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De Japanse bezetting van de Oostkust van Sumatra 
samengesteld door 

De Vereniging „DAI NIPPON IN ONZE OOST". 

plaats in dit gebied is Bagansiapiapi. 
De navolgende post- en hulppostkantoren waren tijdens de 

Japanse bezetting in gebruik ter Sumatra's Oostkust' 

GEBIED & POSTKANTOREN. Uc door de Japanners 
postaal gevolgde indeling van het gebied Sumatra's Oost
kust liep niet parallel met de vóór-oorlogse Nederlandse in
deling. Het gebied Siak Sri Indrapoera (Asahan) werd ge
trokken bij het Sumatra-deel van de Residentie Riouw, welk 
gebied postaal parallel liep met de Westkust van Sumatra. 
De Japanse poststempels indiceerden Rio, en ten einde een 
duidelijk onderscheid te maken met de eilandengroep Riouw-
archipel en Karimon-eilanden, welke gedurende de gehele 
bezetting onder Singapore ressorteerden, hebben de Neder
landse verzamelaars de benaming Rio aangehouden om het 
Sumatra-gedeelte van de residentie Riouw aan te wijzen, 
gecombineerd met het door de Japanners daarbij getrokken 
gebied Siak Sri Indrapoera; de meest noordelijk gelegen 

Arnhemia 
(slechts korte tijd) 
Bangoenpoerba 
Belawan 
Bindjei 
Brastagi 
Galang 
Kabandjahe 
Kisaran 
Kotapinang 
Koeala of Kwala 
Laboehanbilik 
Laboeanroekoe 
Limapoeloeh 
Loeboekpakam 
Marbau 
Medan (hoofdpl.) 
Membangmoeda 

Negerilama 
Pangkalanbrandan 
Pangkalansoesoe 
Pangkatan 
Pantjoerbatoe 
Pematangsiantar 
Perbaoengan 
Perlanaän 
Perdagangan 
Poelauradja 
Prapat 
Rantauprapat 
Serbalawan 
Soengeibedjankar 

Soengeirampah 
Tandjongbalei 
Tandjongpoera 
Tebingtinggi-Del) 

Aan deze lijst moet worden toegevoegd Blangkedjeran, dat 
weliswaar midden in Atjeh ligt, doch om ons onbekende re
denen door de Japanners bij de Oostkust was getrokken, 
hetgeen duidelijk uit de gebruikte Japanse poststempels 
blijkt (Zie het artikel over Atjeh in het Maandblad van 
April 1954) 

Afstempelingen zijn voorts bekend van het bestelkantoor 
Sibolangit; die van Bandarbaroe niet, zodat niet kan wor
den gezegd of dit fungerend hulppostkantoor tijdens de Ja
panse bezetting open was of niet. 

HERVATTING VAN DE POSTDIENST. De hoofdplaats 
Medan werd op 13 Maart 1942 door de Japanners bezet en 
de vroegst bekende afstempeling nadien is Kisaran, 6-6-1942. 

Dat de postdienst niet onmiddellijk hervat werd blijkt uit 
een enveloppe van Perlanaän naar Pematangsiantar, geda
teerd 13-3-1942, waarop een strookje is geplakt met de tekst: 

in 't Hollands: retour afzender 
in 't Maleis: de verzending van brieven en postbladen 

is nog niet toegestaan. 
Elders leek men soepeler; een onzer leden is in het bezit 

van een enveloppe met een 10 c Konijnenburg-zegel, dus met 
de beeltenis van H.M de Koningin; afstempeling 11-3-1942 
en desniettemin in Medan besteld met een Japanse censuur-
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stempel op de enveloppe; jammer genoeg is niet bekend 
wanneer de brief afgeleverd werd. 

EERSTE POSTZEGELS. Het gebied van de Oostkust van 
Sumatra maakt een uitzondering op de algemene regel voor 
Sumatra, dat elk gebied aanvankelijk zijn eigen locale over
druk had. Die ontbrak aan de Oostkust geheel en totdat te
gen het einde van 1942 de opdruk Dai Nippon in gebruik 
werd genomen. gebrT'ikto m—i bont dooreen: de voormalige 

1 Bhail3W <,n« \\r 
} 

(MnA-ä,c-i.. 

Nederland'-Indische postzegels zond-.'- de beeltenis van H.M. 
de Koningin, Japanse postzegels en verschillende postzegels 
van Malaya. Maar ook deze regel heeft zijn uitzondering: 
Men komt meerdere stukken van postwissels tegen, alle ge
stempeld Kisaran, 6-6-1942 over een 40 c Kreisler, mèt de 
beeltenis van H.M. de Koningin en zónder enige opdruk. 
Daarentegen is een onzer leden in het bezit van een enve
loppe, waarop 20 cent strafport is geheven en een opgeplakt 
10 c Konijnenburg-zegel zonder opdruk als ongeldig is aan
gemerkt. Afstempeling Medan, 25-7-1944. 

De vroegst bekende afstempslingen op Japanse en Malaya-
postzegels zijn resp. Soengeirampah, 13-7-1942 en Medan, 
17-7-1942. 

DAI NIPPON OPDRUKKEN ZONDER KASTJE. Deze kan 
men rubriceren in drie verschillende afmetingen: 

ongeveer 2% mm X 10 M, mm 
„ iV2 mm X 10% mm 
„ 4'/i—5 mm X 15 mm ' 

:MC IJ. ; | | ^ M I t I W D I I ^ M I S Ï | ^ ? Ï 
>r. 

Deze afmetingen kunnen sl2cht3 globaal zijn, want de op
druk is vaak slecht aangebracht en de gebruikte stempels 
waren niet van al te beste kwaliteit. Meerdere verzamelaars 
beperken zich tot kleine en grote opdrukken, doch klein, 
middel-groot en groot lijkt juister. De opdrukken komen voor 
in zwart en violet wat de kleine en middelgrote stempels be
treft; de grote werd tot dusverre alleen in zwart aange
troffen. 

DAI NIPPON OPDRUKKEN IN KASTJE. Deze opdruk 
vertoont een grote verscheidenheid van vormen: rechtlijnig, 
aan vier zijden gekarteld, alleen van boven gekarteld, alleen 
van onder gekarteld, soms is weleens een zijde uitgevallen, 
en nog meer variaties. Wij zijn niet voornemens in dit arti
kel al deze soorten apart te rubriceren, maar zullen ons be
palen tot (a) niet-gekarteld en (b) geheel of gedeeltelijk ge
karteld. Wel geven wij een illustratie van een aantal kastjes, 
opdat de lezer zich een idee van deze materie kan vormen. 
Natuurlijk zal een serieuze verzamelaar er naar streven de 
verschillende soorten kastjes in zijn verzameling te groe
peren. 

Deze kastjes-opdruk werd aangebracht in zwart, violet en 
rood, terwijl een enkel blauw kastje eveneens bekend is. De 
rode kleur komt overwegend voor in het Zuidelijk deel van 
het gebied en gezegd wordt, dat deze werd aangebracht op 
het postkantoor te Pematangsiantar, doch zekerheid hierom
trent bestaat er niet. Wel is vermeldenswaard, dat met af
stempeling Pematangsiantar deze opdruk voorkomt, waarbij 
de linker verticale streep van het Ni-teken is weggevallen, 
zodat dit teken er als een omgedraaide E uitziet, dus H-

Aparte melding wordt gemaakt van de 4 cent danser met 
een dubbele opdruk: één gekarteld kastje in zwart, en een 
tweede eveneens gekarteld maar hoger kastje in rood, af
stempslingen Pematangsiantar. Deze is zeer schaars en be
hoort tot de zeldzaamheden van dit gebied. 

Eveneens dient melding te worden gemaakt van het be
staan van een paartje Japanse postzegels, de 10 sen (Yomei 
poort) met violette opdruk Dai Nippon in kastje en afstem
peling Rantauprapat, 2-1-1943. Dergelijke feitelijke overbo
dige opdrukken werden ook in enkele plaatsen in Tapanoe-
lie aangetroffen. 

Hoewel niet met zekerheid te zeggen is welk stempel het 
eerst gebruikt werd, dat zonder of dat mèt kastje, zouden 
volgende data kunnen wijzen op een iets eerder gebruik van 
het stempel zonder kastje: 

Vroegst bekende afstempeling zonder kastje; 
Medan, 14-12-1942. 

Vroegst bekende afstempieling met kastje; 
Rantauprapat, 2-1-1943. 

Deze beide Dai Nippon-opdrukken werden uitsluitend aan
gebracht op de postzegels zonder de beeltenis van H.M. de 
Koningin. Het stempel met kastje komt eveneens in vele 
variaties voor op de voormalige Nederlands-Indische port-
zegels; met het stempel zonder kastje is alleen één portzegel 
bekend met de grote opdruk, namelijk de 20 cent met af
stempeling Tebingtinggi-Delj, 19-7-1943. Hoewel deze beide 
Dai Nippon-opdrukken werden ingevoerd, bleef men nog 
voormalige N.I. postzegels, zonder beeltenis van de Ko
ningin, doorgebruiken zonder opdruk, en een afstempeling 
van Kwala 7-12-1943 is bekend. 

T-OPDRUKKEN EN PLAATJESSERIE. 
De ingebruikname van de zegels met T-opdrukken (hand-

stempels en machinaal aangebracht), alsmede van die van 
de plaatjes-serie, loopt geheel parallel met de gegevens ver
zameld over Atjeh en Tapanoelie. 

Als laatst bekende afstempelingen op de verschillende 
soorten zegels zijn de volgende data bekend: 
Japanse postzegels Poelauradja, 6-12-1944. 
Malaya-postzegels Bindjei, 28-10-1944. 
Dai Nippon zonder kastje . . Medan, 30-8-1944. 

„ „ met kastje Medan, 9-7-1945. 
T-opdruk Perbaoengan, 12-9-1944. 

Hoewel de veronderstelling gewettigd lijkt, dat toen in 
1942 de voormalige Nederlands-Indische postzegels gebruikt 
werden zonder overdruk, zulks eveneens geschiedde met de 
portzegels, zijn nochtans geen afstempelingen op dergelijke 
zegels bekend. 

f 
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G E B R U I K ' E N GELDIGHEIDSDUUR VAN DE P O S T Z E 
GELS. De beschilïbare gegevens vertonen hetzelfde beeld als 
d a t voor Atjeh en Tapanoelie . 

POSTALE ORGANIZATIE. In Medan was de Kita S o e m a 
tora Yubinkanr i = NoordSumat ra Postinspectie gevest igd, 
n a d a t op 1 April 1943 Suma t r a losgemaakt was van de 
postale adminis t ra t ie in Singapore, Zoals wij reeds zagen, 
ressor teerden de gebieden Sumatra ' s Ocstkust, Atjeh en T a 
panoelie onder deze noordelijke inspectie, welke op h a a r 
beur t onder het Algemene Postadminis t ra t iekantoor in Boe
kit t inggi viel. 

Ook in dit gebied werd in 1944 vanui t Bukit t inggi de e n 
quê te gehouden hoe lang de post vanui t die plaa t s er over 
deed naa r de verschil lende postkantoren ter Sumat ra ' s Oost 
kus t ; wij beschikken over he t resu l taa t van 32 pos tkantoren , 
da t zich als volgt laa t analyseren: 

3 kantoren , re isduur 5 dagen 
15 „ „ 6 „ 
7 7 
4 „ „ 8 en 9 
2 „ „ 10 en 11 
1 „ „ 12 „ 

Dit laatste kantoor was Blangkedjeran, midden in Atjeh 
gelegen. 

POSTSTEMPELS EN GEBRUIKTE JAARTELLINGEN. 
Wij vermelden de volgende gegevens ' 
Laa t s t bekende afstempeling 
met een Hollandse rond
s tempel : Pangkatan , 1571943 
Vroegst bekende afstempeling 
met : 

J a p a n s stempel 8 B Tandjongbalei, 131943 
8 D Bindjei, 861943 

„ „ 8 F Pematangs ian tar , 1741943 
8 H Medan, 5101943 

„ 9 B Rantauprapa t , 1311944 
„ „ 9 D Tandjongpoera, 1811944 

Stempel 9 F, vroeger aangenomen als aan de Oostkust t e 
zijn gebruikt , blijkt het s tempel 9 D te zijn, w a a r v a n d e zi j 
s t repen afgesleten zijn, en word t hier derha lve niet a p a r t 
gerubriceerd. 

Van d e Hollandse rondstempels werden de n u m m e r s IA, 
2A en 3A (deze alleen in Medan) alsmede 5A gebruikt , t e r 
wijl 2B gesignaleerd is van Per lanaan . 

Behalve het J a p a n s e rondstempel 13D treft m e n aan : 

De ovale stempels 5C en 5E. 
Verschil lende vormen langstempels . 
Stempel 13 C. Dit is naa r alle waarschijnl i jkheid een m i 

li tair vernietigingsstempel, dat voor zover kan worden n a 
gegaan werd aangebracht op de pos ts tukken van de Hei Ho's, 
dat zijn Indonesische soldaten, door de J a p a n n e r s ingelijfd 
in afzonderlijke e«nheden. 

I a Pematangs ia . i ta r werd een geheel a p a r t ronds tempel 
gebruikt , da t hiernevens word t afgebeeld en gerubr iceerd 
■wordt als 8 K 

i l 
Aanvankel i jk werd de 

Christel i jke jaar te l l ing 
doorgebruikt , m a a r al 
spoedig s tapte men over 
op de Sjowajaar te l l ing . 
Een enke le m a a l (in M e 
dan) liet men d e 4 van 
42 weg, waardoor m e n 
de indruk wekte van d e 
Christelijke op de S u 
mera jaar te l l ing over te 
stappen. Wij vermelden 
enkele da ta als i l lus t ra
tie 
TebingtinggiDeli , 

26642. 
Medan, 1772 e n 2772. 
Medan, 17910. 

Bij de langstempels en 
ovale stempels was he t 
een beetje een chaos; 
ook hier enkele voor 
beelden te r i l lus t ra t ie : 

Ovale s tempel : T a n d 
longpoera, s tempel 8 J a 
nuar i 1944; 

Soengeirampah, 
pel 19215; 

s t em

Galang, met m k t 12204. 
Langstempel : Poelauradja , m e t ink t 19115; 

Kabandjahe , m e t ink t 1918. 
Het mili taire stempel 13C vermeld t als d a t u m 11605. 

(Wordt vervolgd). 

NEDERLAND 
Redacteur : J . Eijgenraam, Nieuwe Haven 123 a, Schiedam. 
WELDADIGHEIDSPOSTZFGELS 1955. 

iNBDERIANl) 

NEDEMANI) 

Dienstorder H. 709 van 6 October 1955 van de P.T.T. meld t : 
1. Van 14 November 1955 t / m 13 J a n u a r i 1956 w o r d e n 

wederom Kinderpostzegels verkri jgbaar gesteld, w a a r v a n 
de net toopbrengs t is bes temd voor steun v a n d e arbe id t .b.v. 
he t bescherming — e n h u l p — behoevende kind. 

2. Waarden, taeslag. 
De zegels worden uitgegeven m 5 f rankeerwaa iden , nl van 

2, 5, 7. 10 en 25 cent , de verkooppri js is vastgesteld op resp. 
5, 8, 12, 15 en 33 cent. 

3. Afbeeldingen, kleuren. 
De zegels dragen afbeeldingen van port re t ten van k inde 

ren, ontleend aan schilderijen van oude Neder landse en 
ZuidNeder landse meesters . 

De compositie der zegels is van de hand van de heer S. L. 
Har tz te Haarlem, die ook alle t eks t  en w a a r d e  a a n d u i 
dingen heeft getekend. 

De uitvoering geschiedde in twee kleuren, in koperd iep
druk . De tweede kleur , v e r w a n t aan de hoofdkleur, dient 
alleen ter onders teuning d a a r v a n . 

De voorstelling en de kleuren zijn de volgende: 
de zegel van 2 et: het por t re t van Willem van Loon, ge

schilderd door Dirck Dirckz Santvoor t (16101680); groen; 
de zegel van 5 et: een jongensportre t , geschilderd door 

Jacob Adriaansz Backer (16081651); rood; 
d e zegel van 7 et: een meisjesportret , van een onbekende 

ZuidNeder landse meester ; bru in ; 
de zegel van 10 et: he t por t r e t v a n Phil ips Huygens, ge

schilderd door Adr iaan H a n n e m a n (16011671); b lauaw; 
de zegel van 25 et: het por t re t van Constanti jn Huygens, 

geschilderd door Adr iaan T a n n e m a n (16011671); paars . 
4. Overige bijzonderheden. 
De zegels zijn ged ruk t bij Joh . Enschedé en Zn, grafische 

Inrichting N.V. t e Haar lem. De beeldgroot te bedraag t 21,5 X 
28,55 m m ; d e grootte v a n d e zegels is 24,25 X 31,55 mm. Zij 
blijven voor d e f ranker ing geldig t / m 31 December 1956. 

5. Met d e verkoop m a g n ie t eerder d a n op 14 November 
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a.s. worden begonnen. Voorschotten van Kinderpostzegels 
aan personen en comité's (waarvoor een machtiging van de 
Pddr is vereist) mogen eerst op 14 November a.s. worden 
verstrekt. 

7 t /m 10 regelingen van interne aard. 
Het Persbericht van de PTT dd. 6 October jl. nr. 4221/119 

voegt hier nog aan toe, dat de druk geschiedt in vellen van 
10 X 10 = 100 zegels, op papier zonder watermerk; kam
tanding 12,5 : 12, gomming normaal. 

EEN „EUROPAZEGEL" 1956. 
Tijdens de zgn. Bondsdagen van de Nederlandsche Bond 

van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars van de zijde 
van de P.T.T. medegedeeld, dat de landen welke zijn aan
gesloten bij de Europese Kolen en Staalgemeenschap alle 
in de loop van 1956 een postzegel zullen uitgeven, welke 
voor ieder dezer landen dezelfde afbeelding zal vertonen. 
Ieder land zal zijn eigen postzegels doen vervaardigen en 
zullen de zegels dan ook de muntwaarde van het betreffende 
land aangeven. Nadere bijzonderheden omtrent deze zegels 
kunnen thans nog niet worden bekend gemaakt. 

AFWIJKINGEN. 
Frankeerzegel 10 et. koerserend type. 

De heer H. Gerritse te Gramsbergen zond ons een 10 et 
bovengemeld met stip in de rechter bovenhoek. Deze druk
toevalligheid werd gevonden op de 7e rij, zegel 6. 
Statuutzegel 1954. 

Van de P. P. Capucijnen te Udenhout ontvingen wij een 
Statuutzegel ter inzage, welke ten gevolge van een papier
vouw een witte streep vertoont van rechts boven aan het 
zegel schuin naar beneden door de I van het jaartal (druk
toevalligheid). 

NED. NIEUW GUINEA, UNIESTATEN, NED.EVDIË EN 
REP. INDONESIA (tot 108'54). 

NIEUW GUINEA. 

Rode Kruiszegels. 
Een persbericht van de Nederlandse P.T.T. meldt, dat van 

1 November t /m 31 Januari a.s. door Nederlands Nieuw
Guinea speciale postzegels verkrijgbaar zullen worden ge
steld met een toeslag ten bate van het Nieuw Guinea Rode 
Kruis. 

De bekende paradijsvogelzegels zijn hiertoe van een op
druk in rode kleur voorzien, nl. de waarde van de toeslag 
plus een rood kruis. 

De drie waarden en toeslagen zijn: 
5 + 5 cent; 10 + 10 cent; 15 + 10 cent. 

Voor de frankering blijven de zegels geldig tot en met 31 
December 1950. 

Wij betreuren het dat een Nederlands gebied postzegels 
uitgeeft, al is het dan ook voor een uitstekend doel, waar
van de toeslag de nominale waarde bijna evenaardt ook al 
zijn het lage waarden. De post uit Nieuw Guinea is, dunkt 
ons, niet van zulk een omvang, dat de gewone verkoop al
daar voor normaal gebruik een belangrijke bijdrage voor 
het Rode Kruis zal opleveren en verwachten wij dat dit 
laatste dus voornamelijk weer door de Philatelisten zal moe
ten geschieden, en een dergelijke aanval vrijwel alleen op 
de Philatelisten gericht kunnen wij moeilijk toejuichen. 

NED. ANTILLEN. 
Ook hier zullen, evenals in Suriname (zie bericht in ons 

vorige nummer), bijzondere postzegels worden uitgegeven 
ter gelegenheid van het bezoek van H.M. Koningin Juliana 
aan dit gebied. 

SURINAME. 
JAARBEURS ZEGEL. 

JAARBEURSZEGEL. Op 19 September jl. verscheen hier 
onverwacht een jaarbeurszegel van 5 et. kleur donkerblauw, 

en geeft de afbeelding van 
een wereldbol waarvan 
het westelijk halfrond 
zichtbaar is, alsmede een 
Mercuriusstaf, waarmede 
de ligging van Parama
ribo wordt aangegeven. 

Het zegelontwerp is van 
André v. d. Vossen te 
Overveen. De druk is van 
de N.V. Joh. Enschedé en 
Zn., Grafische Inrichting 

Zn., Grafische Inrichting te Haarlem. De zegelafmeting be
draagt 26 X 31 mm; beeldmaat 23 X 28 mm, tanding 
13 X 12%. 

Een speciale eerstedagafstempeling werd voor deze zegels 
gebruikt. Het zegel zal aan de Nederlandse Philatelisten
loketten ä 10 ct. verkrijgbaar zijn. 

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

'sGravenhage. 
GELEGENHEIDSSTEMPELS. 

/^^^lï^^^p , < ^ ^ o i . 

'vosa^^" 

Ter gelegenheid van de in de Houtrusthallen te 'sGraven
hage van 27 September tot 7 October jl. gehouden Dames
beurs werd op een aldaar gevestigd tijdelijk bijpostkantoor 
gebruik gemaakt van het hierboven afgebeelde speciale post
stempel, in zwarte kleur, terwijl de datering geschiedde met 
een gewoon dagtekeningstempel 'sGravenhage 15. 

Ook op de Beneluxpostzegeltentoonstelling in het Bene
luxhuis, Nassauplein 38 te 'sGravenhage, was van 29 Sep
tember tot 5 October jl. een tijdelijk bijpostkantoor gevestigd, 
waar de aangeboden poststukken met het hierbij afgebeelde 
speciale poststempel werden afgestempeld in paarse kleur. 
Naast de zegels een dagtekeningstempel 'sGravenhage 23. 
Aangetekende stukken kregen speciale strookjes met in
schrift „Benelux postzegeltentoonstelling 29 September t /m 
5 October 1955". 

Ter gelegenheid van de „Dag van de Postzegel" en van de 
„43e Nederlandse Philatelistendag" was op 8 October jl. een 
tijdelijk bijpostkantoor gevestigd in „Het Hof van Holland" 
te Hilversum en werden de daar ter post bezorgde stukken 
van een speciaal poststempel voorzien. 

Ter gelegenheid van de Internationale Tentoonstelling 
Horecaf in het RAIgebouw te Amsterdam was van 29 Sep
tember tot en met 8 October jl. een bijkantoor der P.T.T. 
gevestigd in het autoPTTkantoor. Hier ontvingen de ter 
post bezorgde stukken een afdruk van het dagtekeningstem
pel van het autoPTTkantoor, en geen specaal Horecaf
stempel. 

MACHINESTEMPELS. 

Q ê . R Q ^ GOEDGeSCHREVEN

im^U VLUGGELEZEN

L "^^ _1 VLOT BEZORBDi 

•lNIERNAIIEm00»STEaiN8 
, fii HORECAF 
{«J^Sffl 29SEPi;«90CT 1955 

E65 J R A I BEBOUW AMSTEBMM 
ë ~ U w/fï^m J**"̂  
5 I 9 K 9 2 EÏŜ MvEREMIGDE 
, 155 ■ ,̂ ^ ^ 1 ^ NATIES 

Een nieuwe vlag, zgn. dienststempelvlag (voor doorlopend 
gebruik) „Goed geschreven — Vlug gelezen — Vlot bezorgd!" 
kwam in gebruik te 'sGravenhage op 27 Augustus, te Am
sterdam CS. en Groningen op 29 Augustus, en te Rotter
dam CS. op 1 September jl. 

Van 3 September t /m 1 October jl. was te Delft in gebruik 
een jubileumvlag voor de Technische Hogeschool. 
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Voor de Internationale tentoonstelling „Horecaf" werd se
dert 5 September te Rotterdam CS. en sedert 6 September 
te Amsterdam CS. en 's-Gravenhage een speciale stempel-
vlag in één der machines gebruikt. 

Het 10-jarig bestaan der Verenigde Naties werd sedert 19 
September mede herdacht in een stempelvlag te Amster
dam CS., 's-Gravenhage en Utrecht-Station, alsmede sedert 
20 September te Rotterdam CS. 

TYPENRADERSTEMPEL. 
1.10.1955 De vestiging van het postagentschap Rotterdam-

Stadion wijk verviel; op dezelfde datum werd ge
vestigd een agentschap Rotterdam-Hoornweg. 

1.10.1955. Het hulppostkantoor Ovezande werd vervangen 
door een poststation. 

1.11.1955. Wordt gevestigd een postagentschap Amsterdam-
Bosboom Toussaintstraat met gelijktijdige ophef
fing van het agentschap Amsterdam-Const. 
Huygensstraat. 

VELDPOST. 
Ten behoeve van aan oefeningen deelnemende militairen 

zal van 14 Oct. t /m 4 Nov. a.s. de veldpostdienst in werking 
worden gesteld. Er zal één veldpostkantoor worden gebe
zigd nl.: NAPO 251. 

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

Rotterdam C. 2. 

NEDERLAND. 
KX.M.-nleuws. 

Met ingang van de winterdienstregeling op 2 October jl. is 
New Delhi, de hoofdstad van India, wederom 1 maal per 
week in het KLM-luchtnet opgenomen. 

Voorts zijn de commerciële landingsrechten te Manilla uit
gebreid van twee tot drie diensten per week, terwijl dezelfde 
rechten werden verkregen voor Bermuda, waarlangs de 
K.L.M, gedurende de Winterdienst twee vluchten per week 
zal maken op de route naar Curaeao. Voorts zal de K.L.M, 
éénmaal per week via Paramaribo en éénmaal per week via 
Montreal naar Curagao vliegen. 

AIR tüt 

'̂'«Rawvt^ 

AUSTRALIË. 
Voor de vlucht van Cana

dian Pacific Airlines Sydney-
Amsterdam via de poolroute 

.-^ op 8 Juni jl. werd te Sydney 
\*^ een speciale afstempeling in 

violette kleur op de stukken 
Jèf geplaatst. AS Amsterdam 
^^ ll.VI.15-1955. 

1 Hierbij geven wij een af
beelding van deze spec, af-

j 5tempeling. 

DUITSE BONDSREPUBLIEK. 
Transatlantische Lufthansa-vluchten. 

Behalve de spec, afstempeling vermeld in de voorlaatste 
alinea van ons artikeltje „Uitbreiding Lufthansa-vluchten" 
op blz. 182 in ons Augustus-nummer, zagen wij nog een dito 
kaststempel met Inschrift: „(embleem Lufthansa) / Mit Er
öffnungsflug / Hamburg- / Frankfurt (Main)- / New York be
fördert". Afst. Hamburg-Flughafen 11.6.55-18. Tevens zagen 
wij nog 2 verschillende kleinere kaststempels: „(embleem 
Lufthansa) / Mit / Eröffnungsflug / befördert"; die met klei
ne letters is van Frankfurt/Main, die met grotere letters 
van Düsseldorf. 

D.D.R. 
Leipziger Messe September 1955. 

, Wij zagen hiervan post uit Leip
zig afgestempeld 4 / 9 met spec, 
poststempel Leipzig Cl Messe-Flug
hafen en een spec, afstempeling in 
violette kleur (kaststempel) zoals 
hierbij is afgebeeld. 

Mit tuftpc 

ItlPZie-MOCKiAU 
111 .̂ .,iil,reiA ^—. ~—m' 

OOSTENRIJK. 
Op 29 October a.s. zal de 14e Oostenrijkse ballonpostvaart 

ten bate van de Kinderdorfverein in Salzburg plaatsvinden. 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA. 
Capital Airlines openden in Amerika de Ie regelmatige 

Viscount-Turbo-prop-dienst op 26 Juli jl. Wij zagen hiervan 
de volgende stukken: 
1. Norfolk-Washington. VS 26 Jul 9.30 am, AS 26 Jul 12.30 pm. 
2. Washington-Chicago. „ „ „ 8.00 am, „ „ „ 11.— am. 
3. Pitts burg-Chicago „ „ „ 9.— am, „ „ „ 11.— am. 
4. Chicago-Washington „ „ „ 12 m , „ „ „ 4.30 pm. 

(Non-stop terugvlucht). 
De stukken dragen een speciale maatschappij-afstempeling 

in blauwe kleur voor de nos. 2, 3 en 4 en in groene kleur voor 
no. 1. Verschillende teksten voor de versch. routes. 

MIJLPAAL IN ONTWIKKELING VAN ROEMRIJKE 
LUCHTVERBINDING. 

25 jaar geregelde luchtdiensten Amsterdam-Djakarta. 
Ruim 312.000 passagiers, 6.852 ton vracht en 5.080 ton post 

heeft de KLM gedurende de 25 jaar, dat zij de Amsterdam-
Djakarta route vliegt, tussen deze beide steden vervoerd. 

Op 25 September opende de K.L.M, na een reeks var. 
proefvluchten deze geruime tijd langste intercontinentale 
luchtroute ter wereld. In hoofdzaak gold deze dienst toen 
voor het vervoer van post en op de eerste geregelde vluch
ten was er slechts accomodatie voor één passagier. Geleide
lijk aan werden de vliegtuigen groter en sneller, zodat ook 
het passagiersvervoer ging meetellen. In de jaren voor de 
tweede wereldoorlog werden ongeveer 31.000 passagiers ver
voerd, 470 ton vracht en 956 ton post. De grote ontwikkeling 
van deze befaamde luchtroute, waarop de KLM algemeen 
gewaardeerde pioniersarbeid verrichtte en waarop zij haar 
grote vooroorlogse triomfen vierde — de eerste vlucht naar 
Djakarta in de herfst van 1924, de vluchten naar Indonesië 
met de Amerikaanse millionair van Lear Black in 1927, de 
vlucht met de Postduif in 1928, de Kerstpostvlucht in 1933 
met de Fokker Pelikaan en de befaamde Melbournerace, 
waarin de KLM DD-2 „Uiver" de eerste prijs behaalde in de 
handicapsectie — zou pas na de tweede wereldoorlog in
zetten. 

Van Februari 1942 tot November 1945 moesten de vluchten 
naar Indonesië worden onderbroken, nadat dat land door 
Japan was bezet. De eerste Skymaster na de oorlog vertrok 
midden November 1945 van een nog half verwoest Schiphol 
naar Djakarta en nog geen maand later vlogen de „Vlie
gende Hollanders" reeds 3 maal per week tussen Nederland 
en Indonesië heen en weer. 

De snelle technische ontwikkeling, die het vliegtuig gedu
rende de oorlogsjaren had doorgemaakt, plaatste de lucht
vaart niet meer voor die problemen, welke de vooroorlogse 
vliegerij had gekenmerkt. Grote viermotorige vliegtuigen 
vliegen thans 5 maal per week tussen de Nederlandse en In
donesische hoofdsteden op en neer, beladen met passagiers, 
vracht en post. 

In deze 10 na-oorlogse jaren vervoerde de KLM ruim 9 
maal zoveel passagiers, 13 maal meer vracht en i^ maal 
meer post dan in de 10 vooroorlogse jaren. In totaal maakte 
de Maatschappij na de oorlog op deze luchtroute 5.271 vluch
ten tegen 1.000 in de periode 1930-1942. Het aantal kilome
ters dat de „Vliegende Hollanders" in deze 25 jaar alleen op 
deze dienst aflegden, bedroeg 94.582.000, hetgeen neerkomt op 
ongeveer 2.300 vluchten rond de aarde. 

POSTSTUKKEN 
BUITENLAND. 

Redacteur: Dr. E. A. M. Speijer, Pijnboomstr. 4A, 

BELGIË. 
's-Gravenhage. 

Eindelijk kan ik weer een groot aantal Publibels vermel
den, beginnend met 1310. Ze zijn alle gedrukt op de koer-
serende kaart van 1 fr 20, in het nieuwe type met de afzen
dersmededelingen links boven, horizontaal. 
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1310 
1311 
1312 
1313 
1314 
1315 
1316 
1317 
1318 
1319 
1320 
1321 
iy22 
1323 
1324 
1325 
1326 
1327 

1328 
1329 
1330 
1331 
1332 

Oléor op 
Mobylette 
Mobylette „ 
Faris , Mons „ 
Laris , La Loevière „ 
De Kleine Winst 
depraet ' s „ 
Fort 
Lenoble 
Ferd. Tierenteyn „ 
Thee Tensifal 
Ligue Nationale „ 
Belgisch Nationaal Verbond „ 
Ottevaere „ 
Le bas Ina „ 
Miniprix „ 
Asthmalgine 
(staat een lachende mij 
onbekende dame) „ 
Somy „ 
Pri l 
Pr i l 
Pr imela 
Beaufixe „ 

ds F r / V l  k a a r t 
) ) ■' »' 

„ V l / F r  „ 
„ F r / V I  „ 

» 
" V l / F r  „ 

1' »» 

) t ■• ) ï 

„ F r / V I  „ 
„ V l / F r  „ 

^j )> 

„ F r / V l  „ 
„ V l / F r  „ 
)) ,, „ 
„ F r / V l  „ 
J5 >> >' 

)} >i iJ 

)i if )1 

» 
r, Vl/Fr „ 
ï ï j ' >» 

„ F r / V l  „ 

1333 
1334 
1335 
1336 
1337 
1338 
1339 
1340 
1341 
1342 
1343 
1344 
1345 
1346 
1347 
1348 
1349 
1350 
1351 
1352 

Alba 
Pana 
Tadera 
Tadera 
Sas 
Sas 
Perfect Pils 
Perfect Pils 
OstendeDouvres 
OostendeDover 
Visitez Eupen 
Visitez Eupen 
Vewoyde 
Veweyde 
La Panne 
De Panne 
Bezoekt OostVlaanderen 
Bezoekt OostVIaanderen 
Visitez Belveil 
Bezoekt Belveil 

Deze reeks is ononderbroken, 
seerd 
1310 

m a a r 
e lezers zich zullen her inneren — 
nog heel wat n u m m e r s . Ik hoop. 

helpen om onze lijsten te completeren 

)) )> )> 
. ! i . JI 

!> 11 » 

„ V l / F r  „ 
„ F r / V l  „ 
„ V l / F r  „ 
„ F r / V l  „ 
„ V l / F r  „ 
„ F r / V l  „ 
„ V l / F r  „ 
„ F r / V l  „ 
„ V l / F r  „ 
„ V l / F r  „ 
„ V l / F r  „ 
„ F r / V l  „ 
„ V l / F r  „ 
„ F r / V l  „ 
„ V l / F r  „ 
„ F r / V l  „ 
„ Vl /F r  „ 

 zoals de geïn te res 
ontbreken vóór no. 

dat talrijken zullen 
; 

NIEUWE UITGIFTEN 
Diverse postzegels werden ons ter reproductie afge

s taan door de postzegelhaiidel K. Beunder te Krimpen 
aan de Lek, Postbus 13. 

E U R O P A 

Wij geven hierbij de afbeel
ding van een der twee zegels, 
welke in gelijke tekening zijn, 
door ons gemeld in het vorige 
nummer. Zi] verschenen op 
IQ Septembet | l . ter gelegen
heid van de te Lutk gehouden 
tentoonstelling „De Roman
tiek m het I^uiksc." 

Duits land 
Bondsrepubl iek 

i 

Wij geven hierbij de afbeeldingen van de 111 ün= Aagu'i 
tus nummer o p b l z . 182 gemelde zegels, welke resp. op 
2 en 10 Augustus j l . werden uitgebleven. 

Naar aanleiding van eerstgenoemd zegel heett , vol
gens courantenberichten, de OostDuitse regering een 
protest te Bonn ingediend en verzocht de zegels uit 
de circulatie te nemen. Brieven met deze zegels gefran
keerd zullen in OostDuitsland niet worden bezorgd 

Wat het tweede gemelde zegel betreft kunnen wij nog 
melden dat dit zegel werd uitgegeven ter gelegenheid 
van de herdenking van het looojarig bestaan van de 

stad Augsburg Het zegel herinnert aan de slag op het 
Lech veld bij genoemde stad, welk gevecht in 955 
plaats had tegen de Hongaren. Het zegel van 20 (pf), 
purpnr, werd ontworpen door Ernst Göhlert te Augs
burg . Het vertoont de zgn. niksappel met zwaard en 
pijnappel, welke getroffen wordt door 3 pijlen, welke 
van over een stroom hierop zijn afge&choten. De zegel
druk geschiedde in een gecombineerde rasterdiepdruk 
en reliëfdruk in de Bondsdrukkerij te Berlijn op papier 
zonder watermerk, in een oplage van 5 miïlioen s tuks . 

Wij geven tevens de afbeelding van de beide zegels op 
eerstedagenveloppe uitgegeven ter gelegenheid van de 
philatelistische tentoonstelling welke te Düsseldorf 
onder de naam „Wes t ropa" werd gehouden. (Zie vorige 
nummer blz. 201). Het speciale tentoonstellingsstempel 
vertoont een op zijn handen staande man m sport
cos tuum. Wat zulks met een phi l . tentoonstelling heeft 
te maken ontgaat ons echter. Zien de Philatelisten wel
licht de wereld op zijn kop? 

Ook de in dezelfde dagen gehouden Bondsdag der 
Duitse Philatelisten vereniging werd met een speciaal 
stempel opgeluisterd, doch di t stempel vertoont een 
brievenbesteller uit de oude tijd (niet op zijn kop). 

Ter gelegenheid van de jaarlijkse conterentie voor de 
Europese spoorwegregelingen, welke dit jaar op 5 Oct . 
te Wiesbaden bijeen kwam, verscheen op die dag een 
postzegel van 20 (pf) met afbeelding van het spoorweg
sein „Lijn is veilig " 

WestBerlijn 
De beroemde orkestleider Wilhelm Furtwangler , die 

kort geleden overleed, werd op 17 September j l . her
Jacht door de uitgifte van eep postzegel met zijn portret . 
Het 1 een zegel van 40 (pf), blauwviolet . 

De ddg van de Postzegel zal op 27 October a .s . aan
leiding zijn tot de uitgifte van een postzegel met toeslag, 
n l . 25 + 10 (pf). met afbeelding van een postiljon uit de 
17e eeuw 

De 25ste verjaardag van het bisdom van Berlijn zal 
op 3 postzegels worden herdacht in de waarden 7 | 3; 
10 f 5 en 20 f 10 (pf). 

D e m o c r a t i s c h e Republiek 

Wij geven hierbij de afbeeldingen van de zegels welke 
op 3 September j l , verschenen ter herdenking van de 
herziening van het grondbezit, gemeld in ons vorige 
nummer op blz. 201. De kleuren blijken ons echter te 
zijn: 
■5 (pf) grijsgroen 

10 „ lichtblauw 
20 , bruinrood 

Engeland 
De 4 hoogste waarden met portret van koningin Elisa

beth II zijn verschenen, nl . de 10sh en de £ i . op i Sept . 
j l . en de 2 sh 6 d en 5 sh op 23 Sept . iL Naast het 
koninklijk portret geven zij de afbeelding van een kasteel 
uit een der vier delen van het Britse koninkrijk, n l . : 

2 5. 6 d donkei sepiabruin, Carrickfergus kasteel , 
fNoordIerland) 

5 s rood, Carnarvon kasteel (Wales) 
10 *: blauw, Edtnburg kasteel (Schotland) 
£ 1 /war t . Windsor kasteel (Engeland). 

De /,egels zijn door Waterlow en Son Ltd in plaatdruk 
vervaardigd op papier met het nieuwe watermerk 
„E 2 R St . Edwards kroon" in vellen van 40 zegels. 

Zoals reeds vroeger door ons is gemeld is het ontwerp 
voor deze zegels van de artist Lyn ton Lamb. Het portret 
van de koningin is ontleend aan een foto van Dorothy 
Wilding Portrai ts Ltd. en werd reeds voor de lagere 
waarden eveneens gebruikt 

Op 23 Augustus j l . verscheen de i d. op papiei met 
het nieuwe watermerk bovengenoemd in vellen van 480 
zegels en op 6 September il in vellen van 1920 zegels. 
Op deze laatste datum verscheen ook de 2 d op dit pa
pier , terwijl de 5 d en ro d vermoedelijk nog in Septem
ber zouden volgen en de 2^2 d. in deze maand verwacht 
wordt . 

De als laatste waarde op het papier met watermerk 
„E 2 R Tudorkroon" verschenen zegel is de 10 d. die 
op 8 Februari 1954 het licht zag, dus slechts betrekkelijk 
kort in omloop is geweest! 

Het nieuwe watermerk is niet gemakkelijk te onder
scheiden van het voorafgaande. 

Frankrijk 
Op de 17de dezer maand zullen diverse nieuwe post

zegeluitgiften verschijnen. 
In de eerste plaats worden de zegels van de zgn. toe

ristenserie door zegels met andere gezichten vervangen 
en de erie met nog een waarde uitgebreid, n l . : 

6 f. Bordeauxrood, Bordeaux, ontwerp en gravering 
Pheulpin; 

8 t. zwaluwblauw, Oude haven van Marseille, ontwerp 
en gravering van Cheffer; 

10 t. Chineesblauw Nice, ontwerp en gravering van 
Spi tz ; 

12 1. blauwgrijs en goudbruin, de brug van Valentré 
(Cahors) ontwerp en gravering van Mazelin; 

18 f, groenzwart en donkerblauw, Uzerche (Corréze), 
ontwerp en gravering van Cami: 

20 f. donker en zwartviolet, Mont Pelé op Mart inique, 
ontwerp en gravering van Lemagny; (verschijnt op 
2 November a . s . ) ; 

25 f. siennabruin en vïoletbruin, bouwvallen van 
Brouage; ontwerp en gravering van Decaris . ./ 

BIJ dit laatste zegel willen we nog vermelden, dat 
genoemd tadje een historische bezienswaardigheid is 
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aan de mond van de Charente-mari t ime tussen Rochefort 
en Marennes. Het werd vroeger door de zee overspoeld 
doch is langzamerhand weer drooggevallen. Vroeger 
(voor de verdwijning in zee) heeft Champlain {1570— 
1635) zich hier ingescheept voor zijn reis naar Canada, 
waar hij gouverneur werd en o .a . Quebec s t icht te . 

Op I I November a .s . zal het eerst tijdens de zgn. Ph i -
latelistische najaarssalon in de m e Jean Goujon te Parijs 
een zegel van 12 f. verkrijgbaar worden gesteld en zal 
gewijd zijn aan de te Panjs geboren franse schrijver en 
dichter Gérard de Nerval (1808—1855). Het zejel zal 
zijn portret in medaillevorm ver tonen. 

Ook de wapenserie zal in dezelfde maand nog worden 
voortgezet met de zegels: 
50 c . wapen van Comté de Foix; 
70 c. „ „ Manche; 
80 c . „ „ Roussillon; , / 

I f. Coraté Venaissin, 

De jaarlijkse in December verschijnende Rode Kruis -
zegels zullen d i t jaar afbeeldingen geven van „Het kind 
met de g a n s " (Griekse kunst ui t het Louvre) en „Kind 
met k o o i " (naar het werk van Falguière) . 

Hongarije 
Op 3 September j l . verschenen weer 6 postzegels ter 

aanvulling van de serie met afbeeldingen ontleend aan 
ambachten en beroepen. Ook de zegelmaat van deze 
zegek i<ï lS x 26.'s mm en tanding 12 x 12% H f t / i i n -

«Kll i l l lMNiUOli 
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8 f. brum groentenkweker; 
10 f. grijsblauw, riviervisser; 
70 f. olijf, herder van rundvee; 
j , 7 o F t . violet , varkenshoeder; 
2,60 F t . rood, boerin op t ractor ; 
3 F t . groen, pikeur met ri jpaard. 

Ter gelegenheid van het Internat ionale Congres 
voor Lichte Metaal Indus t r ie , d a t van 5—9 October 
j l . te Budapest werd gehouden en in ver- band met het 
20-jarig bestaan van de a luminium-industr ie In Hon
garije werd het luchtpostzegel van 5 F t . der koerse-
rende serie (uitg. 29-10-'50) met afbeelding van de 
grote aluminium-fabrieken teCsepel (Yv. L . P . 104) 
in een beperkte oplage van 60.000 stuks gedrukt 
op papier zonder watermerk en met een aluminium-
laagje overtrokken tot uiterlijk 9 October j l , verkrijgbaar 
gesteld. Een zeer klein aanta l van ten hoogsteisoo stuks 
werd ook ongetand uitgegeven. 

Het zegel is zeer gevoelig voor benzine en maakt o . i . 
niet zulk een fraaie indruk als het koerserende luchtpost
zegel, waar de blauwe kleur der druk beter recht doet 
aan de afbeelding. Het was ook nie t te clicheren. 

Een speciale eerste dag enveloppe en eerste dag 
ftempel werden voor voornoemd Congres eveneens ge
bru ik t . 

I t a l i ë 
Op 1 September j l . verscheen een postzegel van 25 L.f 

donkergrijs en bruin, ter gelegenheid van de Internat io
nale Medische dagen te Verona. Di t zegel vertoont het 
portret in medaillon van de Veronese dokter Gerolamo 
Francastoro (1483—1553). waarnaast een gezicht op de 
arena te Verona. Het zegel '^erd uitgevoerd in het be
kende langwerpig horizontale formaat in de Staats
drukkerij te Rome op papier met watermerk , , s t e r ren" 
en met tanding 14. 

L u x e m b u r g 
De lode verjaardag van de Verenigde Naties is hier 

aanleiding tot de uitgifte op 24 October a . s . van 4 post
zegels en een speciale eerste-dag afstempeling. Hoe be
scheiden zijn WIJ dan in eigen land waar tot op heden 
alleen een machinestempel op sommige plaatsen in ge
bruik dit feit in herinnering brengt . 

i' .6»««i«ws 
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De zegels zijn ontworpen door de Nederlandse kunste
naar Sem Hartz en werden in plaatdruk vervaardigd bij 
Joh, Enschedé en Zn. te Haarlem in vellen van 30 zegels 
met afmeting 40 x 25,7 mm. De zegels zijn: 
80 c. bruinzwart en leiblauw, charter (tekst van de 

inleiding tot het charter) 
3 Ir. steenrood en donkerbruin, veiligheid (spelend« 

kinderen) 
4 fr. leiblauw en steenrood, gerechtigheid (zwaard en 

weegschaal) 
9 fr. donkerbruin en blauwachtiggroen, bijstand 

(technische hulp aan achtergebleven gebieden). 

Noorwegen 

3 f. + 3 . d e moeder van Dürer, 
10 f. -f- 3 f. biddende apostel-handen, 
15 f. 4- 7 f- oude Antwerpenaar, 

Spanje 
Op 12 October j l . zouden ter gelegenheid van de Dag 

van de Postzegel 5 postzegels verschijnen met religieuze 
motieven. De waarden zullen zijn 25, 60 en 80 ets in een 
oplage van 10 millioen stuks van ieder zegel. De motie
ven zijn gewijd aan de stichter van de Orde d«r Jezuïeten, 
St. Ignatius van Loyola, die in 1556 overleed. 

Tsjecho Slowakije 
Op 26 Augustus j l . verschenen 3 postzegels als propa

ganda voor de architectonische schoonheid der steden 
van Zuid-Bohemen. Deze zegels werden ontworpen door 
de schilder Vaclav F ia la , terwijl de gravering respectie
velijk werd verzorgd door Bedrich Housa , Jaroslav 
Goldschmied en Jan Mräcek. De zegels werden in p l aa t -
druk vervaardigd in de drukkerij der Posterijen te Praag 
in vellen van 50 zegels met zegelbeeldmaat 39,5 x 23 
m m (zegelmaat 44,5 x 27 mm) en tanding 11 V*X " Ï 4 ' 
Deze zegels zijn: 
30 h . bru in , gebouwen te Tébor , 
45 h . karmijn, gebouwen te Prachat ice, 
60 h . groen, J indrïchuv Hradec . 

De heer W . Amons te Zaandam meldt ons de a.s-
verschijning van 2 postzegels op 21 November, zulks 
ter gelegenheid van het 50-jarig kroningsjubileum van 
koning Haakon V I I . De zegels zullen de afbeelding 
geven van deze koning en zijn echtgenote , koningin 
Maud, in vol kroningsornaat in de Stiftgaerden te 
Trondheim. Het zullen zegels in groot formaat zijn. 

I n de nieuwe serie dienstzegels (zie Februar i -nummer 
j . l . ) verschenen inmiddels nog : «/ 

5 ö re , lilarose 
30 , , , rood 
40 , , , v io le t . 

I n het koerserende type portret van koning Haakon 
VII verscheen op 26 September j . l . de 40 öre , v io le t , 
terwijl op i November in deze serie de 90 öre , geel, 
zal verschijnen, zulks ter gelegenheid van het 50-jarig 
jubileum van de kerstzegel, welk feit herdacht wordt 
met een tentoonstelling van 1 - 3 November te Oslo. 
Een speciale eerste dag-enveloppe zal daa r toe worden 
uitgegeven, een speciale afstempeling worden g e b e z i g d ^ / 

Oostenrijk 
Ook hier is de lode 

verjaardag van de 
Verenigde Naties aan
leiding tot de uitgifte 
op 19 October met 
f r a n k e e r g e l d i g h e i d 
vanaf 24 October a . s . 
van een bijzondere 
herdenkingspostzegel. 

Het is een zegel van 
2.40 S. donkergroen, 
met afbeelding van 

een wereldbol waar omheen een r ing , gevormd door de 
vlaggen van de verbonden na t ies . Eén plaats is echter 
in deze ring open en bevindt zich daar een vraagteken. 
He t wapenschild in de linkerbenedenhoek van het zegel 
du id t wel aan , da t Oostenrijk gaarne zijn plaats in deze 
rij zou innemen. Het zegelopschrift l u id t : 24-10-1955. 
10 Jahre Vereinte Nat ionen. 

Het ontwerp voor di t zegel is van prof. Viktor T h , 
Slama, de gravering is van Georg Wimmer en de p laa t -
druk van de Oostenrijkse Staatsdrukkerij te Wenen in 
vellen van 50 zegels met zegelafmeting 38,5 x 29,8 mm 
(beeldmaat 34,5 x 25,8 mm) en tanding i3»/4 x 1 4 % . 
Oplage i ^ mill ioen. 

Portugal 
Het eeuwfeest van de telegraaf in di t land werd op 

16 September j l . herdacht met de uitgifte van 3 post
zegels met gehjke afbeelding van de kop van een tele-
graafpaal model 1855. De zegels zijn: 
I E . rood en geel, oplage 5 millioen 
3 E 30. blauw en grauwgroen, oplage i millioen 
3 E 50. groen en grauw/geel, oplage i mil l ioen. 

R o e m e n i ë 

Hst te Lausanne gehouden Were ld-Moeder-Congres 
werd hier op een postzegel van 55 b . , ul t ramari jn , her
dacht . Het geeft de afbeelding te zien van een jonge 
moeder met kind op de linker schouder gezeten. 

Ter propagandering van de padvinderij verschenen 3 
postzegels met de afbeelding van 2 padvindsters bij 
bloemen. Het zijn de waarden: 
10 b . blauwviolet ; 20 b . groen; 55 b . lilarose. 

Saargebled 

De jaarlijkse weldadigheidszegels welke einde No
vember of begin December zullen verschijnen, zullen di t 
jaar afbeeldingen geven ontleend aan werken van AI-
brecht Dürer . He t zullen zijn; 
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De officiële eerstedag-enveloppe, een gezicht op Tabor 
vertonende, werd ontworpen door Fiala en gegraveerd 
door Mräcek. 

Op 28 Augustus j l . ver
schenen een postzegel van 
60 h , bruinl i la , met afbeel
ding van motorrijders in een 
wedstrijd alsmede de te win
nen trophee, zulks ter gele
genheid van de 30ste interna
tionale motorrijwiel-wedstrij
den , welke van 13—18 Sep t . 
]1. te Gottwaldov werden ge
houden. Het zegeion twerp ts 
van Mario St re t t i en de grave
ring van Bohdan Roule . De 
druk geschiedde in p laa tdruk 
in bovengenoemde drukkerij 
eveneens in vellen van 50 
zegels met beeldmaat 23 x 41 
m m (zegelmaat 27 X 44 mm) 
en tanding 1114 X lï ' /*« 

De officiële eerstedag-enveloppe werd ontworpen 
door Stret t i en gegraveerd door Roule en vertoont de 
afbeelding van een wedstrijd-moment. 

Op 10 September j l . verschenen ter gelegenheid van 
de Internationale Philatelistische tentoonstel l ing 
„Praga 1 9 5 5 " 5 postzegels verenigd in een zgn. min ia -
tuirrvelletje. Di t verscheen zowel met getande als on
getande zegels. De afmeting dezer velletjes bedraagt 
145 X n o m m . De zegels zijn: 

30 h . donkergrijs, de kapel van het Heilige Kru i s , 
zegelontwerp van Victor S t re t t i ; 

45 h . donkergrijs, de Torenbrug gezien van de oud« 
stadszijde; op de achtergrond de toren van de 
Kruisridderskerk; zegelontwerp van J i r i Svengs-
b i r ; 

60 h , bruinrood. Het Belvédère-zomerpaviljoen; zegel
ontwerp van Svengsbir voornoemd; 

75 h . bruinrood. Het Hybernu-huis ; zegelontwerp van 
Pavel Suchdoläk; 

1,60 Kcs. donkergrijs, Het kasteel van Praag met d e 
Karelsbrug; zegelontwerp van Svengsbir voor
noemd . 

Deze laatstgenoemde kunstenaar graveerde alle ^ g e l s 
en ontwierp en graveerde ook het gestyleerde wapen 
voor deze tentoonstelling dat het velletje s ier t . 

De prijs van ieder dezer velletjes bedraagt 6 Kcs . 
Voor ieder der velletjes werd ook een officiële eerst« 

dag-enveloppe verkrijgbaar gesteld. 

J 
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MEZINÄRODNI WSTAiA 
POêTOVNICH ZNAMEK 

Op 12 September jl volgde een serie van 4 postzegels 
uitgegeven ter gelegenheid van de loe bijeenkomst van 
de bestuurden, van de Internationale Bank voor herstel 
en ontwikkeling van het monetaire fonds Ook deze 
zegels werden in Wenen in de Staatsdrukkerij vervaar
digd in foto gravure met zegelafmetjng 39 x 30 mm en 
t andmg isYsr X 14% Oplage resp 130 000 150 000, 
12© 000 en 100 0000 stuks van ieder zegel gedrukt m 
vellen v^n ̂ o zesrek Het zijn 

■^fttSMTaJRiilB* «55 

T n r k i j e 

Op 28 Augustus jl verschenen 2 postzegels ter gelegen 
heid van de i8e zitt ing van het Internat ionaal Bureau 
voor documentat ie van mili taire geneeskunde Deze 
zegels Zijn m langwerpig horizontaal formaat 41 x 26 mm 
t a n d m g 1214 Het zijn 
ao kurus gnjsrood en gnjs eerste verzorgingscentrum 

te velde 
30 „ groen en geelgroen Mihtair hospitaal van 

Gulhane te Ankara 
De druk geschiedde in rasterdiepdruk bij de Klisecilil 

ve Matbaacilik T A S te Istanbou! in vellen van roo 
zegels Oplage resp 150 000 en loo 000 stuks van ieder 
zegel 

Internat ionale Commissie voor Criminele Politte Deze 
zegels werden in duplex rasterdiepdruk vervaardigd m 
dezeltde drukkerij als de voorgaande serie in vellen van 
50 zegels met zegelatmeting 41 x 26 mm tanding 10 
Oplage resp 300 000 200 000 150 000 en 100 000 
stuks van ieder Het /ijn 

15 kuius , goudgeel Faculteit der letteren te Is tanbou!, 
20 , rood Universiteit van Is tanboul , 
60 „ violet Hotel Hil ton, 

I Lira donkerblauw Kiz Kulesi 

Op 15 September jl werd vervolgd met een sei ie van 
4 postzegels uitgegeven ter gelegenheid van het ïode 
In ternat ionale Congres voor Byzantijnse nasponngen. 
Deze zegels werden in rasterdiepdruk vervaardigd in de 
drukkerij van Guzel Sanatlar Matbaasi te Ankara ia 
\ ellen van 50 zegels met zegelafmeting 41 X 2 6 m m \ o o r 

e IT en 30 k en 26 x 41 mm voor de 20 en 75 k tan
iing iiYz Oplage resp 200 000, 150 000 200 000 en 
00 000 stuks van ieder zegel Deze serie bestaat uit 

11 kiiriis blauwgroen Veiligheidsmoiuiincnt te AnI i n 
20 violet Dolnidbakge te Istanbou 
30 „ grijs politie opleidingsschool te Ankara 
45 „ Havannabrmn monument voor gevallen 

politiepersoneel te Istanboul 

Vervolgens verschenen op 10 September jl 4 post
zegels ter herdenking van het eeuwfeest der tele verbin
dingen in Turkije Deze zegels werden in fotogravure 
vervaardigd in de Staatsdrukkerij te Wenen in vellen 
van 50 zegels met zegelafmetmg 39 x 30 voor de 15 en 
45 k en 30 X 39 mra voor de beide andere waarden. 
Tanding resp 13 y2 x 14 ̂  en omgekeerd Oplage 
150 000 stuks voor de beide laagste waarden en 100 000 
stuks voor de beide hoogste waarden De serie bestaat ui t 
15 kurus olijf seintoestel en telegraafpaal en lijnen, 
20 „ helderrood antennemast 
45 , l ichtbruin als 15 kurus 
60 blauw als 20 kurus 

15 kurus , mosgroen en zwartgroen Is tanbul Sur lan 
30 „ licht en donkerrood Obilisque en Sultanah

met te Is tanboul , 
30 „ roodbruin en donkerbruin Ayasofya, 
75 „ blauw en donkerblauw plattegrond van 

Is tanboul in 1422 

Ten slotte volgde op 26 September 3I een serie van 
3 postzegels uitgegeven ter eeleeenheid van het lode 

Op 30 \u^us tus d a V \ei icheiien 3 postzegels ter 
gelegenheid van het Internat ionale Militaire Voetbal 
kampioenschap Deze zegels werden m rasterdiepdruk 
vervaardigd bij Yeni Desen Limited Ortakligi te A n k a r i 
m vellen van 50 zegels met zegelafmeting 41 x 26 voor 
de laagste en hoogste waarde en 26 x 41 voor de middel
ste waarde tanding 9 ' / , oplage resp 250 000 400 000 
en roo 000 stuks 

De zegels zijn 
15 kurus blauw 2 voetballers in het veld, 
20 rood plaquet te 

I Lira groen legpenning met versiering 
Op 5 September jl volgden 4 postzegels ter gelegen 

heid van de bijeenkomst van afgevaardigden van de 
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Internat ionale Verkeers-congres. Deze zegels werden in 
rasterdiepdruk vervaardigd in de drukkerij van Güzel 
voornoemd in vellen van 50 zegels met zegelafmeting 
26 X 41 mm en tanding 1 1 , De oplage is resp. 230.000, 
i jo .ooo en 100.000 stuks van ieder zegel. Deze serie 
bestaat uit de zegels: 
20 kurus, violet, embleem van het congres; 
30 „ donker- en lichtgroen, Chalet te Is tanboul ; 
55 „ blauw en donkerblauw, bruggen. 

Voorts is voor uitgifte op 22 October a . s , aangekon
digd een serie van 4 postzegels ter gelegenheid van de 
algemene volkstelling 1955. Deze zegels worden in 
r.isterdiepdruk vervaardigd bij Yeni Desen Limited 
Ortakligi te Ankara in rasterdiepdruk in vellen van 50 
zegels met zegelafmeting 41 x 26 m m , en in een oplage 
van resp. 120.000, 150.000, 130.000 en 100.000 s tuks . 
Deze serie zal bestaan u i t : 
15 kurus, rood en grijs 
20 „ rood en violet 
30 „ ' rood en blauw 
60 „ rood en groen. 

Zij zijn alle met gelijke afbeelding van een kaart van 
TurJtije en een statistische afbeelding van de bevolkings
toename. 

Yougo S lavië 
Het 2e Wereld Congres 

voor Doofstommen dat van 
23—27 Augustus j l , te 
Zagreb werd gehouden was 
aanleiding tot de uitgifte 
van een postzegel van 15 
(din) roodbruin, met af
beelding van een hand in 
gebarentaal . Het zegel is in 
plaatdruk vervaardigd met 
zegelafmeting 30 x 37 mm 
en tanding 1 2 ^ . Oplage 
500.000 s tuks . 

Op 24 September j l . zou 
de reeds door ons aange

kondigde serie postzegels verschijnen met afbeelding 
van geneeskundige kruiden. Dit zouden zijn: 

5 d . donkergroen, bruin en geelbruin, hop ; 
10 d . oker, oranje, donktergroen en violetrood, t abak ; 
15 d . oker, sepia, donkerviolet , groenblauw en groen, 

papaver; 
ï 7 d, bruin , groen en geelgroen, l inde; 
25 d . ultramarijn, groen, geel en grijsblauw, Yougo-

Slaviscbe kamil le ; 
30 d . donkergrijs, violetzwart en violetgroen, Dalma

tische salie; 
50 d . donkerbruin, donkergroen, groen en rood, wilde 

roos; 
70 d . donkerroodbruin, vermiljoen en groen, gent iaan; 

100 d . grijs, geel, groen en oranje, Adonis. 
De zegels werden in Zwitserland door Courvoisier 

gedrukt in vellen van 100 zegels, tanding n V i -

Zwi t ser land 
Ten behoeve van de Europese Dienst van de Verenigde 

Katies te Geneve wordt door de Zwitserse P . T . T . op 
24 October a . s . in verband met het lo-jarig bestaan 
dezer internationale instelling een postzegel van 40 ets 
uitgegeven alsmede een serie van 6 Dienstzegels, welke 
du« allen alleen bestemd zijn voor correspondentie enz. 
der UNO te Geneve. 

Het herdenkingszegel werd 
ontworpen door Hans Thöni 
te Bern en werd in rasterdiep
druk vervaardigd bij Cour
voisier SA te La Chaud-de-
l 'onds, in vellen van 50 zegels 
niet zegelafmeting 24 x 29 
mm (beeldmaat 21 x 26 mm) 
op rood en blauw vezelpapier. 
De kleuren zijn blauw en 
ijoudoker. De afbeelding is die 
van het embleem der V.V. 
met lauwertak. De kop van di t 
zegel geeft de jaartal len 

De serie Dienstzegels zal bestaan ui t 6 zegels in 2 
verschillende tekeningen. De waarden zijn: 

1945—1955. 

5 e t s . grijs 20 e t s . rood 
10 e t s . groen 60 e t s . bruin 
40 e t s . blauw 2 F r . purper . 

Deze zegels werden eveneens ontworpen door Hans 
Thoni te Bern, terwijl de gravering der 5, 10 en 40 ets 
gescliiedde door Albert Yersin te Mont-sur-RolIe en de 
20, 60 ets en 2 F r . door Karl Albrecht Bickel te Si ls . 

De druk geschiedde in rotat ieplaatdruk in de drukkerij 
der P . T . T , te Bern in vellen van 50 zegels op wit papier, 
met zegelafmeting voor de eerstgenoemde 3 waarden 
24 X 29 mm (beeldmaat 21 x 26 mm) en voor de andere 
3 waarden zegelmaat 29 x 24 m m en beeldmaat 
26 X 21 m m . 

Het motief voor de laatste 3 bedoelde zegels is ont
leend aan een beeld in het gebouw der V . N . te Geneve. 

De op I December a . s . verschijnende Pro Juventute 
zegels zullen, naar wij vernemen, di t jaar bestaan uit 
de volgende serie: 

5 c + 5 c. bruinkarmijn, portret van Charles Pictet 
de Rochemont, een Zwitsers s taa t sman; 

IOC + IOC. groen, bru in , geel, b lauw, vlinder 
(dagpauwoog); 

ao c -H IOC. rood, grijs, geel en b lauw, wesp (hout
wesp) 

30 c + 10 c . rood, zwart , bruin en oker. vlinder (gele 
beer) . 

40 c + IOC. b lauw, grijs en rood, vlinder (ApoUo-
vl inder) . 

Zoals gebruikelijk wordt de laagste waarde in p laa t -
druk vervaardigd door de drukkerij der P . T . T . te Bern 
en de overige zegels in rasterdiepdruk door Courvoisier. 

B U I T E N E U R O P A 
Aden 

(Qu 'a i t i Staat in Hadhramau t ) . 
Vroeger luidde de naam voor di t deel van Aden 

Quaiti van Shihr en Mukalla. 
Op I September j l . werd voor dit gebied een serie van 

12 postzegels uitgegeven welke, behalve het portret van 
de sultan in medaillon in de rechterbovenhoek, tevens 
een of andere afbeelding geven n l . : 

5 e t s . donkerblauw, metaalarbeid 
10 e t s . grijs, vervaardiging van mat ten 
15 e t s . donkergroen, weven 
25 e t s . rood, potterij 
35 ct .s ul tramarijn, gebouw 
30 e t s . oranje, dadelcultuur 
g o e t s , b ru in , landbouw, 
deze zegels zijn alle in langwerpig horizontaal formaat; 

I sh . zwart , visserij 
1 sh . 25 e t s . oranje en zwart , kalkbranden 
2 s h . blauw en zwart, scheepsbouw 
5 sh . groen en zwart , landarbeid 

10 sh . karmijn en zwart , kalkbranden. 
Deze zegels zijn alle in verticaal langwerpig formaat. 

Afgtianistan 
De 85ste verjaardag van de Afghaanse posterijen werd 

op 2 Jul i j l . op een tweetal postzegels in horizontaal 
formaat herdacht . De zegels werden zowel getand als 
ongetand uitgegeven en zijn: 

35 + 15 P- rood, portret van koning Zab«- en emir 
Sher Ali Khan 

125 -f 25 p . grijslila, idem. 

Op dezelfde dag verschenen ook 2 postzegels in hori
zontaal formaat ten bate van het k ind , n l . : 

35 + 15 P- groen, kinderen in een tuin 
125 + 25 p . violet , idem. 

In Augustus j l . werd de loe verjaardag van de Ver
enigde Naties op een tweetal postzegels in groot formaat 
herdacht , n l . 

35 p . olijf, aardbol waarin de letters N . U . 
125 p . turkoois, embleem der V .N . tegen een scherm 

van vlaggen. 

A l g i e r s 
Op 22 Augustus j l . verscheen een portzegel van 15 f. 

olijfgroen. 
Op 5 November a .s . zal een postzegel met toeslag ver

schijnen ten bate van de oorlogsslachtoffers. Het zal een 
zegel zijn van 15 f. -f- 5 f. met afbeelding van 2 vrouwen 
met kinderen. 

Canada 
Op 8 November a . s . zal de serie postzegels met por

tret ten van vroegere i e ministers worden voortgezet met 
de uitgifte van 2 nieuwe zegels n l . : 
4 c. purper , portret van R t . Hon . Richerd Bedford 

Bennet t , i e minister van 7-8-1930 tot 23-10-1935; 
5 c. b lauw, portret van Hon . Sir Charles Tupper , i e 

minister van 1-5-1896 tot 8-7-1896. 

China (Volksrepubliek —) 
In Juni j l . ver

scheen voor het 
eerst in de nieuwe 
valu ta een zegel 
van 8 $ (overeen
komende met 800 $ 
voorheen) ter her
denking van het 
50-jarig bestaan 
van het Chinese 
Rode Kruis . 

Het zegel geeft 
de afbeelding van 2 Rode Kruiszusters resp. in veld-
tenue en hospi taal tenue. De kleur van het zegel is groen 
met rood kru is . Het margenummer is 122-1955. 

In Jul i volgden 2 postzegels ter herdenking van de loe 
verjaardag van de vriendschap met Sovjet Rusland n l . : 

8 $ b ru in , Stalin en Mao-Tsé-Toung binnenkamers in 
gesprek; 

2o $ olijf, Russische technicus en Chinese arbeider. 

E n g e l s e Koloniën 
De onder Engeland gemelde nieuwe zegels in de hoge 

waarden zullen ook overdrukt worden voor de enkele 
der koloniën n l . , voor : 

TANGER met de opdruk „Tang ie r" op de 2 s 6 d . 
5 en 10 s . 

B A H R E I N met de opdruk „Bahrein 2 Rupees'* op de 
2 s 6 d . ; „Bahrein 5 Rupees*' op de 5 s . ; „Bahrein 10 
R u p e e s " op de 10 s. 

KUWAIT met de opdruk „Kuwait - Rupeess" op de 
2 s 6 d . ; „Kuwai t 5 R u p e e s " op de 5 s . ; „Kuwait 10 
R u p e e s " op de 10 s . 

Voor MUSCAT en DUBAI en andere kleine agent
schappen verscheen de a s 6 d . met opdruk „2 Rupees'* 
zonder verdere plaatsaanduiding. 

F o r m o s a 
Als provisorische uitgifte verschenen 2 zegels van de 

uitgifte Choueng Tchang met opdruk van nieuwe waar
d e , n l . : 0,10 op 20 geelbruin 
0,10 op 80 rose. 

Indones ia 
Op 27 September j l . versche

nen 4 postzegels ter herdenking 
van het lo-jarig bestaan van de 
Republikeinse P . T . T . Het zijn 
zegels zonder toeslag alle met 
de zelfde port ret-afbeeld ing in 
de waarden: 15 sen, b ru in ; 35 
sen, rood; 50 sen, blauw en 75 
sen, groen. Zegelafmeting 24.5 
X 30 m m , tanding iz^/^ xiz'^'U, 

Een speciale eerstedag-enve
loppe werd hiervoor uitgegeven. 

Voorts zullen bijzondere post
zegels worden uitgegeven ter gelegenheid van de verkie
zingen. De waarden dezer zegels zullen dezelfde zijn als 
bovengenoemde. Verdere gegevens ontbraken ons nog. 

Het 10 jarig bestaan van de 
Indonesische PTT w a s d e a a n -
^ Kirng tot de uitgifte van 4 
'(istzegels en geliike tekeniiig-

4en en de waarden 
15 sen, paars 
35 sen. groen 
50 sen, rood 
75 sen, blauw 

Op 10 September j l , ver
scheen een postzegel met 
afmeting 22 X 26 m m , en 
tanding 13^4 niet afbeelding 
van 2 Mandarijn-eenden, de 
fraaie eendensoort welke 
men ook wel in ons land in 
onze parken aantreft . Het is 
een zegel van 5 yen, bruin 
en l ichtblauw, 

Ter gelegenjieid van de 
loe nat ionale athletiekwed-
strijden welke op 30 October 
a . s . aanvangen zullen 2 

natuurlijk met afbeeldingen aan 

De zegels werden vervaardigd naar lolu's 111 het 
Openbaar archief van Canada en werden gegraveerd en 
gedrukt door de Canadian Bank Note Company te Ot ta 
wa, in het bekende kleine formaat in vellen van 100 
zegels. 

pobt/egels veisclujnen 
de sport ontleend n l . : 
5 yen lopers op de 20 km baan 
5 yen dames tumen . 

Deze zegels verschijnen in gelijke kleur en zijn la 
p laatdruk vervaardigd. 

In November a .s . zal ter gelegenheid van de Philate
listische week een postzegel van 10 yen worden uitge
geven. Di t zegel zal de afbeelding geven van een Chinese 
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vrouw die op een soc^t fluit (Vidro) b laas t . Deze afbeel
d ing is ontleend aan een houtsnede van de Japanse art ist 
U t a m a r o . He t zegel wordt m rasterdieqdruk en meer-
kleur ig vervaardigd met zegelafmeting 33 X 48 ^^^ 

Korea . Zuid — 
De loe verjaardag van de Bevrijding werd op 2 post

zegels voor de luchtpost herdacht resp . in de waarden 
40 hw groen en loo hw rood, beide met afbeelding van 
de nationale vlag en de onafhankelijkheidspoort. 

In verband met de muntdevaluat ie zijn de posttarieven 
met 100 % verhoogd. De hwan is nu officieel genoteerd 
op 500 hw. per $ i U . S . (vroeger 180 per $ i ) . Op de 
vrije markt is de koers echter 800 hw. per $ i ) . 

L a o s 
Op 28 October a .s . verschijnt hier een serie van 6 post

zegels naar het ontwerp van Leguay en gegraveerd door 
Pheu lp in . Deze serie zal bestaan u i t : 

2 k i p s , Ravanna 
4 
5 

30 

Hanouman (de wit te zwaan) 
Ninh Lapha th , {de zwarte zwaan) 
Sita en Rama 
Lucy, met een metgezel van Ravanna 
R a m a . 

Liberia 
Op 28 September j l . verscheen een serie van 6 post

zegels met afbeeldingen van bloemen ui t d i t land n l . : 
6 c . groen, oranje en geel, Callichilia Stenospala 
7 c . groen, geel en rood, Cjomphia Subcordata 
8 c , groen, blauw en geelbruin, Listrostachys Caudata 
9 e . groen, geelgroen, Mussaenda Isert iana 

en voor de luchtpost : 
20 c . groen, purper en geel, Costus 
25 c . groen, oranjerood en geel, Barteria Nigr i t iana. 

Op 24 October a . s . zullen 4 postzegels verschijnen voor 
de luchtpost ter herdenking van de loe verjaardag van 
de Verenigde Nat ies . Dit zullen zijn: 
10 c . rood en blauw, embleem van de V . N , 
15 c . purper en zwart , algemene vergadering der V . N . 
25 c . bruin en groen, de vroegere staatssecretaris van 

Liberia , Gabriel L . Dennis het Charter tekenende; 
30 c . groen en oranje, bladzijde van het charter . 

Marokko (Frans —) 
De nieuwe serie postzegels verscheen in Augustus j l , 

en bestaat u i t de volgende zegels m e t afbeelding; 
Poort Bab el Meissa te Sale : 

50 c . geelbruin u i tg . 25 Aug. 
1 f. pastelblauw „ 25 „ 
2 f. roseiila „ 25 „ 
3 f. leigrijs „ 25 „ 

Poort Bab Chorfa te Fès : 
5 f. oranje u i tg . 10 Aug. 
6 f. emeralt „ 25 „ 
8 f. bruingeel „ 25 „ 

Minaret van Chella te R a b a t : 
10 f. sepia u i t g . 10 Aug, 
12 i. blauwgroen „ 25 „ 
15 f. karmijn „ 10 „ 

Mahakma van de pacha te Casablanca: 
18 f. donkergroen u i tg . 25 Aug. 
20 f. karmijnbruin „ 25 „ 

He t kasteel van de zee te Safi : 
25 f. ultramarijn u i tg . 10 Aug. 

De menara te Marrakech: 
30 f. emeralt u i tg . 25 Aug. 

Berberdorp te Tafraout: 
40 f. vermiljoen u i tg . 25 Aug. 

Portugees waterreservoir: 
50 f. sepia u i t g . 10 Aug. 

Tuinen van Oudaya te R a b a t : 
75 f. blauwgroen u i tg . 25 Aug. 

En voor de luchtpost ; allen u i tg . 10 A u g . : 
100 f. violet , dorp in Anti-Atlas 
200 f. rose, inham bij Bon Regreg 
500 f. groenblauw, K s a r e s S o u k . 

N i e u w Caledonië 
H ier zu 1 len waarschijn lijk over enige maanden 4 

nieuwe postzegels verschijnen bestaande i n : 
2 f 50 landschap met bomen en de torens van de Notre 

Dame-kerk , 
3 f. idem. 

Beide ontwerp van Mazelin. 
9 f. bloeiende koffieplant; ontwerp van Serres; 

en voor de luchtpost , in groot formaat: 
14 f. Nikkelmineraal t ransporteur; ontwerp van 

Cheffer. 

Oceanlë 
Hier worden binnenkort 2 nieuwe postzegels verwacht 

ontworpen en gegraveerd door Gandon n l . voor de ge
wone pos t : 9 f (CFP) geelbruin, zwart en rood, jong in
lands meisje van Bora-Bora; voor de luchtpost : 13 f 
(CFP) blauw en donkergroen, de Bahia-piek in Bora 
Bora met palmenlandschap op de voorgrond. 

Paki s tan 
De S-jarige onafhankelijkheid van deze s taa t werd op 

12 Augustus j l . op 4 postzegels herdacht, gewijd aan de 
industriële vooruitgang van d i t gebied in genoemd tijds
verloop. Het zijn: 

2 ^ a. donkerrood, Karnaphull papierfabriek in Oost-
Pakis tan 

6 a. helderblauw, textielfabriek in West -Pakis tan 
8 a. violet , jutefabriek in Oost-Pakistan 

12 a. bruin en oranje rood, Sui-Gas fabriek in West-
Pak i s tan . 

De 8 a. wordt als Dienstzegel voorzien van de opdruk 
Service. 

Somal l ekus t (Franse) 
Twee aanvulUngswaarden op de koersende serie zul

len worden uitgegeven, en wel voor de gewone post 
40 f. vuurtoren van Ras-Bir ; 

en voor de luchtpost 
500 f. gezicht op de haven van Dj ibout i , 

S y r i ë 
Ter gelegenheid van het Emigranten Congres ver

scheen voor de luchtpost een tweetal postzegels in lang
werpig verticaal formaat n l . : 

5 P . donkerrose, emigranten met vlag waarboven een 
vl iegtuig; 

15 F . hemelsblauw, monument waarboven een vlieg
tu ig . 

Wall is en Futuna 
Over enige maanden wordt hier een zegel voor de 

luchtpost verwacht van 14 f (CFP) ter herdenking van 
de geestelijke Chanel, die hier belangrijk werk heeft 
verr icht . Het zegel zal zijn portret vertonen waarnaast 
een kamp van de bevolking. 

Een praatje voor beginnende verzamelaars 
II 

Het lijkt zo gemakkelijk zich te houden aan de raad van 
goede Philatelisten om enkel zegels van goede kwaliteit in 
zijn verzameling op te nemen, maar in de praktijk komt 
men voor menig vraagteken te staan. Immers, het vereist 
heel wat philatelistische ervaring om te zien of een zegel 
van uitstekende kwaliteit is. Bij postfrisse exemplaren zal 
dit zelden moeilijkheden opleveren. We kunnen volstaan met 
de raad goed toe te zien of er geen tandje ontbreekt, iets 
wat — door nonchalant afscheuren ten kantore — zeer vaak 
voorkomt, of er geen vouw over het zegel loopt en of het 
zegelDfeeld behoorlijk is gecentreerd. Een goed gecentreerd 
beeld staat juist in het midden van het postzegelveld, aan 
alle zijden dus evenveel ruimte voor de tanding. Bij aankoop 
van nieuw verschenen zegels loont het heus de moeite wel 
hier nauwkeurig acht op te slaan. 

Bij het gebruikte zegel kunnen zich heel wat meer moei
lijkheden voordoen. Een licht vouwtje is nog wel eens weg 
te werken; het zegel goed vochtig maken en daarna stevig 
platpersen. (Sommigen maken hierbij wel gebruik van een 
even-verwarmd strijkijzer). 

Of het zegel de juiste kleur heeft — lees: na afweken de 
juiste kleur behouden heeft — is voor de beginner zeer moei
lijk vast te stellen en zeker, als hij niet over vergelijkend 
materiaal beschikt. Later, als de eerste school der Philatelie 
doorlopen is, kan men zich toeleggen op het verzamelen van 
zgn. kleurverschillen. Dit eist een nauwlettend toezien op de 
verschillende kleurnuances, waarin vele — vooral oudere 
i gels — indertijd werden gedrukt. Een zeer speciale ver
zamelmethode, die u later zeer veel genoegen zal verschaf
fen, maar die wij de beginnende verzamelaar, omdat dit een 
speciale studie vereist, vooralsnog niet durven aan te raden. 

Het is voor een beginner uiterst moeilijk, zo niet onmoge
lijk om uit te maken of een zegel al of niet vals is. Hij zal 
daarbij aangewezen zijn op het advies van gevorderde Phi
latelisten. Uit het feit, dat zelfs in de verzamelingen van 
dezen vaak nog valse zegels worden aangetroffen, moge de 
gevolgtrekking gemaakt worden, dat alleen erkende experts 
een beslissende uitspraak in deze aangelegenheid doen mo
gen. Het is een bedroevend verschijnsel in de Philatelie, dat 

er zo enorm veel vervalsingen voorkomen; oneindig meer, 
dan de doorsnee verzamelaar vermoedt. Naar alle waar
schijnlijkheid zal de beginner deze vervalsingen wel niet zo 
veelvuldig tegenkomen, omdat hij in doorsnee aanvangt te 
verzamelen op een wijze, zoals in het voorafgaande artikeltje 
werd verondersteld. Aanvankelijk zullen het wel zegels zijn, 
welke tot de gangbare of voor kort nog gangbare be
horen, die hij onder zijn bereik krijgt, zij het dan in 'n bonte 
verscheidenheid van de verschillende landen. 

Al spoedig komt hij voor het probleem te staan, uit welke 
zegels hij nu een verzameling zal gaan opbouwen en hoe hij 
zulks zal kunnen doen. 

Het is hier niet de plaats uit te w^den over een — vooral 
de laatste jaren — sterk op de voorgrond tredende methode, 
die men de naam gegeven heeft van beeldverzamelen. Hier
bij wordt een systeem gevolgd, dat ver afwijkt van de alge
meen gevolgde methode, waarbij de zegels van elk land zo 
compleet mogelijk in rangorde van uitgifte verzameld wor
den. De belangstelling van de beeldphilatelist gaat uitslui
tend uit naar speciaal zijn aandacht opeisende zegels en 
bouwt daarmee zijn verzameling op, alzo een beeld gevende 
van zijn speciaal gekozen onderwerp b.v. heraldiek op post
zegels, bloemen, paarden, gebouwen en honderden andere ob
jecten. De beeldphilatelist kent geen landenverzameling in 
de strikte betekenis van het woord, stoort zich weinig aan 
jaartal of waardecijfer, maar concentreert zijn aandacht op 
de voorstelling op het zegel, het „beeld" en bouwt hiermee 
een geheel op, waarin een zichtbare gedachtengang aanwezig 
is. Het komt mij vooralsnog niet gewenst voor, een jong ver
zamelaar zo maar zonder goede leiding deze weg op te 
sturen. 

We handhaven onze raadgeving: alles te verzamelen, wat 
onder het bereik komt, maar . . . . verzamel met verstand 
m.a.w. weet wat ge verzamelt. Rangschik niet alleen de ver
kregen zegels volgens land van uitgifte, maar ook naar de 
tijd van verschijnen en zie iets van dit land te weten te ko
men, ook en vooral op postaal gebied, jaar en doel van 
uitgifte enz. 

Natuurlijk is voor een en ander een catalogus onontbeer
lijk, die, jammer genoeg, voor de beginner wel wat te kost-
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baar is, maar niet kostbaar is een wat verouderd exemplaar 
en met een catalogus van enkele jaren terug kan een begin
nend verzamelaar aardig op weg geholpen worden. 

Persoonlijk zou ik graag de welgemeende raad willen 
geven: ga u wat het ernstigverzamelen betreft, toeleggen 
op het verzamelen van de zegels van b.v. twee of drie lan
den. De meeste verzamelaars werpen zich op Nederland en 
Overzeese Rijksdelen. Het is wel duidelijk, dat wij hier
tegen weinig bezwaar kunnen opperen, maar uitdrukkelijk 
willen we er op wijzen, dat het bijeengaren van zegels b.v. 
van buurstaten een buitengewone aantrekkelijkheid heeft; 
vandaar ons advies: spaar Nederland en Overzeese Rijks
delen, maar neem er minstens een ander land bij, het zal u 
grote voldoening geven en bredere kennis. 

Hoe de pas verkregen zegels op te bergen, is een vraag, 
die velen heel wat hoofdbrekens heeft gekost. In de handel 
zijn daartoe alle mogelijke en ook onmogelijke dingen te be
komen. 

Wie veel met jeugdige verzamelaars heeft omgegaan, heeft 
hiervan de meest wonderlijke ervaringen kunnen opdoen. 

Wij prefereren nog altijd als eerste verzamelmiddel het 
stockboek; het is in iedere postzegelhandel te bekomen, in 
alle mogelijke formaten en in de meest variërende prijzen, 
maar . . . . het is o zo gemakkelijk er zelf een te maken. Het 
zou hier te veel plaatsruimte vragen als we hier een uitvoe
rige uiteenzetting zouden geven, hoe met enige handigheid 
zo'n stockboek te vervaardigen is. Mocht er bijzondere be
langstelling voor bestaan, wie weet of op veler verzoek onze 
hoofdredacteur t.g.t. er een plaatsje voor zou willen afstaan. 

De meeste beginnende verzamelaars bepalen zich tot het 
opbergen in cahiers of blanco boeken of soms tot de bekende 
jeugdalbums. Deze laatste geven weinig moeilijkheden. Men 
zorge er voor de nodige blanco bladen in te leggen, om de 
zegels, welke in deze jeugduitgaven niet zijn opgenomen, 
toch ongeveer op de juiste plaats te kuimen zetten. Voor 
dezen is een catalogus haast onmisbaar. Zij, die „cahiers" of 
blanco boeken gebruiken, moeten er vooral rekening mee 
houden, voldoende ruimte beschikbaar te hebben, zodat de 

LITERATUUR 
DE NIEUWE CATALOGUS. 

Dit jaar vormt geen uitzondering op ieder ander jaar. Im
mers ook nu zijn de nieuwste catalogi weer verschenen of 
zullen eerstdaags verschijnen. Er zal dan ook wel een groot 
aantal verzamelaars zijn die hun nieuwe lievelingscatalogus 
zullen aanschaffen. Welnu, aan hen hebben wij een dringend 
verzoek: „Zoudt u uw oude catalogus niet willen schenken 
aan de „Stichting voor het Philatelistisch Jeugdwerk in Ne
derland"? U werkt daardoor dan mede aan de opvoeding van 
de philatelistische jeugd. 

Oude catalogi, boekjes over postzegels, maar natuurlijk 
ook de postzegels zelf, zullen door ons zeer op prijs gesteld 
worden. De jeugd zal er u dankbaar voor wezen. 

Mogen wij op uw gewaardeerde medewerking rekenen? 
Wij wachten uw reactie vol spanning af. 

„Stichting voor het Philatelistisch Jeugdwerk in Nederland" 
— p/a W. Waaijenborg — Tollensstraat 96 b — RotterdamN. 

MICHEL BRIEFMARKEN KATALOG. EUROPA 1956. 
Verlag des Schawenberger Album. Eugen Berlin 
G.m.b.H., Angertorstrasse 3, München 5. 
Prys D.M. 17,50. 

Prachtig op tijd bij de aanvang van het nieuwe philatelis
tische seizoen verscheen dit prachtwerk der Duitse philate
listische uitgaven. De rode linnen band der vorige uitgave 
is nu vervangen door een fijne lichtgrijze band, hetgeen het 
werk een voornaam aanzien geeft. Maar daar de buitenkant 
zeker niet het voornaamste voor de Philatelisten betekent, 
deed het ons genoegen te kunnen constateren, dat ook de 
inhoud weer aan belangrijkheid heeft gewonnen. Een uit
breiding had plaats met 48 bladzijden, zodat het werk nu 
1536 bladzijden omvat met ± 18300 afbeeldingen. 

Ook in deze catalogus wordt door de uitgever gewezen op 
de prijsstijging van vele zegels ten gevolge van de sterke 
toename van het aantal verzamelaars en de daardoor ont
stane grotere vraag naar zegels, iets waaraan de handel door 

verkregen zegels zo veel mogelijk, wat betreft jaar van uit
gifte, bij elkaar kunnen worden gezet. Hoe ruimer indeling, 
hoe langer deze cahiers dienst kunnen doen. 

Het rangschikken zal steeds wel enige moeilijkheden met 
zich brengen, maar men vergete toch vooral niet, dat iedere 
philatelist gaarne zijn jeugdige collega met raad en daad 
wil bijstaan en de meeste verzamelaars zonder enig bezwaar 
te maken, steeds bereid zijn voor een of meer dagen een 
catalogus af te staan. Maar toon dan ook, dat ge zulks op 
prijs stelt en bezorg op tijd dit boek onder dank terug. 

Met klem moet er op gewezen worden, dat men de losse 
zegels nooit of te nimmer zo maar met de vingers moet op
rapen en behandelen. Gebruik steeds een pincet, maar ge
bruik een goed en gemakkelijk hanteerbaar, want lang niet 
alle in de handel aangeboden pincetten zijn goed. Het is ont
stellend te zien hoe er vaak in de etalages van die scherpye 
puntige ondingen te koop liggen, waarmee een philatelist 
enkel maar zijn zegels kan beschadigen. De pincetten, welke 
bij de heelkunde gebruikt worden, zijn ten enenmale onge
schikt voor de philatelist. Ze zijn te puntig en laten door hun 
scherpte meestal putjes en kleine beschadigingen op het 
zegel achter. 

Het is opvallend, hoe men zich, na enige .oefening met een 
goed pincet, met dit onmisbare voorwerp een handigheid kan 
eigen maken, die buitenstaanders tot verbazing brengt. 

Een postzegel is een teer ding, dat met zorg en . . . . liefde 
moet worden behandeld en het is inderdaad verwonderlijk 
hoe het dagelijks omgaan met deze lilliputkunstwerkjes u 
al spoedig liefde en toewijding afdwingt voor het kleine 
papiertje dat wij postzegel noemen. S. 

'̂ ) Men maakte er ons op attent dat de t i te l : een praatje met beginnende 
verzamelaars eigenlijk geen goed Nederlands is, e n . . . . eerlijk gezegd moetea 
we dit ook wel toegeven. M a a r . . . . we spreken toch ook van ,.speciaal ver
zamelaars", eigenlijk ook geen verzamelaars, waar iets speciaals aan is; en van 
beeldverzamelaars, die toch ook geen beelden verzamelen, enz. enz. 

Er zijn zo honderden geijkte uitdrukkingen, in onze taal aan te wijzen, die 
toch door niemand worden misverstaan. Mogen wij ons dan veroorloven, de 
verzamelaars, die met deze liefhebberij een aanvang maken, een begin nemen, 
kortweg en gemakshalve maar te noemen: beginnende verzamelaars. S. 

de niet toereikende voorraden slechts met grote moeite kan 
voldoen. Vooral de middel en kleinere soorten zegels hebben 
tegenover de zgn. „kanonnen" wel het voornaamste deel 
dezer stijging opgeëist. En nog valt het einde van deze hausse 
niet te bepalen. Wat dunkt u b.v., om maar eens een greep te 
doen, van de prijsstijging van de zegels van België van 
1451952 (dus recente datum!) betreffende het 13e Post Unie 
Congres? Vorig jaar noteerde deze serie 40.— DM ongebruikt 
en 30.—DM gebruikt. In de nieuwe catalogus vindt u geno
teerd resp. 72.—DM en 60.—DM! En zo zijn er veel meer 
voorbeelden te vinden. 

Opmerkenswaardig is de mededeling van de redacteur van 
dit werk waar hij zegt, dat ook een betere beoordeling van 
de kwaliteitseigenschappen der zegels baan begint te breken. 
Hij verklaart: „Een postzegel der laatste tijd is nog geen 
LUXEstuk, omdat zij de normale toestand van postfrisheid 
bezit, maar ook is zij geen cent minder waard, omdat zij een 
rein eersteplakkertje draagt, dat het vanzelfsprekende 
attribuut van een verzamelaarszegel is". 

De gebieden Bosnië, Ionische eilanden, Montenegro, Oos
tenrijkLombardije (Ie uitgave), Servië en TsjechoSlowakije 
werden ter dege opnieuw bewerkt, waarbij met de laatste na
sporingen op dit gebied rekening werd gehouden. De overige 
landen werden voorzover nodig bijgewerkt en aangevuld en 
de prijzen werden ever de gehele linie nauwkeurig nagegaan 
en op de hoogte van deze tijd gebracht. 

Wat Nederland betreft zien wij over het algemeen ook 
hogere prijzen vermeld, doch enkele zegels zagen we in prijs 
verminderd. Zo noteerde de Olympische serie 1928 in de vo
rige uitgave resp. voor ongebruikt en gebruikt 27,50 DM. en 
20,— DM., doch thans noteert zij 17,85 DM. en 13.— DM. Op
vallend is, dat vele zegels uitgegeven na 1926, in prijs zijn ge
daald. De tekst onder Nederland vinden wij o.m. uitgebreid 
met een vermelding van de handrolstempels 19121919 als 
zgn. voorafstempeling. Geheel juist is deze mededeling ech
ter niet (zie art. in ons Maandblad Juli 1954 dat uitvoerig 
deze afstempeling behandelt). Bij het zegel 4 c. van 1923 
(ruit) vinden we ook de bekende plaatfout „beschadigde pun
ten" gemeld, doch meerdere andere zeer bekende plaatfou
ten ontbreken. De zgn. roltandingzegels ondergingen ook ■ 
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enige wijziging in opstelling. Werd in de vorige uitgave 
gemeld, dat deze zegels met zgn. firmaperforatie .,niet waar
deloos" waren, thans wordt gemeld, dat zij „volwaardig" zijn! 

Het zou te ver voeren hier alles in extenso te bespreken 
en daarom willen wij volstaan met te verwijzen naar de in
houdsopgave achter in dit lijvige boekdeel, welke niet min
der dan 17 bladzijden beslaat en het opzoeken van diverse 
uitgiften wel zeer vergemakkelijkt. 

CATALOGUE DE TIMBRES-POSTE YVERT 
ET TELLIER 1956. 

Uitgave van Yvert en Tellier, 37 rue de Jacobins, 
Amiens en het vroegere huis Theodore Champion, 
13 rue Drouot, Parys. 60ste editie. 

Deel I. France et Union Francaise, Prijs 212 fr + 89 fr port 
Deel II. Europa, Prijs 900 fr -|- 129 fr port 
Deel III. Afrique, Amérique, Asie, Océanie. Prijs 1240 fr + 
153 fr port. Het gehele werk, prijs 2352 fr + 249 port. 

Vaak wordt u door de radio gevraagd wat een radiobe
zitter is zonder omroepgids en dan krijgt u te horen, dat dit 
een dwalende in de woestijn is. En er zijn duizenden malen 
meer postzegels dan radio-uitzendingen, dus wat is een post
zegelverzamelaar zonder goede catalogus? Het antwoord 
laten wij aan u. En als men eenmaal aan een catalogus is 
gewend, dan stapt men daar niet zo gemakkelijk meer vanaf. 
Dit blijkt wel uit het grote aantal verzamelaars (en hande
laars!) dat de Yvert trouw blijft. Waarom is dat het geval? 
Zeer zeker is een der oorzaken daartoe, dat het een gemak
kelijk naslagwerk is, waarin de zegels gemakkelijk zijn ge
groepeerd, terwijl de prijsaanduidingen 'n gemakkelijke basis 
vormen voor ruil e.d., vooral nu de Franse franc weer een 
meer constante waarde heeft gekregen (en laten wij hopen 
dat deze nog lang zal gehandhaafd blijven) en de prijzen 
dus meer aan de werkelijkheid zijn aangepast zonder aan 
valutaschommelingen onderhevig te zijn. Vooral met het oog 
op dit laatste is deze nieuwe uitgifte, welke op 3 September 
jl. het licht zag, voor talloze verzamelaars een welkome ver
schijning. De aanschaffingsprijs is zeker niet laag te noemen, 
maar vergeleken met andere grote algemene catalogi kan zij 
in dit opzicht zeker de concurrentie doorstaan en aanschaf
fing van een werk als dit is voor de verzamelaar geen luxe 
maar een noodzakelijk iets. 

Dit jaar, nu de heer Champion niet meer aan deze uitgave 
heeft kunnen medewerken — hij overleed in Augustus 1954 
— is vooral de heer M. L. Varga als nieuwe bewerker op
getreden. 

Als een der wijzigingen welke door deze bewerker werd 
aangebracht noemen wij de opheffing van de rubriek Souve
nir-zegels, welke zegels thans zijn ondergebracht in de gewone 
chronologische lijst. Volgens de vroegere inleiding werd on
der dit soort zegels verstaan diegene, die door een opdruk 
aan een of ander feit herinnerden, zonder dat de waarde 
of het gebruik van het zegel daardoor werd gewijzigd. In 
de nieuwe Inleiding is deze omschrijving dan ook geheel 
weggelaten. Als voorbeeld voor zulk een wijziging noemen 
wij de zegels van België met opdruk gekroonde L. enz. Wat 
ons betreft gaan onze wensen nog verder en zouden wij ook 
gaarne de afzonderlijke rubriek voor „blokken en velletjes" 
niet meer als zodanig opgenomen willen zien, maar met 
kleine letter vermeld bij de betreffende zegels. De tijd dat 
er verzamelaars waren die een zgn. „blokken-verzameling" 
aanhielden is naar onze mening voorbij en worden deze stuk
ken in de gewone vei zameling bij de betreffende zegels in 
de chronologische volgorde verzameld. 

Ook aardrijkskundig is deze nieuwe uitgave herzien en 
werden de Azoren, Angra, Horta en Ponta Delgada van het 
Europa-deel (waar zij niet thuis behoorden) overgebracht 
naar het Il le deel. Wat dit laatste betreft vinden we de Re
publiek Indonesia nog steeds als een aanhangsel vermeld 
onder „Indes Néerlandaise", iets wat zo langzamerhand toch 
wel aanspraak op wijziging maakt. Bij het Saargebied in het 
Ie deel is de samensteller in dit opzicht reëler geweest en 
is daar de splitsing in gebied vóór 1945 en de Franse bezet
ting daarna, opgeheven en zijn de zegels doorgenummerd. 

Een aardige aanvulling in deze uitgave is ook de opname 
van de serieprijs voor series van ten minste 7 zegels, zulks 
om, zoals de samensteller zegt, eventuele taxaties te verge
makkelijken. 

Wat de prijzen betreft valt ook dit jaar weer een stijging 
voor vele zegels te constateren, waaronder vaak zeer belang

rijke ook voor zgn. nieuwe zegels. Als voorbeeld noemen we 
het zegel van het Saargebied „Dag van de Postzegel 1950", 
thans als no. 270 genummerd, dat nu genoteerd staat voor 
2000 fr. tegen 1000 fr. in de vorige editie. Zo zouden wij over 
de prijzen bladzijden vol kunnen schrijven, maar zulks laat 
de ruimte in dit blad niet toe. Dat echter de studie van deze 
prijs veranderingen de moeite beloont zal iedere verzamelaar 
wel kunnen constateren, en zullen zij tot de conclusie komen, 
dat een nieuwe catalogus geen luxe is. 

STANLEY GIBBONS POSTAGE STAMP 
CATALOGUE 1956. PART I. 

British Empire. Uitgave van Stanley Gibbons Ltd, 391 
Strand, Londen. W.C. 2. Prijs 16 s. 6 d. + port (1 s. 1 d.). 

Kondigden wij in ons vorige nummer de verschijning aan 
van het derde deel van deze zo belangrijke catalogus, thans 
kunnen wij het eerste deel verwelkomen, dat op 31 Augus
tus jl. verscheen. Vooral in Engeland en de daarmede ver
bonden delen van het gemenebest is dit deel wel heel 
sterk in vraag. Zoals reeds in onze vorige bespreking ge
zegd, verschijnt het eerste deel steeds in rode band, ditmaal 
eveneens voorzien van de gouden opdruk wijzende op het 
honderd-jarig bestaan van de firma Gibbons. Tussen haak
jes, dit eeuwfeest der firma zal volgend jaar van 12-17 Maart 
door haar met een grote tentoonstelling op philatelistisch 
gebied worden gevierd in het Waldorf Hotel, Aldwych, 
W.C. 2. 

Wat de inhoud van dit deel betreft kunnen we melden, 
dat ook dit jaar weer een uitbreiding met enkele bladzijden 
plaats vond. Een serieuze bewerking van de vroegere tekst 
is aanleiding geweest tot het aanbrengen van belangrijke 
veranderingen. Zo werd het hoofdstuk over de zgn. „half-
lengths" van Victoria geheel herzien, gebaseerd op de laat
ste studies van de specialist J. R. W. Purves. Ook de zegels 
welke de laatste tijd veel beroering in Engeland en elders 
iiebben verwekt door de ontdekking van fouten in het wa
termerk zijn niet aan de aandacht van de samensteller van 
dit werk ontgaan en zijn deze afwijkingen alle onder de 
betreffende landen opgenomen. Een prijsnotering daarvoor 
bleef echter nog achterwege, omdat de markt in dit opzicht 
nog geen voldoende vastheid heeft gekregen. 

Over het algemeen zijn de prijzen in deze catalogus niet 
in die mate omhoog gebracht als dit op het vasteland van 
Europa het geval is. De markt bleef wel vast, maar gaf geen 
aanleiding tot buitengewone verhoging van de prijzen. 

Vooral de vele goede afbeeldingen der zegels van ieder 
type maakt deze catalogus steeds zeer aantrekkelijk en tot 
een prettig bezit om zich goed te oriënteren, terwijl de uit
gebreidheid waarmede alles is behandeld zelfs voor de spe
cialisten het werk onmisbaar maakt. 

CATALOGUE THIAUDE 1956. 
Timbres de France, Union Franpaise, Andorre, Monaco, 
Sarre et Etats du Levant. 40e editie. 
Uitgave van Henri Thiaude, 24 rue du Quatre 
Septembre, Paris-Opera. Prijs 175 frs. 

Zoals het opschrift reeds aanduidt beperkt deze catalogus, 
die evenals de Yvert op 3 September jl. verscheen, zich tot 
het Franse postzegelgebied. Dit is echter zulk een uitgebreid 
terrein, dat ± 280 bladzijden van 12y2 X 21 cm, dubbel-
koloms, nodig zijn geweest voor dit werk. 

Wat ons in de eerste plaats opvalt, is dat voor de gebie
den buiten het Europese deel van Frankrijk, aan de kop van 
ieder hoofdstuk een klein overzichtskaartje is afgebeeld en 
daarbij is opgenomen een kleine vermelding van historische 
en voor de verzamelaar van veel waarde zijnde data, als
mede van 't oppervlak en de grootte van de bevolking, zodat 
een beter begrip omtrent de belangrijkheid (of als u dit liever 
hebt de onbelangrijkheid) der diverse gebieden wordt verkre
gen. Als voorbeeld: de Nieuwe Hebrieden, Oppervlakte ruim 
11.000 km- met een bevolking v a n . . . . 48.036 zielen! 

Een tweede zaak welke opvalt is de vermelding in afzon
derlijke rubrieken van diverse zegels, zoals herdenkings
zegels en deze weer gesplitst in zegels met en zegels zonder 
toeslag. Bij Frankrijk vinden we in rubrieken samengevat 
allerlei typen, zoals een groep wapenzegels, een groep ste
den en bouwwerken, een groep beroemde personen, enz. enz., 
maar bij deze groep wapenzegels treft men niet aan deze 
soort zegels met toeslag, want die zijn bij de zegels met toe
slag opgenomen. 
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BONDS- EN VERENIGINGSNIEUWS 
NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN 

VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
Secretaris: K. E. König, Dahl ias t raa t 26, 

KOOG A / D ZAAN. Tel.: 02980-2013 
Kort Verslag van de Bondsbestuursvergadering van 

27 Augustus 1955 in hotel „Terminus", Utrecht 
De heren Backer en König zijn door ziekte verh inderd de 

vergadering bij te wonen, terwijl d e heer De Bosch Kemper 
door huiselijke omstandigheden eveneens niet aanwezig is. 

De notulen van de vergader ing van 19 en 27 Ju l i 1955 wor 
den goedgekeurd. 

In deze vergadering worden in hoofdzaak de jaarvers lagen 
van de secretaris, penningmeester , bondsinformat ie-bureau, 

bondskeuringsdienst en bondsbiblotheek behandeld. Het 
verslag over de „Stichting voor philatelistisch J eugdwerk in 
Neder land" komt eveneens in behandel ing, waarbi j d e heer 
Jonker adviseert de s t icht ing ook in het komende jaar de 
volledige steun van de Bond te schenken. 

Het definitieve concept s t a tu ten en huishoudelijk reg le
ment wordt besproken en zal aan de verenigingen worden 
toegezonden. 

Besloten wordt met he t „Beneluxcomité" te ' s -Gravenhage 
a ldaar een propaganda- ten toons te l l ing „De eerst« zegels van 
de Beneluxlanden" te organiseren . 

De 2e Secre tar is : D. O. KIRCHNER. 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 

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

Afdelingssecretariaten; 
ALKMAAR: j . P. Lienesch, Kcnneniersingel 2, 

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

Almelo. 
ALPHEN a/d R I J N : H . Korthals, van Velrcn-

straat 19, Alphen a/d Rijn. Tel . 2718. 
AMSTERDAM: Ed. Verff, Maasstraat 20 11, Am-

stcrdam-Z. Tel. 721378. 
APELDOORN: Dr . F. T h . Dasbach, Canadalaan 

13, Apeldoorn. 
A R N H E M ; J. A. W. Uijlenberg, Iz. Evertslaan 19, 

Arnhem. 
BODEGRAVEN: M. T r o u w , Prinsenstraat 37, 

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

Tel. 3043. 
CASTRICUM: W. M. Hendrikse, Kon. W'ilhel-

minalaan 26, Castricum, 
DEVENTER; C. Pohlmann, Schoolstraat 22, De

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

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

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

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

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

Wormerveer. Tel. 81169 (van 7.30—17.30 uur) , 
LEIDEN: Dr. J. A, W. Groenewcgen, lohan de 

Wittstraat 49, Leiden. 
LOCHEM: J. H . Boom, Villapark L 96, Barchem. 
NI IMEGEN: B. A. On t rop , Zebrastraat 3, Nijme

gen. 'Tel. 26441 (van 8,30—12,30 en 14,30—17,00 u,), 
T W E N T E : I, Velleman, Nieuwstraat 5. Hengelo. 

Tel. 2681, 
U T R E C H T : Ir. A. F. ten Bruggencate, Ie Bran

denburgerweg 70, De Bilt. 
Vl .AARDlNGEN: P. J. Slangen, Merellaan 45, 

Vlaardingcn. 
VOORBURG: Ir. J. Sipkes, Hoekwaterstraat 82, 

Vüurbuig, 
V O O R S C H O T E N : J. C, Nell, Narcisstr, 10 bov. , 

Voorschoten. Tel. 2369 (9—5 uur) . 
WEST-FRIESLAND: G. | . Stap, Tweeboomlaan 

151, Hoorn 
Nieuwe leden: Alle aanmeldingen in het Septem

bernummer. 
Aanmeldingen: 1711 D. van Aalst, Doorwerthse-

straat 1, Doorwerth; 1731 L. J. Broere, D 86, 
Drogteropslagcn, postadres Dedemsvaart Sluis 6; 
1644 H . G. Denies, Grote Noord 84, H o o r n ; 1779 
W. H . de Geus, Javastraat 89, Nijmegen; 1695 C. 
Klaver, Druivenlaan 47, Alkmaar; 1721 J. C. Log
ger, Vijverlaan 92, Rot te rdam-O. ; 1688 H. A. Ri t 
zer, Meidoornstraat 8, Hengelo (GId.); 1803 H . J. 
E. J, de Ruyter de Wildt, St. Annastraat 21, Nijme
gen; 1818 C. Th. Smolders, Parkweg 60, Nijmegen; 
1743 Jac. Sprangers, Woonark , ,Helena" . Da Costa-
kade t .o. no. 6, Amsterdam-W. 1; 1783 Mr. M. 1. 
P. G. van Thiel, Ravesteinseweg A 8-a, Wijchcn; 
1802 H. M. Vos, Kerkstraat 34, Elshout (N.Br.) ; 
1813 A, C, Worst, Tapuitstraat 102-C, Rot terdam, 
Aanmeldingen per l - l - ' 56 : 1702 Mej, W, T. Butcr, 
Thorbeckestraat 3, Necde; 1641 F, Huyzer , luliana-
straat 27, Alkmaar; 1814 A, C, J, Rodenburg, 
Grote Noord 56 rd.. Hoorn ; 1817 Ir. T j . de Vries, 
Draafsingel 41 rd.. Hoorn . 

Afgevoerd; 283 C. I, Stikkel, 
Bedankt: 798 I, Dreeuws, 
Overleden: 899 J. J. Nieuwenhuysen; 1308 W. 

Andringa. 
Bedankt per ultimo 1955: 647 H. Blauw; 792 G. I. 

van Gent; 1856 G. van Heerdt ; 1295 R. J. G. 
Kammeraat; 627 Jac. ]. Keune; 326 P. I. Kloet; 
1736 J. Ligtenberg; 1850 P. C. Prins; 671 Mevr. K. 
Rueb-Dozy; 62 H, L, .Schaap; 27 J, J, van der 

Starre; 1209 A, J. Vegter; 335 J. F, A, M, Wap, 
Geslachtsnaamverandering: 19 H , M, Cohen wordt 

H , M, Corwin. 
Geschorst wegens onbekend adres: 594 Mevr. 

F. W. R. Enoch-Schweers. 

POSTZEGELVERENIGING „BREDA". 
Secr.: mevr. C. G. H. Bode-Flohii, Gin-
nekenweg 108, Breda. 

Vergaderingen: Eerste Zondag van de maan Jeugd; 
Eerste Maandag van de maand Bestuur. Tweede 
Maandag van de maand Leden. 

Aan de beurt van aftreden als bestuurslid zijn de 
volgende heren: 1. secretaris, 2. tweede penning
meester, 3. ondervoorzit ter . 

De secretaresse stelt zich herkiesbaar; voor de 
beide andere functies verzoekt het bestuur vóór of 
óp de vergadering van de maand November opgave 
van candidaten. 

Op de eerstvolgende ledenvergadering zullen twee 
volledige Yverts 1954 worden geveild. Gegadigden 
kunnen ook schriftelijk een bod doen. 

Nieuwe leden: 33 F. J. Faber N .O .R . , Lage Laar-
derweg 48, Huizen (N .H. ) ; 352 D. W. Bijl, Eur. 
N .O .R . , de Sav. Lohmanstraat 9, Breda. 

Overleden: Th . J. Putter . 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HOLLANDIA", Amster
dam. Secr.: A, D. Aeijelts, Churchill-laan 
1751, Amsterdam-Z. 2. 

Ledenvergadering op Vrijdag 28 October 1955 te 
20.15 uur in hotel , ,Krasnapolsky", Warmoesstraat, 
Amsterdam. De veiling wordt gehouden van 19.30— 
20.15 uur. 

Candidaatleden: 79 R. Boyer, C. F. Richsvej 99 B, 
Kopenhagen, Denemarken; 459 Mevr. T. G. de 
Calonne-Hulst , Hoofdweg 1 I, Amsterdam-W.; 448 
Mevr. W. J. Samama-Willemse, p/a Reederlj v. 
Swieten N .V . , Prins Hendrikkade t/o 125, Amster
d a m - C ; 454 P. P. Tolman, W. van Beyerenlaan 43, 
Nieuwer-Amstel (post Amsterdam-Z. I l ) ; 506 H . 
Uijttcnboogaard, Koninginneweg 67, Amsterdam-Z.; 
458 T j . van der Vlugt, Ie Kostverlorenkade 15 II, 
Amsterdam-W.; 485 G. J. Vos, Vcerstraat 5 II, Am
sterdam-Z. 

HAAGSCHE PHILATELISTEN VER
EENIGING. Secr.: G. H. C. van Dijk, 
Tortei laan 42, Den Haag. Ledenadmini
s t ra t ie : Mr. Ant. van der Flier, Tortel
laan 69, Den Haag. 

Vergadering: De eerstvolgende ledenvergadering zal 
gehouden worden op Donderdag 27 October 1955, 
des avonds te 20 uur, in Diligentia. 

Candidaatleden: K. van Hellemond, Wassenaarse-
weg 210, Den Haag; Ir . W. ten Hove, Tortei laan 
40, Den Haag; R. Bogaards, Cocvordcnstraat 178, 
Den Haag; G. Blankemeyer, Molcnstr, 100, Monster. 

Nieuwe leden: Mevr. M. H . Blankert-Wijmans; 
E. van der Waal; Ir . J. de Jong; J. E. Brugman. 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING. Secr.: H. G. v. d. Wes-
teringh. Tolsteegsingel 17 bis, Utrecht. 

Bestuursvergadering: Dinsdag 18 October a.s., des 
n.m. 8 uur ten huize van de heer Baljct. 

Ledenvergadering: Dinsdag 25 October a.s. des 
n.m. 8 uur in Tivoli (noodgebouw aan het Lepelen-
burf-). 

Bijzondere agendapunten: Jaarverslagen Penning
meester en Dir . Verkoop; Verslag Verificatiecom
missie; Verkiezing üd Verif.comm.; Uitreiking 
Wisselbeker. 

Candidaatleden: J. J. Bosma, p/a Gemeentehuis te 
Maarsscn (E); C. L. G. Heijmel, Dantelaan 31, 
Utrecht (E); J. H . van der Hoef, Zalenstraat 25, 
Culemborg (E); C. de Kruijf, Zuiderwal 33, Cu-
lemborg (E); J. de Kruijf, Zuiderwal 33, Culem
borg (E); Mr. Dr. T. Kruyff, Nieuwe Gracht 40, 

Utrecht (E); A. F. Romein, St. Annakapelstraai 20, 
Culemborg (E); C. C. Salari, Vijverstraat 2, Culem
borg (E). 

Weer opgevoerd als l id: H. Th . Nieuwenhuijzen. 
Afgevoerd: G. J. Busman; A. v. d. Hooff; E. W. 

C. Reeskamp. 

INTERNATIONALE VERENIGING 
„PHILATELICA". Secr.: H. L. Stoffels, 
Sinaasappels t raat 23, 's-Gravenhage. Tel. 
33.83.16. 

Afdeiingssecretariaten: 
AALSMü-tR: Ph. J. Vogel, W. v. Borsseicnweg 79. 

Amstelveen. 
AMERi)FOORT: H . Chel, Kapelweg 123 c, Amcri-

foort . 
AMSTERDAM: M. Gnirrep, 2e v. d. HelststraaL. 

99, Amsterdam-Z. 
ÜEVEN rfc-R: T . van Heuvel, Brinkgreverwcg 35, 

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

Driebergen. 
EMMEN: A. Kuipers, Noordbargerstraat 106, 

Emmen. 
E N K H U I Z E N ; Jac. Kofnian, Nanne Groots t r . 17, 

Enkhuizcn. 
ELAKKEE: F. van Herwijncn, Meidcornstraat 8, 

Middelharnis. 
GOES: Ür . Ch . J. Philips, A.J.-kade 11, Goes. 
' s - G R A V E N H A G E : C. L. Bakker, Fultonscr. 239, 

*s-Gravenhage. 
H A A R L E M : J. Elscnbroek, Muidcrslotweg 117, 

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

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

Oosterhogebrug (Gr.) , 
K A M P E N : W. G. Ch. Albrecht, Mauritsstraat 16. 

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

Bürgern. Gerritsenstraat 2t , Breskens. 
L A N G E N D I J K : P. Schoenmaker, Dorpsstr. 173 A, 

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

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

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

Bruinisse. 
R O T T E R D A M : J. F. van Golde, Noordmolen

straat 6 B, Rot te rdam. 
SOEST: I. Schuddeboom, Soesterbergsestraat 84, 

Soest. 
T IEL: A. C. van Haaftcn, Gr. Br. Grintweg 148, 

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

Zui len-Utrecht . 
V E N L O : E. Heijting, Herungerweg 9, Venlo. 
VLISSINGEN: C. W. Louwcrse, Paul Kruger-

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

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

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

laan 61, Woerden. 
ZEIST: J. Schipper, Tesselschadelaan 11, Zeist. 
ZIERIKZEE: Fr. den Brok, Slabberswerf 4, Zie-

rikzee. 
Z W O L L E : E. Gillet, Violierenstraat 23. Zwolle. 

Vergaderingen en bijeenkomsten: 
Aalsmeer: Ie Dinsdag 20 u u r : Gebouw „ I rene" , 

Kanaalstraat. Aalsmeer; 2e Woensdag, 20 uur : „De 
Landbouw" , H O O F D D O R P ; 3e Woensdag, 20 uur : 
„ H e t Dorstige H e r t " , AMSTELVEEN. 

Amersfoort : Ie Donderdag, 20 uur ; A.G. Huis, 
Paulus Buyslaan, Amersfoort. 

Amsterdam: Ie Donderdag, 20 u u r : „Modern" , 
KI. Gartmanplantsoen, Amsterdam (vergadering); 3e 
Donderdag, 20 uur : , ,Modern" . 
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Deventer. Ic Vrijdag, 19 30 u u r . „ D e Hereniging , 
Grote Poot 2, Deventer 

Driebergen 2e Woensdag, 20 uur Nutsgebouw, 
Bosstraat 9, Driebergen 

Emmen laatste Maandag 20 uur Hote l Grimme, 
Stationsstraat 16, Emmen 

Enkhmzen 18 October en 7 November , 20 uur , 
Oranjezaal, Kaasmarkt 4, Enkhmzen 

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

Markt , Goes 
*s Gravenhage Ie Woensdag, 20 uur Hotel Ruys 

Witsenburg Haagweg 26, RIJSWIJK, 4e Woensdag 
19 30 uur Parkhotel , Molenstraat, Den Haag, iedere 
Zaterdag, 1 5 uur , ,Amicitia ' , Westeinde 16 Den 
Haag (beurs), 2e Woensdag, 19 30 uur Café Rest 
L*Espérance, Laan van Meerdervoort 205 A, Den 
Haag, ruilavond 

Haarlem 3e Vrijdag, 20 u u r H K B , Tempe
herstraat 35, Haarlem 

Harderwijk Ie Woensdag, 20 uur Hotel Zee
ï i c h t . Boulevard, Harderwijk 

't Kabinetstuk na convocatie 
Kampen 2e Woensdag 20 uur de Stadsherberg 

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

Verhulst , Markt , Oostburg 
Langedijk na convocatie, Hote l De Burg, B 29, 

Noordscharwoude 
Lisse In even maanden Ie Woensdag, in oneven 

maanden Ie Dinsdag, 20 uur Hote l ,,De Witte 
Zwaan" , Vierkant 246 Lisse 

Maastricht 3e Maandag 20 uur Rest Pnns van 
Oranje, Grote Staat 45, Maastricht 

Meppel 2e Maandag, 20 uur Zaal Donker , Kl 
Oeverstraat Meppel 

Noordwijk 2e Dinsdag, 20 uxir Hote l „De Zec
IMUW ' , Kon Wilh Boul 24, Noordwijk 

G J . Peelen na convocatie 
Rotterdam Ie Dinsdag, 20 uur Zaal T n a n o n , 

Groene HiUedjk 334 Rot te rdamZuid , laatste Dins
dag, 20 uur zaal Bekkei, Heemraadsingel 267, Rot 
ter ' i m , andere Dinsdagen 20 uur zaal T n a n o n , 
Groene Hilledijk 334, Rot te rdam Zuid 

Soest* na convocatie, 20 uur „De Schouw", Birk 
straat 47, Soest, na convocatie, 20 uur Café Royal , 
V Weedestraat 59, Soest (ruilen) 

Tie l . na convocatie, 20 uur Hote l „De Zon , 
Varkensmarkt 3, Ti el 

Utrecht 3e Donderdag, 20 uur Rest „ Du Com 
merce" . Stationsplein 13, Utrech t 

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

Vlissmgen 3e Donderdag Restaurant P Muller, 
fiadhuisstraat 8, Vlissingen 

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

V e e r t : Ie Woensdag, 20 uur Café Rest M Rut 
tco. Maasstraat 46, Weert 

Voerden laatste Woensdag, 20 uur , ,Concordia" , 
Havenstraat 4, Woerden 

Zeist 2e van d^ maand Valt deze op Zaterdag 
dan de Ie, valt deze op Zondag dan de 3e 20 uur 
CaféRest „ ' t Raedthuys" , Donkerelaan 20 Zeist 

Zierikzee Wordt nog nader oekend gemaakt 
Zwolle Ie Vrijdag, 19 45 u u r CaféRest Suisse, 

Luttekestraat , Zwolle, vergadering en veiling 

Hierbij maken wij de leden er op attent , dat de 
a 8 NAJAARSVERGADERING gehouden zal worden 
e»> ZATERDAG 26 NOVEMBER 1955, te 10 30 uur 
in ESPLANADA te U T R E C H T Eventuele voorstel 
len in te dienen to t uiterlijk 12 November bij het 
secretariaat 

AGENDA 1 Opening — 2 Notulen vergadering 
van 21 Mei 1955 — 3 Ingekomen stukken en mede 
delingen — 4 Ingekomen voorstellen — 5 Begro
ting Penningmeester voor het jaar 1956 — 6 Be
groting Nieuwtjesdienst, idem — 7 Rondzendver
keer — 8 Begroting Rondzendverkeer voor het jaar 
1956 — 9 Verkieziitf 2 leden voor de Kascommissie, 
idem voor de Comf^issie Rondzendverkeer (art 32 
H R ) — 10 Verslag Bondsvergadering — 11 Jeugd 
12 Philatehstisch halfuurtje te verborgen door de 
afdeling Tiel — 13 Kleine verloting — 14 Plaats
bepahng volgende vergadering — 15 Veiling — 16 
Wat verder ter tafel zal worden gebracht — 17 
Rondvraag — 18 Sluiting (te circa 17 uur) 

Adres onbekend. St JT 9 W G Kuyvenhoven. 
U t 1346 A H R Hoogezand 

Overleden Gv 1285 J M de Vries, Gv 3908 
G L van Wijk 

Bedanken Rm 323 A Smaal, ld 560 D van der 
Linden, Vo 4040 H Derkx 

Royement intrekken Dr 2735 J Michels 
Candidaatleden Ar JL 29 A van der Linden, 

Aa' 'meerderweg 70, Aalsmeer Oost , At JL 113 
W J J Dekker, Rembrandts t raa t 3, Amersfoort , 
At 4271 G Vermeer Nieuweschans 85, Spakenburg, 
En 936 G F Dekkers Geldelozepad 52 Medem
biiM, En 932 A P de Pree, Koepoortsweg 84, 
H o o r n , Gs 905 J P de Meester Kamperfoelie 
i t r»at 37 Goes Gs 941 F J Repko , Dorpsstraat 
«3, Krabbendijke, Gv GM 47 B H Keemink L 
▼ Meerdervoort 614 Den Haag, Gv 917 E Chr 
van Offeren, I n n s Hendriks t raat 193, Hoek van 
Holland, Gv 918 A van ' t Sant, Withuysstraat 11, 

Den Haag Hk 944 H J ter Hoeve, Stationslaan 
59, Harderwijk, ld 909 E Bogaard, Schiedamseweg 
12, Vlaardingen, ld 946 C Tamminga, P Stuyve 
santweg 90 Leeuwarden ld 930 Joh v d Veen, 
J V Scorelstraat 21 C, Leeuwarden, ld 897 A E 
Veldhuis L 138 Weerselo ( O ) Kn 925 B G 
Berghegen, IJsselkade 16, Kampen, Kn 901 H 
Kruider, Molenstraat B 307 St Jansklooster bij 
Kampen, Kn 928 H Tidder , Jan van Arkelstraat 
17 1 Kampen, Cd 922 A D de Best Fied Hen 
drikstraat 12 Oostburg Cd JL 125 J A de 
Groot , Bolwerk 13, IJzendijke, Mt 902 Jan Ver 
hoef Woonark A 7 Haven, Stein (L ) Rm 914 
C j CoUewijn, Doornenburg 22, R dam Zuidwijk, 
Rm 916 G van Malde, van Speykstraat 141 Rot 
terdam Rm 940 Mej J M Pors, Dahliastraat 49 B, 
Rotterdam Vn JL 122 B ] Smulders Leeghwater 
straat 47, Vlissingen Vn JL 123 T van Son, Ni]
verheidstraat 9, Vlissingen W t GM 46 Mej M 
W J V d Berg, Wilhelminasingel 74, Weert Wo 
931 A N van Donkelaar Burg v Kempensingel 
19 Woerden Zt 929 Mevr A M H Mebus v 
Houd t , Biltseweg 9 H ter Heide, Post Den Dol 
der , Zz 899 Fr den Brok Slabberswerf 4, Zierikzee, 
Ze JL 124 R Willink, Herenweg 20 Zwohe, Ze 
JL 119 J A W Zunnebe'd, van Nagelstraat 2, 
Zwolle 

Verandering van afdeling MI 541 K Giethoorn, 
thans ook Zwolle ld 1212 H P Dahnghaus naar 
Afd VLISSINGEN, Rm 1363 A van der Zijpp. 
naar Afd ENKHUIZEN 

Rectificatie Gs 106 M D Ramoudt , moet zijn 
M D Ramondt , Gs 1280 J Cijtouw, moet zijn 
J Cijsouw 

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

Nieuwe leden 1251 D van Bellen, Korte Brant 
straat 33, Rotterdam C 1, 1262 E van Blerkum, 
Bermweg 356, Capelle a/d IJssel, 1268 H B van 
Gelderen, Weerlanerstraat 12 c, Rotterdam W 2, 
1274 W de Koning, van Harenstraat 12 a. Rot ter 
dam W 2, 1279 Mej D Schonenberg Dordtselaan 
161 c, Rotterdam Z 2, 1287 H Spierenburg, Blij 
venburgstraat 299, Rot terdam W 2, 1288 J J Tak , 
p/a fam Tempelaars Bovenstr 119, Rotterdam Z 2, 
1289 L J P M Zentgraaff, Lisbloemstraat 64 b, 
Rotterdam N 2, 1333 B J Knuist, p/a fam Bekker, 
Schieweg 157 b, Rotterdam C 2 

Weer opgevoerd als lid 1194 J van Mounk 
Overschrijvmg lidmaatschap 1451 A van Lange

veld, p/a R V S , Westerstraat 3, Rotterdam C 2, 
wordt W H P Prince, zelfde adres 

Afgevoerd 195 G A Breur 
Opgezegd 951 H M van Leeuwen, 1072 J. 

Visser, 1409 Mej M Steenbergen 
Overleden 183 G Tieleman 
Ledenvergadering De eerstvolgende gewone leden

vergadering zal worden gehouden op Maandag 31 
October a s in de bovenzaal van Café Restaurant 
, ,Du Nord Bergweg 313 (ingang Bergsingel 228) 
te Rotterdam Noord Aanvang 20 uur Zaal open 
19 30 uur 

Gewone agenda Bezichtiging van de kavels voor 
de veiling op Zaterdag 29 October a s in ons club
lokaal en voor de aanvang van de vergadering in 
„ D u Nord 

November vergadering De November vergadering 
wordt gehouden op Maandag 28 November a s in 
„ D u Nord 

Contributie 1956 De ledenvergadering van 26 
September jl stelde de contributie voor het jaar 
1956 vast op ƒ 5 50 (juniores ƒ 4 50) 

Clubbijeenkomsten Zaterdags 15 00 to t 17 30 uur 
in Café Restaurant ,De Zon *, Noordsingel 101 te 
Rot terdam Noord , Donderdags 19 30 lo t 22 30 uur 
in Café , De Gunst , Brielselaan 192 te Rot te r 
dam Zuid 

Bibliotheek De heer D J van Mameren is des 
Zaterdags van ca 15 30 tot ca 16 30 uur in ons 
clublokaal in ,,De Z o n " aanwezig voor het ui t 
lenen en terugontvangen van boeken en tijdschriften 
uit de bibliotheek 

Mededelingenbord Op de clubmiddagen in , De 
Zon ' en de ledenvergaderingen in Du N o r d " 
wordt een mededelingenbord geplaatst bestemd 
voor kennisgevingen vraag en aanbod en dgl op 
philatehstisch gebied De leden kunnen tegen voor
uitbetaling van 25 cent per maand de beschikking 
krijgen over een ruimte ter grootte van een brief
kaart waarop mededelingen, zoals bovenbedoeld, 
kunnen worden gesteld Kaarten van het aange
geven formaat worden door de vereniging beschik
baar gesteld Aanvragen om plaatsruimte dienen te 
worden gericht tot de heer L J Luyendijk Kor-
haanstraat 56a Rotterdam Z 1, of de heer D J 
van Mameren 

Opzegging lidmaatschap Degenen die het voor 
nemen mochten hebben als hd van de vereniging 
te bedanken, worden erop gewezen, dat zulks vóór 
1 December a s SCHRIFTELIJK aan de secretaris 
dient te geschieden zulks ingevolge artikel 12 van 
het Huishoudelijk Reglement luidende 

, Leden die voor 1 December van het verenigmgs 
jaar hun lidmaatschap niet schriftelijk aan de secre
taris hebben opgezegd worden weder als lid voor 
het volgend jaar aangemerkt en zijn de contributie 

voor het volgend veremgingsjaar verschuldigd 
Opzeggingen van het lidmaatschap die na 30 N o 

vember a s worden ontvangen, zullen zonder meer 
terzijde worden gelegd 

AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
„DE PHILATELIST' Secr P W Wap, 
Haarlemmermeerstraat 811, Amster
dam-W Tel 125103 

Bijeenkomsten Dinsdag 1 November Ledenverga 
denng Dinsdag 15 November Ruilavond 

Wi] komen bij elkaar in Krasnapolsky om 20 00 
uur , zaal open om half acht 

Nieuwe leden alle in de Maandbladen van Augus 
tus en September opgenomen candidaatleden zijn als 
lid aangenomen alsmede 46 J F A Timmerman, 
Joh Verhulststraat 87 bv , Amsterdam Z 

Candidaatleden 53 P J van Eijk Schalkburger
straat 4 III , Amsterdam O , 55 W L Roskam Ma-
durastraat 86 hs, Amsterdam O 58 A M Brug
man Madurastraat 88 hs, Amsterdam O 60 H J 
van Zwol, Nannostraat 161, Amsterdam W , 67 
A J Sallé, 3e Oosterparkstr 205 II Amsterdam O , 
70 Mevr C van Denderen v Tetering, Kamper-
foelieweg 125 hs Amsterdam N 77 J B Cijs, 
Tasmanstraat 71 I, Amsterdam C , 78 W J van 
Looij, de Clercqstraat 100III, Amsterdam W 

Afgevoerd wegens onbekend adres 106 F Fortgens, 

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, Amhem Tel. 
25906. 

Bijeenkomsten van de afdelingen 
Afd Arnhem (secr H L J Weidema, Mesdag

laan 40, Arnhem) Woensdag 9 November, acht uur , 
grote propaganda avond m Central National Bak
kerstraat , Arnhen* Aan deze propaganda avond is 
een tentoonstelling verbonden, eveneens m Central-
National Opening van deze tentoonstelling s mid
dags drie uur Wij wekken onze leden op met zo
veel mogelijk niet leden tentoonstelling en propa
ganda avond te bezoeken Hiermede vervalt de ver
gadering op de gebruikelijke eerste Woensdag (2 
November) 

Afd, I>oetinchem en O (secr H J Sarink, Ter -
borgseweg 127, Doetinchem) Maandag 7 November 
in zaal Koper, Grutstraat 2, Doetinchem Aanvang 
8 uur 

Afd Ede (secr J W Sundermann, Grotestraat 78, 
Ede) Woensdag 2 November in Hotel De Wereld, 
Wageningen Aanvang 8 uur 

Afd, Nijmegen (secr A M Vleggaar, Oude Molen
weg 240, Nijmegen) Dinsdag 25 Oct , 8 uur , in 
Hote l De Roemer, Hertogstraat Nijmegen 

Afd Oosterbeek en O (secr C M- van der Lee, 
Stenen kruis 12, Oosterbeek) Maandag 21 Novem
ber, 8 uur , in Hotel Dreijeroord te Oosterbeek 

Afd Velp (secr C W M Baans, Enkweg 18. 
Velp) Zaterdag 29 Oct half acht, in het N H V. 
gebouw, Stationsstraat, Velp 

Afd Zutphen (secr D J Nagel, Rozenlioflaan 
24, Zutphen) Vrijdag 21 Oct en Woensdag 2 Nov , 
8 uur , in He t Hof van Flodorf, Halters traat 22, 
Zutphen 

Nieuwe leden 840 M P Kalksma, Rembrandt -
laan 27, Arnhem, 677 G Kling Bernard Zweerslaan 
81, Arnhem, 683 Mej Chr H van Eijk, Ernst 
Casimirlaan 24, Arnhem,. 685 A %an den Berg, 
IJssellaan 31 II, Arnhem (allen Afd Arnhem) en 
847 F W van Duim, Gem Internaat Abel Tas-
man Delfzijl (buitenlid) 

Weer opvoeren als lid 547 A D de Best, Frede-
n k Hendrikstraat 12 Oostburg, 849 H C J Bou
wer, Woonoord Wilgenhof, Oostburg (bu i ten l ) 

Overleden 496 Ir M M van Hoffen 
Verandering van afdeling Van Afd Ede naar 

Buitenleden 151 Ds F Offringa 
Mededelingen Verwezen wordt naar de mededeling 

over de contributiebetahng in het Maandblad van 
September 

Afd Arnhem Ten behoeve van de leden van de 
Afd Arnhem is een Yvert catalogus 1956 aangeschaft 
O p vertoon van de lidmaatschapskaart 1955 56 en 
tegen betaling van 10 cent per dag kunnen de leden 
deze catalogus in bruikleen ontvangen Men weide 
zich hiertoe tot ons hd E *t Har t , Weverstraat 28, 
Arnhem 

Afd Zutphen Dank zi| herhaald aandringen van 
De Globe is het Hoofdbestuur van de P T T er 
toe overgegaan te Zutphen een philatelistenlohet te 
openen en wel op leaere tweede Zaterdag van de 
maand van 14 15 uur 

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

Vergadering Algemene verg Zaterdagmiddag 3 
uur 29 October 1955, m Gebouw Cul tura Jans
straat 83, Haarlem 

Candidaatleden 42 P Vermeer, Julianalaan 17, 
Heemstede, 64 J G B Striekwold, Oosterlaan 
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8 ben., Heemstede; 101 W. J. E. van Putten, Karel 
Doormanlaan 50, Haar lem; 110 J. Donker, Nie . 
Beetsstraat 19, Haar lem; 122 J. W. Cappelhoff, 
Westerhoutstraat 22, Haarlem; 130 Jac. J. Keune, 
Postlaan 6, Heemstede; 151 S. Hegie, Rembang-
«traat 77^ Haarlem. 

Bedankt per 1-3-1956: H . Stekelenburg. 

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

Vergaderingen: 24 October a.s. in Restaurant 
„Suisse", Herenstraat te Groningen, 

Afd. „Hoogezand-Sappemeer": 2e Dinsdag, 20 
uur in hotel „S t ruvé" te Sappemeer. 

Afd. „Veendam-Wildervank": Ie Woensdag, 20 
uur in hotel „Van Kreel** te Veendam. 

Nieuwe leden: 185 J. A. Vegter, Noorderhaven 
Z . 2 . 42a, Groningen (per l - l - '56) ; 186 B. Ipema, 
Kees Haanstraat 30^ Sappemeer; 187 J, Blauw, Mo-
zartstraat 13, Groningen; 190 W. Woudwijk, Sl-och-
terstraat 29, Sappemeer. 

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

Vergadering: op Woensdag 26 Oct . 1955 's avonds 
te 8 uur precies in de bovenzaal van Café-Rest. 
„de Kleine Burch t" , Nieuwe Rijn 19, Leiden Ge
wone agenda met e.t .h. lezing. 

Nieuwe leden: de 5 nieuwe leden gemeld in het 
Julinummer van dit blad, welke reeds voorlopig als 
lid waren ingeschreven, alsmede: 424 J. P. Postma, 
Grote Dylakker 20, Bolsward. 

Candidaatleden: 425 F. P . Kraneveld, Hoge Mors-
weg 70, Leiden; 426. J. W . Dee, Lange Vrouwen-
Jteeg 20, Leiden. 

Volgende vergadering: 23 November t . s . 
Beursavond: Elke 2e Woensdag van de maand in 

de bovenzaal van de Chem. School, Rapenburg 30 
te Leiden, 's avonds van 8 to t 10 uur . 

Jeugdafd.: Elke Ie Dinsdag van de maand in het 
C.C.F.-huis, Gerecht 10 te Leiden. 

Mededeling: De aandacht van de leden wordt 
er op gevestigd, dat volgens ar t . 5 van de statuten 
opzegging van het lidmaatschap alleen kan plaats 
hebben aan het eind van het verenigingsjaar (31 Dec.) 
Deze opzegging moet schriftelijk geschieden en 
dient vóór 15 Nov . in het bezit te zijn van de 
secretaris. Na deze da tum kan hier aan geen aan
dacht meer geschonken worden en blijft men voor 
1956 als lid ingeschreven. 

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

Bijeenkomsten: Maandag 24 October; Leden-Verga-
r ing; Maandag 7 November: Beursavond; Maandag 
21 November: Ledenvergadering; alle om 20.00 uur 
in Rest. „In de Gouwe Poort '*, Let op gewijzigde 
datum 24 i.p.v. 17 Oct . 

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

Vergadering: De eerstvolgende ledenvergadering zal 
plaats vinden op Woensdag 26 October a.s. te 19,30 
uur , in cafi Postburg, Koningsplein. 

Candidaat-leden: C. Blokmaker, Hector Treub-
straat 74, Den Helder ; H . Dekker , Middenweg 104, 
Den Helder. 

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

Bijeenkomsten: Eerstvolgende vergadering ïs op 
Dinsdag 8 November a.s. Tevens is het voorstel ge
daan om de beeldverzamelaars op een afzonderlijke 
avond ter nadere kennismaking bijeen te roepen. De 
datum hiervoor is bepaald op Dinsdag 22 November 
a.s. in Hotel Rober tz . Op beide avonden wordt een 
grote opkomst verwacht. Denkt u aan ruilmateriaal? 

Candidaat-leden: T h . J. Glaser, Weltertuinstraat 
146, Heerlen; H . Huiskens, Woensdagstraat 22, 
Heerlen. 

Nieuwe leden: 6. W . H . Sijstermans; 9. H . W. 
Meiser; 18. W. Hennekam; 19. van Domburg. 

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

Vergadering: De eerstvolgende ledenvergadering 
wordt gehouden op Woensdag 19 October 1955, des 
avonds half acht in de Openbare Leeszaal aan de 
's-Gravenlandseweg te Hilversum. 

Candidaat-leden: J. A. Schrakamp, Gijsbrecht van 
Amstelstraat 65, Hilversum; A. Bode, Huize Sijpe-
•teijn, Nw. Loosdrechtsedijk 148, Loosdrecht; F. 

P, A. van Buël, Ooievaarstraat 14-16, Hilversum. 
Nieuwe Uden: 569. D. J. E. Nol ten ; 570 J. D . 

Brouwer; 525. E. K. van der Ven (oud lid) Godelin-
deweg 8, Hilversum. 

Overleden: 340. J. J. Kok Sr. 

' s-HERTOGENBOSSCHE VERENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 

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

Vergadering: De eerstvolgende ledenvergadering 
zal worden gehouden op Woensdag 19 October a.s, 
te 8 uur , in Hotel Central te Den Bosch. 

Nieuwe leden: alle in het Septembernummer van 
dit blad gemelde candidaat-leden. 

Candidaat- l id: J . W . H . Vleeshouwers, Muntweg 
199, Nijmegen. 

Ontze t uit het lidmaatschap wegens het niet vol
doen der contr ibut ie : W. A. de Bodt. 

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

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

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

Nieuwe leden: D . v. Wateren, Schoolstraat 21, 
Overdinkel ; W . Wit t ing , Schipholstraat 95, Glaner-
b rug ; J. W . Derking, Oostwal 250, Ootmarsum. 

Bedankt (per 31-12-1955) E. M. v. Diffelen; G. 
Mooyweer; N . ter Heide; F. T , Buter; H . P, Ten-
bergen. 

Overleden: K. R . W. A. Kayser. 

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

Vergaderingen: Vrijdag 14 en Vrijdag 28 October 
1955. 

Candidaat- l id: P . H . Ttn Eerden, Kleine H o u t 
straat 82, Haarlem. 

Bedankt: 5. K. van Dijk; 99. J. M. van Put ten; 
94 N . G. Michielsen. 

NIEUWE PHILATELISTEN VER
EENIGING N.P,V., GRONINGEN. 

Secr.: J . H. Fre rks , Kerslaan 10, Hooge-
zand. 

Vergadering: op Donderdag 27 October a.s. des 
avonds 8 uur in café-rest. „Suisse**, Heerestraat, 
Groningen, ruïlavond. Mogen wij alle leden dringend 
verzoeken deze bijeenkomst bij te wonen. Uw aan
wezigheid wordt door het Bestuur op prijs gesteldl 

Nieuw l id: W. Vasbinder Jr. Burgemeester, Bel-
lingwolde. 

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

Vergadering: Volgende vergaderingen 12 October 
en 9 November 1955. 

Overleden: H . van Renterghem (5). 

NEDERLANDSE PHILATELISTISCHE 
VERENIGING „DE VERZAMELAAR" 
t e Eussum. Secr.: H. W. Kohl, Pierson-
laan 4, Naarden. 

Nieuwe leden: H. Doverman, Jan ter Gouwweg 
10, Naarden; S. Heeg, Jan Steenlaan 21, Naarden; 
J. Kleyn, Gen. de la-^eylaan 27, Bussum; G. Klück, 
Torenlaan 20, Bussum; J. C. ter Kuile, Brinklaan 
143, Bussum; C. J. Beek, Evert de Bruinstraat 60, 
Naarden; H . van Leeuwen, Verbindingslaan 52, 
Bussum; Mevr, A. Oosterrink, Meerstraat 4, Naar 
den; J. Pet, Laarderweg 153, Bussum; A. Vermeulen, 
Ceintuurbaan 5 4 1 , Bussum; H . Porringa, Pr. Mar-
grietplantoen 59, Bussum; M. P. Roos, van Ostade-
laan 54, Bussum; R. Schipholt, Huizerweg 37, Bus
sum; J. E. Rombouts , Koninginneweg 1 c, Bussum; 
F. Baay, Joh, Verhulstlaan 8, Bussum. 

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

Nieuwe leden: R. van Wolde, Torenlaan 6a, As
sen; Mr. H . M, Weeda, Oosterpark 70, Assen. 

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

Bijeenkomsten: De ruilavonden voor de maand 
October zijn vastgesteld op resp. 10 en 24, telkens 

aanvangende om 7,30 uur in het Wit te Kruisgebouw 
te Beverwijk aan de Baanstraat. 

Nieuw lid: J. Smit, Geelvinckstraat 9 bov., Vel-
sen-Nd. (post Beverwijk). 

Bedankt (wegens ver trek): N . van Dam. 

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.: 
A. de Wit, Wil lemstraat 38, Dordrecht, 

Huishoudelijke vergadering: iedere laatste Woens
dag van de maand. 

Jeugdclub, ruil- en koopavond: iedere 2e Woensdag 
van de maand in het C.J.M.V.-gebouw, Burg. de 
Raadtsingel, Dordrecht , aanvang 19 uur . 

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

Ledenvergadering: Vrijdag 21 October a.s. in het 
Gebouw van de Chr . Leeszaal te Dordrecht . Aan
vang 7.30 uur . 

Contactavond: Vrijdag 4 November a.s. zelfde 
plaats en tijd. 

Voor de bijeenkomst op 21 October a.s. staat er 
een causerie op het programma, de bijzonderheden 
hiervan zullen nog nader in de convocatie bekend 
gemaakt worden. 

Op de contactavond zal een wedstrijd gehouden 
worden waaraan aardige prijzen in de vorm van 
postzegels verbonden zijn. 

Nieuw l id : 59 A. van Pelt , c/o Kon. Paketvaart 
Mij, Djakarta, Indonesia. 

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

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

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

Giro : contr ibut ie , rondzendverkeer enz. op giro 
549032 t .n.v. de penningmeester van de P .Z.C. „Dö 
Kring" . 

Candidaatleden: F. W. J. Stoet, van Dijckstraat 
122; J. van der Kaden, van Swietenstraat 4, beiden 
te Den Haag. 

Bijeenkomsten: voor November op Maandag 7 en 
2 1 ; bestuursvergadering op Vrijdag 25 November . 

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

Nieuwe leden: 145 J. Verburg, Prins Mauritsstraat 
66; 150 J. van Riel, Lindelaan 4; 155 H . Vermeulen, 
Koornmarkt 80; 158 A. Camijn, Lijsterbesstraat 61 ; 
159 G. Kok, Groenlandselaan 46; allen te Delft. 

STICHTING „SHELL POSTZEGEL
VERENIGING PERNIS" . Secr.: A. Kee-
mink, Sweelinckstr. 209 b, Vlaardingen. 

Mededeling: De vereniging is overgegaan tot een 
Stichting onder bovengenoemde naam. 

Nieuwe leden: 22 A. de Goey, Hoveniersstraat 7 c, 
Rot te rdam; 89 E, M. Hermelijn, Mendelssohnplein 
21 d, Vlaardingen; 113 P . den Draak, Schimmel-
penninckstraat 25a, Vlaardingen. 

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

Nieuwe leden (per 1-10-1955): A. Keverkamp, St. 
Theresiastraat 37; A. Müller, Marconistraat 89; bei
den te Roosendaal. 

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

Bijeenkomsten: in October : 26 Oct. Sociëteits
avond; in November: 9 Nov. Sociëteitsavond; 23 
Nov. Sociëteitsavond. 

PERSONEELSVER. VAN WILLEM 
SMIT & CO's TRANSFORMATOREN-
FABRIEK N.V. afd. „DE POSTHOORN". 
S-ïcr.: A. de Weerd, Wolf s t raa t 29, Ny-
megen. 

Bedankt: H . J . Scholten; P. W . Jacobs. 
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PERSONEELS VEREENIGING 
„WILTONFIJENOORD", Afd. Philate
lie. Secr.: J. G. van Rooyen, Prinses 
Irenestraat 2, Krimpen a/d IJssel. 

Nieuwe leden: j . Soudijn, Boerhaavelaan 104 b, 
Schiedam, J van Brakel, Geiard Scholtenstiaat 112 A, 

Rot te rdamN, 1; C. Schouten, Smeedlandsedijk 178, 
Rot te rdamZ. 

PERSONEELS VERENIGING WERK
SPOOR AMSTERDAM. Afd. Philatelie. 
Secr.: J. G. Kerssemeijer, Ie Jan van de 
Heüdenstraat 144 hs., AmsterdamZ. 1. 

Bestuurswijziging: Voorzi t ter : H . Wienesen, Bil
dcrdijkstraat 191 IIIA, AmsterdamW.; sccretaiJs. J. 
G. Kei ssemeijer bovengenoemd. 

Nieuwe leden (per 1101955). A. Brouwer, Nias
s t iaat 87 11, AmsteidamO. , A. Boucher, Retief
straat 45 III, AmsterdamO,; A. W. Gorsselink, 
Sillierstraat 33 hs , A m s t e i d a m  C ; W. | , Koestal, 
Haarlemmermeerstraat 135 hs., AmsterdamW. 

W. PEETERS 
Z I E K E R S T R «466 

NIJMEGEN 

POSTZEGELS  M U N T E N 
Voor de verzamelaars in ZuidOost Nederland 
grote stock Europa en Ned. en Overzeese Ge
biedsdelen. Alle soorten albums en stockboeken 
enz. leverbaar. 

TE KOOP GEVRAAGD \c12amcl1ngen, partijen, massagoed en kilowaar. 
Vraagt gratis inkooplijft massawaar. 

Postzegelhandel G. v. d. EYNDE 
Pehstraat 8, Utiecht (Oog in Al). Tel. 24082. 
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Uit een en ander blijkt wel de geheel andere opzet van 
deze catalogus dan de gebruikeli jke chronologische (welke 
toch ook meestal is onderverdeeld in diverse categorieën als 
luchtpost enz.). Vooral voor de zgn. motiefverzamelaars is 
deze catalogus well icht gemakkeli jker dan de andere 
catalogi. 

Wat de pri jsnoteringen betreft k a n worden opgemerkt , da t 
deze in het algemeen iets lager gesteld zijn dan in de Yver t -
catalogus, hetgeen wellicht daar in is gelegen, da t deze ca
talogus haa r prijzen heeft gebaseerd op normale goede 
s tukken (dus geen luxe-s tukken) . Toch va l t ook hier een 
piijsstijging voor de meeste zegels te constateren. 

In een aantrekkel i jke omslag in de k leuren groen, wi t en 
rood, met afbeelding van een aardbol waaromheen een vlieg
tuig zijn baan heeft getrokken, is deze catalogus een goed 
werk je om bij de hand te hebben, terwijl de aanschaff ings-
kosten niet hoog zijn. N. 

ZUMSTEIN. EUROPA KATALOG. 1955. 
39ste editie, 1296 blz. Uitgave van Zumstein en Cie, 
Bern. Prijs ƒ16,50. 

Over enkele dagen na het schrijven van di t overzicht (nl. 
1 October 1955) bes taa t de firma Zumstein 50 jaar . Een nog 
betrekkeli jk jonge firma dus temidden van de „groten". Maar 
in de 45 jaren, da t de Zumstein-cata logus nu op de m a r k t is, 
beeft deze zich een eervolle plaats verworven bij de serieuze 
verzamelaars , en di t vooral, omdat de geweldige ui tbreiding 
van het aanta l postzegels dat vermeld moet worden, de ui t 
gevers niet belet heeft om allerlei zeer belangri jke we tens 
waard igheden te blijven vermelden. Deze we tenswaa rd ighe 
den betreffen zowel mededel ingen over d ruk , oplage, als 
over zwendeluitgiften, n ie t -verschenen doch wel op de m a r k t 
gekomen emissies, vervalsingen, waarschuwingen voor valse 
afstempelingen, locale emissies enz. 

De prijzen zijn voor gemiddelde goede kwal i te i t bedoeld. 
Uitdrukkeli jk wordt in het voorwoord vermeld, da t speciale 
eisen hogere prijzen medebrengen, waarbij nadrukkel i jk het 
ongebruikt zonder p lakker wordt genoemd. Het is logisch, 
d a t de „gom-verzamelaars" extra moeten betalen, omdat 
deze mij onbegrijpelijke en m.i. onlogische voorliefde voor 
de maagdeli jke gom vooral aan de emissies van vóór da t 
deze liefde opkwam, haas t onvervulbare eisen stelt. 

Er zijn meer dan 20.000 pr i jsverander ingen aangebracht , 
voor het grootste deel verhogingen. Speciaal geldt dit voor 
de beide zones van Triest en voor een aanta l Duitse gebieden. 

Voorbeelden bij Triest A (Ital iaanse zone): 
nos 1-17 nos 50-61 nos 71-74 

1955: 30,— 7,50 30,— 25,— 7,50 4,— 
1956: 60,— 13,— 60,— 55,— 14.— 10,— 
Bij Triest B (Yougo Slavische zone) is voor een deel een 

dal ing aanwezig en de stijging is veel minder spectaculair , 
bijv.-
Portzegels nos 2-6 no. 7 nos 8-12 no. 13 
1955 5,— 4,— 1,— 1,— 4,— 4,— 4,50 4,50 
1956 5,50 6,25 1,50 1,50 4,— 5,— 5,50 5,50 

Druk en uitvoering zijn even verzorgd als altijd, alleen de 
k leur van de l innen band is dit j aa r groen, het afgebeelde 
zegel nu een zegel van Zwitser land, nl. een 12 Wilhelm Teil 
(no. 127 Zumstein). Dr. E. A. M. S. 

DEUTSCHE FLUGPOSTKATALOG. 
Sieger-Verlag. Lorch. 

Thans is ook de 8e aflevering van deze luchtpostcata logus 
(blz. 85/96) verschenen. Zij word t vrijwel geheel gevuld met 
de voortzett ing van de zweefvliegtuigpost, die hier in zeer 
uitvoerig wordt behandeld. Zelfs alle poststempels, speciale 
poststempels en propaganda-s tempels , die met het zweef-
vliegen verband houden, zijn hier in opgenomen. Ook de n a 
oorlogse stempels tot en met Unterwóssen 1954 v indt men 
er in. 

O p de laatste bladzijden van deze aflevering wordt een 
begin gemaakt met het Hoofdstuk „Raketpost" en wij zien 
daa r de afbeelding van de kaa r t van Tiling van 1931, de 
r ake t s t a r t aan de Dümmersee op 15 April 1931. Voortzett ing 
van deze rubriek volgt in de 9e aflevering. 

De afleveringen 1 t / m 5 en 7 en 8 zijn nog verkr i jgbaar ä 
DM 1,30 per stuk. 

De nog on tb rekende aflevering 6 zal tegen he t eind v a n 
dit j aa r verschijnen. J . D. 

BRIEFMARKEN-TROCKENPRESSE. 
P.W. mit Spannfeder 

De heer A. van den Ende te Bussum toonde ons een a p 
paraat je voor het tegelijkertijd drogen van ongeveer 100 
postzegels van normale afmeting. Dit appa raa t van 11 X 14 
cm bestaat uit een verchroomde plaat me t omgebogen r a n 
den w a a r o p een aan ta l speciaal geprepareerde pap ie rve l le 
tjes van dezelfde afmeting zijn gelegen. Deze velletjes w o r 
den afgedekt door een glazen plaat (van dezelfde afmeting), 
welke met een verchroomde spanner onder l ichte d ruk word t 
gezet. Na het afweken der zegels worden deze, ook al beva t 
ten zij gomresten welke men niet wil verwijderen, met de 
achterzijde (gomzijde) op de gl immende kan t van een der 
papiert jes gelegd. Is di t papier t je geheel belegd, dan word t 
een ander papier t je me t de nie t -gl immende zijde d a a r o p ge 
legd, w a a r o p dan op de g l immende zijde weer een aan ta l 
postzegels kan worden gelegd, enz. Ten slotte word t de g las 
p laa t bovenop gelegd en met de spanner onder d r u k gezet. 
Na enige tijd zijn de postzegels droog en volkomen glad en 
kunnen, daa r het papier aankleven verhinder t , gemakkel i jk 
worden verwijderd. Het verdient wel aanbevel ing a lvorens 
de zegels na het afweken op het betreffende papier te leg
gen eerst het overtoll ige vocht zoveel mogelijk van de zegels 
te doen afdruipen, hetzij door deze op een rein l innen doekje 
of rein vloeipapier te leggen. 

Zo mogelijk zal het apparaa t j e via bovengenoemde heer 
hier in de handel worden gebracht . N. 

TENTOONSTELLINGEN 
TENTOONSTELLING „DE EERSTE POSTZEGELS 
DER BENELUXLANDEN". 

Zoals reeds in ons vorige n u m m e r op blz. 206 we rd m e d e 
gedeeld, werd van 29 Sep tember tot en me t 5 October jl. in 
het Beneluxhuis aan het Nassauplein 38 te ' s -Gravenhage 
een tentoonstell ing onder bovenstaande n a a m gehouden, 
welke werd georganiseerd door het Nat ionaal Hoofdbestuur 
van het Comité Benelux in samenwerking met de Neder -
landsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzame
laars . 

De opening dezer tentoonstel l ing had in de avond van 28 
September jl. p laa ts door de Direc teur-Generaa l de r Neder 
landse P.T.T. in tegenwoordigheid van een 50-tal au tor i te i 
ten en Philatelisten en leden van de Benelux. Wij me rk t en 
o.a. op de voorzit ter van he t bes tuur van het Neder landse 
Pos tmuseum, de heer T. van Houwelingen, a lsmede de 
Directeur dier inr icht ing de heer Dr. R. E. J . Weber en enige 
leden van diens staf. Onder de Philatelisten zagen wij naas t 
een aanta l Hagenaa r s ook verzamelaars uit Amste rdam, 
Rot terdam, ja zelfs ui t Maastr icht . 

Nadat de heer Van Aalst namens het Benelux-comité de 
gasten welkom had geheten, wees hij op het s t reven van 
het comité om niet alleen door woorden of geschrift de 
Benelux-gedachte uit te dragen, m a a r ook door het houden 
van tentoonstel l ingen zowel op economisch als cul tureel ge 
bied. Daarbij was ook gedacht aan de belangri jke p laa ts 
welke de philatel ie in de Beneluxlanden inneemt. Hoewel 
zelf een leek op di t gebied en zich alleen her innerende , da t 
hij bij de lessen in het boekhouden in zijn jeugd moeite had 
met het begrip van bezit daaromtren t , juichte hij het idee 
van een tentoonstel l ing op philatelistisch te r re in ten zeerste 
toe en werd d a a r n a overleg gepleegd met de voorzi t ter van 
de Neder landsche Bond van Vereenigingen van Postzegel
verzamelaars . Deze voorzit ter betuigde aans tonds zijn in
s temming me t het idee, en in overleg met het Bondsbes tuur 
werd besloten gezamenlijk een tentoonstell ing te verzorgen 
betreffende de eerste postzegeluitgiften van de Bene lux
landen. 

Hierna verkreeg d e heer J a n Poulie het woord voor een 
causerie omt ren t bovenbedoelde uitgiften. In een beknopt 
doch ook voor leken duidelijk overzicht gaf spreker een 
kor te geschiedenis omt ren t het onts taan en de m e r k w a a r -
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digheden van deze eerste zegels der 3 Beneluxlanden, 
waarvan België het eerst tot de invoering van het gebruik 
van postzegels overging op 1 Juli 1849. Nederland volgde 
eerst op 1 Januari 1852 en Luxemburg op 5 September 1852. 
Dat op laatstgenoemd tijdstip het gebruik van postzegels 
reeds vrij algemeen bekend was, blijkt wel uit het feit, dat 
bij de invoering van het gebruik in Luxemburg de desbe
treffende regeling pas 2% maand na de dag van uitgifte der 
eerste zegels verscheen. 

Voorts besprak de heer Poulie de bijzonderheden van ieder 
dezer uitgiften zowel wat ontwerp, ontwerper, graveur en 
druk betreft. Waar voor Nederland definitief vastgesteld is 
kunnen worden wie ontwerp>er en graveur van haar eerste 
postzegels is geweest, is zulks voor België en Luxemburg 
nog niet voor lOOVo zeker. In één ding stemmen de uitgiften 
der 3 landen overeen, nl. dat zij volgens een zelfde procédé 
zijn vervaardigd, nl. in plaatdruk. Spreker memoreerde in 
het kort hoe zulk een plaat tot stand komt en hoe daarbij 
verschillen kunnen ontstaan en ook ontstaan zijn, hetgeen 
het later mogelijk heeft gemaakt deze platen zgn. te recon
strueren, d.w.z. de zegels zo naast elkaar te schikken zoals 
de plaat ze heeft afgedrukt. Welke moeilijkheden zich bij 
dit econstrueren voordoen en hoe deze werden opgelost 
werd eveneens belicht. Daarbij werd gewezen op de grote 
zeldzaamheid van sommige stukken, vooral zgn. „bruggen'" 
zijnde zegels waartussen de blanco-tussenstrook der velde-
len aanwezig is. Ook de zwarte afdrukken van de 5 et plaat I 
van Nederland en de zgn. Moesman-afdrukken van de 10 et 
plaat IV hebben belangrijk kunnen bijdragen tot bedoelde 
reconstructie. Van deze merkwaardige stukken zijn afdruk
ken op deze tentoonstelling aanwezig. Ook de afstempelin
gen op de zegels kunnen in sommige gevallen van veel 
waarde zijn, doch een absolute richtlijn geven deze niet. 
Voorts ging spreker na hoeveel zegelbeelden de platen dezer 
3 Beneluxlanden tezamen voor hun eerste uitgiften hebben 
omvat. Voor België bedraagt dit aantal 600, voor Nederland 
1700 en voor Luxemburg 200. Wil men echter ook rekening 
houden met de diverse kleurnuances waarin de zegels zijn 
verschenen, dan worden deze aantallen belangrijk groter, 
terwijl dit aantal nog veel groter wordt Indien men ook de 
afstempelingen op deze zegels in zijn verzameling wil opne
men. Daar komt nog bij, dat voor inzending op een inter
nationale tentoonstelling het een eis is om voor een hoge be
kroning in aanmerking te komen, dat zoveel mogelijk ook 
zgn. ongebruikte of postfrisse stukken in de verzameling zijn 
opgenomen. Vele dezer stukken zijn wel uiterst schaars en 
dus zeer moeilijk te verkrijgen, vooral ook de zgn. „brug
gen". Spreker constateerde dan ook dat een verzameling 
dezer eerste uitgiften een zeer groot terrein omvat en dus 
vrijwel niet van een afgesloten verzameling kan worden ge
sproken. 

Na deze causerie van de heer Poulie sprak de Directeur-
generaal der Nederlandse P.T.T. woorden van waardering 
aan het adres van het Benelux-comité en de Nederlandsche 
Bond. Hij wees op het grote belang van de samenwerking op 
het terrein der P.T.T. tussen de Beneluxlanden, een samen
werking welke o.a. blijkt uit het tarief voor brieven in on
derling verkeer naar de maatstaf van het binnenlands ver
keer. 

Ook op het gebied der tele-communicatie heeft een uit
gebreid overleg tussen deze landen plaats en wordt naar een 
steeds nauwere samenwerking gestreefd. Een geheel auto
matisch tele-verkeer is dan ook tussen deze landen te 
wachten. 

Voorts deelde spreker mede, dat het in het voornemen ligt 
in het einde van dit jaar in het Postmuseum een tentoon
stelling te openen omtrent het esthetische van de postzegel, 
waar dan ontwerpen van zegels e.d. uitvoerig te zien 
zullen zijn. 

Nadat de tentoonstelling door laatstgenoemde spreker voor 
geopend was verklaard dankte de heer Van Aalst namens 
het Hoofdbestuur van het Comitié Benelux beide sprekers 
voor hun medewerking en was er vervolgens gelegenheid tot 
bezichtiging van het tentoongestelde. 

Om hieraan enige aandacht te wijden willen wij allereerst 
opmerken, dat het slechts een kleine tentoonstelling betreft 
in een goed verlichte zaal, welke ongeveer een 20-tal kaders 
met zegels bevat. Maar wat juist deze kleine tentoonstelling 
tot een hoog niveau verheft is het fraaie materiaal dat hier 
is samengebracht en voornamelijk afkomstig is uit een twee
tal Nederlandse verzamelingen. Juist door de kleine om
vang spreekt alles veel duidelijker, dan wanneer ditzelfde in 
een grote tentoonstelling met velerlei andere stukken op 
diverse terreinen der Philatelie zou zijn opgenomen. Zo za
gen wij bij de eerste emissie Nederland niet alleen de bo
vengenoemde „zwartjes" en Moesman-afdrukken, maar b.v. 
ook een brug van de 15 et, postfris met onderrand van het 
vel. En naast al deze fraaie zegels, waarbij velen met de 
kenmerken van hun plaats in het vel zijn aangegeven, zagen 
wij een pracht collectie afstempelingen op deze emissie 
zowel op losse zegels als op brieven. 

Wat België betreft trokken een tweetal „épreuves d'artist", 
nl. één van de 10 c. en één van de 20 e. Ie emissie (de zgn. 
epauletten-uitgifte) sterk de aandacht, terwijl voorts diverse 
variëteiten en kleurnuances vielen te bewonderen. 

Ook Luxemburg is met fraaie stukken vertegenwoordigd, 
o.a. met nadrukken welke men maar zelden ziet. 

Mogen ook de andere partners in de Benelux een derge
lijke tentoonstelling weten te scheppen, dan zullen zij daar
mede èn de Benelux-gedachte èn de philatelic een goede 
dienst bewijzen. N. 

F.I.P.E.X. 
Betreffende deze te New York in het a.s. jaar te houden 

grote Internationale Philatelistische Tentoonstelling deelt 
de heer A. Wildschut, Kleverparkweg 234 te Haarlem, die als 
commissaris voor Nederland voor deze expositie optreedt, 
ons mede, dat door een ongeluk tijdens de constructie van 
het Coliseum, waarin de tentoonstelling als opening van dit 
reusachtige gebouw zal worden gehouden, het noodzakelijk 
is geworden de data voor dit philatelistisch gebeuren iets 
te verschuiven en wel van 3—11 Maart naar 28 April tot 6 
Mei 1955. 

OOSTENRIJKSE LUCHTPOST-TENTOONSTELLING. 
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Oosten

rijkse Luchtpostvereniging zal in de herfst van het volgend 
jaar een grote tentoonstelling op luchtpostgebied te Wenen 
worden gehouden. Als voorbode voor dit gebeuren is een 
aardig propaganda- of sluitzegel verschenen met afbeelding 
van een meisje met een bloemenruiker. Voor Nederland zijn 
de vignetten naast de Duitse tekst voorzien van een bijzon
der opschrift in de Nederlandse taal, luidende: Oostenrijk 
Groet Nederland! 

Deze zegels zijn verkrijgbaar bij de OFA 1956, Pers- en 
Propagandadienst. Wenen IX/71. Postbus 55 tegen de prijs 
van 50 ets. U.S. voor 50 verschillenden, te voldoen in U.S.-
geld of in intern, antwoordcoupons of in postfrisse postzegels. 

1 ] ! i r £ I > C : R I i A ] y D (ongebruikt — Prima kwaUteit) 
84/86 ƒ 0,30 
87/89 0,50 

134/35 4,— 
139/40 0,25 
141/43 0,65 
166/68 0,75 
199/202 1,20 
203/07 2,50 

208/11 ƒ 0,85 
212/19 5,75 
220/23 1,10 
225/28 1,30 
229/31 2,— 
232/35 1,40 
238/39 3,25 
240/43 2,— 

244/47 ƒ 4,75 
248/51 2,25 
252/55 0,60 
257/60 2,65 
261/64 1,90 
265/66 0,85 
267/68 0,55 
269 0,15 

27073 ƒ 2,20 
274/77 1,15 
278 0,65 
279/82 0,80 
283/86 0,85 
287/88 0,60 
289/92 0,65 
293/95 0,15 

Betaling m. bestell, of onder rembours. Orders beneden ƒ 5,— porti extra. 
T E K O O P GEVR. SERIES NEDERL. & O . G. Aanbiedingen met prijs 
worden p. o. beantwoord. 
JVederlandsche Postzegelhandel A. M. IV. v. d. Broeke 

N Z Voorburgwat 316 - Amsterdam-C - Postgiro, 165298 

ic i^iteraiuur "ie 
Binnen- en buitenlandse philatelistische hand
boeken, nieuwe speciale catalogi, supplemen
ten op catalogi, buitenlandse tijdschriften, ge
specialiseerde albums, levert uit voorraad of 
op korte termijn 

RENNIE HAAGSMA'S PHILATELISTISCHE BOEKHANDEL 
Leeuwenstraat 2a - HILVERSUM - Telefoon 7606 (K 2950) 



Speciale aanbieding 
Duitse Bezetting: 

Albanië 1/14 
Castaro 1/6 

„ 7/10 
Laibach 1/20 

21/8 
29/30 
31/2 

Macedonië 1/8 
Montenegro 10/19 
Pleskau 2 

4/8 p. St. 
.. 9 

ƒ 2 0 , — 
10,— 

2,75 
5,— 
7,75 
7,— 
7,50 

20,— 
115,— 

12,— 
5,— 
7,50 

Inselpost Agram 10 Ab 47,50 
„ 8 Bb paa r 
„ 7 Aa 

Feldeisenbahn 8 w. 

35,— 
75,— 
70,— 

Alles postfris resp. ongebruikt 
tenzfl anders vermeld. 

Croatië 24/38 
Danzig: 

Yv. 191/7 
„ LP 25/9 
„ Dienst 37/47 
„ Por to 34/6 

Oostenr. Yv. 419 
„ 430 
„ 437/40 
„ 482/4 
„ 467/70 
„ 477/80 
„ 485/8 
„ 489/94 
„ 506/14 

ƒ 1 5 0 . -

60,— 
12,50 
26,— 

9,25 
4,50 

17,50 
5,25 

95,— 
5,25 

13,— 
3,75 
6,— 
5,75 

„ L P 12/31 26,75 
„ L P 32/46 17.25 

Nummering volgens Michel, 

Postzegelhandel H. KROESKE 
Oude Kök in ' t J a t s t r a a t 18 Groningen 

Z I C H T Z E N D I N G E N 

Postzegelhandel 

G. Keiser & Zoon n.v. 
Passage 25-27 D E N H A A G 

Op aanvraag zenden wij gaarne een aantal zicht-
boekjes landsgewijze ter inzage. Verzoeke opgave 
van de gewenste landen of groep. Onbekende 
aanvragers gelieven ref. bij te voegen. 

Grote keuze uit vrijwel alle Europese landen, 
Franse Koloniën en Engelse Koloniën. 

Voor speciale wensen gaarne toezending van Uw 
mancolijst. Desgewenst vooraf prijsopgave. 

V O O R Z I C H T Z E N D I N G E N FA. H. O V E R D U I N V O O R Z I C H T Z E N D I N G E N 

ZICHTZENDINGEN V A N FA. H. OVERDUIN 

EEN TRADITIE 
^ 

Ais steeds staan onze zichtzendingen op hoog niveau. 
De keuze is en blijft prachtig, zowel van Europa (bijzonder mooi Skandinavië en Zwitserland) 

als Overzee en U kunt thuis rustig bekijken wat U koopt. 

NED. & O.G. en E N G & KOL. 

Van deze landen hebben wij een bijzonder mooie collectie. 
Dit is beshst voor U de moeite waard. 

Als U liefhebber is van Overzeelanden, dan hebben wij hiervan een mooie collectie boekjes 
o.a. Z.Amerika en U.S.A. Deze collectie boekjes is voor U beslist aantrekkelijk. 

J L Het bewijs van bovenstaande wordt geleverd als U een zicht
zending van ons ontvangt. Vraag daarom direkt aan. 

c FA. H. OVERDUIN - Bartolottilaan 32 - Soest-Zuid - Tel. K 2955-3924 

Over tevredenheids-betuigingen gesproken: 

. . . Uw zichtzending oud Frankrijk en Elzas, die werkelijk uniek genoemd mag worden. Het gebeurt 
niet vaak, dat er in zichtzendingen veel voor mij aanwezig is. Maar geloof mij, deze paar zegels betekenden 
voor mij zéér veel. Zo schreef ons Dhr. G.A.B. te S. 

V O O R Z I C H T Z E N D I N G E N FA. H . O V E R D U I N V O O R Z I C H T Z E N D I N G E N 



HIERONDER V O L G E N CA. 1 0 0 
INTERESSANTE A A N B I E D I N G E N NEDERLAND & O.G. 

welke een aanvulling vormen van de 400 aanbiedingen, waarbij vele schaarse zegels 
(zoals de 22% et. K. Willem III van 1872) in het Maandblad van September, welke 
nog van kracht zgn. 
° is gebruikt, * betekent ongebruikt. Alle zegels zvjn van prima kwaliteit. 
Al deze zegels en series meerdere malen in voorraad. 

IS EDERLAND. 
No. ''45b 

.. *49 
, *50/55 
, *56/76 
, *61a 
, *61b 
, *81 
, *90/97 
, *99 
, *100 
, *101 
, »104/5 
, »105 
, °104 
, °105 
, ° 104/5 
, °130/31 
, ° 136/38 
, »163/65 
. »356a/56d 

ƒ 17,— 
„ 17,50 
,. 0,80 
„ 40,— 
„ 4,— 
„ 6,50 
„ 1,15 
„ 5,75 
„ 14,— 
„ 17,50 
„ 85,— 
., 30,— 
„ 16,50 
„ 12,— 
„ 9.50 1 1 

TH 
00 

CM
 

CM
 

„ 9,— 
„ 19,75 
., 1.— 

Boltanding 
.. »33/56 
, »57/70 
. »71/73 
„ »74/77 
, »78/81 
, »82/85 
, »86/89 
, »90/93 
„ »94/97 
.. »98/101 

Luchtpost 
.. *7 

ƒ 22,50 
,, 10,— 
,. 8,75 
„ 7,— 
„ 2,— 
„ 2,45 
„ 2,65 
„ 3,75 
., 4,— 
„ 4,— 

„ 0,75 

No 
,. 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 

„ 
„ 
„ 

Porten 
"143/263 
°25a 
»27 
»28 
°31 
»39 
°39 
*42 
°42 
»43 
"43 
*67a 
»68a 
°75 
»75 

Dienst 
»1/8 
"1/8 
»16/19 

NEDERL. INDIË. 
No 
*) 
M 

;; 
" 

., 
„ 
„ 
, j 

„ 
t* 

"1 
°5 
»16 
»24 
°63/79 
"81/97 
»103/34 
»149/55 
"165/66 
»167/70 
"167/70 
»172/75 
»176/79 

f e — 
, 2 — 
, 2,75 
, 15,— 
, 0,80 
, 2,25 
, 1,90 
, 5,75 
, 5,75 
, 9.— 
, 9,— 
, 2,— 
, 2,75 
, 0,45 
, 1.50 

„ 22,75 
, 22,50 
, 6,50 

f 20,— 
. 20,— 
, 16,— 
, 4,— 
, 5,— 
, 8,50 
„ 27,50 
, 27,50 
„ 20,— 
„ 2,50 
„ 2,10 
„ 4,— 
„ 3,— 

No. »176/79 ƒ 2,25 
„ »182/85 
„ "182/85 
„ »186/210 
„ "201 
„ »211/15 
„ »216 
„ »217/20 
„ »221/25 
„ "221/25 
„ »226/27 
„ °226/27 
„ »230/34 
„ "230/34 
„ »239/40 
„ °239/40 
„ »241/45 
„ °241/45 
„ »261/65 
„ »266/71 
„ °266/71 
„ »293/97 
„ »298/325 
„ »331/32 
„ »333/36 

Luchtpost 
„ »1/5 
„ »6/10 
„ »11/12 
„ »17 

Dienst 
„ °8/19, 20/26 
„ »8/27, 19a 

, 3,— 
, 1,35 
, 27,50 
, 1,20 
, 6,— 
, 0,65 
, 4,— 
, 2,75 
, 2,— 
, 0,70 
, 0,50 
, 2,25 
, 1,60 
, 1,10 
, 1,— 
, 2,— 
, 1,40 
, 55,— 
, 2,— 
, 1,40 
, 4,25 
, 2,75 
„ 6,— 
„ 0,35 

, 5,— 
, 10,50 
„ 2,— 
„ 4,— 

„ 13,75 
„ 28,— 

Zet het mes er in... 
IETS OVER HET VERFRAAIEN VAN UW COLLECTIE 
Een van onze specialiteiten bestaat uit laaggenoteerde zegels (b.v. van 3 et. tot 50 et.) 
van Nederland en O.G. (gestempeld) in frisse luxe kwaliteit. Het zal U waarschijnlijk 
niet meer dan enige guldens of een paar „tientjes" kosten om eventuele zwaar gestem
pelde of minder fris uitziende exemplaren om te ruilen voor in elk opzicht op zichzelf 
staande kabinetstukjes uit onze grote stock, waardoor U nog meer plezier van Uw 
hobby zult hebben. Verder zal dit bij eventuele verkoop van Uw collectie zeker ten 
goede komen. Uw mancolijst zullen wq gaarne tegemoet zien. 

P O S T Z E G E L H A N 
N.Z. VOORBURGWAL 371 - AMSTERDAM (C) - TELEFOON 36012 - GIRO 59127 



■ . . . .»I ■» .«I ■» _i 

ZICHTZENDINGEN 
Regelmatig kwam bij ons het verzoek binnen om weer zichtboekjes te maken, welke om 
diverse redenen steeds met genoegen tegemoet werden gezien. 
Wij hebben daarom besloten weer regelmatig zichtzendingen te maken. 
Velen zullen zich onze boekjes met uitsluitend frisse zegels nog wel herinneren. 

Geachte clientèle: HIER IS WEER U W K A N S ! 
Wq hebben momenteel zichtboekjes van uitsluitend onderstaande gebieden in voorraad. 

BELGIË ■ DENEMARKEN  DUITSLAND ■ FINLAND ■ FRANKRIJK  HONGARIJE  ITALIË 

NOORWEGEN  OOSTENRIJK • PORTUGAL  IJSLAND  ZWEDEN EN ZWITSERLAND 

In alle boekjes zijn zowel gebruikte als ongebruikte zegels aanwezig. Al onze zegels hebben 
in eerste instantie een fris uiterlijk. 
Gelieve bfl aanvraag referentie bij te voegen. Het retourneren der zichtzendingen dient 
binnen vijf dagen te geschieden. 

Aanbieding zeldzame zegels en series van Nederland & O.C. 
in luxe kwaliteit! 

Nederland No. *48 ƒ 80,—, Nos. *130/31 ƒ 35,—, Nos. *171 en *171f (paar) ƒ 20,—, port 
No. *28 type II ƒ 32,—, Brandkast No. *l/7 ƒ 60,—, Telegraaf No. <=>! ƒ 60,—, No. °12 
ƒ 43,—, Ned. Indié Nos. *160/66 ƒ 25,—, port No. °1 ƒ 110,—, port No. *2 ƒ 33,—, Brand
kast Nos. *l/7 ƒ 58,—. Curagao Nos. *75/81 ƒ 68,—, Nos. »104/20 ƒ 85,—, Luchtp. *l/3 
ƒ 52,—. Suriname No. *32a ƒ 120,—, No. °40 ƒ 55,—, Nos. *56/57 ƒ 58,— No. 64 ƒ 38,—, 
Nos. *104/10 ƒ 70,—. 

De ± 400 aanbiedingen van Nederland en O.G. waarbij vele schaarse zegels (zoals de 6% et. 
port van Nederland) in het Maandblad van September, zün nog steeds van kracht. 

SPECIALE A A N B I E D I N G ! 
Curasao No. 63 postfr. cat. ƒ 3,— voor ƒ 1,25 alsmede Curagao luchtpost Nos. 53/68 postfr. 
cat. ƒ 20,— voor slechts ƒ 9,50. 

Interessante aanbieding voor verzamelaars van tirst-day-covers 
Verzameling van 228 f.d. covers van de Verenigde Staten (w.o. vele variaties). Nos. tussen 
1928 (Yvert No. 281) en 1950 (Yvert No. 548), alsmede luchtp. Nos. 33/43. Deze interessante 
collectie van 228 brieven (w.o. vele oudere, welke bij de handel niet meer in voorraad 
zijn) bieden wij aan voor slechts ƒ 175,—. 
Wij hebben regelmatig f.d. covers van Nederland en O.G. en andere gebieden in voorraad. 

KILO WAAR OP ELK GEBIED TE KOOP GEVRAAGD! 

>EL G. STURMS 
vNKR. CONTINENTALE HANDELSBANK - KEIZERSGRACHT- AMSTERDAM 



I Velen gingen U reeds voon 

I 
/ 

Waarom zou U ook niet even een briefkaartje schrijven, met eventueel Uw verzamel-
gebied. 

ZODAT OOK U ONS MAANDELIJKS 
GRATIS NIEUWSBULLETIN ONTVANGT 
met honderden aanbiedingen, w.o. vele betere zegels en complete series van klassieke 
en moderne zegels, waaruit zowel de beginnende als de meest vergevorderde verzame
laar iets van zijn gading zal vinden. 

Profiteer van onze uitgebreide voorraad l 
stel het niet uit, maar schrijf nog heden een briefkaartje, want anders doet u btjna 
zeker uw collectie tekort. _ 

LANDEN RESTANTEN 
Verder bieden wü in ons nieuwsbulletin regelmatig vele collecties aan, z.g. „LANDEN-
RESTANTEN" vanaf ƒ 10,— en hoger, welke uitermate geschikt ztjn om een gebied 
„op te zetten" of te specialiseren. 

CATALOGI 
Binnenkort verschijnt de Speciaal-CATALOGUS 1956 van Nederland en O.G., uitgave 
N.V.P.H., met typen, tandingen, afwijkingen oplaagcyfers enz. Wanneer U ƒ 2,50 -{-
15 et. (voor porto) op onze post-girorekening No. 591272 stort, ontvangt U b\j ver
schijnen dit onmisbare boekwerk voor de verzamelaar van Ned. en O.G. 

Wö hebben nog beperkt voorradig, catalogus Nederland & O.G., uitgave N.V.P.H. zonder 
typen en tandingen ä ƒ 1,25. 

Yvert 1956 gehele wereld, 3 delen ƒ 29,25 
Michel 1956 Europa ƒ 17.60 
Zumstein 1956 Europa ƒ 16,50 

Uw oude catalogus ruilen wy tegen hoge prUs in. 

Gibbons, two reigns, 
George VI en Queen Elizabeth ƒ 3,50 

BOREK CATALOGI 1956 
met netto-prijzen in Itandig zaitformaat! 
Duitsland met alle gebieden ƒ 2,75 Kroatië en Slowakije ƒ 0,90 
België en bez. v. Duitsland 
Frankrijk kemt. en Monaco 
Engeland met Gibr. Meilta en 

Ierland 
Israël met tabs 
Italië met Staten, bez. Triest, 

Flume, San Marino 

1,75 Nederland en Luxemburg 
2,25 Oostenrijk en Bosnië 

Portugal 
1,50 Skandlnavië 
1,— Spanje 

Tsjechoslowakije 
2,50 Ver. Staten en Ver. Naties .. 

Zwitserland en Liechtenstein 

1,75 
1,75 
1,25 
2,25 
1,50 
1,50 
1,50 
1,75 

Toezending geschiedt na storting op onze post-girorekening No. 591272. 

P O S T Z E G E L H A 
N.Z. VOORBURGWAL 371 - AMSTERDAM (C) - TELEFOON 36012 - GIRO 591J 



IETS OVER HET V E R K O P E N 
van collecties eniot doubletten! 
Onze vlotte mannier van zakendoen houdt onder meer in: 

1 Wanneer U voor Uw collectie of doubletten een prijs vraagt, welke voor ons aannemelijk 
is, wij niet proberen nog af te dingen, door b. v. Uw collectie onnodig ai'te kammen. 

2 Integendeel, er volgt prompte contante betaling van de door U gestelde vraagprijs. 

3 Het beoordelen van Uw collectie geschiedt door ons snel en vakkundig. 

4 Het doet niet ter zake in welke plaats van Nederland U ook woont. 

5 Wanneer bij bezichtiging ter plaatse geen koop tot stand komt hebt U generlei ver
plichting tegenover ons. 

O Indien nodig, wordt discretie door ons gegarandeerd. 

• Voor het bemiddelen van een collectie (indien enigszins belangrijk) betalen wij 5o/o 
van de aankoopsom. 

Indien U verkoopplannen hebt, kunt U thans Uw voordeel doen 
stel Uw uiterste prüs vast, en de verkoop zal bijna zPker tot stand komen. 

Ons devies is: Grote omzet, kleine winst, waardoor wij de hoogste marktwaarde kunnen 
betalen. 

Wij kopen jaarlijks voor meer dan ƒ 100.000,— aan postzegels, verdeeld over collecties, par
tijen, series en betere losse zegels, waarvan een gedeelte door recommandatie wordt ver
kregen ! 

Voor één onzer cliënten zoeken wij momenteel te koop een grote gespecialiseerde collectie 
van Nederland en (of) Overz. Gebieden. 

Wat wij o.a. kunnen gebruiken voor ons internationaal afzetgebied: 

Algemene verzamelingen. 
Europa-collecties, alsmede afzonderlijke gebieden. 

Bijzondere belangstelling hebben wij momenteel voor Italië met gebieden. Ver
enigde Staten, Skandinaviè, Frankrijk, alsmede een Collectie Nederland en O.G. 

Wij kopen zowel een collecfie van 
i 100.- als van f 10,000.- en hoger 

Verder komen in aanmerking: Zeldzame oude postzegels, in luxe en doorsnee-
kwaliteit (liefst op brief) alsmede betere series. 

)EL G. STURMS 
^NKR. CONTINENTALE HANDELSBANK - KEIZERSGRACHT - AMSTERDAM 



O C C A S I O N S : 
Ongebruikt tenzij anders vermeld 

1869 Vi et 
1 et 
2 et 

nr 
nr 
nr 

13 V 
15 V, 
17 V, 

2'/i et nr 18 

O N G E T A N D 
idem 
idem 

V, idem 

paar 

alle met eert N V P H 
NEDERLANDS I N D I Ë 1922 Jaarbeurs Bandoeng nrs 149/159 

1923 jubileumsene nrs 160/166, compl ongebr 
CURACAO 1929 Luchtpost serie nrs 1/3 ongebr 

1941 Prins Bernhard serie nrs 18/25 gest pr ex 
1943 Krijgsgevangenen serie nrs 41/44 ongebr 

SURINAME 1898 10 op 25 et ultramarijn nr 32a 
1911 Kroontjes opdr compl ongebr nrs 60/64 
19^3 Jubileumsene nrs 104/110, ongebr 
1941 Luchtpost 5 Gld nr 18 (oplage slechts 2000) 

idem gestempeld pr ex 
1945 Luchtpost opdr nrs 24/26, compl ongebr 

ANTIGUA 1921 1 t/m 5/ nrs 51/54 frs 4100 
AUSTRALIË 1949 5/ t /m £ 2,— nrs 164/167 
BR SOLOMONS 1913 £ 1, nr 13, gest p r ex frs 9000 
BURMA 1946 3 p t /m 10 R nrs 35/49 frs 4000 
CYPRUS 19)2 1 t/m 18 Pi nrs 59/65 frs 3200 

1921 10 Sh nr 82, frs 12500 
1928 Jubileumsene nrs 106/115, frs 19415 
1934 'U t/m 45 Pi nrs 116/126 frs 5085 

EAST AFRICA 1903 4 en 5 R nrs 103/104, frs 6500 
1904 4 en 5 R nrs 119/120, frs 5250 

ENGELAND 1948 L £ Silver Wedding nr 238 
1948 £ 1 — bruin nr 245 

IRAK 1934 Vi en 1 D nrs 122/123, frs 4600 
KENYA & UGANDA 1935 1 et t /m £ 1 — nrs 33/46, frs 13980 
MALTA 1922 10 Sh nr 82 frs 5500 

1922 £ 1 n. 95 frs 7500 
1926 1/6 t/m 10/ nrs 128/132, frs 6200 

MAURITIUS 1950 1 et t/m 10 R nrs 225—239, frs 4085 
NIGERIA ' / . d t/m £ 1 nrs 37/48 frs 11765 
N W GUINEA 1935 £ 2 — luchtp nr 44 frs 12500 
N W 7EALAND 1906 Chnstchurchsene nrs 126/129, frs 7000 
SARAWAK 1931 1 et t/m 1 $ prs 86/100 frs 5465 

1934 1 et t/m i 10 nrs 101/120 frs 11870 
1947 1 et t /m $ 5 — nrs 151/165 frs 2530 

STANLEY GIBBONS catalogus Br Empire 1956 
catalogus Two Reigns (van 1936 af) 

BELGIË 1933 Orval serie nrs 363/374 compl frs 20 000 
1947 Luchtpost opdr nrs 15/23 compl type I en II 

ENG KOL 1949 complete serie U P U zegels Kroon Kol 
ISRAËL 1948 500 m nr 8 gest pr ex , frs 6500 

1948 1000 m nr 9 gest pr ex frs 12500 
Portzegeis nrs 1/6 compl , frs 7400 
3 t/m 1000 m nrs 1/9 compl op Ie dag env 

M O N A C O 1885 5 frs nr 10 ongebr slechts ged gom goed 
gecentreerd frs 50 000 

V A T I C A A N 1934 opdrukken nrs 60/65 gest , frs 14 000 
NIEUWE EN RECENTE UITGIFTEN ongebr 
BELGIË Luikse tentoonst (2) 
AUSTRALIË 100 jaar YMCA (1) 
CYPRUS frank zegels Q E II 2 t/m 50 m (11) 

idem 100 m t/m £ 1,- (4) 
MALACCA 30 et nw waarde van 11 versch staten (11) 
PAKISTAN 8e onafhankelijkheidsdag (4) 
SINGAPORE frank zegels Q E II 1 t/m 50 et (12) 

idem 1 t/m $ 5 — (3) 
N E W ZEALAND 100 jaar postzegels (3) 
CUBA 100 jaar postzegels (8) 
D E N E M A R K E N 30 ore 1000 i Koninkrijk 
DUITSLAND Westropa postz tentoonst (2) 

Berlijn W Furtwangler (1) 
O DUITSLAND Leipziger Messe (2) 

Bodenreform (3) 
F INLAND Anti T B C serie '55 (3) vissen 
FR MAROKKO frank zegels ('S) 

frank zegels (12) 
100 200 en 500 frs luchtp 

P O R T U G A L 100 jaar Telegraaf (3) 
SPAN IE 50 Ptas luchtp 
TSI SLOWAKIJE dierenserie (5) 

Motorraces (1) 
T U R K I J E Studentcongres (4) 

Wereld Bank (4) 
100 jaar telegraaf (4) 

NICARAGUA Rotary serie compl 

ƒ 5 5 -
>. 55,— 
„ 55 — 
,. 55,— 

„ 25 — 
„ 25 — 
, 39 — 
, 62 50 

, 22 50 
„ 105 — 
„ 57 50 
„ 60 — 
„ 225 — 
, 210 — 

22 50 
, 22 50 
, 35 — 
.. 45 — 
„ 22 50 
„ 17 50 
>, 65,— 
„ 110,— 
>, 29,— 
. . 35 — 
.. 29,— 
» 14,— 
„ 15,— 

22 50 
65 — 
30,— 
42 50 
33 75 
25 — 
55 — 
55 — 
30 — 
30 — 
60 — 
14 50 
11 25 
3 50 

100 — 
30 — 

125 — 
55,— 
85 — 
62 50 

235 — 

165 — 
120 — 

0,22 
0,20 
3 45 

27,— 
5,35 
2,10 
2,80 

13 25 
0,65 
6 25 
0 22 
0,42 
0 48 
0 12 
1 10 
1 10 
1 55 
3 20 

12 — 
1 40 
7,— 
3 15 
0 50 
1 75 
2 35 
1 75 
4 — 

DEZE SERIE W O R D T G O E D ' 
SAARGEBJED hier wordt eind October a s een serie ,VolkRefragung" van 
3 w uitgegeven Beperkte oplage Vrijblijvende aanbieding f O 95 per 
serie Levering van grote hoeveelheden onder -s oorbehoud 
Alle nieuwe catalogi voorradig 
Ka Be en Schaubek albums supplementen 
De speciale catalogi s N E D E R L A N D en O G verschijnt NOVEMBER a s 
Prijs f 2 50 
Vraagt toezending GRATIS MAANDELIJKSE AANBIEDINGEN 
Orders minder dan ƒ 10— por to extra 
Por to IS altijd extra bij catalogi, etc 

D. N. SANTIFORT - Groningen 
Postgiro 277850 Tel K 5900 27768 — Gr Kr Elleboog 14 

Schoorlse postzegelhandel 
Damweg 2 Telefoon 365 

* Wi/ behandelen mancohjsten 
van Europa i oor al ongebruikt 

* Nteuwtjes - Rondzendingen 

Aanbieding Betere Series 
Ned 2'/!, 5, 10 Gld ong no 347 348 349 
Ned Indie 25 Gld ong no 289 
Ned Indie no 345 346 ong 10 25 Gld 
Ned Indie no 360 361 ong 10 25 Gld 
R I S opdruk serie 2 3 5 10 25 Rupiah ong 

Ned Antillen no 200/205 ƒ 3 50 
Ned Antillen vig 1/3 ong , 40 — 

vlg no 17 gebr , 6,— 
vlg 18/25 gebr 

Pr Bernhard , 65 — 
v l | 26/40 ongebr „ 47 — 
krijgsgevangenenserie ong ,, 22 — 
Juliana Rode Kruts 

ongebr of gebr ,, 8 75 
Help help &iTi& ong „ 11,— 

vliegp nrs 69/88 ong 
Suriname 214/19 ong 

Lepra vier zegels 
no 229/43 ong 
nrs 257/73 Sur ong 
nrs 280/83 ong 

kanker bestr 
Suriname vliegpost ong 

nrs 24/26 
het blokje ongebr 

ƒ 22 50 
„ 100 — 
„ 23,— 
.. 21 — 
„ 25 — 

„150 — 
„ 4 25 
„ 3 25 
„ 50 — 
,. 10 — 

4,50 

21 — 
2 — 

l - evenng uitsluitend bij vooruitbetaling giro 312696 
Bezoek de zaak Spuistraat 301 tel 30998 

JAC. ENGELKAMP - AMSTERDAM 

Behalve M A S S A G O E D Nederland en Koloniën alsnnede 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 offertes aan 

N B 
Inkooplijsten 
worden niet 
verstrekt 

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

Te koop gevraagd : 
Verzamelingen t 
Partiien > postzegels 
Betere losse ) 

Speciaal interesse voor oude 
van de gehele wereld 

AANBIEDING 

INDIË. 
CURACAO 

1873 Koning 15 c 
60 c 

1895 „ 2Vi op 30 c 
1901 IV. op 2>/! Gld 
1906 1'/s en 2'k Gld 
1927 Brandkastserie 

1929 Lp 1 3 postfr 
1934 Lp 10 op 20 c 
1946 Cura9ao Helpt 

(X) = ongebr (o 

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

(o) , 
(x) „ 
= geb 

zegels 

3,90 
2,25 
1 40 
6,25 

27,— 
6,90 
3,90 

41 50 
6,— 

10,50 
r 

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 

ƒ 8 50 
„ 13 50 
„ 14,50 
„ 22,50 

., 9,75 
„ 17,25 

ƒ 0,95, 
f 3,60, 

Zendt mtj Uw Mancolijst 
Nederland en 0 G 

1 

M A b A S POSTZEGELHANDEL 
Gravenstraat 24 — Amsterdam C 
Telefoon 4394? — Giro 425549 

P O S T Z E G E L H A N D E L A. de MAN 
Als openingsaanbieding geven v^ij bij 
aankoop van een album 50/150 ver
schillende zegels van Ned + Overz 
geb cadeau Albums Nederland & 
Overz gebied compl vanaf f 2,95 
Vraagt onze uitgebreide pakketlijst 
en regelmatige aanbiedingen 

W I N K E L V E R K O O P V O O R S T R A A T 3«3 D O R D R E C H T 



TE KOOP 
GEVRMGD: 

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

a. UITgezochte tegen dagprijs 
b. O N uitgezochte tegen dagprijs 

Massawaar: alles. Tevens Kind, Zomer en gelegenheidszegels 
liefst In behoorlijk l<wantum. 

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

1 
r 

Maandeliikse goedkope aanbieding: 
1 X is ongebruikt. 
1 Ned. rolt . kind 1926x . . . . ƒ 4.95 
1 „ „ „ 1930x 1.95 

1932 gebr. „ 2,45 
, 1933 gebr. „ 2,35 

1 „ postpakket 2 st. gebr. „ 1,95 
Ned. Indië nr . 345x , 4,95 

„ nr. 359x „ 1,75 
1 .. „ nr. 360 gebr. . . „ 2,— 

,. nr . 361 gebr. . . „ 11,— 
1 „ „ nr. 361x ,. 12,50 
1 Van Nederland en Kol. op enkele 
1 topstukken na bijna alles te leveren 

tegen 50'/« Cat. 
België nrs. 258/266x ƒ 8.50 

„ nrs. 496/503X , 2,40 
„ nrs. 504/511X 9,50 
„ nrs. 513/518X 6,75 
„ nrs. 532/537X , 2,25 
„ nrs. 556/567X ,. 2,35 
„ nrs. 728/736X 4,25 

Liechtenstein nrs. 78/81x . . „ 6,— 
nrs. 90/93X . . „ 3,85 
nrs. 94/107X „ 36,50 
nrs. 108/1 lOx ,. 7 — 
nrs. 111/113X „ 32,50 
nrs. 114/116X „ 8,50 

Volgende maand aanbieding Eng. en 

Liechtenst. nr. 128x 
Vl.p. nrs. l/6x 

„ nrs. 15/16X 
Luxemburg nrs. 214/218x 

nrs. 226/230X 
nrs. 234/238X 
nrs. 276/281X 

Triest B nrs. 59/64x Sport 
Y.-Slavië nrs. 263/276x . . . . 

nrs. 611/616X 
Sport 

Vl.p. nrs. 
27/31 

Zwitserland 
Vl.p. nrs. 1/12X 
Vl.p. nrs. 16/18X 
Dienst nrs. 1/8 

nrs. 78/83 gebr. . . 
„ nrs. 96/113 gebr. . . 
„ nrs. 141/158 gebr. 
„ nrs. 175/177X . . . . 
„ nrs. 245/247 gebr. 
„ nrs. 248/268X . . . . 

ƒ 5 0 . -
„ 21,— 
„ 9,— 
,. 3,25 
,. 5,25 
,. 7,— 
„ 8.— 
„ 7,— 
.. 13,50 

.. 4,25 

,. 3,45 

„ 17,50 
, . 2,45 
„ 55,— 
,. 21 ,— 
„ 7,25 
,. 14,— 
„ 18,— 
„ 12,50 
„ 32,— 

Van Zwitserland grote voorraad 1 
div. ser. 

Fr. Kol. Van Europa heb ik zeer veel 1 
eenvoudige en betere series in voorraad, veel meer dan ik ooit per adver- 1 
tentie kan aanbieden. Ook in Eng. Kol. en Overzee ben ik goed voorzien. 1 
Gaarne zal ik U op mancolijst tegen 
heb ik niet, doch voor Amsterdan^ 
aankopen boven ƒ 50,— des avonds 
Vul t Uw collectie dus voordelig aan 
J .D . M U I S Platanenweg 12, 

leel geschikte prijs leveren. Een 
en zijn forensenplaatsen ben 

bij U thuis te ontbieden. 
bij: 
A m s t e r d a m , Telefoon 

winkel 1 
ik bij 

50959 

Missie 
België 

(spoor) 
Egypte 
Italië 
Japan 
Oostenrijk 
Europa 
Zwitserland 

12,50 
25,— 
20,— 
32,— 
27,— 
9,— 

13,— 

EUROPA 
195c 

Enige kilo-pakketten 
postverzegeld 
Bulgarije 35,— 
Denemarken 15,— 
Finland 

'47/'48/'50 22.— 
Noorwegen 22,— 
y.-S!avië 27,— 
IJsland 12,— 

Michel Europa Cat '56 
Deze cat. (tevens handboek) met nieuwste prijsnoieringcn in A.M. is voor 
de verzamelaar van het grootste belang, 1536 bladz., geheel linnen band, 
ƒ 17,60. 

Michel Duitsland Cat. '56 
De cat. die spec, de Duitsland-verzamelaar interesseert, 328 bladz., ƒ 4,90. 

Ook voorradig 
ƒ 29,25 
» 16,50 

Alle andere nieuwe catalogussen als: 
Yvert compl. 3 dln 
Zumstein cat 
etc. etc. 

ALLE PRIJZEN PLUS PORTO 
Onze October-aanbieding bevattende vele interessante koopjes, aanbiedingen 
van nieuwe uitgaven etc. ïs verschenen. Vraagt gratis toezending. 

Wij vragen te koop 
GEWOON NEDERLANDS KILOGOED 
en betaten goede prijzen. Schrijft ü wat U heeft. 

A U F D E R H E I D E ' S Postzegelhandel 
Filiaal: N . VAN UCHELEN IR. 
AMSTERDAM-C. 
N . Z . Voorburgwal 151, b/d Paleisstraat. HILVERSUM 
Telefoon 47103. Surinamelaan 3, Telefoon 4323. 

Onze 

210e Postzegelveiling 
had een enorm succes. 

Al het aangeboden materiaal ging 
tegen hoge prijzen vlot van de 
hand. Ons streven 

TEVREDEN KOPERS en 

TEVREDEN INZENDERS 
werd vi'ederom 

ten volle bereikt. 

Onze 

211e Postzegelveiling 
welke eind November a.s. 

zal plaats vinden is reeds 

in betverking. 

Deze zal o.a. een mooie collectie 

NEDERUND en OVERZEESE 

RIJKSDELEN 
bevatten, zowel ongebruikt als 

gebruikt, in prima kwaliteit 

Onze 

212e Postzegelveiling 

welke in Januari 1956 gehou
den zal worden, belooft zeer 
interessant te worden. Deze 
veiling zal de gehele wereld 
bevatten. Hier kan eventueel 
nog goed materiaal aan wor
den toegevoegd tot uiterlijk 
half November. 

Indien U verkoopplannen hebt, neemt dan geen wereld, waardoor U via onze veilingen de inter
risico, doch stelt U zich direct met ons in ver- nationale marktwaarde voor Uw postzegels krijgt, 
binding. Onze 36-jarige ervaring is een garantie 
voor goede resultaten. Kosten noch moeite worden Desgewenst renteloze voorschotten. Discretie ver
door ons gespaard om onze veilingen tot een succes zekerd. Voor serieuze reflectanten veilingcatalogi 
te maken. Onze cliënten bevinden zich overal ter gratis toegezonden. 

J . K. R I E T D I J K 11.T. • L a n g e P o t e n I 5 a • D E X H A A G 
GIRO 420875 TELEFOON 117020 



KILOWAAR 
N E D E R L A N D , onuitgezocht missiegoed, onze „schlager", ruim gewicht . . ƒ 5,— 
N E D E R L A N D , extra, met veel gelegenheids- en kinderzegels , 10,— 
N E D E R L A N D , pr imo, met complete series, hoge waarden, etc o 15,— 
N E D E R L A N D , luxe, „goudmijn"» bevat niet de gewone 2 c. en 10 c. legels „ 22,50 
WERELD missie, onuitgezocht, grote verscheidenheid, populair ,, 7,50 
W E R E L D extra, vele landen, geen Nederland, groot aantal »»10,— 
WERELD pr imo, vele landen, veel groot formaat-zegels »» 15,— 
W E R E L D luxe, „onover t roffen" , met FDCs, series, etc. etc »,22,50 

Levering na ontvangst van remise op onze giro 336559 

RENNIE HAAGSMA 
Leeuwenstraat 2a — HILVERSUM — Telefoon 7606 (K 2950) 

Prijzen per ki lo . Franco levering. Geen remboursen 

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

ZM0 'Hl'ZKJVniJMGKJV 
Wtj hebben voor het nieuwe seizoen weer vele 
nieuwe boekjes gereed (billijke prijzen). 

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

Uit mijn voorraad kan ik in prima P. f. en gelez. exemplaren Ho l l and 
en O . G . : P.f. zfs 75°/o I e p lakke r «0°/o der handelscat. 1955. 
Momenteel kan ik ook Rusland leveren uit verschillende collecties 
met comp le te ser iën . Heb verzameling cat, waarde Yvert 300,000 
franken en nog circa frs. 200.000 duplicaten In P.f. en I e plakker, 
prima ex. gestempeld. Prijs P.f. en I e pi. iy^ et. gelez. '/« et. per 
frank Yvert 1954 of '55. 

Postzegelh^ndel C R O O T L I E B 
PHI LATE L I S T . Anno 1885. Inkoop, verkoop en ruilhandel 
Laan van Meerdervoort 273 A, 's-Gravenhage 
Tel. 392U2, Postgiro 444540 

Onze 

22 JAREN ERVARING 
op het gebied van rondzendingen en zicht" 
zendingen geven U de zekerheid dat U vee' 
zegels van Uw verzamelde landen in mijn 
boekjes zult aantreffen w âar U reeds lang 
naar zocht. Op het ogenblik zijn prach
tige boekjes gereed van Nederland en O.R., 
België, Duitsland, Rusland, Roemenië, 
Zwitserland, Skandinavië, Letland, Estland, 
Polen, etc. 

1 Even een kaa r t j e en U on tvang t een m o o i e 

^ so r te r ing boekjes der landen d ie U opgeeft . 

Mijn prijzen zijn zeer laag gesteld,aangezienikzonder 
personeel werk, wat de verzamelaar ten goede komt 

U kunt iedere maand op een door U te stellen 
datum automatisch een zending ontvangen, 

Postsegelhandci 

H. VAN MESHOIJT 
Hurksescraat26, Helmond, Tel, 3018, giro 32595T 
Bank: Rotterdamsche Bank Helmond. 

Bezit U reeds onze 
NIEUWE GRATIS PRIJSLIJST? 
met meer dan 1000 interessante aanbiedingen van oude brieven, 

poststukken, luchtpostbrieven, philatelistische literatuur etc. 

Zo niet, vraag deze dan nog heden aan: 
GEUZENDAM'S Postzegelhandel C/V 
Torenstraat 89 Den Haag 

VELE 
BIJ ZONDER MOOIE 

VEILINGEN 
zullen plaats hebben in de veilingzalente London en Bournemouth van 

ROBSON LOWE LTD. 
Hoofdkantoor: 

50 PALL MALL, LONDEN. S. W. 1. 

(Telefoon: Travalgar 4034; Telegramadres: „Stamps, Londen") 

19 O C T . 

26 OCT. 

5 NOV. 

9-10 N O V . 

16 

30 

7 

14 

21 

N O V . 

N O V 

DEC 

DEC 

DEC 

H O N G KONG & VERDRAGS HAVENS (veilingen nos. 
1416-17, tijd: 11 u. v.m. en 2 u. n.m.). De Postgeschiedenis, 
Postzegels en afstempelingen aangeboden op last \ a n C . 
Derek Houston Esq. Geïllustreerde catalogus 2/6 elk. 

H A N N O V E R , OLDENBURG en TOSKANE (veilingen nos. 
1418-20) tijd: 11 u. v . rm, ; 11,40 u. v.m. en 2 u. n.m.) . De 
prachtige verzameling bijeengebracht door wijlen H . W. 
Edmunds Esq. F.R.P.S.L. De catalogus met 3 gekleurde 
platen kost 5/-, por to inbegrepen. 

ALGEMENE VEILING TE BOURNEMOUTH (nos. 1421-23, 
tijd. 10.30 d. v.m., 11.30 u. v.m. en 2 u. n.m.). Verzamelin
gen en Gemengde Kavels met enkele restanten van de 
„H.C .V . Adams*'-verzameling, een Brits Imperium verzame
ling met vele waardevolle landen verzamelingen en een 
£ 1.000 verzameling van ongebruikte K.G. VI . Het volgens 
klasse opgemaakte Buitenland bevat verscheidene goede ver
zamelingen; het Britse Imperium is sterk vertegenwoordigd 
in landen-verzamelingen (speciaal B.W.I.) en ei zijn mooie 
afdelingen van Canada, de Kaap, Britse Salomons-Eilanden, 
Groot-Bri t tannië Jordanië en Seychellen. 

G R O O T - B R I T T A N N I Ë omvattende de „ W . S. Brockle-
hurst"-verzameling. 

MALTA — de „H.S . Damsell" verzameling. De catalogus, 
met vele illustraties kost 2/6 porto inbegrepen. 

BRITS AZIË en AFRIKA. 

FALKLAND EILANDEN — de „Majoor John Rosevear'*-
verzameling en de , ,W. S. Brocklehurst" Brits Imperium. 

BUITENLAND waarbi; China en de „ C o l . F . M. Bailey"-
verzameling van Tibet. 

G R O O T BRITTANNIË of POSTGESCHIEDENIS, 

Verdere bijzonderheden omtrent de verdere veilingen zullen 
binnenkort verschijnen. 

Tenzij anders vermeld. is de prijs der geïllustreerde catalogi 
ƒ 1,— per stuk, por to inbegrepen. 

Wanneer U schrijft naar aanleiding van deze advertentie, 
wordt U verzocht te memoreren dat U deze zag in het 
„Nederlandsch Maandblad voor Philatelie". 

STELTZER-VEILINGEN 
FRANKFURT 
MAIN 

zijn bekend om: de zeer nauv/keurige beschrij
ving, materiaal van uitstekende kwaliteit en 
goede koopmogelijkheden van gezochte post
zegels en verzamelingen. Vraagt U gratis de 
interessante catalogussen met fotobijlagen aan! 
óOveilingen hebben tot nu toe plaatsgevonden. 

R U D O L F S T E L T 2 E R Gr. Friedbergerstrasse 32, Frankfurt AIMain 



r EBEL 

48ste 

EBEL 
V E I L I N G 
Donderdag 
27 October 

er 
IN DE BEURS TE 
FRANKFURT/MAIN 

Bezichtiging te Berlijn: Donderdag 6 en Vrijdag 7 October van 10—17 uur in 
on e bedrijfslokalen Berlijn W15. 

Bezichtiging te Frankfurt/M: Maandag 24 en Dinsdag 25 October van 9—17 uur 
en Woensdag 26 October alleen van 9—12 uur in de Beurs. 

In veiling Isomen: Engroswaren voor handelaars, waarby niet minder dan vijfhonderd ver
zamelingen en doublettenboeken van allerlei soort en twee duizend vijfhonderd enkelvoudige 
kavels met kleine en grote zeldzaamheden van Duitsland, Danzig, Saar, Insel-post, Oorlogs
zegels, Oud-Duitsland, Duitse koloniën, Europa en Overzee, tezamen 

3.548 kavels 
met een nettowaarde van vele honderdduizenden West-DM. Uit de overvloed van het ter 
veiling aangeboden materiaal noemen wtJ slechts enkelen zoals Duitsland Vineta, Danzig 
drie series Binnendienst, Kiautschou misdruk fP in plaats van Pf (geschatte pr^js 3.500,— 
DM), Beieren Nr. 1 in strip van drie en blok van vier, Luxestuk, Saksen Nr. 1 (geschatte 
prijs 3.000,— DM), Stempel Hannover op Rusland Nr. 1 (Luxestuk), Engeland Gemengde 
frankering met Argentinië op brief, Noorwegen ontbinding van een grote speciaal-verzameling 
van de eerste uitgiften, Zwitserland gehalveerde zegels op brief, Spanje Nr. 1 in een blok 
van 15 stuks, Oud-Oostenrijk verzameling brieven, speciaal-verzameling, USA-stempels, vele 
honderden andere verzamelingen van allerlei aard enz. enz. Het is onmogelijk hier meer 
op te sommen, want onze veiling-catalogus omvat, zoals gezegd, 3.548 kavels uitgezochte 
zegels van de gehele wereld, en beveelt zich daarmede vanzelf aan. De 48ste EBEL-veilings-
catalogus met 44 foto-bladen en 4 gekleurde fotobladen en 144 bladzijden tekst is reeds 
verschenen. Deze 48ste EBEL-veiling in het groot zal als steeds weer een trefpunt voor 
vele honderden Philatelisten zijn en hfl, die niet persoonlijk ter veiling kan komen, neemt 
schriftelijk deel zoals duizend anderen doen. Wanneer U de 48ste EBEL-veilingscatalogus 
nog niet ontving, schrtjf dan s.v.p. aanstonds aan 

ARNOLD EBEL, BERLIN W 15, KURFÜRSTENDAMM 2 6 A 
REEDS MEER DAN 30 JAAR IN DE INTERNATIONALE POSTZEGELHANDEL WERKZAAM 



KLEINE ANNONCES " ♦ 

Aangeb 600 000 stuks BUITENL MAS
SAWAAR, gebundeld, a contant Brieven 
onder No T 498 Boom Ruygrok N V , 
Haarlem 

L U C H T P O S T EUROPA op nader over
een te komen basis te ruil gezocht vool 
Ncd en Kol Br onder N o P 490 
Boom Ruygrok N V , Haarlem 

Verzamelaar vraagt te koop een VER
ZAMELING van prima kwaliteit van 
Nederland en O , R Europa en/of 
Overzee Aanbiedingen onder N o P 483 
Boom Ruygrok N V , Haarlem 

W o r d t gevraagd, ONGEBRUIKT, POST
FRIS, zo mogelijk voorz en Keur Ned 
Bond Ned Indie, Dienst, kopstaand 
3 et , 20 et en 25 et Ned Indie Be
zit Bulten, ƒ 2,50 Koper eist, als ze
gels niet van Keur zijn voorzien, ex
pertise Ned Ver Postzegelhandelaren, 
voor kosten koper als expertise gunstig 
IS Brieven ondei No P 491, Boom-
Ruygrok N V , Haarlem 

200 versch ƒ 0,85, 500 versch ƒ 2,30, 
1000 versch ƒ 5,30 postz Wereld, 500 
versch Europa ƒ 3,—, 1000 ƒ 7,50 uit 
mijn doubl franco D \ Ommen, Epe, 
Popuherenlaan Postgiro 132330 

Vooi zichtzendingen ENG KOL. met 
veel Georges VI B de Blieck Busken 
Huets t raa t 5 II, Amsterdam W 

l A A T S T E NEDERLANDSE P O R T Z E -
GELS te koop op stroken v d P T T 
(tijdens de uitgifte van du twee water
merken gebruikt) 100 gr (ca 500 zegels) 
ƒ 2,50, 250 gr (ca 1200 zegels) ƒ 5,— 
en enkele kg a ƒ 14,— per kg (ca 
4600 zegels) Hierin bevinden zich o a 
de 25, 35 50, 85 en 100 et Toezending 
geschiedt franco na ontvangst van post 
wissel of cheque E v Meggelen Na 
mensestraat 7, Scheveningen 

Modern Finland, Noorwegen, Zweden, 
Denemarken op P T T -stroken f 2,— 
per 50 gr fr N u hoofdzak hoge waar
den en plaatjes Giro 608069 C Baert, 
Nieuwedijk 5 A Vlissingen 

Te koop aangeb VOOROORLOGSE 
V E R Z . Ned , N O I , Cur , Sur , + 900 
zegels, waarvan de helft ongebr Cat -
waarde ± ƒ 1250,— Br N o P 497 
Boom-Ruygrok N V , Haarlem 

Te koop 200 wereld f 0,80, 500 we
reld ƒ 1,90, 200 Ned & O G ƒ 2,10, 
500 Ned &. O G ƒ 14,—, franco 
A M Aleven, Zandv laan 4, Zandvoort 

BLOKKEN, PLAATNO's , R A N D Z E -
GELS van Ned en Kol te koop aan
geboden P J van Hou t , Tan Ver-
failleweg 224, Den Helder 

Gevraagd R U I L - C O R R E S P O N D E N T op 
Yver t basis Gevraagd Zwitserland, 
Liechtenstein-Luxemburg tegen Neder
land, Scandinavië en IJsland ] Polak 
van Vollenhoven, Houtlaan 2 Wasse-

Een uitgebreide aanbieding ENG. KOL. 
(postfris) wordt u direct na aanvrage 
toegezonden O a aanwezig cpl Siivei 
Wedding Aanvragen a M Schouten, 
Goejanverw dijk 1, Gouda 
I N D O N E S I Ë : Tempel 10 X 2 Rp 
ƒ 0,70, 10 X 3 Rp f 0,90, 5 X 5 Rp 
ƒ 1,—, Soekarno 10 X 2 R p f O 60, 
10 X 3 Rp ƒ 1,— 10 X 5 Rp 
ƒ 1,25 Fianco zolang voorraad na 
stort ing op postrek 127746 A Seiles, 
R Visscherstr 10 Zwolle 

WIJ geven vooi massawaar BUITEN
LAND ƒ 1,25 p 1000 (uitgez Belg , 
Eng , Duitsl Frankr ) Voor deze 
f 1,— per 1000 Groot formaat plaat 
jeszegels 50 et p 100 A de Man, GLH 

' v d Heydenstr 20, Dordiecht 

Aangeboden 2000 BUNDELS, hoofdz 
Nederland Br onder N o P 488 Boom 
Ruygrok N V , Haarlem 

Wie wil postzegels met mij ru i len ' 
A J Onessen, Wolphaertstraat 67 B, 
Rotterdam 

Particulier vraagt te koop NEDER
LANDSE PORTZEGELS, veizameling, 
partij of losse zeldzame exemplaren 
Br onder N o P 493 Boom-Ruygrok 
N V , Haarlem 
Te koop gevraagd door particulier een 
POSTZEGELVERZAMELING van Ne
derland en Overzeese gebieden Br met 
opgave van prijs onder N o P 493 
Boom-Ruygrok N V , Haarlem 
Te koop gevraagd ter voortzett ing een 
EUROPA-VERZAMELING. Gaarne br 
met voll omschr en prijs onder No 
P 493 Boom Ruygrok N V , Haarlem 

Te koop tegen aannemelijk bod Bel
gië Vhegpost 1/5 postfris Frankrijk Col 
Tent zegels cpl 1931, 103 stuks postfris 
Egypte N o 146/149 gebr met spec 
stempel ) v d Oever Ir p/a J v d 
Oever, Dubbeld weg 194, Dordrecht . 

Te koop gevraagd tegen goede pi ijs 
UPU, MUSCAT (4 ex ) postfris Aanbie 
ding met vraagpr aan Van der Weyden 
Krelagestiaat 36 Haarlem 

Tegen goede zegels van uw land zend 
ik voor dezelfde waarde goede zegels 
van FRANKRIJK, KOLONIËN e a 
Bertrand, 17Ï Boul Murat , Paris 16e 

Te koop van particulier VERZAME
LING België, Cat waarde Yv. ruim 
100 000 frs , Frankrijk, 50 000 frs , Oos 
tenrijk 20 000 frs Meest postfris In pr 
staat Veel doubletten Ook per land te 
koop Br onder N o P 480 Boom-
Ruygrok N V , Haarlem 
Aangeboden verzameling WELDADIG-
HEIDSZEGELS van div Europ landen 
Ongebr in blokken van 4 Cat waarde 
Yv ruim 75 000 frs Br onder No 
P 480 Boom-Ruygrok N V , Haarlem 

ZEND MIJ 100-300 versch zegels (geen 
massaw ) en ik zend u zelfde aantal 
andere zelfde Yvertwaarde ret Odems, 
Dusseldorpstr 114, Goes 

OUD-PHILATELIST biedt zijn mooie 
verzameling te koop aan wegens gebrek 
aan opvolger Verzameling bevattende 
de volgende landen Holland en Ov ge
bieden ong en gebr ƒ 3500,—, Europa 
België en Congo ong en gebr ƒ 1200,—, 
Duitsl en Kol ong en gebr ƒ 2500,— , 
Frankrijk en Kol ong en gebr ƒ 1000,— 
goed vertegenwoordigd de verdere lan
den minder, doch enkele zeldzaam voor
komende nrs aanwezig De gehele col
lectie IS in albums en voorraadboeken 
ondergebracht met vele dupl Waarde 
cat 1954 Holland en O G f 9000,—, 
de overige landen Europa Yvert ± IVs 
millioen franken Postzegels Ie kwaliteit 
p f en prima gebr ex Veidere details 
worden verstrekt onder No P 481 
Boom Ruygrok N V Haarlem 

Uw grote of kleine collectie NEDER
LAND en/of BUITENLAND kunt u 
voor een goede prijs verkopen aan 
J D Muis, Platanenweg 12, Amster
dam Tel 50959 

Verkoop bij inschrijving, 
in de loop van November 1955 van een verzameling 
POSTZEGELS 
Blauwtjes van Frankrijk, Graset kleme cijfers, Afstempe-
lingen Frankrijk 49, Bordeaux, enz. Ballonpost, Ie vlucht 
luchtbladen Voorafstempelingen, U.S.A., Nederland, Ko
lomen, Postale stempels. Zegels op brieven enz. enz. 
Catalogus op aanvrage bij: C H AVI N , expert, 17 Cité 
Beauharnais, Parijs XE. Frankrijk. 

O C C A S I O N 
Direct van particulier ter overname aangeboden 

5CHAUBEK EUROPA ALBUM 
pn 7 nieuwe banden 

/ 
(Bevat alle Europese landen en gebieden com
pleet op stevig w i t papier, met alle verschenen 
supplementen) 
waarin nog circa 7000 gave zegels met een catal. 
waarde van Yvert ca Frs. 300.000 

Prijs f 850 . -
5CHAUBEK OVERZEE ALBUM 
in 7 nieuwe banden 

(bevat alle buiten-Europese landen en kolomen 
compleet met alle verschenen supplementen) 
waarin nog ca 8500 gave zegels met een catal. 
waarde Yvert ca. Frs 350.000 

Prijs f 950 . -
Aanvragen s.v p. onder no P 477 
Boom-Ruygrok N V., Haarlem 

Aanbieding, (alles postfris) 

Monaco, UPU ongetand cpl. 
(Yvert fr. 7500) ƒ 30,— 

Hongarije, UPU bloes get. en onget. cpl. 
(Michel Mrk) 175,— ä „ 32,50 

Polen, bloc 11 13,50 
Roemenie, UPU gebruikt 1,10 

Luchtpost 53-56 . . . . „ 3,25 
Falkland dependance no. 1 t/m 32 . „ 12,— 
Malta 216/17 14,50 
Gibraltar 119/20 15,50 
Bahamas 108 4,50 

109 „ 16,50 
Zwitserland dienst 270/78-338/53 31,50 

1 Zwitserland: collectie luchtpost ongebruikt incl. a' no's 
practisch cpl. ± fr. 18 000,—. 

2. België Collectie Pubs o.a. Michel no 1/73 cpl. 
(± Mark 600,—) schaars! 

1-2: prijzen hiervoor op aanvraag . 

POSTZEGELHANDEL . ,PROPOSTA" 
Van Adrichemweg i68 Rot te rdam Overschir 
Giro 645966 Telefoon 8677^ 

Nos 
3B* 
4 
5< 
6* 
7«-
»■> 

9» 
10" 
U' 
12F 
13/17» 
19/23» 
M' 
26/28' 
26/28 
29/43 > 
29/43 
2 9 ' 
30 
32» 

Met 

betaling 

7^05 

ƒ 1,40 
3,80 

2 3 , -
5,80 
5,80 
7,50 
0,55 
6,— 

1 0 , -
1 5 , -
5,50 

12,50 
0 85 

1 1 , -
9 25 

6 8 , -
3 7 , -

0,55 
2,50 
2 35 

s postlris 
a u b Pn 

tzeg 
UNIABUl 

€ r K A ^ A 0 
Nos 
33» ; 
39 ' 
44/70» 
44/70 
48Aa» 
55» 
54A-
60» 
60 
63» 
64 
66» 
67» 
71/72 
71a/72a 
73* 
74» 
74 
74a» 
74a 

Alles 
Nos Spec 

sli|sten «rail 

0,60 
3,50 

3 4 , -
25,— 
0,60 
0,50 
2,— 
0,55 
0 50 
1,80 
1,10 
1 80 
1,35 
3 , -
3,— 
1,60 
1 60 
1,40 
7,50 
5,40 

Nos 
75/78» 
79» 
82/88» 
82/88 
89/100* 
89/100 
101/102» 
101/102 
103» 
104/120 
121/137» 
138/140» 
141/152» 
153/157» 
158/163 
168 177» 
182/184» 
185/195» 
196/197» 
198 199» 

' 3,50 
6,25 
6,— 
5,90 

I S 
IS,— 

1,60 
2 50 
0,60 

70,— 
13 50 
0,70 

17,50 
2,25 
1,10 
3 , -
1,30 

11,— 
0,65 
0 65 

in Perfecte Conditie! 
Cat Tot ƒ 5.— 

s 

plhandpl M. 
IRT 14 -

LEEUWARDEN 

TELEFOON 7028 

port ext 

D. 
- GIB 

Nos 
200/205» ƒ 3,50 
206/208» 1,50 
206/208 1,50 
209/210» 1,30 
209» 0,65 
211/228» 6,25 
231 2,85 
233/237» 3,50 
243» 0,85 
244» 0,60 
245» 0,60 
Lp 4/16» 13,50 
- 17» 7,50 
- 18/25 58,50 
- 26/40» 4 5 -
- 41/44» 20 -
- 45/52» 1 0 , -
- 45/52 9,50 
- 53/68» 1 0 , -
- 69/82» 8,75 

ra Geen vooruit-

Postma 
o 295477 



SPECIALE AANBIEDING 
SCHAUBEK ALBUMS 

UITGAVE 1 9 5 6 

De Schaubek Verlag heeft een aantal landeualbums 
tegen een buitengewoon lage prijs beschikbaar 
gesteld. Hierdoor is ook de kleinste verzamelaar 
in s taat zich een goed album aan te schaffen. 

Het papier (velijn) is hetzelfde als uit de grote 
uitgave nr. 701 ! Alleen de banden zijn groene 
halflinnen schroefbanden. Levering uit voorraad. 

Bestelnr: 
819 G 
809 G 
818 G 
821 G 
906 G 
902 G 
907 G 
903 G 

904 G 

Land: 
Italië 
Vaticaan vanaf 1852 
Monaco 
Sn. Marino 
Argentinië * 
Brazilië 
Chili * 
Israël compleet met 10 
blanco bladen voor Tabs 
Nederlandse Overzeese 
Gebiedsdelen 

ƒ 

Prijs: 
18,— 
1 — 

10,— 
10,— 
15,— 
12,— 
1 0 , -

5,75 

14,50 

* Verschijnen in December a.s. 

OMGAAND BESTELLEN S.V.P. OPLAGE IS BEPERKT! 
• 

GROTE PRIJSVERLAGING 
Schaubek Jeugd Albums 

UITGAVE 1 9 5 6 

Bestelnr 
50 

100 
200 
300 
400 

Inhoud: 
Europa (tweezijdig bedrukt) 
Europa 
Gehele wereld (Overzee beknopt) 
Overzee 
Gehele wereld (Overzee uitgebreid) 

Passend b\j de albums Nr 50, 100, 200 en 400 
12 bladen Nederland tot 1945 practisch compl. 

Prijs: 
8,10 

14,10 
16,80 
20,25 
31,50 

1,20 

Overal verkrijgbaar, waar niet, schrijft aan 

SCHAUBEK NIEUWS 
1 September 1.1. bracht door herziening omzet
belasting een verlaging van alle Schaubek albums 
met 10 7o. 

Op 19 September 1.1. werden de prijzen van de 
Schaubek albums uitgave 1956 vastgesteld. 

Ni ttegenstaande de albums alle van het 
supplement 1956 zijn voorzien, konden wij 
de prijzen nogmaals verlagen. 

V R A A G T P R I J S L I J S T 1 9 5 6 ! 

Deze geeft een volledig overzicht en het grote nieuws: 

Voor alle Europalanden 
gewatteerde kunstleren 
klembanden met goudopdruk. 
Per stuk fl. 10,80 

Verder alle prijzen van de zojuist verschenen 
supplementen 1956 ! 

SCHAUBEK ALBUMS 
N E D E R L A N D EN 

OVERZEESE GEBIEDSDELEN 
MET TYPEN EN VELE TANDINGEN 

UITGAVE 1956 
Bestelnr. 
8/904 aL 
8/904 aLK 
8/904 L 

905 

8/904 V 
8/904 VL 

heellinnen klemband 
gewatteerde kunstleren klemband 
heellinnen schroefband 
tekst Republiek Indonesia 

POPULAIRE UITGAVE 
Inhoud precies als het grote album! 

halflinnen schroefband 
heellinnen schroefband 

E e n S C H A U B E K 
e e n A L B U M 

Prijs! 
ƒ 2 5 , -
„ 26,40 
„ 22,80 
„ 2,10 

ƒ 13,50 
„ 15.75 

ALBUM 

m e t een W E R E L D N A A M ! 

Waar niet verkrijgbaar schrijft aan 

^ . J 



gSBOO De 
Nederlandsthe 

Postzegelveiling 
AMSTERDAM-C - ROKIN 58 - TELEFOON : 30261-42380 

* ^U * t f ^U «t^ ^# ^U «^ 4# tj* ^ u 4 ^ « t 

^ S^ ^ ^ ^ ^ ( ^ i ^ ^ j fb ^ * p 

Foor onze zeer belangrijke 

December-veiling 
bestaat nog gelegenheid 
tot begin 
November a.s. 
materiaal toe te voegen 

Op belangrijke objecten 
wordt gaarne 
voorschot verleend. 

Mte ± 40O aanbiedingen 
van JVederland en O.G. 

IN HET MAANDBLAD VAN SEPTEMBER. 
ZIJN NOG STEEDS VAN KRACHT. 

^ Bij deze grote sortering zult U ƒ 
zeker iets van Uw gading vinden § 

POSTZEGELHANDEL G. STURMS 

Heeft U grote aantallen postzegels ? 
En wilt U deze zeer voordelig verkopen ? 

Dan is het NU de tijd hiervoor ! 

Onze IN koopprijzen liggen momenteel 
zelfs aanzienlijk hoger dan onze VERkoop-
prijzen uit het seizoen 1954-'55 ! ! 
Geheel GRATIS ontvangt U onze nieuwe 
INKOOPLIJST 1956 in luxe uitvoering, 
indien U een kaartje zendt aan: 

Postzegelhandel H. FIORANI - Amsterdam-Zuid 
Hoofdkantoor: Koninginneweg 61 - telefoon 727006 
Afd. I N K O O P : Pel<elharingstraat 13 Oost 

Het ..FAVORIET** ALBUM-
het mooiste album voor de Postzegels van 

N E D E R L A N D 
EN 

OVERZEESE RIJKSDELEN 
Thans geheel compleet in luxe plastic band f 22,50 Eveneens verkrijgbaar in kunstlederen band 

Album alleen Nederland f 12,50 Verkrijgbaar in iedere goede postzegelhandel 

Waar niet verkrijgbaar, bestellen b i j : 

UITGEVERIJ „FAVORIET" - ZOMERZORGERLAAN 15 - BLOEMENDAAL 
Het „Favoriet" album — een HEKKER-uitgave, U weet dus wat U koopt. 

16 November verschijnt de S P E C I A L E C A T A L O G U S 1 9 5 6 
Prijs f 2,50. Franco thuis f2,62. ßestelt tijdig. Giro 553801 


