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iPe Kawêijnewêburgsegeis t^an JVederlafêd 
door Ir H. J. W. Reus met medewerking van F. A. van Dongen 

(Vervolg) 

3. Het drukken en de opmaak. 
De zegels in de waarden van 5 tot en met 60 cent 

zijn uitgevoerd in koperdiepdruk; die in de waarden 
van 1 tot en met 10 gulden in plaatdruk. We zullen 
eerst de koperdiepdruk, daarna de plaatdruk bespre
ken, met de details, die op de van Konijnenburgzegels 
betrekking hebben. 

A. Het koperdiepdrukprocédé, ook wel rotogravure 
genoemd. Bij dit procédé is het zegelbeeld als verdiept 
negatief in de koperen huid van een drukcylinder ge-
etst, welke huid, om haar langer te doen meegaan, 
wordt verchroomd. Met een dergelijke cylinder kunnen 
zowel losse, op maat gesneden vellen bedrukt worden, 
als wel een eindeloze papierbaan. Worden vellen be
drukt, dan spreekt men zonder meer van koperdiep
druk of rotogravure. Wordt een baan bedrukt, dan 
geschiedt dit ook in koperdiepdruk of rotogravure, 
doch men spreekt dan ter onderscheiding van het 
drukken op vellen wel van rotatiedruk. Een dergelijke 
baan moet na het bedrukken verder verwerkt worden 
tot vellen of rollen. 

Dat we op deze détails iets verder zij'n ingegaan 
komt, omdat beide methoden van drukken toegepast 
zijn en wel: 
I. Voor de zegels in vellen: a. de koperdiepdruk op 

vellen; b. de rotatiedruk op een eindeloze papier-
baan; later tot vellen gesneden. 

II. Voor de zegels in postzegelboekjes: de koperdiep
druk in vellen. 

III. Voor de automaatzegels: de rotatiedruk op een 
papierbaan; later tot rollen verwerkt. 

1. De zegels in vellen. 
De cylinders voor het drukken van de normale fran-

keerzegels op vellen dragen soms één, soms twee 
blokken van 20 x 10 = 200 zegelbeelden. De cylinders 
voor het drukken van frankeerzegels in rotatiedruk op 
een eindeloze baan, dragen steeds maar één blok van 
200 zegelbeelden. In de gevallen, dat op een cylinder 
één blok van 200 zegelbeelden is geëtst, lopen de verti
cale zijden der zegelbeeldep evenwijdig aan de be
schrijvende lijnen van de cylinder; in de gevallen dat 
op een cylinder twee blokken van 200 zegelbeelden 
zijn geëtst, lopen de horizontale zijden der zegelbeelden 
evenwijdig aan de beschrijvende lijnen van de cylin
der. Ieder blok van 200 zegelbeelden is zo over de 

cylindermantel verdeeld, dat er vrije randen omheen 
overblijven. Op deze vrije randen zijn links en rechts 
naast de 20 horizontale rijen zegelafbeeldingen de 
telcijfers 1—20 resp. 20—1 geëtst. 

Om de-cylinders van elkander te kunnen onder
scheiden en een verband te leggen tussen de cylinders 
en de er mee gedrukte vellen, is ongeveer midden 
boven elk zegelblok een etsingnummer geëtst. ^). De 
nummering is per waarde bij 1 beginnende, doorlopend, 
ongeacht of er veldruk, dan wel rotatiedruk is toege
past, of er enkel- dan wel dubbelvellen zijn gedrukt, 
met dien verstande, dat in 1945 opnieuw bij 1 begonnen 
is. In 1940 zijn arabische cijfers gebruikt. Van 1945 
af zijn eerst romeinse, later arabische cijfers gebruikt, 
behalve bij de 6 cent, waarbij alleen arabische cijfers 
zijn gebruikt. Voor détails zie men de tabel onder: 
Oplagen. 

Voorts zijn bij de cylinders, die in 1940 zijn gebruikt, 
oplaagletters boven en onder de 10 verticale rijen 
zegelbeelden aangebracht, terwijl het geheel door 
dubbele randlijnen is omgeven. Ter besparing van 
drukmateriaal is het aanbrengen van oplaagletters 
na de oorlog niet voortgezet, ook zijn de randlijnen 
na de oorlog weggelaten. 

De beschrijving zou niet compleet zijn, als we de 
centreerpuntjes, nader gemarkeerd door boogjes, in 
het midden der onder- en bovenvelranden niet ver
meldden. 

Deze centreerpuntjes en boogjes zijn een hulpmid
del bij het perforeren. Wordt een vel op de perforatie
machine met de centreerpuntjes precies op de pen
netjes geprikt, dan valt bij het perforeren het perfo-
raat precies tussen de zegelbeelden. 

Ten slotte moeten we nog mededelen, dat in 1940 bij 
de rotatiedruk gebruik gemaakt is van een numero-
teur, om op de linker- en rechtervelrand naast het 
zegelblok een doorlopend veltelnummer in blauw aan 
te brengen. Door middel van deze nummering hoopte 
men fraude tegen te gaan en wist men onmiddellijk 
hoeveel vellen gedrukt waren. Omdat het apparaat 
niet feilloos werkte is het bij de latere oplagen niet 
meer gebruikt. 

De vellen die bedrukt zijn met twee blokken van 
200 zegelbeelden, worden dubbelvellen genoemd. Na 

") De enige uitzondering hierop vormt de 6 cent met etsingnummer 1, 
gedruist in dubbelyellen, waarbij de L en R ontbreken. De 1 van het 
linkervel verschilt echter in vorm van de 1 van het rechtervel, terwijl 
ook de plaats ten opzichte van de zegelbeelden niet geheel dezelfde is. 
Het is daarom zeer goed mogelijk beide te vinden en te verzamelen. 
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doorsnijden van deze vellen ontstaan de gebruikelijke 
vellen van 200 zegels. 

Hiervoren spraken we van vellen „ntirmale" fran-
keerzegels, zulks in tegenstelling tot de zegels, die in 
1947 gebruikt zijn om met ,,Cour International de Jus
tice" te overdrukken. Deze zegels werden in vellen 
van 10 X 10 = 100 stuks in koperdiepdruk uitgevoerd. 
Ze dragen geen etsingnummer; de telcijfers lopen van 
1—10 en van 10—1, terwijl ook de centreerpuntjes en 
boogjes aanwezig zijn. 

II. De zegels in postzegelboekjes. 
De zegels voor de postzegelboekjes zijn gedrukt op 

vellen. De inrichting van de postzegelboekjes, waar
bij zich links naast een horizontaal stripje van drie 
zegels een stukje blanco papier bevindt, nodig voor 
het samenstellen van de boekjes, vraagt een speciale 
velindeling. Deze velindeling wordt verkregen, door 
naast elkaar te drukken 3 zegelbeelden rechtopstaand, 
3 kopstaand, vervolgens een vakje niet te bedrukken 
en vervolgens nog eens 3 zegelbeelden rechtopstaand, 
3 kopstaand te drukken. Op een vel komen 20 van 
deze horizontale rijen voor, zodat een vel 240 zegel
afbeeldingen bevat. 

De 240 zegelbeelden zijn zo op de cylinder geëtst, 
dat de verticale zijden der zegelbeelden langs de be
schrijvende lijnen van de cylinder vallen. Nog vermel
den we, dat de velranden geheel blanco zijn, afgezien 
dan van de centreerpuntjes en boogjes. Een dergelijke 
cylinder is in het Postmuseum te zien. 

Om de boekjes uit de vellen samen te stellen snijdt 
men de geperforeerde vellen door, midden over de 
blanco vakjes tussen de 6 rijen zegels links en rechts 
ervan. Verder scheidt men door afscheuren langs de 
perforatie de kolommen met de rechtopstaande en 
kopstaande zegels. Door deze laatste daarna om te 
draaien krijgt men kolommen van 3 zegels met links 
ervan een wit strookje, waarvan gebruik gemaakt kan 
worden om de blaadjes der boekjes aan elkaar te 

hechten. Bij de boekjes uitgegeven in 1940 is dit door 
middel van 2 ringetjes gebeurd, bij die uitgegeven in 
1946 door middel van een nietje. 

III. De zegels in rollen voor de automaten. 
Uiteraard is het nodig de zegels voor automaten, 

die in rollen van 1000 stuks daarin geplaatst worden, 
in rotatiedruk uit te voeren, als men tenminste het 
omslachtig aan elkaar plakken van stroken van 20 
stuks wil vermijden. Voorts is het nodig, dat de zegel
beelden regelmatig over de cylinderomtrek verdeeld 
zijn en de zegelgrootte daarbij gelijk is aan die van 
de velzegels. In het algemeen kan men zeggen, dat dit 
doel bereikt is, al zijn er minimale verschillen gecon
stateerd. Bij de 5 cent is de normale afstand 2,75 mm, 
terwijl op elke strip van 20 zegels één keer een afstand 
van 3,30 mm en één keer een afstand van 3,20 mm ge
vonden zijn. 

De zegelbeelden voor het drukken van de zegels voor 
de automaten zijn geplaatst in 20 rijen van 15 naast 
elkaar. De horizontale zijden van de zegelbeelden lo
pen evenwijdig aan beschrijvende lijnen van de cy
linder. Etsingnummers komen niet voor. 

De eindeloze papierbaan met een dergelijke cylin
der bedrukt is dus 15 zegelbeelden breed. Na perfo
ratie wordt de baan gescheiden in stroken ter breed
te van één zegel en ter lengte van 1000 zegels. 

B. Het plaatdruk-procédé. Dit procédé is toege
past voor de zegels van 1 t/m 10 gulden. De platen 
dragen één blok van 100 zegelbeelden in 10 rijen van 
10. Om de platen van elkaar te kunnen onderscheiden 
en een verband te kunnen leggen tussen de platen en 
de er mede gedrukte vellen, is ongeveer in het mid
den onder het zegelblok een plaatnummer gegraveerd. 
De nummering is per waarde, bij 1 beginnende, door
lopend. Het blok met de zegelbeelden is door dubbele 
randlijnen omgeven, die soms slechts gedeeltelijk zijn 
afgedrukt. (Wordt vervolgd). 

Kamtanding 127,' 1^ met de fout l l ' j , : 12 
Enige tijd geleden viel mij op, dat bij een linker-bo-

venhoekblok met velranden van de uitgave 1872-1888 
Nederland Koning Willem III, 5 et kamtanding 12y2 : 12 

^..^-^..--..—..-..-^-..^.-..-

de eerste verticale rij niet in tanding 11% : 12 was 
uitgevoerd, welke fout immers bij kamtanding 12% : 
12 eerste verticale rij voor deze uitgave identiek is. 

De eerste kamtanding 12% : 12 (welke de fout 11% 
: 12 niet had) werd gebruikt voor Nederland emissie 
1864, begin emissie 1867 en portzegel 2B;Ned. Indië 
frankeerzegel no. 2. 

Kamtanding 12% : 12 met de fout 11% : 12 dateert 
van omstreeks 1875. Hierbij stonden de perforeer-
naalden en wel de eerste 10 stuks, iets verder van el
kaar. Dit was oorzaak, dat het .eerste zegel van elke 
verticale rij de kamtanding 11% : 12 had. De kamtan
ding 12% : 12 met de fout 11% : 12 had oorspronkelijk 
kleine gaten, afkomstig van dunne perforeernaalden, 
die kleine gaten boorden. Door slijtage werden de naal
den later door iets dikkere vervangen, waardoor grote 
gaten ontstonden. 
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Een enigszins geoefend oog herkent onmiddellijk een 
zegel in kamtanding 11% : 12 daaraan, dat de tweede 
tand van links een duidelijk zichtbare brede papier-
brug heeft. 

Kamtanding 12% : 12 kleine gaten met de fout liy2 
: 12 werd uitsluitend gebruikt voor emissie 1872-1888 
Nederland (Ned. Hand. Cat.nos 19D-27E). Een veel rui
mer gebruik werd gemaakt van de Kamtanding 12% 
: 12 (eerste verticale rij 11% : 12) grote gaten. 

Behalve voor Nederland emissie 1872-1888, voor 
emissie 1876 en de portzegels 1881. Ned. Indië diverse 
frankeerzegels en portzegels alsmede voor Curagao en 
Suriname. Nadat diverse andere kamtandingen (13% : 
13% -12% : 12% kleine en grote gaten) in gebruik 
waren geweest, komt wederom een kamtanding 12% 
: 12 in gebruik, thans zonder de fout 11% : 12. 

* f 

>J 'i^- *J 

Ik^i^giü 
Ui-I^WPSMTI 

i l ' ^ i ! 

ËkükSiüLEi 

de uiterst zeldzame variëteit blanco tussenstrook. 
Resumerende mag worden aangenomen, dat de kam

tanding 11% : 12 (normaliter 1 op 10 voorkomend) zeld
zamer mag zijn dan oorspronkelijk werd veronder-

Volgens de Ned. Hand. Catalogus Kamtanding M en 
gebruikt voor de aanvullingswaarden 7%, 22% en 1 
gulden Koning Willem III. Dezelfde kamtanding werd 
ook voor Curagao K. Willem Hl (12%-15-30 en 60 et), 
alsmede voor Suriname Koning W. III (20-30 en 40 et) 
gebruikt. 

Het ligt voor de hand, dat meerdere oplagen van de 
emissie Nederland 1872-1888 met deze laatste kam
tanding 12% :12 (zonder fout 11% : 12) getand kunnen 
zijn. Het blok waarover hier in de aanhef van 
dit artikel rprake is, levert hiervoor het bewijs. 
Het zou interessant zijn nä te gaan of- nog 
meer waarden met linker velrand van de emissie 
1872-1888 kamtanding 12% : 12 zonder de fout 11% 
: 12 bewaard zijn gebleven. Op deze wijze zou de kam
tanding 12% : 12 M met diverse andere waarden kun
nen worden aangevuld. Hieruit blijkt weer eens dui
delijk hoe nuttig, ook voor getande zegels, velranden 
kunnen zijn om gegevens die verloren zijn gegaan aan 
te vullen. Hoewel bij Ned. Indië nimmer melding 
werd gemaakt van het gebruik van een kamtanding 
12% : 12 zonder de fout 11% : 12, mag worden aange
nomen dat het hierbij afgebeelde blok van 4 met linker 
velrand en zonder de fout 11% : 12 van Kamtanding M 
afkomstig moet zijn. Bovendien is dit blok getand met 

steld. Blijkt achteraf de kamtandmg 12% : 12 (zonder 
de fout 11% : 12) meer in gebruik te zijn geweest dan 
algemeen werd aangenomen, dan kan het niet anders 
of de kamtanding 11% : 12 moet veel minder voor
komen. Indien wij de zegels in kamtanding 12% : 12 
Curagao Koning W. III bijv. nagaan, dan bemerken 
wij, op een enkele uitzondering na (10 en 50 et) dat 
kamtanding 12% : 12 vrij gemakkelijk wordt gevon
den, terwijl die in 11% : 12 rariteiten mogen worden 
genoemd. Dit zou een aanwijzing zijn, dat ook in dit 
gebiedsdeel diverse andere waarden in kamtanding M 
(zonder de fout 11% : 12) zijn uitgegeven. 

Nabeschouwing. De veronderstelling dat de kam in 
tegenovergestelde richting gewerkt zou hebben, waar
bij de 11% : 12 tanding niet aan de linker, doch aan de 
rechter verticale rij zou voorkomen, moet, afgezien 
van het feit of een dergelijke handeling technisch uit
voerbaar was, zeer dubieus worden geheten. Immers, 
een op deze wijze getand zegel (kamtanding 11% : 12) 
moet dan (in plaats van de bekende 2e tand van links) 
op één na de laatste tand van rechts met brede papier-
brug zijn. Voor zover bekend is een dergelijk getand 
exemplaar, hetzij gebruikt of ongebruikt, tot heden 
nimmer gevonden. 

J. Eijgenraam. 
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DE JAPANSE MACHINALE T-OPDR17K 
VAN SUMATRA. 

In de periodieke publicatie no. 2 van de Algemene 
Vereniging van Philatelisten in Indonesië is een arti
kel verschenen over het bovengenoemde onderwerp. 
Hierin werden de afwijkingen behandeld die in deze 
opdruk voorkwamen, en wel voornamelijk die van de 
waarden 10 t/m 40 et. 

Voor deze waarden worden de fouten beschreven 
en de plaatsen waar deze op het vel gevonden worden. 
De fouten waren bij al deze waarden gelijk, zodat aan
genomen kan worden dat alle waarden met dezelfde 
drukvorm vervaardigd waren. Ondergetekende kwam 
bij verdere studie tot dezelfde conclusie, echter met 
een uitzondering, de fouten werden in verticale zin 
gerekend, steeds op dezelfde plaats teruggevonden, dus 
de fout die bijv. op het 8ste zegel van een rij was, 
kwam steeds op de 8ste plaats terug; in horizontale 
zin gerekend was dit echter niet het geval. Een fout 
die op de eerste rij van een vel was, werd op een an
dere rij terugg'evonden. Dit feit werd (tot op heden) 
slechts bij de 10 et. geconstateerd. 

Met behulp van zegels in het bezit van leden van 
Dai Nippon, de vereniging van speciaalverzamelaars 
van Japanse bezettingsuitgiften, heb ik de volgende 
conclusie kunnen trekken: 

De opdrukvorm bestond uit horizontale rijen van 
tien opdrukken, waarmee eerst de 10 et. overdrukt is, 
daarna is de vorm om onbekende redenen uit elkaar 
genomen en de regels zijn hierna opnieuw samenge
voegd en alle waarden, ook de 10 ct., is hiermede 
overdrukt. Dat de 10 et. eerst met de oorspronkelijke 
opdrukvorm is overdrukt, meen ik te mogen consta
teren uit het feit dat de foutjes (breukjes), zie afb. 4 
en 5, hierbij fractioneel kleiner zijn, terwijl deze later 
iets groter werden. 

Aan de hand van dubbelvellen kon bewezen wor
den dat de opdruk eerst op de ene zijde (100 stuks) 
van een vel (van 200 stuks) werd aangebracht, daar
na op de andere, daar beide vellen dezelfde fouten op 
dezelfde plaatsen hadden. Ik dank mijn medeleden 
van Dai Nippon voor het mij ter beschikking gestelde 
materiaal en vertrouw, dat op onze gemeenschappelijke 
„studieuurtjes" nog veel uitbreiding aan onze kennis 
van deze zegels gegeven kan worden. De resultaten 
der eerstvolgende (reeds onderhanden) studie — zijnde 
de gelegenheidsstempels gedurende de Jap. bezetting 
en van de Rep. Indonesia van 1945/50 — hopen wij van 
tijd tot tijd in dit Maandblad te mogen publiceren. 

Onderstaande een opgave der fouten en de plaats 
waar deze voorkomen: 

3 . 7 h 7 

, jOorspron-
Op alle kelijke'* 
waarden zetting op 

10 t m 40 et 10 e t . 

zegel rij zegel rij 
Afb. 1, de Jap. lettertekens voor 
Sumatera, het laatste letterteken 
is vergroot weergegeven in zijn 
„normale" vorm. (Afb. 2) 
Afb. 3 

„ 4 
„ 5 
„ 6 a en 6 b, deze beide fouten, 

de eerste in het teken Su, de 
tweede in het teken Ra, komen op 
hetzelfde zegel voor. 
Afb. 7 

„ 8 Deze afwijking, en ook de 
volgende komen voor in het te
ken Dai van de bovenste regel van 
de opdruk, de afbeeldingen spre
ken verder voor zichzelf. Afb. 9 
geeft de normale vorm. 
Afb. 10 

„ 11 

10 
8 

10 
8 

7 
10 

A. J. UYLEN. 

NEDERLAND 
Het is voor de Hoofdredacteur een aangename zaak 

en voor de lezers wellicht een heel prettige medede
ling, dat ingaande dit nummer weer een enthousiast 
philatelist en grote kenner van onze Nederlandse post
zegels en al wat daarmede samenhangt, de rubriek 
NEDERLAND zal verzorgen. De naam van deze nieuwe 
redacteur? Wel, het is de heer J. Eijgenraam, Nieuwe 
Haven 123a te Schiedam. Moet ik U deze philatelist 
pur sang nog verder voorstellen? Dat is toch zeker 
niet nodig! Herinnert U zich de ITEP te Utrecht, en 
misschien ook nog de inzendingen aldaar nos. 21, 44 
en 47, resp. bevattende „Enige gespecialiseerde emis
sies van Nederland", „Dienstzegels Ned.-Indië" en 
„Speciale verzameling Ned.-Indië 1864-1888", welke 

inzendingen gezamenlijk een gouden medaille plus 
kunstvoorwerp verwierven? Welnu de inzender daar
van was onze nieuwe redacteur voor deze rubriek. Al 
enige malen heeft U ook een artikel van zijn hand 
kunnen lezen in dit Maandblad, waarvan wij U alleen 
in herinnering brengen het artikel „Portzegels uitgifte 
1870", opgenomen in onze jaargang 1951, blz. 156. 

Zij, die de bescheiden heer Eijgenraam van nabij 
kennen, zullen aanstonds zeggen, dat wij te weinig 
van zijn grote kunde getuigen, maar wij zouden zeker 
niet in zijn geest handelen, indien wij hem op een 
hoog voetstuk zouden zetten; een plaats welke hem 
overigens ten volle toekomt! 

Persoonlijk zijn wij, die na het heengaan van de 
redacteuh dezer rubriek, de heer Ir H. J. W. Reus, 
deze taak tijdelijk hebben waargenomen, ten zeerste 
verheugd over het optreden van de heer Eijgenraam. 
Niet alleen dat we daardoor deze taak aan een ander 
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kunnen overdragen, maar de vriendschappelijke rela
ties welke tussen deze heer en ondergetekende bestaan 
zijn een garantie voor een prettige samenwerking in 
het belang van ons blad. Wij roepen ook van deze 
plaats de nieuwe redacteur Nederland een hartelijk 
welkom toe in de redactiekring en wensen hem en ons 
blad met zijn optreden veel succes! 

De H.Red. 

ZOMER-POSTZEGELS 1953 
Een persbericht van de P.T.T. meldt ons het vol

gende: 
Vrolüke bloemen op postzegels. 

De zomerpostzegels, die P.T.T. dit jaar uitgeeft zul
len verkrijgbaar zijn van 1 Mei tot en met 30 Juni. 
De netto-opbrengst van de toeslag komt ten goede 
aan sociale en culturele doeleinden. 

De postzegels zijn ontworpen door de kunstenaar 
André van der Vossen te Overveen, die ook de tekst 
en de waardeaanduidingen verzorgde. 

De zegels zijn in 2 kleuren gedrukt en stellen ieder 
een bloem voor. Zij zullen verschijnen in de volgende 
waarden en kleuren: 
2 + 2 cent, hyacinth, blauw tegen een achtergrond 

van lichtblauw; 
5 + 3 cent, afrikaantje, bruinachtig geel tegen een 

achtergrond van licht bruinachtig geel; 
6 + 4 cent, narcis, wit en geel tegen een achtergrond 

van lichtgroen; 
10 + 5 cent, anemoon, karmijn tegen een achtergrond 

van Tichtkarmijn; 
20 + 5 cent, iris, blauw tegen een achtergrond van 

lichtblauw. 

De zegels zijn gedrukt door Joh. Enschedé en Zonen, 
Grafische Inrichtingen N.V. te Haarlem. 

De druktechniek is rotogravure. 
De grootte van de beelden is 21,25 x 28,5 mm. 
De grootte van de zegels is 24,25 x 31,5 mm. 
Deze zomerzegels blijven geldig voor frankering tot 

en met 31 December 1954. 
Ter gelegenheid van de uitgifte van deze zomerzegels 

zullen eerste-dag-omslagen bij de postzegelhandel ver
krijgbaar zijn. 

Deze omslagen moeten op 1 Mei a.s. uitsluitend ge
frankeerd met zomerzegels op de postkantoren ter 
plaatse aan het loket worden afgegeven. 

De philatelistische dienst van P.T.T. te 's-Gravenhage 
zorgt dan voor afstempeling met een speciaal stempel. 

Dagorders H 279—H 280 der P.T.T. dd. 31 Maart jl. 
geven de overeenkomstige instructies. 

De serie zomerzegels met afbeeldingen van bloemen 
welke vorige jaar verscheen wordt dus hiermede voort
gezet. Was het vorige jaar de ontwerper dezer zegels 
de kunstenaar D. van Gelder, thans is dit de kunste
naar André van der Vossen, aan wie we reeds vroe
gere zegels te danken hebben (Icinderzegels 1930, Cura-
gaoherdenkingszegels 1934, kin'derzegels 1948, de let
ters en cijfers op het Mijnenzegel 1952). De waarden 
bleven gelijk aan die van het vorige jaar, evenals de 
afmetingen. 

BUITENGEBRUIKSTELLING FRANKEERZEGELS. 
Dienstorder H 254 van 25 Maart 1953 bepaalt: 

1 Met ingang van 1 September 1953 worden de in 
1948 uitgegeven frankeerzegels van 10 (bronskleurig) 
en 20 cent (blauw) met de beeltenis van H.M. de Ko
ningin (de z.g. inhuldigingszegels in het formaat 28 x 
35 mm, ontwerp Hartz, waarop de beeltenis is omge
ven door een vierkant) buiten gebruik gesteld en voor 
de frankering waardeloos. 
2 De verkoop van deze zegels behoort onmiddellijk 
te worden gestaakt, behoudens dat zij op de kantoren 
waar een loket voor verzamelaars is opengesteld, nog 
tot en met 31 Augustus a.s. aan dat loket verkrijgbaar 
blijven. Indien daaraan behoefte bestaat kan een aan
vullende voorraad bij de Controleur worden aange
vraagd. 

(Een en ander werd ook bij persbericht 28-3-1953 Nr. 
1830/'53 bekend gemaakt). 

POSTTARIEVEN IN GRENSVERKEER 
MET DUITSLAND. 

In de rubriek „Stempels" vindt U melding gemaakt 
van Dienstorder H 222 van 18 Maart jl. der P.T.T. be
treffende de invoering van het binnenlandse porto 
voor brieven in het daar gemelde grensverkeer. Wij 
voegen hier alleen nog aan toe dat dit porto alleen 
geldt bij een gewicht van niet meer dan 20 gram en 
voor enkele en dubbele briefkaarten. Voor zwaardere 
brieven en voor overige stukken blijven de interna
tionale tarieven van kracht. 

DOORGESNEDEN AUTOMAATPOSTZEGELS. 
Reeds herhaalde malen hebben wij de aandacht ge- * 

vestigd op de postzegels afkomstig uit de postzegel
automaten der P.T.T. welke zegels niet op de perfo
ratie maar dwars door de zegels zijn afgesneden. Hoe
wel de Dir. Gen. der P.T.T. enkele jaren geleden reeds 
mededeelde dat de automaten goed waren, maar dat 
de zegelrollen niet aan alle eisen voldeden (zie Maand
blad Juli 1950 blz. 147), constateren wij herhaaldelijk 
het nog steeds voorkomen van deze verminking der 
zegels. De heer Dr Benders te Maurik zond ons zelfs 
een drietal couverten toe met dergelijke zegels welke 
zich bij kleine hoeveelheden hem toegezonden envelop
pen bevonden, resp. afkomstig uit Amsterdam, Hee- > 
renveen en Nijverdal zodat het euvel over de gehele 
linie schijnt te blijven bestaan. 

ZEGELMISDRUKKEN. 
De heer W. Proper te Leerdam zond ons een rechter-

hoekblok van 4 zegels Nederland, van Riebeeck 6 + 4 
cent, ter inzage, waarbij ten gevolge van een los stuk
je papier, dat naderhand is weggevallen, een interes
sante druktoevalligheid bij het eerste zegel van het 
vel ontstond. Van de landsnaam NEDERLAND bleven 
op dit zegel alleen de letters AND over en viel de 
linkerbovenhoek weg. 

Een zelfde soort druktoevalligheid zond ons de heer 
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Scholten te Amsterdam ter inzage. Hier betreft het een 
postzegel in het type Hartz, koningin Juliana, 20 cent, 
van Nederland, waarbij het knipteken gevormd door 
een 6-puntige ster (knip 1) op het te bedrukken papier 
is terecht gekomen, waardoor een stervormige witte 
plek is ontstaan links onder het portret. 

De heer F. Weeda te Heerlen zond ons een zegel van 
bovengenoemde uitgifte ter inzage, welke een kleine 
beschadiging vertoont onder de tweede letter N van 
Nederland, hetgeen vermoedelijk de oorzaak is van 
een verfbeschadiging op de drukrol, waardoor een 
lichte veeg naar beneden ontstond, lopende tot onge
veer het midden van de lussen aan de rechterzijde 
van het zegel. 

Ditmaal ontvingen we van de heer A. F. Dankelman 
te Amsterdam een stuk van een vel van het 2% cent 
zegel van bovengenoemde uitgifte ter inzage, waarbij 
de zegels 71 t/m 74 een dunne witte streep vertonen, 
welke loopt van zegel 71 even onder het rechteroor 
van het kinderkopje tot in de laatste D van Neder
land van zegel 74. 

J. E. 

WATERNOOD-POSTZEGELS 1953. 
Een dagbladbericht meldt, dat door de Dir. Gen. der 

P.T.T., de heer L. Neher, een bedrag van anderhalf 
millioen gulden is overhandigd aan het bestuur van 
het RAMPENFONDS-NEDERLAND, als zijnde de op
brengst van de verkoop van de speciale watersnood
postzegels. 

In verband met de door ons in het Februari-nummer 
op blz. 32 aangehaalde Dienstorder H. lOObis van de 
P.T.T., waarin werd gezegd, dat met de verkoop dezer 
postzegels terstond na ontvangst kon worden begon
nen, terwijl het desbetreffende Persbericht, opgenomen 
in hetzelfde nummer op blz. 31 mededeelde, dat de 
eerste dag van uitgifte was bepaald op 10 Februari 
j.1., wordt ons van de zijde der P.T.T. verzocht alsnog 
mede te delen, dat in een kaarttelegram van de afd. 
Posterijen/Exploitatie van 7 Februari La E werd ken
nis gegeven, dat „in afwijking van het gestelde in punt 
2 van de do H 106bis, met de verkoop van waters
noodpostzegels niet vóór Dinsdag 10 Februari een aan
vang mocht worden gemaakt.'' 

Gaarne nemen wij van de voor ons onbekende 
inhoud van het kaart-telegram acte in het belang van 
de juistheid van een en ander voor de vaststelling van 
de eerste dag van uitgifte. Wij danken de P.T.T. voor 
haar mededeling. 

In het Maartnummer van „De Postzak", orgaan van 
de Nederlandsche Vereeniging van Poststukken- en 
Poststempelverzamelaars, troffen wij een berichtje 
aan, waarin de schrijver zijn bevreemding er over uit
sprak, dat wij de f-d-c voor bovengenoemde zegels 
de eerste „officiële" dergelijke uitgifte in Nederland 
hebben genoemd. 

Aangezien ons ook van andere zijde daarover ver
wondering was te kennen gegeven, willen wij hier de 
gronden vermelden waarop onze mening was geba
seerd. Deze waren Ie. een mededeling van de zijde van 
de P.T.T. gedaan op een desbetreffende vraag van 
ondergetekende ter persconferentie gehouden op 9 
Februari jl. in het hoofdgebouw der P.T.T. te 's-Gra-
venhage, waarbij werd bevestigd, dat het hier een 
P.T.T.-uitgave betrof; 2e. dat deze f-d-c-'s ter Staats
drukkerij werden gedrukt; 3e. dat het ontwerp voor 
deze omslag door de P.T.T.-ambtenaar J. H. Midden in 

diensttijd werd vervaardigd; 4e, dat door de Heer Too-
rens, secretaris van de Ned. Ver. van Postzegelhande
laren, dit ontwerp gratis ter beschikking werd gesteld 
ten behoeve van het Rampenfonds; 5e dat genoemde 
Heer deswege een schriftelijke dankbetuiging van de 
zijde van de P.T.T. ontving; 6e. dat de,cliché's voor 
deze f-d-c door de in ons Februari-nummer genoemde 
firma eveneens gratis ter beschikking van de P.T.T. 
werden gesteld (hetgeen ter persconferentie voormeld 
geschiedde), 7e. dat het adres Zeestraat 82 te 's-Gra-
venhage, gemeld in bovengenoemd Persbericht, het 
adres is van het Nederlandse Postmuseum. 

Al deze feiten, en vooral het sub Ie genoemde, wa
ren voor ons voldoende om het woord „officieel" te 
gebruiken. 

H. Red. 

NIEUW GUINEA. 
WATERSNOOD-POSTZEGELS. 

Etsingnummer: 1. 
Persbericht nr 1450/44 van de PTT. d.d. 13 Maart jl. 

meldt dat de door Nederlands Nieuw-Guinea uitge
geven bijzondere frankeerzegels met opdruk „Hulp 
Nederland 1953" aan de philatelistenloketten der Post
kantoren uiterlijk t/m 30 April 1953 worden verkocht. 

NEDERLANDSE ANTILLEN. 
WATERSNOOD-POSTZEGEL. '*»*l^%f'^ 

Etsingnummer van dit zegel is niet bekend, daar 
waarschijnlijk, in verband met de vervaardiging van 
de opdrukken de velranden gedeeltelijk verwijderd 
werden. In de vorige opgave heeft het drukfouten
duiveltje weer een rol gespeeld. Hier is g e e n F-d-
cover uitgegeven; het woordje „niet" was uitgevallen. 

Bij de opdrukken komen gebroken balken voor, 
meestal aan de rechterzijde van de balk. 

Persbericht nr. 1830/53 der PTT. d.d. 28 Maart jl. 
berichtte, dat dit zegel t/m 15 April 1953 aan de phi
latelistenloketten en bij de Phil. Dienst der PTT. te 
's-Gravenhage verkrijgbaar was tegen de prijs van 
61 cent. 

SURINAME. 
WATERSNOOD-POSTZEGELS. 
Etsingnummer: 1. 

Persbericht nr. 1830/53 der PTT. d.d. 28 Maart jl. 
meldt, dat omtrent de verkrijgbaarstelling dezer ze
gels aan de philatelistenloketten in ' Nederland nader 
bericht zal volgen. 

Persbericht nr. 2054/58 der PTT dd. 8 April jl. meldt, 
dat deze postzegels binnenkort aan de philatelisten
loketten der postkantoren verkrijgbaar zullen zijn. De 
verkoopsprijs in Nederlandse courant bedraagt ƒ 1,01. 

REPUBLIK INDONESIA. 
NIEUWE SERIE POSTZEGELS. 

Zonder voorafgaande aankondiging is in de nieuwe 
reeks postzegels, welke hier zal worden uitgegeven, 
de 35 sen, postkantoor-type, paars, etsingnr. 71 ver
schenen en tevens de reeds gemelde 70 sen, Edelman-
type, grijs, etsingnr. 74; beide zegels met randletter A. 

Bovendien schijnt een nieuwe 5 Rp. verschenen te 
zijn waarover wij in het volgend nummer meer ho
pen te kunnen berichten. 

In aansluiting op ons bericht m het vorige nummer 
kunnen wij thans mededfelen dat ook de binnenlandse 
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posttarieven met ingang van 1 April jl. aanmerkelijk 
zijn verhoogd, zoals uit onderstaande tabel blijkt. 
Brieven. 

t/m 20 gr. 50 Sen 
meer dan 20 gr. t/m 40 gr. 75 Sen 
meer dan 40 gr. t/m 60 gr. 100 Sen 
meer dan 60 gr. t/m 80 gr. 125 Sen 
meer dan 80 gr. t/m 100 gr. 150 Sen enz. 
Fostbladen: 

Per stuk: 35 Sen port + 10 Sen formulierkosten. 
Briefkaarten: 

Per stuk: 15 Sen port + 7% Sen formulierkosten. 
Verhulskaarten. 

Per stuk: 10 Sen port + 10 Sen formulierkosten. 
Drukwerken. 

t/m 50 gr. 10 Sen 
meer dan 50 gr. t/m 100 gr. 20 Sen enz. 
Postwissels. 

t/m RP: 25.
meer dan RP: 25 t/m 50 RP. 
meer dan RP: 50 t/m 100 RP. 
meer dan RP: 100 t/m 150 RP. 
meer dan RP: 150 t/m 200 RP. 
meer dan RP: 200 t/m 300 RP. 

Gelegenlieidss tempels. 

75 Sen 
100 Sen 
125 Sen 
150 Sen 
175 Sen 
225 Sen 
100 Sen 
150 Sen 

Aantekenreclit 
Expresse: 

Alles wordt zoveel mogelijk Interinsulair per Luclit

post verzonden A. J. U. 

STEMPELS 
NEDERLAND. 

Bootstempels. 
Konden wij onlangs melden dat de verschillende 

emigrantenschepen en het ms. „Oranje" voorzien zijn 
van officiële poststempels (met vermelding van de 
bootnaam) ter afstempeling van de correspondentie 
van passagiers en bemanning, thans vernamen wij, dat 
ook zes passagiersschepen der HoUandAmerikaLijn 
dergelijke stempels voor hetzelfde doel ontvingen, 
waarvan wij nader melding zullen maken, zodra ons 
afdrukken bereiken of getoond kunnen worden op ver
zonden stukken. 

In de verwachting, dat sommige stempelverzame
laars op het bezit van dergelijke stukken prijs stellen, 
wendden wij ons met een verzoek om medewerking 
tot de HoUandAmerikaLijn, opdat één of enkele col
lectieve aanvragen om afstempeling van in te zenden 
stukken ingewilligd konden worden. Helaas kon men 
ons, ook na herhaald verzoek, deze medewerking niet 
toezeggen, omdat men teveel belangstelling verwacht. 

Wij zullen het doel thans langs andere weg trachten 
te bereiken, omdat het vinden van normaal verzonden 
stukken niet voor elke verzamelaar mogelijk is! 

Wij roepen daarom de medewerking der lezers in 
en verzoeken hun ons namen en adressen te willen 
melden van personen, die nä 15 Mei a.s. per H.A.L. 
naar de Ver. Staten denken te vertrekken en die voor 

'enige verzamelaars dan aan boord stukken (die de 
'betrokkene geheel verzendklaar zal ontvangen) willen 
posten. 

Lezers, die er belang in stellen dergelijke stukken 
te ontvangen, kunnen deze, mits volledig geadresseerd 
(aan eigen óf een ander adres) en gefrankeerd met Ne
derlandse postzegels naar het internationaal tarief, 

'aan ons adres inzenden. 

FLORA 195] 
HOLLAND 

Volgens dienstorder 202 van 11 
Maart jl. wordt het hierbij afge
beelde tentoonstellingsstempel 
van 13 Maart t/m 14 Mei te 
Heemstede gebruikt. Het stem
pel wordt in paarse kleur op de 
zegels afgedrukt en ernaast komt 
op het poststuk het gewone dag

tekeningstempel Heemstede 4 (in zwarte kleur). 

Macliinestempels. 
Ter aanvulling van de reeds in het vorige nummer 

vermelde gegevens, kan nog opgemerkt worden, dat 
het stempel „Doe Mee" sinds 13 Maart ook te Haar
lemStation en de vlag voor het Nat. Rampenfonds 
sinds 16 Maart ook gebruikt wgrdt te Amsterdam 
(zonder CS.) en Groningen. 

De hierbij afgebeelde vlag „Behoed ons land" komt 
sinds 13 Maart te RotterdamC.S. en sinds 16 Maart 
te Amsterdam C.S., ArnhemStation en 'sGravenhage 
voor. 

2ci7lll 

■ /̂1 2 
l i 

L_ 
a III 19 i 

I%3 J 

BEHOED 
ONS LANO 

VOOR BOSEM 
DEBRAND 

Tenslotte kwam op 23 Maart in gebruik de eveneens 
hierboven afgebeelde vlag „Ned. Fabrikaat" te Am
sterdamC.S., 'sGravenhage en Rotterdam (zonder 
CS.). Wij danken de heren A. Dunnebier te 'sGra
venhage en Mr W. Rosier te Arnhem voor meldingen. 

^l""^ lyVERNED 
FABRIKAAT 

<00P EEN NED. MERK. 
_ | PAN BUJFT ER WER< 

Portstempels. 
In de nummers van Juni en Juli 1952 maakten wij 

melding van proefnemingen met een frankeermachine, 
type* Postalia, gebruikt op het hoofdpostkantoor te 
Amsterdam en in aansluiting hierop toonde de heer 
Tocila ons een afdruk in het hierbij afgebeelde nieuwe 
type, dat doet denken aan de huidige postzegels der 
lage waarden, typeVan Krimpen. Dit model is sedert 
25 Maart ongeveer in gebruik, eveneens in blauwe 
kleur. 

AMSTERDAM 
JEBETAUN, 

000 
CENT 

iPORTl 

oud 

Grensverkeerstempels. 

nieuw 

Dienstorder H.222 van 18 Maart maakt melding van 
de wederinvoering van het grensverkeer met West
Duitsland, krachtens hetwelk sinds 1 April brieven tot 
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20 gram en briefkaarten voor het binnenlands porto 
vervoerd worden, mits het kantoor van afzending aan 
de ene zijde der grens en dat van bestemming aan de 
andere zijde niet meer dan 30 km in rechte lijn van 
elkaar verwijderd zijn. 

Voor stempelverzamelaars is in deze dienstorder 
wetenswaardig: 

Lid 3: „De stempel „Rayon limitrophe" zal niet meer, 
zoals voorheen, aan de daarvoor in aanmerking ko
mende treinen worden verstrekt". 

Lid 5: Ter voorkoming van onjuiste portheffing moet 
zo nodig op brieven t/m 20 gram en briefkaarten, be
stemd voor Duitse kantoren, waarmee het kantoor (of 
poststation) van terpostbezorging grensverkeer heeft, 
bij stempeling met de dagtekeningstempel op een an
der kantoor (of poststation) dan dat van terpostbezor
ging de aanwijzing „gepost t e . . . . " worden gesteld. 

(Mogelijk, dat dit op één of meer kantoren aanlei
ding geeft tot het gebruik van een dergelijk stempel, 
voor melding waarvan wij ons gaarne aanbevolen 
houden!). 

Typenraderstempels. 
1 Febr. 1953. Het reeds tijdelijk gesloten postagent

schap Vught-Taalstraat is opgeheven. 
1 Maart 1953. Het poststation Lintelo (Gld.) werd 

opgeheven en de hulppostkantoren Spaubeek (Lb.) en 
Twisk (N.H.) werden omgezet in een poststation. 

17 April 1953. Gevestigd: postagentschap Breda-
Dr. Struyckenstraat. 

1 Mei 1953. Wordt gevestigd: postagentschap Rot-
terdam-Nederhorst. 

Watersnoodstempels. 
Eigenlijke noodstempels uit het voormalige over

stroomde gebied werden ons niet meer gemeld, maar 
in verscheidene plaatsen zijn wel administratieve 
stempels voor onbestelbare correspondentie in gebruik. 
De heer Notaris J. de Vries uit Dirksland toonde ons 
een tweeregelig stempel met grote letters „Terug Af
zender/Geëvacueerd", dat in Ooltgensplaat gebruikt 
wordt, terwijl de heer J. H. Broekman ons voorzag van 
een soortgelijk stempel „Retour Afzender/Geëvacu
eerd'', gebruikt in Zierikzee. A. van der W. 

LUCHTPOST 
NEDERLAND. 

KX.M.-Lgn naar Klagenfurt. 
Behoudens goedkeuring van de betrokken regerin

gen zal de K.L.M, omstreeks half Mei een nieuwe lijn 
openen tussen Amsterdam en Klagenfurt in Oosten
rijk. Deze lijn zal voorlopig éénmaal per week en wel 
op Zondagen, met Convairs, via Nürnberg worden ge
vlogen. 

Verdere zomerplannen K.L.M. 
De K.L.M, heeft het plan de komende zomer (de 

nieuwe dienstregeling gaat op 19 April in) een wereld-
luchtnet te onderhouden, dat 103 steden in 66 landen 
omvat en dat een lengte heeft van 215.000 kilometer. 

Behalve Klagenfurt in Oostenrijk zullen ook (be
houdens goedkeuring der regeringen) Cayenne in 
Frans-Guyana alsmede Napels en Barcelona worden 
aangedaan. 

Naar Barcelona zou dan 1 X per week gevlogen wor
den met Convairs via Brussel. Naar Napels 1 X per 
week met Convairs op de route Amsterdam-Frank-
fort-Napels-Athene-Istanboel, v.v. 

In het West-Indisch Bedrijf van de K.L.M, zal een 
éénmaal wekelijkse verbindmg van Curagao via Pa
ramaribo naar Cayenne worden geopend. 

In samenwerking met de SAS zal een door deze 
maatschappij uitgevoerde dienst Stavanger-Amster-
dam worden geëxploiteerd (tweemaal per week). 

Opening K.L.M.-dienst naar Bremen en Hannover. 
Op 17 Februari jl. opende de K.L.M, een luchtdienst 

op Bremen en Hannover. 

te Ulm 

DUITSLAND. 
Luchtposttentoonstelling 
28 Maart—6 April 1953. 

Ter gelegenheid van deze lucht
posttentoonstelling zullen 2 lucht
postkantoren (of 1 luchtpostkaart 
en 1 -brief) met ingedrukte ze
gels worden uitgegeven .Vermoe
delijk privé-uitgifte. De poste
rijen zullen een speciale stempel 

gebruiken met afbeeldmg van het vliegtuig „Bremen". 
Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij n^ar blz. 
76 van ons Maart-nummer. 

ENGELAND. 
BOAC-dienst met Comet-vliegtuigen naar Tokio. 

Op 3 April jl. werd de eerste vlucht naar Tokio ge
maakt; de route is Londen-Rome-Beirouth-Bahrein-
Karachi-Delhi-Calcutta-Rangoon - Bangkok - Manilla-
Tokio. 

De BOAC geeft, evenals bij vorige gelegenheden, 
een speciale enveloppe uit. 

J. D. 

* POSTSTUKKEN • 

CASIXi^TtSE - KAAïrrBï̂ EF ~ SAfJtEI'fBaiEF 

~ VHitKAI^ijumh," 

BUITENLAND. 
België. Dit keer beelden we het postblad af voor 

Se drietalige districten; bijzonderheden op blz. 7 van 
deze jaargang. 

Intussen ontving ik van de heer Scherpenberg ook 
de gecombineerde kaart, blauw, drietalig, met rode 
30 centimes bijdruk. Ook de 7 ontbrekende publibel-
nummers (zie bladzijde 7 van deze jaargang) blijken 
verschenen te zijn. Nadere bijzonderheden zijn mij nog 
niet bekend. 

Duitsland. In het Decembernummer meldde ik de 
4e serie geïllustreerde kaarten met nummer 15162 en 
datum van uitgifte 8.52, en uit 7 kaarten bestaande. 

Er blijkt nu in ieder geval te zelfder tijd, ook met 
uitgiftedatum 8.52, ook een 5e serie verschenen te 



APRIL 1953 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 89 

zijn, in dezelfde uitvoering, maar met nummer 15163 
en slechts uit 4 kaarten samengesteld (Bad Berneck, 
Braunschweig, Hameln en Ruhpolding). 

Bovendien verscheen de 6e serie, in dezelfde uit
voering, met datum 1.53, en nummer 15270, eveneens 
slechts in 4 soorten (burgerluchthaven Hannover-
Langenhagen, Hohengei, Lonau (Südharz) en Wiesba
den). De oplagen bedragen 20.000, behalve van Bruns-
wijk en Wiesbaden, waarvan ieder 100.000 kaarten ver
krijgbaar zijn gesteld. 

Saargebied. Sinds het laatste overzicht van de post
stukken van dit gebied in de catalogus van de A.C. 
E.P. (eertijds door mij in het Maandblad besproken) 
werden, naar de heer Scherpenberg ons meldt, een 
viertal kaarten uitgegeven, en wel: 

2 kaarten ä 12 fr. donkergroen op gekleurd carton, 
verkregen door de kaart met betaald antwoord van 
12 fr. + 12 fr. te scheiden en van het in de kop ver
melde alleen het woord „Postkarte" te laten staan; 
1 kaart 12 fr in hetzelfde type werd nu laatstelijk ge
drukt, kleur matgroen; 

ditzelfde geschiedde met de kaart van 15 fr. rood op 
gekleurd carton. Deze kaart is o.a.'te herkennen, door
dat het opschrift Postkarte slechts 21 in plaats van 25 
mm meet. Dr E. A. M. S. 

ir NIEUWE UITGIFTEN ^ 

W e s t - B e r l i j n . 
In de serie beroemde Berlijners verscheen 

de 8 (pf), roodbruin met afbeelding van het 
portret van Theodore Fontane (1819—1898), 
dichter en novellist . 

Wij geven hierbij een afbeelding van dit zegel. 

D e m o c r a t i s c h e R e p u b l i e k . 
Op 14 Maart j l . verschenen 3 postzegels ter herinnering aan de 70-jarige 

dood van Karl Heinrich Marx, geb. 1818 te Trier , overl . 1883 te Londen. 
Van zijn vele werken is vooral zijn laatste werk bekend, waarvan het eerste 
deel in 1867 verscheen, het tweede deel in 1885 en het derde deel in 1894,. 
Het geheel is bekend onder de titel , ,Das K a p i t a l ' ' . 

De zegels zijn: •-
20 (pf). bruin , Marx met zijn werk Das Kapi ta l 
24 (pf) rood en donkerbruin, buste pwrtret van Marx 
84 (pf). blauw en bruin, medaillon met portret van Marx tegen een achter
grond van gebouwen. 

MlillllMIIHIIIII 

Belg ië . 
De in ons vorige nr . op biz. 72 aangekon

digde serie postzegels, uitgegeven ter gelegen
heid van het huwehjk van prinses Josephine-
Charlotte van België met de Groot-Hertog 
Jean van Luxemburg op 9 April j ! . , verscheen 
reeds op 16 Maart j l . Het zijn alle zegels met 
een zelfde afbeelding van de prinses als 
rode-kruis ambulance-zuster en in de waarden: 
80 c-f 20 c donkergroen, 
1,20 fr + 30 c bloedkleurig bruin, 
2 fr + 50 c bordeauxrood, 
2,50 fr -t- 50 c rood, 
4 fr -f I fr b lauw, 
5 fr -f- 3 fr groengrijs. 

De zegels zijn gedrukt in vellen van 50 
exemplaren. De toeslag komt ten bate van het 
Rode Kruis voor het Nationaal Rampenfonds 
van Belgiö. 

Het zege! van 2 tr + 50 c zal bovendien worden gedrukt in vellen van 
8 zegels, welke gevat zullen worden in een door het Rode Kruis beschikbaar 
gestelde omslag, terwijl de boven- en onderrand der velletjes leuzen zullen 
dragen betreffende het Rode Kruis . Deze boekjes zijn uitgegeven tegen kost
prijs der zegels, nl 20 fr. Op 14 en 15 Maart j l . waren bovengenoemde uitgiften 
reeds en uitsluitend verkrijgbaar in het tijdelijk postkantoor, ingericht in 
de magazijnen van de Bon Marché te Brussel ten bate van de philatejistische 
show door het Rode Kruis van België. 

De zegels blijven voor frankering geldig tot 30 September 1954. 

Duits land. Bondsrepubl iek . 
Ter gelegenheid van de a . s . te Muachen te houden Duitse Verkeers ten toon

stelling zullen 4 postzegels worden uitgegeven n l . : 
4 (pf) bruin, spoorweg 20 (pf) rood, landwegen 

10 (P*) groen, post 30 (pf) blauw, waterwegen. 
Het ontwerp voor deze zegels is van Max Bitrof te Frankfurt a .M., de gra

vering van Gerhard Schulz te Berlijn voor zover betreft de 3 hoogste waarden; 
de vervaardiging geschiedt in plaatdruk ter Bondsdrukkerij te Berl i jn 'op 
wit papier met watermerk , , B P " . 

Op 30 Maart j l , verscheen een postzegel als 
opwekking voor veilig verkeer, waartoe een 
poststempel alleen niet voldoende de aandacht 
schijnt te trekken. Het zegel geeft de af
beelding van een moeder die haar verongelukte 
dochter omvat houdt . He t is in 4 kleurendruk 
uitgevoerd, n l . rood, blauw, geel en zwart 
en is in de waarde van 20 (pf). 

Een toepasse]i|ke f-d-c. (officiële?) werd 
hiervoor uitgegeven. 

In de seriepostzegels met afbeelding van het portret van president Pieck 
verschenen ook de waarden 5 , 12 en 24 (pf) op papier met het nieuwe water
merk: posthoorn en de letters D R R . De i en 2 Mk op d i t papier werden reeds 
door ons gemeld. 

Bulgarije . 
Van de in ons vorige nummer op blz . 72 gemelde serie postzegels in klein 

formaat gewijd aan de Bulgaarse volkskunst geven we thans de afbeelding. 

Finland. 
Op 27 Januar i j l . zou een postzegel van 25 Mk. zijn verbchenen ter gelegen

heid van het loo-jarig bestaan van het Directoraat Generaal der Posterijen 
en Telegrafie, waarvan het ontwerp vervaardigd zou zijn door Signe Hammer-
sten-Jansson en dat een oplage zou hebben gehad van 2 millioen s tuks . 

F r a n k r i j k . 

^nnwiwwi'^p^nr 

' " " ' - ' " ' " 

Het in ons vorige nummer op blz. 72 aangekon
digde zegel, uitgegeven ter gelegenheid van de 
, ,Dag van de Postzegel" , en een afbeelding 
gevende van de graaf d 'Argenson, superintendant-
generaal der posterijen 1743—1757 is op 14 Maart 
]i verschenen. Wij geven thans een afbeelding daar
van. Het zegel is, zoals reeds gemeld, in de waarde 
12 fr -f- 3 fr, blauw en werd ontworpen en gegra
veerd door Serres. Het werd gedrukt in plaatdruk 
in vellen van 25 zegels, met zegelformaat 22 K 36 
m m ; tanding 13. 
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H o n g a r i j e . L u x e m b u r i i 

Op I April j l . verscheen hier 
I evenals in BeJgie een serie post-
I zegels ter gelegenheid van het 

huwelijk op 9 Apnl j l , van Groot-
I Hertog Jean van Luxemburg met 

prinses Josephine-Charlotte van 
België, De zegels vertonen het 
dubbelportret van het huwelijks-

I paar, naar een ontwerp van Karl 
: Bickel (Zwitserland) naar foto's 

van Edouard Kut ter , hoffoto-
\ graaf. Zij zijn vervaardigd in 

rasterdiepdruk (heliogravure), for-
X 24 mm, m vellen van 50 s tuks . De waarden zijn: 

DftAGA TANfrOfSC 

1963 MARCiUS 5 ' 1 

Op 4 Maart j l . verscheen een 
serie van 10 postzegels, waarvan 
ieder zegel de afbeelding geeft van 
een in di t land inheems dier. Het 
zijn fraaie, in twee-kleurendruk 
uitgevoerde plaatjes, en wel: 
20 f. lichtgroen en bruin, eek

hoorn 
30 f. lichtbruin en donkergrijs-

bruin, egel 
40 f. helgroen en bruingrijs, haas 
50 f. sepia en grijs, marter 
60 f. blauwgroen en grijsbruin. 

vJsotter 
70 f. lichtgroen en bruin, vos 
80 f, blauwgroen en grijsbruin. 

damhert 
1 F t . lichtgroen en bru in , ree 
1,50 F t . bruingeel en zwart, ever-

zwijn 
2 F t . lichtroodbruin en grijsbruin, 

edelhert. 
Op 9 Maart j l . verscheen een 

miniatuurvelletje met een getand 
rouwzegel ter nagedachtenis van 

het overleden Russische staatshoofd Joesef Sta l in . De tekst en omranding op 
het velletje is in rood aangebracht. Het zegel is in de waarde 2 F t . donker-
sepia-gnjs en zwart en geeft een portret van Sta l in . Het zegel verscheen 
ook afzonderlijk. 

Voor beide uitgiften bovenvermeld verschenen tevens officiële f-d. en
veloppen , 

Ital ië . 
Aan de melding in ons vorige nummer op blz. 73 kunnen we nog toevoegen, 

dat het zegel ter herdenkmg van Antonello da Messina op 21 Februari j l . 
werd uitgegeven. Het werd gedrukt in rasterdiepdruk ter staatsdrukkerij , 
op watermerkpapier gevleugeld rad , zegelformaat 21 x 36 m m , tanding 14. 
Frankeergeldigheid tot 31 December van d i t j aa r . 

De m ons Februarinummer op blz . 42 gemelde postzegels ter herdenking 
van Leonardo da Vinci zullen binnenkort opnieuw met een waarde worden 
aangevuld, n l . de 60 Lire, welk zegel vermoedelijk een afbeelding zal geven 
van het hoofd van de engel voorkomende op de schilderij van de ,,Maagd 
van de R o t s " , afgebeeld op het reeds verschenen zegel 60 Lire , b lauw, dezer 
serie. 

Voorts wordt de uitgifte verwacht van een postzegel van 50 Lire ter gelegen
heid van de ,,Mille Mig l ia" (Duizend Mijlen), de grote Italiaanse automobiel-
wegwedstnjd, welke di t jaar op 25 en 26 April a . s . wordt gehouden en te 
Brecia aanvangt . 

3 fr. wijnrood 
4 fr. blauw 
9 fr. roodbruin 

maat t 
80 c . violetgrijs 
1,20 fr. omberbruin 
2 fr. olijfgroen 

De erf-Groot-Hertog van Luxemburg, Jean, Benoit, Guil laume, Marie, 
Robert , Louis, Antoine, Adolphe, Marc d 'Aviano, tevens erfprins van Nassau 
en prins van Bourbon van Pa rma , werd op 5 Januari 1921 geboren op het 
kasteel van Colmar-Berg, als zoon van Groot-Hertog in Charlotte van Luxem
burg, die op 15 Januar i 1949 de troon van dït land besteeg, en van prins 
Félix, prins van Bourbon van Pa rma , prins van Luxemburg. 

Prinses Joséphine-Charlotte, Ingeborg, Elisabeth, Marie-José, Margerite, 
Astrid, prinses van België, werd op 11 October 1927 geboren op het kasteel 
van Stuyvenberg, woonplaats van baar vader prins Leopold, erfgenaam van 
de Belgische troon en haar moeder prinses Astrid. Op 23 Februari 1934 besteeg 
Leopold de troon als opvolger van zijn vader, koning Albert . Haar moeder 
overleed door een ongeval toen prinses Joséphine-Charlotte 7 jaar was. 

O o s t e n r i j k . 

Op 21 April a . s , verschijnt met frankeergeldigheid 
vanaf 24 April a . s . een postzegel ter gelegenheid 
van de 8oste verjaardag van de Bondspresident 
Theodor Körper (geb. 24—4—1873 te Komom a.d. 
Donau) . Het J'zegel is ontworpen en gegraveerd 
door Reg. rat prof. Ferdinand Lorber en wordt 
gedrukt ter Oostenrijkse Staatsdrukkerij in plaat-
druk met zegelafmeting 29,8 x 38,5 m m , beeld
formaat 25,8 X 34,5 mm, in vellen van 50 zegels, 
kamtanding 14Ï4 x i s ' / * . 
1,50 S. staalblauw, portret van Körner. 

Por tuf^a l . 

Van de in ons vorige nummer op blz . 73 gemelde 
postzegels ter herdenking van Sint Maarten van 
Dumium, die p lm. 1400 jaar geleden in Portugal 
aankwam, geven we hierbij de afbeelding van een 
der zegels. Beide zegels vertonen hetzelfde beeld. 

R o e m e n i ë . 
De opruimmg van oude voorraad door deze van een opdruk te voorzien 

gaat nog steeds voort . Thans vallen nog te melden de zegels der serie her
denking 1848—1948 (Yv. 1033/1037) 

1,75 
1,75 
1,75 
1,75 
1,75 

L op 2 L -f 2 L 
L op 5 L -I- 5 L opdr. rood 
L op 10 L -I- 10 L opdr. rood 
L op II L 
L op 36 L -h 18 L opdr . rood. 

Intussen schijnt ook de gewone serie met 
afbeelding van het landswapen in de nieuwe 
waarden gereed te komen en zagen we de 
zegels: 
5 ban i , donkerrood 
55 bani , donkerviolet. 

Voorts verscheen een postzegel ter her
denking van de zgn. petroleumopstand van 
Februari 1933 • Het zegel geeft de afbeelding 
van een hierop betrekking hebbend straat
toneeltje, en is in de waarde 55 bani , klem: 
bruin. 

aiiiiiimiiiiiiiniimiiimiDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii IIIIIIM iiiiiiiiiiiiDiniiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiimiiiiiitiiiii iiiiiiiiiiimmiii iiiiiiiiiiiiitiiiiirmiHnitiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiniD 

HET PARGDL Iéé4 (Ue kiüRtf 
uuuuuuuiiitiiiiiiiuiiiiuuuiuiuuuiuiuimimi 
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Saargebied 
Hier verscheaea in de koerserende serie 

drie nieuwe zegels, waarvan 2 in een reeds 
bestaande tekening van andere zegels. 
He t zijn: 
1 F r . donkergroen, mtjninstallatie, als 
op 13 F r . 
2 F r . donkerviolet, Ludwigs Gymnasium 
te Saarbrücken 
12 F r . lichtgroen, hoofdgebouw der poste
rijen te Saarbrücken, als op 5 F r . 

Voorts verscheen een postzegel ter 
gelegenheid van de internationale beurs 
van di t gebied in 1953. Het op de zegel 
afgebeelde symbool S M wordt gevormd 
door de vlaggen van de deelnemende nat ies . 
Het zegel is in de waarde van 15 F r . , kleur 
donkerblauw. 

Het ontwerp van het bovengemeld 2 F r . 
zegel is van Mees en de gravering van 
Dufresne, terwijl dat van de Messe-zegel 
werd ontworpen door Ring en gegraveerd 
door Gandon. Alle zegels werden in plaat-
druk vervaardigd te Panjs. 

S a n Marino . 
Begin April werd hier de reeds lang aangekondigde serie postzegels met 

afbeeldingen aan de sport ontleend verwacht. Zij zal vermoedelijk bestaan 
ui t de volgende zegels. 

I L . discuswerper {driehoekig zegelformaat) 
(liggend langwerpig formaat) 
(driehoekig formaat) 
(liggend langwerpig formaat) 

2 L . tennis 
3 L. hardlopen 
4 L . wielrennen 
5 L . voetbal ,, ,, ,, ) 

10 L . vliegtuigmode Hen ,, ,, ,, ) 
25 L. schieten (staand langwerpig formaat) 

100 L . rolschaatsenrijden (horizontaal liggend formaat) 
en voor de luchtpost: 
200 L. ski-ën 

Tsjecho-Slowakije . 

Ter herdenking van ver
schillende Tsjechoslowaakse 
schrijvers verscheen een serie 
van 5 postzegels, alle zegels 
een portret gevende van één 
van hen . 
Het zijn: 
I Kcs. grijs, Martin Kukucin, 
die 25 jaar geleden overleed. 
Ontwerp van Vaclav Sprungl, 
gravering van Bedrich Housa . 

1,50 Kcs. bruin, Ja ros lav Vrchlicky, die honderd jaar geleden werd 
geboren. Ontwerp van prof. Karel Svolinsky, gravering van J indra 
Schmidt ; 
2 Kcs. roodkarmijn, Karel Jaromir Erben, wiens meesterwerk , ,Kytice*' 

honderd jaar geleden werd uitgegeven. Ontwerp van prof. Karel 
Svolinsky, gravering van J indra Schmidt; 

3 Kcs. steenrood, Vaclav Matej Kramerius , die 200 jaar geleden werd 
geboren. Ontwerp van Mario S t re t t i , gravering van Jan Mracek. 

5 Kcs. blauw, Josef Dobrovsky, die 200 jaar geleden werd geboren. Ont
werp van prof. Karel Svolinsky, gravering van Jindra Schmidt . 

De zegels werden in plaatdruk vervaardigd in vellen van 50 stuks door de 
drukkerij van het Verkeersministerie. Zegelformaat 23 X 30 m m . Uitgifte-
dag 28 Februari j l . 

De officiéle f-d-enveloppe werd ontworpen door prof, Karel Svolinsky 
en gegraveerd door Jaroslav Goldschmied 

Op 8 Maart j l . versche
nen ter gelegenheid van 
de Internationale Vrou
wendag 1953 twee post
zegels n l : 
1,50 Kcs. blauw, moeder 
met zuigeling; ontwerp 
van Vaclav Sprungl; gra
vering van Bohdan Roule. 
2 Kcs. rood, vrouw met 
vlag; ontwerp van Josef 
Flejsar en Jan Mracek, 
gravering van Jaroslav 
Goldschmied. Druk en 

vellen als boven; zegelformaat resp . 23 X 30 en 30 x 23 tam. 
De officiële I-d .enveloppe werd ontworpen door Véclav Sprungl , gravering 

van Jaroslav Goldschmied. 
Op 5 Maart j l . verschenen 

2 postzegels ter herdenking 
van de schrijver Bedrich Vä-
clavek, die op 5 Maart 1943, 
dus 10 jaar geleden, door de 
Duitsers ter dood werd ge
bracht . Het zijn de zegels: 
I Kcs. donkerbruin, open
geslagen boek en toorts ; ont
werp van Josef Lisier, gra
vering van Bohdan Roule 
3 Kcs. rood, portret van Va-
clavek; ontwerp van Josef 
Liesleren en J indra Schmidt , 

gravering van Jaroslav Goldschmied. 
De zegels werden gedrukt in p laa tdruk, formaat 23 x 30 m m , in vellen 

van 50 zegels. 
De officiële f-d .enveloppe werd ontworpen door Josef Liesier en gegra

veerd door Jaroslav Goldschmied. 

Op 12 Maart j l . verscheen een rouwzegel ter 
herdenking van Sta lm dat een ander portret van 
dit overleden staatshoofd vertoont als dat hetwelk 
op het rouwzegel van het miniatuurvellet je staat 
afgebeeld. Di t zegel vermeldt geboorte- en sterf
da tum van Stalin onder diens por t re t . Ook dit 
zegel werd in plaatdruk vervaardigd in vellen van 
50 s tuks . Het werd ontworpen en gegraveerd door 
Jan Mracek naar een tekening van een Russisch 
kunstenaar . Afmeting van dit zegel is 23Ï4 X 30 m m . 

De officiöle f-d .enveloppe werd ontworpen door 
Jindrich Schmidt , de gravering geschiedde door 
Jaroslav Goldschmied. 

WJ'M BlOh /At 
V SHDCÏM n \ n < U U H (IJNOCH 

C i S K O M O V l NSK^JiO 
•PHKtVWClHO l.ÜDl 

MÊNO SI ORl HA 
KLEMENT^ COTTA^ALDA 

Ter ere van de nagedachtenis van Klement Gottwald, de president van de 
Tsjecho-Slowaakse republipk, die op 14 Maart j l . stierf, werd op diens 
begrafenisdag, 19 Maart d . a . v . reeds een tweetal rouwzegels uitgegeven, 
alsmede een miniatuurvel le t je . De beide zegels zijn resp . in de waarden 
1,50 Kcs en 3 Kcs , zwart en geven een portret van de overledene. Ontwerp 
van J indra Schmidt , grafisch arrangement van prof. Karel Svolinsky, die 
di t ook deed voor het miniatuurvellet je met zegelwaarde 5 Kcs , zwart en ook 
de speciale officiële f.d.enveloppe ontwierp. 

De gravering der zegels geschiedde door J indra Schmidt , die van het minia
tuurvellet je, alsmede die van de f-d .enveloppe door Jaroslav Gold
schmied. 

Beeldformaat der zegels 23 x 30 mm, druk in vellen van 50 zegels, plaat
d ruk ; formaat van het miniatuurvelletje 67 x 100 m m , eveneens vervaardigd 
in p l aa td ruk . 

Turkije . 
De postzegel van 8 d r . , b lauw, (uitgifte 1937—Vvertno 419) met portret 

van koning George II verscheen met een opdruk in rood van het woord , ,Pros-
z e t o n " en de waarde ,,100 s u " , om dienst te doen als weldadigheidszegels. 

Op 29 Maart j l . zou een serie van 12 postzegels'verschijnen ter gelegenheid 
van de 500ste verjaardag van de verovering van Constantinopel door Mo
hammed I I , de veroveraar. De zegels werden gedrukt bij Courvoisier in 
Zwitserland en zouden zijn: 
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5 k. het oude gebouw van Rumelihisar 
8 k. gezicht op Adrianopel 

10 k. Mohammed geeft zijn vloot bevel tot de aanval, terwijl hij zich zelf 
te paard naar de Bosporus begeeft 

12 k. Mohammed doet 's nachts loo galeien overbrengen naar de Gouden 
Hoorn om Const an tinopel te omsingelen. 

15 k. gezicht op de muren van de toren van Topkapu waarachter de Bizan-
thijnen zich bevonden 

20 k. triumphale intocht van Mohammed in Constantinopel 
30 k. gezicht op de moskee van sultan Mohammed II 
40 k. Mohammed dwingt de Griekse patriarch van Bisantium zich buiten 

de kerkelijke zaken te houden 
60 k. vestiging van Constantinopel m de XVe eeuw 

1 L. mausoleum van Mohammed II 
2 L. beeld van Mohammed opgericht door de architect Siman, de bouwer 

van de meest beroemde moskee 
2^^ L. afbeelding door Bellini van Mohammed II 

Dit laatste zegel zal ook in een mmiatuurvelletje van 250 kurus verschijnen. 
In Augustus a.s. zal nog een zg. touristenserie verschijnen, waarvan de 

afbeeldingen ter ere zullen zijn van de stad Efeso in Beneden-Azië. Verwacht 
worden de zegels: 
12 k. gezicht op het amphitheater Odeon 
15 k. kerk van de heilige Johannes en gezicht op de acropolis in Efeso 
20 k. interieur van het huis van de H. Maagd 
40 k. kerk in Efeso 
60 k. de grot van de 7 slapers 

X L. buitenaanzicht van het buis van de H. Maagd. 
Deze zegel« zullen te Wenen ter staatsdrukkerij worden gedrukt in photo-

lithografie 
Vaticaanstad 

Van de in ons vorige nummer op blz. 74 gemelde 
postzegels, welke op 12 Februari )1, verschenen 
ter herdenking van de heilige Maria Goretti, een 
jeugdig meisje, dat 50 jaar geleden overleed ten 
gevolge van vaak optredende mirakuleuse ver
schijnselen. 

Yougo-Slavlë. 
Hier verschenen drie postzegels ter ere van de Ver. Naties. Behalve het 

embleem dezer instelling geven de zegels afbeeldingen van fresco's uit oude 
Slavische kloosters, daterende uit de 12e en 14e eeuw. De waarden en kleuren 
zijn: 15 d. groen; 30 d. blauw en 50 d. bruinrood. 

Afghanistan. BUITEN EUROPA. 
De JDag van de Wassende Rode Maan werd op 9 October vorig jaar her

dacht met de uitgifte van een postzegel in groot formaat. Deze instelling 
komt overeen met het Rode Kruis in andere landen. Het zegel geeft een af
beelding van een geüniformeerde man die een gewond persoon het hoofd 
verbindt. 
10 p . geelgroen. 

De 2iste verjaardag van de Medische faculteit van Kaboul werd op een 
tweetal postzegels herdacht n l . : 
35 p . bruin, medisch embleem (schaal met slangen bekend als de schaal 

van Socrates); opschrift in het Afghaans. 
125 p . blauw, idem, opschrift in het Frans. 
Arable. (Saoudisch-) 

Het bezoek dat de Libanese president aan dit gebied bracht van 7 tot 13 
Februari jl. was aanleiding tot de uitgifte van een tweetal postzegels waarop 
het wapen van Arable staat verenigd met de bekende eed er-afbeeld ing van 
de Libanon. 
?4 g. rood en 3 g. blauw. 
Australië. 

_Van de in ons vorige nummer op blz. 74 aangekondig
de postzegel welke op 21 April a.s, zal verschijnen 
ter gelegenheid van de verjaardag van koningin Elisa
beth II geven we thans hierbij de afbeelding. De af
metingen van dit zegel zijn 20,25 x 24,05 mm, gedrukt 
In vellen van 160 zegels. 

De in Mei a.s. verschijnende Kroningszegels, uit
gegeven ter gelegenheid van de kroning van koningin 
Elisabeth II, zullen zogenaamd dubbelformaat zegels 
zij'n, in de afmeting 40,4 x 24.05 nam, dat is iets breder 
dan het U.P.U. herdenkingszegel van 1949, 3 ^ d. De 
waarden zullen zijn: 3 ^ d., 7Ï4 «i* «n 2/—, 

Bahamas eilanden. 
De in ons Juninummer 1952 blz. 138 aangekondigde nieuwe serie zegels 

voor dit gebied, zal nu binnenkort verschijnen. De zegels vertonen alle het 
portret van koningin Elisabeth II alsmede een zg. beeldvoorstelling. Zij 
worden gedrukt bij de firma Messrs Bradbury Wilkinson en Co. Ltd te Londen 
in tweekleurendruk op watermerkpapier C.A. Aangezien de uiteindelijke 
serie op verschillende punten afwijkt van de reeds gedane opgave, geven we 
thans de verbeterde opgave: 
>4 d. oranje en zwart, kinderkliniek 
1 d. bruin en groen, moderne veldarbeid 
i j ^ d. zwart en blauw, gebouwen te Out Island 
2 d. donkergroen en stroogeel, inlandse mandenmaker 
3 d. donkerrood en grijs, vissersvloot 
4 d. wijnrood en turkoois, waterskisport 
5 d. blauw en bruin, moderne melkfabriek 
6 d. violetgrijs en blauw, modern transport 
8 d. paarsrood en zwart, Paradijsstrand 
10 d. blauw en zwart, hotels 
1/—. sepia en ultramarijn, zeilwedstrijd 
2/—. zwart en oranje, sisalplantage 
2/6. Pruisisch blauw en grijs, opslagplaats 
5/—. oranje en lichtgroen, tonijnenvisserij 
10/—. grijs en zwart, zoutwinning 
I £. wijnrood en grijs, parlementsgebouw. 

Bahrain. 
Zoals bekend gebruikt dit land een aantal zegels van Engeland met opdruk 

van de naam van dit gebied. Thans meldt echter het blad Le Timbre dat voor 
binnenlands gebruik een eigen zegel werd uitgegeven met het portret van 
de sultan Sheikh Sulman bin Hamed Ai Khalifah, en in de waarde 1% a, rood. 

Brazilië. 
Op 25 Januari ji. verschenen 5 postzegels in groot formaat ter herdenking 

van het 400-jarig bestaan van de stad Sao Paulo, de hoofdstad van dit land 
en het middelpunt der kof f iehandel. Het zijn: 
1 Cr 20 olijfbruin en donkerbruin, wapen van de stad en planter uit vroeger 

tijd; 
2 Cr. groen en geel, bloem van de koffieplant; 
2 Cr 80 oranje en bruinlila, plantende monnik; 
3 Cr 80 bruin en groen, symbool van vooruitgang, 
5 Cr 80 blauw en groen, idem. 

Vermoedelijk zal aan het einde van dit jaar voor hetzelfde doel een tweede 
serie zegels verschijnen. 

Ter gelegenheid van het 6e Boekhoudkundig congres verscheen een post
zegel van 1,20 Cr. bruin en lichtpaars. 

Canada. 

Columbia. 

Ter vervanging van de koerserende 
postzegels met portret van koning George 
VI zullen op i Mei a.s. postzegels met 
portret van koningin Elisabeth II worden 
uitgegeven. Deze zegels vertonen alle het
zelfde portret, vervaardigd naar een por
tret van Karsh te Ottawa. Ontwerp en 
gravering werden geleverd door de Cana
dian Bank Note Company Ltd, die ook de 
druk verzorgde. De afmeting dezer zegels 
is dezelfde als die met afbeelding van kon. 
George. De uit te geven zegels zijn: 
I c. bruin; 2 c. groen; 3 c. rood; 4 c. 
purper; 5 c. blauw. 

Eerst later zullen deze zegels met de 
letter ,,G'* worden overdrukt om als 
dienstzegels te worden gebruikt. 

Op I Juni a.s. zal slechts i postzegel 
verschijnen ter gelegenheid van de kroning 
van koningin Elisabeth II. Het zal een 
zegel zijn in de waarde van 4 c purper, 
in de afmeting 25 x 30 mm, dat is iets 
groter dan de gewone zegels. Het ontwerp 
voor dit zegel is van Emanuel Hahn, 
R.C.A., S.S.C., beeldhouwer te Toronto. 
De gravering geschiedde evenals de druk 
bij bovengenoemde drukkerij. 

Dit zegel zal geen opdruk , ,G" krijgen. 

Ook hier verscheen nog een postzegel ter her
denking van het feit dat het in 1951 500 jaar ge
leden was, dat Isabella de Katholieke werd ge
boren. Het is een zegel van 23 c. lichtblauw en 
zwart, met de afbeelding van een portret dezer 
koningin en van een monument. Het formaat van 
deze zegel is 29,5 x 40 mm, druk van de Wright 
Bank Note Co te Philadelphia. 

(Vervolg op lis. 97) 
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BONDS- EN VERENIGINGSNIEUWS 
RAAD VAN BEHEER V^N HET NEDERLANDSCH 

MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 
In de jl. gehouden vergadering van de Raad van 

Beheer van dit Maandblad werd in plaats van de heer 
H. G. van de Westeringh, die als zodanig zijn ontslag 
had genomen, als secretaris van deze Raad benoemd 

de heer D. G. J. Verzij den, Godelindeweg 44 te Naar
denBussum (telefoon 5427). 

Alle stukken bestemd voor deze Raad, dus ook de 
opgaven der bij het Maandblad aangesloten verenigin
gen betreffende hun afgevaardigden in deze Raad, ge
lieve men voortaan aan dit adres te richten. 

NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 

Secr.: K. E. König, Dahliastraat 26, Koog a/d Zaan, 
Telef. 2013 (K2980). 

Kort Verslag van de Bestuursvergadering van 2 Maart 
1953 in liotel „Terminus" te Utreclit. 

De vergadering wordt om 18.45 uur geopend. Afwe
zig met kennisgeving de heren Jonker en Van Lente. 

De heer König zal worden aangewezen in het Inter
beneluxcomité voor de Philatelie (sectie Nederland), 
aangezien de heer Jonker voorlopig geen gelegenheid 
heeft zich hiervoor vrij te maken. De notulen van 23 
Februari 1953 worden voorgelezen. 

Aan het Hoofdbestuur der P.T.T. zal worden ver
zocht de watersnoodzegels van Nieuw Guinea in vol
doende hoeveelheden beschikbaar te stellen. Aan de 
Postadministraties van Suriname en de Nederlandse 
Antillen zal verzocht worden de aldaar verschenen 
watersnoodzegels ook ter beschikking te stellen van 
de Nederlandse verzamelaars. 

Het uitlenen van boekwerken aan leden in het bui
tenland wordt voorlopig niet wenselijk geacht. 

De notulen en het kort verslag worden goedgekeurd. 
De eerstvolgende voorzittersvergadering wordt vast

gesteld op 18 April 1953 te Utrecht om 13.15 uur. Om 
wat uitgebreider steun aan de „C.C." te kunnen ver
schaffen zal op deze vergadering o.m. besproken wor
den de contributie voor het nieuwe jaar met 5 cent 
per lid te verhogen, terwijl tevens het aanschaffen van 
een schrijfmachine — die tegen een jaarlijks bedrag 
aan de C.C. in huurkoop zou worden gegeven — een 
punt van bespreking zal uitmaken. 

Van verschillende bonden en de F.I.P. zijn bewijzen 
van deelneming en medeleven ontvangen naar aanlei
ding van de watersnood. Bij de dankbetuigingen zal 
een door de heer Poulie beschikbaar gestelde folder 
gevoegd worden. 

De behandeling van de aanmeldingen van de ver
enigingen ShellPernis en ShellAmsterdam' tot toe
lating van de Bond wordt uitgesteld tot de voorzitters
vergadering 

Ter sprake komen nog de a.s. vergadering van de 
Raad van Beheer en het bibliotheekverslag van de 
heer de Bosch Kemper. 

Van de Commissie tot reglementsherziening is een 
uitgebreid schrijven met concept ontvangen dat op een 
nader vast te stellen datum met de commissie bespro
ken zal worden. 

Nadat enkele vragen voor de bondsvragendienst be
handeld zijn wordt de vergadering om 23 uur gesloten. 

De 2e Secretaris: 
D. O. KIRCHNER. 

BESTUURSMEDEDELINGEN. 
Mede door onze verzoekschriften aan de postadmini

straties van SURINAME en de NEDERLANDSE AN
TILLEN (zie bovenstaand kort verslag der bondsbe
stuursvergadering van 2 Maart 1953) zullen de waters

noodzegels van deze gebieden binnenkort aan de Ne
derlandse philatelistenloketten verkrijgbaar worden 
gesteld. Een desbetreffend persbericht van het Staats
bedrijf der PTT van 28 Maart 1953 nr 1830/53 is inmid
dels verschenen. 

Wat beleeft de watersnoodzegels van Nieuw Guinea 
is ons door het Hoofdbestuur toegezegd, dat er voor 
voldoende series aan de loketten hier te lande zal 
worden gezorgd. 

De Ie Secretaris: 
K. E. KÖNIG. 

BONDSBIBLIOTHEEK. 
Onder dit hoofd zullen in den vervolge — waarmee 

trouwens al in het vorige nummer van het Maand
blad een begin gemaakt is — aanvullingen en aan
winsten van de bondsbibliotheek bekend gemaakt 
worden. 

Onder „aanvullingen" zullen werken vermeld wor
den, die nog niet in de catalogus van de bibliotheek 
vermeld zijn, maar al wel tot het bibliotheekbezit be
hoorden. 

Onder „aanwinsten" zullen werken vermeld worden 
die door aankoop of schenking aan de bibliotheek wor
den toegevoegd. Aan de inhoud van deze werken zal 
zo mogelijk met enkele regels aandacht geschonken 
worden. 

De bezitters van gedrukte catalogi wordt aangera
den de aanvullingen en aanwinsten in hun exemplaar 
van de catalogus te vermelden, om deze aldus „up to 
date" te houden. 

Aanwinsten. 
A 109 Deninger, Hermann. Abgekürzte vorphilatelis

tische Stempel, Freiburg im Breisgau, (1948). 80. VII, 
54 biz. geïll. lit. opg. 

Een lijst van ongeveer 2000 afgekorte poatstempelteksten uit 
het tijdperk dat aan dat van de postzegel voorafging. De schrij
ver, die het werkje aan de bondsbibllotheek ten geschenke gaf, 
heeft hierin met grote nauwgezetheid alle afkortingen bijeen
gebracht die hem uit betrouwbare bron bekend zijn geworden. 
Voor zover bekend zijn de betekenis der afkortingen en het 
land van herkomst der stempels vermeld. Door zijn nauwkeurig
heid en zijn omvang een zeer bruikbare gids door de doolhof 
van soms raadselachtige stempels uit vroegpostale tijd. 

A 590 Grieder, F. Das Postwesen im helvetischen 
Einheitsstaat (17981803). Basel, 1940. 80. 171 blz. lit. 
opg. 

Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft, Bd 5. 
Evenals in de Nederlanden werkte in de Zwitserse kantonnale 

bond de Franse revolutie door. Er werd een Helvetische repu
bliek gesticht, die op centralistische leest geschoeid was. Grieder 
feeft in zijn studie een helder overzicht van het streven tijden« 

et korte bestaan van deze republiek om het postverkeer even
eens te centraliseren en te nationaliseren, om het aan de ge
dachte van de Franse revolutie dienstbaar te maken en om een 
postorganisatie op te bouwen^ in dienst van de nationale samen . 
leving in plaats van de particularistische organisatie die tot in 
die tijd bestond en nog tientallen jaren langer zou bestaan. Hij 
gaat na welke moeilijkheden overwonnen moesten worden eo 
waaraan de mislukking te wijten was. Van bijzonder belang ts 
de aan het werk toegevoegde lijst van op het onderwerp be
trekking hebbende literatuur. 
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Aanvullingen. 
A 269 IGatsonides, H. Y.]. Iets over perforeren, perfo

ratie, tandingen, perforeermachines (speciaal 
voor zegelvellen Nederland en Koloniën vanaf 
1898) en tandingmeters. [Amsterdam], 1916. 8°. 

XX blz. geïU. 
N.B.: overdruk uit het Ned. Tijdschr. v. Post-
zegelkunde. Mei en. Juni 1916. 

A 591 Fnlcher, L. W. Roman States. [London] 1912. 
4°. 28 blz. lit. opg. 
N.B.: overdruk uit Philatelic Record, Vol 
XXXIV. 

A 592 Koefoed. O. Danske Postfrimaerker 1851-1901, 
en historisk Afhandling udarbejdet paa Grund-
lag af originale Aktstykker. Köbenhavn, 1901. 
8°. 156 blz. geïll. prtn. 
N.B.: bevat een drietal nieuwdrukken. 

B 68 [Weinert, V.J Donaupost Umsturzkatalög. Pozso-
ny-Pressburg, usw., [1919]. 8°. XII, [76] blz. 
aanh. geïll. 
N.B.: Aanhangsel bestaat uit Donaupost jg. 2, 

nr. 12, Dec. 1919. 
B 69 Weinert, V. Donaupost Katalog 1921, Handbuch 

der Postwertzeichen Österreich-Ungarns und 
Nachfolgestaaten. Bratislava, 1921. 8°. VI, 224 
blz. geïll. 

B 70 [Weinert, V.] Donaupost Katalog, 1. Nachtrags
heft, A. Die Marken der tschechoslovakischen 
Republik, B. Die Marken Westungsarns. [Bra
tislava], 1922. 8°. 32 blz. geïll. 

De volgende uitgaven zijn, tegen nieuw vastgestelde 
prijzen, bij de Beheerder verkrijgbaar gesteld: 

Catalogus van de Bondsbibliotheek ƒ 0,25 
Costerus, Klapper op Nederlandsch Tijdschrift 

voor Postzegelkunde, Philatelistische Maand
blad, Nederlandsch Maandblad voor Phila
telie en De Philatelist (1947) ƒ 0,50 

Reus, Eenkleurige Portzegels van Nederland 
(1949) ƒ 0,35 

Bonds-tandingmeter ƒ 0,15 
Bestellingen geschieden het beste door storting of 

overschrijving op postgiro nr 47715, ten name van de 
Beheerder van de Bibliotheek van de Nederlandse 
Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars te 
Arnhem, met vermelding van het bestelde op het giro 
(„Blj")strookje. 

ADRESWIJZIGING: 
Met ingang van 1 Mei 1953 zal het adres van Jhr. 

G. A. de Bosch Kemper luiden: Bovenbrugstraat 1 te 
Arnhem. Met ingang van die datum dienen dus alle 
stukken betreffende: Bondsbibliotheek (ook aanvragen 
voor boekwerken daaruit); Bondsafvaardiging in de 
Raad van Beheer van het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie, aan dit adres gericht te worden. 
ATTENTIE 

HEREN VERENIGINGSSECCRETARISSEN! 
Nog niet alle verenigingssecretarissen hebben voldaan 
aan mijn verzoek betreffende het inzenden van propa-
ganda-materiaal en model-lidmaatschapskaart hunner 
verenigingen (zie Bondsmededelingenblad Nr IV. blz. 
7). Mag ik deze alsnog ten spoedigste tegemoet zien? 
Bij voorbaat mijn dank. 

De Beheerder der Bondsbibliotheek: 
Jhr. G. A. DE BOSCH KEMPER. 

B E R I C H T V O O R DE VERENIGINGS
SECRETARISSEN. 

Mag ik de H . H . Verenigings-Secretarissen, die 
zu^ks nog niet doen, nogmaals verzoeken hun 
y^enig ings-ber ich ten voor het Maandblad, in
dien enigszins mogelijk, steeds getypt in drie
voud aan de administrateur toe te zenden? 

Wie kan de administrateur nog helpen voor 
de „oude-nummer service" aan de nrs. 77 en 
88 van „de Philatelist" en aan de nrs. 1 en 4 
van de jaargang 1952 van ons Maandblad? 

RAAD VAN BEHEER. 
Verslag der vergadering van 7 Maart 
1953 te Utrecht. 

De zeven verenigingen-eigenares
sen, benevens de Nederl. Bond, zijn 
vertegenwoordigd. 

Voorzitter: de heer P.- S. van 
't Haaff. 

Met de vorming van een directo
rium, bestaande uit het dagelijks be
stuur, verklaart de vergadering zich 
accoord. Het directorium regelt 
voortaan de algemene gang van za
ken, houdt maandelijks contact met 
hoofdredacteur en administrateur, 
brengt de verslagen uit, enz. 

Het contract met de drukkerij, de 
N.V. Boom-Ruygrok, hoewel ter te
kening aanwezig, kon nog niet zijn 
beslag krijgen in verband met de 
advertentie-regeling. 

Verwacht wordt, dat zeer binnen
kort het geheel geregeld zal zijn. 
Het financieel verslag wordt, met 
dank aan de samensteller, de heer 
H. P. van Lente, aanvaard. 

De begroting wordt na enkele wij
zigingen goedgekeurd. Medegedeeld 
wordt, dat een „Vragenbus" in het 
maandblad zal worden geopend. 
Vragen van lezers op philatelistisch 
gebied in de ruimste zin kunnen 
worden ingezonden en zullen, in
dien mogelijk, worden beantwoord. 

Als redacteur-Nederland stelt de 
heer J. Eyg<»nraam (R. Ph. V.) zich 
beschikbaar. 

De Hoofdredacteur en Administra
teur worden wederom voor 1 jaar 
benoemd op dezelfde voorwaarden. 

De tegenwoordige secretaris. Van 
de Westeringh, wenst deze functie, 
welke hij een twaalftal jaren waar
nam, te beëindigen. Tenslotte wordt 
de heer D. G. J. Verzij den (Ned. Ver.) 
bereid gevonden het Secretariaat 
waar te nemen, voorlopig voor 1 
jaar. 

Nogmaals wordt een beroep ge
daan op de lezers van het maand
blad en de verenigingen, artikelen 
in te zenden. Er is nog steeds een 
tekort aan medewerkers. Men late 
zich niet weerhouden, indien men 
meent iets belangrijks te kunnen be
schrijven of iets interessants te kun
nen berichten, zich tot de Hoofdre
dacteur te wenden. 

De ex-Secretaris, 
VAN DE WESTERINGH. 

NEDERLANDSCHE VEREENI-
GING VAN POSTZEGELVERZA
MELAARS. Secr.: P. J. M. Boel, 
Bosboom Toussaintlaan 63, Hilver
sum. 

Op 7 Maart jl. overleed Mevrouw 
J. M. Cramer-van Tel terode te Hoprn , 
die sinds Juli 1927 l i d ' ^ a s van de Ned 
Ver. van Postzegelverzamelaars en haar 
afdeling „West-Efiesland" te Hoorn . 

Alhoewel zi] zich nimmer cp de 
voorgrond plaatste, bleef zij toch niet 
onopgemerkt, daar zij van 1938 tol 1952 
zit t ing in het Bestuur van genoemde 
afdeling had, terwijl zij in vele com
missies dier afdeling (o.a. de Jeugd
commissie) werkzaam is geweest 

M e t ^ a a r heengaan heeft onze afde
ling een t rouw en prettig lid verloren 

Ondanks het feit, dat zij om gezond
heidsredenen in 1952 voor haar bestuurs
functie moest bedank.:n en zij onze ver
gaderingen met meer kon bezoeken, 
leefde zij nog geheel met onze vereni
ging mede. 

Haar prettige en sympathieke per
soonlijkheid zal nog lang in onze ge
dachten blijven. 

Da t zij ruste in Vrede is de wens van 
alle leden. 

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

Agenda voor de algemene vergadering welke 
zal worden gehouden op Donderdag 14 Mei 
1953 — Hemelvaartsdag — om 10 30 uur in 
Hotel American te Amsterdam. 

1. Opening en mededelingen — 2 Verslag 
van de algemene vergadering 1952; is reeds af
zonderlijk verschenen — 3. Verslag over 1952 *) 
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— 4 Verslag van de PenniDgmeestSr met de 
rekening en verantwoording over 1952 *) — 5 
Verslag van de Afdeling Rondzending met de 
rekening en verantwoording over 1952 *) — 
6 Rappor t van de financiële commissie *) — 
7 Begroting 1953 *) — 8 Vaststelling van het 
aantal bestuursleden He t Bestuur stelt voor 
hierin geen wijziging te brengen — 9 Verkie
zing van 3 bestuursleden die periodiek aftreden 
De heren Wit tkamper, Keiser en Ebens stellen 
zich herkiesbaar Er zi}n geen tegencandidaten 
gesteld — 10 Benoeming financiële commissie 
— 11 Voorstel om het jaarboekje om de twee 
jaar te laten verschijnen — 12 Herdenking 70-
jarig bestaan in 1954 — 13 Rampenfonds en 
Philatelie — 14 Plaats waar de volgende alge
mene vergadering zal worden gehouden Het 
Bestuur stelt voor Amsterdam — 15 Rond
vraag — 16 Sluiting 

Nieuwe leden zie de aanmeldingen in het 
Maartnummer 

Aanmeldingen 722 H M Aagaard, Pilesiredet 
98 B, Oslo, Noorwegen, 726 D Bakker, Kouwe 
naarspad 11, Vaassen (Gld ) . 691 Mr J H 
Bekkering, Utrechtsestraat 6 A, Arnhem, 682 
L G Feenstra, Rozengracht 7 Ie, Amsterdam C , 
627 Jac J Keune, Postlaan 6, Heemstede, 667 
J H zur Kleinsmiede, Oudegoedstraac 81, De
venter (hd , Phi la tehca") . 642 A J Or th , 
Wouwermanstraat 36, Deventer (hd , Philateh-
ca") 684 Chr A M Roolaar t , Laan van 
Suchtelen van de Haare 6, Bussum, 633 M 
Verschuur, Steenstraat 2, Alphen a/d Rijn, 645 
J W P Wouters, Pr Beatrixlaan 22, Voor
schoten, 644 Mej M P E Zegers, Beethoven-
straat 89 III, Amsterdam Z 

Schorsing wegens onbekend adres ingetrokken 
1558 J E Nehssen p/a De Javasche Bank, 
Posttrommel 35, Djakarta 

Royement ingetrokken 661 J Gor ter , van 
Eedenstraat 14, Haarlem 

Bedankt 1043 Ir J W Jonkers 
Overleden 816 Mevr J M Cramer van 

Tet terode, 1468 G H van Grunningen, 954 
J L C van der Heijden. 1038 J de Rek 

Afgevoerd 653 J J Augustein, 1130 H M 
A van Gennep 191 W Hoorweg 1860 H 
Nieuwenhuis, 1658 J Oosters, 436 K Toerep-
pel, 337 J D Verhnden, 137 F H Veugelers, 
1177 A W Vos 

Afgevoerd wegens onbekend adres 921 J G 
Gouda v/h S V P M , huis 26, Pendopo, Su
matra Selatan, 768 J W van Nouhuys , v/h 
Djalan Bengawan 23, Surabaja, 675 L J Quist, 
v/h Pr Mauntsplem 5, Den Haag 

*) Wordt opgenomen in Jaarboek 1953 

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

Voorgehangen Mevr N J Bijvoet de Jong, 
Breda, Mevr G E v d Groo t , Breda, G D 
Jansen, Bieda, J Kemmerling, Zunder t , J J 
Kort , Zienkzee 

Adspirant lid P Nauman , Breda 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „HOLLANDIA", 
Amsterdam Secr A D Aeijelts, 
Churchill-laan 175 I, Amsterdam-Z. 2. 

Ledenvergadering op Vrijdag 24 April 1953 te 
20 15 uur in hotel „Krasnapolsky" , Warmoes
straat Amsterdam-C De veiling word t gehou
den van 19 30—20 15 uur 

Candidaatleden 330 J J Angel Nic de 
Rocverstraat 28 I, Amsterdam O, 728 A Ca-
puzzato, Rooseveltlaan 154 II, Amsterdam Z , 
399 J W V Dam Archimedesplantsoen 19 bov , 
Amsterdam O , 837 W H T h van Dingstee, 
Pontanusstraat 51 III Amsterdam O , 44 Mevr 
T Doppenberg, Kerkstraat 45, Amsterdam C , 
376 K Koopmans, Folkmgestraat 19, Gronin
gen, 416 J v d Plas Jr , Koninginneweg 227 hs, 
Amsterdam Z , 309 F J Pownall , Krammer
straat 29 II Amsterdam Z , 420 J Rooker , 
Kometensingel 515 Amsterdam-N , 425 P C 
Slop, Kromme Mijdrechtstraat 52 hs, Amster
dam Z 38 G Sturms, N Z Voorburgwal 371, 
Amsterdam C , 763 A L J A Wehrens, Saxen 
Weimarlaan 12 A Amsterdam Z 431 K F 
Wetzlar, Prins Mauntslaan 123 Overveen, 47 
W V M Wiggers de Vries, Alb Neuhuyslaan 
15 Bussum 

Nieuwe Uden 604 A Booleman, Kanaalstraat 
125 hs, Amsterdam W , 412 H M A Cazier, 
Rooseveltlaan 197 I, Amsterdam Z , 648 H A 
Dekker, Stolwijkstr 10 hs, Amsterdam-W , 646 
J Mager, Beukenplein 9 II, Amsterdam O , 582 
Mej B M M Neuteboom, Copernicusstraat 37, 
Amsterdam O , 277 A Rous, Amstelveenseweg 
833, Amsterdam Z , 558 E I Ehasar, Vier-
grenzenweg 36, Vaals 

Overleden 169 B H Koolhaas, 165 H B 
Zuiderhoek 

Bedankt 837 A I Svoboda 
Correcties A Booleman, Kanaalstraat 125 hs, 

Amsterdam W N o 604 moet zijn N o 664, J 
Sibeijn, Lumeystr 38 hs, Amsterdam-W N o 
277 moet zijn N o 424 

HAAGSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING. Secr • W. J. Bijle-
veld, Adr Pauwstraat 10, Den Haag. 

Nieuwe leden H P Rietman, van Lands-
berghestraat 117, Den Haag , F Sweijd, van 
Landsberghestraat 162, Den Haag 

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

Bestuursvergadering op Dinsdag 21 April a s , 
des n m 8 uur ten huize van de heer Tholen 

Ledenvergadering op Dinsdag 28 April a s , 
des n m 8 uur , in Tivoli 

Agendapunten Verkiezing bestuurslid direc
teur Verkoop He t bestuur stelt als candidaat 
de heer Khnkenberg die deze functie reeds 
enige tijd waarneemt Eventuele tegencandidaten 
kunnen voor de aanvang der ^ergaderlng bij het 
bestuur worden ingediend 

Landen wed strijd Kon Juliana uitgiften 
Nieuwe leden 4 candidaatleden, vermeld in 

het Maartnummer en A Melcher, Huize ,,de 
Wa r tbu rg" Oudennjn, post Utrecht (oud lid) 

Candidaatleden E de Vries, Amst straatweg 
162, Maarssen ( E ) , G Wolzak, Willem v d 
Veldestr 4, Maarssen ( E ) 

Overleden F Cortenbach, Utrecht 

INTERNATIONALE VERENIGING 
„PHILATELICA" Secr J A C . 
Achilles, Zuiderparklaan 249, Den 
Haag Tel 321123 

Vergaderingen der afdelingen: \ 
AALSMEER 5 Mei, 20 uur , Gebouw Irene, 

Kanaalstraat 5, Aalsmeer, 13 Mei, 20 uur . Ge
bouw Landbouw, H O O F D D O R P , 20 Mei, 20 
uur , ,,Concordia'% Amstelveen 

AMSTERDAM 7 Mei, 20 uu r . Café Rest 
Modern, KI Gartmanplantsoen, Amsterdam, 
16 Apr , 20 uur . Café Rest Modern, ruilen en 
veilen 

DEVENTER 8 Mei, 19 30 uu r . Hotel de 
Leeuwenbrug Deventer 

DRIEBERGEN 13 Mei, 20 uur , Nutsgebouw, 
Bosstraat 9, Driebergen 

EMMEN Na convocatie van de Afdelings-
secretans A Kuipers, Noordbargerstraat 106, 
Emmen 

ENKHUIiffiN 21 Apr , 20 uur , Oranjezaal, 
Enkhuizcn ' 

FLAKKEE Na convocatie van de Afdehngs-
secretaris F van Herwijnen, Meidoornstraat 8, 
Middelharnis 

GOES 21 A p r , 19 30 uu r . Hotel Centraal , 
Markt, Goes, 19 Mei, 19 30 uur , Hotel Cen
traal, Markt Goes 

V G R A V E N H A G E 22 Apr , 19 30 uu r . Park
hotel, Molenstraat 53, *s Gravenhage, 6 Mei, 
20 uur, Hotel Bellevue, Haagweg 94 RIJSWIJK, 
14 Mei, 19 30 uur . Parkhotel (Molenzaal), ru i 
len en veilen ledere Zaterdag ca 14 uu r . Ge
bouw Amicitia, Westeinde, 's Gravenhage, post-
zegelbeurs 

HAARLEM 17 Apr , 20 uur . Gebouw H K B , 
Haarlem, 15 Mei, 20 uu r . Gebouw H K B , 
Haarlem 

HARDERWIJK- 7 Mei, 20 uur , Hotel Rest 
Baars, Harderwijk 

' t KABINETSTUK Na convocatie van de Af-
deling-ïsecretaris G J Minholts, Stadsweg 3, 
Oosterhogebrug (Gr ) 

LANGEDIJK Na convocatie van de Afde-

lingssecrctaris D Barten, Oosterstr 55, Noord-
scharwoude 

M A A S T R I C H T . 11 Mei, 20 uu r . Hotel l 'Uni 
vers. Grotestraat 12, Maastricht 

MEPPEL 11 Mei, 20 uur, Zaal Donker , Kl 
Oeverstraat, Meppel 

N O O R D W I J K 12 Mei, 20 uu r . Hotel de 
Zeeleeuw, Kon Wilh Boulevard 24, N o o r d -
wijk aan Zee 

R O T T E R D A M - Z U I D 8 Mei, 19 45 uur , Bep's 
Cafetaria, Sandehngstraat 4, Rot te rdam Z , 21 
Apr , 19 45 uu r , Bep s Cafetaria, ruilen en vei
len 

SOEST. 8 Mei, 20 uur , Café Royal , van 
Weedestraai 59, Soest 

TIEL Na convocatie van de Afdehngssecre 
t a n s A C van Haaften, Gr Br G n n t w e e 
148, Tiel ' * 

U T R E C H T . 16 Apr . 20 uur . Rest Vreden-
burg, Vredenburg 13, Ut rech t , 21 Mei, 20 uu r , 
Rest Vredenburg 

V E N L O 12 Mei, 20 uur , Café-Rest Schrcurs, 
Lomstraat 5 Venlo 

VHSSINGEN 16 Apr , 20 u u r . Café Rest 
Dekker, Bellamystraat, Vlissingen» 21 Mei, 20 
uur , Café Rest Dekker 

W A L C H E R E N 14 Apr , 20 uu r . Sociëteit 
Vergenoeging, Markt , Middelburg, 21 Mei, 20 
uur Sociëteit Vergenoeging 

W E E R T Na convocatie van de Afdehngsse-
cretaris H J v d Bergh, Joh van Meurs-
straat 26, Weert 

ZEIST 3 Mei, 20 uur . Hotel Rest Wapen 
van Zeist, Zeist 

ZWOLLE 18 Apr , 15 uur . Café Rest Suisse, 
Luttekestraat , Zwolle, 1 Mei, 20 uu r . Café Rest 
Suisse, ruilen en veilen 

Onbekend adres in het buitenland Gv 562 
J A G de Leeuw, v/h Stationslaan 20, H a r 
derwijk, Gv 613 J E de Vries, v/h Mollerus-
laan 2, Apeldoorn 

Schorsen Gv 52 A H Siebel, U t 386 N J 
Landzaat, Gv 526 Mevr M Schild Jongejans, 
ïd 564 P A E M Hoet in Boes, ld 951 A 
Feberwee, ld 1727 F Romeyn, ld 1814 J C 
Ros, Gv 2051 D Vuyk , Gv 2308 Mej F G 
G n t . U t 2323 H Keers, ld 2347 G C M 
Wi tkamp, ld 2376 F Th J Borsboom, ld 
2986 H Doorn Gv 3073 A W J Weyne 
ld 3182 Mevr M Jansen de Kraker , ld 3369 
C H u e r , ld 4001 D Franke, U t 4058 W N 
van Doorn , ld 4062 O Ringers 

Overleden ld 738 F Wehrpieyer 
Afvoeren Mt GM 46 P Vrancken, Mt GM 

58 H Miessen, Mt GM 73 W Fransen ld 
464 L C M Louwmans, En 2281 J Verra , 
ld 2907 Ir J G Brinks, Gs 3605 P J 
Simonse 

Afvoeren intrekken Gs 2115 N A van 
Overbeeke, Zomerstraat C 29, Ellewoutsdijk 
( Z ) , ld 3932 A M Har ter ink , Harhngers t raa t -
weg 2 B, Leeuwarden 

Bedanken intrekken W t JL 89 J G Leen-
ders (was JL 69), Wilhelminasingel 18, Weer t , 
H m 1719 R H Bijkerk, Raamsingel 14, H a a r 
lem * 

Candidaatleden Afd Aalsmeer Ar 3814 L 
Koerts, Emmakade 16, Amstelveen 

Afd Amsterdam* Am 3791 J L Dribbel , 
Zuidelijke Wandelweg 3, Amsterdam 

Afd Deventer Dr 3779 J W Appel, Burg 
Kerssemakersstr 20, Raalte 

Afd Driebergen Dn 3782 W van Vulpen, 
Hoofdstraat 87 A, Driebergen 

Afd Emmen Em 3841 K Nijhuis Park
laan 3 Emmen, Em 3848 Mevr G Nijhuis-
Wiennga (huisgenootlid). Parklaan 3, Emmen 

Afd Goes Gs 3793 P Th van der Laan, 
Kloetmgseweg 5 A, Goes 

Afd 's Gravenhage Gv 3859 T H Beltman 
Paviljocnsgracht 72, Den Haag Gv 3827 C W 
van Hasselt Abnkozenstraat 221 Den Haag 
Gv 3830 H A de Mare, Beukstraat 96 Den 
Haag , Gv 3839 W L Meijer Rhijnvis Feith-
laan 8, Den Haag Gv 3835 J Schouten, van 
Koetsveldstraat 1, Den Haag, Gv 3836 Drs H 
Veldkamp, Veenendaalkade 126, Den Haag , 
Gv 3837 H Waterman, Beeklaan 458, Den 
Haag 

Afd Haarlem H m 3797 K de Jong v 
Riebeecklaan 15 Haar lem, H m 3818 Mevr 
M A L Thunissen-Herbermann, Zandvoortse-
laan 75, Heemstede, Hm 3857 Mevr M van 
Wooning, Potgjeterstraat 19 Haarlem 

Individueel ld 3801 M D A Arends Von
dellaan 28 Beverwiik ïd 3809 J van den Berg, 
Stationsweg 130, Ede (Gld ), ld 3816 C Jasper, 
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Delistraat 44, Leeuwarden; ld. 3838 J. A. Mul
der, Spaargarenstraat 36, Oegstgeest; ld. 3858 
J. B. van Nieuwenhuizen, Vermeerstraat 118, 
Amersfoort; ld. 3860 Mej. N . M. Ooms, Oost
maaslaan 107 A, Rot te rdamO. 

Afd. Maastricht: Mt. GM. 28 F. Ensinck 
(295'40), Kon. Clovisstraat 58 A, Maastricht; 
Mt. GM. 34 R. Gemmeke (78'37), Oranjeplein 
17 A, Maastricht; Mt. GM. 42 Jean Haine 
(710*37), Stadhouderstraat 1, Maastricht; Mt. 
GM. 36 Johnny Haine (13ll"38), Stadhouder
straat 1, Maastricht; Mt. GM. 27 T. Hergarden 
(33'40), Burg, van Oppenstraat 97, Maastricht; 
Mt. GM. 26 F. Hoenen (304'41), Burg, van 
Oppenstraat 99, Maastricht; Mt. GM. 33 L. 
Koppen (4l l  '37) , Alex Battalaan 97, Maas
t r icht ; Mt. GM 43 J. Panhuysen (17l'38), 
Lge Kanaaldijk 63, Maastricht; Mt. GM. 29 J. 
Prick (168'37), O. L. Vrouweplein 2, Maas
t r icht ; Mt. GM. 30 J. Roevros (1310'41), 
Burg, van Oppenstraat 103, Maastricht; Mt. 
GM. 35 L. Visser (191'41), D r Schaepman
straat 40 A, Maastricht; Mt. 3788 J. H . de 
Bruijn, St. Nicolaasstraat 29 A, Maastricht. 

Afd. Meppel: Ml. JL. 1 K. M. Leene (103
■33), Vcrkhors t N 11, Post Meppel. 

Afd. l o t t e rda ra Zu id : Rz. 3823 M. Dammers, 
Bloemfonteinstraat 74, Rot te rdamZ. ; Rz. 3856 
A. Jordens, van Helmontstraat 13, Roterdam; 
Rz. ' L . 32 C. Wildschut (246"36), Goereesche
s t raa : 109 A, RoterdamZ. 

A d. Soest! St. 3890 J. Overdijkink, St. Anna
s t raa ' 34, Nijmegen; St. 3891 W. F. Renting, 
Amscelveenseweg 912, Amsterdam. 

A:d. Weert : Wt. JL. 44 L. E. M. Kleipool, 
Wilhilminasingel 18, Weert ; Wt. JL. 33 L. A. 
D. F. Mecns, Wilhelminasingel 18, Weert ; Wt. 
JL. 52 H . A. T . Sanden, Wilhelminasingel 18, 
Weert . 

Afd. Zeist: Zt . 3802 Ch. H . van Renswouw, 
Laan van Bergen 43, Zeist. 

Afd. Zwolle: Ze. 3780 Mevr. N . Bruinsma
de Graaf, Parkweg 1, Zwolle; Ze. JL. 29 D. 
Dingshoff (9l l  '38) , Philosofenallee 14, Zwolle. 

Rectificaties: Wt. JL. 67 l. C. H . M. G. v. 
Rijckevorsel, Wilh.singel 18, Weert , moet wor
den: Wt. JL. 67 T. O. N . Speekenbrink, Wil
helminasingel 18, Weert ; Wt. JL. 68 E. J. H . 
Rensing, Wilh.singel 18, Weert , moet zijn: Wt. 
JL. 68 J. Smeets, Wilhelminasingel 18, Weert ; 
Gv. 1788 J. de Melker, Hommelseweg 360, 
Arnhem, moet zijn: Gv. 1788 Mevr. J. M. 
Zeeltde Melker, Laan van Oud Poelgeest 26, 
Oegstgeest; ld. 1954 Mej. Y. Soolsma, Peppelen
weg 5, Warnsveld, moet worden: ld. 1954 Mevr. 
Y. WesterveldSoolsma, Thorbeckesingel 49, 
Zutphen 

Verandering van afdeling: ld. 120 Prof. Dr 
F. C. Kraneveld, van afd. Utrecht naar INDI
VIDUEEL; Mt. 560 D. V. d. Linden, van afd. 
Maastricht naar INDIVIDUEEL; Wn. 2695 
W. L.x B. J. Dekker, van afd. Goes naar Afd. 
W A L C H E R E N . 

Alle candidaatleden, vermeld in het Maart
nummer van dit Maandblad, werden als lid aan
genomen. Wij roepen hun een hartèiijk WEL
KOM toe. 

ROTTERDAMSCHE PHILATELIS
TENVEREENIGING. Secr.: G. C. 
Tops, Stadhoudersweg 89b, Rotter
damC. Tel. 49340 

Nieuwe leden: 364 M. Dammers, Bloemfon
teinstraat 74, RoterdamZ. 1; 369 J . H . Eisink, 
Statensingel 146 d, Rot terdamC. 2; 373 C. H, 
Vis, Vinkenstraac 29 b, RotrerdamN. 1. 

Weer opgevoerd als lid: 598 H. Volbeda, 
Prins Maurttssingel 35a, Overschie. 

Ledenvergadering: De eerstvolgende gewone 
ledenvergadering zal worden gehouden op 
Maandag 27 April a.s. in de bovenzaal van 
CaféRestaurant , ,Du N o r d " , Bergweg 313 (in
gang Bergsingel 228) te RoterdamNoord . 2aal 
open 19.30 uur. Aanvang 20 uur. 

Gewone Agenda. Veiling van overgebleven 
kavels van de RampenfondsveiHng. Bezichtiging 
van deze kavels op Zaterdag 25 April a.s. in 
ons clublokaal en voor de aanvang der ver
gadering. 

Meivergadering: De Meivergadering wordt 
* gehouden op Maandag 1 Juni a.s. in „ Du 

N o r d " . 
Clubbijeenkomsten: Zie het Maandblad van 

Maart 1953. 

AMSTERDAMSE VERENIGING 
„DE PHILATELIST". Secr.: P. W. 
A. M. Wap, 2e Oosterparkstraat 781, 
AmsterdamOost. 

Aan allen die ons bij het overlijden 
van onze ie secretaris, wijlen de heer 
K. Buitet> bewijzen van medeleven heb
ben doen toekomen, betuigen wij hierbij 
onze oprechte dank. H E T BESTUUR. 

Ledenvergadering: Dinsdag 5 Mei 1953. Ruil 
avond: Dinsdag 19 Mei 1953. De bijgenkomsten 
worden gehouden in caférest. „De Kroon" , 
Rembrandtplein 17. Aanvang: 19.30 uur , zaal 
open 19.00 uur. 

Nieuwe leden: Alle in het Maartnummer van 
het Maandblad opgenomen candidaten zijn aan
genomen, alsmede: 356 R. Krijnen, Paramaribo
plein 61 II, AmsterdamWest. 

Candidaatleden: 359 G. Staphorst, Fred. Hen
drikstraat 120 II, AmsterdamWest; 364 C. G. 
D. den Brinker, Ceintuurbaan 247, Amsterdam
Zuid; 218 J. Wieiens, Scheldestraat 17 II, Am
sterdamZuid (oudlid); 367 R. Korthals, Ad
miralengracht 309 II, AmsterdamWest; 371 
F. C. J. de Wint'er, Rijnstraat 233, Amsterdam
Zuid; 373 B. Ris. John Frankünstraat 56 III, 
AmsterdamWest. 

Bedankt per 31I2'53: 920 S. v. d. Berg; 158 
L. P. Verwoerd. 

Overleden: 115 J. Vleugel. 

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

Afd. EDE Deze afdeling hield een verloting 
ten behoeve van het Rampenfonds. Hiervoor 
hadden de leden diverse zegels gratis ter be
schikking gesteld. Een flink bedrag werd op 
het bekende gironummer gestort. 

Afd. NIJMEGEN, Tijdens de vergadering van 
27l '53 werd een nieuw bestuur gekozen, dat 
thans als volgt is samengesteld: Voorzi t ter : 
P. Veen; Penningmeester: F. Janssen; Secretaris: 
A. M. Vleggaar, Marterstraat 25, Nijmegen; 
Veilingmeester: W. Janssen; ViceVoorzit ter; 
A. Buitendijk. 

Het philatelistenloket ïn Nijmegen is geopend 
de 3e Dinsdag van de maand van 17.00—18.00 u. 

Afd. A R N H E M . Het philatelistenloket is ge
opend de Ie Vrijdag van 17.0018.00 en de 2e 
Woensdag van de maand van 13.0014.00 uur. 

Nieuwe leden: 614 W. P. M. Rosier, v. Ol
denbarneveldtstraat 7, Arnhem; 615 E. ' t Har t , 
Weverstraat 28, Arnhem; 616 J. Bakker, Bem
melseweg 64, Eist (G.); 617 Mr J. D. v. d. 
Berg, Gasthuislaan 10, Velp (G.); 618 M. J. 
Menso, Boulevard 3, Velp (G.); 619 Mej. H . 
Blom, Ziekenhuis, Velp (G.); 620 F. M. Hoe
boer, Goeman Borgesiusstraat 2a, Dieren; 993 
Ir H. Wegner, Hazenkampseweg 123, Hees bij 
Nijmegen; 622 H. G. de Groot , Bergstraat 27, 
Arnhem 623 P. Burgers, Jacob Marislaan 76, 
Arnhem 624 A. v. Wijk, Sportparkweg 54, Wa
geningen; 625 A. Dingemans, Kamillelaan 45, 
Arnhem; 626 A. D. v. d. Berge, Joh. de Wit t 
laan 367, Arnhem; 628 P. Rosie, Coenespark
straat 18, Zutphen; 629 P. R. Scherpenhuizen, 
Spittaalderkamp 43, Zutphen; 630 E. Sleking, 
L. Hofstraat 34a, Zutphen; 631 J. Eggïnk, 
Donkeresteeg 2a, Zutphen. 

Candidaatleden: J. J. v. d. Steen, Julianalaan 
42, Arnhem; E. J. Geels, Raapopseweg 20, Arn
hem; H . H . J. Noor , Dovenetellaan 42, Arn
hem; J. A. Spoel, v. Lawick v. Pabststraat 171, 
Arnhem; C. de Beus, Graslaan 94, ArnhemZ. ; 
A. Buurman, Pontanuslaan 2, Arnhem; J. Bos
man, Veluviaweg 7, Wageningen; B. Lotgering, 
Weissenbruchstr. 4, Arnhem.; B. C. de Wreede, 
Oosterhoutsedljk 35, Lent (O.B.); H . J. ten 
Dolle, Berg en Dalseweg 105, Berg en Dal; 
D. H . W. Duyts , Hoflaan 40, Arnhem. 

NEDERLANDSCHE PHILATELIS
TISCHE VEREENIGING „OP HOOP 
VAN ZEGELS" te HAARLEM. 
Secr.: M. W. v. d. Koog, Leidse
vaartweg 129, Heemstede. 

Candidaatleden: 90 Chr. Buzink, Delftlaan 
17 boven, Haarlem; 91 G. Cramer, Junoplant
soen 89, Haarlem. 

Bedankt per 1 Maart 1953: 108 W. A. M. 
Timmers. 

Algemene Vergadering: Zaterdagmiddag, 3 uur , 
25 April 1953, Gebouw Cultura , Jansstraat 83, 
Haarlem. 

Verder deel ik u nog mede, dat O. H . v. Z. 
een gift van ƒ 100,— aan het Nationaal Ram
penfonds heeft gedaan. 

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

Nieuwe leden: 205 G. Bolhuis, Meerweg 7, 
Overschild; 206 U. Freese, Graaf Adolfstr. 28a, 
Groningen. 

Candidaat- l id: P. H. Ligtenberg, Bosplein 9b, 
Winschoten. 

Afgevoerd: J. Daams, Groningen. 
Vergaderingen: 27 April en 18 Mei. 

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

Vergadering op Woensdag 22 April 1953 
*s avonds te 8 uur precies in de bovenzaal 
van Café-Rest. „De Kleine Burch t " , Nieuwe 
Rijn 19, Leiden. 

Gewone agenda, voorts wordt op voorstel 
van de laatste vergadering maandelijks een wed
strijd georganiieerd, waarvoor een prijs beschik
baar wordt gesteld. Op deze eerste avond is 
voorgesteld: een wedstrijd over vier album-
bladen van Nederland, een ieder wordt dus ver
zocht vier albumbladen van zijn Nederland
verzameling mede te brengen, onverschillig 
welke. 

Voorts is besloten de ,,Vraag en aanbod" 
weer in ere te herstellen. Zij, die speciale wen
sen of iets bijzonders hebben aan te bieden, 
kunnen dit opgeven. 

Zo mogelijk wordt er nog een veiling voor 
het rampenfonds gehouden. 

Candidaatleden: 270 L. H . J. Kortekaas, 
Warmundastraat 1, Warmond; 354 B. P. Es-
derts, Kooihof 13, Leiden. 

Afgeschreven als lid: 372 P. Hoogeveen. 
Volgende vergaderingen: Woensdag 27 Mei 

en vervolgens iedere 4e Woensdag van de maand. 
Volgende rui l - en beursavond: Woensdag 13 

Mei en vervolgens iedere 2e Woensdag van de 
maand. 

jeugdafd.: iedere 1ste Dinsdag van tfe maand. 
Bezoekt allen onze gezellige avonden. 

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

Bedankt: 54 mej. J. Mallens. 
Candidaatleden: 117 J. I. M. Graus, Heu-

gemerweg 16, Maastricht; 206 J. C. de Ruyter , 
Prof. Pieter Willemsstr. 52, Maastricht. 

Nieuwe leden: De in de Maandbladen van 
Februari en Maart genoemde candidaat-leden. 

Wijzigingen: 197 Fr. Ronda wordt 208. 
Bijeenkomsten: Maandag 4 Mei, Beursavond; 

Maandag 18 Mei, Ledenvergadering. Beide om 
20.00 uur in Restaurant „In de Gouwe Poor t " . 

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

Nieuwe leden: J. van ' t Hof, Mijnendienst 
Kazerne, Bassingracht, Den Helder; H. Visser, 
Hortensiastraac 52 I, Den Helder. 

Op de Maartvergadering vond weer de ver
loting plaats met mooie prijzen. Deze kunnen 
worden afgehaald op Javastraat 139. De buiten-
leden zullen de prijzen worden toegestuurd. 
Vergeet echter niet tot en met Maart uw con
tr ibut ie aan te zuiveren. 

(Vervolg op pag. 104) 
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Cuba. 
In Februari j . 1 . verscheen een postzegel ter herdenking van Dr Rafael 

Montoro. Het is een zegel met diens por t re t , 3 c . conkerviolet. 
Als eerste zegel van een vermoedelijke serie van 21 stuks welke het feit 

dient te herdenken van de 100 jaar geleden plaats gehad hebbende geboorte 
van de patriot José Mart i , verscheen de i c . groen en roodbruin, met de af
beelding van het geboortehuis van Marti te Havana . 

Dominicaanse Republiek. 
Ten bate van de kankerbestrijding verscheen een verplicht bijplakzegel 

I c . rood, met de afbeelding van een krab en het esculaapteken. 

Egypte . 
Op 23 Januari j l . verscheen vermoedelijk als eerste zegel van de nieuwe 

definitieve uitgifte een 10 mi ls , bruin , met afbeelding van een Egyptische 
soldaat . 

Guatemala , 
In Februari j l . verschenen hier 3 postzegels voor de gewone post n l ; 

J4 c . bruin en blauw, suiker opslag 
1 c . oranje en groen, bananen 
2 c . rood en bruin, landbouwnederzettmg; en voor de luchtpost : 
3 c . blauw en olijf, ceremoniële plechtigheid 
5 c. groen en roodpaars, idem S 

10 c. violet en groen, idem 

Iran. 
Een serie van 11 postzegels verscheen voor de luchtpost met afbeelding 

van een portret van de Shah, en een vliegtuig vliegende boven de minarets 
van een moskee. De waarden zijn: 
50 D . blauwgroen 20 R . violetblauw 
1 R . rood 30 R . olijf 
2 R . turkoois 50 R . chocoladebruin 
3 R . sepia 100 R . zwartbruin 
5 R . violet 200 R . resedagroen 
10 R . oranje. 

I s r a ë l . 

Op 19 April a . s . verschijnt een postzegel ter 
herdenking van de vijfde verjaardag van de uit
roeping van de s taat Israël. Dit zegel werd in drie
kleurendruk vervaardigd naar een ontwerp van de 
heren Wind-Struski te Tel Aviv en geeft een afbeel
ding van vijf anemonen alsmede het wapen van de 
s taa t . De druk geschiedde bij Lewin-Epstein te 
Bat Yam in rasterdiepdruk (photolithographic) in 
vellen van 25 zegels met 5 zg. vignetten, die een 
beschrijving bevat ten, aan de onderrand van het 
vel. Kamperforatte 14, plaatnummer 74. 
110 p ru ta , donkergroen, heldergroen en rood. 

Een speciale officiële f-d .enveloppe wordt voor 
dit zegel eveneens uitgegeven. 

Marokko (Spaans) 
Op 15 Maart verscheen hier een serie van 4 postzegels voor de luchtpost, n l . : 

35 c . blauw en rood, de Carabo met inlands vaar tu ig ; opl . i millioen 
60 c . granaatrood en groengrijs, Sidi-Saidi ; opl . 600.000 
1,10 Ptas , blauw en zwart , ploegen op de Yunta ; opl . i millioen 
4,50 Ptas , granaatrood en bruin . Chauen; opl . 100.000. 

N i e u w - Caledonië . 
Een serie van 4 postzegels zullen de loo-jarige vestiging der Fransen in di t 

gebied herdenken. De zegels zullen afbeeldingen geven van Douarre, de eerste 
prelaat van Noumea en van de zeevaarders Dumont d ' ü r v i l l e , Bruni d 'En t r e -
castaux en Février Despointes. 

Nieuwe Hebriden. 
Ook hier zal een postzegel verschijnen ter gelegenheid van de kroning van 

koningin Elisabeth II van Engeland, zulks in de waarde 10 c . rood. 

N o o r d - B o m e o . 
Hier zullen 3 postzegels verschijnen ter gelegenheid van de kroning van 

koningin Elisabeth II van Engeland. De waarden zullen 5, 8 en 10 cents zijn. 

Nyassa land . 
Ter gelegenheid van een te houden philatelistische tentoonstelling ter 

herdenking van Sir Cecil Rhodes zal op 30 Mei a .s . een postzegel worden ui t 
gegeven. , 

P e r u . 
Hier zijn 2 postzegels te melden n l . : 

S 0,10 lichtolijfgroen, gezicht op Matarani (nieuwe handelshaven in het 
zuiden van bet land) 

S 0,20 roodbruin, vicuna (een klein soort lama) . 
Een nieuwe portzegel verscheen met een s3anbool der opvoeding in de waarde 

3 c . koperrood. 

Rhodes ia , Noord-
Ter herdenking van het feit, da t 100 jaar geleden Sir Cecil John Rhodes 

werd geboren (overleden rgoz) , aan wie di t gebied zijn naam te danken heeft, 
zal een serie van 5 postzegels verschijnen in de waarden %, i , 3 , 4 ^ d . en 
I Sh . De zegels zullen behalve de buste van Rhodes ook het portret van konin
gin Elisabeth II vertonen. 
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Ter gelegenheid van de philatelistische tentoonstelling die in verband 
hiermede wordt gehouden zal ook hier een postzegel verschijnen in de waarde 
6 d . violet , in dezelfde tekening als die voor Nyassaland. 

R h o d e s i a , Zuid-
Eenzelfde serie postzegels] als hierboven voor Noord-Rhodes ia gemeld 

zal ook voor dit gebied verschijnen, evenals het tentoonstellingszegel gemeld 
voor Nyassaland en Noord-Rhodesia. 

Ruy-Kuy-e i landen . 
De in ons Februarinummer op blz . 46 gemelde 3 waarden werden nog tot 

een gehele serie uitgebreid, alle met dezelfde omlijsting doch ander midden
s tuk , n l : 

6 (Y) blauw, stenenpoort van de Sogenyï-tempel 
10 (Y) rose, Bensaidoten 
30 (Y) olijf, Sonohyanutake 
50 (Y) levendig violet , Tamaudun 

100 (Y) l i labruin, stenenbrug van de Hoschi-chi. 

Sahara (Spaanse-) 
Op 2 Maart j l . verscheen een serie van 3 postzegels ter gelegenheid van het 

75-jarig bestaan van het aardrijkskundig genootschap. Het zijn: 5 c , 35 c . en 
60 c . alle met een allegorische voorstelling (vrouw bij globe en p i la ren) . 

Syr ië . 
Vier zegels van de luchtpostserie verschenen met de opdruk in zwarte 

letters U.N.S.W.S. /Damascus/8-20 Deo. 1952. Het zijn d e : 
10 P . groenblauw (Yv.Lp.35) 
15 P . violet (Vv.Lp.42) 
25 P . blauw (Yv.Lp.43) 
50 P . violet (Yv.Lp.7) 

Venezuela . 
Het blad Le Timbre meldt dat voor de frankering van kranten 4 telegraaf-

zegels van een opdruk werden voorzien luidende: CORREOS/HABILITADO/ 
1952/Bs 0,20. Deze zegels met grijs netwerk onderdruk zijn in het voorlopige 
type 1951 (Yv. 315/319) en zijn: 
Bs . 0,20 op 25 c . donkerrose 
Bs . 0,30 op 2 B . olijf 
Bs. 0,40 op I B . grijs (opdr. rood) 
Bs . 0,50 op 3 B . oranje. y 

Behalve in het kleine formaat door ons gemeld in ons Decembernummer 
op blz . 322 verscheen de postzegel van i Bs , uitgegeven ter gelegenheid van 
de 300-jarige herdenking van o . 1. Vr. van Coromoto, in twee grotere af
metingen n l . 26 X 41 en 35 x 55 m m . 

Verenigde N a t i e s . 
Op 4 April j l . zou een postzegel worden uitgegeven betrekking hebbende op 

de noodzakelijke steun voor de vluchtelingen. Het ontwerp voor d i t zegel 
zou zijn vervaardigd door Olav Mathiesen en een vluchtelingenpaar met hun 
kinderen afbeelden. 

Verenigde Staten van A m e r i k a . 
Op 2 Maart j l . verscheen een postzegel ter 

herdenking van het feit, dat 150 jaar geleden de 
staat Ohio tot de statenbond toetrad. Het zegel 
geeft een afbeelding van de omtrek van de land
kaart dezer s taa t , waarop het zegel van de s taa t 
IS aangebracht. De 16 sterren, 8 ter linker- en 
8 ter rechterzijde stellen de 16 s taten voor die in 
1803 reeds tot de bond waren toegetreden, de 17e 
ster (ohio) staat boven de landkaar t . 

Zegelformaat 28 x 26 m m , beeldformaat 
25 X 22 m m ; druk in vellen van 70 zegels. Op
lage 112 millioen s tuks . 3 c . b ru in . 

Op dezelfde datum verscheen een post
zegel ter herdenking van de lOO-jarige 
vestiging van de s taat Washington . H e t 
geeft een afbeelding van een man en een 
vrouw met kind, die een landschap aan
schouwen. Links een cirkel waarin even
eens een landschap met trekkerswagen. 

Zegelformaat 40 x 25^^ m m , beeld
formaat 36Ï4 X 22 m m ; druk in vellen 
van 50 zegels. Oplage i i o mil l ioen. 3 c . 
groen. 

V i e t - N a m . 

Op 21 December j l . verscheen een postzegel van 3 pi 30 -j- i pi 70 toeslag, 
wijnrood, met de afbeelding van 3 sabels, zulks ten bate van de organisatie 
voor hulp aan gewonde mil i ta i ren. Evenals enkele voorgaande zegels werd 
ook di t zegel in Engeland gedrukt en wel in een oplage van 500.000 s tuks , 
door de La Rue en Co Ltd te Londen in vellen van xoo s tuks , bestaande u i t 
2 delen ä 50 s tuks . De sabels symboliseren de 3 delen van di t l and , n l . Noord 
Viet-Nam (vroeger Tonkin) , Midden Viet-Nam (vroeger Annam) en Zuid 
Viet-Nam (vroeger Cochin China) . 

Zuld-AIrlka. 
Ook het I sh-zegel, violetblauw en bru in , verscheen met een trema (ver

bindingsstreepje) tussen de woorden Suid en Afrika. 

Zuid-West -Afr ika . 
Een serie van 5 postzegels zal op 2 Juni hier verschijnen ter gelegenheid 

van de kroning van koningin Elisabeth II van Engeland. Naast het portret van 
de koningin zullen bloemen ui t d i t land worden afgebeeld, terwijl de waarden 
zullen zijn: x, 2 , 3 , 6 d . en z Sh . 
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(Eigen)wijze woorden voor beginnende postzegelverzamelaars 
Hebben we in onze eerste beschouwing de beginnen

de verzamelaars gewaarschuwd tegen het als minder
waardig beschouwen van geperforeerde (doorstoken) 
zegels, ditmaal willen we de aandacht dezer verzame
laars eens op een ander niet te veronachtzamen onder
deel voor hun verzameling wijzen. 

Vooral de beginnende verzamelaar is geneigd om 
wanneer hij zijn verzameling van een bepaald land of 
landen in zijn album of wat daartoe dient opplakt bij 
de afgestempelde zegels vooral dié uit te zoeken, welke 
zo min mogelijk door de afstempeling zijn bedekt. Dit 
is over het algemeen genomen zeker juist, want zware 
afstempelingen, welke het zegelbeeld bijna geheel of 
voor het grootste deel bedekken en dit daardoor vrij
wel onzichtbaar maken, zijn geen fraai gezicht te mid
den van mooie, gave, frisse exemplaren. Wij raden 
zelfs de verzamelaars aan zo min mogelijk postfrisse 
en afgestempelde postzegels door elkaar te verzamelen 
en zo veel mogelijk te vermijden, dat in een zgn. serie 
zegels deze twee soorten door elkaar worden op
geplakt. Maak liever van deze twee soorten afzonder
lijke series, al zijn het dan geen gesloten series, dat 
geeft een veel netter aanzien aan het geheel. 

Het is niet onze bedoeling in deze beschouwing een 
vertoog te houden over de wijze van opzet van een 
verzameling. Misschien komen we daar later wel eens 
toe. Hen, die hieromtrent meer willen weten, kunnen 
we zeker aanraden eens kennis te nemen van het En
gelse werkje van Stanley Philips en C. P. Rang, dat 
getiteld is: „How to arrange and write-up a stamp col
lection", uitgave van Stanley Gibbons Ltd. te Londen, 
welk boekje op dit gebied vele goede wenken en voor
beelden bevat, iets wat van een gezaghebbend philate
listisch schrijver als Philips ook verwacht kan worden. 
Ook zijn boekwerk „StampcoUecting" kunnen we de 
beginners zeker ter lezing aanbevelen. Maar, zoals ge
zegd, hierover wellicht later. Thans hebben we e'en 
andere pijl op onze boog staan en dit houdt verband 
met hetgeen we hier boven over afgestempelde zegels 
schreven. 

We gaven u dus gelijk om in uw verzameling in de 
eerste plaats mooie, gave, lichtgestempelde zegels op 
te nemen. Maar laat dit voor u geen aanleiding zijn om 
de zwaarder gestempelde zegels te veronachtzamen, 
want dan zou u later, als u verder gevorderd zult zijn, 
zeker wel eens met spijt aan sommige niet bewaarde 
zegels terugdenken. 

Nemen we in de eerste plaats maar eens zegels van 
ons eigen land. Natuurlijk zit u als beginner niet dik 
in de zegels van de eerste emissie, maar dat neemt niet 
weg, dat u er daarom geen kennis van zou behoeven 
te hebben, want wie weet wat u op een of andere dag 
nog in de schoot valt. Maar de volgende emissies wor
den bij u al dikker bezet, en ook daarover zullen we 
het hebben. 

Wat de eerste emissie betreft, daaromtrent kunt u 
als beginner al veel vinden in de Nederlandse speciaal 
catalogus (de zgn. Handelaren-catalogus, uitgegeven 
door de Ned. Ver. van Postzegelhandelaren). U zult 
dan ook vinden, dat bij deze emissie veelal een onder
scheiding naar de drukplaten, waarvan de zegels zijn 
vervaardigd, wordt gemaakt. Bij deze onderscheiding 
speelt de kleur een voorname rol en daar de prijzen 
voor de zegels van verschillende platen nogal uiteen
lopen, is het dus, ook al hebt u slechts een enkel of 
enkele exemplaren in uw bezit, zeker goed om vast te 
stellen van welke plaat deze afkomstig,zijn. De hoogste 

waarde dezer serie, de 15 cent, is, zoals u in de catalo
gus kunt lezen, slechts van een en dezelfde plaat af
komstig, ook al zijn er door de diverse drukken nogal 
kleurverschillen, welke zeker de moeite lonen in een 
verzameling te worden opgenomen, maar daar zult u 
voorlopig vermoedelijk nog geen moeite mede hebben. 
Nu is het zeker niet onze bedoeling u maar aanstonds 
aan te zetten tot de vorming van een zgn. speciaal-ver
zameling, want ten eerste ontbreekt u daartoe toch een 
massa materiaal en ten tweede zouden de lege plaatsen 
u maar afschrikken en misschien zelfs doen wanhopen 
om iets tot stand te brengen. En toch kunt u dit laatste 
met uw bescheiden verzameling en middelen zeer ze
ker wél. Maar daartoe is nodig, dat u de zegels uwer 
verzameling niet alleen inplakt, maar deze goed be
kijkt en alles bestudeert wat daarop betrekking heeft. 
Dit betreft zeker niet het minst de op de zegels voor
komende afstempeling. Vandaar dat we in de aanvang 
van deze beschouwing hierover reeds gewaagden. Kijk 
terdege uit naar de stempels op uw zegels! Gaat na 
welk soort stempel dit is, van welke plaats deze af
komstig is en welke datum het eventueel vermeldt. Dit 
alles kan belangrijk zijn. Tracht u eens enige nieuwe 
of oude veilingcatalogi in handen te krijgen, welke 
toch door vele verzamelaars en handelaren na afloop 
der veiling niet meer worden gebruikt. Kijkt u daarin 
eens naar de aangeboden diverse zegels en hun af
stempeling, omtrent welke laatste u vaak belangrijke 
mededelingen aan de vermelding vindt toegevoegd. 
In de reeds genoemde speciaal-catalogus kunt u heb
ben gelezen, dat b.v. op de eerste emissie postzegels 
van Nederland hoofdzakelijk 2 soorten stempels voor
komen, nl. het zgn. „Franco in kastje" en het „half
rond-stempel". Deze laatste soort wordt weer in 3 
typen onderscheiden, al naar gelang van de lettersoort 
waarin de plaatsnaam is gesteld, nl. Egyptische letters 
(dit zijn letters met dwarsbalkjes) of grotesque letters 
(dit zij« letters zonder enige versiering), terwijl de stem
pels met de eerste soort letters nog voorkomen zónder 
en mét jaartal-vermelding. Maar als u de vorenbedoelde 
veilingcatalogi eens bestudeert, dan zal u aanstonds 
blijken, dat er ook heel wat andere stempels op 
deze zegels kunnen voorkomen, welke juist door hun 
grotere zeldzaamheid zo belangrijk zijn om te bewaren. 
Zo noemen we u ter illustratie de volgende soorten: 
„Franco zonder kastje", het zgn. „nommerstempel" 
(dit is een stempel, alleen bestaande uit een vlak van 
puntjes, waarbinnen een cijfer is geplaatst), het ge
broken ringstempel (dit is een stempel, waarvan de 
omranding wordt gevormd door een ring, bestaande 
uit gebogen streepjes), het „half cirkelstempel" (bij 
dit stempel wordt alleen de benedenhelft door een 
halve cirkel afgesloten), het „rondstempel" (dit in een 
cirkel geplaatste stempel komt voor zonder en met 
uur-aanduiding). Maar er zijn nog veel meer stempels 
welke u kunt aantreffen, het gaat- echter te ver om 
deze hier alle te noemen (Spoorwegstempels, Aange
tekend, e.d.) en laat het u voorlopig alleen voldoende 
zijn te weten wat u bezit. 

Ook de kleur van de stempels kan een belangrijke 
factor zijn, want sommige stempels komen in een 
ander kleur dan zwart voor. We zeggen u dit, omdat 
wij zelf, toen we nog jong verzamelaar waren, de dupe 
zijn geworden van onze onwetendheid in deze. We 
bezaten toen nl. een 1 cent, zwart, van de zgn. wapen-
serie 1869 met een rood zgn. „langplaatsnaamstempel" 
Klundert. Welnu, in onze onkunde hebben we dit zegel 
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als een gewone zwarte 1 cent (wapen), die toen nog 
niet zo duur was als thans, van de hand gedaan. Had
den we het zegel nu nog maar, denken we nu nog 
vaak met spijt! 

Natuurlijk kunt u nog verder gaan, maar dan gaat 
u al aardig specialiseren. We bedoelen hier, dat u deze 
stempels ook in verband kunt brengen met de diverse 
oplagen of platen van de zegels, want het komt voor 
dat een bepaald stempel slechts bij uitzondering op 
een bepaalde oplage voorkomt en bij een andere op
lage juist doodgewoon is. U begrijpt, dat in dit eerste 
geval u een veel beter zegel te pakken heeft dan in 
het laatste geval. Maar dat is allemaal kost voor de 
„grote" geroutineerde specialisten, en het hier bedoel
de terrein is zo groot, dat u zonder voldoende studie 
daarop zeker zoudt verdwalen. Maar zonder dit ter
rein te betreden kunt u toch al heel wat genot van 
uw verzameling hebben. Daartoe is het echter nodig, 
dat u zowel zegel als afstempeling goed bestudeert en 
de verschillende zegels en afstempelingen bewaart, 
want daar zult u later, als u verder gevorderd is in 
de postzegelkunde, zeker veel genoegen van kunnen 
hebben en zich leed hebben bespaard. Hoe u dit dan 
moet bewaren? Welnu, laat ons u de volgende raad 
geven. In uw album of op datgene wat u daartoe ge
bruikt, verzamelt u alleen de mooie, gave, niet te 
zwaar gestempelde exemplaren óf de zgn. postfrisse 
zegels. Daarnaast neemt u liefst blanco bladen, welke 
u als volgt inricht, waarbij u voor iedere emissie, in 
volgorde van de catalogus, één of meer bladen neemt. 
Dan kunt u zulk een blad indelen in de volgende rijen: 

Ie rij: de zegels zo fraai mogelijk, in gebruikte toe
stand, aannemende, dat u in uw album de 
ongebruikte zegels hebt opgenomen (anders 
verwisselt u deze opgave onderling); 

2e rij: de zegels eventueel onderscheiden naar plaat-
of kleurvariaties; 

3e rij: de zegels gerangschikt naar tandingen; 
4e rij: eventuele afwijkingen; 
5e rij: afstempelingen van verschillende soort (in 

volgorde van de catalogusnummers der zegels), 
hieronder eventueel brieven met de betref
fende zegels, welke u dan op een of andere 
wijze (bijv. zgn. fotohoekjes), bevestigt. 

We zeiden reeds, dat niet alleen voor de eerste 
emissie der Nederlandse postzegels het van betekenis 
was om op de afstempeling te letten. Ook bij de latere 
emissies valt in dit opzicht nog heel wat te bestuderen 
en op te merken. Ook hierin helpt de reeds genoemde 
speciaal-catalogus u al enigszins op weg, hoewel het 
jammer is, dat op de afstempelingen maar terloops 
wordt ingegaan. 

Zo wordt van de nommerstempels (puntstempels 
genoemd door het merendeel der verzamelaars) wél 
gemeld wanneer dit stempel buiten gebruik werd ge
steld, maar niet wanneer het in gebruik werd inge
voerd (1.4.1869-15.6.1893). Zeer veel interessants kunt 
u hieromtrent lezen in het werk van de heer P. C. Kor
teweg „De Puntstempels van Nederland", dat werd 
opgenomen in het Jaarboekje 1940 van de Rotterdam-
sche Philatelisten Vereeniging, welk boekje helaas 
antiquarisch is geworden en slechts moeilijk is te krij
gen, doordat van de kleine oplage een deel verloren 
ging ten gevolge van het bombardement op Rotterdam, 
dat enige dagen na de verschijning van het boekje 
plaats vond. Mocht u dit puntstempelwerk eens te 
pakken kunnen krijgen dan raad ik u aan eens te 
letten op de numers 147, 155, 159 en 259, om van enige 
kleinere zeldzaamheden nog niet eens te reppen. 

Ook de zgn. „kleinrondstempels" moet u niet uit 
het oog verliezen, want ook deze kunnen u menige 

verrassing bereiden. Ook hierop kunnen we thans niet 
verder ingaan, want dat zou zelfs ons hele blad kun
nen vullen. We willen dan ook volstaan met u in dit 
opzicht te verwijzen naar een ander werk van de heer, 
P. C. Korteweg voornoemd, nl. „De Kleinrondstempels 
van Nederland", dat in 1933 werd uitgegeven als no 6 
van de Nederlandsche Philatelisten Bibliotheek, maar 
welk werk eveneens reeds antiquarisch is geworden. 
Toch zult u dit werk in vele bibliotheken kunnen aan
treffen. (Beide genoemde werken zijn in de Bonds
bibliotheek aanwezig). Bij bestudering zult u dan be
merken, dat op dit gebied vele zegels met afstempeling 
van hulppostkantoren van kleine gemeenten vaak grote 
zeldzaamheden zijn. U zult er zulke kantoornamen aan
treffen met de vermelding van de letter „R" er achter, 
wat op de zeldzaamheid duidt, ja zelfs met „RR" 
(Waterlandskerkje), dat wel op een zeer grote zeld
zaamheid wijst. 

Maar laten we ditmaal hiermede volstaan, hopende 
u hiermede tot studie van uw zegels, en al het daarop 
betrekking hebbende, te hebben aangezet. Wellicht 
geven we in onze volgende beschouwing een en ander 
ten beste over afstempelingen op buitenlandse post
zegels. H. Red. 

Naar aanleiding van onze vorige beschouwing over 
geperforeerde postzegels (doorstoken zegels met firma
aanduiding e.d.) willen we nog even opmerken, dat 
toen wij bij groep II schreven, dat ons als vallende 
onder deze groep alleen de Duitse „Pol" perforatie 
bekend was, wij daarmede niet juist waren. Bij het 
nalezen van onze aantekeningen troffen we voor deze 
groep als zodanig ook aan de geperforeerde postzegels 
van Beieren, met de letters „K", „B", „R" en „LK", 

' welke zegels door diverse officiële instanties in dat 
land als „dienstzegels" werden gebruikt. U vindt deze 
zegels, in totaal zelfs 43 stuks, vermeld in de Michel-
catalogus onder Portofreiheitsmerken (de Yvert maakt 
hiervan geen melding). 

Voorts zond ons de heer H. Willemsen te Rotterdam, 
een specialist op het gebied van de Nederlandse ge
perforeerde postzegels, ons een afschrift van de cir
culaire No 955 van de P.T.T., welke circulaire wij 
gaarne hier overnemen, aangezien wij deze nog nim
mer vonden vermeld. Zij luidt o.m.: 
Resolutie van 31 Maart 1875. No. 99. 
Art. 2. Op daartoe door belanghebbenden aan dit 
Departement ingediend verzoek, is vergunning ver
leend, ter voorkoming van misbruiken door personen 
in hunne dienst, de frankeerzegels, welke zij voor 
hunne briefwisseling bij hoeveelheden inslaan, van 
een droog ingedrukt of door fijne doorboring ver
kregen naamcijfer of ander bijzonder merk te voor
zien, mits in dier voege aangebragt, dat de duidelijk
heid der beeltenis en der waardevermelding van het 
frankeergeld niet geschaad wordt. 

De aldus gemerkte, tot kwijting van het port of regt 
gebezigde frankeerzegels, worden op de kantoren op 
de gebruikelijke wijze van den afdruk van den ver-
nietigingsstempel voorzien. 

Zoals de aandachtige 1 ezer hieruit kan zien, be
staat dus ook de mogelijkheid om postzegels aan te 
treffen, welke van een zgn. droog-stempel zijn voor
zien. Persoonlijk hebben wij zulke zegels nog nimmer 
ontmoet, maar naar ons wordt bericht bestaan zij in
derdaad. Het is dus zaak om daarnaar goed uit te 
kijken. 

Tevens blijkt ook een perforatie mogelijk met een 
naam-c ij f e r. Ook deze perforatie is bij de verzame
laars dezer zegels niet onbekend, maar komt alleen op 
oudere uitgiften voor en is vrij zeldzaam. U ziet, er is 
op dit gebied nog heel wat te vinden. H. Red. 
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JAPAN. 
ic VRAGENBUS ^ 

Op verzoek van de Nederlandsche Bond voor Ver-
eenigingen van Postzegelverzamelaars treedt zijn be
stuurslid, de heer Jhr. G. A. de Bosch Kemper, van 
Pallandstraat 21 (na 1 Mei a.s. Bovenbrugstraat 1) te 
Arnhem, als medewerker voor deze vragenbus op. 
Eventuele vragen kunnen daarom aan zijn adres wor
den gericht teneinde in dit blad behandeld te worden. 

Hier volgt de beantwoording van de eerste serie 
vragen. 

IDAR 
Vraag nr. 1: Waar ligt de Indische kleinstaat Idar? 
Antwoord: Idar is een kleinstaat in het westen van 
voormalig Brits Indië met een oppervlakte van ruim 
4300 km^ en in 1941 een bevolking van ruim 300,000 
inwoners. De oude hoofdstad Idar ligt op ongeveer 100 
km ten NNO van Ahmadabad aan een verderop dood
lopende spoorlijn, die de beide steden verbindt. Geo
grafische ligging ten naaste bij: 23°48' NB en 73°3'30" 
OL. Op goede algemene atlassen is deze plaats te vin
den. De tegenwoordige hoofdstad is het veel kleinere 
Himmathagar. De staat werd in de 18e eeuw gevormd 
door een tak van het radsjpoetgeslacht Rathor dat 
onder meer in Jodpoer en Bikanir, beide gelegen in 
Radsjpoetana, regeert. (Zie voor deze gegevens: Ency
clopaedia Britannica 1947). Idar gaf in 1945 voor het 
eerst eigen postzegels uit. 

ILE ROUAD 
Vraag nr. 2: Waar ligt lie Rouad? 
Antwoord: Het eiland Rouad (Franse schrijfwijze) of 

Arwad ligt enkele kilometers buiten de Syrische kust 
ongeveer halverwege de plaatsjes Tartin en Amrit, 
ongeveer 45 km ten N van Tripolis. Geografische lig
ging ten naaste bij: 34''50'NB en 35°52'OL. Zéér goede 
atlassen geven het. 

Het was in de oudheid bekend onder de naam Ara
dus. Enkele ruïnes herinneren er aan de vroegere 
welvaart der bevolking. Het speelde een rol tijdens de 
kruistochten. In de tweede helft van 1915 kreeg het 
een Franse bezetting, waarvoor door middel van op
drukken bijzondere zegels werden geschapen. Om
trent het officiële karakter van de eerste serie (hand-
stempelopdruk) zijn de meningen verdeeld: „Kohl" 
(Band II) kent haar deze onomwonden toe en argu
menteert dit; „Michel" zet er echter een vraagteken 
achter en neigt ertoe haar als maakwerk van de toen
malige postambtenaar ter plaatse te beschouwen. Een 
waarschuwing tegen vervalschingen van deze uitgave 
is op haar plaats. De tweede serie is onbetwist en min
der vatbaar voor vervalsingen. 

OOSTENRIJKSE LEVANT. 
Vraag nr 3: In mijn verzameling heb ik een zegel 

Oostenrijkse levantepost 1908, 1 piaster, blauw (Mi 56), 
echter op zuiver wit papier. Het behoort op eenzijdig 
of doorgekleurd blauw papier gedrukt te zijn. Is hier 
sprake van een misdruk, van een minder bekende op
lage of van een verkleuring? 

Antwoord: Hoogstwaarschijnlijk verkleuring: zie 
„Donaupostkatalog". Het 1 piaster-zegel op eenzijdig 
gekleurd, glanzend papier bestaat op blauw en groen-
blauw papier. Dit papier is zeer gevoelig voor water. 
Vooral het groenblauwe wordt in het waterbad vrij
wel wit. 

Vraag nr 4: Men heeft in Japan vroeger zelfs de 
meest eenvoudige zegels vervalst en soms, met nage
bootste stempels en al, in pakketten aan buitenlanders 
verkocht. Hierdoor bevatten de meeste verzamelingen 
imitaties bij de Japanse zegels. Hoe kan men deze her
kennen? 

Antwoord: Keuren van postzegels is over het alge
meen geen lekenwerk. Evenwel kan de geoefende ver
zamelaar in veel gevallen wel al de grovere verval
singen herkennen. Belangrijke kenmerken bij de oudere 
Japanse zegels zijn: staaldiepdruk met een volkomen 
gelijkmatig getekende chrysant. Het overgrote deel 
van de vervalsingen vertoont onregelmatig getekende 
chrysanten (de bloembladen zijn ongelijk) en is niet 
in staaldiepdruk uitgevoerd. Bovendien zijn in deze 
zegels kleine Japanse tekentjes aangebracht, die hen 
als vervalsingen kenmerken. Vergelijk hierover „Ser-
rane" en Boerrigter in „De Philatelist". 

ITALIË. 
Vraag nr 5: Waartoe dienden de zegels met in-

schrift „Servizio commissioni"? Waarom staan deze in 
Yvert bij de dienstzegels, doch bij Michel en Zumstein 
apart, terwijl de groot formaat zegels van 50 en 100 
lire (1884 en 1903) bij Yvert en Zumstein onder de port-
zegels en bij Michel onder de verrekenzegels (met de 
„Servizio Commissioni" tezamen!) gerangschikt staan? 

Antw: De hoogwaardige portzegels werden gebruikt 
voor de onderlinge afrekeningen van de kantoren, het 
zijn dus meer dienstzegels. „Yvert" bevestigt dit trou
wens: „pour faciliter Ie controle de la comptabilité des 
bureaux de poste". „Lindenberg" daarentegen beweert 
dat het (post-)spaarkaszegels zijn. 

De „Servizio Commissioni"-zegels werden gebruikt 
voor alle diensten van de post, behalve voor franke
ring (Yvert: „pour tout autre objet que l'affranchisse-
ment"). Het zijn dus eveneens eerder dienstzegels. 

Het woord dienstzegels gebruiken wij echter liever 
voor frankeerzegels ten behoeve van overheidsinstel
lingen. Beide uitgiften kunnen derhalve beter onder 
de verrekenzegels geplaatst worden, maar voor ver
schillend gebruik. De plaatsing onder port- of dienst
zegels, zoals in verschillende catalogi geschiedt, is on
juist, 

NEDERLAND. 
Vraag nr 6: Ik bezit een portzegel van 20 cent van 

het vorige eenkleurige type (Handelarencatalogus 58A 
(tanding 13% : 12%), dat in kleur nogal sterk afwijkt 
van de normale. Het is meer groenachtig blauw en 
donkerder. Is dit iets bijzonders? 

Antw.: De kleur van onze vorige portzegels (Type 
Schmidlin) loopt over het algemeen sterk uiteen. Naast 
zéér lichtblauw tot vrijwel lichtgrijze exemplaren 
vindt men veel donkere. De beoordeling wordt, vooral 
bij de oudere exemplaren bemoeilijkt, doordat men 
niet weet of de kleur wellicht door afweken of aan het 
licht leggen beïnvloed is. Ir Reus, wiens prachtige be
werking van deze zegels in het Maandblad 1949 ver
scheen, constateert eveneens deze kleurverschillen, 
maar zegt daarin generlei regelmaat te kunnen onder
kennen. Wij menen evenwel toch opgemerkt te heb
ben dat oplagen, die ongeveer in dezelfde tijd gedrukt 
zijn, meer in kleur overeenkomen dan die van verder 
uiteenliggende jaren. Zo zijn alle oplagen, gedrukt in 
de jaren 1942 (Dec.) tot en met 1944, veel donkerder 
dan die daarvoor of daarna: de druk daarvan is haast 
diepblauw en maakt een ietwat „vettige" indruk, die 
waarschijnlijk moet worden toegeschreven aan de kwa-
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liteit van het papier of de samenstelling van de inkt, 
die in de oorlogsjaren ongetwijfeld verschilden van 
daarvoor en daarna. Deze in de oorlog gedrukte ze
gels zijn echter niet groenachtig. 

Die laatste, door u geconstateerde variëteit is onge
twijfeld dezelfde als die ir Reus beschrijft als oplage 
van Januari-April 1947: „zeer opvallend licht groen-
blauw", doch alleen voor de 1, 5 en 10 cent. Wij me
nen dat de gehele oplage van April 1947 (de laatste 
van dit type!) deze typische kleur vertoont: het is an
ders niet te verklaren dat deze kleur alleen gevonden 
wordt bij de 1 cent, 3 cent, 5 cent, 10 cent en 20 cent — 
juist de waarden die in deze maand, als laatste van 
dit typen werden gedrukt. De kleur is nl. sterk afwij
kend. 

• TENTOONSTELLINGEN • 
Esposizione Filatelica Euroea te Venetië 
van 7—17 Mei 1953. 

Op deze tentoonstelling is ook een aparte klasse voor 
luchtpost; aanmeldingen te richten aan: Esposizione 
Filatelica Europa, Palazzo Grassi, s. Samuele, Venetië. 
Aan dit adres kan men ook de uitvoerige prospectus 
aanvragen. Voor de beoordeling van de luchtpost heeft 
de heer Sieger in de jury zitting. J. D. 

^ LITERATUUR ie 
De Nederlandse Postzegel privaatrechterlijk be
schouwd, door Prof. Mr J. Valkhof. Publicatie 
van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie, 's-Gravenhage 1952. 

Als deel III van de publicaties uitgegeven door bo
vengenoemd Staatsbedrijf, waarvan het eerste deel in 
1949 verscheen in de Engelse taal, handelend over Eco
nomische, Statistische en Thermo-dynamische aan
gelegenheden, zulks van de hand van Dr J. H, C. Lis
man, en waarvan het tweede deel in 1952 verscheen 
van de hand van Prof. Mr J. Valkhof, handelend over 
„Telegrafie en Privaatrecht", verscheen in ditzelfde 
jaar het in de kop genoemde werkje van dezelfde 
schrijver. Op de inhoud van deze beschouwing werd 
reeds in ons Septembernummer 1952 op blz. 230/231 de 
aandacht gevestigd door Mr W. S. Wolff de Beer, toen 
deze pennevrucht van prof. Valkhof in 1952 in een 
aflevering van het Rechtsgeleerd Magazijn „Themis" 
was verschenen. Genoemde heer gaf daarbij een kleine 
bespreking van het werk, vergezeld gaande van enkele 
critische opmerkingen. Het thans als P.T.T.-publicatie 
verschenen nummer is een herziene en aangevulde 
tekst van voornoemd tijdschrift-artikel, dat juist door 
deze herziening en aanvulling nog aan belangrijkheid 
heeft gewonnen. Ook de door Mr Wolff de Beer in ons 
Maandblad naar voren gebrachte bezwaren worden 
daarbij besproken en de schrijver geeft daaromtrent 
zijn mening. Of hij dan wel Mr de Beer gelijk heeft 
willen wij hier niet uitmaken en wij laten het oordeel 
daaromtrent gaarne aan de lezer over. 

Vooral de hoofdstukken over „De Postzegel als re
latief betaalmiddel", „De onbruikbaarmaking (afstem
peling)", „De eigendom van de postzegel", „Meermalig 
gebruik van de postzegel" en „Beschadigde postzegels" 
zijn de' overdenkingen daaromtrent ten volle waard, ' 
hoewel ook de overige hoofdstukken zeker niet min
der belangrijk zijn om er kennis van te nemen. Wel
licht komen wij te zijner tijd in ons Maandblad nog 
wel eens op enige dezer onderdelen terug. Wij kunnen 

thans niet beter doen dan te herhalen hetgeen Mr 
Wolff de Beer reeds deed, nl. de lezing van dit werkje 
aan iedere philatelist ten zeerste aan te bevelen. 

Catalogus van de postzegels van Nederland, In
donesië, Nieuw Guinea, Ned. Antillen, Suriname. 
1953. 4e editie. Uitgave van de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelhandelaren. Prijs 
ƒ 1,25. 

In een sprekende omslag verscheen deze 4e uitgave 
van de zgn. „eenvoudige handelaren catalogus", zulks 
ter onderscheiding van de „speciaal-catalogus", waarin 
de zegels dier zelfde gebieden uitvoerig worden behan
deld. Deze eenvoudige catalogus bepaalt zich alleen tot 
de zgn. hoofdnummers en slechts in enkele zeer bijzon
dere gevallen (bijv. keerdrukken Nederland nos. 67 en 
68) worden ook bij nummers gegeven, of typen, tandin
gen en afwijkingen gemeld (bijv. de 4 typen portzegels, 
de 2 typen portzegels de Ruyter van Nederland, de op
drukken „Java" hoog- en kopstaand, de opdrukken 
„Bezit Buiten", de „D"-opdrukken kopstaand en de 
„Dienst" opdrukken kopstaand van Ned. Indië, de beide 
typen 2% cent Suriname 1892, en de hulpuitgifte 5 cent 
1909 van dit gebied in beide tandingen en keerdruk
ken). Maar dit ontneemt toch niet het karakter van 
eenvoudigheid aan het geheel en aangezien het hier 
onderscheidingen betreft welke ook vele niet-speciali-
serende verzamelaars in hun collectie opnemen, zal 
voor hen deze kleine uitbreiding zeker welkom zijn. 

Sedert de fraaie 3e editie 1952 werd dit werkje nog 
met een 8-tal bladzijden aangevuld en is het tot en 
met het jaar 1952 geheel bij. 

Voor de algemeen-verzamelaar die reeds met de vo
rige uitgave bekend is, behoeven we deze nieuwe uit
gifte zeker niet aan te bevelen, voor diegenen hunner 
die dit werkje nog niet kennen, kunnen wij de aan
schaffing zeer zeker aanbevelen. 

Catalogus de Sellos de Motivos Religiose Cris-
tianismo 1953. Ie uitgave van José Ma Viddal 
Torrens, Via Laytana 115, Barcelona, Spanje. 
Prijs Pes. 12,50. 

In een toepasselijke omslag verscheen in het formaat 
16 X 20% cm deze eerste poging van de uitgever tot 
samenstelling van een catalogus betreffende postzegels 
met christelijk religieuze afbeeldingen. Het is in zijn 
aard een eenvoudig werkje van 64 bladzijden, waarin 
met de nummers van de Yvert-catalogus de zegels van 
±160 landen zijn opgenomen, welke op het in de titel 
genoemde onderwerp betrekking hebben. De prijzen 
der zegels zijn in Spaanse valuta aangegeven. Een 
groot aantal illustraties vergemakkelijkt de oriëntatie. 
Het ontbrak ons aan tijd om land voor land en zegel 
voor zegel na te gaan hoe het met de volledigheid van 
dit werkje staat, hoewel de lust ons daartoe bekroop 
na het lezen van hetgeen omtrent „Holanda" (Neder
land) staat opgesomd. Als eerste melding treffen we 
daar aan Yv. no 215 „padre" Minckelers. In de ons ter 
beschikking staande encyclopaedieën hebben we niet 
kunnen vinden, dat deze geleerde die geestelijke titel 
heeft bezeten. Ook in andere soortgelijke werkjes als 
deze catalogus vinden we hem dan oc^ niet vermeld. 

Maar waarom worden Talma (Yv. 283), Schaepman 
(Yv. 284), Heldring (Yv. 455) niet genoemd, die toch 
zeker wel een kerkelijk ambt hebben bekleed? Wel 
vinden we de postzegels ten bate van het herstel van 
de Goudse glazen (Yv. 235/36) opgenomen, maar niet 
de kinderzegels 1933 (Yv. 259/262) het kind met de Drie 
koningenster. En tellen de engelenfiguren op de kin
derzegels 1924 (Yv. 159/161) niet mede? Deze zegels 
worden niet gemeld. Persoonlijk zouden wij in een der
gelijke verzameling zeker ook de zegels opnemen met 
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de afbeelding van Diepenbrock (Yv. 273) en Sweelinck 
(Yv. 275) vanwege hun belangrijkheid voor de kerke
lijke muziek, maar de componisten schijnen niet mede 
te tellen want ook bij de andere landen zijn deze ge
weerd (b.v. Bach!). Maar niet alleen ons land komt er 
zo slecht af. Vluchtig gezien misten wij b.v. bij Duits
land de zegels (Yv. 427) kerk te Aken, (Yv. 430) beeld 
van de Heil. Burkhard, (Yv. 535) bisschoppelijk kasteel 
te AUenstein, (Yv. 538) bisschoppelijk kasteel te Heils-
berg, (Yv. 781) kerken te Lübeck, en bij Frankrijk 
(Yv. 263) moskee der vissers te Algiers, (Yv. 394) St. 
Malo met kerk, om zo maar voor de vuist weg enkele 
te noemen. Misschien is het bij de beeldverzamelaars 
ook wel: Zoveel hoofden, zoveel zinnen! en wat de een 
wel opneemt verwerpt de ander. Toch geloven wij, dat 
deze catalogus nog voor vele verbeteringen vatbaar is 
en we zien dan ook met belangstelling naar een vol
gende editie daarvan uit. 

Neues Handbuch der Briefmarkenkunde. Reihe B 
Lieferung 1. Ausgabe: Arbeitsgemeinschaft 
„Neues Handbuch der Briefmarkenkunde E.V. 
Frankfurt a. Main. Prijs D.M. 6,—. 

Als een werk van grote omvang, minutieuze arbeid 
en grote philatelistische waarde stond „Kohl-Brief-
marken-Handbuch" bekend, waarvan onder leiding 
van de eminente Dr Herbert Munk in 1923 een nieuwe 
bewerking aanving in de uitgave van de Verein der 
Freunde des Kohl-Briefmarkenhandbuches E.V. te Ber
lijn. Maar in 1936 bleef dit werk door de dood van 
Dr Munk steken bij de letter I. (Italië). Toen nam in 
1939 Major A. D. Hans von Rudolph! dit reuzenwerk 
ter hand en ving met zijn medewerkers de voortzetting 
aan bij de letter K (Kameroen) in de Verlag Verein 
Handbuch der Briefmarkenkunde E.V. te Berlijn. Hij 
wist het werk met 17 afleveringen uit te breiden waar
door het vorderde tot en met Luxemburg. In 1944 over
leed echter ook deze samensteller en stopte in dat jaar 
het werk der voortzetting. Gelukkig bleven de Duitse 
Philatelisten ook na de grote wereldoorlog de behoefte 
aan voortzetting van dit standaardwerk gevoelen en zo 
werd met de medewerking van de in het opschrift ge
noemde Arbeitsgemeinschaft in 1952 het werk weder 
voortgezet onder leiding van Dipl. Ing. Hellmuth Kri-
cheldorf. 

In deze eerste aflevering van deze nieuwe serie, 
welke wordt aangeduid met Reihe B, woordt allereerst 
aangevangen een in de loop der jaren onstane achter
stand bij de reeds behandelde landen in te halen, en 
zo vinden we in deze aflevering de voortzetting van de 
behandeling van Duitsland vanaf 1926. (Dr Munk sloot 
in 1925 dit land in zijn verhandeling af). Van de 96 
bladzijden tellende aflevering worden er slechts 36 aan 
dit land besteed, lopende tot 1927; de overige 60 blad
zijden bevatten een uitvoerige inleiding, welke alle — 
ook Nederlandse — Philatelisten ter lezing wordt aan
bevolen, want velerlei onderwerpen, waarover steeds 
vragen worden gesteld, zoals druk, kleuren, papier, 
watermerk, gom, tanding, enz. worden hierin uitvoe
rig behandeld. De plaatsruimte ontbreekt ons hier om 
daar uitvoerig op in te gaan, maar toch willen we even 
de aandacht '«pstigen op de wijze waarop de samen
steller van dit hoofdstuk, H. Kricheldorf voornoemd, 
ten opzichte van de kleuren zich feitelijk daarvan wat 
afmaakt, al is hetgeen hij daaromtrent schrijft vol
komen aanvaardbaar. Hij schrijft nl.: 

„Ein scheinbar wesenlicher Punkt ist die Forderung 
des Durchschnittssammlers nach e i n h e i t l i c h e r 
F a r b b e z e i c h n u n g , nach einen Farbsystem, das 
alle auftretenden Farben und Farbschattierungen ein
deutig festlegt. Mag diese Forderung von einem be
stimmten Gesichtswinkel aus mit einigem Recht be

stehen, so — wir dürfen es gleich vorwegnehmen — ist 
n i c h t r e a l i s i e r b a r und vielleicht nicht 
einmal wünschenswert. Drei Fakten stehen der Ver
wirklichung im Wege: die chemisch-physikalische 
Wirklichkeit der Farbe, ihre physiologische Wirkung 
auf die menschliche Netzhaut und die seelische Struk
tur des Betrachters. 

Farben sind verschiedenen Ursprungs; sie werden 
aus den Stoffen der leblosen Natur, aus Pflanzen, aus 
Tieren und rein synthetisch in der chemischen Indus
trie hergestellt. Schon diese Tatsache gibt ihnen eine 
derartige Mannigfaltigkeit dasz schlechterdings kein 
einheitlicher Maszstab angelegt werden kann. . 

Laten wij hiermede mogen volstaan en besluiten met 
de wens dat het de samensteller gegeven moge zijn dit 
werk een groot aantal afleveringen verder te brengen; 
daarmede zal de Philatelisten en de philatelic een grote 
dienst worden bewezen. 

Sport-Phila. Periodico mensile di sport-filatelia, 
red. Via Guilio Romano 18. Rome (Italië). 

Gedateerd 15 Maart 1953 verscheen het eerste num
mer van dit in 5 talen (Frans, Engels, Italiaans, Duits 
en Spaans) uitgegeven philatelistisch maandblad voor 
de beeldverzamelaars op sportgebied. Dat de behan
deling van een zelfde onderwerp in al deze talen nog 
al plaatsruimte vergt, valt ligt te begrijpen, maar door 
het gebruik van een kleine letter heeft dit eerste num
mer van 12 bladzijden (25 X 35 cm) toch voldoende 
ruimte om er aardige artikelen en nieuws in te bren
gen. Dit nummer bevat vooral een terugblik op graaf 
Albert Bonacossa, de onlangs overleden promotor op 
dit gebied der beeldphilatelie. Het blad ziet er eenvou
dig en goed verzorgd uit en zal zeker bij de beeld-
philatelisten op sportgebied wel aanhang vinden. 

De Beeldphüatelist. Verenigingsblad van de 
„Stichting De Beeldphüatelist". Hoofdred. J. van 
de Ven, Wilhelminasingel 64 te Maastricht. 

Tot nu toe hebben we van dit nieuwe zusje geen 
melding in ons blad gemaakt, niet omdat we er geen 
belang in stelden, maar zusje had haar komst nog niet 
bij ons aangekondigd. Nu heeft zij dit wél gedaan en 
het is ons een groot genoegen haar in de philatelisti
sche wereld een hartelijk welkom toe te roepen. Wij 
hopen, dat zij in gestage groei en bloei moge toenemen, 
zodat zij haar taak in de philatelistische wereld — 
en die taak is er — tot tevredenheid van hen die haar 
als patrones hebben uitverkoren, zal kunnen verrich
ten. 

Vier nummers van dit orgaan zijn tot op heden ver
schenen en met stijgende belangstelling hebben we ze 
ook gelezen. Natuurlijk is het pad dat het te begaan 
heeft nog oneffen en niet altijd direct te vinden. Daar
om betaamt het niet om iedere tred daarop te becriti-
seren, maar wel om het voortgaan aan te moedigen. De 
groei der Stichting neemt gestadig toe en dit houdt be
loften in voor de toekomst. Reeds treffen we er vele 
namen in aan van ons bekende zeer goede Philatelis
ten, waarvan er al verscheidene een liedje op de nieu
we tak van de philatelistische boom hebben doen ho
ren. Moge het „Een nieuwe lente, een nieuw geluid.." 
hier omgekeerd worden in: „Een nieuw geluid, een 
nieuwe lente " en deze lente een goede zomer bren
gen. 

H. Red. 
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Adverteer PhilateUstisch 
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UIT DE OUDE DOOS 
door W. B. Brocx. 

Wetenswaardigheden en 
merkwaardigheden 

I. Frankrijk 1927. Yvert 244 en 245. 
In September 1927 bezochten 130.000 Amerikaanse 

legionaires uit de eerste wereldoorlog Frankrijk, om 
nog eens de plaatsen op te zoeken waar ze gestreden 
hadden, en om de vriendschapsbanden, die hen met 
Frankrijk verbonden, weer eens nauwer aan te halen. 

Naar aanleiding van dat bezoek gaf de P.T.T. twee 
zegels uit. Op deze zegels ziet men aan de rechterkant 
Washington, de opperbevelhebber van het Amerikaan
se vrijheidsleger in de vrijheidsoorlog van 1775-1783 
tegen Engeland, en die later de eerste president werd 
van de U.S. Links ziet men Lafayette, de Fransman, 
die met zijn eigen fregat uitzeilde, om aan de Ameri
kanen hulp te brengen. Dit zijn natuurlijk twee be
kende figuren. Minder bekend zal echter zijn, welke 
voorstellingen in het middenstuk van de zegels te vin
den zijn. En dat zijn toch eveneens zéér bekende groot
heden. Men ziet daar „The Spirit of St. Louis', het 
vliegtuig waarmede Lindbergh op z'n eentje de oceaan 
overstak. Op het zegel ziet men dit vliegtuig boven de 
„Paris", eens een beroemde mallsteamer in de dienst 
op New-York, en op de achtergrond zien we het Vrij
heidsbeeld, dat staat vóór de haven van New-York. 

De zegels verschenen alléén in de waarden 90 cen
times en 1 Franc 50. 90 c. was het porto voor een bui
tenlandse briefkaart en 1 Franc 50 dat voor een enkele 
buitenlandse brief. Het was dus duidelijk de bedoeling 
de goede betrekkingen, die steeds tussen beide landen 
bestaan hebben, naar het buitenland uit te dragen. 

De zegels zijn gemaakt in tweevoudige druk. De 
waardeaanduiding werd apart aangebracht in het wit
te schildje. 

Dit verklaart hoe het mogelijk is, dat er zegels be
staan zonder waardeaanduiding, en bij de 90 c. met 
de waardeaanduiding op een andere plaats, namelijk 
in de linkerbovenhoek. 

Van die zonder waardeaanduiding zijn van ieder 
slechts 75 stuks bekend, namelijk van ieder een half 
vel. Dat van de 90 c. is verkocht aan het postkantoor 
te Lyon, dat van de 1 Franc 50 te Parijs, (gegevens 
ontleend aan publicaties van Yvert). 

II. Een „slip of the pen" van Ierland. 
ledere verzamelaar weet, dat Ierland op haar post

zegels de Engelse taal streng weert, en alleen de Ierse 
taal gebruikt, maar op de strafportzegels staat 
zéér klein gedrukt „postage due". Daarboven staat 
echter in Iers-schrift ook al te lezen, dat het strafport-
zegels zijn. 
III. Zegel, uitgegeven op de Dag van de Postzegel. 

Frankrijk Yvert nr. 668. 
Dit zegel vertoont het wapen van de Graaf van Vil

layer, wiens volledige naam was: Jean Jacques Re-
nouard, Comte de Villayer. 

Deze kreeg op 18 Juli 1653 van Koning Lodewijk 
XIV toestemming tot het stichten van een stadspost te 
Parijs, de zogenaamde Petite Poste. Op zichzelf is dat 
niet zo bijzonder, maar wel bijzonder is de wijze, waar
op Villayer zijn post organiseerde. Hij gaf formulieren 
uit, waarop men maar heel weinig zelf had in te vul
len, en die bepaalde onderwerpen betroffen, bijv. geld
vorderingen, opdrachten, afspraken, uitnodigingen 
e.d. Deze formulieren, die de naam droegen van „bil-

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 

let de port payé", kocht men tegen een prijs, waar het 
porto was inbegrepen, en men had niets anders te 
doen dan deze biljetten in speciaal daarvoor te Parqs 
in alle quartiers geplaatste brievenbussen te werpen, 
en dan zorgde de dienst van Villayer voor de bestel
ling. De bussen, die de naam droegen van boëttes 
(boites), werden zelfs drie keer per dag gelicht. 

Men ziet, dat deze man een zeer vooruitziende blik 
heeft gehad. 

Het ging met zijn mooie instelling, zoals het zo vaak 
gaat, als Jan Publiek in aanraking komt met Iets dat 
hij nog nooit gezien heeft: men maakte de zaak be
lachelijk, ging allerlei vuil in de bussen werpen, en 
die prachtige uitvinding, feitelijk de uitvinding van 
postbladen, die in brievenbussen konden worden afge
geven, eindigde zonder enig resultaat. 

Het bovenstaande vond ik in een oud nummer van 
de Echo de la Timbrologie. Men ziet: „Er is niet veel 
nieuws onder de zon". Ook het volgende geeft daar 
een staaltje van. 
IV. Hoe de toekomst van de Philatelie te verzekeren? 

Deze vraag stelde iemand in het jaar 1899 in boven
genoemd tijdschrift. Hij geeft zelf het volgende ant
woord: 
1) Activiteit van de postzegelverenigingen. 
2) De jeugd bewerken met populair geschreven ar

tikelen. 
3) Grote verzamelaars moeten belangstelling tonen 

in de collecties van de kleinere. 
4) Geen uitgiften van jubileumzegels en van herdruk

ken. Deze moet men noch in albums, noch in ca
talogussen plaatsen. 

Dat was in 1899. In 1951 verschenen zelfs speciale 
U.P.U.-albums. Maar de problemen blijven dezelfde. 

• PHILATELISTISCH ALLERLEI • 
BELOOFDE NIEUWE AUSTRALISCHE 
POSTZEGELS. 

Naar aanleiding van het in ons vorige nummer on
der bovenstaande titel opgenomen artikel van de heer 
K. A. deed de heer Nellensteijn te Amsterdam ons 
een krantenknipsel uit een Australisch dagblad toe
komen, waaruit blijkt, dat de op het laatste bij dit ar
tikel afgebeelde zegel wel het portret van John Short
land voorkomt, maar dat dit niet het portret is van 
Luitenant Shortland, maar van diens vader John 
Shortland. Het blad voegt er aan toe, dat sedert deze 
fout op de postzegel werd ontdekt er een run op het 
postkantoor ontstond om dit zegel te bemachtigen. 

Ook hier hebben dus de posterijen wederom eens 
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gefaald in het zegelbeeld. Dit was ons onbekend en 
danken wij de heer N. daarom hartelijk voor zijn me
dedeling. H.Red. 

BEELDVERZAMELINGEN IN AMERIKA of 
WAT GALLUP UITWEES. 

Het Gallupinstituut in de U.S.A. heeft haar onder
zoekingen ook eens uitgestrekt op het gebied der Phi
latelie en wel meer speciaal op het gebied der zgn. 
beeldphilatelie. Het heeft eens nagegaan welke onder
werpen door de beeldphilatelisten worden uitverko
ren en hoe de volgorde daarvan is. Aan de hand daar
van werd de volgende lijst opgesteld: 

1. bloemen, 2. planten, 3. muziek, 4 spoorwegen, 5. 
dieren, 6. vogels, 7. schepen, 8. paarden, 9. landkaar
ten, 10. medici, sport, 11. godsdienst, 12. vissen en vis
sers, 13. U.P.U., Amerikana, 14. padvinders, 15. vlag
gen, 16. Roosevelt, naakten, 17. kinderen, 18. waterval
len, wetenschappen, bomen, schone kunsten, postzegels 
op de postzegels, 19. beroemde schilderijen, bruggen, 
postgeschiedenis, 20. insecten, koningin Elisabeth II, 
voedselproducten, 21. landbouw. 

Vooral punt 16 is merkwaardig, waar Roosevelt op 
één lijn komt te staan met naakten. Ook koningin 
Elisabeth verkeert in wonderlijk gezelschap. Zou de 
uitslag in Europa anders zijn dan aan de overzijde der 
grote plas? En hoe zou het hiermede in Nederland 
staan? Wellicht kan de „Stichting De Beeldphilatelist" 
hierop antwoord geven, of moeten we ook hier de hulp 
van Gallup inroepen? 

HULP VOOR RAMPENFONDS. 
Dat ook het buitenland in deze zeer actief is geweest 

en dit nog is, is zeker wel bekend, maar dat ook de 
Philatelisten in andere landen met veel succes hetzelf
de deden wat ook hier te lande door de verzamelaars 
werd gedaan moge blijken uit het volgende bericht in 
„Stamps" van 28 Februari jl. over de West Mount 
Stamps Club, Mount Pleasant Avenue 476, West
Mount, Montreal 6, Quebec, Canada, dat we hier in 
vertaling weergeven: 

„In Februari werd een veiling gehouden ten bate 
van het Fonds voor hulp aan overstroomde gebieden 
in Engeland, Holland en België. De behaalde som op 
deze veiling was $ 401. Het antwoord op het beroep 
op de verenigingen ■ om zegels was zo groot, dat het 
onmogelijk was ze alle in één avond te veilen en een 
tweede veiling werd gehouden op 19 Februari voor de 
rest van de zegels. De veiling werd bijgewoond door 
J. Varenkamp, consul van Nederland voor de provincie 
Quebec." 

Ook uit Buenos Aires ontvingen wij een dergelijk 
bericht, waar het Centro Filatelico op 28 Februari jl. 
reeds in zijn veiling een 50tal kavels had opgenomen, 
welke voor het goede doel door leden waren geschon
ken, en waarvan de opbrengst ad. 1.044 Argentijnse 

Pesos aan het plaatselijk comité, dat voor de hulpver
lening aldaar was gesticht, werd afgedragen. 

Bravo, philatelistische kameraden, en heel hartelijk 
dank voor deze sympathieke medewerking! 

(complete series ongebruikt) 
16S/78 
182/84 
185/95 
196/97 
198/99 
200/05 
Lpst 53/68 

bestelling of onder rembours. Otders beneden 
ƒ 5,— port i extra. Te koop gevr. Series Ned. & O.G. Aan
biedingen met prijs worden p .o , beantwoord Junior-Cat . 1953. 
Ned. Sc O.G. ƒ 1,35 fr. per post 

IVederl. Postzegelhandel A. M> IV. v. d. Brocke 
N.V. Voorburgwal 316 - AMSTERDAM-C. - Postgiro 165298 

C Ü U A 
82/88 
103 
138/40 
151/52 
158/63 
164/67 
Lpst 45/52 
Betaling m 

^ A O 
5,75 
0.50 
0,75 
8,— 
0,90 
0,95 
9,25 

bestelli 

5,40 
1,— 
8,50 
0,55 
0,55 
3,75 

11,50 

206/08 
209/10 
211/26 
231/35 
P. 34/43 
Lpst 41/44 
Lpst 69/82 

1,10 
1,35 
6,— 
2,90 
6,75 

20,— 
6,90 

LANDEN-PAKKETTEN 
NEDERLAND 

100 1,25 200 3,75 300 6,— 400 10,— 
N E D . INDIE (INDONESIË) 

50 1,— 100 2,50 150 5,— 200 8,75 
CURAfAO EN SURINAME 

25 1,75 50 5,— 75 8,75 100 15,— 
N E D E R L A N D EN OVERZEESE GEBIEDSDELEN 

250 3,75 500 17,50 800 40,— 1000 65,— 
ZIE O O K O N Z E M A A R T OFFERTE BUITENLAND 

Kroning Koningin Elisabeth 
Engeland: serie ongebruikt , . . . ƒ 3,— 

Idem op mooi uitgevoerd herinnerings-fdc , 3,50 
Engelse Koloniën: 61 series ongebruikt , 11,25 

Idem op mooi uitgevoerd herinnerings-fdc „ 3 2 , 5 0 
Op verzoek maken wij U gaarne offert? van de uitgiften die 
in de andere delen van het Britse Rijk zullen ui tkomen! 

BOEKWERKEN 
Dr. Wi t tman : Spec. cat. W.-Duitsland Bautenserie 1948 ƒ 2,25 
Müller : Spec, cat Neudeutschl. /Neuoesterreich. , „ 6,— 
Galvez : Speciale catalogus Spanje 1953 , 2,50 
Kürzl : Catalogus 1953 Israël of Triest Zone A . . „ 0,65 
Rudolph! : Handbuch der Briefm. Deel Luxemburg . . „ 3,75 
Borek : Grootduitschland m. bez. gebieden 1953.. „ 3,25 
Borek : Scandinavië 1953 „ 2,25 
Borek : Verenigde Staten 1953 „ 1,50 
Farcigny : La Medicine ä travers la Philatelie . . . . „ 3,25 
Farcigny : L 'Art Religieus et Ie timbre-poste „ 2,75 

Levering na ontvangst van remise franco. Levertijd van direct 
to t 1 maand na bestelling. Onze service is all round, d.w.z, wij 
leveren naast postzegel», first day covers, albums, insteekboeken, 
etc. ook philatelistische l i teratuur. 
Vraagt eens aan!! Wellicht kunnen wi) ook U helpen!! 

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

VEREI^flGIIVGSNIEUWS 
(Vervolg van pag. g6) 

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

Candidaatleden: W. H . A. Jöbses, Aarweg 12, 
Heerlen; C. Herrijgers, Joost van den Vondel
straat 55, Heerlen. 

Nieuwe leden; 8 Ir C. J. Hoenkamp, Laan 
van Hövell to t Westerflier 8, Heerlen; 11 L. 
van Bergen, Ambachtstraat 9, Heerlen; 18 P. A. 
Jansen, Coelgroevenstraat 4 A, Eijgelshoven. 

Bijeenkomsten; Eerstvolgende vergadering Dins
dag 5 Mei e.k. 

PHILATELISTEN VERENIGING 
„AMERSFOORT". Secr.: P. E. Bos, 
Voltastraat 27, Amersfoort. Telef. 
5551. 

Opnieuw lid; A. J . van Erp, Jac. Catslaan 43, 
Amersfoort. 

Eerstvolgende bijeenkomst op Dinsdag 28 
April 1953 des avonds te kwart over acht in de 
benedenachterzaal van Hote l , ,Monopole", Sta
tionsplein te Amersfoort. 

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

Bedankt als lid per 1 Mei 1953; (wegens ver
trek) 436 J. E. H . de Moor. 

Nieuwe leden per 1 April 1353; 491 H . Hane-
wald, Johan Geradtsweg 112, Hilversum; 492 
H . ten Hulscher, van Beuningenstraat 40, Hi l 
versum. 

Onze April-vergadering word t gehouden op 
Woensdag 15 April a.s. in de bovenzaal van de 
Openbare Leeszaal aan de 's-Gravelandseweg, 
alhier Aanvang der vergadering 19.30 uur. 

's-HERTOGENBOSSCHE VERENI
GING VAN POSTZEGELVERZA
MELAARS. Secr.: N. Pia. Glaude-
mans, Jan Steenstr. 17, Den Bosch. 

Nieuwe leden; de cand.leden vermeld in het 
Maart-nummer. 

Vergadering; Woensdag 15 April in Hotel de 
Postzegel, waarbij een veiling gehouden zal wor
den ten bate van het Rampenfonds van door 
leden ingezonden kavels. 
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POSTZEGEL-VERENIGING 
„IJMUIDEN & OMSTREKEN". 
Secr.: G. de Hoog, Da Costalaan 18, 
Driebuis. Tel. 4893. 

Verenigingsbericht: Ten bate van het Na
tionale Rampenfonds werd op 20 Ma^rt j l . een 
avond gehouden, waarop de Yvert 1952 en een 
groot aantal series en losse zegels, welke door 
3e leden gratis beschikbaar waren gesteld, bij 
cfpbod verkocht werden De totale opbrengst 
van deze zeer geslaagde avond bedroeg ƒ 60,— 
Aan alle leden, die op deze avond hun mede
werking verleenden, onze hartelijke dank. De 
eerstvolgende rui!- en clubavonden worden ge
houden op 10 en 24 April , 8 en 22 Mei Aan
vang des avonds half acht Plaats van samen
komst Patronaatsgebouw ingang hek op de 
hoek 

Nieuwe leden* Th J van Son, Gerard Dou-
straat 17, IJmuiden-O , Mej J E Wals, Lange 
Nieuwstraat 470, IJmuiden-O , A J Reijnen, 
Cura^aostraai 39 bov , Santpoort 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „GOUDA", TE 
GOUDA Secr.: D Palsgraaf Jz, Vos-
senburchkade 117, Gouda. 

Vergadering op 27 April 1953 in Restaurant 
„De Kroon" , aan de Kleiweg te Gouda Ver
toning \ a n een film over de vervaardiging van 
de Zwitserse Postzegels Aanvang 8 uur 

Bedankt als lid W de Bas, C Boonstoppel, 
C Rietveld Allen te Waddinxveen 

Nieuwe leden: R Toxopeus, Ie Ebbingestr 19, 
Kampen, W de Wit , Prins Hendrikstraat 30a, 
Gouda 

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

Nieuwe leden: 16 G. K Hirs , Middenduiner
weg 38, Santpoort , 20 C de Graaff, Zaanen-
straat 39, Haarlem 

Candidaatlid. A Heeremans, Hoofdstraat 118, 
Santpoort 

Bedankt. 21 C Bakker 

NIEUWE PHILATELISTEN VER-
EENIGING „NP.V.", GRONINGEN. 
Secr.: J. H. Frerks, Kerslaan 10, 
Hoogezand. 

Vergadering op Donderdag 23 April a s des 
avonds om 8 uur in café-restaurant „Suisse", 
Heerestraat, Groningen 

Ruilavond' Bezichtiging verzameling 
Nieuw lid: A Wever, Singel 1, Hoogezand 
De Secretaris verzoekt event adresverande

ringen steeds aan hem op te geven 

POSTZEGELVERENIGING 
„ZEEUWSCH-VLAANDEREN". 

Secr.: G E. v. Halsema, Geraniunj-
str 16, Terneuzen. 

Bedankt Mevr Dieleman van Dne l , Wals
oorden 

Volgende vergaderingen op 22 April , 20 Mei 
en 17 Juni 

SPORTVERENIGING „S H.E L.L." 
Secr N J. van Deijck, Corn Troost-
straat 621, Amsterdam-Z. 

Opgezegd. C Vollers 

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

Veigadering elke eerste Woensdag van de 
maand, waarvan convocatie word t toegezonden. 

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

Vergadering op Donderdag 23 April in „de 
Pos thoorn" , Stationsstraat, Zaandam, des avonds 
8 uur . 

Nieuw lid: 10 R Heere , Bootenmakersstraat 
SO, Zaandam 

Overleden: 199 G. Krom 
Bedankt: 431 Jb Boot, 330 H R Hoekema 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „TILBURG". 
Secr esse: Mevr. T. Boender-v. Bom
mel, Ringbaan Oost 333, Tilburg. 

Overleden L Brands-Kalmann, Tilburg 
Geroyeerd wegens wanbetaling. J Seebregts, 

Maaslandstraat 18, Ti lburg 
Candidaatleden* A Daenen, Telegraaf straat 3, 

Ti lburg, F van Riel, Sr Annaplein 19, Tilburg 

NED. VER. V. POSTSTUKKEN- EN 
POSTSTEMPELVERZAMELAARS. 
Secr.: Ir Fr. Blom, Ant Heinsius-
straat 31, Den Haag. 

Een nieuwe ledenlijst is in bewerking Drin
gend verzoek aan de leden, wijzigingen in hun 
codenummers op te geven aan Adm F A de 
Klerck, Lekstraat 68, Amsterdam-Z 

VEREEN. VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „ASSEN". Secr • J. de 
Pauw, Venestraat 43, Assen. 

In de op 31 Maart jl gehouden ledenverga
dering werd een veiling gehouden van door de 
leden gratis beschikbaar gestelde zegels He t 
Rampenfonds werd daardoor ƒ 48,86 rijker 

DE KENNEMER POSTZEGEL-
CLUB Secr.: J. W. Schachtfchabel 
J r , Stratmgplantsoen 46 zw , Vel-
sen-Nd Post Beverwijk. 

De Ruilavonden voor April zijn vastgesteld 
op Maandag 13 en 27 April en voor Mei op 
Maandag 11 Mei, steeds des avonds om 7 30 uur 
en worden gehouden in het Wit te Kruis Bad
huis te Beverwijk aan de Baanstraat In ver
band met de Pinksterdagen zal nog nader wor
den bekend gemaakt op welke avond in Mei 
deze na de 11e zal gehouden worden 

Bedankt: J Hazenberg, Velsen-N ; F J 
Spits, I Jmuiden-O , G Vugts, Haar lem, D 
van der Wel, Beverwijk 

PHILATELISTEN-VEREENIGING 
„BAARN". Secr.: O. H. W. Krusel, 
Reigerstraat 281, Baarn, Tel. 2437. 

Nieuw l id: 95 H C Pootjes, Parkstraat 6, 
Baarn 

VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DORDRECHT". 
Secr.' J. Dingemans, Helmerstraat 
11 rd, Dordrecht. 

Vergadering op Woensdag 29 April 1953 
GewoneAgenda, waarby tevens een wedstrijd 
in het Beeldverzamelen 

Ruil- en Koopavond: 13 Mei e k 

DORDTSE PHILATELISTEN VER
ENIGING „DE POSTJAGER". 
Secr.: A. L. Blonk, Zuidendijk 68, 
Dordrecht. 

Ledenvergadering. Vrijdag 24 Apri l , in het 

gebouw van de Chr Leeszaal, Vooretraat 396, 
Dordrecht . Aanvang 7.30 uur . Gewone Agenda. 

ContactaTond; Vrijdag 10 Mei, zelfde plaats 
en tijd. 

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

De bijeenkomsten in Mei zijn: Maandag 4 Mei, 
vergaderavond, Maandag 18 Mei, ru i l - en vei-
lingavond Beide in ons clublokaal Elandstraat 
194a, Den Haag 

Overleden. 96 P J Ipema, 113 E F J A 
Vreeswijk 

VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DELFT". Secr : 
A. A. van den Akker, Ooststmgel 31, 
Delft 

Nieuwe leden. 188 A Kok, Poots t raat 75, 
Delft, 167 K. Jeidels, Juhanalaan 101, Delft , 
197 N A. van Neerijnen, Rotterdamseweg 3, 
Delft, 210 J. A J. Slee, Delfgauwseweg 171, 
Delft, 311 H van Drongelen, Prof Krans-
straat 31, Delft. 

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

Bijeenkomsten in April/Mei 1953 
28 Apr i l : Lezing met kleurenfi lmstnp over de 

emissie 1906 van Bosnie-Herzogewina door onze 
voorzi t ter , de heer K E König Deze strip 
werd voor het eerst vertoond ter gelegenheid 
van de I T E P voor de gedelegeerden van de 
Federation Internationale (F I P ) in Café-Res-
taurant Moderne, Leidseplein (bovenzaal), aan
vang 20 uur 

Leden 'van postzegelverzamelaars-verenigingen 
hebben gratis toegang to t deze lezing 

13 Mei* Societeitsavond 
Nieuw hd N C Jorn t sma , van Walbeekstr 

48 hs, Amsterdam-W 

SHELL POSTZEGEL CLUB „PER
NIS", VLAARDINGEN. Secr.: J. P. 
Kranendonk, Rontgenstraat 36b, 
Vlaardingen. 

Bedankt 44 A Th Arends, 37 H van D uyn , 
40 Ir L J W V Soest 

Nieuwe leden: 3 J Kappers, Nic Beetsstr 64, 
Rot te rdam, 8 J v Wijnen, Dot terbloemstraat 
14a, Vlaardingen; 15 P M v d Heiden, Bel
gischestraat 40, Ro t t e rdam-2 , 17 J v To l , 
Geraniumstraat 35, Vlaardingen 

POSTZEGEL VEREENIGING „GO-
RINCHEM EN OMSTREKEN", GO-
RINCHEM. Secr.: D. J. Hakkert Jr, 
Oosterstr 16, Gonnchem. 

Candidaat-leden. L den Rooijen, Gork ' s t raa t 
8, Meerkerk, M v Vuuren, Ryksstr weg 76, 
Sleeuwijk, Jos v d Braak, Oud Land v Alte-
nastr 10, Sleeuwijk 

De films van het Inst Zwitsers Verkeersbureau 
hier vertoond, waren prachtig Warm aanbe
volen' 

POSTZEGELVER. „H G.P.", DOK-
KUM. Secr.: H. Sepp, Parkstraat 
C265, Dokkum. 

Filmvoorstelling op 17 April in , ,Spoorzichp"; 
vertoning van de film „fabricage van de Zwit 
serse postzegel" 

Bedankt: D Greydanus, Dokkum 
Graag aanbiedingen M i c h d '52 gehele wereld. 
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o».e SPECIALE 
AANBIEDING 1953 
IS zoeven verschenen en 
omvat 32 pagina's! 

zy bezat vele honderden gelegenhelds-
aanbiedingen in losse zegels en series 
van 

Nederland en Overzeese Gebiedsdelen 
Europa Engelse Koloniën 
DEZE AANBIEDING MOET U BEZITTEN!!!!!! 

Vraagt V nog heden een 
exetnplaar aan! 

Voor onze 202e POSTZEGELVEILING 
zien wij nog inzendingen tegemoet. 

Hebt U er al eens over nagedacht... 
WAAROM onze veilingen steeds zeldzaam en m-

teressEint materiaal bevatten? 
WAAROM inzenders juist ons dergeliji. mate

riaal voor verkoop toevertrouwen? 
WAAROM onze veilingen zich steeds in een 

groot succes verheugen? 

Daar ntoeten redenen voorxyn!,,, 
Om slechts enkelen te noemen: 
1. Onze 33-jarige ervaring als auctionaris is 

een garantie voor goede resultaten. 
2. Kosten noch moeite worden gespaard om onze 

veilingen tot een succes te maken (originele 
photo-bijlagen, verzending van veilingcata-
logi p e r l u c h t p o s t naar alle delen der 
aarde; nieuwe cliëntenwerving door veel
vuldig adverteren, enz. enz.) 

3. Iedereen kan „ongezien" op onze veilingen 
kopen door onze nauwkeurige beschrijving 
der kavels. Enz. enz. enz. 

Veilen met sueeea ? 
Rietdyk n.v, het adres 1 

J. R. RIETDIJK N.V. - 'S-GRAVENHA6E 
Telefoon 11.70.20 Lange Poten 15a 

Zo iuisf versehenen nieuwtjes: 
Algiers: Dag v. d. Postz. 1 w. 
Australië: Produce of food 6 w. 
België: Jos. Charl . serie 6 w. 
Caiman EU.: 1 w. 4d. Kon. Elisab. 
Canada: Dierenserie 3 w. 
Curacao: Watersnoodzegel 1 w. 
Denemarken: Idem 1 w. 

„ nieuw zegel 30 0 
Duitsland: Pres . Pieck 1 M. 1 w. 

„ Idem 2 M. 1 w. 
„ Serie Marx 3 w. 

M. Gorki 1 w. 
F r a n k r y k : Dag v. d. postz. 1 w. 
Gold Coast: 4 w. Kon. Elisabeth 
Hongarije: Dierenserie 10 w. 

Rouwzegels Stalin 1 w. 
Idem blokje 

Israël : Luchtp. 1 w. 1000 P r u t a 
Luxemburg: Huwelijksserie 6 w. 
Nw. Guinea: Watersnoodzegels 3 w. 
Oostenrük: Hugo Wolf 1 w. 
Sur iname: Watersnoodzegels 2 w. 
Tsj. Slowakije: Rouwzegel StaUn 1 w. 

„ Rouwzegel Gottw. 2 w. 
„ Idem Blok 

IJs land: Watersnoodzegels 2 w. 

pfr. ƒ 0,26 
„ „ 1,30 
„ ., 2,15 
„ „ 0,32 
„ „ 0,65 
„ ,. 0,90 
„ „ 0,35 
„ „ 0,30 
.. ,. 0,32 
„ „ 0,64 
,. „ 0,42 
„ „ 0,15 
,. „ 0,26 
„ „ 0,70 
„ „ 3,15 
„ ., 0,25 
„ „ 0,80 
„ „ 5,85 
., „ 2,15 
>, „ 1,10 
,. „ 0,35 
„ M 1,55 
„ „ 0,20 
„ „ 0,55 
„ „ 0,65 
„ „ 0,85 

Nieuwtjes der gehele wereld leverbaar! 
Vraagt vrijblijvend inlichtingen! 

Nog wat gezochte zegels: 
Frankri jk: Luchtp. No. 29 pfr. 
Noorwegen: No. 219 ongebr. 
Oostenrijk: No. 764 pfr. 
Saargebied: Souv. No. 24/27 ongebr. 
IJs land: No. 199/201 ongebr. 
Zwitserland: No. 403/04 postfr. 

„ Luchtp. No. 19 ongebr. 
„ Luchtp. No. 40 ongebr. 
„ Blok No. 8 ongebr. 

ƒ 14,50 
., , 4,50 
„ 0,70 
„ 1 0 , -
., 1,30 
„ 1,60 
„ 1,85 
.. 3 . -
„ 5 , -

Uw adres voor speciale service: 
Postzegelhandel A. JAASMA 
Kapelstr. 31 - BUSSUM - Giro 480272 - Tel. S83S 

Te koop gevraagd: 
Verzamelingen - Partijen - Massagoed 

Postzegelhandel G. ▼. d. Eynde 
Petristraat 8 ■ Utrecht {Oog in Al) ■ Telefoon 24082 

HONGARIJE 
Album compleet vanaf 1945 (Yvert no. 653) 
uit voorraad leverbaar. 
Op houtvrij papier, in kunstlederen of lin
nen kaft ƒ 13,50 (bladen alleen ƒ 7,—). 
100 versch. zegels v. Hongarije na 1945 ƒ 2,— 
200 „ „ „ „ „ „ „ 6,— 
300 10,— 

Ook uw mancolijst van Hongarije verzorgt gaarne 

POSTZEGELHANDEL J. REISZ 
Vaartweg 25 - Hilversum - Giro 350592 - Tel. 8428 
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JoegoSlavië 
1 35/50 
1 129/42 
1 182/93 
1 194/03 
1 207/09 
1 222/24 
1 225/30 
1 258/60 
1 277/88 
1 306/09 
1 310/11 
1 318/21 
1 326/29 
1 353/56 
1 370/74 
1 375/79 
1 380/83 
1 388 
1 397/00 
1 422/33 
1 440/41 
1 445/48 
1 449/52 
1 460/62 
j 463/65 
1 466/68 
1 469/70 
1 471/74 
i 475/77 
1 482/84 
1 485/88 
1 492/94 
i 495/98 
1 499/01 

502/04 
1 505/11 
1 512/14 
1 520/22 
1 523/26 

527/29 
1 Luch tp . 1/5 

„ 6 
1 „ 17/22 

A of 
1 „ 27/31 
1 „ 32/39 

„ 40a 

1 Nummers Y 

*2.10 
• 2.50 
»3.85 
° 4.— 

»° 0.30 
»0.15 
• 7 . 7 5 
" 4 . 0 0 
° 0.60 

•0 0.90 
• 0 . 6 5 
• 2 . — 
• 2 . 5 0 
• 2 . 5 0 
• 2 . 7 5 
• 1 . 8 5 
• 1.25 
• 3 . 5 0 

• 22.50 
° 0 . 4 5 
• 0 . 8 0 
• 2 . 0 0 
»2.00 
• 0.50 
• 0 . 5 5 
• 0 . 5 0 
• 0 . 4 0 
• 0 . 7 0 
• 0 . 4 5 
• 0.35 
° 0 . 6 0 
" 0.35 
" 0 . 6 5 
" 0.50 
° 0 . 9 5 
° 1.50 

•° 0.90 
• 4.00 
° 1.00 
° 0 . 7 0 
• 2 . — 
• 1.75 

B 1,75 
° 1.20 

b • 8.75 
• 10,90 

veit. • 

Roemenië 
172/81 
192/02 
309/18 
319/23 
388/401 
422/26 
428/37 
477/80 
481/85 
497 
498/04 
505/07 
508/10 
511/14 
515/22 
523/24 
532/34 
536/46 
552/65 
570/80 
597/602 
603/10 
611/18 
634/40 
641 
644/48 
654/56 
661/69 
678/85 
686/92 
693/95 
696/98 
706/08 
713/30 
732/36 
742/46 
770/73 
774/84 
823/28 
829/32 
836/42 
843/47, 
872/81 
Luchtp 

Souv. 

' ongeb 

X. Daudt 
G O U D A 

Sc 177; 

49/53 

7/10 
14/18 
/6 

O =:= 

° 0,75 
° 8 . 

• ° 1,— 
• 1,40 
• 4,50 
• 1,— 

• 21,50 
• 1,50 
° 1,85 
• 0,40 
• 1,95 
• 1,40 
• 2,25 
• 1,50 
• 2,— 
• 0,55 
• 0,50 
• 1,50 
• 1,10 
• 1,50 
* 1,— 
• 1,50 
• 1,40 
• 0,55 
• 1,— 
• 1,45 
• 0,35 
• 1,90 
• 2,50 
• 1,30 
' 0,55 
• 1,55 
• 0,60 
• 1,— 
• 1,— 
• 1,25 
■' 1,25 
• 1,— 
• 1,25 
• 0,75 
• 6,50 
• 3,25 
• 1,60 
• 3,75 
• 3,75 
• 3,45 

TsjechoSlowakqe 
1/10 
182/84 
192/94 
195/98 
199 
228 
241 
242/51 
258/62 
266 
263/66 
270/73 
274/76 
277/80 
285/88 
299/301 
308/19 
346 
363/71 
387/402 
412 & 
418/19 
420/24 
449/50 
455/56 
460/62 
467/70 
472/73 
474/76 

414 

478/80 Sc 479a 
484/86 
523/25 
Luchtp . 

,, 
Dienst 
Blok 5 

7/9 
10/17 
8/15 

Blok 14 

• 0,75 
• 2,— 
* 1,— 
• 4 , 

* 6 — 
• 5,50 
• 1,90 1 
• 2,50 1 
• 1,75 
• 2,75 
" 0,65 
• 3,50 
• 1,90 
• 4,25 
• 1,50 1 
• 0,70 
* 2.— 1 
° 7,25 
• 1,25 
* 1,20 
• 0,10 
• 0,35 
• 0,80 
• 0,30 
• 0,35 
• 0,60 
• 0,65 
" 0,30 
* 0,55 
" 0,75 
• 0,55 1 
* 1 — 1 
• 6,— 1 
• 6,— 1 
* 0,50 1 
• 1,25 

'̂~" 
SLOWAKIJE 

67/69 
70/73 
90/93 
94/97 
100/07 
108/11 
122/27 
Luchtp . 

gebr. Boven ƒ 

1/9 

5,— 

• 7,75 
• 1,85 1 
• 0,85 1 
* 0,95 
• 2,— 
• 0,90 
• 2,20 
• 3,25 1 

franco. 1 

Postzègelhandel 
■ Westhaven 56  Ter. 51 56  Gi ro277730 

I .A] ! l f I>E]%PAItKKTTE]^ 
50 Argentinië 1,50 
50 Beieren 1,25 

100 België 1,— 
50 Bulgarije 1,25 

100 — 2,75 
50 Bohemen en 

Moraviè 1,— 
50 Bolivia 3,50 

100 — 7,50 
50 Brazilië 1,25 
50 Canada 1,10 
50 Cuba 2,— 

100 Chili 5,— 
100 China 1,50 
100 Denemar

ken 1,50 
300 Duitsland 3,25 
500 — 6,50 
1000 — 17,50 

J. MEBUS 

Vanaf 1945 50 Alleen 
200 — 2,75 plaatjes 1,75 
300 — 5,— 100 — 5,50 
100 Eng. Kol. 1,50 50 Kroatië 2,— 
100 Frankrijk 1,50 100 Noorw. 2,50 
200 — 4,25 100 Oostenrijk 0,90 
300 — 6,50 500 — 7,50 

1000 — 95,— na 1945 
50 Guatamala 2,75 100 1,50 

100 — 6,50 25 Paraguay 1,20 
100 Hongarije 1,25 50 Philippijncn 4,— 1 
200 — 1.75 50 Panama 5,25 
3 0 0 — 2,75 100 Polen 1,75 
100 Japan 1,25 50 Portugal 1,25 
200 — 5,50 100 — 2,75 
100 Jg. Slavië 1,65 25 San Marino 0,75 
200 — 5,— 50 — 2,— 
100 Italië 1,25 100 Scandinavië 1,10 
300 — 5,— 200 — 3,50 
500 — 12,50 500 — 11,50 

Het port is extra. 1 
POSTZEGELHANDEL 

Huidenstraat 13  Amsterdam 
Telefoon 37767  Gevestigd 1915  Postgiro 33045 

Ons album ISRAEL is verschenen 
Het geheel bestaat uit 15 bladen, verduidelijkt 
met vele afbeeldingen. De indeling der bladen is 
zodanig, dat daarop de zegels zowel met als zonder 
aanhangsel kunnen worden geplaatst. Ook ztjn 
opgenomen de keerdrukken mèt en zonder tussen
strook. 
De prvjs der bladen bedraagt: 

op houtvrü papier ƒ 3,25 
op ivoorcarton „ 4,25 

Wij leveren bijpassende banden: 
schroefband 4,50 
binnenvallende schroeven 5,50 
blauw kunstlederen klemband „ 9,— 

Een album van Hongarije is in bewerking. 
Voorlopig kunnen wtj U leveren Hongarije compl. 
vanaf 1945. Te beginnen bij Yvert nr. 653. 
De prijs der bladen bedraagt ƒ 7,— 
Bijpassende banden: 

bruin kunstlederen schroefband 6,50 
idem binnenvallende schroeven „ 7,50 
blauw linnen klemband „ 8,50 

Vraagt uw winkelier onze uitvoerige prijslijst van 
ERKA ALBUMS 

Uitgaven van het 
Internationaal Uitgeversbedryf 
A M S T E R D A M - R O S M A R I J N S T E E G 4 

TE KOOP GEVRAAGD: 

Goede collecties postzegels 
Goede series 
KILOGOED VAN NEDERLAND 

Offertes met prijs aan: 

AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL 
HILVERSUM 
Surinametaan 31 

AMSTERDAM 
N.V. Voorburgwal 151 

Vraagt geregelde toezending van onze Rotary-aanbiedingen van 
nieuwtjes etc. die periodiek verschijnen, of laat U INSCHRIJ
VEN ALS ABONNé OP ONZE NIEUWIGHEDEN-DIENST. 

ZICHTZENDINGEN NIEUWTJES ZONDER ENIGE 
VERPLICHTING. 

Te koop gevraagd door particulier: 
Nederland postfris zonder plakker 1852 tot 1898. 

Alleen onberispelijke kwaliteit. 
H. K A H N - Jan Luykenstraat 35 - G o u d a 

Schoorlse Postzègelhandel 
C M. WINDER 

Telef. K 2209-365 - Giro 348933 

W y l e v e r e n n i e u w t j e s 
v a n g e h e e l E u r o p a 

Ook aan detaillisten Prijzen zeer concurrerend 
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Aanbieding HONGARIJE 
Yver t N r s . 
139 
140 
141 
371/378 
395 
423/427 
428/431 
468/472 
484/489 
504/505 
506/508 
513/518 
524/537 
547/549 
553/557 
570/572 
573/577 
598/601 
603/605 
629/633 
637/645 

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 

gebr. 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

onget. X 
X 
X 

Wij hebben 

ƒ 7 , 5 0 
4,50 
3 ,— 
3,75 
2,— 
2,— 
1,50 
2,50 
0,45 
0,35 
2,25 
1,— 
1,50 
0,25 
0,85 
1,50 
0,45 
0,95 
2,25 
0,30 
0,40 

Yver t N r s . 
646/648 X ƒ 0,10 
649/652 X 
653/656 X 
663/675 geel papier x 
663/675 blauw „ x 
724/731 X 
740/754 X 
814/827 X 
828/837 X 
838/841 X 
879/882 X 
963/967 X 
Luchtpost 
24/25 X 
26/34 X 
35/44 X 
45/47 X 
47a/d X 
58/65 X 
66/69 X 
97/105 gebr. x 
Nieuwe Sportserie gebr. 

X = ongebru ik t 

momenteel ook vele niet 
geadverteerde zegels en series in 

Daarom 

voorraad. 

uw mancolijst naar: 

Postzegelhandel PKiladelph 
J. M. GOSSE 

KRUISWEG 43 - HAARLEM - Tel. 15515 
Giro 135793. Bank: Incassobank Haarlem 

0,25 
0,15 
2,50 
2,50 
8,50 
0,45 
0,55 
0,40 
4,— 
1,50 
1,75 

13,50 
35,— 
10,— 

0,60 
0,85 
4,50 
6,50 
3,50 
1,50 

ia 

W . H. EECEN 
P O S T Z E G E L H A N D E L - B U S S L , M 
Tel. 6288 - Kape l s t r aa t 15 - Giro 451627 

ZMCHTZEJ¥DMI¥GEJV 
w i j hebben weer vele nieuwe boekjes gereed: 
Ned. O .G . - België - Frankrijk - Duitsland - Luxemburg 
Engeland - Malta - Gibra l tar - Levant - Ierland - Liechten
stein - Oostzee Staten - Scandinavië - Griekenland - Belj;. 
Congo - LT.S.A - Eng. Kolonien enz. enz. 

Speciaal aangeboden: 
Bremen N o . 2 Luxe stuk ƒ 42,50 
Liechtenstein N o . 111/113 ong 27,50 
Noorwegen N o . 151/153 ong „ 12,50 
Oostenri jk N o . 326/330 ong „ 5,— 

id . N o . 419 ong , 5,— 
id. N o . Souv. 1/6 ong ,, 27,50 
id. N o . 426/429 ong. FIS I , 35,— 

Polen N o . 1 ong , 45,— 
Yoego-Slavië N o . 225/230 ong „ 8,75 
Zweden N o . 192 5 Kr. gebr. p r , 35,— 
Zwitser land N o . 15 gebr „ 6,50 

id. N o . 31a gebr , 35,— 
Franse Kol . Tchad , au R h i n . cpl t . ong. 15 series . . ,, 30,— 
Equador N o . 318/325 ong „ 6,50 
Siam N o . 201/206 ong „ 40,— 
Li thauen N o . 181/183 ong „ 8,50 

id. N o . 212/226 ong. beh. N o . 215 en 219 „ 30,— 
id. N o . 237/249 beh. N o . 244 ong „ 6,— 
id. N o . 250/262 beh. N o . 257 ong , 6,— 
id. N o . 188/200 ong 9,50 

Let land N o . 154/159 get. ong 7,— 
id. N o . 154/159 onget. ong 10,— 
id. N o . 180/189 ong 20,— 

Estland N o . 110/112 gebr 4,— 
id . N o . 113/116 ong „ 5,50 
id. N o . 132/ 135 ong „ 7,50 
id. N o . 150/153 ong „ 5,— 
id. N o . 154/157 ong „ 3,50 
id. N o . 163/166 ong „ 4,— 

SPECIALE AANBIEDING 
Curacao helpt Neder land/Curacao 

Spec. Cat . 
Belg. Congo 
Belg. Congo 
Belg. Congo 

België 
Yvert 
N o . 71/73 

„ 112 
„ 114 
,, 114 
„ 116 
„ 117 
„ 122 
„ 132/34 
„ 132/34 
,, 150/56 
„ 150/56 
„ 179/81 
„ 184/86 
„ 189 
„ 189 
„ 220 
„ 220 
„ 234/36 
„ 305/07 
„ 353/55 
,, 385 
„ 385 
,, 404/06 
„ 407/09 
„ 623/24 

Ook andere 

N o . 53/68 * 
1939. Dierentuin Serie 
1943. Yver t 

helpt Onze Oos t . 

. Yvert 
N o . 229/67 ». C 

1938. Toeristisch Congr . Yvert 
Frankrijk. 

Yver t 
* 0,55 N o 
" 0,85 „ 
* 1,— „ 
° 0,75 
* 0,75 „ 
° 1,25 
° 4,50 „ 
"■ 2,50 
° 1,75 „ 
" 2,75 
° 2,25 „ 
* 0,75 ,, 
* 0,20 „ 
* 0,20 „ 
° 0,15 „ 
* 0,50 „ 
° 0,25 „ 
» 0,25 „ 
" 1,80 „ 
° 1,— 
■* 1,10 
° 0,90 „ 
° 0,90 
° 0,90 „ 
' 1,95 „ 
* = ongeb 

156 
210/15 
246/48 
285 
287 
330/33 
337/38 
339/40 
343/44 
345/47 
353 
354/55 
379 
396 
398 
399 
436/39 
451/52 
454/57 
459/60 
466/69 
470/73 
474/75 
505/25 
526/37 

ru ik t 

• 2,10 
' 0,60 
• 1,20 
* 2,50 
» 2,25 
" 2,95 
* 1,— 
» 0,45 
* 0,45 
• 0,45 
» 0,40 
o 5,60 
* 0,90 
» 0,40 
* 5,50 
"■ 0,60 
* 0,85 
* 0,40 
» 1,05 
» 0,55 
» 0,70 
» 0,50 
• 0,38 
• 1,35 
• 1,70 

N o . 2Ó9/13 » 
ompleet 
Blok N o . 2 » 

ƒ 12,50 
, 9,25 
. 25,— 
, 5,75 

Zwitser land 1 
Yver t 
N o . 149/50 

„ 151/53 
„ 154/56 
„ 168/69 
„ 185/87 
„ 185/87 
„ 188/91 
„ 192/95 
„ 192/95 
„ 218/21 
„ 222/25 
„ 226/29 
„ 231/34 
„ 235/38 
„ 246/49 
„ 278/81 
„ 286/88 
„ 303/06 
„ 320/28 
„ 344/47 
„ 3/9 L.P. 
„ 10/12 L.P 
„ 16/18 L.P 
„ 19 L.P 
„ 20/23 L.P 

° = gebruikt . 

* 7,50 
* 6,25 
"■ 8,10 
» 0,95 
"■ 2,60 
o 1,50 
° 1,80 
* 1,95 
° 1,40 
» 0,85 
* 0,80 
• 0,95 
° 0,70 
" 0,80 
* 1,10 
* 1,20 
° 1,40 
» 1,15 
* 3 , — 
* 1,05 

» 11,50 
» 4,75 
* 2,70 
* 1,75 
° 1,80 

egels en series van deze en andere landen voorradig . 1 
Zendingen beneden ƒ 10, 
Betaling met 

— p o r t extra. 
bestelling of onder rembours 

Giro N o . 344218 ten name van 

Geldersche 
N . van Gelder, Amsterdam. 1 

Postzegelhandel 
Sr.Z. V O O R B V R O W A I . 318 , A I H J S T E R D A M-C. 1 

T e l . 3 2 8 6 9 , P r l v # 716003 

ISRAEL 
ƒ 5,— 
„ 180,— 
„ 1,95 

m. tab, , 

1948 3 t /m 50 m. n r s 1/6 
1948 3 t /m 1000 m. n r s 1/9 compl. 
1948 250 m. Je rusa lem n r 16, me t tab 
1950 Onafhankeli jkh.dag n r s 29/30 m. t ab 
1950 Hebr. Universi tei t n r 31 „ „ 
1950 Nieuwjaar , n r s 32/33 „ „ 
1951 Munten-ser ie n r s 37/42 „ „ 
1952 Munten-ser ie nagekomen 

waa rden (6) „ „ 
1951/52 t ê t e bêche zegels m u n t e n -

serie compl. 
1951 23e Zionistencongres n r 49 
1952 1000 pr. n r 53 
1952 Taba tentoonstel l ing (2 Itp.) „ 
1952 Nieuwjaar serie (4) „ 
1952 Z.O.A. huis Tel Aviv 
1953 Rouwzegels P res . Weizmann 

(2)„ 
1953 70 j a a r immigra t ie (1) „ 
1953 1000 pr . luchtpost 

idem, op I e dag couvert 
1949 Blok n r 1 
1950 Portzegels n r s 6/11 
1953 Nieuwe serie portzegels (9) 
Alles ongebr. Orders minder dan ƒ 10 por to ex t ra . 
Vraagt toezending GRATIS Nieuwsbulletin met 
vele voordelige aanbiedingen van alle landen. 
Zichtzendingen, Albums, catalogi, phil. l e c tuu r en 
boeken, enz. enz. 

D. N. SANTIFORT 
Gr. Kr. Elleboog 14, GRONINGEN 

Giro: 277850. Bank Nederl. Handel Mij.. Groningen 

7,50 
2,25 
1,20 
0,75 

1,75 

4,50 
0,60 
6,25 
3,75 
2,45 
1,50 

0,90 
0,70 
6,25 
6,25 
2,75 
0,95 
3,35 
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IXSiCHRIJVIXG 
Van inbeslaggenomen partijen postzegels, 
w.o.: 
Nederland en Overzeese Gebiedsdelen, alle 
andere landen en exclusieve exemplaren. 
De inschrijving wordt gehouden op 11 Mei 
1953, 's morgens 10 uur, ten Kantore van 
de Districtsgemachtigde voor de Inbeslag
genomen Goederen, Sarphatikade 13 te 
Amsterdam, tel. 33991. 
Kijkdagen 4, 6, 7 en 8 Mei 1953 van 10 tot 
15,30 uur en op 8 Mei 1953 tevens van 
19,30 tot 21 uur. 
Uitvoerige beschrijving der kavelingen, 
voorwaarden en inschrijfformulieren zijn 
verkrijgbaar op aanvraag, en ten Kantore 
op kijkdagen en inschrijvingsdag. 

V. 

ten veel gevraagd terrein 
LANDEN BUITEN EUROPA! 

Onze serie zichtboekjes van de Europese landen 
is nu uitgebreid met een groo t aantal boekjes van 

O V E R Z E E 
t/m 1940 

Vraagt nog heden eens een zending aan. Graag 
m e t opgave van het gewenste land. Referentie 

bijvoegen s.v.p. 

Postzegelhandel G. KEISER & Z O O N N.V. 
Passage 25-27. Den Haag. Giro 4262. Tel. I 1.24.38 

Te koop gev raagd : 
Verzamelingen, partijen massawaar en KILO
WAAR in grote kwantums 

I N T E R N A T I O N A L S T A M P T R A D E A N N E O E V R I E S 
•-tumatrastraat 34; — A M S T E R D A M — Tel . 5579c 

Postzegelverzameling 
van particulier ter overname aangeboden 

Brieven onder No. P 036 Uitgeverij „Planeta" 

J O N O K M A N , 3 5 J A A R , 
reeds jarenlang werkzaam in Postzegel-
handel, zoekt wegens opheffing van huidig 
bedrijf andere werkkring. Prima getuig
schrift, bekend met in- en verkoop en gros 
en en detail enz. 

Brieven onder no. P 037 Uitgeverij Planeta. 

T e koop aangeboden EEN P R A C H T VERZAMELING P O S T 
ZEGELS compleet , meesl gebruikt . 
Nederland 1450 stuks. Neder l . Indie 800 stuks. Curafao 
520 stuks. Suriname 590 stuks. Anti l len 32 stuks . N . -
Gumea 22 stuks. In alle tandingen, typen, k leurver
schillen Zeldzame stukken. 
Cataloguswaarde 1953 f 23.150,— 

Brieven onder N o . P 038, Uitgeverij Planeta. 

Bysondere Overxee Aanbieding 
1 Argentinië 344 postfris . . ƒ 3 ,— 

345 
346 

Australië 87 licht 
Bolivia VI. 19-28 

6,— 
6̂  

gestemp. „ 5,— 
postfr . ,, 6,— 

1 Brazilië blok 2 postfris . . ,, 2,50 
Guatemala blok 1 
Paraguay VI. 39-4. 
Salvador VI 1-5 

postfris „ 4,— 
postfr . . , 1,50 
postfr . ,, 5,— 

Samoa (Engels) 135-139 pfr . „ 6,— 
Uruguay VI. 53 

VI. 54 
Zuid-Afrika Jipex 

Soudan ( E g y p t ) 
VI. 1-3 postfris 
VI. 7a postfris 

! VI. 7a gebruikt 
VI. 20 gebruikt 

I riNE DE e u H R 

1 w ̂  
T 1 1 f 

i ■""" t 
AM S I E R DAM 

gebruikt ,, 7,50 
gebruikt „ 17,50 
blokken 

,, 6,— 

, 3,— 
2,50 

, 2,— 
6,— 

Egypte 
9496 gebruik t . . ƒ 11,— 1 
131-133 
136-139 
141-143 
144 
179-183 
184-186 
184-186 
196-198 
199-201 
202 
203-205 
206-208 
210-212 
235-236 
280 
282-284 
blok 4 
blok 5 
Expres 

postfris . . „ 1,50 
, 2,50 

gebruik t „ 1,50 
„ 1,25 
„ 5,— 

postfris „ 2,50 
gebru ik t „ 2,— 

postfris „ 1,25 
„ 1.50 
„ 4,— 
„ 2,50 
., 2,50 
„ 1,25 
„ 0,80 
,. 2,— 
„ 1,75 
,. 2.50 
„ 2,50 

1-2 „ ,. 3,75 

PO^TZEOEIiHAKJTDEL. 

Tine de Buhr 
N Z. Voorburgwal 347 -
Telefoon 33324 — 

AMSTERDAM 
Giro 566731 
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KLEINE ANNONCES 
Prijs 35 et per mm, beta
ling na toezending factuur. 

TE K O O P G E V R . van verzame
laar Franse, Portugese, Spaanse 
en Italiaanse ko lomen, Zuid-
A m e n k a , Liberia, Borneo, Bri ts-
Indische Roofstaten. Zichtzendin-
gen aan J, v. Dongen, Lienden. 

BOD G E V R A A G D op 10 of 20 st. 
zegels van Hong-Kong Yver t N r . 
158 gebruikt . J. H e n d n k x , S. v. 
Nijdeggenstraat 24, Blerick/Venlo. 

Gevraagd als GELDBELEGGING: 
Massawaar Nederland en Overz 
Geb delen, kantoorpos t en archief-
post. Aanb. ui ts lui tend schnf te l . 
aan G. J. Schuitemaker, Laan v. 
Nieuw Oosc-Indie 10, ' s -Graven-
hage. 

RUILEN 100-1000 N e d . Overz . 
Europa voor hetzelfde aantal ge
heel andere re tour . L D . Tijmons, 
Albrechtskade 143b, Ro t t e rdam. 

Z E N D MIJ 100-500 postzegels van 
uw land, België en Luxemburg en 
ik zend u hetzelfde aantal en ge
lijke kwali tei t van Skandinavie, 
N . Mohch-Petersen, Civiehnge-
nieui , Sondervangsvej 50, Glos t rup , 
Denemarken, 

Te koop aangeb.: V E R Z A M E L I N G 
Hol land en O.G , België en Dui ts
land. Daarvan is ± 80Vo postvers, 
IZVo ongebruikt en Ŝ /o gebruik t . 
Cataloguswaarde 1953 + ƒ 1150. 
Te be\ ragen- J. Hansen, Steeg-
straat 38, Geleen (L.) 

Ruim doubletten N E D E R L A N D 
E N O.G . op . Zendt mancohjst , 
waarna zichtzendine met pnjsopg 
Verder partijtje opgemaakte pak
ketten versch. landen, specificatie 
op aanvraag, H . Lindeman, Jacob 
Catslaan 14, Schiedam. 

A A N G E B O D E N : 3 R . Soekarno 
J 0,75, 25 R . Tempel no. 388 
J 2,—, Sur. 273 ƒ 1,50, Ned . 
Ant . 230 ƒ 5,—, gebru ik t , p r ima . 
Sur. ongebr. no. 30 ƒ 15,—, C u r . 
Luchtp . 53-68 ongebr. ƒ 12,50 + 
poi tokosten. G. J. Krediet , Maas-
kade 63, R ' d a m - C . Giro 202074. 

Te koop N E D . A N T . gebr. no . 
227 J 0,55; 228 ƒ 1,10; Sur. 239 
/ 0,50, 240 ƒ 0,90, 241 ƒ 1,50. 
Boven ƒ 5,— f ianco . T h . Kioes, 
V ' t Santstr . 24, Nijmegen. 

TE K O O P voor Hand . en Verz . 
mijn verz. en Stock Europa , ong. 
1935-40, tegen 45 et . p . 100 Yver t 
fr. N . V. Wijk, Broekhovenweg 
79, T i lburg . 

C U R A 5 A O POSTFRIS . Aangebo
den nrs 120, 2V3 Gld. Herdenk ing 
J 27,50: nr 80, 2V2 Gld. Jubi leum 
ƒ 2 5 , ^ . Postf risse blokken nrs 
178-181, zonder plakkers 1947: 1, 
2V2, 5 en 10 Gld . ƒ 325,—. Aan
vragen nr P 040, ui tg . Planeta . 

Z W I T S E R L A N D - L I E C H T E N -
STEIN. \f elke ^ erzamelaai van 
Zw.-L. wil zijn verz gebied in 
werkelijkheid bewonderen door 
een \acant ie van p l .m. 18-20 da
gen m Juni met mede-phi l . met 
auto , tegen helft der reiskosten, 
(Liefst echtp m. 1.) Brieven on
der N o P 035, Ui tg . Planeta . 

DER B U M M E R A N G ! Licht u m 
o \ e r vele wetenswaardigheden van 
de Philatelie in Duits land en geeft 
bemiddeling tussen postzegelver
zamelaars \ o o r rui l over de ge
hele wereld. Proefnummer gratis . 
Uitgever: G. Hennle in , 22C Mors-
bach/Sieg, Dui ts land. 

J A R E N L A N G T .B . P A T I E N T (in 
S a n ) zou gaaine voor werk en 
afleiding kopen onui tgezochte 
kilowaar Neder land en Buitenl . ä 
f 1,75 per k i lo . P o r t o vergoed. 
Blieven onder N o . P 039, Ui tg . 
Planeta. 
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ROBSON LOWE LTD. LONDEN 
Philatelistische Publicaties 

„THE ENCYCLOPAEDIA OF 
EMPIRE POSTAGE STAMPS" 

,,Het vade-mecum voor de algemene verzamelaar alsook voor de 
specialist. Post-historie, proeven, specimen, blokken, enveloppen, 
afstempelingen enz. enz. in de ruimste zin". 

Deel ï Engeland en Br. Rijk in Europa ƒ 26,75 
Deel II Afrika - 456 pagina's „13,75 
Deel m Azië - 576 pagina's 26,75 

,,Prachtig gebonden standaardwerken" 
SHIP LETTER STAMPS OF LONDON ƒ 3,75 
THE OVERLAND MAIL „ 16,50 
THE STAMPS OF INDIA, pracht werk!! „ 28,50 
INDIA used abroad 14,50 
INDIA used m BURMA „ 7,— 
MASTERPIECES OF ENGRAVING , 13,75 
GUIDE LINES TO THE PENNY BLACK, BET werk 
voor hen die de 1 penny 1840 willen bestuderen , 16,50 
POSTAGE STAMPS OF GREAT BRITAIN 13,75 
THE CHANNEL ISLANDS 6,— 

Importeurs voor Nederland: 
Sutherlands Boeken Import — Den Haag — Postbus 430 

Algemene aanbiedingen; 
YVERT 
wereld 1953 ƒ 28,30 
Deel I: ƒ 3,—; deel II: ƒ 11,—; deel III: ƒ 14,30 
ZUMSTEIN 
Europa 1953 ƒ 14,75, Zwitserl./Liecht ƒ 1,20 

JUNIOR CATALOGUS NEDERLAND & OVERZ. 
GEBIEDEN, officiële Handelaarscat. 1953, juist 
verschenen, toezending na overmaking van 

f 1,35 op giro 77077. 

WIJ RUIMEN OP tegen sterk verlaagde prijzen: 
Silombra 1950, Franse Luchtp. catalogus 

gehele wereld, gebonden ƒ 3,75 
Sanabria 1950, Amerikaanse Luchtp. cat. 

gehele wereld, gebonden 9,75 
Franse Cat. „Timbres et Sport" geh. wereld.. „ 4,25 
Franse Cat. Autriche, Zwitserl., Liechtenstein.. „ 1,90 
Franse Cat. Art. Rehgieux et timbres poste . . „ 1,90 

K I N G GEORGE V I , 1952 editie, 
uitgave Commonw. Stamp Company, gebonden 
in Tinnen band, kunstdrukpapier, vele afwijkingen 
en tekeningen, rijk geïllustreerd NU „ 3,25 

GIBBONS C A T A L O G I , laatste edities 
deel I British Empire 1953 ƒ10,75 
King George VI 1953 editie 2,75 
Gehele wereld 1953 „Simplified" ,12,25 

PRINET CATALOGI 1953 
verschenen zijn: BELGIË, DUITSLAND en 
FRANKRIJK, per stuk „ 1,75 

SCOTT catalogi 1953, levering uit voorraad: 
delen I, lï en USA Speciaal Catalogus. 

SCOTT 1953, juist verschenen 
USA CATALOGUS, alléén Ver. Staten 4,75 

Wij verzoigen abonnementen op: BULLETIN MENSUEL, 
ECHO DE LA TIMBROLOGIE, BERNER BRIEFMARKEN 
ZEITUNG. 

Porto extra. 

üüJTHEBIiAHrD'S B O E K E N I M P O U T 
Postbus 430 - 's-Gravenhage - Telefoon 72.23.69 - Giro 77077 

Alvorens massagoed van Nederland en 
Koloniën en kilowaar van Nederland te 
verkopen, raadpleegt U my, ik ben altijd 
koper tegen de allerhoogste prijzen. Ook se
ries Nederland en Koloniën gezocht in grote 
kwantums, b.v. alle Kind-series, Zeehelden, 
Volksdienst enz. 
S.v.p. geen aanbiedingen van partijen met 
een handelswaarde van minder dan ƒ 25,00. 
Ik geef geen inkoopslijsten uit, maar Uw 
aanbiedingen worden omgaand behandeld. 
Ook massagoed van buitenland, zelfs de 
goedkoopste soorten tot de allergrootste 
hoeveelheden welkom. 

A. J. »E 1¥IT 
Albrecbt I»ilrerstr. 4, Amsterdam-Z. - Telpt. 713489 

OPSPORING VERZOCHT 
van verzameling Aantekenstrookjes, 

vermoedelijk in 'rode lm. krokodil 

klemband. Deel 

■ ♦ 

K t /m Z. 

Inl. Secr. Ned. Ver. van Postst. en Postst.verz. 
Ant. Helnslusstraat 3 I  Den Haag 

Calé-Reslaurant „ C A N T E R B U R Y " mr. j . paymans 
Parkweg 2  Voorburg (ZJ1.) 
Td. 779722 

t/o het rondpunt van de verkeerswegerj _ i ■ , 
tjerenommeerde keuken 

DEN HAAG  UTRECHT  LEIDEN Matige prijzen  Geiellis terr« 
ROTTERDAM  AMSTERDAM Parkeergelegenheid 

Bij 't rondpunt dezer wegen m V Westen 
Vertoeft en eet U 't allerbeste f 

P I E T E R S POSTZf:Oi:i,HA9r]>Kl4 
Van Welderenstraat 27  Nijmegen  Telefoon 24668 
Alle philatelistische benodigdheden De zaak voor de 
Oost en ZuidNederlandse verzamelaar. 
V E I L E N Als U uw bezit wilt laten veilen, geven 

wi] U gaarne gratis advies. 

Poatsegelhandel Hollandia 
Denneweg 182, den Haag 

Voordelige aanbieding Indonesië 
Tempels hoge waarden: 10 Rep ƒ 1,— 
2 Rup ƒ 0,40 25 „ 2,— 
3 „ ,, 0,60 alles gebruikt. 

Slytery-wynhandel J. W. JONKER 
Prinsengracht 598 - telef. 30523 - Amsterdam 

Ook goede wijn behoeft niet duur te zijn 
Advocaat p. fles ƒ 3,50 
Franse Landwljn ,, ,, 1,50 
'49 Petit Bourgogne ,, „ 2,85 

Vraagt onze wijn prijscourant 

FA. L. B O O M S M A & Z O O N 
Nassaukade 118-119 - Tel. 82521 en 85421 - Amsterdam 

MAKELAARS EN BOUWKUNDIGEN 
ADMINISTRATIE EN ONDERHOUD VAN 

HUIZEN —• EXPERTS 


