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Maart 1953 No 3(343) 
Verschijnt da vijfiienda van iedere maand 

De Kanijnenhurgaegels van Nederiand 
door Ir H. J. W. Reus met medewerking van F. A. Dongen. 

(Vervolg) Mfl^.ru^ 'fi f r-; 

Door bijzondere omstandigheden moest de bewerking 
van bovenstaande zegels, waarvan het eerste hoofdstuk 
in ons Maart-nummer 1951 verscheen, tijdelijk blijven 
liggen. Thans kunnen wij het vervolg brengen en 
hopen wij het geheel in enkele nummers te kunnen 
afsluiten. 

Voor hen die niet beschikken over het bovengemelde 
Maartnummer, geven wij hier in het kort de inhoud 
van het daar behandelde weer, welke zich bepaalt tot 
de geschiedenis dezer zegels. 

Het is niet bekend wie he t is geweest, die omstreeks 1939/1940 
de wenselijkheid van een nieuw xegelbeeld op de frankeeraegels 
naar voren heeft gebracht. 

Vervanging van de 16 jaar in omloop geweest zijnde zgn. 
Veth-zegels was noodzakelijk wegens het verouderde por t re t 
van de koningin. 

In overleg met de Directeur van het Ins t i tuut voor Sier- en 
Nijverheidskunst te 's-Gravenhage is de opdracht voor een ont
werp vooi een nieuw zegel vers t rekt aan Prof. W. A. van 
Konijnenburg. 

Vanaf 1 April 1940 verschijnen de zegels to t en met 40 cent. 
2ij zijn vervaardigd naar een schilderij van voornoemde kunst
schilder. Deze had het oogmerk om naast gelijkenis de 
Koninklijke Waardigheid to t u i tdrukking te brengen. 

10 April 1940 verschijnen enkele dezer zegels met een opdruk 
in goud „Cour Permanente de Justice Internat ionale" . 

Op 10 Mei d.a.v. breekt in ons land de oorlog ui t en worden 
ingaande 20 Augustus d.a.v. enkele posttarieven gewijzigd. In
gaande 1 October 1945 verschijnen geleidelijk de zgn. tralie-
zegels en worden de van Konijnenburgzegels ingehouden. Door 
de oorlog gaat de aanmaak van de hogere waarden dezer zegels 
niet door . 

In 1941 werd op last van de bezetter een gedeelte der voor
radige zegels type v. Konijnenburg vernietigd en een gedeelte 
aan de Duitse Posterijen uitgeleverd in ongetande vellen. Deze 
zegels verschenen al spoedig in de handel. De hoeveelheid der 
uitgeleverde zegels is niet bekend. Hieronder zouden zich ook 
Zgn. , ,Cour"-zegels hebben bevonden. De v. Konijnenburg zegels 
blijven tot 1 April 1944 voor frankering geldig. 

Na de bevrijding woiden op 16 Mei 1945 deze zegels opnieuw 
voor frankering geldig verklaard, met uitzondering van de on
getande zegels. De hei druk wordt hervat en op 15 Juni 1945 
verschijnt als eeiste herdruk de 25 cent. Door de nog abnormale 
omstandigheden komen papier- en kleurverschillen voor. Eind 
Januari 1946 worden de 50 en 60 cent toegevoegd en op 15 
Februari 1946 de 1 gulden. In Maart 1946 volgt ook een 17V3 
cent, blauwgrijs en op 22 Mei d.a.v. de l^U, de 5 en de 10 
gulden. Deze laatste diie mogen niet ongestempeld aan het 
publiek worden verkocht . Hierop wordt uitvoerig ingegaan. 
Wegens port-verhoging verschijnt nog de 6 cent als laatste dezer 
zegels in Januari 1947. 

Op 10 Februari 1947 verschijnen nieuwe „ C o u r " opdiukkcn 
in verband met gewijzigde naam. In Juli 1947 worden zegels 
uitgegeven, welke deel hebben ui tgemaakt van de aan de Dui t 
sers uitgeleverde vellen, welke in Duitsland zijn teruggevonden 
en daarna eerst zijn getand. 

Op 1 October d.a.v, worden de zegels vrij onverwacht buiten 
gebruik gesteld. 

2. Ontwerp en proeven. 

( A f b . 1) 

Het moet een gelukkig feit genoemd worden, dat 
het W. A. van Konijnenburg is geweest, die aangezocht 
werd een ontwerp te maken voor een serie frankeer-
zegels. Het is immers W. A. van Konijnenburg, die 
H. M. Koningin Wilhelmina behulpzaam was bij Haar 
studies in de schilderkunst en die Haar zodoende van 
nabij kende; dit moet van veel belang geacht worden, 
omdat een kunstenaar voor het maken van een ont
werp waarop de afbeelding van H.M. voorkomt, in het 
algemeen slechts de beschikking heeft over foto's en 
schilderijen. 
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(Afb. 2) 

Het resultaat van de opdracht was een tekening in 
potlood (afb. 2), groot 20 x 24,5 cm, en een schilderij 
In tempera (afb. 1), groot 20 x 25 cm. Zowel de potlood
tekening als de schildering in tempera worden in Het 
Nederlandse Postmuseum bewaard. 

Het voornaamste motief voor een postzegel, waarop 
de beeltenis van het staatshoofd voorkomt, wordt 
gevormd door die beeltenis. Van Konijnenburg heeft 
bij zün ontwerp getracht in deze beeltenis naast 
gelijkenis, de Koninklijke Waardigheid tot uitdrukking 
te brengen en men moet zeggen, dat hij daarin buiten
gewoon goed is geslaagd. Het ontwerp werd dan ook 
door H.M. goedgekeurd. Hier zij opgemerkt, dat sinds 
het K.B. van 2 October 1947, art. 14, verscheen, „deze 
beeltenis aan Onze goedkeuring onderworpen" is. Voor 
die tijd was het echter reeds gewoonte een beeltenis 
ter goedkeuring aan te bieden. 

Behalve de beeltenis moeten ook de landsnaam en 
de waarde-aanduiding op het zegel voorkomen. De 
landsnaam en de waarde-aanduiding op de v. Konijnen
burgzegels zijn door de letterkunstenaar J. van Krim
pen ontworpen. Het ontwerp \ oor de cijfers en letters 
voor de verschillende waarden is eveneens in Het 
Nederlandse Postmuseum aanwezig (afb. 3). 

NEDERLAND 
271 CENT 
ö 5 

(Afb. 3) 

Het ontwerpen van de waarde-aanduidingen voor 
de waarde van een gehele serie frankeerzegels heeft 
weer zijn eigen moeilijkheden. De verdeling der cijfers 
en letters over het voor het inschrift bestemde opper
vlak moet een aesthetische zijn en toch weer een voor 
alle waarden zoveel mogelijk gelijke. Zo vraagt b.v. 
een 6 cent een geheel andere ruimte dan een 12% 
cent (afb. 4), terwijl er ook nog met waarden gerekend 
moet worden, die bij een eventuele tariefwijziging 
nodig zullen kunnen worden. 

Zo vinden we tussen de zwarte proeven er verschil
lende waarbij slechts minimale verschillen in de cijfers 
zelf en de afstanden er tussen te constateren zijn. 

Voor het verkrijgen van het definitieve zegelontwerp 
voor de waarden tot en met de 60 cent is het schilderij 
in tempera gefotografeerd, met verwaarlozing van de 
omlijsting en de daarin schetsmatig aangegeven 
waarde-aanduiding. Van de tekst werd eerst een nega
tief en daarna een positief gemaakt. Dit positief werd 
gelegd op het negatief van de beeltenis en door middel 
van deze combinatie kon een verzamelpositief worden 
vervaardigd. Van de reproducties op ware grootte zijn 
er verschillende in Het Nederlandse Postmuseum aan
wezig. 

Nadat de reproducties voor alle waarden goedge
keurd waren, zijn de kleuren vastgesteld geworden, 
waarvoor vele kleurproeven zijn afgedrukt. Een selectie 
van deze kleurproeven is in Het Postmuseum aanwezig. 
Hiervoor behoefde natuurlijk niet iedere waarde te 
worden gebruikt. Zodoende zijn er in 1939 slechts 
kleurproeven gemaakt van de 27% en de 5 cent. 

De eerste kleurproeven zijn van de 27% cent, en zijn 
aanwezig in strips van 5 zegels. In totaal is de 27% 
cent in 17 kleuren aanwezig. 

6101211520 
22125 30 40 

(Afb. 4) 

Daar het geven van namen aan de vaak zeer weinig 
van elkaar verschillende tinten ondoenlijk is en niets 
zegt wanneer men de kleuren niet zelf gezien heeft, 
zijn ze in dit overzicht in groepen verenigd. 

Volgens de tinten kunnen we de 17 kleurproeven 
van de 27% cent nu aldus indelen: 

2 in groene tinten 
5 in blauwe tinten 
2 in oranje tinten 
2 in olijf kleur ige tinten 
1 in rode tint 
5 in grijze en zwarte tinten. 

De laatste kleurproeven, die van de 5 cent, zijn in 
strips aanwezig waarop een zegelafdruk afwisselt met 
een onbedrukt vakje. In totaal zijn er 26 kleurproeven 
van de 5 cent aanwezig. 

Afgedrukt zijn: 
9 proeven in verschillende tinten blauw, waar

onder de goedgekeurde kleuren voor de 5, 
en de 15 cent. 

4 proeven in verschillende tinten groen, waar
onder de goedgekeurde kleuren voor de 5, 
22% en de 40 cent. 
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4 proeven in sepia enz., waaronder de goedge
keurde kleur voor de 30 cent. 

4 proeven in paarse en violette tinten, waar
onder de goedgekeurde kleuren voor de 10, 
20 en 25 cent. 

3 proeven in rood, waaronder de goedgekeur
de kleur voor de 7% cent. 

2 proeven in donkergrijs en zwart. 

Toen de serie der lagere waarden in 1946 moest 
worden uitgebreid met de 50 en 60 cent, en later met 
de 6 cent, zijn er wederom kleurproeven gemaakt en 
wel met het zegelbeeld van de 7% cent. 

"Aanwezig zijn: 

3 proeven in roodbruine tinten. 
4 proeven in bruin tot violet, waaronder de 

goedgekeurde kleur voor de 60 cent. 
1 proef in zeer donker groen. 
3 proeven in geel tot oranje, waaronder de goed

gekeurde kleur voor de 50 cent. 

De guldenswaarden zijn uitgevoerd in plaatdruk. 
Hiervoor was het nodig een staalgravure te maken. De 
bekwame hand van de Hr. S. L. Hartz heeft dit werk 
uitgevoerd; een werk dat veel geduld eist en waarvan 
het resultaat stukje voor stukje gecontroleerd wordt 
door het maken van afdrukken. 

Zo bestaat er een donkerblauwe afdruk van alleen 
de gegraveerde beeltenis van H.M. op blanco folio 
fond (afb. 5), voorts een afdruk van dezelfde beeltenis 
met de onder- en boven-inschriften in omlijnde let
ters, eveneens op blanco fond en ook weer in donker
blauw afgedrukt. Hiervan kunnen we helaas geen 
afbeelding geven. 

(Afb. 5) (Afb. 6) 

Tenslotte zijn er de afdrukken van het gereedgeko
men zegelbeeld (afb. 6). Het loont de moeite afbeelding 
5 en 6 eens goed te bekijken. 

Er vallen dan allerlei kleine verschilletjes in het 

Nieuwe verzamelideeën zijn opgekomen, in het bui
tenland Philatelie Constructieve, in ons land Beeld-
philatelie genoemd. 

Deze ideeën hebben in de loop der paar laatste jaren 
in alle landen een massa aanhangers gevonden. Dit 
aantal breidt zich steeds meer en meer uit, heeft al een 
eigen internationale organisatie gevormd, de Federa
tion de Philatelie Constructive, kortweg F.I.P.C.O. ge
heten. Hierbij is het niet eens gebleven. De beoefening 
van deze ideeën heeft reeds zulk een vooruitgang ge
maakt, dat men het mogelijk, zelfs nodig heeft geoor
deeld om tentoonstellingen te organiseren uitsluitend 

oog, die even zovele wijzigingen betekenen en die van 
essentieel belang zijn geweest om het zegel te doen 
worden wat het geworden is. Als voorbeeld noemen 
we de golf in 't haar en het uitkomen van het diadeem; 
verder afwerking van de kraag. 

Van het één gulden zegel zijn vóór de oorlog reeds 
kleurproeven afgedrukt en wel de volgende: 

2 proeven in blauw 
2 proeven in grijs-zwart 
2 proeven in groen 
1 proef in roodbruin 
1 proef in donkerviolet 
1 proef in groen 
1 proef in roodbruin 
1 proef in donkerblauw. 

Al deze proeven bestaan uit één afdruk op een vel
letje. Alle proeven, ook die van de „cenf'-waarden, 
zijn ongeperforeerd. 

De oorlog is de oorzaak, dat het werk aan de hoge 
waarden geen voortgang kon vinden. 

In 1945 is de voorbereiding voor het drukken van 
de zegels van 1 gulden, 2% gulden, 5 gulden en 10 
gulden voortgezet en zijn 7 nieuwe kleurproeven afge
drukt, eerst weer alleen met het zegel van 1 gulden. 

Deze proeven bestaan uit: 

1 afdruk in donker grijsblauw 
2 afdrukken in roodbruin, waarvan één in de 

goedgekeurde kleur voor de 2% gulden 
1 afdruk in donkerblauw 
1 afdruk in groen, welke kleur goedgekeurd 

werd voor de 5 gulden 
1 afdruk in donkerlila, welke kleur goedgekeurd 

werd voor de 10 gulden 
1 afdruk in geel. 

Ze bestaan allen uit 1 afdruk op een klein velletje 
en zijn ongeperforeerd. 

Tenslotte zijn ook de 2%, 5 en 10 gulden afgedrukt 
als proef. De 2% gulden is afgedrukt in de goedge
keurde kleur, 1 afdruk op een velletje. Van de 10 
gulden zijn twee afdrukken gemaakt, in donkerlila, 
waarvan één in de goedgekeurde kleur, ook weer 
elk op een klein velletje. De 5 gulden is afgedrukt 
in een niet-goedgekeurde kleur groen, eveneens een 
afdruk op een velletje. 

De 1 gulden is in donkerblauw afgedrukt, met twee 
afdrukken op één velletje in niet-goedgekeurde kleur. 

Tenslotte is de 2% gulden in roodbruin afgedrukt, 
aanwezig in strips van 3, evenals de 10 gulden, die in 
violette kleur, op een vel werd afgedrukt, waarvan 
ook een strip van 3 aanwezig is. 

(Wordt vervolgd). 

op beeldphilatelistisch gebied. En dit niet alleen in di
verse landen, zoals Zweden, Frankrijk, Duitsland, Oos
tenrijk, Italië, maar zelfs een Internationale te Saar
brücken in April 1952, terwijl de 2de Internationale 
20 Mei a.s. te Bern haar poorten zal openen. 

Er zijn altijd mensen, bij wie iets nieuws een zekere 
wrevel wekt. die blijven zweren bij het oude, die niets 
goeds van het nieuwe willen horen, of er zelfs tegen 
te velde trekken. 

Zo telt ook de Beeldphilatelie thans haar tegenstan
ders. 

Het is echter niets nieuws. 

BEELDPHILATELIE 
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Wij kennen in de geschiedenis der Philatelie nog een 
revolutietijdperk. Met het groter wordende aantal ze
gels, zodat de vroeger door iedereen gehouden wereld
verzameling te omvangrijk en vooral ook te kostbaar 
werd, trad een dieper gaande bestudering van een 
kleiner object op de voorgrond. Niet altijd was dit een 
gevolg van beperking. Evenzeer gebeurde het uit de 
natuurlijke drang van enige verzamelaars naar nauw
keuriger beschouwing van de zegels en naar grotere 
kennis daarvan. 

Zo ontstonden de specialisten, die de uitgiften van de 
landen dieper doorvorsten wat tanding, watermerk, pa
pier, druk, gom, enz. betrof. 

Doch deze nieuwe opzet van een verzameling, hoe 
belangrijk en interessant ze ook was, vond heftige oppo
sitie. Ook toen werd geroepen: „Dit is geen Philatelie!" 

Het letten op tandmgen, etc , werd — de philatelisti
sche bladen van die tijd getuigen er van — niet alleen 
klein, dwaas en onphilatelistisch genoemd, en uitge
scholden als een „pietluttig gedoe", maar het werd zelfs 
uitgemaakt en veroordeeld als: „Dit alles vernietigende 
kwaad". (Zie Ned. Tijdschrift voor Postzegelkunde, De
cember 1896). 

Doch de „dwazen", wien het niet genoeg was de ze
gels alleen maar te hebben en in te kunnen plakken, 
en die meer van de zegels wilden weten, dan dat ze 
door een zeker land in een bepaald jaar werden uitge
geven, zij zijn rustig verder gegaan. 

De resultaten? Het antwoord hierop gaven en geven 
de tentoonstellingen der latere jaren, en de bekronin
gen, welke aan die, eertijds zo gevloekte collecties wer
den en nog worden toegekend. 

L'Histoire se répète! 
Thans wordt de Beeldphilatelie niet begrepen, en in 

hare goede bedoelingen miskend. Hare aanhangers 
tracht men op diverse manieren te kleineren en tegen 
te werken. 

Daarom lijkt het mij noodzakelijk, dat er stelling ge
nomen wordt tegen veel verkeerd begrip, tegen veel 
onwetendheid, en tegen vele onware beschuldigingen. 

Niet ons belang, maar het belang van de Philatelie 
vordert zulks. 

Wat is eigenlijk Beeldphilatelie, en hoe is men er toe 
gekomen? 

Beeldphilatelie is het verzamelen van postzegels, 
waarbij de voornaamste aandacht wordt geschonken 
aan het zegelbeeld. Deze beelden worden met gelijk
soortige voorstellingen tot een groep, een geheel ge
vormd, bestudeerd, beschreven en naar gelang het on
derwerp min of meer kunstzinnig opgeplakt. 

De postzegels worden dus niet zoals nu gebruikelijk, 
landsgewijze in volledige uitgegeven series en in chro
nologische volgorde van uitgifte bij elkaar gerang
schikt, maar thans naar de zegelbeelden, die de post
zegels van de gehele wereld te zien geven. 

Dat men tot deze verzamelmethode is gekomen, is 
bij enige beschouwing van dit vraagstuk eigenlijk heel 
eenvoudig en logisch. 

Immers, de lawine van uitgiften, jaren geleden be
gonnen, heeft oudere, vele-albumsrijkë verzamelaars 
tot beperkingen genoodzaakt; maar veel meer de grote 
massa, en vooral de nieuwere, jongere Philatelisten üti 
een steeds kleiner gebied gedrongen. Het opraken of 
het te kostbaar worden van voldoende uitzoekmate-
riaal uit oudere uitgiften voor specialisering in tandin
gen, e tc ; en verder de thans zo verbeterde druktech-
nieli, — waardoor in de tegenwoordige uitgaven slechts 
weinig afwijkingen zijn te vinden —, zijn de oorzaken, 
dat veel meer dan de helft onzer leden noch de finan
ciën, noch ook het materiaal hebben of kunnen krijgen, 
om verder te komen dan een, en zelfs dikwijls nog een 
gebrekkige éénland-verzameling. 

Dit zijn dagelijks te constateren feiten. Eveneens is 

er de situatie, dat de kennis en de belangstelling voor 
de zegels van andere landen uitermate klein is gewor-
d^n. Vraagt u maar eens, wat in de philatelistische bla
den wordt gelezen! Waarom is er in de buitenlandse 
periodieken over crisis gesproken? Waarom heeft men 
zich daar afgevraagd, waar het zo naar toe moet? Staat 
alles niet in het teken der beperking, zelfs der uiterste 
beperking? 

Zal iemand dit als een vooruitgang beschouwen? Zul
len vooral de oudere Philatelisten, die beter kunnen 
weten, dit niet als een achteruitgang moeten zien? Mij 
lijkt het heus geen hoopgevend verschijnsel. Zeker, de 
ouderen met hun m lange jaren langzaam-aan verwor
ven bezit en hun daarmee ook meestal gegroeide ken
nis, zij zullen oudergewoonte interesse blijven hebben 
voor een veel groter gebied. 

Maar de grote massa! 
Laat men toch eerlijk zijn, en de ogen niet sluiten 

voor de werkelijkheid! Laat men toch niet doen, alsof 
alles wel loopt en goed gaat, of erger nog, dat men, in 
zelfgenoegzaamheid zittend op tal van goed gevulde 
albums, de schouders ophaalt voor die kleinere, jongere 
verzamelaars, en geen oor en geen oog meer heeft 
voor de moeilijkheden, voor de toestand der grote 
massa. 

Zou het geen lonend werk zijn hier verbetering in 
te brengen? 

Wat doet men voor deze massa? 
Lezingen, films, hersengymnastiek, enz.; tevens aan

trekkelijkheden om het vergaderingbezoek te stimu
leren. Dit alles juich ik toe, en spoor alleen aan- Doet 
dit zoveel mogelijk! Wanneer men daardoor bij een 
aantal leden weer belangstelling kan kweken voor 
de zegels van meerdere landen, dan is er reeds succes. 

Het bezwaar hierbij blijft helaas, dat men met dit 
alles, en met deze goede bedoelingen, de verzamelaar 
niets méér in zijn album brengt. 

De aldus opgedane kennisvermeerdering geeft hun 
geen mogelijkheid tot uitbreiding van hunne collectie; 
het verschaft hun geen kans om een meer afgerond, 
afgewerkt, zo compleet mogelijk geheel te krijgen. En 
dat is nu toch juist, waar elke verzamelaar naar streeft. 
Deze wil na zijn vermoeiende dagtaak, in deze eeuw 
van mechanisatie, 's avonds in zijn ontspanning zichzelf 
zijn; de philatelist wil zegels om zich heen zien; hij wil 
daarin kunnen knutselen; hij zou materiaal willen heb
ben om iets naar eigen idee op te kunnen bouwen en 
te Itunnen completeren. Hij wil meer dan een paar pas 
uitgekomen zegeltjes van zijn land inplakken en klaar 
zijn. 

Het onvoldaan gevoel over het zo beperkt gebleken 
verzamelgebied, over de kleine mogelijkheid om echt 
in zijn verzameling te kunnen werken en over de mi
nieme kans tot completisering heeft de doorzetters, de 
snuffelaars, de vindingrijken, naar nieuwe wegen doen 
zoeken. 

Juist door de enorme aanwezige verscheidenheid en 
het interessante en leerzame der zo kunstzinnig uitge
voerde zegelvoorstellingen, is de aandacht vanzelf weer 
volledig op het beeld gevallen. Men heeft in de wereld
catalogus al die soortgelijke beeldengroepen gezien, en 
zo is men op de idee gekomen, om deze te combineren 
en in soortverband samen te voegen. 

Is het beeld ook niet het belangrijkste onderdeel van 
de postzegel? Zouden wij daarom dit voornaamste, dit 
meest zeggende, dit meest eigene, dit meest leerzame 
en mooiste van elk zegel niet als uitgangspunt, als 
opbouw voor een verzameling mogen nemen? 

Natuurlijk, ook de andere onderdelen van de post
zegel, tanding, papier, druk, gom en watermerk zijn 
van belang. In hun afwijkende verscheidenheid of 
apartheid kunnen zij mogelijk een zeer interessant ge
bied tot speciale studie zijn voor iemand, die hiertoe 
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de mogelijkheden, qua materiaal, bezit, en de lust er 
toe heeft. 

Toch geloof ik te mogen zeggen, dat deze onderdelen 
min of meer bijkomstig zijn. Ook zonder tanding, wa
termerk of gom, onverschillig met welke druk op dit 
of dat papier gemaakt, kan het een zegel zijn. Als er 
maar een beeld is, hoe eenvoudig dan ook. Zonder ze
gelbeeld is geen postzegel denkbaar. 

Ontegenzeggelijk is dit het voornaamste. Op het 
beeld vindt men de landsnaam, de landsmunt, de re
geringsvorm, dikwijls ook aanwijzingen over het ge
bruik en het doel van de zegel. 

Deze zegelbeelden zijn steeds verscheiden geweest 
voor elk land. Was het in de aanvang steeds het lands-
wapen of het portret van het regeringshoofd, later is 
men tot andere, meer wisselende voorstellingen over
gegaan. 

Met het toenemende postverkeer tot in de kleinste 
uithoeken der aarde, hebben de P.T.T.-directies inge
zien, welk een invloed kon uitgaan van deze kleine pa
piertjes, die ik in een artikel (Maandblad Juni 1950) 
eens genoemd heb „de beste ambassadeurs van het 
land". Dit bleek juist gezien, want de heer F. A. Hof
man, Hoofddirecteur der Posterijen, onderstreepte in 
zijn openingsrede bij de Nationale Tentoonstelling van 
Philatelica in 1951 deze betiteling. De zegfelbeelden van 
deze kleine postpapiertjes vertellen van welk land ze 
komen, en tonen aan iedereen allerlei wetenswaardig
heden. 

Deze rijke verscheidenheid, vooral naar voren geko
men de laatste 25 jaren, voor een groot deel tengevolge 
van de beschikbaarstelling van postzegels voor herden-
kings-uitgiften of voor liefdadige doeleinden, heeft de 
verzamelaars gefascineerd, en de volle aandacht weer 
teruggebracht naar het zegelbeeld. 

De Beeldphilatelie nu brengt de soortgelijke zegel
voorstellingen van de verschillende landen der gehele 
wereld in groepen bij elkaar, en geeft aldus van een 
bepaald onderwerp een overzicht van wat hiervan op 
de zegels der wereld voorkomt. 

Het zou te vervoeren de talloze groepen op te som
men. Mogelijk is het vermeldenswaard dat door het 
FlPCO-Congres 1952 te Saarbrücken de volgende als 
hoofdgroepen zijn vastgesteld. 1) Aardrijkskunde en 
Volkerenkunde, 2) Geschiedenis, 3) Kunst en Muziek, 
4) Techniek en Verkeer, 5) Medische Wetenschap en 
Weldadigheid, 6) Plant en Dierkunde, 7) Religie, 8) Sport 
en Spel, 9) Jeugd en Familie, 10) Personen, 11) Leer-
of Studieverzamelingen, 12) Beeldverzamelingen naar 
uitgave of chronologisch geordend, 13) Beeldphilatelis-
tische afstempelingen en Maximumkaarten, 14) Litera
tuur. 

Zoals men ziet, bestrijkt dit praktisch het gehele phi
latelistische gebied, en wanneer men nu zijn wereldca
talogus naslaat, zal het iedereen duidelijk zijn, in welke 
enorme verscheidenheid van onderafdelingen of com
binaties dit weer te splitsen of te rangschikken is niet 
alleen, maar tevens op welke verschillende manieren, 
chronologisch, geschiedkundig, wetenschappelijk, enz., 
een en ander weer op te bouwen is. 

Is het niet een voordeel, dat elke philatelist naar zijn 
eigen kennis, smaak of voorkeur, of naar ieders finan
ciële draagkracht, een groep of afdeling (of meerdere) 
hiervan kan kiezen, die met zijn persoonlijke ideeën en 
met zijn beurs 't beste overeenkomen? Deze methode 
maakt het iedere verzamelaar mogelijk om, hetzij uit
sluitend beeldphilatelistisch, hetzij naast en met zijn 
één- of meerlanden-verzamelingen, weer in contact te 
komen met de zegels van de gehele wereld. Hij moet 
ook de wereldcatalogus nasnuffelen, hij kan weer ko
pen uit rondzendboekjes van tal van landen; hij moet 
zijn belangstelling weer laten gaan naar de nieuwig
heden van de gehele wereld; hij krijgt weer bruikbaar 

ruilmateriaal, waardoor tevens het in onbruik geraak
te, maar toch zo sympathieke ruilsysteem gestimuleerd 
wordt. 

Ook laat de Beeldphilatelie geen plak-maar-in 
systeem toe. Bestudering en beschrijving zijn geboden, 
waardoor zeker verruiming van kennis op velerlei ge
bied bereikt wordt. 

Echter als een der grootste voordelen beschouw ik 
het feit, dat weer iedere philatelist meer plezier aan 
zijn hobby kan gaan beleven, en met veelzijdig genoe
gen aan zijn verzameling kan gaan werken. Hij heeft 
weer gelegenheid op te bouwen en uit te breiden; hij 
kan er iets aparts, iets moois, iets persoonlijks van ma
ken. 

Wanneer men dit alles nu onbevooroordeeld over
weegt, moet men dan niet eerlijk tot de conclusie ko
men, dat hier iets nieuws, maar iets goeds, iets prij
zenswaardigs is tot stand gekomen, en dat de Philatelie 
in al haar geledingen er zeer door wordt gediend? 

Is het dan niet vanzelfsprekend, dat zij die dagelijks 
het genot van deze verzamelmethode ondervinden, ook 
anderen er van willen laten genieten, en er dus pro
paganda voor maken. Evengoed als voor onze Stichting 
„De Beeldphilatelist". omdat deze door haar organisatie 
en hare contacten met het buitenland, de nieuwelingen 
een vraagbaak, een wegwijzer en een steun kan zijn. 

Met dit alles voor ogen, moet men zich wel afvragen, 
waarom, in plaats van voldoening in het gehele philate
listische kamp over deze nieuwe opbloei, er nog zoveel 
onverschilligheid betoond wordt in meerdere vereni
gingsbesturen, en ons streven, hetwelk toch uiteinde
lijk de goede zaak dient, van diverse persoonlijke zij
den zoveel tegenwerking ondervindt. 

Wat meent men al niet tegen ons in te kunnen bren
gen? 

De meest gehoorde beweringen zijn wel: Wij zijn 
plaatjesverzamelaars. Onze methode is geen „Philate
lie". Wij zijn geen „Philatelisten". Wij zijn onvolledig. 
Wij zijn oorzaak van de grote stroom van uitgiften. 
Onze bewering dat er geen voldoende studiemateriaal 
is zou niet op gaan. Wij zouden, wat anderen doen, 
neerhalen en zijn verwaand. Onze inzendingen op ten
toonstellingen bewijzen dat het niets is. 

Alvorens deze beweringen nader te beschouwen, ge
loof ik dat het tot beter begrip zijn nut kan hebben, 
de richtlijnen aan te halen, zoals deze voor de opzet 
van een Beeldverzameling door het FlPCO-Congres te 
Saarbrücken zijn opgesteld en aanvaard. 

1) De opzet moet zo philatelistisch mogelijk zijn. De 
postzegel moet hoofdzaak zijn, en mag niet door 
tekeningen, bijplaksels of te veel tekst op de ach
tergrond gedrongen worden. 

2) Een beschrijving mag niet achterwege blijven. Deze 
moet de opzet en het gevolgde systeem verduide
lijken, en aangepast zijn aan het karakter der col
lectie. Zij moet echter zo beperkt mogelijk blijven. 
Voor uitgesproken leer- of studieverzamelingen 
gelden andere maatstaven. 

8) De toestand der zegels moet onberispelijk zijn. Bij 
gebruikte exemplaren mag het beeld door het stem
pel niet geschonden zijn. Het aangeven van water
merk- of tandingsverschillen is niet noodzakelijk. 

4) Het persoonlijke inzicht van de verzamelaar worde 
verder de grootst mogelijke vrijheid gelaten, zowel 
met het oog op de keuze en de begrenzing van het 
object, als voor de opbouw en de kunstzinnige be
werking. 
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Men ziet dat dit slechts enkele grote lijnen zijn. 
Dit is begrijpelijk als men voor ogen houdt, dat wij pas 
in onze kinderschoenen staan, en men door te veel te 
regelen een natuurlijke ontwikkeling niet wil schaden. 
De toekomst-ondervinding zal tenslotte leren, welke de 
juiste maatstaven zullen worden. 

Is dit nu een reglement voor een plaatjesclub? 
Neen! Wij zijn geen Plaatjcsverzamelaars. Wij ver

zamelen postzegels, en deze in hun geheel, zoals ze zijn 
uitgegeven. Hierbij is het postzegelbeeld voor ons 
hoofdzaak. 

Zeker, er zijn andere, die meer aandacht besteden 
aan druk, papier of gom. Iedereen zoals hij zelf wil. 
Maar zou men deze logischerwijze dan niet druktech-
nici, papier- of gomverzamelaars moeten noemen? In 
dit opzicht staan wij toch vrijwel gelijk. Bovendien zijn 
wij heus niet minder dan de grote massa van onze te
genstanders. Of denkt men soms dat deze hun volle 
aandacht aan elk onderdeel van het zegel geven? 

Maar misschien worden deze ook niet als Philatelis
ten beschouwd. Wij zouden het tenminste niet zijn! 
Onze verzamelmethode is geen Philatelie! 

Wat is eigenlijk Philatelie? Al wordt het in bepaalde 
kringen nu ook vertaald als kennis van de zegels, dat 
Is niet juist. Het woord geeft liefde (philos) aan. Die 
het hier niet mee eens is, raad ik aan te lezen wat een 
der "meest gezaghebbende Philatelisten van ons land, de 
heer P. C. Korteweg, in het Novembernummer 1952 van 
dit Maandblad hierover schrijft. 

Dat de liefde tot kennis overgaat is logisch, maar hoe 
dan ook, of men er nu de betekenis van kennis of van 
liefde aan wil geven, ik meen te mogen verklaren, dat 
onze beeldphilatelisten in beide gevallen zeker niet 
achterstaan bij de hedendaagse verzamelaars. En als 
het normaal of zelfs volwaardig wordt beschouwd als 
iemand een verzameling landszegels heeft, waarbij niet 
gelet is op tanding, papier, e tc , dus ongespecialiseerd, 
waarom zijn onze, meestal eveneens niet gespeciali
seerde verzamelingen, dan uit den boze? 

Geen Philatelisten! Laat men hierin toch niet te ver 
gaan, en dit epitheton alleen reserveren voor de grote 
bonzen, of voor hen, die zich zelf hiertoe rekenen. 

Zeker er is verschil, zelfs groot gradueel verschil. 
Doch of u nu een huisarts, een specialist of een profes
sor neemt, het zijn allen medici. En of u nu een groot
verzamelaar bent met boeken vol zegelwetenschap in 
uw hoofd, of een kleine eenvoudige man, die met zeer 
bescheiden kennis zich met zijn minieme verzameling 
amuseert, beide zijn één in hun hobby, de Philatelie. 
Beiden zijn Philatelist. Ook wij maken met volle recht 
aanspraak op de titel philatelist. De Beeidphilatelie 
hoort volkomen in de Philatelie thuis. 

Wie beweren wil, dat wij de oorzaak zouden zijn van 
de lawine van uitgiften, kent zijn wereldcatalogus niet. 
Daarin immers kan men zien, dat de beeldvoorstellin
gen al meer dan 25 jaar geleden, en van toen in steeds 
groter aantal zijn verschenen, zonder dat de P.T.T.-
directies of zelfs de Philatelisten enige notie hadden 
van beeldverzamelaars. 

Wanneer de uitgaven nu, met het oog op de beeld
philatelisten meer dan normaal zouden toenemen, dan 
zou dat zeker tegen onze wil zijn. Ook wij geven grif 
toe, dat de stroom van nieuwigheden erg breed wordt, 
en er zelfs landen zijn, die voor een wezenlijke over
stroming zorgen. 

Hiertegen daadkrachtig stelling te nemen en te age
ren, ook tegen bepaald onnodige of laakbare uitgiften, 
dat is de taak der officiële philatelistische organisaties, 
de Nationale Bonden en de F.I.P. Deze kunnen er ver
zekerd van zijn, dat de beeldphilatelisten in deze actie 
volledig achter hen zullen staan. 

Ook is het niet juist, dat wij verkondigen geen stu
diemogelijkheden meer te zien. Wel constateren wij, dat 
voor de grote massa de mogelijkheden wel erg klein 
zijn geworden, ten eerste wegens de schaarste en de 
duurte van uitzoekmateriaal voor de tandingen, enz. 
onzer oudere uitgiften; ten tweede omdat bij de tegen
woordige nieuwe uitgaven slechts een enkele serie, dik
wijls min of meer provisorisch, voldoende verschil in 
een of andere vorm tot speciale bestudering te zien 
geeft; en ten derde, omdat deze studie, deze snuffelarij 
niet iedereen ligt. Slechts weinigen beschikken over 
voldoende moed, geduld en energie, om zo iets te be
ginnen en af te werken. Daar kan men de grote massa 
dus toch niet zoet mee houden. Maar moet men hen 
daarom maar aan hun lot overlaten? Dat wij, zonder 
andere methodes neer te halen (waar leest men dat van 
ons?) de grote massa trachten te bewegen tot verrui
ming van hun gebied, en tot verhoging van het genot 
dat zij aan hunne collecties beleven, is toch, zoals meer 
naar voren reeds aangetoond, zeker in het belang van 
de Philatelie. 

Dat alles wat onze leden in hun collecties tentoon
stellen niet altijd een propaganda is voor de beeld-
philatelie, is begrijpelijk. Hoe kan men van ons ver
langen, dat alles, nu reeds in dit beginstadium, tot in 
de uiterste perfectie in orde is. Verwacht men van een 
1ste klas gymnasiast hetzelfde opstel als van een leer
ling der hoogste klas? Zover gevorderd zijn wij nog 
niet, en wij geven graag toe, dat wij nog veel moeten 
leren. Daarover zijn wij gelukkig in onze organisatie, 
de „Stichting De Beeldphilatelist" een onmisbare 
steun te hebben. 

Ongetwijfeld zou hier nog meer naar voren te bren
gen zijn. Doch ik heb gemeend, in het belang van de 
goede zaak, op een rustige manier een kijk te geven 
op de Beeldphilatelie, haar oorsprong, haar wezen, 
haar bedoelingen en haar voordelen, zowel voor de ver
zamelaars als voor de Philatelie in het algemeen. 

Verschillen van meningen en opvattingen zullen al
tijd blijven bestaan, maar met het oog op hen, die van 
goeden wille zijn, en de grote massa der verzamelaars, 
de onwetenden en de onverschilligen, heb ik gemeend 
tevens te moeten trachten de voornaamste tegenwer
pingen te ontzenuwen, en aan te tonen, dat een groot 
deel van wat men ons aanwrijft, berust op verkeerd 
begrip, en op een zekere antipathie voor wat afwijkt 
van de oude begrippen. 

Hierbij beweren wij volstrekt niet de alleenzalig
makende leer te verkondigen. Wel menen wij, dat onze 
methode een niet te versmaden verbetering kan te 
weeg brengen. Als de verzamelaars er toe over zouden 
gaan naast hun verzamelgebied nog een beeldverza
meling op te zetten, dan zouden zij zelf ervaren, dat 
hun hobby-genot zou verdubbelen, en hun kennis zou 
vermeerderen. Meer nog, ik ben. er van overtuigd, dat 
dan ook onze vergaderingen een actiever, en gezelliger 
beeld zouden gaan vertonen. 

Moge daarom deze uiteenzetting begrepen worden 
door voor- en tegenstanders. Wij allen zijn Philatelis
ten, en in al onze geledingen en op elk gebied beleven 
wij de genoegens van de vele facetten onzer liefheb
berij. 

Nieuwe verzamelideeën, de Beeldphilatelie, zijn op
gekomen, en vinden in alle landen steeds meer aan
hangers. Moge ook de Nederlandse verzamelaar het nut 
en het genot hiervan inzien en zich eigen maken, tot 
vreugde voor hemzelf, en tot groter bloei en verhef
fing van de Philatelie. 

JOH. VAN DE VEN. 
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(Ei^en)wijze woorden voor beginnende postzegelverzamelaars 
Uit vele vragen, mededelingen, alsmede op andere 

wijze, bleek zowel aan de redactie van dit Maandblad 
als aan dé Raad van Beheer daarvan, dat — nu de 
Philatelie zulk een geweldige vlucht heeft genomen 
en het streven bovendien er op is gericht deze vlucht 
nog steeds groter te maken — er behoefte bestaat aan 
voorlichting voor de aanvangende verzamelaars, van 
welke leeftijd dan ook, omtrent onderwerpen van veler
lei aard, waarvan de kennis voor de beginners onont
beerlijk is om zich tot een goed philatelist te kunnen 
ontwikkelen. Dezen dienen te weten hóe hun verzame
ling op de juiste wijze te verzorgen en uit te bouwen, 
en zodoende aan hun verzameling het grootst mogelijke 
genoegen te beleven. 

Het is met een postzegelverzameling al juist als met 
een aquarium. Het is niet moeilijk voor u een bak met 
water aan te schaffen en daar wat visjes in te doen. 
Maar als u niet weet hoe u dit verder dient te onder
houden, welke eisen aan water en voeding enz. gesteld 
zijn om het leven van uw vissen te verzekeren, welnu, 
dan zult gij spoedig ervaren, dat uw visjes ziek worden 
en dood gaan en uw plezier zal slechts van korte duur 
zijn. Zo is het ook met uw postzegelverzameling. On
oordeelkundige verzorging veroorzaakt ook hier bederf 
en verdriet, terwijl een juiste verzorging en kennis van 
het verzamelde daarentegen groter genot verschaffen. 

Daarom is besloten in dit Maandblad een speciale 
rubriek op te nemen waarin regelmatig onderwerpen 
zullen worden besproken welke voor beginnende ver
zamelaars van jong tot oud van belang kunnen zijn. 
Natuurlijk beoogt dit geenszins concurrentie aan te 
doen aan de verschillende goede boeken welke, ook 
in ons land, op dit gebied reeds bestaan en waarvan 
wij de lezing zelfs ten zeerste aanbevelen. Veel wat 
in deze rubriek besproken zal worden kunt u wellicht 
in die boeken ook vinden, maar beginnende verzame
laars doen o.i. goed zoveel mogelijk over de algemene 
dingen in de philatelie te lezen, ook al zou dit meer 
dan één keer zijn. Al lezende zullen zij dan bemerken, 
dat het terrein der philatelie zó groot is, zó uitgebreid 
en zó veelomvattend, dat men desnoods zijn gehele 
leven zou kunnen studeren en dan nog niet alles zou 
weten wat er op dit gebied aan wetenschap is te ver
garen. De schrijver van dit artikel houdt zich al meer 
dan 35 jaar ernstig met de philatelie bezig, heeft veel 
op dit gebied gelezen en vooral de laatste jaren ber
gen literatuur daaromtrent doorgewerkt, maar hij be
merkt vrijwel iedere dag hoe weinig hij nog op dit 
gebied weet en voor welke vragen hij telkens komt te 
staan. 

Hoe benijdenswaardig is de tegenwoordige aan
vangende philatelist — zulks in tegenstelling met vroe
ger — nu hij goede werken op dit gebied vindt en 
kan raadplegen; goede tijdschriften kan lezen; ver
enigingen in zijn naaste omgeving kan vinden welke 
hem bij zijn liefhebberij behulpzaam zijn; voorlichting 
in de dagelijkse pers; voorlichting door postautori-
teiten bij de diverse nieuwe uitgiften en die zelfs boek
werken of werkjes uitgeven ter informatie van de ver
zamelaars; postmuseum; ja wat niet al! En hoeveel 
gemakkelijker is het verkrijgen van zegels thans ge
worden in vergelijking met vroeger. 

Toch willen wij met een ernstige waarschuwing 
beginnen, een waarschuwing welke, naar wij hopen, 
steeds voor ogen gehouden zal worden, en wel deze: 
„Wordt geen philatelist met het doel om u een schat 
in kapitaalsvorm te vergaren, laat het slechts een gees
telijke schat zijn!" Het eerste leidt ongetwijfeld tot 
teleurstelling en geldelijk verlies, de laatste verhoogt 

daarentegen uw levensvreugde. Hoevele Philatelisten 
hebben in de avond van hun leven genoegen gesmaakt 
van hun philatelistische kennis en bezit, juist door de 
geestelijke waarde welke daarin was neergelegd. Laat 
de philatelie ook voor u zuiver een genoegen blijven 
en maak haar niet tot een jacht naar winst in finan
cieel opzicht; koop geen zegels met het oogmerk dat 
deze misschien (?) in de toekomst wel eens een voor
deeltje zouden kunnen opleveren. O zeker, u zult het 
wel treffen, dat een goedkoop verkregen zegeltje later 
aanmerkelijk meer waard zal zijn geworden. Welnu, 
dat is dan wel aardig en een meevallertje, maar 
laat deze mogelijkheid voor u nimmer de aanleiding 
zijn tot aanschaffing van die zegels, want op den duur 
leidt zulks toch tot schade voor u en voor uw philate
listische genoegen. 

Wat u wél moet doen, is uw zegels oordeelkundig 
verzamelen en verzorgen, zodat u er steeds met ge
noegen naar grijpt en — zo u zulks pleizier geeft — 
uw verzameling aan anderen kunt tonen. 

Afgesproken dus, wij geven onze (eigen)wijsheden 
niet om u tot een speculant in postzegels te vormen, 
maar tot een goed philatelist. 

Met deze inleiding willen wij volstaan. In de loop der 
tijden zal er gelegenheid genoeg zijn ook andere alge
meenheden te bespreken, zoals het bewaren van zegels, 
wijze van verzamelen, aanschaffen van zegels, het ver
handelen van doubletten e.d., veilingen, keuring, cata
logi, boekwerken- en nog zoveel meer. 

Zoals wij reeds zeiden, bestaat er genoeg lectuur op 
philatelistisch gebied waaruit u wetenschap kunt put
ten en wij kunnen niet beter doen, dan er nogmaals 
bij u op aandringen zoveel mogelijk daarvan te lezen. 
Het ligt niet in onze bedoeling u hier een systematische 
cursus in de philatelie te geven, daartoe zijn de be
staande boeken zeker geschikt genoeg, terwijl een in 
een Maandblad aan stukjes verbrokkelde cursus steeds 
zou medebrengen, dat een aanvangend verzamelaar 
midden in zulk een cursus zou vallen en door het mis
sen van het voorafgaande ook aan het vervolg niets 
heeft. Het komt ons daarom beter voor telkens een of 
ander onderwerp aan te vatten en daaromtrent een 
bespreking te houden, daarbij van de veronderstelling 
uitgaande, dat een ieder die zich voor de philatelie 
interesseert, wel een of andere catalogus, al is het dan 
ook maar een oudere uitgave, zal bezitten, zodat enige 
verwijzing althans mogelijk zal zijn. En het zijn ook 
juist deze catalogi, die de beginners vaak voor vragen 
stellen, welke wij hier zullen bespreken. 

Laat ik voor deze eerste maal u eens iets vertellen 
over doorstoken of zogenaamde geperforeerde post
zegels. Hieronder verstaan we dus die postzegels, 
waarvan het „zegelbeeld" (dat is alles wat op het pa
piertje staat gedrukt) op een of andere wijze, doch 
meest met behulp van een of ander machientje, is 
doorboord, hetzij met gaatjes welke letters of figuurtjes 
vormen of ook wel uit een enkel gat bestaan. U zult 
zeker wel hebben horen zeggen, dat dergelijke zegels 
als beschadigd moeten worden beschouwd en daardoor 
sterk minderwaardig zijn om in een verzameling te 
worden opgenomen, of sterker nog, daaruit dienen te 
worden geweerd. Inderdaad staat het niet fraai om 
in een rij van zegels een of meer geperforeerde zegels 
te zien. Maar iets anders wordt het, wanneer wij deze 
zegels als een afzonderlijk terrein gaan zien. Wij 
gooien deze zegels dus voorlopig niet weg, maar zetten 
ze terzijde in een stokboekje of dergelijk voorwerp, of 
op kaartjes die u zelf vervaardigt overeenkomstig de 

« 
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bladen van zulk een bewaarboekje. Waarom wij dit 
doen, zal u hieronder duidelijk worden. 

U zult spoedig bemerken, dat er soorten van perfo
ratie bestaan en wel zgn. ambtelijke en particuliere 
perforaties. We willen dan ook een indeling maken in 
een viertal groepen, nl.: 

Groep I: perforaties aangebracht door de instantie 
welke met de uitgifte van postzegels is be
last (deze heten bijv. Verkeersministerie, 
Ministerie der Posterijen, P.T.T., enz.). 

Groep II: perforaties aangebracht door andere amb
telijke instanties dan die genoemd in 
groep I. 

Groep III: perforaties aangebracht met toestemming 
van de onder groep I bedoelde autoriteiten. 

Groep IV: perforaties aangebracht vanwege de in 
groep I bedoelde autoriteiten ter vernieti
ging van zegels voor verder gebruik. 

Wü willen deze groepen nu nader bezien zonder 
evenwel een afgeronde opgave te geven van alles wat 
in iedere groep is verschenen. Dit zou op zichzelf al 
heel wat bladzijden van ons Maandblad kunnen vul
len en behoort niet in deze rubriek thuis. 

Groep I. 
In verschillende landen zijn door de bevoegde post-

Instanties postzegels van een perforatie door het zegel
beeld voorzien om als zodanig voor speciale doeleinden 
te worden gebezigd, meestal betreft zulks zgn. „dienst
zegels", dat zijn postzegels welke voor frankering die
nen van ambtelijke brieven, e.d. 

Als de meest zeldzame daarvan willen we als eerste 
noemen de postzegels van Engeland, welke in de Yvert-
catalogus onder Dienstzegels staan vermeld onder 
sub 8 nummers 74 t/m 111. Deze zegels zijn nl. bestemd 
geweest om gebruikt te worden door het Handels-
ministerie (Board of Trade) en zijn daartoe doorstoken 
met de afbeelding van een kroon waaronder de letters 
B.T. Over het algemeen staan deze zegels vrij hoog 
In prijs genoteerd en zijn niet zo gemakkelijk te vin
den. Het is dus wel degelijk zaak hier goed naar uit 
te kijken. 

Meer bekend en gemakkelijker te verkrijgen zijn de 
doorstoken zegels van Beieren, welke in 1912 met de 
letter E werden geperforeerd. Het zijn de postzegels 
3 t/m 50 pf. met portret van prins-regent Luitpold, uit
gifte 1911. Later werden ook de postzegels met gelijke 
afbeelding in de waarden 3 t/m 20 pf. (uitgifte 1914-15) 
op gelijke wijze doorstoken. Deze zegels waren ook 
zgn. „dienstzegels", dus voor gebruik door ambtelijke 
instanties. U vindt deze zegels in de Yvertcatalogus 
vermeld onder Dienstzegels nos. 6 t/m 15. Wij willen 
niet nalaten vooral de beginnende verzamelaar er op 
attent te maken, dat van deze vrij-eenvoudige perfo
ratie vele vervalsingen voorkomen en men dus op zijn 
hoede moet zijn, hoe goed de zegels en de doorboring er 
ook uitzien. 

Een andere vrij algemeen bekende perforatie komt 
voor bij enige postzegels van Luxemburg. Het betreft 
hier de postzegel van de uitgifte 1891-95, die als zgn. 
Dienstzegels zijn doorstoken met het woord „Officiel". 
Deze zegels staan vermeld in de Yvertcatalogus onder 
de Dienstzegels uitgifte 1899, no.s 82 t/m 95. 

Ook buiten Europa komen in deze groep vallende 
geperforeerde zegels vrij veel voor. 

Zo zien wij in Kaap de Goede Hoop een vijftal post
zegels welke doorboord zijn met de letter M, in tame-
Ujk grote gaten. Deze zegels werden eveneens als zgn. 
Dienstzegels gebruikt en waren bestemd voor gebruik 
door de Regeringspoststukkendienst ter frankering van 
door haar te verzenden buitenlandse postpakketten en 

dienstbrieven. Het zijn de postzegels 1, 4, 6 p. en 1 en 
5 sh. der uitgifte 1902-04. Zij staan als Dienstzegel niet 
in de Yvertcatalogus vermeld. 

Een zeer groot aantal geperforeerde zegels werd se
dert 1925 als zgn. Dienstzegels gebruikt in Venezuela. 
Het zijn postzegels doorstoken met de letters GN (Go-
bierno Nacional); eerst geschiedde zulks in letters van 
3V2 mm, doch spoedig werd dit bij de latere uitgiften 
in letters van 10 mm hoog. U vindt deze zegels in de 
Yvertcatalogus onder de Dienstzegels vermeld onder 
de nummers 25 t/m 101. 

Nieuw Guinea, Nieuw Zuid Wales, Papua, Queens
land en Victoria perforeerden ook postzegels en wel 
met de letters O.S., terwijl bij Nieuw Zuid Wales tevens 
de perforatie N.W.S. werd gebruikt. In de Yvertcatalo
gus worden deze zegels onder de Dienstzegels vermeld, 
met uitzondering van die van Nieuw Guinea. 

Oranje Vrijstaat en Transvaal doorstaken een aantal 
postzegels voor dienstgebruik bij de Spoorwegen met 
de letters CSAR (afkorting van Central South Afri
can Railway), eerstgenoemde Staat deed zulks vanaf 
1905, laatstgenoemde sedert 1909. Oranjevrijstaat en 
Natal perforeerden resp. sedert 1908 en 1907 enige 
postzegels met de letters NGR (afkorting van National 
Government Railways), hetgeen zo bleef totdat deze 
drie landen tot de Unie van Zuid Afrika werden ver
enigd in 1910. In de Yvertcatalogus worden deze 
Dienstzegels van Transvaal wel, maar de anderen niet 
vermeld. 

Ook Egyptisch Soudan perforeerde vele zegels om 
als dienstzegels te worden gebruikt. De perforatie be
staat hier uit de letters S.G. (Sudan Government) of 
uit AS (Army Service). Deze zegels meldt de Yvert
catalogus onder Dienstzegels no. 1, 2, 23 t/m 52. 

Een doorsteking van postzegels met een geheel ander 
doel treffen we aan bij Tunis. Hier werden in 1888-1901 
postzegels met een grote letter T geperforeerd, teneinde 
op deze wijze als portzegels dienst te doen. 

Nog een andere perforatie treffen we aan bij de 
postzegels van Hongarije. Deze zegels vertonen vaak 
zeer kleine gaatjes, drie in getal, in de vorm van een 
driehoek. Dit komt voor bij de zegels uitgegeven in de 
jaren 1920—23. Bij de gehele vellen werden de mid
delste loodrechte of horizontale rijen zegels op deze 
wijze geperforeerd als een soort controlemiddel. 

Groep II. 
Er is ons slechts één perforatie bekend welke wij in 

deze groep met zekerheid kunnen rangschikken. Het 
betreft de postzegels van Duitsland met de perforatie 
Pol. (afkorting van Polizei) welke in de jaren 1927-'38 
werden gebruikt door diverse politie-instanties. Ook 
na de oorlog verschenen op enkele plaatsen weer op 
deze wijze geperforeerde postzegels op door politie-
instanties verzonden poststukken, waaruit blijkt, dat 
de perforatie plaatselijk door deze autoriteiten werden 
aangebracht, zij het aanvankelijk met toestemming van 
hogerhand, later wellicht ook zonder deze. 

Groep III. 
Hoewel wellicht niet zo belangrijk als de voorgaande 

groepen, is deze groep toch zeker wel de omvang
rijkste, maar ook de groep waaromtrent het minste 
bekend is. 

In de eerste plaats rangschikken we in deze groep 
de postzegels voorzien van zgn. firma-perforatie, dat 
wil zeggen een perforatie welke voor wat Nederland 
betreft door particuliere firma's met toestemming van 
de P.T.T. in de postzegels is aangebracht en als regel 
bestaat uit enkele letters aan de firmanaam ontleend 
of uit een of ander figuurtje. De enige ons bekende 
dienstorder op dit gebied vinden we vermeld in ons 
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Maandblad van December 1924, blz 151, welke we 
daarom hier overnemen. Deze luidt: 

H. 727. Perforatiemerk. Aan den Algemeenen Spoor
wegboekhandel te Utrecht en in de verschillende plaat
sen gevestigde filialen van dien boekhandel is vergun
ning verleend tot het gebruik van het perforatiemerk 
voor frankeerzegels „S.B.". Gebruik door het publiek 
van frankeerzegels, voorzien van bedoeld perforatie
merk, is mede geoorloofd. 

Hieruit blijkt dus, dat voor gebruik van zulke ge
perforeerde postzegels vergunning nodig is. Bestaat 
zulk een vergunning niet, dan worden de zegels als 
niet frankeergeldig beschouwd, zoals ook het geval is 
indien men een of ander opschrift op de zegels zou 
aanbrengen. 

In eigen land kennen we ruim 500 van dergelijke 
firmaperforaties. Of deze allen de vereiste vergunning 
hebben verkregen is ons niet bekend, aangezien door 
de P.T.T. daaromtrent geen gegevens zijn verstrekt. 
Deed de P.T.T. zulks wel, dan zou zeer zeker door de 
Philatelisten wel eens een frauduleuze perforatie ont
dekt worden. 

Zoals we reeds in de aanvang van dit artikel zeiden, 
wordt de perforatie machinaal aangebracht, d.w.z. dat 
de postzegels door middel van een automaat in handen 
van de gebruiker komen, waartoe die zegels door de 
P.T.T. in rollen worden verstrekt. Deze automaat zorgt 
dan tevens voor de perforatie. Toen in 1925 in ons land 
de zgn. roltanding werd ingevoerd, zijnde een tanding 
waarbij enkele gaatjes ontbreken ter versteviging van 
de onderlinge verbinding der zegels, was er een aan
tal firma's die voor hun automaten deze zegels gingen 
gebruiken. Firma's die door middel van hun automaat 
deze zegels tevens van hun firmaperforatie voorzagen, 
bewezen de Philatelisten daarmede een goede dienst, 
aangezien daardoor kwam vast te staan, dat deze auto
maatzegels ook werkelijk als zodanig waren gebruikt. 
Een mooi artikel hierover kunt u lezen in ons Maand
blad September 1934, blz. 194 e.v. 

Ook in het buitenland komen dergelijke firmaperfo
raties meermalen voor, doch we troffen daaromtrent 

slechts weinig gegevens aan, en er ligt hier nog een ge
heel terrein voor exploratie bloot. 

Een perforatie in een Nederlands zegel waaromheen 
nog al wat beweging is geweest, willen we hier even 
afzonderlijk noemen, omdat hieromtrent de mzichten 
misschien verschillen. Het betreft de zgn. Rode Kruis 
perforatie aangebracht in het symbolenpostzegel van 
2 cent (1943). Aangezien deze perforatie van overheids
wege was gesanctioneerd, hoewel de actie niet van het 
Rode Kruis zelf uitging, willen wij deze perforatie toch 
op één lijn stellen met de firma-perforaties, aangezien 
zij in wezen hiermede geheel overeenstemt. De geschie
denis van deze perforatie zou wellicht de stof voor 
een afzonderlijk artikel kunnen opleveren. 

Groep IV. 
Deze groep is o.l. de minst belangrijke en ook het 

aantal soorten van zegels dat hieronder is te rang
schikken is voor zover ons bekend niet groot. 

Bekend is vrijwel algemeen de perforatie met één 
rond gat, met een middellijn van ongeveer 3 mm, dat 
men vaak vindt aangebracht in postzegels van Spanje. 
Deze zegels hebben als zgn. telegraafzegels gediend 
en zijn als zodanig vernietigd. 

Een andere veel voorkomende vernietiging door per
foratie is die welke in Argentinië bij de opruiming van 
restant-voorraden werd toegepast. De vellen dezer ze
gels werden met grote letters geperforeerd, vormende 
ht woord „inutilizado" (ongebruikt), waarvan maar 2 
of 3 letters per zegel voorkomen vanweg de afmeting 
der letters. 

Met bovenstaande hebben wij, zoals gezegd, geen 
volledig overzicht van deze materie gegeven, maar 
wellicht hebben wij hiermede de beginners attent ge
maakt op enkele bijzonderheden welke anders aan hun 
aandacht zouden zijn ontsnapt en verloren zouden zijn 
gegaan, terwijl tevens de weg is gewezen om van deze 
zegels een aantrekkelijke verzameling te maken. 

H. R. 

Beiaofde nieu§ve Austratische postsegeis 
door K. A. 

(Welwillend ter publicatie afgestaan door het Nieuws-
en Informatiebureau van de Commonwealth of Austra
lia door bemiddeling van de Australische ambassade 
te 's-Gravenhage). 

In begin December 1952 kondigden de Australische 
post-autoriteiten een programma aan van nieuwe in 
1953 uit te geven postzegels. 

Afgescheiden van de uitgifte van nieuwe zegels met 
portret van koningin Elisabeth en van een speciale 
kronings-uitgifte in Juni a.s., werden ook bijzonder
heden bekend gemaakt betreffende een uitgifte ten 
doel hebbende meer bekendheid te geven aan Austra-
lie's voedselproductie, welke in Februari zal verschij
nen (Is inmiddels verschenen, zie Maartnummer blz. 
76 H.R.). 

Een andere uitgifte, betrekking hebbende op het 25-
jarig bestaan van de Australische „Young Farmers' 
Clubs" (Bonden van Jonge Boeren) staat op de lijst 
voor Augustus a.s. Voor September is een uitgifte 
voorgesteld ter herdenking van de 150-jarige vestiging 
van Tasmanië. 

Er werden reeds verschillende postzegels uitgegeven 
welke betrekking hebben op de voedselproductie. 

De waarde van de scha-
penteelt, meer speciaal in 
verband met de productie 
van schapenvlees, vindt 
haar weerspiegeling in de 
drie postzegels, welke in 
1934 werden uitgegeven 
toen de 100-jarige sterfdag 
werd herdacht van kapi
tein John Macarthur, stich

ter van de Australische wol-industrie. De postzegels 
geven een afbeelding van een kampioen-merinos-ram. 

De geschiktheid voor veeteelt en voedselproductie 
van het rijke, landelijke district Queensland, kunnen 

we zien op de postzegels van 
1946, welke zijn gewijd aan de 
herdenking van de in 1846 
door Sir Mitchell aangevangen 
exploratie van deze streek. 
Een paar schapen en een stier 
komen op de tekening, welke 
ook een afbeelding geeft van 
Mitchell en van een landkaart 

^^^^g^ van Queensland, voor. 
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De uitgebreide onderzoe
kingen door William James 
Farrer gedaan voor een betere 
en schimmelvrije Australische 
graansoort werden in 1948 op 
postzegel herdacht. Het por
tret van Farrer werd aan de 
linkerzijde geflankeerd door 
een grote korenaar. 

Het opnemen van de kop 
van een prachtige Hereford
stier op een andere uit
gifte van 1948 legde getuige
nis af van de waarde voor de 
Australische economie van 
deze populaire vleessoort. 
Australië voert grote hoeveel
heden vlees naar vele landen 
uit. 

Dien overeenkomstig is de 
aanmaak van een uitgifte, 
gewijd aan het werk van de 
Young Farmers' Clubs van 
Australië een verdere aanwij
zing voor de nadruk, welke op de voortbrenging van 
agrarische producten wordt gelegd. Opgericht in 1928 
hebben de clubs zich over het gehele gemenebest ver
spreid. Zij schenken aan jongens en meisjes de gele
genheid om moderne bedrij f smethoden en producties 
te bestuderen. 

De groepen zijn in vele districten gevestigd en nemen 
daadwerkelijk deel bij plaatselijke aangelegenhe
den op dit gebied. Zij verschijnen op landbouwtentoon
stellingen en dergelijke gebeurtenissen. De leden be
oefenen fruitverpakking, weideverbetering, boekhou
den, bebossing, wol en korenteelt. 

Het is ook van belang er aan te herinneren, dat een 
andere jeugdbeweging in Australië reeds eerder phi
latelistische erkenning heeft gekregen. Dit was de 
Internationale Padvindersbeweging, waarvan twee 
PanPacific Jamborees — Melbourne in 1948 en Grey
stones, Sydney in 1952 — op de postzegel werden her
dacht met de afbeelding van een typepadvinder. 

De achtergrond van de komende Tasmaniëherden
kingsuitgifte wordt gevormd door de opdracht van de 
gouverneurkoning van de kolonie Nieuw Zuid Wales 
aan Lt. John Bowen om in van Diemensland (nu Tas
manië) een nederzetting te vestigen aan de Derwent
rivier bij Risdon Cove „ten einde de Fransen te ver
hinderen vaste voet te krijgen op de oostzijde van deze 
eilanden." 

De vestiging werd op 8 September 1803 uitgevoerd, 
maar werd in 1804 door Lt. kolonel Collins verplaatst 
naar de tegenwoordige plaats van Hobart, de hoofdstad 
van de staat. Tasmanië zelf werd door Abel Tasman, 
een OostIndisch Compagnie zeevaarder uit Nederland, 
ontdekt en ontleende zijn oorspronkelijke naam aan 
de toenmalige gouverneurgeneraal van Nederlandsch 
OostIndië. De naam Tasmania ontving het eerst in 
1853. 

Met deze uitgifte zullen alle zes Australische sta
ten hun speciale herdenkingsuitgifte hebben. De eer
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in 1929, met een post
zegel welke het eeuw
feest van zijn stichting 
herdacht. Het embleem 
van deze staat, de 
zwarte zwaan, werd 
daartoe afgebeeld. 

De tweede uitgifte 
had plaats in 1934, en 
herdacht de vestiging 
van Victoria. Drie waar
stad Melbourne, gezien 
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ste staat die deze eer te beurt viel was WestAustralië 

den vertoonden de moderne 
van de andere zijde van de Yarrarivier. 

De 100ste verjaardag van de scheiding van Victo
ria van NieuwZuidWales werd in 1951 op een an
dere postzegels vastgelegd. Deze uitgifte was oorspron
kelijk bedoeld om de verjaardag te herdenken van 
Victoria als staat met eigen rechten, maar dit werd 
echter eerst in 1854 werkelijkheid. De postzegel ver
toont een mooi portret van Charles Latrobe, de eer
ste Lt.gouverneur van het district van Port Philipp. 

In 1936 verschenen nog drie postzegels in verband 
met de stichting van de „provincie" van ZuidAustra

liè. De toen gebruikte 
tekeningen geven een 
afbeelding van Adelai
de, de hoofdstad als 
tentenstad en als moder
ne stad 100 jaar later. 
De gebogen „Proclama
tiontree" te Glenelg, 
waaronder de oorspron
kelijke ceremonie plaats 
vond, werd ook op de 
tekening afgebeeld. 

Een Queenslandherdenking vond erkenning in 1946, 
toen de eeuw van de exploratie van de Darling Downs 
van Queensland op drie postzegels werd herdacht. 
Een landkaart van Queensland, een stier, schapen en 
een portret van Sir Thomas Mitchell, die de eerste 
exploraties in deze streek verrichtte, verschenen op 
deze zegels. (Zie boven). 

In het laatst van 1937 werden andere postzegels in 
het gehele gemeenebest 
in verkoop gebracht ter 
bekendmaking van de 
150ste verjaardag van 
de stichting van Sidney. 
Vervaardigd naar een 
olieverfschilderij van 
John Alcott, te Sidney, 
geven deze zegels een 
afbeelding van Phillip 
en zijn officieren te 
Sydney Cove bijeen, in 
Januari 1788. 

Nog een andere uitgifte herdenkt eveneens een 150
jarig feit. Dit was in 1947 ter gele
genheid van de herdenkingsfeesten 
van de stichting van Newcastle. Een 
portret van Lt. John Shortland, die 
in 1797 „bij toeval" Newcastle ont
dekte, het laden van kolen aan de 
werven van Newcastle en een ge
zicht in de kolossale B.H P. staal
werken komen op deze zegels voor. 

wmimmm 
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ir NEDERLAND ^ 
PORTZEGELS MET AFWIJKEND 
(VERTICAAL) WATERMERK. 

Persber icht no 996/34 van 19 Februa r i jl. van de 
P.T.T. bericht het volgende: 

Voor de aanmaak van portzegels is een part i j p a 
pier gebruikt , waa r in he t w a t e r m e r k in afwijkende 
s tand (verticaal) voorkomt. 

Ter voldoening aan de v ragen van ve rzamelaa r s 
zullen deze portzegels ook verkr i jgbaar zijn aan de 
phi latel is tenloket ten der pos tkantoren . 

Het betreft hier portzegels in de navolgende w a a r 
den : 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 en 85 
cent en 1 gulden. 

VERZENDING VAN BRIEVEN NAAR 
HET BUITENLAND. 
Dienstorder H. 140 van de P.T.T. Deviezenbepalingen. 

1. Met ingang van 2 Maar t a.s. zullen de bi jzonde
re bepalingen betreffende de ter post bezorging v a n 
br ieven bestemd voor het bui tenland, worden gewi j 
zigd. De voornaamste wijziging bes taat hier in, da t 
voor taan alle gewone brieven, dus ook die boven een 
gewicht van 20 gram, we lke g e e n d e v i e z e n b e 
va t ten , gesloten mogen worden ter post bezorgd. Voor 
de aangetekende br ieven en de br ieven me t aangege 
ven waa rde blijven de bes taande bepal ingen van 
kracht , d.w.z. da t zodanige br ieven boven 20 g r a m 
open ter verzending moeten worden aangeboden. In 
ve rband me t het vorens taande zijn de bepal ingen w e l 
ke gelden in ve rband me t de ui tvoer van deviezen per 
briefpost h ieronder nog eens in hun geheel opgeno
men. (Wij ontlenen h i e raan echter alleen he t vo l 
gende:) 

Omscliryving deviezen. 
2. Ingevolge de bepal ingen van he t Deviezenbesluit 

is zonder vergunning van de Neder landsche B a n k 
(kantoor Deviezenvergunningen) te A m s t e r d a m de u i t 
voer van deviezen n a a r he t bui tenland, waa ronde r ten 
deze mede moeten worden ve r s t aan de Overzeese 
Rijksdelen, verboden. Onder deviezen moeten o.m. 
worden vers taan g o u d . . . . enz. en p o s t z e g e l s (ge
s tempelde zowel als ongestempelde) . 

Aangetekende brieven en brieven met aangegeven 
waarde t/m 20 gram en g e w o n e b r i e v e n , welke 
deviezen bevatten bestemd voor liet buitenland. 

6. Aangetekende br ieven en br ieven me t aangege 
ven w a a r d e t/m 20 g ram, a lsmede g e w o n e b r i e 
ven voor het bui tenland welke deviezen bevatten, moe
ten open worden aangeboden, evenals de br ieven b e 
doeld in pun t 5 eers te zinsnede. Bij deze br ieven moet 
een vergunning van de Neder landsche Bank Kan toor 
Deviezenvergunningen worden overgelegd. 

Controle. 
8. De bes taande controle op voor he t bui ten land b e 

s temde brieven blijft gehandhaafd . 
Aangetekende brieven boven 20 gram bestemd voor 
het buitenland, welke in brievenbussen zijn 
gedeponeerd. 

9. Aangetekende br ieven boven 20 g ram bes temd 
voor he t bui tenland, we lke in de br ievenbussen w o r 
den aangetroffen, moeten m e t de nodige toelichting 
a a n de afzenders worden teruggezonden. Is de afzen
de r onbekend, omdat de n a a m en/of het adres n ie t op 
de omslag zijn vermeld, dan behoren deze s tukken — 

ambtsha lve aange tekend — met een toel ichting aan 
het Pos tkantoor te ' s -Gravenhage , Buree l Rebu ten te 
worden gezonden. 

Maatregel in verband met de uitvoer van deviezen. 
In ve rband me t de controle op de ui tvoer v a n de 

viezen moeten aange tekende br ieven en br ieven met 
aangegeven w a a r d e voor het bui tenland, z w a a r d e r dan 
20 gram, open worden aangeboden. Sluit ing behoort 
te geschieden d o o r d e a a n b i e d e r in tegen
woordigheid van de loke tambtenaar . 

NOG VOOR FRANKERING GELDIGE 
POSTZEGELS. 
O n t w erp v. Kr impen (cijfers) 1, 2, 2% en 4 cent. 
O n t w e rp S. L. Har tz (kon. Ju l iana) 5, 6, 10, 12 (rood 

en helrood), 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 (oranje en v io-
letgrijs), 50, 60, 75 cent, 1, 2%, 5 en 10 gulden. 

O n t w e r p S. L. Har tz (kon. Ju l iana) groot formaal 
10 en 20 cent. 

On twerp J a n Bons (Luchtpost) 15 en 25 gulden. 
O n t w e r p S. L. Ha r t z (Cour Int . d e Just ice) 2, 4, 6, 10, 

12, 20, 25 cent, 1 gulden. 
Bijzondere zegels: (geldig tot en me t 31 December 

1953). 
O n t w e rp R. J . Draijer ( Jan v a n Riebeeck) 2, 6, 10, 20 

cent. 
O n t w e r p H. Levigne (Staatsmijnen) 10 cent. 
O n t w e rp D. v a n Gelder (Zomerzegels-1952) 2 + 2, 

5 + 3, 6 + 4, 10 + 5, 20 + 5 cent. 
O n t w e rp R. J . Draijer (PTT Herdenkingszegels) 2, 6, 

10, 20 cent. 
O n t w e r p J. Dalenoord (Kinderzegels-1952) 2 + 3, 

5 + 3, 6 + 4, 10 + 5, 20 + 7 cent. 
Voorts zijn nog geldig: 
Luchtbr iefformul ieren met afdruk „Supplément de 

t axe payé 5 cents" n a a s t de zegelafdruk. 
Briefomslagen me t zegelafdruk kon. Wilhelmina 

(Sluier-Type) uitg. Curagao me t opdruk „Neder 
land - 10 cent". 

Br iefkaar ten me t zegelafdruk 12% cent, uitgifte 1947, 
kon. Wilhelmina, me t zwar te opdruk „6". 

WATERSNOOD 1953. 
In ons F e b r u a r i n u m m e r is in de mededel ingen o m 

t ren t de f-d-covers een kle ine onjuistheid geslopen. 
Door ons werd gemeld, da t ook he t o n t w e r p voor deze 
enveloppe belangeloos door de N.V. Chemigraf ische 
Kuns t inr ich t ing „ ' s -Gravenhage" werd vervaard igd . 
Dit is echter niet juis t ; het betreft al leen he t n a a r het 
o n t w e r p vervaard igde 2-k leurendruk-c l iché . Het on t 
w e r p werd echter door de hee r M. J. H. Toorens te 
' s -Gravenhage voor dit doel eveneens belangeloos af
ges taan, die de tekening deed vervaard igen door de 
P .T .T . -ambtenaar de heer J . H. Midden. Ere wie ere 
toekomt! 

P.T.T.-HERDENKINGSZEGELS 1952. 
De heer H. G. v. d. Berg te A r n h e m zond ons een 

zegel van 10 cent van bovengenoemde uitgifte (Spec. 
Cat.no. 585) me t een nogal in he t oog lopende afwi j 
king, bes t aande in een wi t te s t ip tussen de O v a n het 
cijfer 10 en daa rach t e r s t aande le t te r C, zulks te r 
hoogte van he t midden van deze le t ter . 

KOOPT 
WATERSNOODZEGELS! 

http://Cat.no
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NEDEKLANDSE ANTILLEN. 
De Nederlandse Antillen zijn 

niet achtergebleven in hulp aan 
ons land in verband met de wa
tersnood. Behalve op andere be
langrijke wijze werd ook langs 
philatelistische weg een bedrag 
daartoe bijeen gebracht en wel 
door de uitgifte van een postze
gel. Hiertoe werd het zegel van 
1% gulden van de Ned. Antillen 
overdrukt met het opschrift: 
WATEÉSNOOD NEDERLAND 
1953, terwijl de waarde van het 
zegel door doorstreping van de 
oude waarde en opdruk van een 

nieuwe waarde werd gewijzigd in 22% et + 7% et. 
Een afbeelding van dit zegel, dat olijfgroen van kleur 
is, is hierbij opgenomen. De overdruk geschiedde ter 
plaatse. Een speciale fdomslag werd uitgegeven. 

NIEUW GUINEA 

SURINAME. 
Op 18 Febr. jl. verschenen ook hier zegels ten bate 

van de hulp aan Nederland. Het zijn twee Kronings
zegels kon. Juliana, resp. van IV2 c. oranje en 12% c. 
blauw. De opdruk luidt op de 7% c. zegel „STORM
RAMP NEDERLAND 1953", de waarde is overdrukt 
met „12% c + 7% c" en is in zwart aangebracht. Op 
het 12% czegel luidt de opdrujt overeenkomstig, maar 
is de waarde overdrukt met „ — 20 + 10", waarbij het 
voor het cijfer 20 staande streepje de waarde 12% 
doorstreept. Deze opdruk is in rood aangebracht. Ook 
hier werd de overdruk ter plaatse verzorgd. Een spe
ciale enveloppe, welke wij hierbij afbeelden, werd 
eveneens uitgegeven. Er werd tevens een speciaal 
stempel in paarse kleur op de enveloppen aange
bracht. 

Ook dit gebied heeft door de uitgifte van een kleine 
serie postzegels met toeslag het zijne er toe bijgedra
gen om gelden bijeen te brengen ter bestrijding van 
de gevolgen van de watersnood in ons land. Hiertoe 
verschenen de volgende zegels met opdruk: „hulp ne
derland 1953", en toeslagwaarde. Het zijn de zegels: 
5 cent + 5 cent, cijfertype, blauw 

15 cent + 10 cent, kon. Juliana, roodbruin 
25 cent + 10 cent, idem , helrood. 

Voor zover wij zagen vertonen de velranden geen 
etsingnummers en kniptekens, maar alleen telcijfers. 
De overdruk is ter plaatse geschied. 

Dienstorder H 139 van de Nederl. P.T.T. bepaalt 
hieromtrent: 
Verkoop van postwaarden aan verzamelaars. 

1. Aan de kantoren waar een afzonderlijk loket 
voor de verkoop van postwaarden aan verzamelaars is 
opengesteld — zie art. 16 van de Postgids, deel IA — 
zal door de controleur een hoeveelheid van de hierna 
vermelde bijzondere frankeerzegels met toeslag van 
Ned. NieuwGuinea worden toegezonden: 
frankeerzegels met opdruk „Hulp Nederland 1953" in 
de waarden van 5 et (+ 5 et toeslag), 15 et (+ 10 et 
toeslag), en 25 et ( + 10 et toeslag). 

De toeslag komt ten bate van de slachtoffers van 
de watersnood. 

2. Onmiddellijk na ontvangst der zegels kan met 
de verkoop worden begonnen. (De zegels waren dan 
ook reeds aan genoemde loketten verkrijgbaar, maar 
reeds spoedig uitverkocht). 

De Nederlandsche Bond viin Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars verzoekt ons dienaangaande 
het volgende mede te delen: 

Ingevolge gepleegd overleg met de P.T.T. is het be
stuur van deze Bond in staat thans reeds mede te de
len, dat van bovengenoemde zegels binnenkort een vol
doende hoeveelheid aan de verzamelaarsloketten ver
krijgbaar zullen zijn. 

■SlOR/nKA/nr NEOCSLANf) I« 

kJÊlE. 

REPUBLIK INDONESIA. 
Nieuwe postzegels. 

Aan het Nieuwsblad van Indonesië dd. 5/2 '53 ontle
nen wij het volgende: 

In deze maand en de komende maanden zal de P.T.T. 
twee nieuwe series postzegels in omloop brengen, nl.: 

A. Een serie met waarden van 30 t/m 50 Sen met de 
afbeelding van het hoofdpostkantoor van de P.T.T. 

30 Sen, vuurrood 
40 Sen, lichtgroen 
45 Sen, lila 
50 Sen, bruin. 

De tekening van het Hoofdpostkantoor van de P.T.T. 
is van M. IROT te Djakarta. De postzegels worden ge
drukt in rotogravure door de drukkerij N.V. G. KOLFF 
& Co te Djakarta. De postzegels krijgen een afmeting 
van 31 X 26,4 mm, terwijl de afbeelding 18 X 22,7 mm 
wordt. De zegels krijgen een KAMTANDING van 
12% X 12%. 

B. Een serie met waarden van 60 t/m 90 Sen met 
een afbeelding van een edelman. 

60 Sen, lichtbruin 
70 Sen, grijs (nieuwe waarde) \ 
75 Sen, blauw (nieuwe waarde) 
80 Sen, rood 
90 Sen, donkergroen (nieuwe waarde) 

De tekening, die van S. RATNOJO te Djokjakarta is, 
stelt een edelman voor, die een lamp en een lotusbloem 
vasthoudt, terwijl hij — naar links kijkend, een trap 
beklimt. 

De betekenis van deze afbeelding is: „Hoewel wij 
veel hindernissen ondervinden gaan wij vooruit, stap 
voor stap in de richting van onze hoge idealen, daarbij 
gebruik makend van 't verleden en van de ervaring 
die wij opgedaan hebben". 

(Vervolg op blz. 69). 
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^ BONDS- EN VERENIGINGSNIEUWS • 
NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS, Secr.: K. E. 
König, Dahliastraat 26, Koog aan de Zaan, Tel. 2013 
(K 2980). 

Kort verslag van de Bondsbestuursvergadering van 
10 Januari 1953 in Restaurant „Riclie" te Utrecht. 

Om 13.45 uur opent de voorzitter de eerste vergade
ring van het nieuwe jaar. Afwezig met liennisgeving 
de heer Jonker. 

De notulen en het kort verslag van de vergadering 
van 15 December 1952 worden voorgelezen en goed
gekeurd. 

Naar aanleiding van een bespreking met de voor
zitter van „De Vliegende Hollander" wordt het defini
tieve voorstel van de Bond, om tot een vergelijk te 
komen inzake de aflossing van haar schuld aan laatst
genoemde, vastgesteld. 

Besloten wordt het binnenkort verschijnende Mede
delingenblad Nr. IV toe te zenden aan alle aangesloten 
verenigingen (ook aan de afdelingen), alle niet aan
gesloten verenigingen en aan alle buitenlandse bonden, 
die lid van de F.I.P. zijn. 

Op een verzoek van het huidige Interbeneluxcomité 
zal de heer Poulie, als voorzitter van de „Bond", 
plaatsnemen in dit comité en zal de heer Backer zijn 
functie van voorzitter hiervan, afstaan. Een tweede 
zetel zal aan de heer Jonker worden aangeboden, 
waarvoor de heer Hedeman zich zal terugtrekken, zo
als destijds reeds was toegezegd. 

Besloten wordt over te gaan tot het opnieuw be
werken van de „Leiddraad van 1922", welke dan 
tevens zal worden uitgebreid tot een nieuw handboek 
over de zegels van Nederland en Overzeese Gebieds
delen. Enkele heren zullen worden uitgenodigd in een 
commissie van voorbereiding zitting te nemen. 

In verband met de plannen voor een philatelistische 
manifestatie in A m s t e r d a m , wordt de wenselijk
heid uitgesproken, mede in verband met het verge
vorderde seizoen, b.v. ter gelegenheid van „De Dag 
van de Postzegel" in het gehele land rayon-bijeen
komsten te houden. 

Voorstellen tot wijziging van het tentoonstellings
reglement van de F.I.P. zullen door de afgevaardigde 
van de „Nederl. Bond" op het a.s. congres te L i s s a 
b o n mondeling worden ingediend. 

Voorts komen nog ter sprake de Bondsvragenbus, 
de opening van de bondsbibliotheek, het aanschaffen 
van boekwerken en enkele ondergeschikte punten. 

Om ruim 18.30 uur wordt de vergadering gesloten. 
D. O. KIROHNER, 2e secretaris. 

Kort verslag van de Bondsbestuursvergadering van 
23 Februari in Hotel „Terminus" te Utrecht. 

Om 18.45 uur opent de voorzitter de vergadering. De 
heer Jonker is door ziekte afwezig. De voorzitter deelt 
mede, wat het dagelijks bestuur ten behoeve van de 
watersnood heeft besloten. (Zie de betreffende mede
delingen in het Maandblad van Februari, blz. 46 en 47). 

De „Vliegende Hollander" heeft het voorstel van de 
Bond voor aflossing van de lening aangenomen. De 
eerste betaling van de nog lopende schuld is thans 
binnengekomen. De 400 catalogi zijn aan de Bond over
gedragen en zullen ten bate van het Rampenfonds ä 
ƒ 1,50 per exemplaar aan de verzamelaars worden ver
kocht. 

De notulen van de vergadering van 10 Januari 1953 
worden voorgelezen en goedgekeurd. De bemoeiingen 
van de Bond hebben tot gevolg gehad, dat een pers
bericht van P.T.T. is verschenen, waarin mededeling 
wordt gedaan over beschikbaarstelling van de portze-
gels met verticaal watermerk aan alle philatelistenlo-
ketten. 

De ruil met het buitenland zal zeer binnenkort aan
merkelijk eenvoudiger en aantrekkelijker worden. 
Voorts zvfn onderhandelingen gaande tussen het Bonds-
bestuur en de Nederlandse Bank, welke ongetwijfeld 
tot resultaat zullen hebben, dat binnenkort de hoge 
waarden van Nederland en Overzeese Rijksdelen zon
der beperkende bepalingen aan de postkanforen zul
len worden verkocht. 

Naar aanleiding van een bespreking tussen de voor
zitter en de heer Van Houwelingen over de ruil en 
verkoop van zegels in het bezit van het Postmuseum, 
wordt aan hem verzocht, nadere stappen te onderne
men, opdat aan de verkoop van restanten een einde 
komt, of dat deze verkoop op een meer openlijke wijze 
zal geschieden. 

Op verzoek van onze voorzitter zal de heer Van 
Houwelingen in de commissie voor de kinderzegels de 
verlaging van de te hoge toeslag op de lage waarden 
bepleiten. 

Van B. en W. van Arnhem is het concept-contract 
voor de opname van onze bibliotheek in de Openbare 
Bibliotheek aldaar, ontvangen. Tekst en inhoud zullen 
aan de Bondsadviseur, Mr Wolff de Beer, ter beoor
deling worden voorgelegd. 

Het Bondsbestuur heeft aan de I.V. „Philatelica" 
voorgesteld, de kosten voor verhuur van tentoonstel-
lingskaders te bepalen op ƒ 9,— per 4 kaders met bij
behorende stelling voor de tijd van maximum één 
maand. Voor nadere voorwaarden kunnen de vereni
gingen zich met het Hoofdbestuur van „Philatelica" in 
verbinding stellen. 

Naar aanleiding van een briefwisseling over het 
aannemen van elders geroyeerde leden door een ver
eniging zal aan de verenigingen een advies worden 
gegeven inzake de te volgen gedragslijn in deze. Men 
zie hiervoor het eerstvolgende Mededelingenblad. 

De bijeenkomst wordt om 23 uur gesloten. 
D. O. KIRCHNER, 2e secretaris. 

MEDEDELINGEN VAN HET BONDSBESTUUR. 
Op ons verzoek om aan de verschillende philatelis-

tenloketten hier te lande de Nederlandse PORTzegels 
met staand (verticaal) watermerk beschikbaar te stel
len, is door het Hoofdbestuur der P.T.T. gunstig be
schikt. Het desbetreffende schrijven luidt als volgt: 

„1. Ten vervolge op 't desbetreffende onderhoud ten 
Hoofdbesture der P.T.T. op 14 Januari jl., deel ik u 
mede, dat de portzegels met verticaal watermerk bin
nenkort aan alle postkantoren, waar een afzonderlijk 
loket voor verzamelaars is opengesteld, zullen wor
den verkrijgbaar gesteld *). 

2. Zoals U bekend is, kunnen — volgens de be
staande regeling (art. 16 Postgids) — verzamelaars, 
wonende buiten de plaatsen waar vorenbedoelde kan
toren zijn gevestigd, zich terzake wenden tot de Di
recteur van het voor hen dichtst bijzijnde kantoor met 
verzamelaars-loket. 

3. Een afschrift van een binnenkort terzake ver
schijnende dienstorder doe ik hierbij te Uwer inlich
ting toekomen. 

De Hoofddirecteur der Posterijen, 
(w.g.) HOFMAN". 
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Verzamelaars, u ziet, dat er aan ons verzoek is 
(wordt) voldaan en dat dus voor u allen de in dat wa
termerk bestaande PORTzegels tegen de gewone prijs 
(nominale waarde) verkrijgbaar zijn. 

Wat betreft de PORTzegels van Suriname kunnen 
wij u nog geen nadere mededelingen doen. 
ATTENTIE: 

Nog niet alle verenigingssecretarissen hebben vol
daan aan mijn verzoek op bladz. 38 van het Februari

nummer van het Maandblad. Mag ik één en ander 
p.o. van u tegemoetzien? Bij voorbaat dank. 

De Ie Secretaris: 
K. E. KÖNIG. 

*) Het betreft de volgende waarden: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 85 cent en de 1 gulden, 
in totaal dus 17 waarden met nominale waarde van in 
totaal ƒ 4,53. 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
van POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Secr.: P. J. M. Boel, Bosboom Tous-
saintlaan 63, Hilversum. 

Nieuwe teden: zie de aanmeldingen in het 
Februar inummer . 

Aanmeldingen: 610 E. Bol, Breelaan 53, Ber
gen ( N . H . ) ; 618 G. van Duyn, Employé, U . N . O . , 
Chemin de Place Verte , Pinchat (Geneve), Zwi t 
serland; 603 P . A. J. de Graauw, Dorpsstraat 
159, Beekbergen; 606 J. H . Hemelrijk, Vlieger-
laan 16, Apeldoorn; 612 Mevr. J. G. Joustra-
Verweij, Merenstraat 31, H o o r n (oud-lid); 554 
S. Knijnenberg, Zuider-Hoofdstraat 74, Krom
menie; 622 P . P . Kor t , Arnhemseweg 157, Apel
d o o r n ; 626 H . van Maaren, Amstellaan 42, 
Deventer; 1542 Mevr, H . Maassen, Zilverweg 
13, Apeldoorn (oud-lid); 565 J. van Saane, 
Dennestraat 5 1 , Zaandam; 607 W, Spieker, 
P . G. Pesantren, Kediri, Indonesia; 552 J 
Streefland, Dorpsstraat 41, Almen (Gld,), 

Overschrijving l idmaatschap: 1486 J, P , van 
der Stad, J. J. Viottastraat 7, Amsterdam-Z. o p : 
1486 Mevr. A. Botman-Buisman, zelfde adres. 

Over leden: 729 H . Klaassen; 1665 J . de 
Melker. 

Bedankt : 1099 C. O . Wicherts. 
Afgevoerd per ul t imo 1952: 1779 K. C . 

Goudswaard; 453 C. Pr ins ; 462 A. H . Wolf. 
Afgevoerd wegens onbekend adres: 1488 J. M, 

van der Meer, Hofje 6 B, Louise, Borneo; 358 
D. J, Visser, p/a G, v, d. Brink, Nieuw Milli-
gen 80, Post Garderen. 

De leden in de overstroomde gebieden, die 
tengevolge van de ramp schade aan hun ver
zameling kregen, worden verzocht hiervan het 
secretariaat in kennis te stellen, 

POSTZEGELVERENIGING „BRE
DA". Secr.: C. A. Otter, Ulvenhout-
selaan 34, Breda. Tel. 6648. 

Naamswijziging: J. P. v. d. Stad, Amsterdam 
word t : Mevr A. Botman-Buisman, J. J. Vio t ta 
straat 7, Amsterdam-Z. 

Overleden: H . v. Dijk, Klein-Erve, Wapen-
veld. 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „HOLLANDIA", 
AMSTERDAM. Secr.: A. D. Aeijelts, 
Churchill-laan 1751, A'dam-Z. 2. 

Vergadering op Vrijdag V Maar t 1953 te 
20.15 uur in hotel „Rrasnapolsky" , Warmoes
straat , Amsterdam-C. De veiling word t gehou
den van 19.30—20.15 uu r . 

Candidaatleden: 604 A. Booleman, Kanaalstr. 
125 hs . , Amsterdam-W.; 648 H . A. Dekker , 
Stolwijk straat 10 hs . , Amsterdam-W.; 25 F . 
Jacobs, Ernest Sraesstraat 11 II, Amsterdam-W. 
(oud-l id); 646 J. Mager, Beukenplein 9 II, Am-
« e r d a m - O . ; 582 Mej. B. M. M. Neuteboom, 
Copernicusstraat 37, Amsterdam-O. ; 277 J, 
Sibeijn, Lumeystraat 38 hs. , Amsterdam-W. 

Nieuwe leden: 392 T . Bindt, Scheldestr. 9 I I , 
Amsterdam-Z. ; 61 K. J. Brunell , An th . van 
Dijckstraat 8, Amst terdam-Z. ; 393 M. A. van 
der Burgt , Naarderweg 20, Blar icum; 407 F . P . 
de Jager, Hendr . Jacobszstraat 27 I, Am'ster-
dam-Z . ; 406 Mr J. J. M. Kerbosch, Roosevelt-
laan 190 I , Amsterdam-Z. ; 405 A . J . Schreiber, 
Vaar ts t raat 72 I, Amsterdam-Z. ; 266 L. v. d. 
Velde, Alex. Boersstraat 8, Amsterdam-Z. j 31 
J . C . de Vries, Prins H e n d n k l a a n 17, Amster
dam-Z. ; 192 W. Weddepohl , Deurloostraat 
61 hs . , Amsterdam-Z. 

Candida tuur vervallen: 399 J . N a v a r r o , Am-
«tel 67, Amsterdam-C. 

Afvoeren wegens vertrek zonder nader adres: 
730 L. H . Laurey, Spoorsïngel 66, Delft (laatst 
bekende adres). 

Overleden: 514 G. B. Simon; 324 H . Tramper . 

UTRECHTSE PHILATELISTEN-
VERENIGING. Secr.: H. G. van de 
Westeringh, Tolsteegsingel 17 bis, 
Utrecht. 

Bestuursvergadering op Dinsdag 24 Maart a.s. 
ten huize van de heer Reintjes. 

Ledenvergadering op Dinsdag 31 Maar t a.s. 
des n .m. 8 uur in Tivoli . 

Landenwedstrijd: Ver. Staten t/m 1893. 
Nieuwe leden: 2 candïdaat-leden, vermeld in 

het Februari-nr . 
Candidaat- ledcn: P. H . Clausman, Prof. Joh . 

Westerdijklaan 1, U t rech t (E.) ; E. Hansen, T h o -
massenstr. 21bis, Ut recht (E.); H . Heitznk, 
Marnixlaan 66bis, Utrecht (E.); H . M. Koster
man, Burg. V. d. V oor t v . Zijplaan 82, U t rech t 
(E.). 

Overleden: H . van Liezen. Utrecht . 

INTERNATIONALE VERENIGING 
„PHILATELICA". Secr.: J. A. C. 
Achilles, Zuiderparklaan 249, 's-Gra-
venhage. Tel. 321123. 

Hierbij wordt ter kennis gebracht, dat de 
algemene ledenvergadering gehouden zal worden 
op Zaterdag 9 Mei te 10.30 uur in Esplanada, 
Ut rech t . 

Agenda: 1. Opening — 2. Notulen vergade
ring 15 November 1952 — 3. Ingekomen s tuk
ken en mededelingen — 4, Royementen — 5. 
Jaarverslagen van de secretaris, penningmeester, 
dir . rondzendverkeer , kascommissie, bibl iothe
caris — 6. Begroting voor 1953 — 7. Verkie
zing van drie bestuursleden wegens periodiek 
aftreden van de heren P . L. Backer, A. Rorije, 
O . C. A. Veltman. (Stellen zich met ui tzonde
ring van de heer Veltman herkiesbaar). Namen 
van candidaten opgeven aan de secretaris — 8. 
Hulpverlening aan gedupeerden van de ramp — 
9. Wijzigen ar t . 3-6-9 sub b Statuten; art . 24 
Huish . regl. en ar t . 33 Hu i sh . regl. van de afd. 
— 10. Mededeling i.z. voorzittersvergadering 
V. d. Ned. Bond — 11. Kleine verloting — 12. 
Een halfuurtje philatelie door afd. Venio te 
verzorgen — 13. Plaats bepalen volgende ver
gadering — 14. Wat verder ter tafel zal worden 
gebracht — 15. Rondvraag — 16. Sluiting. 

Vergaderingen der afdelingen: 
AALSMEER: 7 Apr i l , 20 uur , Gebouw Irene, 

Kanaalstraat 5, Aalsmeer; 8 April , 20 uur . Ge
bouw Landbouw, H O O F D D O R P ; 15 Apr i l , 
20 uur , „Concord i a " , AMSTELVEEN. 

AMSTERDAM: 2 Apri l . 20 uur , Café-Rest. 
Modern, KI. Gartmanplantsoen, Amsterdam; 
19 Maar t , 20 u u r , Café-Rest. Modern, ruilen en 
veilen. 

D E V E N T E R : 10 Apr i l , 19.30 uu r . Hote l de 
Leeuwenbrug, Deventer. 

DRIEBERGEN: 8 Apri l , 20 uur , Nutsgebouw, 
Boschstraat 9, Driebergen. 

EMMEN: 30 Maar t , 20 u u r , Hote l Gr imme, 
Emmen 

E N K H U I Z E N : 24 Maart , 20 uur, Oranjezaal, 
Enkhuizen; 14 Apr i l , 20 u u r . Oranjezaal, Enk-
huizen. 

FLAKKEE: Informaties bij de Afdelingssecre
taris F. van Herwijnen, Meidoornstraat 8, Mid-
deiharnis. 

GOES: 17 Maart , 19.30 uur , Hotel Centraal , 
Mark t , Goes; 21 Apri l , 19.30 uur . H o t e l Cen
t raal , Mark t , Goes. 

' s -GRAVENHAGE: 25 Maart, 19 30 uur, Park
hote l , Molenstraat 53, Den Haag ; 1 Apri l , 
20 uur , Hotel Bellevue, Haagweg 94, RIJSWIJK; 
8 Apr i l , 19.30 uur , Parkhotel (Molenzaal), ru i 
len en veilen, ledere Zaterdag ca. 14 uur . Ge
bouw Amicitia, Westeinde, Den Haag, post-
zegelbeurs. 

H A A R L E M : 20 Maar t . 20 u u r . Gebouw 
H.K.B. , Haarlem. 

H A R D E R W I J K : 2 Apri l , 20 u u r . Hotel Rest. 
Baars, Harderwijk. 

' t KABINETSTUK: 9 Apri l , 20 uu r . Café 
Bolwijn, Ruischerbrug (Gr.) . 

LANGEDIJK: Na convocatie van Afdelings
secretaris D. Barten, Oosterstraat 55, Noord -
scharwoude. 

M A A S T R I C H T : 13 Apri l , 2p uur , Ho te l 
rUn ive r s , Grotestraat 12, Maastricht. 

MEPPEL: 13 April , 20 u u r . Zaal Donker , 
Kl. Oeverstraat , Meppel. 

N O O R D W I J K : 14 April , 20 uur . Hotel de 
Zeeleeuw, Kon. Wilhelmina Boulevard 24, 
Noordwijk aan Zee. 

R O T T E R D A M - Z U I D : 10 Apri l , 19.45 uur , 
Bep's Cafetaria, Sandelingstr. 4, Rot terdam-Z ; 
20^ Maart , 19.45 uur , Bep's Cafetaria, ruilen en 
veilen. 

SOEST: 26 Maart, 20 uur . Café Royal . Van 
Weedestraat 59, Soest. 

T I E L : 20 Maart , 20 uur , Hote l de Zon, Var-
kensmarkt , Tiel. 

U T R E C H T : 19 Maart , 20 u u r : Rest. Vreden-
burg, Vredenburg 13, Utrecht . 

V E N L O : 14 A p n l , 20 uu r . Café Rest. 
Schreurs, Lomstraat 5, Venlo. 

VLISSINGEN: 19 Maart , 20 u u r . Café Rest. 
Dekker , Bellamystraat, Vlissingen; 16 April , 20 
uur . Café Rest. Dekker. 

W A L C H E R E N : 19 Maart, 20 uur , Sociëteit 
Vergenoeging, Markt , Middelburg; 16 April , 20 
uur , Sociëteit Vergenoeging . 

W E E R T : Na convocatie van de Afdelings-
secretaris H . J. v. d. Bergh, Joh . v . Meurs-
straat 26, Weert. 

ZEIST: 2 Apri l , 20 uu r . Ho te l Rest. Wapen 
van Zeist, Zeïst. 

Z W O L L E : 21 Maart, 15 uur . Café Restaurant 
Suisse, Luttekestraat , Zwolle; 3 Apr i l , 20 u u r . 
Café Rest. Suisse, ruilen en veilen. 

Onbekend adres: ld. 1939 H . A. Thesingh, 
v/h Bosboomstraat 9, Arnhem; ld. 2237 G. v. d. 
Stoop, v/h Oosterstraat 50, Haar lem; Ze. 2325 
G. Ch . G. Langefeld, v/h Boven Nieuwstraat 72, 
Kampen; ld. 3692 S. J. F. Planten Fébure, v/h 
Jan Luyckenstraat 44, Amsterdam. 

Schorsen: Gv. 1065 Mev. T . H . Verbeek— 
Wol thuys ; Ar. 2103 J. S. Hazes; Vo. 2632 Th . 
van Bergen; Ze. 2735 F. R. Post; ld. 2774 M. F . 
Adriaanse; Vo. 2905 W. Manders; Vo. 3593 M. 
Frissen; Ut . 4058 W. N . van Doorn , 

Afvoeren: Gv. 1003 M. C. J. Eijke; ld . 1656 
L. Belloni; Gs. 2115 N . A. van Overbeeke; 
Am. 2271 H . de Boer; Am. 2298 G. T r o m p ; 
Ar . 2443 H . A. Hoogervorat; Ze. 3235 Mevr. 
C, H . V. d. Water-van Ginkel ; Gv . 3258 L. T h . 
Posthumus; ld. 3932 A. M. Har t e r ink ; l d . 
4274 J. W. Rodenhuis. 

Royement in t rekken: Gv. 3259 H . de R o o 
(oud no. 3856), Veenendaalkade 428, Den Haag. 

Bedanken intrekken: Gv. 3008 H . J. Stern-
bord, Looierslaan 19, Voorburg; Am. 3770 F, 
Bokelmann (oud no. 4151), Rijnstraat 236 I , 
Amsterdam-Z. ; ld . 3712 J. Rezelman (oud no . 
1069), H 167, Hem ( N . H . ) ; Gv. 3951 G. Szegedi, 
(oud no. 951), Veenendaalkade 572, Den Haag. 

Verandering van afdeling: Am, W n . 268 E. 
van der Mijlt, Zockersiraai 7 1, Amsterdam, 
geen lid meer van afd. Ut rech t ; ld. 1126 P. J. 
V. d. Vloodt , Beatrijsstraat 77 B, Ro t t e rdam, 
naar Afd. Rot te rdam-Z. ; Rz. 4148 Ir R. K. van 
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Eybergen, Corn Houtmanstraat 36, Den Haag 
naar afd Den Haag 

Rectificatie: Am. Wn. 268 E. van der Meijle, 
"s Jacoblaan 11, Utrecht moet zijn Am. Wn. 
268 E van der Mijle, Zockcrstraat 7 I, Am
sterdam-W. 

Candidaatleden: Afd. Aalsmeer; Ar JL. 22 
A A D Klootwijk (3-6-'35), IJweg 1658, 
Nieuw Vennep, Ar JL. 26 G. Wentzel (ll-4-'38) 
Ophelialaan 70, Aalsmeer, Ar. 3778 G. Moer-
kerke, Ewijkstraat 34, Hoofddorp 

Afd. Amsterdam: Am 3752 H. Dedden, Saxen-
Weimarlaan 41, Amsterdam, Am 3748 F. Wolff, 
Jasonstraac 22, Amsterdam-Z. 

Afd. Driebergen: Dn. 3754 W. Hollander, 
Oosterlaan 17, Driebergen, Dn. 3759 J Stuf-
kens, Sterrenboslaan 15, Driebergen, Dn. 3724 
Mevr A. H. G Visser-v. Aken, Hoofdstraat 
92, Driebergen. 

Afd. Emmen. Em 3772 H Hoster, E van 
Duelststraac 33, Emmen, Em 3737 D van der 
Meulen, Weerdingerstraat 4, Emmen, Em 3746 
Mej A Pettinga, Veenkamperweg 9, Emmen, 
Em 3774 J Schokker, Meerstraat 171, Emmen; 
Em 3775 G Veenstra, Bürgern Tymesstraat 16, 
Emmen 

Afd. 's-Gravenhage. Gv 3764 J Boon, Val-
kenboskade 652, Den Haag, Gv. 3765 H Her-
melink, Guntersteinwee 237, Den Haag, Gv 
3766 W H Hold, de Perponcherstraat 100, 
Den Haag, Gv JL. 20 W van der Molen 
(25 6-'35), Groot Hertogmnelaan 209, Den Haag 

Afd. Haarlem: Hm 3768 B J. van Senus, 
Fuhrhopstraat 29, Haarlem. 

Afd. Harderwijk: Hk 3719 Mevr B. C. J. 
Schaftenaar-ter Weer, Markt 16, Harderwijk. 

Afd. Meppel: Ml. 3760 J M. Vos, Soemba-
straat 37, Meppel. 

Afd. Rotterdam-Zuid: Rz. 3767 J. Bouman, 
Lepelaarsingel 147 B, Rotterdam-Z ; Rz. 3711 
Mej J P. Poelma, Bovendijk 121, Rotter
dam-N 

Afd. Soest: St 3887 J Brandsen, Evertsen-
straat 35, Amersfoort; St 3895 A. van Lok
horst, Sparrenlaan 5, Soest-Z , St. 3889 A C. E. 
de Ruyter, J Luyckenstraat 17, Amsterdam; 
St 3888 M J. Veenstra, Hoogstraat 20, Nijkerk. 

Afd Tiel: Tl. 3763 S Zijlstra, Lokstraat 4, 
Tiel 

Afd. Venlo: Vo 3730 J H Brummans, 
Leutherberg 91, Venlo; Vo. 3735 J. G Sassen, 
Merseloseweg 10, Venray 

Afd. Zeist: Zt 3747 E van Amersfoort, 2e 
Hogeweg 42, Zeist. 

Afd. Zwolle- Ze. 3776 G. Brand, Wolwever
straat 8 A, Zwolle; Ze. 3777 G Hammer, Bre-
derodestraat 11, Zwolle. 

Alle Candidaatleden, vermeld in het Februari
nummer van dit Maandblad, werden als lid 
aangenomen. Wij roepen hun een hartelijk wel
kom toe! 

ROTTERDAMSCHE PHILATELIS
TEN-VEREENIGING. Sea:.: G. C. 
Tops, Stadhoudersweg 89 D, Rotter
dam-C. Tel. 49340. 

Nieuwe leden: 231 J. L. Blansjaar, Tochc-
straat 17 b, Rotterdam-N. 1; 232 A. Bouwman, 
Mathenesserdijk 272 b, Rotterdam-W. 2; 253 J. 
Brasser, Lange HiUeweg 222 c, Rotterdam-2 2; 
272 Capt G J Bruin. 616 William Street, 
East Orange-NJ, U.SA.; 289 P. Demmers, 
Wolphaertsbocht 155, Rotterdam-Z. 1; 292 J. 
Erkelens, Schieweg 113 a, Rotterdam-C. 2; 293 
W. J. Hell, Weimansweg 15, Rotterdam-2. 2; 
304 J. van Leeuwen, Rochussenstraat 347 c, 
Rotterdam-W. 1. 307 Mevr E J Pols-Bosker, 
Nobelstraat 108 b, Rotterdam-C. 2; 309 W. 
Smit, Fransen v d. Puttestraat 13, Rotterdam-
C. 2, 324 J. Tuyt Jr , Verboomstraat 16 b, 
Rotterdam-Z. 1; 327 C. M. Vergalen, Hen-
drick Croesinckstraat 3, Rotterdam-Z 2, 342 
A. L de Vos, lependaal 93, Rotterdam-Z. 2; 
361 P. V Wiik V. Brievingh, Mijnsherenlaan 
419 d, Rotterdam-Z 1. 

Weer opgevoerdi 1500 J Kooyman, Vroesen-
laan 28 b, Rotterdam-C 2. 

Ledenvergadering: De eerstvolgende ledenver
gadering za! worden gehouden op Maandag 
23 Maart a.s. in de bovenzaal van Café-Restau-
rant „Du Nord", Bergweg 313 (ingang Berg-
singel 228) te Rotterdam Noord Zaal open 19 30 
uur, aanvang 20 uur. 

Gewone agenda, waaraan als extra punten zijn 

toegevoegd* Rapport van de Raad van Toezicht. 
Definitieve vaststelling van de Begroting voor 
1953 Verkiezing Raad van Toezicht (aan de 
beurt van aftreden is de heer B. Th Timmer
man) 

Bezichtiging van de kavels voor de veiling 
op Zaterdag 21 Maart a.s in ons clublokaal 
en voor de aanvang van de vergadering 

April-vergadering: De April-vergadering wordt 
gehouden op Maandag 27 April a s. in ,,Du 
Nord". 

Veiling ten bate van het Rampenfonds. De 
bijzondere veiling ten bate van het Nationaal 
Rampenfonds zal in de maand April worden 
gehouden Datum en plaats zullen per circulaire 
aan de leden worden bekend gemaakt. 

Komt allen in groten getale opdat deze vei
ling een succes wordel 

Clubmiddagen. De clubmiddagen worden ge
houden des Zaterdags van 15 tot 17.30 uur in 
de bovenzaal van Café-Restaurant „De Zon'*, 
Noordsinge! hoek Burg. Roosstraat te Rotter
dam 

Clubavonden in Rotterdam-Zuid. De club
avonden worden gehouden des Donderdags van 
19 30 tot 22 30 uur in Café „De Gunst", Briel-
selaan 192 te Rotterdam-Zuid 

Bestuursverkiezing Tijdens de jaarvergadering 
op 23 Februari werden de heren L A. Donker 
en F Vermeer bij acclamatie als bestuurslid 
herkozen De genoemde heren hebben deze be
noeming aanvaard 

Prijzen jaarverloting 1952. De prijslijsten van 
de )aarverloting 1952 liggen ter inzage bij de 
secretaris (telefoon 49340) en bi) de heer L J 
Luyendijk, Korhaanstraat 56 a, Rotterdam-Zuid 
(telefoon 79298) Op de ledenvergaderingen be
staat gelegenheid tot in ontvangst nemen van 
de prijzen 

EEN GOED VOORBEELD. 
De Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging 

heeft m haar op 23 Februari jl gehouden jaar
vergadering met spontane bijval van alle aan
wezige leden besloten ten behoeve van het 
RAMPENFONDS uit haar kas een bedrag van 
ƒ 500,— af te staan Bovendien zal van daar
toe door de leden afgestane postzegels een bui
tengewone veiling worden gehouden op 11 
April a s , waarvan de opbrengst geheel ten 
goede zal komen van vorengenoemd fonds Ook 
met-leden der vereniging zijn op deze veihng 
van harte welkom 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DE GLOBE". 
Secr. (algemene zaken): J. W. Vonk, 
Mesdaglaan 36, Arnhem. Tel. 26511. 
Ledensecr.: W. Dekker, Apeldoornse-
weg 3, Arnhem. Tel. 22649. 

Nieuw lid: A. Dingemans, KamiUelaan 45, 
Arnhem 

NEDERLANDSCHE PHILATELIS
TISCHE VEREENIGING „OP HOOP 
VAN ZEGELS" TE HAARLEM. 
Secr.: M. W. v. d. Koog, Leidsevaart-
weg 129, Heemstede. 

Nieuwe leden: 69 Mej M. G. A, H. Schuts, 
Dahhalaan 25, Aerdenhout; 63 A. H, Copini, 
Binnenweg 63, Heemstede, 

Bedankt per 1 Maart 1953: 5 J. Welsink; 
395 H Zwier, 425 H. C. Vermeulen; 637 H. D. 
Schlüter; 674 D. H G. ten Brinke. 

Algemene Vergadering: Donderdagavond 26 
Maart '53, Gebouw Cultura, Jansstraat 83, 
Haarlem 

Contributie 1953-54: Helpt de penningmeester 
door zo spoedig mogelijk het bedrag ad ƒ 5,— 
te storten op postrekening 245576 t n v. Pen-
mngm O H v Z , Haarlem. 

PHILATELISTEN VERENIGING 
„GRONINGEN". Secr.: J. C. Schef-
fer, de Ranitzstr. 11, Helpman, Gro
ningen. Tel. 20383. 

Nieuwe leden: 106 Mr C. S. Kooi, notaris, 
Burchtstraat A 254, Middelstum; 114 H. Haje-
ma. Hoofdweg 217, Paterswolde, 140 N J. Si-
bers, Noorderbinnensingel 135 b, Groningen. 

Candidaatlid: G, Bolhuis, Mecrweg 7, Over-
schild 

Overleden: F. v. d. Wijk, notaris, Zuidhorn. 
Vergaderingen: 23 Maart en 27 April. 

AMSTERDAMSE VERENIGING 
„DE PHILATELIST". Secr.: voorlo
pig: P. W. A. M. Wap, 2e Ooster
parkstraat 781, Amsterdam-Oost. 

In Memoriam. 
KLAAS BUITER 

Na een geduldig gedragen lijden over
leed op 22 Februari 1953 onze eerste 
secretaris, de heer K. Buiter, in de 
ouderdom van 66 jaar 

Reeds kort na zijn pensioenering werd 
hij ernstig ziek en slechts met een korte 
onderbreking is bij sindsdien aan zijn 
bed gekluisterd geweest 

Buiter was een eenvoudig man Een 
man van weinig woorden. Strikt eerlijk 
en rechtvaardig Zijn oordeel had groot 
gezag in onze vereniging 

In 1941 nam hij het secretariaat van 
onze vereniging op zich en wij, die hem 
van nabij hebben gekend, weten met 
welk een nauwgezetheid hij de werk
zaamheden, aan ieze functie verbonden, 
heeft verricht. 

Ook buiten onze vereniging had hij 
Zich in philatehstische kringen vele 
vrienden verworven Een gedegen phila
telist, die, zijn karakter eigen, met zijn 
kennis met te koop hep, doch die al
tijd bereid was zijn medeverzamelaars 
te helpen 

WIJ wisten dat de dag niet ver was, 
dat hij uit ons midden heen zou gaan. 
Zijn belangstelhng voor onze vereniging, 
het bondswerk en de philatehe in het 
algemeen, heeft hij tot zijn laatste da
gen bewaard 

Vriend Buiter, onze dank voor alles 
dat je voor onze vereniging hebt ge
daan Nog dikwijls za! je in onze her
innering zijn 

Rust in vrede. 
Het bestuur van de 

Amsterdamse Vereniging 
„De Philatelist". 

Ledenvergadering: Dinsdag 7 April 1953. Ruil-
avond. Dinsdag 21 April 1953. De bijeenkom
sten worden gehouden in café-rest „De Kroon", 
Rembrandtplein 17. Aanvang 19.30 uur; zaal 
open 19 00 uur. 

Nieuwe leden: Alle in het Februari-nummer 
van het Maandblad opgenomen candidaten zijn 
aangenomen 

Candidaatleden: 353 F. Oosterbaan, Archi-
medesplantsoen 15, Amsterdam-Oost, 354 Th. 
G N, Drisscher, Bunsenstraat 26, Amsterdam-
Oost. 

Wijzigen: 320 J. J de Groot, Bloemgracht 
80 I, wordt nr 352, 133 Mevr. C. M, A. Buhr-
V d Sloot, wordt. 133 G, G. A de Buhr, 
Rokin 40, Amsterdam-C ; 23 K. Buiter, wordt: 
23 H G. Buiter, Larixplein 9 a, Rotterdam-N.; 
455 H. Karman, wordt. 455 Mevr D. Balk, 
Graaf Bentincklaan 2, Ede 

Bedankt per 31-12-'53: 612 C. F. Muller. 
Afvoeren: 398 A, Gerritsen; 645 J Stallvord. 
Overleden: 23 K. Buiter; 925 J. M. Gosse. 
Door het openvallen van een plaats in het 

bestuur, worden de leden verzocht een opgave 
van candidaten voor een bestuursfunctie, onder 
bijvoeging van bereidverklaring, in te zenden 
vóór 1 April a.s. aan het voorlopig secretariaat. 

LEIDSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS TE 
LEIDEN. Secr." G. M. Minnema, 
Boerhavelaan 41, Leiden. 

Vergadering op Woensda»; 25 Maart 1953 
's avonds 8 uur precies in de bovenzaal van 
café-rest. „De Kleine Burcht", Nieuwe Rijn 19, 
Leiden. 
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Gewone agenda, verder bezichtiging van een 
verzameling e.t. lezing of hersengymnastiek. 
Vervolgens veiling ten bate van het Rampen
fonds. 

Alle leden hebben wel zegels die zij ten bate 
van de slachtoffers af willen staan; de heer 
W. J. van Doorn, Lorentzkade 19. verwacht 
vele toezendingen van kavels. Efchter geen ka
vels beneden een cataloguswaarde van een gul
den als *t u belieft. 

Nieuwe leden: De cand.leden, genoemd in het 
Febr.nummer. 

Volgende vergaderingen: iedere 4de Woensdag 
van de maand in „De Kleine Burcht**, Nieuwe 
Rijn 19. 

Volgende beurs- en ruilavonden: iedere 2de 
Woensdag van de maand ïn de bovenzaal 
Chem. School, Rapenburg 30. 

Jeugdafd.: iedere 2de Dinsdag van de maand 
in het V.C.F.-Huis, Gerecht 10. 

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

Bijeenkomsten: Maandag 13 April Beursavond; 
Maandag 20 April Ledenvergadering. Beide om 
20.00 uur in Restaurant „In de Gouwe Poort". 

Candidaatïid: 159 A. H. F. Zeguers, Kon, 
Emmaplein 10, Maastricht. 

POSTZEGELVERENIGING „HEL
DER". Secr.: L. M. F. Ruder, Soem-
bastraat 35, tel. K 2230-3294, Den 
Helder. 

Nieuwe leden: D. Zuldewind, Cronjéstraat 26, 
Den Helder; J. Visser, Joubertstraat 64, Den 
Helder. 

Leden, die nog niet hun lot ïn de rondzending 
hebben omgezet in zegels, kunnen alsnog een 
prijs ontvangen uit het stock van de vereni
ging. Zij dienen zich daartoe te wenden tot de 
heer Muts, Javastraat 139. 

De leden worden nogmaals dringend verzocht 
hun contributie tijdig te willen voldoen. Zoveel 
mogelijk bij vooruitbetaling, hetzij per maand, 
per drie maanden, per half jaar of per jaar. 
Door overschrijving op postrekening 335511 ten 
name van de penningmeester P.V.H, kan deze 
contributie ook worden voldaan. 

POSTZEGELVERENIGING „HEER
LEN". Secr.: C. v. Dishoeck, Hinde
straat 24, Heerlerheide. 

Bedankt; 8 M. van den Hoven. 
Rondzendverkeer: Het rondzendverkeer is 

overgenomen door de secretaris (adres zie bo
ven). Voor inzendingen en afrekeningen voort
aan genoemd adres. 

Contributie: De leden worden verzocht de 
contributie vóór 15 April e.k. te willen storten 
op giro nr. 481641. Na deze datum volgt dispo
sitie. 

Bijeenkomsten: Eerstvolgende bijeenkomst Dins
dag 7 April e.k. 

PHILATELISTENVERENIGING 
„AMERSFOORT". Secr.: P. E. Bos, 
Voltastraat 27, Amersfoort. Tel. 5551. 

Overleden: J. de Rek, Soest. 
Nieuwe leden: M. P. Bergers, Grebbestraat 2, 

Amersfoort; F. Elsman, Koppelweg 96, Amers
foort; A. Kramer, Goudsbloemstraat 51, Amers
foort. 

Eerstvolgende bijeenkomst op Dinsdag 24 
Maart 1953 des avonds te kwart over acht in 
de benedenachterzaal van Hotel „Monopole**, 
Stationsplein te Amersfoort. 

POSTZEGELVERENIGING „HIL
VERSUM EN OMSTREKEN". Secr.: 
Mr G. W. van Stapele, Paulus Pot
terlaan 10, Hilversum. 

Bedankt als lid: 264 J. J. Reijenga, 385 J. B. 
Nieuw lid: 490 K. van Vizee. 

Blijenburgh, Kamerlingh Onnesweg 486, Hilver
sum. 

Geroyeerd: 439 W. Ros, Stadhouderslaan 23, 
Hilversum. 

Onze Maart-vergadering wordt gehouden op 
Woensdag 18 Maart a.s. in de bovenzaal van 
de Openbare Leeszaal aan de 's Gravelandseweg 
alhier. Aanvang der vergadering 19.30 uur 
precies. 

's-HERTOGENBOSSCHE VERENI
GING VAN POSTZEGELVERZA
MELAARS. Secr.: N. Ph. Glaude-
mans, Jan Steenstr. 17, *s-Hertogen-
bosch. 

Vergadering: Op Woensdag 18 Maart 1953 in 
Hotel ,,De Postzegel** te *s-Hertogenbosch. Tij
dens deze bijeenkomst zal een voor Philatelisten 
interessante film worden vertoond. 

Voor een door de vereniging te houden vei
ling ten bate van het „Rampenfonds'* zoals be
doeld in het Februari-nummer van het Maand
blad (blz. 46 — „Watersnood 1953, Rampen
fonds en Philatelie" — sub 1) worden kavels 
gaarne zo spoedig mogelijk tegemoet gezien. 
Deze kunnen worden gezonden aan de heer 
J. A. P. C. V. d. Bergh, Fred. Hendriklaan 143 
te *s-Hertogenbosch. 

Degenen, die in het bezit wensen te komen 
van een Luchtpost-catalogus van Nederland en 
O.G. ad ƒ 1,50 (eveneens ten bate van het 
Rampenfonds) en hun wens daartoe nog niet op 
de Februari-vergadering te kennen hebben ge
geven, kunnen dit opgeven aan de secretaris. 

Nieuwe leden: De candïdaatleden genoemd in 
het vorige nummer. 

Candïdaatleden: A. van Beeis, Gasthuisstr. 6, 
Hedel; M, v. d. Heijden, Kastanjeweg 2, Uden; 
G. Koelman, Pieter Breugelstr, 54, *s-Hertogen-
bosch; Mej. M. M. Ph. Maas, Strijpsestr. 184, 
Eindhoven; M. H. Schrader, Zwaluwstr. 25, Oss. 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „GOUDA". Secr.: 
D. Palsgraaf Jz., Vossenburchkade 
117, Gouda. 

Vergadering, veiling en beursavond op Maan
dag 23 Maart 1953, te 20.00 uur in Restaurant 
,,de Kroon", aan de Kleiweg te Gouda. 

Nieuwe leden; R. Toxopeus, Ie Ebbingestraat 
19, Kampen; W. de Wit, Prins Hendrikstraat 
31a, Gouda. 

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

Nieuw lid: 18 P. Koomen, Kastanjestraat 33, 
Haarlem. 

Candïdaatleden: G. K. Hirs, Middenduiner
weg 38, Santpoort; C. de Graaff, Zaanenstraat 
39, Haarlem. 

Bedankt: 80 C. Luttik; 16 A. Molenaars; 25 
S. M. Nieman. 

NIEUWE PHILATELISTEN VER
ENIGING N.P.V., GRONINGEN. 
Secr.: J. H. Frerks, Kerslaan 10, 
Hoogezand. 

Vergadering op Donderdag 26 Maart a.s., des 
avonds 8 uur, in café-rest. „Suisse" te Gro
ningen. Aller opkomst gewenst. Grote Jaar-
verloting, 

VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DE PHILATE
LIST", GELEEN. Secr.: C. D. C. 
Weverling, Kwikstaartstraat 14 
Geleen. 

Onze jaarvergadering wordt dit jaar niet zo
als gebruikelijk in Maart gehouden, doch in 
April. In verband met het feit dat de eerste 
Zondag in die maand Paaszondag Is, werd voor 
de jaarvergadering Zondag 12 April vastgesteld, 
bekende ti)d, 10 uur, in de bovenzaal van Hotel 
Riche, Rijksweg Z. 1 te Geleen. 

Mogen wi] de leden verder verzoeken zo 
spoedig mogelijk voor het overmaken van de 
contributie 1953/54 zorg te dragen? U heeft een 
maand de tijd, daarna worden de kwitanties 
uitgeschreven. Adres van onze penningmeester: 
W. Poeth, Beekhovenstraat 83, Geleen, giro
rekening nr. 485515. Contributie ƒ 5,—, 

T" 

Bedankt: J. A. Gehlen, Geleen; H. J. Her
mans, Schinnen. 

SPORTVERENIGING „SHELL". 
Secr.: N. J. van Deyck, Corn. 
Trooststraat 621, Amsterdam-Z. 

Nieuwe leden: Ed. Dijt, Stadionweg 128, Am
sterdam-Zuid; R, M. van Driel, Leidsestr. 33, 
Haarlem. 

Bedankt: B. J. Kleene, Amsterdam-C. 

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

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

Wijziging bestuursfuncties: Vice-Voorzitter: 
P. Th. v.̂  d. Heyden, Nie. Beetsstraat 2, Eind
hoven; Directeur Rondzendingen: B. A. M. J, 
T. d. Velden, Gestelsestraat 68, Eindhoven; 
Commissaris. Mevr. E. G. Korver, Valkens-
waardseweg 31, Aalst (N.Br.). De overige zijn 
ongewijzigd, 

Geroijeerd wegens wanbetaling: K. W. Bis
dom, Anna v. Burenlaan 7, Oegstgeest; L, J. 
Vermey, Kummenadestraat 26, Geleen. 

Nieuwe leden: W, Spies, Oranjestraat D 30, 
Best; C. v. d. Bos, Kievitstraat 6a, Geldrop. 

Bedankt! P. Ramakers, Eindhoven. 

POSTZEGELVERENIGING BRUNS-
SUM-HOENSBROEK. Secr.: P. v. d. 
Scheer. Hommerterweg 33, Amsten-
rade (L.) 

Opnieuw lid geworden: Ir C, Berding, Pr. 
Hendriklaan, Brunssum. 

Afgeschreven: J. Nortier, Brunssum. 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „Z.Z.Z." Secr.: 
N. J. Steijn, Bosjesstr. 8, Koog aan 
de Zaan. 

Vergadering op Donderdag 26 Maart a.s., des 
avonds 8 uur in „de Posthoorn" te Zaandam, 
Stationsstraat. 

Nieuwe leden: 89 Dis. K. C. Booij, Vermeer
straat 2, Zaandam; 172 W, T. Busch, Zuiddijk 
30, Zaandam; 144 J. Buter, Ged. Gracht 13, 
Zaandam; 204 C. Woudt, Voltastraat 15, Wor-
merveer. 

De veiling, welke gehouden werd op de ver
gadering van 26 Februari jl. bracht ƒ 170,— op. 
Dit gehele bedrag Is overgeschreven op de post
rekening van het N.R.F. De 119 kavels waren 
voor dit doel door de leden bijeengebracht, 
zonder enige kosten ter tafel gebracht en geveild. 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „TILBURG". 
Secr.esse: Mevr. T. Boender-van 
Bommel, Ringbaan Oost 333, Til
burg. 

Nieuwe leden: Th. Esser, Roelof f v. Dalen
straat 11, Dongen; C. Mols, Emmastraat 77^ 
Dongen; A. Melis, Stadstraat 40, Tilburg. 

NED. VER. VAN POSTSTUKKEN
EN POSTSTEMPELSVERZAME
LAARS. Secr.: Ir Fr. Blom, Ant. 
Heinsiusstraat 31, Den Haag. 

Vergadering op Zondag 29 Maart 1953 te Am
sterdam. Agenda in eerstvolgende Postzak. 

Nieuwe leden: 264 K. F. H. Huiser, Schie-
broeksesinget 1, Rotterdam-N. 2; 148 H. Smit, 
Vossenlaan 301, Nijmegen. 

POSTZEGELVERENIGING „VLIS-
SINGEN". Secr.: G. K. de Waardt, 
Nieuwstraat 37, Middelburg. Tel. 
no. 3017. 

Nieuw lid: H. Overman, Kornoeljelaan 1, 
Middelburg. 

(Vervolg op pag. 78) 
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De technische gegevens van deze serie zijn dezelfde 
als die van de vorige. Daar het drukken van alle post
zegels ineens niet mogelijk is, zullen deze successieve
lijk aan de postkantoren toegezonden worden. 

Voor de postkantoren geldt, dat zolang nog oude 
postzegels in voorraad zijn, zegels met dezelfde waarde 
van de nieuwe serie slechts aan verzamelaars verkocht 
zullen mogen worden. 

Als eersteling in de nieuwe se
rie verscheen de 30 sen rood, zie 
afbeelding, etsingno. 70, oplaag
letter A. Ook deze zegels zijn 
weer in de bekende dubbelvellen 
gedrukt. 

Dat deze zegels — waarbij diverse nieuwe waarden-
— nodig zijn, blijkt wel uit onderstaand nieuw tarief, 
welke een schril beeld geeft van de steeds verder gaan
de ontwaarding van de Rupia: 

POSTTARIEF WIJZIGINGEN. 
Soort zending 

Brieven 
(buitenland) 
Briefkaarten 

Documenten 
Documenten 
Gedrukte monsters 
Gedrukte monsters 
Drukwerk 
(Nieuwsbladen) 
Braille 
Pakjes 
Fotozendingen 

Dozen 

Postwissels 

EXPRESSE-
STUKKEN 

Gewicht 

eerste 20 gr. 

Oud 
tarief 

20 
per volgende 20 gr 20 
per stuk 
(frankeerwaarde) 
per 50 gr. 
met een min. van 
per 50 gr. 
met een min. van 
per 1000 gr. 

per 50 gr. 
per 20 gr. 
elke volgende 
20 gr. 
per 50 gr. 
met minimum van 
minimum 
vermeerderd met 
% % van 't bedrag 

voor stukken 
voor postpaketten 

10 
7% 

35 
7 l ^ 

15 
2?? 

2 
5 

15 

10 
16 
80 
25 

Nieuw 
tarief 

75 
45 

45 
15 
75 
lö 
30 

7y2 

7% 
30 
60 

40 
60 

300 
75 

ongewijzigd 

75 
300 

225 
300 

In verband met de bezwaren daartoe van het devie
zen-instituut is het postpakketverkeer met het buiten
land nog niet hervat, behalve met Nederland, Suriname 
en de Nederlandse Antillen. 

Oud Tarief t/m 1 kg t/m 3 kg t/m 5 kg 
Rechten voor R.1 1,10 1,30 1,50 
Zeevervoer 1,60 2,30 3,— 
Rechten Nederland 0,20 0,25 0,30 

Totaal 2,95 3,65 4,80 
Wordt thans 11,— 14,50 18,— 

Voor Suriname en de Nederlandse Antillen kwam 
hier nog resp. bij ƒ 0,85, ƒ 1,30 en ƒ 1,40 en thans 
ƒ 3,25, ƒ 4,95 en ƒ 6,20. 
Dus 3,80 4,95 6,20 
Thans 14,25 18,50 23,25 

TEMPELSERIE. 
Aanvulling overzicht Februari-nummer blz. 33. De 

belangrijkste aanvulling welke nog nodig is betreft 
de 30 et. met overdruk RIS, tanding 12Vi, waarvan 
etsingnummer onbekend is. 

Verder is door veler medewerking, waarvoor onze 
hartelijke dank, de lijst zo goed als compleet en pu
bliceren wij deze nu hierbij nogmaals, maar geheel 
herzien en bijgewerkt, waarin ter completering thans 
ook de Rupia-waarden zijn opgenomen. 

— = bestaat niet. 
? = etsingnummer en oplageletter onbekend. 

Cflfertype: 
onoverdrukt overdruk RIS 

waarde: kleur: IIV2 121/2 11% 121/2 
1 sen grijs A9 A9 A9 — 
2 „ magente . . A8 A8 A8 A8 
21/2 „ olijf Al Al Al Al 
3 „ karmijn . . . A5 A5 A5 A5 
4 „ groen — A6 A6 A6 
5 „ blauw A3 A3 A3 — 
7% „ donkergroen A4 A4 — A4 

10 „ paars A7 A7 A7 A7 
12% „ rood B27 B27 & A2 — B27 

Tempeltype: 
15 sen karmijn A12 A12 — — 
20 „ grijs A21 A21 A21 — 
25 „ blauw A15 A15 A15 A15 
30 „ rood A16 A16 AIO ? 
40 „ groen A14 A14 A14 A14 
45 „ lila A17 A17 A17 — 
50 „ bruin A18 A18 A18 — 
60 „ sepia A19 A19 A19 — 
80 „ karmijn A20 A20 A20 A20 

1 Rupia paars — A13 — A13 
2 „ groen — A22 — A22 
3 „ lila — A23 — A23 
5 „ bruin — A24 — A24 

10 „ grijs — A25 — A25 
25 „ roodbruin — A26 — A26 

A. J. UYLEN. 

STEMPELS 
NEDERLAND. 

Watersnood-gebied. 
Enige lezers gaven reeds gevolg aan onze oproep in 

het vorige nummer, hoewel ons tot dusver slechts één 
eigenlijk noodstempel gemeld werd, nl. een rubber 
langstempel PIERSHIL, in paarse inkt afgedrukt. 

Voorts toonde de heer H. G. v. d. Berg te Arnhem 
ons een enveloppe, op 6 Febr. zonder postzegel, doch 
met door de afzender geschreven vermelding: „Nood-
gebied Ooltgensplaat", vandaar verzonden met schip
pers e.d. en verder voorzien van het normale post
stempel Dinteloord dd. 7 Febr. 

De heer F. Weeda te Heerlen zond ons een eveneens 
ongefrankeerde briefkaart met rood dubbelringstem-
pel „Het Nederlandsche Roode Kruis/Afd. Rotter
dam", die tot en met 4 Februari aldus door geëvacu-
eerden uit de Ahoy-hal verzonden konden worden; 
vanaf 4 Februari 's middags konden slechts gefran
keerde poststukken verzonden worden. 

Een andere lezer verstrekte ons een uitvoerige op
gave van vele uit het rampgebied ontvangen poststuk
ken, waarvan de volgende o.i. vermeldenswaard zijn: 
Brieven uit Den Bommel dd. 13 Febr., Nieuw Lekker-
land dd. 4 Febr. en Ooltgensplaat dd. 6 Febr. kwamen 
zonder poststempel te Rotterdam aan. 

Brieven uit Rotterdam naar Nieuwerkerk (Zl.) dd. 
4 Februari kwamen retour met rood of blauw steippel 
„Niet bereikbaar". 
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Tenslotte zij nog vermeld, dat in het Alg. Handels
blad van 7 Febr. een bericht voorkwam over een eva-
cuatiekamp in de Legerplaats bij Ossendrecht, waar 
speciaal voor de geëvacueerden een tijdelijk postkan
toor gevestigd was, doch bij navrage bleek dit wegens 
vertrek der geëvacueerden naar elders op 9 Februari 
alweer te zijn opgeheven. Vermoedelijk zal de aldaar 
geposte correspondentie wel op een dichtbijgelegen 
kantoor gestempeld zijn. 

Opgaven van eventueel verder nog gevonden nood-
stempels zien wij gaarne tegemoet (Adres: A. v. d. 
Willigen, Laan van Poot 194, Den Haag). 

Gelegenheidsstempels. 
Met het oog op het goede doel 

en in het belang van de vele ge
gadigden heeft de P.T.T. een 
loopje genomen met onze „Eer
ste dag-ziekte", want de speciale 
enveloppen voor het watersnood
zegel, waarop men bovenstaand 
stempel „eerste dag van uitgif
te" kon krijgen werden een 
gehele week, dus tot en met 17 

Februari geaccepteerd! De belangstelling was dan ook 
overweldigend, want volgens courantenberichten moest 
de eerste oplage van 25.000 stuks enige malen her
drukt worden, tot uiteindelijk 135.000 stuks verkocht 
zijn (ä 50 et per stuk). 

Dienstorder H. 121 van 11 Februari meldt verder 
nog, dat van 10 Febr. t/m 10 Maart beide autopostkan
toren, die ook bij de verkoop van kinderzegels e.d. 
ingeschakeld worden, een tournee door Nederland 
maakten. Door de Ned. Spoorwegen werd daartoe gra
tis een als postkantoor ingerichte autobus beschikbaar 
gesteld. De routes van de beide kantoren waren: 

Machinestempels. 

'Gkïffa^' 

+HELP NuT 
GIRO 9 5^5 
NATIONAAL 

RAMPENFONDS 

In record-tempo werd een nieuwe vlag met een 
opwekking tot steun der watersnoodslachtoffers in de 
voornaamste stempelmachines geplaatst: wij zagen 
de vlag met: „Help nu! Giro 9575 Nationaal Rampen
fonds" reeds op 5 Februari in stempelmachines van 
Amsterdam CS., Eindhoven en Rotterdam CS. ver
schijnen, terwijl 's-Gravenhage op 6 Februari volgde 
en ook het Centraal Postgirokantoor deze enkele dagen 
(wij zagen 11 en 12 Februari) gebruikte. * 

KOOP 
WATERSNOOD-
POSTZEGELSl 

Een tweede vlag met aanbeveling: „Koop Waters
nood-Postzegels!" kwam op 11 Februari te 's-Graven
hage en Rotterdam C S . en op 12 Februari te Amster
dam CS. in gebruik. 

^ ^ e ^ 
Ö 2 7 « I £ ^ 
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PTT 
Autopostkantoor 

's-Gravenhage 
's-Gravenhage 
Leiden 
Haarlem 
Alkmaar 
Sneek 
Heerenveen 
Groningen 
Meppel 
Zwolle 
Kampen 
Harderwijk 
Utrecht 
Nijmegen 
Roermond 
Maastricht 
Tilburg 
Bergen op Zoom 
Roosendaal 
Breda 
Gouda 
Delft 
Schiedam 
Rotterdam 
Rotterdam 

Ned. Sp. 
Autopostkantoor 

's-Gravenhage 
's-Hertogenbosch 
Eindhoven 
Weert 
Heerlen 
Venlo 
Arnhem 
Wageningen 
Ede 
Apeldoorn 
Deventer 
Zutphen 
Winterswijk 
Enschede 
Hengelo (Cv.) 
Almelo 
Assen 
Leeuwarden 
Harlingen 
Zaandam 
Hilversum 
Baarn 
Amersfoort 
Amsterdam 
Amsterdam 

Tenslotte kwam op 27 Februari nog in gebruik de 
aansporing: „Doe Mee! Bescherming Bevolking" te 
Amsterdam CS., 's-Gravenhage en Rotterdam (hier 
zonder C.S., dus blijkbaar op het hoofdkantoor Cool-
singel gebruikt). 

In Amsterdam werd de reeds eerder gemelde vlag 
der bloemententoonstelling „Flora" verplaatst van het 
CS. naar het Hoofdkantoor, ingaande 27 Februari. 
Nieuwjaarsstempels. 

De heer H. Verschuur te Alphen a/d Rijn toonde ons 
nog een paarse afdruk van een rubber langstempel 
NIEUWVEEN, tijdens de nieuwjaarsdrukte voor visite
kaartjes gebruikt. 
Typenraderstempels. 
1 Januari 1953. Opgeheven: Postagentschap IJmuiden-
Zeeweg. 
1 Maart 1953. Gevestigd: Postagentschap Hilversum-
Radiostraat. 
Frankeermachines. 

Dienstorder H. 124 van 11 Februari meldt, dat de 
levering en het onderhoud van alle Hasler-frankeer-
machines (Zwitsers fabrikaat) voortaan zal geschieden 
door Zarli Mechanische Calculatie- en Controleappa
raten N.V. te 's-Gravenhage; tot dusver geschiedde dit 
voor vroeger geleverde machines nog door de Ned. 
Hasler Maatschappij N.V. A. van der Willigen. 

Alléén watersnoodpostzegels waren verkrijgbaar en 
uitsluitend de daarmee gefrankeerde brieven werden 
aangenomen en dan voorzien van de reeds eerder ge
bruikte en hier vermelde stempels „Autopostkantoor". 

Watersnoodzegels verkrijgbaar 
t/m 31 Maart a.s. 
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LUCHTPOST 
DUITSLAND. 

Verongelukte luchtpost 1 October 1938. 
In Juli van het vorig jaar werden op 2 verschillen

de data, nl. op 14 en 26 Juli, op de gletscher Cengalo 
in Zwitserland, poststukken gevonden, die met het 
Duitse vliegtuig, dat op 1 October 1938 van Frankfurt 
(Main) naar Milaan vertrok, werden verzonden en 
welk vliegtuig niet ter bestemming is aangekomen. 

Hierbij waren ook vanuit Nederland verzonden post
stukken en kortgeleden ontvingen wij van de heer 
J. W. van Woensel Kooy enige beschadigde brieven 
ter inzage. De' stukken waren door de Nederlandse 
P.T.T. aan de afzenders teruggezonden met een bege
leidend schrijven van de volgende inhoud: 

„Op 14 Juli en daarna nog eens op 26 Juli jl. is op 
de gletscher Cengalo (Kanton Graubünden, Zwitser
land) een aantal Nederlandse poststukken gevonden, 
die moeten zijn vervoerd met het op 1 October 1938 
van Frankfurt (Main) naar Milaan vertrokken Duitse 
vliegtuig, dat niet op zijn bestemming is aangekomen. 

Tussen bedoelde poststukken werd bijgevoegde cor
respondentie aangetroffen, welke EIND SEPTEMBER 
1938 door U ter post werd bezorgd. 

Aangezien de verzending aan geadresseerden thans 
n.d.m. geen zin meer heeft, heb ik gemeend goed te 
doen, deze correspondentie aan U terug te geven. 

De Hoofddirecteur Posterijen, 
(w.g.) Hofman. 

Deze brief was gedateerd Den Haag, 26 Augustus, 
1952. 

De „Crash-covers" waren afgestempeld Utrecht-
Station 30/9.38 en waren voor Rome bestemd. 

en de zijkleppen verbreed van 17,3 tot 
19 mm. 

Fidji-Eilanden. Luchtpostbrief 7 P. bruinviolet met 
vierregelige bemerking: If anything.. 

Guiana (Brits-). Luchtpostbrief 6 c. blauw en 12 c. 
oranje thans ook met afbeeldingen 
(private?) op de achterzijde. 

Vatikaanstad. Luchtpostbrief, kleurwijziging 80 Lire, 
blauw, kleinere ingedrukte zegel St. 
Pieterskerk (zonder vliegtuig), 17% X 
21% mm i.p.v. 20X25% mm. 

J. DELLENBAG. 

POSTSTUKKEN 
BUITENLAND. 

België. 
Het aantal Publibel-kaarten, dat op de nieuwe 1,20 

fr-kaarten is verschenen, is nu reeds 45. Het hoogst 
bereikte nummer is 1173, maar 7 tussenliggende num
mers zijn niet uitgegeven, nl.: 1125, 1130, 1131, 1132, 
1133, 1134 en 1135. 

De heer Scherpenberg, aan wie ik al deze gegevens 
te danken heb, meldt mij als enig hem bekende tekst 
nr 1140 Cévé, op een Vlaamse kaart. 

De opdrukkaarten, die ik in het Februarinummer 
kon vermelden, zijn echter óók met publibels versche
nen, met een lagere nummering, en behoorden dus 
eigenlijk vóór de 1,20 fr-kaarten genoemd te worden. 
Daar ik echter de 1,20 fr reeds aankondigde, ben ik 
er ook ditmaal mede begonnen. 

Er zijn 9 Vlaamse kaarten verschenen, nl. de num
mers: 1002, 1033, 1059, 1064, 1096, 1104, 1105, 1110 en 
1119, en 1 Franse, nl. 1068. 

Ü.S.A. 
Rectificatie. 

In ons Februari-nummer zijn onder „Helicopter-
post" 2 drukfoutjes geslopen; op blz. 35 staat in de 
rechter kolom bij de terugvluchten van Port Chester 
en Greenwich naar New York als vertrekdatum voor 
beide plaatsen aangegeven Dec. 18 '52 10 am., dit moet 
echter voor beide genoemde plaatsen zijn 9 am. De 
daarboven staande aankomsturen voor de heenvlucht 
van New York naar Port Chester en Greenwich blij
ven dus onveranderd 10 am. 
Helicopterpost. 

Op 23 Januari jl. werd helicopterpost vervoerd van 
Fontana naar San Bernardino; de stukken dragen geen 
spec, afstempeling, maar zijn op de linkerhelft voor
zien van een groot vierkant wit vignet met tekening 
in rode kleur en letters in blauwe kleur: „Dedication/ 
Fontana Heliport/afbeelding helicopter „Los Angeles 
Airways"/Fontana, California/Cachet by Jack Knight/ 
Airmail Society". VS. Fontana, Calif. Jan. 23, 12 M, 
1953 en AS. San Bernardino, Calif. Jan. 23, 1 pm. 1953. 

smtem liisS 

2712.8 

LUCHTPOSTBLADEN. 
Abessinië. 

Duitsland. 

Luchtpostbrief met ingedrukt zegel 
25 c. violet (Negus en berglandschap, 
Zoguala); papier met watermerk: Im
perial air mail. 
WEST BERLIJN. Luchtpostbrief met 
ingedrukt zegel 60 (pf) bruin, Havel-
meer-landschap, met toegevoegde be
merking „DRITTER FALZ" en lijnen; 
bovenklep verkleind van 30 tot 14 mm 
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Denemarken. 

ipAiié^-a 

Japan. 
Door de vriendelijkheid van de heer Traanberg 

kwam ik in het bezit van 2 nieuwe Japanse kaarten, 
een 4 yen, bruin met als zegelbeéld een vliegende 
kraanvogel en zon, en een nieuwjaarskaart, tevens lot 
in de loterij (!) van 4 + 1 yen, rood, zegelindruk prui-
menbloesem. 
Frankrük. 

Intussen blijkt de 18 fr-kaart, rood op geel, type 
Gandon, reeds in October 1951 verschenen te zijn! Het 
is mij onbegrijpelijk, dat dit door alle lezers en cor
respondenten over het hoofd is gezien! 

Dr E. A. M. Speijer. 

NIEUWE UITGIFTEN 
Diverse postzegels werden ons ter reproductie af

gestaan door de postzegelhandel K. Beunder, School
straat 27 te Krimpen aan de Lek. 

EUROPA. 
Andorra . 

8 Januari 1953. Aanvullingswaardcn koerserende serie: 
5 c. oranje, edelweiss 
10 c. blauw, ld. 
25 c. oranjegeel, mannenkop. 
4 P. blauw, landkaart . 

België. 
16 Febi . 1953 Walthère Dewé (zie vorige nummer blz. 41). Raster

diepdruk in vellen van 50 zegels. Frankeergeldig tot 30 Sept. 1954, 
2 fr. + 1 fi . bordeauxrood, por t re t en monument te Thier-^-Liège. 

De in ons vorige nummer aangekondigde serie postzegels uit te geven 
ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Josephine Chai lotte met 
prins Jean van Luxemburg, zal ten bate van de Watersnood in België 
in afwijking van de eerste voornemens, met toeslag verschijnen in de 
waarden 80 c + 20 c; 1,20 f i . + 30 c; 2 fr - f 50 c; 2,50 fr + 50 c; 
4 fr. + i fr. en 5 fr. + 2 fr., zijnde een totaal van 20 fr. 

In Mei a.s. zal de jaarlijkse culturele serie postzegels verschijnen, welke 
dit jaar gewijd zal zijn aan de Bagijnenhof te Brugge. 

Voor ts ontvingen we de oplagecijfers van enige vorige uitgiften, n l , : 
Politieke gevangenen, Breendonk 1951 (Yv. 860/62), 
opl. resp. 194.015; 110.123 en 99 679 stuks 
Medische Stichting Kon. Ehsabeth 1951 (Yv. 863/67), 
opl resp. 149.784; 218.618; 93.221; 95 884 en 87.070 stuks. 
T.B.C, bestrijding 1951 (Yv. 868/75), 
opl . resp 863 305; 311080; 289 229; 283.365; 356.628, 115.442i 135.390 
en 103.682 stuks. 
Kardinaal v. Roey 1952 (Yv. 876/78), 
opl . resp. 2.084.326, 190.133 en 131.147 s tuks, 
opl. miniatuurvelletje 40.000 stuks. 
Postmeesters 1952, 
opl . resp. 2.052 747; 48.489.769; 2.390.139; 1.218.188; 2,177.479; 5.938.064; 
815.345; 594.266; 615.403; 429.456; 215.521 en 66.474 stuks. 
Dubbelzegeh culturele uitgave 1952» 
opl 60 000 series. 

Bulgarije. 
Febr jl. Serie zegels gewijd aan de volkskunst van di t land, zegelformaat 
resp. 22 X 27 en 27 X 22 mm. 

44 et . donkerbruin 
80 et. helderblauw 
1 L. donker violetblauw 
4 L. wijniood 

2 et . sepia 
8 et . groen 

12 et. bruin 
16 et wijnrood 
28 et. donkerolijf 

21 Febr. 1953. Hulp aan Neder
land; opdiuk NL + 10 m zwart 
op 30 ore, rood por t re t van 
Kon. Fredenk IX. 
26 Maart 1953. Zegel met toe
slag ten bate van het culturele 
werk ten behoeve van de Giens-
bond. Afbeelding van de ge
denksteen te Skamlingsbanken." 
Ontwerp van het zegel van 
Viggo Bang, giavering van Bent 
Jacobsen. Afmeting IVi maal 

gewoon zegel, d ruk in vellen van 50 zegels; tanding 12'/i 30 + 5 ore, 
rood , gedenknaald. 

Duitsland. 

West Berlijn. 

24 Jan. 1953. Veivolg beroemde Berlijnse personen: 
5 (pf) blauw, O t to Lilienthai (1848—1896), luchtvaartpionier; 
15 (pf) violet, Rudolf Virchow (1821—1902), patholoog en anthropoloog; 
30 (pf) purper , Max Planck (1858—1947), natuurkundige (Nobelprijs 1918). 

Alle zegels ontwerp van Goldammer , gravering Ie en 3e zegel van 
Leon Schnell, 2e zegel van Gerhard Schulz. Plaatdruk van de Bonds-
drukkerij te Berlijn 

DEUTSCHE 

m wi mmm'ww'ß'm'^9 9wwmi0imn99mmm9WWmm 

mhm.tnr 

Demociatische Republiek. 

3 Jan. 1953. 2 Mk, b ru in iood , nieuw por t re t van pres. Pïeck. 
15 jan . 1953 1 Mk. olijfgroen, idem. 

Engeland. 

De kroningsserie zal bestaan uit de volgende waarden: 2'/i d (binnenl. 
po r to ) ; 4 d. (buitenl. p o r t o ) ; 1 sh 3d en 1 ;sh 6 d (luchtpost). 

Frankrijk. 

Eind Febr. j l . werd het Poitzegel verwacht van 100 fr, heldei groen. 
H Maait 1953. Dag van de Postzegel Ï953. (14 en 15 Maart) 12 fr. 4-
3 fr. por t re t van d'Argenson, opperintendant-gcneraal van de posterijen 
onder Lodewijk XV; kleur blauw ^̂  

Finland. 

mm^m^w^ 
17 Jan . 1953. 100 jaar drankbestrijding. 25 Mk. 
ul tramari jn, jonge man en vrouw tezamen een 
fakkel heffende. 

Hongarije. 

18 Febr. 1953 10-jaiige herdenking van de verdediging van Stalingrad. 
40 f. rood, tank, landkaart en vlag. 
60 f. grijsbrum, soldaat, landkaart , vlaggen en ster. 
Ook voor deze zegels verscheen een officiële f-d-omslag. 

Ierland. 

9 Febi. 1953. An Tóstal (Ierland thuis) . Herdenking v*n An Tóstal , 
dat dit jaar wordt gehouden van 5-26 April . Ontwerp van Fergus 
O 'Ryan , A . N . C A . Beide zegels in gelijke rekening, langwerpig liggend 
formaat (2 maal gewoon zegel): 
2Vï d. groen, embleem van An Tóstal en Ierse harp . 
1 sh. 4 d, blauw, idem. 
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Italië. 

Eind Februari jl. herdenking van de schilder 
Antonello da Messina {geb. ± 1444 te Messina, 
overl. ± 1493 te Venetië). Het zegel geeft een 
afbeelding van zijn zelfportret, welk schilderij 
zich in de Nationaal Galerij te Londen bevindt, 
en verscheen ter gelegenheid van een tentoon
stelling van zijn werk alsmede van andere schil
ders der 15e eeuw. 
25 L. Bordeauxrood, port re t . 

Monaco, 

23 Febr. 1953. Herdenking deelneming aan de Olympische Spelen te 
Helsinki. Zij blijken te zijn: 

1 fr. voilet en roodlila, basketbal; 
2 fr. groen en groenblauw, voetbal ; 
3 fr. blauw en l ichtblauw, zeilen; 
5 fr. zwartbruin en groen, wielrennen; 
8 fr. wijnrood en karmijn, paard turnen; 

15 fr. bruin, groen en blauw, stadion Lodewijk IL 

Voor de luchtpost: 
40 fr. leigrijs, snelwandelen; 
50 fr. violet, schermen; 

100 fr. olijfgroen, schijfschieten; 
200 fr. karmijnrosp, Olympische fakkel. 

f^zia 

É̂̂ HlUlMlWiWl̂ ^W^̂ iW iiilUMUHimtililMiH 

Oostenrijk, 

^"■"■■■I f f i * f -^nt '■"■ '■* 

18 Februari 1953, met frankeergeldigheid vanaf 
21 Febr. Vijftigjarige herdenking van het over
lijden van de componist Hugo Wolf (1331860
2221903). Zegelontwerp van prof. Vinzenz 
Gorgon, gravering van prof. Ferdinand Lorber; 
plaatdruk vn de Oostenrijkse Staatsdrukkerij in 
vellen van 50 zegels; beeldgrootte 25,8 X 34,5 
mm, zegelgrootte 29,8 X 38,5 m m ; tanding 
14V* X 13V<; oplage 900.000 stuks. 
1,50 S. staalblauw, por t r e t van Wolf. 

Portugal . 
10 Jan, 1953 verscheen de in ons vorige nummer op blz. 43 aange

kondigde serie postzegels voor gewoon gebruik met de afbeelding van 
een ridder. 

23 Febr. 1953 verschenen 2 zegels ter herdenking van het feit, dat 
± 1400 jaar geleden Sint Maarten van Dumium in Portugal aankwam, 
1 E. donkergrijs op lichtgrijs, afbeelding van de heilige 
3 E. 50 bruin op geel, id. 

De reeds in ons Septembernummer 1951 op blz. 213 aangekondigde 
postzegels ter herdenking van de brandweerhoofdman Guilherme Gomes 
Fernandes worden nu eindelijk op 28 Maart a.s. verwacht. Het zullen 
zijn: 
1 E. wijnrood, por t re t van Fernandus (met helm) 
2 E. 30 blauw, id. 

serie Andrescu 1950 

Roemenië. 
Een zegel in groot formaat met Inschrift A CINCIA ANIVERSARE 

A PROCLAMARI) REPUBLICII POPULÄRE R O M A N E verscheen in 
de waarde 55 bani, en kleuren groen, geel en rood ter herdenking van 
het 5jarig bestaan van de Roemeense Volksrepubliek. 

Drie zegels ter ge
■ f i f f V i p l « i r 9 i N n p f « « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g legenheid van het 

3e jaarlijkse Con
gres der arbeiders
organisatie in de 
republiek. 
55 bani, donker
groen, staalgieter; 

55 bani, oranje, 
landarbeiders met 

t rac tor ; 
55 bani, donkergrijs, 
petroleumindustr ie
beambte. Een zegel 
ter herdenking van 
het 100jarig bestaan 
van het Nationaal 
Theater te Boeka
rest, met afbeelding 
van de st ichters: 
55 bani, helblauw, 
portret ten van M. 
Millo, C. Caragiale 
en A, Romanesco. 

Voorts meldt het 
bJad Le Timbre een grote serie opdrukken op oude uitgiften, nl , : 
20 B op 11 L, rood \ •  i locn 
20 B op 31 L ; violet ƒ " " « Staatsplan 1950 
55 B op 5 L, donkergroen 
55 B op 11 L, blauw 
55 B op 31 L, vermiljoen, serie 1 Mei 1950 
55 B op 8 L, blauw 1 
55 B op 11 L, violet > serie pioniers 1950 
55 B op 31 L, oranje ; 
20 B op 20 L, olijfbruin, serie Vredescongres Ï950 
55 B op 3 L, karmijn, serie Arbeid en Sport 1950 
55 B op 20 L, geelbruin 1 ^ ^ ^ j ^ Univcrsiteiuwedstrijdcn 1951 
55 ß op 31 L, groen J * 
20 B op 2 L, olijf 
20 B op 4 L, blauw 
20 B op 11 L, rose 
20 B op 35 L, geelbruin 
55 B op 31 L, blauw, serie tentoonstelling 1951 
55 B op 35 L, oranje, serie Pioniers 1951 
55 B op 10 L, rose, serie Bevrijding 1951 
55 B op 5 L, blauw, serie Mijnwerkers 1951 
en voor de luchtpost: 
Serie U.P .U. zegels voor de gewone post met opdruk van een vliegtuig 
en het woord AERIANA, alsmede nieuwe waarde: 
3 L op 20 L, bruin 
5 L op 30 L, blauw 

Rusland. 
Serie orde-tekfns werd aangevuld met : 

2 R. steenrood, orde van de Rode Ster. 

Vier postzegels, groot , langwerpig, liggend formaat , ter gelegenheid 
van de opening van een nieuwe lijn der ondergrondse spoorweg. 
40 k. violet en veelkleurig middenstuk, station Biellorussie-ceintuur 
40 k. blauw en veelkleurig middenstuk, station Plantentuin 
40 k, grijsblauw en veelkleurig middenstuk, station Novoslobodskaja 
40 k. groen ':n veelkleurig middenstuk, station Comsomolskaja-ceintuur 

Een postzegel ter herdenking 30ste verjaardag van de stichting der 
Sovjet Unie (U R.S.S,), 
1 R. groen, rood en bruin, wapen der Unie en de 16 vlaggen der 
federatieve republieKen, alsmede eerste regels van het volkslied. 

Een postzegel ter herdenking van de 29ste verjaardag van de sterfdag 
van Lenin. 
40 k. ul tramarijn, grijsviolet, rood en goud, Lenin als volksspreker. 

Spanje. 

serie Medailles 1951 

2 Febr. 1953. 300-jarige herdenking sterfdag 
van broeder Gabriel Tellez (eind 1571-12.3.1648) 
beroemd Spaans schrijver. Oplage 100 milHoen 
stuks. 
15 c, donkergroen, por t re t . 

Triest . (Zone A), 
De in ons vorige nummer op blz. 42 gemelde zegels ter herdenking 

van Leonardo da Vinci verschenen evenals de hierboven onder ^ Italië 
gemelde zegel ter herdenking van Antonella da Messina voor di t ge
bied met de bekende opdruk A M G - F T T . 
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TsjechoSlowakije. 
10 Febr. 1953. 75ste verjaardag van Prof. Dr Zdenek Nejedey, voor

z i t te r van de Akademie der Wetenschappen. 
1,50 Kcs, grijsbruin, Smetanamuseum 
4 Kcs, grijsblauw, Jir ïsekmuseum 

Ontwerpen der zegels resp. van J. A. Svengsbïr en Ladislav Jirka. 
Plaatdruk van de drukkerij van het P . T . T . ministerie. Afmeting der 
zegels 23 X 30 mm. 

Officiële fdenveloppe met tekening van Svengsbïr. 
25 Febr. 1953 Vijfjarige herdenking van de Februarioverwinning 

1948 tegen het kapitalisme. 
1,50 Kcs. blauw, volksmili tanten 
3,— Kcs. rood, Gottwald spreekt to t het volk 
8,— Kcs. bruin, volksbijeenkomst en port re t ten van Stalin en Gottwald 

in één medaillon. 
De zegels werden in rasterdiepdruk vervaardigd in de diukkeri j 

Pravda te Bratislava in \el len van 100 zegels; afmeting der zegels 
23 X 30 mm of 30 X 23 mm. De officiële fdomslag werd ontworBen 
en getekend door liii S\engsbir. 

PVPI Pi mmmmmmmmm 

Vaticaanstad. 
Twee postzegels ter herdenking van de martelares de heilige Maria 

Gore t t i verschenen op 12 Febr. jl. 
15 L. bruin en violet, de heilige met duif 
35 L. rose en bruin, id. 

De in ons vorige nummer op blz. 44 aangekondigde serie postzegels 
zuUen, naar wordt gemeld, de volgende pausen afbeelden: 

St. Sylvester (paus in 314); Julius II (1503); Paulus III (1534); 
Sixtus V (1585); Paulus V (1605); Urbanus VIII (1655); Alexander VII 
(1655); Pius VI (1775) en Pius XII (1939). 
YougoSlavië. 

M W ^ 
Thans kunnen we hierbij de afbeelding geven van 

He in ons vorige nummer OD blz. 44 gemelde post
egels in gehjke tekening ter herdenking van Nikola 

l e s l a , welke zegels op 7 Jan. j l . verschenen. 

IJsland. 

■MUM^MMMMhAAi 

12 Febr. H u l p aan 
Nederland. Opdruk op 
koerserende zegels, lui
dende , ,Hollandshi i lp 
1953". 
25 aur op 75 aur, oran
jerood, landbouw (Yv, 
227). 

25 aur op 1,25» Kr. roodviolet , visserij (Yv. 230). 
Oplage 250.000 series; fiankeergeldigheïd to t 1 Juli a.f 

BUITEN EUROPA. 
Algiers. 

14 Maart 1953. Dag van de Postzegel 1953. Hier verschijnt het onder 
Frankrijk hierboven gemelde zegel voor dezelfde gelegenheid, maar met 
opdruk van de naam \ a n dit gebied en in gewijzigde kleur, ni. violet. 
Argent inië . 

Ook de hoge waarden in de uitgifte met por t re t van Eva Peron zijn 
nu verschenen en wel met por t re t in Vi face voor wat betreft de 
waarden 5 P. bruin en 20 P. groen, en met por t re t en profil , naar 
rechts ziende, voor wat betreft de waarden 10 P. vermiljoen en 50 P, 
pastelblauw. 

Van de in ons vorige 
nummer op blz. 44 aan
gekondigde postzegels, 
welke op 11 Febr jl. 
verschenen als reclama 
voor voedselproducten, 
geven we thans hierbij 
de afbeeldingen. 

Op de verjaardag van 
koningin Elisabeth II 
(21 April a.s.) zal een 

postzegel verschijnen met haar afbeelding; de waarde van het zegel zal 
3Vï d. zijn en de kleur rood. Afmeting: 20,25 X 24,05 mm; vellen 
van 160 zegels. 

Later zullen in dezelfde tekening en afmeting nog verschijnen de 
1 d en 3 d. 

Birma. 
wnmmFim^9irw9mmw^nm^ In gewijzigde muntsoort , nl. de pya 

(1 pya = 100 oude roupees) verschenen 
3 postzegels met afbeelding van een ge
denknaald en een landkaart van Birma; 
klein formaat 24 X 21 mm: 14 p . groen; 
groot formaat 39 X 29 m m : 20 p . rood 
en 25 p. ultramarijn. 

Canada. 
1 Apnl 1953. Nationale wildweek. Postzegels in gewoon klein for

maat (21Vi X 25 mm), in vellen van 100 zegels, 
2 c. blauw, poolbcer. 
3 c. bruin, eland. 
4 c. zwart, ber^schaap. 

Ontwerp 2 c.zegel van John Crosby te Ottawa, beide andere zegels 
van Emanuel Hahn R.C.A. , S.S.C, te Toron to . Gravering en druk van 
de Canadian Bank Note Company Ltd te Ottawa 

Het 4cent zegel ver toont zeer veel overeenkomst met het reeds in 
ons Februarinummer 1952 blz. 39 aangekondigde en afgebeelde zegel, 
maar wijkt toch op verschillende onderdelen daarvan af. 

Deze zegels zullen niet verschijnen met de opdruk van de letter , , G " 
voor dicnstgebruik. 

CANADA 

T^nPVWWWRW 

Ceylon. 
1 Dec. 1952. Het fiscaalzegel 10 roupees is ook voor gewone post 

toegelaten. Stamp Collecting waarschuwt tegen fiscaal gebruikte zegels, 
waarvan de penvernietiging is verwijderd. 

Congo (Belgische). 
Thans kunnen we de afbeelding geven van de 

in ons vorige nummer op blz. 44 gemelde ze
gels met afbeeldingen van bloemen uit dit ge
bied, alsmede van het daar eveneens gemelde 
zegel 1,50 fr. Franciscus Xaverius, grijsblauw 
en zwart . 

5 Jan. 1953 verschenen de eveneens aange
kondigde Kivufestivalzegels: 
3 fr. rood en zwart , meergezicht! 
7 fr. blauw en oranjegeel, id. 

^ÊÊÊÊéÊÊaÊêÊmÉA r" y^^w^ry^ i '»» - j ' y^ -» f '»« '» * tT ' f ■«•■yn 
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Cuba. 
Twee verplichte bijplakzegels gedurende Kerst en Nieuwjaarsweek 1952. 

1 c. geelgroen en rood, kerstboom 
3 c. violet en groen, id. 

Ecuador. 
Een Consulairzegel 20 S. blauw, verscheen met zwarte opdruk 

Portaiy20/Centavos, als zegel voor gewoon postgebruik 
Een telegraafzegel 40 c. olijf verscheen als verplicht bijplakzegel met 

opdruk Patriott ico/y Sanitoric . 

Egypte. 

Bij de vermelding van de 
postzegels uitgegeven ter 
herdenking van de staats
greep van gen. Naguib is 
to t onze spijt de vermelding 
van een der zegels achter
wege gebleven. We vullen de 
opga\e \ a n blz. 15 van het 
Januarinummer dus aan m e f 
22 mills, groen en choco
ladebruin, optocht van 3 
vrouwen, werkman en sol
daat met vlag. 

W I J ge\en hierbij van de 
4 zegels »^evens de afbeelding. 

Japan. 

Van het in ons vorige num
mer op blz. 45 gemelde Nieuw
jaarszegel met voorstelling van 
een zgn. Sanbosopop, geven 
we hierbij de afbeelding. Naar 
wij elders lazen wordt zulk een 
pop ver toond vóór de aanvang 
van een toneelvoorstelling. 

Marokko (Frans). 
De postzegels Sohdarité 1952 {deze zegels schijnen altijd in een vol

gend jaar te verschijnen dan waarvoor zij bestemd zijn) zullen ditmaal 
zijn: 
15 fr. 3 ponjaards ui t ZuidMarokko 
20 fr. sieraden uit Fez 
25 fr. sieraden ui t de AntiAtlas 

en voor de luchtpost : 
50 fr. sieraden uit NoordMarokko . 
Mexico. 

De serie postzegels Moderne Archi tectuur werd aangevuld met een 
zegel voor de luchtpost 80 c. lilarose, moderne s t raa t . 
RuandaUrundi . 

De postzegels van Belg. Congo met afbeeldingen van bloemen (zie 
onze nummers Juni *52 blz. 139, Juli '52 blz. 163, Sept. '52 blz. 224, 
N o v . '52 blz. 287, Dec. '52 blz. 318, Febr. '53 blz. 44 en dit nummer) 
zullen op 1 Maart a.s. ook voor dit gebied verschijnen in dezelfde 
waarden en samenstelling, met uitzondering van de 6,50 fr. , de 50 fr. 
en de 100 fr., welke aan deze serie zullen ontbreken 
Verenigde Staten van Amerika. 

Op 23 Febr. jl. verscheen het in ons 
* \o r ige nummer aangekondigde zegel ter 

ere van de Nationale Garde van de 
" U.S. Het zegel ver toont links soldaten 

in oorlogstijd en rechts hulpverlening in 
*■ \redestijd. H e t zegel is blauw van kleur . 

• TENTOONSTELLINGEN • 
LISBOA 1953. 

In Portugal zal in 1953 ter gelegenheid van het 
Eeuwfeest van de Portugese postzegel een internatio
nale philatelistische tentoonstelling worden gehouden. 
(Zie ons Septembernummer 1952, blz. 234). Hierdoor 
volgt Portugal dus het voorbeeld van vele andere lan
den. De Portugese internationale tentoonstelling zal 
de naam dragen: „LISBOA 1953" en worden gehou
den volgens de richtlijnen, zoals de F.I.P. deze voor 
internationale tentoonstellingen aangeeft. 

De tentoonstelling zal plaatsvinden in Lissabon van 
26 September t/m 5 October 1953. Het Uitvoerend Co
mité van bovengenoemde tentoonstelling heeft de heer 
Jan Poulie verzocht ook voor deze internationale ten
toonstelling wederom als CommissarisGeneraal voor 
Nederland te willen optreden. De heer Poulie heeft 
brochures en inschrijfformulieren doen toekomen aan 
alle hem bekende exposanten van vroeger gehouden 
internationale tentoonstellingen. Het is echter moge
lijk, dat verzamelaars, die vroeger nog nimmer op een 
in het buitenland gehouden internationale tentoon
stelling waren, in verband met hun succes op de 
I.T.E.P. te Utrecht, ook thans op een dergelijke ten
toonstelling in het buitenland willen uitkomen. 

De kosten zullen deze keer slechts gering behoeven 
te zijn, aangezien plaatsruimte gratis beschikbaar 
wordt gesteld. De kosten voor inzenders zullen dus be
staan uit: het vervoer van Amsterdam naar Lissabon 
en terug, alsmede eventuele verzekeringskosten. 

Hoewel in principe niet meer dan 5 kaders aan één 
Inzender ter beschikking zullen worden gesteld, zal 
het ongetwijfeld mogelijk zijn de beschikking te krij
gen over 5 kaders per inzending, indien dit door de 
inzender wordt gewenst. 

Bovendien bestaat voor uitzonderingsgevallen tevens 
nog de mogelijkheid, dat de toelatingscommissie een 
groter aantal kaders per inzending resp. inzender zal 
kunnen toewijzen, indien een desbetreffend verzoek 
hiertoe wordt gedaan. 

Voor elke inzending is een apart inschrijvingsfor
mulier vereist. 

De kaders hebben wat het zichtbare gedeelte betreft 
een hoogte van 1 m en een breedte van 1,10 m. 

De heer Poulie, die van plan is persoonlijk naar Lis
sabon te gaan, stelt zich gaarne beschikbaar voor het 
medenemen, doen opzetten en weer terugbrengen van 
de betreffende inzendingen. Verzamelaars of handela
ren, die een advertentie wensen te plaatsen in de ten
toonstellingscatalogus, kunnen prijsopgave hiervoor 
via de heer Poulie verkrijgen. 

Alle andere bijzonderheden over deze tentoonstel
ling staan vermeld in de brochures, die kunnen wor
den aangevraagd bij: 

Jan Poulie, 
de Lairessestraat 46, 
A m s t e r d a m , 

terwijl de heer Poulie zich tevens beschikbaar 
voor elke verdere gewenste inlichting. 

stelt 

PHILATELICA. Afd. DEVENTER. 
Deze afdeling houdt van 10—12 April a.s. een post

zegeltentoonstelling in het gebouw De Munttoren te 
Deventer. Deze tentoonstelling zal geopend zijn op 10 
April van 19,30—22 uur, op 11 April van 14—18 uur en 
van 19,30—22 uur, en op 12 April van 14—18 uur. 

J. PH. S. POSTZEGELTENTOONSTELLING 
TE LONDEN. 

Naar de „Stamp Lover" mededeelt werd de postze
geltentoonstelling welke door de Junior Philatelic 
Society in Januari jl. te Londen werd gehouden, door 

file:///orige
file:///redestijd
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15.000 personen, waarvan 13.000 betalenden, bezocht. 
Zulke cijfers zijn voor de Nederlandse nationale ten
toonstellingen om te watertanden! 

IMA BERN 1953. 
Als 2e Internationale Motief-postzegeltentoonstel

ling kondigt zich de IMA BERN 1953 aan, die van 20 
v-25 Mei te Bern zal worden gehouden door de Zwit
serse Motief-verzamelaars-vereniging, waarvan Dr H. 
Portmann aldaar — de ijverige propagandist voor dit 
soort van verzamelen — de voorzitter is, en waarvan 
het secretariaat is gevestigd ten huize van Ch. Jaccard, 
Liebegweg 18c te Bern. Deze tentoonstelling wordt 
gehouden in verband met het eveneens aldaar te hou
den jaarlijkse congres van de FIPCO, de Internationale 
Bond op dit gebied. 

De inzendingen zullen in 16 klassen zijn verdeeld, 
zodat bij voldoende inzendingen (wat zeker het geval 
zal zijn) een onderlinge vergelijking der inzendingen 
betrekking hebbende op een zelfde thema, goed mo
gelijk zal zijn. 

Gezien de eerst sedert de laatste jaren zeer toege
nomen belangstelling voor dit soort verzamelingen 
willen we hier de richtlijnen mededelen volgens welke 
de jury haar werkzaamheden zal verrichten, nl.: 
a. opmaak en beschrijving 
b. staat der zegels 
e. volledigheid 
d. eigen zaakkundige en 

philatelistische kennis 
e. individuele kunstzinnige 

vormgeving 

2— 8 punten 
2— 8 „ 
6—14 „ 

6—20 „ 

6—10 „ 
Om voor een onderscheiding in aanmerking te ko

men moeten worden behaald: 
22—35 punten voor een diploma 
36—45 „ „ „ bronzen medaille 
46—52 „ „ „ zilveren medaille 
boven 52 „ „ „ verguldzilveren medaille 

Voor de Ereklasse zijn gouden medailles beschik
baar. 

Nog willen wij er hier op wijzen, dat ook in de FIPCO 
de strijd tegen overlading door bijwerk e.d. op de al-
bumbladen ernstig wordt gevoerd en dat daartoe door 
Prof. Dr A. Joerger richtlijnen worden uitgewerkt. 

LÜCHTPOSTTENTOONSTELLINO TE ULM (Donau) 
28 MAART—6 APRIL 1953. 

De stad Ulm is niet alleen de stad van „De kleer
maker van Ulm", die op 31 Mei 1811 trachtte te vliegen, 
maar ook de vaderstad van Hermann Köhl, de 
beroemde oceaanvlieger, die 25 jaar geleden met baron 
V. Hünefeld en Fitzmaurice in het Junkers-vliegtuig 
„Bremen" de eerste tocht per vliegtuig over de oceaan 
maakte van Europa naar Amerika. 

Ter herinnering aan deze vlucht wordt bovenge
noemde tentoonstelling gehouden in het Museum van 
de stad Ulm, zulks tevens'mede ter gelegenheid van 
het 70-jarig bestaan van de „Verein für Briefmarken
kunde" te Ulm. Er zullen interessante stukken op deze 
oceaanvlucht betrekking hebbende te zien zijn. 

H.Red. 

SEPAD EXHIBITION PHILADELPHIA. 
In Januari jl. werd in Philadelphia in het „National 

Philatelic Museum" de 15e jaarlijkse postzegeltentoon
stelling gehouden, de SEPAD. 

Een zeer interessante inzending raketpost van Dr 
Max Kronstein, New York, met de pionierstukken van 
Schmiedl, Tiling en Zucker uit de jaren 1931 tot en met 

1933 (geheel compleet) verwierf op deze tentoonstelling 
een gouden medaille in de luchtpostklasse. 

Sinds er ernstig geschreven en gesproken wordt over 
ruimtevaart en de daarmede verband houdende pro
blemen komt er steeds meer belangstelling voor de 
voorlopers van de raketpost; de door Dr Kronstein 
hiermede behaalde prijs is hiervan het beste bewijs. 

J. D. 

ic PERSONALIA ir 

IN MEMORIAM KLAAS BUITER. 
Op 22 Kfcbruari jl. overleed na lang lijden te Am

sterdam de heer K. Buiter, secretaris van de Amster-
damsche Vereeniging „De Philatelist". Wie hem heb
ben gekend en in zijn philatelistisch leven hebben 
mogen gadeslaan, zullen er van overtuigd zijn, dat de 
philatelic met dit heengaan wederom een ernstig ver
lies heeft geleden. In de eerste plaats stond hij steeds 
op de bres voor de belangen van zijn vereniging, maar 
daarnaast hadden Bond en Maandblad ook steeds zijn 
grote belangstelling en werd nimmer tevergeefs een 
beroep op hem gedaan als zulks werd gewenst. Als 
vertegenwoordiger van de Nederlandsche Bond heeft 
hij ook enige tijd zitting gehad in de Raad van Be
heer van ons Maanblad en daarin naar zijn beste ver
mogen aan het welzijn van ons blad medegewerkt. 

Ook bij het Maandblad zal hij in dankbare herin
nering blijven. H.R. 

LITERATUUR 
Katalog Znämek: RUMANSKÄ 1948-1952. 
Deel 4 van de Pofis-uitgave. Prijs Kcs. 15.—. 

Als deel 4 van de officiële uitgave van postzegel-
catalogi der Philatelistische Dienst van de Tsjecho-
slowaakse posterijen verscheen die, welke de postzegels 
van Roemenië behandelt, verschenen in de jaren 1948 
—1952, dus vanaf de vestiging van de Volksrepubliek 
in dat land. De zegels worden chronologisch behan
deld, zonder vermelding der afwijkingen e.d., maar al
leen met opgave van de aard van uitgifte, watermerk 
en tanding. Een eenvoudige goed gedrukte uitgave voor 
de algemeen-verzamelaar. Het werkje van 20 bladzij
den is voorzien van duidelijke afbeeldingen der di
verse zegels. 

Dezelfde dienst geeft ook een album voor deze 
zegels uit. N. 

KATALOG C E S K O S L O V E N S K Y C H Z N A M E K . 

Als deel I in de hierboven besproken serie catalogi 
van de Philatelistische Dienst van Tsjechoslowakije 
verscheen in een afwijkend, doch een klein en handig 
formaat (12 X 16% cm) de catalogus welke de post
en portzegels van dit land behandelt vanaf 1945 tot 
heden De nummering der zegels vangt dan ook aan 
met 353. De gewone zegels eindigen met no. 697, waar
bij dan voor de luchtpost, portzegels e.d. nog 60 num
mers komen, zodat in totaal 404 zegels worden gemeld. 
De omvang van het boekje bedraagt 72 bladzijden. 
Van de zegels worden geen afwijkingen gemeld, maar 
bepalen zich de mededelingen tot jaar en datum van 
uitgifte, ontwerper, gravure, drukker en tanding, als
mede afbeelding en kleur. Vrijwel alle zegels zijn 
hierbij voldoende duidelijk afgebeeld, met uitzondering 
van slechts een paar minder goed geslaagden. Aan de 
afbeeldingen ontbreken die van wijlen Masaryk, Benesj 
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en Ehm. (Yvertnos 381/86; 403/417; 436/439; 453/54 en 
457/459). De zegels zijn wél vermeld. De genoteerde 
prijzen voor de zegels komen ons voor vooral voor de 
ongebruikte zegels nog al aan de hoge kant te zijn. 

N. 
Postage Stamps of ISRAEL. Handbook & Ca
talogue 1953, door I. Heymann en M. Pertze-
lan. Uitgifte van I. Heymann te Tel Aviv. 61. 
Allenby Rd. Eerste uitgifte. 
Prijs niet vermeld. 

Langzamerhand verschijnen er verschillende kata-
logi over Israëlische postzegels; tot nu toe nog steeds 
uit Israël zelf. 

Bovengemelde catalogus bevat ook uitgaven, afkom
stig van de Israëlische staat. Men treft er talrijke al
gemene en bijzondere gegevens aan over dit rijke ge
bied, waarvan ook vele vervalsingen bestaan. Verza
melaars worden dan ook aangeraden niet al de ver
schillende typen van overdrukken te verzamelen. 

Ook het Franse consulaat gaf in deze tijd 3 zegels 
uit (overdrukken van bestaande zegels), die men in de 
catalogus aantreft. 

Veel aandacht wordt gewijd aan de eerste officiële 
uitgave van de Israëlische staat. Door primitieve om
standigheden ontstonden vele druk- en papiervarië
teiten; uitgebreid worden ook plaatnummers en per
foraties behandeld. Ernstig wordt gewaarschuwd te
gen vervalsingen van de drie hoogste waarden dezer 
serie. 

Deze catalogus besteedt verder ook veel aandacht 
aan variëteiten e.d. van andere zegels. 

Verder worden nog behandeld speciale postale uit
giften en stempels (87!). 

De catalogus is op typisch Joodse wijze samenge
steld; men moet achteraan in het boek beginnen; hij 
is geschreven in Engels en het Hebreeuws en rijk ge
ïllustreerd. Helaas ontbreekt de gebruikelijke num
mering der zegels, waardoor hij minder overzichtelijk 
geworden is. F. de S. 

DE HERMANN E. SIEGER-PRIJS. 
Deze prijs, ingesteld voor de beste philatelistische li

teratuur in Duitsland verschenen, werd door het daar
toe ingestelde curatorium voor het jaar 1952 toegekend 
aan Ewald Müller-Mark te Berlijn, voor zijn werk: 
„Oud-Duitsland onder de loupe". 

VRAGENBUS 
In ons vorige nummer maakten wij melding van een 

vraag omtrent het jaartal 952, dat op de postzegels met 
afbeelding van de geleerde Avicenna voorkomt, welke 
vorig jaar werden uitgegeven in Polen en de Duitse 
Democratische Republiek. Naar aanleiding hiervan 
schrijft ons de heer Dr A. J. Ultée Jr te Delft het 
volgende:" 

Inderdaad is Avicenna geboren in 980 A. D. en 
werd in 1952 het feit herdacht, dat dit 1000 jaar gele
den was. Men moet namelijk bedenken, dat de Mo
hammedanen met maanjaren rekenen, die korter zijn 
dan onze zonnejaren. De Mohammedaanse tijdreke
ning begint in ons jaar 622; men vindt nu bijv. op 
Turkse zegels van 1916 het jaartal 1331, d.w.z. 1331 
maanjaren komen overeen met 1916 — 622 = 1294 
zonnejaren of wel 1000 maanjaren komt overeen met 
972 zonnejaren. 

972 + 980 is nu inderdaad 1952. De posterijen van 
Oost-Duitsland hebben dus een fout gemaakt met 952 
als geboortejaar te vermelden. 

(Uit het bovenstaande blijkt zonneklaar, dat het aan
tal fouten op postzegels dus met deze twee zegels van 
Avicenna vermeerderd kunnen worden. H.R.). 

In aansluiting op ons onderschrift in het vorige 
nummer van ons blad deelt Mevrouw Baronesse van 
Heerdt-Kolff ons nog mede, dat Avicenna ook staat 
afgebeeld op de beide postzegels 30 en 40 pi van de 
onafhankelijke staat Grand Liban (UNESCO-herden-
kingszegels), waarop hij als een alchimist werkzaam 
is. 

CATALOGUSPRIJS EN HANDELSPRIJS. 
De Nederland Foutdruk 2% cent, geel, zonder opdruk 

„Europeesche P.T.T. Vereeniging 19 October 1942. 10 
cent" (Handelaren Speciaal-Catalogus no. 404 f), waar
van slechts 20 exemplaren bekend zijn (zie hieromtrent 
ons nummer van December 1951 blz. 272, 2e kolom), 

werd in de vei
ling van Dieten, 
welke op 18 en 19 
Febr. j.1. te Den 
Haag werd ge
houden, verkocht 
voor ƒ 1225,— + 
12y2 % kosten. 

(catalogusprijs 
ƒ 2000,—). 

In de a.s. vei
ling van genoem
de firma komt 
weer een derge
lijke zeldzaamheid 
onder de hamer, 
nl. de 9 cent (Sp. 
cat. no 181 f), 
waarvan eveneens 
slechts 20 exem
plaren bestaan. 

Het is nl. het zegel waarop de waarde-aanduiding ge
heel ontbreekt. Ook dit zegel noteert in de catalogus 
ƒ 2000,—. 

Naar aanleiding van de eerstgenoemde veiling merkt 
genoemde firma nog op, dat op de zeer druk bezochte 
veiling de prijzen in het algemeen wat hoger lagen 
dan in de afgelopen maanden het geval was. Er wordt 
echter helaas nog steeds veel naar het buitenland ver
kocht, zodat de postzegelvoorraden in Nederland nog 
steeds afnemen. 

NU WETEN WIJ HET !!! 
In de Winkler Prins Encyclopaedie, 15e deel (1953) 

treffen we onder Postzegelkunde of Philatelie de vol
gende enormiteit aan (blz 584): 

„Philatelisten verzamelen soms ook poststukken. 
Hieronder verstaat men enveloppen, briefkaarten, 
adresbandjes enz., waarop door de posterijen afdruk
ken van datum- en reclamestempels zijn geplaatst. 

Men verzamelt ook zgn. „entiers", d.w.z. enveloppen 
en briefl^aarten, waarop afgestempelde postzegels kle
ven". . . . 

Als samenstellers van het artikel ondertekenen de 
heren J. A. van der Vlis en J. P. Claes. 

Mij ontbreekt het aan woorden om hierop commen
taar te leveren. Zelfs de meest onervaren beginneling 
kan zien, dat de auteurs in de verste verte zich niet 
hebben gerealiseerd waarover zij schreven! 

Het is jammer voor de standing van de Winkler 
Prins, dat een dergelijke onzin in de kolommen is ge
slopen en het is te hopen, dat bij een revisie ook deze 
rubriek terdege onder de loupe genomen zal worden! 

Mijn dank aan de heer A. P. F. Keiler, die mijn aan
dacht hierop vestigde. Dr E. A. M. SPEIJER. 
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VERENIGI]\GS]\IEUWS 
(Vervolg van pag. 68) 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „ASSEN" TE 
ASSEN. Secr.: J. de Pauw, Vene-
straat 43, Assen. 

Nieuw lid: J. R. W. Hommes, Bürgern. Gra-
tamastraat 3, Assen. 

Voorstel om ƒ 150,— over te maken aan I\et 
Rampenfonds werd door de leden aangenomen. 

KENNEMER POSTZEGELCLUB. 
Secr.: J. W. Schachtschabel, Stra-
tingplantsoen 46 zw., Velsen-Nrd., 
post Beverwijk. 

Nieuw lid: E. Koning, Melklaau 27, Velsen-
Nrd., post Beverwijk. 

PHIL. VER. „DE FIVEL", DELF
ZIJL. Secr.: H. J. Hulzinga, D. 137, 
Weiwerd (Gr.). 

Nieuwe leden: R. Salomons, Uitwierderweg 
45, Delfzijl; H. de Vries, Waterstraat 22, 
Delfzijl. 

Bedankt: T. Wildeman, Delfzijl. 
De eerstvolgende bijeenkomsten worden gehou

den op Zaterdag 21 Maart a.s. om 4 uur *s mid
dags en op Maandag 13 April a.s. om 8 uur 
'» avonds in het Paviljoen a. d. Zeedijk. 

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

Op de in Januari pl?ats gehad hebbende jaar
vergadering bleef het bestuur ongewijzigd. 

Bedankt; J. de Rie; B. A. van Holthoorn; 
Mevr. J. C. J. de Bruyn; Mej. A. C. Rood-
huyzen, W. de Vries; G. P. Walther, allen te 
Wassenaar en H. P. Sonneveld, Den, Haag. 

Na 1 Sept. zullen boekjes voor het rondzend-
verkeer gaarne in ontvangst worden genomen 
door de secretaresse. 

POSTZEGELCLUB „DE KRING". 
Secr.: H. A. Meerburg, Meloenstraat 
144, Den Haag. Tel. 393785. 

De bijeenkomsten in April zijn: Dinsdag 7 
April vergaderavond. Maandag 20 April ruil
en veilingavond, in ons clubgebouw Elandstraat 
194a, Den Haag. 

Nieuwe leden: 29 W. lindeman. Vondelstraat 
170, Den Haag. 

Mededelingen: Aangezien 2e Paasdag op Maan
dag 6 April valt, wordt onze Aprilvergadering 
gehouden op Dinsdag 7 April d.a.v. 

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

Nieuwe leden: 36 F. Habekotté, Schimmel-
penninckstraat 24, Delft; 27 R. Th. Faber, de 
I3ultstraat 47, Den Haag; 84 P. van Lieshout, 
Ri)swijkseweg 402, Den Haag. 

Bedankt: 169 H. v. Woerden; 17 J. Jense; 
299 H. G. Gerrits; 305 J. Stellingsma; 296 H. A. 
Dommisse. 

STICHTING PHILATELISTEN-
KRING, AMSTERDAM, S.P.A. 
Secr.: P. Veerman, Patroclosstraat 9, 
Amsterdam. 

Bijeenkomsten in Maart/April 1953: 25 Maart 
ledenvergadering; 8 April sociëteitsavond. 

SHELL POSTZEGELCLUB „PER
NIS". Secr.: J. P. Kranendonk, 
Röntgenstraat 36b, Vlaardingen. 

Bedankt: 17 M. B. J. Zuidgeest; 18 P. F. 
Breevaart. 

Nieuw lid: 50 C. v. Sintmaartensdijk, Pols-
landstraat 62, Rotterdam-Z. 

POSTZEGELVERENIGING 
„GORINCHEM EN OMSTREKEN", 
GORINCHEM. Secr.: D. J. Hakkert 
Jr, Oosterstr. 16, Gorinchem. 

Nieuwe leden: A. v. Vliet, KI. Haarsekade 
86 b Gorinchem; T. v. Leeuwen, Bazeldljk 22, 
Meerkerk. 

De volgende vergadering wordt gehouden op 
Maandag 30 Maart. Alsdan zullen enkele films 
worden vertoond. 

POSTZEGELVERENIGING „H.P.G." 
TE DOKKUM. Secr.: H. Sepp, Park
straat C. 265, Dokkum. 

Eerstvolgende bijeenkomst 27 Maart in Café 
Spoorzicht. Indien mogelijk vertoning film over 
de fabricage „Zwitserse postzegels". 

Graag aanbieding Michel '52 en oude post-
zegelboeken. 

POSTZEGELVERENIGING „ROO
SENDAAL". Secr.: A. J. H. Sauter, 
Engelselaan 11, Roosendaal. 

Bedankt, ingaande 1 April 1953: W. Oltmans, 
en ingaande 1 Juli 1953: J. Berting, beide te 
Roosendaal. 

LANDEN-PAKKETTEN 
500 VERSCHILLENDE VAN: 

Nederland . . 20,— Italië 15,— Rusland 90,— 
Nederl. en Ov. Joegoslavië . . 35,— Scandinavië . . 15,— 

Geb 17,50 Oostenrijk . . 8,75 Spanje 30,— 
Gr-.Duitsland 7,50 Polen 35,— Zwitserland 75,— 
Frankrijk . . . 2p,— Portugal . . . . 45,— China 7,50 
Griekenland 35,— Roemenië . . . 20,— Ver. Staten . . 45,— 
Hongarije . . 13,50 

1000 VERSCHILLENDE VAN: 
Nederl. en Ov. Frankrijk . . 125,— Italië 50,— 

Geb 65,— Hongarije . . . 35,— Italiaanse Kol. 50,— 
Belg. en Congo 75,— Oostenrijk . . 50,— Latijns Amer, 30,— 
Duitsland . . 20,— Eng. kol. . . 25,— China 17,50 
Gr.-Duitsland 12,50 Franse kol. . . 25,— 

2000 VERSCHILLENDE VAN: 
Gr.-Duitsland . . 60,— Engelse koloniën 100,— 
latijns Amerika 100,— Franse koloniën 75,— 

3000 VERSCHILLENDE VAN: 
Engelse koloniën 225,— 
Franse koloniën 150,— 

Levering na on'vangst van remise. Levertijd van direct tot 
ï" maand na bestelling. Grotere pakketten Franse en Engelse 
koloniën prijs op aanvraag. Levering en betaling hiervan in 
termijnen mogelijk I! Vraagt inlichtingen. Prima kwaliteiten. 
Tevredenheid verzekerd!!! 
Wij verlenen gaarne onze bemiddeling bij de levering van bij
passende landenalbums. Vraagt offerte onder opgaaf welke landen 
gewenst zijn. Ook hebben wij een ruime keuze in blanco albums! 

RENNIE HAAGSMA'S POSTZEGELHANDEL 
Leeuwenstraat 2a - HILVERSUM - Tel. 7606 - Giro 336559 

BEKIJK UW POSTZEGELS 
ONDER HET GENOT VAN 
EEN F IJ NE PIJP T A B A K 

Vraag daarom Uw winkelier: 

V. ROSSEM'S MILO MIX 
Z E L D Z A A M L I C H T EN SMAKELIJK 

Prijs f I,— per pakje 

^hllatelióten 
koopt bij Uw 

medephilatelisten adverteerders | 

Verwijst bij bestelling naar 
hun advertentie in het Maandblad 
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Bestel nn, anders moeten wij € telenr

Nederland. 
2 0 H o o r n 
6 " prima 
10 " I A 
10 » II A 
10 o 11 C 
10 ° II E 
13 

stellen; prima 
4,— 

12,— 
2,— 
2,50 
2,25 
3 -
1,— 

21 ° paartje 1,— 
20 M 
25 M 
28 M 
31 B 
33 B 
3033 C 
30 D 
30 E II 
31 E 
32 F 
33 F 
45 A 
48 
49 
77 
81 
8283 
8486 
129 ° 
13638 • 
169198 
22023 
22931 
238 ° 
24447 
265 " 

1,35 
4,— 

13,— 
0,60 
3,75 
4,90 
1,25 
2,— 
0,50 
1,— 
2,50 

40,— 
50,— 
12,— 
4,25 
0,60 
0,35 
5,— 
0,75 
9,50 

17,50 
1,10 
1,65 
0,70 
6,75 
0,13 

Met • il Bestempeld. 
of eiro. Als reclame 
zover voorraad strek 

269 ° 
27073 
278 
27982 
286 
28788 
29395 
29699 • 
191 
282 ■> 
31317 
32324 
32526 
349 ° 
346 
34749 
35055 
42327 
449453 
48589 
49598 • 
53336 » 
532 ° 
54550 
55155 
58790 
D 2526 • 
D 2734 0 
Ned.Indië. 
24 " 
61 " 
8197 
134 B 
134 A 
284 C 
Boven ƒ 10,— 

bij ƒ 10,— een 
. Al onze vorig 

Pos tzege lhande l 
Hoogstraat 

kwaliteit 
0,08 
2,25 
1,25 
1,35 
0,95 
0,50 
0,30 
0,45 
0,90 
0,55 
0,75 
0,45 
0,50 
3 ,— 
0,55 

1 9 , -
1,25 
0,13 
0,40 
0,50 
0,15 
0,35 
2,50 
1,40 
1,50 
1,90 
0,20 
2,— 

3,75 
5,— 

11,50 
3,75 
4,50 
4.— 

186-04 
205-09 
304-08 
293-» ' 
316 
322-M) 
372-73 
374-82 
383-88 » 
383-88 
Lp . 15-16 • 
P 41-48 
P 49-52 
D 7 
D 27 0 

8,50 
8,50 
0,30 
4,— 
0,40 
1,75 
0,35 
1,50 
5,50 

1 5 , -
2,50 
2,75 
6,25 
7,50 
7,50 

R e p . Indonesië. i 
29-33 
43-48 
Corafao . 
42 
217-230 
Lp. 26-40 
Lp. 39 
Lp. 45-52 
Lp. 88 
Lp. 88 ° 
Suriname. 
35 o 
36 • 
57 
102 
118-26 
167-78 
202-08 
242 ° 

0,75 
19,— 

8,— 
45,— 
42,50 
12,— 
9,25 

55,— 
19,— 

4,— 
4,— 

17,50 
4,75 
9,— 

15,50 
9,75 
6,— 

franco. Levering rembours 1 
R no. I C cadeau. Levering 1 
e advertenties blijven geldig. 1 

„MADJOE" 
A. A. M. DE GRAAFF 

182a - SCHIEDAM . Tel . 68407 - Giro 428605 

Te koop gevraagd tot nadere aankondiging 

elke hoeveelheid uit-
of onuitgezochte kilowaar van 
Nederland of andere landen 

af 1.75 per kilo 
Geen zendingen onder 50 kg. 

Postzegelhandel A. J. de Wit 
Albrecht Dürerstraat 4 - Amsterdam-Z. - Tel. 713489 

Wordt lid van de 

Stichting ,,De Beeldphilatelist" 
Geregeld Voorlichting 
Beeldphilat. Rondzenddienst 
Eigen Clubblad 
Vermelding van Beeldphilat. Literatuur 
Vragenrubriek, etc. 
Contributie ƒ 5,— per jaar 

Inlichtingen: 
Secretariaat Wilhelminasingel 64 — Maastricht 

Aanbiedinff Oversee postfris 
Algiers Pakketp . 

189/201 ƒ 5,— 
Angola 299/308 6,25 

„ vogels compl. 60,— 
Argentinië VI. 1-19 40,— 
China VL 1-5 

1 Columbia 
l ' t , -

VI. 74-82 plus 86 17,50 
VI. 104-117 

Cuba VI. 4-11 
„ VI. 12-15 

Iran 697-701 
Japan VI. 2 

42,50 
11,— 

4,25 
4,— 
7,50 

1 Macao vissen compl. 40,— 
Nicaragua VI. 173-184 15,— 

riNE DE lUHR 

' l p < 

o. ^ 
A M 5 1 E » 0 A M 

Philippijnen VI. 15-25 ƒ 60,— 
Siam VI. 1-8 16,50 
Spaans Marokko VI. 1-10 2,50 
Transjordanië 184-192 5,75 
Zo juist verschenen: 
Favoriet suppl. 1952 1,10 
Davo suppl . 

Ned. & O.G. 1952 1,30 
ook op de Europa albums! 
Excelsior Europa suppl . 

1953 15,— 
Junior cat. Ned. & O.G. 

1953 1,25 
por to op suppl. en catalogi 
steeds extra. 

posTzi:«i:i.HA9ri>s:i. 
Tine de Snbr 
N . Z . Voorburgwal 347 - AMSTERDAM 
Telefoon 33324 — Giro 566731 

In opdracht van particulier te koop aangeboden: 
Prachtige Verzameling Japanse Bezetting 
van Nederl. Indië. 
ALiSMEDE uitgebreide verzameling U,f .C. 
gehele wereld, postfris. 

Te bevragen: 

Leidsche Postzegelhandel H. LANSDAAL 
Tel. 23233 - Vrouwensteeg 3 - Leiden 

SPECIALE AANBIEDmG 
INDONESIA HARTZ. WILHELMINA 

10 gid. 25 gld. ongebr ƒ 24,— 
INDONESIA HARTZ. WILHELMINA 

opdruk Indonesia 10 gld. 25 gld. ongebr „ 20,— 
INDONESIA 2, 3, 5, 10, 25 Rupiah, ongebr , 14,50 

Te koop gevraagd verzamelingen en partijen. 
JAC. ENGELKAMP. Spuistraat 3 0 1 , Amsterdam. Giro 3 1 2 6 9 6 

SiHtery-wynhandel J. W, JONKER 
Prinsencncht 598 - telef. S05ZS - AnuterdMn 

Ook goede teijn behoeft nitt duur te n/n 
Vin Rosé p. fles ƒ 1,75 
Franse Landwijn _ „ „ 1,60 
Zoete Griekse wijn „ „ 1,60 

Bij afname van 12 flessen korting. * Vraagt onze 
Gratis bezorgen door *t gehele land, wijn-prijscourant 

Voor export te koop gevraagd: 

KILO'S EN MASSAGOED van NEDERLAND en KOL. 
in grote kwantums. Speciaal gezocht: 2, 6 en 10 et v. 
100 jaar P.T.T. tegen de hoogste prijs. 

POSTZ.HANDEL J. J. ANGEL - Postbus 883 - AMSTERDAM 

I J N l > 0 9 f £ S I ] Ë (complete series - ongebruilit) 
N o . 135/37 

„ 167/70 
„ 226/27 
., 230/34 
„ 235/38 
„ 239/40 
„ 241/45 
„ 266/71 

4,— 
3,15 
0,50 
2,40 
0,85 
1,35 
1,60 
2,40 

N o . 298/03 
„ 304/16 
„ 322/30 
„ 333 
„ 337/44 
„ 347/48 
„ 349/50 

Hulpu i tg . 

0,55 
2,50 
1,65 
0.10 
1,60 
0,25 
0,25 

Bandjir 

N o . 351/58 
„ 372/73 
„ 374/83 

Lpst. 1/5 
Lp. 13 
Lp. 18 
Por t 53/65 
no . 40/41 

1,75 
0,35 
1,50 

11,50 
«.-0,60 
2.50 
5,— 

Betaling met bestelling of onder rembours. Orders beneden ƒ 5,— 
porti extra. Te Itoop gevr. Series Nederland & Overz. Gew. 
Aanbiedingen met prijs worden omgaand beantwoord. 

Nederl. Pos tzegelhandel A. M. IV. T. d. Broeke 
N.Z. Voorburgwal 316. Arasterdam-C. — Postgiro 165298 
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JUNIOR-CATALOGUS 1953 
NED. & O. G. uitg. N.V.P.H. 
is ZOJUIST VERSCHENEN! 
PRIJS FRANCO HUIS ƒ 1,35 

SPECIALE AANBIEDING OOSTENRIJK 
N o . 383 postfr. 

„ 405/18 postfr . 
„ 419 postfr. 
„ 419 gebr. 
„ 420/25 postfr . 
„ 42«'29 postfr. 
„ 430 gebr. 
„ 430a postfr. 
„ 430a gebi . 
,, 431/36 ongebr. 
„ 437/40 postfr. 
„ 441/58a postfr. 
„ 460a/65 postfr. 
„ 466 postfr. 
„ 467/70 postfr. 
„ 471/76 ongebr. 
„ 477/80 postfr . 
,, 482 postfr. 

ƒ 0 , 
„ 1 6 , 
.. 4, 
„ 4, 
„ 2 7 , 
„ 4 0 , 
„ 1 8 , 
„ 3 7 , 
„ 3 5 , 
„ 3 7 , 
„ 5, 
„ 1 5 , 
„ 1 5 , 
„ O, 
„ 6, 
„ 1 6 . 
„ 1 3 , 
„ 3, 

N o . 483 postfr. 
„ 485/88 postfr. 
„ 489/94 postfr. 
„ 634/37 postfr. 
„ 638/45 postfr. 
„ 648/52 postfr. 
„ 687/92 postfr. 
„ 712/21 postfr. 
„ 754 postfr. 

Blok 1 postfr. ZZII 
Luchtp . 16 postfr. 

„ 20 postfr. 
„ 21 postfr. 
„ 22 postfr. 
„ 30 postfr. 
„ 31 postfr. 
,, 32/46 postfr. 

Por t 155/70 postfr. 

ƒ 6 , -
„ 1.75 
„ 6,50 
„ 1,80 
„ 1.10 
„ 1.65 
,. 0,30 
„ 1,50 
„ 1.— 
„200,— 
.. 0,60 
„ 0,60 
„ 0,85 
„ 0,85 
„ 3,50 
„ 4,75 
„ 13,50 
„ 12,— 

Vraagt eens geheel vrijblijvend onze uitge
breide ziclitzendingen aan!! 

Ook Uw mancolljsten nemen wü gaarne in 
behandeling! 

Regelmatig verschijnen onze speciale 'aan
biedingen! Er zal altijd w êl iets voor U bfl 
zijn. Even een berichtje en wij zenden U 
die eveneens geheel vrijblijvend thuis! 

Al het aangebodene is van prima kwaliteit. 
Orders vanaf ƒ 10,— franco huis. 

Postzegelhandel A. J A A S M A 
Kapelstr. 31, Bussum. Tel. 5835. Giro 480272 

Te koop aangeboden: E E N P R A C H T VERZAMELING P O S T 
ZEGELS compleet, meest gebruikt . 
Nederland 1450 stuks. Neder l . Indië 800 stuks. Curafao 
520 stuks. Suriname 590 stuks. Antillen 32 stuks. N . -
Guinea 22 stuks. In alle tandingen, typen, k leurver
schillen. Zeldzame s tukken. 
Cataloguswaarde 1953 ƒ 23.150,—. 

Brieven onder N o . P 033, Uitgeverij Planeta. 

Verenigde Drukkerijen „Planeta'' 
Bakenessergracht 69-73 - Haarlem 

Telefoon 15280 (3 lijnen) 

Gespecialiseerd 
in hleurendruk 

Snelle lerering 

W. H. EECEIV 
P O S T Z E G E L H A N D E L - B U S S U,M 
Tel. 6288 - Kapelstraat 15 - Giro 451627 

XiCBTZENDiNGEN 
Wij hebben weer vele nieuwe boekjes gereed: 
Ned. O.G. - België - Frankrijk - Duitsland - Luxemburg 
Engeland - Malta - Gibraltar - Levant - Ierland - Liechten
stein - Oostzee Staten - Scandinavië - Griekenlafld - Belg. 
Congo - U.S.A. - Eng. Koloniën enz. enz. 

.Speciaal aangeboden: 
Frankrijk No 11, gebr ƒ 4,— 

Idem No. 18, gebr. Luxe stuk „200,— 
Idem Luchtp. No. 14, ong 35,— 

Liechtenstein, No 94/107 gebr 22,50 
Lithauen, No 70/74 gebr „ 12,— 
Malta, No 110 ong „ 2,— 

Idem No. 113 ong 15,— 
Idem No 115 ong 4,50 
Idem No 116 ong „ 8,— 

San Marino, Luchtp., No 21/25 ong. „ 4,— 
Spanje, Don Quichotte-serie, gebr. „ 27,50 
Ver. Staten, No 299/310 ong 4,50 

Idem No. 328/337 ong „ 4,50 
Idem No. 368/396 ong 15,— 

Mauritanië, No 9 ong 15,— 
Idem No 12/16 ong 25,— 

Frans Congo, No 41 ong , 7,50 
Cuba, No 221/228 ong., ongetand „ 9,50 
Curagao, No 153/157 gebr „ 1,10 

Te koop gevraagd: 
Verzamelingen 1 
ParUjen > 
Betere losse ' 

Post
zegels 

AANBIEDING 
Indië. 

1906 2'/« Gld. 
1906 1 en 2'/! Gld. 

losl. kleur 
1932 L. des Heils 
1933 A.M.V.J. 
1934 Kreisler Z.W.K 

1 c. t/m 2'/» Gld. 
1934 5 Opdr. compl. 
1928 Lp. no. 6-10 
1931 Lp. 30 c.-7'/2 G 
1931 Lp. Java-Austr. 
1946 Makassarport 

Suriname 
1928 Heemstra 
1929 Gr. Kruis 
1931 Steuncomité 
1948 Hartzserie 
1950 Kankerbestr, 

W ƒ 8,50 

W ,. 18,50 
(o) „ 1,90 
(X) „ 3,25 

(x) „ 27,50 
(x) „ 5,90 
(x) „ 9 , -
(x) „ 18,50 
(o) „ 4,90 
(x) „ 7,25 

(x) „ 4,10 
(x) „ 5,20 
(x) „ 4,85 
(x) „ 8,25 
(x) „ 4,25 

(x) = ongebr. (o) = gebr. 

ALBUMS. 
Nederland en O.G. 

Bondsalbum K 11 ƒ 7,50 
„ H o l l a n d " album 12,50 
Alsv. binnenschroeven ,, 13,50 

„ D A V O " album 22,50 

Groot insteekboek 
26 X 32 cm. 10 bladen 
ieder blad aan 1 zijde 
12 stroken 8,50 
Alsv. 2-zijdig 12 str. „ 9,75 

Insteekboekjes ƒ 0,50; ƒ 0,95; 
ƒ 1,50; ƒ 2 ,—; ƒ 3,35; 
f 3,60; ƒ 6,75. 

Zendt mij Uw Mancolijst 
Nederland en O.G. 

HAGA's 
POSTZEGELHANDEL 

Gravenstraat 24 - Amsterdam-C. 
Telefoon 43940 - Giro 425549 

Te koop gevraagd 
Massawaar Nederland en Overz, Gebieden, 
complete weldadigheidsseries, enz, In ieder 
kwantum. Contante betaling, 

W. HEERTJE 
DEURL00STRAAT4, AMSTERDAM-Z. 
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V E I L T O P V K I J W A G 3 A P B I I i A . S . 

's morgens, 's middags en 's avonds 
in „Parkhotel" Den Haag, 

een schitterende collectie 

N E D E R L A N D en O.G. 
w.o. veel Ie emissie ! 

een pracht collectie 
J a p a n s e B e z e t t i n g 

EUROPA - OVERZEE 
(w.o. speciaalcollectie Tjecho-SIowakije) 

NEDERLAND ENGROS 

Een zeer grote afdeling 

LAIVDEN-COLLECTIES 

Vraagt tijdig geïllustreerde catalogus aan 

Roelf 
Boekema 

Prinsestraat 58-60 hoek Juffrouw Idastraat 
Postbus 45 - 's-GRAVENHAGE - Telefoon 110319 

Voor volgende veiUngen zien wij gaarne inzendingen 
tegemoet. 

Hebt U v e r k o o p p l a n n e n schrijft of belt 110319 

Roelf 
Postbus 45 Bockcma 's-Gravenhage 

Te k o o p g e v r a a g d : 

Verzamelingen, partijen massawaar en KILO
WAAR in grote kwantums 

INTERNATIONAL STAMP TRADE A N N E O E V R I E S 
bumatrastraat 247 — A M S T E R D A M — Tel. 55790 

Gedupeerde uit Zieriksee soekt 

Bedrijfsruimte 
(30 k 40 m«), 

zo mogelijk met woning, in de provincies 
Zeeland, Zuidholland of Noordholland. 

Brieven onder nr P 034, Uitg. Planeta, Haarlem. 

WEKNBERGS POST 
Frühjahrsangebot 1953 

Erscheint Anfang März mit f e s t e n Preisen. 
Etwa I 500 Objekte höchster Qualität, unge
fähr 24 Phototafeln. Seltenheiten aus Skan
dinavien und aus allen Ländern, Bremen, 
Braunschweig, Hannover,Würtemberg, 
beinahe komplett auf Brief, auch Kombi
nationen und halbierte Marken. Aus 
der Scliweiz Doppelgenf Invertiert. 
4 Rappen Zürich und 4 c Waadt, 
alles auf Brief. Die Konfederierten 
Staaten A m e r i k a s , und andere 
Seltenheiten auf Brief. Hawais I 

Emission etz. 

VERLANGEN SIE UNSEREN KATALOG 

Das älteste und bedeutendste 
Haus Skandinaviens 

HARRY WENNBERGS FRIMARKSAFFAR AB 
BOX 7 — STOCKHOLM I — SCHWEDEN 

Leitung : Dr I. VAJDA 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM 

KLEINE ANNONCES 
Prljs 35 et pe r m m , be ta 
ling n a toezending factuiar. 

TE KOOP GEVRAAGD k contant 
Rusland, oud en nieuw, gebruikt 
op brief, ook Russ. Levant, China 
etc. Zichtzendingen uitsl. aange
tekend aan J. Vemjn Stuart, Bal-
semienlaan 36, Den Haag. 

TE KOOP GEVRAAGD: Neder
land 15 en 25 gld Luchtpost, ge
bruikt voor half nominaal. Tevens 
zoek ik gebr. Zomer 1952 (bloe
men) 2 c. ƒ 3,—, 6 c. ƒ 6,—, 
10 c. ƒ 2,50 per 100 in iedere 
hoeveelheid. R, Kormos Postzegel-
handel, Lid NVPH, Voorburg, 
Tel. 722947. 

RUILEN? Zend mij 100 tot 300 
versch. zegels Wereld of Europa 
en U ontvangt zelfde hoeveelheid 
geheel andere retour. J. G. Pezij, 
Maardijk 102, Almelo. 

RUIL: Gevorderd UPU-verzame-
laar, uitsl. gebruikt, wÜ ruilen. 
Gezocht Fr. Kol., Macao, Korea, 
Peru, Yemen e.a. Mr W. Elias, 
Heuvellaan 48, Hilversum. 

PUNTSTEMPELS NEDERLAND. 
Verzamelaar zoekt contact met 
andere puntstempel verzamelaars 
enfoi handelaren voor ruil, koop 
en/of verkoop. Is geïnteresseerd in 
puntstempels op de catalogus nos. 
7, 8, 19, 21, 23, 24 en 26. H. 
Roselaar, Jac. v. Lenneplaan 55, 
Baarn. 

BOLIVIA, COSTA RICA, ECUA
DOR, GUATEMALA. Te koop of 
in ruil gevr. brieven tot ± 1905. 
Corresp. enfoi zichtz. vanaf 1 
stuk aan H. Smabers, v. Bevcr-
ningkstr. 113, Den Haag. Zie ook 
adv. in Jan.-nummer. 

TE KOOP: Luchtpostverzameling 
Europa. Cat.waarde + 315.000 frs. 
Enige landen compl. en enkele 
landen bijna. Schriftelijk bod ge
vraagd. Prachtig voor verder ver
zamelen. P, N. Loesberg, Laven
delplein 15, Hilversum. 

PARTICULIER, in bezit van uit-
gebr. Europa collectie, wenst deze 
van de hand te doen. Gaarne toe
zending van mancolijst. Br. onder 
No. P 031, Uitg. „Planeta". 

Te koop: Pracht verzameling 
NED. EN KOLONIËN, 2 albums, 
gebruikt en ongebr. Catalogus
waarde ± ƒ 9000,—, van parti
culier. Br. onder No. P 032, Uit
geverij Planeta. 

Door zeer drukke werkzaamheden 
te koop aangeboden een pracht 
oude WERELD-POSTZEGELVER
ZAMELING, Nederland en Over
zeese gebiedsdelen, tegen een zeer 
billijke prijs. Ruysdaelstraat 53, 
Zwolle. 

DUITSE POSTZEGELVERZA
MELAAR wil voor ruil gaarne in 
verbinding treden met Nederland
se verzamelaars die ruilcontact 
met Duitsland zoeken. Br. aan 
Herbert Kunis, Kaufmann, Guts-
Muths-weg 7/II, Magdeburg-S., 
Deutschland. 
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Belanffrijke 

P O S T Z E G E I V E I I I N G 
No. 348 

30 en 31 Maart a.s. in „Parkhotel", Den Haag 

Onder de hamer zullen komen : 

NEDERLAND en O.G., waarbij de b e r o e m d e foutdruk 
„9 cent zonder waarde-inschrif t" , en engros parti jen. 

CoUectie EUROPA zéér volledig t o t 1951. 

CoUectie GEHELE W E R E L D t o t 1926, waarbij belangrijk 
Engelse Koloniën. Vele £ waarden . 

Catalogus gratis 
op aanvraag 

Prachtige Landen verzamel ingen! 

J. L VAN DIETEN Noordeinde 37, Den Haag 
Veilingen sedert 1892 

Nederland 
1/3 

. 
1 ex t ra mooi ! "̂  32,— 

6 
11 
11 II 
12 goud 
12 brons 
14 Luxe 
18 
25 
29 
29 Luxe 
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van onze Hdaagse prijslijsten! 

Alvorens massagoed van Nederland en 
Koloniën en kilowaar van Nederland te 
verlcopen, raadpleegt U mtj, ik ben altijd 
koper tegen de allerhoogste prijzen. Ook se
ries Nederland en Koloniën gezocht in grote 
kwantums, b.v. alle Kindseries, Zeehelden, 
Volksdienst enz. 
S.v.p. geen aanbiedingen van partijen met 
een handelswaarde van minder dan ƒ 25,00. 
Ik geef geen inkoopslflsten uit, maar Uw 
aanbiedingen worden omgaand behandeld. 
Ook massagoed van buitenland, zelfs de 
goedkoopste soorten tot de allergrootste 
hoeveelheden welkom. 

A. J. »E ll̂ IT 
Albreolit Diirersir. 4. Ainsterdam-Z. - Telef. 713489 

Laat U W MAANDBLADEN INBINDEN door 

C. J. BLANKENZEE 
v.h. Kemper & Co, Boekbinderij & Persvergulderij 
Elandsgracht I I , Amsterdam Telefoon 33276 
Speciaal adres voor al Uw philatelistisch en ander bindwerk I 

FA. L» B O O M S M A 6 Z O O N 
Nassaukade 118-119 - Tel. 82521 en 85421 - Amsterdam 

MAKELAARS EN BOUWKUNDIGEN 
ADMINISTRATIE EN ONDERHOUD VAN 

HUIZEN — EXPERTS 



(Advertentie I.M.) 

WAAROM ONTBRAK U OP DE I.T.E.P. 

. . . Wij hadden zo graag persoonlijk kennis 
mef U gemaakt! 

Dit was de vraag die wij in het afgelopen half jaar 
tientallen malen moesten beantwoorden. 
Niets zou ons liever geweest zijn dan vele van onze be
gunstigers in Utrecht de hand te drukken. Vooral omdat 
er zo'n groot aantal in uithoeken van het land wonen, 
waardoor wederzijdse bezoeken vrijwel onmogelijk zijn. 

t 
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Maar het ging eenvoudig niet. Een stand op de I.T.E.P. 
zou onze werkwijze maandenlang hebben gestagneerd. 

Een oplossing om de kennismaking alsnog te bewerk
stelligen was niet zo eenvoudig. Wij besloten tot boven
staande foto. 

Hierop ziet u in het midden Juffr. Sitton (ingewijden 
mogen haar All noemen). Zü is voor veel verantwoor
delijk, ook voor de tikfouten welke een enkele keer in 
de brieven voorkomen. Respectievelijk links en rechts 
van haar vindt u Van Duyn en Verhage. De andere leden 
van het team zijn, staande v.l.n.r., J. van Mastrigt, H. 
Klaassen, J. Vervaet. 

Het geven van een foto heeft altijd iets persoonlijks. 
Daarom vertellen wij u hier gelijk iets over het ont
staan en de groei van onze firma. 

De officiële samenwerking tussen ons (v. Duyn en 
Verhage) dateert van rond 20 jaar terug. EigenUik 
„vonden" wij elkaar al 37 jaar geleden op de school

banken. Een leeftijdsverschil van 2 jaar werd overbrugd 
door de gemeenschappelijke liefhebberij voor het „post-
zegelen". 
Natuurlijk werd riJp en groen door elkaar verzameld en 
nog natuurlijker... de gehele wereld. Ach, zo nauw werd 
er toen niet gekeken. Scheurtjes, dunne plekken of 

andere gebreken vormden nog geen onoverkomenlijke 
bezwaren. 

Maar dat alles is 37 jaar geleden. Sindsdien is er heel 
wat veranderd. Toen de korte broeken lang waren ge
worden en de baard reeds lang uit de keel was ver
dwenen, hadden wij geleerd, dat niet de kwantiteit 
maar wel de kwaliteit bepalend was. De Schwanenberger 
Jeugdalbumpjes waren al lang vervangen door meerdere 
albums van lijviger formaat. Het waren niet zo heel 
veel zegels, die waardig werden bevonden de nieuwe 
albums te bevolken. 

Dank zij de postzegels duurde de op school gesloten 
vriendschap ook na het volwassen worden voort. Beiden 
verkeerden wij in de gelukkige omstandigheid iets aan 
onze liefhebberij te kunnen besteden. Daardoor waren 
de respectievelijke verzamelingen niet onaanzienlijk in 
waarde toegenomen. Niets deed toen echter vermoeden, 
dat deze enkele jaren later de grondslag zouden vormen 
voor onze huidige samenwerking. 

Toen kwam de crisis, waarvan menigeen de gevolgen 

• 



Niet alle moeilijkheden vonden echter zo'n gelukkige 
oplossing. Een „Zorgenkind" vormen nog steeds die ge
bieden, welke door betrekkelijk weinigen worden ver
zameld. Het zijn o.a.: 

Franse Koloniën 
Portugese Koloniën 
Spaanse Koloniën 
Italiaanse Koloniën 

Zuid-Amerika 
Turkije en andere 
Balkanlanden 
enz. 

Geen enkele handelaar, van welke goede wille ook, zal 
het zich kunnen veroorloven, terwille van 1 of 2 ver
zamelaars een grote stock bv. van Liberia of Brits-
In^ische Roofstaten te onderhouden. 

land, hoofdzakelijk de U.S.A. Ook worden er grote 
partijen onafgeweekte kilo's en gebundelde massawaar 
geëxporteerd. 

Wij kopen dit alles, zowel van particulieren als van in
stellingen, en betalen er goede prijzen in contant geld 
voor. Vele verzamelaars, die nog grotere aantallen van 
deze gelegenheidszegels hadden liggen, stuurden ze ons 
toe. WiJ kwamen overeen, dat ztj de tegenwaarde in 
onze zichtzendingen konden besteden. Dit betekende 
voor hen een belangrijk betere opbrengst. 

En hiermede hebben wij alles zo'n beetje uit de doeken 
gedaan. WiJ begonnen deze kennismaking met een foto 
en we eindigen er met één. Hierop ziet u ons nóg eens, 

Zo is op het ogenblik onze voorraad van Zuid-Amerika 
en Franse Koloniën beslist slecht te noemen. Voor deze 
2 grote gebieden slechts ƒ 3000,— in de boekjes, met 
maar een bescheiden thuisvoorraadje, is veel te weinig. 
De enige reden er van is, dat wij er momenteel te wei
nig gegadigden voor hebben. De praktijk leerde ons 
overigens, dat juist de verzamelaars van dit soort ge
bieden er over klagen zo moeilijk aan materiaal te 
kunnen komen. 

Toch zou ook deze wederzijdse moeilijkheid op eenvou
dige wijze zijn op te lossen. Voor elk van bovenbedoelde 
gebieden zijn er in Nederland toch zeker wel 50 ä 100 
verzamelaars te vinden. Als deze zich om ons heen 
schaarden, zouden zij in betrekkelijk korte tijd prima 
zendingen kunnen ontvangen. (De wens is ook hier de 
vader van de gedachte). 

Tot slot iets over de engros-handel. Duizenden Zomer
en Kinderseries uit de oorlogsjaren, alsmede series Zee
helden, Volksdienst e.d. vinden hun weg naar het buiten

maar dan aan het werk. 

De ruimte, die wij hiertoe nodig hadden, heeft ons wat 
verschrikt. Waarschijnlijk had alles veel korter en veel 
krachtiger gekund. Vergeef het ons, als wij te veel van 
uw geduld vergden. 

Toch kunnen wij ons praatje niet beëindigen, zonder een 
kort woord tot die verzamelaars, aan wie wij ons nu 
wel voorstelden, maar die zelf nog nimmer met onze 
werkwijze kennis maakten. 

Wij spaarden u in deze uiteenzetting de gebruikelijke 
loftuitingen op eigen werk. 

Slaat u liever deze bladzijde nog even verder om. Vindt 
u die tevredenheidsbetuigingen niet veel waardevoller 
dan alles wat wij zelf zouden aanvoeren? 

Als u het antwoordformulier even invult, zult ook u 
zich kunnen overtuigen van de service, geboden door 
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aan den Itjve ondervond. Ook wij ontsprongen de dans 
niet. In die jaren was het, dat wiJ de grote stap waagden 
en besloten het postzegelen als bedrijf te gaan uitoefe
nen. Daaraan moesten onze verzamelingen ten offer val
len. Het ging ons aan het hart, maar nood breekt wet. 
Misschien is het ons geluk geweest, dat wij midden in 
de hevigste depressie moesten beginnen. De verandering 
was groot en de aanpassing viel niet altijd gemakkelijk. 
Er tekenden zich echter bepaalde mogelijkheden af, 
waarvan wij een dankbaar gebruik maakten. 

Het bleek o.a., dat er in het engros verhandelen van 
zegels van Nederland en O.G. behoorlijke kansen lagen. 
De S.C.V.T. (Vereniging tot bestrijding der Tuberculose) 
in Indië zamelde postzegels in voor dit liefdadige doel. 
Enorm waren de aantallen zegels die ons tot het uit
breken van de 2e wereldoorlog, via deze Vereniging 
bereikten. 

Ook in Nederland waren er instellingen, zowel als par
ticulieren, die zegels voor liefdadige doeleinden in
zamelden. Honderden kilo's en zeer grote aantallen ge
bundelde massawaar bereikten ons dan ook van vele 
kanten. In Nederland was daarvoor geen afzetgebied te 
vinden. Het moest worden geëxporteerd en op de duur 
gelukte het ons grote partijen in het buitenland onder 
te brengen. Dit had tot gevolg, dat gedurende de eerste 
jaren de détailverkoop aan verzamelaars belangrijk 
minder was dan de engros-omzet. 

Toch was dit alles slechts één der wegen naar het ge
stelde doel. Direct vanaf het begin stond deze doelstel
ling ons klaaJ en duidelijk voor ogen, namelijk een zo 
goed en zo groot mogelijk opgezette détail-verkoop aan 
particuliere verzamelaars. 

Ook de wijze, waarop deze georganiseerd diende te wor
den, stond voor ons vast. De meest voor de hand liggen
de manier, de winkelverkoop, werd zonder meer uitge
schakeld. Toen wij zelf nog verzamelden, leerden wij de 
behoefte aan iets beters voelen. 

Zelfbediening leek ons inziens de enige manier, waarvan 
het meeste succes te verwachten was.. 

Daaraan hebben wij steeds vastgehouden. Aan deze mo
derne manier van verkoop is het dan ook ongetwijfeld 
te danken, dat onze zichtzendingen naar honderden 
plaatsen in Nederland worden verzonden. De détail
verkoop bedraagt thans 80% van de gehele omzet. 

Het ging allemaal niet zo simpel als het klinkt. 20 jaar 
waren nodig om onze plannen voor een groot deel te 
verwezenlijken. 

Het onderhouden van goede zichtzendingen vereist na
melijk vrij grote bedragen. De meeste verzamelaars 
beperken zich tegenwoordig tot één land, hoogstens tot 
enkele landen, of tot een bepaald gebied. De handelaar 
kan dit echter niet doen. 

Uiteraard richt de voorraad zich naar de bestaande 
vraag. Dit blijkt uit onderstaande opstelling. Het zijn 
ongeveer de bedragen aan zegels, die uitgeprijsd in 
boekjes regelmatig ter beschikking staan. 

Nederland & O.G. 
Europa 
Engelse Koloniën 
Zuid-Amerika 
Franse Koloniën 
Diversen 

ca. ƒ 25.000,— ä ƒ 30.000,— 
ca. ƒ 20,000,— ä ƒ 25.000,— 
ca. ƒ 7.500,— ä ƒ 10.000,— 
ca. ƒ 1.500,— 
ca. ƒ 1.500,— 
r-a. ƒ 3.000,— 

Daarnaast is er steeds een zeer behoorlijke thuis-
voorraad aanwezig, vooral van Nederland & O.G. 

De keuze voor de verzamelaars is nog groter dan deze 
bedragen op het eerste gezicht doen vermoeden. De f 
samenstelling der voorraad wijzigt zich immers steeds. 
Vrijwel dagelijks wordt er voor flinke bedragen ge
kocht en verkocht. Wat de ene dag niet voorradig is, 
kan het dan ook heel goed de volgende dag wel ziJn. 

Hierdoor groeide als 't ware vanzelf een aanvullende 
werkwijze. Telkens weer bereikten ons mancolijstjes 
van zegels die zich niet in de boekjes bevonden. Dikwijls 
waren ze dan wel in andere boekjes van het gevraagde 
land of in de nog onopgeplakte thuisvoorraad aanwezig. 

Wij besloten speciale mancoltjst-formulieren te laten 
drukken. Bij elke zichtzending werden er 3 ingesloten. 
Het leek wel of vele verzamelaars op deze stimulans 
hadden gewacht. Toen het bleek dat er aan de opgaven 
blijvende en serieuze aandacht werd geschonken, was 
eerst met recht het hek van de dam. Veelvuldig waren 
de aanvragen voor meerdere formulieren. 

Dhr. H. te N. vormde met 126 geheel ingevulde lijsten 
het record. Vele vergevorderde verzamelaars volgden 
zijn goede voorbeeld en gaven hun gehele verzamel-
gebied op mancolijsten op. 

In principe houdt het verstrekken van mancolijsten geen 
enkele verplichting in. Maar van de tienduizenden gul
dens, welke er jaarlijks op deze lijsten aan zegels worden 
verzonden, komt nog geen 5% terug. 

Dit komt, doordat de lijsten met overleg werden opge
maakt door verzamelaars, die reeds korter of langere 
tijd van de zichtzendingen gebruik maakten. Het heeft 
ook geen zin er zegels op te vermelden, die nimmer 
binnen het financiële bereik zullen liggen.Dat het totaal 
der opgegeven zegels een belangrijk bedrag vertegen
woordigt, is niet het minste bezwaar. Hoe groter de 
keuze is, des te meer kans op manco's, terwijl dit ook 
de kwaliteit ten goede komt. En natuurlijk worden er 
geen grotere bedragen gestuurd dan vooraf overeen
gekomen. 

Dat er overigens problemen op te lossen waren, behoeft 
wel geen betoog. Een van de moeilijkste was wel, niet 
alleen koopkrachtige verzamelaars aan te trekken, 
maar ook de kleinere, met een bescheiden budget. 

Het komt niet veel voor dat men twee heren tegelijk kan 
dienen. Hier bevestigde de uitzondering gelukkig de 
regel. 

Ons vertrouwen op de werkelijkheidszin van de ver
zamelaars bleek niet misplEiatst. Er bleek begrip te 
bestaan, dat een budget van ƒ 2,50 per maand onmoge
lijk de wederzijdse portokosten van een zichtzending 
kon dragen. Maar met een budget van ƒ 7,50 per 1, 2 
of 3 maanden, was dit nog juist verantwoord. En vrij
wel niemand die dit bedrag kon besteden, verlangde 
daarvoor een zichtzending van ƒ 1000,— of meer. 

Er zijn nu enige honderden van deze verzamelaars, die 
elke maand een zending ontvangen met een inhoud van 
ƒ 175,— è. ƒ 300,—. Daarin bevinden zich slechts enkele 
zegels van ƒ 5,— ä ƒ 7,50 per stuk. De rest bestaat uit 
zegels, welke juist voor deze gKoep het meest aan
trekkelijk zijn. 

Deiarnaast zijn er een flink aantal middelgrote verza
melaars en tevens nog tientallen zeer vergevorderde 
verzamelaars die, waar nodig, zendingen ontvangen in 
waarde variërend tot ƒ 2000,—. 

Zo slaagden wij er in, vele vooraanstaande Philatelisten 
van standing voor ons te winnen, zonder daardoor een 
andere grote categorie van ons te vervreemden. 
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Wat anderen over onze zichtzendingen schrijven: 
Dhr C. te A.: Hartelijk dank voor de mooie zichtzending. Na de reclame van elders, waar gesproken wordt van 

„Knal en Knotspartijen", die zeer tegenvallen, is uw verantwoorde reclame een verademing. 
Jr de R. te W.: Overigens mooie zending. Zo zyn we ze hier in het Oosten niet gewend. 
Dhr B. te A.: Waar u normale prijzen noteert ẑ jn de zegels altijd van onberispelijke kwaliteit. Indien er iets 

aan een zegel mankeert, hetgeen u steeds duidelvjk vermeldt, is de prijsreductie zo aanzienlijk, 
dat ik meestal verleid wordt toch te kopen. 

Jhr B. te G.: Uw zending is buitengewoon goed verzorgd. Stuurt u er ook eens een aan Dr. H. te G. 
Dhr W. te A.: In de eerste plaats hulde voor uw werkelijk perfecte afwerking, m.i. de enige firma hier te lande, 

die zo iets bewerkstelligt. 
Dhr K. te G.: Met de tevredenheidsbetuigingen, vermeld in uw folder in het Maandblad, ben ik het volkomen 

eens. Ik begrijp overigens niet hoe u al die manco's administreert. 
Dr F. te A.: Mijn oprechte danlt voor Uw keurige mancozending. Inderdaad is uw service vooroorlogs geculti

veerd, coulant en betrouwbaar. 
Dhr B. te H.: dat uw zichtzendingen voor 100 procent aan de door u gevoerde reclame voldoen. Vooral ten 

plattelande hebben wij zo 'n gemak van goede zichtzendingen, daar wij er hier practisch op aan
gewezen zijn. 

Dhr O. te U.: MiJn compliment over de accurate service en practische retourverpakking. 
Ir N. te V.: De kwaliteit van uw zegels is altijd buitengewoon goed. 
Mr S. te E.: wil ik u graag mijn compliment maken voor de keurige verzorging en de prima zegels. 
Dhr R. te H.: ik heb alle appreciatie voor het soort zegels en de minitieuse aanwflzingen. 
Dhr G. te V.: zeer verzorgd tegen redelijke prijzen. 

(Alle originele brieven en nog vele andere liggen voor u ter inzage). 
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