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Verschijnt de vijftiende van iedere maand 

Uruktverhewê en onae eerste druhMverksiegela 
18521869 

door J. Eygenraam 

VOORWOORD. 
Meermalen blijkt hoe weinig kennis een geroot deel 

onzer verzamelaars heeft van de voorgeschiedenis on
zer eerste drukwerkzegels (zgm. wapenserie), de ge
bruikswijze dezer zegels enz. 

Daar hierover tot heden vrijwel niets is geschreven, 
moeten, bij navraag over lectuur, de in dit onderwerp 
belangstellende verzamelaars worden teleurgesteld. Het 
is daarom, dat de schrijver dezes er goed aan meent 
te doen in een navolgend artikel de gegevens vast te 
leggen, die hem op grond van een verzameling op dit 
gebied ter beschikking staan. Bij de behandeling van 
het onderwerp is er zo veel mogelijk naar gestreefd 
dit eenvoudig en zo duidelijk mogelijk te behandelen, 
teneinde de vele verzamelaars die hierin belang stellen 
van voorlichting te kunnen dienen. Deze (gelukkig 
weinig kostbare) zegels, die thans zeker nog binnen 
veler bereik liggen, zullen als een kleine „speciaal
verzameling" ongetwijfeld veel voldoening kunnen 
geven. 

De proeven en ontwerpen dezer zegels worden bui
ten beschouwing van dit artikel gelaten. Zfl, die hier
voor interesse hebben, kunnen het Proevenboek uit de ^ 
bekwame pen van de heer P. C. Korteweg raadplegen. 
Indien de schrijver met deze bijdrage, die mogelijk hier 
en daar nog voor aanvulling vatbaar is, de philatelie 
van voorlichting mocht dienen, dan zal hem dit voldoe
ning schenken. 

BINNENLANDSE DRUKWERKEN 
TIJDVAK 18531869. 

Daar bij de invoering van onze eerste postzegels in 
1852 werd bepaald, dat deze uitsluitend voor de fran
kering van brieven zouden dienen, ondervond de fran
kering van drukwerken vooralsnog geen wijziging. In 
het tijdvak 18521869 golden voor de frankering en ver
zending van drukwerken allerlei voorschriften en ver
ordeningen, die voor de verzenders van dit soort post
stukken allerminst aajigenaam waren. Drukwerken 
moesten op het postkantoor aan het loket worden aan
geboden. De portikosten werden in contant geld ver
rekend. Daar er geen frankeerzegels voor drukwerken 
waren uitgegeven, moesten deze drukwerken van een 
speciaal daarvoor bestemd FRANCO stempel worden 
voorzien. 

UPIuWIJiiilPlil.iW il.. m HWHWi»«!^ 

""■"■'■ r    : 

1867. Franco drukwerk: langstempel BEEK en halfrondstempel, plaats
naam Maastricht, grotesque letters, datum, franco. (Voorgeschreven 

afstempeling). 

DRtJKWERKBELASTING. 
Volgens de Wet van 1844 waren drukwerken aan een 

drukwerkbelasting onderhevig. Aan de postdirecteu
ren was het toezicht op de naleving van deze wet op
gedragen. Alvorens binnenlandse drukwerken op de 
postkantoren voor verzending aan te bieden, moesten 
deze vooraf op een registratiekantoor worden geze
geld. Huwelijksaankondigingen, overlijdensberichten, 
e.d. uit die tijden ziet men dan ook met de fiscale pro
vinciezegelstempels Noord en ZuidHolland, Gronin
gen, Gelderland enz. Het zijn ronde blauwe stempels, 
aangevende de provincienaam, daaronder een wapen, 
geflankeerd door 1 en C, 1̂ /̂  en C enz., al naar gelang 
van het formaat, klimmend met % C. De niet hoge 
baten die deze belasting opleverde, waren zeker niet in 
overeenstemming met de overlast, die verzenders van 
drukwerken zich moesten getroosten om een drukwerk 
postklaar te hebben. 

1 
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,^ rl 
7 

^ - o - ^ ^ t . , ^ ^ ^ ? 

* / ê~ tgie^-jf-Tt.. ter **-^ c 

1857 Drukwerk halfrondstempel plaatsnaam datum F R A N C O Rot 
terdam naar Bergen op Zoom Met binnenlands drukwerk belastinr 

stempel Zuid Holland 1 cent 

BUITENLAKDSE DRUKWERKEN. 
Vanuit het buitenland hier te lande ingevoerde druk

werken, evenals die vanuit onze overzeese gebiedsde
len, waren eveneens aan een drukwerkbelasting onder
hevig Hierbg geschiedde de heffing en kw^ting door 
middel van een driehoekig stempel, meestal m zwarte 
of blauwe kleur Het minimum was 1% cent, al naar 
gelang van het formaat klimmend met 1% cent (dus 3 
cent, 4% cent enz) De mvordenng van deze belas-
tmg berustte bg de postdirecteuren. Behalve het ver
schuldigde belastingbedrag komt in de driehoek de 
naam van het postkantoor voor. 

7 
IPP wm 

1861 Buitenlands drukwerk gefrankeerd met ld Kaap de Goede H oop , 
bestemd voor Schiedam Met belastingstempel voor buitenlandse druk 

werken driehoek iVï cent SCHIEDAM 
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W^^^^^^r^ 

■ « 

ï 

1865. Drukwerk uit BATAVIA ongefrankeerd naar DORDRECHT 
Met belastiDgstempel voor buitenlandse drukwerken: driehoek IV« cent 

noRDRECHT. 

3 f 4^ * \ 

SL l 

9 
X), 

rr 
^ / / / ^ / , c^ /, / >'^. <>/ 

<̂ 2_^ _Z

1869. 10 Mei postzegel 1 cent, zwart, met afstempeling FRANCO. 
takje, DORDRECHT. Met binnenlands drukwerkbelastingstempel 

Zu.dHolland 1 C. 



140 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE JUNI 1953 

Uitgave 1 cent, zwart, 1 Jan. 1869. Drukwerkbelas
ting werd afgeschaft 30 Juni 1869. Combinatie franke
ring van postzegel en belasting stempel is dus slechts 
een half jaar mogelijk geweest. 

Per 1 Juli 1869 werd het zegelbelastingrecht afge
schaft op alle gedrukte stukken, zowel op binnenland
se als op buitenlandse. 

Hoewel interessant, mag niet worden ontkend, dat 
deze drukwerkbelastingstempels strikt fiskaal zijn. 
Daar deze echter zrjn afgedrukt op poststukken, die
nen de verzamelaars hiervan toch kennis te dragen, 
teneinde oorsprong en gebruik naar waarde te kunnen 
toetsen. 

DE ZOGENAAMDE WAPENSERIE. 
Couranten- en drukwerkzegels. 

1869. Rijkswapen, omringd van een krans van eiken
en laurierbladen. Ontwerp van J. Vürtheim. Boekdruk
gravure van Virey Frères te Parijs. Geen watermerk. 
Druk van Joh. Enschedé en Zoonen te Haarlem. 

Op 1 Januari 1869 verschenen de waarden 1 cent, 
zwart, en 2 cent, geelbruin. Om technische reden 
(zwart-vernietigingsstempel op zwart zegel) werd de 
kleur van de 1 cent, zwart in Mei 1869 veranderd in 
groen. Op dezelfde datum werd aan de serie de 1% cent, 
rose, toegevoegd. 

In November 1870 verscheen de 2 ^ cent, paars en 
op 1 Januari 1871 de % cent, bruin. 

Centrering. 
Over het algemeen kenmerken deze zegels zich door 

een slechte centrering. ZSegels, waarbij het zegelbeeld 
precies in het midden staat ten opzichte van de vier 
tandingszijden, zgn dikwijls moeilijk te vinden. 
Kwaliteit. 

De zegels, die als massa-drukwerk gebruikt zgn voor 
de verzending van couranten {% cent en 1 oent, groen) 
zijn dikwijls vlekkerig gestempeld. Door de slordige 
wijze van afscheuren hebben veel zegels tanding-ge
breken. 

OngetaJDd. 
Bekend zijn deze zegels ongetand met gom, 

kleuren van uitgifte. 
in de 

Franco drukwerk, zonder postzegel HILDESHEIM naar 
TERDAM. (DrukwerkbelastiAg inmiddels afgeschaft). 

R.OT-



JUNI 1953 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 141 

Olie-achtige druk. 
Bekend zijn de waarden V2, 1 en 1% cent op trans

parant papier met een flauw spiegelbeeld op de ach
terzijde (zgn. doorgeslagen druk). 

IVf cent, olle-achtige druk. 

Vi cent 1 cent 
oüe-achtige druk (achterzijde). 

PlaatfoutMi. 
Evenals alle andere in boekdruk uitgevoerde post

zegels komen bij de wapenserie-uitgifte 1869 min of 
meer belangrijke zgn. foutjes of druktoevalligheden 
voor. De meest bekende zijn „open letters" in de waar
de aanduiding CENT, gebroken kaderlijn en ontbre
kende punt in de linkerbenedenhoek btj de 1 cent, oud
ste oplage. 

1 cent, zwart, open letters in cent. 

1 cent, groen, rechter zegel met plaatfout: ontbrekende punt ïn linker
benedenhoek. 

Platen. 
Het aantal drukplaten voor de verschillende waar

den is onbekend. Bij de uitgifte in 1869 werd gedrukt 
van platen met 150 zegels (15 X 10) voor de waarden 
1 cent, zwart, 1% cent, rose, 2 cent, geel. Ook de 1 
cent, groen, eerste oplage, was nog gedrukt in vellen 
van 150 zegels. Alle latere oplagen waren gedrukt in 
vellen van 200 regels. De % cent is slechts in vellen 
van 200 zegels uitgegeven. 
Bulten omloopstelllng:. 

De wapenserie werd op 1 November 1879 buiten om
loop gesteld. Kon. Besluit van 10 October 1879. 
Kleuren. 

Het is vrijwel ondoenlijk van de meest gebruikte 
waarden van deze zegels (% cent, bruin, en 1 cent, 
groen) de kleurschakeringen, ontstaan tijdens de ge-
bruiksperiode (1869-1876), aan te geven, aangezien 
het aantal kleurnamen waarover wij in onze taal de be
schikking hebben, hiertoe niet toereikend is. Bovendien 
staat vast, dat de drukinkt, die bij tijden werd aange
wend, uiterst watergevoelig mag heten, vooral wan
neer de zegels een mogelijk te warm bad kregen. 
Postaal gebruikt komt men deze waarden dsin ook te
gen in kleurschakeringen, welke bij zegels in postfrisse 
sta.at nimmer worden aangetroffen. 

Gezien de vrij germge waarde van deze zegels, is het 
bijzonder interessant deze volgens de afstempeling van 
jaar tot jaar (liefst meerdere stuks van iedere waarde) 
te verzamelen. Indien men alsdan de jaren in volgorde 
vergelijkt, zal de grote verscheidenheid aan kleuren 
duidelijk opvallen. Men zal dan zien, welk een enorm 
verschil er is tussen de waarde 1 cent, groen, versche
nen in 1869 en een dito zegel verschenen in 1875 of 
1876. Het gladde, witte papier van een zegel in 1869 
geeft een zachte, gelijkmatige druk in fijne groene 
nuancen. Vergelijkt men daartegenover deze waarde 
gebruikt in 1875/76 (alsdan kamtanding 13% grote ga
ten), dan meent men op het eerste gezicht een zegel 
van kleiner formaat te zien. Waarschijnlijk tengevolge 
van een andere soort papier of drukinkt komt het ze
gelbeeld veel scherper uit. Dit min of meer opmerke
lijke verschil hebben overigens alle waarden in kam
tanding 13% kleine gaten (1870/74) gemeen met kam
tanding 13% grote gaten (1875/76). 

Tandingfen. 
De eerste vier waarden van de wapenserie, in 1869 

uitgekomen, nl. 1 cent, zwart, en 2 cent, bruingeel 
(Januari), 1 cent, gfroen, en 1% cent, rose (Mei), ver
schenen in lijntanding 14 X 14 kleine gaten. De 1 cent, 
zwart, is uitsluitend in deze tanding bekend. Bij de 
drie andere waarden werd de tanding reeds in het na
jaar van 1869 gewijsagd in kamtanding 13% kleine ga
ten. Gebruikte exemplaren van de 1 cent, groen, in 
eerstgenoemde tanding, vindt men October 1869 prak
tisch niet meer. Bereids in September verschijnt dit 
zegel in kamtanding 13% kleine gaten. Het is daarom, 
dat men de vraag mag stellen, hoe het mogelijk zou 

2 
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zijn, dat de 2V2 cent lila (uitgegeven 19 November 
1870) en de % cent, bruin (1 Januari 1871), nog wel 
in lijntanding 14 X 14 zouden zijn aangemaakt. Im
mers, een echt gebruikt poststuk, gefrankeerd met de 
waarden Vz en (of) 2% cent, lijntanding 14 X 14, is, 
voor zover bekend, nimmer gevonden. Er is nog een 
aanwijzing, die het bestaan van de Vz en 2% cent in 
lijntanding 14 x 14 zeer twijfelachtig maakt. Bij de 
uitgifte in 1869 waren de vellen 150 zegels groot (1 
cent, zwart, 2 cent, bruingeel) en de nog in 1869 daar
na uitgekomen waarden (1 cait, g r̂oen en 1% cent, 
rose) waren aanvankelijk eveneens gedrukt in vellen 
van 150 zegels. De Vz cent en 2% cent zijn uitsluitend 
in vellen van 200 stuks uitgegeven. Indien nu alleen de 
vellen van 150 zegels in lijntanding 14 x 14 waren 
uitgevoerd, wordt het duidelijk, dat de waarden Vz 
cent en 2% cent niet kunnen bestaan in tanding 14 X 
14 kleine gaten, zulks temeer daar de 1 cent, groen, 
reeds in' het najaar 1869 verscheen in kamtanding 
13% kleine gaten, ongetwijfeld in vellen van 200 stuks, 
waartoe de kam 13% blijkbaar was ingesteld. Hoewel 
de Nederlandse Handelarencatalogus voor deze beide 
zegels in ongebruikte staat wèl een prijs aangeeft, mag 
worden betwijfeld of deze zegels als zodanig ooit le
verbaar zijn. In ieder geval moet aan het bestaan van 
de Vz cent en 2% cent in lijntanding 14 X 14 ernstig 
worden getwijfeld en zal een serieus- onderzoek zeker 
gewenst zijn. 

Het wekt bevreemding, dat deze beide zegels nogal 
eens worden aangeboden voorzien van buitenlandse 
keurmerken. Het is toch bekend, dat voor de rubriek 
tandingen van Nederlandse zegels, buitenlandse keur
merken van geringe waarde zijn. Herhaaldelijk zijn 
goedgelovige verzamelaars de dupe geworden. Wij mo
gen o.m. hier herinneren aan de waarden 5, 12Vz en 20 
et van de emissie 1872, lijntanding 14 X 14 grote ga
ten, die vroeger wel, maar de laatste jaren niet meer 
in de Ned. Hand.catalogus worden genoteerd. 

lijntanding 14 X H kl.g. lijntanding 14 X 14 kl.g. 
(echt) (verm. valse tanding) 

1869. Lijntanding 14 X 14 kleine gaten op vrij dik, wit papier. 
V« cent, bru i« , uitgekomen 1-1-1871. (Zoals hierboven nader is om

schreven, wordt aan het bestaan van de waarden Vt en 2Vt cent 
in lijntanding 14 X 14 kleine gaten getwijfeld. Mogelijk zijn 
er proefdrukken in deze tanding gemaakt. Dr. L. Frenkel be
zit een 2V2 cent in een aparte lilakleur, lijntanding 14 X 14, 
als proef aangemerkt). 

1 cent, zwart/grijs-zwart. 
1 cent, groen/smaragdgroen. 
IV2 cent, rose. 
2 cent, bruingeel/donkerbruingeel. 
2V2 cent, paars, uitgekomen Nov . 1870. (Zie opmerking bij Va cent 

hierboven) 

1869—1874. Kamtanding 13'/i kleine gaten. 
V2 cent en 1 cent, groen, op diverse papiersoorten. 

Vs cent, bruin (1871), t ransparant papier. 
Vï cent, l ichtbruin (1871/72), l ichtblauw getint papier. 
V« cent, donkerbruin , gevlekte druk (1873), wit papier. 
*/i cent, roodbruin (1874), wi t papier. 
1 cent, smaragdgroen (Oct. 1869), wit papier. 
1 cent, groen (1870), wit papier. 
1 cent, bleekgroen (1870/71), grijsgetint papier. 
1 cent, dofgroen/groen (1871/72), dun, wit papier. 
1 cent, lichtgroen (1872/73) lichtblauw getint papier. 
1 cent, geelgroen (1874/75), wit papier. 

IV2 cent, rose (1869/72) wit papier. 
l'/a cent, donkerrose, gevlekte druk (1873), transparant papier. 
1V2 cent, donkerrose (1874/75), wit papier. 
2 cent, geelbruin (1869/74), wit papier en lichtblauw getint papier. 
2V2 cent, lila (1871/74) idem en idem. 

1875—1876. Kamtanding 13'/i grote gaten. 
V2 cent, bruin/roodbruin, wi t en blauwachtig getint papier. 
1 cent, donkergroen/geelgroen, idem en idem. 
IV2 cent, helderrose, wit papier. 
2 cent, lichtgeelbruin, wit en blauwachtig getint papier. 
2V2 cent, lichtlila, idem en idem. 

Blauwachtig getint papier. 
De waarden Vz, 1 cent, groen, 2 cent, geel, en 2Ms 

cent, violet, komen voor op zwak blauw getint papier, 
izowel in tanding 13% kleine — als grote gaten. De 
tint blauw papier is een andere als die wordt aange
troffen bij de eerste zegels van Curasao en Suriname, 
bij welke zegels de tinten veel sprekender zijn. 
Andere papiersoorten. 

Vooral de waarden met een zeer grote oplage (Vz 
cent, bruin, en 1 cent, groen) kenmerken zich door di
verse papiersoorten, variërend van dun transparant 
tot vrij dik. 
VOORGESCHREVEN AFSTEMPELING 
VOOR BRTTKWERKEN. 

Oudste sltnipcl (tut einde 1869) op veisthiUcnde postkantoren nog in 
ecb.uik FRANCO, dagtekening, plaatsnaam in grotesque letters. 

Postkantoor D O ETIN CH EM gebruikte dit 
stempel met afdruk in blauwe inkt . 
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ANDERE, OP DRUKWBRKEN MEER OF MINDER 
VOORKOMENDE A F S T E 3 I P E L I N G E N . 

Volgens circulaire 737 van 
12 December 1868 werd het 
stempel FRANCO takje, 
vernictingingsstempel voor 
de frankeerzegels op druk 
werken per 1 Januari 1869 

Rond-dagtekeningstempel grotesque letters in de jaren 1871 t /m 1874 
te Amsterdam in gebruik voor gedeukte stukken (als vóórafstempehng) 

In 1873 geen jaarial, maar een balkstreep 

In 1876 kwam het twee letterstempel op 
verschillende kantoren in gebruik 

Frankeerzegels voor de f rankermg van brieven be
stemd, doch gebruikt voor de f rankering van dr».k-
werken, werden me t de voor d rukwerken voorgeschre
ven afs tempehng vernietigd 

r 

P v^^^. ̂ ^ <^^<i^ y ^2^ 

stempel takje — zonder franco 

franco — zonder rand (treinafstempeling 

3 cent uitgifte 1864, gebruikt \ o o r frankering van een d iukwerk (cir 
culaire) met drukwerkafstempeling franco, takje, R O T T E R D A M 

7 Maart 1870 

BEKIJK U W POSTZEGELS 
O N D E R HET G E N O T V A N 
E E N 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 

Pnjs f I,— per pakje 

mMiiimimuiiummuuiininiiiiiiirmiiiiiiiiiiunmmiiniuiniiiniiiiinniiuiiurmiiiiiiiuiimKuiiiiitiumiiiiniiiiim iiiiuiiniiiiiiiMiiiiinminniimnmuiiiiiiiiiiiflnii 

HET PARGDL léé4 elie knuttf 
utiiiiiuuiuiuuumuuuuuiuiiuuuimiiiiuiit iiujmuiiuuuuuimiiiuiiiiiuuiimtiuimimiiiuiiiiiiuiiiiiiiiiniuuiiiniimiiiiitimmiiiiiiiiimuu^^ 
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Haltestempel (spoorwegstempel) Tegen het gebruik in, zijn somtijds 
de zegels mee dit stempel vernietigd (stempel moest naast de zegels 

op het couvert worden geplaatst) 

Langstempel, kleur zwart, blauw, groen of 
rood, van hulp of bijkantoren. 

MONSTERS ZONDER WAARDE. 
Over het algemeen werden voor monsterzendmgen 

dezelfde vemietigingsstempels gebruikt als voor druk
werken. Op grond hiervan vindt men dan ook f rankeer
zegels van andere uitgiften met afstempelingen, die 
voor drukwerken aebruikelnk waren 

ps 

■ ^ 

^ 

X 
^ 
^ 

^^m>' 

Pliatsnaam in grotesque letters, datum, franco, drukwerkafstempeling 
op emissie 1867. 

idem, tranco — takje 
(monsterzending). 

idem, tweeletterstempel 
(als boven). 
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DBUKWEBKZEOEL.S GEBRUIKT VOOB DE 
FRANKERING VAN BRIEVEN. 

Hoewel voor de frankering van drukwerken bestemd, 
was het toegestaan deze zegels eveneens voor de fran
kering van brieven te gebruiken. Als zodanig gebruikt, 
werden deze zegels vernietigd met de voor brieven 
voorgeschreven afstempeling. 

l.#ii«lPIPIHtUU. l up 

\ / / . j ' y^^yji^ff^ i<^ y/l^/ /é'éi^^^r^^, m 

■  ' ■ » ' ' 

«tempel FRANCO in kastje, rood stempel NUMANSDORP, en rood 
(zgn. yertrekstempel) takje OUDBEIJERLAND 5 Maart 1869. 

DBÜKWEBKZEGELS GEBBUIKT VOOB DE PBAN

KEBING VAN DEUKWEBKEN, DOCH MET VOOB 
BBIEVEN VOORGESCHREVEN AFSTEMPBLING. 

Deze komen ook, doch sporadisch voor. Indien deze 
foutieve handeling op een postkantoor plaats vond, dan 
moet dit op een vergissing berusten. 

FRANCO 10 kastje op drukwerk postkantoor ENSCHEDE 

»Jk 

puntstempel 50 (HAT FLM), en stempel HATTEM — takje 
zonder fraaco. 
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JuwiimauiiNwiviiKi WIHIHSB 

^ ■ ^ ^ ^ ^ 2 ^ ^ . 

- * s -»^^ j f , 

/ . ^ / > ; «'/V 

WÉÉI 

-€--=' 

Puntstempel 136, spoorwegppstkantoor AMSTERDAM EMMERIK Dit 
kantoor had blijkbaar geen drukwerkstempcl tei beschikking 

GEMENGDE F R A N K E R I N G E N . 

VJ cent wapen en ^h cent 
uitgifte 1876 gebruikt te 
U T R E C H T Februari 1877 

Briefkaart uitgifte 1871, 2V2 cent plus 2*/2 cent wapensene, van 
MAASTRICHT op 22 October 1876 naar A N T W E R P E N 

(Als bijfrankering op binnenlandse briefkaart bestemd voor het ^^_^ 
bu t n h n 1) 

rs iassEsssEÄESüsf iÄiBa«! 

W wm 

1 * 

%^ 

^ / 

■C^^nß-t-^ 

i^^€^^ 

10 cent uitgitte 1872 met 2Vi cent wapen gebruikt op brief d d 11 Oc
tober 1876 van ROTTERDAM naar PARIJS 

1 
ï 
f ^ 

h 
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NABESCHOUWING. 
Als zodanig nog het volgende: 
He t tijdvak 1852-1869 had geen drukwerk-frankeer-

zegels. Verzending van drukwerken had uitsluitend 
FRANCO plaats . Dit afgesloten gebied, zich u i t s t rek
kend over een tijd van 17 jaren, kan slechts worden 
verzameld op gehele s tukken, omslagen e.d. F rankee r -
zegels komen hierop dan ook niet voor. 

Drukwerkfrankeerzegels van de uitgifte 1869/71, ge 
bru ik t voor de verzending van drukwerken (waarvoor 
deze zegels in feite waren uitgegeven) met de daarop 
voorgeschreven afstempeling voor drukwerken zijn dus 
normaal . 

Dezelfde frankeerzegels gebruikt voor de f rankering 
van brieven (hetgeen was toeges taan) , kregen de voor 
brieven voorgeschreven afstempeling. 

Op geheel drukwerk. 
Drukwerkfrankeerzegels als f rankering gebruikt op 

drukwerken en als zodanig nog geheel intact, zijn, me t 
uitzondering van de waarde 1 cent, groen, thans niet 

ic NEDERLAND ie 
LUCHTPOSTZEGELS. 

Persber icht Nr 3071/71 dd. 12 Mei jl. van de P.T.T. 
meldt : 

De in 1938 uitgegeven en door de kuns tenaar Aar t 
van Dobbenburgh ontworpen luchtpostzegel voor b i j 
zondere vluchten, voorstel lende een kraai in vlucht, 
zal over enkele maanden opnieuw worden uitgegeven 
in de waarde van ƒ 0,25. 

Ook deze zegel zal de rha lve uitslui tend bestemd zijn 
voor de frankering van met bijzondere vluchten te ve r 
zenden stukken. 

Omtrent de da tum van verkri jgbaarstel l ing volgt 
nade r bericht. 

KOERSERENDE ƒ 5 , — KONINGIN JULIANA. 
DIT ZEGEL BESTAAT IN 2 TYPEN. 
De heer Fr. van Eijk te Boskoop zond ons 2 gebruik

te exemplaren van bovengenoemd zegel met aandui 
ding van de volgende verschi l len: 
Type I. N van NEDERLAND raak t verticale bu i ten

lijn; 
lus van cijfer 5 r aak t buitenlijn bijna; 
weinig wit boven GULDEN en NEDERLAND. 

Type II . N van NEDERLAND raakt buitenlijn NIET; 
lus van cijfer 5 meer naa r rechts; 
zeer veel wit boven GULDEN en NEDER
LAND. 

Daar wij de inzichten van de heer v. Eijk konden 
onderschrijven, hebben wij beide zegels, met verzoek 
om nadere inlichtingen, opgezonden aan de controleur 
der P.T.T., de heer v. Vliet te Haar lem. 

Deze was zo welwil lend ons mede te delen, dat de 
opmerking juist was . Zegel type I is afkomstig van 
Plaa t 1, type II van P laa t I I . 

Helaas kunnen wij nog geen reproductie van beide 
typen geven, daa r wij s lechts over de ƒ 5,— met p l aa t -
n u m m e r 2 beschikken. P l a a t n u m m e r 1 was niet meer 
voorhanden. Zodra wij p laa t 1 in bezit krijgen, hopen 
wij van beide typen een afbeelding te geven. 

MISDRUKKEN EN FOUTJES. 
ITEP 1952. 

De heer C. J . Keur te Ro t t e rdam zond ons ter inzage 

gemakkelijk meer te vinden. Vooral de waarde Va cent, 
hoofdzakelijk gebruikt voor de frankering van d a g 
bladen e.d. op kruisband, alsmede de 1% cent op an 
dere drukwerken zijn zelden volledig bewaard geble
ven. De 2 en 2% cent zijn wel schaars, doch minder 
zeldzaam op drukwerken. 
Gebruikt op brief. 

Drukwerkfrankeerzegels gebruikt voor de verzen
ding van brieven, m e t de voor brieven voorgeschreven 
afstempeling, zijn minder veelvuldig gebruikt dan oor
spronkelijk mocht worden verondersteld. Verzamelaars 
van punts tempels ondervinden hoe lastig het is, diverse 
punts tempehiummers op deze zegels te vinden. In he t 
bijzonder zijn dit ook hier de Vz cent en 1% cent, die 
weinig voor dit doel zijn gebruikt. Verder is het niet 
onmogelijk, dat het gebruik van enveloppen, da t tijdens 
de koerser ing van deze uitgifte meer algemeen werd, 
oorzaak is, dat zeer weinig zeghels van de wapenserie 
op geheel s tuk bewaard zijn gebleven; zulks in tegen
stelling met onze eerste en tweede emissie, die op ge
heel s tuk in vrij ruime mate voorkomen. 

een zegel van 6 cent, grijsblauw, uitgifte I T E P 1952, 
dat in de bovenrand, even buiten de kaderli jn, l inks 
van de 1 van 1952 een druktoevalligheid in de vorm 
van een dubbelcirkel t je vertoont ter grootte van een 
pun t met kleurli jntje daarboven. Met enige fantasie 
zou men hierbij aan een klein cijfer 6 kunnen denken. 

WATERSNOODZEGEL 1953. 
Van handelaarszi jde werd ons een paar t je van deze 

zegel ter inzage gezonden, waarbij tengevolge van een 
los stukje papier op het drukvel op beide zegels de 
onderzijde onbedrukt bleef. De landsnaam NEDER
LAND viel daardoor geheel weg. '' 

KOERSERENDE 75 CENT KONINGIN JULIANA. 
De heer C. Verhaag te Oldenzaal maak te ons op

m e r k z a a m op een typische fout bij de koerserende 75 
cent Koningin Ju l iana , bes taande uit een duidelijk 
z ichtbare vlek boven de l inkerslaap. Wij hebben een en 
ander onderzocht en constateerden, dat deze fout op 
alle vellen met e t s ingnummer RI voorkomt, te we ten 
geheel rechts, vierde rij (zegel no. 40 naast randtelci jfer 
17). Daa r deze fout zich op alle vellen met genoemd 
e ts ingnummer herhaal t , kan hierbij van een d r u k t o e 
valligheid geen sprake zijn. De oorzaak is vermoedeli jk 
een onreinheid van de drukplaat . Wij vermoeden, da t 
de fout bij een volgende oplaag wel zal zijn gecorr i 
geerd. 

VA CENT „VLIEGENDE DUIF". 
De 1% cent, grijs, var iëtei t zonder wate rmerk , Ned. 

Handel . Cat. no. 172 B . ^ werd ons door de heer Jos . 
de Kraai j te Ams te rdam „gestempeld" getoond. G e -
b ru iksda tum was niet uit te maken (fragment mach i 
nestempel) . 

NIEUWE ETSING- EN PLAATNUMMERS. 
(opgave vanaf 1 J a n u a r i 1953). 

Frankeerzegels : 
2 et. nos 40-41 
5 et. nos LR 12 
6 et. nos LR 11 - LR 12 

10 et. nos LR 46 - LR 47 - LR 49 - LR 50 - LR 51 
15 et. nos LR 6 

Portzegels: 
4 et. n r 2 
6 et. nr . 2 

Zomerzegels: alle w a a r d e n etsingsnr. I. J . E. 
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SURINAME. 
MEÜWE ZEGELS. 

Met Gouvernementsblad no. 52 dd. 7/5 werden de 
nieuwe zegels aangekondigd, en wel de eersten van 
een geheel nieuwe serie, in de waarden, 2, 7 ¥2, 10 en 20 
et. kleur resp. olijf bruin, violet, rood en blauwgroen. 
Voorstellingen resp. Vissende Indiaan, Ploegende Hin-
dostaan, Indonesische Vrouw, Bosneger in Corj aal. De 
zegels werden uitgegeven ter gelegenheid van de bij
eenkomst van de Caraïbische Commissie te Paramari
bo, waar ook een tentoonstelling gehouden werd. Eer
ste dag van uitgifte 9 Mei 1953. Eerste-dag-couverten 
werden uitgegeven en een speciaal stempel werd ver
strekt. Zie afbeelding. 

Afmeting der zegels: 28 X 21,28 mm, tanding 13% X 
14, resp. 14 X 13%, papier zonder watermerk. 

De zegels zijn hier te lande aan de philatelistenloket-
ten verkrijgbaar gesteld tegen de prijs van 79 cent per 
serie. 

/ M » AHO») • Ur 41R Méll 

LUCHTPOSTZEGELS. 
Alle luchtpostzegels zijn hier ingetrokken en kun

nen nog gedurende drie maanden aan de loketten inge
wisseld worden voor normale frankeerzegels. 

CURACAO 
WATERSNOODZEGELS. 

Ook hier blijkt een f-d.-cover verschenen te zijn, 
tegen andersluidende eerste berichten in. 

REPUBLIK INDONESIA. 
NIEUWE ZEGELSERIE. 

Hierin zijn thans nog verschenen de 50 sen, bruin, 
in pos.tkantoortype, en de 75 sen, blauw, type edelman. 
Etsingnos. resp. 50 en 79. 

WELDADIGHEIDSUITGIFTE. 

Het hoofdkantoor van de PTT maakte bekend, dat 
gezien de grote offervaardigheid van het publiek om 
het lot van slachtoffers van natuurrampen te lenigen, 
liefdadigheidszegels zullen worden uitgegeven, „NA
TUURRAMPEN 1953" genoemd. Voor dit doel zullen 
postzegels van de serie „Kantor Pusat PTT" worden 
gebruikt, t.w. die van 35 sen, welke voorzien zullen 
worden van de opdruk „1953 Bentjana Alam 10 s". De 
toeslag van 10 sen zal aan het Ministerie van Sociale 
Zaken worden afgedragen, en is bestemd voor slacht
offers van natuurrampen. De zegels zijn op diverse 
data in de verschillende plaatsen verkrijgbaar gesteld. 
De afgebeelde f-d.-cover dd. 8 Mei is uit Djakarta. 

De zegels zijn gedrukt in de normale dubbelvellen, 
terwijl op de onderrand der vellen in grote zwarte 
letters staat „BENTJANA ALAM 1953", waarschijnlijk 
teneinde bij verkoop geen vergissingen te krijgen. De 
vellen hebben randletter A en etsingno. 71 zoals het 
onoverdrukte zegel, echter staat bij de overdrukte vel
len op het benedenvel boven het 5e zegel nog het et
singno. 70, dat men getracht heeft te verwijderen, maar 
toch nog zichtbaar is, terwijl boven het 6e zegel het 
nummer 71 staat. Het bovenvel is normaal 71. Bij de 
niet overdrukte vellen is geen spoor van het wegwer
ken van etsingno. 70 te zien. 

Vraag: Bestaan er dus twee „platen", beide met rand
letter „A"? A. J. U. 

STEMPELS 
Bootstempels. 

Gedurende het afgelopen seizoen heeft de Neder
landse walvisvaarder gebruik gemaakt van een post
stempel met nieuw (Zwitsers) cijfertype. Het inschrift 
was, evenals in het oude stempel: „Postagent a/b M.S. 
Willem Barendsz 1". 

Wij danken de heer J. Eijgenraam 
te Schiedam voor toezending van de 
eerste afdruk der nieuwe, officiële 
poststempels van de Holland-Ame-
rika-Lijn, waarvan wij reeds in het 
April-nummer voorlopig melding 
maakten. Momenteel zijn in gebruik: 
Postagent a/b S.S. Nieuw-Amster
dam, S.S. Rijndam, S.S. Maasdam, 

M.S. Noordam, M.S. Westerdam en S.S. Edam, achter
eenvolgens met onderin het volgnummer 1, 2, 3, 4, 5 
en 7 (No. 6 bestaat niet). 

Door vriendelijke medewerking van één onzer lezers 
zal het ons wellicht mogelijk zijn van enige dezer bo
ten stempelafdrukken aan belangstellende lezers te 
verschaffen, mits zij ons voldoend gefrankeerde en ge
adresseerde kaarten of enveloppen doen toekomen. 

Gelegenheidsstempels. 

'^^rmß 

#19S353'è 

Ter gelegenheid van de te Arnhem van 26 Mei t/m 
13 Juni gehouden vergaderingen van het Comité Con
sultatief International Télégraphique (C.C.I.T.) werd in 
de Stadsschouwburg aldaar een tijdelijk bij postkantoor 
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gevestigd, waar de gewone en aangetekende poststuk
ken van het hierbij afgebeelde stempel werden voor
zien. 

In het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Am
sterdam werd van 8 t/m 13 Juni a.s. een tijdelijk bij
kantoor der PTT gevestigd, ter gelegenheid van het 5e 
Internationale Keel-, Neus- en Oorheelkundig Congres. 
De in dit tijdelijk bijkantoor ter post bezorgde gewone-
en aangetekende stukken werden van het eveneens 
hierbij afgebeelde stempel voorzien. 

Machinestempels. 

Aï' y i 
p: — 3 

DEN BOSCH^i955^ 
22MEI-283UNL 

MUZIEKSTAD 

Het Bos- en Hei
debrand-stempel 

kwam op 4 Mei jl. 
eveneens in ge
bruik in de te 
Apeldoorn ge

bruikte stempel-
machine. 's-Hertogenbosch-Station gebruikt sedert 2 
Mei jl. de hierbij afgebeelde vlag voor het ter plaatse 
gehouden muziekfeest. 

Uit Zaandam zagen wij dd. 18 Mei jl. enige afdruk
ken met de vlag: „Laat voor de post 4 cm vrij", het 
geheel in duidelijk blauwe kleur. 

Typenraders tempels. 
1 Juni 1953. Opgeheven poststation Gellicum (Gld.). 

Veldposts tempels. 
Wij zijn de heer J. A. van Heyl te Arnhem zeer er

kentelijk voor het ter inzage zenden van een tweetal 
enveloppen, voorzien van rood en groen embleem der 
„7 December-divisie", op welke enveloppen de post
zegels vernietigd waren met het huidige model der 
veldpoststempels. Ter toelichting deelde de heer Van 
Heyl ons nog mede: 

„Tijdens de herhalingsoefeningen van de eerste ploeg 
van de 7 December-Devisie van 16 April t/m 12 Mei 
was het Veldpostdetachement van deze Divisie inge
deeld. Dit detachement zal niet opkomen bij de vol
gende ploegen. Van 2 t/m 8 Mei werd de post behan
deld door genoemd Detachement, waarbij gebruik ge
maakt werd van 2 stempels, te weten Nr. 10 (hand-
stempel) en Nr. 40 (hamerstempel). Van de aangeteken
de poststukken werden er 15 voorzien van een R-
strook met „N.A.P.O." (Netherlands Army Post Office) 
en 8 met R-strook „Veldpost". Laatstgenoemde stroken 
zijn buiten gebruik gesteld. 

Het aantal verzonden brieven en briefkaarten be
droeg 4891, waarvan 421 met zomerzegels waren ge
frankeerd. Een enkel poststuk is afgestempeld met Nr. 
14 (handstempel) en met Nr. 34 (hamerstempel) en zal 
slechts de datum van 5 Mei kunnen dragen dan wel een 
latere". 

Blijkens de afzendersvermelding op één der stukken 
werden deze stempels gebruikt in of nabij de Leger
plaats bij Ossendrecht. 

Wij houden ons steeds gaarne aanbevolen voor der
gelijke, zéér volledige inlichtingen, aangezien met na
me over het gebruik van de veldpost ditmaal niets 
gepubliceerd was! A. v. d. W. 

LUCHTPOST 
NEDERLAND. 

Eerste vluchten K.L.M. Amsterdam-KIagenfurt, 
v.v. 17/5 '53. 

Hieronder geven wij volledigheidshalve nog de af

drukken van de speciale stempels, die voor de héén- en 
terugvlucht werden gebruikt. 

^5*SÜÏ*»5. 

'^f/VST A f * 

Nieuwe „Kraaizegels" voor byzondere vluchten. 
Volgens een bericht van de P.T.T. zullen de „kraai

zegels" opnieuw uitgegeven worden voor frankering 
van stukken bij bijzondere vluchten, doch thans in de 
waarde van ƒ 0,25 (zie onder Nederland). 

Luchtbrieven goedkoper. 
Dagorder H. 405 van 20 Mei 1953 van de P.T.T. meldt 

o.m. het volgende: 
LUCHTBRIEFFORMULIEREN. Prüsverlaging. 1. 
Met Ingang van 1 Juli 1953 wordt de prijs van het 

luchtbriefformulier van 35 cent verlaagd tot 30 cent. 
3. Een luchtbriefformulier met zegelafdruk van 30 cent 
wordt aangemaakt. Voor tijdige toezending van de ge
vraagde hoeveelheid zal worden zorg gedragen. Met 
de verkoop kan op 26 Juni a.s. worden begonnen. 
4. Bij aankoop van luchtbriefformulieren gedurende 
de maand Juni a.s. moet het publiek v.z.n. op de 1 Juli 
1953 ingaande verlaging van de prijs dezer formulieren 
worden gewezen. 
5. De op 30 Juni 1953 na afloop van de dienst in de 
kassen en reserve-kassen voorhanden luchtbrieffor
mulieren met zegelafdruk van 35 cent moeten in de 
voorraad van de dm worden opgenomen. 

Inwisseling. 
6. De bij het publiek voorhanden luchtbriefformulieren 
met zegelafdruk van 35 cent kunnen — mits gaaf en 
ongeschonden — tot en met 31 Juli 1953, rekenmg 
houdende met het prijsverschil, worden ingewisseld 
tegen luchtbriefformulieren van 30 cent, met eventuele 
aanvulling van het overschietende bedrag in geld. 
7. Voor zover de door het publiek ingewisselde lucht
briefformulieren gaaf zijn en geen onooglijk aanzien 
hebben, kunnen ze, evenals de luchtbriefformulieren 
uit de kassen der ambtn. enz., in de voorraad van de 
dr worden opgenomen. 

Opgebruiken van de oude formulieren. 
8. De luchtbriefformulieren van 35 cent, welke na af
loop van de termijn van inwisseling in de voorraad 
van de dr aanwezig zijn, moeten in verband met 
papierbesparing met ingang van 17 Augustus 1953 tegen 
de prijs van 30 cent worden uitverkocht. 

Helicopterpost. 
Onze lezers zullen intussen wel bemerkt hebben, dat 

op IS Mei jl. noch het postvervoer Brussel-Rotterdam, 
noch het postvervoer Rotterdam-Brussel is doorge
gaan, niettegenstaande de diverse couranten-berichten. 
Het schijnt nu uitgesteld te zijn tot 1 of 3 Augustus a.s. 

DUITSLAND. 
Op blz. 116 staat onder „Eerste vluchten Hamburg-

Bogota en Frankfort-Bogota" vermeld dat de Ie directe 
vlucht Hamburg-Bogota op 18 April '53 plaats vond, 
dit moet zijn 19 April. 
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Ter herinnering aan de eerste luchtpost aan de Rijn 
te Düsseldorf met een militair luchtschip in 1913 werd 
een speciale kaart uitgegeven (privé-uitgifte) met een 
ingedrukte luchtpostzegel van 15 Pfg. (Berlijn-Tempel-
hof) en op de linkerhelft een afbeelding van het be
kende vignet van 10 Pf. „Erste Deutsche Luftpost am 
Rhein" met omschrijving. De stukken zijn afgestempeld 
„Düsseldorf/Flughaven, 20/4'53". 

OOSTENRIJK. 
Zie onder Nederland. 

SAARGEBIED. 
Op 3 Mei jl. steeg de balloncommandant C. de Vos 

met de „Henri Dunant'" in Dudweiler op ter gelegen
heid van een grote postzegeltentoonstelling aldaar. Met 
deze ballonvaart had officieel postvervoer plaats, in 
totaal werden 6457 kaarten (40 kg) vervoerd. De stuk
ken dragen vertrekstempel Dudweiler/Saar 3/5'53 en 
AS Essey-et-Maizeries 4/5'53. Verder nog 2 afdrukken 
van speciale stempels (privé), die echter door de P.T.T. 
op de stukken werden aangebracht. 

De stukken zijn gefrankeerd met de spec, zegel, die 
op 3 Mei werd uitgegeven ter herinnering aan de 125ste 
geboortedag van Henri Dunant. 

U.S.A. 
United Air Lines is op haar luchtlijnen overgegaan 

op de snellere Convair-vliegtuigen; een speciale af
stempeling als hieronder afgebeeld brengt dit feit onder 
onze aandacht. 

AIR MAIL 
»PRECIATION WEEK 

Unifd AiK iiNis 

NEW 
"CONVAIR SEkVICE 
MAIl IT AIR—EVEKYWHEKI 

Voor beeldphilatelisten op luchtvaartgebied! 
Voor het eerst is een straalvliegtuig op een postzegel 

afgebeeld en wel op de 3 c. U.S.A. „Dag van het Leger". 
Het is de F. 86, „Sabre". 

• POSTSTUKKEN • 
BUITENLAND. 

België. Van de reeks Publibels, waarvan wij in het 
Maartnummer meldden, dat zij niet verschenen waren, 
is intussen no 1130 opgedoken, een Frans/Vlaamse 
kaart met reclame voor Savelkoul. 

Er schijnt nu reeds no 1180 bereikt te zijn, zodat 
het aantal mi] nog niet bekende Publibels eveneens 
weer belangrijk gestegen is! 

Luxemburg. Terwijl ons een portoverhoging boven 
het hoofd hangt, heeft de kleinste partner van de 
Benelux een verlaging doorgevoerd, die voorlopig 2 
nieuwe kaarten heeft opgeleverd, nl. een kaart van 
1,20 fr. blauw en de corresponderende kaart met be
taald antwoord van 1,20 fr. + 1,20 fr. blauw; beide in 
het type groothertogin. 

Ik hoorde nog niets van geïllustreerde kaarten, wil
len onze lezers, die dit reisseizoen Luxemburg bezoe
ken, eens op de postkantoren rondsnuffelen? 

Ryukyu-Eilanden. Ik moet tot mijn schande beken
nen, dat mij niet bekend is, hoe de officiële Neder
landse cpclwii7c voor deze groep is 

ifv^iS 

s r ^ ^ 

De afbeelding vertoont een kaart van 15 sen, rood 
op zeer onzuiver grijs gekleurd karton, die een opdruk 
van 85 sen vertoont in wat lichter, maar oranje-rode 
kleur. 

Zuid-Afrika. De Unie gaf een dubbele serie geïl
lustreerde briefkaarten uit, paarsrode zegelindrukken 
van 1 penny, karton beige, tekst en illustraties bruin. 

POSKÄÄRT-POST CARD 

Het cliché vertoont een Afrikaans/Engelse kaart; bij 
de andere serie, dus de Engels/Afrikaanse uitgifte, zijn 
de teksten in omgekeerde volgorde, dus overal eerst 
de Engelse en dan de Zuid-Afrikaanse. 

Alle 32 afbeeldingen zijn verschillend. 
De volledige lijst hoop ik in het Julinummer te kun

nen publiceren. De heer Scherpenberg in Tongeren 
komt een extra woord van dank toe voor zijn zeer 
regelmatige en uitvoerige meldingen! 

Dr. E. A. M. S. 

• NIEUWE UITGIFTEN • 
Diverse postzegels werden ons ter reproductie afgestaan door de post-

zegelhandel K Beunder, Schoolstraat 27 te Krimpen aan de Lek. 
EUROPA. 

Duitsland. Bondsrepubliek. 

IUM»M» I l i y W»,lglWilllMIIII»g^WWP»»BaB|jgl»jW't 

H M É É M ^hÊÊMaÊÊitÈaÊtifÊm 

(Vervolg op pag. iss) 
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ir BONDS- EN VERENIGINGSNIEUWS ^ 
NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN 

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

Telef. 2013 (K2980) 
Kort verslag van de bondsbestuursvergadering van 

29 April 1953, in hotel „Terminus" te Utrecht. 
De voorzitter opent om 18.45 uur de vergadering; de 

heer De Bosch Kemper is met kennisgeving afwezig. 
De notulen en het kort verslag van de vergadering 

van 14 April worden gelezen en goedgekeurd. 
Aan het Ministerie van Economische Zaken zal naar 

aanteiding van een verzoek, opgave verstrekt worden 
van die landen, waarvoor ruilvergunning wordt ver
langd onder vrijstelling van invoerrecht, statistiek-
recht en inklaringskosten. 

Aangezien van de 46 verenigingen slechts 24 de no
dige gegevens voor de adressenlijst hebben ingezon
den, wordt besloten de reeds lange tijd gereed zijnde 
notulen van de algemene vergadering van Augustus 
1952 zonder lijst te verzenden. 

Naar aanleiding van de gehouden voorzittersverga
dering rijst de vraag, of het wenselijk is bovendien 
nog een bondsraadvergadering te houden, gezien de 
beslissing van eerstgenoemde vergadering om een 2e 
voorzittersvergadering te beleggen. Gezien het regle
ment voor de Bondsraad in art. 1 zegt dat de bonds
raad als regel twee keer per jaar vergadert, meent 
het bondsbestuur dat dit reglement de mogelijkheid 
opent onder de huidige omstandigheden de bondsraad
vergadering niet te doen houden. Het ligt in de bedoe
ling van het bondsbestuur om de vóór of tydens de 
2e voorzittersvergadering in te dienen verenigings-
voorstellen, als punten van bespreking in de agenda 
van de Septembervergadering op te nemen. 

Naar aanleiding van het bepaalde in art. 3 van de 
statuten is het niet mogelijk afdelingen van perso
neelsverenigingen tot bondslid aan te nemen. Aldus 
een schrijven van de rechtskundige adviseur, Mr Wolff 
de Beer. 

Besloten wordt om verblijfsvergoedingen voor het 
bezoeken van voorzittersvergaderingen te vergoeden 
voor reizen met een afstand boven de 100 km naar/of 
van de vergaderplaats. 

De notulen van de voorzittersvergadering worden na 
lezing eveneens goedgekeurd. 

De voorzitter brengt een kort verslag uit van de bij
eenkomst met de a.s. bewerkers van de nieuwe „Leid
draad". De verschillende sub-commissies zijn samen
gesteld. 

De heer Jonker zal de Bond vertegenwoordigen op 
de algemene vergadering van de Nederl. Verg. van 
Postzegelverzamelaars te Amsterdam, aangezien de 
heren Poulie en Backer beslist verhinderd zijn. 

Op verzoek van de heer v. d. Broek wordt — nu de 
stichtingsacte van de C.C. aangeboden is — goedge
vonden, het restant van de goedgekeurde subsidie, 
zijnde ƒ 200,—, aan de C.C. over te maken. 

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

Kort verslag van de bondsbestuursvergadering van 
6 Mei 1953, in Hotel „Terminus" te Utrecht. 

Om 18.45 uur opent de voorzitter de voltallige verga
dering. Na enkele huishoudelijke zaken geregeld te 
hebben wordt een overzicht gegeven van de bespre
kingen van de drie Interbenelux-comité's te Luik. 
Over verschillende onderwerpen werd van gedachten 

gewisseld en daarna werd de mening van het bonds
bestuur vastgelegd. Op de volgende bijeenkomst te 
Valkenburg op 28 Juni a.s. kan hiermede rekening 
worden gehouden. 

De concept statuten en -huish. reglement, ontwor
pen door de commissie ter herziening van de regle
menten worden nu uitgebreid behandeld. De teksten 
van het advies van het bondsbestuur worden vastge
steld en zullen zo spoedig mogelijk aan de verenigin
gen worden toegezonden. 

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

Herziene en bijgewerkte „Leiddraad voor de 
Speciaalverzamelaar van Nederland". 

Op een bijeenkomst te Utrecht werd op 25 April 
1953 door de Bondsvoorzitter een commissie geïnstal
leerd voor het herzien en bijwerken van de „Leiddraad 
voor de Speciaalverzamelaar van Nederland", die in 
1922 door de Nederlandsche Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverzamelaars werd uitgegeven. 

De commissie van samenstelling bestaat uit de he
ren: Ir Fr. Blom, Th. J. Boogaard, J. W. F. Bunge, C. 
van Burken, D. O. Kirchner, P. G. Melsert, A. Mijs, 
F. H. M. Post, Jan Poulie, Ir H. J. W. Reus, A. van der 
Wiel, Drs A. M. A. van der Willigen en Mr W. S. Wolff 
de Beer. 

Het Bondsbestuur roept hen, die voor één of meer 
uitgiften belangrijke gegevens kunnen en willen ver
strekken op, dit kenbaar te maken aan de secretaris 
dezer commissie, de heer D. O. Kirchner, Rietzanger-
laan 5, 's-Gravenhage. 

Verkort Verslag van de byeenkomst van het Bonds
bestuur met de Voorzitters der bq de Bond aangeslo
ten verenigingen, op Zaterdag 18 April 1953, in het 
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht. 

Aanwezig het voltallige bondsbestuur, terwijl 31 ver
enigingen waren vertegenwoordigd. Afwezig met ken
nisgeving Enschede, Eindhoven en Groningen. 

Om 13.30 uur opent de voorzitter, de heer J. Poulie, 
met een woord van welkom deze eerste voorzitters
vergadering van 1953. Hij geeft een korte samenvat
ting van hetgeen tot dusver door het nieuwe bondsbe
stuur is verricht. 

De bondskeuringsdienst is uitgebreid met een afde
ling voor Japanse opdrukken op Ned. Indië en Ma
lakka en een afdeling voor Poststukken en afstempe
lingen. 

Van de P.T.T. is toestemming ontvangen om formu
lieren voor het verkrijgen van hoge waarden portvrij 
als brief te mogen verzenden. Voor de Bondsbibliotheek 
is onderdak gevonden in de Openbare Bibliotheek te 
Arnhem. De Bibliotheekcommissie is geïnstalleerd en 
heeft haar werkzaamheden kunnen beginnen. 

Een gunstig contact bestaat tussen het bondsbestuur 
en de Nederlandsche Bank en de P.T.T., hetgeen ge
maakt heeft, dat verscheidene uitgiften aan de phila-
telistenloketten worden verkocht, terwijl tevens de 
portzegels van Nederland met vertikaal watermerk 
eveneens beschikbaar zijn gesteld. 

Het reeds jaren hangende geschil met „De Vliegen
de Hollander" is op gunstige wijze opgelost. 

Na lange onderhandelingen heeft de Nederlandsche 
Bank besloten toestemming aan de P.T.T. te geven tot 
verkoop van de hoge waarden van Nederland en Over
zeese Rijksdelen, zonder vergunning aan het publiek. 
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Aangezien de P.T.T. aanvankelijk hieraan geen ge
volg heeft gegeven was een hernieuwd optreden van 
het bondsbestuur noodzakelijk om de verkrijgbaar
stelling een feit te doen worden; binnenkort zal een 
dienstorder hierover verschijnen. 

Het bondsbestuur is nog bezig met het instellen van 
een documentatiecentrum, een bondsvragendienst en 
het doen uitgeven van een tot heden bijgewerkte Post
stukkencatalogus van Nederland en Overzeese Ge
biedsdelen. 

De onderhandelingen met de C.C. zullen spoedig tot 
een algemeen resultaat leiden. 

Met de beeldverzamelaars wordt een nauw contact 
onderhouden. Met de AVRO wordt onderhandeld over 
het beschikbaarstellen van zendtijd voor philatelisti
sche onderwerpen. 

Met de P.T.T. is overleg gepleegd om geen zomer-
of Kerstzegels uit te geven met een hogere toeslag dan 
50°/o van de nominale waarde per serie. 

Voor verenigingen die een tentoonstelling willen or
ganiseren of welke tijdelijk over tentoonstellingska-
ders willen beschikken, heeft het bondsbestuur met 
Philatelica een gunstige regeling getroffen voor de 
rechtstreekse huur van deze kaders van Philatelica. 

De voorzitter doet mededeling, dat de onderhande
lingen betreffende de zegelruil met het buitenland ten 
slotte tot een goed resultaat hebben geleid. Zeer bin
nenkort zal deze zegelruil door de Nederl. Bank tot 
een bedrag van ƒ200,— per zending worden vrijgege
ven, ook zonder kosten t.b.v. de Nederl. Bank. 

Over de opheffing van invoerrecht voor terugko
mende zendingen zijn nog besprekingen gaande, die 
nog niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. De 
heer Polling wordt dank gebracht voor het vele werk, 
dat hij voor het internationale ruilverkeer in bonds-
verband heeft verricht. 

Ook zal aan het Bondsbestuur worden toegestaan 
ruilboekjes in onbeperkt aantal te verzenden naar 
bonden in het buitenland, indien de desbetreffende 
Bonden ook dergelijke boekjes — ter circulatie 
onder de leden van de Nederl. Bond — terugzenden. 
Nadere publicaties dienaangaande zullen volgen. 

Het bondbestuur geeft naar aanleiding van een ver
zoek van enkele verenigingen het volgende advies: 
Het Bondsbestuur is van gevoelen, dat personen, die 
om ernstige reden uit een philatelistische vereniging 
werden geroyeerd en uit dien hoofde in de cartotheek 
van het bondsinformatiebureau opgenomen zijn, niet 
bij een andere verenigin behoren te worden aangeno
men en adviseert met klem de adviezen van het Bonds
informatiebureau te hunnen aanzien te volgen. 

Op enkele ondergeschikte punten wordt een voor
stel gedaan de statuten „Waller-medaille" te wijzigen. 

Besloten wordt de algemene vergadering te Arnhem 
te verzoeken goed te keuren, dat voortaan pré-phila-
telistische of vóór-philatelistische brieven genoemd 
worden: eophilatelistische brieven of stukken en deze 
philatelistische verzamelwijze samen te vatten in het 
woord: EOPHILATELIE. 

Langdurig wordt van gedachten gewisseld over het 
verkopen van postzegels door het Nederl. Postmuseum. 
Resumerende wordt het dringend gewenst geacht een 
schrijven aan het Postmuseum te richten, om de vér-
koop te willen staken, mede te delen welke hoeveel
heden inmiddels verkocht zijn, resp. nog zullen wor
den verkocht, opdat de tot heden gepubliceerde op-
laagcijfers met deze hoeveelheden kunnen worden ge
rectificeerd. 

Over het toelaten van bondsleden van philatelisten-
clubs die een onderdeel vormen van personeelsver
enigingen, zal eerst rechtskundig advies worden ge
vraagd. 

Mededeling wordt gedaan van de samenstelling van 

het Interbenelux-comité, sectie Nederland en dat de 
eerstvolgende bijeenkomst met België en Luxemburg 
op 3 Mei a.s. zal plaats vinden. 

Over de watersnoodveilingen worden enkele mede
delingen gedaan. De resultaten zijn nog vrij gering, 
doch mogelijk moeten nog verschillende bedragen bin
nenkomen of moeten de opgaven van rechtstreeks aan 
het Rampenfonds gestorte bedragen nog worden door
gegeven. 

De commissie voor de herziening en aanvulling van 
de „Leiddraad" van Nederland zal binnenkort met 
haar werkzaamheden een begin maken. Mededeling 
wordt gedaan over het contact met de buitenlandse 
bonden. Uitvoerig wordt gesproken over de goede ver
houding tot de CC, het verlenen van subsidie en het 
hiervoor evt. verhogen van de bondscontributie. 

Het bondsbestuur hoopt zeer binnenkort de stand 
van zaken t.o.v. de C.C. aan de verenigingen bekend te 
kunnen maken. 

Enkele mededelingen worden gedaan over de kwes
tie Maandblad-Bondsblad en over de werkzaamheden 
van de commissie tot herziening van de reglementen. 

Aan de rondvraag wordt door velen deelgenomen; 
de vragen worden door de voorzitter beantwoord. 

De heer Casteleijn spreekt een woord van dank voor 
de keurige voorbereiding en de leiding door de voor
zitter. 

Zo nodig zal in Juni nog weer een voorzittersverga
dering worden belegd. 

De voorzitter sluit om 18 uur met een dankwoord 
de vergadering. 

De 2e Secretaris: D. O. KIRCHNER. 

BONDSBIBLIOTHEEK. 
Aanwinsten. 
A 608 [Müller, Ernst.] Leicht verständliche Erklärung 

über die Entstehung und Bestimmung der ver
schiedenen Drucksteinunterschiede der Rayon I 
und II. Basel, [1953]. 8°. 8 blz. geill. 
Een verhelderende studie van een groot kenner 
dezer Zwitserse uitgifte, gebaseerd op het werk 
van dr H. Munk: „Schweiz: neue Wege zur 
Erforschung der eidgenössischen Ausgaben 1850 
ff. im Kreuzmuster", dat helaas niet in de bonds
bibliotheek als boek aanwezig is, maar wel als 
artikelenreeks (op de paar laatste nummers na 
compleet) in de Schweizer Briefmarken Zeitung. 

Aanvullingen. 
A 113 Tournier, G. Almenach du philatéliste pour 

1928. Paris, 1927. 8°. 136 blz. geïU. bibliogr. 
(bevat een aantal artikelen over Philatelie, 
aerophilatelie, poststukken en poststempels). 

A 597 Paganini, R. Geschichte der Luftpost, histori
scher Katalog sämtlicher Luftposten. Potsdam, 
1920. 8°. 39 blz. 
(Sammlung philatelistischer Abhandlungen her
ausgegeben von Edmund Stein, Heft 6). 

A 598 Meister, F. Die deutschen Feldpoststempel 1914-
1918. Nürnberg, 1920. 8°. 197 blz. 

A 599 Mallet-Vale, H. H. South-West Africa, a check 
list. London, 1928. 8°. 43 blz. geïU. 
„Philatelie Magazine" handbook, nr 12). 

A 600 [Kleeberg, P.] China, seine Post und seine Frei
marken. Chemnitz, 1911. 8°. VII, 63 blz. Met bij
voegsel: Katalog der Marken der Kaiserlichen 
Post in China. 16 blz. 

A 601 Bungerz, A. Die Handstempel-Ausgabe von 
Libau. München, z.j. 8°. 32 blz. geill. 
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A 602 Bouvet, P. Etude sur Ie 4 centimes Cérès colo
nial. [Paris], 1936. 8°. 12 blz. 

A 603 Bouvet, P. Etude sur Ie 25 centimes Sage colo
nial, noir sur laque rouge. [Paris], 1936. 8°. 
16 blz. 

Het ontwerp voor de hier afgebeelde watersnood
postzegel is afkomstig van de heer J. E. CSERNO, 
Amsterdam, de man die o.a. ook de Indische Konijnen
burgzegels bij Kolff (Batavia) verzorgde. 

Het ontwerp werd door hem belangeloos afgestaan 
aan de Bond, die het op zijn beurt aanbood aan het 
Hoofdbestuur der P.T.T., om dit ontwerp als postze
gel uit te geven. 

Toen dit werd afgewezen — de bewuste opdrukze-
gel was reeds in de maak — heeft het bondsbestuur 
verzocht het ontwerp te gebruiken voor een zegel
beeld op een uit te geven briefkaart, resp. op een 
serie briefkaarten die betrekking zou hebben op de 
ramp die ons land heeft geteisterd. Ook dit werd door 
de P.T.T. afgewezen. 

BONDSDAGEN 1953 TE ARNHEM. 
Ongeveer tegelijkertijd met het verschijnen van de

ze mededeling in het Maandblad zullen aan de secre
tarissen van de aangesloten verenigingen en aan die 
van haar afdelingen toegezonden worden: 

a) het volledige programma van de algemene bonds
vergadering en van de 41e Nederlandse Philatelisten-
dag; 

b) inschrijvingsformulieren voor de verschillende 
gemeenschappelijke maaltijden en excursies; 

c) reserveringsformulieren voor hotel-accomodatie. 
Aangedrongen wordt op spoedige inschrijving en be

taling. Vooral ten aanzien van de hotel-accomodatie is 
aanmelding omstreeks 15 Juli gewenst. 

Beknopt programma: 
Vrüdag 4 September 1953: 

13.45 Aanvang algemene vergadering. 
17.— Ontvangst door het Gemeentebestjiur van Arn

hem ten stadhuize. 
18.— Dinerpauze. 
20.— Eventuele voortzetting der algemene verga

dering. 
Zaterdag 5 September 1953: 
9.— Kapittelvergadering Corsterusmedaille. 

10.— Opening 41e Nederlandse Philatelistendag. 
10.30 Bekervoordrachten. 
13.00—Gemeenschappelijke lunch *). 
14.30 Congres „Jeugd en Philatelie" 

en gelijktijdig voor de dames: 
Excursie naar het Nederlands Openluchtmu
seum, alwaar een speciaal te harer ere gearran
geerde rondleiding: „De Vrouw en de Volks
klederdracht in de Loop der Tijden *). 

19.30 Bondsdiner, tijdens hetwelk de eventuele uit
reiking van de Costerus- en Waller-medailles 
plaats vindt en de uitslag van de wisselbeker-
voordrachten bekend gemaakt wordt *). 

22.30 Gezellig samenzijn en gelegenheid tot dansen. 
Zondag 6 September 1953: 
10.30 Vergadering Leidraad-commissie. 
10.30 Vergadering Bibliotheek-commissie. 
10.30-11.30 Bondsbibliotheek geopend 
32.00 Vertrek voor excursie naar Hoge Veluwe met 

deskundige explicatie *). 
13.30 Gelderse Koffietafel*). 
16.— Vertrek van Hoge Veluwe. 
17.— Terug in Arnhem. 

*) Aanmelding en vooruitbetaling noodzakelijk; na
dere gegevens in het volledige programma en op de 
inschrijvingsformulieren. 

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

Aangenomen: 255 N O G . S. E. C. C. Pouleyn, 
Duivelsbruglaan 102, Breda. 

Voorgehangen: A. P . L. Burger, Min. Nelis-
senstraat 19, Breda; J. A. Hersée, De Keyserlei 
59, Antwerpen (B.); G. J. Schipperheijn, Acht-
maalsewcg 76, Zundert . 

Overleden: L. V. F; Weyers, Eersel; J . L. 
Bakx, Breda; Ir N . Wertenbroek, Breda; Ch. 
Hekking, Breda; H . Rietjens, Antwerpen. 

Afvoeren: P. Bonte, Uchelen, Apeldoorn; A, 
G. Willemse, Breda; L. A. G. Boekraad, Breda; 
W. Rousseau, Roeselare, België; P . Veny, Ant 
werpen; L. de Backer, Antwerpen. 

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

Bestuursvergadering op Dinsdag 23 Juni a.s., 
ten huize van de Secretaris. 

Ledenvergadering op Dinsdag 30 Juni a.s., 
n .m. 8 uur in Tivol i . 

Landenwedstrjjd: Cyprus . 
Bestuursvoorstel to t verhoging der te heffen 

entree-gelden voor nieuwe^ leden to t ƒ 2,50.^ 
Nieuwe leden: Vier candidaatleden, vermeld in 

het Mei-nummer. 
Candidaatleden; Th . B. van Zutphen, Coorn-

hertstraat 63, Utrecht (E.). 
N.B. In de maanden Juli en Augustus g e e n 

vergaderingen! 

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

Ledenvergadering op Vrijdag 26 Juni 1953 te 
20.15 uur in hotel , ,Krasnapolsky", Warmoes
straat , Amsterdam-C. De veiling word t gehou
den van 19.30—20.15 uu r . 

Candidaatleden: 451 F. Daub , Jan van Galen
straat 165, Amsterdam-W.; 455 J . Overakker . 
Boomstraai 26, Terschelling; 450 A. J. ter 
Veen, Rubensstraat 26 I, Amsterdam-Z. 

Overleden: 294 F. Cortenbach, 54 H . P. J . 
Smaie. 
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NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
van POSTZEGELVERZAMELAARS 
Secr P J M Boel, Bosboom Tous-
saintlaan 63, Hilversum 

Maandagmorgen 4 Mei is te Boskoop 
na een geduldig gedragen hjden ons 
bestuurslid en sectiehoofd B H van 
Leeuwen op 46 jarige leeftijd gestorven 
Hoewel wij wisten, dat , gezien de ernst 
van zijn ziekte, van herstel geen sprake 
meer kon zijn kwam zijn overlijden toch 
nog onverwachts 

Ruim vier jaar geleden werd hij als 
sectiehoofd aangesteld, hij heeft op 
voorbeeldige wijze deze functie waar
genomen 

In onze ledenvergadering van Maan
dagavond 4 Mei heeft de voorzi t ter van 
onze Afdeling Van Leeuwen op treffen
de wijze herdacht en hebben wij allen 
onder doodse stilte enige ogenblikken 
zijn nagedachtenis geëerd 

W I J verliezen niet alleen in hem een 
voortreffelijk sectiehoofd, doch ook een 
goed bestuurslid en door zijn overlijden 
lijdt onze Afdeling een zwaar verlies 

Een vriend van ons allen, een goed 
philatelist, IS van ons heengegaan Moge 
zijn weduwe en kinderen de kracht vin
den dit groot verlies te dragen 

Rust zacht, Bart, we zullen je niet 
hcht vergeten 

C BULK 
Secr Afd Boskoop 

Nieuwe leden* zie de aanmeldingen in het Mei
nummer 

Aanmeldingen 862 J Kamst, Dneboomlaan 
260, H o o r n , 821 Jac van der Meer Czn , Zuid-
einde 20, Roelofarendsveen, 869 J de la Rie , 
Wijngaardenlaan 60, Voorschoten 870 Mevr W 
Schermer Boes, Burg Hoogenboomlaan C 41, 
Hoogwoud , 820 C. P Timmerman, Russenweg 
19, Huize „Sonnevanck", Bergen (N H ) , 815 
G F T o r n Jzn , Nachtegaallaan 39, Vlaardin-
gen 819 L M van Zoonen, Akeleistraat 7, 
Alkmaar 

Bedankt 659 A M W Bor , 860 Joh W 
Schneiders 

Overleden 1069 B H van Leeuwen, 535 
M M Poley 

Afgevoerd 39 F W Dassen 
Jaarboek 1953 Doorhalen 205 J J van 

Klink, van Halewijnplein 26, Voorburg , 1125 
E C de Poorter , Molenveldstraat 3, Weert 
(Lb ) (op blz 35), 286 G van Kalken, moet 
zijn P J B van Kalken 

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

Nieuw ltd J S Rosier, Watteaustraat 9 III, 
Amsterdam Z 

Bedankt J Jansen Heytmajer, Zaandam 

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

T o t ons gl co t genoegen kunnen wij thans 
onze 27e Afdeling, gevestigd te W O E R D E N , 
verwelkomen Het Hoofdbestuur hoopt en \ er 
t rouwt dat ook Woerden zich thuis zal voelen 
m ons actieve en grote gezin De vergaderingen 
zullen gehouden worden op de laatste Woensdag 
der maand m , ,Concordia" , Havenstraat 4 te 
Woerden 

V E R G A D E R I N G E N Voor de vacantiemaan-
den doet men verstandig contact te houden met 
de Afdelingssecretarissen 

AALSMEER Ph J Vogel, W v Borsselen-
weg 79 Amstelveen 
• AMSTERDAM H . Gerritsen, Hunzestraat 
109 I, Amsterdam 

DEVENTER T v Heuvel , Brinkgreverweg 
29, Deventer 

DRIEBERGEN J H T Daalen, Hoofd
straat 96, Dnebergea 

EMMEN A Kuipers, Noordbargerstraat 106, 
Emmen 

E N K H U I Z E N Jac Kofman. Nanne Groot-
straat 17 Enkhuizen 

FLAKKEE F v Herwijnen, Meidoornstraat 8, 
Middelharnis 

GOES Drs Ch . J Philips, A J kade 11, 
Goes 

' s -GRAVENHAGE H Stoffels, Sinaasappel
straat 23, 's Gravenhage 

HAARLEM J Elsenbroek, Muiderslotweg 
117, Haarlem 

H A R D E R W I J K H B P Stemerding, Lin-
naeuslaan 1, Harderwijk 

INDIVIDUEEL J A C AchiUes, Zuider
parklaan 249 s Gravenhage 

' t KABINETSTUK G J Minholts, Stadsweg 
3, Oosterhoogebrug (Gr ) 

LANGEDIJK D Barten, Oosterstraat 55, 
Noordscharwoude 

MAASTRICHT A Schreppers, Mm Talma-
straat 31, Maastricht 

MEPPEL K Timmerman, Havenstraat 51, 
Meppel 

N O O R D W I J K D G de Bruin, Huis ter 
Duinstraat 4 A, Noord wijk 

R O T T E R D A M - Z U I D J H A Visser, Slot
boomstraat 40 B, Rot te rdam 2 

SOEST J K. de Bruin, van Weedestraat 5, 
Soestdijk 

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

U T R p C H T B Kesting, van Maasdijkstraat 7, 
Zuilen 

V E N L O E Heyt ing , Herungerweg 9, Venlo 
VLISSINGEN C W Louwerse, Paul Kru-

gerstraat 40, Vlissingen 
W A L C H E R E N T E, Appel, Koudekerkse-

weg 53 Middelburg 
W E E R T H J V d Bergh, Joh v Meurs-

straat 26, Weert 
W O E R D E N J A M V d Bosch, Utrechtse

straatweg 114, Woerden 
ZEIST G N Slothouwer, Fred Hendrik

laan 46, Zeist 
ZWOLLE S Hoff, Anemoonstr 54, Zwolle 
Overleden Gv 1240 A J Everts 
Afvoeren ld 2237 G v d Stoop, ld 2775 

Luc Wi lhnk , ld 3692 S J F Planten Fébure 
Bedanken ld 613 J E de Vries, Ut 3546 

Mevr J J van Doorn Zweyer 
Geroyeerd Ze GM 78 B Exoo, v Lennep-

straat 17, Zwolle , ld 91 E v d Kaay Jr , 
Vaalrivierstraat 161, Den Haag, U t 386 N J 
Landzaat, Jac v Ruysdaelstr 12, Ut recht , 
Gv 526 Mevr M Schild Jongejans, Spaken 
borgsestraat 134, Den Haag ld 550 W Wal-
brecht , v Brakelplein 36 Groningen ld 564 
P A E M Hoet in Boes, Postweg 35, 
Nijmegen, ld 639 Mr B Doihout Troelstra 
weg 98, Leeuwarden, Am 803 Mej D v d 
Abeelen, Prinsengracht 987 hs , Amsterdam, 
ld 848 G. HuUeman, Tollensstraat 35, Hengelo, 
ld 1024 M Rens Westplantsoen 50, Delft, 
Gv 1033 P D Verwerda, Sonoystraat 32, Den 
Haag, Ze 1041 H Beijer, Harm Smeengekade 7, 
Zwolle, G\ 1065 Mej Th H Verbeek Wol t -
huys, Sonoystraat 32, Den Haag, Ze 1133 W J 
Siebrand, Oudestraat , Kampen, Fe 1155 C A 
H e n n o n Verpoorten, Steeneweg 62, Middel
harnis , R z 1398 G J M de Valk Wie-
nngers t raa t 14 B Roterdam Z , Gv 152-1 j 
de Leur, Jan Blankertstraat 117, Den Haag, 
Ze 1620 G A Vogel, Nieuwe Deventerweg 121, 
Zwolle Rz 1624 N v d Berg, Drienerpark-
weg 16 Hengelo, Gv 1663 Joh P Schmidt, 
Sibergstraat 9, Den Haag, Vo 1762 H Vossen, 
Spoorstraat 9, Tegelen, ld 1814 J C Ros, 
d Aumeriestraat 17 Den Haag, Gv 1865 H L 
Esveld Allard Piersonlaan 122 Den Haag Gv 
2013 T J W van Beek Ch de Bourbon-
straat 137, Den Haag. Gv 2051 D Vuyk, 
Morelstraat 135, Den Haag . Ar 2103 J S 
Hazes, Piet Heinlaan 10, Ui thoorn , Gv 2308 
Mej F G Gr i t , Alex Gogelweg 1, Den Haag, 
Gv 2315 W F Hil lmann Irisplein 26 Den 
Haag , Ut 2323 H Keers Vredenburg 31, 
Utrecht ld 2347 G C M Witkamp, Fred 
Hendnks t r aa i 20 Naaldwijk, ld 2376 F T h J 
Borsboom, Beyerlandsestraat 63 Schiedam, Vo 
2515 A van Daelen Klaasstraat 27 Venlo, Vo 
2632 T h van Bergen, Spoorstraat 151, Gennep, 
Ze 2735 F R Post, Oude Fredenkskazerne, 
Den Haag Tl 2761 Mevr M de Weijer 
Schroot Westluidensestraat 35 Tiel ld 2774 
M F Adriaanse Polderlaan 18 B Rot terdam, 
V o 2905 W Manders, B 36, Maashees. G T 

2949 P Hecbels, Haagweg 11 Rijswijk, Gv 2963 
K M V d Burg Denneweg 182, Den Haag, 
ld 2986 H Doorn, Kempenbergerweg 43, 
Arnhem, ld 3047 H Bakker s o Purwodedi, 
Madiun, Gv 3152 W A P Brasem, Liguster
straat 89, Den Haag, ld 3182 Mevr M Jansen 
de Kraker, Noordstraat 9, Axel, Gv 3240 
G A Lens, Marinebasis Parera, Curafao Gv 
3353 J. G de Vidal de St Germain, -Parkweg 
320, Voorburg , ld 3369 C Huer , Mr Treub 
laan 5, Heemstede, Tl 3499 A Vis, Stations 
straat 7, Druten , Gv 3526 J Verhoef, Laan 
v Suchtelen 21, Bussum, Vo 3593 M Frissen, 
Markt 198, Aicen, Ze 3740 B Smit, Cantine 
Nagele, Ens, Id 4001 D Franke, Schoolhoofd, 
Eernewoude, ld 4006 J W Riswick, Venrayse 
weg 2, Hors t , U t 4058 W N van Doorn , 
Adr V Ostadelaan 48 bis, Ut recht , ld 4062 
O Ringers, Viottakade 118, Dordrecht , Rz 4077 
A van der Heuvel. Dahhastraat 27 D Rot ter 
dam Z 2, R z 4104 P T Marges, Utrechtse 
straat 32, Rot terdam, Rz 4114 H de Jong, 
Klaverstraat 71 A, Roterdam, Gv 4204 G C 
Bossers, Spoordonkseweg A 190, O u schot, Rz 
4219 Louis Macaré, Beatrijsstraat 40 B, Rot te r 
dam, Gv 123 F C M Mattern, Weimarstraat 
223, Den Haag 

Schorsing intrekken Ml 2424 H Bekkeiing, 
Emmastraat 72, Meppel, 2e 3276 A N Winkel, 
Berkenlaan 12, Emmeleroord, Gv. 3534 J S 
Han Fred Hendriklaan 241, Den Haag 

Candidaatleden Afd. Aalsmeer Ar 1591 A J 
Maarse, Uiterweg 12, Aalsmeer 

Afd Deventer Dr JL 28 B R A Maassen 
(17-5 38), Hou tmark t 14, Deventer. Dr 1610 
J A Reuvecamp, Dorpsstraat 16 A, Almen 
(Gld) 

Afd 's Gravenhage Gv 1613 L J van den 
Berge, Lindetaan 113, Rijswijk, Gv 1614 L J 
Oali tz , Waldeck Pyrmontkade 113, Den Haag 
Gv 1616 Jac J B de Graaf, Kranenburgweg 
106, Den Haag , Gv 1621 M van der Meyden, 
van Faukenbergepiein 58, Voorburg , Gv JL 14 
R G E Njio (29-12-39), Laan v Meerder-
voor t 278, Den Haag, Gv 1622 Joh P Wesse 
ling, Veenendaalkade 396, Den Haag 

Individueel- ld 1588 G W Banis, Dorastraat 
13, Hengelo ( O v ) , ld 1623 P Wesselman, 
Missiehuis St Antonius, Kaatsheuvel (N Br ) 

Afd Rotterdam-Zuid Rz 1581 J Bounian 
Hortensiastraat 29A Rot terdam Z , Rz 3460 
H C C M Draper, Pleinweg 65 B, Rotter 
dam Z , Rz 1587 F C J Koch, Bothastraat 
18 A, Rot terdam 

Afd Soest St JL 75 H den Broeder (14 2 
39), Prins Hendriklaan 1 B, Soestdijk, St 3894 
Joh van Campen, Amstelveenseweg 272 I, Soest 
St 3893 A de Vlaming, Isseltseveld 60 A 
Amersfoort 

Afd Tie l . Tl 1609 R van Bemmel, Pape 
steeg 49, Tiel 

Afd Venlo Vo. 1593 G T A Diebels 
Rodenbachstraat 27, Venlo W , Vo 1594 C 
Kapczynski Hoogmolenweg 71, Venlo 

Afd Vhssingen Vn 1590 W H den Outer , 
Bloemenlaan 7 I, Vlissingen, Vn 3925 J C 
Schouten, Ribesstraat 7, Vlissingen, Vn 3945 
P Sohier, Pres Rooseveltlaan 169, Vlissingen 

Afd Woerden Wo 3915 H A Beving Prins 
Bernhardlaan 4 Woerden Wo 3917 C Boot 
Rijnkade 59, Woerden, Wo 3918 J A M van 
den Bosch Utrechtsestraatweg 114 Woerden, 
W o 3919 H W Brauer, Oudelandseweg 28 
Woerden, Wo 3921 D van Delen, v d Valk 
Boumanlaan 50, Woerden, Wo 3922 Mej G 
van Eyken, Rijn Z Z 42, Woerden Wo 3923 
W V d Giesen, Oostdam 3 Woerden, Wo 
3926 W den Heeten, Voorstraat 11, Woerden 
W o 3927 A Hennink, Utrechtsestiaatweg 57 
Woerden, Wo 3929 C Kamp Burg H G v 
Kempensingel 5, Woerden, Wo 3930 Koudijs 
Leidsestraatweg 66 Woerden, Wo 3948 D 
Launspach, Paulus Potterstraat 6 Woerden Wo 
3931 Meyma, Burg H G v Kempensingel 6 
Woerden, Wo 3934 G Regter, Paulus Potter 
straat 15, Woerden Wo 3935 G Stout v d 
Valk Boumanlaan 12, Woerden Wo 3937 T 
de Vries, Juhanastraat 4, Woerden, Wo 3939 
J A van Wilhgen Kromwijkerkade 27 Woer 
den. Wo 3940 J P A Ysselstein, 's Graven 
sloot 6 I, Woerden Wo 3942 J Zuidam, Jan 
de Bakkerstraat 23 Woerden, Wo 3944 H van 
Zwol, Leeuwerikstraat 4 Woerden, Wo JL 54 
J P de Lange, Nieuwendijk 75, Woerden, Wo 
JL 55 M van der Velden v d Valk Bouman 
laan 61 Woerden Wo JL 56 K Verwey Jr , 
V. d. Valk Boumanlaan 52, Woerden 

(Vervolg op Hu 165) 
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©p 7 Mei ]1 verscheen een postzegel met toeslag 
ter herdenking van het 5o-]arig bestaan van het 
Duitse Museum te München, hetwelk m 1903 door 
Oskar von Miller werd gesticht 

10 + 5 (pf). groen, uil op half rad 
De volgende dag, 8 Mei, verscheen een post

zegel ter herdenking van het feit, da t 125 }aar 
geleden de latere stichter van het Rode Kruis , 
Henri Dunan t , werd geboren 

10 (pf), donkergroen en rood, windroos en kru is . 
Weer een dag later , 9 Mei 3/1 , volgde de uitgifte 

van een postzegel tot opwekking om de m ge
vangenschap verkerende Duitsers te gedenken 

10 (pf) gnjs, kop van een gevangene achter prikkeldraad 
Na 2 dagen rust verscheen op 12 Mei d .a .v een postzegel ter herdenking 

van Jus tus von Liebig (1803—1873), die vooral bekendheid verwierf en zijn 
naam verbond aan de ui tvinding van de bereiding van vleesextract. 

30 (pf), donkerblauw, por t re t . 

D e m o c r a t i s c h e /Repub l i ek . 

i - ^ 

es Kommt abet 
Darauf rtn \ic H» 
p e ï̂  ci n O c r u 

i l *-i \< ' 'H !H 

Dt 50 janj^e overlijdensd î , van Karl Marx [geh 1818 te frier — overl 
1883 te Londen) werd hier herdacht door de uitgifte op 5 Mei jl van een serie 
van 7 aan hem gewijde postzegels, waarvan wij hierbij de afbeelding geven 
Het zijn 
6 (pf) grijsblauw en rood, fabriek en vlag 

10 (pf) blauwgrijs en bruin, portret van Marx en Engels en het boek Mani
fest 

12 (pf) licht- en donkergroen en Bordeauxrood, Kremlmtoren en vlag . 
16 (pf) helblauw en Bordeauxrood, optocht met spandoek en v laggen. 
35 (pf) donker roodpaars, Marx een toespraak houdende 
48 (pf) donker bronsgroen en roodpaars, Marx en Engels . 
60 (pf) paarsbruin en oranjerood, optocht en vlag 

mmmmm 
:J: 

ÉMÉIÉ 

mmmm^mm 

De wielerwedstrijd Warschau—Berlijn—Praag, beti teld als de 6e In te rn . 
Wielertocht voor de Vrede" was hier aanleiding tot de uitgifte van 3 post
zegels met afbeeldingen van momenten ui t zulk een wielerwedstrijd De zegels 
zijn 24 (pf) groen, 35 (pf) blauw en 60 (pf) b rum 

Finland. 

èêéÊééiêMÊia 

Het feit, dat 300 jaar geleden de stad 
Hamina (Frednkshamn) werd gesticht, 
IS aanleiding tot de uitgifte op 20 Jun i a s 
van een postzegel van 25 Mk Deze geeft 
de afbeelding van een fraai aangelegde 
stadswijk, alsmede van het wapen van de 
stad Het ontwerp voor di t zegel is van 
de bekende bekwame hand van Signe 
Hammars ten-Jansson, terwijl de koper-
gravering werd verzorgd door B Ekho lm. 

Frankrijk. 
Op 27 Mei jl . verscheen het eerst te Parijs en op 29 Mei d a.v, aan 

de overige postkantoren een postzegel van 6 fr rood en Bordeauxrood, 
met een afbeelding van Gargantua, een persoon uit de werken van de 
Franse schrijver Rabalais (1495—1553). He t zegel werd ontworpen en 

gegraveerd door Cheffer, Plaatdruk in vellen van 50 zegels met afmeting 
22 X 36 mm, landing 13 

Op 6 Juni ]1. verscheen het eerst te Parijs en op 8 Juni d a v. aan de 
overige postkantoren een postzegel met de afbeelding van Hernam, de 
hoofdpersoon uit een werk van Victor Hugo Dit zegel is in de waarde 
van 18 fr en m de kleuren violetachtig en zwartgrijs He t ontwerp 
en de gravering zijn van Rober t Cami, de druk is p laa tdruk in vellen 
van 50 zegels met afmeting en tanding als boven. 

Op 13 Juni a s zal het eerst te Panjs op het tijdelijk postkantoor 
,,Kermesse" op de Etoiles en op 15 Juni op de overige postkantoren 
de postzegel Leclerc, welke in 1948 verscheen, in nieuw« waarde en 
kleur en met gewijzigd inschrift „General Leclerc, Maréchal de France" 
verschijnen He t zal een zegel van 8 fr zijn. 

Gibraltar . 
^Een serie nieuwe postzegels m plaatdruk met portret van koningin Elisa

beth n alsmede een landschap is voor dit gebied in aanmaak bij De La Rue 
en Co te Londen Het zijn de volgende zegels 

groen en mdigo, goederen- en passagierswerven 
groen, gezicht op de Straat vanaf het zuiden 
grijs, tonijnenvissenj-industrie 
sepia, poort bij Zuiderhaven 
rood, zeilen m de baai 
blauw, uitvarende lijnboot 

d . ultramarijn, steenkolenwerf 
d bruinpurper, luchthaven 
d . lichtblauw en grijs, Europapunt 

bruin en l ichtblauw, de Straat vanaf Buena Vista gezien 

I 

2 

3 
4 
5 
6 

I/-
2/— violet en oranje, Rosiabaai en de en de Straat 
5/— purperbruin. Gouvernementsgebouw 

10/— blauw en bruin, Moorish kasteel 
f, I . rood en geel, wapen 

Griekenland. 
Op I Jul i a s verschijnt hier een serie van 7 postzegels gewijd aan nat io

nale Griekse producten. Zij zijn in tweekleurige p laa tdruk vervaardigd naar 
ontwerpen van prof Mr Jean Kefalhnos, beeldgrootte 25^4 X 37 n im, ge
drukt op watermerkpapier Het zijn 

500 dr sinaasappelen, oplage 5 milhoen 
700 d r . tabak, 

1000 d r . ol ie, 
1300 dr . wijn, 
2000 dr . vijgen, 
2600 d r . krenten 
5000 dr druiven 

7V, 
5 
iVi 
4 
4 
4 

N o o r w e g e n . 
Op 15 Juni verschijnen hier 3 postzegels met toeslag ten bate van de Noorse 

Touristen Bond (Landslaget for Reiselivet 1 Norge). Deze zegels zyn in raster
diepdruk vervaardigd bij E m i l Moestue A/S te Oslo, op papier zonder water
merk tandmg 13, en zijn 
20 + 10 ore, groen, gezicht op een gedeelte der Noord K a a p . 
30 + 15 ,, rood, idem 
55 + 25 „ b lauw, idem 
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Op ï Mei j l . verscheen een postzegel gewijd aan 
de onderscheidingen ,,Orde van Verdiensten van 
de A r b e i d " . De ie orde werd in 1901 ingesteld voor 
leiders in de ontwikkeling van de nationale econo
mie en verbetering der sociale en economische ge
steldheid der arbeiders. 

ïn 1923 werd deze orde gevolgd voor die der 
arbeiders zelve, die zich op dit terreio hebben 
onderscheiden. 25 Lire, violet, een bij als embleem 
der industrie en afbeelding der beide orden. 

P o l e n . 
Ook hier werd de 6e Inter

nationale Wielertour War
schau—Berlijn—Wenen op de 
postzegel herdacht . Hiertoe 
verschenen op 30 April j I . 3 
zegeh in gelijke tekening van 
twee wielrijders in spur t , 
w.tainaast de vredesduif en 
waaronder een wapen, d a t op 
de 3 zegels verschillend is en 
resp. dat van Warschau, 
Berlijn en Praag betreft . Al 
deze zegels zijn in gelijk« 
waarde 80 gr maar verschil

lend van kleur n l . donkerbrum, groen en rood. 
Zij werden in rasterdiepdruk vervaardigd op papier zonder watermerk, met 

zegelafmeting 25,5 x 31,25 m m ; kamtanding izYz x 1 2 % . 
Op 28 April j l . werden twee postzegels in gelijke tekening; uitgegeven ter 

gelegenheid van de Dag van de Arbeid (i Mei). Zij geven de afbeelding van 
een wereldbol met vlag . De waarden zijn 60 gr lichtrood en 80 gr donkerrood. 
Ook deze zegels werden in rasterdiepdruk vervaardigd op papier zonder 
watermerk, met gelijke zegelafmeting en tanding als de vorengenoemde zegels. 

P o r t u g a l . 
Op 14 Mei j l . verschenen 2 postzegels ter herdenking van het feit, dat 500 

jaar geleden Prinses de Heilige Johanna werd geboren. 
I E . zwart op groen, portret 
3 E 50 donker op l ichtblauw, idena 

Het portret is ontleend aan een werk in het museum van Aveiro en gaat 
door voor een werk van de hand van Nuno Goncalves, die wij in ons vorige 
nummer afbeelden als voorkomende op een postzegel van dit land als brand
weerhoofdman. 

R u s l a n d . 
In de reeds uitgebreide z .g . Medailleserie verschenen nog twee postzegels 

in hoge waarden n t . : 
5 R . roodbruin, orde van de Rode Banier 
10 R . karmijnrood, orde van Lenln . 

S a a r g e b i e d . 
Van de in ons vorige nummer op blz . 90 gemelde diverse nieuwe postzegels 

geven we hierbij de afbeelding. 

1,50 Kcs. l ichtviolet, portretten van V . l . Lenin en J . V. Sta l in , grafisch 
arrï^ngement naar foto's verzorgd door Vaclav Sprungl en J indra 
Schmidt , gravering van Bohdan Roule; 

3 Kcs. donkerKarmijn, i Meibetoging, naar een foto verzorgd door Ja
roslav Kaisr en J m d n c h Koukolsky; 

8 Kcs. blauwgroen, portretten van Karl Marx en Friedrich Engels ; ont
werp voor het zegel van Vaclav Sprungl, gravering van J indra 
Schmidt . 

ÉÉMÉÜlillÉÉIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
T s j e c h o SiowakUe. 

p p 30 April j l . verschenen nog 4 postzegels ter gelegenheid van de i Meidag 
viering n l : 
z Kcs . grijslila, herdenkingsmedail le x Mei 1890; ontwerp voor di t zegel 

is van Jaroslav Kaisr ea Jindrich Koukobky , de gravering is van 
Lad is lav Jirkaj 

De 3 Kcs werd m rasterdiepdruk vervaardigd in vellen van 100 zegels door 
de drukkerij Pravda te Brat is lava, de overige waarden werden in plaatdruk 
vervaardigd in vellen van 50 zegels ter drukkerij van het Verkeersministerie. 
De zegelafmetingen van de 3 Kcs. zijn 41,5 x 23 mm, die er overige zegels 
40 X 22,5 m m ; het zegel is 3 Kcs is getand 133/4 X 1 3 ^ de andere waarden 
i i ' /4 X I I . De officiële fdomslag werd ontworpen door Jaroslav Kaisr en 
Jindrich Koqkolsky, terwijl de gravering er van werd verzorgd door Jaroslav 
Go Ids ch mid . 

"»»■•▼»▼**■ 

Evenals in de Duitse Democratische Republiek 
en in Polen werd de wielerrit Warschau—Berlijn— 
Praag op de postzegel herdacht . Hier betreft het 
slechts een enkele zegel van 3 Kcs. blauw, met 
afbeelding van wielrijders onder weg. Het ontwerp 
voor dit zegel is van J . Blazek en de gravering van 
B . Housa. De druk geschiedde in plaatdruk in 
vellen van 50 zegels ter drukkerij van het Ministerie 
van Verkeer, met zegelafmeting 26,5 x 33 mm, 
beeldformaat 23 X 30 m m , kamtanding 1 1 ^ . 

Op 8 Mei versche
nen 2 postzegels als 
propaganda voor het 
ofialisme in de lan
lolijke streken en 

u aartoe deze zegels 
betrekking hebben op 
<le landbouw. Beide 
zegels werden in 
rasterdiepdruk ver
vaardigd in vellen 
van 100 stuks ter 
drukkerij Pravda te 

Bratislava met beeldafmetmg 30 X 23 m m . 
1,50 Kcs . bru in , t ractor met zaaimachine 
7 Kcs. groen» combinatiemachine van maaien tot verpakking. 

De officiële fdomslag werd ontworpen door ' J i r l Blazek en gegraveerd 
door J a n Mracek. 

Op dezelfde da t um verschenen ook drie postzegels als onderwerp hebbende 
„Socialistische cons t ruc t ies" en afbeeldingen gevende van grote werken. 
De zegels zijn: 

1,50 Kcs. groenblauw, watersperrmg; zegelontwerp van Häjek en gravermg 
van Jan Mracek; 

3 Kcs blauw, lasser bij de blaasovens te Kuncice; zegelontwerp naar een 
foto, verzorgd door J i r i Schmidt , gravering van Ladislav J i r k a ; 

3 Kcs. bruinrood, de Nieuwe Klement Gottwald ijzerwerken te Kuncice'; 
zegelontwerp van B . Vancura, gravering van Bohdan Roule . 
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De zegels werden in plaatdnik vervaardigd in vellen van 50 zegels ter s taa ts 
drukkerij te Praag, zegelafmetingen 33 x 26,5 mm of omgekeerd en beeld
afmetingen 30 X 23 mm of omgekeerd; kamtanding ixYz X ^^VA of om
gekeerd . 

De officiële f-d-omslag werd ontworpen door Terezie Novékové en ge
graveerd door Bohdan Roule. 

BUITEN EUROPA, 
Austral ië . 

T u r k i j e . 

10 kurus 
12 kurus 
15 kurus 
20 kurus 
30 kurus 

40 kurus 

60 kurus 

1 Lira, 

2 Lira, 

2V2 Lira, 

Ter herdenking aan de verovering 
van Istanbul door Fat ih (de verove
raar) Sultan Mehmet (Mahomet) I I 
ia 1453 verscheen op 29 Mei j l . een 
serie van 12 postzegels en een minia
tuurvelletje met een enkele zegel, 
afbeeldingen gevende van genoemde 
man en van beelden die op deze ver
overing betrekking hebben. Zij zijn 
gedrukt bij de firma Courvoisier in 
Zwitserland in rasterdiepdruk, de 2 en 
2Y2 Lira in de afmeting 30 x 45 D^OI, 
de overige in iets kleiner formaat , 
alle in vellen van 25 zegels. Het zegel 
van 2 Yz Lira verscheen tevens als 
miniatuurvellet je in de afmeting 
100 X 125 m m , met een oplage van 
25.000 s tuks . De zegels zijn: 

5 kurus , ultramarijn en donkerblauw 
het fort van Rumelihisar 

te Istanbul' , oplage 125.000 
8 kurus , grijs, de aankomst der ka

nonnen van Ed i rne ; oplage 
125 -000 

blauw, de veroveraar en de vloot ; oplage 150.000 
roodachtigviolet, de gaÜjen aan de kus t ; oplage 125.000 
licht geeloker, de muren van Topkapi ; oplage 500.000 
geelachtig rood, de intocht in I s tanbul ; oplage 250.000 
donker olijfgroen, de Moskee van Fat ih Sultan Mehmet II te 
Is tanbul; oplage 250.000 
blauw, de overgave van de staf door Sultan Mehmet II aan de 
Orthodoxe patriarch Yenadios; oplage 125.000 
sepiabruin en donkersepiabrum, de kaart van Istanboul in de 
XVe eeuw; oplage 150.000 
Olijfgroen, het Mausoleum van Mehmet II te I s t anbu l ; oplage 
100.000 
Vierkleurendruk, het miniatuur van de Veroveraar Mehmet II 
door Sinan; oplage 100.000 
vierkleurendruk, het portret van de veroveraar Mehmet II door 
Gentille Bell ini ; oplage 100.000. 

m^f^ 

C0R0NA11OM 
HFR M A ï t S T Y 

QUEEN EUZABFIH 
iiir.SPa)ND 

De in ons Aprilnummer op 
blz . 92 gemelde 3 postzegels, 
ter gelegenheid van de kroning 
van koningin Elisabeth II 
uitgegeven, verschenen op 
25 Mei j l . in de door ons op
gegeven waarden De kleuren 
zijn: 
iYz d . scharlaken 
7Y2 ^- violet 
2/— gnjsgroen. 

De afmeting der zegels is 
nog iets groter als aanvankehjk was opgegeven en bedraagt 40.5 X 24,0s m m ; 
80 zegels per vel . 

Wij geven hierbij de afbeelding van een dezer zegels, welke vooi alle 
waarden gelijk is . 

Ter herdenking van het tei t , dat 150 jaar geleden de vestigmg rn Tasmame 
plaats had , zullen in September a . s . 3 postzegels verschijnen, waarvan 2 
in de waarde sYz d en i in de waarde 2 /—. De beide 3Y2 d- zegels zijn in het 
kleine formaat 20,25 x 24,05 mm en dragen resp het portret van Luitenant-
Gouverneur D . Collins en Luitenant-Gouverneur VV. Paterson. Het eerst 
bedoelde portret is ontleend aan het door Colims geschreven boek ,,Verslag 
over de Britse Kolonie in Nieuw Zuid W a l e s " . Het tweede portret is naar 
een originele schilderij in de Dixson Galerij van de Openbare Bibliotheek van 
Nieuw Zuid Wales. Het zegel van 2/— is in zg. dubbelformaat n l . 40,5 x 
24.05 mm met een afbeelding van Sullivan Cove, Hobar t , welke is ontleend 
aaneen schilderij getiteld ,,eerste vestiging aan de Derwent-rivier . dat in 
het bezit is van de Mitchell Bibliotheek te Sidney 

De directeur-generaal der Posterijen voegt aan bovenstaande toe dat de 
beide 3 j d . zegels als paren in een vel worden gedrukt , zulks in generlei ver
band echter met wensen van philatelistische zijde maar omdat vervaardiging 
van één plaat met beide zegels vlugger gaat dan met 2 platen van elk zegel 
afzonderlijk, hetgeen van veel belang is in verband met het vele werk, dat bij 
de Commonwealth Note Print ing Branch, waar de Australische zegels worden 
gedrukt , verricht moet worden. 

Het feit, dat 100 jaar geleden de eerste postzegels van Tasmanié werden 
uitgegeven, zal in November a . s . worden herdacht met de uitgifte van een 
postzegel van 3 d . waarop het eerste zegel van 4 d . van 1853, met opschrift 
,,Van Diemen's l a n d " zal worden afgebeeld. 

Aanvang 1954 zullen 3 postzegels verschijnen ter gelegenheid van het 
bezoek, dat koningin Elisabeth en haar man aan Australië zullen brengen. 
Voorgenomen 7iin de waarden 3^4 d, 7Y2 d en 2 /—. 

Yougo S l av ië . 

MÉÈÊÉÊÊMÉÊÊÊÊÉÊÊd 

iWillllUMI 

Op I Mei j l . \,fioi_l:ifnen 4 postzegels tet gelegenheid van de internationale 
automobiel- en motorrijwiel rallye aan de Adriatische Zee gehouden van i tot 
10 Mei j l . Deze zegels geven afbeeldingen van auto 's en motorrijwielen onder
weg, terwijl de waarden zijn 15, 30, 50 en 70 D . 

De koerserende serie , ,Nationale Economie" welke in plaatdruk was 
verschenen is nu in aanmaak m rasterdiepdruk. Reeds 7 waarden verschenen 
in dit gewijzigde drukprocedé, waarbij i nieuwe waarde, n l . de 8 D . welke 
verscheen in tekening van de 7D. De verschenen nieuwe zegels zijn: i D . grijs; 
2 D . karmijn rood, 5 D . oranjegeel, 8 D . grijsblauw, lo D . groen, 12 D , lila 
en 15 D . vermiljoen. 

Het 38e Wereld-Esperanto-Congres, dat op 25 Juli a . s . te Zagreb zal 
worden gehouden zal aanleiding zijn tot de uitgifte van een herdenkings
postzegel van 15 D . 

Wordt lid van een bij ons 

Maandblad aanges lo ten veren ig ing 

' V « ' V « « i V « « * nwmmm 

BMMtiiM 
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Voor bet gebied van de Norfolk Ei landen (een groter en 2 kleine rots-
eilandjes in de Stille Oceaan, te zamen 39 km* en sedert 1914 tot Australié 
behorende) is op 10 Juni j l . een serie van 6 postzegels verschenen ter aanvul
ling van de reeds koerserende serie van 12 zegels, daterende van 10 Juni 1947, 
Zijn laatst bedoelde zegels alle in gelijke tekening, die der nieuwe serie zijn 
daarentegen alle van verschillende afbeeldingen voorzien n l . : 
3^2 d. donkerrood, Warder 's toren 
6i4 d. groen, vliegveld 
7y2 d. helder blauw, eerste Gouverneurs huis 
8 ^ d . roodbruin, ingang van Barrack 
10 d . paarsrood. zouthuis 
5/— chocolade, Bloody-brug 

De postverbindingen met dit gebied bestaan uit een 14-daagse luchtpost , 
welke op één dag heen en terug gaat tussen Sydney en Norfolk, zonder extra 
luchtrecbt . Is de bestemming echter verder dan Sydney en luchtpost gewenst, 
dan is volledig luchtpostrecht verschuldigd. Ongeveer om de zeven weken is 
er ook stoombootverbinding met Sydney. Een wekelijkse luchtverbindmg is 
er met Auckland in Nieuw Zeeland. 

B a r b a d o s . 
Het eerste zegel van de nieuwe serie met portret van koningin Elisabeth 

I I , waarvan wij reeds in ons Januar inummer op blz. 10 melding maakten , 
is op 13 April j . 1 . verschenen. Het is de i c. leigrijs, gezicht op Dover-fort. 

C a m b o d j a . 
Voor dit gebied verschenen op 13 April j l . 4 postzegels voor de luchtpost 

in een nieuwe tekening genaamd , , k i n n a r i " , n l , : 50 c. groen; 3 pi 30 violet ; 
5 pi 10 bru in , wijnrood en rood; 30 p i . b ru in , geelbruin en groenblauw. 

GhlU. 
De m ons Jun i -

nummer 1952 op 
blz . 139 aan
gekondigde ze
gels ter herden
king van het 400-
jarig bestaan van 
Valdivia zijn 
thans verschenen 
en WIJ geven 
hiervan de af
beelding. 

De zegels zijn: 
1 5 blauw, wa

pen; 
2 $ violet , ou

de fortifi
ca t ie ; 

3 $ groen, 
s tadsgez. ; 

3 $ bru in , oud 
stadsgez. ; 

10 $ roodbruin, 
oude fort-
toren . 

Een tweetal 
postzegels in ge
lijke tekening in 
groot formaat 
herdenken het 
feit, dat 100 jaar 
geleden José To-
ribio Medina 
werd geboren. 

De zegels ge
ven zijn portret 
en zijn; 
I $ bruin en 
2,50 $ b lauw. 

China . 
In de volksrepubliek verschenen op 8 Maart j l . 2 postzegels ter gelegenheid 

van de Internat ionale Vrouwendag. Zij dragen in de benedenraarge resp. 
de nummers 98 en 99. Het zijn: 
800 $ vermiljoen, vrouw aan machine 
800 S geelgroen, vrouw met sikkel en korenhalmen. 

Costa Rica . 
Van de luchtpostserie Roosevelt van 1947 werden enkele waarden over

drukt met 15. Dit zijn: 
15 op 30 o. karmijnrood 
15 op 45 c. bruin 
15 op 65 c. oranjegeel 

Cuba. 
Het feit, dat 50 jaar geleden Dr Francisco 

Carrera Just iz (1857—1947) overleed, was aanlei
ding hem op een postzegel te herdenken. Het is een 
zegel van 3 c . rood, zijn portret vertonende. 

Domin icaanse Republ iek . 
Een verplicht bijplakzegel in de waarde i c. blauw, groen ea karmijn, 

verscheen ten bate van de t .b.c.-bestri jding en geeft een afbeelding van een 
gebouw. 

Ecuador . 
De strijd tegen het analphabetisme wordt voortgezet en op de postzegel 

gepropagandeerd. Thans vallen te melden: 
5 c. turkoois, leraar en 2 padvinders 

10 c . rose, man die een vrouw leert lezen 
20 c. oranje, nieuwe kiezers 
30 c. lilarose, onderwijs 
1 S . hand met brandende toorts 
2 S . oude vrouw en man lezende. 

Ten bate van de volksgezondheid verscheen een verplicht bijplakzegel in 
de waarde 40 e. b lauw, met afbeelding van een vrouw, nationale vlag en 
schild met slangafbeelding. 

Een postzegel ten bate van de volksgezondheid verscheen hier in de waarde 
van 40 c . met afbeelding van een meisje met vrijheidsmuts, vlag en schild met 
gezondheidsembleem. 

Fidj i -e i landen. 
Voor dit gebied zullen de zegels 1938—1941 met diverse afbeeldingen 

thans verschijnen met tevens het portret van koningin Elisabeth II in plaats 
van koning George V I , In aanmaak zijn d e i 4 d . , 2 d . , 6 d , , 8 d . , i /—, 2/6, 
10/— en £ 1. geheel overeenkomstig de vroegere uitgifte wat kleuren enz. 
betreft. 

G u a t a m a l a . 
Drie postzegels voor de luchtpost verschenen op 14 Maart j l . ter gelegenheid 

van de beëindiging van het presidentschap van J , J . Arevalo en het begin 
van dat van J . Arbenz. Alle d n e zegels zijn in gelijke tekening en vertonen 
de nationale vlag waaronder twee handen die elkaar de portefeuille over
reiken. Het zijn de zegels i c . roodbruin, ultramarijn en groen, 2 c. donker
groen, ultramarijn en groen en 4 c . donkerbruin, ultramarijn en groen. 

Een dr ie ta l postzegels verscheen met afbeeldingen ontleend aan de landbouw 
n l . 
y2 e. bruin en b lauw, suikerrietoogst met ossenwagen ^ 

1 c. oranje en groen, bananenteelt 
2 c. bruin en zwart , boerenbedrijf. 

j fni . 
Een serie postzegels voor de luchtpost verscheen met de afbeelding van een 

springende gazelle en een viermotorig vliegtuig. Het zijn de zegels: 
ÖQ C. lichtgroen 
^ P . 20 wijnrood 
^ P . 60 geelbruin 
2 P . blauw 
4 P . zwartgroen 
10 P . li la. 

Iran. 
Zoals wij reeds in ons vorige nummer op blz. 120 hebben gemeld verscheen 

hier een serie van 4 postzegels gewijd aan de oliewinning te Abadan. Dit waren 
de zegels: 
50 D . lichtgroen en geeloker 

1 R . rose en geeloker 
2 R. 50 blauw en geeloker {als de 50 D.) 
5 R . sepia en geeloker (als i R.) 

Inmiddels verscheen een tweede serie, di tmaal van 5 postzegels gewijd 
aan hetzelfde doel , n l . : 
50 D. emeraltgroen 

1 R. rood 
2 R . 50 ultramarijn 
5 R. oranje 

10 R. donkerviolet . 

J a p a n . 
Op 25 Maart j l . verscheen een postzegel van 10 (y) donkerbruin, ter ber-

"denking van het feit, dat vóór 70 jaar de electrische lamp )iaar intrede in dit 
land deed Het zegel geeft de afbeelding van een der eerste lampen 

Nicaraguay . 
Op 25 Juni a s . zal hier een serie postzegels verschijnen ter ere van de 

diverse presidenten van de republ iek. Deze zegels zullen binnen de rechtnoek 
een achtkantige omlijsting vertonen waarin portret en termijn van president
schap. Het zullen 13 zegels voor de luchtpost en 5 zegels voor de gewone 
post zijn en wel voor de luchtpost : 
0,04 c. scharlaken en zwart , oplage i millioen 
0,05 c. oranje en zwart , ,, i ,, 
0,20 c. grijsblauw en zwart , ,, 400.000 
0,25 c. turkooi*^ en zwart , ,, 500.000 
0,30 c. rood en zwart ,, 500.000 
0,35 o. lichtgroen en zwart , , 100.000 
0,40 o. donkerviolet en zwart , ,, 100 000 
0,45 c. groen en zwart , ,, 100.000 
0,50 c. vuurrood en zwart ,, 100.000 
0,60 c. blauw en zwart , ,, 100.000 
0,85 o. bruin en zwart ,, 100.000 
1,10 C. violet en zwart ,, 80.000 
1,20 C. vaalbruin en zwart ,, 50.000 
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en vooi de gewone pobt' 
0,04 c. karmijn en zwart ,, i milhoen 
0,06 c . lichtblauw en zwart „ 1 ,, 
0,08 c . lichtbruin en zwart ,, 100.000 
0,15 c. scharlaken en zwart ,, i milHoen 
0,50 c. groen en zwart ,, 50.000 

Nieuw Zeeland. 
De Weldadigheidspostzegels 1953, hier de z .g. Health-stamps genoemd, 

zullen ook dit jaar weer 2 m getal zijn n l . ; i ï 4 d . + Vz d. blauw, meisjes-
gidsen . 
2 d. + X d. groen, padvinders . 

Het ontwerp voor deze zegels is van James Berry te Welhngton. De zegel
afmetingen zijn 21 X 37 m m . 

Oceanië (Frans-) 
Hier zal op 15 Juni een postzegel versöhnen van 14 fr, C .F . P . ter herdenking 

van de overhjdensdag van de schilder Paul Gauguin, die 50 jaar geleden op 
Dominica stierf. 

Ryukyu- Ei landen . 
Een tweetal postzegels zal hier het feit herdenken, dat op 26 Mei 1853 de 

vlootvoogd Perry te Naha op Okinawa aankwam. De afbeeldingen op deze 
zegels zijn vervaardigd naar historische prenten . De zegels zijn; 
3 yen, roodbruin, ontvangst van Perry door de autoriteiten 
6 yen, marineblauw, gezicht op de rede en portret van Perry. 

Het ontwerp voor het eerste zegel is van Matsuoshi Adaniya en van het 
tweede zegel van Shinzan Yamada . 

Soedan 
Het verkregen zelf-bestuur zal zijn weerspiegeling vinden in een serie van 

3 postzegels in de waarden 15 m . 3 p . en 5 p . 

Somal ie land (Onder I ta l iaans mandaa t ) 
Gedurende de maand Mei werd hier een serie van 4 postzegels verkocht 

ten bate van de eerste veldtocht tegen de tuberculose. Het zijn 3 zegels voor 
de gewone en i zegel voor de luchtpost , alle met de afbeelding van een Soma-
lie-moeder met kind in de a rmen . De zegels werden in rasterdiepdruk ver
vaardigd in de Staatsdrukkerij te Rome; tanding i i ï 4 - De waarden zijn 
5,25 en 50 c. voor de gewone post en 1,20 Som. voor de luchtpost . 

Thai land. 
Het 60-iarig bestaan van het Thailandse Rode Kruis werd herdacht door de 

uitgifte van 3 postzegels in gelijke tekening van een ring waarin een k ru i s . 
Het zijn: 
25 + 2 5 s. geelgroen, b lauw en rood 
50 -i- 50 s . rose, blauw en rood 
I B . -i- I B-+- hemelsblauw, b lauw en rood. 

Tris tan Da Cunha. 
De definitieve serie postzegels voor di t gebied is nu in aanmaak bij De La 

Rue en Co te Londen. De zegels omvat ten naast het portret van koningin 
Elisabeth II en de kroon nog een landscbaps-afbeelding n l . : 

Yz d . brum en vermiljoen, Tristan zeekreeft 
1 d . groen en roodbruin, vlasvervoer 
^Yi d. purperrood en zwart , Rockhopper pinguin 
2 d. oranje en grijs. Big Beach factorij 
2Y2 d. rood en zwart, MoUymauk 
3 d . olijfgroen en l ichtblauw. Eiland boot 
4 d . blauw en turkoois, Tris tan vanui t het Z .W. gezien 
5 d . grijs en groen, aardappelvelden 
6 d . violet en olijfgroen. Ongenaakbaar eiland 
9 d . lichtrood en l i la, Nachtegalen-eiland 

1/—, bruin en groen, S t . Maria-kerk 
2/6. turkoois en b ru in , Zee-olifant 
5/—. oranjerood en zwart , niet-vliegende wachtel 

10/—. purper en oranje, spinnewiel 

T u n i s , 
In het type ,,steen waarop afbeelding van een paard '* verscheen op 27 

April j l . de 15 fr. blauw in gravuredruk. Di t zegel bestaat reeds in raster
diepdruk. 

U r u g u a y . 
Met het inschrift ,,Ve Pos taal-congres Amerika en Span je , " welk congres 

in 1946 te Rio de Janeiro werd gehouden, verschenen eerst thans 3 postzegels 
voor de luchtpost met portret van Roosevelt , waarboven staat , ,Huldebetoon 
aan Roosevel t " . 
3 c. groen; 7 c. ultramarijn en 12 c. bruingrijs . 

Venezuela. 
Na een st i lstand van een'half jaar verschenen in de wapenseries weer een 

aantal aanvullingen. Thans zijn te me lden : 
S t a a t Falcon (hoofdstad Coro) 

voor de gewone post : 5 c . l ichtgroen, 10 c . karmijnrose, 15 c. geelbruin, 
20 c . b lauw, 50 c . oranje, i B . donkeroiijf, 5 B . v io le t ; 
voor de luchtpost: 5 e . b lauwgroen; 10 c . rose, 15 c . sepia; 30 c. b lauw, 
60 c. olijf, I B 20 vermiljoen, 3 B . grijsgroen, 5 B . grijsHla, 10 B . violet . 

Staat Portuguesa (hoofdstad Guanare) 
overeenkomstige waarden als voor Falcon 

Staat Merida (hoofdstad Merida) 
overeenkomstige waarden als voorgaanden. 

Staat Guarico (hoofdstad Calabozo) 
voor de gewone pos t : 5 c . groen, 10 c . karmijnrose, 15 c. geelbruin, 20 c, 
ul tramari jn, 40 o. oranjegeel, 45 c . donker violet , 3 B . zwartgrijs; 
voor de luchtpost : 5 c. blauwgroen, 10 e . rose, 15 c . sepia , 25 c . zwartbruin, 
30 c . b lauw, 50 c . oranjebruin, 60 c. olijfgrijs, i B . l ichtviolet , 2 B . violet-
grijs. 

Staat Monagas (hoofdstad Matunn) 
overeenkomstige waarden als voor Guarico. 

Federaal gebied van de Del ta van de Amacuro (hoofdstad Tucupita) 
overeenkomstige waarden als voor Guarico. 

Wij ontlenen deze gegevens aan het blad Le Tombre , dat tevens meldde 
dat er nu nog 6 s ta ten zijn waarvoor de zegels nog moeten verschijnen n .1 . 
Apure , Cojedes, Nueva-Espar ta , Yaracuy, Zamora en fedraalgebied van de 
Amazon ie. 

Verenigde N a t i e s . 

mmmmmmmm 

. . . ^^^^mM.; 

Wij kunnen thans de afbeelding geven van een 
der beide zegels in gelijke tekening uitgegeven tei 
stimulering van de hulp voor vluchtel ingen, waar
van wij terloops reeds melding maak ten . Het zijn: 
3 c. licht- en donkerbruin 
5 c. licht- en donkerblauw, 
welke zegels op 24 April j l . verschenen. Zij zijn 
i;edrukt in rasterdiepdruk, zegelafmeting 27.5 x 
13,5 m m , kamtanding i23/i x 13. 

Ter ere van de U . P . U . die zulk belang
rijk werk in de loop der jaren heeft ver
richt voor de eenheid in de wereld ver
scheen op 12 Juni j - 1 . een tweetal post
zegels in gelijke tekening, een afbeelding 
gevende van een wereldkaart waarover een 
brief met V .N . embleem. Het zijn: 3 cent, 
zwart en wit en 5 cent , b l auw. De af
metingen zijn gelijk aan die der luchtpost
zegels der V.N 

Verenigde Staten van A m e r i k a . 

Van het in ons vorige nummer op blz. 125 
gemelde zegel ter ere van 50-jaar lucht
vaar t , welke zegel op 29 Mei j . 1. ver
scheen, geven wij hierbij de afbeelding. 

Zuid Afr ika . 

Ter gelegenheid van de kroning van 
koningin Elisabeth I I verscheen hier 
een postzegel op 2 Juni j l . met de 
afbeelding van het portret van de 
gekroonde. Het is een zegel van 2 d. 
b lauw, met zegelafmeting 24,2 40,5 
mm, gedrukt in veile van 120 zegels. 
Het ontwerp voor di t zegel is ver
vaardigd naar een door de koningin 
goedgekeurde foto. De zegels zullen 
gedurende 3 maanden verkrijgbaar 
zijn. 

STEMPELS 
NEDERLAND. 

(Laatste Nieuws). 
Gelegenheidsstempels. 

Ter gelegenheid van het van 22 t/m 26 Juni a.s. in 
het Kurhaus te'Scheveningen te houden Congres In
ternational de Laiterie zal de op het bij postkantoor 
Scheveningen-Kurhaus aangeboden correspondentie 
met een speciaal poststempel worden afgestempeld. 

Naar wij zo juist vernemen zal ook op de Tentoon
stelling „De Melkweg", te houden in de Houtrusthal-
len te 's-Gravenhage, van 20 t/m 30 Juni a.s., een spe
ciaal poststempel gebruikt worden. 

Van beide stempels zullen wij in ons volgend num
mer de afbeelding opnemen. 
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Stempel-vervalsing. 
In één der laatste postzegelveilingen werd aangebo

den een zogenaamd „echt-verzonden" aangetekende 
brief (met lakken!), voorzien van een Nederlandse 
postzegel van 40 cent (uitgifte 1920) en een complete 
serie Brandkastzegels, alle netjes afgestempeld met 
een poststempel Amsterdam 9.8.'22. 

Voor de oppervlakkig oordelende verzamelaar was 
het een „echt" stuk, maar voor hen die iets méér van 
afstempelingen enz. weten, een stuk waar het geknoei 
dik op lag: 
1. het stuk droeg geen aankomststempel, waarmede in 

1922 nog alle in Indië aankomende aangetekende 
stukken voorzien werden; 

2. het stempel AMSTERDAM was van een in 1922 
niet in die uitvoering gebruikt model; 

3. het aantekenstrookje op de brief was van een type 
dat pas omstreeks 1930 in gebruik kwam (strook
jes op rolletjes). 

Wij naenen er goed aan te 'doen tegen dergelijke ver
valsingen te waarschuwen, aangezien zij meer voor
komen bij zegels van Nederland en Overzeese Gewes
ten, die gestemp-ld moeilijker te vinden zijn dan on
gestempeld. Van tijd tot tijd vindt men nl. ook West
indische weldadigheids-, vliegpost-, portzegels e.d. 
met Nederlandse poststempels (waarbij er uiteraard 
voor gezorgd wordt dat de plaatsnaam niet op het ze
gel komt), terwijl wij dezer dagen zelfs een Surinaam
se kinderserie met volledig leesbaar Duits-stempel 
aantroffen! A. v. d. W. 

• VOOR BEGINNERS • 
BRIEVEN VAN OOM WIM AAN ZIJN NEEFJE DICK. 
Beste Dick, 

Dat was inderdaad een brief vol vragen, maar stel 
ie gerust, tevéél vraag je me niet. Het kan zijn, dat 
je mij straks vragen gaat stellen waarop ik je het ant
woord schuldig moet blijven, omdat ook mijn kennis 
te kort schiet, maar zover is het nog niet. 

Mocht het toch zover komen, dan kunnen wij be
schikken over een veelomvattMide philatelistische lec
tuur en literatuur en daaraan kan je je dorst naar 
kennis lessen. 

Het viel mij op, dat je met jouw vragen van „de 
hak op de tak" sprong. Dat gaf mij aanleiding om over 
Artikel 1 van wat wij onder elkaar het „A.B.C, voor 
de postzegelverzamelaar" zullen noemen, te schrijven. 

»Kies een SYSTEEM voor uw verzameling". 
Een verzameling mag nóg zo waardevol zijn en in

teressant, zonder systeem is het maar een troosteloos 
allegaartje! 

Systeem betekent: overzichtelykheid en het eist een 
tweede belangrijke eigenschap: NETHEID. Deze laat
ste eigenschap is minstens zo belangrijk als het toe
passen van een systeem. 

Sommige verzamelingen — en daar zijn dikwijls 
grote onder — tonen een opvallend gebrek aan net
heid, terwijl anderen — het kunnen heus héél beschei
den collecties zijn — voor elke rasechte verzamelaar 
een genot zijn om ze te bekijken, alléén omdat ze NET 
en overzichtelijk zijn. 

Als we het dus hebben over een systeem, dan den
ken wij in dit verband het eerst aan het bewaren, het 
opbergen van onze postzegels en dan staan we direct 
voor één van de belangrijkste vraagstukken van de 
verzamelaar: het kiezen van een album of opberg
systeem. 

Toen ik een jongen was, begon ik mijn zegels te be
waren in . . blikken sigarendoosjes! Lach daar niet om 
Dick; het ware te hopen, dat dit tot op vandaag nog 
wat meer werd toegepast door onze prille beginners, 
die gewoonlijk niet beschikken over het geld om dure 
albums te kopen. Bij alle nadelen die het „blikken-
doosj es-systeem" met zich mee brengt — en deze zul
len je in de loop van onze briefwisseling wel duide
lijk worden — had het althans één goede kant. De 
zegels lagen er rustig en werden niet, zoals ik het te
genwoordig tot mijn spijt zo dikwijls zie, van het ene 
boekje in het andere boekje geplakt en dat met een 
eindeloze herhaling. En dat gebeurt bij onze begin
ners niet altijd met de zo nodige voorzichtigheid, zo
dat menig zegel op deze wijze ernstig beschadigd 
wordt. Een beschadigd zegel is een waardeloos zegel, 
althans zo goed als. Er zijn natuurlijk beschadigingen 
die een „philatelistische" oorzaak hebben en die val
len daarbuiten. Maar daar zullen wij het voorlopig nog 
niet over hebben, dat komt nog. 

Later kocht ik wat eenvoudige schoolschriften en 
daarin plakte ik mijn groeiende collectie. Wil je ge
loven, dat ik nu nog met plezier terug denk aan die 
tijd, toen ik elk blad versierde met mooie lijstjes, net
jes langs een lineaal getrokken, waarin ik mijn zegels 
plakte. Met een rondschriftpen schreef ik de namen 
van de landen boven elke bladzijde. 

Op den duur voldeden die schriften toch óók weer 
niet. Er was te weinig ruimte op de bladen, voortdu
rend moest ik mijn zegels hergroeperen en overzet
ten; dat kwam zoals gezegd, de kwaliteit van mijn 
zegels niet ten goede en het kostte schriften! 

Toen, op mijn verjaardag, kreeg ik mijn eerste al
bum cadeau, van mijn vader. Hij had zich door een be
trouwbaar handelaar laten voorlichten en een eende
lig album gekocht, een zgn. „jeugdalbum". 

Ik vind die naam verkeerd hoor! Er waren minstens 
zoveel volwassenen als jeugdigen die . een dergelijk 
album gebruikten. 

Het was een „vóórdrukalbum" voor een wereldver
zameling. Er zaten behoorlijk wat bladen in. Dat moest 
dan ook wel, want alle werelddelen en landen kwa
men daarin voor, netjes in alphabetische volgorde. 
Sloeg je nu de bladzijde van een bepaald land op, dan 
zag je de meest voorkomende zegels van dat land, in 
zwart-wit, afgedrukt. Hierdoor was het zoeken afge
lopen; je sloeg het land op, zocht even naar de juiste 
plaats — natuurlijk waren niet alle bestaande zegels 
afgebeeld — en je plakte je nieuwe aanwinst in. En 
even gemakkelijk was het zo een zegel weer terug te 
vinden. 

Van dat album. Dick, heb ik véél plezier beleefd; ik 
was er gelukkig mee. Ik had namelijk ontdekt, dat 
het systeem overzichtelijk moet zijn. De tegenstelling 
tussen mijn vele, beduimelde schoolschriften, waarin 
de zegels tot aan de randen der bladen waren geplakt 
en mijn mooie, nieuwe album, was zo groot, dat het 
net leek alsof ik een geheel nieuwe verzameling be
zat! Dat was de tweede ontdekking die ik deed: net
heid is een even onontbeerlijke eigenschap van een 
behoorlijke verzameling als systeem. 

Nu vraag je mij: „Oom, welk album raadt U mij nu 
aan?" en zonder dit te weten, raak je nu één van de 
belangrijkste vraagstukken van de postzegelverzame
laar aan. Jouw andere vragen zijn lang zo allesomvat
tend niet en dus niet zo moeilijk te beantwoorden. 

Je schrijft mij van die vriend van je, die er een los
bladig blanco album 'op na houdt — hij verzamelt de 
zegels van Nederland en overzeese gebiedsdelen, als 
ik het wel heb — Je vraagt mijn oordeel daarover èn 
of ik jou dit systeem óók kan aanbevelen. 

Op je eerste vraag is maar één antwoord mogelijk: 
Het is uitstekend en beantwoordt volkomen aan z^n 
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doel! Dat wil echter niet zeggen dat er géén andere 
systemen bestaan die minstens zo geschikt zijn en zo
veel voldoening geven. 

Mijn antwoord op je tweede vraag wil ik je liever 
zèU laten geven; het is echter nodig dat wij daarvoor 
even dieper op de zaak ingaan, en ik je vertel hoe het 
mij verder ging. 

Na verloop van tijd voldeed mijn album niet meer 
aan de eisen die mijn verzameling ging stellen. Er 
kwamen zegels in mijn bezit, die ik niet kon inplak-
ken, omdat de ontwerper van het album daarmee geen 
rekening had gehouden, niet kón hebben gehouden, 
omdat deze zegels verschenen waren lang nadat het 
album voltooid en in de handel was gebracht. Het ge
volg was, dat vele bladen van mijn album tot aan de 
randen waren volgeplakt en ik bij sommige landen 
aparte blaadjes had moeten bijleggen. Onnodig te 
zeggen dat de netheid van mijn collectie daaronder 
leed en óók het overzichtelijke van mijn verzameling. 
Daarbij waren de bladen van mijn album tweezijdig 
bedrukt en volgeplakt. Het was wel eens gebeurd, dat 
bij het openslaan van het album de zegels achter el
kaar haakten! Dat gaf beschadigingen natuurlijk. En 
zo zou ik nog enkele bezwaren kunnen opnoemen die 
zich in dit stadium van mijn ontwikkeling als postze
gelverzamelaar demonstreerden. 

Nu vraag ik jou. Dick, was het verkeerd van mijn 
vader geweest om mij dat album indertijd cadeau te 
doen? Als je even nadenkt, zal je tot de conclusie ko
men, dat zijn keuze juist was geweest, maar dat dit 
slechts voor een bepaalde periode, voor een bepaalde 
phase in mijn loopbaan als verzamelaar gold. Deze 
phase was ik ontgroeid. Het gaat met de keuze van 
een album of „opbergsysteem" voor postzegels, als met 
schoenen. Men raadt de schooljongen niet aan dezelf
de schoenen te kopen die zijn vader ook draagt en 
omgekeerd. Beide leeftijden eisen hun eigen maat, 
maar in beide maten zijn vele uitvoeringen mogelijk; 
dat is echter een kwestie van smaak èn..geld! 

Het volgende slaat nu niet op jou. Dick, maar ik 
weet wel dat er vele „beginnelingen" in de philatelic 
zijn die bovenstaande vergelijking een beetje, hoe zal 
ik het zeggen, „onbehagelijk" vinden; vooral onder de 
volwassenen. Hen zou ik willen zeggen, dat het post-
zegelverzamelen mij veel genot en vreugde heeft be
reid en mij óók veel leerde vooral bescheiden te zijn 
ten aanzien van eigen „weten". — 

Je begrijpt wel. Dick, dat mijn bezwarea tegen mijn 
album door de uitgevers daarvan, al lang waren ont
dekt. Ze hadden als het ware gewacht op het moment 
dat ik uit mijn schoenen was gegroeid en ze ston
den met een nieuw paar klaar. 

Ik kon nu een voordruk-album kopen, dat losbladig 
was. Elk blad was nu éénzijdig bedrukt. Van alle la-
tér verschijnende postzegeluitgaven bracht de album
uitgever ook supplementen in de handel, die in je al
bum pasten en waardoor je altijd „bij" bleef. Het los
bladige systeem maakte het mogelijk bladen uit je 
album te halen of er nieuwe bij te voegen en je kon 
een keuze doen uit verschillende bevestigingssyste
men waarmede de bladen in het album bijeen gehou
den werden. 

Nu wil ik je wel vertellen wat ik deed, maar je mag 
dit vooral niet als het enig juiste besluit zien; mijn 
philatelistische jeugdvriend, evenals ik nu een meer 
bejaarde, maar nog altijd enthousiaste verzamelaar, 
deed iets héél anders en heeft dit tot op vandaag toe 
volgehouden. 

Zoals je weet, deed ik aan wereldverzamelen, elk 
zegel verklaarde ik tot goede buit. Maar ook hierin 
was het een en ander veranderd. Ik was tot de con
clusie gekomen, dat ik mijn verzamelwoede beperken 
moest tot een meer afgebakend terrein. Ik wil daar 

niet veel van zeggen, maar één van de redenen die tot 
dit besluit hadden geleid was wel de overweging, dat 
ik mijn doel „het zo volledig mogelgk completeren van 
een bepaalde verzameling" binnen het cadre van een 
wereldverzameling, voor mij althans, onmogelijk acht
te, om voor de hand liggende redenen. 

Ik kocht toen een blanco-losbladig album en ik kon 
mijn zegels nu naar eigen smaak en inzicht groeperen. 
Denk echter niet, dat ik door dit besluit te nemen 
voorgoed alle moeilijkheden van het opbergsysteem 
van mijn postzegelcollectie overwonnen of omzeild 
had. 

Integendeel! 
De Philatelie is in de loop der jaren uitgegroeid tot 

een wetenschap, een levende wetenschap, dat bete
kent, dat ze nog steeds groeit. 

De mogelijkheden zijn zo ontzaglijk vele, dat wij 
eigenlijk met èl onze kennis van het onderwerp en 
haar geschiedenis, pas een zeer klein gedeelte van dit 
terrein hebben onderzocht en geëxploiteerd. 

Denk nu eens Dick aan een medicus, een dokter. 
Jouw huisdokter bijv. is de man bij wie je voor al je 
lichamelijke klachten kan aankloppen en die jou ge
woonlijk ook uitstekend en afdoende kan helpen. 

Maar nu nemen wij de medicus die zich op een be
paald onderdeel heeft gespecialiseerd. Neem als voor
beeld de oogspecialist. Hij weet van ogen alles af, en 
er is daarvan zoveel te weten, dat één hardwerkende 
specialist een geheel mensenleven van studie kan wij
den énkel aan dit onderdeel van het menselijke 
lichaam. , 

Zo kennen wij vele specialisten in de medische we
tenschap. De maagspecialist, de oor-, neus- en keel-
specialist, de enfin, noem maar op. Al deze spe
cialisten gebruiken onderling volkomen verschillende 
instrumenten, maar elke specialist heeft die instru
menten die voor zijn speciale richting het best ge
schikt zijn. 

Het gaat met ons postzegelverzamelaars, tot op ze
kere hoogte precies zo. 

Ook wij gaan ons dikwijls "specialiseren — zoals dat 
heet een „speciaalverzameling" aanleggen. Het ligt dus 
voor de hand dat onze „instrumenten" — en een „op
bergsysteem" of album is een zeer belangrijk instru
ment voor ons — óók gespecialiseerd zijn. 

En daar wij een „levende" wetenschap beoefenen, 
zullen mèt het groeien van onze kennis óók onze in
strumenten „groeien", d.w.z. verbeteren, veranderen. 

Als je later wat meer in onze verzamelaarskringen 
bent georiënteerd, wat meer relaties, wat meer ken
nissen hebt gekregen, dan zal je tot je grote verwon
dering ontdekken, dat het „probleem" waar je als be
ginneling mee worstelde, en wel de vraag: „Welke al
bum, welk opbergsysteem kies ik?", gedurende je ge
hele loopbaan als philatelist niets van zyn actualiteit 
zal verliezen! 

Wij oudere verzamelaars zijn voortdurend bezig ons 
opbergsysteem te verbeteren. Een volmaakt, voor alle 
tydèn en verzamelstadia volkomen geschikt systeem 
bestaat niet. Wèl kan men een poos lang denken dat 
men dit heeft; na korter of langer tijd bemerkt men 
de tekortkomingen en langzaam maar zeker groeit dan 
het besluit om de verzameling maar weer eens „om 
te zetten". 

Dat geldt natuurlijk niet voor alle speciaalverzame
laars, het hangt er natuurlijk geheel van af wat je 
speciaal verzamelt, maar in de meeste gevallen zal je 
als speciaalverzamelaar toch naar het blanco-losbla
dige systeem grijpen, omdat dit je dan mogelijkheden 
biedt, waarmede de ontwerpers van voordrukalbums 
onmogelijk rekening hebben kunnen houden. Dat is 
duidelijk, niet? 
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En nu stap ik van het onderwerp album af. Ik denk, 
dat ook jij wel tot een keuze zult komen. 

Om deze brief te beëindigen, moet ik je toch nog 
het een en ander over het opbergen van je albums 
vertellen. 

Je moet een album nooit liggend bewaren. Behalve 
ändere nadelen, zullen zegels met een „reliëfdruk" — 
ik zal je daar later meer van vertellen — in een lig
gend album beschadigd worden. 

Zorg ook, dat je het album niet in een vochtig ver
trek of op een vochtige plaats bewaart. Evenmin daar, 
waar het van de hitte te lijden heeft; dicht bij een 
kachel of de centrale verwarming. Ook mag het niet 
op een zonnige plaats staan. — 

In mijn volgende brieven zal ik je het „waarom" 
duidelijk maken, voorlopig moet je maar genoegen ne
men met mijn mededeling „dat je het niet mag!" 

En nu wij begonnen zijn een stuk „gereedschap" te 
bespreken, zal ik consequent zijn en er met de vol
gende brief mee doorgaan; je mag me alvast vragen. 

JE OOM WIM. 

ir VRAGENBUS ir 

Bijdrage van Jhr G. A. de Bosch Kemper, Boven-
brugstraat 1 te Arnhem. 

DRUKTECHNISCHE TERMEN. 
Vraag nr. 7: Wat betekent de uit'drukking in Yvert: 

„Surcharge ä cheval"? 

Antwoord: „Opdruk over twee zegels", letterlijk: 
„schrijlingse opdruk". Degene die wel eens gekeken 
heeft bij roulette of een soortgelijk kansspel, waarbij 
men zijn geld (of de fiches) op het genummerde vakje 
legt, dat op de met groen laken bespannen speeltafel 
geschilderd is, met de bedoeling dat men als winnaar 
wordt aangemerkt als dat het winnende nummer blijkt 
te zijn, zal de uitdrukking wel kennen. Wanneer men 
nl. „ä cheval" inzet, legt men de fiches niet op een 
vakje, maar op de scheidingslijn tussen twee vakjes en 
bedoelt daarmee te zeggen dat men winnaar zal zijn 
indien één van de beide nummers wint. 

„Surcharge k cheval" duidt dus op een sterk ver
schoven opdruk, zodanig dat de opdruk op de scheiding 
van twee zegels terecht gekomen is en dus over twee 
zegels gaat. De uitdrukking kan ook duiden op een op
druk van grote afmeting, die opzettelijk over twee ze
gels geplaatst is. 

Vraag nr. 8: Wat betekent de uitdrukking in Yvert: 
„Imprimé sur raccord"? 

Antwoord: „Gedrukt op een las (in het papier)". Bij 
de moderne sneldrukpersen wordt het papier in lange 
Ijanen door de machine gevoerd en naderhand tot vel
len gesneden. Indien de banen niet lang genoeg zijn, 
plakt men, alvorens de opgerolde baan in de pers te 
plaatsen, meerdere banen aan elkaar om zodoende een 
langere baan te verkrijgen. Men zal dat vooral doen 
indien er een grote oplage van een zegel gedrukt moet 
worden, omdat men dan niet telkens weer een nieuwe 
baan in de machine behoeft te voeren, hetgeen een 
nauwkeurigheid behoevend en tijdrovend werk is. De 
afdrukken van de zegelvellen die toevallig op zo een 
las. waar het papier van de ene baan dus over dat van 
de vorige baan geplakt is, terecht komen, doen dus een 
hele horizontale rij zegels ontstaan die precies op die 
las gedrukt zijn. Bij de Zwitserse „Wertzeichendrucke-

rei der pTT" pleegt men zo een las te signaleren met 
een rode potloodstreep over de gehele breedte van de 
baan en de vellen die er toevallig op terecht komen, 
behoren bij het uitschot terecht te komen. Herhaalde
lijk ontsnappen ze evenwel aan de controle en komen 
ze aan de loketten. Wanneer men een zegel „imprimé 
sur raccord" (Zumstein signaleert ze met „Auf Kleb
stelle (2 teilig) gedruckt") in een waterbad legt (het 
zal wel heet moeten zijn want de lijm is prima!) komt 
er een zegel te voorschijn, dat alleen uit een onderste 
of bovenste helft bestaat, omdat het andere deel op de 
bovenliggende papierbaan gedrukt is. Onderstaande 
afbeelding moge dit verduidelijken: 

In dit geval kwam er nog een laag bruin papier te 
voorschijn, waarop de kleefstof was aangebracht. 

DUITSLAND. 
Vraag nr. 9: Wat is het doel van de Duitse dienst-

zegels „Frei durch Ablösung"? nr. 16 en nr. 21? Zijn 
dit soms portzegels? 

Antwoord: Portzegels zijn het in geen geval, ze ho
ren eerder bij de dienstzegels. 

In het keizerlijke Duitsland, dat in feite een bond 
van landen was, hadden deze laatsten geen portvrij
dom. De post was een rijksinstituut. De afzonderlijke 
landen (Baden, Beieren, Pruissen, Wurtenberg, enz.), 
konden echter met de posterijen verdragen sluiten, 
waarbij zij tegen elk jaar opnieuw vast te stellen be
dragen de portvrijdom als het ware, telkens voor een 
jaar, konden kopen. Deze verdragen heetten „Ab
lösungs-Verträge". Ter controle of deze bedragen ten 
naaste bij overeenkwamen met het feitelijke gebruik 
hetwelk deze landen van de rijkspost maakten, werden 
in 1903 door de Pruissische en in 1905 door de Badense 
regering zegels geplakt ter hoogte van het telkens ver
schuldigde bedrag. De portvrijdom was echter reeds 
volgens de bestaande regeling, die er niet door werd 
opgeheven, gekocht en betaald. Deze zegels zijn dus 
geen eigenlijk dienstzegel, maar worden door Kohl 
(dl. I, blz. 1068) „telzegels" genoemd. 

Het Ablösungs-verdrag met Pruissen was geregis
treerd onder nr. 21, dat met Baden onder nr. 16, van
daar de legende op de zegels „Frei durch Ablösung 
Nr. 21" resp. „Frei durch Ablösung Nr. 16". 

Kohl (deel I) is zeer uitvoerig over deze zegels. Het 
zou intreessant zijn na te zoeken of deze controle op de 
afkoopbedragen door de rijkspost of door de betrokken 
landen was gewenst en tot welke resultaten zij leidde. 

niiiiiiiiiiiiiiiiimiiimirmwiiiiiriiiiiMiiiimiiiMMiiMiiiifiiiiitiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiMiiiiiiimiiniiiimiiiiiimiiiriiiiirmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Adverteer Philatelistisch 
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ITALIË. 
Vraag nr. 10: Michel en Zumstein vermelden een 

verrekenzegel van 1874 (Zumstein dateert 1875) ad 10 
centesimi, bruingeel, dat Yvert niet opneemt. In hoe
verre is dit zegel gelijk te stellen met de „servizio com-
missioni" of met de zegels ad 50 en 100 Lire anno 1884 
en 1903? In hoeverre is het verzamelwaardig? 

Antwoord: De Italiaanse posterijen stelden coupon
boekjes ter beschikking tegen een prijs van 1 Lira, in
houdende 10 machtigingscoupons voor het afhalen van 
aangetekende zendingen door een ander dan de ge
adresseerde. Op elk van deze coupons was een van de 
bedoelde zegels bevestigd. Indien men ervan uitgaat 
dat postzegels dienen ter verrekening van de voor 
postvervoer te betalen vracht of van andere door de 
posterijen bewezen verrichtingen, zijn deze zegels geen 
postzegels. Moschkau zowel als Kohl, die het zegel 
wel noemen, kennen het ook slechts een postaal-fis
caal karakter toe. 

Terwijl de „servizio commissioni" en de hoogwaar
dige portzegels wel voor de postdienst bestemd waren 
en daardoor nog met enig recht in een postzegelver
zameling ondergebracht kunnen worden, diende dit ze
gel in het geheel niet voor een door de posterijen ver
richte dienst en behoort het hoogstens in het allerlaat
ste aanhangsel van de verzameling thuis. 

ZWEDEN. 
Vraag nr. 11: De Yvert-catalogus noemt bij Zwe

den twee „Timbres pour Ie service intérieur". Wat 
voor dienst is daarmee bedoeld en zijn deze zegels ge
lijk te stellen met gewone postzegels? 

Antwoord: De beide bedoelde zegels (1 skill) zwart 
van 1856 en (3 öre) geelbruin van 1862 worden door 
Yvert geheel ten onrechte in deze afzonderlijke rubriek 
opgenomen. Vele andere catalogi, bijv. Michel en Zum
stein, plaatsen ze bij de gewone zegels, Scott daaren
tegen weer afzonderlijk. 

In werkelijkheid behoren ze helemaal niet Jjij elkaar, 
althans wat hun bestemming betreft. Ook h ^ ' verschil 
in kleur heeft niets te maken met een verschil in waar
de maar uitsluitend met een verschil in gebruik. 

Het eerste werd niet door de Zweedse rijksposterijen 
uitgegeven, maar door de stedelijke overheid van 
Stockholm, die in 1856 nog voor de postdienst binnen 
de stad zorgde. Van 1856 tot 1858 werd dit zwarte ze
geltje verkocht voor 1 skilling banco, van 1858 tot 1862 
voor 3 öre. Nadien nam de Zweedse rijkspost ook de 
stadspost van Stockholm over en, ter aanvulling van 
de lopende serie van 1856 (Yvert nrs. 6—11), moesten 
de posterijen een eigen zegel van 3 öre uitgeven dat te 
onderscheiden zou zijn van het vroeger verkochte ste
delijke zegel. Om hierin met spoed te voorzien werd 
nu, van de plaat van het stadspostzegel, een zegel in 
een andere kleur gedrukt. Binnen het jaar verscheen 
het definitieve zegel (Yvert nr. 12). Men zou dus van 
een nooduitgifte kunnen spreken. 

Het „Timbre pour Ie service intérieur" nr. 2 is der
halve volkomen gelijkwaardig aan het gewone zegel 
nr. 12 en behoort dus tot de gewone postzegels. Deze 
gelijkstelling blijkt ook uit de aantekening bij Yvert, 
dat het zegel ook sporadisch voor frankering naar het 
buitenland werd gebruikt. 

Het eerste zegel „pour Ie service intérieur" is door 
een geheel andere dienst uitgegeven en zou derhalve 
in een afzonderlijke rubriek thuis horen, die dan echter 
beter „Timbre pour Ie service local" als opschrift zou 
kunnen hebben. Bij „intérieur" denkt men immers 
meer aan de interne postadministratie. 

^ PERSONALIA î  
Dr HERBERT MUNK t 

Op 19 April 1953 is te Lugano op 77-jarige leeftijd, 
na een dapper en geduldig gedragen lijden, overleden 
de heer Dr Herbert Munk, een der grootste Philatelis
ten welke Duitsland ooit heeft voortgebracht. 

Geboren op 26 Juni 1875 te Berlijn als zoon van 
Paul Munk, architect van de toenmalige koning van 
Pruisen, had hij een onbezorgde jeugd. 

Hij studeerde Philosophie in Berlijn en München en 
beëindigde zijn studie met lof te Göttingen. Hij bereis
de Duitsland, Oostenrijk, Italië en Zwitserland en had 
in de loop der jaren een zeer uitgebreide algemene we
reldverzameling bijeengebracht, die later een grond
slag vormde voor zijn uitgebreide publicaties op phi
latelistisch gebied. 

Zijn grote internationale bekendheid als philatelist 
heeft hij vooral verworven door zijn bewerking van 
Kohl's Briefmarken Handbuch. In 1922 richtte hij de 
„Verein der Freude des Kohl-Briefmarkenhandbuchs" 
op, die de uitgave van het handboek verder verzorgde 
en waarvan hij tot 1936 redacteur bleef, toen hij zijn 
geboorteland verliet en zich in Zwitserland vestigde. 

Hier heeft hij zijn prachtige werken over de Zwit
serse Rayon- en Poste Locale zegels^ geschreven, deels 
verschenen in de „Schweizer Briefmarken Zeitung", 
deels in boekvorm in de Duitse en Franse taal, welke 
arbeid hij in 1950 afsloot met zijn schitterende studie 
onder de titel „Die Durheim-Ausgaben, Ergänzungen 
und Berichtigungen". 

Zijn steeds slechter wordende gezondheidstoestand 
dwong hem in de herfst van 1951 zijn pen neer te leg
gen; hij droeg zijn gehele wetenschappelijke kennis 
met zijn waardevolle bibliotheek over aan de heer 
Ernst Müller. 

De Nederlandsche Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars verleende op 27 Augustus 1932 
aan Dr Munk de Waller-medaille voor diens grote ver
diensten aan de Philatelie bewezen. 
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Zo is dus ook nu weer een der kundigste Philatelis
ten heengegaan. 

Dat hij ruste in vrede. 
De 2e secretaris van de 

Nederlandsche Bond 
D. O. KIRCHNER. 

VOOR DE BEELDVERZAMELAARS. 
JOAO RAMALHO. Op het onlangs in Brazilië ver
schenen zegel, uitgegeven ter herdenking van het feit, 
dat 400 jaar geleden de stad Santo Andre, in de staat 
Sao Paulo, werd gesticht, werd een afbeelding gegeven 
van de stichter dier stad, Joao Ramalho. De geschiede
nis van deze man is wel heel merkwaardig. Hij was 
een Portugees zeevaarder, zoals er zovele in die tijd 
waren. Maar aan zijn carrière als zodanig kwam een 
einde, toen hij op de kust van Sao Paulo schipbreuk 
leed en daar aan land wist te komen. Hij trof het ech
ter slecht door terecht te komen bij mensen-etende 
Indianen en ook hij was voorbestemd om als bout 
genuttigd te worden. Maar Ramalho had uit voorzorg, 
of wellicht uit te verwachten avontuur, een geweer 
weten mede te nemen. Eenmaal aan land zijnde schoot 
hij hiermede een vogel dood, welke voor zijn voeten 
neer viel. Zulk een wonder hadden de Indianen nog 
nimmer aanschouwd, aangezien zij geen kennis droe
gen van vuurwapenen. Zij vielen voor Ramalho op de 
grond, uitroepende: „Caramuru", dat zoveel betekende 
als „donderzoon". Dit voorval redde hem niet alleen 
het leven, maar hij werd in de Indianenstam opgeno
men en huwde later zelfs met een hunner vrouwen. 
Hij werd tot hun chef uitgeroepen en dit stelde hem 
in staat veel te doen voor de kolonisatie van dit 
gebied. ' 

ir TENTOONSTELLINGEN ie 
„LISBOA 1953". 

Naar aanleiding van de oproep, geplaatst in het 
Maart-nummer van het Maandblad, zijn ca 20 inzen
dingen aangemeld. Degenen, die alsnog voor boven
genoemde tentoonstelling zouden willen inschrijven, 
wordt aangeraden dit thans per omgaande te doen. 

Inmiddels is bekend geworden uit welke vooraan
staande Philatelisten de internationale jury zal be
staan: 
Argentinië: Dr Ricardo Elicabe; 
België: André de Cock; 
Brazilië: Hugo Fraccaroli; 
Duitsland: Ing. Hellmuth Kriecheldorf; 
Engeland: Sir John Wilson, Bart; 
Frankrijk: Lucien Berthelot; 

Jacque Ie Pileur; 
Italië: Dr Mario Diena; 
Nederland: Mr W. S. Wolff de Beer; 
Portugal: Cap. Alexandre Guedes de Magalhaes; 

Dr Carlos Pinto Trincäo; 
Spanje: D. Jorge de Ribalta Escoda; 
Ver Staten: Ernest A. Kehr; 
Zweden: Dr Georg Menzinsky; 
Zwitserland: Werner Cueni; 

Dr Georges Fulpius. 

Hoewel de inschrijvingstermijn 15 Juni sluit, is er 
grote kans, dat een op 15 Juni nog niet aangemelde 
inzending alsnog zal worden geaccepteerd. 

Ondergetekende zal gaarne brochure en inschrijf
formulier aan hiervoor alsnog geïnteresseerden doen 
toekomen. 

Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar 
het gepubliceerde op blz. 75 in het Maart-nummer. 

JAN POULIE, 
de Lairessestraat 46, 
Amsterdam. 

Ifrara (Internationale Briefmarken Ausstellung). 
De Bond van Duitse Philatelisten houdt met toe

stemming van de F.I.P. van 29 Juli tot 3 Augustus a.s. 
een internationale postzegeltentoonstelling te Frank
furt a. Main in de Congreshal van het Jaarbeursge
bouw. De voorschriften voor deze tentoonstelling zijn 
aangepast aan die der F.I.P. De klasse-indeling omvat 
dan ook een Ereklasse voor die inzendingen welke ge
durende de laatste 5 jaren op internationale tentoon
stellingen reeds tweemaal met goud werden onder
scheiden. Voorts is er een afzonderlijke klasse voor de 
inzendingen van postadministraties e.d., een buiten
mededinging-klasse en een wedstrijdklasse. Deze laat
ste is ingedeeld in 9 groepen, waarbij worden onder
scheiden een groep voor Duitsland, een voor Europa, 
een voor Overzee, een voor de gehele wereld, een voor 
de luchtpost, een voor motiefverzamelingen, een voor 
Jeugdverzamelingen, een voor literatuur en een voor 
verzamelaarsbenodigdheden. 

De nog niet met name bekend gemaakte jury zal uit 
10 leden bestaan, waarvan er 5 Duitsers zullen zijn. 

De fraai uitgevoerde prospectus bevat behalve de 
uitvoerige inlichtingen betreffende de tentoonstelling 
een artikel over de stad Frankfurt en tenslotte een 
aardig artikel van de hand van W. Opitz over „Het 
dualisme in de waarden van het voormalige Thurn en 
Taxis'sche Postgebied in de spiegel der Philatelie". 

Beverba (Berliner Briefmarken Ausstellung). 
Volgens mededeling van het tentoonstellingscomité 

belooft deze tentoonstelling, welke van 9—11 October 
a.s. in het Studentenhuis aan de Steinplatz (bij het 
spoorwegstation Zoo) te Berlijn wordt gehouden, ge
durende de laatste dagen van de eveneens aldaar te 
houden Duitse Industrie tentoonstelling, een groot suc
ces te worden. Zij staat onder beschermheerschap van 
de burgemeester van Berlijn, prof. Dr Ernst Reuter. 
Reeds zijn toezeggingen uit het buitenland (Luxemburg 
en Zwitserland) van enige belangrijke verzamelingen 
gedaan. Deze tentoonstelling, welke zich op een inter
nationaal standpunt stelt, is echter, voor zover bekend, 
niet door de F.I.P. gepatroniseerd. 

Aanmeldingsformulieren zijn te verkrijgen bij W. 
Harms, Bouchéstraat 51, Berlin-Neukölnn. 

Een luchtpostkaart en -briefomslag zullen worden 
uitgegeven, die van een speciale postafstempeling zul
len worden voorzien. Deze stukken zijn è 90 pf. ver
krijgbaar bij Kurt Dahmann, Konstanzerstr. 9 te Ber
lin-Wilmersdorf. 

LITERATUUR 
Prezzo Corrente ditta Alberto Bolaffi. Via Maria 
Vittoria No 1. Torino (Italië). Prijs L 200,—. 

In een aantrekkelijk formaat (12 X 17 cm) verscheen 
prijscourant 1953 als 50ste uitgave van de firma Bolaffi 
te Turijn. Deze totaal 100 bladzijden omvattende cata
logus behelst echter maar 55 pagina's prijscourant van 
postzegels van de Oud-Italiaanse Staten, Italië, Triest, 
buitenlandse gebieden en koloniën, Vaticaanstad en 
San Marono, zulks in uitgebreide vorm, zonder afdaling 
in een sterk doorgevoerde specialisatie. Als zodanig is 
het dan ook een practische catalogus voor de algemeen
verzamelaar dezer gebieden. 
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Het merkwaardige van deze catalogus is echter haar 
23 bladzijden omvattende inleiding, waarin Franco 
Ciarrocchi een aardig opstel levert over 't verzamelen 
van postzegels en alles wat daarmede samenhangt. Een 
stukje postzegelgeschiedenis wordt gevolgd door korte 
beschouwingen over postzegelalbums, het gompapiertje, 
tandingmeter, watermerk, behandeling van de post
zegels, afmeting der zegels, afstempelingen, blokken 
en miniatuurvelletjes enz. Voor hen die de Italiaanse 
taal machtig zijn vormt dit een aangename verpozing 
die de bestudering der zegels voorafgaat. N. 

PHILATELiSTISCHE 
BOEKEN & 

1 Vraagt onze boekenlijst 
1 werken voorradig 

TIJDSCHRIFTEN 
en tijdschriftenofferte. De nieuwste | 
of op korte termijn leverbaar. 1 

FIRMA R E N N I E H A A G S M A 
1 leeuwenstraat 2 a 

Postgiro 336559 
Hilversum 1 

Telef. 7606 1 

Te koop gCTraagd 
Massawaar Nederland en Overz. Gebieden, 
complete weldadigheidsseries, em, In ieder 
kwantum. Contante betaiing, 

W. HEERTJE 
DEURLOOSTRAAT 4, AMSTERDAM-Z. 

Frankeer Philalelistisch 

Te koop gevraagd: 
V e r z a m e l i n g e n i P o s t 
P a r t y e n > z e g e l s 

1 B e t e r e los se ' 

SPECIAAL INTERESSE V O O R 
O U D E ZEGELS V A N 

GEHELE WERELD. 

AANBIEDING. 
SURINAME. 

DE 

1904 2'/j Gld. (%) f 21.50 
1913 Scheepje 32'/j c. (x) „ 
1927 Brandkast (x) „ 
1927 Gew. Jub . 21 c. (o) „ 
1931 Steuncomit i ( i ) „ 
1941 Spitfire (o) „ 
1945 Steunfonds (x) „ 
1948 Hartzserie (x) „ 
1950 Kankerserie (x) „ 
1953 Stormramp (x) „ 
1953 Caraibische 

comm. serie 4 st.(x) „ 
1913 Por t 40 c. (o) „ 

2,65 
3,15 
3 
4,85 
8,50 
4,15 
8,25 
4,50 
1,55 

1,— 
4,50 

(x) = ongebr. (o) — gebr. 

ALBUMS. 
Nederland en O.G. 

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

„ D A V O " album „22 ,50 

Groot insteekbock 
26 z 32 cm. 10 bladen 
ieder blad aan 1 zijde 
12 stroken „ 8,50 
AlsT. 2-zijdi8 12 i t r . „ 9,75 

Insteekbockjes ƒ 0,50; ƒ 0,95; 
ƒ 1,50; ƒ 2 , - : / 3,35; 
ƒ 3,60; ƒ 6,75. 

Zendt mij Uw Mancolijst 
Nederland en O.G. 

HAGA's 
POSTZEGELHANDEL 

Gravenstraat 24 - Amsterdam-C. 
Telefoon 43940 - Giro 425S49 

FA* L, BOOMSMA & Z O O N 
Nassaukade 118-119 - Tel. 82521 en 85421 - Amsterdam 

MAKELAARS EN BOUWKUNDIGEN 
ADMINISTRATIE EN ONDERHOUD VAN 

HUIZEN — EXPERTS 

Te koop gevraagd: 
Verzamelingen - Partijen - Massagoed 

Po8tzegelhandel G. v. d. E^nde 
Petristraat 8 - Utrecht (Oog in Al) - Telefoon 24082 

VERENIGINGSNIEUWS 
(Vervolg van pag. 154) 

Afd. Zeist: Zt . 1595 Ir W. Patzelt , Hotel 
„ H e t Wapen van Zeist" , Zeist. 

Afd. Zwolle: Ze. 1596 Mevr. S. N . Snoep-
Bernhard, de Ia Sablonièrekade 5, Kampen; Ze. 
1612 K. de Velde Harsenhorst , Voorstraat 98, 
Kampen. 

Verandering van afdeling: ld . 178 M. D. 
Karsdorp, Westdam 3 I , Woerden, naar Afd. 
W O E R D E N ; U t . 1055 J. Riet , Minnebroeder-
straat 2, Utrecht , thans ook Afd. ZEIST; ld. 
2143 J. V. d. Velden, v. d. Valk Boumanlaan 61, 
Woerden, naar Afd. W O E R D E N ; ld. 2725 K. 
V, Heems, Kerkstraat 3, Woerden, naar Afd. 
W O E R D E N ; Gv. 3863 J. C. Joosse, Wiclandse-
weg 10. Pijnacker, naar INDIVIDUEEL, 

Rectificaties: St. JL. 75 R. M. Ch . Meyer, 
V. Weedestraat 24, Soestdijk, moet worden St. 
JL. 60; ld. 1527 Joh. B. v. Nieuwenhuizen, 
Vermeerstraat 118, Amersfoort, intrekken we
gens dubbele boeking (zie 3858); Gs. 3510 Mej. 
M. Dieleman, Zaagmolenstraat 32, Goes, is ver
anderd in: Gs. 3510 Mevr. M. Bruyns-Dieleman, 
Wilhelminastraat 36, Westdorpe; Gv. 3534 G, 
S. K a n , Fred. Hendriklaan 241, Den Haag, 
moet worden J. S. Han. 

Alle Candidaatleden, vermeld in het Mei
nummer van di t Maandblad, werden als lid 
aangenomen. Wij roepen hen een hartelijk 
WELKOM toe. 

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

Ledenvergadering: De eerstvolgende gewone 
ledenvergadering wordt gehouden op Maandag 
29 Juni 1953 in de bovenzaal van café-restaurant 
„ D u N o r d " , Bergweg 311 (ingang Bergsingel 
228) te Rot te rdam-Noord . Aanvang 20 uu r . 
Zaal open 19.30 uur . Gewone agenda. 

Bezichtiging van de kavels voor de veiling op 
Zaterdag 27 Juni a.s. in de bovenzaal van café-
restaurant „De Z o n " , Noordsingel hoek Burg. 
Roosstraat te Rot terdam en voor de aanvang 
van de vergadering. 

Juli-vergadertng: De JuH-vergadering word t 
gehouden op DINSDAG 28 Juli a.s. in „ D u 
N o r d " . 

Afgevoerd: 273 D. Pronk; 653 E. Korver. 

AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
„DE PHILATELIST". Secr.: F. W. 
Wap, 2e Oosterparkstraat 781, Am
sterdam (Oost). 

Willen de leden er goed nota van nemen dat 
in de maanden Juli en Augustus 1953 GEEN 
bijeenkomsten worden gehouden. 

De eerstvolgende ledenvergadering is dus op 
Dinsdag 1 September a.s.; rui lavond: Dinsdag 
15 September 1953. 

De bijeenkomsten worden gehouden in café-
rest. „De Kroon" , Rembrandtplein 17. Aan
vang: 19.30 uu r ; xaal open 19.00 uur . 

Nieuwe leden: 376 J. A. Schoonman, Fagel-
straat 88 I, Amsterdam-W.; 377 A. Nederveen, 
Willemsparkweg 123, Am$terdam-Z, 

Candidaatleden: 378 J. D Muis, Weesperzijde 
64 II, Amsterdam-O.; 385 Corn. v. d. Schelde, 
Roemer Visserstraat 4, Amsterdam-W.; 390 P. 
van Geijten, Celebestraat 138 1, Amsterdam-O.; 
397 A. Sanders, Linnaeusparkweg 184 bov., Am
sterdam-O.; 594 G. J. A. J. Meijer, Katwijk-
straat 2 I, Amsterdam-W, 

Bedankt per 31-12-'53: 425 L. Ruter . 

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

Afd. Nijmegen: O p 23 Juni zal er geen ver
gadering, maar een ruilavond plaats vinden. De 
leden gelieven materiaal mee te brengen om deze 
avond te doen slagen. 

De eerstvolgende vergadering zal op 25 Augus
tus 1953 gehouden worden. 

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

Candidaatleden: 54 K. L. Duzec, Mr Cor-
nelisstr. 90rd, Haar lem; 66 Kraus, K. T . Man^ 
derstraat 23, Haarlem. 

Algemene vergadering; Maandagavond 29 Juni 
a.s.. Gebouw Cul tura , Jansstraat 83, Haarlem. 
Bestuursverkiezing. Aftredend zijn de heren P . 
de Jong, Voorzi t ter , W . H . E. Nieuwenhuijs, 
Adm. Rondzendingen en I. M. v . Put ten, 2e 
Secretaris. Zij stellen zien herkiesbaar. Inge-
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volge art 8a van het Huish. Reglement moeten 
candidaatstellingen, door ten minste twee leden 
ondertekend, twee dagen voor de vergadering 
bij de Ie Secretaris worden ingediend 

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

Vergadering op Woensdag 24 Juni 1953, des 
avonds te 8 uur precies in de bovenyaal van 
Café-Rest ,,De Kleine Burch t " , Nieuwe Rijn 
10, Leiden 

Gewone agenda, verder verkiezing afgevaar
digden voor de bondsvergadering te houden op 
4 en 5 Sept te Arnhem 

Op deze vergadering een wedstrijd ,,Skandi-
navie" . De leden, die deze landen verzamelen, 
worden dus verzocht een 4-tal van h u n album-
bladen van deze landen mede te brengen, ook 
voor deze wedstrijd is weer een waardebon be
schikbaar gesteld De beoordeling geschiedt 
naai opzet, kwaliteit, beschrijving enz , dus 
niet naar de waarde 

Hierna nog een causerie of hersengymnastiek 
Nieuwe leden* 67 H A van Schaik, Roden

burgerstraat 31, Leiden, 372 W Vervoor t , Me-
zenstraat 1, Leiden 

Candidaatleden- 379 B W Vonk, Prins 
Bernhardlaan 6 Voorschoten 

Volgende vergadering 23 Sept in de Kleine 
Burcht 

Beursavond 8 Juli in de Chem School, 
Rapenburg 30 

Jeugdafd iedere Ie Dinsdag van de maand in 
V C F Huis , Gerecht 10 

Let o p ! In Juli en Augustus geen vergadering 
Laatste beursavond in dit seizoen 8 Ju l i , de 

eerstvolgende daarna 9 Sept 

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

Candidaathd. 209 G Beelen, Langstraat 50, 
Weert (L ) 

Bijeenkomsten* Maandag 6 Juli Beursavond, 
Maandag 20 Juli Ledenvergadering. Beide om 
20 00 uur in Restaurant ,,In de Gouwe P o o r t " 

POSTZEGELVERENIGING „HEER
LEN". Secr.: C. v. Dishoeck, Lintjes-
str. 21, Heerlen (L.) 

Bedankt: 44 J Consten, 69 W Kloppenburg 
Nieuw l id: 20 W H A Jobses, Aarweg 12, 

Heerlen 
Bijeenkomsten Eerstvolgende vergadering op 

Dinsdag 7 Juli 1953 

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

Bedankt m i.v. l -9- '53: J v d. Schalk 
Eerstvolgende en tevens laatste bijeenkomst 

van tilt seizoen, op Dinsdag 23 Juni 1953, des 
avonds te kwar t over acht in de beneden-
achterzaal van Hotel „Monopole" , Stationsplein 
te Amersfoort 

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

Nieuwe leden: 214 G v d Kooi, Peizerweg 
61 A , 230 H Weits, Hereweg I , 245 W H 
Rooseboom, Jozef Israelstr 103, allen te Gro
ningen 

Candidaa thd : J Haykens, Kinderarts , N o o r 
dersingel 2, Leeuwarden. 

Vergadering. 22 Juni 

POSTZEGELVERENIGING 
„HILVERSUM & OMSTRE
KEN". 
Met groot leedwezen geven wij kennis 
van het overhjden van onze Secretaris, 

Mr G. W. VAN STAPELE 
W I J verhezen in hem een bekwaam 

bestuurslid en een goed vriend 
H E T BESTUUR 

'S-HERTOGENBOSSCHE VERENI
GING VAN POSTZEGELVERZA
MELAARS. Secr. N. Ph. Glaude-
mans. Jan Steenstraat 17, Den 
Bosch 

Vergadering. Woensdag 17 Juni te 20 00 uur 
in Hotel ,,de Postzegel" te *s-Hertogenbosch. 
Aan de leden zal nog een convocatie worden 
gezonden 

Nieuwe leden: De candidaatleden, vermeld in 
het Mei nummer van het , ,Maandblad" 

Candidaatleden G Barneveld, Antonius van 
Alphenstraat 10, 's Hertogenbosch, C van Erp , 
Duifstraat 32, Tilburg 

Bedankt* Mej E Aghina, 's-Hertogenbosch 
Af te voeren, W M R Hornman, 's H e r t o -

genbosch 

ENSCHEDESE PHILATELISTEN 
VERG Secr * A. H. Soetekouw, C. 
J. Snuifstraat 18, Enschede. 

Bedankt G Bijkerk, Enschede, A Sein, En
schede, G H Wissink, Enschede 

Overleden: M E Sloot, Enschede. 
Nieuwe leden. Mej F T Buter, Thorbecke-

straat 3, Neede, Pingster, Snelhusstraat 30, En
schede, H C. C Hoffman, Overdinkelstr. 1, 
Losser, H H Steneker, M H Tromplaan 37, 
Enschede, W J E Jongman, Elfennksweg 195, 
Enschede, J L Knipschild, H Smeltweg 65, 
Enschede, A Polhoven, Benkoelenstraat 19, 
Enschede^ 

Eerstvolgende vergadering Vrijdag 19 Juni om 
20 00 uur 

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

Nieuw lid. M C Avé, Jan Luykenstraat 3, 
Gouda 

Vergadering op Maandag 22 Juni 1953 te 20 
u u r m „De K r o o n " , aan de Kleiweg, alhier 

In Juli en Augustus wordt niet vergaderd. 

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

Eerst\ olgende vergadering Zondag 5 Juh des 
morgens ca 10 uur in de bovenzaal van Hote l 
, ,Riche" , Rijksweg-Z 1, Geleen 

Candidaathd: J van de Wal, Narcissensingel 
56, Geleen 

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

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

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

Nieuwe leden: A Daenen, Telegraafstraat 3, 
Ti lburg, F V Riel, St Annaplein 19, Ti lburg; 
W de Vos, Hagelkruisplein 19, Ti lburg, J . 
Mahteu, Lancierstraat 90, Tilburg 

Candidaatlid. A de Groot , Stationstraat 4, 
Tilburg 

Bedankt: C van Beek, Ti lburg , V. Ver -
schuuren, ld 

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

Ledenvergadering. Vrijdag 19 Juni a s in he t 
Gebouw van de Chr Leeszaal, Voorstraat 396, 
Dordrecht Aanvang 7 30 uur. 

Contactavond: Vrijdag 3 Juh a s , zelfde plaats 
en tijd 

Geroyeerd (wegens wanbetaling contr ibut ie) : 
Joh . V. d Belt, Hasselt ( O v ) , 

NED. VER V. POSTSTUKKEN- EN 
POSTSTEMPELVERZAMELAARS 

Secr.: Ir Fr. Blom, Ant. Heinsius-
straat 31, Den Haag. 

Vergadering op Zondag 21 Juni 1953 in Vre-
denburg te Utrecht Agenda m eerstvolgende 
Postzak 

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

Heden ontvingen wij het treurige be
r icht dat onze directeur van de rond-
zendingen, de heer 

A. WIJTMAN 
d d 29 Mei in het Rode Kruis Zieken
huis te Beverwijk is overleden Zijn 
heengaan is vooi onze vereniging een 
groot verlies Hij was van de oprichting 
af een goed en trouw lid geweest 

Dat hij ruste in vrede 
Het Bestuur van 

De Kennemer Postzegelclub 

De laatste ruilavonden van dit seizoen zijn 
vastgesteld op Maandag 15 en 29 Juni, te houden 
in het Wittckruis Gebouw te Beverwijk aan de 
Baanstraat Gedurende Juli en Augustus zijn er 
geen bijeenkomsten wegens vacantie In Septem
ber komen wij weer bijeen, hierover volgt t z t 
nader bericht 

Nieuw lid W F Wilgenkamp, Wijkeroog-
straat 164, Velsen-Nd Post Beverwijk 

Bedankt J A de Baan, Beverwijk 

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

De bijeenkomsten in Juli zijn Maandag 6 Juli 
vergaderavond Maandag 20 Juli ruil- en veiling-
avond Belde in ons clublokaal Elandstraat 194a, 
Den Haag 

Nieuwe leden. 104 D 2uidwijk, J v Beers
straat 171, Den Haag, 110 Th van Aken De 
Bullstraat 62 II , Den Haag, 118 W P Cam-
minga, jeugdl , Bunniifcstraat 4, Den Haag, 120 
G Ernst, Regentesselaan 130, Den Haag 121 
J V Doorn, Pippelingstraat 33, Den Haag, 
127 H J Vink, Gerard Doustr 81, Den Haag, 
129 Mevr J J Coenraads Mulder, Copernicus-
laan 135, Den Haag 

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

Afvoeren: 347 Mej M E Steijger, 337 G P 
A N u h n 

Nieuwe leden 337 W. Koreneef, Nieuwe 
Schoolstraat 36, Delft, 347 M J Hopma, Hof 
van Delftlaan 2 B, Delft 

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

Bijeenkomstea«in Juni 1955: 24 Juni ledenver 
gadertng 

Bijeenkomsten in J u h 1953; 8 Juh societeits-
avond 

Bijeenkomsten in Aug 1953' Geen 
Bijeenkomsten in September 1953. 9 Septem 

ber societeitsavond, 23 September ledenvergade
ring 

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

Candidaathd; B Sleeuwenhoek, Nieuwstraat 
46, Leerdam. 
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Ongelooflijk lage 
Nederland 
6°, prima 
16, z.g. 
29° 
45° 
45 
46 

12,— 
7,— 

19,— 
12,— 
32,50 

3,75 
48 o, zwaar st. 15,— 
48, vlekje 
136-380 
212-19° 
238° 
278° 
296-99° 
299° 
347-49 
ld., gebr. 
356-73 
374-78 
380-91 
402-03 
Id., bloks 
423-27 
428-42 
462 
464-68 
485-89 
495-98° 
508-12° 
545-50 
558-62 
530-32° 
532° 
587-90 
591-95 

Met ° is ce 
of giro. Als 
ƒ 2 5 , - nog 

40,— 
9,50 
3,50 
0,70 
0,45 
0,45 
0,18 

19,— 
6,50 
6,50 
0,43 
0,50 
0,40 
2,50 
0,13 
0,85 
0,07 
0,30 
0,50 
0,17 
0,40 
1,40 
0,75 
4,— 
2,30 
1,90 
0,75 

bruikt. 
reclame 
een N . 

strekt. Al onze vorii 

Zomerprijzen, maak hiervan 
R 33-56° 
R 57-70° 
D 25-26° 
D 27-34° 
Ned. Indië 
1°, iets k o n 
5°, goed 
19 A 
98° 
129 B 
130 B 
132 B 
131 B 
134 C 
167-70 
176-79 
182-85° 
228-29 
235-38 
241-45 
269-70a° 
269-70b° 
278° 
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284 C 
289° 
290-92 
322-30 
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337-43 
345° 
346° 
351-58 
360° 

Boven ƒ 10,-
bij ƒ 10,— 
I, no. 2 8 5 ° . 
e advertenties 

11,50 
4,50 
0,20 
2,— 

10,— 
12,— 
0,50 
9,— 
1,— 
1.25 
1,25 
1,50 
7,50 
2,25 
2,40 
1,10 
0,60 
0,85 
1,65 
1,— 
1,25 

12,50 
3,50 
4,— 

40,— 
3,90 
1,65 
0,75 
4,— 
1,— 
3,— 

12,50 
1,15 
2,— 

- francc 
een Ind. 
I-everinj 
blijven 

359° 
360° 
361° 
371 
372-73 
374-83 
384-88 
383-88° 
388° 
P 41-48 
Indonesië 
1. 
3-20 
21-25 
29-33 
43-48 
49-53 
54-59 
Stormramp 
3 waarden 
30, 35, 50 
Ridder, 70 
Ridder, 75 
P 1-3 
P 4-12 
Curafao 
104-20 
Lp 17° 
Lp 26-40° 
Lp 1-3 
Lp 41-44 
Lp 45-52 
Lp 69-82 
Lp 88 
231-235 

. Levering 

gebruik 
1,50 
2 — 
9 — 
0,30 
0,35 
1,50 

l-t — 
4,50 
2.— 
2,75 

0,08 
4,50 

22,50 
0,70 

18,— 
0,90 
1,50 
0,25 

P .T .T . , 
0,60 

et 0,35 
et 0,39 

0,25 
1,50 

65,— 
7.— 

24,— 
40,— 1 
20,— 1 
9,25 
6,90 

55,— 
2,50 

rembours 
no. 45 ° cadeau, bij 1 
zolang de 

geldig. 
voorraad 1 

Pos tzege lhande l „MADJOE'' 
Hoogstraat 

1 Telef. 68407 
82 a - A. A. M. 

- Giro 428605 -
DE GRAAFF -
Bank Incassobank 

Schiedam 1 
Schiedam | 

POSTZEGELHANDEL M. W E S T E R H U I S 
Gravenstraat 30 - AMSTERDAM-C. - Tel. 31319 

Kroningszegels Australië, 3 st. ƒ 1,95 
Kroningszegels Nieuw Zeeland, 

Cooks Isl., Niue, Western 
Samoa, Tokelau, 12 stuks ... ƒ 4,35 

Alle kroningszegeis van Eng. 
Kol. en Domin. voorradig. 
Hongarije, 7 stuks, Sanatorium 

Nieuw ƒ 2,05 
Zweden, sportserie, 6 st., nieuw ƒ 2,45 
Zwitserland, Pro Patria 1953, 

5 st f 195 
Pakket iÖÓÖNederl. én Overz'. 

Geb., pracht samenstelling ... ƒ 70,— 
Pakket 500 versch. Bulgarije ƒ 30,— 
Pakket 350 Litauen ƒ 75,— 

Heeft U bij mij nog nooit een zending 
aangevraagd ? Zo neen, dan spoedig doen! 

MIJN 
PRIJZEN ; ? 

Nederland en O.G. 50 k 60%, 
catalogus Handelaren 1953. 
Europa (alle landen die U 
wenst) 40 ä 55% Yvert 1953. 
Ook Eng. en Fr. koloniën op 
dezelfde basis. 

Postzegelhandel H. V A N L I E S H O U T 
Hurksestraat 86 - HELMOND - Giro 325951 

1 l iAl irDElürPAKKETTKIür 1 
100 Polen 
50 Portugal 

100 — 
25 San Marino 
50 — 

100 Scandinavië 
200 — 
5 0 0 -
50 Slowakije 
50 Turkije 

100 — 
25 Vaticaan 
50V.S . Am. 

100 Gel.heidsz. 
25 IJsland 
50 — 

100 — 
100 Zweden 
200 — 
300 — 

Alle verschillende | 
1,75 100 Zwitserlan d 2,25 Ned.-Indië— 1 

2:75 f ' ' ' ^ r f T ; ''""""' 
0.75 500 Nederland 1,— 2OO tO,— 

"° im~ 3,50 ^ 0 0 -
">50 l?^~ 0 90 600 — 

■>'— 300 17,50 
, 5 ' Curacao & Suriname 
°  25 2 

! » '  50 5 , 
30,— 100 12,50 

1,40 Nederl . «c Overz. 150 30,— 1 
2,75 Gewesten 
1,40 100 
1,— 200 
5,— 300 
1,75 400 
5,25 500 

12,50 600 
2,25 700 
5,— 800 

15,— 1000 
Het port is 

200 47,50 
1,— WereldCollecties 
3,50 200 1,25 
7,50 300 2,— 

12,— 500 3,— 
17,50 1000 4,50 
22,50 2000 11,— 
32,50 3000 30,— 
45,— 5000 40,— 
65,— 10000 ' 125,— 

extra. 
J. MEBUS POSTZEGELHANDEL 

1 Telefoon 37767 
Huidenstraat 13 

Gevestigd 
Amsterdam 1 

1915  Postgiro 33045 | 

r Inkoop tegen hoge pr^xen ! 

WATERSNOOD SERIES 
Nieuw Guinea eng. ƒ 1,35, Ned. Antillen ong. ƒ 1,—, Suriname 

one. ƒ 1,60, Tentoonstelling 1952 ong. ƒ 2,—. 
25 GLD KONIJNENBURG INDIË ONGEBR. POST-

FRIS ZONDER PLAKKER ƒ120,— 
INDONESIA HARTZ, WILHELMINA 10 GLD, 

25 GLD ongebr 24,— 
INDONESIA HARTZ, WILHELMINA 10 GLD, 

25 GLD ong. met opdruk Indonesia 20,— 
R.I.S. OPDRUK ongebr. op de 2, 3, 5, 10, 25 rupiah 

schaars 22,50 
SUKARNO ongebr. de 2, 3, 5, 10, 25 rupiah 18,50 
Gekleurde porten compl ,, 2,75 
Aan bemiddelaars van verzamelingen en partijen postzegels 

betaal ik lOVf van de aankoopsom. 
Richt uw brieven aan 

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

ï f l ^ D K R I i A i l i r B (Prima kwaliteit) 
Kinderzegels in roltanding 

R 71/101 totaal 8 series gebr ƒ 19,— 
idem totaal 8 series ongebr „ 30,50 
idem in paren gebr „ 41,50 
idem Jn paren ongebr , 66,75 
idem in blokken gebr „ 91,— 
idem in blokken ongebr ,, 147,— 

Betaling met bestelling. 
Te koop gevr. Series Ned. & O.G. Aanbiedingen met prijs 
worden p.c. beantwoord. Junior-Gat. 1953 Ned. & O.G. ƒ 1,35 
fr. per post. 

Nederl. Postzegelhandel A. M, I\. v. d. Broeke 
N.Z. Voorburgwal 316 - AMSTERDAM-C. - Postgiro 165298 

1 
A. Kilo's Nederland . 
B. MassawEiar; vooral ook de goedkoopste i 

soorten 1 
C. Kinderseries e.d. óók losse waarden 
D. Zeehelden, Gelegenheid 1 
F. Partijen Buitenland; gesorteerd. 
Aanbiedingen met prijsopgaaf verzocht! 1 

M. J. A. VAN DER HAAGEN . 
I Van Lennepweg 67 — Den Haag — Tel. 550454 I 
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1 HONGARIJE-zegels na 1945 
(vervolg 

no . 
968/70 
971/75 
976/78 
979/81 
982/85 
986/89 
990/91 
992/94 
995/96 
997/01 

1002/04 
1005/12 
1013/16 
1017/19 
1020 
1021/23 
1024/28 
1029/30 
1031/33 
1034/39 
1040/42 
1 Mei 
Olympiade 
Gebouwen 
Spoorweg 
Mijnwerkers 
Kossuth 
Leger 
7 November 
Congres 
Metro 
Stalingrad 
Dieren 
Snataoria 

op advertentie in ' t 
ongebr. gebr. 

ƒ 0,80 ƒ0,45 
2,— 
0,80 
0,80 
0,80 
0,55 
0,65 
0,80 
0,65 
1,40 
1,40 
5,80 
0,60 
2,75 
0,40 
0,80 
2,25 
0,65 
1.40 
1,65 
1,40 

3 waarden 0,80 
6 „ 2,40 
6 „ 0,95 
2 
2 
3 
6 
3 
2 
2 
2 

10 
7 

1 Stalin, Rouw 1 
1 . M e i - M a n 

Co 
1/8 

2 

0,65 
0,65 
0,80 
1,60 
0.80 
0,65 
0,65 
0,40 
3,20 
2.— 
0,25 
0,65 

is Postaux 

1 Honeari ie album 
Idem 

10,— 

1,35 
0,55 
0,60 
0,50 
0,40 
0,45 
0,45 
0,45 
0,80 
1,10 
1,— 
0,40 
2,50 
0,20 
0,45 
1,20 
0,40 
0,80 
1,— 
0,80 
0,50 
1,70 
0,25 
0,45 
0,45 
0,50 
1,— 
0,50 
0,40 
0,40 
0,25 
2,— 
1,25 
0,10 
0,40 

10,— 
schroefband. alie 

, 

(Yvert 
Mei-nummer, blz 

no. 

58/65 
66/69 
70/79 
80/89 
90 

on 

nos.) 
135) 

gebr. gebr. 
Luchtpost 1 

ƒ 

90 ongetand 
91/92 
93 
94 
95 
96 
97/105 
106/110 
111/114 
115/117 
118 
119/129 

155/173 
174/181 
182/184 
185/196 

13 
14/15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26/28 
Stalin, 
bladen 

vanaf 1945 
Ook Uw mancolijsten 

4,50 ƒ 1 , — 
5,— 5,— 
1,50 1,50 
1,95 1,95 
0,90 0,60 
1,20 1,20 
1,35 1,15 
0,35 0,35 
0,80 0,60 
0,65 0,65 
0,40 0,25 
9,50 3,25 
2,— 1,25 
1,40 1,— 
1,50 0,90 
0,25 0,15 
4,— 2,50 

Portzegels 
7,— 7,— 
2,20 0,40 
0,10 0,10 
2,25 0,80 

Blokken 

bouwblok 
iranaf no. 
no. 653) 

verzorgt gaarne: 
P o s t z r t r e l h a n d e l .T. R E i S K 

1 H I L V E R S U M - Vaar tweg 

3,50 
13,50 
3,— 
2,80 
9,— 
9,— 
0,80 
1,30 

22,50 
1,75 
1,50 
4,50 
0,80 

1 ƒ 23,25 
. . ƒ 1 3 , -

25 - Telefoon 8428 - G i r o 350592 | 

B f E D E R I i A N D de O.G. 
Wij betalen goede prijzen voor: 
KINDER-» ZOMER- en GELEGENHEIDSZEGELS in complete 
series, gebruikt en ongebruikt, onverschillig welke hoeveelheid. 
MASSAWAAR» de allergewoonste soorten alleen gebundeld in 
pakjes van tOOj de betere soorten, zoals kinder-, zomer- en ge-
legenheidszegels, ook in kleinere hoeveelheden. 
KILO'S» zowel uitgezocht als onuitgezocht. 
Wij zijn geregelde afnemers van postzegels welke voor LIEF
DADIGE DOELEINDEN werden ingezameld. 

Vele verzamelaars hebben nog iets ïn boven
bedoelde geest liggen. Het komt de op
brengst zeer ten goede als de tegenwaarde, 
na overleg, in onze ZICHTZENDINGEN 
wordt besteed. Echter geen transacties onder 
ƒ 20,—. 

POSTZEGELHANDELVAN DUYN&VERHAGE 
BERKELSELAAN 92 b — ROTTERDAM — TELEFOON 48209 

^ 

K O O P J E S ! ! AUes ONgebruikt 
Ned. Indie 1938 — 50 it. MET watermerk (260) . . ƒ 60,— 

1941 — 5 Old. Konijnenburg (287) 82,50 
1874 — 5 et. PORT, prachtex. (1) .,120,— 

Curafao 1888 — iVi Gld. Koning (11) „ 29,50 
„ 1923 — complete serie Jubileum (75/81) . . „ 59,50 
„ 1934 — complete serie Herdenk. (104/20).. „ 64,50 

1929 — Luchtpost - gekeurd (1/3) 40,— 
Suriname 1873 — 2'/Ï Gld. Koning (15) 32,50 

1923 — complete serie Jubileum (104/10).. „ 64,50 
„ 1931 — complete serie DO.X. (8/14) 95,— 

BESTEL NOG HEDEN AAN: 

Postzegelhandel G. KEiSER & Z O O N N.V. 
Passage 2S-27, Den Haag, Giro 4262, Tel. I 1.24.38 

PROEVEN VAN NEDERLAND 
EN OVERZ. GEBIEDSDELEN 

(Nrs volgens proavenboek) 
NEDERLAND: 
1864. 5, 10 en 15 et, elk in drie kleuren op cartonpapier. 

Proevenboek nrs iia—13c. Complete serie / 65,— 
1867. 15 et no. 19 ,, 40,— 

20 et no. 2ob, bruin zonder pennestreek ,, 40,— 
50 et no. 22, goud m. pennestreek, hoekrandstuk ,, 75,— 

1868. 5 et grijsblauw, no. 31b ,, 20,— 
1869 5 et zwart no. 54 ,, 10,—■ 
1888. 22V2 et no. 70 a—u (21 st.) eompl. serie »1 300,— 
1907. Yi et de Ruyter, onget. in gekozen kleur, hoekr.st. ,, 125,— 
1913 jub. , 2Ï4 gld. gekozen kl. op beige papier, onget. ,, 30,— 

idem, rose op wit papier ,, 17,50 
1928. Olympiade, 3 et ongetand hoekrandstuk in de 

gekozen kleur, met watermerk ,, 85,— 
1884. Postbewijszegels nrs ia—1 compleet (12 stuks) ,, 200,— 
NEDERLANDSINDIë: 
1892. / 2,50 no 35, hangend haar, 18 kleuren compleet ,, 50,— 
1902. Y2 cent no. 36, 8 kleuren compleet ». 35o,— 

15 et no. 38, 14 verschillende kleuren ,, 150,— 
I en 2Ï4 gld. no's 39—40, gekozen kl., ongetand ,, 75,— 

1911. I en 2^^ gld. no's 50—51, op geprepareerd papier ,, 125,— 
1913. (noot 129a) Seheepstype, 25 et Konmgin naar links 

ziende, 15 kleuren compleet , 175,— 
Idem, Koningin n. rechts ziende, 20 kleuren epl. ,, 250,— 
Idem, idem, (4e serie) 29 kleuren compleet ,, 350,— 
Palmtype, 50 et no. 67, in 12 kleuren compleet 
inclusief de gekozen kleur ,, 300,— 
idem, I gld. no. 68, in 12 kleuren compleet incl. 
de gekozen kleur ,, 300,— 
idem, 2 ^ gld. in 12 kl. compl.,incl. gekozen kleur ,, 300,— 

1923. Jubileum, serie compleet met specimen ,, 65,— 
Jubileumserie ongetand in zwart op velletjes van 
7 X 7/4 em compleet ,, 350,— 

CURACAO: 
1872. 5 et in rood, de gekozen kletir, niet in het proeven

boek vermeld ,, 7,50 
1878. 2,50 gld. no. 7d, de gekozen kleur, ongetand . . . ,, 20,— 
SURINAME: 
1885. 2 cent, no. 9 a—d, 4 stuks compleet ,, 10,— 

isYi cent, no. 10 a—d, 4 stuks compleet ,, 15,— 
1888. 40 eent, no. 12 a—f, 6 stuks compleet ,, 30,— 

I gld., no. 13 a—i, 10 stuks compleet ,, 100,— 
1923. Jubileumserie, ongetand in zwart op velletjes van 

7 X 7 J4 cm compleet , 350,— 

DE DEVENTER POSTZEGELHANDEL 
( H . K. BERGHUIJS) 

Nieuwstraat 78  Deventer • Tel. 4018 • Giro 268434 
Voor proeven van Nederland en Overz. Gebiedsdelen hebben wij 
steeds interesse ! 

Van Welderenstraat 27  Xymegen  Tel. 24569 
Alle philatelistische benodigdheden. De zaak voor 
de Oost en ZuidNederlandse verzamelaar. 
V E I L E N Als U uw bezit wilt laten veilen, 

geven wy U gaarne gratis advies. 

Siyterü-wgnhandel J. W. JONKER 
Prinsengracht 598  telef. 30523  Amsterdam 

Ook goede wijn behoeft niet duur te zijn 
Advocaat p. fles ƒ 3,50 
Franse Landvijn „ „ 1,50 
"49 Petit Bourgogne , „ 2,85 

Vraagt onze wijn prijscourant 

Uw zegel« in uw album zonder plaltker door 

H A I T I » - Klemstroken 
Chemisch neutraal, 100 procent vochtwerend 
21 cm lang 9 versch. breedten 
Indien bij uw handelaar niet voorradig, proefzending 

-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 



SPECIALE AANBIEDING UITGIFTEN 
KON. ELISABETH 

Alles postfris 
AUSTRALIË: Kroningsserie 3 w. cpl ƒ 2,— 

Kon. Elisab. 1 w „ 0,25 
BARBADOS: „ „ 1 w 0,08 
CANADA: „ „ 5 w 0,90 

,, Kroningszegel 1 w 0,30 
CAYMAN Is!.: Kon. Elisab. 1 w 0,32 
GOLDCOAST: „ „ 1 w. 2»/! d „ 0,21 

„ „ 4 w „ 0,70 
TRINIDAD: „ „ 12 w 23,50 
KRONING Nw. Zeeland 5, Niue 2, Cook 2, Tokelau 1, 

W. Samoa 2 (12 w.) 4,50 

BIJ VERSCHIJNEN DIRECT LEVERBAAR DE 
NIEUWE UITGIFTEN KRONING en KON. ELISABETH 

BESTELT NU REEDS!! 

ZOJUIST UITGEKOMEN NIEUWTJES: 
BELGIË: 
DENEMARKEN: 
DUITSLAND: 

FRANKRIJK; 

ISRAËL:" 
ITALIË: 
JOEGOSLAVIË: 
LUXEMBURG: 
SURINAME: 
TSJ. SLOWAKIJE: 
VER. STATEN: 
ZWEDEN: 
ZWITSERLAND: 

Opdruk spoorzegel 1 w. . 
Watersnoodzegel 1 w 
R. Kruis 1 w 
Krijgsgevangenen 1 w 
50 jr. Duits Museum 1 w. . 
Von Liebig 1 w 
M. Planck 1 w 
R. Virchow 1 w 
W. V. Humboldt 1 w 
C. F. Schinkel 1 w 
Wielersport 3 w 
Haute Couture 1 w 
Gargantua (Rabelais) 1 w. . 
Bloem 110 Pr. 1 v 
Corelli 1 vr 
Autosportserie 4 w. .■. 
Serie 2 w 
Caraibische confer. 4 -w. ., 
Wielersport 1 w 
Louisiana Purchase 1 w 
Sportserie m. samenhangsels 
Bundesfeierserie 1953 

1,80 
0,35 
0,14 
0,14 
0,18 
0,36 
0,36 
0,18 
0,50 
0,30 
0.42 
0,50 
0,11 
0,65 
0,25 
3,45 
0,75 
1,15 
0,36 
0,18 
2,40 
2,— 

ALLES PRIMA KWALITEIT. ORDERS VANAF ƒ 10,— 
FRANCO HUIS. 

Vraagt eens VRIJBLIJVEND onze UITGEBREIDE ZICHT-
ZENDINGEN AANI 

EENS GEPROBEERD, STEEDS WEER BEGEERD!' 

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

Laat U W MAANDBLADEN INBINDEN door 

C. J. BLANKENZEE 
v.h. Kemper & Co., Boekbinderij en Persvergulderij 
Elandsgracht I I, Amsterdam Telefoon 3 3276 
Specual adre^ vooi al Uw philatelistisch en andei bindwerk! 

Te koop gevraagd tot nadere aankondiging 

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

ä f 1.75 per kilo 

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

Een 

X 77-92 
X 266-73 
X 328-31 

greep u 

ƒ 9 , -
2,25 
3 ,— 

X 457-59 onget. 1,50 
I 462-67 

473-75 
476-96 
504-8 
523-26 
536-40 
551-54 
621-27 
658-69 
741-48 
773-77 
783-99 

X 836-37 
Ook 

6,50 
2,25 
3,50 
3,— 
2,25 
3,25 
2,75 
1,50 
2,— 
1,75 
1,20 
9,— 
2,50 

it o n z e RUSLAND-voorraad 
X betekent postfris 

X 913-14 
X 915-16 

947-52 get. 
onget. 

X 960-63 onget 
X 974-76 
X 983-84 
X 991-95 

991-95 
X 1011-12 
X 1015-29 
X 1040-42 
X 1051-58 
X 1067-71 
X 1088-1104 
X 1144-49 
X 1214-17 

losse nummers leverbaar. 
P O S T Z E G E L H A N D E L 

2,— 
2,50 

of 
2,— 

. 3,50 
5,— 
2,— 
5,— 
2,75 
3 ,— 
5,50 
4,50 
3 ,— 
1,50 
6,50 
3,— 
2,25 

Vraag 

X 1295-1302 
X 1378-83 
X 1406-8 
X 1414-22 
X 1440-43 
X 1450-54 
X 1490-93 
X 1504-06 
X 1507-09 
X 1541-44 

1576-79 
1584-88 

X 1591-95 
VI. 33-37 
VI. 38-40 
VI . 60-66 

X VI. 72-80 
t zichtzending. 

3 ,— 
6,— 
2,40 
4,75 
2,50 
2,75 
2,75 
2,— 
2,50 
2,75 
3 ,— 
2,— 
2,75 
4,— 
4,— 
1,50 
2,75 

T I N E D E B U H R 
1 N.Z. Voorburgwal 347 - AMSTERDAM 
1 Tele foon 3 3 3 2 4 , n a 6 u u r 

- P o s t ö i r o 5 6 6 7 3 1 1 
38340 1 

POSTZEGELHANDEL te ROTTERDAM 
vraagt JONGSTE BEDIENDE (mnl.ofvr.) 

om in de Postzegelbranche te 
worden opgeleid, alsmede 
BEDIENDE 
welke reeds goed met de materie 
Postzegels vertrouwd is. 
* 
SALARIS NAAR BEKWAAMHEID 

Brieven onder No. P 044, Uitgeverij Planeta, Haarlem. 

TE KOOP AANGEBODEN VERZAMELING NEDERLAND 
EN OVERZ. GEWESTEN. 

Nederland 1852 is in *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. 

iiiiiMiiitiiiiiiiiiiitiiiniiiiiiiiiiiiiiMiniiiiiiiiiiiiiiiiMMMiiinniiiinminitMiiiMniiMniiiiiiiiiuiniMiiiiiiiiiiiiMniiiiiiiiiiiniM 

KLEINE ANNONCES 
De Phil. Ver. „Zuid-Limburg" 
vraagt voor haar rondzendverkeer 
BOEKJES MET GOEDE ZEGELS. 
Aanbiedingen aan Jef Theelen, 
Jekerweg 66, Maastricht. 

Afgeweekte BUITENLANDSE 
MASSAWAAR te koop gevr. tegen 
60 et. per 1000. In zakjes van 
100, 500 of 1000. Zendingen aan: 
W. Kabbedijk, Vermeerstr. 130, 
Den Haag. 

REËEL BOD GEVRAAGD Ned. 
en O.G. verz. en partij. Gat. '51 
resp. ƒ 980,— en ƒ 920,—. L. 
V. d. Berg, Mercuriusstraat 17, 
Treebeek. 

TE KOOP: Philipsradio en radio-
gramophoon. Radio evt. ruilen 
tegen goede postzegelverzameling. 
Brieven onder No. P 045, Uitg, 
Planeta. 

TE KOOP. Uitgebr. verzameling 
Nederland; vele waardevolle series, 
vliegstukken, etc. Zeldzame aan
bieding. Van Baasbank, Opwijck-
straat 14, Voorburg. 
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Prgs 35 et per mm, beta
ling na toezending factuur. 

Gevraagd als GELDBELEGGING: 
Massawaar Nederland en Overz. 
Geb.delen, kantoorpost en archief-
post. Aanb. uitsluitend schiftel. 
aan G. J. Schuitemaker, Laan v. 
Nieuw Oost-Indië 10, 's-Graven-
hage. 

TE KOOP GEVRAAGD gelegen-
heidszegels van Nederland, zowel 
losse waarden als series, gebruikt. 
B.v. Kind, Zomer, P.T.T.. Mijn
werker, enz. Aanbiedingen met 
prijs aan W. Brocx, Fred, van 
Pruisenweg 19, Eindhoven. 

JARENLANG T.B. PATIËNT in 
sanatorium zou gaarne voor werk 
en afleiding kopen kilowaar Ne
derland en Buitenland ^ ƒ 1,75 
per kg. Br. aan M. E. v. Dijk, 
„Heizicht", Utr.weg 266, Amers
foort. 



DENEDERLANDSCHE 
POSTZEGELYEILING 

Hoofdkantoor : Rokin 58 
AmsterdamC. Tel. 3026 1 

Regelmatig grote 
openbare veilingen 

JULI-VEILING 
Onze laatste veiling in dit seizoen wordt 
gehouden van 9 tot 11 Juli a.s. 
Op belangrijke inzendingen wordt gaar
ne voorschot verleend. 

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

JVaarom . . . . 
maken honderden verzamelaars gebruik 
van onze ZICHTZENDINGEN? 

Omdat.... 
deze zich in de loop van goed 20 jaar 
geheel aanpasten aan 
DE WENSEN DER VERZAMELAARS! 

Vele open vakjes ztjn dikwijls minder hinderiyk 
dan één zo'n enkel plekje, dat zich maar niet 
laat vullen. Zelfs Verzamelaars, die al zeer ver
gevorderd waren, betuigden, dat onze zichtboekjes 
vele van deze „bladvullers" opleverden. 
Over deze hoekjes schreef Dhr. v. B. te U. : 
„Daar de zendingen steeds weer een lust voor het oog zijn..." 
Ook Uw oog kan zich spoedig aan vele goede 
zegels verlustigen, als U ons nu even opgeeft, 
welke landen U verzamelt (opgeven s.v.p. pas
beginnend of vergevorderd). 

f 
^ c 

Uw Terzamcllng 
^ S zal er wel bij varen! ! ! 

^  POSTZEGELHANDEL 

m VANDUYN&VERMGE 
/ A\ ; BERKELSELAAN 92 b 

^ ^ < A ROTTERDAM 
■  ^ I ^ l ^ TELEFOON 48209 

Bijzondere Gelegenheidsaanbieding 
N E D E R L A N D 

Luchtpost 25 GId. Prachtex., zeer licht 
gestempeld, No. 13, f 15,60 

No. 
181 Postfr. 9 et. ƒ0,60 
184 „ 12'/i et. „ 2,— 
185 „ 12'/i et. „ 0,40 
193 „ 27«/« et. „ 1,— 
195 „ 35 et. „ 3,— 
Roltanding Postfr. z/w pr. ex. 
9 9 et. ƒ 0,30 gest. ƒ 0,20 

11 12VJ et. „ 0,40 „ „ 0,20 
13 20 et. „ 0,60 „ „ 0,30 
18 60 et. „ 1,40 „ „ 0,70 
19-22 4 St. „ 0,85 
23 6 ct. „ 0,45 
25 10 et. „ 0,45 
26 IS et. „ 1,25 
27 22V! et. „ 0,65 
30 35 et. „ 1,15 

Verzoeke 
Alle prima ex. 

Orders boven ƒ 10, 

Hendrik T.d.Loo' 

Indië. 
1847-54 Landmail stempel in 
blauw, hoogst zeldzaam ƒ 30,-
Tempelserie No. 383-388 cpl. 
5 St. 1-25 R ƒ4,70 

No. 134 30 et. ƒ 0,30 

„ 136 l'/j Gld. „ 2,90 
„ 137 2'/« Gld. „ 2,90 

Suriname. 
No. 177 

iVi Gld. ' f 5,-0 f 4,20 
No. 178 

2'/i Gld. ƒ 5,50 ƒ 4,20 

mancoiijst. 
Kasse bij order. 

— franco aangetekend. 

8 Postzegelhandel 
Tel. 112?44, Giro 24392, Heeren gracht 8a, Den Haag, voorheen 
Nieuwstr. 26 en N. Blaak 93, 
Zoonen en Nederl. Handel Mij 

Rotterdam. Bankiers R. Mees & 

Alvorens massagoed van Nederland en 
Koloniën en kilowaar van Nederland te 
verkopen, raadpleegt U mvj, ik ben altijd 
koper tegen de allerhoogste prtjzen. 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 iriT 
Albreclit Dttrerstr. 4, Amstvrdam-Z. - Telet. 713489 


