vaak van ondeskun
digen hoort, als ter zake zeer overdreven te hebben aange
toond. Dergelijke uitlatingen wekken steeds de indruk, als
of — bij een legplaat bijv. — een kop aan een achterlijf of 
een staart op de schouders zou zijn gezet. In werkelijkheid 
beperkt de omwisseling zich slechts tot een andere plaat
sing van overigens juist gereconstrueerde gehele vakken van 
25 zegels en is bijv. te vergelijken met de omwisseling van 

^ ^ ^ w ^ ^ 

zie vervolg pag. 145 
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BONDS- EN VERENIGINGSNIEUWS 
NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN 

VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
SECR.: K. E. König, Dahliastraat 26, KOOG a/d ZAAN. 

Telef.: 02980-2013. 
KORT VERSLAG VAN DE BONDSBESTUURS

VERGADERING 
van 2 Mei 1955 in Hotel „Terminus" te UTRECHT. 

De notulen van de vergadering van 12 April 1955 worden 
goedgekeurd. 

Verslag wordt uitgebracht over de plaatselijke vereni
gingstentoonstellingen te Soest en Rotterdam. 

De heer König brengt verslag uit over de vergadering van 
de Raad van Beheer van het Maandblad. De oude cliché's 
van het Maandblad zijn ter beschikking gesteld van de 
Stichting voor het philatelistische jeugdwerk in Nederland. 
Aangezien de Bond — wat het financieel verslag betreft — 
geen medezeggenschap heeft, zal aan de Raad van Beheer 
een verzoek gericht worden, om in het vervolg één finan
cieel verslag ter beschikking van het bondsbestuur te stel
len, teneinde evt. op te kunnen komen voor de belangen der 
niet mede-eigenaressen. 

De vereniging „Hilversum en Omstreken" zal de bondsda
gen 1955 organiseren op 7, 8 en 9 October a.s., terwijl dan 
tevens „De Dag van de Postzegel" zal worden gevierd. De 
heer Van Lente zal voor het bestuur als „contactman" op
treden. 

Aan de aangesloten verenigingen zal een schrijven wor
den gericht, om dit jaar geen voorzittersvergadering te hou
den, aangezien hiervoor geen voldoende punten zijn. 

De heer Poulie wordt aangewezen als afgevaardigde van 
de Ned. Bond naar het F.I.P.-Congres te Stockholm. 

Tevens wordt de afgevaardigde aangewezen voor de alge
mene vergadering- van de I.V. „Philatelica" te Soest, waar
voor een uitnodiging bij het bondsbestuur is binnengekomen. 

De 2e Secretaris: D. O. KIRCHNER. 

BONDSBIBLIOTHEEK. 
Gevestigd: Koningstraat 36, Arnhem. 
Geopend: Op werkdagen van 9 tot 17 uur ('s Zaterdags tot 

12 uur), op Woensdagen bovendien van 19.30 
tot 22 uur. 

Correspondentieadres: Bovenbrugstraat l/III, Arnliem 
KAARTSYSTEEMCATALOGUS: 

Bij het verschijnen van dit bericht hebben de intekenaren 
op de kaartsysteem-catalogus van de bondsbibliotheek het 
laatste stel kaartjes ontvangen van de 750 waarover hun 
intekening liep. Deze 750 kaartjes omvatten de titels van 

vrijwel alle monografieën, speciaal-catalogi en handboeken, 
die de bondsbibliotheek bezit. 

Er zijn nog enkele van deze catalogi beschikbaar. De prijs 
ervan bedraagt thans ƒ 12,50. 

Voorts wordt, tot 15 October 1955, de intekening openge
steld voor de volgende 200 kaartjes voor de intekenprijs van 
ƒ2,50. Deze reeks kaartjes zal zo mogelijk alle tijdschriften 
en de aanwinsten van 1955/6 omvatten. 

Bestellingen (voor wat de intekening betreft vóór 15 Oc
tober 1955) door overschrijving of storting van het verschul
digde bedrag op postgirorekening nr 47715 ten name van de 
Beheerder der Bibliotheek van de Ned. Bond v. Ver. v. 
Postz.ver. te Arnhem. 

AANWINSTEN: 
Van de Nederlandse Vereniging van Poststukken-«en Post-

stempelverzamelaars ontving de Bondsbibliotheek het ma
nuscript van een inleiding over het poststukkenverzamelen 
door wijlen de heer Mr. C. van Nievelt. De Bondsbibliotheek 
is zeer erkentelijk voor deze eerste bouwsteen van haar ma
nuscriptenverzameling. 

Van de heer A. M. Benders te Maurik ontving de Bonds
bibliotheek voorts de gevraagde aanvulling van het Postze
gelblad voor Indië tot en met nr 3 (Maart) van jaargang 8 
(1940). 

Tenslotte schonk de heer J. F. Driesens de afleveringen 
16 en 17 van het Handbuch der Briefmarkenkunde van H. 
von Rudolphi. Deze beide afleveringen verschenen in 1944 
en vormen het derde deel van dit handboek. Zij behandelen 
Luxemburg tot aan de Duitse bezetting gedurende de tweede 
wereldoorlog. 

Voorts werd'de Bondsbibliotheek uitgebreid met: 
4 F 25 MÜLLER, Edwin, Grundbegriffe der Postwertzei

chenkunde. „Die Postmarke", Wien 1938. 368 pp. 
24 X 17 cm. geïllustreerd. 
Dit werk van de bekende Oostenrijkse philatelist Müller is nog steeds 
het beste wat er op dit gebied geschreven en verschenen is. He t 
munt ujt door degelijkheid en duidelijkheid in de beschrijving. 

8C 91 WILLIAMS, L. N. and M. Williams, Forges stamps 
of two world wars, the postal forgeries and pro
paganda issues of the belligerents 1914-1918, 1939-
1945. L. N. & M. Williams, London 1954. 52 pp. 
22 X 14 cm. geïll. 
Schenking van de schrijvers. Voor de bespreking verwijzen wij naar 
Maandblad .^ugustus 1954, blz. 167. 

4 E 36/2 YVERT ET TELLIER, Catalogue des timbres-poste 
de la France et des colonies frangaises, Tome 2: 
colonies frangaises. Yvert & Cie, Amiens 1932. 
20 X 12 cm. geïll. 
Schenking Breda. 

Met groot genoegen maken wij melding van de 
toetreding t o t ons Maandblad van 2 nieuwe ver
enigingen, n l . Vereniging „Wilton-Feijenoord" afd. 
Philatelie, en de Personeelsvereniging van Willem 
Smit & Co's Transformatorenfabriek N . V . , afd. De 
Posthoorn, waardoor het aantal bij ons Maandblad 
aangesloten verenigingen tot 56 steeg. 

Willen de heien verenigingssecretarissen, die to t 
op heden nalatig bleven de ledenlijst van hun ver
eniging in te zenden, zulks alsnog met spoed doen 
aan het adres van de administrateur Welgelegenlaan 
71 te Driebergen? Door overgang naar de nieuwe 
cartotheek zou niet inzending der lijst belangrijke 
vertraging in de toezending van het Maandblad ten
gevolge kunnen hebben! De administrateur. 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 

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

De leden, die het verslag van de op 19 Mei jl. 
te Utrecht gehouden algemene vergadering wensen 
te ontvangen, kunnen dit aanvragen aan het secre
tariaat. 

Als opvolgei van de heer P. H . Bouman is to t 
sectiehoofd te Den Haag benoemd de heer G. A. 
de Vos, Vondelstraat 135, Den Haag. 

Afdelingssecretariaten: 
ALKMAAR: J. P. Lienesch, Kennemersingel' 2, 

Alkmaar. Tel. 3957. 

ALMELO: G. J. Zwitzelaar, Appelstraat 15, 
Almelo. 

ALPHEN a/d R I J N : H . Korthals, van Velzen
straat 19, Alphen a/d Rijn. 

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

APELDOORN: Dr F. T h . Dasbach, Canadalaan 
13, Apeldoorn. 

A R N H E M : J. A. W. Uylenberg, Iz. Evertslaan 19, 
Arnhem. 

BODEGRAVEN: M. Trouw, Prinsenstraat 37, 
Bodegraven. Tel. 2126. 

BOSKOOP: C. Bulk, Reijerskoop 142, Boskoop. 
Tel. 3043. 

CASTRICUM: W. M. Hendrikse, Kon. Wilhel
minalaan 26, Castricum. 

DEVENTER: C. Pohlmann. Schoolstraat 22, De
venter. 

D O R D R E C H T : P. Kraayeveld, Singel 190, Dor
drecht. Tel. 4858. 

GOOI- EN EEMLAND: P. J. M. Boel, Bosboom 
Toussaintlaan 63, Hilversum. Tel. 2612. 

' s -GRAYENHAGE: 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 -
mcr\eer . Tel, 81169 (van 7.30—17.30 uur) . 

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

LOCHEM: J, H . Boom, Villapark L 96, Barchem. 

NIJMEGEN: B. A. On t rop , 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 Bruggencatc, Ie Bran-
denburgerweg 70, De Bilt. 

VLAARDINGEN: P. J. Slangen, Merellaan 45, 
Vlaardingen. 

V O O R B U R G : Ir J, Sipkes, Hoekwaters t raat 82, 
Voorburg, 

V O O R S C H O T E N : J. C. Nell, Papelaan 118, 
Voorschoten. Tel. 2368 (9—5 uur) . 

WEST-FRIESLAND: G. J . Stap, Tweeboomlaan 
151, Hoorn . 

Nieuwe leden: Alle aanmeldingen in het Mei
nummer. 

Aanmeldingen per 1 Juli 1955: 1099 Mevr. D. Bak
ker-Gayaard, D 51, Hoogwoud; 1038 W. Beltman, 
C. Westenbergstraat 6, Deventer; 975 J. Y. Bosma, 
Bronkhorststraat 5, Deventer (oud-lid); 1130 G. T . 
de Graaff, ApoUolaan 59 II, Amsterdam; 1131 H . d« 
Gijdt, Bergschild 14, Deventer; 1043 H . J. Hofman, 
Zwolseweg 32, Deventer; 969 C. Th . van Holstein, 
Trompst raa t 18, Alphen aan de Rijn; 997 J. M. 
Hoppenbrouwers, Slotem. de Bruïneweg 250, Nijme
gen; 1033 A. Ko4kman, Rozenstraat 75, Deventer; 
1034 W. J. Mallee, Thomas è Kempisplantsoen 10 II , 
Utrecht ; 1056 C. van Manen, Pieter de Hooghst raat 
39, Deventer; 1110 D. H . Niessink, Oudestraat 68, 
Neede; 1100 K. Olij, G 46, Avenhorn; 985 Mr F. M. 
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Ratvin, Soeicnseweg 36, Apeldoorn, 97b C Sla^,lLl, 
H 99, Hauwert , pose Nibbixwoud, 1067 P van 
Stcensel Haersma de Witt l ian 15, Apeldoorn 1069 
R H Vissei, H Hoodstraat 138, D c \ c n u i , 109? H 
Vitters , van Gtndercnstraat 1, Alphen a d K in, 
1016 D J G Vessels, Beig in BOSWCR 4, ^pcl 
duorn 

Rectificatie 1515 h Bieckman, P C Hool t s t r a i t 
143 11, Amsteidam, moet zijn Mej E Btckman, 
964 C G van Spiongen, Paikweg 76, Voorbur,;, 
moet zi)n C G van Spronsen 

Overleden 237 A N Fabius 953 G A vin dir 
N m e l 

Bedankt. 23 Dr D | Gciutsen 
Afgevoerd 2069 G J \ an Beek, 967 J. Jak, 

1096 J H Roosdorp, 118 Mevr H Wallage de 
Hes 

Geschorst wegens onbekend adres 865 P Masttn
b ioek , 1872 ) I Gcmmeke 

Schorsing wegens winbt t i i ing contributie ingetrok
ken 504 H Kiamei 
POSTZEGELVERENIGING „BREDA". 
Secr . mevr C G H BodeFlohil, Gin
nekenweg 108, Breda. 

Nieuw lid A W A Specktnbimk, Boii^ iinj,
s t iaat 29, Oosterhout (N Br ) 

Weer opgevoerd. Ch Rogier, rue Mayelle 45, 
Brussi.1 

Overleden P Haalman (620) 
Bedankt 13 K Potjer, 610 P H HuNntn, 455 

Mtvr H M A Vermeer \an htten 388 I ^ aai 
dijk 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HOLLANDIA", Amster
dam. Secr A D Aeijelts, ChurchiUlaan 
1751, AmsterdamZ 2. 

Ledenvergadering op Vrijdag 24 Juni 1955 te 20 15 
uur in hotel , ,Krasnapolsky", Warmoesstraat, Am
st t idam De veiling wordt gehouden van 19 30— 
20 15 uur 

Candidaatleden 373 A C van den Hoek, Dijk
gravenlaan 13, Amstelveen 

Nieuwe leden 370 H de fong, 99 M Jostmeyer 
Jr , 29 J Reisz 

Correctie ledennummer A Verschoor (candidaat

lid) no 373 moet zijn 35 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING Secr H G v. d. Wes

teringh, Tolsteegsingel 17 bis, Utrecht. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 21 Juni a s ten 

buize van de secietaris 
Ledenvergadering op Dinsdag 28 Juni a s in de 

Poor t van Kleef, Maiiaplaats 
Landenwedstrijd Danzig tot 1923 
Nieuwe leden 10 candidaatleden vernield in het 

Meinummer, benevens Mevr O ] ZijlstraJongkind, 
Abstcderdijk 200 Utrecht 

Candidaatleden H Luthi, Belairweg 2, Thun 
(Zwitserland), D A W Rutgers, tandaits , Aime 
Bonnasiraat 9, Vianen 

In de maanden Juli en Augustus geen vergadering! 

HAAGSCHE PHILATELISTEN VER
EENIGING Secr G H C van Dijk, 
Tortel laan 42, Den Haag, Ledenadmi
nistratie Mr A. van der Flier, Tortel
laan 69, Den Haag 

Het bestuur is thans als \o lg t samengesteld Voor
zit ter Drs W J Bijleveld Ondervoorzit ter A P 
Ain Gogh, Secretaiis G H C van Dijk, Torte l 
laan 42, Den Haag Ledenadministratie Mr Ant. 
■van der Flier, Tcrtel laan 69 Den Haag, Penning
niLestcf A J M Annegarn, Veissenbruchstraat 270, 
D t n Haig, Directrice rondzendverkeer Mevr J . 
van Geest Bakker, Commissaris voor veilingen en 
verlotingen G J Stoop 

Ledenvergadermg. Donderdag 23 Juni 1955 te 20 
uur in Café Rest ,.Monopole , Venestraat 33, Den 
Haag 

Candidaatleden P Andriesse, Rtouwstraat 57, 
A F Dankelman, Maystraat 73, J Y Vels, Laan 
"van Meerdervoort 1514, allen te Den Haag 

Nieuwe leden. J Z Bry] J M Breukel, P J 
Rui te r , P ï L Schölte, B Uyterl inden, R A 
Sleeuw 

ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING. Secr.* G C Tops, Stad
houdersweg 89b, RotterdamC. 2. 

Ledenvergadering: De eerstvolgende gewone leden
▼ergadering wordt gehouden op Maandag 27 Juni 

a s n de bovenzaal van Cafe Rest ,,Du Noid ' , 
Bergweg 313 (ingang Bergsingcl 228) te Rotterdam
Noord Aanvang 20 uur Zaal open 19 30 uur Ge 
wonc agenda, waaraan wordt toegevoegd Bestuuis 
verkiezing O Bezichtiging van de kavels \ an ÓL 
veiling op Zaterdag 25 Juni a s in ons clublokaal 
en vooi de aan\ atig van de \ ergadering in , ,Du 
N o r d " 

) Het bestuur stelt ter vervulling in de vaeaturt , 
ontstaan door het ov crlijden \ an de heer loh F 
Wolvcrs candidaa' d% heer A \ d Ruyt te Rot 
ter dam 

Juli vergadering wordt gehouden op Maandag 25 
lull 1 ^ m ,,Du Noid ' 

Clubbijecnkomsten Zaterdags 15 00 tot 17 00 uur 
m Cafe Rcsi , De Zon , Noordiingel 101 te Rot
t t rdar Noord Donderdags 19 30 tot 22 30 uur in 
C afc ,,De G u n s t ' , Bnelselaan 192, RotterdamZiud 

Bibliotheek. De hcei D 1 van Manieien is dis 
Zaterdags van ca 15 30 tot ca 16 30 uur in ons 
t lublokaal in „De Z o n " aanwezig voor het ui t 
lenen en terugontvangen van boeken en tijdschriften 
u!t 11 bibliotheek 

NieuH e leden 1144 A Bezcmer, Linertonstraat 
7 a Rotterdam Z 2, 1157 J H Bezemer, Schieweg 
7 b, Rotterdam C 2, 1164 C Broeke, Nic Beets
straat 53 III, Rotte idamW 2, 1181 P de Heide, 
Snellinekstiaat 19 b, RotterdamW 2, 1196 R A J 
M Meyer, Bergse Rechter Rottekade 225, Rot ter 
dam N 2, 1198 J Schoester Soldatenwcg 15, Cura
sao, N"d Antillen, 1199 R Vletters p/a Hotel 
,,Mai i tnboom' , Groesbeeksewe^, 428 Nijmegen, 
1200 A I de Wilde, Groenedijk 200, Rhoon 

Overleden, D A van Affelen van Saemsfoort 654 
Afgevoerd H G van Dombuig 1054 

INTERNATIONALE VERENIGING 
„PHILATELICA" Secr H L Stoffels, 
Sinaasappelstraat 23, 'sGravenhage Tel. 
33 83 16 

Afdelmgssecretariaten 
AALSMEER Ph J Vogel, W v Borsselenweg 79, 

Amstelveen 
AMERSFOORT A Werner, Dollaidstraat 250, 

Amersfoort 
AMSTERDAM M Gnirrep, 2c v d Helststraat 

99, AmsterdamZ 
DEVENTER T ^ an Heuvel, Brinkgreveiweg 35, 

Deventer 
DRIEBERGEN J H van Daalen, Hoofdstraat 96, 

Driebergen 
EMMEN A Kuipeis, Nooidbaigeis t iaat 106, 

Emmen 
ENKHUIZEN Jac Kofman, Nanne Grootstraat 

17, Enkhuizen 
FLAKKEE F van Hei wijnen, Meidoornstraat 8, 

Middeiharnis 
GOES Dr Ch ) Philips, A J kade 11, Goes 
s GRAVENHAGE C L Bakker, Fultonstr 239, 

's Giavcnhage 
HAARLEM J Elscnbroek, Muiderslotweg 117, 

Haarlem 
HARDERWIJK H B P Stemerdmg Lmnaeus

laan 1, Harderwijk 
' t KABINETSTUK G J Mmhoits, Stadsweg 3, 

Oosterhogebrug {Gi ) 
KAMPEN W G Cli Albrecht, Mauritsstraat 16, 

Kimpen 
LAND VAN CADZAND H P C v Melle, 

Bürgern Gerntsenstraat 21, Brcskcns 
LANGENDIJK P Schoenmnker, Dorpsstr ]7j A, 

Zuid Scharwoude 
1 ISSE H van der Wolf, Julianastraat 164, Lisse 
MAASTRICHT A Schreppers, Mm Talmastraat 

3J, Maastricht 
MEPPEL H Rondhuis, Soembastraat 28, Meppel 
N O O R D W I J K D G de Bruin, Huis ter Duin

s t r ia t 26, Noordwijk 
G J PEELEN A V d Berge, Korte Ring i s , 

Bruinisse 
R O T T E R D A M J H A Visser, Verboomsti aat 

66 B, RotterdamZuid 
SOEST I Schuddeboom, Soesterbei gsesri aat 84, 

bocst 
TIEL A C van Haaften, Gr Br Gnntweg 148, 

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

Zuilen Utrecht 
VLNLO E Heijting, Hei ungerweg 9, Venlo 
VLISSINGEN C W Louweise, Paul Kiuger

straat 40, Vlissmgen 
W A L C H E R E N N A Malcorps, Park de Grif

fioen 24, Middelburg 
W E E R T Mej I Weerts, Wilhelminasingel 36, 

Weert 
WOERDEN J V d Velden, v d Valk Bouman

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

Vergaderingen en bijeenkomsten. 
Aalsmeer. Ie Dinsdaj, 20 uur Gebouw , , I rene", 

Kanaalstraat, Aalsmeer, 2e Woensdag, 20 uur „De 
Landbouw ' , H O O F D D O R P , 3e Woemdag, 20 uur 
, Het Dorstige Hert ' , AMSTELVEEN 

Amers too r t ' Ie Dondeidag, 20 uur Zaal Amers
foorist Gemeenschap, Paulus Bu>slaan 1, Amersfoort 

Amsterdam it Donderdag, 20 uur ,,Modern ' , 
KI Gaitmanplantsoen, Amsterdam (ver^,adei ing), 3e 
Donderdag, 20 uur ,,Modern 

Devtnier Ie \ i ijdag 19 30 uur ,,De Heieniging", 
Grote Poot 2, Deventer 

Driebergen 2e Woensdag, 20 uui Nutsgebouw, 
Bossti aat 9, Driebergen 

Emmen laatste Maandag, 20 uui Hotel Grimme 
Stationsstraat 16, Emmen 

Enkhuizep. na convocatie, Oranjezaal, Kaasmarkt 
4, Enkhuizen 

Flakkee na convocatie 
Goes 3e Dinsdag, 19 30 uur Hotel Centraal, 

Markt , Goes 
' sGravenhage. Ie ^ oensdag 20 uur Hotel Ruys

Witsenburg, Haagweg 26, RIJSWIJK, 4e Woensdag, 
19 30 uur Parkhotel , Molenstraat, Den Haag, iedere 
Zaterdag, 15 uvr , Amicitia ' , Wtsteinde 16, Den 
Haag (beurs) 

Haarlem 3e Vrijdag, 20 uur H K B , Tempe
lieistiaat 35, Haarlem 

Harderwijk Ie Woensdag, 20 uur Hotel Zee 
zicht, Boule>ard Harderwijk i 

' t Kabinetstuk na convocatie 
Kampen 2e W oensdag, 20 uur de Stidsherberg, 

I Jsvtikade Kampen 
Land \ a n Cadzand Ie Maandag, 19 uur zaal 

Vei hulst Maikt , Oostburg, 
Langedijk na eonvocatie, Hotel De Buig, B 29, 

Noordscharwoude 
Lisse In even maanden Ie Woensdag, m oneven 

maanden Ie Dinsdag, 20 uur Hotel „De Witte 
Zwaan" , Vierkant 246, Lisse 

Maastricht 3e Maanda,,, 20 uur Rest Prins van 
Oianje, Grote Staat 45, Maastiicht 

Meppel* 2e Maandag 20 uur Zaal Donker, KI 
Oe\ er<t:raat, Meppel 

Noordwijk. 2e Dinsdag 20 uur Hotel „De Zee
leeuw", Kon Wilh Boul 24, Noordwijk 

G. J Peelcn na con\ocatie 
Rotterdam Ie Dinsdag, 20 uur Zaal Trianon, 

Gioene Hilledijk 334, RutterdamZuid, laatste Dins
da^ 20 uur zaal Bekkei, Heemraadsmgel 267, Rot
te idam, andere Dinsdagen 20 uur zaal Trianon, 
Groene Hilledijk 334 Rotterdam Zuid 

Soest na eonvocatie, 20 uur De Schouw", Birk
straat 47, Soest na convocatie, 20 uur Cafe Royal, 
V Weede^Li aat 59, Soest (ruilen) 

Tiel na convocatie, 20 uur Hotel ,,De Z o n " , 
Varkensmarkt 3, Tiel 

Utrecht* 3e Donderdag 20 uur Rest , Du Com
merce ' , Stationsplein 13, Utrecht 

Venlo 2e Dinsda^ 20 uur Xafé Rest Schreurs, 
Lomstraat 5, Venlo 

Vhssmgen* 3e Donderdag Restaurant P Mullei, 
Badhuisstraat 8, Vlissmgen 

Walcheren 3e Dondei dag 20 uur ,,De Feu
di ach t" . Grote Markt, Middelburg 

Weert Ie Woensdag, 20 uur Cafe Rest M Rut

ten, Ma sstraat 46, Weert 
Wocrde i laatste Woensdag, 20 uiïr „Concoid ia" , 

Havenstraat 4, Woerden 
Zeist 2e \ an de maand Valt deze op Zaterdag 

dan de Ie, valt deze op Zondag dan de 3e, 20 uur 
Café Rest „ ' t Raedthuys" , Donkerelaan 20, Zeist 

Zwolle. Ie Vrijdag, 19 45 uur Cafe Rest Suisse, 
Lutickestraat Zwolle, veiling 3e Zaterdag 15 uur 
Cafe Rest Suisse Luttckestraat, Zwolle, vergadering 
en veiling 

Overleden Wn 1960 ] C \ a n den Boudt 
Schorsing intrekken tn royeren At 193 A Wil

lemscn, Gv 334 A J M v d Meer, ld 403 C 
\ d Heiden Ai 509 F Cuiper, Rm 661 } M v 
Bennekum, Rm 796 A L de Waal, Rm 1198 
A J van den Berg, Vo 1414 J W Kessels, G\ 
1529 A T Peet Ze 1566 ] Lijnsvelt, Vo 1763 
H E van Heesch, Ze 1825 P Blom, ld 1877 \v 
v d Meer At 1947 H W Flos, ld 1994 H 
Griblmg, Gv 2050 E G Stada, Ze 2162 W van 
Werven, ld 2293 W A P Molijn, Ut 2304 M A 
Kaas Ml 2316 F. G A Drost , ld 2336 C F L 
G H Jansen Ze 2560 H . H Happe , Gv 2581 
L B Gusscnhovcn ld 2598 } P Geradts Gv 
2654 G C \ Kord ^rdt; Dr 2735 J Michels, 
Ze 2747 H ey \ an der Linde, Ut 2818 J G 
Jongenus , Am 2846 C Bouwhuisen, Gv 2867 P 
de Wit , Ze 2886 G I Huls , Ut 3023 S Boksteijn, 
Rm 3040 D | Dijkstra, Gv 3522 M R Kumme
rer , Ut 3564 R van Bennekom, Gv 3583 C F C 
H Stroo, Ut 3607 M Pama, Gv 3721 A Dijkhui
zen, Vo 3735 J G Sassen, ld 4181 L de Lange, 
Tl 4251 H E Elserman, At 4261 W Berkouwer, 
Gv JL 24 R G Post , At JL 98 L L Meeder 

Schorsing intrekken en afvoeren: Ze JL. 7 W. H . 
N . H Hoogendoorn ld 189 ] G Leenders, Ut 
1261 R Schcnkhuizen 

Afvoeren: Gv 213 W L van Gessel, Hm 251 
H Boeman, Gv 276 N P. P Dongelmans 
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Schorsing intrekken St )L 9 W G K u y \ u i 
hoven. Wt JL 15 K Broos, Ut 183 B Kesting, 
H m 210 Th Lippus, Ar 221 A A D. Klootwijk, 
Ut 314 H Quaadgras, Gv 839 J Steen, Dr 1200 
H Rouwenhorst , Dr 1758 E Kluwer, Ar 2257 
J L C Alkemade, Ml 2318 E Prent , Dr 2925 M 
■van Breda, Ut 3012 K W | van de Mecrcndonk, 
Ut 3595 Fr van Brederode 

Bedanktn intrekken Wo 3926 W dui rfeeten 
Nieuwe leden Alle 54 candidaatledcn, \e imeld in 

het Meinummer \ an het Maandblad W E L K O M ' " 
Candidaat huisgenootlid Gv 342 Mevr A A M 

van Beckum Verschuuren, Nassauplein 18, Den Haag 
Candidaatleden Ar JE 89 M F M van Zaal 

(22 639), Drechtdijk 32, De Kwakel, At 4282 H J. 
Gouw, Dommelstraat 3, Amersfoort, At 4328 G 
Helder, Rubensstiaat 25, Amersfoort, At 4325 ] 
Keui, Dr Gerkestraat 48zwart, Zandvooi t At 
4236 D Klaasen, Joztf Israelstraat 6, Amersfoort, 
Am 4187 W Smeenk Wzn , Stanngplem 4 1, Am
steidam W Dr 808 I de Beer, van Osiadestrait 10, 
Dtvtn te r , Dr 811 J Nijboer, Biugstraat 14, Raalte, 
Gv 813 J Beek, Essesceynstraat 191, Voorburg, Gv 
315 A B Benfer, Teylerstraat 120, Den Haag, Gv 
815 K I J Jacobs, Bavoylaan 1, Marlot, Den Haag, 
Gv 784 Mej W H Karper, Diiebergenstraat 262, 
Den H u g , Gv 316 N J Keuning, Paul Gabriel
straat 125, Den Haag, Gv 339 T A der Kinderen, 
Parkweg 6 D, Den Haag, Gv 319 B Koelman, 
Marconistraat 39, Den Haag, Gv 818 J A Q u m t , 
Rotterdamsestraat 17, Scheveningen, Gv 353 A Ch 
Schrotei, Amperestraat 51 A, Den Haag, Gv 322 
W I Vogelsarg, Vencndaalkade 58, Den Haag, 
Hm 790 A C F van den Berg, Zaanenstraat 76, 
H a a r k m , Hm 792 C A Kleer, Zaanenstraat 78, 
Haarlem, Hk 807 I J Bosch, Zeestraat 53, Har
derwijk, ld 337 E Frenkel, Graaf Flonsstraat 48, 
Rotterdam, Kk 332 G Cohen, Rijksweg 117, Oos
icrhogebrug, Kk 335 Joh van Vulpen, Jardensweg 
16, Zuidliren, Kn jL 84 J P H de Maar 
(11 3 39), Bürgern v Engelenweg 17, IJsselmuiden, 
Kn 797 E J de Maar, Bürgern v Engelenweg 17, 
Hsselmuiden Cd 350 Ds H Kuyinian, M 140 B, 
Zuidzande (Zl ) Ee GM 23 P Faas (251142), 
Hillegommerdijk 3, Nw Vennep, Le GM 28 J C 
Moolenaar (51 42), Kanaalstraat 71, Eisse, Ee GM 
29 E Moolenaar (81041), Veldhorststraat 42, Lisse, 
Rmj 783 J ] Bosman, Anna Paulownastraat 26 B, 
Rotterdam, Rm 806 H van Gend, Joh de Witt 
straat 85 C, Vlaardingen, Rm 343 A van der Hoe
ven. Baroniestraat 56 B, Rot te rdamN , Rm 786 
A van Eeeuwen, Klapwijkseweg 25, Berkel (Z H ), 
Rm 788 R N van Eeeuwen, Persoonshaven 149 A, 
Rotterdam Z , Rm 330 J H Schop, Godschalk
straat 5, Rotterdam. St 3972 E Mehler, Waldeck 
P>rmontlaan 16, Baarn, St JL 102 B. J C M 
Niehoff Werning, Steenhoffstraat 15, Soest, Ut 344 
Mej M Zweije, Linnaeuslaan 43, Utrecht , Wn 793 
I Bosselaar, Nieuwe Vlissingseweg 207, O en W 
Soubuig, Wn 304 B de Jonge, Nieuwe Vlissingse
weg 84 Middelburg, Wn 309 H P Schouten, 
Sleedoornlaan 1, Middelburg, Wn 795 G M Seug
hng. Lange Delft 39, Middelburg, Wo 798 J H 
Bodegraven, Bürgern H G v Kempensingel 20, 
W oerden W o JE 86 A J van der Marel (27 "^40), 
V d Valk Boumanlaan 60, Woerden, Wo 800 W J. 
\ an Mouweiik, Rembrandtlaan 67 1, Woerden Wo 
801 ] Smolders, Nassaukade 25, Woerden, Wo 803 
Mevr \ B SijbrandijRoelfzema, Lehestraat 19, 
U oerden. Wo 804 Th I H M van Vhet , Meul
mansweg 12, Woerden, W t JL 82 L J L M P, 
Rcemers (811 41), Markt 15, Weert , Ze 326 T 
Beyer, Kerkstraat 1, Zwolle Ze 349 H J van der 
Meulen, Columbusstraat 2, Zwolle, Ze 824 J Reker, 
Oude Vismarkt 40, Zwolle 

Verandering van afdeling Am 3627 J G van der 
BIJ! Schiedam, naar Afd ROTTERDAM 

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

Vergaderingen Zoils aan de leden bekend zal zijn 
woidtn in de maanden J u h en Augustus 1955 geen 
bijtcnkomsten gehouden Wij wensen alle leden een 
prettige vacantie' 

Nieuwe leden Alle in het Maandblad van Mei 
1955 opgenomen candidaatleden zijn aangenomen 

Candidaatleden 348 J H Bol, Pieter Nieuwland
«traat 22 III, Amsterdam O 

Bedankt: 139 W H Eutkeveld 

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 

Afdeling Arnhem (Secr H L J Weidema, Mes
daglaan 40, Arnhem) Bijeenkomst op Woensdag 
6 lull a s half acht in CentralNational , Bakker
straat te Arnhem In Augustus geen bijeenkomst. 

Aid Doetinchem (Secr H ] Sai ink, Tcrboi gst 
weg 127, Doetinchem) In ]uli en Augustus ^ecn 
bijeenkomsten 

Afd. Ede (Secr J W Sundtnnann, Grotestiaat 78, 
Ede) In Juli en Augustus getn bijeenkomsten 

Afd Nijmegen (Secr A M Vleggaar, Oude Mo
Icnw t z, 240, Nijmegen) Bijeenkomsten op Dinsdag 
28 )uni 8 uur in Hotel de Roemer, Hertogstraat 
te Nijmegen Verkoping door de heer ' t Hai t In 
Juli geen bijeenkomst 

Afd Oosterbeek (Secr C M van der Ete, Stenen 
Kiuis 12, Oosterbeek) Bijeenkomst op Maandag 20 
Juni 8 uur m Hotel Dreijeroord te Oosterbeek 

Afd. Velp (Secr C W M Baans, Enkweg 18, 
Velp) In Juni en Juli geen bijeenkomsten 

Afd Zutphen (Secr D J Nagel, Rozcnhoflaan 24, 
Zutphen) In Juli en Augustus geen bijeenkomsttn. 
Nieuw lid 922 E de Vries Hizcniaan 5, Doetin
chem (Afd Doetinchem) 

Geschorst 847 A A Quist 
Verandering van atdeling 776 C de Graaf, Leeu

warden (van afd Ede naar Buitenteden) 
Mededeling De aandacht ^an de leden wordt erop 

gevestigd dat volgens aitikel 6 van de Statuten op
zegging van het lidmaatschap alleen kan plaats heb
ben met het einde van het verenigingsjaar (31 
Augustus) Deae opzegging moet schriftelijk geschie
den en dient \ o o r 1 Augustus in het bezit te L\\n 
van de ledensecretaiis Afdelingsleden kunnen ook, 
mits voor 15 Juli , opzeggen bij hun afdelingssecre
taris , buitenleden bij de Directeur der Rondzendin
gen, de heer C \ a n Burken, Achtsprong 2 te Velp 
(Geld ) Afdelingssecretanssen en Directcui der Rond
zendingen worden verzocht te willen 7oigdiagen dat 
deze opzeggingen voor 1 Augustus aan de ledcn
seeretaris worden doorgezonden 

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

\ ergadering Algemene vei^adenng Maandaga\ond 
8 uur , 27 Juni 1955, Gebouw Cultura , Jansstraat 83, 
Haarlem 

Contr ibut ie 1955 Na 1 Juli zal per postkwitantie 
ad / 5,— (plus kosten) over nog met betaalde 
contributie worden gedisponeerd Bespaar de pen
ningmeester dit extia werk Postgtio 245576 t n v, 
,,Penningmeester O H v Z , Haar lem" 

Candidaatleden 395 A M Hulkenberg, v Bon
ninghausenlam 33a, Eisse, 410 D van de Weerd, 
Aalsmeerweg 10, Amsterdam W , 417 B H Steffens, 
Zijlstraat 65, Haarlem 

Bedankt per 1 Sept 1955 168 E J v d 1 aan 

PHILATELISTENVERENIGING 
„GRONINGEN" Secr J C Scheffer, De 
Ranitzstraat 11, HelpmanGromngen 

Vergaderingen 27 Jum en 29 Augustus a s in het 
restaurant ,,Suisse", Herestraat te Groningen 

Afd , ,Hoogezind Sappemeer" 2e Dinsdag, 20 uur, 
in het hotel ,,Struve te Sappemeer 

Afd ,,Veendam \4 ider \ank ' 6 Juli , 5 October 
« s , 20 uur, in hotel ,,Van Kreel" te Veendam 

Nieuwe leden 162 G v d Haar, Helpcrbrmk 
10 A, Gioningen, 165 G J Bosch, Coendersweg 45, 
Groringen 168 Mevr E Wolteiman, Oude Schans 
(gem Bellingwolde), 169 R Ruules Sportterrein
straat 2, Wildervank, 171 R F Bokelmann, Molen
weg 10, Haren ( G r ) , 173 E W Wolffenspeiger, 
Terborgsteeg 12, Haren (Gr ), 159 mej K Zuidcma, 
Koolstraat 23a, Groningen 

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

Vergadering op Woensdag 22 Juni 1955, 's avonds 
te half acht uur precies in de bovenzaal van Cafe
Rcst ,De Kleine Burcht ' , Nieuwe Rijn 19, Leiden 
Gewone agendi Veider uit ieikmg \ a n de prijzen 
en bekroningen van de tentoonstelling Belangrijke 
veiling enz enz 

In \e rband met de uitgebreidheid van de agenda 
worden de leden erop attent gemaakt dat de verga
dering om precies half acht begint Dit is de laatste 
vergadering van het seizoen De eerstvolgende ver
gadering wordt gehouden op Woensdag 28 Septem
ber dus in Juli en Augustus geen vergadering 

Nieuwe leden* 303 J Ravcnsbeigen, 388 P Gi oen
har t 

Candidaatleden 193 F Eengler, Kaïserstraat 28, 
Leiden, 323 G de Fuyk, Nieuwstraat 17, Leiden; 
390 H de Bree, Kastanjekade 8, Leiden 

Beursavond. Volgende beursavond Woensdag 13 
Juli in de bovenzaal van de Chem school. Rapen
burg 30, Leiden Dit is de laatste beursavond van 
het seizoen De eerstvolgende daarna is 14 Septem
ber a s 

Jeugdaldeling eike Leiste Dinsdag, van de maand 
in een der zalen \ an het V C F Huis, Gerecht 10, 
Leiden 

Bibliotheek. De leden die nog boeken mt de 
bibliotheek m hun bezit hebben worden beleefd 
verzocht deze voor 15 |uli a s , in verband met de 
vacanties en met het ordenen der boeken, terug te 
bezorgen bij de heci G M Minnema, Boerhaa\e!aan 
41, Eeid(n 

PHILATELISTEN VERENIGING 
„ZUIDLIMBURG". Secr . Jos J Peters, 
Orleansplein 12 b, Maastricht 

Bijeenkomsten Maandag 4 Juli , Beursavond, Maan
dag 18 Juli , Ledenvergadering Beide om 20 00 uur 
in Rest ,,In de Gouwe Poort , Vrijthof 50, Maas
tr icht 

Overleden 40 J C H Roscrtveldt, de nestor 
onzer vereniging Hij ruste m vrede ' 

Nieuw h d . 233 Ir S A H M \ d Geijn, 
Thorbeckeplantsoen 3, Maastricht 

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

Ledenvergadering de eerst\oIgende \ ergadering zal 
plaats vinden op Woensdag 22 Juni a s , in de bo
venzaal \ a n cafe Postbrug, Koningsplein 1 Aanvang 
19 30 uur 

Nieuw lid: J A F H Douw van der Krap, 
Burgemeester Houwingsingel 100, Den Helder 

Candidaatlid C J G de Best, Ruyghweg 32, 
Den Helder 

POSTZEGELVERENIGING „HEER
LEN" Secr • C van Dishoeck, Lmtjens
s t raa t 21, Heerlen. 

Bijeenkomsten Eeistvolgende bijeenkomst Dinsdag 
5 Juli 1955 Bespreking van de gehouden internatio
nale philatelistische Contactdag en tevcnS laatste ge
legenheid voor aanmelding deelname aan het bezoek 
aan de grote postzegel ten toonstelling te Düsseldorf 
op Zondag 18 September 1955 

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

Ledenvergadering De eerstvolgende ledenvergade
ring wordt gehouden op Woensdag 15 Juni 1955, 
des avonds half acht in de bovenzaal van de Open
bare Leeszaal aan de 's Gravenlandseweg te Hilver
sum 

Candidaatleden R J L Seedorf, Utrechtseweg 6, 
Hilversum, J Roest, Liebergerweg 2, Hilversum, H. 
Broek, Sparrenlaan 1, Hollandse Rading 

Nieuwe leden. 561 W Wolf rat, 562 J Fuyk 

'sHERTOGENBOSSCHE VERENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 

Secr Mr H. J. Bernsen, Aartshertogen
laan 275, 'sHertogenbosch 

Vergadering: Woensdag 15 Jum 1955 te 20 uur in 
Hotei , ,Centra l" , Markt 55 te *sHertogenbosch. 
Convocaties worden de leden toegezonden 

Nieuwe leden. Alle in het Meinummer vermelde 
candidaatleden 

Overleden: W Mulder. 

In de gezegende leeftijd van 96 jaar over
leed te Alkmaar op 29 April jl ons erelid 
en oud penmngmeestei, de heer J K 
Labout, die vanaf de oprichting der ver
eniging aan het welzijn daarvan vele jaren 
zijn beste krachten heeft geschonken Zijn 
prettig karakter en grote opgewektheid, ge
voegd bij een goede kameraadschap, waren 
de eigenschappen, die wij met genoeg kon* 
den waaideren Hoc groot zijn liefde voor de 
philatelic was, bleek wel daaiui t , dat hij 
— toen voor enif,e jaien door de brand in 
hui7e ,Westerlicht ' te Alkmaar zijn gehele 
\erzameling werd vernietigd — de moed had 
opnieuw te beginnen, zij het dan met een 
verzameling van Nederland en overzeese ge
biedsdelen 

Zijn nagedachtenis zal bij onze vereniging 
steeds in hoge ere blijven 

Het Bestuur der 
Postzegelvereniging „ H e l d e r " 

file:///eimeld
file:///4ider/ank
file:///erband
file:///erzameling
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Candidaatleden: A, Pellen, Havenstraat 11; H . A. 
T Verhoeven, Fred. Hendriklaan 79; P. G. Dubbel-
man, woonark „Ca tha r ina" , Industriehaven; allen te 
's-Herlogenbosch. 

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

Bijeenkomsten: De laatste bijeenkomsten van het 
zomerseizoen worden gehouden op 21 Jum en 5 Juli 
in het Patronaatsgebouw, WiUemsbeckweg hk Zee-
wee te IJmuiden-Oost. In het Augustusnummer zal 
bekend gemaakt worden wanneer en op welke avond 
wij weer beginnen. 

Nieuw lid: J. van der Lugt, Hagehngerweg 369, 
Driebuis, post IJmuiden. 

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

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

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

Vergadering: Volgende vergadering 5 Juli a.s. 
Geroyeerd: 72 D . v. d. Berg. 

ENSCHEDESCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING. Secr.: A. H. Soete-
kouw, C. J. Snuifstraat 18, Enschede. 

Nieuwe Uden: H . J. Visscher, Drebbelstraat 65, 
Enschede; P. Bakkenes, Strootsweg 140, Enschede; 
Brinks, Hoogstraat , Enschede. 

POSTZEGELVERENIGING „SANT
POORT". Secr.: J. F . H. Kupker, Kluys-
kenslaan 9, Santpoort-St. 

Nieuwe leden; 2. H . Takken, Middenweg 65, 
Haarlem; 51 M. Plant, Overtonstraat 13, Haarlem; 
9 H. van Ree, Seringenstraat 13, Haarlem. 

AMSTERDAMSE SPORTVERENIGING 
S.H.E.L.L. afd. Philatelie. Secr.: N. J . 
van Deijck, Badhuisweg 3, Amsterdam-
N. Tel. 61234. 

Nieuw l id: per 1 Mei '55: G. P . van Moorsel, 
Hunzestraat 126 II, Amsterdam-Z. 2. 

POSTZEGELVERENIGING „VLISSIN-
GEN". Secr.: J. F. Bastiaanse, Nadorst-
weg 1 d, Middelburg. 

Nieuw lid: per 1 Mei '55: M. de Bruin, N. Ooster-
iestraat 19, Middelburg. 

DE KENNEMER POSTZEGELCLUB. 
Secr.: J. W. Schachtschabel, Stra t ing-
plantsoen 46zw., Velsen-N. (post Bever
wijk). 

Bijeenkomsten: De ruilavond voor Juni is vast
gesteld op 20 Juni (dit is de laatste van dit seizoen). 
In het Maandblad van Augustus zal de eerstvolgende 
bijeenkomst in September worden medegedeeld. Alle 
bijeenkomsten worden gehouden op Maandagavond te 
7.30 uur n.m. in het Wit te Kruisgebouw, Baan-
straat te Beverwijk. 

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

Adspirantl id: Jos. Cramer, Kerkstraat 2, Baarn. 
Nieuwe leden: per l-4- '55: 64 W. Minnee, Park

straat 8; 75 L. Rosielle, Israëlsstraat 35; 106 W. 
Vedder, Zandvoortweg 8; allen te Baarn. 

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

De secretaresse verzoekt goed materiaal voor de 
rondzendingen. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS' „DORDRECHT". Secr.: 
J. Dingemans, Helmers t raa t l l rd . , Dor
drecht. 
- HutshoudeHjke vergadering: iedere laatste Woens

dag van de maand. 
Ruil- en koopavond: iedere 2e Woensdag van ile 

maand. Beide in het C'.J.M V.-gebouw, Burg. de 
Raadtsingel, Dordrecht . Aanvang 19 uur . 

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

Betalingen op giro 549032 t .n.v. de penningmeester 
van de P Z .C. ,,de Kr ïng" . 

Bijeenkomsten voor de maand Juli zijn: Maandag 
4 en Maandag 18 Juli , Elandstraat 194a. 

Bestuursvergadering: Vrijdag 29 Juli . 
Nieuw lid: D S. Carree, Escamplaan 100, Den 

Haag. 

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

Nieuwe leden: 120 C. van Katwijk, Achterom 7, 
Delft; 125 W. de Haas, Tak van Poortvlietstraat 44, 
Delft; 126 J. A. M. Manger, De Meesterstraat 7, 
Delft; 128 Mevr. N . Los-Visser, Molenweg 6, Noot 
dorp ; 130 P. Hendriks, Julianalaan 119, Delft. 

Afvoeren: 98 W. Vonk (geroyeerd wegens wan
betaling). 

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

Bijeenkomsten: 22 Juni , ledenvergadering; Juli , 
geen biieenkomsten. 

VERENIGING „WILTON-FEIJEN-
OORD", Afd. Philatelie. Secr.: J. G. van 
Rooyen, Pr . I renes t raa t 2, Krimpen a/d 
IJssel. 

Leden: J. P. Baardewijk, Goeman Borgesiuslaan 71, 
Schiedam; J. G. Boot, Koninginnestraat 2, Vlaar-
dlngen; A. v. d. Bosch, Lange Nieuwstraat 111; 
Schiedam; P. Breedveld, Watts t raat 14a, Schiedam; 
H. J. V. Dijk, Geert Reindersstraat 20d, Vlaardin-
gen; G. Gielis, Burg. Luyerinksingel 36, Vlaardin-
gen; K. v. Gog, Pr. Frederik Hendrikstraat 2b, 
Schiedam; G. Herlaar , v. Lennepplaats 22, Vlaar-
dingen; H . v. Harmeien, Bilderdijkstraat 18c, 
Schiedam; P. de Jong, Thorbeckestraat 6, Rot te r 
dam; J. de Keyzer, Hogebanweg 3ld, Schiedam; J. 
de Keyzer, Corverstraat 32, Rot te rdam; Th . Koster, 
Slachthuislaan 25b, Schiedam; D. Knol, Aleida-
straat 75b, Schiedam; B. de Kruif, W. Brouwer
straat 31, Schiedam; J. D. Liesker, Slachthuislaan 
7d, Schiedam; J. G. Lindemans, Bloemkwekerstraat 
32, Rot re rdam-C. ; J. Lijbers, Lorenzlaan 25, Schie

dam; A. Oosterman, Lange Achterweg 65b, Schie
dam; H . Oversluizen, 2e v. Leyden Gaelstraat 15, 
Vlaardingen; J. N . v. P^It, Adr. Mildersstraat 56, 
Rot te rdam; L. C. Riesmeyer, Vrijebansestraat 45a, 
Ro t t e rdam-N. 1; J. G. v. Rooyen, Pr, Irenestraat 2, 
Krimpen a/d IJssel; J. Schenk, Groen v, Prinsterer-
laan 31, Schiedam; D Schoon, Paulus Buysstraat 48b, 
Vlaardingen; J. J. Schenke, Wïbautplein 69, Schie
dam; M. J. Tryselaar, v. Lennepstraat 59e, Rot te r 
dam; J. J. Tunderman, Burg. Knappertlaan 243, 
Schiedam; C. Vader, Roentgenstraat 2, Vlaardingen; 
F. Vermeulen, Tulpstraat 13, Vlaardingen; W. 
Voogt, Paulus Potterstraat 30a, Schiedam; J. Vos, 
Zwarte waalsestraat 18b, Schiedam; A. Wensveen, 
Edisonstraat 16, Schiedam; J. J. A. Werkman, Rem-
brandtstraat 37, Vlaardingen; J. G. J. Wessel, Pr . 
Frederik Hendrikstraat 21b, Schiedam. 

PERSONEELSVER. VAN WILLEM 
SMIT & CO's TRANSFORMATOREN-
FABRIEK N.V. afd. „DE POSTHOORN". 
Secr.: A. de Weerd, Wolfstraat 29, Nij
megen. 

Leden: Mej. T . E. Bosveldt, Kornoeljestraac 13, 
Ir. Braat, Groesbeekseweg 147; J. Dekker, Groene
straat 311; J. W. Ettiger, Koolemans Beynenstraat 
118; H. Frederiks, Industrieweg 67; J. W. Groot , 
Tussenweg 22 b ; J. Handgraaf, Boksdoornstraat 83; 
D. B. Hevel, Gen. Smutsstraat 19; W. Jansen, Veld-
straat 47; J. Klein Lankhout , Javastraat 47; R, 
Spong, Tussenweg 12 b ; G. v. d. Lee, Groesbeekse
weg 105; J. A. Lelieveld, Roer<traat 8; M. C. 
Nijsse, Roerdompstraat 16; Mej. R. Sanders, D. v. 
Poldersveldtweg 295; H . J. Scholten, Mahoniastraat 
7; B. B. V. d. Sloot, Fort Kijk in de Potstraat 29; 
A. J. Steegns, Gerardsweg 68; Ir . D. Verlee, Vossen-
laan 59; A. de Weerd, Wolfstraat 29; S. Wesseling, 
Kornoeljestraat 15; A. H. Willemse, Tussenweg 12; 
R, Jacobs, Asterstraat 45; J. H . de Koning, Tu in -
straat 36; Jansen, Muntweg 195; Bos, Wolfstraat 
140 111; P. B. Versteegen, Veldstraat 30 b; P. Rou-
wendaal, Willemsweg 194; Th . Dahrs, Flïertsebeek-
straat 14; v. d. Heuvel , Dr. Schaepmanstraat 48; 
Ir. D. N . AUeyn, Weg d. Jonkerbos 225; NÜlissen, 
Slotem. de Bruineweg 260; 1. Hu th , Wezeniaan 25; 
B. Bregman, Tusseaweg 2Qb; Mej. E. v. Haaren, 
Ubbergseveldweg 44; J, Theunissen, Veldstraat 24; 
allen te Nijmegen; G. Dam, Sportstraat 13, Breda; 
J. K. de Goede, Z. Parallelweg 34, Ede. 

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

Nieuw lid* 104 J. Tui l , Wagnerstraat 5c, Vlaar
dingen. 

PERSONEELS VERENIGING WERK
SPOOR AMSTERDAM. Afd. Philatelie. 
Secr.: J. Kuiper, Nieuweweg 24III , Am
sterdam-O. 

Nieuw lid: L. J. de Hon, Joh. Verhulststraat 157, 
Amsterdam-Z. 

Bedankt: I. Betz. 

NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
POSTSTUKKEN- EN POSTSTEMPEL
VERZAMELAARS. Secr.: H. J. Bellaart , 
Duvenvoordestraat 32a, Haarlem. Leden
administrat ie : F . A. de Klerck, Leks t raa t 
68, Amsterdam-Z. 2. 

Vergadering; Zondag 19 Juni 1955 te *s-Graven-
hage. 

Nieuwe leden: 291 Jos Philippen, Botermarkt 10, 
Diest, België; 294 G. F. Fischer, Haarlemmerdijk 
180 II, A m s t e r d a m - C ; 297 B. van Egmond, St. 
Jurriënstraat 8, Deventer. 

D. EDERZEEL t 
Na een ziekbed van 5 m a a n d e n overleed op 19 Mei jl. de 

bekende Amste rdamse postzegelhandelaar D. Ederzeel, een 
heengaan, da t vele Philatelisten zeker met leedwezen zul 
len vernemen. Als t rouw adver tee rder in ons Maandblad had 
hij zich onder onze lezers ook vele k lanten weten te v e r w e r 
ven, en zij die persoonlijk me t hem bekend wa ren zullen hem 
zeker d a n k b a a r blijven voor de pret t ige wijze van zaken 
doen. 

De familie betuigen wij h iermede onze oprechte dee l 
neming. 

De zaak aan de N.Z. Voorburgwal 172 te A m s t e r d a m zal 
door zijn zoon D. Ederzeel J r . worden voortgezet, zodat de 
n a a m der f i rma Ederzeel in de postzegelwereld behouden 
blijft. De Hoofdredacteur . 

VEILINGEN 

In dit nummer vindt men in de advertent iepagina 's pos t 
zegelveilingen aangekondigd op de da ta : 
25 Juni 
27 
28 
29 
29 
30 

2 
2 
4 „ 
5 „ 
6 „ 

13 ,. 
20 „ 
6 Aug. 

Juli 

De Neder!. Postz. Veiling - Amsterdam 
Gemachtigde in beslag genomen goederen - Amsterdam 
De Nederl. Postz. Veiling - Amsterdam 

Idem 
Robson Lowe Ltd. - Londen 
De Nederl . Postz. Veiling - Amsterdam 

Idem 
Robson Lowe Ltd. - Bornemouth 
K. A. Weeda - Den Haag 
R. Boekema - Den Haag 
Robson Lowe Ltd. - Londen 

Idem 
Idem 

Robson Lowe Ltd. - Bornemouth 
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de volgorde van gehele coupletten in een gedicht. 
De juistheid van de stand van de vakken I en II van de 

10 et plaat III betwijfelde schrijver dezes sedert jaren aan 
de hand van de watermerk-theorie, omdat de linker ver
ticale rij van vak „I" gecentreerd watermerk vertoonde, 
de rechter verticale rij van dat vak het watermerk sterk 
naar links verschoven doet zien, niet voor een enkel zegel, 
maar voor alle zegels, in en buiten eigen verzameling. Bij het 
z.g. vak „H" daarentegen had de toen vertikale rij, die bin-
nenrij in de plaat moest zijn, een sterk naar rechts verschoven 
watermerk; de vertikale rechter rij daarentegen had zegels 
met gecentreerd watermP' k. De stand der vakken was dus 
hoogstwaarschijnlijk, om niet te zeggen zo goed als zeker, 
fout. 

In 1933 werd mij een mysterieus hoekzegel voorgelegd, een 
10 et met letterfragmenten in de hoge bovenrand, benevens 
brede rand ter rechter zijde, zonder watermerk. Dit moest 
een zegel nr. 5 van een plaat zijn, maar dat zegel was ner
gens te plaatsen, want alle plaatsen voor zegel nr. 5 waren 
in de platen 1 - X bezet en al die tien zegels waren anders 
dan dit fraaie hoekzegel, waar men geen raad mee wist. Het 
zegel was echter kennelijk van plaat III en naar mijn in
zicht kon de oplossing van de puzzle niet anders dan in ver
band staan met de veronderstelde onjuiste opstelling van de 
twee vakken in die plaat. En inderdaad, het fraaie hoekze
gel bleek geheel aan te passen aan de zegels „29" en ,,35" 
(diverse krasjes en vuiltjes in het wit van „29" en „35" wa
ren terug te vinden in de randen van zegel „5". Zegel 30 was 
ons, platers, toentertijd nog niet bekend, maar toen het dus 
voor de dag kwam, bleek het in werkelijkheid een zegel nr. 
5 te zijn! 

Het gevolg was begrijpelijkerwijs, dat deze beide vakken 
onderling verwisseld werden en de zegels 26—50 en 1—25 
moesten worden omgenummerd in nrs. 1—50. 

In strijd met de watermerk-theorie was ook de stand van 
het watermerk in de vakken I en II van de 10 et plaat VIII. 
Ook hier stonden in de vertikale buitenrijen zegels met ge
centreerd watermerk en de vertikale binnenrijen vertoonden 
sterk naar buiten verschoven watermerken, waardoor de 
verticale blanco balk tussen de vakken in de bovenhelft dier 
plaat aanzienlijk breder was, dan hij normaliter elders ooit 
was! Even onverklaarbaar als feit, even eenvoudig van op
lossing na omwisseling dier vakken. Alleen het bewijs ont
brak. Gelukkig mocht ik er in slagen een zegel „26" met 
flinke zijrand op de kop te tikken, waarin watermerkstre-
pen aanwezig waren, waardoor deze „26" zich als een zegel 
nr. 1 ontpopte en het z.g. tweede vak in werkelijkheid het 
eerste vak bleek te zijn. Ook hier moesten dus de zegels 
26— 5̂0 en 1—25 van nummer verwisselen 

Ook bij de 10 et plaat IX stond in de vakken III en IV het 
watermerk verkeerd. Hier bleek tenslotte een zegel 91 met 
rand ook watermerklijnen te hebben, zoda^ bewezen was, dat 
dit vak ter linker zijde in de plaat thuis hoorde en III en IV 
wisselen moesten. Zegels 51—75 en 76—100 moesten worden 
omgedoopt. 

Het merkwaardige is, dat deze fouten in de „oude opstel
ling" ongeveer gelijktijdig in de jaren 1933/34 ontdekt wer
den door de heren Gathier, Van Strijen en Korteweg. De 
heer Gathier hield zich aan de oude, ofschoon foutieve num
mering en aan zijn zendingen genummerde zegels was dus 
niets bijzonders te bemerken. Met de heer Van Strijen had 
ik toen nog geen contact op het terrein der emissie 1852 en 
kwam de gehele aangelegenheid eerst later tot uiting. Zelf 
bewaarde ik deze vondst als interessante attractie voor mijn 
inzending 1852 op de postzegeltentoonstelling, in 1934 te 
Amsterdam gehouden. 

Op deze tentoonstelling stelde ik ten toon „het z.g. eerste 
vak" van de 10 et plaat III ter rechterzijde en „het z.g. 
tweede vak" dezer plaat ter linker zijde, met verklarende 
tekst, waarom deze twee vakken onderling moesten worden 
omgewisseld. En de heer Gathier, die aldaar zijn prachtige 
verzameling exposeerde, gaf met gelijk resultaat een soort
gelijke verklaring! De heer Van Strijen gaf mij kort daarna 
enige manco's van hem op volgens de „oude opstelling", niet 
wetende, dat ik een nieuwe opstelling had! 

De „nieuwe opstelling" is inmiddels bij verzamelaars van 
deze emissie reeds zo normaal geworden, dat er nog maar 
weinige zegels volgens de oude opstelling genummerd zullen 
worden. Gezegd moet ook nog worden, dat thans uit Parijs 
komende genummerde zegels de goede nieuwe opstelling 

aangeven, dus schijnen de platen in Frankrijk ook juist ge
reconstrueerd te zijn, resp. de opstelling gerectificeerd te zijn. 

Alles zou dus volkomen in het reine zijn indien de Spe
ciaal-Catalogus, uitgave van de Nederl. Vereeniging van 
Postzegelhandelaren, helaas niet nog steeds de verouderde 
en foutieve opstelling had aangehouden. Met name zijn nog 
fout in de uitgave 1938: 
10 et plaat III, afb. zegel 17, moet zijn zegel 42; 
10 et plaat III, afb. zegel 23, moet zijn zegel 48; 
10 et plaat VIII, tekst zegel 4, moet zijn zegel 29; 
10 et plaat IX, in tekst de nummers 65, 66, 71, 72 en 73 te 
wijzigen in de nummers 90, 91, 96, 97 en 98; 
10 et plaat IX, afb. zegel 77, moet zijn zegel 52. 

(Noot 1955: zowel de tekst als de nummers der zegels van 
de afbeeldingen zijn door mij in de Handelaarscatalogus 1940 
herzien. 

Uit deze omwisseling van vakken van 3 platen moge nog
maals blijken hoe uiterst belangrijk randzegels kunnen zijn. 
Dat men in Engeland zich vergiste in de opstelling der vak
ken door gebrek aan randzegels, maar deze platen in Frank
rijk op de goede wijze reconstrueerde, als gevolg van beter 
materiaal, moet de heer Van der Willigen ten opzichte van 
deze vermeende „opluistering" toch wel wat milder stemmen! 

Ook ten aanzien van de door hem genoemde „paren, strip
pen, enz." — met welk „enz." alleen blokken bedoeld kun
nen zijn, die in de collecties der platers zouden zijn verdwe
nen, is de 358e veiling Van Dieten uitermate leerrijk geweest. 
We hebben hier merendeels te maken met een groep verza
melaars, die stellig reeds sedert 1870 in de markt is en die 
we nog niet eerder noemden, de „strippen- en blokkenver-
zamelaars". 

Blokkenverzameling. 

Volgens aankondiging werd op een vergadering van Gooi
en Eemland der Nederl. Vereniging omstreeks 1930 „een com
plete verzameling 1852" getoond, bestaande uit de 5 et plaat I, 
een fraai los exemplaar, daaronder een paartje, daarna een 
strip van 3, gevolgd door een strip van 4, tenslotte een strip 
van 5 en besloten met een blok. Op de volgende pagina het
zelfde voor de 5 et plaat II, op het derde blad idem idem 
idem 5 et plaat III en zo ging het voort tot en met de 15 cts-
waarde, met de toelichting dat het zo moeilijk was geweest 
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enkele strippen en blokken te kopen van diverse platen. De 
leden destijds aanwezig zullen zich ongetwijfeld deze ver
zameling nog wel herinneren, alsmede de vraag van voor
zitter L. van Essen aan ondergetekende (toen de eigenaar met 
zijn collectie vertrokken was), wat ik daar nu wel van vond. 
„Jedermann kann in seiner Fagon selig werden" is de be
kende uitspraak van Frederik de Grote en dat geldt stellig 
voor de Philatelisten, maar gegeven die opzet kon ik moei
lijk anders doen dan de attentie vestigen op meerdere stro
ken en blokken, waarvan de platen niet met de beschrijving 
klopten. 

Strippenverzameling. 

Die collectie te Hilversum gezien is me altijd bijgebleven 
en de herinnermg eraan is langzamerhand identiek gewor
den met de herinnering aan het Amerikaanse boek van 
Hennan „Curacoa", bijgenaamd „Kjoereko", die zijn catalo
gisering doornummerde met paar, strip en blok. 

Ik kan me uitstekend begrijpen dat een verzamelaar alle 
door de catalogus aangegeven tinten wenst te bezitten, dat 
zijn er van nr. l.a tot en met nr 3.c in totaal 28. Stel dat in 
totaal 50 verzamelaars hun verzameling volgens deze zelf 
gestelde norm opzetten, welk getal mij zeer laag voorkomt 
en dat ieder 30 stuks bezit — er zijn zeer veel meer tinten en 
l'appetit vient en mangeant — dan blokkeert dit in totaal 
1500 postzegels, dus ongeveer wat een plater nodig heeft. 

Verder heeft men de verzamelaars met grafische neigingen 
en die voor loupe-werk voelen. Hun vallen de retouches op 
en zij verzamelen dus opvallende retouches, steeds meer 
naar mate zij tegen komen, zonder echter te platen. Mr. De 
Beer geeft in zijn artikel 66 schetsjes zonder de 15 et te be
handelen, het aantal verzamelwaardige bijwerkingen is ko
lossaal groot. Maar stel dat er 30 verzamelaars zijn, die ieder 
60 retouches bezitten (4 per plaat), bij elkaar 1800 postzegels, 
alweer circa het quantum van een plater. 

Schat de verzamelaars die alleen de hoofdnummers 1, 2 
en 3 bezitten o p . , , , zullen we zeggen 1000? Dat is weinig, 
maar 3000 zegels is het kwantum van 2 platers. 

Hoeveel verzamelaars zijn er die alleen nr 1 en nr 2 be
zitten? 2500? Dat zijn dan 5000 zegels, de hoeveelheid waar-
mea 3 platers gelukkig zijn. 

En zo kan men voortgaan. Er zijn verzamelaars voor luxe
stukken, zoals de afgebeelde 5 et plaat III, waarop de ran
den der 4 belendende zegels te zien zijn, ongeveer de kwa
liteit van Berger Levrault, een der oudste Franse verzame
laars, die uit een ongebruikt blok van 9 zegels, het te ver

zamelen middenzegel dermate breed naar alle zijden uit
knipte, dat hij 8 zegels verminkte. 

Ver-ameling van luxe-stukken 

En dan heeft men de verzamelaars van lichtgestempelde 
zegels en van kopvrij gestempelde zegels. En de stempelver-
zamelaars, 10 stempelverzamelaars met 150 stempels elk, 
staat weer gelijk met één plater Dan zijn er de reeds ge
noemde randzegelverzamelaars, voorts de strippen- en -blok
ken verzamelaars; men verzamelt op hele brief, of alle waar
den op het postkantoor van geboortestad en woonplaats, 
etc, etc, etc. 

We kunnen gerust met zekerheid zeggen dat het in totaal 
vastgelegde materiaal in Nederland vele malen dat van die 
paar platers overtreft. En het gekke van het geval is dat die 
platers nauwelijks geïnteresseerd zijn in al die andere ver
zamelingen, met name niet in die opvallende retouches waar
van zij de nummers der zegels uit het hoofd kunnen opnoe
men. Voor de platers gaat het al zeer spoedig om zegels met 
de moeilijker zichtbare kenmerken. 

Vroeger waren de illustraties der veilingscatalogi veel be
ter uitgevoerd en kon men platen naar de afbeeldingen. Zo 
heb ik Nederl. Indië nr 1 in elkaar gezet van fotomateriaal 
en daarbij kunnen constateren dat de postzegels nrs 1 en 2, 
alsmede de blauwe proef, van één plaat gedrukt zijn en niet 
van 2 platen, zoals destijds aangenomen werd. Van Notaris 
Van Koolwijk te Roermond, heb ik stapels doosjes „geërfd" 
met paartjes, strippen en blokken klein formaat foto's emis
sie 1852. Zijn schriften met fotografische plaatreconstructies 
bezit ik nog steeds; alles afkomstig van veilingen vóór zijn 
cood in 1937: philatelistische legkaarten zonder kosten! 

De grote strippen en blokken die in veilingen komen, zijn 
platers te duur, ze zijn trouwens gewoonlijk van de meest 
voorkomende platen, zo niet vaak geheel dezelfde. In de 
catalogus van de 358e veiling Van Dieten vond ik één strip 
5 et plaat II, die van belang was; bij de 10 et II was echter 
niets van mijn gading, ofschoon de nummers accoord zijn en 
de nrs van de platen VllI en IX ook kloppen met de water
merk-theorie. 

Min of meer teleurgesteld over deze bevindingen, ben ik 
begonnen met een oude rot op te bellen op dit gebied. Deze 
was de mening toegedaan, dat de platers niet zo zeer aan bod 
zouden komen, doch dat deze veiling een kolfje naar de 
hand ijas van strippen- en blokkenverzamelaars. Maar nu 
wilde ik toch haring of kuit hebben en belde de heer Van 
Dieten op, die ogenblikkelijk bereid was met de cliché's van 
het schitterende veilingmateriaal dit artikel te illustrereil/ 
waarvoor wij allen hem dankbaar mogen zijn. Ik vroeg hem 
daarna of het de platers waren, die de prijzen opdrijven, of 
niet. De heer Van Dieten hield zich min of meer op de vlakte 
en gaf een omstandig exposé dat dit een theoretische kwestie 
was, omdat de plater veel materiaal vastlegt, maar dit later 
weer in circulatie komt. Allerhande soorten liefhebbers wer
pen zich na deze jaren dan op het materiaal en overbieden 
elkaar. Let wel: allerhande soorten! Ik vroeg of een bekend 
buitenlands plater, die veel materiaal gebruiken kan, op de 
358e veiling veel gekocht had. Neen, die had helemaal niets 
gekocht! Maar, vroeg ik dus weer verder, wie hebben dan 
wel die blokken enz. gekocht? Ja, dat waren de blokkenver
zamelaars geweest, was het antwoord. 

En hiermee menen wij voorlopig dan wel te kunnen vol
staan, ter bestrijding van de onjuiste stelling dat de platers 
de prijsopdrijvers zouden zijn!). 

OUDSTE DATA. 
De heer P. W. Waller heeft in zijn interessante publicatie 

anno 1934 „De eerste Postzegels van Nederland, emissie 1852" 
(uitgegeven door het Nederlandsche Postmuseum, prijs ƒ 1,—) 
opgenomen in de staat van de indienststellingen der platen 
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(blz. 69) ook de oudste data op zegels, per plaat aan verza
melaars bekend. 

Sinds deze data op dergelijke wijze onder de algemene 
aandacht gebracht werden, heeft menigeen natuurlijk ge
tracht naar nog oudere data te zoeken, te meer, omdat tus
sen de datum van indienststelling der plaat en de oudste ge-
bruiksdatum op zegel soms een niet onaanzienlijk tijdsver
schil geconstateerd mocht worden. 

De 10 et plaat V werd in dienst gesteld in „December 1856". 
Oudst bekende datum was 10 Aug. 1857 (Waller blz. 69). In 
1936 werd gevonden een zegel in de bekende zeer lichte en 
vroege druk, als V nr 40 duidelijk te herkennen, met de 
nieuwe recorddatum 22-2-1857. 

In de Speciaal-Catalogus, hierboven reeds genoemd, wor
den ook de oudste data vermeld, die per plaat bekend zijn, 
e€n nuttig en vaak zeer welkom gegeven, dat terecht in de 
tekst werd opgenomen. Na de publicatie van de heer Waller 
zijn de daardoor in de Handelaarscatalogus verouderde data 
evenwel helaas nimmer herzien. Vanzelfsprekend klopt de 
tijdsaanduiding „Januari 1852" voor de eerste platen van alle 
waarden. Maar van de overige 14 platen deugen sedert ja
ren 10 data niet meer, terwijl voor 2 platen per abuis hele
maal geen datum genoemd wordt. Moge in de eerstvolgende 
editie van deze catalogus e.e.a. eens grondig hersteld worden! 

(Noot 1955: Die laatste zin heeft zijn effect niet gemist; 
e.e.a. werd in 1940 grondig door mij herzien. . . . maar is 
thans weer iets verouderd). 

OPLAGEN. 
Het vinden van een aanmerkelijk vroegere eerste gebruiks-

datum voor de 10 et plaat V, zou nog van belang kunnen zijn 
ten opzichte van de oplagen. 

Als oudste partij zegelvellen, gedrukt van de 10 et plaat V, 
nam de heer Waller aan de 400.000 zegels afgeleverd op 5 
Juni 1857 (blz. 71). Maar het gevonden zegel 10 et plaat V 
met datum 22-2-1857 bewijst, dat reeds eerder een afleve-
ling van deze plaat moet hebben plaats gevonden. De aan 5 
Juni 1857 voorafgaande aflevering dateert van 16 December 
1856, toen 500.000 10 ets zegels werden afgezonden. De 10 et 
plaat V werd nu in „December 1856" in dienst gesteld, dus 
het is inderdaad mogelijk dat van de toen juist in dienst ge
stelde plaat V diezelfde maand hiervan nog vellen werden 
afgeleverd in een partij, die overigens kennelijk van de 10 
et plaat IV afkomstig was. De tijdsaanduidmg der indienst
stelling van de 10 et V kan in verband hiermede op een 
„eerste helft Dee. 1856" gepreciseerd worden. 

Van alle afleveringen heeft de heer Waller steeds de plaat 
aangegeven, van welke de zegels gedrukt werden (blz. 71, 72). 
Doch juist alleen van de 500.000 10 ets zegels van 16 Dee. 
1856 is dit niet geschied. De reden hiervan is onbekend en 
zullen we helaas wel nooit meer te weten komen. Maar ter 
plaatse zou kunnen worden ingevuld: „IV + aanvang V". 

Van enig belang, met het oog op een eventueel gewijzigde 
verhouding der oplagen (oplage 10 et IV 2.100.000. oplage 1 
Oct. V 3.650.000 zegels) kan deze gemelde aflevering van 16 
Dec. 1856 echter zeker niet zijn geweest! 

LANG WAS DE WEG.. . . 1908—1939! 
Nu we t.o.v. de kennis der platen zover gekomen zijn dat 

we over details gaan praten, is het wel aardig nog even een 
blik terug te werpen, toen thans circa een halve eeuw ge
leden, de eerste wankele schreden gezet werden, om van het 
niets uitgaande, tot dit resultaat te komen. 

Het was de heer Wilkinson te Gateshead, die begin 1908 
attent werd op verschillende bijwerkingen in de zegelbeel-
den. Zijn grootste vondst was wel een strip van 3 der 10 ets-
zegels, waarvan alle 3 exemplaren de fout „hoorn" vertoon
den (with a similar defect on each stamp, then christened 
„the horn"), hetgeen bewees dat van geen beschadigd zegel
beeld sprake was, maar hiervan een hele plaat moest be
staan en dus ook andere platen. De heer Wilkinson publi
ceerde zijh belangrijke eerste artikel eerst in 1911, hoewel 
hij reeds in 1909 met zijn aangroeiend materiaal exposeerde, 
maar Warren schreef sedert Nov. 1909 regelmatig over onze 

oudste zegels. Dat het hier inderdaad om wankele schreden 
gaat, moge blijken uit enkele aanhalingen. Warren schreef 
bijv. dat men aan de stand der zegels in de blokken (the 
alignment) duidelijk kon zien dat de twee benedenvakken 
van het vel copieën (replicas) waren van de bovenblokken (!) 

Onregelmatige stand (bad alignment) 

(Men beschikte blijkbaar over een heel vel van de zwarte 
karton-proef). De platen waren van slecht metaal, de laat
ste plaat van staal, de andere wellicht van koper (!). Zijn 
vrienden en hij kwamen tot 3 platen voor de 5 et (de huidige 
platen I. III y VI) en 3 platen voor de 10 et (I, VII + VIII, X), 
waaronder zich bevond de plaat met de goed of minder goed 
geretoucheerde hoorn (more or less succesfully worked 
away). 

In Mei 1910 vertelt Warren weer verder; nog steeds gaat 
het om dezelfde platen. De 2e plaat van de 5 et valt op door 
zijn slechte „alignment", vooral in de melkblauwe tint (!). Hij 
doelt hier dus reeds op de 5 et IV. De platen werden bij
gewerkt (touched up) voor het drukken, sleten snel af (be
came easily worn) (!) en kregen dan retouches in de hoeken 
(received retouches in the corners) (!). 

Wilkinson komt dan in 1911/1912 met zijn grote lange ar
tikel en schrijft in Maart 1910 gevorderd te zijn tot 4 platen 
5 et, 7 platen 10 et (waarbij de platen VII + VIII nog voor 
één plaat geteld zijn), maar vermoedelijk nog 2 platen méér, 
benevens 1 plaat voor de 15 et. De 4 W's, R. W. Wilkinson, 
A. J. Warren, die steeds meer geïnteresseerd geraakt en zijn 
Kaapse Driehoeken e.d. gaat verkopen om meer materiaal te 
kunnen kopen, H. Wade, de blokkenverzamelaar van proe
ven en ongebruikte zegels, met W. T. Wilson, de handelaar, 
die veel ter tafel weet te brengen, ontmoeten na uitvoerige 
correspondenties elkaar in 1911 enige malen te Leeds in een 
hotel, waar zij zich tezamen aan de platen wijdden. En als 
Wilkinson in 1912 dan tot de plaatbesehrijving komt, noemt 
hij 6 platen van de 5 et, 10 platen van de 10 et en 1 plaat van 

5 c. plaat 1-VI 
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10 c. plaat 1—X 

de 15 et. Min of meer verwarrend was geweest het feit dat 
de 10 cts-platen IV, V en VI ongeveer gelijktijdig in gebruik 
waren geweest, maar Warren reconstrueerde plaat IV met 
zijn grillige onderlijnen vanaf de Moesmanherdrukken, ter
wijl Wade met zijn enorme blokken en veldelen rode en 
blauwe proeven de reconstructie van plaat V zeer verge
makkelijkte. De 10 cts-platen VII en VIII waren nog niet 
volkomen duidelijk, maar Wilkinson vestigt er de aandacht 
op dat de kromme bijwerkingen van de linker zijlijn op vele 
zegels met de hoorn, nog niet gevonden zijn op zegels met 
geretoucheerde hoorn, die totaal anders opgewerkt zijn en 
Wilkinson acht het daarom waarschijnlijk dat de slechte 
stempel met de fout hoorn voor twee verschillende platen 
diende. 

In Mei 1914 is Warren weer aan het woord. Hij verzamelde 
de emissie 1852 inmiddels op hele brieven, had daardoor de 
retouches, de data en de tinten aan elkaar verbonden, het
geen een belangrijke vergemakkelijking was om de platen 
te leren onderkennen. Warren werd fanatiek t.o.v. de bijwer
kingen, waarvan hij zeer belangrijke vond op de zegels in de 

h.v-' ' tó beroemde Taplmg-collectie in het Britse Museum, welke ver-
ßr . . ^ z a m e l i n g alleen maar op nuance was opgezet. De tijd dat 

men naar het aantal platen zoekt behoort nu practisch tot 
het verleden, het gaat nu om de reconstructie per plaat. Ten 
opzichte van de 10 cts-platen VII en VIII neemt Warren ge
noegen met de erkenning dat er 2 verschillende platen moe
ten zijn geweest, maar animo om ze te gaan reconstrueren 
heeft hij niet. Eerst in 1915 wordt de laatste hand gelegd aan 
deze reconstructies, C. Higlett neemt de plaat hoorn voor zijn 
rekening en de geretoucheerde hoorn wordt onder de voet 
gelopen door. . . . A. J. Warren, die al weer over zijn neder
laag heen is en bovendien nog de plaat IX reconstrueert. 
Door gebrek aan extra brede randzegels was het dus Warren 
die de vakken van de platen VIII en IX hun verkeerde op
stelling gaf. Wie plaat III reconstrueerde wordt nergens ge
zegd, hoewel deze in 1915 zijn geheimen nog niet had prijs 
gegeven. 

Twee open plekken in de benedenvakken van de 5 et II en 
de 10 et II bleven tenslotte over en Warren schreef dat hij 
eerst eens flink op adem moest komen (to take a long breath) 
alvorens verder te kunnen gaan. Warren overleed echter 17 
November 1930 op 83-jarige leeftijd, zonder hiermee tot een 
einde gekomen te zijn, na in 1928 aan de heer Van Nifterik 
zijn beroemde verzameling verkocht te hebben, thans eigen
dom van het Postmuseum. 

Zoals ik reeds schreef gelukte het mij de 10 et plaat II in 
1937 te reconstrueren, maar ofschoon voorzien van 100 ver
schillende zegels 5 et plaat II en de resterende zwakke plek 
gevuld met zegels corresponderend met de watermerk
theorie, kwam ik door gebrek aan paren dezer plaat, ook in 
vertikaal verband, nimmer tot een absoluut zekere plaat
reconstructie. 

En daarom doet het me des te meer genoegen van Mr de 
Beer, na het afdrukken van het eerste artikel in het April-
nummer te hebben mogen vernemen, dat het hem en de heer 
Stuck na een 3-jarige correspondentie gelukt was, kort voor 
de 2e wereldoorlog, de laatste struikelblokken in de beide 
platen I te hebben mogen overwinnen! 

AANVULLINGEN, OPMERKINGEN, CORRECTIES. 
Handelaarscatalogus 1955. 

Alle 3 waarden zijn thans bekend met stempel 1 Januari 
1852. De 5 et plaat II is bekend sedert December 1853, de 5 
et IV sedert eind December 1858, de 10 et VI sedert Septem
ber 1860, de 10 et X sedert November 1862. 

In de 5e editie catalogus 1938 was geen rekening gehou
den met de wisselingen voortvloeiende uit de watermerk
theorie, maar in de 6e editie van 1940 werd dit hersteld en 
de juiste nummers in tekst en tekening opgegeven. Sinds
dien werd de catalogus zonder deze afbeeldingen en num
mers uitgegeven. In totaal werd de uitgebreide tekst dus 2 
keer opgenomen: één maal foutief en één maal goed. De 
Ned. Vereniging v. Postzegelhandelaren zou de philatelis
tische wereld verplichten nogmaals een juiste opstelling in 
uitgebreide uitgave te willen verstrekken, want vooral in 
Amerika zit men hopeloos in de knoop. En als deze uitgave 
dan toch verschijnt, wat we zullen hopen, dan ware het ge
wenst de zo sterk uiteenlopende Warren vlekjes eens foto
grafisch af te beelden. Hoeveel vragen mij gesteld zijn over 
die onbegrijpelijke „haaltjes" — vooral dat vliegende vogel
tje van plaat VIII — zou ik niet weten te zeggen. Tot zo lang 
moeten we het dan maar doen met mijn afbeeldingen in de 
Mebus-catalogus 1932 t /m 1935, ook al nauwelijks meer te 
vinden. 

Artikel Mr. de Beer, Maandblad 1955, blz 2-7. 
Er waren twee „stempelsnijders": J. P. Menger en D. van 

der Keilen, die samen steeds hun declaratie indienden, to
taal ,/ 120,— per plaat. Toch deden zij verschillend werk, 
want Menger rolde de stempel in, in de zacht stalen plaat en 
wordt steeds weer opnieuw als „de vermenigvuldiger" aan
geduid. Van der Keilen moet dan dus de platen hebben bij
gewerkt. Terecht merkt Mr. de Beer op dat de 10 et I wel 
door 2 personen bijgewerkt schijnt te zijn; dat waren de 
Belgische werktuigkundige, instructeur-retoucheur èn Van 
der Keilen, die zijn eerste lessen in practijk bracht. 

De 3 platen 5 et I, 10 et I en 15 et I werden door Wiener 
en zijn werktuigkundige, wiens naam niet genoemd wordt, 
in de tijd van 14 dagen vervaardigd, ingeperst en bijgewerkt. 
Waller neemt blz. 15 aan dat Wiener geheel alleen uiterst 
nauwgezet de gehele plaat 5 et I verzorgde, terwijl de beide 
andere platen wat slordiger door de werktuigkundige wer
den uitgevoerd. Ook Menger was hier dan van de partij, 
maar kan in 1851 nooit ver genoeg geweest zijn om zelf een 
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plaat te maken. De eerste plaat van J. P. Menger zou de 10 
et II geweest zijn, waarvan de kosten in zijn kwaliteit van 
leerling-stempelsnijder nimmer gedeclareerd werden (Wal
ler, blz. 31). De 5 et II was de eerste officiële plaat van Men
ger: „Inmiddels strekt het ons tot een waar genoegen aan 
Uwe Excellentie te kunnen mededeelen, dat in het afgeloopen 
jaar door de Stempelsnijder I. P. Menger met de vermenig
vuldigingsmachine eene nieuwe plaat voor de blaauwe post
zegels is vervaardigd, welke sinds de maand September j.l. 
is in gebruik gesteld, volkomen aan de verwachting voldoet 
en ons de bekwaamheden van dien ijverigen kunstenaar doen 
hoogschatten", enz., e.e.a. uit het Jaarverslag Munt-College 
over het kalenderjaar 1853. 

Deze plaat 5 et II werd dus in Sept. 1853 in gebruik ge
steld, maar de eerstvolgende aflevering van „blaauwe" ze
gels vond 6 December 1853 plaats. De 5 et II kan dus niet 
eerder voorkomen dan in de reeds genoemde maand Decem
ber 1853. Zie ook Waller blz. 71, die als oudste bekende da
tum 17 Januari 1854 opgeeft, blz. 68. 

De 5 et plaat V is bijgewerkt door Van der Keilen, wiens 
aandacht zich ook bij andere platen nogal eens verplaatst: 
soms heftig in de linker bovenhoeken werkt, om dan eens
klaps weer de rechter onderhoeken onder handen te nemen, 
linker zijlijnen, of anderszins. 

Mr. de Beer vraagt zich af of het hoorntje op het voor
hoofd van ieder zegelbeeld bij de 10 ets plaat VII de oorzaak 
geweest is van de spoedige afkeuring der plaat, dan wel de 
vele kleurpuntjes op de zegels, m.a.w. de corresponderende 
putjes in de plaat. Om deze laatste reden werd de plaat in
derdaad afgekeurd. De Controleur, Mr. J. C. P. van Heecke-
ren van Brandsenburg schreef 5 Juli 1861 aan het Muntcol-
lege „aan Z.E. den Minister van Finantiën de magtiging te 
willen aanvragen, tot het doen vervaardigen van eene nieuwe 

(Vervolg van Maartnummer blz. 70). 

Postale Organisatie. 
Nadat Sumatra niet meer onder Singapore ressorteerde en 

Padang als centraal punt uitviel, kwam Tapanoelie te res
sorteren onder de Kita Soematera Yubin Kanri = Noord Su
matra Postinspectie te Medan. 

De enquête medio 1944, om te controleren hoe lang de post 
er over deed vanuit Fort-de-Kock naar de verschillende 
postkantoren op Sumatra, levert voor Tapanoelie interes
sante bijzonderheden. Voor de plaatsen op het vaste land van 
Sumatra varieerde de tijdsduur van 3 tot 10 dagen, al naar 
gelang de plaats korter of verder van Fort-de-Kock verwij
derd was. Zodra wij echter komen tot de langs de kust lig
gende eilanden, krijgen wij de volgende gegevens: 

Goenoengsitoli, Nias 53 dagen. 
Telokdalam, Nias 19 „ 
Poeloetello, Batoe-eilanden 55 „ 

De kaarten voor Goenoengsitalo en Poeloetello werden 
1-8-1944 gepost, die voor Telokdalam 1-7-1944, dus vermoe
delijk was er in Juli vlugger scheepsverbinding dan in 
Augustus. Hoe het ook zij, de verbinding tussen het vaste 
land van Sumatra met deze eilandengroepen was onregel
matig en belemmerde een vlotte postverbinding, en kennelijk 
was er geen geregelde verbinding met prauwen (inheemse 
zeilboten). 

Over de intensiteit van het gebruik der postkantoren be
schikken wij slechts over zeer vage gegevens. In Maart/April 
1944 te Sibolga was het aantal verwerkte post- en telegra
fische post-wissels 20 è 30 per dag; voor Pangoeroeran was 
dit cijfer begin 1945 van 2 tot 5 per dag, maar Pangoeroeran 
is een veel kleinere plaats dan Sibolga. 

Poststempeis en gebruikte jaartellingen. 
In Tapanoelie gebruikte men aanvankelijk de Christelijke 

jaartelling; de laatst bekende afstempelingen hiermede zijn 

dienstplaat voor de Postzegel è 10 cents, en dat wel uithoofde 
van den slechten toestand waarin zich de plaat voor die Post
zegels bevindt, welke in het begin der maand Mei 1.1. in 
dienst is gesteld. Op de oppervlakte daarvan vertoonden 
zich namelijk, al spoedig na het in dienst stellen, kleine gaat
jes en vlekken, en zulks neemt van dag tot dag toe, zoodat 
het sedert eenigen tijd reeds zeer duidelijk op de afdruk
ken merkbaar is en het zeer te betwijfelen valt, of met de 
tegenwoordige plaat gedurende dit jaar het noodige aantal, 
ik wil niet zeggen goede maar slechts ter naauwernood vol
doende afdrukken zal kunnen worden vervaardigd", enz. 

De auteur verzoekt mij tenslotte de fouten bij de afstem
pelingen genoemd te willen corrigeren, maar wij geloven dit 
punt veilig aan de heer Van der Willigen te kunnen over
laten. 

Boek P. W. Waller 
De aflevering ad 500.000 10 cts-zegels per 16 December 

1856 is van plaat IV, met een aanvang van plaat V; de 100.000 
5 ets zegels van 16 Juni 1862 bestonden vermoedelijk uit een 
restant van de plaat V. 

Eigen artikel, 1955, blz. 82 
Hier staat „grote kliek" en dit moet zijn „oude kliek". Dit 

alleen voor de goede orde, waardoor de zin begrijpelijker 
wordt. 

idem 1932 Philatelist, blz. 8 en 13 
De afleveringen in 1851 gedaan zijn voor de 3 waarden als 

volgt: 5 et 100.000, 10 et 125.000, 15 et 75.000. De oplagen zijn 
ter plaatse hoger opgegeven, doch deze aanmaak werd reeds 
in de afleveringen van 1852 ingeteld. 

Sibolga 5-8-1942 en Padangsidempoean 11-8-1942. Na die data 
komt op een heel enkele uitzondering na. alleen de Sjowa-
jaartelling voor. Deze enkele uitzondering beperkt zich tot 
het aanbrengen van de datum met de hand, waarbij dan de 
Sumera-tijdrekening gebruikt werd. De postbeambte in Por-
sea had kennelijk moeilijkheden met zijn afstempelingen, 
want wij komen de volgende afstempelingen tegen' 
A. Langstempel, datum bijgeschreven 31.1.2604 = Sumera-

tijdrekening. 
B. Rondstempel, datum bijgeschreven 22.5.03 = Sumera-

tijdrekening. 
C. Rondstempel, datum bijgeschreven 1811.21 = Sjowa-

tijdrekening. 
Bij B en C was de stempeling in de datumbalk niet ge

bruikt, doch de man had de datum met inkt ingevuld. 
De postbeambte in Sibolga had op een gegeven ogenblik 

eveneens soortgelijke moeilijkheden; wij hebben een afstem
peling 3-2-19, en uit de andere stempels blijkt dit te zijn 
3-2-1944. De juiste afstempeling had moeten zijn 19-2-3 = 
Sjowa-tijdrekening. 

Het gebruik der poststempels loopt qua soorten geheel pa
rallel met Atjeh, hoewel de vroegst bekende data hier en 
daar wel verschil tonen, doch dit kan verklaard worden door
dat van het ene gebied meer of minder voor de verzamelaars 
beschikbaar is dan van het andere gebied. Voor Tapanoelie 
krijgen wij de volgende opstelling: 
Laatst bekende afstempeling met Hollands rondstempel: 

1 A Sibolga, 2-8-1943. 
2 A Sipirok, 6-1-1944. 

Vroegst bekende afstempeling met Japans rondstempel: 
8 A Poeloetello, 8-7-1943. 
8 C . . . . Porsea, 17-8-1943. 
8 E . . . . Porsea, 29-10-1943. 
8 G . . . . Sipirok, 8-5-1943. 
9 A Padangsidempoean, 4-1-1944. 
9 C . . . . Sipirok, 2-1-1944. 

DE JAPANSE BEZETTING VAN TAPANOELIE 
samengesteld door De Vereeniging „DAI NIPPON IN ONZE OOST" 
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Van Goenoengtoewa is onder da tum 7-11-1942 een afstem
peling bekend, welke voor het oog onder 4B gerangschikt 
moet worden. Waar volgens toenmalige piost-ambtenaren di t 
een onmogelijkheid moet zijn, daa r stempels 4B daar niet 
aanwezig waren, wordt met deze vermelding volstaan. 

We zullen met een verdere onderl inge vergelijking met de 
stempels van Atjeh wachten, to tdat we ook de Oostkust van 
Suma t r a hebben bekeken; dan kunnen de drie gebieden, 
welke onder de Kita Soematera Yubin Kanr i ressorteerden, 
in onderl ing verband bekeken worden. 

Naast de rondstempels, treft men in Tapanoeli eveneens de 
langstempels aan, w a a r v a n de laats t bekende afstempeling is 
Sipirok, 20-7-1945, dus pract isch tot het einde van de bezet
t ing toe. 

Voorts het ovale stempel 5C — deze komt in twee ui tvoe
r ingen voor, ten eerste zwar te let ters op een wi t te grond, 
zoals onder 5C afgebeeld in ons Maandblad No. 308 van 
Apri l 1950, en daarnevens wi t te le t ters ui tgespaard tegen een 
zwar te achtergrond, welk stempel wij 5E zullen noemen. 

Voor de in Tapanoelie bekende, her inneringsstempels 
wordt verwezen naar het Nederlandsch Maandblad van No
vember 1953; opvallend is, da t slechts twee stempels bekend 
zijn, en wel van Padangsidempoean en Taroetoeng. Pract isch 
zeker kan worden aangenomen, dat dergelijke her inner ings
stempels even kwistig gebruikt zijn in Tapanoelie als elders, 
m a a r kennelijk is er heel weinig van bewaard gebleven. 

Tabel van bekende vernietigingsstempels, enkele categorieën 
zegels en Dai Nippon-opdrukken. 

Plaats 

Balige 
Baros 
Batangtaro 
Goenoengsitoli . . . . 
Goenoengtoewa . . . 
Kotanopan 
Moearasipongi . . . . 
Natal 
Padangs idem poean 
Pangoeroeran 
Penjaboengan 
Poeloetello 
Porsea 
Siboga 
Siborongborong . . . 
Sidikalang 
Sipirok 
Taroetoeng 
Telokdalam 

3 4 

X X 
X X 
X X 

X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 

10 12 13 14 15 

Index: 
1 = Langstempels 
2 = Ovale St. 5C en 3E 
3 = Hollandses!. IA of 2A 
4 = Japanse st. 8A of 8C 
5 = Japanse st. 8E of 8G 
6 = Japanse st. 9A of 9C 
7 = Japanse postzegels. 
8— Mataya postzegels. 

9 = 10 c Kon. m. enkel vlag-opdr. 
10 = 3 c cijfer met vlag en Dai 

Nippon in kastje. 
11 = 3 c danser idem. 
12 = Opdruk Dai Nippon zo. kastje 
13= Dai Nippon in zwart kastje. 
14= Dai Nippon in rood kastje. 
13= Dai Nippon in violet kastje. 

Het vorenstaande geeft aanleiding tot de volgende aan te 
kening. Wij zijn in het bezit van een brief van het pos tkan
toor te Siboga, gedateerd 29-8-2603 (Sumera-t i jdrekening!) , 
waarbi j 7 series 'ä 12 stuks portzegels worden toegezonden 
aan wijlen de heer Soetan Maharadja op Medan; wij weten 
w a a r vermoedelijk één van deze series zit, doch de andere 
zes zijn niet te t raceren. Een gelijksoortige brief, gedateerd 
15-2-2603 adviseert 40 s tuks elk, van zegels van 3, 4, 5 en 
7% cent; één stel blokken van vier zijn ons bekend, doch 
w a a r de andere 36 stuks van elke waarde zitten is ons on
bekend. Hiermede wordt nogmaals aangetoond, dat nog veel 
mater iaa l buiten de mogelijkheid van onze beoordeling valt. 

I n Tapanoelie treffen wij eveneens een v ie rkan t s tempel 
aan , gelijk onder Atjeh ook gerappor teerd; afmetingen ± 

38 X 38 mm violet en als teks t : Stempel van de Chef van het 
bijkantoor van het Mili taire Bestuur , district Tapanoeli. Het 
was aangebracht op een postwissel, niet als verniet igings-
stempel, doch zo maar op de achterkant . 

In Tapanoelie maken wij voor het eerst melding van s tem
pel 13 D. Deze lijkt enigszins op het Nederlandse bes te lkan-
toor-stempel 5 A. De juis te bijzonderheden van dit stempel 
zijn: middellijn buitencirkel plm. 26 mm, binnencirkel plm. 
6Vz mm, opgevuld met vert icale strepen met ter weerszijden 
een kleine vijfpuntige ster. Onder staat Yübinsyo = Militair 
Postkantoor, boven de p laa t snaam in Katakana-schri f t tekens. 
Een dergelijk stempel is bekend van Pintoepadang, met als 
tweede afstempeling het dichtbij gelegen postkantoor P a 
dangsidempoean 18-11-194.1 of 1944 (stempel 8A). Het lijkt er 
op, dat deze stempels 13D paral le l lopen met de Nederlandse 
s tempel 5A, doch er wordt over onvoldoende mater iaal be 
schikt om dit met zekerheid te zeggen. 

Ook van Salak is dit s tempel 13D bekend. 

Censuurstempels: 

In Augustus 1942 treffen wij reeds in verschillende p laa t 
sen het kleine censuurstempel aan met twee let ter tekens, 
afmetingen plm. 14 X 21 mm; alleen wat Padangsidempoean 
betreft zien wij met afstempelingen 11-8-1942 en September 
1942 het censureren aangemerk t met een rode let ter C, a a n 
gebracht met rood potlood of rode inkt, en geen stempel. 
Iets dergelijks treffen wij aan bij een poststuk uit Sibolga 
28-8-1943, waarop in rood GESTEMPELD is C 9. 

Het stempel, tot dusverre aangeduid als No. 2 met de dr ie 
Japanse karakters Ken Etsu Zumi = Reeds gecensureerd 
met daaronder een paraaf (hier geen nummer) treffen wij 
aan in de afmetingen plm. 40 X 15 mm, dus iets breder dan 
in Atjeh. Het ons bekende gebruik vindt plaats in Jul i / 
Augustus 1944. 

Het stempel No. 3 treffen wij practisch overal in het ge
bied aan; het eerste gebruik schijnt te liggen in het begin 
van 1943. 

Later komt men het s tempel No. 4 tegen, dus met enkel 
de indicatie Sumatra , zonder p laaa tsnaam als bij stempel 
No. 3. Het gebruik hiervan begint, of liever gezegd treffen 
wij voor het eerst aan, in Maar t 1944. 

Het ronde stempel van de mil i taire censuur zijn wij in Ta 
panoelie nog niet tegengekomen, hoewel aangenomen moet 
worden, dat een dergelijk s tempel ook in dat gebied in ge
bru ik is geweest. 

In het algemeen kan dus gesteld worden, dat de censuur
stempels in Tapanoelie grotendeels parallel lopen met die 
aangetroffen in Atjeh. Maar daa rnaas t treft men in Tapa
noelie verschillende „zelfstandige" censuurindicaties aan; wij 
noemden hierboven voor Padangsidempoean en Sibolga het 
aanbrengen van de let ter C in rood en wij vermelden nog de 
volgende ons bekende s tempels : 

a. Balige 12-5-1944: Afmetingen stempel plm. 46y2 X 14y2 
mm. Het eerste deel, lang 32 mm, vermeldt het Maleise 
woord Dipreksa = onderzocht, terwijl het tweede deel een 
J a p a n s naamstempelt je toont. 

b. Sidikalang 6-4-1944: een stukje papier is opgeplakt, 
waarop met rode schri jfmachineletters is getikt Soedah d i 
preksa = reeds onderzocht, met er overheen een Japans 
naamstempelt je . 

Het is dienstig hier te r plaatse nog op het volgende te w i j 
zen. Uit de gebruikte censuurs tempels kan geconcludeerd 
worden, dat in een der eerste maanden van 1944 instructie 
werd gegeven, geen p laa t snaam meer in die stempels op te 
nemen (overgang van s tempel 3 op stempel 4). Hetzelfde 
effect bereikte men met de hiervoor geciteerde voorbeelden 
a en b , alsmede met s tempel No. 2. 

iiiiiiiniimiiirttiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii imimiiiiiniimiiii 

Wordt philatelist en sluit 

U aan bij een bij dit Maandblad 

aangesloten vereniging 

ittiiiiiitiiiiiiiiiitHiiiim 
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Daarnaas t t r e i t men nu en 
dan posts tukken aan, waarbi j 
in het verniet igingsstempel 
zowel de p laa t snaam (bo\en) 
als de indicatie Sumat ra en 
Tapanoelie (onder) met een 
zwar te veeg onleesbaar zijn 
gemaakt . Met veel moeite h e b 
ben wij een dergelijke afs tem
peling geïdentificeerd als 
Goenoengsitoli (Nias), 25-5-
1944. De mogelijkheid wordt 
geopperd, da t het weglaten 
van de p laa t snaam resp. het 
onleesbaar maken daarvan , 
verband zou kunnen hebben 
gehouden met geallieerde 

commando-ra ids op de Noordwestkust van Sumatra , of 
andere oorlogsomstandigheden. 

De verschil lende censuui stempels treffen wij aan in de 
kleuren violet, rood en zwar t . 

Briefkaarten. 
Wij kennen in dit gebied de br iefkaar ten van het voor

malige Ned. Indische Gouvernement , 3 % cent karbouw, het 
zegelbeeld overgedrukt met een vlag, met een vlag en Dai 
Nippon in kast je gecombineerd, en verder met enkel Dai 
Nippon in kastje. Deze kas t jes -opdrukken zijn hierbij steeds 
violet. 

Posthladen. 
Hiervan zijn exemplaren bekend, waarbi j het zegelbeeld is 

overgedrukt met Dai Nippon in kastje, violet. 

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE ZEGELS VAN T A P A N O E L I E 
uit de verzamelingen van de heren Ricardo, Stibbe en Kuiper. 

Kreisler 
7.W. 

Kreisler 
m.w. 

Cijfer 
Danser 

Kreisler 
z.w. 

Kreisler 
m.w. 

Koningin 

Groep 

(pint), 

(kl.g.) 

I et 
3 et 
3% et 
1 et 
2 et 
2% et 
3 et 
4 et 
5 et 
2% et 
3 et 
4 et 
5 et 
71/2 et 

25 et 
40 
50 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
ƒ 5 
lO-I 
10-11 
15 et 
17% et 
25 et 
30 
40 
50 
60 
80 
/ 1 
ƒ 2 
ƒ25 

A 

Groep 
2 

A B 

Groep 
3 

A B 

Groep 
4 

Groep 
5 

C A B C 9 10 12 13 14 15 17 

A A B B 

Verklaring der tekens: 
Groep 1: hor. fijn 

„ 2: „ grof klein 
„ 3: „ „ middel 
„ 4: „ „ groot 

5: vert. „ 
6: Dai Nippon zonder kastje, rood 
7: „ „ „ „ , violet 
&: .. ., .. ., , zwart 
9: „ „ met „ , rood 

10: „ ., „ „ , violet 

11: 
12: 
13: 
14: 
15 

Dai Nippon met kastje, zwart 
oranje 
violet, dubbel 

Mol. 
viol. 

1 zwart 
1 mag. 

16: handstempel T-balk 
17: maehinale opdruk T-balk. 
x: gebruikte zegels 
k: kopstaand 
o: welwillendheidsatstempeling 

kx: gewoon en kopstaand 
Ongebruikte zegels zijn door de schrijver niet opgenomen. 

A: oranje j 
B: rood > zie tekst 
C: purper/magenta); 
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Japanse zegels 

3 sen 
5 „ 
5 „ 
8 „ 

10 „ 
20 „ 
25 „ 
30 „ 

cat. 
no 

4 
5 

19 
8 
9 

10 
11 
12 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

+ 
10 

X 

X 

X 

X 

-r 
11 

X 

X 

Malaya zegels: 

Straits . . . 

Perak . . . 
Pahang . 

• 

5 et 
10 et 
15 et 
40 et 
50 et 
S 1 
15 et 
10 et 
10 et 

cat. 
no 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

10 
11 
12 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

9 

X 
X 

+ 
10 

X 

X 
X 

X 

+ 
11 

X 
X' 
X 
X 

" 

Vervalsingen. 
Deze zijn in vrij ruime mate voorhanden, en herhaaldelijk 

beschreven in de Periodieke Publicaties van Indonesië Nos. 
1/3. De vervalsingen kunnen vrijwel steeds onderkend wor
den, doordat ze meestal een veel te nette afdruk vertonen, 
en de kleuren te fel zijn. Waar er van dit gebied voldoende 
postaal gebruikte zegels beschikbaar zijn, mag de raad ge
geven worden hoofdzakelijk dergelijke exemplaren in de 
verzameling op te nemen en het ongebruikte goed groten
deels ter zijde te leggen. 

Voorts wordt er op gewezen, dat er van Medan 20-8-13 
een vals stempel 9D bestaat, dat is aangetroffen op valse 
vlag-opdrukken van Tapanoelie. 

Enschedé 

Kolff 

21/2 et 
31/2 et 
71/2 et 

.10 et 
25 et 
30 et 
40 et 
5 et 

15 et 
20 et 
40 et 
f 1 

A 

X 

9 

k 

10 

X 

X 

X 

11 

X 

A 
+ 
10 

X 

A 
+ 
11 

X 

X 

X 

B 
+ 
10 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

B 
+ 
tl 

X 

Port en praetisch alle „welwillendheidsafstempelingen" of „frankering 
bij abonnement"? 

Literatuur. 
De tot dusverre bekende literatuur over deze bezettings

zegels loopt geheel parallel met hetgeen daarover reeds werd 
gepubliceerd onder Atjeh en Djambi, waarnaar kortheids
halve wordt verwezen. Hieraan wordt toegevoegd het maand
blad van de Nederlandse Vereeniging No. 315 van Novem
ber 1950. 

TENTOONSTELLINGEN 
HET NEDERLANDSE POSTMUSEUM. 

Het museum aan de Zeestraat 82 te 's-Gravenhage, heeft 
een nieuwe afdeling in voorbereiding, welke na beëindiging 
van de lopende expositie „Oude Brieven en Postmerken" zal 
worden geopend. Deze nieuwe uitstalling is gewijd aan de 
werkzaamheden op de grote postkantoren. In een historisch 
overzicht wordt getoond hoe de steeds wassende brieven-
stroom grote problemen heeft geschapen bij de dagelijkse 
sorteerarbeid. Maquettes met honderden figuurtjes laten 
zien, hoe deze arbeid tegenwoordig is georganiseerd. Het 
hoogtepunt wordt gevormd door een echte transorma-brie-
vensorteermachine welke de post automatisch over 160 vak
ken verdeelt. De machine wordt zodanig opengewerkt, dat 
belangstellenden in de werktuigbouw een duidelijk inzicht 
in de werking ervan kunnen verkrijgen. Op gezette tijden 
zullen demonstraties worden gegeven. N. 

INTERNATIONALE PHILATELISTISCHE 
TENTOONSTELLING HELSINKL 

Juli 1956. 
EXPOSICION FILATÉLICA INTERNACIONAL 

CENTENARIO ESTAMPILLA ARGENTINA. E P I C E A . 
Augustus 1956. 

Ook voor deze 2 tentoonstellmgen heeft men ondergete
kende-verzocht het Commissariaat-Generaal voor Nederland 
op zich te nemen, aan welk verzoek gevolg is gegeven. ' 

Hoewel ondergetekende wel van plan is de tentoonstel
ling te Helsinki persoonlijk te bezoeken, is het nog niet ze
ker, dat ondergetekende naar Buenos Aires zal gaan. 

Gegadigden die op bovengenoemde tentoonstelling willen 
exposeren, wordt verzocht hiervan kennis te ge,ven, opdat 
t.z.t. inschrijfformulieren en propagandamateriaal worden 
toegezonden. 

WESTROPA. 
Voor deze van 14—18 September 1955 te Düsseldorf te hou

den internationale philatelistische tentoonstelling is onder
getekende aangezocht als Commissaris-Generaal in Neder
land op te treden. 

Verzamelaars die op WESTROPA willen exposeren, wordt 
verzocht hiervan kennis te geven, opdat ondergetekende voor 
toezending van het gewenste aantal inschrijfformulieren en 
propagandaboekje 1 kan zorgen. 

Hoewel ondergetekende persoonlijk naar Düsseldorf gaat 
en dus kan zorgdragen voor het vervoer naar en van de 

Wcstropa, hoopt ondergetekende, dat de Nederlandse inzen
ders persoonlijk deze tentoonstelling zullen bezoeken en dus 
zelf voor het vervoer van hun inzendingen zullen zorgen. 

De kaderhuur voor WESTROPA bedraagt D.M. 6,— per 
kader en D.M. 4,— per door de Jury te beoordelen album. 

PRAGA 1955. 
10—25 September 1955. 

Ook voor bovengenoemde tentoonstelling zal ondergete
kende als Commissaris-Generaal voor Nederland optreden. 
Er bestaat echter grote kans, dat Praga 1955 niet door onder
getekende persoonlijk zal worden bezocht, waardoor dus 
eventuele inzenders persoonlijk voor de verzending naar 
Praag zullen moeten zorgdragen. 

Gegadigden kunnen inschrijfformulieren en propaganda
boekje bij ondergetekende verkrijgen. 

De kaderhuur bedraagt Kcs 15,— per kader en Kcs 20,— 
per door de Jury te beoordelen album. 

JAN POULIE, de Lairessestraat 46, Amsterdam (Zuid). 

N I E U W E U I T G I F T E N 
(Nagekomen meldingen) 

TSJECHO-SLOWAKIJE. 
Ter gelegenheid van het Internationale Muziekfestival 

„Voorjaar te Praag 1955" had de uitgifte op 12 Mei j.l. plaats 
van 2 postzegels, ontworpen door prof. Karel Svolinsky en 
gegraveerd door Jindra Schmidt. De druk geschiedde door 
de Drukkerij der Posterijen te Praag in gecombineerde plaat-
en rasterdiepdruk in vellen van 50 zegels met beeldmaat 
23 X 30 mm. Het zijn: 
30 h. zwart op blauwachtig, meisje met viool en vogel; 
1 Kcs. zwart en roseachtig, meisje met een tokkel-instrument. 

De eerste dag-enveloppe werd ontworpen door Svolinsky 
voornoemd en gegraveerd door Jaroslav Goldschmied. 

Ter gelegenheid van de 3e Handels Bond der Revolution-
naire Beweging (ROH) verschenen op 23 Mei jl. 2 postzegels 
ontworpen door Bohumila Dolezalové. De laagste waarde 
werd gegraveerd door Bedrich Housa en de hoogste waarde 
door Bohdan Roule. De plaatdruk geschiedde eveneens in 
bovengenoemde drukkerij in vellen van 50 zegels en gelijke 
afmeting als boven. 

De waarden zijn: 
30 h. violet, ijzergieter 
45 h. groen, boer en boerin 

De eerste-dag enveloppe werd ontworpen door Roule voor
noemd en gegraveerd door Jaroslav Goldschmied. 



Ter overname gevraagd: 
Belangrqke collecties, al of met gespecialiseerd, in het 
buzonder van Nederland & Overzeese Roksdelen 
Partijen series en losse betere exemplaren 
Klassieke zegels, uitsluitend in byzonder mooie kwaliteit 
Oude Brieven van de Gehele Wereld met mooie fran
keringen, etc etc 

Indien U verkoopplannen hebt, bedenkt U dan, dat wxs 
gaarne bereid z^n ook voor Uw collectie, mits goed 
onderhouden en van mooie kwaliteit, een werkelvjk 
goede prys te betalen Stelt U zich m verbinding met 

Postzegelhandel M. D. POST M A 
LEEUWARDEN — Beëdigd Taxateur 

Uniabuurt 14 Telefoon 7028 

Geen wachttijd' Vlotte afwikkeling tot elk bedrij' 

NED INDIË 
»331 332 
CURACAO 
»12 
»73 

73 
•74 

74 
74b 

»99 
146 

»153 157 
■'164 167 
»168 177 
»168A 174A 
■'ISJ 184 
»206 208 

SURINAME 
202/05 Lp 
»Luchtp 23 

BLOKKEN VAN VIER 

2, 5 Gulden 

2'h Gulden 
1 cent 
idem gebruikt 
5/12'/i cent 
idem gebruikt 
ld 2 X I, 2 X II 
35 cent 
21 et gebruikt 
1 5 cent Ind dr 
Kon familie 
6 50 cent 
12'/! 35 et (12'/2) 
Niwin 
Jub 1499 1949 

23 Rode Kruis cpl 
5/10 cent R Kr 

»Luchtp 27/8 R Kruis cpl 

Levering zolang voorraad strekt 

J. K. RIETDIJK 
Franco 

n.v. 
Telefoon 11 70 20 — Giro 420875 — 

boven 
. 

Lange 

Cat 
ƒ 4 0 -

F S -

DEI 
Poten 

, 60,— 
, 10 — 
, 8,— 
, 10— 
, 7,— 

35,— 
, 12,— 
, 16,— 
, 12,— 
, 560 
, 22 40 
, 78 — 
> 7,— 

8 — 

, 90 — 
20 — 

, 8,— 

Prijs 
ƒ 2 4 , -

. 40,— 

., 6,— 

.. 4,75 

., 6,— 
• 4,— 

20,— 
, 7 50 

, 11,— 
, 8 — 

, 3 60 
, 1 4 — 
, 50,— 

6 — 
„ 5 — 

„ 66,— 
„ 13,— 
, 5 — 

1 HAAG 
15A 

W.H.EECEN POSTZEGELHANDEL - BUSSUM 
Tel 6288 - Kapelstr 15 - Giro 451627 

Wö hebben voor het nieuwe seizoen weer vele 
nieuwe boekjes gereed (billuke prezen) 

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 Kolomen - Brazilië enz 

m M A C - H 1 . MIM zqn onze zeer laag uitgepr^sde 
boekjes van Scandinavië, waarin uitsluitend prima 
zegels zyn verwerkt Hieruit is voor iedere ver
zamelaar keuze te maken 
Eveneens boekjes van Duitsland ook na 1945, 
België, Frankrgk, Rusland en Roemenie 
Vraagt vrobl^vend een zending aan 

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 — Telefoon 3018 

TÊ KOOP 
GEyRAAGD 

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

1 a UITgezochte tegen dagprijs 
b O N uitgezochte tegen dagpri|S 

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

M. J. A. V A N DER HAAGEN ■ DEN HAAG 
Van Lennepweg 67  Telefoon 550454  Tel adres „Haagphil' 

1 

Bijzondere Gelegenheid! 
SURINAME 1945 

WELDADIGHEID N A T I O N A A L 
STEUNFONDS 

Complete serie ONgebruikt 

no's 214/219 slechts f . 5 . 

Postzegeihandel 
G. Keiser & Zoon N.V. 
PASSAGE 2527  DEN HAAG — GIRO 4262 

w,, i| verzoeken onze adverteerders 
beleefd doch dringend de tekst voor 
advertenties steeds uiterlijk de Ie van 
de maand te willen inzenden 

Wij kunnen met garanderen, dat annon

ces die daarna binnenkomen, nog in 
het nummer van die maand kunnen 
worden opgenomen 

De Administratie. 
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Bank: Amsterdamsche Bank Haarlem 

Koell 
tjoek oekema VEILT OP 5 JULI A.S. in 

AMICO — DEN HAAG 
NIEUWSTRAAT 30 

'.s middags 1.30 uur 
NEDERLAND EN OVERZEESE RIJKSDELEN 
JAPANSE BEZETTING 
met GROTE RARITEITEN 
EUROPA — OVERZEE 
w.o. U5.A.! 

's avonds 7.15 uur 
LANDENVERZAMELINGEN veel modern! 
RESTANTEN 
ENGROS etc. etc. 

VEILINGCATALOGUS WORDT IN GROTE OPLAGE 
VERZONDEN. HEBT U INTERESSE? Een briefkaart, met 
opgave wat U verzamelt, aan 

POSTBUS 45 'sGRAVENHAGE 

is voldoende om de catalogus gratis toegestuurd te krijgen. 

VOOR VOLGENDE VEILING 

KAN NOG INGEZONDEN WORDEN 

Voordelige zomeraanbieding 
N e d e r l a n d . 
l'̂  m o o i 4 , — 
2'^ m o o i 4 , — 
3» 22,50 
5» p a a r 5,50 
2 9 * 1 5 , — 
61'^a 3,50 
101 8 0 , 

16668 0,85 
14462» 0,90 
202a 4 , — 
21219 7,50 
223 0,90 
22528 '  .1,30 
23839 3,25 
2 4 4  4 7 * 4,75 
3 0 5  0 9 * 0,65 
35055» 0,65 
35673 6 , 

37991 0,50 
40203 B l o k s 3,50 
58790 1,65 
D 915» 6,50 
D 15 A» 2,25 
D 1619» 3,50 
I n t e r n 12 8 , — 
P Pv 12» 2 , — 
J a p . b e z e t t i n g . 
S u m . 112 7,50 
Java 14» 1,— 

„ 512» 2,50 
„ 1314» 0,75 

N e d .  I n d i e . 
60» 1,25 
1 3 5  3 7  3,50 
16770 2,25 
17679» 2 — 
18285» 1,10 
186210 22,50 
25359 8 ,— 
261 8 ,— 
263 11 ,— 
273 0,40 
322a 2,50 
323a 2,50 
333» 0,10 
330a 3,50 
361» 10 ,— 
362B 0,15 
365B 0,35 
367B 0,50 
370B ^ 1,25 
38488 9 ,— 
D 3f» 4 5 , — 
R e p . I n d o n e s i a . 
320 4,50 
21»25 22 ,50 
22» 3,50 
25» k o o p j e 2,50 
2628 0,65 
2 9  3 3 0,70 
3442 0,40 
4 3  5 7 4 0 , — 
5862 1,10 

6368 1,25 
6 9  7 3 0,50 
7478 1 ,— 
79 0,20 
80 0,20 
8188 of » 4,50 
P 413 1,50 
S a a r na 1945 . 
120 2,25 
2 1  3 3 3,25 
3648 8,50 
4952 5,75 
5354 1,50 
5 5  5 6 0,80 
57 0,30 
5859 2,50 
6 0  6 7 4 ,50 
6872 15,50 
73 0,75 
74 5 , — 
75 2 0 , — 
76 5 , — 
77 0,60 
7980 2,50 
81 0,30 
8387 7,50 
8895 4 , — 
96 1,50 
97 2 ,50 
98 0,35 
99 0,40 

M e t  is g e s t e m p e l d . AI o n z e v o r i g e a d v e r t e n t i e s bl i jven g e l d i g . L e v . v r i j b l i j 

v e n d o n d e r r e m b o u r s of g i r o . Bij f 1 0 , — f r a n c o , zegel c a d e a u . N o g e n k e l e 
N e d e r l a n d s e k i l o ' s ä ƒ 5 , — bij v o o r u i t b e t a l i n g . I n k o o p s l i j s t v e r k r i j g b a a r v a n 
b u n d e l w a a r ä 10 c e n t p o r t o 

Postzegelhandel MAD JOE 
A . A . M . D E G R A A F F 

H o o g s t r a a t 182a — S C H I E D A M — T e l . 68407 — G i r o 428605 



1 ^ ■ 1 f T^mmm^m^^m^US^Jtm^^ Buitengewoon lage prijzen en bij aankoop boven f 10.— nog 10 % 
neaenOna £,OmeraanDieaing komng, franco aangetekend boven f 10(x = ongestemp.o=gestemp) 
1919 N I 
1923 „ 
1924 „ 

1926 " 

1927 " 
1931 ,, 
1935 ,, 
1936 „ 
1937 „ 
1939 „ 
1940 „ 

1946 " 
1940 „ 

1912 Nr 

1 1923 , 

102 103" 
134135' Toorop 
136 138* of ° Tentoonstellmf, 
142* of " 7V2 + 3V2 
181' 9 et met waterm 
184* 12V2 et met waterm 
185* 12'/! et blauw 
191* 22'/2 et oranje 
192* 25 et 0) gl oen 
193* 27Vj et grijs 
194* 30 et hla 
195» 35 et ol bruin 
197* 50 et bl groen 
199202* compl 
199*A 2 et vertic w m 
200*A 5 et vertie v m 
204206» R Kruis 
236» 70 et 
256» I2V2 et 
287» 288 Utrecht 
293*295 Jamboree 
325'326 Spooi 
332»345 5—60 et 
346* 1 Gulden 
347* 349 2'/ï—10 Gid 
356* 373 2'/! et —5 Gld 
356a* 356a 
356*e BLOK R R 

Nederl Indie 
60° 1 Gld lila op bl 
61° 2'/2 Gld 2W bl op bl 
165 2'/. Gld jub 

HENDRIK 
HERENGRACHT 8a — 

; 0 40 
„ 4,25 
„ 9,— 
„ 0,45 
„ 0,06 
„ 2,25 
„ 0,35 
„ 1,— 
„ 1,15 
„ 1,15 
„ 1,— 
„ 3,20 
„ 1,20 
„ 1,75 
„ 1,20 
, 0,45 
„ 0,S5 
„ 3 25 
„ 0 75 
„ 0,90 
„ 0,50 
„ 0,85 
„ 2 50 
,. 1 — 
., 25,— 
„ 8 — 
„ 0 75 

400 — 

ƒ 175 
„ 7,— 
, 6 25 

1923 

1934 
1934 
1941 

1951 

1918 

1923 

1928 

1931 

1934 

1934 

1936 

VAN 
DEN HAAC 

en Nederl. Handel MIJ Bijk Herengracht, 

—. 
Den 

Nr 165° 2Vs Gld jub 
„ 166* 5 Gld jub 
„ 166° 5 Gld jub 
„ 204* 42'/! et 
„ 211»-213 opdrukken 
„ 289» 25 Gulden 

Indonesië 
N r 53° 15 Rupiah Soekarno 

„ 56° 50 Rupiah Soekarno 
Ned Antillen 

Nr 74° 5 et op 12'/! et 
„ 74a° Idem Type II 
„ 75'-77 5—10 et 
„ 7 8 ' 20 et 
, 79* 1 Gld 
, 80 2'h Gld 
„ 8 1 ' 5 Gld 
, 97* 27'/! et 

„ 99» 35 et 
„ 101»-102 opdrukken 
„ 103* 6 et Pr V Oranje 
„ 108* 5 et 
, 110° 10 et 

113° 20 et 
„ 117° 30 et 

118° 50 et 
118 volstempel 
126° 130 Sluier 

, 134° 30 et 
„ 135° 50 et 
„ 135°A 50 et 

136° l '/ï Gld 

DER LOOS 
TELEFOON 1129a — 

ƒ 5, '5 
„ 17 DO 
„ 14,50 
„ 1,15 
„ 0 55 
, 130 — 

ƒ 0 70 
„ 1 60 

ƒ 1^5 
„ 4,75 
„ 2 — 
, 1,60 
„ 5 50 
„ 26 — 
„ 35 — 
, 3 50 
, 2 25 

1 75 
„ 0 65 
„ 0 50 
„ 0 50 
„ 1 10 
„ 1 25 

2 
", ï 25 
„ 0 65 
„ 0 35 
„ 0 25 
„ 0 30 

2 75 

1936 N 

1946 

1948 

1950 

1953 

1929 
1943 

1942 

r 137° 2 ' /! Gld ƒ 2,75 
, 137°A 2V! Gld 
, 168-'-177 6-50 Cl 
, 178 1'/! Gld 
, 179^-181 2'/2 10 Gld 
, 193°-194 30-50 et 
, 195° IV! Gld 
, 196* 199 4 st eompl 
, 219°-222 4 st 
, 223° 22'/2 et 
, 224° 21 et 
, 225° en 228 2 st 
, 229° 1V2 Gld 
, 230° 2"/2 Gld 
, 232° 10 Gld 
, 243* Watersnood 
, 245* Aruba 

Luchtpost 
, 1 3 eompl 
, 18»-25 Prins Bernhard 
, 18° 25 Prms Bernhard 

28° en 29 20 en 25 et 
, 30* 30 et 
, 31° en 32 35 en 40 et 
, 33° 45 et 
, 34° 50 et 
, 36° 70 et 
, 37° 1 Gld 40 
, 38° 2 Gld 80 
, 41*-44 Krijgsgevangenen 
, 45* 52 R Kruis 

53 68 Curasao helpt 

POSTZEGELHANDEL 
GIRO 24392 — BANKR A MEES & ZOOMEN 

Haag Voorheen Rotterdam Nieuwstraat 26 en Noord-Blaak93. Gevestigd seder 1897. 

Te bereiken van Station Holl. spoor Bus T, afstappen Fluwelen Burgwal. 3 Minuten van Station S.S. 

Franco toezending boven f 10—. Alle 
Privé adres Laan van Nieuw O-Indie 

zegels in prima staat. 
50 - Telefoon 773712 

■ ^ '  ' 
, 3,75 
, 2,75 
, 85,— 
, 1,10 
■ 1.35 
, 1,40 
, 0,55 
, 0,20 
, 0 45 
, 0,20 
, 0,50 
, 1,15 
, 5,— 
, 0 85 

0 60 

45,— 
, 77 50 
, 72,50 
, 0,40 
, 0,75 
■ 0,65 
, 0,35 
, 0,20 
, 0,65 
, 1 25 
, 2 — 
, 25,— l 
, 1 0 75 
, 12 50 

Zlchf zendingen 
Uitgebreide zichtzendmgen van vele landen, o a Ned en O G , 
België, Duitsland en Kol OudDuitse Staten 
Bezette Gebieden I e en l i e Wereldoorlog, Luxemburg, 
Oostenrijk en Gebieden, Scandinavië, Sudetenland e.a. 

Nederland Nr 3 
6 
9 

11 . . . 
12 
U . . 
25 
29 
79 

ßewer/c/ng manco/ijsten pM. benodigöheden catalogussen enz. 

Postzegelhandel H. KROESKE 
Oude Kijk in ' t Jatstraat 18 — Groningen 

22,50 
16,25 
4,25 

11,25 
22,50 
8,25 
4,— 

17,25 
30,— 

Nederland ^ 
, , 

Ned Indie 

„ „ 
Cura;ao , 

.. , 
1 , ■ 

t , , 

Suriname 

r 80 
, 136/8** 
, luxe 
, 260 * * 
, 11 . 

, u 
, 15 . . 
■ 30 . 
, 57 

52 50 
9.75 

2 1 . — 
70 — 

. 27 — 
16.25 

. 27.— 

. 16.25 

. 19.25 

Wat anderen over onze zichtzendingen schrijven: 
Dhr S te H (Verzamelaar van ENGELSE KOLONIËN) 

Ik sprak dhr V Hij was verrukt over de zichtzending 
Engelse Kolomen die hij ontving 

Jhr B te G (Verzamelaar van SCANDINAVIË) 
Uw zendingen zijn uitzonderlijk goed verzorgd Stuurt U 
ook eens een zichtzending aan Dr H te G 

Dhr G te L (WERELD veizamelaar) 
Door Uw enorme sortering heeft U mij in staat gesteld veel 
tegen billijke prijzen aan te schaffen 

Dhr W te P (Verzamelaar van N E D E R L A N D & O G ) 
Vooral voor verzamelaars ten plattelande is Uw systeem 
een uitkomst 

Ir K te W (EUROPA verzamelaar) 
Uw zending was prachtig Vooral mijn manco's waren keurig 
verzorgd en van de gewenste kwaliteit 

Dhr K te A , , b a a r h e i d in reclame is blijkbaar Uw stelregel ' 

Deze reacties wijzen U 
DE JUISTE WEG 

hoe U het meeste genoegen uit Uw hobby kunt puien 
Graag zullen wij ook U een zichtzending sturen 

Postzegelhandel Van Duyn & Verhage 
R O T T E R D A M — Berkelselaan 92 b Tel 48209 

E 55 
De'mooie E 55 enveloppe in dnekleuren-

druk met speciaal poststen)pel (dag en 
uur van opening) f 0.50 

P. Wolff GIRO 523687 

MEENT 133 

TELEFOON 25655 

ROTTERDAM 

Vraagt Uw winkelier: 

Grobe Catalogus 
OUDDUITSE STATEN 
Een practisch handboek Pnjs slechts f 8,50. 

Indten met voorradig bij Uw leverancier, dan bestellen bij de importeur. 

GEUZENDAM'S Postzegelhandel c/v 
Torenstraat 89 Den Haag Telefoon 112186  Postrekening 523850 



Openbare verkoping 
bij inschrijving 

van de inbeslaggenomen 
partijen POSTZEGELS 
merendeels van Ned Indie, Japanse Bezetting van 
Ned India en Indonesië. Verdeeld tn 73 kavels, zo
wel voor particulier, engros- en detailhandel De 
inschrijving wo rd t gehouden Maandag 27 Juni as. 
des voormiddags 10 uur ten kantore van de Dis
trictsgemachtigde voor de inbeslaggenomen goederen 
Sarphatikade 13, Amsterdam Telefoon 33991 

K I J K D A G E N : 2 1 — 22 — 23 j U N i 
van 10-15.30 uur op genoemd kantoor. Beschrij
vingen der kavels verkrijgbaar op aanvraag 

vele RARiteiten 
bevinden zich w een door ons aangekochte 
interessante W E R E L D V E R Z A M E L I N G . 

Verder hebben wij onze voorraad nog aangevuld 
met een collectie NEDERLAND en O G FRANK-
RIJK, ITALIË, OOSTENRIJK, SKANDINAVIE, enz 

Stuurt ons Uw mancohjst en wij maken U een vrij
blijvende zichtzending. 

Aan ons onbekenden verzoeken wij om referenties 

HNEOEBUHR R Q S T Z E G E L H A N D E L 

Pig 
I -

AM S I 6 B 0 A M 

TINE DE BUHR 
AMSTERDAM - N Z Voorburgwal 347 
Tel. 33324, na 6 uur 38340 

VERZAMELINGEN 
Bulgarije, 520 zegels m blanco album ƒ 35,— 
Hongarije, ruim 1000 zegels in boekje „ 32,50 
Hongarije, ruim 1500 zegels in blanco album „ 85,— 
Rusland, vanaf 1943 (240 COMPLETE 

series) hoge cat waarde, ± 800 zegels „ 235,— 

Frankrflk, ONGETAND, eik zegel „ 3,50 
de volgende nrs zijn leverbaai 618, 668, 669, 
761, 778, 815, 817, 841, 841a, 842, 842a, 864, 865, 
866, 878, 881, 888, 916, 920, 924, 942, 943, 944, 
956, 957, 970/4, 975, 977, 978, 981, 982, 985, 987 

Postzegelhandel 3, REISZ 
VAARTWEG 25 - HILVERSUM - TEL 8428 - GIRO 350.592 

IVEDERL. II\D1Ë ( 
gebruikt 
172/75 ƒ 4 , — 
180 0,10 
201 1,25 
209 1,60 
217/20 3 50 
221/25 2,— 
226/27 0 50 

235/38 ƒ 0,70 
239/40 1,15 
241/45 1,55 
266/71 2,— 
314/16 0 25 
347/48 0,30 
349/50 0,35 
Lp 31 3,25 

[Prima 
ongebruikt 
167/70 f 
nein 230/34 
241/45 
266/71 
293/97 
298/303 

kwaliteit) 
2,75 
0,65 
2,50 
2,40 
2,30 
4 50 
0 60 

Betaling m bestell of onder rembours Orders beneden / 
TE KOOP GEVR SERIES N E D E R t & O G 
worden p o beantwoord 
IVederlandsche P o s t z e g e l h a n d e l A. 

N Z Voorburgwal 316 Amsterdam-C -

Aanb 

304/16 2,25 
322/30 ƒ 1,65 
333 0,15 
349/50 0,35 
372/73 0,35 
Lp 13 6,25 
Lp 18 0,50 
Nieuw Guinea 
22 24 3,50 

5,— porti extra 
edmgen met priis 

AI. N. V. d. B r o e k e 
Postgiro 165298 

Men kan beslist niet zeggen 

Dat U in Uw annonce overdrijft. 

Mijn compliment voor de kwaliteit en 

Zo schreef ons op 8 3 '55 Mr v H te R Het betrof een eerste zicfit 
zending \ a n 

NEDERLAND 
voor vergevorderde verzamelaars Dhr v H is veigevorderd, met hoofd 
zakehjk interesse voor foutjes en type- en tandingverschillen 
Desondanks bedroeg zijn mtname rond ƒ 100,— 

Soortgehjke zendingen van 

INDONESIË - CURACAO en SURINAME 
staan in steeds afwisselende en rijke sortering ter beschikking 

MINDER VERGEVORDERDE VERZAMELAARS, die nog niet aan de 
Tarieteiten en duurdere zegels toe zijn, kunnen prachtige boekjes ontvangen 
met de zo zeer gezochte goedkopere zegels en die uit de middelklasse 

Een budget van ƒ 10,— per keei, brengt deze zendingen reeds onder Uw 
bereik 

DE KWALITEIT IS ONZE BESTE RECLAME 
U kunt zich daarvan alleen door een proefzending ov ei tuigen Graag zullen 
WIJ U een zending sturen 

P O S T Z E G E L H A N D E L 

VAN DUYN & YERHAGE 
ROTTERDAM - Berkelselaan 92b 
Telefoon 48209 

Schoorlse postzegelhandel 
Damweg 2 Telefoon 365 

* Mancolijsten worden door or)s p.o. 
behandeld. 

* Uitsluitend Europa, Ned. & Gew. 
Gebruikt zowel als ongebruikt. 

S P É C I A L I T É S 
FDC Zomersene op eigen enveloppe Hilversums Stadhuis 
FDC Bevrijding stempel bevrijdingsstad Wapeningen 
MKs (maximum kaarten) Zomerzegels met FD stempel (5) 
MK Bevrijding op 3 kleurenkaart , stempel Wageningen 
KILO Nederland, missiegoed, absoluut onuitgezocht, franco 
KILO Diverse landen, export-kwaliteit 10 15 landen 
SP (speciaal stempel) op speciale enveloppe E '55 

ƒ 1,35 
„ 050 
„ 2,50 
„ 0,50 
. 5,— 
„ 15,— 
, 0 40 

R. HAAGSMA - 2A LEEUWENSTRAAT-HILVERSUM - TEL7606 
Uitvoerige inlichtingen omtrent onze FDC, MK en SP service op aanvnge 



Behalve MASSAGOED 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, altijd prompte betaling 
Uitvoerige ^ fertes aan 

N B 
InkooplijSten 
worden mee 
verstrekt 

POSTZEGELHANDEL A. J. DE W I T 
Albrecht Durerstraat 4 Amsterdam-Z Telefoon 713489 

Te koop gevraagd: 
Partijen > 
Betere losse S 

postzegels 

Speciaal interesse voor oude 
van de eehele wereld 

AANBIEDING 

NEDERLAND 
1864 5 c blauw 

10 c rood 
1869 2' /! c violet 
1872 Koning 7V! c 

, 1 GId 
1923 Toorop 
1924 Kind 
1931 „ 
1932 „ 
1933 „ 

(x) = ongebr 

(o) ƒ 
(o) „ 
(o) „ 
(o) „ 
(o) „ 
(x) , 
(x) „ 
(o) „ 
(o) „ 
(o) „ 

(o) = gebr 

zegels 

1,45 
0 90 
6,90 
1,10 
3,— 
4,— 
1,— 
2,— 
2,— 
1,85 

ALBUMS 
Nederland en O G 

Bondsalbum K 11 
„Holland ' album 
Alsv binnenschroeven 
„ D A V O • album 

Groot insteekboek 
26 X 32 cm 10 bladen 
ieder blad aan 2 zijden 
12 stroken 
Alsv 20 bladen 

Insteekboekjes ƒ 0,75 
ƒ 1,50, ƒ 2,—, ƒ 3 25 
ƒ 6 75 

BLANCO ALBUM, 28 
Schroefb 100 bl . 

ƒ 8,50 
„ 13,50 
„ 14 50 
„ 22,50 

„ 9,75 
„ 17 25 

ƒ 0,95, 
ƒ 3,60, 

33 cm 
ƒ 9,— 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 
Gravenstraat 24 — Amsterdam C 
Telefoon 4394C — Giro 425549 

Frawêheer 
JPhilatelisiisch 

TE K O O P G E V R A A G D tegen aantrekkelijke prijzen 
verzamelingen, momenteel speciaal: 
1 Co/lectie Itahe met of zonder Kolomen 2 Collectie België & Luxem
burg 3 Co//ectie Kerkelijke Staat en losse series 4 Collectie Franse 
Kolomen S Co//ectie Nederland & Kolomen 6 Collectie Saargebied 
Alles uitsluitend m prima gevorderde staat aanbiedingen met pnjs en beschrijving 
Zoek eveneens te koop alle Weldadigheids- en gelegenheidssenes van Nederland 
in kwantums BEZOEKEN DOOR GEHEEL NEDERLAND 

POSTZEGELHANDE 
(Kant 334 v Alkemadelaan tel 774467) 

L ^s>utkerlancL 
Postbus 430, 'S'Gravenhage 

C O L L E C T I E S ! 
NEDERLAND en OVERZ RIJKSDELEN 1852 1954 Prachtig, op enkele na 
compleet object' Vrijwel alles in eeiste kwaliteit 90''/Ü van het aantal zegels 
IS postfiis in Davo album Prijs ƒ 5400,— 

NEDERLAND 1913-54 Vanaf no 90 t/m no 640 compleet postfnsl Vrijwel 
alles in eerste kwaliteit Prachtig gesloten geheel nieuwe album 

Prijs ƒ 485,— 

NEDERL INDIË T O T 1938 Prachtcollectie met vele goede zegels en compl 
series Mooie kwaliteit en hoge cataloguswaarde Prijs ƒ 290,— 

LUXEMBURG 1852 1946 Prachtcollectie n nieuw album To t 1946 op 
enkele na tompl incl Dienst en Portzegels Mooie kwaliteit Cat waarde 
circa frs 250 000 Prijs ƒ 460 — 

NOORWEGEN T O T 1940 op éen zegel na geheel compleet Prachtige kwali
tei t ' Cat waarde ruim frs 65 000 Piijs ƒ 225,— 

RUSLAND T O T pi m 1946 Uitgebreide collectie van bijna uitsluitend 
prima kwaliteit Ruim 1300 stuks Zeer hoge cat waarde Pnjs f 375,— 

UPU 1949 collectie in speciaal album Uitsluitend postfris Prijs ƒ 300,— 

K R O N I N G 1953 (Q E I I ) Compleet postfris in spec album Prijs ƒ 50,— 

Deze buitengewoon fraaie kwaliteits collecties worden aan serieuze reflec
tanten gaarne viijblijvend ter inspectie toegezontjen Referenties a u b 

Postzegelhandel M D . POST M A 
U n n b u u i t 14 

LEEUVf \ R D E N 
Telefoon 7028 Giro 295477 

Op Maandag 4 Juli vindt 
mijn 109e Veiling plaats in 

„Amico", N ieuwstraat te Den Haag 

O.a. bevat deze veiling een buitengewoon interes

sante partij oude brieven. Verder zeer mooie 

afdeling Nederland en O.G., terwijl des 

avonds een mooie afdeling collec

ties, restanten enz. onder de 

, hamer zal komen 

POSTZEGELHANDEL K. A. WEEDA 
Zoutmanstraat 14a - Tel 394543 - Giro 27773 - Den Haag 

KLEINE ANNONCES 
Advertenties voor deze rubriek moeten voor de eerste der maand 
m ons bezit zijn 

P I IJS 4ü et per mm, betaling na toezending factuur Opgave aan: 
Bnom-Ruygrok NV, Ged Oude Gracht 138, Haarlem Tel 174^0 

Ik luil Australische postzegels voor 
Nederlandse ook voor Jun Verzame
laars Geen handelaren' J Otter 23 
Westbournestreet, Highgate Hi l l , Bris
bane AUSTRALIË 

Wi] geven voor Massawaar BUIT EN-
LAND 125 p 1000 (uitgez Belt, f n g -
Duitsl Frankr ) Voor deze 1 — p . 
1000 Groot formaat plaatjeszegels 50 c 
p 100 A de Man, Gen v d Heyden-
sti 20, Dordrecht 

1000 500 300 200 100 verschillende gehele 
vi^ereld te koop gevraagd, gelegd of m 
bundels Opg m piijs A de Man, 
Gen V d Heydenstr 20 Dordrecht 

Te koop van part SPEC VERZ 
DUITSE KOL compl series Yvert 1955 
frs 41000 voor ƒ 140,— Br P 414 
Boom-Ruygrok N V , Haarlem 

Verz zegels EUROPA, voorn Duits 
land en Scand 25 000 frs Yvert 54 
ƒ 75 — Wrona Gat 1955 Did gratis 

Br P 413 Boom Ruygrok N V , H lern 

Voor meestbiedende origineel Klemband 
album KroningsZLgeis Kon George VI 
Dominions Coi t sp aan Bloemendal, 
H de Grootlaan 15 Heemstede 

Prac tisch complete collectie ,,ganz-
sachen" van Dantzig aangeb Pnjs ƒ 150 
alsmede zgn kleine Innendienst compl 
op 2 brieven ƒ 225 Br Postbox 4003 
Amsterdam 

Door part aang aantal afwijkingen, 
spiegeldrukken e d van Dantzig Saar 
gebiet nos 1 t/m 16 i^ebr 18 t/m 31 
op brief, 1945 pap jaun 21 t/m 34 
Br P 406 Boom Ruygiok N V , HMem 

Stockboek met ca D M 700 losse 
waarden vnl Rheinland Pfalz tn Saar
gebied aangeb \ o o r ƒ 275— Br nr 
P 407 Boom Ruygiok N V , Haai lern 

Ca 200 000 frs Y \e r t Franse kolomen 
aangeboden Geen modern div kwal 
ƒ 200 — Br nr P 408 Boom Ruygrok 
N V Haarlem 

Aang Danzig Michel no 28 II gebr 
ƒ 40 — 220 t/m 230 ongebr ƒ 35,— 

Por-- Dansk comp] gebr f 70,— Br nr 
P 409 Boom Ruygrok N V Haailem 

Ge\r oud Frankujk in pr kwal Aanb 
nr P 410, Boom Ruygrok N V , H'lem 

Voor 1000 BUITENLANDSE ZEGELS 
betaal ik minstens ƒ 1,10, voor betere 
kwaliteit of betere soorten een hogera 
prijs minimum 10 soorten per 1000 F. 
Krijgsman Straatweg 105, Rotterdam 

Uw grote of kleine collectie NEDER
LAND en/of BUITENLAND kunt u voor 
ccn goede pnjs verkopen aan J D 
Muis, Platanenweg 12, Amsterdam tel 
50959 

Contact gezocht met PHILATELISTEN, 
die tegen aantrekkelijke prijzen, op pro 
visiebasis postzegels e d willen verko
pen Br nr P 403, Boom Ruygrok 
N V Haarlem 

Wegens hoge leeftijd pracht WERELD 
VERZ aangeb 1840 1955, ca 70 000 
versch in 14 albums Ook per land of 
zegel afzonderlijk te koop J Kroese 
Potgietersingel 7, Zwolle Giro 147514 

Sanatonumpat ient vraagt postzegels \ o o r 
verzimelen B Beekman Mp d4 
Beatrix Oord, Appelscha 

Te koop aangeb een ze^r unieke verz 
\ a n oude briefstukken en handschriften 
vanaf 1791 Ze zijn allen uit Friesland 
en aldaar afgestempeld Er zijn uit Nap 
en Gildetijdperk verder Baljuw, ge 
1 echten en Droste en Grietenijen Ver 
der tientallen briefstukken met en zop 
der zegel de Ie Em op de briefst is 
zeer mooi zelfs kabinetstukken, ook 
\eel langstempels In een der bnefstuk 
ken van 1851 wordt er een eerste bode 
loop beschreven Dit album is zéér goed 
\erzorgd en bevat 52 bl Het is op div 
tcntoonst meermalen met zilver en 
■verg zilver bekroond Br nr P 421, 
Boom Ruygrok N V Haarlem 

Wie helpt Zieke jongen aan Nederl en 
buitenl postzegels B v h d Jan Man-
ders San St Jozefsheil, Bakel (N Br ) 

Verzamelaar vraagt voor een buitenland 
se relatie te koop een prima waarde 
volle EUROPA COLLECTIE postzegels 
Kwaliteit moet onberispelijk zijn Bij 
overname wordt contant betaald in Ned 
geld Br nr P 418 Boom Ruygrok 
N V , Haarlem 

Te koop aangeboden van particulier 
WERELDVERZAMELING tot 1937, 
12 000 versch Yvert ± frs 450 000,— 
en Ned Kol ± 1000 versch merendeels 
ongebruikt, spec cat ± f 1200,— In 
7 Schaubeck albums Br nr P 419, 
Boom Ruygiok N V Haarlem 

file:///RDEN
file:///erzorgd


De Nederlandsche 
Postzegel Veiling 
AMSTERDAM-C ROKIN 58 TELEFOON 30261 

Voor zover U daarin alles zoudt vinden, wat nog aan Uw collectie ontbreekt, 
zeker zult Uzeer uitgebreide bijzondere aanwinsten kunnen verkrijgen in onze 

WEL ZEER 
E X C E P T I O N E L E A.S. V E I L I N G 
waarin op elk gebied zeer belangrijk materiaal, w.o. vele topstukken, in 
ruim 3 0 0 0 kavels ten verkoop komt o p : 

Z A T E R D A G 2 5 J u n i ' 5 5 vanaf 13 uur: 
N E D E R L A N D E N OVERZEESE GEWESTEN, alsmede VERZAME
L I N G E N , L A N D E N R E S T A N T E N E T C , waaronder vele interessante en 
betere kavels; 
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D I N S D A G 2 8 J u n i ' 5 5 vanaf 13 uur: 

E U R O P A E N OVERZEE (volgorde Yvert-catalogus van Albanië t /m Fin-
lande, met de bij deze landen behorende gebieden) z e e r b e l a n g r i j k , 
met name Oud-Duitse Staten, Argentinië, Oostenrijk, België, Brazilië, 
Columbia, Spaanse Koloniën en vooral ook Verenigde Staten. 

> WOENSDAG 29 Juni '55 vanaf 13 uuren vanaf 19 uur: 

ENGELSE K O L O N I Ë N , ruim 1000 kavels, vrijwel alle Engelse Gebieden 
goed vertegenwoordigd - z e e r b e l a n g r i j k ; 

DONDERDAG 30 Juni '55 vanaf 13 uur: 

E U R O P A E N OVERZEE (volgorde Yvert-catalogus van France t /m You-
goslavië, met de bij deze landen behorende gebieden). 

Z e e r b e l a n g r i j k , met name: Franse Koloniën, Italiaanse Staten 
en Gebieden, Mexico, Portugese Koloniën, Zwitserland, Tsjecho-
Slowakije, Turki je; 

ZATERDAG 2 Juli '55 vanaf 13 uur: 

H O O G S T BELANGRIJKE R E S T A N T E N D A G , vele waardevolle verzame
lingen en een keurcollectie van ruim 300 landenrestanten, practisch alle landen 
goed vertegenwoordigd en eveneens bevattende veel zeldzaam materiaal, 
dat men daarin niet vaak pleegt aan te treffen. 

Bezoekt de vele kijkdagen: te onzen kantore op 16, 17, 20 t /m 24, 27 Juni en 1 Juli 1955, en in de veilingzaal „Frascati", Nes 59/63, 
Amsterdam, op de veilingdagen van 9 uur 30 to t 12 uur 30. 

^^ Voor onze eerste veiling in het nieuwe seizoen. September 1955, kan dagelijks materiaaf worden toegevoegd. 
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