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Verscbijnf de vijftiende van ifdere maand 

J\a 5 J€Êar Msraël een terwgbiik op de eerste pastsegiets 
door J. C. Schäfer 

In het Oude Testament lezen wij in het boek Eze-
chiël: „Aldus spreekt de Heere: Ik zal U vergaderen 
uit de volken en zal U verzamelen uit de landen, waar
heen gij verstrooid zijt en zal U het land van Israël 
geven, daarin zullen zij komen". 

Deze profetie werd m.i. bewaarheid op de 14e Mei 
1948 bij de onafhankelijkheidsverklaring van de staat 
Israël en het einde van het Britse mandaat over Pa
lestina. In de onafhankelijkheidsverklaring van de 
nieuwe staat lezen wij o.a.: 

„Het land van Israël was de geboorteplaats van het 
Joodse volk. Hier werd hun geestelijke, religieuze en 
nationale persoonlijkheid gevormd, hier verwierven 
zij onafhankelijkheid en schiepen een cultuur van na
tionale en internationale betekenis. Hier schreven zij 
de Bijbel en boden deze de wereld aan. Verbannen uit 
Palestina, bleef het Joodse volk trouw aan dit land, 
overal ter wereld waar het zich had verspreid. In de 
afgelopen tientallen jaren keerden zij in menigten te
rug, ontgonnen de wildernis, deden hun taal herleven, 
bouwden steden en dorpen en vestigden een krach
tige, steeds toenemende gemeenschap met een eigen 
economisch en cultureel leven. Zij streefden naar vrede, 
maar waren bereid zich te verdedigen. 

Daarom zijn wij, leden van de raad van het volk, 
vertegenwoordigers van de Hebreeuwse bevolking en 
de Zionistische beweging, bijeengekomen op de dag 
van het beëindigen van het Britse mandaat over Erets-
Jisraël en krachtens ons natuurlijke en historische 
recht en op grond van het besluit van de Assemblee 
van de Verenigde Naties kondigen wij hierbij de op
richting af van de Joodse staat in Erets-Jisraël, dat is 
de staat Israël. Wij stellen vast, dat vanaf de beëindi
ging van het mandaat, vannacht, de avond van Shab-
bath, 6 Ijar 5708 - 15 Mei 1948, de raad van het volk 
zal fungeren als voorlopige regering van de Joodse 
staat, die Israel genoemd zal worden.'' 

Wereldoorlog II, met zijn verschrikkelijke gebeur
tenissen voor de Joden in Europa, had tot gevolg dat 
ook na de val van Duitsland velen Europa trachtten te 
ontvluchten om een toevlucht te zoeken in Palestina. 
Aan de meesten werd echter door de mandataris En
geland de toegang geweigerd. De gebeurtenissen met 
de illegale schepen met Joden uit de gehele wereld, 
welke schepen werden opgebracht naar Cyprus, lig
gen ons allen nog goed in het geheugen. 

Aan Engeland was in 1920 door de oude Volkenbond 
het mandaat over Palestina opgedragen. Op 29 No
vember 1947 besloot men in de UNO tot verdeling van 
Palestina en beëindiging van het Engelse mandaat. 
Grote vreugde bij vele Joden over heel dè wereld, on
danks het betrekkelijk kleine gebied dat hen werd 
toegewezen. Aldus ontstond de republiek Israël, met 
een grondgebied van ruim 20.000 km*, dus ongeveer 
«/lo van Nederland, met een bevolking van ca. 1% 
millioen zielen. Hoofdstad: Jeruzalem. 

Tot zover iets van de staatkundige geschiedenis van 
het ontstaan, nu juist 5 jaar geleden, van Israël. Wat 
ons postzegelverzamelaars uiteraard het meest inte
resseert is, wat wij uit de zegels en stempels kunnen 
zien van deze ontwikkeling en hier worden wij niet 
teleurgesteld, want inderdaad zijn deze dagen van Mei 
1948 ook uit philatelistisch oogpunt zeer interessant en 
de zegels en poststukken uit die dagen vormen zeker 
het belangwekkendste deel van een collecte Israël. 

Volgens de plannen zouden de Britse mandaatspost
kantoren op 5 Mei sluiten, om dan 15 Mei door de 
Joodse autoriteiten te worden heropend, terwijl de kan
toren in de vier voornaamste plaatsen: Jeruzalem, 
Haifa, Tel-Aviv en Jaffa tot vlak voor de overname 
zouden blijven functionneren. Begin April echter begon
nen de Britten het land reeds te verlaten en al heel 
spoedig raakte de postdienst in een chaotische toe
stand, zodat, om het postverkeer niet geheel te laten 
vastlopen, de Joodse organisaties reeds veel eerder, 
dan waarop was gerekend, moesten bijspringen, zij 
het dan ook op half-officiële basis. 

Een van de grote moeilijkheden was echter, dat men 
er met de aanmaak en distributie van postzegels op 
had gerekend, deze eerst op 15 Mei te zullen nodig 
hebben en zodoende zat men voor het feit nog geen 
postzegels beschikbaar te hebben. 

Sinds 1902 echter waren door het Joodse Nationale 
Fonds — Keren Kayemeth Lelsrael (KKL) sluitze-
gels uitgegeven met verschillende afbeeldingen en in 
verschillende waarden, met de bedoeling gelden bij
een te brengen voor de aankoop van grond als eeuwig
durend bezit van het Joodse volk. Deze zegeltjes, die 
een waarde hadden van enkele centen tot ca. 1 gulden, 
vertoonden als regel beelden uit de geschiedenis der 
Zionistische beweging en van haar voorvechters, doch 
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hadden natuurlijk geen enkele postale waarde of be
tekenis. Toen nu echter in de April-dagen de zaak 
dreigde vast te lopen ging men, waar niets beters be
schikbaar was, deze zegels gebruiken voor het fran
keren van brieven, de eerste dagen zonder enig ken
teken, doch al spoedig bepaalde de „Minhelet Ha'am", 
de voorlopige nationale regering, dat deze zegels zou
den worden voorzien van de opdruk in het Hebreeuws 
van het woord Doar = Post, waardoor zij dus wer
den tot officiële, zij het dan ook voorlopige POST-
zegels, die geldig werden verklaard van 2—22 Mei 1948. 
Ook enkele weken daarna werden echter nog wel bij 
wijze van uitzondering op deze wijze gefrankeerde 
brieven doorgelaten, terwijl in de week van 15—22 
Mei gemengde frankering voorkwam, dwz. deze JNF-
zegels tezamen met de op 15 Mei verschenen eerste 
normale postzegels. (Afb. 1 en 2). 

De postkantoren in Tel-Aviv en Haifa werden- belast 
met het doen opdrukken en distribueren der zegels en 
aangezien er natuurlijk geen lijd en gelegenheid was 
dit opdrukken machinaal te doen geschieden, werden 
hiertoe handstempels met het woord Doar gebruikt. Er 
was een grote vraag naar deze zegels (natuurlijk ook 
al, omdat dit de eerste postzegels waren van de Joodse 
natie) en het was moeilijk voor de postkantoren om 
aan de vraag te voldoen. Het opdrukken toch moest 
geschieden door kinderen onder de 14 jaar. Toen nl. de 
Britse troepen aan de ene zijde, via Haifa, het land ver
lieten, vielen van verschillende zijden zeven Arabische 
staten, t.w. Egypte, Irak, Syrië, Transjordanië, Jemen, 
Saoudi Arable en Libanon het land binnen, waardoor 
iedere Joodse man of vrouw boven de 14 jaar op de 
een of andere manier was ingeschakeld in het leger of 
de nationale verdediging. Dit verklaart gemakkelijk 
het slordige karakter van de opdrukken, alsook het 
voorkomen van halve en dubbele opdrukken. Jeruza
lem was geheel afgesneden van het overige deel der 
staat en gebruikte eigen zegels. 

De oorlog was dus in deze dagen in volle gang en de 
verbindingen waren moeilijk. De postverbinding bleek 
echter vrij betrouwbaar en zo kon men dan ook dikwijls 
rijen mensen aan de postkantoren vinden voor de aan
koop van één of enkele zegels. Men had echter wel iets 
anders te doen dan in deze zegels te gaan speculeren en 
waar bovendien slechts enkele zegels per persoon wer
den verkocht, is werkelijk een groot deel gekocht voor 
normaal postaal gebruik. Gezien echter de korte loop
tijd van ca. 3 weken en de oorlogstoestand, waardoor 
vrijwel alle gebruikte zegels weer verloren gingen, zijn 
vele van deze zegels, vooral op echt gelopen brieven, 
vrij zeldzaam. 

In totaal werden ongeveer 175 verschillende JNF-
zegels van opdruk voorzien, in waarden lopende van 1 
tot 100 millièmes, waaronder ca. 50 verschillende van 
10 mill. Het was heel gewoon, indien een postkantoor 
's morgens om 9 uur begon met de verkoop van groene 
en rode 10 mill, zegels, de voorraad hiervan om 10 uur 
op was, een telefoontje aan het JNF tot resultaat had 
dat nu blauwe en bruine 10 mill, zegels werden be
zorgd en men dus om half elf deze kleuren ontving, 
die dan om 12 uur weer op waren, enz. Al wat het 
JNP maar aan zegels had, werd gebruikt. De post
stempels, die in het gehele land werden gebruikt, be
stonden uit een dubbele cirkel, met daartussen het 
woord Doar en de naam vam het postkantoor (plaats
naam) en in het midden van de binnencirkel de woor
den ,,Minhelet Ha'am" ( = nationale regering van het 
volk), alles in het Hebreeuws. (Afb. 3). Enkele plaat
sen bleven echter ook nog wel de mandaatstempels 
met Engelse tekst, die waren achtergebleven, gebrui
ken. 

Afb. 3. Stempel van de „Minhelet Ha'am" met plaatsnaam 
Qiryat Hayim. 

De Haifa-opdruk vertoont het woord „DOAR" in een 
cirkel, 17% mm diameter, in zwarte inkt (afb. 4). Het 
aantal op deze wijze overdrukte zegels wordt geschat 
op 80.000. De Tel-Aviv-opdruk bestaat uit het woord 
„DOAR" in paarse inkt (afb. 5). De hoeveelheid hier 
overdrukte zegels wordt geschat op ca. 2i/è milUoen, 
zodat men komt aan een totaal van ongeveer 2,6 mil-
lioen zegels met opdruk. Een klein deel in Tel-Aviv 
kreeg een rode opdruk (men spreekt van 1 op de 1000 
zegels, hoewel de catalogusprijs doet vermoeden dat 
de rode opdruk toch wel wat veelvuldiger is voorgeko
men. In elk geval is deze rode opdruk zeer schaars). 

Afb. 4. De Haifa-opdruk. 

Afb. 5. De Tel-Aviv-opdruk. 

In Jeruzalem werden een drietal verschillende op
drukken gebruikt, hier echter overdrukt in plaats van 
gestempeld, en wel met het woord ,,DOAR" en een 
waarde-aanduiding. Aangezien in Jeruzalem het hoofd
kantoor van het JNF gevestigd was, had men hier 
voldoende zegels beschikbaar en men behoefde hier dan 
ook slechts drie verschillende zegels te gebruiken. 

De zegels met de Haifa-opdruk werden alleen ge
bruikt in deze plaats en in het noordelijke deel van het 
land, zegels met de Tel-Aviv-opdruk werden door het 
gehele land gebruikt, met uitzondering van Jeruzalem. 
De opdruk-zegels van deze laatste plaats waren geldig 
van 9 Mei tot eind Juli 1948. Naast de reeds genoemde 
zegels zijn nog enkele plaatselijke uitgiften bekend. 

Eén van deze interessante uitgiften is die van Rishon 
le Zion, een plaatsje ongeveer 20 km ten zuiden van 
Tel-Aviv, dat op 5 April 1948 een 40 mill, zegel uitgaf 
ter voldoening van het porto op expresse-brieven naar 
en van Tel-Aviv. De groeiende onzekerheid langs de 
weg^n was de oorzaak dat dit zegel nodig werd. Ma41 
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verzonden op de normale wijze had, hoe kan het an
ders, dikwijls grote vertraging of ging in de krijgs-
handelingen geheel verloren. Het bedoelde zegel nu gaf 
recht op vervoer van het poststuk per pantserwagen 
en deze dienst reed eenmaal per dag in beide richtin
gen. Het zegel vertoont een pantserwagen en een Jood
se soldaat. 

Zoals in het begin van dit opstel vermeld, werd de 
staat Israël geproclameerd op 14 Mei 1948 en de eerste 
zegels verschenen op 16 Mei. Waar echter eerst bij de-
onafhankelijkheidsverklaring de naam van de ni^jBve 
Staat werd bepaald en men natuurlijk reeds eerder met 
het drukken der zegels had moeten beginnen, dragen 
deze zegels nog niet de landsnaam Israël, maar in 
plaats hiervan het Inschrift „Doar Ivri" ( = Hebreeuw
se post) in het Hebreeuws en Arabisch. Deze zegels 
beelden oude Joodse munten uit de tijd van de beide on-
afhajikelijkheidsoorlogen tegen de Romeinen (66—70 en 
132—135 n. Ohr.) af en werden gedrukt in vellen van 
100 (10 X 10) zegels. Aan elk der zegels van de on
derste rij vindt men, door normale perforatie daarvan 
gescheiden, een eianhangsel, waarop in het Hebreeuws 
een beschrflving van de afgebeelde munt. Dit soort 
aanhangsels komt men tegen bij vrijwel alle nadien 
verschenen zegels van Israël. Zij dragen dan een me
dedeling over de betr. zegel, ook soms een toepasse
lijke spreuk of afbeelding. 

Als gevolg van gebrek aan tijd en behoorlijke druk
kerij-machines, zoals deze tegenwoordig bij de postze-
gelvervaardiging worden gebruikt, en moeilijkheden bij 
de aanschaffing van papier en andere materialen, ver
toont deze eerste emissie een grote variatie in kleuren, 
papiersoorten en perforaties. Bekend zijn o.a. de tan-

Op 14 Mei 1948 werd de onafhankelijke staat Israël 
uitgeroepen, waardoor de geschiedenis van het Joodse 
volk tot een keerpunt kwam, waarvan de gevolgen nog 
niet zijn te overzien. 

Ahasverus, de rusteloos zwervende Jood, sinds vele 
eeuwen in de diaspora levende, had eindelijk een te
huis gevonden; er was een einde aan zijn ballingschap, 
waarin hij veel van vervolgingen te verduren had, ge
komen. 

Hij kreeg tot gebied toegewezen een landstreek, waar 
reeds sinds eeuwen Arabieren geheerst hadden en dat 
van 1917 af onder Brits mandaat stond; met vele reli
gieuze banden was het Joodse volk aan dit gedeelte 
van Palestina verbonden. 

De Engelse autoriteiten lieten een grote chaos achter 
op postaal gebied door alle aanwezige postzegels te 
vernietigen, postkantoren te sluiten en door het ophef
fen van postverbindingen met binnen- en buitenland. 

Er waren geen ervaren drukkers aanwezig; er was 
geen goede technische uitrusting, geen geschikt papier 
en geen goede inkt voorradig. 

De Joodse Raad nam onmiddellijk stappen en richtte 
een post- en telegraph-departement op. 

Op 25 April 1948 werd een circulaire uitgegeven, 
waarin alle employés van postkantoren in de Joodse 
gebieden verzocht werden op hun posten te blijven en 
de verbindingen zoveel" mogelijk in stand zien te hou
den. 

dingen 10, 10%, 11 en 10 X H, alsmede doorstoken, 
verder wit en grijs papier. Door het aanbrengen van 
de opdruk ,,Dmei Doar" werden deze zegels ook bruik
baar gemaakt als portzegels (28.5.1948). 

De eerste gelegenheidszegels verschenen op 26 Sep
tember 1948, ter gelegenheid van het Joodse Nieuw
jaar 5709. Bij de eerste verjaardag van de nieuwe 
staat werd een nationale postzegeltentoonstelling ge
houden en werd een blokje uitgegeven. In 1950 werd 
Israël toegelaten als lid van de wereld-postvereniging 
en ook dit was aanleiding tot een tweetal herinne
ringszegels, met de afbeelding van een hert, het post-
symbool van Israël, dat in de oude Bijbelverhalen wel 
wordt aangeduid als het „hertenland". In hetzelfde 
jaar zien wij ook de uitgave van een serie luchtpostze
gels, met afbeeldingen van vogels, ontleend aan beel
den, mozaïeken en vloeren uit oude synagogen en tem
pels uit de tijden vóór onze jaartelling, gevonden bij 
opgravingen. 

Al met al vormen de zegels dezer Joodse staat, waar
van tot heden ongeveer een honderd verschillende zijn 
uitgegeven, een interessant verzamelgebied, zowel voor 
de specialist, de verzamelaar van historische uitgiften, 
de beeldphilatelist, alsook de algemene verzamelaar. 
Nu, waar nog materiaal uit de eerste jaren te vin
den is, is de juiste tijd om een collectie Israël te gaan 
aanleggen; over enige tijd zal het wel zeer moeilijk 
worden bijv. nog JNP-zegels op brief of iets dergelijks 
te vinden. 

Gegevens voor dit opstel o.a. ontleend aan 
artikelen in „Stamps" en „Stamp Collecting". 

Vervanging van de Palestina-zegels was nodig en tot 
3 Mei 1948 waren verschillende vroeger uitgegeven 
propagandazegels in omloop (waarvan er in het voor
gaand artikel enkele zijn afgebeeld). 

Deze interim-periode is een rijk gebied voor verza
melaars, maar men moet op zijn hoede zijn voor tal
rijke vervalsingen. 

In het geïsoleerde Jeruzalem gaf men op 9 Mei 1948 
een serie van 3 zegels uit, waarop de kaart van Pales
tine stond afgebeeld met er op aangegeven de grenzen 
van de Joodse staat, zoals deze door de UNO waren 
vastgesteld. 

Het Franse consulaat organiseerde zijn eigen post
dienst. Een oude wet uit 1781 geeft een Frans consul 
het recht om in tijden van nood speciale zegels uit te 
geven voor de frankering van brieven van Franse bur
gers in Jeruzalem. 

Er werden 3 Franse zegels van een overdruk „Jeru
zalem" voorzien, terwijl een eigen poststempel werd 
gebruikt, nl.: een zgn. Consulaire-gratis-zegel, dat van 
twee verschillende opdrukken werd voorzien, nl. „Je-
rusalem/Postes frangaises/6 Frs" en „Jerusalem/Pos-
tes frangaises/10 Frs"; een zgn. Consulair-zegel „Agen-
ces Consulaires" met opdruk in blauw „Jerusalem/Pos-
tes fran5aises/20 millièmes", en het 6 fr.-zegel Marianna 
(van Gaudon) met de opdruk „Jerusalem/20 millièmes". 

Aan deze interim-periode kwam een einde, toen op 
16 Mei 1948 de eerste Joodse zegels verschenen. 

5 gaar Msrgtët en sijn aegets 
door F. de Stoppelaar 
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Men had de voorbe-
reidselen haastig moeten 
treffen en gebruik moe
ten maken van toevallig 
aanwezige papiervoorra-
den en perforeermachi-
nes. De platen moesten 
verscheidene malen ver
nieuwd en verbeterd 
worden, zodat hier een 

rijk gebied van variëteiten is ontstaan: verschillende 
papiersoorten, verschillende perforaties (10, 10%, 
10 : 11 en roltanding), ontbreken van perforaties of 
dubbele perforaties, plaatfouten, drukvariëteiten en 
drukfouten. 

Men wist op het moment van het drukken nog niet 
hoe de nieuwe Joodse staat zou heten, zodat men in het 
Hebreeuws en Arabisch (de 2 officiële talen van de 
staat) „Doar Ivri" op d* postzegels vermeldde, hetgeen 
betekent „Hebreeuwse of Joodse post". 

Merkwaardigerwijze vertonen de zegels alleen een 
cijfer maar geven geen muntsoort aan. 

De munteenheid is het Israëlische pond sterling, on
derverdeeld in 1000 prutot (of mils). 

Men beeldde op de postzegels oude Joodse munten 
af, die afkomstig waren uit een tijd, ongeveer 1800— 
2000 jaren terug, waarin ook het Joodse volk een vrij
heidsstrijd tegen zijn overheersers, de Romeinen, 
streed. 

Op 3 zegels treft men de zgn. zilveren sikkel aan, 
een in die tijd beroemde munt; de overige vertonen 
bronzen munten. 

De afbeeldingen op de munten zijn symbolen van 
religieuze aard: palm (3), blad van een wijnstok (5), 
amphora (10), druiventros (15), heilige bokaal, front 
van een synagoge (50); de zegels met de waarden 250, 
500 en 1000 tonen ook de keerzijde van de munt, waar 
een stengel met drie granaatappelen is te zien. 

Reeds spoedig verschenen er vervalsingen van de 
drie hoogste waarden dezer serie. De valse zegels ver
schillen van de oorspronkelijke zegels doordat ze klei
ner zijn; de afmetingen der valse zegels zijn: 250 pr.: 
24 X 36 mm; 500 pr.: 24 X 38 mm; 1000 pr.: 25 X 38 
mm. 

De vervalsingen zijn zeer eenvoudig te herkennen 
wanneer ze tezamen op een first-day-cover voorko
men. Een dergelijke enveloppe is nl. nooit verschenen 
met deze 3 waarden; wel een enveloppe met de gehele 
serie en een met de 6 laagste waarden. 

De staat gebruikte dezelfde zegels ook door middel 
van een opdruk „Dme Doar" als dienstzegels; perfo
ratie 11. 

In September 1948 volgde een nieuwe serie zegels, 
waarbij zorgvuldig gelet werd op het gebruiken van 
één soort papier, sterke en zelfde kleuren, regelmatige 
perforatie, nauwkeurig en.zorgvuldig drukken en een ' 
nauwgezet onderzoek vóór het doorgeven naar de 
postkantoren. 

Alleen kleine plaat- en drukfouten bleven zo nog 
bestaan. 

De serie in September 1948 uitgekomen, was een no
vum op philatelistisch gebied. Men kan ze het best 
betitelen als de Joodse Nieuwjaar zegels. 

Men vierde voor het eerst weer sinds eeuwen het 
Joodse Nieuwjaar in een eigen staat. Men telde op 26 
September het Joodse Nieuwjaar 5709. 

Het was een fraaie serie, bestaande uit 5 zegels, 
waarop afgebeeld staat de „vliegende boden" uit de 
tijd van de Koningen van Judaea. Er staat op vermeld: 
„Vrolijke feestdagen" met het jaartal 5709. De naam 

Israël komt nu voor het eerst in drie talen op post
zegels voor. 

In het jaar 1949 zagen verscheidene zegels en series 
het daglicht: een Jeruzalemzegel, een zegel met de 
Joodse vlag, een ongeperforeerd bloc, een herdenkings
zegel van de eerste Joodse kolonie, nieuwjaarszegel, 
een nieuwe serie met oude munten en een port-serie. 

Een aardige plaatfout bestaat er van de zegels, die 
de Joodse Nationale vlag voorstelt. Men treft nl. in 
plaats van het woord Israël, dat rechts boven staat, de 
naam Israel aan. 

De 2e serie Nieuwjaarszegels toont het nationale em
bleem, het wapenschild van Israël: een tempelluchter, 
omgeven door 2 olijftakken, waartussen de naam Israël 
staat. 

Elk van de drie zegels is gewijd aan militaire onder
delen: de luchtmacht (5 pr.), de vloot (10 pr.) en het le
ger (35 pr.). 

In de jaren 1950, 1951 en 1952 verschijnen vlot na 
elkaar verschillende series, o.a. U.P.U.zegels, lucht
postzegels. 

De muntzegels worden vervangen door definitieve 
muntzegels; er bleek evenwel een iout in het rand
schrift — dat de tyd aangaf waarin deze munten cir
culeerden — gemaakt te zijn. Op de eerste serie staat 
„Ie vrijheidsstrijd (3, 5, 10 pr.) en „2e vrijheidsstrijd" 
(15, 30, 50 pr.). 

Deze inscipties werden vervangen door „oorlog van 
de 2e tempel" respectievelijk „oorlog van Bar Kochba". 

Zowel van de muntzegels (5 en 10 pr.) als van de 
U.P.U.-zegels verschenen een tête-bêche-uitgave. 

Naast de gewone postale uitgaven verschenen er tal
loze first-day-covers, speciale enveloppen, bijzondere 
stempels, zgn. representatie-bladen (om een nieuwe 
serie aan autoriteiten te kunnen aanbieden), briefkaar
ten en enveloppen met ingedrukte zegels. 

Het aantal vervalsingen neemt ook toe; er zijn veel 
ongeperforeerde zegels in omloop, die met behulp van 
de originele platen zijn gedrukt, maar op verkeerd pa
pier: het papier maakt een krijtachtige indruk, is dik
ker en witter dan het originele papier. Men zij dus op 
zijn hoede! 

Overziet men de postale uitgiften van de staat Israël 
in de jaren 1948-1952, dan mag men van een aanwinst 
op philatelistisch gebied spreken. 

De zegels zijn meestal fraai van kleur en tekening en 
origineel. Ze ademen een bepaalde sfeer uit, die men 
af en toe speciaal Joods mag noemen. 

De staat Israël maakt echter rijk gebruik van de phi
latelistische mogelijkheden en heeft in deze korte 
spanne tijds reeds zeer veel zegels het licht laten zien, 
die vergezeld gaan door talloze first-day-covers, bij
zondere stempel?, vignets, e.d. 

De staat Israël hoede zich er voor dezelfde weg op 
te gaan als Monaco e.d.! 

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 
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NEDERLAND 
FRANKEERZEGELS VAN HOGE WAARDEN. 
Dienstorder H 330 d.d. 22 April 1953 bepaalt: 
Opheffing beperkende bepalingen t.a.v. de verkoop 
van frankeerzegels van hoge waarden. 

1. De beperkende bepalingen ten aanzien van de 
verkoop van ongestempelde, voor de frankering gel
dige frankeerzegels van Nederland van de waarden 
van ƒ 2,50 en hoger zijn opgeheven. 

2. In verband hiermede zijn de ongestempelde 
frankeerzegels van ƒ 2,50, ƒ 5.—, ƒ 10.— en de lucht
postzegels van ƒ 15.— en ƒ 25.— met ingang van heden 
normaal voor het publiek verkrijgbaar. De aandacht 
wordt er op gevestigd, dat de luchtpostzegels van ƒ 15 
en ƒ 25 uitsluitend mogen worden gebezigd voor de 
frankering van luchtpostzendingen. De legger voor het 
noteren van het verbruik van frankeerzegels van ƒ 15 
en ƒ 25 en het model P 99 komen te vervallen. 

3. De met de navolgende philatelisten-verenigingen 
getroffen regelingen betreffende de verstrekking van 
bovengenoemde frankeerzegels worden wegens het op
heffen der beperkingen ingetrokken: 
a. de Vereniging van postzegelverzamelaars „Fries

land" te Leeuwarden; 
b. de Postzegelvereniging „Contact schept Kracht" te 

Bennebroek; 
c. de Zeister Philatelisten-vereniging te Zeist; 
d. de philatelisten-verenigingen, welke zijn aangeslo

ten bij de Nederlandsche Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverzamelaars. 

4. De aandacht wordt er v.z.n. op gevestigd, dat de 
bepalingen betreffende de uitvoer van postzegels op 
grond van de terzake bestaande deviezenbepalingen 
(vgl. do 140/1953) ongewijzigd van kracht blijven. 

POSTZEGELRUIL MET HET BUITENLAND. 
NEDERLANDSCHE STAATSCOURANT 

VAN 5 MEI 1953. 
MINISTERIE VAN FINANCIËN. 

DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. 
Amsterdam 

Kantoor Deviezenvergunningen 
ALGEMENE VERGUNNING No. PZ 3935869 terzake 

van het in- en uitvoeren van postzegels door ingezete
nen. 

Gelet op het bepaalde in het Deviezenbesluit 1945, 
verlenen wij mits deze aan ingezetenen een 

ALGEMENE VERGUNNING (No. PZ 3935869) 
tot het uit- c.q. invoeren van postzegels: 
A. bij persoonlijke grensoverschrijding tot een waarde 

van ƒ 25,—; 
B. door middel van briefpost, anders dan pakketpost; 

1. als geschenk tot een waarde van ƒ 25,—; 
2. terzake van normale ruil tot een waarde van 

ƒ 200,- . 
Deze vergunning wordt voor onbepaalde tijd ver

leend. Zij kan te allen tijde worden gewijzigd, aange
vuld of ingetrokken. 

N.B. Voor het berekenen van hogergenoemde waar
den dient men zich ten aanzien van ongebruikte cour-
serende postzegels te baseren op de nominale waarde, 
ten aanzien van alle andere postzegels op de Neder
landse winkelverkoopsprijzen. 

De Nederlandsche Bank N.V. 

Dienstorder H. 351 van 28 April 1953 van de P.T.T. 
meldt het volgende: 
mt- c.q. invoer van postzegels. 

1. Met ingang van 4 Mei 1953 wordt door de Ne
derlandsche Bank kantoor Deviezenvergunningen te 
Amsterdam aan de ingezetenen hier te lande een 
Algemene Vergunning (nr PZ 3935869) verleend tot het 
uit- c.q. invoeren van postzegels. 

2. Ingevolge deze Algemene Vergunning, welke 
voor onbepaalde tijd wordt verleend, doch te allen 
tijde kan worden gewijzigd, aangevuld of ingetrokken, 
is het toegestaan postzegels per briefpost uit- c q in 
te voeren: 
a. als geschenk tot een waarde van ƒ 25,—; 
b. terzake van normale ruil tot een waarde van 

ƒ 200,—. 
3. Brieven, welke krachtens vorenbedoelde vergun

ning ter verzending worden aangeboden, behoren 
links boven het adres te zijn voorzien van de aan
duiding „Algemene vergunning Pz 3935869". 

4. Open aanbieding van brieven inhoudende postze
gels als vorenbedoeld blijft vereist. Een afzonder
lijke vergunning behoeft niet te worden gevorderd. 
Op de waarde van de ingesloten postzegels behoeft 
geen controle te worden uitgeoefend. 

KOERSENDE ZEGELS UITGIFTE 1940/50 
KONINGIN JULIANA. 

Enkele waarden (o.m. de 6 en 50 cent) verschijnen 
de laatste tijd in opmerkelijk donkerder kleuren in 
vergelijking met die van de oudere oplagen. Hetzelfde 
hebben wij opgemerkt bij de kleur van het wa
tersnoodzegel. Het is daarom niet onmogelijk, dat bin
nenkort de 10 cent ook in een iets donkerder kleur zal 
verschijnen. J. EIJGENRAAM. 

STEMPELS 

^ . .HAGf ,^^^ 

NEDERLAND. 
Gelegehheidsstempels. 

Het hierbij afgebeelde 
stempel diende ter afstem
peling van de Zomerzegels, 
die op de verplichte 1ste 
dag-couverten dd. 1 Mei jl. 
op enig Nederlands post
kantoor ter verzending aan
geboden werden. Alle derge
lijke couverten werden, zo
als gebruikelijk, naar 's-Gra-
venhage opgezonden en 

daar door de Philatelistische Dienst afgestempeld. 

Machinestempels. 

< 14IV182 
j_1953 j 

IS ADRES DOOR AFZEVJDERi 
JULST EN VOLLEDIG! 

LICHT DEZE DAVl IN ! ' 

Amsterdam en Rotterdam CS. namen op 1 April jl. 
een geheel nieuwe vlag in gebruik: „Is adres door af
zender juist en volledig vermeld?. . . . " (zie afbeelding), 
terwijl Amsterdam CS. en 's-Gravenhage, beide op 16 
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April benevens Rotterdam CS. op 20 April eveneens 
een nieuwe vlag „100 Jaar Jeugdwerk '' (mede af
gebeeld) in dienst stelden. 

r ^ E A T l 1853X^—7/1953. 

100^ V^JAAFl 
]EUGDWERI<C 

Voorts haalde Amsterdam CS. op 28 April nog eens 
eeri oude vlag van stal: „Stichting 1940-1945 "; 
Eindhoven stempelde ook sinds 28 April met de in het 
Maartnummer gemelde opwekking: „Doe Mee Be
scherming Bevolking" en tenslotte kwam de in het 
April-nummer afgebeelde vlag „Behoed ons l a n d . . . . " 
te Amsterdam (zonder CS.) op 16 April in gebruik. 

Typenraderstempels. 
1 Febr. 1953. Opgeheven: Postagentschap Nijmegen, 

Voorstadslaan. Gevestigd: Postagentschap Nijmegen, 
Biezenstraat. 

1 April 1953. Opgeheven: Postagentschap Deventer, 
Kazernestraat. Omgezet: Hulppostkantoor Steijl (Lb.) 
in poststation. 

1 Mei 1953. Gevestigd: Postagentschappen: Amster
dam, Burgemeester Fockstraat, Amsterdam, Maas
straat, Rotterdam, Abtsweg. 

Frankeermachines. 
Dienstorder H 278 van 31 Maart 1953 vermeldt, dat 

het voortaan niet meer is toegestaan losse stroken met 
frankeerstempels te gebruiken, indien daarop niet te
vens het datumstempel der betreffende frankeerma
chine is afgedrukt. Tot dusver mocht dit wel voor 
kleine zendingen of labeladreskaarten, maar het was 
natuurlijk mogelijk dergelijke stroken (zonder datum
stempel) te snijden uit reeds gebruikte en (als regel) 
niet afgestempelde couverten e.d.! 

A. VAN DER WILLIGEN. 

LUCHTPOST 
NEDERLAND. 

Opening K.L.M.-dienst naar Bremen en Hannover. 
Ter aanvulling van ons bericht in het vorig num

mer vermelden wij hierbij nog dat de met de openings-
vlucht verzonden stukken naar Hannover de vertrek-
stempel „Luchthaven Amsterdam Schiphol 17 Febr. 
'52, 11" dragen en „AS Hannover 17/2'53 - 20"; de 
stukken naar Bremen dragen dezelfde vertrekstempel, 
doch ontvingen helaas geen aankomststempel. 

Luchtdienst Stavanger-Amsterdam v.v. 
De in ons vorig nummer vermelde luchtdienst werd 

20 April jl. geopend; de stukken Sta vanger—Amster
dam dragen vertrekstempel Stevanger Lufthavn 20-4-
'53, geen aankomststempel. Öè stukken Amsterdam— 
Stavanger dragen vertrekstempel Luchthaven Amster
dam Schiphol 20-4-'53 en AS Stavanger 21-4-'53. 

K.L.M.-lün naar Klagenfurt. 
Helaas te laat voor opname in ons vorig nummer 

ontvingen wij de verdere mededelingen betreffende 
deze vluchten. 

De openingsvlucht, die tegelijk de Ie K.L.M.-vlucht 
naar Klagenfurt is, vindt plaats op 17 Mei '53; de Ne
derlandse P.T.T. zal de stukken van een speciale af
stempeling voorzien. Voor de retourvlucht Klagen
furt—Amsterdam ontvangen de stukken een speciale 
afstempefing van de Oostenrijkse P.T.T. 

Helicopterpost. 
Er komt waarschijnlijk weer Nederlandse helicopter

post. In de „Maasbode"' van 29 April jl. lazen wij het 
volgende: 

Eerste helicopter op 18 Mei. Met speciale postzen-
ding Brussel-Rotterdam. Op 18 Mei a.s.. Wederop
bouwdag, zal een helicopter van de Belgische Lucht
vaartmaatschappij Sabena, die zoals gisteren gemeld 
op 1 Augustus een lijndienst voor post- en vrachtver
voer en op 1 September voor personenvervoer Brus-
sel-Antwerpen-Rotterdam v.v. zal openen, een landing 
maken op het helicopterterrein aan de Kiefhoek te 
Rotterdam, dat op het ogenblik in gereedheid gebracht 
wordt. Het toestel zal dan reeds een lading Belgische 
post meebrengen, welke door de Belgische Posterijen 
van een speciaal poststempel zal zijn voorzien. Als het 
toestel teruggaat naar Brussel, zal het een retour-zen
ding Nederlandse post meenemen; men verwacht dat 
deze retour-zending op haar beurt eveneens van een 
speciaal Rotterdams stempel van de Nederlandse 
P.T.T. zal worden voorzien. 

BELGIë. 
Helicopter-post. Zie onder Nederland. 

DUITSLAND, 
Rectificatie. Op blz. 88 rechter kolom van ons vo

rig nummer staat onder het hoofd Duitsland een sto
rende drukfout in de 5e regel; daar staat nl. postkan
toren hetgeen postkaarten moet zijn. 

Luchtposttentoonstelling te Ulm. 
Wij ontvingen thans de in ons vorig nummer ver

melde luchtpoststukken en het blijkt dat er een spe
ciale kaart is uitgegeven met ingedrukte zegel van 15 
Pfg. violet en lichtblauw luchtpostetiket met links een 
afbeelding van de vliegende kleermaker met onder
schrift „Der Schneider von Ulm Berblinger / der am 
18. Mai 1811 das Fliegen probierte" en bovendien een 
speciale enveloppe met ingedrukte zegels van 25 Pfg 
(2) en 10 Pfg en blauw luchtpostetiket en links een af
beelding van het vliegtuig „Bremen" boven de Oceaan 
met onderschrift: „Erster Flug Europa - Amerika/ 
Hermann Köhl, Freih. v. Hünefeld und Fitzmaurice 
überquerten / vor 25 Jahren zum ersten Mal mit einem 
Flugzeug den Atlantik / in ost-westlichter Richtung". 
Kaart zowel als enveloppe zijn vermoedelijk privé-
uitgiften. De brieven werden voorzien van de speciale 
afstempeling met afbeelding van het vliegtuig „Bre
men" er in, zoals in ons vorig nummer afgebeeld. 

iniiinumimtiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiniiiiinmmmmmiiiiiiwniiiiiiininiLiimmiiiiiiniiiiimiiniiirmimniLijriiiiiiiiiuuiiniiimiJiiiiiimim^ 

HET PARGDL lééédwkituitl 
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Eerste vluchten HambnrgBogota en 
FrankfortBogota. 

Door de Columblaanse luchtvaartmaatschappij 
„Aviani^", de opvolgster van de „Scadta", werden 
vanuit Duitsland de volgende eerste vluchten uitge
voerd: 

18 April 1953, HamburgBogota (Ie directe vlucht). 
£6 April 1953, FrankfortBogota (Ie directe vlucht). 
Met beide vluchten werd post vervoerd; 'oorspron

kelijk lag het in de bedoeling dat de „Avianca" de 
stukken van een bijzondere afstempeling zou voor
zien, doch bUjkens een later ontvangen mededeling 
heeft men hiervan afgezien. 

De stukken zullen dus slechts te herkennen zijn aan 
de dagtekeningsstempels van Hamburg en Frank
fort en de aankomststempel van Bogota, tenminste als 
deze laatste op de stukken wordt geplaatst. 

AüSTRALIë. 
Speciaal luchtpostvervoer op de Kroningsdag van 

Koningin Elisabeth II op 2 Juni a.s. 
Van het „PostmasterGeneral's Department, Mel

bourne, ontvingen wij een circulaire, waaraan wij het 
volgende ontlenen: 

Op „Coronation Day", 2 Juni 1953, zal een speciale 
mail van brieven en luchtpostbladen (airletters) per 
luchtpost van Sydney naar Londen verzonden wor
den. Philatelistische mail wordt alleen aangenomen 
voor adressen in United Kingdom en voor adressen in 
Australië via Londen (retourstukken); het luchtrecht 
bedraagt: 

United Kingdom  2/ per % ounce voor brieven en 
10 d. voor luchtpostbladen (airletters). 

Australië (via Londen)  4/ per % ounce voor brie
ven en 1/8 d. voor luchtpostbladen (airletters). 

De stukken moeten de aanwijzing dragen „Corona
tion Day Flight" dicht bij de aanduiding „By Air Mail" 
en de stukken, welke naar Londen worden vervoerd en 
vandaar weer naar Australië (returncovers) moeten 
een Australisch adres dragen met de toevoeging „via 
London". De stukken moeten volledig gefrankeerd 
onder gefrankeerde omslag door de afzenders worden 
ingezonden aan: Superintendent, Mail Branch, G. P. 
O. Sydney en wel zodanig, dat deze hem bereiken 
uiterlijk 12 uur 's middags van de 2e Juni 1953. 

Vóór vertrek uit Sydney zullen de stukken in de 
linker benedenhoek voorzien worden van een speciale 
afstempeling van ca. 2%" X l%" en men moet hier
voor dus een behoorlijke ruimte op de enveloppe open 
laten. De zegels worden met een dagtekeningsstempel 
afgestempeld, welke tijd en datum van de verzending 
aangeeft, de stukken worden op de achterzijde te Lon
den voorzien van een aankomststempel. De retour
stukken zullen bovendien nog te Sydney een aan
komststempel krijgen. 

De Qantas Empire Airways zullen voor deze gele
genheid speciale enveloppen uitgeven, welke verkrijg
baar gesteld zullen worden op plaatsen langs de route 
AustraliëEngeland. Bijzonderheden hieromtrent kun
nen verkregen worden bij de kantoren en de agenten 
van de Qantas. 

LUCHTPOSTBLADEN. 
Luchtpostdienst. Dagorder H 257 van 25 Maart 1953 

van de P.T.T. bepaalt: 

1. Van de Canadese postadministratie werd bericht 
ontvangen dat aan leden van de Nederlandse lucht
macht, die een opleiding in Canada ontvangen, 
vergunning is verleend postbladen, zgn. „Forces 
letters", tegen een tarief van 5 | c per luchtpost 
naar Nederland te verzenden. 

2. De postbladen zullen aan de achterzijde zijn voor
zien van naam, rang en legernummer van de afzen
der alsmede van de naam van het land van her
komst. 

3. Bedoelde stukken kunnen zonder heffing van port 
aan geadresseerden worden uitgereikt. 

België. Bij de luchtpostbladen Vlaams/Frans en 
Frans/Vlaams, 4 fr. op zgn. geribd papier (papier ver
ge) komen de watermerklijnen op 25 mm zowel ho
rizontaal als verticaal voor, zodat er van elk type 2 
bekend zijn. 

Pakistan. 6 Annas, met ingedrukte luchtpostzegel 
type zandloper. 

St. Cristoplier, Nevis en Anguilla. Luchtpostblad 
12 c. (December 1952). 

U.N.O. Luchtpostblad 10 c. blauw zegeltype vogels 
en UNOembleem (zoals de 15 e. luchtpostzegel van de 
UNO). J. DELLENBAG. 

POSTSTUKKEN 
BUITENLAND. 

België. Van de vele mij nog onbekende nummers kan 
ik er weer 2 melden, beide publibels op de Vlaams/ 
Franse kaart van 1,20 fr., nl.: 
No 1129 Rover Wasmachine; 
No 1161 La chemise/Het Hemd. Tadern. 

Italië. De briefkaarten van 20 Lire, groen, Victorie, 
op geel karton, zijn met reclameteksten bedrukt ver
schenen. 

Er bestaan 2 typen; het eerste type, dat ik nog niet 
onder ogen kreeg, komt op de officiële kaart met deel
streep en 2regelige tekst voor, terwijl het tweede type, 
dat we hierbij afbeelden, een enigszins gewijzigde 
kaart voorstelt. De deelstreep is vervallen en het „car
tolina postale" is nog maar 38,5 mm lang. Hoeveel 
kaarten er tot dusver zijn uitgegexen is mij niet be
kend. Kunnen de lezers helpen? 

XKXvumm 
mmmmmm 
tauuTOHOenï 

TORINO 

Oostenrijk. Op blz. 6 van deze jaargang kon ik een 
opsomming geven van de series 6 en 7 van de geïllus
treerde kaarten ä 1 S. groen. Hier volgen de 43 af
beeldingen van de 9e serie. 

Militaire luchtpostbladen in het verkeer 
Nederland. 

Canada

Aflenz, 
Aflenz, 
Bregenz 
Bregenz 
Bregenz 
Bregenz 
Bregenz 
Bregenz 

Kurort, Stmk. 
Kurort, Stmk. 
am Bodensee, 
am Bodensee, 
am Bodensee, 
am Bodensee, 
am Bodensee, 
am Bodensee, 

Voralberg 
Voralberg 
Voralberg 
Voralberg 
Voralberg 
Voralberg 

Sommeransicht 
■Winteransicht 
Seebühne 
Hafenansicht 
See 
Pfänderbahn 
Hafenmolo 
Oberstadt 



MEI 1953 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATEUE 117 

Faak am Faakersee, Kärnten 
Frastanz, Voralberg 
Markt Gallspach. 

Bez. Grieskirchen O.ö. 
Galtuer, Tirol 1600 m 
Gargellen im Montafon, 

Voralberg, Austria 
Guszwerk, Steiermark 
Hainburg/Donau N.ö. 
Kramsach, Tirol 
Kramsach, Tirol 
Weinstadt Langenlois 

Niederosterreich 
Langenfeld, ötztal, Tirol 
Mallestig, Kärnten 
Nenzing, Voralberg 
Ottensheim, Oberösterr. 
ötz, Tirol 
ötz, Tirol 
Ramsau am Dachtstein 
Ramsau am Dachtstein 
Reith b. Brixlegg, Tirol 
Seeboden, Kärnten 
Seeboden, Kärnten 
Seeboden, Kärnten 
Selzthal, Steiermark 
Schardmg am Inn, O.ö. 
St. Christoph am Arlberg, Tirol 
St. Christoph am Arlberg, Tirol 
St. Gallenkirch im Montafon, 

Voralberg, Austria 
Telfes im Stubaital, Tirol 
TreibachAlthofen, Kärnten 
TreibachAlthofen, Kärnten 
Tschagguns im Montafon, 

Voralberg 
Umhausen, ötztal, Tirol 
Umhausen, ötztal, Tirol 
Wolfsberg, Kärnten 
Zams, Tirol 

Sommeransicht 
Sommeransicht 

Teilansicht 
Winteransicht 

Winteransicht 
Sommeransicht 
Gesamtansicht 
Gesamtansicht 
Teilansicht 

Sommeransicht 
Sommeransicht 
Sommeransicht 
Gesamtansicht ■ 
Sommeransicht 
See 
Gebirge 
Dachstein 
Gebirge 
Gebirge 
Gesamtansicht 
See 
See 
Sommeransicht 
KneippKuranstalt 
Sommeransicht 
Winteransicht 

Gesamtansicht 
Gesamtansicht 
Sommeransicht 
Gesamtansicht 

Gebirge 
Gesamtansicht 
Wasserfall 
Gesamtansicht 
Gesamtansicht 

De 8ste serie is mij niet bekend, maar zal toch ook 
wel verschenen zijn. Er gaan deze zomer zeker weer 
tientallen van onze lezers naar Oostenrijk. Vraagt u 
eens op de postkantoren? 

Vanuit Berlijn wordt ons ook een nieuwe geïllus
treerde kaart van 1 S 45, rood, gemeld. Of dit een 
nieuwe serie betreft, of een geheel nieuwe uitvoering, 
kan ik uit de mededeling niet opmaken. De tekst is 
viertalig: Duits, Engelse, Frans en Esperanto. 

Dr E. A. M. SPEIJER. 

De in ons Maartnummer op blz 72 gemelde postzegel van i DM met nieuw 
portret van president Pieck is ook op dit watermerk papier uitgegeven De 
I DM met het nog niet gewijzigde portret H even te voren ook nog op dit 
papier verschenen, maar slachts zeer kort tlitgegeven, zodat er drie verschil
lende I DMzegels bestaan 

B u l g a r ^ e . 
Een tweetal postzegels verscheen ter herdenking van Vasil Lewsky, een 

held uit de 75 jaar geleden gevoerde strijd tegen de Turken 
16 o roodbruin, portret van Lewsky, 
44 c sepia, Lewsky met enige partisanen 

Frankrijk. 

NIEUWE UITGIFTEN ie ^ • "  A . . » . ^ ^ . 

Bovenbedoelde strijd was tevens aanleiding 
tot de uitgifte van een sene herdenkingspost
zegels m groot formaat, nl 4554 x 31^2 m m , 
lijnt 10^2 Het zijn de zegels 
8 et donkerblauw, het overtrekken van een 
r ivier , 

donkerbruin, verdediging van de Schip
kapas , 
donkerblauwgroen, soldaten door het 
volk begroet, 
bruinrood, soldaten en burgers, 
zwartgnjs, Schipkamonument en Di
m itrowgrad f abr lek 

Op 8 Maart jl verschenen 2 postzegels m 
gelijke^ tekening van een vrouw met twee kin
deren, ter gelegenheid van de Internationale 
Vrouwendag De waarden zijn ■ 16 st blauw 
en 16 st donkergroen Oplage i millioen series. 

_,\ls eerste zegel van een serie gewijd aan ver
schillende takken van de Franse handel , verscheen 
op 24 April ]1 het eerst te Parijs en op 25 April 
aan de overige postkantoren in het land, een post
zegel van 30 f. in de kleuren zwaluwblauw en ame
thistviolet , gewijd aan de , .Haute c o u t u r e " Het 
ontwerp voor dit zegel is van Ganflon, terwijl de 
gravering geschiedde door Piel De druk werd m 
plaatdruk verzorgd m vellen van 50 stuks, met 
zegelafmeting 22 x 36 m m ; t andmg 13 

Diverse postzegels werden ons ter reproductie af
gestaan door de postzegelhandel K. Beunder. School
straat 27 te Krimpen aan de Lek. 

EUROPA. 
Andorra . (Frans kantoor) . 

Op 30 Maart ]1 verscheen hier het portzegel 100 fr , groen. 

Duits land . 
Democrat i sche republiek. 

Op 30 Maart ]1 . verscheen een postzegel ter herdenking van het feit, dat 85 
]aar geleden Alexiei Maximovitch Piechkov {1868—1936) werd geboren 
Deze man is beter bekend onder zijn schrijversnaam Maxim Gorki 

^'i (pf) bruin , portret 
Vin de serie 1948 (kunstenaars) zijn nu de waarden 2, 6, 8, 10, 15, 16 

20 25, 30, 40, 50. 60, 80 en 84 (pf) o p l i e t papier met watermerk DDR en 
posthoorn verschenen 
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/Ualie 

Op 4 April jl. verschenen 3 postzegels 
gewijd aan de arbeiders ontspanningsoorden ̂  
welke serie op 19 April d.a.v. werd ver
volgd met nog 4 postzegels. Zij werden ver
vaardigd in rasterdiepdruk, zegelafmeting 
VJy% X 26 mm, kamtanding 12 : i^y^. 
Op 4 April verschenen: 30 f. lichtbruinrood; 
40 f. blauw en 70 f. rood. 
Op 19 April verschenen: 50 f. bruingeel; 
60 f. groen; i Ft. blauw en 1,50 Ft. rood
violet, waarvan de beide laatste voor de 
luchtpost. 

Het in ons vorige nummer op blz. go 
aangekondigde zegel, uitgegeven ter 
gelegenheid van de op 25 en 26 April 
j l . gehouden autorace ,,Mille Miglia" 
(Duizend Mijlen), is inmiddels ver
schenen. Het is een zegel van 25 Lire, 
paars, waarvan wij hierbij de afbeel
ding geven. 

Luxemburg. 
Op 18 Mei a.s. zullen in de serie postzegels met afbeeldingen van land

schappen 2 nieuwe zegels verschijnen, nl . : 
3 f. blauwachtig violet, radioLuxemburg 
4 f. groenblauw, gezicht te Vianden. 

De zegels zijn ontworpen en gegraveerd door de Franse kunstenaar René 
Cottet en werden m plaatdruk vervaardigd bij de Joh. Enschedé en Zonen, 
Grafische Inrichting te Haarlem, in vellen van 50 zegels, zegelafmeting 
40 X 25.7 Dom. 

In 1930 werd door de regering aan een particuliere onderneming vergunning 
verleend een radiostation te vestigen en uitzendingen te doen. Op 15 October 
1931 werd de eerste steen gelegd voor de zendpost te Junglinster en de eerste 
uitzending had plaats in de loop van 1933. 

Het gezicht te Vianden is vervaardigd naar een tekening van de Franse 
schrijver Victor Hugo en beeldt het huis af waar deze in 1871 3 maanden heeft 
gewoond. 

Te zelfder tijd als deze zegels zal in de serie postzegels met afbeelding van 
het portret van Groothertogin Charlotte een nieuwe waarde verschijnen, welke 
door wijziging der posttarieven noodzakelijk is geworden. Het is de 1,20 f., 
Ewartgrijs. 

Polen. 

f' Op 2 Februari ji. werden 2 postzegels uitgegeven ter herdenking van de loe 
verjaardag van de overwmning van Stalmgrad. Beide zegels zijn in gelijke 
tekenmg, en geven de afbeelding van een soldaat die de rode vlag heft. De 
zegels werden in rasterdiepdruk vervaardigd in de afmeting 25,5 x 38 mm, 
Ijjntanding 11%, De waarden en kleuren zijn: 
60 gr. grijsoUjf 
80 gr. grijsblauw. 

Op 20 Februari j l . werd de serie ,,Economische Ontwikkeling van Polen" 
voortgezet met de uitgifte van 2 postzegels gewijd aan de autofabriek te 
Lublin. Het ontwerp voor deze zegels is van Cz. Slania en de gravering van 
M. R. Polak. Beide zegels zijn in gelijke tekening en geven een kijkje in de 
fabriek bij de automontage. De vervaardiging der zegels geschiedde in plaat
druk, zegelafmeting 31,25 X 25,5 mm, kamtanding 12'/« X 12^2

Op 14 Maart jl. verschenen 2 postzegels ter herdenking van de 70ste ver
jaardag van de dood van Karl Marx. Beide zegels zijn met gelijke afbeelding 
van een portret van Marx en werden vervaardigd in rasterdiepdruk, zegel
afmeting 25,5 X 31,25 mm, kamtanding 12^% X i2'/4. 

Portufial. 

    ■ ^ ' 

Van de in ons Maart
nummer op blz. 73 ge
melde postzegels uit
üjefjeven ter herdenking 
V in de brandweerhoofd
:i lil Fernandes, geven 
\\ I) 'hans de afbeeldmg. 
Het ontwerp voor deze 
/egels is van P. Guedes. 
De rasterdiepdruk werd 

verzorgd bij [LitoMaiaPorto. Zegelmaat: 25x30 mm; kamtanding I2'/«' 
Ter herdenking van het 50jarig bestaan van de Automobiele lub van Por

tugal verschenen 2 postzegels in gelijke tekenmg, vertonende 2 emblemen. 
Het ontwerp voor deze zegels is van C. Costa Pmto, terwijl de druk geschiedde 
in het Casa da Moeda, met zegelafmeting 42 X 27% mm, tanding 12J^. 
Het zijn de zegels: 
I E. licht en donkergroen 
3 E. 30 licht en donkerbruin. 

Roemenië. 
wm9mm99m9mmmmmfm De 5e verjaardag van de ondertekening 

van bet RussischRoemeens verdrag van 
vriendschap, samenwerking en weder
kerige bijstand, werd herdacht op een 
postzegel van 55 bani, bruin op blauw, 
met opschrift, waarvan links een oogst
tafreel en rechts afgravingswerk. De 
zegelafmeting is 42 X 2634 mm; tanding 
14. 

Ter gelegenheid van de 22ste tafeltennis
kampioenschapspelen, welke in Maart jl. te 
Boekarest werden gehouden, verschenen 
2 postzegels in de afmeting 26^ X 42 mm, 
tand. 14. Het zijn de zegels in gelijke 
tekening: 55 bani, groen, kampioens
schapinsigne, 55 bani roodbruin, idem. 

Saargebied. 
Op 3 Mei ]1. verscheen hier de postzegel ter gelegenheid van de ,,Dag van 

de postzegel". Het is wederom een zegel in groot formaat, op een schild 
vermeldende ,,Tag der Briefmarke 1953*', dat geflankeerd wordt door 2 
postiljons resp. een Pruisische en een Beierse. Het zegel is gegraveerd door 
Cheffer en werd vervaardigd in plaatdruk. De waarde is 15 f. lichtblauw, 
oplage 350.000 stuks. 

Op de zelfde dag verscheen een postzegel met toeslag ten bate van het 
Rode Kruis. Dit zegel geeft het portret van Henri Dunant (1828—1910), 
stichter van het Rode Kruis. De waarde van dit zegel is 15 f. + 5 f. donker
bruin. Oplage 300.000 stuks. De gravering is van Gandon; de druk is plaat
druk. 

Ook zouden die zelfde dag in de koerserende serie nog 2 postzegels zijn ver
schenen nl . : 
3 f. wijnrood, herstelling van de brug van Gersweiler, dicht bij Saar

brücken {gravering van Mazelin); 
30 f. lichtblauw, maquette van de toekomstige bibliotheek van de universi

teit van Saarbrücken (gravering van Barlangue). 

verscheen voor dit gebied 

i«'»«'VV«l<«*«iVJf ffiWVI'f'f^<VT^^nPI 

Triest. Zone A. 
Het onder Italië gemelde zegel ,,Mille Miglia* 

met de bekende opdruk in zwart AMGFTT. 
TsjechoSlovrakije. 

Als eerste zegel m de serie i Meidag 
1953 verscheen op 7 April j l . een her
inneringszegel aan de installatie van 
het Museum voor beginnelingen in de 
Tsj. Slowaakse Arbeidersbeweging te 
Praag Brevnov. Hiermede werd tevens 
de 75ste verjaardag herdacht van het 
eerste congres van de Tsjechische 
sociaal democratische partij, dat ge
houden werd tn het café ,,U kastanu'* 
te Brevnov. Het zegel vertoont de por
tretten van Josef Boleslav Pecka, 

Ladislav Zapotocky en Joset Hybes, de voornaamste personen uit de Tsjechi
sche arbeidersbewegmg. Het opschrift luidt: ,,Eer en hulde aan de eerste 
pioniers van het socialisme in ons land". Het ontwerp voor dit zegel is van 
Jaroslav Kaiser en Jindrich Koukolsky, de gravering geschiedde door Be
drich Housa. De druk had plaats in plaatdruk In vellen van 50 zegels ter 
drukkerij van de Post;.beeldmaat 40.5 X 23 mm; tanding 11'/,, zegelwaarde 
3.— Kcs, kleur roodbruin. 

De officiële fdc, met afbeelding van bovengenoemd café werd door de 
lelfde ontwerpers als die van het zegel getekend en gegraveerd door Jaroslav 
Goldschmied 
Vaticaanstad. 

De in ons Februarinummer op blz. 44 en Maartnummer op blz. 74 aan
gekondigde serie postzegels met afbeeldingen van die pausen, onder wie de 
St. Pieterskerk is gebouwd of aangevuld, is thans verschenen. In afwijking 
van het reeds gemelde, zijn het 13 zegels, waarvan wij hierbij de afbeelding 
en volledige opsomming geven: 
3 L. karmijnbruin, St Petrus 
5 L. groengrijs, Pius XII en Romeins grat 

10 L. lichtgroen, St. Petrus en graftombe van de apostel 
12 L. lichtbruin, St. Silvester en de Constantijnse basiliek 
20 L violet, Julius II en het Ontwerp van Bramante 
25 L. bruin, Paulus III en koomis 
35 L. rood, Sixtus V en de koepel 
45 L. grijsolijf, Paulus V en voorgeVel 
50 L. blauwgroen, Petrus en het graf van de apostel (als 10 L.) 
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60 L b lauw, Ürbanus VI I I en baldakijn en katheder 
65 L . roserood Alexander VII en kolonade 
85 L oranje Pms XI I en Romeins graf (als 5 L ) 
lOO L roodviolet Piu« VI en sacristie 

Zwitser land 

Van I Juni tot 31 Augustus a s zullen weder de sedert vorige jaar offi 
cieel als ,Pro P a t r i a " aangeduide zomer zegels worden uitgegeven 
Ook thans weer g zegels waarvan de laagste waarde een zmnebeeldige 
voorstelling geeft en de overige een landschap afbeelden Di t jaar zijn het 
de volgende zegels * 

5 Rp gnjs en rood, gewijd aan de opname van Bern in het Eedgenoot
schap nu 600 jaar geleden Ontwerp van het zegel is van Paul 
Boesch te Bern, de gravering van Arbert Yersin te Mont sur-
Rolle 

10 Rp groen en lichtgroen, gezicht op de Reuss in de SchoUenen kloof, 
dicht bij Andermatt aan de Gotthardbaan 

20 Rp karmijnhruin en roodachtig l ichtbrum gezicht op Sihlsee. 
30 Rp brum en lichtbruin gezicht bij Bisse (Wallis) 
40 Rp blauw en lichtblauw gezicht op het Meer van Geneve 

Het zegel van 5 Rp werd vervaardigd m gecombmeerde rotat ie e ts- en 
gravuredruk door de drukkerij der P T T De overige vier zegels werden ont 
worpen door Prof Otto Baumberger uit Unterengstringen en werden vervaar
digd in rotatie-ets diepdruk bij Courvoisier S A te La Chaux de Fonds Het 
papier van de 5 Rp heeft een mengsel van gekleurde streepjes, da t van de 
o v n g e zegels is het bekende rood en blauw zijde ve^elpapier De afmetingen 
van het 5 Rp zegel is 41 X 26 m m , die der overige zegels 29 X 24 mm 
(beeldgrootte resp 38 x 22 5 m m en 26 x 21 mm) De 5 Rp werd gedrukt 
in blokken van 25 zegels en de overige waarden ni blokken van 50 zegels, van 
eerstgenoemde 4 blokken op een vel en van laatstgenoemde 2 blokken op een 
vel De zegelranden dragen resp het opschrift voor de 5 Rp waardeaandui 
ding geldigheidsduur en verkoopprijs en voor de overige zegels Pro Pat i ia 
1953. beeldmotief doelbestemmmg, waardeaanduiding en geldigheidsduur 

De zegels zijn voor frankering geldig van i |uni tot 30 November a s 

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

B e r m u d a 
Voor dit gebied !S een nieuwe serie postzegels voor gewoon doorlopend 

gebruik m plaa tdnik m aanmaak bij de firma Messis Bradbury Wilkinson en 
Co Ltd Alle zegels zullen het portret bevatten van koningin El isabeth II 
met kroon en een of andere voorstelling nl 

Yi d olijfgroen, Paasleiies 
1 d rood en zwart , Perot-zegel 
i ^ "i groen, Paaslelie 
2 d rood en b lauw, Bermuda racejacht 
2^4 d rood. Sir George Somers en de , Sea V e n t u r e " 
3 d violet , landkaart 
4 d ultramarijn en zwart , Perot-zegel 
4Ï4 d ' zeegroen samengestelde voorstelling (Sea Venture, Paaslelie en 

Perotzegel) 
6 d blauwgroen en zwart Phaeton Flavirostr is . 

1/— oranje Hog geld 
z/3 blauw landkaart 
2/— bruin wapen van St George 
2/6 paarsrood Warwickfort 
5/— kastanjebrum Hog munts tuk 

10/— kon blauw Hog-geld 
£ I . wapen van Bermuda, waarbij d i t wapen in 4 kleuren m rasterdiep

druk werd gedrukt het overige van het zegel in p l aa td ruk . 

B r a z i l i ë . 

Dank zij de 
hulp van de heer 
I Polling te 

Gouda kunnen 
WIJ thans de af
beelding geven 
van de 4 soorten 
postzegels ge 
meld m ons vo-
1 Ige nummer op 
biz 92 uitgege
ven ter herden
king van het 
400 jarig bestaan 
van de stad Sao 
Paulo 

Door de zelfde 
hulp geven wi] 
thans ook de af
beelding van het 
eveneens aldaar 
gemelde zegel 

uitgegeven ter gelegenheid van het 6e Braziliaanse boekhoudkundig congres 
Voorts kunnen we d lardoor thans ook melden en afbeelden de uitgifte van een 

postzegel ter gelegenheid van de Dag der Verenigde Naties welke de af
beelding vertoont van een wereldbol waarom een ring van vlaggen alsmede 
het embleem der V N Het is een zegel van 3 80 Crs blauw Eii ten » ot te 
nog een zegel uitgegeven ter herinnering aan het 400 jarig bestaan van de 
stad Santo Andre Dit zegel geeft een afbeelding van de stichter Joao Raraa lho . 
Het zegel is 0,60 Crs l ichtblauw. 
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cmui. 
Hier verscheen een postzegel met portret van Mateo de Toro y Zambrano 

{17241818), wiens beeltenis ook reeds in 1911 (Yv. n o . 88) op een postzegel 
Tan 3 c . werd afgebeeld. Het zegel is nu 80 c licht groen. 

I n de koerserende luchtpostserie verscheen 60 c . b lauw, vliegtuig boven 
een watervlak met schip. 

F o r m o s a . 
De serie postzegels gemeld in ons Junt 

en Aug.nummer 1952, resp. blz . 139 en 
206, welke werden uitgegeven ter gelegen
heid van de herkiezing van de president 
Chang Kai Chek, onderging nu een wijzi
ging en kreeg bovendien enige aanvul l ing; 
3 zegels verschenen in^gewijzigde kleur en 
3 nieuwe waarden werden toegevoegd. Ook 
het chinese opschrift werd gewijzigd en 
luidt t hans : 3e presidentsherkiezing. De 
zegels zijn: 

0,10 $ oranje, donkerblauw en rood 
0,20 $ groen, donkerblauw en rood 
0,40 $ roserood, donkerblauw en rood 
1,40 $ blauw, donkerblauw en rood 
«•— j geelbruin, donkerblauw en rood 
5 .— $ lila. donkerblauw en rood 

Ook deze segels verschenen zowel getand als ongetand. 

G o u d k u s t . 
Als vervolg op het in ons Januar inummer op blz. 15 gemelde zegel van 

2Ï4 ^ <^et portret van koningin Elisabeth I I en de afbeelding van een polit ie
ru i ter , verschenen 4 andere waarden eveneens met d a t portret en een af
bee ld ingn l . : 

Yt d. geelbruin en karmijnrose, kaart van di t gebied 
lYi d. groen, wapen van de provinciale raad 
3 d. lilarose, mangaanmijn 
4 d. grijsblauw. Bosumtwimeer 

G o a t a m a l a . 
Hier verschenen 3 postzegels voor de luchtpost met de afbeelding van een 

masker. Het zijn: 
3 c. blauw en grijszwart 
5 c . donkergroen en steenrood 

xo c . violet en donkergroen 
In het koerserende type verschenen 3 postzegels in kleiner fo rmaat : 

^ c . chocoladebruin en blauw, t j ^ Y v . 346 
I c . oranje en olijf, type Y v . 345 
3 c . karmijnrood en sepia, type Yv. 344. 

India . 

S'i «■^^a'^'S^i 

I N D I A POSTAGE! 

Op 16 April j l . werd het 100jarig bestaan 
van de spoorweg in di t land herdacht*door 
de uitgifte van een postzegel van 2 annas , 
donkergrijs, met de afbeelding van een 
locomotief uit 1853 en een uit 1953 Het 
zegel is in rasterdtepdruk vervaardigd in 
vellen van 200 s tuks , op papier met water
merk vijfpuntige ster meervoudig; lijn
tanding 14. De muntsoort is zowel in het 
Engels als in het Hindi gesteld. De eerste 
trein liep over een traject van ongeveer 
22 mijl. 

In October a . s . wordt wederom een herdenkingspostzegel verwacht , di tmaal 
ter gelegenheid van het loojarig bestaan van de telegraaf in di t land. 

Iran . 
De oliewinning te Abadan, welke vermoedelijk met voldoende voor de 

schatkist opbracht , werd hierin bijgestaan door de uitgifte van 4 aan haar 
gewijde postzegels in de waarden 50 D . groen, i R . karmijn, 2,50 R blauw en 
5 R . kastanjebruin. 

M a r o k k o (Frans) . 
Op 16 Mei zal hier een postzegel verschijnen ter gelegenheid van de Dag van 

de Postzegel. Dit zegel zal de afbeelding geven van een koerier te paard 
(rekka) bij een z.g. publiekschrijver bij de beroemde poort BabelMas te 
Meknès.Het ontwerp voor dit zegel is van Vales; de waarde zal 15 fr. bedragen. 

Mozambique . 
Na de serie met de afbeeldingen van vele soorten vissen, verscheen in 

Maart j l . een serie postzegel met afbeelding van vlinders. Deze zegels werden 
gedrukt in rasterdiepdruk door de Grafische Kunstinrichting J o h . Enschede 
en Zonen N . V . te Haarlem in een oplage van 500.000 series. Het zijn alle 
veelkleurige zegels n l . : 

15 c. 
20 c. 
30 c. 
40 c. 
50 c. 
80 c. 
I E . 
1 E . 
2 Ë . 
a E. 
2 E . 

E . 
E . 
E . 
E . 
E . 
E . 

10 E . 
20 E . 

Papilio Demodocus E s p . 
Amphicaliia Thelwalli Drc . 
Euxanthe Wakefieldt Ward. 
Axiocerces Harpax F . 
Teracolus Omphale God. 
Papilio Dardanus Kirb . 
Nudaurelia Hersilia Dido M en W . 

Aigenia Moraosae Bsd. 
50 Papilio Antheus Evombaroidies Eim. 

Athletes Ethica Westw. 
30 Danais chrysippus L. 
50 Papilio Phorcas Ansorgei Rtsch. 

Arniocera Ericata Mtlr . 
Pseudaphelia PoUinaris Psd. 

50 Egybolus Vaillantina Stol l . 
Metarctia Lateri t ia H . S . 
Xanthospilopteria Moeambica Mab. 

50 Nyctemera Leuconde Hpffr. 
Charaxes Azota Hew. 
Aegocera Fervica W k r . 

N i c a r a g u a . 
De in ons Januarinummer op blz. 16 aangekondigde ODECApostzegels zijn 

op 15 April j l . verschenen. De door ons gegeven opgave is echter inmiddels 
gewijzigd, doordat de 10 cent niet werd uitgegeven, maar wegens wijziging 
der posttarieven een zegel van 15 cent werd ingelast. 

Nieuwe Hebriden. 
De in ons Juninummer 1952 op blz . 140 aangekondigde serie po^zegel is 

op 30 April 1953 verschenen. 
De 5, 10, 15 en 20 goudcentimes geven de afbeelding van inlandse zeil

prauwen, de 25, 30, 40 en 50 goudcentimes die van een inlander een totem
paal bewerkende en de x, 3 en 5 goudfrancs 2 zittende inlanders. 

Het eveneens door ons aangekondigde Kroningszegel, gemeld in ons vorige 
nummer op blz . 97, zal in de waarde zijn van 10 goudcentimes. Het opschrift 
zal luiden ,,New H e b r i d e s " en daaronder , ,Condominium". De afbeelding 
zal overeenkomstig die der overige Engelse koloniën zijn. 

Nieuw Zeeland. 
De in ons Februarinummer op blz. 45 en 46 gemelde :iegels welke worden 

uitgegeven ter gelegenheid van de kroning van koningin Elisabeth II zuJlen 
Eowel voor di t land als voor de onderhorige gebieden op 25 Mei a . s . versHiij
nen. 

PbUlppUnen. 
Ter gelegenheid van de nationale taalweek, welke van 27 Maart tot 2 April 

j l . werd gehouden zou een postzegel zijn verschenen van 5 c . goudolijf, met 
portret van Francisco Ballazar , die de prins van de Tagalodichters wordt 
genoemd Oplage 5 millioen s tuks . 

Reunion. 
Het Franse portzegcl van 100 fr. verscheen hier met opdruk in rood van 

500 F CFA. 

Rbodesia (Zuid ) 
De in ons vorige nummer op blz. 97 gedane mededeling betreffende de 

Cecil Rhodesherdenkingspostzegels blijkt niet juist te zijn. Deze zegels zou
den nu op 13 April jl zi]n verschenen en als volgt zijn; 

Yi d bruin en blauw. Inlanders bij medische consultatieplaats 
1 d. groen en bruin, landbouw en veeteelt 
2 d. lila en groen, portret van Rhodes en de groei der steden 
414 d donkerblauw en lichtgroen, waterwerken 
1/—. '■oodbrutn en grijs. ontwikkeling der transportmiddelen. 

De eveneeiii dooi ons aangekondigde serie welke in October a . s . voor 
gewoon koerserend gebruik zal gelden zal behalve het portret van koningin 
Eli3abeth TI ook diverse afbeeldingen geven, n l . : 

y^ d lilabruin en donkergrijs, sabelantilopr 
1 d. bruin en groen, tabaksplanter 
2 d. roodlila en donkerbruin graftombe 

Rhodes eu Allan Wilson 
3 d. rood en donkerbruin, Afrikaanse boer 
4 d. grijs, rood en groen, vlammenlelie 
414 d. blauw en zwart , Victoriawaterval 
6 d. blauwgroen en geelbruin, Baobabboom 
9 d. bruin en blauw, leeuw, 
1/— blauw en violet, Zimbabwe ruines 
2/— rood en roodpaars, Birchenough brug 
2/6 oranje en groen, Karibaengte 

21,5 X 26,5 mm 

25 X 31 m m 

31 X 25 m m 

25 X 31 m m 

31 X 25 m m 

(Vervolg op blz> 125} 
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• BONDS- EN VERENIGINGSNIEUWS ie 
NEDERLAXDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN 

VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Secr.: K. E. König, Dahliastraat 26, Koog a/d Zaan. 

Tel. 2013 (K 2980). 
Kort verslag van de Bondsbestuursvergadering van 
16 Maart 1953 in Hotel „Terminus" te UTRECHT. 
Om 18.45 uur opent de voorzitter de voltallige ver

gadering. Het ontwerp-huishoudelijk reglement wordt 
de leden ter hand gesteld en de voorzitter verzoekt dit 
goed te bestuderen, ten einde dit met de commissie
leden op de vergadering van 30 Maart a.s. te kunnen 
bespreken. 

Van de Luxemburgse Bond is een schrijven ontvan
gen, waarin deelnemmg wordt betuigd met de waters
noodramp en waarbij ƒ 300,— voor het „Rampenfonds" 
worden toegezegd. Een postwissel tot dit bedrag is in
middels ontvangen. De grote dank van de Bond voor 
deze geste zal schriftelijk worden overgebracht. 

De notulen en het kort verslag van de vergadering 
van 2 Maart 1953 worden goedgekeurd. 

Het ontwerp van de heer J. E. Cserno voor een wa
tersnoodpostzegel, dat door de Bond aan het Hoofd
bestuur der P.T.T. was aangeboden, is terugontvangen 
met de mededeling, dat een tweede zegel niet zal wor
den uitgegeven, terwijl evenmin aan ons voorstel, om 
dit ontwerp te gebruiken voor een briefkaart, geen 
gevolg kon worden gegeven. Het ontwerp zal zo mo
gelijk in het „Maandblad" worden afgedrukt. 

De kwestie van royementen en het aannemen door 
verenigingen van elders geroyeerde leden zal op de a.s. 
„Voorzittersvergadering" worden besproken; een voor
stel van het bondsbestuur, om de benaming EOPHI-
LATELISTISCHE STUKKEN te geven aan die stuk
ken, welke vóór invoering van postzegels werden ge
bruikt, zal eveneens op deze vergadering ter sprake 
worden gebracht. 

Het invoeren van een philatelistische stamkaart 
blijkt op onoverkomelijke moeilijkheden te stuiten. 

In het interbeneluxcomité (sectie Nederland) hebben 
nu zitting de heren Backer, König, Poulie en Rorije. 
De heer Poulie zal als voorzitter optreden. Op korte 
termijn zal een bespreking met de secties België en 
Luxemburg worden gehouden. 

Het statuut van de „Waller-medaille" moet worden 
herzien en enkele wijzigingen zullen aan de algemene 
vergadering worden voorgelegd. 

De prijzen voor de diverse bondsuitgaven worden 
nader vastgesteld. 

Aangezien al jaren de volledige tekst voor een 
„Poststukken-Catalogus" (van Nederland en Overzeese 
Gebiedsdelen) gereed is en deze alleen met de uitgiften 
van de laatste jaren bijgewerkt moet worden, wordt 
besloten een bondsbesluit van omstreeks 1946 — om 
deze als bondsuitgave te laten verschijnen — eindelijk 
te verwezenlijken. De heer Broekman heeft zich bereid 
verklaard de tekst te voltooien. 

De vergadering wordt om 23 uur gesloten. 
De 2e Secretaris: D. O. KIRCHNER. 

Kort verslag van de Bondsbestuursvergadering van 
30 Maart 1953 in Hotel „Terminus" te UTRECHT. 
De Vice-Voorzitter, de heer Backer, opent om 18.35 

uur de vergadering. De heer Poulie is door verblijf in 
het buitenland verhinderd de vergadering te leiden. 

Uitvoerig wordt de uitgifte van een nieuwe „lei
draad" van Nederland en Overzeese Gebiedsdelen be
sproken. Verscheidene heren hebben hun gewaardeer
de medewerking toegezegd. Een bijeenkomst van de 

aanstaande bewerkers met enkele bestuursleden zal 
worden uitgeschreven. 

Met de volledige commissie voor reglementsherzie
ning wordt nu het concept-huishoudelijk reglement be
sproken. Door de commissie is een zeer belangrijk stuk 
werk verricht en het bondsbestuur zal t.z.t. hierom
trent nadere mededelingen doen. 

Ter sprake komen nog eeji foto-reportage over de 
bondsbiblotheek, de data van het a.s. bondscongres te 
Arnhem en een mededeling van de „CC", die beslo
ten heeft, tot vorming van een stichting over te gaan. 

Om 23 uur wordt de bijeenkomst gesloten. 
De 2e Secretaris: D. O. KIRCHNER. 

Kort verslag van de Bondsbestuursvergadering van 
14 April 1953 in Hotel „Terminus" te UTRECHT. 
Aanwezig alle bestuursleden. De voorzitter opent om 

19 uur de vergadering. De notulen en het kort verslag 
van de vergaderingen van 16 en 30 Maart 1953 worden 
voorgelezen en goedgekeurd. 

Over de ruil met het buitenland en het vrijgeven van 
de verkoop der hoge waarden zullen de heren Poulie 
en König wederom op 15 April een bespreking hebben 
met de „Nederl. Bank". 

De agenda voor de „voorzittersvergadering" wordt 
opnieuw samengesteld en aangevuld. 

Over de verkoop van het postzegelbezit van het 
Postmuseum wordt wederom uitvoerig van gedachten 
gewisseld. Op de voorzittersvergadering zal een uit
spraak gevraagd worden, aangezien wij moeten opko
men voor de belangen van de verzamelaars in het al
gemeen en de Nederlandse verzamelaars in het bijzon
der. 

De heer Jonker zal het nieuwe bondsfalsificaten-
album — ter vervanging van het door oorlogshande
lingen verloren gegane oorspronkelijke — samenstel
len, terwijl dit met het Fournier-album, berustende bij 
het Hoofd van de Bondskeuringsdienst, t.z.t. op ver
zoek van de verenigingen op de vergaderavonden on
der toezicht van een bondsbestuurslid kan worden be
zichtigd. 

De heer De Bosch Kemper brengt verslag uit van de 
laatste vergadering van de Raad van Beheer van het 
„Maandblad". 

De vergadering wordt om 23 uur gesloten. 
De 2e Secretaris: D. O. KIRCHNER. 

BESTUURSMEDEDELINGEN. 
Ie WALLER-MEDAILLE. 

Het bondsbestuur herinnert de leden aan artikel 5 
van de statuten van de Waller-medaille, luidende: 
„De Bondsraad, alsmede de bij de Bond aangeslo
ten verenigingen kunnen voorstellen tot toeken
ning dezer medaille doen, mits zulks schriftelijk 
en met redenen omkleed geschiedt. 
Alle voorstellen moeten vóór de Ie JUNI van elk 
jaar bij de Bondssecretaris zijn ingekomen". 

2e. BEKER-TOURNOOI. 
Zij, die wensen mede te dingen naar de „Bonds-
wisselbeker" door het houden van een voordracht 
op de a.s. Nederlandse Philatelistendag te Arnhem, 
maakt het bestuur attent op artikel 7 van het 
„Regl. voor de toekenning van de wisselbeker", 
luidende: 
„Zij, die een voordracht wensen te houden, moeten 
vóór 1 JULI hiervan — onder opgave van het on
derwerp — mededeling doen aan de Bondssecreta
ris". 

/ 
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3e. TENTOONSTELLINGSPOSTZEGELS VAN S U R I 
NAME. 
Op 29 Apri l 1953 ontvingen wij v a n de Lands rege -
r ing van Sur iname het volgendfe be r ich t : 

„Hierbi j deel ik u mede, dat ter gelegenheid van de bijeenkomst 
van de Caraïbische Commissie hier ter stede (Paramaribo) een 
tentoonstelling zal worden gehouden, welke op 9 Mei a.s. 
wordt geopend. 

In het tentoonstellingsgebouw zal een hulppos tkantoor worden 
gevestigd, alwaar de op gemelde datum ui t te geven Surinaamse 
postzegels, bestaande uit de waarden 2 cent, 7Vf cent, 10 cent 
en 20 cent, uitmakende een bedrag van 39V2 cent per serie, 
verkrijgbaar zullen zijn. 

Deze zegels zullen eveneens verkrijgbaar worden gesteld aan 
de Philatelisten-loketten van de Posterijen in Neder land. 

Op de eerste dag van uitgifte (9 Mei) zal er gelegenheid be
staan tot verzending van zgn, first day covers, welke voorzien 
zullen worden van een afdruk van een bijzonder stempel. 

Er zullen voor dit doel speciale omslagen worden verkrijg
baar gesteld vanwege het tentoonstellingscomité, welke ver
krijgbaar zullen zijn ad 10 cent per stuk. 

(w.g.) H . A. VOS, postdi rec teur ." 

Daar het bericht ons — helaas — te laa t bere ikte , 
om persoonlijk alle Neder landse ve rzame laa r s h ie r 
van nog op tijd in kennis te stellen, hebben wij het 
ber icht aan de grote pers doorgegeven, v e r t r o u 
wende , dat alle be langhebbenden d a a r m e e h u n 
voordeel hebben kunnen doen. 

4e. VOORZITTERSVERGADERING. 
De eerstvolgende voorz i t te rsvergader ing zal p laa t s 
v inden op Zaterdag 13 Jun i 1953. N a d e r e m e d e d e 
l ingen volgen nog. 

De Ie Secre ta r i s : K. E. KÖNIG. 

BONDS BIBLIOTHEEK. 
Aanwinsten. 

A 115 Lohuizen, H. v. Philatelie in dienst der mensheid. 
[Amsterdam], 1943. 8°. 8 blz. (Overdruk uit Nederlandsch 
Maandblad voor Philatehe, Mei 1943). 

A 270 König, K. E. De Nederlandse Interneringszegels, 
historisch, postaal en philatelistisch belicht. Amsterdam, 
1952. 8°. VIII, 32 blz. geill. prt. (Herziene en vermeerderde 
herdruk van het gelijknamig artikel in het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatehe 1951, uitgegeven door en ter 
gelegenheid van het eerste lustrum van de Stichting Philate-
listenkring Amsterdam). 

A 271 Valkhof f, J. De Nederlandse postzegel privaat
rechtelijk beschouwd. 's-Gravenhage, 1952. 8°. 39 blz. lit. 
opg. reg. 

Dit werkje werd in het laatste maandblad uitvoerig be
sproken (zie blz. 101). 
B 96a Catalogue Willy Baiasse des timbres de Belgique et 
du Congo Beige Tome I Belgique, époque ancienne. [Bruxelles], 
1949. 8". 366 blz. geiU. 

B 96b Catalogue Willy Baiasse des timbres de Belgique 
et du Congo Beige Tome II Belgique, époque moderne. 
[Bruxelles], 1949. 8°. 283 blz. geiU. 

B 96c Catalogue Willy Baiasse des timbres de Belgique 
et du Congo Beige Tome I I I Congo Beige. [Bruxelles], 1949. 
8°. 201 blz. geïU. 

B 127 Stanley Gibbons priced catalogue of King George VI 
postage stamps. London, 1952. 8°. 180 blz. Forth edition. 

B 128 Stanley Gibbons priced postage stamp catalogue 
1952, United States and U.S. possessions. London. [1952]. 8°. 
75 blz. geïU. Third edition. 

B 136 Katalog-Handbok 1952 over frimärken frän nordens 
fem lander 1851—1951. Stockholm, [1952]. 8°. 577 blz. geul. 
uitgave van Harry Wennbergs Frimärksaffär A.B.: omvat 
de zegels van Zweden, Noorwegen, Denemarken, IJsland en 
Finland. 

B 137 Nordlska, De, Länderna; kataloghandbok over 
Islands frimärken och supplement för är 1950. Stockholm, 
[ca 1950]. 8°. [84] blz. geïll. uitgave van Harry Wennbergs 
Frimärksaffär A.B. 

' B 138 Catalogo dei francoboUi d'Italia e di Trieste zona 
A 1951; estratto dal catalogo Italia e colonie 1951. [Bologna, 
ca 1951]. 8°. 111 blz. geïll. Uitgave van Giulio Landmans, 
Bologna. 

B 139 Catalogo Landmans dei francoboUi d'Italia; 1952; 
compilatore Giorgio Landmans. Bologna, [1951]. 8°. VIII, 
268 blz. geïll. reg. uitgave van Giulio Landmans, Bologna. 

Aanvullingen. 
A 110 Beelenkamp, C. J. Les Lois postales universelles, 

élucidées et annotées ä l'aide de documents officiels. 
La Haye, 1910. 4°. 800, XXXIX blz. prt. reg. 

A 111 Kjellstedt, L. H. Filatelien, säsom nöje och studium. 
Stockholm, 1886. 8°. 24 blz. geïll. 

A 112 Kjellstedt, L. H. Filatelien, som Underholding og 
Studium. Stavanger, 1908. 8°. 24 blz. geill. 
(Noorse vertahng uit het originele Zweeds). 

A 114 Post office of fifty years ago, The, containing reprint 
of Sir Rowland Hill's famous pamphlet dated 22nd 
February 1837, proposing penny postage, with 
facsimile of the original sketch foi^ the postage 
stamp and other documents. London, z.d. 8°. [160] 
blz. prt. 

A 593 Goldberger, J. Geschichtliche Darstellung des Dan-
ziger Postwesens vom 15. Jahrhundert bis auf den 
heutigen Tag. Wien, 1929. 8°. 11 blz. (Veröffentli
chungen der „Postmarke", Wien, nr 4). 

A 594 Müller, Edwin. Die Post während der Kämpfe und 
der Volksabstimmung in Kärnten 1918 bis 1920. 
Wien, 1931. 8°. 44 blz. geiU. krt. (Veröffentlichungen 
der ,,Postmarke", Wien, nr 6). 

A 595 Zirker, M. Proben (Essais) für altdeutsche Ganz
sachen. (Wien, 1936). 8°. 103 blz. geill. 
(Veröffenthchungen der „Postmarke", Wien, nr 15). 

A 596 Kalkholt, F. Die Ganzsachen für die deutschen 
Schutzgebiete, sowie für die deutschen Postanstalten 
im Auslande und für die im Weltkriege besetzten 
Gebiete. Berlin, 1919. 8°. 48 blz. (2. vermehrte 
Auflage). 

De Beheerder der BibUotheek: 
Jhr. G. A. de BOSCH KEMPER 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
v a n POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Secr. : P . J . M. Boel, Bosboom Tous -
sa in t laan 63, Hilversum. 

Nieuwe leden: Zie de aanmeldingen in het 
Apr i l -nummer . 

Aanmeldingen: 727 H . de Beaufort, Huize de 
Hoogt , Maarn (Utr . ) ; 772 Mevr. A. Butter-
Slooves, Achterstraat 18, H o o r n ; 797 C. H a r -
tog, Lindenlaan 6, Wormerveer; 809 J. J. van 
der Heiden, Malakkastraal 29, Den Haag; 787 
W . M. Hendrikse, Kon, Wilhelminalaan 26, 
Cas t r icum; 738 G. A. M. C. W . Hexspoor , 

Rozengracht 7 III , Amsterdam-C ; 739 J. A. 
H o u t r o p , Asselsestraat 139 II, Apeldoorn; 780 
Mevr. B. de Jong Bothe, Gerrit van der Veen-
straat 165, Amsterdam-Z.; 759 A. J. de Lange, 
Tijhofslaan 61, Almelo; 778 H. F. A. Lohman, 
Stationsplein 3, Boxtel; 758 J. Strengers, Voor
schoterlaan 6 B, Rot te rdam; .«*04 J. Wessel, 
Bleekersstraat 43, Wormerveer. 

Aanmeldingen per l -7- '53: 762 Mej. C. H . A. 
Mecking, Arnhcmseweg 11, Apeldoorn; 767 J, C. 
de Moor . Markts t raat 27, Bladel (N.Br.) . 

Weder ingeschreven: 694 W Klei)kamp, Hoge 
Naarderweg 30, Hilversum. 

Over leden: 241 M. M. G. Baert; 1081 J . S. 

van Hensbergen; 1418 C. de Mooij; 1207 C. F. M. 
Pieck. 

Afgevoerd: 479 Mevr. M. F. J. Bender-Antoni; 
2089 A. J. Derking; 1100 W. H . Har tman ; 
1034 J. G. H . Messink; 564 Broeder U. Placidus. 
492 W. Werff 

Afgevoerd wegens onbekend adres: 1501 G. A. 
Hann ink . 

Geroyeerd wegens wanbetaling: 1139 D . J. 
Bosman, Berlheze 38, Zutphen; 1906 H . Bok-
hors t , Mahlerstraat 25 A, Vlaardingen;^ 1530 
A. Lagerwaard, Parallelweg 64, Vlaardingen; 
1276 J. F. W. Snel, Onderluitenant Militaire 
Missie, Bandung; 1315 J. van Veen, Eikenlaan 
65, Hi lversum. , 
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POSTZEGELVERENIGING 
„BREDA". Secr C A Otter, Ulven-
houtselaan 34, Breda. Tel 6648 

Nieuwe leden 149 N O G S E Mevr N J 
Bijvoet-de Jong, Fr Rooseveltlaan 41, Breda, 
109 NOG S E Mevr G E v d Goot, 
Wilhelminapark 15, Breda, 71 N O G BE S E 
G D Jansen Lovendijkstraat 2, Breda, 45 
N O G Eur BE S E J Kemmerling, Kon 
Marechaussee Zundert 

Adsp leden 30 E J J Kor t , St Domus-
straat D 271 Zienkzee . 214 N O G S E 
P Nauman, Roggeveenstraat 8, Breda 

Voorgehangen C C Pouleyn, Duivelsbrug-
laan 102 Breda 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „HOLLANDIA", 
AMSTERDAM Secr ' A D Aeijelts, 
Churchilllaan 175 I, Amsterdam-Z 2 

Ledenvergadering op Vrijdag 29 Mei 1953 te 
20 15 uur in hotel , ,Krasnapolsky' , Warmoes
straat, Amsterdam C De veihng wordt gehou
den van 19 30—20 15 uur 

Candidaatleden 330 S Klatser, Hoendiepstraat 
58 I, Amsterdam Z , 437 W Rijks, Prins Hen
drikkade 144 III, Amsterdam C , 81 J A Sang, 
p/a Mevr Dollëe, Courbetstr 7, Amsterdam Z , 
443 M van Vuuren, Jan Benninghstraat 22, 
Amstelveen 

Nieuwe leden 434 H R v^n H a t t u m , Hoofd
dorpweg 9 III, Amsterdam "W , 433 Dr W H 
E Posthuma, Raphaelstraat 8, Amsterdam Z , 
438 J F Seijlhouwer Jr , Kinderdijkstr 82, Am
sterdam Z , 424 J Sibeijn, Lumeystraat 38 hs , 
Amsterdam W 

Alsmede de candidaatleden, opgenomen in het 
April nummer 

Bedankt 833 J Granade 
Correctie J J Angel, Nic de Roeverstraat 

28 I Amsterdam O , N o 330 moet zijn N o 75 

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

Bestuurüvergadcring op Dinsdag 19 Mei a s , 
des n m 8 uur , ten huize van de heer Albers 

Ledenvergadering op Dinsdag 26 Mei a s , des 
n m 8 uur m Tivoli 

Bijzondeie agendapunten Voordracht door de 
heer J C E M Dellenbag-Rotterdam 

Onderwerp De Noordatlantische Route 
Landenwedstnjd Frankeerzegpls Turkije tot 

1915 
Nieuwe leden Twee candidaatleden, vermeld 

in het April nummer 
Candidaatleden F J A F Feldbrugge, Vree

wijk Ani,erlo (Gld ) ( E ) , D de Kor te , Petrarca-
laan 5, Utrecht (E ) I Ch Timmers , Dantelaan 
4 Utrecht ( E ) , Th H W Winkel , Van 
Humboldsrraat 15, Utrecht ( E ) 

Het bestuur der Utrechtsche Philatelisten 
Vereeniging geeft met leedwezen kennis 
van het overlijden van het oudste be
stuurslid, tevens een der oudste leden, 
de heer 

F E. A. L C O R T E N B A C H 

Dl. heer Cortenbach verzorgde geduren 
de vele jaren de rondzendingen voor de 
buitenleden De U Ph V verliest m hem 
een t rouw vriend en vooraanstaand 
philatelist 

INTERNATIONALE VEREENIGING 
„PHILATELICA' Secr J A C . 
Achilles, ^ iderparklaan 249, Den 
Haag Tel 321123 

Vergaderingen der Afdelingen 
AALSMEER 2 Jum 20 uur Gebouw Irene, 

Kanaalstraat 5, Aalsmeer 10 Juni , 20 uur Ge
bouw Landbouw, H O O F D D O R P , 17 J u m . 20 
uur „Conco rd i a ' , AMSTELVEEN 

AMSTERDAM. 4 Juni , 20 uur Café Rest 
Modern, KI Gartmanplantsoen Amsterdam, 21 
Mei, 20 uur Café Rest Modern, ruilen en 
veilen 

DEVENTER 12 J u m , 19 30 uur Hotel de 
Leeuwenbrug, Deventer 

DRIEBERGEN 10 Juni , 20 uur Nutsgebouw, 
Bosstraat 9, Driebergen 

EMMEN 25 Mei, 20 uur Hotel G n m m e , 
Emmen 

ENKHUIZEN Na convocatie van de Afde-
lingssecretaris Jac Kofman, Nanne Groots t raat 
17, Enkhuizen 

FLAKKEE Na convocatie van de Afdelings-
secretaris F v Herwtjnen Meidoornstraat 8, 
Middelharnis 

GOES 19 Mei 19 30 uur Hotel Centraal , 
Markt, Goes, 16 Juni , 19 30 uur Hotel Cen
traal Markt Goes 

's GRAVENHAGE 27 Mei, 19 30 uur Park
hotel Molenstraat 53, 's Gravenhage, 3 Juni , 
20 uur Hotel Bellevje, Haagweg 94, RIJS
WIJK, 11 Juni , 19 30 uur Parkhotel (Molen-
zaal), ruilen en veilen ledere Zaterdag v a 
14 uur, Gebouw Amicitia, Westeinde, 's Gra
venhage postzegelbeurs 

HAARLEM 19 Juni , 20 uur Gebouw H K B , 
Haarlem 

HARDERWIJK 4 Juni 20 uur " ï i o t e l Rest 
Baars Harderwijk 

' t KABINETSTUK 11 Juni , 20 uur Café 
Bolwijn Ruischerbrug (Gr ) 

LANGEDÏJK Na convocatie van de Afde-
lingssecretans D Barten Oosterstr 55, Noord -
scharwoude 

MAASTRICHT 8 J u m , 20 uur Hote l 1 Uni -
vers Kleine Staat 12, Maastricht 

MEPPEL 8 Juni , 20 uur Zaal Donker , Kl 
Oeverstraat Meppel 

N O O R D W I J K 9 J u m , 20 uur Hote l de 
Zeeleeuw, Kon Wilh Boulevard 24 Noordwijk 

ROTTERDAM-ZUID 12 Juni , 19 45 uur 
Bep s Cafetaria Sandehngstraat 4 Rot te rdam 
Zuid 19 Mei, 19 45 uur Bep s Cafetaria, ruilen 

SOEST 11 Juni , 20 uur Café Royal , van 
Weedestraat 59 Soest 

TIEL Na convocatie van de Secretaris A C. 
van Haaften Gr Br Grintweg 148, Tiel 

U T R E C H T 18 Juni 20 uur Rest Vreden-
burg Vredenburg 13, Ut rech t 

21 Mei, 20 uur Rest Vredenburg 
VENLO 9 Juni 20 uur Café Rest Schreurs, 

Lomstraat 5 Venlo 
VLISSINGEN 21 Mei 20 uur Café Rest 

Dekker, Bellamystraat, Vlissingen 
18 Juni , 20 uur Café Rest Dekker 
WALCHEREN 21 Mei 20 uur Sociëteit Ver

genoeging Markt Middelbuig 18 J u m , 20 uur 
Sociëteit Vergenoeging 

WEERT Na convocatie van de Afdelings-
secretaris H J v d Bergh, Joh van Meurs-
straat 26, Weert 

ZEIST 2 Juni , 20 uur Hotel Rest ' t Wapen 
van Zeist Zeist 

ZWOLLE 16 Mei 15 uur Café Rest Suisse, 
Luttekestraat, Zwolle 5 Juni , 20 uur Café 
Rest Suisse ruilen en veilen 

Cindidaat-leden Afd Aalsmeer Ar JL 2 
K Havinga (18 11 *37), Sportlaan 13, Aalsmeer 
Ar 1519 A T van Son, Kruisweg 1051 A, 
Hoofddorp * 

Afd Deventer Dr 1521 F P J Hanewald, 
Veenweg 51 Deventer Dr 1520 A van Heun, 
Grotestraat 24 Raalte 

Afd Emmen Em 1518 Mevr A , J Loot -
v Wering, Dreschjeslaan 29 Emmen 

Afd Enkhuizen En 1528 S Blokhuis, N o o r 
dergracht 24, Enkhuizen 

Afd 's Gravenhage Gv 1547 P J den Baars, 
van de Wateringelaan 102, Voorburg , Gv 3865 
J van Galen Last Wildhoeflaan 34, Den Haag ; 
Gv 1504 J T h A de Goede Stastokstraat 24, 
Den Haag Gv 1550 B Hoogendam Noten
plein 96 Post Loosduinen Gv 3863 J C Joosse, 
Wielandseweg 10, Pijnacker Gv 1551 J van 
der Kleij, Maartensdijklaan 406 Den Haag , 
Gv 1552 L M H der Ridder van M e r k n -
straat 3 Den Haag G^ 1554 A M Struijk 
Columbusstraai 247 U Den Haag , Gv 15C9 
N Tiesman Maystraat 98 D n Haag, Gv 1555 
L H Wolvekamp Maartcnsdijklaan 6, Den 
Haag 

Afd Harderwijk H k 1568 Jac Buijs Vogel-
straat 9 Harderwijk 

Individueel ld 1572 W F Bouman Lange
weg 13, B lancum, ld 1527 Joh B v. Nieuwen-

huizen, Vermeerstraat 118, Amersfoort, ld 3605 
W B Prinsen, Markt 2, Aalten, ld 1556 Wel 
eerwaarde Heer C Schouten O F M , Rijn 60, 
Woerden 

Afd Noordwijk aan Zee N k 1542 L Haas 
noot , Schafferst'-aat 10, Noordwijk, N k 1546 
Q van der Meulen, Langeveld 49, post Noord-
wijkerhout, N k 1540 C Verloop, Schoolstr 1, 
Noordwijk 

Afd Rot te rdam Z Rz 1530 J L Doolaard. 
Schulpweg 42 A, Rot terdam Z 

Afd Utrecht Ut 1534 Ir F C de Nie, 
Lessinglaan 95 Utrecht , Ut 1537 Mej J W A 
Ravenshorst Willuem Arntszkade 37 Utrecht 

Afd Vhssingen Vn 1532 J C Dansen, Bone^ 
dijkstraat 152, Vhssingen, Vn 3862 W van Es, 
Pres Rooseveltlaan 703, Vhssingen Vn 1523 
J Poulam, Havendorp 424, Vhssingen Vn 1531 
D K Smit Steeilhuisstraat 17, Vhssingen 

Afd Wakhereu Wn 1516 A Gabrielse, 
Vhssingsesingel 32, Middelburg, Wn 1560 C P 
de Vos, Dwarskaai 10, Middelburg 

Afd Zeist Zt 1559 Drs P Emmelot , Corn 
Schelhngerlaan 13, Zeist, Zt 1441 F J Rhe 
bergen (oud lid), Koppelweg 202, Zeist 

Afd Zwolle Ze 1563 N den Har togh , Kerk-
weg U 233, Wezep, Ze 1566 J Lijnsvelt, Enk
straat 23, Zwolle 

Schorsing intrekken Gv 52 A H Siebel, 
Buurtweg 153, Den Haag , ld 951 A Feberwee 
Nieuwstad 25, Zutphen, ld 1727 F Romeijn, 
Bragastraat 2, Den Haag , Gv 3073 A W J 
Weijne, Halleystraat 3, Den Haag 

Afvoeren Dr 2877 N Brown, N k 3755 
M P J M o u n t s , Gv 3836 Drs H Veldkamp 

Bedanken ld JL 28 H Mohrmann, ld 951 
A Feberwee, ld 1363 W J Knoester, Ml 2321 
J H a r t k a m p , Fe 4230 G Joppe 

Overleden Gs 244 Mevr M du Bois van 
Splunter , ld 3042 L van Dekken, U t 4113 
H van Riezcn 

Rectificaties ld 2499 W Lodder, Gerard 
Kellerstraat 82, Den Haag, veranderen in ld 
2499 Heer v d Hars t , p/a Esso Sportclub, 
Benoordenhout 7 Den Haag, ld 3086 Mej A C 
Jacobs, Blauwstraat 15, Steenbergen, veranderen 
m ld 3086 Mevr A C Baarendse Jacobs, 
Blauwstraat 15, Steenbergen 

Verandering van afdeling En 3736 C Gou 
verneur, Wakkerdijk 156 Eemnes naar Afd 
Soest Dn 4163 T van Ekeren, Traay 153 A, 
Driebergen, thans ook Afd Zeist 

Alle candidaatleden vermeld in het A p n l -
nummer van het Maandblad, werden als lid aan
genomen W I J roepen hen een hartelijk WEL
KOM toe 

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

F J BUYTENDIJK C Jzn. f 

He t bestuur geeft met groot leedwezen 
kennis van het overlijden van de heer 
F J Buytendijk C Jzn Sedert October 
1943 lid van de Vereniging zijnde, was 
hij de laatste jaren met meer in de ge
legenheid de vergaderingen te bezoeken 
Met hem is een goed philatelist heen
gegaan 
H I J ruste in vrede 

Nieuwe leden 379 C Beukers, Lange Hilleweg 
99 b , Rot te rdam Z 2, 380 J Bouman, Pleinweg 
97 a, Rot te rdam Z 1, 390 B Brouwers, Kla
verstraat 121, Roterdam Z 1, 413 H H P 
Codée, Aelbrechtskade 160a, Rot te rdam-W 1, 
419 J P Erkelens Willebrordusstraat 28a, Ro t 
terdam N 1, 428 C F J Gordijn, Mosoel-
straac 29c, Hoogvliet , 463 J M Jacobs, Ber-
kelselaan 70 b Rot te rdam N 1, 467 C Marken-
stein. Belgischestraat 24 b , Ro t te rdam-W 2 ; 
473 J Middelburg, Buitenhofstraat 19a, Ro t t e r 
dam W . 1, 480 J H J M van Oosterhout , 
Pre tonalaan 109a, Rot te rdam Z 1, 486 C R e c 
tus, Wat ts t raa t 63a Schiedam, 511 J Schou
ten, Goudenregenstraat 32, Capelle a/d IJssel; 
528 J G A Smekens, Korfmakerstraat 37 b , 
Ro t t e rdam W 2 , 534 A. C Taveine , Warande 
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123, Schiedam; 546 Mevr. H . J. Wajoa-v. d. 
Weij, van Brakelstraat 34a, Ro t t e rdam-C. 2; 
547 J. Weyers, Smitshoekseweg 205, Ro t t e r -
dam-Z. 2. 

Afgevoerd: 364 M. Dammers; 924 N . J . 
Stenstra. 

Ledenvergadering: De eerstvolgende gewone 
ledenvergadering zal worden gehouden op 
Maandag 1 Juni a.s. in de bovenzaal van café-
rest. „ D u N o r d " , Bergweg 313 (ingang Berg-
singel 228) te Ro t t e rdam-Noord . Zaal open 
19.30 uur . Aanvang 20 uur . 

Gewone agenda. Bezichtiging van de kavels 
voor de veiling op Zaterdag 30 Mei in ons 
clublokaal en voor de aanvang van de verga
dering. 

Juni-vergadering: De Juni-vergaderïng word t 
gehouden op Maandag 29 Juni a.s. in „ Du 
N o r d " . 

Clubmiddagen: De clubmiddagen worden ge
houden des Zaterdags van 15 to t 17.30 uur in 
de bovenzaal van café-reit. „De Z o n " , Noord 
singel hoek Burg. Roosstraat te Ro t t e rdam. 

Clubavonden in Roterdam-Zuid : Elke Donder
dag is van 19.30 uur tot 22.30 uur clubavond 
in café „De Guns t " , Brielselaan 192 te Ro t t e r 
dam-Zuid. 

AMSTERDAMSE VERENIGING 
„DE PHILATELIST". Secr.: P. W. 
Wap, 2e Oosterparkstraat 78 I, Am
sterdam-Oost. 

Ledenvergadering: Dinsdag 2 Juni 1953. Rui l -
avond Dinsdag 16 Juni 1953. De bijeenkomsten 
worden gehouden in café-rest. „ D e K r o o n " , 
Rembrandtplein 17, Amsterdam-C. Aanvang: 
19.30 uu r . Zaal open: 19.00 uur.^ 

Nieuwe leden: Alle in het Apri l -nummer van 
het Maandblad opgenomen candidaten zijn aan
genomen, alsmede: 375 J. J, Dammuller , Woest-
duinstraat 103 hs, Amsterdam-West. 

Candidaatleden: 376 J. A. Schoonman, Fagel-
straat 88 I, Amsterdam-W.; 377 A. Nederveen, 
Willemsparkweg 123, Amsterdam-Z. ; 378 J . D . 
Muis, Weesperzijde 64 II, Amsterdam-O. 

Afvoeren: 141 H . Openneer; 751 G. v . d. 
Sluis. 

Bedanken per 31-12-'53: 699 W. ter Meulen; 
911 L. H . Tholen; 698 G. J. H u y ; 182 S. P . 
Robbers; 266 J. Deul; 228 G. J. v. d. H a r t ; 
42 C. Post. 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „De GLOBE". 

Secr. algemene zaken: J. W. Vonk, 
Mesdaglaan 36, Arnhem. Tel. 26511. 
Ledensecr.: W. Dekker, Apeldoornse-
weg 3, Arnhem. Tel. 22649. 

Adreswijziging bestuursleden: 
Hoofdbestuur: Met ingang van 1 Mei 1953 zal 

het adres van onze voorzi t ter , Jhr G. A. de 
Bosch Kempet als volgt luiden: Bovenbrug-
straat 1 III , Arnhem. 

Afdeling Nijmegen: 
De secretaris van de afdeling Nijmegen, de 

heer A. M. Vleggaar, is verhuisd naar : O u d e 
Molenweg 240, Nijmegen. 

NEDERLANDSCHE PHILATELIS
TISCHE VEREENIGING „OP HOOP 
VAN ZEGELS" te Haarlem. Secr.: 
M. W. V. d. Koog, Leidsevaartweg 
129, Heemstede. 

Candidaatleden: 5 W. Caspcrs, Joan Mauri ts-
plein 12, Overveen; 30 J- T h . Welsink, Hoofd-
« r a a t 154, Hillegom. 

Overleden: 696 Dr . A. Dekker. 
Bedankt per 1 Maart 1953: 323 J. H . v. 

Noord t . 
Algemene vergadering: Donderdagavond 28 

Mei 1953, 8 uur , getjouw Cul tu ra , Jansstraat 83, 
Haarlem. 

Contr ibut ie 1953-54: Dringend verzoekt de 
penningmeester het verschuldigde bedrag ad 
ƒ 5,— zo spoedig mogelijk te storten op of 
over te schrijven naar postrekening 245576 ten 
name van „Penningmeester O.H.v .Z . , Haa r 
lem". Dit ter vermijding van veel extra werk 
en kosten. 

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

Nieuw l id: 210 P. M. Ligtenberg, Bosplein 
9 b , Winschoten. 

Candidaatleden: G, v. d. Kooi, Peizerweg 
61 A, Groningen; H . Weits, Hereweg 1, Gro 
ningen. 

Vergaderingen: 18 Mei en 22 Juni. 

LEIDSCHE VERENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS. 

Secr.: G. M. Minnema, Boerhaave-
laan 41, Leiden. 

Vergadering op Woensdag 27 Mei 1953, des 
avonds te 8 u u r precies, in de bovenzaal van 
café-rest. ,,De Kleine Burch t " , Nieuwe Rijn 19, 
Leiden. * Gewone agenda Op deze vergadering 
is weer een wedstrijd, waarvoor een prijs is be
schikbaar gesteld. De wedstrijd bevat vier al-
bumbladen van de Ned. overzeese gebiedsdelen. 
U wordt dus verzocht vier albumbladen van 
Indië, Indonesië, Curajrao, Suriname of Nieuw-
Guinea mede te nemen. O p de vorige wedstrijd 
werd de prijs toegekend aan de heer Briel. 
Denk er aan: er wordt niet gelet op de waarde
volle zegels, maar alleen opzet, beschrijving, 
kwaliteit enz. 

Voorts hersengymnastiek of causerie. 
Nieuwe leden: 270 L. H . J. Kortekaas, War-

mundastraat 1, Warmond; 354 B. P. Esderts, 
Koolhof 13, Leiden. 

Candidaatleden: 67 H . A. van Schaïk, R o 
denburgerstraat 31, Leiden; 372 W. Vervoort , 
Mezenstraat 1, Leiden. 

Volgende vergadering: 24 Juni . 
Volgende beursavond: 10 Juni . 
Jeugdafd.: 1ste Dinsdag van de maand. 

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

Nieuwe leden: De in het Maandblad van 
April genoemde candidaatleden werden als lid 
toegelaten. 

Bijeenkomsten: Maandag 1 Juni : Beursavond; 
Maandag 15 Jun i : Ledenvergadering. Beide om 
20.00 uur in Restaurant ,,In de Gouwe P o o r t " . 

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

De heer drs M. E. J. Ch. Verzijl, St. Fran-
ciscusweg 35 te Heerlen is benoemd tot 2e secre
taris. 

Bijeenkomsten: Eerstvolgende bijeenk. Dinsdag 
2 Juni e.k. 

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

Lid m.i .v. 1 September 1953: J. C. de Wilde, 
Marnixlaan 30, Amersfoort; C. J. Prey, Pieter 
Bothlaan 18, Amersfoort (Lid PhÜ. Ver. „ H o l -
landia" te Amsterdam). 

In afwijking van het normale tijdstip, zal Jn 
verband met het bezet zijn van de zaal op 
Dinsdag 26 Mei 1953, de e.v bijeenkomst wor
den gehouden op Dinsdag 19 Mei 1953 des 
avonds te kwar t over acht in de benedenachter-
zaal van Hote l , ,Monopole" , Stationsplein te 
Amersfoort . 

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

Wederom ais lid toegetreden: 309 J, Dijkhui
zen, Eemnesserweg 39, Baarn; 431 A. A. Knol, 
Daltonstraat 1, Hilversum. 

Aangenomen als l id: 493 W. Ober, Stadhou
derslaan 40, Hilversum; 494 M. J. van Dogge-
naar, Kretschmar van Veenlaan 19, Hilversum; 
495 A. Fuijk, Hyacinthenlaan 18, Hilversum. 

Ledenvergadering op Woensdag 20 Mei a.s., 
des avonds half acht in de bovenzaal van de 
Openbare Leeszaal aan de 's-Gravelandseweg te 
Hilversum. Agenda als gewoonlijk. Het Bestuur 
dank t de leden voor h u n bijdragen voor de 
Rampenfonds veiling. 

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

De heer J. Crijns te Vught deelde op de 
April-vergadering mede, dat hij wegens over
plaatsing naar Heerlen niet langer in staat zal 
zijn om de functie van Voorzit ter te blijven 
vervullen. He t spijt ons, dat dit verdienstelijke 
bestuurslid als zodanig voor de vereniging ver
loren gaat De vice-Voorzitter de heer A. Ot t e -
vanger u!t Oss neemt, t o t een opvolger van de 
heer Crijns gekozen zal zijn, het voorzitterschap 
voorlopig waar. 

Vergadering: Op Woensdag 20 Mei ïn hotel 
,,de Postzegel" om 20.00 uar , waarbij o.a. een 
landen wedstrijd op het programma staat. Een* 
convocatie zal nog aan de. leden worden toe
gezonden. 

Candidaatleden: A. van Loon, Ant. v. Alphen-
ötraat 15, Den Bosch; A. Sars, v. d. Weeghcn-
singel 23, Den Bosch; G. A. Went, v. d. El
zenlaan 2, Oss. 

Afvoeren wegens emigratie: D. Hendrix, Den 
Bosch. 

VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DE PHILATE
LIST", Geleen. Secr.: C. D. C. We-
verling, Kwikstaartstraat 14, Geleen. 

Wij hadden op 12 April jl een goed bezette 
Jaarvergadering. Toch ontbraken er nog vele 
gezichten. Wilt u nog eens noteren dat wij 
elke Ie Zondag van de maand vergaderen, 
's morgens ca. 10 uur in de bovenzaal van 
Hote l , ,R iche" , Rijksweg-Z. 1 te Geleen? 

De heer Adema heeft als voorzit ter afscheid 
van ons genomen. Zijn plaats wordt nu inge
nomen door Ir W. Schlösser, Mauritspark 20 
te Geleen. De heer Adema is met algemene 
stemmen en flink applaus tot Ere-voorzit ter be
noemd. 

Nieuwe leden: Th . Boeren, Mgr. Seipelaan 8, 
Kerensheide, Beek (Post Geleen); J. Lemmens, 
Daalstraat 91, Geleen. 

SPORTVERENIGING „S.H.E.L.L." 
Secr.: N. J. van Deijck, C. Troost-
str. 62 I, Amsterdam-Z. 

Nieuw lid: B. Fritzsche, Maasstraat 139 I , 
Amsterdam-Z. 

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

Vergadering ellse eersie Woensdag van de 
maand, waarvan convocatie wordt toegezonden. 

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

Vergadering op Donderdag 2S Mei, des avonds 
8 uu r , in „de Post l ioorn" te Zaandam. 

DE KENNEMER POSTZEGELCLUB. 
Secr.: J. W. Schachtschabel, Stra-
tingsplantsoen 46 zw., Velsen-Noord. 
Post Beverwijk. 

De ruilavonden voor Mei zijn -vastgesteld op 
Maandag 11 en 18 Mei en voor Juni op de 
Maandagen 1, 15 en 29, telkens des avonds 
7.30 uur in het Witte Kruisgebouw aan de 
Baanstraat te Beverwijk. 

Nieuw l id: P . Donker, Dorpsstraat 113, As-
scndelft. 

(Vervolg op pag. 133} 
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5/— groen en lichtbruin, Afrikaanse mandenmaker 25 x 31 mm 
10/— groen en donkerbruin balancerende rotsen \ ^T v -Ï« mm 
{, I . zwart en rood. wapen van Zuid-Rhodesia. ƒ 3i X 25 tam 

Venezuela. 
In een nieuw type, nl. het postkantoor de Caracas, verscheen een serie 

van 7 postzegels voor de gewone en 6 zegels voor de luchtpost. Voor de gewone 
post zijn het de waarden: 5, 10, 15, 20, 25, 30 en 40 c. en voor de luchtpost: 
5, 20, 30. 45, 60 en 90 e. 

Verenigde Naties. 
Hoewel geen nieuwe uitgifte betreffende willen wij hier toch vermelden, 

dat deze maand te Londen een permanent verkoop bureau voor de postwaarden 
der V.N. zal worden geopend. 

Verenigde Staten van Amerika. 

Op 30 April jl. verscheen het reeds door 
ons aangekondigde zegel van 3 c. uit
gegeven ter herdenking van de verkoop 
van Louisiana door de Fransen aan de Ver. 
Staten, welk feit 150 jaar geleden plaats 
vond. Het zegel geeft de afbeelding van 
een zittende man (Livingstone) en 2 staande 
mannen (Monroe en de Barbé-Marbois, het 
contract tekenende). 

Op 2g Mei a.s. zal het eerst te Dayton 
(Ohio) een postzegel van 6 cent verschijnen ter herdenking van het So-jarig 
bestaan van de luchtvaart. Te Dayton maakten de gebroeders Wright hun 
eerste vlucht. De zegel geeft een afbeelding van de medaille die ter gelegen
heid van deze herdenking is vervaardigd en waarop het toestel van genoemde 
gebroeders is afgebeeld, waarin zij hun eerste vlucht maakten en een modem 
vliegtuig en de woorden Progress Security. 

Vlet-Nam. 
De pagode welke op de z.g. verjaardagsuitgifte voor de keizer op de zegels 

werd afgebeeld is volgens elders gemelde berichten de ,,Pagode van de in* 
tellectuelen" ook wel ,.Pagode der Raven" genoemd, welke bij de oost uit
gang van Hanoi staat. Vroeger was het een mooi en groot werk, maar door de 
oorlog heeft het veel geleden en is nu niet veel bijzonders meer. 

Zuid-Afrika. 
Ter aanvulhng van het door ons gemelde m het Januarinummer op blz. 

17 kunnen wij thans nog berichten, dat het zg. Kroningszegel hetwelk op 
2 Juni a,s. zal verschijnen, een afbeelding zal geven van een door de koningin 
goedgekeurd portret van haarzelf. De afmetingen van dit zegel zullen zijn 
24,2 X 40,3 mm. De opschriften zijn zowel in het Afrikaans als bet Engels 
op iedere zege! aangebracht. De waarde zal 2 d. zijn. 

Zuid-West-Afrika. 
Zoals wij reeds in ons vorige nummer op blz. 97 meldden zal hier op 

2 Juni a.s. een serie van 5 postzegels verschijnen ter gelegenheid van de kro
ning van koningin Elisabeth I I , waarbij op de zegels naast het portret van de 
koningin bloemen zullen worden afgebeeld. 

Wij kunnen thans melden dat deze bloemen zullen zijn: 
1 d, rood. Catophractes Alexandri 
2 d. groen, Bauhinia Macrantha 
3 d. kastanjebruin, Caralluma Nebrownii 
6 d. blauw, Gloriosa Virescens 
T/— steenrood, Rhigozum Trichototum. 

LITERATUUR 
stichting Het Nederlandse Postmuseum. Jaar
verslag 1951. 22ste jaarverslag. Prijs ƒ 0,75 (post
rekening t.n. van het museum te 's-Hage nr 
162000). 

In het bekende formaat van de vorige jaarverslagen, 
maar thans in grijze omslag, verscheen dit 22ste ver
slag, waarbij aanstonds opvalt, dat de gebruikelijke 
toevoeging aan het opschrift thans luidt: „uitgebracht 
aan de Directeur-Generaal der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie", terwijl dit vroeger luidde „uitgebracht 
aan de Minister van Verkeer en Waterstaat". Waaraan 
deze wijziging te danken is, lezen we in dit verslag, nl. 
aan de gewijzigde Stichtingsacte van het museum van 
10 April 1951. 

Het spreekt welhaast vanzelf, dat dit jaarverslag 
voor een deel is gewijd aan de verbouwing van het 
museum, welke zich over het gehele jaar 1951 uit
strekte (en eerst in Juni 1952 werd beëindigd). Aan 
de hand van een duidelijke foto is goed te zien welk 
grondig werk hier is verricht. Maar behalve dit deel 

van het verslag is het altijd aardig om te lezen welke 
belangrijke aanwinsten er werden geboekt en het is 
verheugend te kunnen constateren welk een belang
stelling voor dit museum blijkt te bestaan. Het aantal 
bezoekers, dat in 1951 slechts 3315 bedroeg, waarvan 
2656 betalenden (è raison van de entreeprijs ad 10 cents) 
is zeker niet zo heel groot en dit getal ligt ver beneden 
het voorafgaande jaar (± 10.000), maar daartoe zijn 
er dan ook allerlei verzachtende omstandigheden aan 
te voeren, en wel in de eerste plaats, dat het vanwege 
de verbouwing noodzakelijk was het museum voor de 
rest van het jaar op 22 September tijdelijk voor het 
publiek te sluiten. Dan is er het feit, dat het museum 
vóór dien tijd slechts als het ware door een achter
deurtje was te bereiken en daardoor niet de aandacht 
trok, terwijl het vooraanzicht meer de indruk wekte 
dat het museum gesloten was. 

Als gebruikelijke bijlage treffen we ditmaal een uit
stekend artikel aan van de hand van de directeur van 
het museum. Dr R. E. J. Weber, die hierin „De ge
schiedenis der verzameling van Nifterik" behandelt. 
(De verzameling Waller werd als bijlage reeds bij het 
jaarverslag 1938 opgenomen). Vooral oudere verzame
laars zal 't aangenaam zijn in dit artikel verscheidene 
namen aan te treffen van vroegere prominente ver
zamelaars, zoals Waller, Baron Lehman, Naret Koning, 
Jhr van Kinschot, Mr Meijer, G. W. A. de Veer, C. W. 
Matthes, A. J. Warren e.a. Zeer overzichtelijk wordt 
de groei en samenstelling der verzameling beschreven, 
terwijl een afbeelding van een plaatreconstructie van 
de 5 cent 1852 plaat III uit de verzameling Warren ter 
illustratie werd opgenomen. Uit philatelistisch histo
risch oogpunt is het een belangrijk artikel, dat iedere 
goede philatelist zeker zal Interesseren. 

De heer C. W. L. Schell, de conservator voor de af
deling electrotechniek van dit museum, leverde een 
bijdrage over „De invloed van het Morsestelsel op de 
ontwikkeling van de Radio-Telegrafie". 

New Foundland Air Mails 1919—1939, with 
additional notes on subsequent flights and air 
stamps; by R. E. R. Dalwick and C. H. C. Harmer. 
Uitgave van H. R. Hamer Ltd., 39—42 New Bond 
Str., Londen-W. 1. prijs 15/— (16/— franco). 

Wanneer u de Yvertcatalogus raadpleegt, dan vindt 
u voor de luchtpost van Terre Neuve (New Found-
land) slechts 16 zegels gemeld, waaronder er dan nog 
7 zijn, welke alleen bestaan in een speciale opdruk 
op reeds eerder uitgegeven zegels. Dat er echter aan 
deze zegels meer vast zit dan op de enkele bladzijde 
van de Yvert wordt medegedeeld, blijkt wel uit het 
werk waarvan we hierboven de titel vermeldden en 
dat een boekwerk van 180 bladzijden is. En wat voor 
een boekwerk! Keurig gebonden in blauwlinnen band 
met gouden letters, uitstekend papier met duidelijke 
druk en talloze illustraties (114 zegel-afbeeldingen, 
40 stempelafdrukken e.d. en 5 landkaarten) is het een 
werk, dat niet alleen de luchtpostzegels behandelt, 
maar ook de diverse speciale vluchten. Hoe belangrijk 
dit gebied voor de luchtvaart is geweest en nog steeds 
is op de verbindingsweg van Noord-Amerika en Euro
pa V.V., blijkt wel uit de namen die aan de luchtvaart
geschiedenis alhier zijn verbonden en waarvan wij 
alleen maar willen noemen Hawker en Grieve, Alcock 
en Brown, de Pinedo, Amelia Earhart, de DO-X, 
Kingsford Smith, Lindbergh en echtgenote, generaal 
Balbo met zijn eskader. 

En toch is de geschiedenis van de luchtvaart van 
dit gebied een geschiedenis van pas ongeveer 30 jaar, 
want zij vangt feitelijk aan met de non-stopvlucht 
van Lesters Field, St John, over de oceaan, welke op 
14 Juni 1919 door cap. John Alcock en Lt. Whitten 
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Brown in hun Vickers-Vimy werd volbracht, daar
mede een prijs van 10.000 £ winnende, uitgeloofd door 
de Londense Daily Mail. De vlucht werd in 16 uur 
en 12 minuten gedaan. 

Op 31 Mei 1949 hield New Foundland op een afzon
derlijke kolonie van Engeland te zijn en werd het de 
10e provincie van Canada. 

Een zeer interessante geschiedenis vormen deze 30 
jaren, juist in een tijd waarin de luchtvaart zulke 
grote vorderingen maakte. Niet alleen uit philatelis
tisch oogpunt, hoewel dat natuurlijk in dit werk voor
op staat, maar ook uit luchtvaart-historisch oogpunt 
is het een boek vol herinneringen, waarvan de lezing 
uren van genot verschaft. 

Wiener Briefmarken-katalog Österreich. Dritte 
erweiterte und neubearbeitete Auflage 1953. Uit
gave Strauss und Krammer. Wien I. Regierungs
gasse I. Verkrijgbaar tegen 8 intern, antwoord
coupons of overeenkomstige tegenwaarde bij 
Verlag Adolf Kosel, Wien 71, uitgever der 
Austria Philatelist. 

Nog niet lang geleden (Januarinummer 1953) be
spraken wij in deze rubriek de Mueller Speciaal Kata-
logus betreffende de zegels van dit land van 1850— 
1918, hetgeen een werk is, dat bij uitstek voor de 
speciaal-verzamelaars belang heeft. De hierboven aan
gekondigde katalogus is een geheel ander werk op 
het gebied der Oostenrijkse zegels. Niet alleen dat het 
alle uitgiften van dat land behandelt tot en met 1952, 
maar ook die van Lombardije en Venetië, Oostenrijkse 
post op Kreta, Oostenrijkse post in de Levant en Bos
nië Herzegowina. Opgenomen zijn ook de kranten
zegels, portzegels, telegraafzegels, Donau-Dampfschif
fahrt, lokaal-uitgiften en veldpost. Tandingen, typen 
en watermerken worden duidelijk aangegeven en be
handeld, terwijl de neu-drücke eveneens worden aan
gegeven en gecatalogiseerd, terwijl vele oplage-cijfers 
worden vermeld. 

Uit deze opsomming blijkt wel, dat hier niet van 
een speciaal-catalogus sprake is in de uitgebreide zin 
die wij daaraan hechten, maar wél van een catalogus 
welke ook voor de meer-gevorderde verzamelaar een 
nuttige handleiding is. Door de doorlopende numme
ring van de hoofdsoorten der zegels en de practische 
indeling daarvan, waarbij de afwijkingen met letters 
zijn opgekomen, is dit werk ook voor de doorsnee ver
zamelaar een practische wegwijzer. De duidelijke uit
eenzettingen en de daarbij gevoegde duidelijke af
beeldingen wekken echter op tot een beter bezien 
der diverse zegels. Wij wensen deze ± 100 bladzijden 
(kwartoformaat) dikke catalogus in handen van vele 
verzamelaars van Oostenrijkse zegels, welke er toch 
velen in ons land zijn. N. 

1. Nachtrag Geschichte der Osterr. Flugpost 
Sonderheft „Austria-Philatelist", Verlag Adolf 
Kosel, Wien 71. Prijs Seh. 7,50. 

Van de redactie van de „Austria-Philatelist", het 
bekende Oostenrijkse tijdschrift dat door de heer 
A. Kosel wordt uitgegeven, ontvingen wij het Ie sup
plement (Maart 1953) op de „Geschichte der österr. 
Flugpost" (1948), waarin de geschiedenis van de Oos
tenrijkse luchtpost van 1946 tot en met 1952 alsmede 
nog enige vluchten van begin 1953 zijn opgenomen. 

Behalve een chronologische index der diverse vluch
ten (met aanduiding in welke groep de betreffende 
vlucht in het werkje vermeld is), vinden wij wederom 
dezelfde indeling terug als in de uitgave van 1948, 
nl. zegels, luchtpostbladen en -kaarten (waarbij wij 
heel wat privé-uitgiften vermeld zien), eerste vluchten, 

NEUES HANDBUCH 
der 

BRIEFMARKENKUNDE 
Voortzett ing Kohl's Handbuch en het Handbuch der Bn'ef-
markenkunde van Rudolph i ; onmisbaar voor de serieuze ph ï -
latehst. Zie o.m. de bespreking in het Maandblad van de vorige 
maand, Apri l -nummer bladz. 102. 
Losse afleveringen, per ex ƒ 6,— 
Bij afname in abonnement , minimum 6 afleveringen, 

per ex ƒ 5,25 
BIJ afname als lid van de Verein „Neues Handbuch" , 

per ex ƒ 4,50 
Lidmaatschap Verein ,.Neues Handbuch'* incl. de perio

dieke ?n zeer interessante mededelingen ƒ 8,75 

Importr ice voor Nederland: 

F I R M A R E N N I E H A A G S M A 
Leeuwenstraat 2 a t i i lversum 
Postgiro 336559 Telef. 7606 
Vraagt onze boekenlijst, waarin wij aanbieden Kohl's Handbuch, 
Handbuch van Rudolphi en vele andere gevraagde werken. 

zweefvliegtuigpost, speciale vluchten (waaronder ook 
de ballonpost uitvoerig is opgenomen), alsmede spe
ciale afstempelingen, luchtpostetiketten en -aanteken-
strookjes. 

Het werkje is wederom uitstekend verzorgd met vele 
afbeeldingen tussen de tekst en bevat veel wetens
waardigheden voor iedere luchtpostverzamelaar, maar 
zeer zeker voor de speciaal-verzamelaars op dit ge
bied, dat ook bijzonder in ons land zo gaarne verzameld 
wordt. 

Wij wensen de uitgevers van deze uitgave, die in 
samenwerking met de Oesterr. Flugpostsammlerverein 
tot stand kwam, veel succes toe. 

Het supplement is verkrijgbaar bij: Verlag Adolf 
Kosel, Wien 71, tegen inzending van 4 intern, ant
woordcoupons of 2 exemplaren tegen 7 intern, ant
woordcoupons. J. D. 

VEILINGEN 
Helaas te laat voor ons vorige nummer ontvingen 

we dezer dagen de catalogus van de postzegelveiling 
welke op 13 Mei jl. te Londen door de firma Robson 
Lowe Ltd. werd gehouden en waarbij o.m. onder de 
hamer kwam de bekende verzameling Nederland en 
koloniën van de heer F. C. Wills te Bath. Als bijzon
derheid vinden we daarin aangeboden de in ons Octo-
ber-nummer 1952 op blz. 241 door de heer P. C. Korte
weg besproken brief voorzien van een etiketje in 1817 
verzonden van Amsterdam naar Leiden, van welk stuk 
in de Engelse philatelistische pers (StampcoUecting) 
als een bijzonderheid van de eerste orde was melding 
gemaakt. De heer Korteweg heeft in bedoeld artikel 
aangetoond, dat hier van enige belangrijkheid geen 
sprake is. Desalniettemin staat het stuk vermeld met 
een geschatte waarde v a n . . . . £ 100! 

Verder bevatte de veiling inderdaad ook mooie ka
vels, zoals een aantal „pre-adhesive covers", waarbij 
interessante stukken, voorts een compleet gereconstru
eerde plaat IV van de 10 cent 1852 (geschatte waarde 
£ 35), de portzegel „3 ent" tesamenhangende met een 
normaal 3 cent portzegel (geschatte waarde i 10), een 
tweetal verzamelingen Japanse bezetting van Ned. 
Indië (resp. geschat op £ 160 en £ 110), enz. 
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en aok dit is de ewnissie 1970 
door Frans Blom 

Nu door het verdienstelijke artikel van de heren D. 
Hille Ris Lambers en N. J. Verhoeven de emissie 
1876 — en meer speciaal de % et. — andermaal onder 
de aandacht van de lezer is gebracht, verdient het wel
licht aanbeveling over deze interessante boekdruk
zegels wat meer te vertellen en wel over de „vóór-
afstempeling" welke gedurende de gehele periode van 
uitgifte plaats vond. 

Er zullen onder u zijn, die zich verbaasd afvragen: 
wat zijn „vóórafstempelingen"? Deze vraag is begrij
pelijk, omdat deze merkwaardige zegels weinig worden 
verzameld en de publicaties hierover zeer schaars zijn 
en van lang voor de tweede wereldoorlog, zodat een 
groot deel van de verzamelaars nimmer kennis hier
van namen. 

„Voorafstempeling" — (in het vervolg aangeduid met 
v.a.) — wil zeggen, dat de zegels, welke -voor franke
ren van bepaalde stukken dienden, vooruit werden 
vernietigd. 

In de Verenigde Staten deed men dit reeds voor dat 
in Nederland de eerste postzegel uitkwam. In Neder
land kwam deze methode rond 1875 in zwang en was 
alleen in gebruik bij het verzenden van drukwerken 
c.q. couranten. Dat men tot v.a. overging wordt ver
klaard door het feit, dat in sommige plaatsen, in het 
bijzonder waar een klein postkantoor of een hulp
kantoor gevestigd was, op een gegeven moment een 
hoeveelheid post werd binnengebracht, welke een op
stopping veroorzaakte en net niet meer de verbin
ding kon halen, die in geval van v.a. der zegels wel 
gehaald kon worden, doordat de postambtenaar de 
door de drukker of uitgever gebundelde pakken dan 
slechts over te geven had aan de geleider der honden-
kar, koetsier der postkoets of conducteur der brieven-
malen op de spoorwegen. 

Het zal u duidelijk zijn dat deze werkwijze een snel
lere expeditie ten goede kwam. 

De methoden van v.a., welke in de loop der jaren in 
de verschillende plaatsen werden gebezigd, zijn soms 
geheel verschillend en op zichzelf reeds een studie 
waard. Een veel voorkomende wijze was wel het stem
pelen van de tevoren gefrankeerde adresbandjes en dit 
speciaal in de latere jaren. Een andere, veel voorko
mende, wijze was het gebruik van gelithographeerde 
adres vellen, welke op afstanden, gelijk aan de hoogte 
of de breedte van een zegel, van lijnen waren voor
zien en zo tot stroken gescheiden. 

Op deze vellen werd — al naar gelang de afstand 
tussen de stroken — een verticale of horizontale rij 
postzegels geplakt en deze werden, met het voor dat 
moment gebezigd of verouderde stempel vernietigd. In 
1912 werd voor dit doel aan verschillende kantoren een 
speciaal zgn. drukwerkrolstempel verstrekt, doch dat 
valt geheel buiten de grens van deze periode. 

Deze stroken werden dan later — door de drukker
uitgever — van elkaar gescheiden door middel van een 
schaar of de perforeermachine, van welke laatste de 
zgn. Bossche tandingen afstammelingen zijn en waar
over niet alleen in de prijslijst van de Ned. Ver. v. 
Postzegelhandelaren een vermelding is opgenomen, 
doch waarover een uitgebreid en verdienstelijk arti
kel van de Nestor der Philatelie, de heer P. C. Korte
weg in de Philatelist van Augustus 1932 werd gepubli
ceerd. 

De stroken, welke met de „schaar" werden geschei
den, vertonen analoog een „verminking" en wel een 
afgesneden rand, hetzij boven en onder of links en 

rechts, respectievelijk een extra rand aan een of beide 
zijden, zoals onderstaande afbeelding laat zien. 

Deze worden kortweg „knip" genoemd. 
Al naar gelang de nauwkeurigheid, waarmede de 

stroken van elkaar werden gescheiden, komen zwaar-
verminkte, (haast gehalveerde), normale, (een zijde 
aangesneden), betere (een zijde aangesneden en een 
extra rand) en „luxe" exemplaren voor (met twee ex
tra randen). 

Nu het ruwe materiaal (kilo's) steeds schaarser wordt 
— zeker uit deze periode — en waarschijnlijk alleen 
nog gevonden kan worden in de verbeelding van een 
verzamelaar, die hoopt op een gegeven moment een 
zak op de zolder van zijn luchtkasteel te vinden, ver
dient het wel aanbeveling om het materiaal, wat hier 
eïi daar nog in kleine hoeveelheden aanwezig is, voor 
verdere vernietiging te sparen. 

De zegels, welke het praedicaat ,.gaaf" niet konden 
krijgen, werden nog wel eens teruggegooid in de kilo's 
en kwamen zo vanzelf van de 30e in de 31e hand tot 
er iemand een einde aan maakte en de boel in de ka
chel wierp. 

De „luxe" exemplaren zijn hoegenaamd niet meer 
te vinden omdat deze — van de extra randen ontdaan 
— in de bundels werden verwerkt en onherkenbaar, 
hier of daar in een postzegelpakket zitten. 

Dat de versmade exemplaren voor de verzamelaar 
van v.a. altijd nog wel het dubbele waard zijn van het
geen de grossier u voor de „gave" geeft, zal weinigen 
van u bekend zijn. 

Het zou ondoenlijk zijn, om in deze kolommen in één 
artikel een overzicht te geven van wat er op dit ge
bied bestaat en ik wil dan ook volstaan met een voor
beeld van een kleinere plaats, waar tussen de jaren 
1880 en 1897 v.a. plaats vond, na u onderstaand nog 
een chronologisch overzicht te hebben gegeven van de 
tandingen en typen van de % et. 1876, waarbij tussen 
haakjes werd geplaatst het jaar, waarin de eerste da
tum bekend werd en zo dit in de eerste maand was, 
over twee jaren verdeeld. 
1. Type I tanding 12y2 : 12B gg (1876) 
2. I 11 Vz : 12B gg (1876) 
3. I 131/2 : 13% (1877) 
4. I 14 X 14 gg (1877) 
5. II 12 y2 : 12B gg (1881) 
6. II 111/2 : 12B gg (1881) 
7. H 131/2 : 13% (1881) 
8. I 12% kl.g (1884/85) 
9. II 121/2 kl.g (1884) 

10. I 121/2 : 12c (1885) 
11. II 12y2 : 12c (1885) 
12. I 12% gg (1888) 
13. II 12y2 gg (1888) 
14. II br. rood I21/2 gg (1894) 
15. II karm.rood 12% gg (1895) zgn. nieuwe 

kleur 
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Bewijsvoering over het al dan niet bestaan van een 
tanding 12% : 12 en 11% : 12 kleine gaten, dient hier 
achterwege te blijven, aangezien ik u dit overzicht 
slechts gaf voor gebruik bij dit artikel. 

Deze opstelling kan u evenwel bij het nader bezien 
van de emissie 1876 van nut zijn. 

HOUTHEMSE KNIP. 
Houthem, als station Houthem-St. Gerlach en thans 

gemeente Valkenburg-Houthem, was in de tachtiger 
jaren een onbelangrijke plaats, waarvan het Aardrijks
kundig woordenboek van Witkamp vermeldt, dat het 
in 1870 279 inwoners telde. 

Het Legeringsstatuut van 1881 vermeldt 254 inwo
ners en 38 huizen. 

In een der 38 huizen was gevestigd de drukkerij van 
de Gebroeders CroUa en dit bedrijf is aanleiding ge
weest om in dit postale contrei een wijziging te bren
gen. Door de Gebr. CroUa werd een blad uitgegeven 
onder de naam „Limburgs Nieuwsblad", waarmede 
werd aangevangen in 1875. Het bedrijf splitste en ver
plaatste zich en een zoon van één der firmanten be
heert thans nog dit bedrijf in Valkenburg (L.). 

Tot zo ver dit kleine — noemt u dit wat mij betreft 
privé-historische — overzicht van de plaatselijke toe
stand ten tijde dat het philatelistische gedeelte aan
vangt. 

Dat het zuiver historische gedeelte in philatelistische 
verhandelingen en op philatelistische tentoonstellingen 
een „bijzaak" moet blijven en niet mag verwateren in 
één postzigel met een componist en hiernaast zijn ope
ra, al dan niet in manuscript en voorzien van portret
ten op verschillende leeftijden, behoeft, naar ik hoop, 
geen betoog. Dat aan het meer of minder voorkomen 
van postzegels of afstempelingen zeer weinig aandacht 
wordt besteed, in het bijzonder aan de omstandighe
den, waaronder een zegel werd uitgegeven of een af
stempeling werd gebruikt, mag wel vermeld worden. 

In de regel wordt te veel gelet op de becijfering in 
de prijslijsten, hetgeen zeer zeker te wraken is. 

Om een goede indruk te krijgen van de toestanden 
die omstreeks 1880 op postaal gebied heersten en de 
voorschriften waarmede rekening moest worden ge
houden, verdient het wel aanbeveling, dat ik u van 
deze voorschriften (zeer verkort) iets mededeel. 

In art. 22 der wet van 1850 (Postwet) werd bepaald, 
dat een aantal hulpkantoren (ter vervanging van de 
distributiekantoren) zou worden opgericht, wanneer de 
plaatselijke toestanden dit nodig maakten tot het goed 
functionneren van de postdienst. 

Aan deze hulpkantoren werden plaatsnaamstempels 
verstrekt, eerst in Egyptische en vanaf, einde 1865 in 
grotesque letters. 

Omtrent de afstempeling zijn zoveel bepalingen van 
kracht geweest, dat het mij raadzaam voorkomt u de 
toestand te schetsen, zoals die omstreeks 1880 was. 

In 1880 waren alle hulpkantoren theoretisch van 
plaatsnaamstempels voorzien met Egyptische en/of 
grotesque letters, welke^moesten worden afgedrukt 
op alle bij het betreffende hulpkantoor binnenkomende 
en uitgaande stukken, evenwel niet op de post- en 
portzegels. Dit was alleen voorgeschreven, als de brie
ven bestemd waren voor een plaats, waar zij zonder 
tussenkomst van het betreffende post-(ressort) kantoor 
konden of moesten worden besteld. In alle andere ge
vallen was het naamstempel dus alleen vertrek-, aan
komst- of administratief-stempel. De zegels moesten 
worden vernietigd door het postkantoor. 

Bij eire. 1093 van 28 Nov. 1879 werd bepaald, dat alle 
hulpkantoren zouden worden voorzien van een „dag-
teekenstempel" van het model als bij de postkantoren 
in gebruik (zgn, kleinrondstempel). 

Ondanks deze bepaling werd aan het, onder het in 
1853 opgerichte hulpkantoor en bij K.B. dd. 22-5-80 no. 
26 Stb. 84, met ingang van 1-8-80 tot postkantoor ver
heven plaatsje Meerssen resorterende, nieuw opgerich
te hulpkantoren HOUTHEM (verzameling no. 1123 dd. 
27-12-80) op 15-12-80 een plaatsnaamstempel verzon
den en dit is de reden, dat Houthem één van de wei
nige plaatsen — en het enige hulpkantoor — is, waar 
v.a. plaats vond met het plaatsnaamstempel — in de 
wandel „langstempel" genoemd. 

In art. 105 van no. 1150 der Verz. van 5 Aiig. 1881 
werd bepaald, dat de zegels op de brieven (gedrukte 
stukken) welke „regtstreeks of door tusschenkomst van 
den conducteur der brievenmalen op de spoorwegen, 
doch zonder tussschenkomst van een post- of spoor
wegpostkantoor aan een naburig hulpkantoor of be-
stelhuis of naar het buitenland verzonden werden" 
door het hulppostkantoor moesten (en mochten) wor
den verniettigd. 

Bij no. 1230 der Verz. van 20 Febr. 1884 werd pas 
bepaald, dat de frankeerzegels van alle brieven en ge
drukte stukken door de brievengaarder overstempeld 
moesten worden, onverschillig de bestemming van het 
stuk. 

De expeditie. 
Omtrent hetgeen vóór 1880 is geschied, tasten wij 

volkomen in het duister. Welke van de twee naast-
bij gelegen hulpkantoren Meerssen of Valkenburg (welk 
hulpkantoor in 1850 werd opgericht en reeds zo belang
rijk was, dat dit een dagtekenstempel voor on-gefran
keerde stukken Mod. Veil. 29 ontving) de expeditie 
verzorgde, zal een open vraag blijven en als het meest 
aannemelijke moet gelden, dat er werd gesplitst en wel 
Meerssen voor de richting Maastricht en aansluitingen 
en Valkenburg voor de richting Heerlen en omgeving. 

Heerlen had o.a. een postkoetsverbinding met Maas
tricht via Valkenburg (4 X per dag), een bodeloop op 
Simpelveld, communicatie met Kerkrade en Voeren-
daal en een bodeverbinding met Sittard, welke plaats 
gelegen was aan de lijn Eindhoven-Maastricht. 

Hoewel de spoorlijn Maastricht-Aken op 20-10-53 
werd geopend, blijkt uit niets, dat op deze lijn, welke 
liep via Meerssen, Houthem, Valkenburg, Schin en 
Simpelveld in deze jaren een conducteur der brieven
malen meereed. Aan geen dezer plaatsen werd een 
haltestempel uitgereikt. Hoewel na de invoering van 
het uniform-port op 1 Jan. 1871 het gebruik van het 
haltestempel zijn doel, waartoe dit was verstrekt 
(taxatie) verloor, werden toch nog tot 30 Juni 1892 hal
testempels uitgereikt. Hieruit mogen wij afleiden, dat 
— zo vervoer per spoor heeft plaats gehad — dit dan 
is geweest in gesloten brievenmalen. 

Dat in December 1880 in Houthem een hulpkantoor 
werd opgericht, hetwelk kwam te ressorteren onder 
Meerssen, zal aan de expeditie niet veel gewijzigd heb
ben, mits dit niet is geschied om het hulpkantoor Val
kenburg te ontlasten. 

Zowel voor Meerssen (dat reeds postkantoor was en 
dus één uur-verdeling moest gebruiken) als voor Val
kenburg werden dagtekenstempels verzonden op 8-11-
80 — beide met 4 uur verdeling, zoals dit voor hulp
kantoren gebruikelijk was. Van geen dezer beide hulp-
kantoorstempels zijn mij afdrukken bekend. 

Op deze materie zou ik niet zo ver zijn ingegaan, als 
ik niet in het bezit was van een v.a. met langstempel 
Houthem waarop tevens, helaas zonder leesbaar jaar, 
een stempel van Heerlen staat afgedrukt. 

Hiermede is evenwel niet uitgemaakt, dat expeditie 
plaats vond via het postkantoor Heerlen. 

Dit extra stempel kan evengoed een onbestelbaar 
stuk zijn geweest of een attentie van de postambtenaar 
in Heerlen, die vond dat dit stuk, dat voor zijn bestel-
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kring bestemd was, onvoldoende was gestempeld. 
Op 28-7-83 werd pas een dagtekenstempel verstrekt 

ten-gerieve van de conducteur der brievenmalen op de 
lijn Maastricht-Aken. 

Dat de brievengaarder van Houthem, door het over-
stempelen van de zegels op zichzelf reeds „zwaar" in 
overtreding was, zal u wel zijn gebleken, na hetgeen 
is gezegd over stempeling en expeditie. Overigens 
werd er tegen de stempelbepalingen in die jaren meer 
gezondigd. 

Alleen „vrijuit" zou de brievengaarder gaan, als de 
couranten uitsluitend bestemd waren voor de plaatsen, 
welke zonder tussenkomst van het ressortkantoor kon
den worden besteld of bestemd waren voor het buiten
land. 

In het eerste geval zou vervoer per post geen zin ge
had hebben, omdat de drukkerij deze dan zelf wel had 
kunnen bezorgen, of met een beetje goede wil en dito 
catapult naar de abonné had kunnen schieten. 

In hoeverre „vóórafstempeling" was toegestaan — in 
dit geval voor Houthem na 20 Febr. 1884 — is niet be
kend. Wel zijn er in de loop der jaren circulairen ge
weest, waarin werd gewezen op het voorgeschreven ge
bruik van onbeschadigde zegels, hetgeen waarschijnlijk 
meer voortvloeide uit de omstandigheid, dat men 
vreesde dat er geknoeid zou worden, dan wel om de 
zegels onbeschadigd in handen te stellen van het na
geslacht. 

Het voorafstempelen is nimmer „verboden" gewor
den en werd oogluikend toegelaten. 

Voor de eerste maal wordt van vóórafstempeling ge-
soroken in de Handleiding voor Postambtenaren in 
1894 uitgegeven en samengesteld door Engelbregt en 
Keukenmeester, waarin wordt gezegd, dat met de voor-
afstempeling van adresbanden van couranten en ander 
drukwerk kan worden voortgegaan in de gevallen, 
waarin zulks reeds geschiedde. 

Voor „nieuwe" gevallen moest de goedkeuring van 
de Minister worden gevraagd. 

Vóórafstempeling van Houthem met het langstem-
pel werden door mij gevonden in de volgende tandin
gen en typen: 
Type I tanding 13% : 13% 

II „ 13 y2 : 13% 
II „ 12% : 12B gg 

Hieruit mogen wij afleiden — zie opstelling tandin
gen — dat men direct, i.e. heel spoedig na de opening 
van het kantoor, met v.a. is begonnen. 

Wat de tijd betreft, hebben wij aan het dagteken
stempel een betere houvast. 

Het dagtekenstempel Houthem werd op 8-5-83 ver
zonden en al heel spoedig (mijn oudste datum is 2 Juni 
1883) werd dit gebruikt. 

De tandingen zijn nu miet meer van zoveel belang, 
omdat wij over een authentieke datum beschikken. 

Tenminsteül 
De courant verscheen op Maandag, Woensdag en 

Zaterdag en men zou hieruit moeten afleiden, dat v.a. 
alleen plaats vond op die dagen en inderdaad zijn ook 
de meeste v.a. op die weekdagen gevonden. Evenwel 
komen ook Zon- en andere dagen voor, waaruit wij 
moeten afleiden, dat de loopjongen van de drukkerij 
de brievengaarder des morgens overviel of dat ver
zuimd was het stempel te verzetten. Een tweede mo
gelijkheid is, dat er een dag vooruit voorafgestempeld 
werd en dan met de datum van de dag der afstempe
ling. Zo dit het geval geweest is, kende men toen blijk
baar het bewust antidateren nog niet. Ook zijn be
kend, dagwijzingen i.v.m. Kerkelijke Feestdagen. 

De Zondag-afstempeling wijst op het openstellen van 

het kantoor op die dag: een heel verschil met tegen
woordig. 

Een nieuw stempel (zonder uurkarakters) werd op 
1 Aug. '87 aan Houthem verzonden en was diezelfde 
maand al in gebruik. Een derde datumstempel werd 
verzonden op 27 Febr. '94. Het duurde evenwel tot De
cember van dat jaar, vóór dit stempel bij de v.a. werd 
gebruikt. Het bleek in gebruik tot de laatste, mij be
kende v.a. van 16 Aug. 1897. 

17 Juni 1891 was het karakter 17 waarschijnlijk zoek 
en werd een karakter gebruikt van Egyptisch model, 
waarvan de herkomst mij een raadsel is en welke com
binatie door mij bij geen enkel ander kleinrondstempel 
werd aangetroffen (zie afbeelding). 

In Februari 1896 werd de „6" van het jaarkarakter 
beschadigd, zodat t/m Augustus van dat jaar werd 
gestempeld met het jaar „9" (zie afbeelding). 

Ook kopstaande maandkarakters komen voor, wat 
geen bijzonderheid is. 

Gebruikte tijdkarakters. 
Deze waren voor de hulpkantoren, zoals reeds ge

meld, met 4 uur verdeling. 
Hoewel er bij verschillende plaatsen zoveel mogelijk 

naar werd gestreefd de tijd aan te geven waarop werd 
geëxpediteerd, hetgeen bijvoorbeeld bij de v.a. van 
Heerle(n) duidelijk te volgen is, waren er ook andere 
plaatsen — bijvoorbeeld 's-Hertogenbosch, waarvan op 
één dag van de 1 et. groen vier verschillende uurkarak
ters bekend zijn — die de vellen adresstroken stempel
den „als ze tijd hadden". 

In Houthem was dit niet het geval en er werd onaf
gebroken gestempeld met het tijdkarakter 12-4N, tot
dat op 't eind (bij mij op 8 Juli 1897) het karakter 12-8V 
verschijnt en heel wel mogelijk verband kan houden 
met de opening van het spoorwegtraject Sittard-(Heer-
len)-Herzogenrath op 30-40-1896, waarvoor een dag
tekenstempel (groot-rond) werd verzonden op 25-4-96. 

Dat deze uniforme stempeling niet werd veroorzaakt 
door het ontbreken van de andere vier karakters, blijkt 
uit de afstempeling van Houthem voor de gewone cor
respondentie, van welke reeks: 8-12V, 12-4N, 4-8N, 
8-12N en 12-8V, alleen 4-8N mij niet bekend is. 

In Houthem werden gedurende de gehele periode 
adresstroken gebruikt, welke de hoogte hadden, gelijk 
aan de breedte van een zegel, zodat de „knip" alléén 
verticaal voorkomt. Hierbij wordt opgemerkt, dat het 
langstempel —,en dit als logisch gevolg — steeds over 
de lengte van het zegel geplaatst is, zover het een v.a. 
betreft. 

Hoe te verzamelen. 
Dit is vrijwel het moeilijkste probleem, dat door mij 

nog moet worden behandeld. 
Op „dag", zgn. kalenderverzamelen, zal bij vele een 

medelijdende glimlach en een uitdrukking, — wat een 
dwaas — ontlokken, hierbij vergetende, dat ze zelf van 
Engeland — u weet wel, dat leuke zegel met die 
„leeuw" van de Wembley — wél met de jaren 1924 en 
1925 verzamelen. 
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Alleen verschillende typen en tandingen komt meer 
bij de „mensen" omdat verschillende prijslijsten met 
deze variaties zijn uitgedost. 

Dat hier dan nog voldoende muziek in zit, zal u blij
ken uit een opgave van de (mij) bekende typen en tan
dingen (zonder aanzien van het stempeltype kleinrond). 

Met plaatsnaamstempel op de % et. (zie elders). 
Met kleinrondstempel op de % et. (de nummering 

verwijst naar de chron. opstelling). 
3-5-6-7-8-9-10-12-13 en 15. 
Voor de 1 et. 12y2 : 12B, 121/2 : 12C en 121/2 gg. 
Voor de 2% ct., 12% gg. 
Ook kunt u zich tevreden stellen met een specimen, 

rventueel in de vier gebruikte stempeltypen en van 
het laatste de beide gebruikte tijdkarakters. 

De reden dat ik dit Limburgse plaatsje koos in plaats 
van bijv. Amsterdam, waar vijf verschillende methoden 
werden gevolgd in de loop der jaren, is niet, omdat ik 
zelf Limburger ben, want dat is niet zo. 

Wel verdienen de Limburgse Philatelisten, die prac-
tisch van de „hoofdmacht" afgesneden zitten, dat nu 
eens aandacht aan hun provincie werd geschonken, die 
op het gebied der v.a. veel heeft gegeven. (Heerlen, 
Maastricht, Sittard, Roermond, Kerkrade, enz.). 

Waarom, v.a. verzamelen. 
Verzamelen in het algemeen, berust op een afwijking 

van mij en een eigenschap van u, die — mits niet tot 
excessen leidend — een voldoeninggevende liefhebbe
rij is. 

U kunt bierrondjes, miniatuurtjes, postzegels, mun
ten, enz. enz. verzamelen. 

Een verzamelaar van postzegels noemt men graag 
philatelist, een verzamelaar van munten, numismaat. 

In hoeverre deze termen ook slaan op diegene, die 
een paar postzegels in een» blikken doosje of inflatie-
en buiten koers gestelde munten bezitten, wil ik buiten 
beschouwing laten, temeer daar de geleerden het hier 
nog niet over eens zijn en bijvoorbeld beeldverzame
laars, die de postale oorsprong van een zegel koud laat 
en uitsluitend het plaatje zien, een plaats in de rijen 
der Philatelisten (met meerdere blikken doosjes) op-

.sen. 
De aanschaf van postzegels, munten, kunstvoorwer

pen, enz., gaat in de regel met financiële offers ge
paard en hiervan, blijft in tegenstelling met biljarten, 
tennis, enz. een bepaalde — zei het ook fictieve — 
waarde van hangen, welke tot haar recht komt bij het 
realise; 3n van de verzameling. 

Al naar gelang de kundigheid, waarmede u gekocht 
(en verkocht sic.) heeft en de verdere door u verrichte 
manupulaties, zult u zien, dat de postzegels u niet al
leen een tijdverdrijf hebben geschonken, doch ook ver
lies of winst hebben opgeleverd. 

Juist de mogelijkheid tot „winst" maakt de Philate
lie een „gevaarlijke" liefhebberij, zowel voor uzelf als 
voor anderen. 

En daarom, v.a. verzamelen. 
Niet dat deze waardeloos zijn, maar omdat u, met 

een kleine investering, veel geduld, energie en door
zettingsvermogen een verzameling kunt opbouwen, 
welke strekt tot „Leeringhe (van de Philatelisten) 
ende vermaeck" (van de postzegelverzamelaars). 

Zouden wij de „zeldzaamheid" van een v.a. naar 
dezelfde maatstaf rekenen, als deze wordt aangelegd 
bij postzegels, dan komen er waarschijnlijk andere re
sultaten uit de bus. 

Zo deze oratio pro domo niet heeft mogen bijdragen 
u tot het verzamelen van v.a. te bewegen, hoop ik wel, 

dat zij u zal weerhouden van het rechte pad der Phila
telie af te dwalen en u op zijpaden te begeven, die 
hiermede zelfs niet parallel lopen en zich hoe langer 
hoe meer hiervan verwijderen. 

Laat de plaatjes aan de kinderen en ziet u, als u 
expansie nodig heeft — uit naar één van de vele phl-
latelistische gebieden die nog braak liggen. 

Multi sunt vocati, pauci vero electi; in de hoop, dat 
u tot de laatste groep zult (komen) behoren. 

Het secretariaat van de Ned. Ver. v. Postst. en 
Postst. verz. verstrekt gaarne verdere inlichtingen 
over v.a. zowel van Nederland als van ieder ander 
land ter wereld, waar v.a. in gebruik zijn of waren. 

DE WATERMERKEN „KROON CC" EN „KROON CA" 
VAN DE ENGELSE KOLONIALE ZEGELS. 

Van verschillende zijden wordt meermalen de vraag 
gesteld wat toch de reden geweest kan zijn, dat bij de 
Engelse koloniale zegels, nadat men over was gegaan 
tot de aanmaak van zegels met watermerk „Kroon 
CA", toch ook het watermerk „Kroon CC" in gebruik 
bleef. 

Het is misschien voor de vele verzamelaars van deze 
gebieden wel interessant om iets meer hierover te ver
nemen. 

Vóór 1862 werd bij de De La Rue and Co gedrukt 
op papier zonder watermerk of speciale watermerken 
(zie o.a. British Columbia and Vancouver Island, Mal
ta, Mauritius). 

Het drukken van de zegels voor de Engelse kolo
niën ging van omstreeks 1862 af geheel van de firma 
Perkins Bacon and Co over naar de firma De La Rue 
and Co. De cliché's van Perkins Bacon gingen ook via 
„The Crown Agents for the Colonies" (dit is de instan
tie die voor de postale administratie zorg draagt) over 
naar De La Rue. 

Zij begonnen toen te drukken op papier vervaar
digd door T. H. Saunders, wiens naam en monogram 
er op voorkwamen. 

De Crown Agents introduceerden een nieuw soort 
papier, dat werd vervaardigd door De La Rue, als 
volgt beschreven op de geleibrief (bij de opdracht) 
van 8 November 1862: 

„A Large Dandy Roller for making Crown Colonies 
paper 3 sheets 22 inches in circumference each sheet 
sub-divided into 4 - 6 0 marks in each division - 240 on 
a sheet - 720 Crowns and CC on Roller". (Een grote 
„Dandy" rol voor het maken van Crown Colonies pa
pier 3 vellen - 22 duim in omtrek, ieder vel onderver
deeld in vieren - 60 merken op ieder onderdeel - 240 
op een vel - 720 Crowns en CC op de rol). 

De eerste zegels die op dit papier gedrukt werden 
waren Ceylon 1863, 6 en 9d, perf. 13 (nos 69 en70). 

De krimping van de papierbrij bij het droog worden 
was er de oorzaak van dat sommige vellen afgeleverd 
werden, waaraan één of meer rijen ontbraken (de 2 
sh. Ceylon-vellen telden in sommige gevallen 228 of 
216 watermerken). 

Het ongemak in de berekening, hierdoor veroor
zaakt, had tot gevolg dat er in 1866 matrijzen werden 
vervaardigd voor het maken van vellen met water
merk (240 stuks). 

De firma De La Rue maakte een grote oplage van 
dit papier, dus met watermerk „Crown CC" (Crown 
Colonies) in twee soorten voor normale zegels en groot 
formaat zegels (hoge waarden). 
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In 1879 k w a m er een n ieuw besluit van de Crown 
Agents for the Colonies: Crown papier (Crown CA) 
werd vervaardigd hoofdzakelijk voor fiscale zegels; 
om de een of andere onbekende reden werd di t he t 
eerst gebruikt voor L a b u a n 1879. 

De geleibrief aan de f irma beschrijft het als: 
„A 4 sheet postage dandy roll each sheet containing 

240 wa te rmarks „CA" and a Crown over" (Een 4 ve l 
len postzegel „Dandy" rol, ieder bevat tende 240 w a 
t e rmerken „CA" en een kroon er boven). 

De vroegst bekende nota m e t opdracht voor he t 
d rukken van postzegels op dit papier is gedateerd 22 
November 1881 (Bahamas 1 sh.). 

De oplage van het papier me t Crown CC voor groot 
formaat zegels is waarschijnli jk zo groot geweest, da t 
h ie rvan nog een flinke part i j aanwezig was. Bij de 
a a n m a a k van groter fo rmaat zegels, hoge w a a r d e n en 
bijzondere zegels, op een la tere da tum (dus n ä 22 N o 
vember 1881) werd deze part i j toen opgebruikt . 

Waarschijnlijk werd he t beslui t om het overschot 
van de voorraad papier te gebruiken, in onderl ing 
overleg tussen de Agenten en de firma genomen, w a a r 
schijnlijk ook ui t zuinigheidsoverwegingen. 

Uit nevenstaande lijst is he t gebruik van beide w a 
te rmerken af te lezen. De eers t gebruikte Crown CC 
wa te rmerken van Ceylon wijken af van het in 1863-'64 
in gebruik genomen wa te rmerk . Tevens kan g e m a k 
kelijk nagegaan worden da t inderdaad voor het groot 
formaat zegels de oude papie rvoor raad op een la te re 
d a t um werd gebruikt . ^ 

De jaar ta l len en n u m m e r s zijn ontleend aan Stanley 
Gibbons Postage S tamp Cata logue 1953. 

Tot slot betuig ik de f i rma Robson Lowe te Londen 
mijn dank voor de vriendeli jkheid mijn manuscr ip t na 
te zien en voor het verschaffen v a n data en enige t ech
nische details. D. O. KIRCHNER. 

Antigua 

Bahamas 

Barbados 

Bermuda 

Vancouver Island 
British Columbia 

British East Afrika 
British Guiana 

British Honduras 
Cape of Good Hope 

Cayman Islands 
Ceylon 

Crown CO 
1872—1879 
1903—1909 

Crown CA 
1882—1886 

(No. 31-40) 

Cyprus 
Dominica 

1863—1880 
1901 (No. 58) 
1903 (No. 69-71) 
1875—1878 
1897—1898 

(No. 116-133) 
1906 (No. 145-151) 
1865—1873 
1880 
1865 
1865 
1868—1871 
1897 (No. 92-99) 
1876 
1898 (No. 216-221) 

1872—1879 
1864—1865 
1871—1877 
1881 

1866 
1867—1868 
1872—1880 
1887 (No. 201) 
1899—1900 

(No. 263, 264) 
1881 
1874 
1877—1879 

1903 (No. 27-36) 

1882 
1884—1898 . 
1902 
1882—1886 
1892—1899 

(No. 107-115) 

1884—1896 

1896 (No. 65-79) 
1882 
1889—1890 
1900—1907 
1882—1887 . 

1882-
1901 

1883 

-1898 1883-
1886 
1899—1900 

(No. 256-262) 
1882—1886 

1883—1884 
1886 
1887—1888 

Falkland Islands 

Fiji 
Gambia 

Gibraltar 
Gold Coast 

Grenada 

Hong Kong 

Jamaica 

Kenya, Uganda and 
Tanjanyika 

Labuan 

Lagos 
Leeward Islands 
Malay (Straits S.) 

Malay States 

Negri Sembilan 
Perak 

1898 (No. 31, 32) 

1874 
1880 

1875 
1876—1879 

Selangor 

Sungei Ujong 
Malta 

Mauritius 

Montserrat 

Natal 

Nevis 
Northern Nigeria 
Nyasaland (Prot.) 

Orange Free State 
St. Christopher 

St. Helena 

St. Kitts Nevis 
St. Lucia 

1898 (No. 56) 
1863—1874 
1880 
1870—1883 
1900—1901 

(No. 31, 32) 
1903-.1904 

' (No. 9-16) 
1880 
1882 
1874—1875, 1876 
1867—1868 
1872 
1882 (No. 55, 56) 

1900—1901 
(No. 21-24) 

1884, 1886 
1890—1891 
1891—1904 
1903 

1886—1887 
1898 
1886 
1883 
1883 
1887 
1895—1899 

1882—1883 
1883—1897 
1889—1891 

1895—1899 
(No. 72-75a) 

1895—1898 
(No. 68-73) 

1863—1868 
1886 (No. 30) 
1899 (No. 33-34) 
1863—1872 
1878 
1879—1880 

1899 (No. 136) 
1902 (No. 161) 
1880 
1903 (No. 23) 
1864, 1867 
1874—1878 
1880 
1902—1903 

(No. 140-145a) 
1879—1880 
1896 (No. 37-42) 
1897 (No. 48-52) 
1903—1904 

(No. 63-67) 
1870 
1879 

1903 (No. 55-60) 

1863, 1864 

1902 (No. 63) 

1903—1904 
(No. 1-8 

1883—1886 
1882 
1890 

1882 (No. 57-60) 
1883 
1900—1901 

(No. 13-20a) 
1891—1894 
1892—1895 
1895—1899 

(No. 62-71) 
1891—1895 
1895—1898 

(No. 62-67a) 
1891—1894 
1882 
1885 
1899 (No. 31-32) 

1882—1883 
1885—1891 
1893—1894 
1895—1899 
1900 
1902—1905 
1884—1885 
1903 (No. 14-22) 

1882—1885 
1902—1903 

(No. 127-139) 
1882 
1900, 1902 
1896 (No. 32-36) 
1897 (No. 43-47) 
1901 
1903—1904 

(No. 59-62a) 
1903—1904 

1882—1890 
1890—1897 
1902 
1903 
1882—1886 
1886—1887 
1902—1903 
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St. Vincent 
Seychelles 
Sierra Leone 

^ 
Soraaliland 
Southern Nigeria 

Tobago 
Transvaal 
Trinidad 

Turks Islands 

Turks and Caicos Isl. 
Uganda Protectorate 
Virgin Islands 
Western Australia 

Zululand 

1872—1873 
1876—1877 
1885—1896 

1904 (No. 41-44) 

1879, 1880 

1863—1875 
1876 
1879 (No. 98, 99) 

1894 (No. 113) 
1898 (No. 125) 
1881 

1900 (No. 108-109) 
1898 (No. 90-91) 
1879, 1880 
1865 
1872—1878 

1882—1884 
1890 

1883—1884 
1884—1893 
1896—1897 
1904 (No. 32-40) 
1901 
1903—1904 
1882—1884 
1902—1903 

1882 (No. 100,101) 
1883—1884 
1896—1900 

1882—1884, 1887 
1889—1893 
1894—1895 
1900 (No. 101-107) 
1898 (No. 84-89a) 
1883—1884 

1882—1890 
1888 
1894—1896 

VOOR BEGINNERS 
BRIEVEN VAN OOM WIM AAN ZIJN NEEFJE DICK 

Beste Dick, 
Gisteren trof ik je vader in de stad; hij had een 

zakenconferentie achter de rug en nodigde mij uit er
gens gezellig te gaan lunchen. 

Wel, dat hebben we dan gedaan en zoals dat onder 
een gezellig babbeltje gaat, hebben we wat herinne
ringen opgehaald uit onze jeugd en soms nog eens 
hartelijk gelachen om onze kwajongensstreken. 

Op een gegeven moment vroeg je vader of ik nog 
altijd aan postzegel verzamelen deed; hij had iets over 
mij gelezen in verband met een tentoonstelling. 

Ik bevestigde dat, nieuwsgierig te weten waar hij 
heen wou, maar ik moest nog even geduld hebben. 

„Je moet toch langzamerhand heel wat weten van 
die liefhebberij" vervolgde hij, „ik herinner me, dat 
je als jongen reeds uren zat te spelen met je zegeltjes. 
Wij hebben je er wel eens mee geplaagd en er zéker 
wel eens om gelachen; maar je had in vader een bond
genoot waar je op rekenen kon. 

Toch was het wel gezellig, Wim, als moeder 's avonds 
de tafel voor jullie leeg maakte en dan onder hellicht 
van de grote huiskamerlamp al die kleurige plaatjes 
en zegels werden uitgestald. Vader had er nét zo'n 
plezier in als jij en ik ben er van overtuigd, dat hij je 
zakgeld wel eens stilletjes verdubbelde als je ergens 
een zegeltje had ontdekt, waarvan de aanschaffing vèr 
boven je financiële draagkracht ging!" 

Ik lachte — je vader sloeg de spijker op zijn kop! 
„Dat kwam dan uit hetzelfde potje, waar hij jouw 
voetbalschoenen uit betaalde," hielp ik hem herinne
ren. 

Hij glimlachte op zijn beurt bij de herinnering. 
„Het schijnt in de familie te zitten, Wim", vervolgde 

hij, „mijn zoon Dick voetbalt én verzamelt post-
gels! Ik moet er dan ook een dubbel potje op na 
houden. — Je moet me een plezier doen, Wim en die 
jongen een beetje op weg helpen; aan mij heeft hij zo 
weinig op dat gebied " 

Het is daarom. Dick, dat ik het besluit genomen heb 
om je wat wegwijs te maken. — Ik herinner me nog 

goed mijn eigen beginperiode; de vele moeilijkheden 
waar ik zelf een oplossing voor heb moeten vinden, de 
vele teleurstellingen, die mij soms zó in de put brach
ten, dat ik op het punt heb gestaan het verzamelen er 
maar aan te geven. 

Het gaat met postzegelverzamelen als met elke 
andere wetenschappelijke „hobby" — Geen enkele 
moeilijkheid blijft de beginneling bespaard én 
ze komen allemaal tegelijk, ook al merkt hij dat pas 
veel later. 

Zo ergens, gaat hier het wijze, hollandse gezegde op 
„Wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht!" 

Nu weet ik wel jongen, dat ik in den beginne waar
schijnlijk wel het een en ander zal vertellen wat je al 
wist; wat jij zelf reeds ontdekt had. Dat hindert niets, 
ze kunnen niet genoeg herhaald worden. Zelfs oude, 
geroutineerde verzamelaars, die je zelden of nooit iets 
kunt vertellen wat ze niet reeds wisten, zondigen nog 
wel eens tegen de meest elementaire beginselen van 
het postzegelverzamelen. 

Maar voor jou en je vrienden, die net als jij aan 
het begin van hun „loopbaan als postzegelverzame
laar" staan, zullen mijn brieven met raadgevingen van 
grote waarde zijn, geloof me. Laat ze daarom maar 
lezen; reeds teveel beginnelingen die enthousiast 
startten gingen na korter of langer tijd voor goed ver
loren voor onze mooie sport, énkel en alleen, omdat 
het hen aan hulp en leiding ontbrak in het begin. 

Dus Dick, we beginnen bij de „start" — een goede 
start is .pet als bij de 100 Mtr hardlopen, alles en 
beslissend voor het verdere verloop. 

WAT gaan we doen en HOE gaan we dat doen? 
Het eerste is duidelijk: we gaan postzegels verza

melen. Maar toch staan we in het begin reeds voor 
vele mogelijkheden. 

In mijn jeugd begon iedere beginneling met een 
wereldverzameling en Dick, dat is vandaag nog zo. 

Ik wil niet beweren, dat dit „wereldverzamelen" een 
primitieve vorm van verzamelen is, zo écht iets voor de 
beginner, voor iemand die nog niet weet welke moge
lijkheden er voor de philatelist in zijn mooie sport 
open staan. — Dat zéker niet! 

Ik kén oude, geroutineerde verzamelaars, die hun 
gehele leven aan „wereldverzamelen" zijn blijven doen 
en met succes e n . . . . met pleizier. 

Anderzijds is het een feit, dat vele verzamelaars 
na verloop van tijd dat „wereldverzamelen" er aan 
geven en zich gaan toeleggen op een meer afgebakend 
terrein. 

En hierop hebben wij een rijke keuze. 
De zegels van een werelddeel vormen al een grote 

kluif; een bepaalde groep landen, b.v. om in de buurt 
te blijven Scandinavië, of dichterbij: de Benelux, vor
men een andere mogelijkheid. 

Eén énkel land, al dan niet met zijn koloniën, wordt 
heel veel gedaan. Maar er zijn genoeg verzamelaars 
die slechts interesse hebben voor zegels of stempels 
uit een bepaald tijdvak. Sterker nog, men verzamelt 
zelfs één énkele uitgifte. Dit zijn de mensen die, op 
grond van hun bijzondere verzameling en de daaraan 
verbonden studie, ons dingen kunnen vertellen, die 
ons, minder gespecialiseerde verzamelaars, anders 
nooit ter ore zouden zijn gekomen. 

Ik denk hier b.v. slechts even aan de vervalsingen. 
Natuurlijk zijn er nog verdere mogelijkheden, zó 

maar voor het grijpen. 
Enkel luchtpost of weldadigheidszegels. Zegels, met 

afbeeldingen van generaals, componisten, geleerden, 
doctoren, ontdekkingsreizigers. Van exotische land
schappen, van bloemen, planten en dieren; van in
heemse kunstvoorwerpen, vlaggen enz. enz. 

Dit gehele terrein heeft men samengevat onder de 
naam: beeldphilatelle. 
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Over Philatelie gesproken. Een mooi woord, samen
gesteld uit de Griekse woorden „philos" (vriend) en 
„ateleia" (hetgeen „vrijstelling van betaling" betekent). 
Dit woord wordt over de gehele wereld aanvaard voor 
het begrip: postzegel verzamelen en alles wat daarmede 
in verband kan worden gebracht. 

Of je je wil beperken en tot wat je je wil beperken.. 
daarin kan ik je niet adviseren. Dat moet jou speciaal 
liggen. Waarom je dit wel en dät niet wil verzamelen, 
is geheel afhankelijk van je persoonlijke voorkeur, 
aard en aanleg. Soms ook kan een schijnbaar bijkom
stige factor een rol spelen; ik noem maar de mogelijk
heid dat iemand verder gaat met een reeds bestaande 
verzameling. 

Hierop kom ik nog wel eens terug. 
Begin jij nu eens te overwegen waarop jij je keus 

bepaalt en schrijf me dat eens. 
Dit zal je alles wel duidelijk zijn en we stappen hier 

van af. 
Nu gaan we dus eens babbelen over het HOE, maar 

dat doen we een volgende keer. 
« 

Je oom Wim. 

Wordt lid van een bij ons 
Maandblad aangesloten vereniging 

Aanbieding België (postfris) 

P E E T E R i S POSTZEO£L.HA]!ir]>i:i i 
Van Welderenstraat 27 - Nijmegen - Tel. 24569 
Alle philatelistische benodigdheden. De zaak voor 
de Oost- en Zuid-Nederlandse verzamelaar. 
V E I L E N Als U uw bezit wilt laten veilen, 

geven wij U gaarne gratis advies. 

Laat U W MAANDBLADEN INBINDEN door 

C. J. BLANKENZEE 
v.h. Kemper & Co., Boekbinderij en Persvergulderij 
Elandsgracht I I, Amsterdam Telefoon 33276 
Speciaal adres voor al Uw philatelistisch en ander b i n d w e r k ! 

210 
221-33 
289 
290 
305-7 
308 14 
326-32 
332 
351-52 
356-62 
373-76 
383 

6,50 
12,00 
8,00 

10,00 
2,50 
6,50 

10,— 
7,50 

21 ,— 
16,— 

5,50 
17,50 

390-93 
400 
471-77 
488-95 
496-503 
504-11 
513-18 
519-26 
532-37 
556-67 
737-42 
747 • 

10,— 
17,50 
3,50 
3,75 
4,— 

11.— 
8,— 
4,50 
2,50 
3,50 
8,50 
3,25 

756-60 
773-80 
781-84 
823-25 
827-31 
835-40 
V!. 1-4 
VI . 5 
VI . 6-7 
D . 26-31 
en -vele nieuwere 
uitgiften. 

ƒ 5,50 
5 , -
1,60 
1,30 
4,50 
5,— 
2,50 

20,— 
3,— 
1,50 

riNE OE BU 

A M S T E R D A M 

Ook van andere landen, gebruikte en on
gebruikte zegels voorradig. 
Zend ons uw mancolijst, 

PO!SiTZE€iEIiHA]VI>El , 

Tine de Snhr 
N.Z. Voorburgwal 347 - AMSTERDAM 
Tel. 33324, na 6 uur 38340. - Giro 566731 

C. J . H . U O O T I i I J B B 
Inkoop, Verkoop, Ruil. Postzegels en Muntenhandel 1 

1 Oudste adres in Nederland (A 
1 voorheen Amsterdam thans gevestigd 

o 1885) 
e *s-Gravenha2e 1 

1 Laan van Meerdervoort 273 A 
Telefoon 392142 

biedt aan Nederl. Indiè 
volgens Special Prijscourant 

Postgiro 

1953 
1 in prima postfris en gebruikte exemplaren. 
1 Nederland roltanding Nrs. 

33/56 
„ 57/70 
„ in paren 57/70 

alle losse ex. Kinderzegels 71/101 
1 alle in paren Kinderzegels 71/101 
1 Indonesië: Seriën 

Jeugdzorg Weldadigheid 167/170 
Witte Kruis „ 172/175 
Militaire teh. „ 217/220 
Leger des Heils „ 221/225 
Asib „ 230/234 
Jubileum „ 235/238 

1 Centr. Missiebur. „ 241/245 
Sociaalbureau „ 266/271 
div. opdr. L.P. 2/10, 2/20, 2/30 211/215 

1 5 stuks 42V75, 42V1.50 

Ongebr. 
ƒ 2 0 , -
,. 8,— 
„ 17,— 
.. 26,— 
„ 60,— 

■ ■ 2,75 
„ 4,50 
„ 4,50 
„ 3,— 
■ ■ 2,50 
„ 1,25 
„ 2,25 
„ 2,25 
„ 6,— 

444540 1 

Gebr. 1 
, 1 

1 
1 

25,— 1 
60,— 1 

3,25 1 
4,25 1 
4,50 1 
3,25 1 
2,25 1 
1— 1 
2,25 1 
1,50 1 
1,25 1 

Poatmegelhandel C. J . H . R O O T L , I E B 
1 Laan van Meerdervoort 273 A — 's 
1 Telefoon 392142 — Postgiro 

GRAVENHAGE 1 
«44540 

VERENIGINGSNIEUWS 
(Vervolg van pag. 124) 

PHILATELISTENVEREENIGING 
„BAARN". Secr.: O. H. W. Krüsel, 
Reigerstr. 28 I, Baarn. Tel. 2437. 

Nieuw l id: 96 M. C. van Beenen, Bosch en 
Lommerweg 263 I, ArosterdamW. 

Bedankt: 85 A. Twisker. 

VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DORDRECHT". 
Secr,: J. Dingemans, Helmerstr. 
11 rd., Dordrecht. 

Vergaderingen: Huishoudelijke vergadering op 
27 Mei a.s. om 19.00 uur en ruil en koopavond 
op 10 Juni om 19.00 uur in het C.J.M.V.ge
bouw äan de Burg. de Raadtsingel, alhier. 

Candidaatleden: M. C. Pleune, Canncmanstr . 
16 rd. , Rot terdam; A. v. Vuren, R. Zandweg 7, 
Dubbeldam. 

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

De bijeenkomsten in Juni zijn: Maandag 1 
Juni vergaderavond; Maandag 15 Juni rui l  en 
veilingavond. Beide in ons clublokaal Eland
straat 194a, Den Haag. 

Nieuwe leden: 5 A. J. Stam, Appelstraat 156, 
Den Haag; 34 B. A. Faber, Korevaarstraat 23, 
Leiden; 38 F. P. L. Paalvast, Rembrandts t raa t 
217, Den Haag; 39 A. W. van Gessel, Maar
tensdijklaan 383, Den Haag; 52 A. v. d. Kaay 
J r . , jeugdlid. Snijdersstraat 23, Den Haag; 62 
H . de Roo , Veenendaalkade 428, Den Haag; 
66 K. L. Eimers, Ju r . Kokstraat 82, Scheve
ningen; 73 G. J. de Graaf f, 2e Schuytstraat 
101, Den Haag. 

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

Nieuwe leden; 347 Mej. M. E. Steyger, Lijs
terbcslaan 87, Delft; 337 G. P. A. N ü h n , Wijn

haven 20, Delftj 307 M. Valstar, Zuidersteeg 4, 
Delft; 294 H . J. Vink, Prunuslaan 48, Delft. 

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

Bijeenkomsten in Mei/Juni 1953: 27 Mei leden
vergadering; 10 Juni sociëteitsavond. 

POSTZEGELVERENIGING 
„H.G.P.", DOKKUM. Secr.: H. Sepp, 
Parkstraat C. 265, Dokkum. 

Vergadering op 22 Mei in , ,Spoorzicht" . 
Nieuwe leden: C. Huizenga, B 203, Anjum; 

J. HouttuinGal l i leer , Kerkstraat 3, Leeuwarden 
Bedankt: H . G. Bollerman en H . Vaartjes te 

Dokkum. 

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

Nieuw l id: H . Wouters , Bloemenmarkt 5 A, 
Roosendaal. 
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SCHAUBEK SUPPLEMENTEN 
1953 

ook OVERZEE (Werelddeel Amerika) zijn 

verschenen en u/( voorraad leverbaar 111 

Schaubek albums ui'( voorraad leverbaar: 

EUROPA, compleet 
vanaf 1945 

Duitstand volledig vanaf 
1849 met Oud-Duitse 
Staten, Koloniën etc. 

Duitsland vanaf 1872 . 

Code 
Nr. 

261 

146 
177 

Klemband 

Heel Half 
linnen linnen 

2bndn. 

90, 

2bndn. 
60 . -

3 4 . -

Schroefband 

Heel Half 
linnen linnen 

2 bndn, 

77.50 

4 5 . -

2bndn. 

7 0 . -

Banden voor bovenstaande albums zijn alleen 

LANDEN ALBUMS 

Belgié 
Duitsland Die neue Zeit 
Frankrijk 
Groot Brittannië en Ier

land 
Kerkelijke Staat 
Luxemburg 
Nederland 
Oostenrijk 
Bosnië en Herzegowina 
Polen 
Scandinavië 
Denemarken 
Finland 
Noorwegen 
Zweden 
Zwitserland—Liechten

stein 
Liechtenstein 
TsiechosJowakije 
Brazilië 
Verenigde Staten . . . . 
Estland 
Letland 
Litauen • 

JEUGD ALBUMS 

Groot album Europa 
voor de middelmatige 
verzamelaar 

Jeugdalbum „Europa" 
Twee zijden bedrukt . . 

Zonder schutbladen 
Met 70 schutbladen 

Jeugdalbum 
Europa-Overzee . . . . 

Voor de allerkleinsten 
Hele Wereld . . . . . . 

Jeugdalbum nieuwtjes 
na 1945 

24.25 

blauw leverbaar 1 

Inboud 

tot Cpl. 
1945 

Extra 

Banden uitsluitend 
groen! 

26.50 
9.— 

3 5 . -
1 7 . -

802 
381 
805 

808 
809 
803 
804 
810 

811 
806 

801 

807 
902 
901 
812 
813 
814 

165 
IOC 
50 

200 

134 

283 

28 . -

2 5 . -

17.50 

18. -
18. -
27.50 

2 3 . -
30.50 

28.50 

22 . -
20 . -
20 . -

25.50 
22 . -
22 . -

15.-

15.50 
15.50 
2 5 . -

20 . -
28 . -

26 . -

19.-
17.25 
17.50 

2bndn. 

60 . -

15.75 

1 5 -

9.50 
12.-

19.-

30 . -

11.— 

8 . -

5.— 
2.— 
4 -
5 , -

1 1 . -

7.50 
12.50 
6 . -
3 . -
2.50 
2.75 

10.50 
3.— 
7 . -

16.— 

13.-

6.— 
4.— 
7.— 
8.— 

15.— 
3 . -

1 1 . -
19.-
7.50 
4.50 
4.— 
4.25 

14.25 
4.— 

12.-
7.50 

10.-
2.60 
4.— 
6 . -

Overal verkrijgbaar !!!!! of direct bij 

Aanbieding LIECHTENSTEIN en LUXEMBURG 
Ongebruikt 

Yvert Nrs. 
52/59 
78/81 
90/93 
94/107 
117 
129 
137/140 
153 
154 
155/157 
159/160 
166 
161/166 
177/181 
182/185 
186/188 
189/192 
193/196 
199/212 „ 
222 gebr. 
Luchtpost 1/6 

idem 7/8 
idem 15/16 

Dienst 1/8 
idem 28/34 
idem 35/44 

gebr. 

gebr, 

Liechtenstein 
ƒ 20,— 

3^75 
40,— 
25,— 
20,— 

1,25 
12,50 
0,45 
1,— 
7,50 
4,— 

11,50 
4,— 
3,75 
0,85 
4,— 
4,— 
7,50 
8,50 

17,50 
40,— 
10,— 
25,— 
5,50 
6,50 

Yvert Nrs. Luxemburg 
137/139 
141 
142/144 
145 
160/163 
187/191 
192/196 
209/213 
214/218 
226/230 
234/238 
233 
239/243 
244/248 gebr. 
252/257 
274 
276/281 
282/287 
288/293 
294/299 
300/305 • 
322 
324/329 
Luchtpost 7/15 

ƒ 0,45 
1,25 
2,50 
0,30 
0,85 
3,75 
0,90 
1,75 
3,75 
7,50 

10,— 
2,— 

13,50 
13,50 
14,— 
2,25 

10,50 
2,50 
5,75 
2,50 
8,50 
0,75 
8,50 
7,50 

Ook niet geadverteerde zegels van deze landen 
hebben wij veelal in voorraad. 

Daarom uw mancolüst naar: 

Postzegelhandel Philadelphia 
3. M. GOSSE 

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

Alvorens massagoed van Nederland en 
Koloniën en kilowaar van Nederland te 
verkopen, raadpleegt U mtj, ik ben altijd 
koper tegen de allerhoogste prijzen. Ook 
series Nederland en Koloniën gezocht in 
grote kwantums, b.v. alle Kind-series, Zee
helden, 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 IVIT 
Albreolit Dttrerstr. 4, Amsterdain-Z. > Telef. 713489 

geb. 
2.50 

Hoe i , hrf "-•«•'«"' 

1000 VERSCHILLENDE zegels 
van Nederland en 
Overzeese Gebiedsdelen 

Pracht collectie voor Slechts 
beginnend verzamelaar f 80»' 

Postzegelhandel G. KEISER & Z O O N N.V. 
Passage 25-27, Den Haag, Giro 4262. Tel. I 1.24.38 
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Hier zijn we weer met onze voordel 
aanbiedingen, geen bombast maar prima 
Neder land 
2 ° mooi 
2 ° hoorn 
3 ° k o r t niet 
aangesneden 
6 ° p r ima 
II I A 
8 II B 
48 
45 A 
45 C 
49 
81 
82-83 
84-86 
88 
98 o B 
107-09 
108 " 
114-115 
133 ° 
134-35 
136-38 
166-68 ° 
181 ° 
1 8 9 ° 
190 " 
191 
193 ° 
208-11 ° 
212-19 ° 
220-23 
224 " 
229-31 
248-51 
257-60 
261-64 
265-66 
270-73 
2 7 8 ° 
278 
279-82 
282 ° 
296-99 " 
313-17 
323-24 
325-26 
327-31 ° 
347-49 
350-55 
350-55 ° 
356-73 
392-96 
402-03 
423-27 
428-42 
449-53 
462 
469-84 
485-89 
490-94 
495-98 
495-98 ° 
503-07 
524 ° Koopje 
530-32 ° 
533-36 
545-50 
551-55 
558-62 
563-67 
568-72 
573-76 
578-82 
587-90 
591-95 
R 57-70 strip 
R 71-73 ° 
R 74-77 ° 
R 78-81 
R 86-89 " 
R 86-89 strip 
R 94-97 
Met ° is eeste 

R 94-97 ° strip 
3 ,— R 98-01 -
4 , - Lp 1-3 ° 

Lp 1-3 
9,50 Lp 5 " 

12,— Lp 6-8 ° 
9,— Lp 6-8 
0,75 Lp 9 ° 

48,— Lp 11 ° 
40,— D 16-19° 
35,— D 20-24 ° 
12,— D 25-24 ° 
0,60 D 27-34 
0,35 P.V. 1 
5,— Ned. Indie 
0,20 61 ° 
3 ,— 97 
3,50 98 ° 
0,14 133 ° 
0,04 134 ° 
0,90 135-37 " 
3,75 160-66 
9,50 165 ° 
0,55 166 ° 
0,30 167-70 ° 
0,07 172-75 
0,10 176-79 " 
0,90 195-04 
0,10 211-15 ° 
0,70 19 A 
3,50 221-25 ° 
1,10 226-27 ° 
0,07 230-34 ° 
1,65 239-40 ° 
2,25 261 
3,75 263 
2,10 269-70a 
1,30 269-70b 
2,30 272 
0,45 273 
1,25 281 Luxe 
1,35 284 C 
0,60 293-97 
0,45 304-08 
0,75 309-16 
0,45 322-30 
0,50 331 
0,45 332 ° 

19,— 333 
1,25 334-336 
0,60 337-43 
6,50 347 °-48 
0,20 372-73 
0,40 374-82 
0,13 383-88 
0,85 383-88 ° 
0,40 388 ° 
0,06 Rep. Indonesië 
5,— 29-33 
0,50 43-48 
0,50 49-53 
0;40 54-59 

4,75 
1,85 
0,40 
4,25 
0,15 
2,50 

11,50 
0,12 
0,08 
3 ,— 
0,60 
0,20 
2,— 
0,20 

5,— 
3,75 
9,— 
0,25 
0,12 
3,50 

18,— 
3,75 
9,50 
1,75 
3,50 
1,90 
7,50 
0,80 
0,60 
1,50 
0,35 
1,30 
0,80 
9,— 

11,25 
1,— 
1,25 
0,25 
0,40 
3,50 
4,— 
4,— 
0,30 
1,15 
1,65 
0,75 
1,15 
0,10 
0,10 
1,— 
0,20 
0,35 
1,50 

14,— 
4,50 
2,— 

0,75 
19,— 
0,90 
1,50 

0,17 N , G, H u l p N 1,25 
0,45 Cura j ao 
0,03 28 ° 
4,— 69 
0,35 48 C ° 
1,40 75 A 
1,50 103 ° 
0,75 104-20 
0,90 151 ° 
0,75 152 ° 
0,90 168-77 
0,75 178 
1,90 196-97 
0,75 198-99 

15,50 200-05 
5,50 206-08 
3,75 231-35 
1,75 Lp 1-7 ° 
1,40 Lp 26-40 ° 
4,75 Lp 41-44 " 
3 ,— Lp 45-52 

mpeld. Boven ƒ 10,— 
1 of giro. Als reclame bij ƒ 10,— een 
ï nog een N , I, no. 285 ° . Levering 

AI onze vorige advertenties blijven 
FOSTZEGEI^HAKDEL 

6,— 
3,75 
0,20 
2,— 
0,45 

65,— 
0,60 
0,95 
3,25 
2,10 
0,60 
0,60 
3,50 
1,10 
2,50 
7,— 

24,— 
20,— 

9,— 

Lp 69-82 
Lp 88 
Lp 39 
P 44-53 
Suriname 
16 
17 
20 A 
22 v 
26 
27 
30 
34-36 " 
37 
116 
116 f a 
117 ° 
127-29 
179-82 
187-89 
190-93 
195-96 " 
200-01 
206-09 
210-13 
213 c " 
212 b ° 
210 b 
210 c 
212 c 
213 d 
2 3 9 ° 
244 
245-46 
Lepra 
274-75 
276-77 
278-79 
284 > 
284 b 
Lp 24-26 
Lp 27-28 
P 33-35 
Ned.-Indië 
285 C ° 
België 
556-567 
583-92 
623-24 
625-30 
T . T . 12-16 
Saar 1945 
1-20 
21-33 
21-35 geel 
gekeurd 
36-48 ° 
49-52 
55-56 
57 
58-59 
73 
74 
76 
77 
78-80 
81 
82 
96 
97 
98 
99 
100 
101-05 
106-07 
108 
109 
110 
Lp 1-3 
Lp 4 
Lp 5 
Blokken 
D. 1-12 

franco. Levering 
R 10 
zolang 

;eldig. 

° cadeau, bi 

ige 
waar! 

6,90 
55,— 
12,— 
4,75 

0,18 
0,18 
5,— 
1,25 
0.45 
1,75 

15,— 
9,75 
0,85 
0,50 
1,10 
4,50 
1,10 
1,75 
0,90 
0,95 
0,80 
0,30 
1,75 
1,40 
2 i -
2,— 
0,30 
0,50 
0,75 
0,65 
0,35 
0,14 
0,25 
2,50 
0,60 
0,80 
5,50 
0,08 
0,08 

22,— 
1,50 
2,75 

0,35 

2,05 
1,10 
2,25 
1,40 

15,— 

2,80 
3,25 

papier 
4 8 , -

0,95 
3,75 
0,60 
0,25 
1,25 
0,50 
1,— 
1,50 
0,60 
1,50 
0,25 
0,70 
1,25 
1,25 
0,35 
0,40 
0,80 
2,75 
1,25 
1,— 
0,30 
0,30 
4,50 
2,— 
6,— 

25,— 
5,— 

rembours 
ƒ 2 5 , -

de voorraad s t rekt . 1 

„ M A D J O E " 
1 Hoogs t raa t 182 a - A. A. M. DE GRAAFF -

Telef. 68407 - Gi ro 428605 - Bank Incassobank 
Schiedam 
Schiedam 

Eindelijk een HONGARIJE album! 
Alle bladen vanaf no. i Schroefband slechts ƒ 23,25 
Vanaf 1945 (no. 653) „ „ ƒ 13,— 

Hongarije zegels na 1945 (Yvert nos.) 
n o . ongebr . gebr . 
657/62 ƒ 0,20 ƒ 0,15 
663/75 2,40 2,40 
676 0,15 0,15 
677/719' 2,25 2,25 
720/23 0,35 0,35 
724/31 9,00 9,00 
732/39 1,50 1,50 
740/54 0,50 0,50 
755/72 0,75 0,75 
773/85 0,30 0,30 
786/87 0,05 0,05 
788/06 0,40 0,40 
807/10 0,60 0,60 
811/27 0,40 0,40 
828/37 0,15 0,15 
838/41 4,00 4,00 
842/54 8,50 1,20 
855/57 4,00 4,00 
858/67 3,20 0,30 
868 0,25 0,05 
869 0,80 0,80 
870/72 1,50 1,50 
873/74 0,40 0,10 
875/78 3,00 3,00 
879/82 1,25 1,25 

n o . ongebr . geb r . 
883/93 ƒ 4,20 ƒ 0,60 
894 0,20 0,05 
895 0,15 0,05 
896 0,50 0,50 
897 0,50 0,50 
898/99 0,40 0,15 
900 0,75 0,75 
901/04 1,45 1,45 
905/07 0,75 0,30 
908/12 1,— 0,80 
913/15 0,80 0,30 
916/17 0,60 0,60 
idem onget. 1,10 1,10 
918/20 0,80 0,40 
921/23 0,75 0,35 
924/26 0,80 0,30 
927/40 9,75 3,00 
941 0,40 0,25 
942/45 1,50 1,00 
946/47 0,60 0,45 
948/50 0,85 0,55 
951/52 0,45 0,30 
953/57 1,90 0,80 
958/62 1,35 0,75 
963/67 1,75 0,95 

Vervolg op deze lijst komt in het Juni nummer. 

Ook Uw mancolijsten verzorgt gaarne: 

Postzegelhandel J. REISZ,. 
Vaartweg 25, Hilversum, telefoon 8428, giro 350592 

TE KOOP AANGEBODEN VERZAMELING NEDERLAND 
EN OVERZ. GEWESTEN. 

Nederland 1852 is ïn 't bijzonder goed aanwezig en bevat 
o.m. meerdere Kabinetstukken, prima paren etc. Het ge
heel is een pracht object voor speciaal-verzamelaars en is 
ook in gedeelten te koop. Serieuze verzamelaars die nadere 
inlichtingen wensen, schrijven onder No. P 041, Uitgeverij 
Planeta, Haarlem. 

Uw zegels in uw album zonder plakker door 

KA1¥II> - Klemstroken 
Chemisch neutraal, 100 procent vochtwerend 
21 cm lang 9 versch. breedten 
Indien bij uw handelaar niet voorradig, proef2ending 
void. V. ± 50 zegels, na stort. v. ƒ 1,— op giro 512461 

P O S T Z E G E L H A N D E L W. F. H E I M A N N 
Parnassusweg 24 huis — AMSTERDAM-Zuid 

Te k o o p g e v r a a g d : 

Verzamelingen, partijen massawaar en KILO
WAAR in grote kwantums 

INTERNATIONAL STAMP TRADE A N N E D E V R I E S 
Sumatrastraat 247 — A M S T E R D A M — Tel. 55790 

Schoorlse Postzegelhandel 

C. M. WINDER 
Telef. K 2209-365 - Giro 348933 

Wy leveren nieuwtjes 
Tan geheel Europa 

Ook aan detaillisten Prijzen zeer concurrerend 
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Speciale aanbieding Rusland 
N o . 
340/41 ong. 
354 
355 
356 
455a 
469/70 

, , , , 476/96 gebr. 
504/08 
514/18 ong. 
551/54 gebr. 
514/18 
569/72 
577/79 
590/95 
596/603 
604/07 
617/20 
632/34 
685/89 
698/704 
705/07 
714/23 
730/33 
741/48 
749/51 
755/58 
759/62 
763/67 
768/72 
778/81 
800/03 

SAN M A R I N O 
SAARGEBIED: 

.. ^ .. AUSTRALIË: 
C A N A D A : 
F R A N K R I J K : 
T R I N I D A D : 
V A T I C A A N : 

ƒ 1.25 

/ 
Sp 
R o 
Saa 
3 t 
Da 
Ko 
Kc 
Ha 
Ko 
Ni 

. 2,25 

. 2,25 
, 3,25 
. 0,90 
. 5,— 
. 3,95 
. 3,40 
. 4,50 
. 3 ,— 
. 1,85 
. 2,40 
. 0,85 
. 1,30 
. 1,30 
, 0,50 
. 0,95 
. 0,50 
, 1,10 
. 1,75 
. 0,70 
. 1.35 
. 1.25 
, 2 ,— 
. 0,65 
. 0,60 
. 1.10 
. 1.25 
. 1.40 
, 1,15 
. 1,— 

N o . 
838/42 
883/87 
919/23 
924/27 
931/35 
936/37 
943/44 
964/66 
974/76 
977/82 
991/95 
1006/08 
1011/12 
1049/50 
1051/58 
1067/71 
1072/73 
1075/76 
1075/76 
1077/78 
1081/83 
1084/85 
1086/87 
1088/1104 
1136/41 
1142/43 
Lp . 20/21 
Lp . 22/25 
L p . 27/30 
Lp . 41/45 
Lp . 67/69 

Vieutvtjes 
Drtserie 9 
de Kruis 
r Messe 
n 30 Fr. 
g V. d. 
n. Elisab. 
n . Elisab 

w . pf r . 
1 w . pfr . 

1 w . pfr . 
2 w. pfr. 
"ostz. 1 w. 

1 w . pfr. 
. 5 w. pfr 

g 

ong. 
ong. 
ong. 
gebr. 
gebr. 

Ute C o u t u r e 1 w. pfr. 
n. Elisab. serie 12 w 
uwe serie 13 w. pi 

pfr 
r. 

ebr. 

Dng. 

ƒ 2,30 
„ 1.20 
.. 1.70 
.. 0,85 
„ 1.25 
,. 0.70 
.. 1.25 
.. 4,50 
„ 5,50 
,. 3 ,— 
„ 5,50 
,. 1.— 
.. 2,85 
„ 0,80 
.. 2,75 
.. 1.25 
., 0,70 
„ 0,65 

„ onget. , , 0,65 

t. 12 
onget 
onget 

2. w 

f 
„ 
„ 
„ 
,, ,, ,, ,, " 

„ 0,85 
„ 1,10 
„ 0,85 
„ 0,65 
„ 5,75 
„ 2,50 
.. 1.25 
.. 5,50 
„ 17,50 
.. 25,— 
„ 6,50 
„ 1.75 

3,25 
0,35 
0,25 
0,55 
0,26 
0.25 
0,90 
0,50 

22,25 
4,75 

Alles prima kwaliteit. Orders beneden ƒ 10,— porto extra. 

Postzegelhandel A. JA A S M A 
Kapelstraat 31 - BUSSUM - Tel. 5835 - Giro 480272 

Te koop gevraagd: 
Verzamelingen 
Partijen 
Betere losse 

Post
zegels 

AANBIEDING. 
Watersnoodzegels 
Nw Guinea 
Ned.-Ant. 
Suriname 

compl. 
ongebr. ƒ 3,50 

België. 
Yv. 

(x) 

16 (o) 
19 (o) 
20 (o) 
21 (o) 
24 (o) 
25 (o) 

149 (x) 
209/210 (x) 
293/298 (o) 
308/314 (x) 
326/332 (x) 
356/362 (x) 
394/400 (x) 

ongebr. 

r. 450,— 
. 150,— 
, 250,— 
, 3500,— 
, 3000,-

2,— 
0,85 
1,40 

18,50 
13,50 

ALBUMS. 
Nederland en O.G. 

Bondsalbum K 11 ƒ 7,50 
„Holland" album 12,50 
Alsv. binnenschroeven „ 13,50 

„DAVO" album 22,50 
Groot insteekboek 

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

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

, 2500,— 11,50 
1000 

„ 1400,— 
.. 790,— 
„ 1150,— 
„ 1700,— 
„ 2700,— 
„ 3550,— 17,50 
(o) =■ gebr 

5,— 
6,50 
4,— 
6,— 
8,50 

13,50 

Zendt mij Uw Mancolijst 
Nederland en O.G. 

HAGA's 
POSTZEGELHANDEL 

Gravenstraat 24  AmsterdamC. 
Telefoon 43940  Giro 425549 

W. H. EECEN 
P O S T Z E G E L H A N D E L 
Tel. 6288  Kapelstraat 15 

 B U S S U M 

Giro 451627 

ZICHTXENniNGEJX 
Wij hebben weer vele nieuwe boekjes gereed: 
N e d . O.G.  België  Frankrijk  Duits land  Luxemburg 1 
Engeland  Malta  Gibra l ta r 
stein  Oostzee Staten  Scan 

 Levant  Ier land  Liechten | 
dinavië  Griekenland  Belg. | 

Congo  U.S.A.  Eng. Koloniën enz. enz. 

Speciaal aangeboden: 

Duitsl. Belg. Bez. No 

Saargebied 

Frankr i jk 

Noorwegen 

Rusland 

Slowakije Taxe 

Zwitser land (brons) 

B a h a m a s 1 £ 

Brazilië 

14/17 

31 

49 

2 

1 

1/12 

41a 

23 

45 

Marianen 5 Mk. z. wmk. 

Mexico Luchtpos t 

id. id. 

id. id. 

P a r a q u a y id. 

id. id. 

id. id. 

134/138 

139/143 

150/154 

138/144 

149/153 

154/158 

ong. 

ong. 

gebr. 

ong. 

gebr. 

ong. 

gebr . 

gebr. 

gebr . 

ong. 

ong. 

ong. 

ong. 

ong. 

ong. 

ong. 

ƒ 15,50 

„ 27,50 

,. 20,— 

„ 2 4 , -

„ 50,— 

„ 22,50 

„ 30,— 

„ 25,— 

„ 20,— 

„ 22,50 

„ 2 0 , -

„ 25,— 

„ 20,— 

„ 2 5 , -

„ 17,50 

„ 17,50 

Aanbieding 
Antigua 
<> 19/23 
30/2, 34/5 
Ai tu tak i 
1/2, 5/7 
Austral ië 
1/4, 6/7 
Bahamas 
37/38 
46/49 
55/64 
Barbados 
79 
92/98, 100 
103/112 
121/124 
129/30, 137 
Bermuda 
31, 33/37 
41/42, 45/46 
Cayman Eil . 
21/4, 38/40 
China 
4a/8, 10/11 
38/44 
Cyprus 
51/52 
Dominica 
28/29 
46/47, 49 
Falkland Eil 
20/21 
27/31 

ƒ 6,80 
6,50 
7,— 

6,50 

7,75 

4,30 
4,75 

15,50 

3,50 
15,— 
13,— 
7,50 
3,75 

9,75 
4,20 

6,— 

5,— 
7,50 

4,— 

4,10 
2,60 

3,— 
5,75 

Britse Koloniën 
Gambia 
31/32 
72/74 
Gi lber t & 
8/11 
17/20 
Goudkus t 
60, 63, 70, 
Grenada 
17/18 
62/64 
Guiana 
91 
113/18 
Hongkong 
96/98 
Jamaica 
58/65 
Kedah 
1/6, 9/10 

f 4 . -
2,75 

EUice 
3,80 
2,60 

72 3,60 

2,40 
5,30 

4,— 
3,15 

4,— 

5,75 

5,50 
Leeward Eil . 
4/6 
17/19 
24/25 
34/37 

5,— 
2,70 
3,20 
3,60 

49/51, 53/54 2,45 
Montserra t 
24/26 
32/36 
44/47 
N a u r u 
7/11 
Niue 
la /6 

Ui ts lu i tend p r ima kwali te i t 

4,20 
5.20 
2,50 

3,30 

4,20 
T o t ƒ 

(alle postfris 
Nieuw Foundl 
59 i 
201/04 
208/218 
Prins Edward 
4, 8, 13 
St. Helena 
23/25 
31/32 
34 
35, 37, 39/40 
41/46 
St. Vincent 
71/75 
Samoa 
74/77 
88/91, 104/9 
Sarawak 
60, 62, 64/6 
Sierra Leone 
94, 96/98 
100/101 
Somaliland 
35, 37/39 

) 
and 1 

5,30 1 
3,75 
5,50 

Eil. 
11.— I 
3,25 
7.— 
8,— 
4,— 1 
4,50 1 

13,— 

3.— 
6,75 

3,80 

3,60 
2,— 

3,15 
Tu rks 6c Caicos 
36/39 
49, 50, 52 
60/63 
86 
Virgin Ei l . 
24/25 
29/30 
De zegels zijn 

4,15 
2,45 
2,65 
2,80 1 

6,30 [ 
3,30 
evt. 1 

ook los verkri jgbaar. 1 
5,— p o r t ext ra . 

Tel. Postzegelhandel M. D. POSTMA 
7028 Uniabuurt 14 . 

Nederland ITEP 1952 

Vraagt toezending 

in compl . 

Biro 

Leeuwarden Z»54// 

irelletjes van 25 postfr . ƒ 

van onze 14-daagse prijslij 

45,—. 1 
Sten ! " 1 



o Jaar geleden • • • 
kon U in het Maandblad 15 ä 20 aanbie
dingen voor zichtzendingen vinden 
In 't laatste Maandblad stonden er slechts 2. 
6 jaar geleden was de kans op teleurstelling 
groot Nu behoeft U daarvoor niet meer 
bang te zijn 
De aanbiedingen die met mee konden, ver
dwenen automatisch 

Waarom konden wij onze zichtzendingen 
gedurende 20 jaar handhaven? 

Omdat wil ons geheel instelden op hetgeen 
voor U aantrekkelijk is. 
Zoals U aan uw verzameling bouwt, bouwen 
WIJ aan onze zichtzendingen 
Als U dan ook éen of ander Europa-land 
aanvraagt, ontvangt U ook werkelijk een 
collectie van zo'n land 
Zeer zeker zullen zich daarin met alle 
zegels bevinden die U zoekt De ontbreken
de nummers kunt U ons dan opgeven op 
de mancolijst-formuheren, die zich bij elke 
zending bevinden 
Ook van de Engelse Koloniën zijn prachtige 
boekjes beschikbaar. 
Minder goed gesorteerd is het overige van 
Overzee, maar altijd toch nog zo, dat de 
meest vergevorderde verzamelaar er een 
keuze uit kan doen 

Zichtzendingen en Maueolijsten 
het zijn de pylers, waarop wij met succes 
bouwden 
Daarvan getuigen de honderden tevreden-
heidsbetuigingen die wij bezitten. 

Mevr L te Z schreef ons nog op 21 Maart 1953. 
„Ik ontvang nu reeds jaren uw zichtzen
dingen Ze bleven prachtig Alle eer '" 

Dhr B te G schreef ons op 18 Febr 1953 
, Iets dergelijks trof ik nog niet eerder aan 
in de toch al weer lange jaren dat ik ver
zamel" 

Jhr de R V Z schreef ons op 4 Mei 1953 
„Ik moet erkennen, dat uw zending zeer ver
zorgd IS en mij veel genoegen verschafte" 

Mr de V te G (zeer vergevorderd verzamelaar 
van Engelse Kolomen) schreef ons op 14 
Maart 1953: 
„Vriendelijk dank voor de keurige verzor
ging van mijn mancolijsten" 

Laat de postbode ook 
i U één of twee maal 

per maand een zen
ding thuis bezorgen. 

Uw verzameling zal er 
wel bij varen!!! 

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

WATERSNOOD SERIES 
Nieuw Guinea ong ƒ 1,10, Ned Antillen ong ƒ 1,— Suriname 

ong ƒ 1,60 
25 GLD K O N I J N E N B U R G INDIÈ O N G E B R P O S T -

FRIS Z O N D E R PLAKKER ƒ 120 — 
I N D O N E S I A H A R T Z , W I L H E L M I N A 10 GLD 

25 GLD ongebr „ 24,— 
I N D O N E S I A H A R T Z , W I L H E L M I N A 10 GLD, 

25 GLD ong met opdruk Indonesia „ 20 — 
R I S O P D R U K ongebr op de 2, 3, 5, 10, 25 rup iah 

schaars ,, 22,50 
S U K A R N O ongebr de 2, 3, 5, 10, 25 lup iah „ 18 50 
Gekleurde po r t en compl ,, 2,75 
Aan bemiddelaars van verzamelingen en partijen postzegels, 

betaal ik 10'/« van de aankoopsom 
Richt uw brieven aan ^ 

JAC. ENGËLKAMP 
Spuistraat 301 - Amsterdam - Giro 312696 - Telefoon 30998 

Te koop gevraagd: 
Verzamelingen - Partijen - Massagoed 

P o s t z e g e l h a n d e l G. v . d . E y n d e 
Pelristraai H Utrecht {Oog m Al) Telefoon 24082 

Te koop aangeboden E E N P R A C H T VERZAMELING P O S T 
ZEGELS compleet , meest gebruikt 
Neder land 1450 stuks Neder l Indie 800 stuks Cura (ao 
520 stuks Suriname 590 stuks Antil len 32 stuks N -
Guinea i2 s tuks In .alle tandingen, typen, kleurver 
schillen Zeldzame stukken 
Cataloguswaarde 1953 ƒ 23 150,— 

Brieven ondei N o P 042, Uitgeveiij Planeta 

Itr KI> K K L , A J% ]> (Prima 
KinderzegeU in 

R 71/101 
idem 
idem 
idem 
idem 

! idem 
1 Betaling 
■ Te koop gevr 

ro l tanding 
totaal 8 series gebr 
totaal 8 series ongebr 
in paren gebr 
in paren ongebi 
in blokken gebi 
in blokken ongebr 

met bestelling 
Series Ned & O G Aanbie 

j woidcii p o beantwoord Jun io r Cat 1953 
fi per post 
Nederl. Postzegelhandel A. M. 

Ned 

I\. 
N Z Voorbuigwal 316 - AMSTERDAM-C -

kwaliteit) 

dingen 

ƒ 1 9 , - , 
„ 30 50 ! 
„ 41,50 
„ 66,75 
„ 91 — I 
, 147,— 

met priis 
& O G. ƒ 1,35 

V, d 
Postg 

Broeke 
11 o 165298 
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LEIN E A 
Pnjs 35 et per mm, beta
ling na toezending factuur. 

Gevraagd als GELDBELEGGING 
Massawaar Neder land en Overz 
Geb delen kan too ipos t en archief-
post Aanb uitsluitend schriftel 
aan G J Si-huitemaker, Laan v 
Nieuw Oost Indie 10, s Graven 
hage 

I S R A E L Speciaal verzamelaar 
zoekt alles (geen f d ) op echt 
gelopen bl ieven, ook kleingoed, 
sluitzegels voor lopers , afwijkin
gen, falsificatenzegels met t ap , 
enz Verdei l i tera tuui foto's enz 
betieffcnde post Israel Z ich t -
zendmgen met prijsopgave aan 
Har tog O k k e i , 99^ Rapenbu ig , 
Amsterdam C 

ONCES 
Te koop ge\ i aagd SPECIALE 
CATALOGUS van N E D E R L A N D 
L i t g a \ e van de Ned Vereen van 
Postzegelhandelaren van 1941 of 
1942 Aanbiedingen aan H A 
Meei burg Meloenstraat 144, Den 
Haag Tel 393785 

FRANSE K O L O N I Ë N Wie zoekt 
liiei\ gebr postfr zegels^ Viaagt 
zichtzending aan P C van 
Straatcn Buys Ballotsingel 39 A, 
Schiedam Tel 65541 

J A R E N L A N G T B P A T I E N T (in 
San ) zou gaarne voor werk en 
afleiding kopen onuitgezochte 
kilowaar Nederland en Buitenl è 
ƒ 1 75 per kilo P o r t o \ e rgoed 
Brie\en onder N o P 043, Uitg 
Planeta 
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DENEDERLANDSCHE 
POSTZEGELYEILING 

Hoofdkantoor : Rokin 58 
Amsterdam-C. Tel. 3026 i 

Regelmatig grof e 
openbare veilingen 
De catalogus van onze Mei-veiling (29 
en 30 Mei a.s.) is voor serieuze gegadig
den op a a n v r a g e verkri jgbaar . 

j m - V E I L I N G . Voor onze veiling, die 
in de eers te dagen van Jul i gehouden 
wordt, k a n m e t he t oog op de tijdige 
voorbereiding en samenstel l ing van de 
catalogus nog tot 10 Jun i a.s. ma te r i aa l 
worden toegevoegd. 

Al het materiaal van derden te onzen kantore is up 
beurspolis tegen brand en inbraak verzekerd; voor 
inzenders op onze veilingen ontstaan hierdoor geen 
extra kosten. 

r 

L 

Inkoop tegen hoge pryxen ! 
A. Kilo's Neder land 
B. Massawaar ; vooral ook de goedkoopste 

soorten 
C. Kinderser ies e.d. óók losse w a a r d e n 
D. Zeehelden, Gelegenheid 
F . Par t i jen Bui tenland; gesorteerd. 

Aanbiedingen met prijsopgaaf verzocht! 

M. J. A. VAN DER H A A G E N 
Van Lennepweg 67 — Den H a a g — Tel. 550454 

Slytery-wynhandel J. W. JONKER 
Pr in seng rach t 598 - telef. 30523 - Amste rdam 

Ook goede wijn behoeft niet duur te zijn 
Advocaat p. fles ƒ 3,50 
Franse Landwijn ,, ,, 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 

tmmmmmmm 

In'de 347e veiling: 
de Fouidruk ,,10 c. geel zonder opdruk". 

In de 348e veiling: 
de Foutdruk ,,9 c. zonder waarde-lnschrift". -.-^ 

EN N U in de 349e veiling: 
de nog vrijwel onbekende RARITEIT: Z'/z c. drie-
gaatsroltanding, van welke sleifhts 3 rollen in omloop 
gebracht zijn, IN BLOK! 

De in juni a.s. in „Parkhotel", Den Haag te houden velling bevat o.a.: 

NEDERLAND & O.G. , pracht collectie met vele var. w.o. de hoogst zeldzame 
„10 c. Proefport type I I " , Spec. Cat. no. 22P. 

GEHELE WERELD collectie tot ± 1930. 
Catalogus gratis op aanvrang. 

J. L VAN DIETEN 
Noordeinde 37 - Den Haag - Tel. 11.48.36 

Voor de belangrijke e.k. Najaarsveiling (de gunstigste 
tijd voor VERkoop!) kunnen nu collecties of zeld
zame losse zegels ingeleverd worden. 


