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Verschijnt de vijftiende van iedere maand 

]De JKaniJnenburgsegels vawB JVederland 
door Ir H. J. W. Reus met medewerking van F. A. van Dongen 

(Vervolg) 

Papier, verf en gom. 
A. Papier. 

Principieel onderscheid moeten we maken tussen het 
papier, dat gebruikt wordt voor zegels, die in koper
diepdruk worden vervaardigd en die, welke in plaat-
druk worden uitgevoerd. 

De Konijnenburgzegels, van 5 t/m 60 cent, waarvoor 
de koperdiepdruk is toegepast, zijn gedrukt op papier 
met cirkeltjes-watermerk, waarbij de cirkels in hori
zontale rijen ten opzichte van de zegelbeelden staan. De 
zegels zijn, zowel voor als na de oorlog, zij het met een 
enkele uitzondering, gedrukt op papier met een vier
kante metergewicht van 70 g. Deze uitzondering wordt 
gevormd door een oplaag, of althans gedeelte daarvan 
van de 15 cent en van de 25 cent, in 1946/'47 gedrukt 
op papier van 80 g/m''. Dit papier was een restant van 
een partij met afwijkende samenstelling, die in 1940 
voor bepaalde proefnemingen was gebruikt. Het ver
schil in dikte is reeds op het gevoel te constateren, zo
wel bij gebruikte als bij ongebruikte exemplaren. Phi
latelisten maken wel onderscheid tussen het papier dat 
voor de oorlog en na de oorlog gebruikt is. Het lijkt 
of het vooroorlogse papier wat zachter is. Men kan dit 
het gemakkelijkst aantonen bij gebruikte zegels. Wan
neer men deze door en door nat maakt en ze daarna 
omgekeerd op — liefst zwart — vloeipapier legt, blijkt 
het papier van 1940 minder transparant, minder com
pact, poreuzer te zijn. Het papier van de zegels na 1945 
ziet er iets minder wit en meer transparant uit, soms 
heeft het — in natte toestand — een „mottig" uiterlijk. 
Deze transparantheid, die verhoogd wordt door de 
compactheid te verhogen en door zekere bestanddelen, 
zoals de vulstof, te wijzigen, is natuurlijk niet in de 
eerste plaats van belang voor het drukken: wel de 
zachtheid, waaronder men kan verstaan: de soepel
heid, het zacht en glad aanvoelen en de samendruk
baarheid. 

Wanneer men de zegels na natmaken laat opdrogen 
ziet men, dat de vooroorlogse in het algemeen beter 
vlak blijven dan de na-oorlogse, terwijl de laatste dan 
tevens harder aanvoelen. 

Het bovenstaande is voor de zegels na 1945 gedrukt 
echter geen regel zonder uitzonderingen. Het is echter 
wel zo, dat „hardere" meer doorschijnende zegels van 
na 1945 dateren. 

Wat noch voor het drukken, noch voor het gebruiks-
doel van belang is (als bijv. sterkte), doch vanuit phi
latelistisch oogpunt interessant is, is het gedrag in 
u-viol. licht. In u-viol. licht bekeken zijn.er nl. aller
lei verschillen te zien. 

De zegels van 1940 zijn — behalve die van TVz cent — 
gedrukt op een papier, dat in u-viol. licht melkwit lijkt. 
De 7% cents zegels van 1940 zijn echter gedrukt op 
papier, dat in u-viol. licht een grauw uiterlijk vertoont. 

Van de zegels gedrukt na 1945 licht het papier van de 
20 cent, etsingnummer II )̂ van de oplaag, die op 1 Oct. 
1946 aan de controle werd afgeleverd, sterk licht vio
let op. 

Het is hier misschien de plaats er op te wijzen, dat 
men dergelijke luminescerende stoffen wel eens aan 
het papier toevoegt, om het in daglicht helderder te 
doen schijnen. Een groot deel van dit luminescerend 
vermogen gaat echter verloren door belichting met zon
licht. 

Verder vinden we een papiersoort, die in u-viol. 
licht bijna onzichtbaar is, er als perkamentpapier uit
ziet. Op dit papier zijn gedrukt de: 

5 et. L/R III, L/R IV, L/R V, L/R VII en L/R VIII 
(de laatste van 25/4/'46). 

10 et. L/R I, L/R II. 
121/2 et. (oplaag van 7/l/'46). 
15 et. I, IL 
20 et. I, II (oplaag van 4/47*46). 
50 et. I (oplaag van 18/l/'46). 
60 et. II. 
Voorts is er een papier gebruikt, dat in u-viol. licht 

een grauwachtige rose tint aanneemt. 
Hierop zijn gedrukt de 
5 et. L/R VIII (oplaag van 27/9/'46). 
71/2 et. L/R XIV en L/R XV. 
60 et. I. 
Deze opgaaf maakt geen aanspraak op volledigheid. 

Ze heeft betrekking op het materiaal, dat binnen mijn 
bereik was. Het is daarom mogelijk, dat althans gedeel
ten van andere oplagen, ook nog op één der genoemde 
papiersoorten zijn gedrukt. 

^) Zie voor de oplagen, etsingnummers en afleve
ringsdata de tabellen onder D: De oplagen. 
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Er is even dieper op deze waarnemingen ingegaan 
om duidelijk te maken, dat niet zonder meer van voor
oorlogs en na-oorlogs papier gesproken kan worden. 
Ik heb dit speciaal uiteengezet voor diegenen, die niet 
over een u-viol. lamp beschikken en moeten afgaan 
op wat anderen hun mededelen. 

Tenslotte maken wij er nog op attent, dat de kleur 
van het papier soms iets witter, soms iets geliger 
schijnt te zijn. Afgezien van de vrijwel altijd optreden
de geelkleuring van oorspronkelijk wit papier, wanneer 
dit aan het licht is blootgesteld, schijnt dikwijls de gom 
door en geeft dan het papier een gelig aanschijn. 

De Konijnenburgzegels, van 1 t/m 10 gulden, waar
voor de plaatdruk is toegepast, zijn gedrukt op papier 
zonder watermerk van 80 g/m^. De zegels zijn alle eerst 
na 1945 verschenen en het aantal oplagen is zeer ge
ring geweest. Het papier van deze zegels voelt echter 
ook hard aan. 

In u-viol. licht zagen we, dat alleen het papier van 
de 1 gulden plaatnummers 1 en 2 van de oplaag, die 
op 5/2/'46 aan de Controle werd afgeleverd, sterk licht-
violet luminesceert. 

Het papier van de andere waarden en oplagen le
verde niets bijzonders op. 

B. Verf. 
Aangezien er in 1940 van alle „cents"-waarden, be

halve van de 7% cent, slechts één oplaag is gedrukt, 
is er geen sprake van kleurverschillen. 

Na de oorlog zijn er voor iedere waarde verschillende 
oplagen gedrukt, waarmee dus de theoretische moge
lijkheid voor kleurverschillen geschapen was en de 
hieruit voortvloeiende vraag is, hoe het hier nu mee 
in de praktijk staat. 

Bij de beoordeling van waargenomen kleurverschil
len moeten we ons de vraag stellen of we deze als zo
danig mogen aanmerken. Wanneer bijv. gedurende het 
drukken de verf wat aandikt door het verdampen van 
vluchtige bestanddelen, zal er langzamerhand wat 
meer pigment op het papier komen en zal het wit van 
het papier minder sterk doorschijnen. Een plotselinge 
overgang in omgekeerde richting is bijv. denkbaar, 
wanneer iets meer verdunner wordt toegevoegd. Ook 
andere technische oorzaken kunnen onvermijdelijk 
enige speling in de druk veroorzaken. Hoewel de ze
gels „er anders uit zullen zien", meen ik toch, dat hier 
van kleurverschillen niet gesproken mag worden. 

Anders wordt het wanneer de grondstoffen voor de 
verf of de mengverhouding opzettelijk gewijzigd wor
den, of wanneer men niet meer over dezelfde grond
stoffen als voorheen kan beschikken. 

Er is geen reden om aan te nemen, dat men na de 
oorlog de tint der zegels heeft willen wijzigen. Tint-
verschillen, die op het oog waargenomen worden, moe
ten dus welhaast aan een der bovengenoemde oorzaken 
worden toegeschreven. 

We zouden de zaak ook zo kunnen stellen: na de oor
log wilde men de kleuren handhaven, bij eerste be
schouwing is men hierin geslaagd, doch bij nadere be
schouwing zijn verschillen te zien. 

Bij de 5 et. is het vooroorlogse groen iets geler en 
warmer dan het na-oorlogse, dat iets blauwer en kou
der is. 

Bij de 12% et. is het na-oorlogse blauw iets meer 
staalachtig, harder en kouder. 

Bij de 30 et. is de vooroorlogse kleur iets geler, iets 
warmer dan de na-oorlogse kleur. Deze laatste kunnen 
we misschien het beste met iets meer bronsachtig ken
merken, speciaal wat betreft de oplaag van 17/5/'46. 

Bij de 40 et. is het vooroorlogse groen iets geler en 
warmer dan het na-oorlogse, dat iets blauwer en kou
der is. Het verschil tussen de tinten is bij de 40 et. gro
ter dan bij de 5 et. 

De hierboven genoemde tintsverschillen zal men 
waarnemen wanneer men de z^egels van voor en na de 
oorlog naast elkaar legt. Het is echter veelal ondoenlijk, 
om zonder vergelijkingsmateriaal aan de tint alleen 
uit te maken of een zegel vooroorlogs dan wel na-oor
logs is. 

De na de oorlog gedrukte oplagen verschillen soms 
onderling ook van tint. De eerste oplaag van de 50 cenf 
van 18/l/'46 heeft een glanzende verflaag, die van de 
tweede oplaag (ook etsingnummer I) van 4/3/'47 heeft 
een doffe verflaag. 

De laatste oplaag van de 60 cent van 20/l/'47 is dof 
en veel „zwarter" dan de eerste oplaag van 18/l/'46, 
die glanzend en meer donkerviolet is. 

Beter dan met het blote oog zijn de kleurverschil
len in u-viol. licht te zien. Het is zelfs zo, dat het zeer 
slecht doenlijk is de waargenomen verschillen te om
schrijven, hoewel ze toch zeer duidelijk zijn. Men hoede 
er zich echter voor, speciaal bij de 10 cent, afgeweekte 
gebruikte exemplaren in u-viol. licht te bekijken. Bij 
het afweken is de roodviolette verf nl. niet geheel wa
terbestendig en kleurt ook de massa van het papier, 
wat de waarneming bemoeilijkt. 

Men is natuurlijk vrij te verzamelen wat men wil, 
maar naar mijn mening kan men. of wel enkele afwij
kende tinten verzamelen als voorbeeld van de moei
lijkheden, die er blijkbaar geweest zijn om een con
stante tint aan te houden, of wel de zegels met velrand 
met etsingnummer + knipteken verzamelen, om zo
doende een compleet overzicht te krijgen van wat er 
gedrukt is. 

C. Gom. 
De vellen wasirop de „cents"-waarden zijn gedrukt, 

zijn gegomd met een gom waarvan gelatine en dextrine 
de hoofdbestanddelen uitmaken. Het schijnt, dat de 
verhouding dezer bestanddelen voor en na de oorlog 
niet dezelfde is geweest; dit te oordelen naar de moeite 
die het kost de zegels gomvrij te wassen, en misschien 
ook aan de hoeveelheid vocht die ze opnemen wanneer 
ze voor het opplakken op de tong bevochtigd worden. 

Ik meen echter, dat het hier geen na-oorlogs ver
schijnsel betreft, doch meer een welbewuste poging 
om de zegels gemakkelijker te laten houden bij het op
plakken. Men moet nl. wel bedenken, dat de zegels 
onder allerlei omstandigheden worden bevochtigd en 
afgelikt en dat ze daarna nog evenzeer moeten hechten 
op harde bankpost- of casing-enveloppen, als op sterk 
opzuigend papier. 

Er is wel eens beweerd, dat de na-oorlogse zegels in 
ongebruikte staat naar houtlijm zouden ruiken. Er kan 
hier echter ten stelligste verzekerd worden, dat er nooit 
houtlijm gebruikt is en dat de gelatine die gebruikt is, 
gezuiverd was en dus ook geen lijmlucht kon versprei
den. Men bedenke bovendien, dat wanneer men aan 
een zegel ruikt, men een combinatie van de geuren 
van papier, verf en lijm zal waarnemen. De zegels der 
guldenswaarden zijn gedrukt op plaatdrukpapier, dat 
met Arabische gom gegomd was. 

D. De oplagen. 
Thans laten we per waarde in chronologische volg

orde een opgave van de oplagen volgen. We hebben 
het al dan niet doorlopen van het perforaat in de vel-
randen aangegeven met drie letters in de volgorde: 
boven, onder/ links, rechts. De drie letters zijn d, wan
neer het perforaat door de gehele rand doorloopt, g 
wanneer er in 't geheel geen perforatiegaatjes in de 
velrand aanwezig zijn en e wanneer er één perfora
tiegaatje in de velrand is; zulks ter vervanging van de 
oude aanduidingen gl, gv, no, nb, waarvan velen de 
betekenis niet meer kennen en die tegenwoordig niet 
alle perforaten meer dekken. 
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10 cent. 

Datum 
aflevering 

X7/2/40 

« 

2/7/45 

i ' / i 2 / 4 5 

25/4/46 

27/9/46 

10/3/47 

Knip 

geen') 

5 
5 

geen' 
5 
S 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
3 

6 
6 

3 
3 
3 
3 

11 
I I 

4 

7 

SS 
§1 

A 

— 
— 



— 

Etsing 
no . 

I 
3 
3 
4 
5 

R 5 
6 

L/R 7 
L/R 8 
L R 9 
L/R 10 
L/R I I 
L/R 12 
R 1 2 

L/R 13 
L 1 3 

L / R I 
L/R I I 

L/R I I I 
L/R IV 
L/R V 
L / R V I 

L/R VII 
L/R V I I I 

L/R VII I 

L/R 9 

Perforaat 

e d d g 
e d d g 
e d d g 

') e d d g » ) 
d e g d " ) 
d e g d 
d e g d 
d e g d 
d e g d 
d e g d 
d e g d 
d e g d 
e d d g 
e d d g 
d e g d 

e d d g 
e d d g 

e d d g 
e d d g 
e d d g 
e d d g 

e d d g 
e d d g 

e d d g 

e d d g 

Opmerkingen 

Oplaag A heeft dubbele rand
lijnen en de oplaaglet ter 
boven ieder der l o zegels 
der bovenste rij en onder 
ieder der 10 zegels der on
derste rij. 

' ) De vellen met etsingnum
mers 12346 zijn in ro ta 
t iedruk gedrukt en hebben 
geen knipteken. 

•) Waarschijnlijk e d d g ; 
komt echter ook voor zonder 
gat in de bovenvelrand. 

') L/R 3 komt voor zonder gat 
in de bovenvelrand. 

Datum 
aflevering 

17/2/40 

20/2/46 

4/4/46 

2/10/46 

21/12/46 

5/2/47 

Knip 

2 

4 

5 

ZI 

16 

6 

II 
A 



~ 

— 

— 

Ets ing 
n o . 

L / R i 
R i 

L / R a 
L 2 

L / R I 

L / R I I 

L / R U 
L/R I I I 
L/R IV 

L/R 5 
L/R 6 

L/R 6 
L/R 7 
L/R 8 

Perforaat 

e d d g 
d e g d 
d e g d 
e d d g 

e d d g 

e d d g 

e d d g 
e d d g 
e d d g 

e d d g 
e d d g 

e d d g 
e d d g 
e d d g 

Opmerkingen 

Oplaag A heeft dubbele rand
lijnen en de oplaagletter bo
ven ieder der 10 zegels der 
bovenste rij en onder ieder 
der 10 zegels der onderste rij. 

■ 

\ 

1214 cent. 

Datum 
aflevering 

17/2/40 

29/8/45 

7/1/46 

22/7/46 

Knip 

I 

6 

2 

13 

Sä 
a « 
0 

A 

Etsing 
n o . 

L / R l 
R i 

I 

II 

II 

Perforaat 

d e g d 
e d d g 

e d d g 

e d d g 

e d d g 

Opmerkingen 

Oplaag A heeft dubbele rand
lijnen en de oplaagletter bo
ven ieder der 10 zegels der 
bovenste en onder ieder der 
10 zegels der onderste r i j . 

D a t u m 
aflevering 

19/2/46 

8/3/47 

Knip 

15 

13 

!s 
§s 

^ 

Etsing 
n o . 

I 
L/R 2 

L/R 3 

* 
Perforaat 

e d d g 
e d d g 

e d d g 

Opmerkingen 

Etsing I 
is gedrukt in dubbel
vellen de L en R zijn verge
ten. Er is echter een gering 
verschil tussen de i boven 
het linkervel eo die boven 
het rechtervel. 

15 cent. 

Datum 
aflevering 

21/2/40 

17/8/40 

29/6/45 

15/10/45 

I1/3/46 

6/9/46 

Knip 

3 

5 

2 

5 

7 

z 

^.P. 
§S 

A 

B 

' 

1 

Ets ing 
n o . 

L/R I 

L / R a 
L/R 3 

I 
II 
I I I 
IV 

VI 
L/R VII 
L/R V 
L/R V I I I 
L/R IX 

L / R X 
L/R X I 
L/R X I I 
L/R X I I I 

L/K X I V 
L/R XV 
L/R XVI 
L/R XVII 

'/j c e n t . 

Perforaat 

d e g d 
e d d g 

d e g d 
e d d g 

e d d g 
e d d g 
e d d g 
e d d g 

e d d g 
e d d g 
e d d g 
e d d g 
e d d g 

e d d g 
e d d g 
e d d g 
e d d g 

e d d g 
e d d g 
e d d g 
e d d g 

Opmerkingen 

Oplagen A en B hebben dub
bele randlijnen en de op
laagletter boven ieder der 
10 zegels der bovenste rij en 
onder ieder der 10 zegels der 
onderste r i j . 

Datum 
aflevering 

11/3/40 

15/2/46 

17/4/46 

18/12/46 

Datum 
aflevering 

27/2/46 

9/4/47 

26/1/49 

Knip 

4 

7 

a 

13 

S i . 

"o. aj 
0 

A 

— 

» 

Knip 

16 

6 

6 

Is 
— 

— 

Etsing 
n o . 

I 

I 

II 

II 

1 

Etsing 
no . 

I 

I 

I 

Perforaat 

d e g d 

e d d g 

e d d g 

e d d g 

r'/2 c e n t . 

Perforaat 

e d d g 

e d d g 

e d d g 

Opmerkingen 

Oplaag A beeft dubbele rand
lijnen en de oplaagletter bo
van ieder der 10 zegels der 
bovenste rij en onder ieder 
der 10 zegels der onderste r i j , 

Oplaag 18/12/46 is gedrukt op 
80 g papier . 

Opmerkingen 

20 cent 

Datum 
aflevering 

13/3/40 

18/2/46 

4/4/46 

1/10/46 

29/Z1/46 

23/12/46 

Knip 

9 

17 

0 

A 

Etsing 
n o . 

Z 

I 

I I 

II 

3 

3 

Perforaat 

d e g d 

e d d g 

e d d g 

e d d g 

e d d g 

e d d g 

Opmerkmgen 

Oplaag A heeft dubbele rand
Uj^en en de oplaagletter bo
ven ieder der zo zegels der 
bovenst rij en onder ieder 
der zo zegels der onderste r ( j . 

« 
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221/2 cent. gulden. 

Datum 
aflevering 

11/3/40 

5/10/45 

1/3/46 

9/7/46 

Knip 

10 

I I 

12 

15 

SS? 
§1 

A 

— 
— 

Ets ing 
no . 

2 

I 

I 

I I 

Perforaat 

d e g d 

e d d g 

e d d g 

e d d g 

Opmerkingen 

Oplaag A heeft dubbele rand-
lijnen en de oplaagletter bo
ven ieder der lo zegels der 
bovenste en onder ieder der 
10 zegels der onderste r i j . 

Etsingsnummer i van oplaag 
A is met verschenen, de 
etsing werd afgekeurd. 

25 cent. 

D a t u m 
aflevering 

6/3/40 

»5/6/45 

19/10/45 

22/5/46 

8/1/47 

Knip 

4 

12 

14 

7 

A 

-
— 

Etsing 
no . 

X 

I 

I 

I I 

I I I 

Perforaat 

e d d g 
d e g d 
e d d g 

e d d g 

e d d g 

e d d g 

Opmerkingen 

Oplaag A heeft dubbele rand-
lijnen en de oplaagletter bo
ven ieder der lo zegels der 
bovenste rij en onder ieder 
der 10 zegels der onderste 

Oplaag 8/1/47 IS gedrukt op 
80 g papier . 

30 cent. 

Datum 
aflevering 

8/3/40 

s1/2/46 

17/5/46 

Knip 

12 

x8 

17 

A 

Ets ing 
no . 

I 

I 

I I 

Perforaat 

e d d g 
d e g d 
e d d g 

e d d g 

Opmerkingen 

Oplaag A heeft dubbele rand-
lijnen en de op laag letter bo
ven ieder der l o zegels der 
bovenste rij en onder ieder 
der 10 zegels der onderste r i j . 

Da tum 
aflevering 

8/3/40 

21/9/45 

12/4/4« 
22/7/46 

4/3/47 

Knip 

8 

xo 

13 
17 

14 

«Si 

A 

Etsing 
no . 

X 

I 

I I 
I I 

I I 

Perforaat 

e d d g 
d e g d 
e d d g 

e d d g 
e d d g 

e d d g 

Opmerkingen 

Oplaag A heeft dubbele rand-
hjnen en de oplaagletter bo
ven ieder der lo zegels der 
bovenste rij en onder ieder 
der lozegelsderonders te r i j . 

Da tum 
aflevering 

18/1/46 

4/3/47 

26/1/49 

Knip 

X 

17 

17 

-

50 c e n t . 

Etsing 
no . 

I 

I 

I 

Perforaat 

e d d g 

e d d g 

e d d g 

Opmerkingen 

Da tum 
aflevering 

18/X/46 

17/7/46 

20/1/47 

26/1/49 

Knip 

5 

x8 

2 

' 

bC . 

-

— 
— 
— 

60 cent . 

Etsing 
n o . 

. I 
II 

I I I 

4 

* 

Perforaat 

e d d g 
e d d g 

e d d g 

e d d g 

e d d g 

Opmerkingen 

Datum 
aflevering 

5/2/46 

17/5/46 

J i / i i / 4 6 

6/1/47 

28/3/47 

22/12/47 

17/3/48 

12/11/48 

27/12/48 

Knip 

6 

9 

10 

3 

I 

13 

15 

14 

16 

Plaat 
no. 

I 
2 

2 

2 

2 

3 

3 
4 

4 

4 

4 

Perforaat 

d g d e 
d g d e 

d g d e 

d g d e 

d g d e 

d g d e 

d g d e 
d g d e 

d g d e 

d g d e 

d g d e 

Opmerkingen 

Dubbele randlijnen, soms slechts ge
deeltelijk afgedrukt. 

Guldenswaarden zijn op 80 g papier 
gedrukt . 

• 

2,50 gulden. 

Datum 
aflevering 

26/2/46 

28/12/48 

8/4/49 

Knip 

13 

17 

9 

P laa t 
n o . 

X 

I 

X 

Perforaat 

d g d e 1 

d g d e 1 

d g d e 4 

Opmerkingen 

Dubbele randlijnen, soms slechts ge
deeltelijk afgedrukt. 

5 gulden. 

Datum 
aflevering 

18/3/46 

27/12/48 

8/4/49 

Knip 

18 

18«) 

xo 

P laa t 
no . 

x 

X 

X 

Perforaat 
* 

d g d e 1 

d g d e ; 

igde l 

Opmerkingen 

Dubbele randlijnen, soms slechts ge
deeltelijk afgedrukt. 

') Niet geheel zeker da t weer knip 18 
is gebruikt . Was niet na te gaan. 

Datum 
aflevering 

16/5/46 

Knip 

H 

P l a a t 
no . 

I 

10 g u l d e n . 

Perforaat 

d g d e i 

Opmerkingen 

Dubbele randlijnen, soms slechts ge-
deelteh|k afgedrukt. 

Om volledig te zijn vermelden we de oplaag van de 5 et voor de rollen 
voor automaten op 18/3/40 en de oplagen van de 5 et voor boekjes op 
6/3/40 en 8/1/46, alsmede de oplaag van de 714 et voor boekjes op 9/1/46. 

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

Vraag daarom U winkelier: 

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

Prijs f I,— per pakje 
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NEDERLAND 

ZOMERZEGELS 1953. 
Ter aanvulling van het reeds omtrent deze zegels 

gemelde in ons Aprilnummer op blz. 85, kunnen wij 
thans nog mededelen, dat voor zover ons is kunnen 
blijken, de volgende perforaties en kniptekens zijn ge
bruikt: 

2 + 2 c. knip 7 
5 + 3 c. „ 8 
6 + 4 c. „ 9 

10 + 5 c. „ 10 
20 + 5 c. „ U 

boven dl 
„ dl 
„ dl 
„ dl 
„ dl 

perforatie 
onder 1 

„ zg 
., zg 
„ 1 
„ 1 

links dl 
„ dl 
„ dl 
„ dl 
„ dl 

rechts zg 
„ zg 
,. zg 
„ zg 
„ zg 

Hierbij betekent dl: doorlopend geperforeerd 
zg: zonder perforatiegaatjes 

1: met 1 perforatiegaatje. 
Voor de nummers der kniptekens: zie Maandblad 

Juli 1951, blz. 136. 

NIEUWE FRANKEERZEGEL. 
In verband met de op 1 Juli jl. in werking getreden 

gewijzigde posttarieven werd een nieuwe frankeer-
zegels van 7 cent in gebruik gesteld. Dit zegel is in het 
gebruikelijke cijfer.type Van Krimpen. 

KOERSERENDE ƒ5,— KONINGIN JULIANA. 
Van de beide platen van bovengenoemde zegel, 

waaromtrent wij in het Juninummer op blz. 147 op
merkten, dat deze uit 2 typen bestaan (waarvaa wij 
enige verschillen opsomden), kunnen wij thans een ver
grote afbeelding geven, zodat de type-verschillen dui
delijk zijn waar te nemen. 

> • • • • • • • • • • • • • • 

^ 

i w » w » ' W » ' i p « 

• • • • • • • • • • • • • * < 

FRANKEERZEGELS INTERNATIONALE 
HOF VAN JUSTITIE. 

Een persbericht van de P.T.T. meldt ons: 
Binnenkort zal de serie frankeerzegels, bestemd voor 

de frankering van correspondentie uitgaande van het 
Internationale Hof van Justitie te 's-Gravenhage wor
den aangevuld met zegels van 3, 5, 7 en 15 et. 

Op de zegels van 3, 5 en 7 et. komt de afbeelding 
voor van het Vredespaleis. Het zegel van 15 et. draagt 
de beeltenis van H.M. de Koningin. 

Het bestaande zegel van 6 et. met de beeltenis 
van H.M. de Koningin zal worden vervangen door een 
zegel van dezelfde waarde met de afbeelding van het 
Vredespaleis. 

De zegels van 4 en 12 et. zullen met ingang van een 
nader te bepalen datum buiten omloop worden gesteld. 

Omtrent de verkrijgbaarstelling van afgestempelde 
exemplaren van deze zegels voor verzamelaars volgt 
nader bericht. 

Persbericht van het Staatsbedrijf der P.T.T. dd. 24 
Juni meldt: 

VERHOGING POSTTARIEVEN 1 JULI. 
De verhoging der posttarieven, die reeds in Decem

ber van het vorig jaar door de Directeur-Generaal der 
P.T.T., de heer L. Neher, tegen 1 Juli 1953 werd aan
gekondigd, heeft nu haar beslag gekregen door de be-
krachtigmg door H.M. de Koningin. 

Ook het op 11 Juli 1952 te Brussel gesloten Algemeen 
Postverdrag en de bijbehorende overeenkomsten treden 
op die datum in werking. 

De voornaamste wijzigingen zijn de volgende: 
Binnenland: 

Brieven in het locaal verkeer t/m 20 gram 7 et. (6 ct.). 
Briefkaarten locaal 6 et. (5 ct.). 
Briefkaarten interlocaal 7 ot. (6 ct.). 
Gewone en girokwitanties vast recht 25 et. p. st. (15 ct.). 
(Voor kwitanties, die aan P.T.T. ter inning zijn aange
boden op of na 1 Juli 1953). 

NIEUWE PORTZEGEL. 
Het bovenvermeld persbericht meldt tevens, dat een 

portzegels van 14 et. is aangemaakt, welke binnenkort 
ook voor verzamelaars verkrijgbaar zal zijn. 

POSTZEGELBOEKJES MET ZEGELS VAN 2 CENT, 
Dienstorder 468 der P.T.T. van 10 Juni jl. meldt: 

Zoals bij do 117/1952 werd medegedeeld, worden voors
hands geen postzegelboekjes meer aangemaakt. In het 
magazijn te Haarlem is echter nog een voorraad boek
jes met postzegels van 2 cent aanwezig. Teneinde deze 
voorraad op te ruimen, zal binnenkort aan de kantoren 
ambtshalve een hoeveelheid dezer boekjes worden ver
strekt. 

Buitenland: 
Brieven t/m 20 gram 25 et. (20 ct.). 

In het verkeer met Suriname, Nederlandse Antillen, 
Nederlands Nieuw-Guinea, Indonesië per zeepost eti in 
het verkeer met België en Luxemburg blijft het port 
der brieven ongewijzigd. 
Briefkaarten 15 et. (12 ct.). 

(Suriname, Nederlandse Antillen, Nederlands Nieuw-
Guinea Indonesië per zeepost en voor België en Lu
xemburg 7 ct.). 
Gedrukte stukken, acten en monsters 

5 et. per 50 gram (4 ct.). 
Voor kranten, boeken en tijdschriften 

3 et. per 50 gram (2 ct.). 
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Brailledrukwerkeii. 
Het port der brailledrukwerken in het internationaal 

verkeer is verlaagd tot 1 et. per 1000 gram (2 et). 
Inklaringsrecht' voor briefpostzendingen 50 et. (35 et), 

voor postpaketten ƒ 1,— (40 ct.). 
Ook de tariefswijziging voor de verzending van lucht

post naar Nederlands Nieuw-Guinea, Indonesië en naar 
nagenoeg alle overige bestemmingen, gaan 1 Juli in. 
Aantekenrecht (binnen- en buitenland) 20 et. (15 ct.). 
Aangegeven waarde 20 ct., (15 ct.). 

In de toekomst zullen alle frankeerzegels in de waar
den beneden 10 ct. worden uitgegeven in het zgn. cij-
fertype. 

De zegelafdrukken op de briefkaarten blijven echter 
de beeltenis van de Koningin houden. 

Uiteraard is deze opsomming niet volledig; de P.T.T.-
kantoren verstrekken alle nadere inlichtingen, terwijl 
zeer binnenkort ook nieuwe tariefslij sten verkrijgbaar 
zullen zijn. 

In ons volgend nummer hopen wij een beschouwing 
omtrent de invloed van deze tarief wijzigingen op de 
postzegels te kunnen geven. J- E. 

NEDERLANDSE ANTILLEN. 
Herdenkingsuitgifte. 

Op 16 Juni jl. verscheen een 
herdenkingspostzegel in verband 
met het 250-jarig bestaan van het 
Fort Beekenburg. De kleur van 
dit zegel is olijf; zegelafmeting 
33,5 X 27,5 mm; tanding 13 X 
12%. 

Watersnooduitgifte. 
Behalve de reeds gemelde F.D.-cover groot formaat, 

is op Aruba nog een tweede F.D.-cover uitgegeven in 
klein formaat zonder tekening, waarop links boven 
staat: Watersnood 1953 Nederland „Luctor et Emergo", 
en links beneden: Eerste dag van uitgifte Aruba, N.A. 

De oplage van eerstgenoemde F.D.-cover is volgens 
courantenberichten 4000 stuks. 

REPUBLIK INDONESIA. 
Sportserie. 

Volgens nog onbevestigde berichten zal ter gelegen
heid van de derde Nationale Sportweek te Medan een 
serie sportzegels verschijnen. 

Rampenzegel. 
Inderdaad is dit zegel van 2 „platen" gedrukt, ook 

vellen met alleen het etsingnummer 71 zijn gemeld, 
beide hebben echter oplageletter A. De stand van de 
etsingnummers ten opzichte van de zegels is verschil
lend, zodat hier niet van „bijwerken" gesproken kan 
worden. 

Koerserende serie. 
In het cijfertype Trot is de 15 sen. met randletter B 

en etsingnummer 73 verschenen, terwijl de 1, 2 en IV2 
sen uit koers gaan. 

Aanvullingswaarden. 
Er zullen binnenkort in verband met de verhoogde 

luchtposttarieven enz., nieuwe hoge waarden verschij
nen. Nadere bijzonderheden ontbreken nog. 

Nieuwe serie. 
In het postkantoortype zijn thans ook de 40 en 45 sen 

verschenen, etsingnos. resp. 72 en 76, en in het Edel-
mantype de 60, 80 en 90 sen, etsingnos. resp. 78, 80 en 
75. De kleuren dezer zegels zijn resp. groen, lila, bruin, 
lila en blauwgroen. 

Verder komen zij geheel overeen met de reeds ver
schenen zegels dezer serie. 

Alle 45 sen-zegels hebben onder de uithaal van de 
letter R van Republik een klein stipje in het zegel
beeld. 

Aanvullingswaarden Type Sukarno. 
Hierin zijn verschenen de R. 1,25, 1,50, 2,50, 4, 6, 15, 

20, 40 en 50 waarvan de kleuren resp. zijn: lichtoranje, 
lichtbruin, roodbruin, geelgroen, roodviolet, geel, don-
kersepia, groen en paars. Allen hebben plaatno. 1. 
Van de R. 1,— is thans ook plaatno. 2 uitgegeven. 

A. J. U. 

STEMPELS 
Gelegenheidsstempels. 

Het reeds in ons vorige nummer vermelde C.C.I.T.-
stempel werd gedurende de eerste dagen in paarse inkt, 
doch later in zwarte inkt op de zegels afgedrukt, waar
naast een gewoon dagtekenstempel Arnhem op de stuk
ken afgedrukt werd. Speciale aantekenstrookjes droe
gen het Inschrift: Arnhem / Assemblee Plénière / 
C.C.I.T. 1953. 

Ook het tweede in het vorige nummer beschreven 
Congres-stempel werd in zwarte kleur op de zegels 
afgedrukt mét er naast als datering een gewoon stem
pel Amsterdam 66. De speciale aantekenstrookjes be
vatten een kleine drukfout: Amsterdam / Vth Int. Con-
gerss O.R.L. 

^lim^o. ,^:^^^^^a. 

""^(RF^^^ 

Van de beide nog onder „Laatste Nieuws" in het 
vorige nummer vermelde Melk-Congres- en tentoon
stellingsstempels kunnen wij thans de afbeelding ge
ven. Beide werden in blauwzwarte inkt op de zegels 
afgedrukt, het Congres-stempel op alle post, die van 
22—26 Juni in het bijkantoor Scheveningen-Kurhaus 
en in de brievenbussen der hotels waar het congres ge
houden werd, gepost werd. Datering geschiedde met 
het dagtekeningstempel Scheveningen-Kurhaus, aan
tekening met de gewone aantekenstrookjes van dat 
kantoor. Op de tentoonstelling „De Melkweg" gebruikte 
men ter datering een stempel 's-Gravenhage 32 en aan
tekenstrookjes 's-Gravenhage / Nationale Zuivelten-
toonstelling. 

Op de te Nijmegen gehouden 
Luchtmachttentoonstelling werd 
een tijdelijk bijkantoor gevestigd 
in het van 27 Juni t/m 4 Juli op 
de Nassausingel aldaar opgestelde 
autopostkantoor. Een speciale 

/^. poststempel volgens bijgaande af-
•Qx^^ ~/^ beelding werd daar gebruikt. 
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Machinestempels. 

^ T VI ! 7P 

ÖOJARIG 
JUBILEUM 

" IHNEDLRLANOSCHE 
l iVEREENiGlNG 
fOt H 3 O 

Op 1 Juni jl. 
werd de stempel
vlag „Doe Mee Be
scherming Bevol

king" overge
bracht van Am
sterdamC.S. naar 

Amsterdam (hoofdpostkantoor) terwijl te Amsterdam
C.S. op dezelfde datum de hierbij afgebeelde E.H.B.O.
vlag in gebruik kwam. 

Typenraders tempels. 
1.5.1953 Hulppostkantoor Oudesluis (N.H.). wordt post

station. 
1.6.1953 Hulppostkantoor Mheer (Lb.) wordt poststa

*tion. 
1.8.1953 Postagentschap ZeistConstantijn Huygens

laan wordt vervangen door postagentschap 
ZeistJoost van den Vondellaan. 

1.8.1953 Te vestigen: Postagenschap AmsterdamKru
gerplein. 

A. V. d. W. 

LUCHTPOST 
NEDERLAND. 

K.L.M.Nieuws. 
De eerste van de 13 Super Constellations (Lockheed, 

L1049), die de K.L.M, op haar luchtlijn zal inzetten, 
heeft haar intrede in de K.L.M.vloot gedaan; het is de 
PHTFP Atoom. 

De namen van de 12 volgende „SuperConstellations" 
zijn: 
PHTFR Electron 
PHTFS Proton 
PHTFT Neutron 
PHTFU Photon 
PHTFV Meson 
PHTFW Deuton 

PHTFX Nucleon 
PHTFY Triton 
PHTFZ Isotoop 
PHTGK Positon 
PHTGL Negaton 
PHTGM Ion. 

CURACAO. 
Eerste vlucht Cura?aoCayenne. 

Deze vlucht had op 11 April jl. plaats; AS Cayenne 
12.4'5317. 

D.D.R. 
Wij zagen post uit Dresden verzonden op 16 Mei jl. 

voor de Ie vlucht KlagenfurtAmsterdam met 2regelig 
getypt strookje: „Zum Erstflug am 17.5 verspätet ein
gelangt" met afstempeling (over het strookje) 1 Wien 
l/b 18.V.53.13/Flugpost". Deze post heeft dus deze eer
ste vlucht gemist. 

ENGELAND. 
Eerste „Comef'vlucht LondenTokio, v.v. 

Op 3 April jl. had de eerste vlucht met een „Comet"
vliegtuig LondenTokio plaats en op 5 April de Ie re
tourvlucht. 

Evenals bij vorige gelegenheden gaf de BOAC ook 
voor deze vlucht speciale couverten uit (dezelfde cou
verten zowel voor de héén als voor de terugvlucht). 
Op het linkergedeelte van deze enveloppen is boven 
een luchtpostetiket gedrukt in donkerblauwe kleur, 
daaronder op lichtblauwe ondergrond: ,B.O.A.C. Co
met/Jetliner Service/afb. vliegtuig/afb. wereldbol met 

route LondenTokio", daaronder op donkerbruine on
dergrond: „First Flight between / London and Tokyo / 
by B.O.A.C". 

De stukken van de heenvlucht dragen vertrekstem
pel Londen 3/4'53,3.30 am. en aankomststempel Tokyo 
AMF 5/4'53; de stukken van de terugvlucht dragen VS 
Tokyo 5/4'53 1618 en AS (BOACstempel) 7/4'53VI. 

FRANKRIJK. 
Eerste vlucht ParijsDakar, v.v. per straalvliegtuig. 

Op 19 Febr. jl. had een Ie vlucht met een straaljager 
plaats van Parijs naar Dakar, terwijl op 20 Febr. jl. 
de terugtocht plaats vond. 

De stukken dragen voor de heenvlucht een spec. 4
regelige kaststempel in blauwe kleur: „Ire Liaison 
Aériene/ Paris  Dakar/ Par Avion ä Reaction/ 19 Fé
vrier 1953" en AS DakarYoff 20/2'53. Voor de terug
vlucht werd een zelfde stempel (in zwarte kleur) ge
bruikt met „Dakar  Paris" en datum 20 Febr.; AS 
Paris Aviation 20/2'5320h. 

ITALIË. 
Speciale Noordpoolvlucht MilaanTromsö Maart 1953. 

Ter herinnering aan 
''' '''"'} I de 25e herdenking 

"■.^ , l ( van de sterfdag van 
Amundsen, vond een 

,̂ speciale vlucht Mi
^ ^ laanTromsö plaats. 
!^m^r^' Wij ontvingen hier
—aÄs^^ van een brief met 

uJl!lj:__ll!Iifl2_!:iïfl'' Oostenrijkse franke
ring (afst. 6/3'53 en 

AS Tiomso 20 3,53). Op de enveloppe is een oranje 
strookje geplakt met 4regelig Inschrift: „Via Milano/ 
par vol spécial „Lualdi"/ MilanoTromsoeArtico/ (Ro
ald Amundsen Flight)" terwijl het stuk bovendien een 
speciale afstempeling draagt in rode kleur zoals hier
onder verkleind is afgebeeld. 

OOSTENRIJK. 
Ballonpost ten gunste van de „Oesterr. 
Kinderdorfvereinigung". 

Op 24 Mei jl. had de 170e ballonvaart plaats; hier
voor werden wederom spec, enveloppen en spec, kaar
ten uitgegeven. De stukkefi zijn afgestempeld met een 
spec, ballonpoststempel Salzburg 24.5.1953 en dragen AS 
Jenbach 26.5.'53  10. terwijl bovendien nog een 2rege
lig kaststempel op de stukken voorkomt: „Landung/ 
süilóstlich München". 

Hieronder geven wij een afbeelding van de spec, en
veloppe met de ballonpoststempel. 
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Ü.S.A. 
Een spec. Ie dag enveloppe met luchtpostzegel van 

6 e. „50th Anniversary of powered flight" verscheen op 
29 Mei jl. te Dayton ter herinnering aan de vluchten 
van de Gebrs. Wright in 1903. 

Op 3 Febr. jl. had een Ie vlucht plaats van New 
York naar Colombo (Ceylon) op de FAM 27-route. Spec, 
afstempeling in groene kleur. AS Colombo 6/2'53. 

Helicopterpost. 
Op 15 Mei jl. had te Washington een speciale heli-

coptervlucht plaats. De stukken dragen een grote recht
hoekige 11-regelige afstempeling in zwarte kleur: „Spe
cial Helicopter Air Mail Flight/ From Potomac Park, 
Washington, D.C./ To Washington National Airport/ 
May 15, 1953/ Commemorating/ Placement of Marker 
at site of take-off/ First scheduled U.S. Air Mail Ser
vice/May 15, 1918/by/ Aero Club of Washington/ In the 
50th Year of Powered Flight". 

Voorts hebben diverse eerste vluchten plaatsgevon
den op de route AM-111 in het zuidelijk segment van 
het district New York op 8 Juni jl.; een IB-tal plaatsen 
werden daar in het helicopternet opgenomen. Bijzon
derheden hieromtrent hopen wij in ons volgend num
mer te geven. 

LUCHTPOSTBLADEN. 
Engeland. 

Ter gelegenheid van de kroning van Koningin Eli
sabeth II, verscheen een speciaal luchtpostblad, waar
van wij hieronder een verkleinde afbeelding geven. 

J. D. 

POSTSTUKKEN 
NEDERLAND. 

Nieuwe poststukken. 
In verband met de op 1 Juli jl. gewijzigde posttarie-

ven werden de volgende nieuwe poststukken m ge
bruik gesteld: 
a. briefkaarten (enkele en dubbele) met een zegel-

afdruk van 7 cent en van 15 cent; 
b. formulieren tot mededeling van adreswijziging met 

een zegelafdruk van 5 cent; 
c. arbeidslijsten met aangehechte briefkaart, voorzien 

van een zegelafdruk van 7 cent. 

Buitengebruikstelling poststukken. 
Te zijner tijd zullen buiten gebruik worden gesteld: 

a. briefkaarten (enkele en dubbele) met een zegel
afdruk van 5 cent en van 12 cent; 

b. formulieren tot mededeling van adreswijziging met 
een zegelafdruk van 4 cent; 

c. arbeidslijsten met aangehechte briefkaart, voorzien 
van een zegelafdruk van 5 cent. 

BUITENLAND. 
België. De postadministratie schijnt geen moeite te 

hebben de publibels te plaatsen, want inmiddels ont
ving ik no. 1182, de Vlaams/Franse kaart van 1 fr. 20 
met reclame voor sigarettenpapier Riz La + . 

Italië. Berlijn meldt een hele reeks nieuwe post
stukken: 
Ie. een serie briefkaarten ä 20 L., rood op gekleurd 

karton ter herinnering aan de geboorte van Leo
nardo da Vinci, 500 jaar geleden. Als zegelindruk 
de kop van de kunstenaar. Links boven op de 5 
verschillende kaarten afbeeldingen van uitvindin
gen van da Vinci, 

2e. een gelegenheidskaart voor een postzegeltentoon
stelling te Venetië, ä 20 L., donkergroen op wit kar
ton, zegelbeeld „Italia". Links boven een afbeelding 
van een gevleugelde leeuw, geflankeerd door de 
data 7 en 17 Maggio 1953 en er onder voorzien van 
de tekst A. Venezia per Staffetta Volando / Es-
posizione Filatelica Europea. 

3e. pakketkaarten met zegelindruk „Italia" van: 25 L. 
groen; 160 L. bruin; 200 L. bruin; 300 L. lila en 
500 L. blauw. 

Unie van Zuid-Afrika. Hieronder volgt de lijst van 
de verschillende afbeeldingen van de geïllustreerde 
kaarten, die ik op blz. 150 aankondigde. Zoals de lezer 
zal merken, zijn er ons nog 3 met Engelse tekst niet 
bekend. Wie beschikt over connecties in de Unie om 
dit mankement te verhelpen? 
Afrikaans/Engelse tekst: 

Chuniespoort Noord-Transvaal 
Vaalrivier - Parys O.V.S. 
Uniegebou - Pretoria 
Skaapboerdery - Harrismith 
Rhodes Gedenkteken - Kaap 
Op Tafelberg - Kaap 
Op Modderrivier - Bloemfontein 
Nasionale Park - Drakenberg (Bergketen op achter

grond) 
Nasionale Park - Drakenberg (Bergspits op achter

grond) 
Nasionale Krugerwildtuin (Olifant) 
Nasionale Krugerwildtuin (Giraffen) 
Die OU Meul - Kaap 
Die Stadsaal - Pietermaritzburg 
Dist. Haenertsberg - Noord Transvaal 
Howickvalle - Natal 
Goudmyn - Johannesburg. 

Engels/Afrikaanse tekst: 
Sejlsport - Kaap 
„The Sentinels" - Duivelskloof 
Die Raadszaal - Bloemfontein 
Die Valle - Waterval Boven 
Naby Chuniespoort - Noord Transvaal 
Nasionale Park - Drakenberg 
Marinastrand - Natal 
Nasionale Krugerwildtuin 
Opstal - Kaap 
Hermanus - Kaap 
Goew. Huis - Pretoria 
„Golden Gate" - Bethlehem 
Commissioner Straat - Johannesburg. 

Dr E. A. M. S. 
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• NIEUWE UITGIFTEN • 
Diverse postzegels werden ons ter reproductie afgestaan door de post 

zegelhandel K Beunder Schoolstraat 27 te Krimpen aan de Lek 
E U R O P A 

A l b a n i ë . 
Een viertal postzegels der koerserende luchtpostserie verschenen met een 

opdruk waardoor de waarde werd, gewijzigd nl 
0,30 1 op 2 1 ultramarijn ^Yv 46) 
0,50 1 op 5 1 groen (Yv 47) 
2 50 l op 5 1 groen id 
2 50 1 op 10 1 grijsviolet (Yv 48) 

Be'rtie 
Op 22 Juni ]1 ver 

scheen een serie van 
6 postzegels met toe 
slag ten bate van de 
Studie commissie 
voor de toeristische 
uitrusting van de 
streek der Maas Ar 
dennen en verschil 
lende culturele wer
ken Deze zegels zijn 
80 c + 20 c brons 
groen Visserssche 
pen te Ostende 
1,20 fr + 30 c rood-
achtigbruin oude 
brug te Bouillon en 
kasteelrume, 
2 fr + 50 c sepia-
bni in, Het Steen te 
Antwerpen, 
2,50 fr + 50 c gre-
naat , gezicht op de 
vesting van Namen, 
4 fr + 2 fr , b lauw, 
oude huizen te Gent , 
8 fr + 4 fr , grijs-
groen Fnjerrotsen 
tussen Dinant en 
Waulsort 

De zegels werden 
m rasterdiepdruk ver 
aardigd in vellen 

van 50 stuks 
Zegelafmeting 39 

X 28 mm of omge
keerd, tand ing i i J 4 

B u l g a r i j e 

MAAMUAiftttMiÉMU* 

Zoals te verwachten was werd de dood van Sta lm 
ook hier op de postzegel herdacht Hier verschenen 
daartoe 2 zegels m gelijke tekenmg met portret van 
de overledene, vervaardigd m rasterdiepdruk, zegel-
afm 22 X 34 m m , tandmg 12% X 13 De waarden 
zijn voor beide zegels 16 st , terwijl de kleuren resp 
zijn donkergrijs en donkerbruin 

Ook de 70 jarige sterfdag van Karl Marx was hier 
aanleidmg tot de uitgifte van een 2 ta l herdenkings
postzegels nl 

16 st melkblauw, por t re t , 
44 st sepia, het boek , ,Het Kapitaal* 
De I Mei viering werd op de postzegel herdacht 

door de uitgifte van een enkel zegel m de waarde 
16 st roodbrum, met de afbeelding van een optocht waarm portretten wor
den medegedragen 

D e n e m a r k e n . 
Op 18 Juni j l verscheen hier m de serie portzegels m het koerserende 

type een zegel van 30 öre groen, tanding i2'/4 

Dui t s land . Bondsrepubl iek . 
Ter gelegenheid van de Verkeerstentoonstellmg welke te München werd 

gehouden verschenen 4 postzegels, n l 
4 pf bruin spoorbaan en semplak , 

10 pf, groen, duif met brief en vl iegtuigen, 
20 pf, rood, spoorbaan en seinl ichten, 
30 pf, b lauw, waterweg met semboeien 

W e s t - B e r h j n 
Op 2 Mei ]l verscheen in de serie bekende 

Berlijners ' de postzegel met afbeelding van het 
portret van Wilhelm v Humboldt (1767—1835), 
die o a bekendheid verwierf als stichter van de 
Berhjnse Universiteit 

Democrat l sc l i e Republ iek . 
Het schijnt m het voornemen te liggen om de serie postzegels met afbeel-

dmgen van bekende personen te vervangen door een serie zegels met afbeel-
dmgen betrekking hebbende op het 5 jarenplan 

E n g e l a n d . 
De reeds m ons Maartnummer op blz 72 gemelde z g kroningspostzegels 

verschenen op de kronmgsdag, 2 J u n i j l Wij geven hierbij de afbeeldmg 
dezer zegels welke zijn 2^4 d rood 4 d blauw 1/3 groen en 1/6 donker 
en licht grijs blauw 

Frankr^k. 
Van de 3 m ons vorige nummer op blz 155 gemelde nieuwe postzegels, 

resp met afbeelding van Gargantua Hernam en Generaal Leclerc geven 
WIJ h lerbij de af bee ld ingen 

tnimitiiMiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii 

HET PAROOL Iéé4die kmütf 
uiiiiiiiiiiiimiii&tuituiiumiiiuiiiiiiuiauitm uiiiiuuiiiiitiiiiiimirfiiiuiiuiuniiRiiiiiuiiiiuuiiiimuuiiimiiiiiiiiiuluaii 
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Hongarije 
Een serie van 5 postzegels in groot vierkant formaat verscheen hier op 

14 Juni j l . ter herdenking van de onafhankelijkheidsstrijd welke in 1703 
door Frans II Rdkóczy werd gevoerd tegen het Habsburgse regiem, door 
een inval in Zevenbergen, zulks met behulp van de Fransen . Di t leidde 
in 1704 tot zijn kroning als koning. De vier laagste waarden geven afbeel
dingen van bedoelde strijd en de hoogste waarde geeft een portret van deze 
koning {1676—1735)- De zegels zijn meerkleurig en in de waarden: 20 f., 
30 f., 40 f., 60 f. en I F t . Zegelafmetingen 44X44 m m , tanding 1 1 , raster-
diepdruk naar ontwerp van Sandor Légrady. 

In de serie postzegels in klein tormaat met afbeelding van nieuwe gebou
wen verschenen op 6 Juni j I . 3 nieuwe waarden, n l . : 1,20 F t . , l ichtrood; 
1,70 F t . , blauw en 2 F t . donkergroen. 

Ital ië . 
Op 30 Mei j l . verscheen een postzegel ter herdenking van de 300-jarige 

geboortedag van de later beroemd geworden violist en componist Arcangelo 
Corelli , stichter van de zg. i6e eeuwse I ta l iaanse school. 

Tevens verscheen een serie van 8 postzegels met afbeelding van een vrou
wenhoofd met Morenkroon, welke afbeelding werd ontleend aan oude munten 
ui t Siracuse, hetgeen de I ta l iaanse phi late lis tische pers aanleiding vond om 
de serie te bestempelen als de , ,S i racusana" . De zegels zijn: 

5 l. grijs; 10 1. rood; 12 1. groen; 20 !. b ru in ; 25 !. v iolet ; 35 1. grenaat ; 
60 1. blauw en 80 1. oker. 

Op 12 Jul i zou een postzegel van 25 1. verschijnen ter gelegenheid van 
het , ,Feest der B e r g e n " . 

M o o a c o . 
De postz(gellawine duurt hier voort . Thans is het een serie portzegels 

welke het li tht zal zien en om de zaak goed geld te doen opbrengen zijn het 
feitelijk 2 series, want deze zegels worden in driehoeksformaat gedrukt en 
vormen 2 zelfde waarden een vierkant door tête-bêches met verschillende 
afbeelding. Het zullen zijn: 

2 f. Hiltramarijn en groenblauw, zeilschip; 
2 f. idem stoomboot; 
3 f. groen en wijnrood, locomotief met hout gestookt; 
3 f. idem moderne locomotief; 

4 t. geelbruin en olijfgroen, Bieriot het Kanaal overvliegende; 
4 f. idem Cornet-straalvliegtuig; 
5 f. lichtblauw en roodpaars, s toom-auiomobiel ; 
5 f. idem de , , S a b r e " van Gen. Motors; 

10 f. ultramarijn en grijs, het vliegtuig-ontwerp van da Vinci; 
10 f. idem geleid projectiel; 
20 f. ultramarijn en violet , luchtbal lon; 
20 f. idem Zeppelin-ballon; 
50 f. geelbruin en rose, postiljon te paa rd ; 
50 f. idem motor-estafetterijder; 

100 f. bruinlila en groen, dil igence; 
100 f. idem posttreinri j tuig. 

Nog staan voor gewoon gebruik een tweetal uitgiften te wachten n l . : 
i e . 2 postzegels ter herdenking van de eerste uitgifte van bet beroemde 

werk , .Journal i néd i t " van Edmond en Jules de Goncourt door de nationale 
drukkerij te Monaco; 5 fr. bronsgroen en 15 f. roodbruin. 

2e. 3 postzegels ter herdenking van de ontdekking der anaphylaxie doOr 
de professoren Riebet en Portier aan boord van het jacht van prins Albert I 
van Monaco, tijdens een onderzoekingstocht bij Kaap Verde en de Azoren. 
De waarden dezer zegels zullen 2,5 en 15 f. zijn. Zij zullen naast de portretten 
van beide professoren en van prins Albert een afbeelding geven van de 
, ,Physa l i e" alsmede een gezicht op het Oceanografisch Museum te Monaco 
en het jacht van de pr ins . 

{Anaphylaxie is het tegenovergestelde van phylaxie . Bij deze laatste 
neemt de vatbaarheid voor een bepaalde infectie af door geleidelijke docering 
van de injectiestof, bij anaphylaxie neemt de vatbaarheid juist toe en kan een 
kleine hoeveelheid na doorgevoerde docering al dodelijk zijn. Het eerst 
werd deze eigenschap ontdekt bij de Physalie, een kwal-achtig zeedier, dat 
als het ware zijn prooi door injectie machteloos maak t ) . 

Noorwegen . 
Op 15 Juni j l . verscheen een serie van 3 postzegels met toeslag ten bate 

van de Touristenhond in da t land en ter bevordering van het tourisrae a ldaar . 
De zegels geven alle dezelfde afbeelding van de Noordkaap, en zijn: 

20-1-10 öre , groen; 30 + 15 öre , rood en 55 + 25 öre, b lauw. 
Op I Jun i d . a . v . verscheen een postzegel met toeslag ten bate van de 

kankerbestrijding. Het geeft de afbeelding van een geknielde vrouw die 
stralen opvangt en is in de waarde van 3 0 + 1 0 öre , rood op geel. 

Op 29 Juli a . s . , S t . Olafsdag, zal een post
zegel worden uitgegeven ter herdenking van 
het feit, dat 800 jaar geleden het Noorse Aaits-
bisdom van Nidaros werd gesticht. Het is t ea 
zegel van 30 ore, roodachtig bruin , met de 
afbeelding van een bisschopshoofd, zoals deze 
als middeleeuws beeldhouwwerk voorkomt in 
de Nidaros kathedraal te Trondheim. Zegel
afmeting: 2 i , iX27>4 m m ; tanding 13; geen 
watermerk; gedrukt in rasterdicpdruk bij 
Emil Moestue A/S te Oslo in vellen van 100 
zegels; oplage 4 millioen s tuks . 

«u 
ns3 *:>fii 

W * 30 
NORGE m 

P o l e n . 

irwwwwww^'ww' 
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Op 17 Mei j l . verschenen 3 
postzegels ter gelegenheid van de 
Europese bokskampioenschappen 
te Warschau gehouden. Deze 
zegels werden in rasterdiepdruk 
vervaardigd in de afmeting 25,5 x 
31,25 mm en tanding 1 2 ^ X 
i2'/4- De 40 en 80 gr, resp. 
rood-bruin en oranje werden ont
worpen door L . Jagodzinski . 

De 95 gr. violet , werd ontwor
pen door Cz. Borowczyk. De 
beide eerste zegels, met gelijke 
afbeelding geven de buste van een 

bokser, het laatste zegel dat van 2 boksers in de r ing. 
Ter herdenking van 

de 480ste geboortedag 
van Nicolaus Coper
nicus (1473—1543), 
die als astronoom 
grote bekendheid ver
wierf, verschenen op 
22 Mei j l . twee post
zegels in de afmeting 
resp. 4 3 x 2 5 , 5 mm 
en 25,5 X43 mm, ver
vaardigd in plaat-
druk met tanding 
resp. 1 2 ^ X 1 2 en 
1 2 x 1 2 % . Het zijn: 

20 gr. bruin , Co
pernicus naar een 
schilderij van J . Ma-

tejko; zegelontwerp van de Staatsdrukkenj en gravering van B . Brandt ; 
80 gr. donkerblauw, portret van Copernicus, zegelontwerp van J . M. 

Szancer, gravering van S t . Lukaszewski . 

R o e m e n i ë . 
Als eerste zegels van een serie gewijd aan de Roemeense Volkskunst ver

schenen 2 waarden n l . t 
20 bani bruin , klederdracht ; 
I leu, roodlila, tapijt . 
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Ook m dit land werd de 70 jarige sterfdag van Karl Marx op de postzegel 
herdaclit en wel door de uitgifte van een enkel zegel met diens po r t r e t ; 
waarde 1,55 lei, olijfgrijs 

Ten slotte val t nog een serie van 3 kinderzegels te melden n l . : 
ban i , grijsgroen, meisje en jongen een boompje plantende; 35 

55 
1,75 lei, 

donkerblauw, meisje en jongen met vliegtuigmodellen; 
bruin , leraar en 3 leerlingen bij een les in de electriciteit . 

T r i e s t . Zone A . 
De onder I tal ië gemelde serie zegels met afbeelding geheten de Siracu-

sana-serie, verscheen voor di t gebied met de bekende letters in zwart 
opschrift AMG-FTT. 

T s j e c h o S lowaki je . . 
Ter gelegenheid van het Praagse 

Muziekfestival 1953 verschenen 2 
postzegels met afbeeldingen van 
musici. Deze zegels werden in 
plaatdruk vervaardigd met zegel
afmeting 26,5 X35 mm (beeld
grootte 23X30 mm) en tanding 
11V3 : x i ^ , in vellen van 50 
s tuks . Zij verschenen op 19 Juni 
j l . en zijn: 
0,75 Kcs. zwartblauw, portret van 

Josef Slavik , viool
virtuoos, die 120 jaar 
geleden overleed. Ze-

gelontwerp van de schilder Josef Liesier, gravering van J ind ra 
Schmidt ; 

1,60 Kcs. donkerbruin, portret van Leos Janaceks, komponist, die 25 jaar 
geleden overleed. Zegelontwerp van prof. Karel Svolinsky, gra
vering van J indra Schmidt . 

De officiële f-d-omslag werd ontworpen door Karel Svolinsky en gegra
veerd door Jareslav Goldschmied. 

Op dezelfde dag als de vorengenoemde zegels ver
schenen de eerste 2 postzegels met portret van de 
nieuwe president Antonin Zépotocky, naar een 
ontwerp van Jaroslav Pos. De vervaardiging dezer 
zegels geschiedde in rasterdiepdruk ter drukkerij 
Pravda te Brat is lava met zegelafmeting 23,5 X 27,5 
mm (beeldgrootte 19x22 ,5 mm) , tanding 1 3 ^ . De 
zegels zijn: 0,30 Kcs, blauw en 0,60 Kcs rood. 

Te zelfder tijd verschenen ook nog 4 postzegels 
met portret van de overleden president Klement 
Gottwald naar een foto van Karel Héjek en gra
vering van J indra Schmidt . Het zijn de zegels: 

0,15 Kcs. groen; 0,20 Kcs . b ru in ; 1 Kcs. violet en 3 Kcs. grijs. 
De 0,20 Kcs. en 3 Kcs . zijn in hetzelfde formaat als voorheen en werden 

gedrukt in de drukkerij der posterijen te Praag . 
De 0,15 Kcs. en i Kcs. werden echter in afwijkend formaat vervaardigd, 

omdat zij in de drukkerij der posterijen te Bratislava niet in p laatdruk wer
den gedrukt , maar in rasterdiepdruk. Het formaat dezer zegek is iets langer 
en smaller dan voorheen en bedraagt 2S,$X27*U mm (beeldgrootte 1 9 x 2 4 
m m ) , terwijl ook de tanding werd gewijzigd en voor deze beide laatste zegels 
nu kamtanding 12/2 is. 

Yougo S l av ië . 
Ter herdenking van de eerstmalige verkiezmg van de eerste president 

van de republiek wordt binnenkort een postzegel uitgegeven van 50 (din) 
met nieuw portret van maarschalk T i t o . 

Het 15-jarig bestaan van 
de Zweedse Sportunie werd 
op een 4-tal postzegels her
dacht , welke op 27 Mei j l . 
verschenen. Het zijn: 

10 ore , groen, skispringen; 
15 ore , b ru in , ijshockey; 
40 óre , k lauw, s l ingerbal ; 

140 ore , roselila, worstelen. 
De 10 en 140 ore zijn vert i

caal ge tand , de 15 en 40 ore 
horizontaal , terwijl de 10 ore 
ook 3-zijdig getand verscheen 
voor de postzegelboekjes. 

Het 700-jarig bestaan van 
de stad Stockholm was aan
leiding tot de uitgifte op 
17 Juni j l . van 2 postzegels 
ter herdenking van het feit. 
Het zijn de zegels: 
25 óre , b lauw, gezicht op de 

oude s tad ; 
i ,7o K r . , rood, oud en nieuw 

zegel van de s t ad . 

B U I T E N E U R O P A 
A u s t r a l i ë . 

Op 17 Juni j l . verscheen hier een postzegel in de waarde 3 d . groen, met 
portret van koningin Elisabeth I I , zulks in dezelfde afmeting en met dezelfde 
afbeelding als de 3^4 d. rood, welk zegel op 21 April j l . werd uitgegeven 
en door ons werd gemeld en afgebeeld in het Apr i lnummer , b lz . 9 3 . 

Weidra zal ook de i d . groen in deze uitgifte verschijnen. 
Op 3 September a . s . zal een herdenkingspostzegel verschijnen ter ge

legenheid van het 25-jarig bestaan van de Young Farmers ' Club in dit land. 
Het zal een zegel in twee kleurendruk zijn, in de waarde 3^4 d . , horizontaal 
formaat , met de afbeelding van een jongen en een meisje met een kalf. 
Zegelafmeting 2 8 , 5 x 2 3 , 5 m m ; druk in vellen van 100 zegels*. 

B o l i v i a . 
De ie verjaardag van de April 1952 revolutie werd herdacht met de u i t 

gifte van 4 postzegels, n l . : 
voor de gewone pos t : 

3 B . groen, portret ten van Vülarol , Estenisoro en Znaro ; 
voor de luchtpost: 

6 B . violet , allegorische voorstelling; 
9 B . rood, als 3 B . bovenvermeld; 
22 B . 50 bruin, als 6 B . bovenvermeld. 

Aan de nat ionalisat ie van de mijnen werden z postzegels gewijd, n l . : 
2 B . 50 rood, mijnwerker; 
8 B . violet , idem. 

Braz i l i ë . 
De 4e rondreis van het zeilschip , ,Almi-

rante S a l d a n h a " was aanleiding tot de 
uitgifte van een postzegel met de afbeel
ding van dat schip. Het is de i Cr 50, 
donkerblauw. 

Op 6 Mei j l . verscheen een postzegel 
ter herdenking van Het feit, d a t 100 jaar 
geleden Aarao Leal de Carvalho Reis 
werd geboren. Hij is bekend als de civil-
ingenieur die de plannen ontwierp voor 
de stad Bel-Horizonte. 1 et zegel is de 
I Cr 20, roodbruin, met afbeelding van 
het portret van genoemde man en van 
het stadsplan voor genoemde s t ad . 

ChUi. 
De firma Whitfield King en Co meldt ons de verschijning van 2 post

zegels ter herdenking van het eeuwfeest van de geboorte van José Toribio 
Medina. De waarden zijn i P . sepia en 2 P . 50 c. b l auw. 

Costa R i c a . 
Een 4-tal postzegels v i n de uitgifte voor de luchtpost 1947, type Columbus 

te Cariar i , verscheen met de opdruk , ,Habil i tado/para/cinco centimos/1953'*. 
Het zijn de waarden 30, 40, 45 en 65 c. Yv . nos : 152, 153, 154 en 156 Lp. 

Cuba . 
Hier verschenen nieuwe zegels voor de luchtpost , n l . ; 

8 c. geelbruin, vliegtuig (naar l inks); ' 
15 c . rose, idem; 
2 P . groen en b ru in , vliegtuig (naar rechts) ; 
5 P . blauw en b r u i n . idem. ^ 

E g y p t e . 
De gehele serie postzegels met portret van koning Farouk verscheen 

met de opdruk van 3 horizontale balken over het por t re t . Het zijn dus de 
waarden i , 2, 3 , 4 , 5» iOi ^3» i5» i 7 . «o, 32, 30, 40, 50 , 100 en 200 mil is , 
50 piaster en £ i . 
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Guatamala. 
Een 4-tpl postzegels werd hier gewijd aan de vervaardigers van het volks

lied van dit land, nl. Rafael Alvarez Ovalle en Jorquin Palma, De zegels zijn: 
14 c. violet en groengrijs; i c. groen en oranjebruin; 2 c. roodbruin en 

olijf; 3 c. blauw en groengrijs. 

Haiti. 
Hier verscheen een serie postzegels gewijd aan de grote werken welke 

onder de huidige regering tot stand zijn gebracht. Zij vertonen naast de af
beelding het portret van de huidige president Paul Magloire. Het zijn: 

20 c. blauw, boulevard van kaap Haiti; 
30 c. bruin, arbeidersstadsdeel van St. Martin; 
1 G 50 zwartgrijs, herstel van de oude kerk; 
2 G 50 violet, schoolcantine. 
Een expresse-zegel van 25 c. oranje verscheen met afbeelding van het 

hoofdgebouw der posterijen. 
Het 150-jarig bestaan van de nationale vlag werd herdacht door de opdruk 

in zwart „7 April / 1803-1953" op 3 postzegels der serie Capois-la-Mort 
van 1946, nl . : 

voor de gewone post: 50 op 35 c. oranje. Yv. 315. 
voor de luchtpost: 50 op 60 c. violet. Yv. Lp 38; 

50 op I G 35 zwart. Yv. Lp 41. 

Iralc. 
De kroning van de jonge koning Faisal II op t Mei jl. werd op Phllippijnen. 

3 postzegels herdacht, nl . : 
3 f. karmijnrose; 14 f. olijf en 28 f. donkerblauw. 

Iran. 
Behalve de reeds door ons gemelde zegels betrekking hebbende op de 

oliewinning te Abadan, verschenen hiervoor ook nog 4 zegels voor de lucht
post , n l . : ^ 

3 R. violet en geeloker, vliegtuig, gebouw en boortoren; 
5 R. sepia en geeloker, idem; 

10 R. lichtgroen en geeloker, idem, doch andere tekening; 
20 R. roodlila en geeloker, idem, idem. 

voor de luchtpost: 
25 c. grijs en roodbruin, portret (groot, liggend formaat); 
35 c. groen, portret (idem). 

Panama. 
Met de opdruk ,,1953" en een nieuwe waarde verschenen voor de ge 

wone post: 0,01 B op 10 c. violet en oranje (type Yv. 237); 
en voor de luchtpost: 5 op 10 c. blauw en zwart (type Yv. Lp loi) . 

Peru. «fe 
Hier valt een 4-tal nieuwe zegels te 

melden, nl.: 
voor de gewone post: 
15 c. grijs, de locomotief waarmede de 

lijn Matarani-La Soya op 6-1-1951 
werd ingewijd; 

voor de luchtpost: 
40 c. emeralt, de stroom-kanonneerboot 

,,Maranon"; 
5 S. geelbruin, portret van Garcitaso 

Inca de la Vega Chimpu-Occlo 
(1539-1616); 

10 S. lilabruin, monument van Manco-
Capac. 

De Internationale Jaarbeurs te Manilla was 
aanleiding tot de uitgifte van 2 postzegels, nl . : 
5 c. blauwgroen, gezicht op de beursgebouwen en 

-terrein; 
6 c. rood, idem. 

In de touristen-serie verschenen op 3 Mei 3I. 
2 nieuwe postzegels, nl . : 
10 (y) roodbruin, gezicht op de Kintai-brug en 

omgeving; 
24 (y) lichtblauw, boog van de Kintai-bmg. 

Soedan. 
Een 3-tal postzegels, resp. in de waarden 15 mil., 3 en 5 pi zullende in

wijding van het zelfbestuur dezer staat herdenken. 

SomalUand. 
Van de in ons vorige nummer op blz. 159 ge

melde zegels ter stimulering van de veldtocht 
tegen de t.b.c. geven wij thans hierbij de afbeel
ding. 

Kaap Verde. 
Een vijftal opdrukken verscheen op het zegel i E 75- Het zijn de opdruk

ken 1 E; I E 50; 10 E; 20 E en 50 E. 

Korea (Zuid-). 
De tot stand gebrachte munthervorming (i hwans, nieuw, is gelijk aan 

100 wons, oud) had nieuwe postzegelwaarden ten gevolge, n l . : 
1 h. turkoois, een hand die een boompje plant; 
2 h. idem, schildpad-beeld (als uitg. 1952); 
5 h. geelgroen, idem; 

10 h. geelgroen, als i h, 
20 h. bruin, tempel-ingang {als uitg. 1952); 

en voor de luchtpost: 
12 h. blauw, 2 motorig verkeersvliegtuig (als uitg. 1952); 
18 h. violet, idem; 
42 h. blauwgroen, idem. 

Macao. 
,,Bloemen op postzegels" schijnt tegenwoordig een wel zeer geliefkoosd 

onderwerp te zijn, zowel voor de verzamelaars als voor de postinstanties 
die de zegel-uitgifte beheersen. Ook hier verscheen een bloemenserie, be
staande uit: 

I a. rood, groen en geel, Panchao; 
3 a. groen en violet, Myosotis; 
5 a. bruin, groen en rose, Gargas de Dragao; 

10 a. blauw, groen en violet, Freira; 
16 a. bruin, groen en geel, Hyacinth; 
30 a. groen en rose, Pesseguiro; 
39 a. blauw en groen. Lotus; 

I P. violet, groen en geel, Chrysanthemum; 
3 P. grijs, bruin en rose, Ameixieira; 
5 P. rood, groen en rose, Tangerine. 

Mexico. * 
De ,,vader van de Mexicaanse onafhankelijkheid", de geestelijke Migue* 

Venezuela. 
Hier verscheen een nieuwe serie postzegels met de afbeelding van het 

hoofdpostkantoor te Caracas. Het zijn de zegels: 
voor de gewone post: voor de luchtpost: 
20 c. 
30 c. 
35 c . 
40 c. 
45 c. 

turkoois 
groenblauw 
lila 
oranje 
violet 

7Vi c. 

45 
70 
75 
90 

groen 
blauwgrijs 
bruin 11 la 
groengrijs 

donkerblauw 
oranjebruin 

Verenigde Naties. 
Hierbij kunnen wij reeds de afbeelding 

geven van de 2 postzegels, in gelijke 
tekening, welke op 24 October a.s. ter 
gelegenheid van de Dag van de Verenigde 
Naties zullen verschijnen. 

Hidalgo (1753—1811), die 200 iaar geleden werd geboren 
3-tal postzegels herdacht, nl : 
voor de gewone post; 

20 c. blauw en bruin, portret (klein lormaat); 

werd op een 

Wordt lid van een bij ons 

Maandblad aangesloten vereniging 
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ic BONDS- EN VERENIGINGSNIEUWS • 
NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN 

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

Tel.: 2013 (K. 2980). 
Kort verslag van de Bondsbestuursvergadering van 

13 Mei 1953 in Hotel „Terminus" te Utreclit. 
De Voorzitter opent om 18.50 uur de vergadering, die 

door alle bestuursleden wordt bijgewoond. 
De notulen van de bestuursvergadering van 29 April 

en 6 Mei 1953, de korte verslagen van deze vergade
ringen en het korte verslag van de „voorzittersverga
dering" van 18 April 1953 worden voorgelezen en na 
enkele aanvullingen en wijzigingen goedgekeurd. 

De agenda voor de Bondsdagen te Arnhem wordt 
hierna vastgesteld. Behandeld wordt de financiering 
van de uitgifte van de herziene „leiddraad" en voor
stellen hiervoor zullen aan de algemene vergadering 
worden voorgelegd. 

Aangezien tot heden slechts van drie verenigingen 
antwoord is ontvangen over de kwestie „Maandblad-
Bondsblad", zullen op de „voorzittersvergadering" van 
13 Juni 1953 hierover nadere mededelingen worden 
gedaan. 

Van de buitenlandse bonden zijn nog geen antwoor
den binnengekomen inzake vereenvoudiging van de 
zegelruil. 

Tegen de concept-overeenkomst met de gemeente 
Arnhem inzake de onderbrenging van de bondsbiblio
theek in de Openbare Bibliotheek aldaar zijn door de 
rechtskundig adviseur enkele bezwaren ingebracht, 
waarover door het bondsbestuur opnieuw met de ge
meente Arnhem contact zal worden opgenomen. 

Op verzoek van de vereniging Breda en de Nederl. 
Verg. van Postzegelverzamelaars wordt besloten, be
houdens goedkeuring door de algemene vergadering, de 
termijn van inzending van de candidatenlijst voor de 
bestuursverkiezing te stellen op uiterlijk 10 Juni 1953. 

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

Kort verslag van de Bondsbestuursvergadering van 
10 Juni 1953 in Hotel „Terminus" te Utreclit. 

De voorzitter opent om 18.50 uur de bijeenkomst. De 
heer Backer is door vacantie verhinderd de vergade
ring bij te wonen. 

Als mededelingen komen in bespreking gegevens 
voor het ,,Waller-Album", de bibliotheek en enkele op
merkingen over de C.C. 

De concept-overeenkomst en het H.R. van de C.C. 
komen nu in behandeling. Enkele wijzigingen worden 
noodzakelijk geacht. De heer Jonker wordt met alge
mene stemmen als vertegenwoordiger van de Bond in 
de C.C. aangewezen. 

De notulen'en het korte verslag van de vergadering 
van 13 Mei 1953 worden gelezen en goedgekeurd. 

De P.T.T. heeft in een schrijven medegedeeld, dat de 
totale toeslag van de uit te geven „Rode Kruis-zegels" 
precies 50''/o bedraagt, nl. 50 cent frankeerwaarde + 
25 cent toeslag. 

In bespreking komt de organisatie van het a.s. bonds
congres: de vergaderruimte, gemeenschappelijke lunch 
en bondsdiner, alsmede te maken excursies. 

Van de I.V. Philatelica is een schrijven binnengeko
men, dat zij waarschijnlijk bereid zal zijn, de rechten 
en plichten inzake overname van het Maandblad door 
een acte van cessie gratis aan de Nederl. Bond onder 

bepaalde voorwaarden over te dragen. Een algemene 
vergadering van Philatelica moet hierover echter nog 
beslissen. 

Van verschillende buitenlandse bonden is nu bericht 
binnengekomen over de bepalingen, waaraan de ruil-
zendingen van postzegels aldaar moeten voldoen. 

Ter sprake komen nog: bondsbibliotheek, documen
tatiecentrum en viering van de Dag van de Postzegel 
per rayon. 

Namens een zestal verenigingen is op 3 Juni 1953 nog 
een candidatenlijst binnengekomen voor de a.s. be
stuursverkiezing. 

Na enkele huishoudelijke zaken sluit de voorzitter 
onder dankzegging om 22.50 de vergadering. 

De 2e Secretaris: D. O. KIRCHNER. 

Attentie Nederlandse Philatelisten! 
Het bondssecretariaat is bezig een lijst aan te leggen 

van a l l e philatelistische verenigingen in Nederland. 
Bekend zijn ons natuurlijk alle bij de bond aangeslo
ten verenigingen alle niet-aangesloten verenigingen-
Maandbladlezers en een enkele philatelistische vereni
ging, die nóch het één noch het ander is. Telkens doen 
wij echter de ontdekking, dat er hier en daar toch nog 
philatelistische centra zijn, die ons onbekend zijn. Wij 
zullen het op prijs stellen, indien een ieder, die het 
bestaan van de één of andere philatelistische vereni
ging kent, ons daarvan in kennis stelt, zo mogelijk on
der opgave van het secretariaat dezer vereniging. Ook 
houden wij ons aanbevolen voor dé secretariaten van 
de onderscheiden afdelingen „philatelic" van in ons 
land bestaande „personeelsverenigingen". Dit aantal 
moet niet gering zijn. 

Voor uw welwillende medewerking zeggen wij u 
reeds bij voorbaat dank. 

De Ie Secretaris: K. E. KÖNIG. 

HERZIENE EN BIJGEWERKTE „LEIDRAAD VOOR 
DE SPECIAALVERZAMELAAR VAN NEDERLAND". 

Naar ons is gebleken is de opgave omtrent de samen
stelling van de commissie, welke werd ingesteld tot 
herziening en bijwerking van bovengenoemde „Lei
draad", en gemeld in ons vorige nummer op blz. 151, 
niet volledig. In deze commissie hebben ook zitting de 
heren F. A. van Dongen, J. Eijgenraam en L. Frenkel. 

(Red.). 

BONDSBIBLIOTHEEK. 
De bibliotheek zal wegens vacantie gesloten zijn op 
Donderdag 23 en 30 Juli 1953. 
Aanwinsten. 
A 272 Drijvende Brandkast, De. Amsterdam z.j. 8°. 

[16] blz. geïU. 
(Prospectus aangeboden door de N.V. Maat
schappij tot Exploitatie van Van Blaaderen's 
Drijvende Scheepsbrandkasten). 

A 611a Misteli, Charles. Étude sur les timbres-poste et 
obliterations de la Société des Nations, du Bu
reau International du Travail et des conféren
ces internationales. Geneve, [1943]. 8°. [62] 
blz. geïll. 

A 611b Misteli, Charles. Complément ä l'étude sur les 
timbres-poste de la Société des Nations, du 
Bureau International du Travail et des confé
rences internationales. Geneve, [1948]. 8°. [22] 
blz. geïll. *). 

V 
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N r A 611b was reeds in de bibliotheek onder Nr A 574 
aanwezig. Zonder het hoofdwerk was het echter vrij 
waardeloos. Deze studie geeft een volledig overzicht van 
de zegels van de Volkenbond tot aan zijn opheffing als
mede van de stempels die op deze zegels kunnen voor
komen. He t is het resultaat van een gedegen onderzoek. 
De opstelling is overzichtelijk en ui tmuntend ge
ïllustreerd. 

Aanvullingen. 
A 607 Girsewald, C. von. Die Schweizer-Marken von 

1843—1854, Studie anlässlich des 50-jährigen 
Jubileums der ersten schweizerischen Post
marken. München, 1893. 8°. 20 blz. geïll. 

A 600 Loescher, W. 'Seilos Argentinos: contribution al 
estudio de los seilos „Rivadavia", emisiones 

1864—1872. Buenos Aires, 1914, 4°. 15 blz. geïll. 
(Tirada aparte de una publication aparecida en 
la „Revista de la Sociedad Fitalélica Argen
tina"). 

A 610 Costerus, W. P. Postanweisungen von Rumä
nien. Pössneck in Thüringen, z.j. 8°. 16 blz. 
(Sonderdruck aus der Beilage „Die Ganz
sache", enthalten in der Zeitschrift „Deutsche 
Zeitung für Briefmarkenkunde"). 

*) Deze drie werkjes werden door gebruikers van de biblio
theek aan de Bond ter plaatsing in de bibliotheek aange
boden als dank voor het gebruik hetwelk zij van het 
Bonds-boekenbezit konden maken. De Bond op zijn beurt 
is hun weer dankbaar, dat zij op deze wijze materiaal 
aandragen waarvan stellig -^uttig gebruik gemaakt zal 
worden. 

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

De Afdeling Apeldoorn en Omstreken 
van de Nederl. Vereeniging van Post
zegelverzamelaars geeft met diep leed
wezen kennis van het overlijden van 
haar secretaris, de heer 

M, M. POLEY 

In hem verliezen wij een trouw mede
werker, die onze Afd. tal van iaren 
met grote nauwgezetheid heeft gediend. 
Zijn nagedachtenis zal bij ons allen in 
dankbare herinnering blijven voortleven. 

H E T BESTUUR. 

Hei verslag van de algemene vergadering, ge
houden op 14 Mei j .1 . te Amsterdam, wordt op 
aanvraag toegezonden door het secretariaat. 

In plaats van de heer C. Pohlmann is be
noemd als sectiehoofd te Deventer, de heer 
Y. J. Bosnia, E. van Bronkhorststraat 5, aldaar. 

In plaats van de heer J. D. W. van Geel is 
benoemd tot secretaris van de Afd. Utrecht de 
heer G. Gerbranda, Homeruslaan 53, Utrecht . 
De heer Gerbranda is thans secretaris-penning
meester. 

De vergaderingen van de Afd. Utrecht wor
den voortaan gehouden op de 3e Woensdag van 
de maand in Hotel Noord-Brabant . 

Nieuwe leden: alle aanmeldingen in het junï -
nummer. 

Aanmeldingen: 923 G. van den Burg, Hoge 
Hondstraat H8 , Deventer (lid „Phüate l ica"}; 
928 E. F. G. van Doorn , Anna Paulownastraat 
71, Den Haag; 1009 W. Duyts Jzn. . Beresteyn-
straat 2, Voorschoten; 874 W. H. Fraierman, 
p/a Merellaan 45, Vlaardingen; 929 M. j . Geist, 
Sinthenstraat 74, Deventer (lid „Philatel ica") ; 
927 M. F. de Grauw, Pikeursbaan 13, Deventer; 
990 L. M. Heerkens, Joan Maetsuyckerstraat 
229, Den Haag, 946 J. Hosmus, van Aostasiraat 
3ü, Hei le ; 967 J. Jak, Emmastraat 20, Krom
menie; 1042 H. G. Ottcn, Churchill-laan 48 III, 
Amsterdam-2. ; 1023 L. P. Rijks, Hanenpad 43, 
Zaandam; 932 H . Schut, Veenenlaan 16, Hoorn ; 
1005 M I G . H . Steyn, Heerengracht 326, Am-
sterdam-C. ; 1012 J. Visser, 37, Oost-KnoUcndam. 

Bedankt: 1817 Mej. A. M. J. Vijgen. 
Overleden: 629 G. J. A. Bolk; 590 H . A. 

Hoogervors t ; 1446 J. H . Lagaaij; 312 Mr G. W. 
van Stapele. 

Afgevoerd: 896 J. M. Karhof. 
Geroyeerd wegens wanbetaling contr ibut ie : 

483 Mej A. Beem'ter, A 61, Avenhorn; 1409 J. 
Bloemberg, Hemessenkade 12, Woubrugge; 1110 
P. Both, Tjerk Hiddes de Vriesstraat 23 II, Am-
sterdam-W.; 1903 K. M. van den Burg, Dennen
weg 182, Den Haag; 1431 B. Kamp, Bornse-
siraar 12 A Almelo; 1395 P. H . Louwers, Get-
fertsingel 214, Enschede; 1383 A. Th . Misset, 
Verspronckweg 77 zwart, Haarlem; 1676 K. Mo
lenaar, van Di)kstraat 25, Alphen &'d Rijn; 1852 
Th . L. Nannings, Grote Oost 58, Hoorn ; 539 
Mej. -G. Pepping, Dr. Rauppstraat 17, Bergeijk, 
N. -Br . ; 2020 W. J. van *t Veer, Jac, Cats-
straat 33, Castricum. 

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

Voorgehangen leden: H. J. Harskamp, Eind
hoven, Tivoli , Berenstraat 17. 

Nieuwe leden: 16 E. J. A. Hersée, Antwerpen, 
De Keyzerlei 59; 330 E.S. N O G . Eur. A. P. L. 
Burger, Breda, Min. Nelissenstraat 19; 336 E.S. 
NOG. Eur. B.E. G. J. Schipperheyn, Zundert , 
Achtmaalsewpg 76. 

Overleden: J. Verbist, Breda. 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „HOLLANDIA", 
AMSTERDAM. Secr.: A. D. Aeijelts, 
Churchillaan 175 I, Amsterdam-Z2. 

In de maanden Juli en Augustus zullen er in 
verband met de vacanties geen ledenvergade
ringen plaats vinden. 

Candidaatleden: 456 Alleijn, W. F. H . , 2e Jan 
V. d. Heijdenstraat 79, Amsterdam-Z.; 464 Bijl
mer, P. F. A., Bottlcellistraat 7, Amsterdam-Z.; 
466 Caljé, Mr. C. J. F, , Gerr i t van der Veen-
str. 173 hs, Amsterdam-Z.; 86 Grotenhuis, D. A. 
ten, c/o Bank of America N . T . & S.A., Manilla, 
Philippijnen; 457 Schroot, W., Amstelkade 23 I, 
Amsterdam-Z.; 473 Stein, H. H. , Palestrina-
straat ,19 hs, Amsterdam-Z. ; 469 Velleman, J., 
Nieuwstraat 5, Hengelo (O.). 

Nieuwe leden: De candidaatleden vermeld in 
de nummers van Mei en Juni . 

Bedankt: 806 Pesch, J. P. S. R. 

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

In de maanden Juli en Augustus geen leden
vergaderingen. 

Bestuursvergadering: Dinsdag 25 Aug., n.m. 
8 uur, ten huize van de heer Baljet. 

Landen wedstrijd: September verg.: Malta. 
Nieuwe leden: 1 candidaatlid, vermeld in het 

Juni-nummer. 
Overleden: C. Nagtegaal-de Bilt. 
In de Septembervergadering komt een voor

stel to t contributieverhoging in behandeling, 
hetwelk, gezien de resultaten der gehouden 
proef stemming, zal worden aangenomen. Vanaf 
1 September a.s., zal deze dan bedragen: voor 
stadsleden (postkring Utrecht) ƒ 7,50 en voor 
buitenleden ƒ 6,— per jaar. De entreegelden 
zullen met gelijke ingang verhoogd worden tot 
ƒ 2,50. Men wordt verzocht, de contributie 
voor het Verenigingsjaar 1 September 1953— 
31 Aug. 1954 reeds thans te voldoen op post
rekening 36991 t. n . Penningmeester U.Ph.V. , 
Utrecht . 

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

Veigaderingen: Voor de vacantiemaanden doet 
men verstandig contact te houden met de Af
delingssecretarissen : 

AALSMEER: Ph. J. Vogel, W. v. Borsseien-
weg 79, Amstelveen. 

AMSTERDAM: H. Gerritsen, Hunzestraat 
109 I, Amsterdam, 

D E V E N T E R : T. van Heuvel , Brinkgrever-
weg 29, Deventer. 

DRIEBERGEN: J. H . van Daalen, Hoofd
straat 96, Dnebergen. 

EMMEN: A. Kuipers, Noordbargerstraat 106, 
Em men. 

E N K H U I Z E N : Jac. Kofman. Manne Groot 
straat 17, Enkhuizen. 

FLAKKEE: F van Herwijnen, Meidoornstraat 
8, Middelharnis. 

GOES: Drs Ch. J. Philips, A.J.kade 11, Goes. 
' s -GRAVENHAGE: H . L. Stoffels, Sinaasap

pelstraat 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, Ffarderwijk. 
INDIVIDUEEL: J. A. C. Achilles. Zuider

parklaan 249, Den Haag, 
' t KABINETSTUK: G. J. Minholts , Stadsweg 

3, Oosterhogebrug (Gr.). 
LANGEDIJK: D. Barten, Oosterstraat 55, 

^ïoordscharwoude. 
MAASTRICHT: A. Schreppers, Min. Talma-

straat 31, Maastricht. 
MEPPEL: K. Timmerman, Havenstraat 51, 

Meppel. 
N O O R D WIJK: 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 terdam-Z. 
SOEST: J. K. de Brum, van Weedestraat 5, 

Soestdijk. 
TIEL: A. C. van Haaften, Gr. Br. GrJntweg 

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

Zuilen. 
V E N L O : E. Heyiing, Herungerweg 9, Venlo. 
VLISSINGEN: C. W, Louwerse, Paul Kruger-

straat 40, Vlissingen. 
W A L C H E R E N : T. E. Appel, Kouderkerkse-

weg 53, Middelburg. 
■WEERT: 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: C. N . Slothouwer, Fred. Hendrik

laan 46, Zeist. 
ZWOLLE: S. Hoff, Anemoonstr . 54, Zwolle. 
Overleden: ld. 1672 Fr. v. d. Werff; Vo. 1866 

W. H . E. Struben. 
Bedanken: ld. 246 P. S. Scheltema; ld. 1623 

P. Wesselman; ld. 2073 A. Huiz ink . 
Afvoeren wegens onbekend adres: ld. 562 

J. A. G. de Leeuw; ld. 1939 H . A. Thesingh. 
Onbekend adres: ld. 3670 K. P. Venema, v/h 

Pleinweg 254 A, RotterdamZ. 1; Vn. 4145 A. 
Geleyn, v/h Westpoortstraat 62, Vlissingen. 

Royement intrekken: Fe. 1155 C. A. Henrion 
Verpoorten, Steeneweg 62, Middelharnis; Gv. 
2315 W. F. Hillmann, Irisplein 26, Den Haag. 

Candidaatleden: Ar. 1649 P. v. d. Luit, Huyg
sioterdijk 148, post Abbenes; Am. 1656 R. C. 
Goedvrind, Fr. v. Mierisstraat 46 II, Amster
damZ. ; Dn. 1663 J. C. Punt, Traay 77, Drie
bergen; En. 1624 Mevr. A. de MoelBroedersz, 
Schaperstraat 16, Grotebroek; En. 1632 J. 
Schimmel, K. Tuinstraat 26, Enkhuizen; Gv. 
1524 H. J. A. Nolden, Melis Stokelaan 94, Den 
Haag; Gv. 1677 J. J. Al, Kepplerstraat 271, 
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Den Haag, Gv. 1678 W J van Gent, van 
Brakelstraat 50, Den Haag, Gv 1680 J W 
Stoffels, Rijnauwenstraat 85, Den Haag , ld JL. 
7 P H Esser (28-12-'36), Rijksstraatweg 97, 
Bennebroek, ld 1659 A Oly , Dorpsstraat 29, 
Graft, Lk 1637 G Boerhoop, Dorpsstraat 29, 
Broek op Langedijk, Rz 1527 Joh A de Gier, 
Grote Visserijstraat 95, Rote rdam-W , Rz 1640 
M van der Ham, Wieldrechtstraat 5 B, Rot
terdam-Z , Rz 1620 Jos J Risseeuw, Malie-
straat 24 A, Rot terdam-Z , St 3897 W Blanke-
stijn, Isseltseveld 11 D, Amersfoort , Wt 1645 
J Nijs, Molenstraat 10, Weer t . W t 1647 Mej 
L Weerts, Wilhelminasingel 36, Weert ; Wo 
3953 J Hautu , Linschoierweg 5, Woerden, Zt . 
1664 A Bosman, Prof Treublaan 15, Zeist, Zt . 
1668 R G Küster, Ie Dorpsstraat 21 A, Zeist, 
Zt 1673 Dr A Willinge Wit termans, Huijde-
coperweg 27, Zeist, Ze 1609 Joh, W van 
Marie, Fresiastraat 77y Zwolle 

Rectificaties: Tl . 1609 R B L O v Bem-
mel, Papesteeg 49, Tiel moet 7ijn T l . JL. 8 
(4-8 1936), Gv 4012 J Zuydwijk, Blastusstraat 
14 wordt Gv 4012 M, Zuydwijk, R. Visscher-
straat 9, Den Haag, Wt JL 52 H A T 
Sanden, Wilhelminasingel 18, Weert is Sanders 
(12-7-'37), Gv. 52 A H Siebel, Buurtweg 153, 
Den Haag moet worden Roode Kruis Tijdschnf-
tcndienst, Den Haag Abonnement vervalt per 
31-12-1953 

Alle candidaatleden, vermeld in het Juni-
nummer van het Maandblad, werden als lid 
aangenomen Wij roepen hun een hartelijk WEL
KOM toe 

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

Nieuwe leden- 551 Th J van Huessen, Ju-
lianastraat 19, Barendrecht, 558 W J Meijnders, 
Letostraat 8, Rotterdam Z 2, 560 M L Muste, 
Roemer Visscherstraat 2, Ro t te rdam-W 2, 563 
H F v Oers, Pleinweg 220 b , Rot te rdam-Z 1, 
581 J van der Ven, Rober t Baeldestraat 25 a, 
Rot terdam-O , 582 A. Romyn, Transvaalstraat 
26 a, Rotterdam-Z 1 

Naamsverandering: 272 Gapt G. J. Bruin 
wordt Gapt John B van Palland, 616 Wilham 
Street, East Orange-NJ, U S A 

Ledenvergadering: De eerstvolgende gewone 
ledenvergadering zal worden gehouden op Dins
dag 28 Juli 1953 in de bovenzaal van Café-
Restaurant ,,Du N o r d " , Bergweg 313 (ingang 
Bergsingel 228) te Rot te rdam-Noord Aanvang 
20 uur Zaal open 19 30 uur Gewone agenda 

Bezichtiging van de kavels voor de veiling op 
Zateidag 25 Juh in ons clublokaal, bovenzaal 
van Café-Restaurant „De Z o n " , Noordsingel 
hoek Burg Roosstraat te Rot te rdam, en voor de 
aanvang van de vergadering in ,,Du N o r d " 

September-vergadering: De September-vergade-
nng wordt gehouden op Maandag 28 September 
m ,,Du N o r d " In de maand AUGUSTUS wordt 
GEEN VERGADERING gehouden 

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

Zoals aan de leden reeds bekend, is de eerst
volgende ledenvergadering op Dinsdag 1 Sep
tember 3 s , terwijl de ruilavond op 15 Sep
tember (Dinsdag) gehouden zal worden 

De bijeenkomsten zijn, als gewoonlijk, in café-
rest „De Kroon" , Rembrandtplein 17 Aan
vang 19 30 uu r , zaal open om 19.00 uur 

Nieuwe leden* Alle m het Juni-nummer van 
Het Maandblad opgenomen candidaten zijn aan
genomen, alsmede 870 G Buren, Wetering
straat 10 I, Amsterdam-C , 908 W Wit, Heem
stedestraat 44 I, Amsterdam-W , 966 P van 
Deyck, Hunzestraat 118, Amsterdam-Z 

Candidaatleden 144 H L Hermans, Rijst-
vogelstraat 11, Badhoevedorp, 969 G Smit, 
Niasstraat 31 111, Amsterdam-O (adspirant) 

Bedanken per 31-12-'53. 78 H J. Groene
woud, 12 R Borchers ' 

Overleden- 1001 F E H Takes 
Royeren 116 Mej A Reichart , 128 W van 

Merkom, 916 G Huisman, 986 Joh Spitteler, 
999 Mevr A v Meyer, 1078 P van *t Hof, 
70 P Hiddes 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DE GLOBE". 

Secr.. Algemene Zaken: J. W. 
Vonk, Mesdaglaan 36, Arnhem. Tel. 
26511. Ledensecr.. W. Dekker, Apel-
doornseweg 3, Arnhem. Tel. 22649. 

Nieuwe leden. 632 J. J v d Steen, Juliana-
laan 42, Arnhem, 633 E J. Geels, Raapopseweg 
20, Arnhem, 634 H H . J . Noor , Albert Cuijp-
straat 27, Arnhem, 635 J. A. Spoel, v. Lawick 
V. Pabststraat 171, Arnhem, 636 C de Beus, 
Graslaan 94, Arnhem-Z , 637 A. Buurman, Pon-
tanuslaan 2, Arnhem, 638 J. Bosman, Veluvia-
weg 7, Wageningen, 639 B Lotgering, Weissen-
bruchstraat 4, Arnhem, 640 D H W Duijts, 
Hoflaan 40, Arnhem, 641 D de Bont, Arnhemse 
Allee 17, Arnhem, 642 R W v Workum, 
Bolderikstraat 6 III, Arnhem, 643 F de Brons, 
Hazelaatsrraat 37, Arnhem, 644 H W Veensma, 
Pinksterbloemstraat 18, Arnhem, 994 H J ten 
Dolle, Berg en Dalseweg 105, Berg en Dal , 
995 B C de Wreede, Oosterhoutsedijk 35, 
Lent ( O B ) . 645 J G Hendriks, Hoofdstraat 
24, De Steeg, 646 Dr B Veen, Prof Ritzema 
Bosweg 45, Wageningen, 647 D Pronk , Z Pa
rallelweg 40, Ede 

Candidaatleden: G Gerritsen, Snoekstraat 26, 
Arnhem, A Hoogesteger, Groenmarkt 33-35, 
Zutphen, J G Coenen, Shndewaterstraat 36, 
Zutphen, E C van Es, Bernhardsteeg 2, Zut 
phen, J W. Coebergh Dieremars, Utrechtseweg 
248, Oosterbeek, H Cohen, Bentheimerweg, 
Oldenzaal 

Het Hoofd van de Rondzenddicnst van de 
Afdehng Arnhem verzoekt de leden, die nog 
betaling verschuldigd zijn voor de aankoop van 
zegeU, dit vóór 1 Augustus a s. te voldoen, 
contant of op girorekening nr . 42841 Na 1 
Augustus wordt over het verschuldigde per 
kwitantie beschikt, vermeerderd met de regle
mentaire boeten en incassokosten 

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

Candidaathd- 108 F P C Terol , Rijksstraat
weg 268, Haarlem 

Naamswijziging 142 H A Mees moet worden 
P H Mees, 66 Kraus moet worden E Krams 

Bedankt per 1 September 1953: 122 N J 
Blom, 356 H J C Braakman 

Contributie 1952-1953. Leden, die nog met 
betaald hebben, voldoet toch aan het verzoek 
van de penningmeester door spoedige storting 
of overschrijving van ƒ 5,— op postrekening 
245576 t n V ,,Penningm O H v Z , H a a r l e m " 

PHILATELISTEN VERENIGING 
„GRONINGEN". Secr.: J. C. Schef-
fer, de Ranitzstraat 11, Helpman, 
Groningen. Tel. 20383. 

Nieuw lid 246 J. Haykens, Noordersingel 2, 
Leeuwarden 

Vergadering: 31 Augustus 

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

Nieuw h d . 37o B W. Vonk, Prins Bernhard-
laan 6, Voorschoten 

In Juli en Aug worden geen bijeenkomsten 
of vergaderingen meer gehouden en ook geen 
ruilavonden 

Eerstvolgende Beursavond Woensdag 9 Sept , 
Vergadering Woensdag 23 Sept 

Leden van sectie Al en A2 wordt medege
deeld dat de heer P Glazenborg, de Sitterlaan 
9a, bedankt heeft als sectiehoofd, in zijn plaats 
is tot sectiehoofd benoemd in deze sectie de 
heer W Kraajenbnnk, Hugo de Vriesstraat 71 
Willen de leden van dezc sectie hiervan goede 
nota nemen 

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

Nieuw lid Het in het vorige maandblad ge
noemd candidaatlid werd als lid toegelaten 

Candidaathd: 210 N M L Kruytzer , Staten-
singel 182, Maastricht 

Bijeenkomsten. Maandag 3 Augustus Beurs
avond, Maandag 17 Augustus Ledenvergadering 
Beide om 20 00 uur in Restaurant „In de 
Gouwe P o o r t " 

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

Bedankt: K Keizer, Den Helder , G de Beurs, 
Den Helder , J Dingemanse, Den Burg, Texel, 
H L Hermans, Den Helder 

Nieuwe leden; A H Reijerse, Duinroosstraat 
48 boven, Den Helder , C de Jonge, Anjeher-
straat 9, Den Helder 

POSTZEGELVERENIGING „HEER
LEN". Secr.. C. V. Dishoeck, Lintjes
straat 21, Heerlen. 

Nieuwe leden (aspirant-leden): H . W. H 
Heynen, Bokstraat 41, Heerlerheide. 

Bijeenkomsten: Eerstvolgende vergadering 
Dinsdag 4 Augustus e k 

POSTZEGELVERENIGING „HIL
VERSUM EN OMSTREKEN". Secr.: 
A. W Ebrecht, Hilversum, O. Amers-
foortseweg 116. Tel. 3521. 

Verbeteringen: N o 431 A A Knol, Dal ton
straat 1 te Hilversum het gemelde , ,wederom 
toet reden" berust op een abuis 

Aangenomen als l id: 496 J Verhoeks, Jacob 
Catsstraat 60, Hilversum, 497 D van Tol , 
Bellstraat 28, Hilversum, 498 C Schaaf, Pool
sterstraat 8, Hilversum, 499 H Clements, v 
Limburg Stirumstraat 19, Hilversum 

Voorgesteld ah l id. H Koops, Jacob van 
Campenlaan 102, Hilversum 

Overleden: 319 Mr G W van Stapele, 356 
A W J Voges 

Ledenvergadering op Woensdag 15 Juli a s , 
des avonds half acht in de bovenzaal van de 
Openbare Leeszaal aan (Ie *s-Gravelandseweg te 
Hilversum Agenda als gewoonlijk In de maand 
Augustus géén ledenvergadering en géén ruil 
beurs ' 

's-HERTOGENBOSSCHE VERENI
GING VAN POSTZEGELVERZA
MELAARS. Secr • N Ph. Glaude-
mans, Jan Steenstraat 17, 's-Herto-
genbosch. 

Overleden* C W A Croes, 's-Gravenhage 
Nieuwe leden: De candidaatleden, vermeld in 

het Juni-nummer van dit Maandblad 

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

Nieuwe leden: J Tj Smidts, Oostkamp 3, 
Vliegbasis Twenthe, Enschede, H G C Hoff
man, Overdinkelstraat 1, Losser. 

Rectificatie: A Polhoven moet zijn A Pot
hoven, Bengkoelenstr 19, Enschede 

VER. VAN POSTZ. VERZ. „GOU
DA". Secr.: D. Palsgraaf Jzn, Vossen-
burchkade 117, Gouda. 

Vergadering Maandag 28 September 1953, in 
Restaurant ,,de Kroon" , aan de Kleiweg alhier. 

Uitgebreide veiling van zegels van Ned. eo 
Kol ' en Europa 
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P.Z.V. „ZEEUWSCH VLAANDE
REN". Secr.: G. E. v. Halsema, Gera
niumstraat 16, Terneuzen. 

Nieuw lid: 181 B J. P. Langenhorst, Beesten
markt 18, Hulst. 

Bedaakt; F. W. Puylaert, Sas van Gent. 
Volgende vergaderingen: 23 Sept. en 21 Oct. 

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

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

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

Schorsen; 109 A. D. Bruin; 251 H. Vriens; 
357 G. J. A. Detz; 382 J. Kramer. 

Bedankt: 1 A. C. Avis. 

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

Nieuw lid: A. de Groot, Stationstraat 4, 
Tilburg. 

Candidaatleden: J. E. L. Kepel, Duifstraat 62, 
Tilburg; A. van Tilburg, Riel. 

Bedankt: J. Preyde, Tilburg. 
In de Augustusmaand is er geen vergadering 

vanwege de vacanties. 

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

Eerst nu vernam het bestuur dat een lid zijn 
gehele collectie verloren heeft bij de storm-
ramp. Om hem weer in het zadel te helpen 
verzoekt het bestuur Nederlandse poststukken, 
handstempels na 1900 en frankeerstempels te 
zenden aan J. Dekker, Weesperzijde 91 I, Am
sterdam-O. Event, geldelijke bijdragen op prk. 
468100 van J. Dekker. 

Nieuw lid: 272 E. J. Wind, Lindenlaan 6, 
'Zeist, 

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

Gedurende de maanden Juli en Augustus 
worden er geen bijeenkomsten gehouden. De 
eerstvolgende bijeenkomst in September zal na
der bekend gemaakt worden. 

Door het overlijden van de heer A. Wijtman 
staan op het ogenblik de rondzendingen stil. 
Mochten er nog leden zijn die uit de laatste 
rondzendingen hebben gekocht, dan gelieve zij 
de verschuldigde bedragen ten spoedigste af te 
rekenen met de secretaris: Stratingplantsoen 
No. 46 zw. te Velsen-Nd. Deze verzorgt tot 
September de lopende zaken. 

Overleden: A. Wijtman, Beverwijk. 

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

Ledenvergadering: Vrijdag 17 Juli a.s. in het 
Gebouw van de Chr, Leeszaal, Voorstraat 396, 
Dordrecht. Aanvang 7.30 uur. 

Contactavonden: Vrijdag 31 Juli en Vrijdag 
14 Aug. a.s., zelfde plaats en 'tijd. 

Candidaatlid: W. Stobbe, Diepenbrockweg 
34 rd., Dordrecht. 

Nieuw lid: P. v. d. Graaf, Cronjéstraat 29rd., 
Dordrecht. 

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

De bijeenkomsten in Augustus zijn: Maandag 
3 Augustus vergaderavond; Maandag 17 Augus
tus ruil- en veilingavond. Beide in ons club
gebouw Elandstraat 195a, Den Haag. 

In de op 1 Juni gehouden ledenvergadering 
werd bij enkele candidaatstelling de heer A. 
v. d. Kaay Sr. tot voorziiter gekozen. 

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

Overleden: 59 K. G. Taat. 
Nieuw lid: 52 Ivl. N. Beets, Nieuwe Plantage 

62, Delft. 
POSTZEGELVEREN. „H. G. P.", 

DOKKUM. Secr.: H. Sepp, Parkstr. 
C. 265, Dokkum. 

Bedankt: G. Brink, Dokkum. 
Nieuw lid: Ch. Hansma, Woudweg, Dokkum. 

• TENTOONSTELLINGEN • 

HET NEDERLANDSE POSTMUSEUM. 
Onder de naam „Nederland gezien door zijn postze

gels" wordt op 24 Juli a.s. in het Postmuseum, Zeestr. 
82 te 's-Gravenhage een tentoonstelling geopend, waar 
niet alleen de verzamelaars van bepaalde uitgiften, 
doch ook de beeldverzamelaars stof voor hun collectie 
kunnen opdoen. 

Opzet van de expositie is, te tonen welke onderwer
pen uit de Nederlandse geschiedenis reeds aanleiding 
hebben gegeven tot het ontwerpen van postzegels en 
welke zijden van het maatschappelijke leven men 
weerspiegeld ^indt in de ontwerpen van onze moderne 
kunstenaars. Behalve de ontwerpen der verschillende 
uitgiften spreken tal van foto's' en prenten, welke op 
de onderwerpen betrekking hebben, sterk tot de ver
beelding van het publiek. 

Thans wordt in de postzegelgalerij van 't museum een 
tentoonstelling gehouden van buitenlandse gelegen-
heidsblokken, die door zijn grote verscheidenheid en 
kleurige zegelpracht een interessant onderwerp vormt 
voor de verzamelaar op dit gebied. 

Om slechts enkele van de vele landen te noemen die 
door hun blokken vertegenwoordigd zijn, beperken wij 
ons tot België, Roemenië, Spanje, Polen, Portugal, Ja
pan, China, Tsjechoslowakije, Rusland en Egypte. 

Het veertigjarige jubileum der Pro Ju ven tu te-zegels 
was aanleiding om dit feit met een expositie dezer 
fraaie zegels te herdenken. Te beginnen met het nog 
vrij conventionele zegel van 1913, waarbij de voorstel
ling weinig of niets met het doel der uitgifte te maken 
heeft, trekt vanaf 1915 een lange rij van Pro Juventute-
zegels aan ons oog voorbij. 

De aardige wapenseries, vele charmante kantonale 
klederdrachten en uiteindelijk de mooie bloemen, vlin

ders en kevers, die sinds 1943 deze zegels sieren, hou
den een rijke Jaelofte voor de toekomst in. 

Een speciale noot \jormen de zegelvellen, die regel
matig tussen de emissies zijn ingevoegd, waardoor de 
speelse tekeningen en frisse kleuren in rotogravure-
druk nog meer geaccentueerd worden. 

De lagere waarden dezer series, waarop een gegra
veerd portret voorkomt, temperen door hun strenger 
cachet'op juiste wijze deze verder zo fleurige uitgiften. 

Dat deze Zwitserse zegels voor de philatelist een af
gerond verzamelterrein vormen, verdient in een tijd 
als deze waarin men door nieuwe uitgiften overstroomd 
wordt zeer zeker de aandacht. 

Tevens zal in de loop van de zomer op verzoek van 
het Nederlandse Rode Kruis in het Postmuseum een 
tentoonstelling van Rode Kruis-postzegels plaatsvin
den. 

Het museum is geopend: op werkdagen van 10—17 
uur, bovendien Donderdagsavonds van 19—22 uur, op 
Zon- en feestdagen van 13—17 uur. 

NED. VER. V. AERO-PHIL. 
„DE VLIEGENDE HOLLANDER". 

Op 20 en 21 Juni jl, hield de Nederlandsche Vereeni-
ging van Aero-Philatelisten „De Vliegende Hollander" 
haar jaarlijkse verenigingstentoonstelling, ditmaal in 
de mooie cantine in het gebouw „Shell-Nederland", 
N.V. te 's-Gravenhage. 

De opening geschiedde op 20 Juni te 15 uur door Dr 
Ir M. H. Damme oud Dir. Gen. van de P.T.T.; in aan
sluiting hierop werd door de Heer Damme een — voor
al voor insiders — zeer interessante lezing gehouden 
over het onderwerp „De ontwikkeling van de lucht
post en het aandeel dat Nederland daarin heeft geno
men". 

De tentoonstelling omvatte ruim 50 kaders met zeer 
interessant materiaal, waaronder ook veel, dat nog 
nooit tevoren was geëxposeerd. 

file:///jormen


JULI 1953 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 185 

Behalve de Holland-Indië-lijn van de K.L.M., die op 
geen enkele tentoonstelling ontbreekt, zagen wij in de 
Ie klasse o.a. ook zeer fraaie Zeppelinpost en een ver
zameling Griekse luchtpost. In de 2e klasse trok vooral 
de aandacht een zeer mooie gespecialiseerde en goed 
gedocumenteerde helicopterpostverzameling van de 
Scandinavische landen, voorts ballonpost, waaronder 
enige zeldzame „ballon-montés", Zwitserse luchtpost, 
Sabena-vluchten naar de Congo, etc. 

In de 3e klasse zagen wij een aardige inzending 
zweefvliegtuigenpost, „Caraibiana" (luchtpost van en 
naar landen om de Caraïbische Zee), etc. 

Ook luchtpostzegels en curiosa waren zoals gebrui
kelijk wederom tentoongesteld. Het geheel bood een 
aardig overzicht van de prestaties en de vorderingen 
van leden van deze vereniging in het afgelopen jaar. 

J. D. 

• LITERATUUR • 
World War II Philately of Southern and Eastern 
Africa by J. H. Harvey Pirie F.R.P.S.L. Uitgave 
van het Africana Museum-Johannesburg. 1953. 
Prijs 5/-. 

Een werk, voorzien van vele afbeeldingen van stem
pels, zegels, briefomslagen e.d. en in hoofdzaak geba
seerd op reeds eerder in de South African Philatelist 
verschenen artikelen, mededelingen, enz. is nu enigs
zins uitgebreid en goed geordend als een boek van 60 
bladzijden verschenen. In zijn inleiding zegt de schrij
ver, dat dit werk feitelijk een handleiding is op een 
verzameling „Wereld-oorlog Il-philatelie van Zuid- en 
Oost-Afrika", welke door hem werd bijeengebracht en 
aan het Africana-museum te Johannesburg werd ge
schonken. Ook constateert hij, dat het materiaal in deze 
verzameling zeker evenzeer en misschien wel voor het 
grootste deel meer „Africana" dan „Philatelie" is, een 
opinie welke wij echter niet delen. Immers, het is in de 
Philatelie reeds lang gebleken hoe belangrijk het on
derdeel „stempels" daarin is en hoe een goede verzame
ling daarmede terdege rekening dient te houden. Ook 
het post-historische dat in een verzameling als deze 
ligt opgesloten is zeker ook philatelistisch van belang. 
Wij zien dit werk dan ook als een belangrijke bijdrage 
voor de philatelic. Natuurlijk staat de militaire invloed 
op het postwezen (veldpost, censuur e.d.) voorop, maar 
ook de gewone postdienst met inbegrip van scheep
en luchtvaart worden in dit werk behandeld. Het vergt 
te veel ruimte om alle landen op te sommen die hier 
besproken worden want een groot deel der in Afrika 
gelegen landen en ook vele daarbuiten, hebben in de 
tweede wereldoorlog belangrijke postverbindingen met 
Zuid- en Oost-Afrika gehad. 

Een werk als dit, dat dank zij de medewerking van 
voornoemd museum, dat de uitgifte er van tot stand 
bracht, heeft hiermede de philatelistische literatuur 
weer ten zeerste verrijkt. N. 

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

Volgens belofte schrijf ik je nu wat meer over „ons 
gereedschap" en je zult bemerken dat ik tegelijkertijd 
enkele van je vragen beantwoord. 

Laten we beginnen met „Het Pincet", 
Dat doet mij dan direct denken aan ons „A.B.C, voor 

de postzegelverzamelaar", weet je nog. Dick? 
Artikel 2 dan zal luiden: 

„Het is ten strengste verboden een postzegel anders 
dan door middel van een pincet aan te vatten!" 
Zondig daar nooit tegen en betreur het, indien je 

soms tóch gedwongen bent het anders te doen dan het 
is voorgeschreven. 

Je weet natuurlijk wat een pincet is. Je hebt onge
twijfeld wel eens een zgn. splintertangetje gezien. Wel, 
het pincet dat de postzegelverzamelaar gebruikt, lijkt 
daar veel op. Het heeft echter een brede, gladde bek. 
De bedoeling daarvan is natuurlijk duidelijk; het me
dische pincet of splintertangetje is ten enenmale onge
schikt voor ons. Het heeft geribbelde en vaak scherpe 
punten, zodat de kans op beschadiging van onze zegels 
(prikgaatjes) lang niet denkbeeldig is. 

Elke postzegelhandelaar kan je een goed pincet ver
kopen; let er op, dat het een goed verchroomd exem
plaar is. Duur zijn ze niet. 

We blijven dus met onze vingers van de zegels af! 
Bedenk eens hoe gemakkelijk je anders een tandje 
kunt omvouwen en beschadigen, een hoekje kunt om
krullen, enz., om van smetten, vuil worden nu maar 
niet te spreken. 

Ik behoef je niet te zeggen, dat je schone handen 
hebt als je met je zegels bezig bent. Maar een vlekje.. 
dat is gauw gebeurd. Zelfs met brandschone vingers 
kan je bijv. de gom van postfrisse zegels — dat zijn 
ongebruikte zegels — heel licht beschadigen, zelfs al 
pak je ze heel voorzichtig met de vingertoppen aan. 
(Vochtigheid!). 

Nu weet ik niet of je rookt, Dick; voor alle zeker
heid wil ik je echter tóch waarschuwen tegen dat ro
ken gedurende de tijd dat je met je postzegels bezig 
bent. Kleine asdeeltjes die op de zegels vallen, blaas 
je niet zo gauw weg en ze zullen altijd een veegje of 
vlekje nalaten. 

Een ander stuk gereedschap is „Het Vergrootglas". 
Zo een vergrootglas kan je in alle maten, soorten, 

vormen en uitvoeringen krijgen. Sommige zijn duur; 
andere goedkoop. Maar het zit hem niet altijd in de 
prijs hoor! 

Niet alleen is het vergrootglas onontbeerlijk als je 
de voorstelling op een zegel nu eens nauwkeurig wil 
bekijken — het is zo leerzaam om de details van de 
tekening te bestuderen — maar je hebt het zéker nodig 
als je een zegel op beschadiging controleert. Dit laat
ste vind ik zó belangrijk, dat ik lust heb daar een apart 
artikel van ons A.B.C, van te maken. Laat nooit na 
een nieuwe aanwinst voor je verzam-eling op beschadi
gingen te controleren! 

Ook voor het vaststellen van de druktechniek en de 
papiersoort van het zegel, komt een vergrootglas te 
pas. Voor al deze doeleinden zijn ze uitstekend ge
schikt, maar het kän gebeuren, dat je een extra sterke 
vergroting wenst. Bijvoorbeeld voor het vaststellen van 
zéér kleine afwijkingen (bij vervalsingen), retoucherin
gen of beschadigingen. Dan kan zo een vergrootglas 
niet geschikt zijn. Daarvoor kan je bij de postzegel
handelaar een vergrootglas krijgen, dat er ongeveer 
uitziet als een kristallen presse-papier. Het is vlak van 
onderen en heeft ook vlakke, opstaande kantjes, doch 
aan de bovenzijde is het bol geslepen als een lens. Het 
zegel wordt nu onder het glas gelegd en voor ons oog 
wordt het beeld nu niet alleen vergroot, maar het ze
gelbeeld wordt ook veel helderder, omdat het glas de 
eigenschap bezit de lichtstralen te concentreren. 

Dus Dick, als het er vanaf kan, schaf je dan óók zo 
een apparaat aan. 

Je ziet sommige verzamelaars nog wel eens een loupe 
gebruiken, die je kunt openklappen en op het zegel 
kunt plaatsen. Men noemt ze wel eens draadtellers. Ik 
persoonlijk prefereer zo een apparaat niet. Ten eerste 
zie je maar een zeer klein gedeelte van het zegel als 
je door de loupe kijkt, en ten tweede is de vergroting 
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zo geweldig sterk, dat het weer moeilijk wordt om bijv. 
kleine afwijkingen te zien. Daar de lens in het metalen 
— meestal koperen — apparaatje is gevat en dit laat
ste in bepaalde standen het licht op het zegel onder
schept, lijkt mij dit ook een bezwaar. 

Tot zover. Dick, over het vergrootglas. Ik heb ge
sproken over druktechniek, papiersoort, vervalsingen, 
enz., en ik ben er zeker van dat je volgende brief hier
over nadere toelichtingen zal vragen. Het is daarom, 
dat ik je nu al vast mededeel dat ik aan al deze onder
werpen een aparte brief zal wijden. Geduld dus. 

Nu gaan we verder met een ander belangrijk onder
werp, gereedschap zou ik het ook willen noemen. Dus 
nu iets over 

Plakkertjes en Hechters. 
Reeds ten tijde dat de Philatelie nog in de kinder

schoenen stond, eiste de vraag: „Hoe bevestig ik de 
postzegels in mijn album?" ernstige aandacht. Stel je 
voor Dick, dat die eerste verzamelaars het heel gewoon 
vonden om een grote kwast en een flinke pot lijm voor 
dit doel te gebruiken. Dat zegel moest ingeplakt en als 
je ooit eens in de gelegenheid bent zo een oude verza
meling te bekijken, dan zul je bemerken, dat dit in-
plakken „grondig" gebeurde. Hoe hechter, hoe beter 
was het parool! 

Op het album werd een flinke kwak lijm gedepo
neerd en midden daarin werd het zegel gedrukt, zodat 
de lijm als bij een lakstempel overal onder het zegel 
uitpuilde. 

Niet alleen dat het bijna niet doenlijk is om zo een 
zegel er later weer onbeschadigd uit te halen, dreigde 
er een ander gevaar. Die lijm bevatte meestal schade
lijke bestanddelen, o.a. zuren, en deze tastten de kleu
ren van het zegelbeeld en de papiervezel van het zegel 
aan. 

Nadien gebruikte men dikwijls stukjes van de ge
gomde rand van postzegel vellen; deze waren echter 
veel te dik en veroorzaakten op den duur ook bescha
digingen aan de zegels. 

Als je bedenkt, dat de plakkertjes die wij tegen
woordig vrij algemeen gebruiken pas een driekwart 
eeuw bekend zijn, dan kan je je voorstellen hoeveel 
zeldzame en niet te vervangen zegels, kostbare, phila
telistische juweeltjes, verloren zijn gegaan, juist in die 
beginperiode van postzegelverzamelen. 

Wij weten nu hoe het WEL moet, maar wij hebben 
daarvoor duur genoeg moeten betalen. 

We gebruiken tegenwoordig gompapiertjes, plakkers 
noemen wij ze gewoonlijk. 

Je kan ze in elke goede postzegelhandel krijgen, ver
pakt in zakjes of doosjes van 500 of 1000 stuks. 

Nu mag je op plakkertjes nooit bezuinigen; je koopt 
alleen de allerbeste soort. Bij goedkope soorten loop je 
de kans dat de gom ook schadelijke zuren bevat en. , 
daarvan behoef ik je na het bovenstaande nu niets 
meer te vertellen. 

Die plakkertjes zijn eenzijdig óf aan beide zijden van 
een gomlaag voorzien, ik gebruik altijd de eerste soort. 

De toepassing is zeer eenvoudig, je moet het alleen 
even weten. 

Ik neem een plakkertje, vouw daarvan een smal 
randje — plm. 2 mm — om, zo dat de gom aan de bui
tenzijde blijft. Dat smalle randje plak ik op de achter
zijde van het zegel; het grootste overschietende gedeel
te van het plakkertje komt dus op het albumblad vast
gehecht en het zegel is goed ingeplakt. 

Nu moet je er vooral op letten, dat de vouw van het 
plakkertje precies ter hoogte komt van de bovenkant 
van het zegel. (Desnoods even er boven, hoewel dit een 
minder fraai gezicht is). 

Ten eerste vermijdt je hierdoor, dat de vouw van het 
plakkertje achter het zegel op den duur een indruk 
in het zegel zou kunnen maken, hetgeen weer de oor

zaak van een beschadiging kan worden. Ten tweede 
kan je een zegel, op deze — juiste — wijze ingeplakt, 
ook van achteren bekijken zonder het los te maken. 
Je kan het nu met je pincet geheel oplichten, hetgeen 
niet mogelijk is, als de vouw van het plakkertje bene
den de bovenkant van het zegel zit, snap je? 

Dat is o.a. vooral belangrijk, als het zegel in een ruil-
of koopboekje ingeplakt is. Zo een zegel wil je natuur
lijk óók aan de achterzijde bekijken en het controleren 
op dunne plekken bijvoorbeeld. Als het goed is inge
plakt, ik zei dit al, kan je het gemakkelijk oplichten en 
het tegen het licht houden. Zo niet, dan moet het zegel 
er uit gehaald worden, wil je het op deze wijze onder
zoeken. In koop- en ruilboekjes mag je dat niet, maar 
gesteld, het zegel interesseert je, dan is de verleiding 
toch wel groot en ik neem aan dat het verbod dan over
treden zal worden. Al deze manipulaties van uithalen 
en inplakken vergroten de kans op beschadiging, ergo, 
doe het inplakken meteen goed! 

Er zijn ook plakkertjes in de handel, waarvan het 
randje — mechanisch — reeds omgevouwen is; je ziet, 
dat het je al zeer gemakkelijk wordt gemaakt. 

Postfrisse zegels zijn ongebruikte zegels en je be
grijpt dat je de originele gomlaag achter deze zegels 
niet beschadigen mag. Een beschadiging van deze 
gomlaag wordt gerekend een beschadiging van het ze
gel te zijn, in welk geval dit belangrijk aan waarde 
verliest, zo niet totaal waardeloos wordt. 

Postfrisse zegels dienen dus op een ändere manier te 
worden opgeborgen. Ik heb daarvoor albumbladen 
waarop, op regelmatige afstanden, dwars over het 
blad, dunne doorzichtige stroken zijn bevestigd, die 
slechts aan de zijkanten en aan de onderkanten vast 
zitten. Op deze manier bevestigd, kan ik de postfrisse 
zegels achter deze stroken steken en zo zijn ze veilig 
opgeborgen. 

Voor zover mijn ervaring strekt, is dat de algemeen 
gebruikelijke manier van opbergen. Sommige verzame
laars hebben zelfs aparte boeken daarvoor of zgn. 
„stockboeken", waarover later meer. 

Doch een mens is nooit te oud om te leren, vooral 
als philatelist niet. Ik las in een publicatie van een 
philatelist — en heus niet de eerste de beste! — dat er 
ook speciaal voor postfrisse zegels vervaardigde plak
kers in de handel zijn. Deze zouden voorzien zijn van 
een hechtmiddel, dat de gom van het zegel niet aan
tast. Deze plakkertjes moeten uitstekend kleven, maar 
laten, na verwijdering, geen enkel spoor na op de gom
laag, aldus de publicatie. 

Nu zou ik heel sceptisch een oude Duitse dichter 
kunnen citeren, die ergens zegt: „Ik hoor de woorden, 
maar mij ontbreekt het geloof". — Maar misschien be
staan die plakkers toch wel. — Ik ken ze in elk geval 
niet. 

Dat ik deze brief bijna geheel aan het plakken of be
vestigen van onze zegels in het album wijd, moet voor 
jou het bewijs zijn, dat het onderwerp zeer belangrijk 
is. Zolang er aan postzegelverzamelen is gedaan, heeft 
men ermede geëxperimenteerd; het plakkertje is echter 
de meest gunstige oplossing. 

Dezer dagen zag ik een nieuwe — ik meen Duitse — 
vinding. Het is een rechthoekig stukje zwart, althans 
donker gekleurd, papier, in afmeting wat groter dan 
een postzegel. Daarop is een plastic venstertje geplakt, 
zo, dat alleen de onderkant vastzit. 

Men kan het geheel in het album plakken en daarop 
ächter het plastic venstertje het zegel schuiven. 

Het grote voordeel van dit opbergsysteem valt direct 
op. Het zegel zit veilig en stevig opgeborgen en komt 
toch met geen enkel hechtmiddel in directe aanraking. 
Met een pincet is het plastic ruitje gemakkelijk op te 
lichten en het zegel te verwijderen. Op deze wijze op
geborgen, is het zegel goed behoed tegen alle veront-
reinigmgen, waarop vooral tijdens bezichtigingen nog-
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al kans bestaat (vochtspatjes, sigarenas, enz.). Ook de 
kleuren van het zegelbeeld zijn goed beschermd tegen 
de inwerking van licht en lucht. 

Volgens mij komt het zegel tegen de donkere achter
grond en onder de lichte glans van het plastic prachtig 
uit; het doet aan als vernis'op een olieverf schilderij. 

Nu kenden wij al de kleine envelopjes van cellopha
ne, ook met donkere achtergrond. Daarin bewaren wij 
gewoonlijk onze zeldzame exemplaren. Ook deze en
velopjes worden in het album geplakt en voldoen uit
stekend, omdat zij het zegel zo goed afsluiten. 

Als je je ogen goed gebruikt bij je aanstaand bezoek 
bij een postzegelhandelaar, zul je bemerken, dat hij ook 
cellophane „hoekjes" verkoopt. Deze worden gebruikt 
om gehele brieven of enveloppen in het album te be
vestigen; ook gebruikt men ze wel voor zgn. „blokken^', 
dat zijn meerdere postzegels aan elkaar in een „blok". 
Nu mag je dat laatste weer rustig vergeten; wij zijn 
daar nog niet aan toe, dat komt t.z.t. nog. 

Denk nu niet, dat hiermede dit onderwerp uitgeput 
is, maar je weet er nu voldoende van om de zin van 
Artikel 3 van ons A.B.C, volkomen te begrijpen: 

„Gebruikt nimmer inferieure hechtmiddelen; elk 
materiaal waarmede een zegel in aanraking komt 
moet gegarandeerd onschadelijk zijn voor papier, en 
kleur van het zegeïbeeld". 
En daarbij laten we het weer, Dick. 

Je Oom Wim. 

PHILATELISTISCHE 
OAAZWERVINGEN 

In een paar voorgaande artikelen onder de titel 
„Eigenwijze woorden.." hebben wij de beginnende 
verzamelaars er op gewezen, hoe belangrijk het is om 
zijn postzegels „te bestuderen", d.w.z. zo veel mogelijk 
na te gaan alles wat op deze zegels betrekking heeft, 
dus niet alleen afbeelding, waarde, jaar van uitgifte 
e.d., maar ook afstempeling e.d. 

Ditmaal willen wij echter eens een geheel ander on
derwerp, waaromtrent vaak vragen worden gesteld 
door beginnende verzamelaars, behandelen. Welis
waar geven diverse catalogi als een soort inleiding 
omschrijvingen van diverse gebruikte woorden of uit
drukkingen in de Philatelie, maar deze zijn door hun 
kortheid niet altijd duidelijk voor de beginnende ver
zamelaar, ook al kent hij de taal waarin de catalogus 
is gesteld. In dit artikel willen wij daarom een onder
werp bij de kop pakken, dat vanzelf tot andere onder
werpen leidt, nl. het papier waarop postzegels worden 
gedrukt. Immers vanzelf komen we dan ook tot water
merk, druk en tanding e.d. 

Een boekje dat wij iedere beginnende verzamelaar 
van postzegels zouden willen aanraden grondig te le
zen is het werkje, dat door Joh. Enschedé en Zonen 
Grafische inrichting N.V. te Haarlem in een tweede 
(herziene) druk in Juli 1952 werd uitgegeven en tegen 
de billijke prijs van ƒ 3,50 verkrijgbaar is gesteld. Bij. 
de bespreking van dit werkje in ons Julinummer 1952 
blz. 167 wezen wij reeds op het belang van de inhoud 
voor de postzegelverzamelaars, hetgeen reeds blijkt uit 
de titel van dit werkje, nl. „HOE worden postzegels 
gemaakt?". Maar zelfs in dit boekje zijn aan het papier 
en zijn fabricage slechts een 6-tal bladzijden gewijd, 
hoewel er wellicht een boekdeel mede zou zijn te vul
len. Niettegenstaande het fabricageproces in al haar 
onderdelen zeer interessant en v/etenswaardig is, ook 
voor de postzegelverzamelaar, willen wij hierop echter 

niet ingaan, maar ons beperken tot de resultaten van 
dit vervaardigingsproces. Zij, die niet al te uitvoerig 
toch iets meer omtrent deze fabricage willen weten, 
raden wij aan eens kennis te nemen van hetgeen de 
oud-controleur der P. en T., de heer J. C. Pull, onder de 
titel „Papier en papieronderzoek" in jaargang 1926 van 
dit Maandblad heeft geschreven. In een 4-tal artikelen 
wordt niet alleen nagegaan hoe de papiervervaardiging 
geschiedt, maar ook hoe de aan papier te stellen eisen 
achteraf kunnen worden gecontroleerd. 

Daar de tegenwoordige papiervervaardiging op vele 
punten aanmerkelijk verschilt met de vroeger gevolgde 
methoden is het begrijpelijk, dat voor keurmeesters 
van postzegels een grondige kennis dezer vervaardi
ging noodzakelijk is, teneinde zonodig ook hierdoor 
eventuele valsheid te kunnen vaststellen. 

Hoe voornaam het papier ten opzichte van de post
zegel is moge blijken uit hetgeen het Neues Handbuch 
der Briefmarkenkunde daaromtrent zegt, nl.: Das Pa
pier ist Träger der Marke, deren Grundlage und Cha
rakteristikum: es trägt das Bild und den Druck, Farbe 
und Gummi, die Beschaffenheit seiner Ränder ergibt 
die Trennungsart. Seine Konsistenz selbst und deren 
Struktur, die gewollen Verdichtungen und Verdün
nungen (Wasserzeichen) sind von gleicher Wichtigkeit 
für Post und Philatelie, wenn auch bei beiden in ver
schiedener Hinsicht, wie Zeichnung, Farbe und Druck. 
Aus Art und Beschaffenheit des Papieres kann die for
schende Philatelie weitgehende Schlüsse ziehen, die oft 
das, was aus Druck, Farbe und Trennung erschlossen 
wurde, unterstreichen oder ergänzen, ja oft überhaupt 
erst bestimmte Aussagen über die betr. Ausgabe zu
lassen, zumindest aber ihre Auflagen, mitbestimmen 
helfen". 

U ziet dus welk een voorname plaats ook hier aan 
het papier ten opzichte van de postzegel wordt toege
kend. 

Natuurlijk heeft iedere postzegelverzamelaar wel 
eens bemerkt, dat de postzegels van de diverse landen 
niet alle op eenzelfde papiersoort zijn gedrukt en dat 
ook binnen de landsgrenzen de diverse uitgiften nog al 
eens papierverschillen te zien geven, ja zelfs eenzelfde 
uitgifte in zijn diverse oplagen aanmerkelijke verschil
len kan opleveren. Zo vindt men in de Nederlandse 
Handelaren Catalogus bij de eerste emissie Nederland 
de vermelding van dik papier, vrij dun papier en dun 
papier. Maar ook onze huidige postzegels verschillen 
soms aanmerkelijk in dikte van papier, hetgeen echter 
minder opvallend is dan bij de eerste emissie (zie bijv. 
de melding in ons Maandblad van Januari 1952). Toch 
zegt de dikte alleen nog niets ten opzichte van de aard 
van het papier en is het dikte-verschil alleen maar het 
gevolg van de dikkere laag papierbrij waarvan het pa
pier is gemaakt, terwijl de samenstelling van deze pa
pierbrij geheel dezelfde is. Ook kunnen kleinere bij
komstigheden tijdens de fabricage vaak een goed waar
neembaar verschil bij het papier opleveren. Zo wordt 
om goed glad papier te verkrijgen aan de papierbrij 
een zekere hoeveelheid lijm en vulstof (pijpaarde) toe
gevoegd. Meer of mindere toevoeging dezer ingrediën
ten zal belangrijk verschil in papier kunnen opleveren 
wat gladheid en poreusheid betreft, terwijl de papier-, 
brij overigens hetzelfde is. Dat het effect, hetwelk de 
druk op zulke papiervariëteiten maakt, ook zeer ver
schillend kan zijn, behoeven wij zeker niet nader on
der het oog te brengen, afgezien dan nog weer van de 
samenstelling der verfstof die voor het drukken werd 
gebruikt. 

Uit bovenstaande blijkt dus wel, dat de beginnende 
verzamelaar zeker moeite zal hebben met de vast
stelling van de papiersoort waarop een zegel is ge
drukt, en aangezien er nog zoveel andere eveneens be-
langrij-ke dingen op het gebied der philatelic te bestu-
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deren zijn, zal hij wellicht goed doen zich voorlopig 
niet al te druk te maken omtrent de diverse papier
soorten. Dat wil echter niet zeggen, dat wanneer hij 
dergelijke verschillen constateert, hij dit maar moet 
veronachtzamen. Integendeel, zulke zegels dienen te 
worden bewaard, want wanneer later de kennis zal 
zijn vermeerderd en langzamerhand meer gespeciali
seerd wordt, zullen deze zegels goed van pas komen 
en een belangrijke schakel in de verzameling kunnen 
opleveren. 

Bij de beschouwing van papiersoorten moeten we in 
de eerste plaats 2 hoofdsoorten onderscheiden en wel 
de zgn. handgeschepte en de machinaal vervaardigde 
papieren. 

Het zal een ieder wel duidelijk zijn, dat deze laatst
genoemde papieren meer uit latere tijd stammen dan 
de eerstgenoemde. Een zuivere lijn is hierbij niet te 
trekken, omdat met de hand geschept papier ook nog 
wel in latere tijd werd vervaardigd. De machinale pa
pierbereiding dateert ongeveer van 1820. Het „echte" 
zgn. Japanse papier is ook thans nog steeds met de 
hand geschept. Dit komt bij de postzegelvervaardiging 
echter zeer weinig voor. Het is een zeer dunne, zachte 
papiersoort. De eerste emissie postzegels van Japan 
werd op dit soort papier gedrukt. Voor de vervaardi
ging van deze papiersoort wordt een speciaal soort 
houtvezel gebruikt. 

Een ander papier, dat veel overeenkomst met het 
Japanse papier vertoont is het Chinese papier, even
eens zgn. handgeschept. Hier bestaat de grondstof uit 
de vezels van een rietsoort of van rijststro. Ook dit 
papier werd slechts zelden voor de postzegels gebruikt, 
o.a. Brazilië 1843/50. 

De machinaal vervaardigde papieren werden tot 
omstreeks 1860 uit de vezels van katoen of linnen ver
vaardigd, zonder bij menging van hout vezels. De voor 
1860 uitgegeven postzegels zullen dus vrijwel altijd op 
zulk papier zijn gedrukt, iets waarmede latere verval
sers niet altijd rekening hebben gehouden, zodat hun 
producten als vals konden worden herkend door het 
aantonen van dergelijke houtvezels. 

Wat de machinale papieren in het algemeen betreft, 
kunnen we hierin diverse soorten onderscheiden, waar
van we er enkele, als voor de postzegelverzamelaars 
van het meeste belang zijnde, willen behandelen. 

Vooraf willen wij ter verduidelijking even een klei
ne detail van de papierbereiding bespreking. We spra
ken reeds enkele malen over de papierbrij of papier
pap waarvan het papier wordt gemaakt. Deze brij of 
pap wordt, hoe doet er hier niet toe, op een ondergrond 
van metaaldraadjes (een soort zeef dus) uitgespreid, 
zodat het water dat zich in deze brij bevindt tussen 
de draadjes door kan worden afgevoerd door persing, 
op de brij uitgeoefend. Het spreekt vanzelf, dat door 
deze persing de draadjes van metaal zich enigszins in 
de vezellaag indringen en de vezellaag ter plaatse iets 
dunner maken dan op de tussenliggende plaatsen. Deze 
afdruk is dan ook vaak duidelijk waarneembaar. 

Zijn de metaaldraadjes dicht bij elkaar en evenwij
dig aan elkaar gespannen, dan zal het daarop gevorm
de papier dus evenwijdige streepjes vertonen. Dit pa
pier noemt men g e r i b d of g e s t r e e p t . Soms wor
den deze metaaldraden op onderling grote afstand door 
dwars op de richting aangebrachte metaaldraden te
zamen gehouden, welke dwarsdraden dan eveneens een 
afdruk zullen geven. In het Frans wordt dit papier 
„verge" genoemd en in het Engels „laid paper". De 
emissie Nederland 1876 komt op zulk papier voor. 

Worden de dwarsdraden even dicht bij elkaar ge
spannen als de langsdraden, dan ontstaat een netwerk 
zoals we dit reeds op de bewaarschool leerden met het 
matjesvlechten. Vooral bij een zgn. cocosmat kunt u 
het daardoor ontstane patroon goed waarnemen. De 

door de dwarsdraden opgelichte langsdraden geven een 
soort verhoging te zien, welke zich in de papierbrij 
dieper zal indringen en een tekening zullen veroorza
ken van fijne streepjes welke ten opzichte van elkaar 
liggen als de stenen van pen huismuur. Dit papier 
wordt V e 1 ij n genoemd (in het Frans „vélin" en in 
het Engels „wovepaper' geheten). De heer Korteweg 
geeft als zegels, welke op dergelijk papier zijn gedrukt, 
de Tentoonstellingszegels 1924 van Nederland en de 
eerste emissie portzegels van Curagao aan. 

Een bij postzegels weinig voorkomende papiersoort 
is die, welke wij het best kennen onder de Franse 
naam b a t o n n é, welke papiersoort behalve de reeds 
bovengenoemde „gestreepte" of „velijn" kenmerken 
ook nog op .regelmatige grote afstanden een extra dik
kere lijn vertonen, veroorzaakt door een regelmatig 
aangebrachte dikkere metaaldraad. Als gedrukt op 
dergelijk papier vinden we de zegels gemeld van Af
ghanistan 1880 en Fijieilanden 1871. 

Na deze hoofdsoorten te hebben behandeld willen 
we nog enige andere papiersoorten beschouwen, welke 
door de reeds hierboven terloops gemelde bij mengin
gen o.d. een bijzondere aard hebben gekregen. 

Als een zeer eigenaardige wijze van samenstelling 
der zegels is wel de uitgifte 1866 van Pruisen, waarvan 
de Michelcatalogus vermeldt „rückseitig" bedrukt, ter
wijl de Yvertcatalogus spreekt van „imprimé sur 
baudruche". Hiertoe werd een volkomen doorzichtige 
papiersoort gebruikt. Een der zijden werd bestreken 
met een gelatine of collodiumlaag en zo gedroogd. 
Na de droging werd deze zijde van het papier bedrukt. 
Hierbij is echter de merkwaardigheid, dat hiertoe geen 
gewone drukplaat werd gebezigd met negatieve beel
den, maar een met positieve beelden, zodat de druk 
feitelijk een negatief beeld opleverde. Maar door het 
transparante papier heen was de afdruk toch weer als 
positief zichtbaar. De gom werd vervolgens op de be
drukte, dus achterzijde aangebracht. Hieruit blijkt dus 
wel dat deze zegels niet in water moeten worden af
geweekt, aangezien men dan het risico loopt, dat alles 
van het papier verdwijnt! 

Een dergelijk risico kan men lopen met de postze
gels van NederlandsIndië emissie 1912, waarvan een 
aantal in zgn. loslatende kleuren zijn gedrukt (Ne
derl. Handelaren catalogus 1953 blz. 176). Hier is dus 
niet het papier, maar de voor het drukken gebezigde 
drukinkt voor dit effect aansprakelijk. 

Dat dergelijke methoden werden toegepast vindt zijn 
oorzaak in het streven van de posterijen om zich te 
beschermen tegen het gebruik van reeds gebruikte 
postzegels, welke men op een of andere wijze van de 
vernietigingskenmerken heeft ontdaan. Hierop zijn 
trouwens vele der drukeigenaardigheden terug te voe
ren. 

Een bekend voorbeeld hiervan zijn ook de zgn. „lak
strepen", welke in Oostenrijk bij sommige emissies 
werden aangewend (1899/1904). Deze strepen werden 
vóór het drukken van de zegels op het papier aange
bracht met een soort vernis en lopen dwars over de 
richting van de zegelbeelden. Het beeld werd dus over 
deze lijnen gedrukt, hetgeen tot gevolg had, dat wan
neer men deze zegels van hun vernietigingsstempel o.d. 
wilde ontdoen door afwassing, de verf van het beeld 
op de vernislijnen spoediger los liet dan op de overige 
plaatsen, zodat zulks duidelijk zichtbaar werd. 

Maar keren we terug tot onze zgn. bijmengingen, 
waaronder we dus verstaan de toevoeging van stoffen 
aan de papierbrij. 

Als een zeer bekende bijmenging noemen we die van 
blauwsel, waardoor zegels ontstaan op zgn. blauw pa
pier, welke ook bij onze Nederlandse emissies bekend 
zijn bij emissie 1876. Gaarne verwijzen wij hierbij naar 
het artikel van de hand van de heer D. Hille Ris Lam
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bers, dat in ons Februarinummer 1950 hieromtrent 
werd opgenomen. 

Evenzeer bekend mogen wij wel de bijmenging van 
gekleurde zijde-vezels noemen, welk papier door de 
Zwitserse posterijen reeds gedurende vele jaren wordt 
gebruikt en dat herkenbaar is aan de kleine gekleurde 
vezeltjes welke hier en daar in het papier zichtbaar 
zijn. Maar ook andere landen gebruikte zulk papier, 
o.a. Bulgarije, Oostenrijk (Parlementserie 1919/21 en 
Wipa-zegel) en Servië. 

Ook de zgn. getinte papieren zijn ontstaan door bij
menging van stoffen in de papierbrij, welke te onder
scheiden zijn van opgedrukte kleuren, doordat de kleur 
zich door het gehele papier heeft verspreid en zowel 
voor als achterzijde gekleurd doet zijn. Een goed her
kenningsmiddel is in de regel de breuk welke op de 
perforering randen is ontstaan. Is de kleur opgedrukt, 
dan zullen hier witte randen zichtbaar zijn. Vooral bij 
de oudere uitgiften vindt men vele voorbeelden van 
zulk gekleurd papier (Baden, Hannover, Modena, Par-
ma, Pruisen, Romagna en Kerkelijke Staat, waarvan 
de uitgifte 1868 bovendien sterk glanzend is gemaakt). 
't Sterk witte papier, bekend als „krijtpapier" heeft niets 
met krijt te maken. Het is een zgn. kunstdrukpapier, 
dat verkregen wordt door het papier onder sterke ver
warming te bestrijken met dierlijm en een zgn. vul
stof (Kaolin, Bariumsulfaat of gips). Zulk papier, waar
op de beelden mooi uitkomen, werd eveneens in ver
schillende landen voor postzegelvervaardiging ge
bruikt (Servië, Port. koloniën, Engeland en koloniën). 
In het Frans wordt dit papier „papier couché" genoemd 
en in het Engels „chalky paper". Daar dit papier dus 
niet door en door uit dit heldere materiaal bestaat, 
maar dit als het ware is opgelegd, is voorzichtigheid 
bij het afweken der zegels zeker geboden. Een bijzon
der soort kunstdrukpapier is nog het Chroompapien 
dat o.a. gebruikt werd voor de krantenzegels van B o ^ 
nië-Herzogowina 1913, Mexico, uitgifte 1867 Montery. 

Een zeer sterke papiersoort is het zgn. perkament
papier, niet te verwarren met perkament, dat geen pa
pier is, maar gedroogde huid. Het perkamentpapier is 
een zuiver papierproduct, dat verkregen wordt door 
ongelijmd papier een zwavelzuurbehandeling te doen 
ondergaan en later nog met glycerine te bestrijken. Een 
voorbeeld van zulk voor postzegels aangewend papier 
is het in 1921 verschenen eerste zgn. Montenez-zegel 
van 50 c. van België. 

Ten slotte willen we nog enkele eigenaardige pa
pieren noemen welke eveneens voor de postzegelaan-
maak werden gebruikt. 

Zo is er in de eerste plaats het zgn. geribbeld papier, 
waarbij het papier dus enigszins golfachtig is. Wij tref-

Toen in Mei 1945 het Derde Rijk capituleerde, lag 
Berlijn midden in het door de Russen bezette gebied. 
De geallieerden kwamen echter overeen, dat de stad 
niet geheel door de Russen bezet zou worden, doch dat 
elk van de vier verbonden mogendheden een sector 
van de stad voor zijn rekening zou nemen. Zo ontston
den de Amerikaanse, Britse, Franse en Russische sec
tor van Berlijn. 

Zolang de verhouding tussen de geallieerden goed 
was, gaf deze verdeling in sectoren weinig moeilijkhe
den. Toen echter door en na de geldsanering in de zo
mer 1948 de verhouding steeds minder werd, en men 

fen dit aan bij de eerste emissies van België, Oosten
rijk en Lombardije. Korteweg merkt hierbij op, dat 
wat Oostenrijk betreft, dit papier op een fabricagefout 
moet berusten, aangezien de fabrikanten bij de ver
vaardiging van het papier geen gebruik maakten van 
geribde rollen. 

Dan willen we nog wijzen op het slechte papier dat 
in sommige landen gedurende de eerste wereldoorlog 
werd gebruikt wegens papiergebrek. Bekend als zo
danig is zeker wel het gore papier dat in Frankrijk 
voor diverse zegelwaarden in de jaren 1916—1920 werd 
gebruikt. Dit grijsachtige papier wordt daar aangeduid 
met de letters GC (grande consommation) en wordt in 
de Yvert voor een aantal zegels gemeld op blz. 23 
(deel I). 

Gewoon schrijfpapier werd ook al als postzegelpapier 
gebruikt. Zo kan men bij Letland postzegels aantref
fen op zulk papier, waarbij de blauwe lijnen door de 
zegels lopen. Ook Mexico gebruikte zulk papier reeds 
in 1887 voor zijn zegels. 

Ook Oostenrijk gebruikte in 1920 grauw papier voor 
enkele waarden der serie 1919/20, terwijl Estland ook 
op diverse papiersoorten drukte voor zijn eerste uit
giften. 

Bekend zijn ook de postzegels welke werden gedrukt 
op papier dat eerst voor andere doeleinden was be
drukt. Zo vervaardigde Letland postzegels op de ach
terzijde van stafkaarten en later op de achterzijde van 
Russische bankbiljetten. 

Rusland, dat een tekort aan pasmunt had, verenigde 
dit gebrek met de aanmaak van zijn postzegels door 
deze op dik papier te drukken en aan de achterzijde 
van een geldswaarde te voorzien om als pasmunt dienst 
te doen (Yvert nos. 129—136). 

Dit artikel willen wij eindigen met een voor de post
zegelverzamelaars wellicht nuttige indeling van de pa
piersoorten al naar gelang van de dikte van het pa
pier. Zo spreken we van Pelure (het algemeen dunne 
papier, dat ook wel eens verkeerdelijk sigarettenpapier 
wordt genoemd) bij een dikte van 0,03 mm, van Nor
maal bij een dikte van 0,07 tot 0,10 mm en van karton 
bij een dikte van 0,15 tot 0,20 mm. 

Voor hen die nog meer omtrent het bovengenoemde 
onderwerp willen weten, verwijzen we bovendien nog 
naar het artikel van de heer J. G. Millaard op blz. 348 
e.V. in het Gedenkboek „Postzegelkunde en Postwezen" 
van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie ter 
gelegenheid van zijn 10-jarig bestaan uitgegeven in 
1932 en naar het artikel van de heer P. C. Korteweg 
getiteld „Papierverschillen", opgenomen in „De Vraag
baak der Philatelie", in 1934 uitgegeven door De Phila
telist. H. Red. 

door Mr Ant. van der Flier. 
van de koude oorlog begon te spreken, werd ook de 
scheiding tussen de sectoren steeds scherper. 

Wij willen ons hier verder niet in de politieke ge
schiedenis van Berlijn verdiepen, doch nagaan welke 
de philatelistische consequenties van deze ontwikke
ling waren. 

Tot Juni 1948 werden in alle sectoren van Berlijn 
dezelfde postzegels gebruikt, en had men er dezelfde 
valuta, de oude Reichsmark, waarvan de waarde overi
gens niet groot meer was. Een Amerikaanse sigaret 
gold ongeveer zeven Rmk. 

De geldsanering, op 22 Juni 1948 door de Westelijke 

DE POSTZEGELS VAN WEST-BERUJN 
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mogendheden doorgevoerd en op 24 Juni 1948 door de 
Russen in hun zone nagevolgd, deed twee nieuwe valu
ta's ontstaan, de „Duitse MarkWest" en „Oost". Hoe
wel beide uit dezelfde Reichsmark ontstaan waren, 
versc'hilde de waarde al spwedig zeer veel. De DMk
West was veel meer waard dan de DMkOost. 

In alle sectoren van Berlijn werden de oude zegels 
in RMk. ongeldig, nadat men ze nog circa 30 dagen te
gen 1/lOde van de nominale waarde had kunnen op
gebruiken. In de Westelijke sectoren werden ze ver
vangen door de posthoorntjes opdrukken, in de ooste
lijke zone eerst door de zgn. „handstempelopdrukken" 
en later door de „Sowjetische Besatzungszone opdruk
ken". Al deze zegels werden voor oostmark verkocht. 
Aanvankelijk waren beide soorten zegels in W.Berlijn 
door elkaar geldig, gemengde frankeringen komen voor, 
hoewel de veel goedkopere oostelijke zegels natuurlijk 
den. Dit leidde tot een zeer lucratieve handel. Men 
ook in de Westelijke sectoren veel meer gebruikt wer
kocht westelijke zegels voor oostmark, zond de zegels 
naar WestDuitsland, ontving daarvoor westmark, die 
men omzette in het vijfvoudige aantal oostmarken, 
daarvoor kocht men weer westelijke zegels, enz. 

Stempel BerlingSiemensstadt 2948. 

Begin September was het met dit spelletje uit. Er 
verschenen zegels met een zwarte opdruk „Berlin", die 
nog wel in oostmark betaald konden worden, doch die 
alleen in de westelijke sectoren van Berlijn geldig wa
ren. In de Russische zone, inclusief de Russische sec
tor van Berlijn werden deze zegels niet erkend, en 
hiermee gefrankeerde brieven met strafport belast. 
Omgekeerd werden in de Westelijke sectoren en ook 
in WestDuitsland de Oostelijke zegels nog steeds er
kend, zodat ook toen in Berlijn de meeste brieven nog 
met Oostelijke zegels gefrankeerd werden. Men moest 
die weliswaar in de Russische zone halen en de brie
ven daar posten, doch dat was niet zo moeilijk. 

Einde Dec. 1948 begon men voor aantekenrecht e.d. 
in de Westelijke sectoren betaling in Westmark te ver
langen. Daar men geen zegels in westmark had, werd 
het aantekenstrookje met een „W" gestempeld ten 
bewijs, dat het recht in deze valuta betaald was. Der
gelijke strookjes zijn zeer zeldzaam, daar vrijwel nie
mand ze als zodanig herkend heeft. 

Op 20 Januari 1949 kwamen toen de eerste zegels, 
met rode opdruk Berlin (10, 15, 20 en 60 Pf.), die alleen 
maar meer in Westmark betaald konden worden. De 
eerste maanden van 1949 waren voor de postgebruiker 
zeer ingewikkeld, want voor bepaalde verrichtingen en 

bepaalde bestemmingen waren deze rode opdrukken 
voorgeschreven, voor andere kon men ook nog de 
goedkopere zwarte opdrukken gebruiken. 

Het duurde tot Maart voor de zwarte opdrukken de
finitief uit de omloop verdwenen en alleen nog de 
rode opdrukken gebruikt konden worden. 21 Maart 
verschenen de verdere waarden met rode opdruk, 
waardoor de „bivalutaire" periode van de Westberlijn
se post voorbij was. 

Philatelistisch biedt deze periode verder niet veel 
bijzonders, de oplagecijfers van beide soorten opdruk
ken zijn voor de hoogste waarde circa 1.000.000 stuks, 
doch de lagere waarde zijn in veel grotere aantallen 
uitgegeven. De enige zeldzaamheid is de 60 Pf, met 
dubbele rode opdruk, die onbemerkt gebruikt is en 
waarvan men het bestaan pas heeft leren kennen uit 
kilo's paketkaarten. 

De verschillende gelegenheidszegels die daarna in 
WestBerlijn verschenen zijn, zijn bij het verschijnen 
steeds voldoende aangekondigd, zodat ik die hier niet 
verder behandelen wil. De oplage is vrijwel steeds 
1.000.000 stuks, alleen van de eerste „Klok", klepel naar 
links, zijn van de twee hoogste waarden slechts 250.000 
exemplaren uitgegeven, zodat deze reeds nu zeer 
schaars zijn. 

Veel minder bekend zijn bij de Nederlandse verza
melaars de têtesbêches en de reclameaanhangsels van 
de Berlijnse gebouwenzegels, zodat ik daar nog iets 
over zeggen wil. 

In November 1949 werden ter ere van het 100jarig 
jubileum van de Duitse zegels in WestBerlijn speciale 
postzegelboekjes uitgegeven, bevattende 2 X 5 zegels 
van 1 en 4 Pf. en 5 zegels van 10 en 20 Pf., benevens 
aanhangsels met het Inschrift „100 Jahre deutsche 
Briefmarke" in de kleuren van de genoemde vier 
waarden (zwart, bruin, groen en rood), de twee maal 

^ j f zegels van 1 en 4 Pf. zaten telkens „têtebêche" 
aan elkaar. 

De vellen waarin de zegels gedrukt werden bevat
ten zegels voor vijf boekjes, elke twee rijen van het 
vel hadden de zegels voor één boekje. Een dergelijke 
dubbele rij zag er zo uit: 
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„B" wil zeggen reclameaanhangsel, „X" witte tus
senstrook. 

Men kan dus gemakkelijk zien wat voor combinaties 
mogelijk zijn, waarbij er wel aan te denken is dat de 
vellen in hun geheel aan het „philatelistenloket" te 
krijgen waren, zodat men dus ook de tweede en derde 
rij kan combineren. 

In de zomer 1952 werd het grapje herhaald. Alleen 
werd toen geen genoegen genomen met één aanhangsel, 
maar werden de zes aanhangsels die zich in een boekje 
bevinden, elk met een verschillende tekst voorzien, en 
wel achtereenvolgens, van linksaf beginnend, met: 
1. Die Deutsche Post, Ihr treuer Helfer. 
1. Der Fernsprechauftragsdienst ist immers für Sie 

auf Draht. Ruf: 04. 
10. Die Berliner Schuljugend spart durch Briefmar

ken. 
20. Die Briefmarke — ein Geschenk für unsere jun

gen Schulsparer. 
4. TelegrammAufgabe durch Telefon spart Zeit. 

Ruf. 24, 19. 
4. Aktuelle Meldungen aus aller Welt. Ruf: 23. 

Tenslotte nog iets over de geldigheid van de West
berlijnse zegels. Zoals reeds vermeld waren de zwarte 
opdrukken alleen in de westelijke sectoren van Berlijn 
geldig. Hetzelfde gold eerst ook voor de rode opdruk



JULI 1953 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE ISl 

ken. Doch op 19 Januari 1950 werden alle Westberlijnse 
/egels ook in geheel West-Duitsland geldig verklaard. 
De rode opdrukken, waren tot 31 Januari 1950 geldig 
en konden dus ook nog even in het Westen gebruikt 
worden. Alle latere series komen evenwel met West-
duitse als met Berlijnse afstempelingen voor, vele ver
zamelaars en handelaars in West-Duitsland plegen na
melijk hun post met Westberlijnse zegels te frankeren. 

De Westduitse zegels waren omgekeerd reeds op 1 
November 1949 in West-Berlijn geldig verklaard, aller
lei mengfrankeringen kunnen dus voorkomen, hoewel 
deze grotendeels als „maakwerk" te beschouwen zijn. 
In November en December 1949 konden zelfs naast el
kaar gebruikt worden de zegels van de drie „Länder" 
van de Franse zone, de zegels van West-Duitsland en 
de zegels van West-Berlijn. Dit is natuurlijk helemaal 
maakwerk. 

Thans heeft men in West-Berlijn dezelfde DMk. als 
in de West-Duitse Bondsrepubliek. Reden van bestaan 
hebben aparte zegels voor West-Berlijn dus niet meer. 
Maar desondanks gaat men rustig door met het uitge
ven van nieuwe zegels. „Le philateliste payera!" 

gebruik van het P.D.-stempel de volgende voorschrif
ten: 
1) Een stempel P.D. m rood moet gebruikt worden voor 

brieven, kranten en drukwerken naar Frankrijk, 
de Franse koloniën en vreemde landen, indien de 
verbinding plaats vindt via het moederland. 

2) Een stempel P.D. in zwart moet gebruikt worden 
voor binnenlandse correspondentie. 

3) Een stempel P.D. in een rechthoek moet gebruikt 
worden voor post, die onbestelbaar terugkomt. 

Vooral die derde bepaling is merkwaardig. 
(Gegevens ontleend aan diverse publicaties van 

Yvert). 

II. Een desillusie 
Een buitengewoon interessant verzamelgebied is: 

stempels op de zegels van de oud-Italiaanse staten. De 
meest vooraanstaande plaats wordt daarbij ingenomen 
door die van Sardinië, Napels en de Kerkelijke Staat. 

UIT DE OUDE DOOS 
door W. B. Brocx. 

Wetenswaardigheden en 
merkwaardigheden 

i. Het stempel P.D. 
Algemeen verbreid is de mening, dat P.D. betekent 

„payé jusqu è destination", dus dat het port volledig 
betaald is tot de plaats van bestemming. 

In het algemeen is dat ook zo, maar er zijn uitzon
deringen op deze regel en zelfs zó, dat P.D. juist het 
omgekeerde betekent, namelijk „port du", dus porto 
verschuldigd, welk stempel gebruikt werd, als er door 
de afzender in het geheel geen port was betaald. 

Mij zijn enkele gevallen bekend, van deze afwijken
de betekenis die door andere Philatelisten misschien 
wel zijn aan te vullen. 
a) op 9 Juni 1760 werd de Petite Poste in werking ge

steld, waartoe besloten was bij Koninklijk Besluit 
dd. 8 Juli 1759. Dit was een stadspost, alleen voor 
Parijs, zogenaamd ingesteld door Koning Lodewijk 
XIV, maar in werkelijkheid door Dokter Piarron de 
Chamousset. Deze post was uitstekend georgani
seerd. Voorschrift was, dat, als het port niet be
taald was, er moest worden afgestempeld met P.D. 

b) Toen deze Petite Poste in 1780 werd opgeslokt door 
de Grande Poste, kreeg elke brief van de Parijse 
stadspost het s tempelvan de houder van de post
bus, de zogenaamde '.boitier" èn het stempel van 
de besteller, de „facteur", en indien het porto niet 
betaald was, bovendien het stempel P.D. 

Dat was dus op „oude brieven zonder zegel". 
Maar ook in de tijd dat er wel postzegels werden 

gebruikt, vinden we het P.D.-stempel gebruikt in af
wijkende betekenis: 

c) Zeer curieus zijn de bepalingen van een decreet van 
de Gouverneur Baron Darricou van het eiland Reu
nion, dat dateert van 24 December 1860. 

Reunion was de eerste Franse kolonie, die zegels ont
ving van het type Aigle, en Darricou geeft omtrent het 

Op zekere dag vond ik in een der 
rullboekjes van een vereniging een 
zegeltje van 1 grana van Napels, met 
een stempel Cagnano in schrijflet
ters, welk zegeltje hierbij is afge
beeld. 

Ik kon dal stempel eerst niet thuis 
brengen. Wèl vond ik, dat Cagnano 
een gehucht is in de Monte Gargano, 
N.O. van Fog.gia. Nu zijn Stempels 

met schrijfletters dikwijls nogal zeldzaam. Ze vertonen 
zeer veel overeenkomst met een oud paleisstempel 
Soestdijk, dat ook hierbij is afgebeeld, en dat in bizon-
dere gevallen zelfs nu nog wel eens wordt gebruikt, en 

met het eveneens afgebeelde stempel van Sissonne, op 
een brief van 1846. Sissonne was hulppostkantoor, res
sorterende onder Notre Dame de Liesse, een plaatsje 
vlak bij Laon, zoals u ziet alle kleine kantoren. Maar 
op oud-Italiaanse zegels kon ik het niet thuis brengen. 
Totdat ik op blz. 847 van Kohl-Briefmarken-Handbuch 
een paar stempels zag, die voorkomen op brieven van 
het Koninkrijk Italië. Ik las, dat dat stempeltje werd 
gebruikt door de „collettorie rurali", kantoortjes, in
gesteld door kleine gemeenten, waar geen postkantoor 
was. Deze kantoortjes hielden zich alleen bezig met 
het verzamelen van de post ter plaatse. Ze zorgden 
dan, dat die post werd afgeleverd aan het naastbij ge
legen postkantoor. Kohl's handboek vermeldt, dat deze 
kantoortjes al waren opgericht vóór Italië zijn num-
merstempels in gebruik nam. Voor mij was de zaak 
nu opgelost. Het lettertype klopt precies met dat van 
Kohl's handboek en zo'n stempel op een zegel van 
Napels moest wel zéér zeldzaam zijn. Eén ding vond ik 
echter te mooi, het stempel stond volledig, bijna diago-
naalsgewijs, op het zegel. Bovendien kan men met ze
gels niet voorzichtig genoeg zijn, vooral met zeldzame 
zegels. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en me 
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gewend tot de grote kenner van Italiaanse zegels, Ing. 
A. Diena. Deze was zo welwillend me in te lichten en 
mede te delen, dat dit stempel vals is. 
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De ,,Recapito Autorizzato"zegels van Italië 
door N. 

Onlangs ontvingen wij het ze
geltje waarvan wij hierbij de af
beelding geven. Eerlijk gezegd 
wisten wij toen niet goed wat wij 
daaraan hadden. Was het een 
postzegel in de gewone zin des 
woords, was het een fiscaalzegel 
of wat dan ook? 

De Yvertcatalogus rangschikt 
dit soort zegels onder de zgn. Expressezegels, dat zijn 
zegels bestemd voor frankering van stukken, welke 
door de posterijen met spoed besteld dienen te wor
den, waarvoor dan ook een hoger posttarief is voorge
schreven dan voor gewone bestelling. Maar voor zulke 
spoedbestelling heeft Italië speciale zegels met in
schrift „Espresso". Ook gaven op bovenbedoeld zegel 
de woorden „recapito autorizzato", die in het Neder
lands beduiden: „geadresseerde gemachtigd" ons te 
denken, want wat werd daarmede feitelijk bedoeld? 

Bij het in 1928 versche
nen zegel met gelijkluidend 
Inschrift, van welk zegel 
wij hierbij de afbeelding 
geven, stelt de Yvertcata
logus het volgende bij
schrift: „Dit zegel moest 
worden geplakt op alle 
stukken die in een zelfde 
stad door particulieren zon
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der tussenkomst van de posterijen verzonden worden, 
teneinde deze vergoed te krijgen van expedities welke 
aan haar monopolie ontsnappen". 

Hieruit blijkt dus, dat er sprake is van een zegel, 
dat opgeplakt dient te worden op door particulieren 
geëxpedieerde stukken. 

De Michelcatalogus rangschikt deze zegels niet on
der de „expresse"zegels, maar neemt ze in een af
zonderlijke rubriek op onder de titel „Gebührenmar
ken", dus een soort belastingzegels. Ter toelichting 
wordt hierbij vermeld: „Staatsbijvoegingszegels voor 
locale particuliere postondernemingen; verplichte bij
frankering". 

Noch Stanley Gibbons', noch Whitfield King's cata
logus maken van deze zegels melding. 

De Italiaanse Bolafficatalogus neemt deze zegels, 
evenals de Yvert, in de rubriek „Expressezegels" op, 
terwijl de Italiaanse catalogus Sassöne de zegels onder 
een afzonderlijk hoofd plaatst „FrancoboUi per reca
pito autorizzato", maar een toelichting op het gebruik 
dezer zegels geven geen van beide catalogi. Maar wat 
is dan wel het geval? 

Welnu, in ons land valt de zgn. stadsbezorging van 
brieven e.d. buiten het postmonopolie (vastgelegd in 
de Postwet) en kunnen particulieren een dergelijke be
zorging van stukken dus naar eigen believen inrichten 
en onderhouden. Ook in andere landen was zulks vroe
ger, vooral vóór en in het begin van het optreden van 
de georganiseerde posterijen, het geval, maar in vele 
landen is dit later door de post overgenomen. In Italië 
is hier een tussenweg ingeslagen. Particulieren kun
nen tegen deponering van een zekere som geld (oor
spronkelijk 500 Lire, tegenwoordig 5000 Lire) het recht 
verkrijgen een dergelijke plaatselijke expeditie te ver
zorgen. Dit geld wordt op een speciale rekening bij de 
Rijkspostspaarbank geplaatst. Hiermede is zulk een 
onderneming echter nog niet klaar, want ieder door 
haar te expediëren stuk moet worden voorzien van 
een zegel „recapito autorizzato", welke zegels door de 
posterijen worden verstrekt aan zulke ondernemm
gen en waarvan de waarden ook aan het staatsbedrijf 
moeten worden afgedragen, hoewel dit hiervoor verder 
niets behoeft te doen. 

Ons Maandblad van Sept. 1928 meldde dienaangaan
de: „In het Julinummer vermeldden wij de verschij
ning van een 10 centimeszegel in bijgevoegde afbeel
ding, zonder te weten waartoe deze diende. Het blijkt 
thans, dat de Italiaanse posterijen aan particulieren 
toestaan zogenaamde stadsbrieven buiten de post om 
te vervoeren, indien voor elke brief aan de Staat 10 
centimes wordt betaald, welke door deze zegels ver
antwoord wordt". 

De vernietiging van de op de stukken geplakte ze
gels geschiedt door middel van een langwerpig stem
pel, enigszins overeenkomende met het hier te lande 
gebruikelijke spoorwegblokstempel, dat aan de toege
laten onderneming door de posterijen wordt verstrekt. 
Dit stempel vermeldt de naam van de onderneming en 
de datum van behandeling van het te bezorgen stuk. 
Dit neemt niet weg, dat zolang een toegelaten onder
neming dit stempel nog niet heeft ontvangen, ook an
dere stempels ter vernietiging zijn gebruikt. 

Het spreekt wel haast vanzelf, dat door de hogere 
kosten — immers behalve het zegel, moet de afgever 
van het stuk ook nog een zeker bedrag aan de onder
nemer der besteldienst betalen voor diens werkzaam
heden — het gebruik van dergelijke ondernemingen 
wel niet zo heel groot is en zich dan ook hoofdzakelijk 
bepaalt tot spoedverzendingen hetzij per rijwiel of 
ander vlug vervoermiddel. Daar in Italië voor stukken 
met deze zegels weinig interesse bestaat, worden deze 
vrijwel niet bewaard en zijn daardoor niet zo gemak
kelijk te verkrijgen. 

Zoals reeds bovengemeld, werd het eerste zegel van 
dit soort uitgegeven in 1928 en wel op 1 Juli. Het was 
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een zegel in de waarde van 10 cent, vervaardigd in 
boekdruk op papier met watermerk „kroon" en getand 
zowel 11 als 14. Dit in blauw kleur gedrukte zegel gaf 
de afbeelding van het wapen van koninklijk Italië en 
dat van de Fascistische partij. 

Ingaande 7 Januari 1930 
< werd dit zegel vervangen door 

een zegel in kleiner formaat, 
dat we hierbij eveneens af
beelden. Ook dit zegel was in 
de waarde van 10 cent, kleur 
donkerblauw en getand 14. 
Het werd in rasterdiepdruk 
vervaardigd op hetzelfde wa
termerkpapier als het eerste 
zegel. De afbeelding geeft het 
rijkswapen te zien geflankeerd 
door zgn. Liktorenbundels; 

kleur van het zegel is donkerbruin. 
Toen in 1944 de Socialistische Republiek in Italië het 

bewind in handen nam en de postzegels werden voor
zien van de opdruk ,,Republica Sociale Italiana", kreeg 
ook het recapito-zegel deze opdruk. 

In 1945 werd het porto verhoogd en verscheen het 
10 cent-zegel met de nieuwe waarde-opdruk 40, ter
wijl de beide Liktorenbundels onder een balkopdruk 
werden verborgen, evenals het wapen onder een nieuw 
wapen. 

Gezien deze noodvoorziening was het te verwachten, 
dat een gewijzigd of nieuw zegel zou verschijnen. Dit 
geschiedde dan ook nog hetzelfde jaar en er verscheen 
een donkerbruin zegel overeenkomstig dat van 7 Jan. 
1930, maar met gewijzigde wapentekening. Het was een 
zegel van 40 cent, donkerbruin, gedrukt in rasterdiep
druk op papier met watermerk „gevleugeld rad". 

Nog hetzelfde jaar werd het porto andermaal ver
hoogd, hetgeen tot gevolg had dat een nieuw recapito-
zegel verscheen in de waarde van 1 Lira, zwartbruin, 
maar verder geheel overeenkomstig het voorafgaande 
zegel. 

In 1946 werd ook dit zegel vervangen door een zegel 
in geheel nieuwe tekening, overeenkomstig het eerste 
bij dit artikel afgebeelde zegel, maar in groter formaat. 
Dit 1 Lira-zegel vertoonde „Italia met de Molenkroon", 
was blauwgroen van kleur en ook vervaardigd in ras
terdiepdruk op papier met watermerk Gevleugeld rad, 
en tanding 14. 

In 1947 werd weer eens het porto verhoogd, hetgeen 
tot gevolg had, dat het voorgaande zegel een wijziging 
onderging zowel in waarde als kleur en nu verscheen 
als 8 Lire, rood. 

Toen in 1949 nogmaals een portowijziging plaats had, 
werd deze gelegenheid tevens aangegrepen om het zegel 
in formaat te verkleinen (21 X 17 mm) en de kleur te 
wijzigen. Het werd een zegel van 15 Lire, violet. 

Maar nogmaals werd in 1952 het porto hoger en nog
maals onderging het zegel een waardeverandering. Het 
werd nu het hierboven afgebeelde zegel van 20 Lire, 
lila. Druk, watermerk en tanding bleven ongewijzigd. 

Nog willen wij melding maken van het feit, dat en
kele dezer zegels voor het door de geallieerden bezette 
en onder Italiaans bestuur gestelde deel van Triest met 
de opdruk AMG.FTT (Allied Military Governement, 
Free Territory of Trieste) zijn verschenen. Voor zover 

rwij elders vinden vermeld, zijn dit de zegels 1947 1 L. 
bruin en 8 L. rood, 1949 15 L. violet, alle met grote 
zwarte letters, en de zegels 1949 15 L. violet en 1952 
20 L. met de opdruk in kleine letters. 

Waar behoren deze zegels nu ondergebracht? Het wil 
ons voorkomen, dat de opname in een afzonderlijke ru
briek beter is, dan ze gelijk te schakelen met expresse-
zegels. Wel zijn het zegels die door de posterijen wor
den verstrekt, maar niet door haar worden gebezigd, 
maar door particuliere ondernemingen, die ze ook ver

nietigen. Het gebruik beperkt zich wel hoofdzakelijk 
tot spoedstukken (binnen eenzelfde stad) maar nood
zakelijk is zulk een spoed niet, en bovendien ontgaat 
het gebruik dezer zegels verder aan de posterijen. 

EEN VERVALSING OP EEN POSTZEGEL 
Het is geen alledaags ver

schijnsel, dat op een postzegel 
een vervalsing wordt afge
beeld. Sinds de tijd dat het ze
gel, behalve zijn innerlijke 
postale betekenis, ook de taak 
kreeg om uiting te geven van 
de economische en culturele 
waarden van het land van uit
gifte, is er steeds meer aan
dacht besteed aan de afbeel
ding. Het is niet mijn bedoe
ling om in dit artikeltje de 

vraag op te werpen of dit nu al of niet juist is; in ieder 
geval heeft het voor ons verzamelaars zijn nadelige 
kanten gehad. De overvloedige reeks nieuwe zegels, 
lees: „plaatjes", is zeer nadelig voor de Philatelie. 

Leedvermaak past ons niet, maar het is toch wel 
aardig, wanneer men hoort, dat in de stroom nieuwe 
uitgiften onder al die plaatjes een paar afbeeldingen 
zitten van vervalsingen. 

Enige dagen geleden las ik in mijn vakblad „Het 
Schilderblad", een uitgave van Drukkerij Eisma te 
Leeuwarden, een stukje van de redacteur, de heer G. 
H. Wissink, over Muurschilderingen en Decoraties. Dit 
stukje was een gedeelte van een reeks artikelen over 
dit onderwerp en het handelde over de Marienkirche te 
Lübeck. 

Dit stukje neem ik met welwillende toestemming van 
de schrijver hier over: 

In Lübeck is na de oorlog de gebombardeerde Ma-
riënkiiche wederom opgebouwd. Tegelijkertijd zijn in 
die kerk oude, gothische muurschilderingen, die door 
de verwoesting aan het licht zijn gekomen, gerestau
reerd. Over deze restauraties was men aanvankelijk 
zeer verheugd. Door een ieder werden ze geroemd als 
het hoogste wat op dit gebifed bestond. In hun ver
beelding zagen de Lübeckers reeéis van heinde en ver 
de touristen toestromen om deze unieke aanwinst der 
Europese kerkbeschilderingen te aanschouwen. 

En toen, ineens, kwam de klap. Het gerucht ver
spreidde zich, dat een groot deel van deze restauraties 
niet echt zou zijn, doch aan de fantasie en vaardigheid 
van de restaurateur was ontsproten. Het gerucht bleek 
op feiten te berusten. En nu begon de ellende. Officiële 
kunstkenners, die in alle toonaarden de Lübecker 
muurschilderingen hadden geprezen, keken lelijk op 
hun neus, maar waren, zoals meestal in dergelijke ge
vallen, niet de enige gedupeerden. 

Bondskanselier Adenauer was bij bet 700-jarig be
staan van de Marienkirche in 1951 persoonlijk de her
ontdekte muurschilderingen in ogenschouw komen ne
men, en de Bondsposterijen gaven bij die gelegenheid 
twee speciale postzegels uit, waarop toevallig een van 
de ergste vervalsingen afgebeeld stond. 

In deze affaire is nu een onderzoek gaande, dat ech
ter — juist omdat het voor alle betrokkenen, en niet 
alleen voor de vervalser zelf, onaangenaam is — niet 
veel verder schijnt te komen. 

Lange tijd ook weigerde de Lübecker bevolking, trots 
op haar nieuwe schat, de vervalsing zo erg te nemen 
als zij klaarblijkelijk was. En zij wilde aanvankelijk 
niet erkennen, dat de schilder-restaurateur aan een 
van de heiligen in hun kerk voor grap zelfs de trekken 
van Dsjengis Khan had gegeven! 
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Intussen is de kwestie echter definitief buiten het lo
cale kader getreden, doordat bekend is geworden, dat 
de vervalsingen in de Lübecker Marienkirche geens
zins op zichzelf staan, maar slechts één episode in het 
bedrijf van een jong artist vormen, die er al sinds 1937 
zijn werk van maakt de kunstwereld te bedriegen. Zijn 
naam luidt Lothar Malskat. Hij is 40 jaar oud. Voor de 
oorlog heeft Malskat restauraties in de dom van 
Schleswig, een stad niet ver van de Duits-Deense grens, 
uitgevoerd. O.a. heeft hij daar toen een middeleeuwse 
madonna overgeschilderd. De kunstcritiek was enthou
siast. Thans is gebleken, dat deze madonna de trekken 
draagt van een Duitse filmactrice, Hansi Knoteck. 

Tot zover het artikel van de heer Wissink. 
De bedoelde zegels zijn de 10 pf groen en grijszwart 

(toeslag 5 pf) en de 20 pf donker bruinrood en grijs
zwart (toeslag 5 pf). Het ontwerp was van Bittrof te 
Frankfurt. De zegels werden gedrukt in vlakdruk in 
vellen van 25 stuks. Oplage 2 millioen zegels van elke 
waarde. B. v. d. VELDEN. 

IETS NADERS OMTRENT . . . . 
het in Frankrijk uitgegeven zegel met afbeelding van 
de Graaf van Argenson. 

Zoals reeds gemeld in de rubriek nieuwe uitgiften 
was deze graaf surintendant-général der posterijen van 
1743 tot 1757. 

Maar feitelijk was dit maar een „bij-baantje", want 
in de geschiedenis van Frankrijk is hij meer bekend 
als Staatssecretaris van Oorlog, in welke hoedanigheid 
hij o.a. provinciale militie op de been bracht en ook 
schepper was in 1751 van de Militaire School. 

Het was nl. onder het Oude Regiem gewoonte het 
opper-intendanceschap-generaal van de posterijen aan 
een van de voornaamste ministeriële opdrachten te 
koppelen. d'Argenson had in Louvois een beroemde 
voorganger gehad, die evenals hij deze beide functies 
had vervuld. De opper-intendant stelde zich dan ook 
tevreden de reglementen te handhaven welke aan Fer
mier waren opgelegd, een stroman van een afdeling 
welke belast was met de uitvoering van alle maatre
gelen en van de organisatie op postaal gebied. 

Hij behoorde tot een familie van hoge adel, waarin 
men gewoon was de hoogste posten in de Staat te be
zetten. Zo was zijn broer, de markies, Staats-secretaris 
van Buitenlandse Zaken. De graaf werd gedurende 
vele jaren een van de belangrijkste personen van het 
koninkrijk, daar hij aan zijn beide bovengenoemde 
functies ook nog die van het Departement van de 
boekhandel en als ere-post die van het Departement 
van Parijs er aan toevoegde, welke laatste post hem 
hoofd maakte van de hoofdstedelijke politie. Het had 
zeker enige verdienste om zich zo lang te handhaven, 
want hoewel hij gesteund werd door Lodewijk XV, die 
aan zijn werk was gewend, werd hij openlijk gehaat 
door de machtige favorite, de markiezin de Pompa
dour. Lange tijd wist de koning weerstand te bieden 
aan haar aandringen, waarop deze zich niet ontzag 
het op te nemen met een ondergeschikte commies, de 
heer Jannel, die directeur was van het zwarte kabinet, 
dat onder de koningsregering zo heel belangrijk was 
geworden. In 1757 werd de onderschepping van een 
brief welke onvoorzichtig was geschreven — of althans 
verondersteld werd te zijn geschreven — door d'Ar
genson, hem noodlottig, hoewel hij steeds de authen
ticiteit van die brief heeft ontkend. 

Deze ongenade viel tezamen met die van de ener
gieke Controleur-Generaal Machault d'Arnouville. Het 
vertrek van deze twee staatsfunctionarissen was het 
eerste teken van de grote onbekwaamheid van het 
Oude Regiem om zichzelf te hervormen. 

De 5 en 10 shilling „officials" van de Unie 

van Zuid-Afrika 
De Yvert-catalogus doet soms heel vreemde dingen. 

Hij vergeet uitgegeven zegels op te nemen en ziet er 
dan geen enkel bezwaar in, na bijv. 5 jaar, met een „a" 
nummertje de vergeten zegel ergens tussen te from
melen (zie bijv. Finland 343a). Maar wat Yvert nu ge
presteerd heeft met de dienstzegels van Zuid-Afrika 
getuigt wel van heel weinig nauwkeurigheid en ernst 
bij de samenstelling. In de 1952 catalogus kwam één 
official-opdruk voor op de 5 en de 10 shilling. (Yvert 
1952: 46/48 en 47/49). De enige nadere vermelding luid
de: „zelfde opdruk" als de voorgaande uitgifte, dus de
ze opdruk te lezen van boven naar beneden. Nu be
staat deze opdruk echter zowel met „official" links en 
dus „officieel" rechts als met „official" rechts en dus 
„officieel" links. Beide typen van uitvoering zijn te le
zen van boven naar beneden. Na 11 jaar schijnt iets 
van deze 2 verschillende opdrukken tot Yvert te zijn 
doorgedrongen. Wat doet Yvert nu? 

Zijn nurrtmers 46''48 en 47/49 in 1952, die een opdruk 
hadden „als de voorgaande nummers", dus „official" 
rechts, worden omgedoopt en krijgen de nummers 
42b/45b en 42c/45c. En de vergeten opdruk met „offi
cial" links krijgt nu de nummering van de in de cata
logus 1952 wel opgenomen zegels, dus 46/48 en 47/49. 
En om de zaak nog onbegrijpelijker te maken, voegt 
Yvert, behalve „official" links, nog toe „opdruk van 
beneden naar boven, welke opdruk op de 5 en 10 shil
ling helemaal niet bestaat en nooit bestaan heeft. 
Wordt er maar wijs uit. Veel minder franse slag bij de 
redactie van de Yvert zou die catalogus ten goede ko
men. 

Zij, die deze uitgifte interesseert, mogen het van be
lang vinden te weten, dat beide uitgiften van de 5 sh. 
dienstzegel, dus zowel de zegels met „official" links 
als met „official" rechts, ieder in 2 verschillende kleur
nuances bekend zijn. Dat zijn dus voor de 5 sh. al 4 
paren. En dan komt in 1952 nog de opdruk met een an
der lettertype (Yvert heeft dit lettertype op de 5 sh. 
nog niet in zijn catalogus en evenmin in zijn supple
ment vermeld). 

Van de 10 shilling bestaan alleen kleurvariaties van 
de opdruk „official" links en wel ook 2. Yvert 1953 
geeft wel voor de 10 sh. de opdruk in nieuw lettertype, 
nl. 64/71. 

De „officials" van de Unie van Zuid-Afrika zijn een 
uitermate interessant gebied om te verzamelen; een 
uitstekende leidraad is het, ook in het Maandblad, zo 
gunstig gerecenseerde „Handboolc/Catalogue Union of 
South Africa stamps", uitgekomen in 1952. 

DE VEER. 

( Y 
Frankeer 

Philatelistiseh 
l ) 
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Schaubek Jeugdalbums: 
E U R O P A 
GEHELE WERELD 

Nr. 50 Europa tweezijdig bedrukt ƒ 9,50 
„ 50 A Europa tweezijdig bedrukt 

met 70 schutbladen „ 12,— 
„ 100 Europa eenzijdig bedrukt „ 15,— 
„ 200 Gehele Wereld „ 19,— 

Alle albums jaarlijks met supplementen! ! 
SPECIALE ATTRACTIE VOOR DE 

NEDERLANDSE VERZAMELAARS 

Nederland tot 1945 practisch compleet, passend 
in bovenstaande albums 
12 bladen, voor slechts ƒ 1,45 
Deze bladen zijn ook los verkrijgbaar ! 

• 
Schaubek Jeugdalbum Europa in 2 delen Nr 165 
is thans weer voorradig. Nu f 60,— 
Schaubek artikelen overal te koop! Zo niet, schrijft U 

* * * * * * * * * * 

NOTEERT U EVEN?? 
ixoel/ 

>oeJcema ß' 
veilt op 27 en 28 Augustus a.s. 

Reeds ingezonden werden: 
Speciaal collectie Nederland en O.G. postfris. 

Collectie Nederland en O.G. met zeer veel 
zeldzame porten o.m. 

Suriname 1886 10 cent type II 
Europa etc. etc. etc. 

WILT U MEEDOEN?? 
Schrijft of belt (K 1700-110319) 

Wy komen gaarne naar U toe ter nadere 
bespreking 

Roell 
poekema 

Postbus 45 - 's Gravenhage 

Kantoor en winkel: 
Prinsestraat 58-60, hoek Juffrouw Idastraat. 

KILO'S 
DOOR DE POST VERZEGELD ! ! l 

dus gegaiandeetd oruitgezocht!! 

Denemarken ƒ 26,50 
Duitse Demokratische Republiek, bevat Oost- en 

Westzones 1946-1948 „ 17,50 
Hongarije Nr. 1 194S 22,50 
Hongarije „ 2 1949 22,50 
Hongarije ,, 3 Inflatiezegeis „ 37,50 
Hongarije „ 4 1950-1952 45,— 
Hongarije „ 5 1950-1952 met 50'/« gebouwen „ 30,— 
Oostenrijk (met 50*/» Hitler-Duitsland) 11,— 
Polen Nr. 1 26,25 
Polen „ 2 30,— 
Tsjecho-SInwakije Normale Post Nr. 1 17,50 
Tsjecho-Sl,>wakije met wat herdenking Nr. 2 , 19,— 
Tsjecho-Siowakije met meer herdenking Nr. 3 „ 21,— 
Zweden „ 40,— 
België Spoorwegzegels (NIET verzegeld!) „ 15,— 
Noorwegen T.B.C. Vereen, verzegeld blauw etiket . . „ 10,— 
West-Duitsland met veel Franse zone (NIET verzegeld) ,, 37,50 
W a t er in zit ? ? ? ? ? Wi j weten het niet ! ! 
Wij garanderen dat de sluiting niet verbroken is! 
Omgaand bestellen — kleine voorraad. Porto 
steeds extra. 

Telefoon J\0GU Giro 
110319 > P / 247130 

JDoekoma 
Postbus 45 - 's-Gravenhage 

Kantoor en winkel: 
Prinsestraat 58-60, hoek Juffrouw Idastraat. 

WIJ ZOEKEN DRINGEND TE KOOP 

NEDERLAND 1852 - 1864 - 1867 

PAREN, STRIPPEN, BLOKKEN 
GEBRUIKT EN POSTFRIS 
STEMPELS, BRIEVEN ETC. 
Nederland en O.G. collecties: 
gebruikt, postfris en gespecialiseerd! 

KLASSIEKE ZEGELS DER GEHELE WERELD! ! 
gebruikt, ongebruikt, op brief etc. etc. 

EUROPA - OVERZEE • Collecties 
• ENGELSE 

• FRANSE 
• ITALIAANSE 

• en andere Koloniën! 
Aanbiedingen met prtjs aan: 

ixoell 
ijoQm oekema 

Telefoon I 10319 - 's Gravenhage - Postbus 45 
Kantoor en winkel: 

Prinsestraat 58-60, hoek Juffrouw Idastraat. 
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Te 

W. 

koop gCTraagd 
Massawaar Nederland en Overz. 
complete weldadigheidsseries, enz. 
kwantum. Contante betaling. 

HEERTJE 

Gebieden, 
In ieder 

DEURLOOSTRAAT 4, AMSTERDAM-Z. 

Van Welderenstraat 27 - Nümegen - Tel. 24569 
Alle philatelistischie benodigdheden. De zaak voor 
de Oost- en Zuid-Nederlandse verzamelaar . 
V E I L E N Als U uw bezit wilt l a t en veilen, 

geven wü U g a a r n e g ra t i s advies. 

Beeldverxatnelen 
ROOD-CHINA. Sportserie 40w compleet in 
combinatie-blocs ƒ 6,75 
MONACO. Olympiadeserie lOw op 2 won-
deriyk mooie first day covers „ 10,— 
MOZAMBIEK. Vlindersserie 24w in na-
tuurpjlie Ideuren, compleet „ 16,25 
Zendt ons uw mancolijst. Wy hebben zeer vele 
beeldseries en -zegels voorradig . Well icht k u n n e n 
wij U nog van dienst z;jn. Eveneens de n ieuws te 
boekwerken op dit gebied voorradig . 

F I R M A R E N N I E H A A G S M A 
Leeuwenstraat 2 a Hilversum 
Postgiro 336559 Telef. 7606 

Postzegelhandel C. J. H. Rootlieb 
Philatelist-Expert 

Laan van Meerdervoort 273 A, *s-Gravenhage 
Tel. 392142 — Postgiro 444540 

Pkilateiióten 
koopt bij Uw 

medephllatelisten adver tee rders ! 

Verwijst bij bestelling naar 
hun advertentie In het Maandblad 

Verenigde Drukker i jen „Planeta" 
Bakenessergracht 69-73 - Haarlem 

Telefoon 15280 (3 lijnen) 

Gespeciatisverd. 
in MeBërendruk 

Snelle layering 

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

MIJN ? 
PRIJZEN ; 

Neder land en O.G. 50 ä 60%, 
cata logus Handelaren 1953. 
Eu ropa (alle landen die U 
wenst) 40 a. 55% Yvert 1953. 
Ook Eng . en F r . koloniën op 
dezelfde basis. 

Postzegelliandel H. V A N L I E S H O U T 
Hurksestraat 26 - HELMOND - Giro 326951 

Te koop gevraagd: 

Verzamelingen, partijen en 
betere losse postzegels. 

Ook houden wij geregeld poatxegelvtsilingen. 
Vraagt ons advies. 

riNE DE BUHR 
T Z 

< 

A M $ I É R D A M 

POSTZi:Oi: i .HA]!i r i>EL. 

Tinede Buhr 
N 'Z. Voorburgwal 347 - AMSTERDAM 
Tel. 33324, na 6 uur 38340. - Giro 565731 

FA» L, B O O M S M A & Z O O N 
Nassaukade 118-119 ■ Tel. 82521 en 85421  Amsterdam 

MAKELAARS EN BOUWKUNDIGEN 
ADMINISTRATIE EN ONDERHOUD VAN 

HUIZEN — EXPERTS 

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

Verzamelingen, partijen massawaar en KILO
WAAR in grote kwantums 

INTERNATIONAL STAMP TRADE A N N E O B V R I E S 
Sumatrastraat 247 — A M S T E R D A M — Tel JJ790 

GELD VERDIEI\FIV zonder risico. 
10% van de aankoopsom wordt door mij uitbetaald 
in geld, aan een ieder door wiens bemiddeling ik post
zegels aankoop. Alles geschiedt ä contant. 
Richt Uw brieven aan. 

JAC. E N G E L K A M P 
SPUISTRAAT 301  AMSTERDAM  N.Z.H. TRAMHALTE 

Zeer goedkope aanbieding van zegels, en series, van Ned. 
en O.G., p. 10, geschikt voor Uw ruil met het bui
tenland. Vraagt gratis toezending van uitgebreide lijst. 
Te koop gevraagd massawaar, voor de hoogste prijs. 

P o s t z e g e l h a n d e l G. v. d. F y n d e 
Petristraat 8  Utrecht (Oog in Al)  Telefoon 24082 



0 E MAIMER. 
waarop U verzamelt is bepalend voor het plezier 
dat U aan uw liefhebberij oeleeft 

BIJ het gebruikmaken van onze Z I C H T Z E N D Ï N G E N k u n t U 
uw verzameling in de gezelligheid van de huiskamer opbouwen 

D I T G E L D T Z O W E L V O O R PASBEGINNENDE \ L S ZEER 
V E R G E V O R D E R D E VERZAMELAARS. 

W a n t onze boekjes bevat ten zowel goedkope als zeer kostbare 
zegels Uw budget zal dan ook niet altijd toereikend zijn om er 
in een keer alles uit te nemen wat U ontbreekt 
\ i a a r als rechtgeaard verzamelaar zult U ook het bekijken \ a n 
een mooie collectie weten te waarderen 
\ u IS het zomer en vragen andere genoegens uw aandacht 
\ ï a a r ^én proef kun t U vast nemen en U kun t ei nu al %ooi 
zorgen dat U de gehele win te r 

elke 14 dagen of elke maand 
een mooie zichtzending on tvangt , die de genoegelijkheid en \ an 
het \e rzamelen , en van de lange w in t e r a \onden , bij ui tstek be 
\ o r d e i t 

Geeft U ons dan a u b even op 
wat U precies A erzamelt 

POSTZEGELHANDEL 

VANDUYN&VERHAGE 
BERKELSELAAN 92 b 
ROTTERDAM 
TELEFOON 48209 

r Inkoop tegen hoge pryxen ! 
A Kilo's Nederland 
B Massawaar; vooral ook de goedkoopste 

soorten 
C Kinderseries e d óók losse waarden 
D Zeehelden, Gelegenheid 
F. Par t ien Buitenland, gesorteerd 

I Aanbiedingen met prijsopgaaf verzocht' 1 

. M. J. A. VAN D E R H A A G E N . 
I Van Lennepweg 67 — Den Haag — Tel 550454 I 

Te koop gevraagd! 

UITGEBREIDE COLLECTIE 

ENGELSE 
KOLONIËN 

(Alleen grote verzameling komt in aanmerking). 

Brieven onder No. P 046, Uitgeverij Planeta. 

Postzegelhandel A. JAASMA 
Kapelstraat 31 - Bussum - Tel. 5835 - Giro 480272 

heeft momenteel voorradig: 

Zeer grote collectie vlleg-
brieven, w.o. vele zeldzame 
vluchten en zgn. voorlopers. 

Voor luchtpostverzamelaars iets aparts ' Stelt U 
zich eens vrijblijvend met ons in verbinding 
Ook Uw adres voor uitgebreide zichtzendingen. 

De nieuwe YYERT & TELLIER catalogus 1954 
\erschijnt op Maandag 7 Sept a s a \ 

deel I F R A N K R I J K E N KOL ƒ 3 , — 
deel II E U R O P A (zonder Fi rijk) „ 1 1 , — 
deel III O V E R Z E E (zonder Fr Kol ) „ 14,30 

Teneinde van tijdige levering verzekerd te zijn op 7 Sept , ge-
l ie\e U nu reeds uw bestelling op te geven 
Ook de MICHEL E U R O P A en D U I T S L A N D cat verschijnen m 
het najaar in de nieuwe d ruk 1954. Ook deze cat tndig be 
stellen s \ p 

V R A A G T T O E Z E N D I N G V A N O N Z E JULI 
A A N B I E D I N G W A A R I N VEEL KOOPJES , 
A A N B I E D I N G E N LAATSTE N I E U W E U I T 
G A V E N , KILO P A K K E T T E N etc etc 

AUF DER HEIDE'S POSTZEGELHANDEL 
HILVERSUM 
Surinamelaan 31 tel 4j23 

A M S T E R D A M 
N Z Voorbu i swa l 151, tel 47103 

J ! V E ] > K U L . A N D (Pr ima, gebruikt) 
ƒ 2 80 
,, 2,25 
,, 3,50 
,. 2,25 
, 0,65 
, 1 90 
,, 2,15 

Betaling m bestell of onder remb Orders beneden ƒ 5,— 
por t i extra Overige series gebr en ongebr prijs op aan \ raag 
T e koop gevr Series Ned & O G Aanbiedingen m prijs ^ o rd tn 
p o beantwoord Jun io r -Ca t 1953 Ned & O G ƒ 1,35 f i anco 
pei pobt 

I\ederl. Postzegelhandel A M. I». v. d Rroeke 
N Z Voorburgwal 316 - AMSTERDAM C - Postgiro 165298 

84 86 
87/89 

134/35 
136/38 
139/40 
141/4J 
166/68 

ƒ 0 25 
„ 0 50 
, 3,50 
„ 9 50 
, 0,25 

„ 0,55 
, 0,55 

199/202 
203/07 
208/11 
212/19 
220/23 
225/28 
229/31 

ƒ 1 10 
2 

, 0 70 
,, 3 25 
, 0 75 

„ 1,15 
„ 1 40 

238/39 
240/43 
244/47 
248/5< 
252/55 
257/60 
261/64 

iiMiiiiiiitiiiihimiiiiiiMiiiiiiiiiMi MiiMttiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiitmiiiniiiMiiniMiiiMmiiiiiiiiiiMiiitiiimmi 

KLEIN E A 
Prus 35 et per mm, beta
ling na toezending factuur. 

ONCES 
T E K O O P G E V R A A G D Neder 
land zomersene 1940, gebruikt 
Kinderserie 1937, gebruik t Zee-* 
heldenserie, ongebru ik t J Keisz, 
Vaartweg 25, Hi lversum 

ZEGELS R U I L E N ' Zendt U mij 
125 verschillende zegels en U ont 
\ angt 100 verschillende andere, 
betere zegels Duade , 214 12, 46th 
Rd , Bayside 61 , N Y , U S A 

R U I L E N zoveel honderd H o l 
land tegen zoveel honderd Dene--
marken of IJsland, zelfde kwal i 
teit H E Jensen, N y Korvej 13 
Aalborg, Denemarken 

ISRAËL-VERZAMELAARS woi 
den \ e r z o c h t om to t nader on--
derling contact te komen , naam 
en adres te willen opgeven bij 
N A de G roo t Azn , Gratama^ 
plein 33, Emmen S v p postzegel 
voor antwoord bijsluiten 

iiiiHitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiniiiiiiiiiiiHiiiiiiiniiMMiiiMiiiiiiiiiiMiiiiiiniiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii^ 

200 vers ƒ 0,85, 500 vers ƒ 2,30 
1000 vers ƒ 5,30 postz Were ld , 
500 vers Europa ƒ 3 ,— 1000 
ƒ 7,50 u i t mijn doubl , f ranco, 
D V Ommen, Epe, Popul ieren-
laan, Postgiro 132330 

De Ver van Postzegelverzamelaars 
Ti lburg vraagt G O E D E BOEKJES 
M E T ZEGELS voor haar rond-
zend verkeer Voornamelijk Ned 
O G en Europa De adminis t ra
teur W van Erve, Insulindeplein 
5, T i lburg 

R U I L E N 50 of meer gehele we 
reld, zelfde aantal van gelijke 
waarde re tour per luchtpos t P 
Labruyère , Grass Valley, W 
Australia 

file:///iaar
file:///erzamelen
file:///ordeit
file:///erschijnt
file:///erzocht


DENEDERLANDSCHE 
POSTZEGELYEILING 

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

Regelmatig grote 
openbare veilingen 
Voor onze belangrijke 

SEPTEMBER-VEILING 
kan nog tot 12 Augustus a.s. materiaal 
worden toegevoegd. 

Op belangrvjke inzendingen wordt gaar
ne voorsciiot verleend. 

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

Te koop gevraagd: 
Verzamelingen 
Partijen 
Betere losse 

i Post-
\ zegels 

SPECIAAL INTERESSE VOOR 
OUDE ZEGELS VAN DE 

GEHELE WERELD. 

AANBIEDING. 
Nederland 

1852 5 c. blauw 
10 c. rood 

1864 5 c. blauw 
10 c. rood 

1898 1 Gld. Kroning 
1899 10 Gld. pr. ex. 
1926 Kind, rolt. 
1931 Kind 
1932 „ 
1933 „ 
1933 „ rolt. 
1934 „ 
1935 Luchtv.fonds 

(x) = ongebr. (o) — gebr. 

(o) ƒ 
(o) „ 
(o) „ 
(o) „ 
(o) „ 
(o) „ 
(o) „ 
(X) „ 
(x) „ 
(X) „ 
(o) „ 
M „ 
(o; „ 

3,75 
3,5Ü 
1,35 
0,70 
4,75 

52,50 
4,65 
2,85 
2,9U 
2,90 
2,25 
3,— 
1,50 

ALBUMS. 
Nederland en O.G. 

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

„DAVO" album „ 22,50 
Groot insteekboek 

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

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

Zendt mij Uw Mancolijst 
Nederland en O.G. 

HAGA's 
POSTZEGELHANDEL 

Gravenstraat 24 - Amsterdam-C. 
Telefoon 43940 - Giro 425549 

Slyterü-w^nhandel J. W. 
Prinsengracht 598 - telef. 30523 -

Ook goede uijn behoeft niet duur 

Franse Landwijn 
'49 Petit Bourgogne 

Vraagt < )nze wijn prijscourant 

JONKER 1 
Amsterdam 

te zijn 1 
fles ƒ 3,50 

,. 1,50 
„ 2,85 

Speciale aanbiedin 
N o . 
1/7 

1B/7B 
8/19 

20/2 
23/5 
26/8 
29/40 

41 
42/50 
51/63 

64/5 

66/72 

73/84 
85/6 

1 90/1 
87/9 

1 92/9 

Provincie-ui tgaven. 
Berlijn, Beertjes 7w 
Idem met zaagtanding 7w 
Mecklenburg-Voor-

pommeren ISw 
Idem, slechts 15w 
Antifascisten 3w 
Bodenreform 6w 
Kinderserie 3w 
Landbouw-serie, dun 

papier l l w 
Idem, dik papier 7w 

Oost-Sachsen. 
12 pf. „ P O S T A " Iw 
Cijferserie, ongetand 9w 
Idem, nieuwe 

waarden l l w 
Toeslagserie 2w 
Sachsen. 
Wapenmotieven, 

onget. 7w 
Idem, getand 12w 
, ,Bodenreform" 2w 
Idem, op dun papier 2 w 
Toeslagserie 3w 

Thür ingen . 
Frankeerserie, gewoon 

gom 8w 

—,10 
1,75 

5,15 
—,90 

1,50 
1,20 

—,35 

—,50 
1,25 

15,— 
—,55 

- , 3 5 
—,15 

1,05 
—,50 
—,20 
—,20 
—,10 

—,25 

g van Duitsland na 
107/111 

Idem, met spaargom 
Theater -b lokken 

112/115 Bruggenbouw-serie 

116/9 
120/3 
124/5 
126/37 
138/49 
150/5 

156/61 

162/65 

162/4 

C o t t b u 
Dobeln 

Idem, blok 

Wcst-Sachsen. 
Cijferserie, ongetand 
Idem, getand 
Jaarbeurs-serie 
Cijferserie 
, ,Sol idar i te i t" 
Leipzig, met water 

merk 
Idem, zonder wate r 

merk 
Jaarbeurs , getand 
Idem, ongetand 
Idem, met spaargom 
Idem, blok 

Steden-uitgaven, alles 

6 pf. lila 
Falkensee 
Finsterwalde 
Gör l i tz 

j j 

, wit papier 
idem, geel papier 
idem, grijs papier 

Grossraschen, Handstempel 
Machine-opdruk 

Uw mancolijsten n a a r : R O S T Z E G E L H A N D E L J 

8w 
2 s t 
4w 
1 s t 

4w 
4w 
2w 

12w 
12w 

6w 

6w 
4w 
4w 
3w 
st. 

—.25 
1,10 

- , 2 0 
10,50 

—,15 
- , 5 0 
—.20 
—,30 
- . 2 5 

- . 2 5 

—,15 
—,15 
—,40 
—,40 

7,50 

compleet . 
3Jw 

Iw 
6w 

12w 
4w 
■tw 
4w 

12w 
12w 

5,70 
1,20 
3,30 

—.20 
2,50 

—,95 
5,25 

12,50 
5,— 

1 Q J C Alles ongebruik t , n o s . 1 
ƒ V 4 0 volgens Michel ca ta logus . | 

Derde uitgave 
Toeslagserie 
Idem, ongetand 

Lobau, Hi t ler-ser ie , met 
overdruk 

Lubenau, Toeslagserie 
Idem ongetand 

Meissen, , ,Deutschlands 
V e r d e r b e r " 
Toeslagserie 

Niesky , Cijfer en Wapen 
Idem, geel papier 

Plauen, Toeslagserie 
Spremberg, Frankeerserie 

Idem, ongetand 
S torkow, Toeslagserie 

Oo ie \ aa r 
2 blokken 

12w 
4w 
4w 

23w 
12w 
12w 

4w 
4w 
3w 
3w 
7w 
8w 
8w 
8w 
6w 
2st 

Straussberg, O p d r u k op Hi t le r 5w 
2 blokken 

W ü r z e n , O p d r u k op Hit ler 
Behalve bovenstaande zegels 
hebben wij in voorraad vele 

2st 
23w 

en 

—,60 1 
—,30 1 
1.— 1 

22,50 1 
1.75 1 
9.50 1 

5,50 1 
1,15 1 
4.— 1 
2,20 1 
2,50 1 

—.40 
—,40 

1,— 
1,25 1 
2,50 1 

12.— 1 
1,— 

22,50 
series 1 

watermerk 1 
en tanding variaties. Priis op aanvraag. 1 

Verzameling 
Dui ts land na 1945, 750 verschillende. 
veel Franse zone . West zone, 
ken l inks, Berlijn rood 

o.a. 
en 

blokken enz. zeer voordelig 
slechts ƒ 67,50. 

n r 1 C TT Vaar tweg -25, Hi lversum 
. K C 1 D / . Telefoon 8428, Giro 350592 

Klok-
zwart , 1 

voor 1 


