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De aanmaak van 

INDISCHE POSTSTEMPELS 
Enige tijd geleden werd mü de vraag gesteld, of het 

inderdaad waar was, dat de poststempels in Indië zo 
spoedig afsleten. 

In de loop van het gesprek kwamen ook de biffage-
stempels ter sprake; of mij de reden bekend was, 
waarom die waren ingevoerd. 

Beide vragen heb ik toen in een korte uiteenzetting 
beantwoord. 

Aangezien vermoed wordt, dat voor het antwoord 
op die vragen in ruimere kring belangstelling zal be
staan, zullen deze hieronder, doch wat uitvoeriger 
worden behandeld. 

Zal voor de eerste vraag hoofdzakelijk belangstel
ling bestaan onder de stempelverzamelaars, de verza
melaars van postzegels van Ned.-Indië zullen zich wel 
eens hebben afgevraagd, waarom bij sommige zegels 
de moeten van stempels zo duidelijk zichtbaar zijn. 
Het antwoord op deze vraag zal ongetwijfeld ook de 
stempelverzamelaars interesseren. 

Vanaf omstreeks 1910 werd aan alle post-, bij- en 
hulpkantoren, (postagentschappen kent men in Indiè 
niet) een dagtekening-, een naam- en een cachetstem
pel verstrekt. 

De dagtekeningstempel, de bekende stempel waar
mede de poststukken worden afgestempeld en waar
van de officiële naam is vernietigingsstempel, was een 
stalen stempel, evenals de naamstempel, bij de ver
zamelaars bekend als langstempel. Het cachet- of lak-
stempel om de paketten met aangetekende stukken te 
verzegelen was van koper. 

Tot 1914 werden alle stempels geleverd door de 
Munt te Utrecht. De bestelling geschiedde door de 
Indische P.T.T. door tussenkomst van het Departe
ment van Koloniën. 

Tijdens de eerste wereldoorlog werd het verkeer tus
sen Nederland en Indië practisch gesproken geheel ge
staakt en konden vanzelfsprekend slechts sporadisch 
goederen van Nederland naar Indië worden gezonden 
en dan nog alleen die, welke niet als oorlogsgoederen 
konden worden beschouwd. En daaronder viel vrijwel 
alles maar toch zeker metalen en dus ook metalen 
stempels. 

Indië werd noodgedwongen verplicht om in eigen 
behoefte te voorzien. 

Er was een betrekkelijk kleine voorraad, hoofdza
kelijk dagtekeningstempels, welke bestemd was om bij 
plotseling opkomende behoefte te worden gebruikt. 
Het graveren geschiedde dan door Chinezen. Hun 
werk liet evenwel nog al wat te wensen over en toen 

door P. J. M. Boel 

het zich liet aanzien, dat men gedurende lange lijd 
geen stempels meer uit Nederland zou kunnen betrek
ken, werd besloten het graveren zelf ter hand te ne
men in de eigen werkplaats. 

Tot die tijd was de Werkplaats van de P.T.T., te 
Weltevreden gevestigd, een eenvoudige inrichting, al
leen ingericht voor het herstellen van telegraaf - en 
telefoontoestellen. 

Tengevolge van de oorlog moest die belangrijk wor
den uitgebreid, wilde de Dienst niet stagneren. Want 
veel materieel dat voorheen uit Europa kon worden 
betrokken, moest thans in Indië worden aangemaakt. 
Men denke bijv. aan de ontwikkeling van de radio, 
welke die tijd nog in de kinderschoenen stond, doch, 
mede tengevolge van de oorlog, in Indië een hoge 
vlucht heeft genomen. Alle toestellen voor de P.T.T.-
radio, waaronder het toestel dat als eerste ter wereld 
op een reis met de „Zeven Provinciën" van Indië via 
de Stille Oceaan en het Panamakanaal naar Neder
land, de gehele wereld bleek te kunnen omspannen, 
werden in de Werkplaatsen van de P.T.T. te Welte
vreden vervaardigd. 

Tot de uitbreiding behoorde ook een stempelsnijderij 
of graveer-inrichting. 

Een zeer bekwaam graveur, een kunstenaar in zijn 
vak, kundig tekenaar kon in dienst worden genomen. 
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Hij had zijn opleiding genoten bij de bekende firma 
van Kempen te Voorschoten en was daarna uitgezon
den naar haar filiaal te Weltevreden. Met onderling 
goedvinden kwam hij in dienst vah de P.T.T. 

In November 1915 werd ik geplaatst als Chef der 
Administratie bij de Werkplaatsen en heb dus alles 
wat hier volgt, van zeer nabij meegemaakt. 

Bij mijn komst in de Werkplaatsen waren daar on
geveer een 60 man technisch personeel werkzaam; dit 
liep in de jaren 1916/17 op tot ruim 400 man, waarvan 
ongeveer 100 Europeanen, die voor het merendeel hun 
opleiding in Nederland hadden genoten en via Amerika 
naar Indië waren gekomen. Hun uitzending geschiedde 
op verzoek van de Indische P.T.T. 

Kort voor mijn plaatsing in de Werkplaatsen was 
ook de graveur aangenomen, die uiteraard belast werd 
met de oprichting van de graveerinrichting. 

Begin 1916 begon de voorraad blanco dagtekening
stempels te slinken. Uitgezien werd naar een inrichting 
waar men de stempels kon vervaardigen. De Werk
plaatsen van de P.T.T. waren toen daartoe nog niet 
in staat. 

De Artillerie Constructie-Winkel te Soerabaja werd 
bereid gevonden de blanco-stempels te maken, doch 
alleen de dagtekeningstempels. De naamstempels, de 
z.g.n. langstempels, werden van af die tijd niet meer 
van staal vervaardigd. Het niet meer bruikbare tele
foondraad werd uit geheel Indië naar de Werkplaat
sen gezonden, waarbij inmiddels ook een afdeling vor-
merij en gieterij was opgericht. Van het afgekeurd 
telefoondraad alsmede van de onbruikbare cachet
stempels en alle overig oud koperwerk afkomstig van 
oude telegraaf- en telefoontoestellen, werden koperen 
stempels gegoten. 

De koperen stempels zullen eerst verder worden be
handeld, daarna de stalen. 

Voor de cachetstempels bestond één formaat; ovaal 
waarin langs de rand werd gegraveerd; Hoofd van het 
Post- en Telegraafkantoor, en in het midden horizon
taal: de naam van het betrokken kantoor. Werd voor 
de randgravering steeds eenzelfde lettertype gestoken, 
de naam van het betrokken kantoor werd zodanig ge
stoken dat daarmede de gehele breedte van de stempel 
werd ingenomen, dus niet steeds hetzelfde lettertype.. 

Voor de langstempels bestonden drie formaten, al 
naar gelang van de lengte van de naam van het be
trokken kantoor. 

Aanwijzingen voor het graveren van bepaalde let
tertypes bestonden niet; dit werd overgelaten aan het 
beleid van de Werkplaatsen. Wel werd verlangd dat 
bij de langstempels de naam van het kantoor de ge
hele breedte van de stempel besloeg. Vandaar de vele 
lettertypes terwijl de geoefendheid van de graveur 
mede een rol speelde. Want de stempelsnijderij aange
vangen met één graveur, kreeg binnen betrekkelijk 
korte tijd een sterkte van 4 Europese en een 20-tal 
Indonesische graveurs, die allen moesten worden op
geleid door de ene graveur overgenomen van Van 
Kempen. 

Stalen stempels. 
Zoals gezegd, werden alle stempels dus zowel de 

«talen als de koperen, tot 1914 geleverd door de Munt 
te Utrecht. 

Vanaf 1916 werden de nieuwe stalen stempels aan
gemaakt in de Artillerie Constructie-Winkel te Soera
baja. De oude versleten stempels werden opgezonden 
naar de Werkplaatsen, aldaar afgefraisd en opnieuw 
gegraveerd. 

Het eerste in Indië gebruikte stempel, dus op de 
emisie 1864 en gedeeltelijk op die van 1870, kwam 
overeen met het franco-dagtekeningstempel, ook wel 

halfrondstempel genoemd, als gebruikt op de eerste 
emissie van Nederland. 

In 1874 worden de nommer- of puntstempels in ge
bruik gesteld tot 1893. 

In 1893 wordt het eerste rondstempel ingevoerd, dat 
later als type I bekend werd. Waarom dit stempel dat 
feitelijk in volgorde no. 3 was, type I werd genoemd, 
is mij niet bekend. 

Van dit stempel zijn mij drie verschillende uitvoe
ringen bekend: 
a. diameter 21 mm met binnenring doch waarvan het 

onderste gedeelte is weggelaten voor opneming van 
het jaartal (afb. 1); 

b. diameter 23 mm zonder binnenring (afb. 2); 
c. diameter 24 mm zonder binnenring (afb. 3). 

In de 90er jaren komt het vierkante stempel; mij 
is dit bekend in twee uitvoeringen, n.l. met en zonder 
binnenring; type II (afb. 4 en 5). 

Daarna verschijnt type III, een rondstempel met da-
tumaahwij zing. Voorzover ik heb kunnen nagaan, be
staat dit slechts in één uitvoering (afb. 6). 

Tenslotte type IV. Aanvankelijk alleen met datum
aanwijzing, later ook met uuraanwijzing. De segmen
ten boven en beneden de balk voor de datumaanwij
zing, waren opgevuld met verticale strepen; het over
blijvende gedeelte tussen de beide ringen, dat niet was 
ingenomen door de kantoornaam, werd opgevuld door 
een aantal kruisjes naar gelang van de ruimte (afb. 7). 

Toen ook de uuraanwijzing in de stempel moest wor
den opgenomen, werd beneden de balk bestemd voor de 
datumaanwijzing een vierkantje uitgezaagd; dit vier
kantje liep door tot bijna de buitenonderkant van het 
stempel en daarin werden de uurcijfers aangebracht. 
Deze uitvoering voldeed niet en ik betwijfel of die 
ooit in omloop is gebracht (afb. 8). 

Een tweede proef werd genomen. Het segment be
neden de balk voor de datumaanwijzing werd uitge
zaagd en hierin werden de uurcijfers aangebracht. Zelf 
bezit ik van een dergelijke stempel geen afdruk, doch 
de Heer Roggeveen was zo welwillend mij een ex. in 
bruikleen af te staan voor de beschrijving. Doch deze 
uitvoering bleek in de practijk niet te voldoen. Er 
moest daarom een andere uitvoering worden gezocht. 

Het nieuwe type IV kreeg over de gehele breedte 
van de stempel een doorlopende balk. Dit nieuwe type 
IV had oorspronkelijk een geheel gesloten buitenring, 
doch kreeg later de biffagerand; over die biffagerand 
straks meer (afb. 9). 

Dit type IV bestaat in verschillende uitvoeringen. 
Mij zijn bekend: 

1. de kantoornaam verdeeld over boven- en beneden-
helft (afb. 10); 

2. de kantoornaam alleen in de bovenhelft; in de be-
nedenhelft drie dubbele kruisjes; datum- en uur
aanwijzing in grote cijfers (afb. 11); 

3. geheel als 2, doch datum- en uuraanwijzing in klei
ne cijfers (afb. 12); 

4. de kantoornaam in de bovenhelft; de benedenhelft 
opgevuld door een dikke streep; als afsluiting van 
datum- en uuraanwijzing twee dikke strepen 
(afb. 13); 

5. in het benedensegment een nummer (afb. 14); 
6. in de bovenhelft de kantoornaam, i.e. Batavia-Cen-

trum; in de benedenhelft „Vliegveld" plus drie 
dubbele kruisjes (afb. 15). 

Aanvankelijk werd de uuraanwijzing aangegeven 
met bijv. 7 - 8 V; later alleen met één cijfer, bijv. 8 uur, 
dus 8 uur v.m. 

Bij één stempel wordt de kantoornaam Batavia-Cen-
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trum verdeeld over boven- en benedenhelft, i.e. Ba
tavia in de bovenhelft en Centrum in de benedenhelft; 
bij een ander stempel komt Batavia-Centrum geheel 
in de bovenhelft, terwijl het onderste gedeelte wordt 
opgevuld door drie dubbele kruisjes (afb. 16). 

Voor de per luchtpost te Batavia aangebrachte post 
wordt eerst gebruikt een stempel met het Inschrift 
„Vliegveld Tjililitan", verdeeld over boven- en bene
denhelft (afb. 17). Dit vliegveld, gelegen omstreeks 20 
km van het hoofdpostkantoor te Batavia-Centrum, had 
een bijkantoor. Later wordt een vliegveld aangelegd 
bij Kemajoran, slechts een paar km van genoemd 
hoofdpostkantoor en kregen de luchtpoststukken het 
stempel Batavia-Centrum in de bovenhelft, in de be
nedenhelft „Vliegveld" plus drie dubbele kruisjes 
daaronder (afb. 15). 

Stempels met „Vliegveld Kemajoran" zijn mij niet 
bekend. Aangenomen kan worden, dat alle poststuk
ken, voorzien van laatstgenoemde stempel zijn aange
bracht op het Vliegveld Kemajoran. 

Type IV had dus eerst een gesloten buitenring, doch 
kreeg daarna de biffagerand. Waarom werd de b i f-
f a g e r a n d aangebracht? 

Men kent het bestaan van afwasbare kleuren, o.a. 
in Ned.-Indië en de Engelse Koloniën. De vraag dient 
te worden gesteld, waarom men tot afwasbare kleuren 
overging. 

Chinezen hadden kans gezien om de stempels op de 
postzegels weg te werken dan wel af te wassen, (welke 
methode werd toegepast ben ik nimmer te weten kun
nen komen), en de postzegels als ongebruikt weder 
aan de man te brengen. Men zal licht geneigd zijn om 
te zeggen: die bewerkte postzegels waren dan toch on-
gegomd. Inderdaad, doch zoals bekend mag worden 
verondersteld, was de tussenhandel in Indië hoofdza
kelijk in handen van Chinezen, die vanzelfsprekend 
heel wat correspondentie hadden en dus veel postze
gels gebruikten. Kunnen de postzegels voor minder 
dan de nominale waarde worden aangeschaft, dan ver
krijgt men daardoor een belangrijk direct voordeel. 
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mmn 
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imam 
Gesteld, dat de „bewerker" de postzegel van de hand 
doet voor 50"/o van de nominale waarde, dan heeft zo
wel de ,bewerker" als de koper een winst van 50°/o. 
En daarvoor heeft men het nagommen wel over. 

Het „bewerken" van de postzegels zowel in de lagere 
als in de hogere waarden geschiedde in dergelijke 
hoeveelheden, dat het postzegeldebiet aanmerkelijk 
terugliep zonder dat de aanleiding daarvan kon wor
den bevroed. En uiteraard bleef het teruglopen van het 
postzegeldebiet niet onopgemerkt voor het Hoofdbe
stuur van de P.T.T.' 

Hadden de „bewerkers", — als ik ze zo noemen mag 
— de „bewerkte" postzegels nu alleen maar gebruikt 
voor het frankeren van hun gewone correspondentie, 
dan was men er waarschijnijk niet gemakkelijk achter 
gekomen. Want uiteraard wordt de correspondentie, 
gepost in de brievenbussen, niet onderzocht alvorens 
te worden gestempeld. Het gebruik van een „bewerkt" 
postzegel op een postwissel tot een vrij behoorlijk be
drag was aanleiding tot de ontdekking. Want die ze
gel zag er allesbehalve „nieuw" uit en wekte daardoor 
argwaan. Een nauwkeurige beschouwing van de post
zegel bracht aan het licht, dat de postzegel al meer 
gebruikt moest zijn. Men ging aan het onderzoeken 
met als resultaat, dat geconstateerd werd, dat reeds 
gestempelde postzegels konden worden afgewassen of 
de stempels weggewerkt, in ieder geval dat een post
zegel door een bepaalde bewerking meer dan eenmaal 
voor frankering kon worden gebruikt. (Een dergelijk 
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zegel waarop de stempel is weggewerkt, is in mijn be
zit). 

Die ontdekking leidde tot het invoeren van de af-
wasbare kleuren, waarschijnlijk naar het voorbeeld 
van de Engelse Koloniën. Men dacht daardoor tot een 
oplossing te zijn gekomen. Het „bewerken" van post
zegels was inderdaad niet meer mogelijk. Doch in de 
practijk bleek dat met de afwasbare kleuren men be
paalde bonafide verzenders van brieven ernstig du
peerde. 

Wat was hiervan de oorzaak? 
Bekend is dat het in de bergstreken van Indië heel 

veel regent en dan geen motregentje, doch in het bij
zonder in de Westmoesson de zware tropische regen
buien, tengevolge waarvan de atmosfeer doorlopend 
zeer vochtig is. De afwasbare kleuren bleken het niet 
te houden in die vochtige atmosfeer. Herhaaldelijk 
kwamen klachten van planters uit de bergstreken, dat 
de postzegels onbruikbaar werden omdat de kleuren 
loslieten vóórdat de postzegels waren gebruikt. En 
niet alleen was dit het geval met de postzegels bij de 
planters, doch eveneens met de voorraden postzegels 
bij de postkantoren in de bergstreken. De kleuren lie
ten te vroeg los. En dit was natuurlijk niet de bedoeling. 

Er moest wat anders worden gevonden. 
De leiding van de Werkplaatsen werd ingeschakeld. 
En thans zal de vraag worden beantwoord, waarom 

de geheel gesloten buitenring van de dagtekenings
stempels type IV werd vervangen door de biffagerand. 

Zoals gezegd was de leiding van de Werkplaatsen 
ingeschakeld. Na veel zoeken en tasten kwam men 
op het volgende denkbeeld. 

In de vóórphilatelistische tijd (als ik die zo noemen 
mag, want m.i. is de uitdrukking niet juist), werd om 
de brieven te verzegelen gebruik gemaakt van een 
ouwel, welke vochtig gemaakt, de indruk overnam 
van een daarop gedrukte stempel of zegelring. Indien 
de dagtekeningstempel zodanig kon worden gemaakt, 
dat hij in de postzegel een indruk achterliet, dan had 
Hien, om een bekende uitdrukking te bezigen, het el 
van Columbus gevonden. 

Een stempel werd vervaardigd waarvan de buiten
rand een fractie van een mm hoger ligt dan het vlak 
van de stempel. En men verkreeg de biffagerand, aan 
allen wel bekend, die op de postzegel een indruk van 
de biffagerand achterlaat, een serie streepjes op regel
matige afstand van elkaar welke te zamen een cirkel 
vormen. 

Ziedaar de reden en de oorsprong van de biffage-
stempel. 

Hiermede hoop ik enig inzicht te hebben gegeven 
over de stempels van de P.T.T. in Indië van af om
streeks 1915. De beide andere typen I en II waren bij 
mijn komst in de Werkplaatsen niet meer in gebruik; 
bovendien afkomstig van de Munt te Utrecht. Hier
omtrent kan ik geen gegevens verstrekken. 

Thans de vraag: Worden de stempels in Indië inder
daad zo spoedig onbruikbaar door slijtage en is de 
oorzaak hiervan bekend? 

Waarschijnlijk interesseert dit de stempelverzame-

laars en daarom zal hierover iets worden medegedeeld. 
Doch ook hiervoor eerst een kleine afwijking. 

Tót de eerste wereldoorlog kwam de stempelinkt 
voor de op de postkantoren gebruikte stempels, de 
bekende zwarte stempelinkt, uit Nederland. De oorlog 
bracht ook hier roet in het eten; er kwam praktisch 
gesproken niets meer uit, ook geen stempelinkt. Ook 
hierin moest worden voorzien; ook hierin werd de 
hulp van de Werkplaatsen ingeroepen. 

Contact werd gezocht met een der grootste import
firma's op het gebied van drukkerijbenodigdheden, die 
het volgende advies gaf. Beproef het eens met de 
pasta, welke wordt gebruikt om couranten te drukken, 
voor niet-ingewijden de goedkoopste en, als ik het zo 
zeggen mag, de allersmerigste inkt welke er bestaat. 
Vermeng die pasta met petroleum, de hoeveelheid 
moet zelf worden uitgezocht en misschien krijg je iets, 
dat voor het beoogde doel te gebruiken is. 

Er werden proeven genomen welke ten slotte tot 
resultaten leidden. Bij toevoeging van een bepaalde 
hoeveelheid petroleum werd een soort inkt verkregen, 
ten volle geschikt voor het afstempelen der post
stukken en die aanmerkelijk goedkoper was dan 
de uit Nederland geïmporteerde inkt. 

En nu het antwoord op de vraag. 
Zoals bekend, wast petroleum metalen schoon, mits 

na het gebruik de mogelijk achtergebleven petroleum 
grondig wordt weggespoeld, zodat daarvan geen spoor 
achter blijft. En dit is niet mogelijk bij de stempel
inkt; die blijft in de pasta. Dit is de oorzaak dat de 
stempels zo vlug verslijten. De versleten stempels 
worden echter teruggezonden naar de Werkplaatsen 
waar ze worden afgefraisd en opnieuw gegraveerd, 
natuurlijk na aanbrenging van een nieuwe biffage
rand. 

Ten slotte wordt er op gewezen, dat hiervoren alleen 
zijn besproken de normale stempels dus de stempels 
welke aan alle postkantoren worden verstrekt. Doch 
ook alle andere bij de P.T.T.-dienst gebruikte stempels 
werden in de Werkplaatsen van de P.T.T. te Wel
tevreden aangemaakt en gegraveerd, bijv. de stempels 
voor bijzondere vluchten; voor de verschillende Jaar
beurzen te Bandoeng enz., benevens alle stempels voor 
de inwendige dienst. 

De stempels voor bijzondere vluchten kwamen, 
evenals de stempels voor de Jaarbeurs te Bandoeng en 
andere gelegenheidsstempels, telkenmale in een andere 
uitvoering en daarom bestaat geen aanleiding die te 
bespreken. 

In dit artikel wordt .enkele malen de plaatsnaam 
„Weltevreden" genoemd. Op verzoek van het Alge
meen Nederlandsch Verbond werd deze omstreeks 1930 
gewijzigd in „Batavia". Aangezien toen reeds in de 
zgn. „oude stad" een postkantoor met die naam be
stond, kreeg dit laatste kantoor de stempel „Batavia-
Stad", terwijl Weltevreden de stempel „Batavia-Cen-
trum" kreeg. 

Na de souvereiniteitsoverdracht, werden die namen 
gewijzigd achtereenvolgens in „Djakarta-Kota" en 
„Djakarta-Raya". 

iiiiiuittiitHriiiitimmiiiiiiiiiiiimmiiitiiiiiiiMitniimmiiiiiiiiiriitiKmiiimniiiiintiuimiiimiiitiiHini luirrimijiiiiiiiiiiniininiiiiiiiiiimnnnrina 
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ir NEDERLAND ^ 
RODE KRUIS-POSTZEGELS. 

Van 24 Augustus t/m 23 October W53 zullen door 
de PTT speciale Rode-Kruispostzegels met een toe
slag boven de frankeerwaarde worden uitgegeven, 
waarvan de toeslag ten bate van het Nederlandse 
Rode Kruis komt. Deze zegels zullen de volgende zijn: 
2 + 3 et sepia, kruis op schild, ontwerp van P. Wet-

selaar; 
6 + 4 et donkerviolet, Rode Kruis-helper met storm-

lamp, ontwerp van F. Montens; 
7 + 5 et grijsgroen, Rodekruis-auto biedt hulp bij 

watersnood, ontwerp van F. Montens; 
10 + 5 et rood, bloedtransfusie, ontwerp van F. 

Montens; 
25 + 8 et staalblauw, Rodekruisvlaggen-parade, ont

werp van P. Wetselaar. 
De kruizen in alle waarden zijn rood. 
De afmetingen der zegels is 24,25 X 31,55 mm en van 

het zegelbeeld 21,25 X 28,55 mm. Kamtanding 12i/4 : 12. 
De zegels werden gedrukt op papier zonder water

merk m vellen van 100 zegels. De plaatdruk werd ver
zorgd door Joh. Enschedé en Zonen Grafische Inrich
ting N.V. te Haarlem. 

Voor deze postzegels zullen in de postzegelhandel 
speciale eerste-dag-briefomslagen verkrijgbaar zijn. 
Alleen deze enveloppen alleen voorzien van Rode-
Kruispostzegels zullen, wanneer op 24 Augustus aan 
de postloketten afgegeven, van een eerste dag-afstem-
peling worden voorzien. 

Aangezien ons nog niet de postzegels ter beschik
king staan en wij dus moeten afgaan op de afbeelding 
daarvan, komt het ons voor, dat bij deze zegels heel 
weinig van originaliteit gesproken kan worden. Alleen 
het 6 en 7 ct-zegel maken de geringe uitzondering. De 
hand van de man op het zegel van 6 et, waarmede de 
stormlamp wordt opgetild komt ons voor wel heel 
groot te zijn, nl. breder dan een stormlamp. En waar
om die kale boom op het 7 ct-zegel? Is deze pas ge
snoeid of is de storm zo hevig geweest dat alle (!) 
takken er finaal zijn afgewaaid? 

DE HALVE CENT 1871. 
Naar aanleiding van het artikel over onze eerste 

drukwerkzegels 1869/72 in het Maandblad van Juni jl. 
onvingen wij bericht van de heer W. A. R. Kok (fa. 
Keizer en Zn) dat door hem onlangs in een partij werd 
gevonden een paartje V2 cent, wapen, getand 14 X 14. 
Door deze recente, zéér unike vondst, komt dus on

omstotelijk vast te staan, dat het bestaan van de V2 
cent wapenserie in lijntanding 14 X 14 aan geen twij
fel onderhevig is. Wij zijn er zeer erkentelijk voor, dat 
de gelukkige vinder ons dit op tandinggebied uiterst 
zeldzame paartje ter reproductie heeft willen afstaan*). 

De heer S. te Rotterdam toonde ons eveneens een 
% cent wapenserie, lijntanding 14 X 14, in een partij 
gevonden. Afstempeling franco takje SLIEDRECHT 
27 Febr. 1873. 

Hoewel wij geen als bovenomschreven overtuigend 
bewijs mochten ontvangen dat het bestaan van de 2% 
cent, wapenserie in lijntanding 14 X 14 zou onder
schrijven, rest ons slechts aan te nemen, dat die even
eens kan bestaan. 

Waakzaamheid zal echter geboden blijven bij de ver
werving van deze zegels in genoemde tanding. Valse 
tandingen bij deze zegels komen veelvuldig voor. Naar 
onze mening zijn zij slechts acceptabel wanneer zij 
voorzien zijn van een keurmerk, afgegeven door be
voegde Nederlandse keurinstanties. 

•) Wordt in ons volgend nummer opgenomen 

ONZE POST- EN PORTZEGELS EN DE JONGSTE 
TARIEFSWIJZIGING VAN DE P.T.T. 

De per 1 Juli jl. van kracht zijnde tariefswijzigingen 
hebben zich kunnen voltrekken zonder ingrijpende 
veranderingen in frankeer- en portzegels. Er verscheen 
slechts één nieuw frankeerzegel (7 cent cijfertype). De 
officiële mededeling, dat successievelijk alle frankeer-
zegels onder de 10 cents waarde in cijfertype zullen 
worden aangemaakt, mag o.i. niet op grond van de 
jongste tariefswijzigingen worden gezocht. Wij dienen 
echter rekening te houden dat binnenkort de 5 en 6 
cent waarden met beeltenis van H.M. Koningin Ju
liana zullen worden vervangen door frankeerzegels in 
cijfer typen. 

Een logisch gevolg van de tariefswijzigingen is het 
verschijnen van een portzegel van 14 cent. Het is mo
gelijk, dat één of meer van de thans in koers zijnde 
portzegels (als zijnde overbodig) niet meer zullen wor
den aangemaakt. 

De verhoging van het buitenlandse briefport tot 25 
cent zou vroeger een kleurverandering (blauw) tot ge
volg hebben gehad. Deze bepaling in de internationale 
postovereenkomst is inmiddels buiten werking gesteld. 

FRANKEERZEGEL 3 CENT. 
Juist voor het ter perse gaan van dit nummer ont

vingen wij bericht van de uitgifte van een frankeer
zegel in het cijfertype van Krimpen in de waarde van 
3 cent. 

PORTZEGEL 14 CENT. 
1953. begin Juli. Portzegel, ontwerp v. Krimpen, 

nieuwe waarde 14 cent. 
Met horizontaal watermerk cirkeltjes. 
Kamtanding 13% : 12y2. 

GEHALVEERDE FRANKEERZEGELS VAN 2 CENT. 
Van verschillende zijden vernamen wij, dat brief

kaarten, gefrankeerd met 6 cent e.d., waarnaast ge
plakt een gehalveerde frankeerzegel van 2 cent (aldus 
met overgaande afstempeling) door de P.T.T. zijn door
gelaten zonder strafportheffing. Op enkele postkan
toren zouden, in verband met de grote vraag naar 
frankeerzegels van 1 cent, deze zegels tijdelijk niet 
verkrijgbaar zijn geweest. Wij moeten er sterk aan 
twijfelen of hier werkelijk sprake kan zijn van een 
„echt" gebruikte gehalveerde 2 cent, dienend als 1 
cent frankeerzegel. Immers, uit het ministeriële ant
woord op gestelde vragen van een lid der Eerste Ka-
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mer (mr R. H. baron De Vos van Steenwijk), bleek 
dat -'s P.T.T. tot 31 Juli jl. geen strafportheffing op de 
in verband met de recente tariefsveranderingen te 
laag gefrankeerde stukken zou toepassen, zulks in ver
band met de late bekendmaking van deze tariefswij
zigingen. Wij ontlenen aan dit antwoord het volgende: 

„Inderdaad wordt tot 31 Juli geen strafport in reke
ning gebracht wat het binnenlandse verkeer betreft. 
Door een indiscretie — welke niet achterhaald is kun
nen worden — is deze interne regeling openbaar ge
worden. Slechts voor die stukken die volgens de tot 1 
Juli geldige tarieven voldoende zijn gefrankeerd, wordt 
tot 1 Augustus geen strafport geheven." 

Op grond hiervan is het als uitgesloten te beschou
wen, dat gehalveerde 2 cent-frankeerzegels inderdaad 
als 1 cent frankeerzegel zouden hebben gediend. Een 
als zodanig gefrankeerd stuk is o.i. als een „fantasie-
frankering" aan te merken. 

AFWIJKINGEN. 
De heer W. Rijks te Amsterdam toonde ons: 

2V2 et (duifje) met accentje op de E van CENT; 
10 et Watersnood met wit puntje boven de D van 
NEDERLAND. 

Naar onze mening zijn dit druktoevalligheden van 
geringe betekenis. 

ETSINGNUMMERS. 
Nieuwe etsingnummers per eind Juni 1953: 

portzegels 14 cent etsingnr. 1 
85 cent 

fran".eerzegels 4 cent 
,, 7 cent 

luchtpostzegel bijzondere 
vluchten (Kraai) 25 cent 

2 
L/R 10 
L/R 1.2.3 

J. E. 

STEMPELS 
NEDERLAND. 

Gelegenheidsstempels. 
Tengevolge van de verlenging der tentoonstelling 

„De Melkweg" kwam gedurende de laatste dagen nog 
een nieuw stempel in gebruik in hetzelfde type als 
reeds afgebeeld in het vorige nummer, doch thans met 
data 20/6-7/7 '53 

Typenraderstempels. 
16 Juni 1953. Opheffing: poststation Wieuwerd (Fr.) 
22 Juni 1953. Opheffing: postagentschap 

Vlissingen-Havendorp. 

Mededeling Inzake bootstempels. 
Lezers, die ons naar aanleiding van vorige berich

ten poststukken deden toekomen voor afdrukken der 
nieuwe poststempels, in gebruik op de passagierssche
pen der H.A.L., zullen nog enig geduld moeten oefe
nen, aangezien ons van slechts één zijde totdusver een 
toezegging bereikte, dat in het begin van het a.s. na
jaar waarschijnlijk post voor één (of misschien meer) 
boten kan worden medegenomen. 

Wij herhalen dan ook de oproep om opgave van 
adressen van toekomstige passagiers met één der 
H.A.L.-passagiersschepen, die bereid zouden zijn om 
enkele stukken aan boord te posten. (Adres: A. v. d. 
Willigen, Laan van Poot 194, Den Haag). A. v. d. W. 

LUCHTPOST 
NEDERLAND. 

K.L.M.-Nieuws. 
De beide nieuwe moderne K.L.M.-vrachtvliegtuigen 

Douglas DC. 6 A „Liftmaster", de PH-TGA en de 
PH-TGB zijn genoemd naar resp. Dr Ir M. H. Damme 
en Generaal C. J. Snijders, twee vooraanstaande Ne
derlanders, die beiden een zeer groot aandeel hebben 
gehad in de ontwikkeling van de Nederlandse burger
luchtvaart. 

De luchtrace Londen—Nieuw Zeeland. 
De deelneming van de K.L.M, aan deze luchtrace op 

8 October a.s. zal aanleiding zijn tot het uitgeven van 
speciale enveloppen, welke van half Augustus af ver
krijgbaar zullen zijn bij de postzegelhandel. De P.T.T. 
zal voor deze gelegenheid de luchtpostzegel van 1938, 
voorstellende een kraai in de vlucht, opnieuw uitge
ven in de waarde van 25 cent." Het gebruik van dit ze
gel is verplicht gesteld. De enveloppen dienen gefran
keerd te worden met 80 cent voor de eerste 5 gram. 

Alle poststukken, die met deze vlucht worden ver
zonden, zullen van een speciale afstempeling worden 
voorzien. De enveloppen worden, indien men niet over 
relaties in Nieuw-Zeeland beschikt, voorzien van een 
adres ten name van de Chief-Postmaster in Christ-
church. De K.L.M, zal ook voor terugzending aan de 
afzender zorg dragen. 

Machinestempels. 
De reeds in het Mei-nummer afgebeelde vlag be

treffende „juist en volledig adres" kwam op 1 Juli te 
Amsterdam CS. in gebruik, terwijl de ook reeds eer
der gebruikte vlag voor Postidentiteitskaarten op de
zelfde datum te Amsterdam (hoofdpostkantoor) in 
dienst kwam. 

Sinds medio Juli gebruikt nu ook Maastricht de in 
het April-nummer afgebeelde vlag betreffende „Bös
en Heidebrand". 

&^i& 
Het Interna

tionaal Gym-
nastiekfeest te 
Rotterdam gaf 
aanleiding tot 
het gebruik 

van de hierbij 
afgebeelde vlag sinds 24 Juni jl., uitsluitend te Rot
terdam CS. 

r4^^^ 1 
o - Q 
, tS53 j 

1 " ^ - - ? I Q. 

15->19JUÜ 1Q53 

Eerste S.A.S.-vlucht Stockholm-Noordpool-Tokio, 
Mei 1953. 

Nederlandse post met deze vlucht vervoerd draagt 
VS. Luchthaven Amsterdam-Schiphol 15-5,9 '53 en 
AS Tokio AMF 19-5-'53; geen speciale afstempeling. 

Helioopterdiensten Sabena (Zie onder België). 

BELGia. 
Eerste vlucht Brussel—Straatsburg op 27 Juni 1953. 

Post met deze eerste vlucht vervoerd draagt een spe
ciale afstempeling in violette kleur (rondstempel) 
Bruxelles-Strasbourg / Brussel-Straatsburg / 27-6-1953 / 
lère Liaison Aérienne / 1ste Luchtverbinding. 

Helicopterdiensten Sabena. 
De Sabena opent binnenkort verschillende helicop

terdiensten, o.a. ook naar Rotterdam en naar Maas
tricht; het staat nog niet vast of hierbij postvervoer 
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zal plaatsvinden. Volgens mededeling van de Neder
landse P.T.T. zou vanuit Nederland althans geen post 
worden medegegeven. Wij moeten dus maar afwach
ten hoe het met het postvervoer zal lopen en wanneer 
dit nummer verschijnt hebben de vluchten reeds plaats 
gevonden en weten wij dus meer! 

Volledigheidshalve laten wij hieronder toch maar 
de verschillende bijzonderheden volgen: 
3 Augustus 1953. Opening helicopterdienst Sabena 

Brussel  Antwerpen  Rotterdam en 
terug. 

5 Augustus 1953. Idem Brussel  Rijssel en terug. 
9 Augustus 1953. Idem Brussel  Luik  Maastricht 

Keulen  Bonn. 
Bovendien staat nog een helicopterdienst op het 

programma Brussel  Arlon r Luxemburg  Saarbrüc
ken, vermoedelijk begin 1954. 

U.S.A. 
Helicopterpost Route A.M. 111. 

Hieronder volgen de bijzonderheden van de uitbrei
ding van bovengenoemde helicopterroute op 8 Juni 
jl. (met afbeelding routekaartje). 

Voor het traject Princeton  Newark werd nog een 
speciale plaatselijke afstempeling gebruikt (in rode 
kleur), zoals hieronder is afgebeeld. 

S o m e r v U l e o ^ Ä L . 

^ \ 
New Brunawlcli > 

rfï'rlneeton 

/ Hightstown^ 

Trenton 

Newark j 
A l r p o r i ^ 

^^^Ätfuth / 
— ^ a t n f i a f d 

4 Per 

\ 

s. 

Ui tb re id inÄ Route A.M.111  8 

Heenvlucht 
Newark—Perth Amboy 

„ —Red Bank 
„ —Long Branch 
„ —Asbury Park 
„ —Freehold 
,, —Hightstown 
„ —Trenton 
„ —Princeton 
,, —New Brunswick 
,, —Somerville 
„ —Bound Brook 
„ —South Plainfietd 
„ P la in f ie ld 
„ —New Market 
,, —Dunellen 

Terugvlucht 
Perth Amboy —Newark 
Red Bank — „ 
Long Branch — „ 
Asbury Park — „ 
Freehold — „ 
Hightstown — „ 
Trenton — „ 
Princeton — „ 
New Brunswick— „ 
Somerville — „ 
Bound Brook — „ 
South Plainfield— „ 
Plainfield — „ 
New Market — „ 
Dunellen — „ 

VS. 
8 Juni , 8 am. 

VS. 
8,30 ani. 
9,— am. 

10,30 ara. 
n,— am. 
12,— M. 
I,— pm. 
1,— p m . 
1,— pm. 
3,— pm. 
3,— pm. 
3,— pm. 
4,— pm. 
3,— pm. 
2,— pm. 
2,— pm. 

■tr ' 
.y n.La Guard ia 

' ^ ' • ^ • Ä n . I d l e w t U 

th Amboy 

k 

\ 

hold 

X 
J u p l 

tk Rad Bank 

y Long Branch 

/ 
. 7 Asbury 
^Ö Park 

l ^  i i . 

AS. Spec, stem pel 
10,30 am. violet 
11,— am. 
11,30 am. 
12,— M. 
1,30 pm. , 
2,— pm. , 
2,30 pm. 
4,— pm. , 
4,— pm. , 
4,— pm. , 
4,30 pm. , 
4,30 pm. 
4,30 pm. , 
5,— pm. , 
5,— pm. , 

AS. Spec, stempel 
5,30 pm. violet 

j ^ 

)» »» 
» >» 

j ^ 

» »> 
„ zwar t 
,, violet 

»» 
" 
)> 

,, blauw 
„ zwar t 
„ vio let 

ftm ^WfiiCii FiRSTFüC^IIT 
UCCIPTCR A R MA!l 

AM. I l l JUNE 8. m 

In Bound Brook werd voor het traject Bound Brook
Newark een speciale enveloppe gebruikt met inge
drukt cachet, waarvan wij hierbij een afbeelding 
geven. J. D. 

POSTSTUKKEN 
NEDERLAND. 

Verschenen zijn, als gevolg van de wijziging der 
posttarieven op 1 Juli jl.: 

luchtpostblad van 30 cent Juliana in het Hartztype. 
Dit postblad verschilt niet van het vroeger uitgegeven 
luchtpostblad van 35 cent. 

briefkaarten van 7 en 7 plus 7 cent (met betaald 
antwoord) bruin in het JulianaHartztype. Op de 
briefkaarten heeft men de beeldenaar van de Ko
ningin behouden, de postzegels van dezelfde waarde 
verschenen in het van Krimpentype (cijfer). 

Adreswijzigingskaart van 2 cent blauw met gewij
zigde tekst. De adreslijnen aan de voorzijde beginnen 
lager. Hetzelfde kleine formaat als tot dusverre. 

In tegenstelling tot het bericht in het Julinummer 
kan worden medegedeeld dat de briefkaarten van 12 
cent, arbeidslijsten van 5 cent niet buiten gebruik zijn 
gesteld, doch van frankeerzegels werden voorzien en 
aldus verkocht worden voor 15 en 6 (plus 5) cent. 

Voor de luchtpostbladen van 30 (plus 5) en 35 cent 
bestond een inlevertermijn, waarna deze administra
tief afgeschreven exemplaren weer in het verkeer zul
len komen voor 30 cent. J. H. B. 

Alle vervoerde stukken dragen de bekende grote 
helicopterafstempeling „US Air Mail by Helicopter, 
First flight A.M. Il l , New York Area". 

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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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 
D u i t s l a n d . Bondsrepubl iek . 

Ter aanvull ing van het gemelde in ons Junmummer op blz . 155 kunnen 
wij thans nog melden, dat het zegel voor Krijgsgevangenenbulp werd ont
worpen door prof. Karl Hans Walter te S tu t tgar t , De vervaardiging geschied
de in stempel-boekdruk (reliëfdruk) bij de Bondsdrukkerij te Berlijn. Zegel
formaat 27,5 X 32,8 m m ; vellen van 50 zegels, zonder watermerk, kam-
tanding 14. 

Het eveneens aldaar gemelde zegel betrekking hebbende op het jubileum 
van het Münchener Museum werd ontworpen door Eugen Cordier te München 
naar het embleem van het museum. De gravering geschiedde door Gerhard 
Schulz te Berlijn. De plaa-tdruk werd vervaardigd in de Bondsdrukkerij te 
Berlijn op papier met watermerk D . P . in vellen van 50 zegels, zegelafmeting 
en tanding als boven. 

Het Rode Kruiszegel, dat ook werd gemeld, werd ontworpen door Walter 
Baum te Frankfurt a. Main. Het werd gedrukt in 2 kleuren-offset in het gra
fisch bedrijf van A. Bagel te Düsseldorf in vellen van 50 zegels op papier 
met watermerk golflijnen, zegelafmeting als boven, tanding 1 3 ^ : xs'U. 

Het Liebig-gedenkzegel werd ontworpen en gegraveerd door Leon Schnell 
te Berlijn naar een schilderij van Trautschold en gedrukt in de Bondsdrukkerij 
aldaar in plaatdruk in vellen van 100 stuks met zegelafmeting 23 x 27,32 
op papier met watermerk B P , tanding 14. 

Op 29 Ju l i j l . verschenen 
2 postzegels ter gelegen
heid van de internat io
nale postzegeltentoon
stelling , , 1 F R A B A " wel
ke te Frankfort a . Main 
vanaf die da tum tot 3 
Augustus j l . werd ge
houden. Het zijn: 10 + 2 
(pf) groen en roodbruin, 
toegang tot het paleis 
van T h u m en Taxis te 
Frankfurt ; 
20 + 3 (pf) roodbruin en 
donkerblauw, het nieuwe 
gebouw van de post en 
telegraaf te Frankfur t . 
Beide zegels dragen het 
Inschrift , , IFRABA 
1 9 5 3 " - Wij beelden ze 
hierbij met eerste dag-
afstempeling af. 

Het ontwerp voor deze zegels is van prof. Walter Brudi te S tu t tga r t , 
de druk geschiedde in rasterdiepdruk bij A. Bagel te Düsseldorf op water
merkpapier ,,golf lijnen'* in vellen van 50 s tuks, met zegelafmeting 27,5 x 
32,8 m m . De verkoop geschiedt *ot 31 J a n . 1954 en de frankeergeldigheid 
duur t tot 31 Dec. 1954. 

W e s t - B e r l i n . 
Het in ons Jul inummer op blz . 177 gemelde zegel met portret van Wilhelm 

von Humboldt werd ontworpen door Alfred Goldammer en gegraveerd door 
Leon Schnell. De plaatdruk werd verzorgd in de Bondsdrukkerij te Berlijn 
in vellen van 50 zegels op watermerkpapier D P , zegelafmeting 27,5 x 32,8 
m m , tanding 14. 

Op 27 Mei j . 1 . verscheen in deze serie de 25 (pf) olijfgroen met portret van 
Karl Friedrich Schinkel ( i3 .3 . r78i—9.10.1841) , bouwmeester. Het ontwerp 
voor di t zegel is van Alfred Goldammer en de gravering van Gerhard Schulz, 
De plaatdruk geschiedde in de Bondsdrukkerij te Berlijn geheel overeen
komstig het vorengenoemde zegel. 

Als laatste zegel in deze serie verscheen in Juni j l . de 6 (pf) bru in , mei 
portret van Walther Rathenau , s taatsman. 

Ter financiering van de wederopbouw van de verwoeste Keizer Wilhelm 
Gedachteniskerk verschenen op Zondag 9 Augustus j l . na een godsdienst
oefening in de ruinen der kerk, een serie van 4 postzegels met toeslag, n l . : 

4 (pf) + I (pf), b ru in , afbeelding der kerk in vroegere s t a a t ; 
10 ,, + 5 , , , groen, idem; 
20 ,, + 10 ,, , donkerrood, afbeelding der ruinen van de kerk ; 
30 ., + 15 ,, , donkerblauw, idem. 

De beide eerstgemelde zegels werden ontworpen door A . Goldammer 
en gegraveerd door G. Schulz, de beide laatsten zijn van de zelfde ontwerper 
en gegraveerd door L . Schnell . Zij werden gedrukt in de Bondsdrukkerij 
te Berlijn in plaatdruk op papier met watermerk , .Deutsche P o s t " , zegel-
mfmeting 2 7 , 5 x 3 2 , 8 m m , beeldgrootte 2 4 , 5 x 2 9 , 8 m m , tanding 14. 

Wordt lid yan een b\j ons 

Maandblad aangesloten vereniging 

Democrat i sche republiek. 

24 (pf) rood, gezicht op de Oder en op de stad 
35 (pÓ blauw, s tadhuis . 

Het 700-jarig be
staan van de stad 
Frankfurt a .d . Oder 
was aanleiding tot de 
uitgifte op 6 Jul i j l . 
van 4 postzegels, n l : 
16 (pf) bru in , portret 

van de schrijver 
Heinrich von 
Kleist geb . te 
Frankfurt a .d. 
Oder 18.10.1777, 
overleden te Pots
dam 21 .11 .1811 . 
Een bekend to
neelstukje van zijn 
hand ,,De gebro
ken K r u i k " speelt 
in een dorp bij 
Utrecht . 

20 (pf) donker grijs-
groen. kerk 

Engeland. 
Op 6 Jul i j l . verschenen ter aanvull ing van de nieuwe serie postzegels voor 

gewoon gebruik met portret van koningin Elisabeth I I , waarin tot dan alleen 
de 1% d . en 2 ^ d . waren verschenen, de waarden 5 d . , 8 d . en 1/—, terwijl 
deze maand de ^^ d . en de i d . worden verwacht. 

Frankr^k. 
Met de vaak optredende kabinetswisselingen in dit land waardoor het 

Postministerie telkens door een andere persoon geleid wordt is het heel 
moeilijk zegels vooruit aan te kondigen want met dergelijke wisselingen ver
dwijnen ook vaak reeds voorgenomen en in bewerking zijnde uitgiften. De 
serie ,,beroemde personen" blijkt thans echter niet te zijn onderbroken on
danks zulk een wisseling en er verschenen op 9 juli j . 1 . op enige bepaalde kan
toren en op 10 Jul i d . a . v . op de overige postkantoren in het land wederom 
6 postzegels met toeslag, gewijd aan zulke personen u i t de Franse geschiedenis. 
Alle zegels zijn in het formaat 22 x 36 mm gedrukt in plaatdruk in vellen van 
25 zegels, tandinp 13. Ditmaal zijn he t : 

8 f. -f 2 f. ultramarijn, portret van Saint Bernard, ontwerp en gravering 
van Pheulpin . Eerste dag van uitgifte te Abbaye de Citeaux 
(Cóte d ' O r ) ; 

i a f. -1- 3 f. donkergroen, portret van Olivier de Serres, ontwerp en gra
vering van Serres. Eerste dag van uitgifte te Villeneuve-de-
Berg (Arcèche); 

15 f. -H 4 f. roodbruin, portret van Rameau, ontwerp en gravering van 
Munier. Eerste dag van uitgifte te Dyon; 

18 f. -F 3 ^. donkerblauw, portret van Monge, ontwerp van Spi tz , gra
vering van Cot te t . Eerste dag van uitgifte te Beaune (Cóte 
d ' O r ) ; 

ao f. -{- 6 f. violet , portret van Michelet, ontwerp en gravering van Maze-
l in. Eerste dag van uitgifte te Parijs; 

30 f. -t- 7 f. sepia, portret van Lyautey , ontwerp van Spi tz , gravering 
van Bar langue. Eerste dag van uitgifte te Nancy. 

Op 26 Ju l i j l , verscheen het eerst te Parijs en op 27 Ju l i d . a . v . op 
de overige postkantoren in het land ter herdenking van de , ,Tour de 
F r a n c e " , de grote jaarlijkse wielerwedstrijd door dit land, waarin di t jaar 
de Nederlandse ploeg als zodanig de eerste prijs wist te behalen, een 
postzegel van 12 fr. steenrood, blauw en zwart. Het werd ontworpen en ge
graveerd door Decaris . De druk geschiedde in plaatdruk in vellen van 50 
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zegels, met zegelformaat 36 x 22 mm, tanding 13. Het zegel geeft de af
beelding van de kaart van Frankrijk, waarop de wedstrijdroute is uitge
stippeld, twee wielrenners (aan iedere zijde der kaart één) welke elkaar be
kampen en Inschrift op de landkaart dat mededeling maakt van het feit, 
dat deze wedstrijd 50 jaar geleden voor het eerst werd gereden, al was het 
traject dan ook anders evenals de organisatie. 

Indien de plannen tot uitvoering komen dan staan ons 4 nieuwe postzegels 
voor de luchtpost te wachten met afbeeldingen van vliegtuigen welke voor de 
luchtdienst zijn gebruikt nl. 100 fr. de ,,Simoun", 200 fr. de 500 fr. de 
,,Armagnac" en 1000 fr. de ,,Provence", alle zegels in het formaat 22 x 36 
mm. Zij zijn ontworpen door Paul Lengellé en resp. gegraveerd door Piel, 
Barlangue, Serres en Dufresne. 

Ook een vervolg van 4 zegels in de z.g. wapenserie staat op het programma 
om weldra te verschijnen. 

Hongarije. 
Op 29 Jun jl. verschenen in de serie nieuwe gebouwen, welke zegels alle 

in klein formaat zijn {25,5x22,3 mm) 6 verdere waarden nl. : 
8 f. olijfgroen, 12 f. donkerrood, 20 f. donkergroen, 30 f. donkeroranje, 

40 f. donkerbruin en 60 f. roserood 
Ter gelegenheid van de opening van het volksstadion op 20 Augustus a.s. 

zal een serie postzegels verschijnen in het staande-ruit-formaat, alle met 
sport afbeeldingen nl. voor de gewone post: 

20 f. wielrennen, 30 f. vlinderslag-zwemmen, 40 f. dames-orde-oefeningen, 
50 f. discuswerpen, 60 f. worstelen; 

voor de luchtpost: 
80 f. waterpolo, 1 Ft. boksen, a Ft. voetbal, 3 Ft. estafetteloop, 5 Ft. 

afbeelding van het stadion. 
Het feit, dat 50 jaar geleden de eerste portzegeU verschenen zal aan

leiding zijn tot de uitgifte van een geheel nieuwe serie portzegels 

Italië. 
De 700-iarige sterfdag van de 

heilige Clara van Assisi werd op 
27 Juni jl. herdacht met de uitgifte 
van een postzegel van 25 L. steen
rood en bruin. 

Op 12 Juli volgde het reeds in 
ons vorige nummer aangekondigde 
zegel ,,Feest der Bergen", dat 
eveneens in de waarde van 25 L. is, 
kleur donkergroen. 

Beide zegels zijn gedrukt in raster-
diepdruk op watermerkpapier ge
vleugeld rad (meervoudig) in het 
gewone langwerpige formaat 24 X 
30 mm, kamtanding 14. 

Op 15 Juli zouden 2 postzegels 
verschijnen ter gelegenheid van de 
Internationale Landbouwten toon
stelling te Rome, resp. in de waarden 
van 25 L. en 60 L. 

Voorts staan op het programma 
gelegenheidszegels voor de Levant 

Beurs te Bari en voor een te houden Overzee-show, herdenkingszegels voor 
de NATO en voor Luca Signorelli, terwijl ter gelegenheid van het 6e Inter
nationale Congres voor microbiologie, dat van 6 tot 12 September a.s. te 
Home zal worden gehouden, een postzegel zal verschijnen met portret van 
Agostino Bassi (i773—1856), een bekend geneeskundige. 

Op I Juli j l . verscheen een nieuwe serie pakketpost-zegels met opschrift 
,,Transporto pacchi in concessione". De waarden zijn: 40 L. oranje, 50 L. 
blauw, 75 L. bruin en i io L. rood. Deze zegels komen overeen met de in ons 
vorige nummer besproken zegels ,,Recapito Autorizzato" voor wat het ge
bruik betreft. Zijn laatstgenoemde zegels bestemd voor geconcessioneerd 
brlefvervoer, eerstgenoemde zijn zulks voor pakket vervoer. 

Liechtenstein. 
Op 4 Augustus j . 1 . verschenen 4 post

zegels ter gelegenheid van de 14e inter
nationale padvindersbijeenkomst. Alle 
zegels zijn in gelijke tekening en vertonen 
het portret van wijlen Baden Powell of 
Gilwell,alsmede de opgestoken padvinders-
hand. Het ontwerp voor deze zegels is van 
A. Frommelt te Vaduz terwijl de plaatdruk 
werd verzorgd door de firma Waterlow 
and Sons Ltd te Londen in vellen van 
20 zegels, zegelafmeting 37,5 x 30,5 mm, 
tanding ii'/f. De zegels zijn: 
10 (r) groen, 20 (r) bruin, 25 (r) rood en 
40 (r) blauw. 

Roemenie. 
De serie postzegels betrekking hebbende op de Roemeense volkskunst, 

door ons in ons vorige nummer op blz. 178 gemeld, werd nog uitgebreid met 
een zegel van 10 bani, groen, met afbeelding van volks - aardewerk, en van 
35 bani, ultramarijn, klederdracht uit de apaseni-bergen. 

De door ons gemelde zegel van 20 bani vertoont het nationale costuum uit 
Campulong. 

Het 3e were ld vrouwencongres dat te Kopenhagen gehouden zal worden 
wordt herdacht op een postzegel van 55 bani, bruin, met de afbeelding van 
jonge vrouwen met vlaggen. 

Ook in dit land werd de 50-jarige sterfdag van Karl Marx op de postzegel 
herdacht. Het is hier een zegel van i L. 55, olijfbrum, met portret van Marx, 
welke zegel op 21 Mei jl. verscheen. 

Monaco. 
Hierbij beelden wij de serie portzegels af door ons reeds gemeld in ons vorige 

nummer op blz. 178. 

Tevens geven wij de afbeelding van een der beide zegels, welke in gelijke 
tekening ztjn, ter herdenking van de uitgifte in Monaco van het werk ,,Journal 
inédit" en op de zelfde bladzijde als de vorige zegels gemeld. 

Ook een afbeelding van een der gemelde zegels uitgegeven ter herdenking 
van de ontdekking der anaphylaxie is hierbij opgenomen. 

'yuwp -̂irwwaï »'P>y»»i>winiw w r w w T i 

Saargebled. 
Op I Augustus jl. verschenen in de serie voor gewoon gebruik wederom 

twee nieuwe waarden nl. : 
6 fr. violetbruin, hangbrug te Mettlach (Saar), op de achtergrond het 

gebouw van de firma Villeroy en Boch; 
500 fr. roodbruin, gezicht op een gedeelte der in wederopbouw zijnde Lud-

wigskerk in Saarbrücken. 

Het eerste zegel werd ontworpen door Grittmann te Beckingen, laatst
genoemd zegel door Frantzen te Saarbrücken; de gravering van het eerste 
zegel geschiedde door Meunier te Parijs en van het laatste door Dufresne te 
Panjs, waar beide zegeld op de franse staatsdrukkerij in plaatdruk werden 
gedrukt met een zegelafmeting 22x36 mm. 
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Op 15 J u h ]1. verschenen 
2 verdere waarden in de 
serie postzegels gewijd 
aan de scheepvaart , n l . ; 
80 gr. grijsgroen, visserij; 
1,35 Zl . donkerblauw, 
koopvaarder aan de kade. 

Beide zegels werden 
vervaardigd in plaat-
druk. Het eerstgemelde 
zegel werd ter drukkerij 
ontworpen, het tweede 
door J . Ostrowski, terwijl 
de zegels gegraveerd wer
den resp. door B . Brandt 
en door St . Lukaszewski. 
Zegelafmeting is 3 i ,25X 
25,5 m m , tanding l a ' / iX 
121/2. 

Op 22 Jul i j l . versche
nen ter gelegenheid van 
de herdenking van de 

nat ionale feestdag 2 postzegels in een zelfde tekening van oude huizen, zulks 
naar een ontwerp van E . John . De druk geschiedde in rasterdiepdruk met 
zegelafmeting 25 ,5x31 .25 m m . De tanding is 1214x12^/4; de zegels zijn: 
20 gr . roodbruin en 2,35 Zl . b lauw. 

R u s l a n d . 
Reeds lang hadden wij uitgezien naar de melding van een postzegel ter 

herdenking van het overlijden van maarschalk S ta l in . Thans vonden wij 
een zodanig zegel gemeld in de waarde van 40 k . l i labruin, blauw en goud 
met afbeelding van de Stal in-orde. 

T r i e s t . Zone A . 

Op 26 Jun i j . l . verscheen ter gelegenheid van 
de Ve Jaarbeurs van Triest een serie van 3 post
zegels, bestaande uit zegels van de z .g . arbeiders-
serie, groot formaat, met opdruk V Fiera di Trieste 
1953. AMG-FTT. De zegels zijn: 

10 L . groen, weefster, opdruk rood 
25 L . roodbruin, sinaasappeloogst, opdruk groen 
6 0 - L . rood, oogst, opdruk groen. 

T r i e s t . Zone B . 

Het zegel van 50 (Din) met portret van president 
T i t o , uitgegeven voor Yougo Slavië, verscheen 
voor di t gebied met de opdruk in rood S T T . 
V U J N A . 

T u r k y e . 
Op 16 Augustus a . s . verschijnen hier 6 postzegels m e t ' d e afbeelding van 

werken en de historische ruïnes te Efes en van het huis van de heilige maagd . 
De zegels werden in vierkleurige rasterdiepdruk (offset) vervaardigd in de 
Staatsdrukkeri j te Wenen in vellen van 50 zegels met zegelafmeting 41 x 26 
m m . Het zijn de zegels: 
12 kurus , omlijsting olijf, ruines van het Odeon-theater te Efes; 
15 ,, , , violet , ruines van de S t . Janskerk en de acropolis Efes, 

op de achtergrond (de citadel van Selcuk; 
20 ,, ^, leigrijs, grafkamer te Panaya Kapoulou met beeld van 

de heilige Maria; 
40 ,, „ ^ roen , ruines van de Concilie-kerk; 
60 ,, „ b lauw, grot van de Zeven Slapenden; 

ï Li ra , ,, rood, het herstelde huis van de heilige Maria te Panaya 
Kapoulou. 

De oplage dezer zegels is resp. 500.000; 2.500.000; 2 000.000; 500.000; 
400.000 en 100.000. 

Y o u g o S l a v i ë . 
Op 25 Juli j l . verscheep het reeds door ons aangekondigde zegel van 15 

(Din) uitgegeven ter gelegenheid van het 38ste Esperantisten-congres, ge
houden te Zagreb. Het zegel vertoont een aardbol waar omheen een band 
bestaande uit vlaggen van diverse naties en er boven een stralende 5 puntige 
s ter . 

Op 2 Augustus j l . verschenen 2 postzegels ter herdenking van de vrijheids
strijd in Macedonië, welke 50 jaar geleden tegen de Oostenrijkers werd ge
s t reden. Deze zegels zijn: 
15 (Din.) vrijheidsstrijder, symbolisch voorgesteld. 
30 , , portret van Nicolas Karfiv, leider van de ops tand. 

Z Ü R I C H A t R P O R T 1 9 5 3 ! 

SSitJÄSI 

40 
iü^:««!!ai m 
* HELVETIA/ f 

Z w i t s e r l a n d . 
Als uitzondering op de regel dat per jaar slechts 2 maal een bijzondere 

uitgifte van zegels zal plaats hebben, is door de Bondsraad de uitgifte toe
gestaan van een speciale postzegel, welke alleen op 29 en 30 Augustus a . s . 

aan de postkantoren 
verkrijgbaar zal zijn. 
Deze uitgifte geschiedt 

- * ^ ter gelegenheid van de 
inwijding van de 
Luchthaven Zu rich-
Kloten, welke op ge
noemde dagen zal plaats 
hebben. 

Het is een zegel van 
40 c. vertonende een 
kijkje op de luchthaven, 
en in de k'feuren b lauw, 
grijs, grijsblauw en 
rood. Het ontwerp voor 
dit zegel is van Eugen 
en Max Lenz te Zurich. 
De rotatie-etsdiepdruk 
werd verzorgd door de 

drukkerij Courvoisier S.A. te La Chaud-de-Fonds, en geschiedde in vellen 
van 25 zegels op wit papier met bruine en groene vezels, en met 7egelafmetmg 
41 X 26 mm, beeldgrootte 38 x 22 m m . 

De rand der zegelvellen vertoont, behalve de gebruikelijke aanduiding 
van waardecijfers en geldigheidsduur, het opschrift , ,Inwijding van de 
Luchthaven Zurich 1 9 5 3 " . 

Na gemelde data zal het zegel alleen nog te verkrijgen zijn tot 31 December 
1953 bij de Phi late lis tisch e Dienst van de P . T . T . te Bern. Op deze da tum 
eindigt ook de frankeergeldigheid der zegels. 

Uitsluitend op 29 Augustus zullen 3 verschillende ie dagafstempehngen 
worden gebruikt in de 3 landstalen, doch alleen op stukken welke geen andere 
frankering dragen. 

De geldigheidsduur der Pro Patria-postzegels 1953 is verlengd tot 31 De
cember a .s . Deze zegels zijn nog tot 30 Augustus a . s . aan de postkantoren ver
krijgbaar en tot ï5 September d . a . v . bij de Phil ate lis tisch e dienst der P . T . T , 
te Bern. 

B U I T E N E U R O P A , 
A d e n . 

De in ons Januar inummer 1953 op blz . 10 gemelde serie postzegels is op 
15 Jun i j l . verschenen. Zij bevat behalve de dogr ons reeds gemelde zegels 
ook nog de 2/— karmijn en sepia, Mehariste van de inlandse pol i t ie . 

A f g h a n i s t a n . 
Weer 2 postzegels in groot formaat, di tmaal ter gelegenheid van de Dag 

van de Rode Wassende Maan (Rode Kruis) . Het zijn: 

10 p . geelgroen en rood, Rode Kruissoldaten in actie 
10 p . lilabruin en rood, Rode Kruissoldaat een gewonde helpende. 

A l g i e r s . 
Op 15 Jun i j l . verscheen de Portzegel van 100 fr. l ichtblauw. Verwacht 

worden 3 postzegels ter vervanging van de overeenkomstige waarden der 
lopende serie. Het zullen zijn: 

25 f. portret van Millon (1812—67), mili tair-apotheker en chemicus 
40 f. portret van Dr F . Maillot (1804—94), chefdokter van het hospitaal 

te Bóne. 
50 f. portret van Dr A. Laveran (1845—1922), Nobelprijswinnaar voor de 

geneeskunde. 

De 25 en 50 f. zijn in horizontaal de 40 f. in verticaal formaat. Zij werden 
ontworpen en gegraveerd door Raoul Serres. 

De luchtpostserie zal worden uitgebreid met een zegel van 500 f in het type 
van de 100 f. 

Arabic ( S a o u d i s c h - ) . 
Het bezoek dat de eerste minister van Pakistan in Maart j l . aan dit gebied 

bracht was aanleiding tot de uitgifte van twee herdenkingspostzegels welke 
de wapens der beide landen vertonen boven een stadssilhouet. De waarden zijn: 

Yi guerche, karmijn 
3 grouch, ul tramarijn. 

A u s t r a l i ë . 
Op 19 Augustus a . s . verschijnt in de nieuwe serie postzegels met portret 

van koningin Elisabeth II de zegel van i d. violet . Afmeting en afbeelding 
overeenkomstig de reeds verschenen 3^^ d. 

Op 26 Augustus a . s . verschijnen 3 portzegels resp . in de waarden 7 d . , 
2 /—, en 5/—. Alle in kleuren groen en karmijn en in afmeting en algemene 
afbeelding overeenkomende met de overige thans gebruikte portzegels. De 
waardeaanduiding der beide hoogste waarden is in rood op wit te achtergrond. 

De portzegel van iVa d. wordt niet meer verder aangemaakt . 
De postzegel van 3^2 d . met portret van koningin Elisabeth II verscheen 

op 8 Jul i j l . in boekjes van 12 zegels. Postzegelboekjes zijn hier zeer populair 
en de jaarlijkse omzet daarvan bedraagt ongeveer 5 millioen boekjes. 

(Vervolg op blx. aii) 
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• BONDS- EN VERENIGINGSNIEUWS i^ 
NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 

Seer.: K. E. König, Dahliastraat 26, Koog aan de Zaan. Telef. 2013 (K 2980). 

A g e n d a voor de Algemene Vergadering en de 
41e Nederlandse Pbilatelistendag, 

te houden op Vrijdag 4, Zaterdag 5 en Zondag 6 Sep
tember 1953, in het Sonsbeekpaviljoen te Arnhem. 
Vrijdag 4 September 1953. 
11.00 uur: Vergadering bondsbestuur. 
13.45 uur: Aanvang algemene vergadering. 
17.00 uur: Ontvangst door het gemeentebestuur van 

Arnhem ten stadhuize. 
18.00 uur: Diner op eigen gelegenheid. 
20.00 uur: Voortzetting algemene vergadering. 

Agendapunten: 
1. Opening. 
2. Aanwijzing van stemopnemers en leden van het 

stembureau. 
3. Notulen der Alg. Vergadering 1952 te Amsterdam. 
4. Jaarverslag Secretaris. 
5. idem Penningmeester. 
6. Rapport van de Kascommissie. 
7. Jaarverslag over de Bibliotheek. 
8. idem over het Bondsinformatiebureau. 
9. idem van de Bondskeuringsdienst. 

10. Bestuursmededelingen. 
11. Ingekomen stukken. 
12. Voorstellen tot wijziging van het Huish. Reglement. 
13. Aangaan van overeenkomst met de C.C. 
14. Bestuursverkiezing *). 
15. Begroting 1953/54 en vaststelling contributie voor 

dit bondsjaar. 
16. Huisvesting Bondsbibliotheek. 
17. Verkiezing van een lid voor de finarjpiële com

missie. * 
18. Aanwijzing van de vertegenwoordigers in de Raad 

van Beheer van het „Nederl. Maandblad voof Phi
latelie" en vaststelling rooster van aftreden voor 
deze vertegenwoordigers. 

19. Bespreking der concept-statuten en het ontwerp-
huish. reglement, alsmede de daarop binnengeko
men amendementen. 

20. Mededelingen inzake de Wallermedaille. 
21. idem inzake de Costerusmedaille. 
22. Aanwijzing van de plaats voor de Alg. Vergade-

ring-1954. 
23. Rondvraag. 

K'ort Verslag van de Bondsbestuursvergadering van 
van 17 Juni 1953, in hotel „Terminus" te Utrecht. 
Om 18.45 uur opent de voorzitter de vergadering. De 

heer Backer is door vacantie afwezig. 
Na enkele interne mededelingen worden de notulen 

van de vergadering van 10 Juni 1953 en het kort ver
slag hiervan gelezen en goedgekeurd. 

De heer De Bosch Kemper zal bij de leden van „De 
Globe" informeren naar logiesgelegenheid tijdens de 
congresdagen, ten einde de kosten van deelneming 
voor de kleine verenigingen zo laag mogelijk te kun
nen houden. 

Zaterdag 5 September 1953. 
9.00 uur: Kapittelvergadering Costerusmedaille. 

10.00 uur: Opening 41e Nederlandse Pbilatelistendag. 
10.30 uur: Beker-voordrachten. 
13.00 uur: Gemeenschappelijke lunch. 
14.30 uur: Congres „Jeugd en Philatelie" o.l.v. de 

voorzitter van „De Globe". 
Inleidingen door dr C. J. H. van den Broek, 
dr E. A. M. Speijer en pater Joachim O.C.D. 

16.00 uur: Pauze. 
16.15 uur: Beantwoording van vragen. 
17.00 uur: Inleiding door K. E. König. 
17.15 uur: Samenvatting. 
17.30 uur: Sluiting. 
(Voor de dames om 15.00 uur excursie naar „Het Open
luchtmuseum", alwaar een rondleiding „De Vrouw en 
de Volksklederdracht in de Loop der Tijden". — Ver
zamelen voor de ingang van het museum). 
18.30 uur: Borreluur. 
19.30 uur: Bondsdiner, tijdens hetwelk uitreiking van 

evt. toegekende medailles en bekendmaking 
van de uitslag van het bekertournooi. 

20.00 uur: Gezellig samenzijn met gelegenheid tot 
dansen. 

Zondag 6 September 1953. 
10.30 uur: Vergadering Leidraadcommissie. 
10.30 uur: Vergadering Bibliotheekcommissie. 
10.30-11.30 uur: Bibliotheek geopend voor uitlening. 
12.00 uur: Excursie naar het Nationale Park „De Hoge 

Veluwe" (vertrek van Willemsplein). 
13.30 uur: Gelderse koffietafel in de „Koperen Kop". 
16.00 uur: Vertrek van „Hoge Veluwe". 
17.00 uur: Terug op Willemsplein. 

N.B. Invulformulieren voor deelname aan ge
meenschappelijke diners en lunch, bewijzen 
van deelname aan excursies e.d., alsmede 
evt. bespreking van hotels aan te vragen 
aan de heer 
H. J. L. Weidema, Mesdaglaan 40 te Arnhem 

De Ie Secretaris: K. E. KÖNIG. 

Het concept-verslag van de voorzittersvergadering 
van 13 Juni 1953 zal door het Dagelijks Bestuur wor
den nagezien. 

Ter sprake komt een uitnodiging van de IFRABA 
(Frankfurt a/Main) aan de voorzitter om zitting te 
willen nemen in het ERE-comité der tentoonstelling. 
Na ampele bespreking wordt besloten te antwoorden, 
dat het in de gegeven omstandigheden juister wordt 
gevonden, hieraan nog geen gevolg te geven, doch dat 
de voorzitter namens de Bond wel aanwezig zal zijn. 

Van de F.I.P. is een brief binnengekomen met een 
gelukwens aan de Nederl. Bond met het behaalde re-
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sultaat inzake de internationale zegelruil en waarin de 
Nederl. Bond als voorbeeld wordt gesteld voor de an
dere bi] de F I P aangesloten bonden, ten aanzien van 
zijn betoonde activiteit 

Het programma van de a s bondsdagen te Arnhem 
wordt definitief vastgesteld, terwijl daarna de agenda 
van de algemene vergadering wordt samengesteld 

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

DAG VAN DE POSTZEGEL  1953. 
Op Zaterdag 10 October zullen alle Amsterdamse 

philatelistenverenigingen (zelfstandige verenigingen en 
afdelingen) in het gebouw FRASCATI de „Dag van de 
Postzegel" en de opening van het nieuwe postzegelsei
zoen gezamenlijk vieren 

Er zal een drietal lezingen worden gehouden (duur 
van iedere lezing ongeveer 15 minuten + 15 minuten 
nabeschouwingen), terwijl een philatelistisch forum 
vragen uit de zaal zal beantwoorden Een uur voor de 
aanvang gaan de zaaldeuren open, zodat er dan (en 
gedurende een pauze van drie kwartier) gelegenheid 
bestaat tot het leggen van contacten met medeverza
melaars 

Het Bondsbestuur juicht deze Amsterdamse plannen 
toe en hoopt, dat dit voorbeeld in andere philatelisti
sche centra des lands navolging zal vinden 

Nadere gegevens volgen m het Septembernummer 
Philatelisten van Amsterdam, houdt deze Zaterdag

middag tussen 13,00 en 17,30 uur vrij' 
De Ie Secretaris K E KÖNIG 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
van POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Secr.. P. J. M Boel, Bosboom Tous
samtlaan 63, Hilversum. 

Mutaties Sectiehoofden In plaats van de heer 
P G Pannevis is te Alphen aan de Rijn be
noemd de heer P Oudshoorn, Ruysdaelstraat 
82, aldaar, in plaats van de heer J Dekker, te 
Arnhem de heer Mr O J Aiing Venema, Bak
kerstraat 5, aldaar, in plaats van de heer B H 
van Leeuwen te Boskoop de heer F van Eijk, 
Burg Colijnstraat 205, aldaar, in plaats van de 
heer J J C van Houten, in de sectie Twente, 
de heer Ir E H Broekhuizen, C T Stork
«traat 10, Hengelo ( O v ) 

Het gironummer van het Sectiehoofd te 
Lochem, de heer W . Dut tman , Kempersdijk, al
daar, IS gewijzigd in no 171316 

Nieuwe leden alle aanmeldingen in het Jul i 
nummer 

Aanmeldingen 1107 J Blokker, Dorpsstraat 
A 299, Berkhout , 1048 H P van Domburg, 
p/a B P M , H z n , Djakarta , 1102 J Domburg, 
Tuinstraat 113, Boskoop, 1058 J H A Glas 
horster, Veenweg 64, Deventer, 1094 D Hen
driks, Pieterstraat 20, Den Haag, 1062 J Kolde
wijn, Brinkgeverweg 112, Deventer, 1105 H G 
J Linden, Westerweg 288, Alkmaar, 1071 D 
Purmer , Geelvinckstraat 45, Castr icum, 1103 
D L Steenwijk, Voorstraat 44, Hardenberg 

Weder ingeschreven 896 J M Karhof 0 \ e r 
brugkade 50, Voorburg 

Overleden 1285 J W Kockx, 1474 H van 
de Weijer 

Afgevoerd 660 A Voogt Sr 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „HOLLANDIA", 
AMSTERDAM Secr . A D Aeijelts, 
Churchilllaan 1751, AmsterdamZ 2. 

In de maand Augustus vindt er m verband 
met de vacanties geen ledenvergadering plaats 

Candidaatleden 481 Mevr P J Aben v d 
Heuvel , Keizer Karelweg 438, Amstelveen, 469 
C J P Bakker Brouwerstraat 4, Alkmaar , 
476 J D Muis, Weesperzijde 64 II , Amsterdam
O , 479 J H Noordhout , Jos Israelskade 60 I, 
Amsterdam Z , 92 H Voor de Wind, Rue 
Verdun 3, Ismailia, Egypte 

Nieuwe leden 456 W F H Alleijn, 2e Jan 
▼ d Heijdenstraat 79^ Amsterdam Z , 464 
P F A Bijlmer, Botticellistraat 7, Amster
dam Z , 466 Mr C J F Caljé, Gerri t v d 
Veenstraat 173 hs , Amsterdam Z , 457 W 
Schroot, Amstelkade 23 I, AmsterdamZ , 473 
H H Stem, Palestrinastraat 19 h s , Amster
dam Z 

Aanmelding ingetrokken 469 J Velleman, 
Nieuwstraat 5, Hengelo (O ) 

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

Nieuw lid J C Bedding Stadhoudersplant
»oen 212, Den Haag 

Bedankt: P. T. A van Ameijde, Den Haag 

Overleden M Broerstra, Den Haag, W. 
Raadsveld, Den Haag 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN
VEREENIGING Secr H G. v d. 
Westeringh, Tolsteegsingel 17 bis, 
Utrecht 

Nieuw hd E Zijlstra, Abstederdijk 200, 
Utrecht . * »I 

Candidaatleden Mevr W J G M Kaag
Hendrichs, Soestdijkseweg 43a, Bilthoven, C A 
Pruissen Oudkerkhof 22 bis, Utrecht 

Bedankt A J C van Asperen, Utrech t , 
J Bonting, Noordwijk, Jhr H A G T h 
Bosch V Drakestein, Utrech t , W J E van 
Deyl, Utrecht B H van Druten, Utrech t , 
D Elfnng, Zuidhorn Mr J W A van Eyke
lenborg, Utrecht , H C Groen, Leistraat, 
Utrecht , F C B de Groot , Utrecht , J A N 
van der Hulst , Utrech t , C P Jans, Utrecht , 
C Jansen Cz , Utrech t , T v Kesteren, Utrech t , 
J Kouwenhoven Utrech t , B Krommenhoek, 
Utrecht , C J van Leeuwen, Utrecht , W van 
Piggelen, Utrech t , Jur r Pluim, Deventer, 
A J F Preusser, Amsterdam, J A J 
Rijneker, Utrecht , C J Rijsterborch, Maarssen, 
J Schipper, de Bilt, J E Schmitz, Utrech t , 
G A Verheul , Utrech t , D Vreugdenhil , 
Utrecht , N M de Weerd, Utrech t , W J 
Westdijk, Utrech t , H Wewenbrink, BiHfeoven, 
J J M Wiegersma, Utrech t , J. M Witt ich , 
den Dolder, E Zürcher , Utrech t , A G Zwart , 
Utrecht 

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

Vergaderingen Voor de vacantiemaanden doet 
men verstandig contact te houden met de Af
dehngssecretariaten 

AALSMEER Ph J . Vogel, W van Borsselen
weg 79, Amstelveen 

AMSTERDAM H . Gerritsen, Hunzestraat 
109 I Amsterdam 

DEVENTER T van Heuvel, Brinkgrever
weg 29, Deventer 

DRIEBERGEN J H van Daalen, Hoofd
straat 96, Driebergen 

EMMEN A Kuipers, Noordbargerstraat 106, 
Emmen 

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

FLAKKEE F van Herwijnen, Meidoornstraat 
8, Middelharnis 

GOES Drs Ch T Philips A J kade 11, Goes 
•s GRAVENHAGE H L Stoffels, Sinaas

appelstraat 23, 'sGravenhage 
HAARLEM J Elsenbroek, Mulderslotweg 

117 Haarlem 
HARDERWIJK H B P Stemerding, Lin

naeuslaan 1 Harderwijk 
INDIVIDUEEL J A C Achilles Zuider

parklaan 249 Den Haag 
•t KABINETSTUK G J Minholts, Stadsweg 

3, Qosterhogebrug 

LANGEDIJK D Barten, Oosterstraat 55, 
Noordscharwoude. 

MAASTRICHT A Schreppers, Mm Talma
straat 31, Maastricht 

MEPPEL K Timmerman, Havenstraat 51, 
Meppel 

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

ROTTERDAMZUID J H A Visser, Slot 
boomstraat 40 B Rotterdam Z 

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

TIEL A C van Haaften, Gr Br Grintweg 
148 Tiel 

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

VENLO E Heyting, Herungerweg 9, Venlo 
VLISSINGEN C W Louwerse, Paul Kruger

straat 40 Vlissingen 
WALCHEREN T E Appel, Koudekerkse

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 G N Slothouwer, Fred Hendr ik

laan 46 Zeist 
ZWOLLE S Hoff, Anemoonstr 54 Zwolle 
Royement intrekken Gv 3353 J G de Vidal 

de St Germain, Parkweg 320, Voorburg 
Candidaatleden Am 1693 K J Kuiper, Sar

phatikade 18 III, Arasterdam C , Gs 1672 
G M Schrier, Nacreboutstraat 35 Goes, 
Gv 2056 A F Binkhorst, Juliana van Stolberg 
plein 20, Den Haag, Gv 2018 O H Huin in t a , 
Oranjewoudstraat 56, Loosduinen, Gv 2051 W 
Jolles, Sweelinckstraat 50, Den Haag, Gv 2085 
H Spiero, Lindenlaan 94, Rijswijk (Z H ) , 
Gv 2013 H L T Ubbinkr Staringkade 34, 
Voorburg , Gv 1686 A M Zoutman, School 
meesterstraat 17, Den Haag, ld 1623 Jan Bak
ker Bemmelseweg 64, Eist (O B ) , ld 1873 H 
Boes, Javastraat 5, Winterswijk, St 3899 H 
Werner, Spaarnestraat 199, Amersfoort, Ut 
1725 J A J Rijneker, Obrechtstraat 21bis, 
Utrecht Wn 1762 J Don, Loskade 37, Middel
burg Wo 1814 G Schuurke, Honthors t s t r aa t 
2, Woerden, Zt 1694 Ie Luit H Mol, Off 
Mess H G D , Kampweg 1, Soesterberg 2 t 
1696 J Schipper, Tesselschadelaan 11, Zeist, 
Ze 1896 Joh C van Assendelft Korenbloem
straat 89 Zwolle, Ze 1827 I W Keddeman, 
P C Hooftstraat 27, Zwolle, Ze 1692 H J 
Teunis , Minervalaan 54 Zwolle 

Verandering van afdeling Dn 175 J F 
Dorshorst , Wilhelminastraat 7, Driebergen thans 
ook Afd Zeist, ld 2461 Mr E H Nuver , 
Schaepmanlaan 1, Amersfoort, wordt Afd 
SOEST 

Alle candidaatleden vermeld in het Jul inummer 
van het Maandblad, werden als lid aangenomen 
Wij roepen hun een hartehjk WELKOM toe 

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

Nieuwe leden 587 A J den Hartogh Burg 
Knappertlaan 221 b, Schiedam, 616 Mevr P E 
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NEDERLANDSCHE PHILATELIS
TISCHE VEREENIGING „OP HOOP 
VAN ZEGELS". Secr.: M. W. v. d. 
Koog, Leidsevaartweg 129, Heem
stede. 

's-HERTOGENBOSSCHE VERENI
GING VAN POSTZEGELVER

ZAMELAARS. Secr.: N. Ph. Glaude-
mans, Jan Steenstr. 17, 's-Hertogen-
bosch. 

Bedankt per l -3- 'S3: 74 A. F. Neijs 
Afgevoerd per l -7 - '53 : 151 A. L. Pesch 
Nummerwijziging; Van 66 in 133 E Krams, 

K. V Manderstraat 23, Haarlem 
Contributie 1953-1954: Bi) de leden, die nog 

met deze contributie hebben voldaan, zal een 
dezer dagen per postkwitantie over het ver
schuldigde bedrag ad ƒ 5,— plus ƒ 0,25 in
cassokosten worden gedisponeerd 

Rondzendverkeer. Zij, die de Adm der 
Rondz niet de in Juli per circulaire gevraagde 
gegevens hebben doen toekomen, zullen geen 
rondzendingen kunnen ontvangen Mocht u nog 
aansluiting bij het rondzendverkeer wensen, 
wendt u dan ten spoedigste tot de heer W, 
Nieuwenhuijs, Bachlaan 20, Heemstede 

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

In Augustus geen vergadering 
Beurs- en Rui lavond: Woensdag 9 Sept , 

's avonds te 8 uur in de bovenzaal van de 
Chem School, Rapenburg 30, Leiden. 

Vergadering: Woensdag 23 Sept 's avonds te 
8 uur precies in de bovenzaal van café-iest. 
„De Kleine Burch t " , Nieuwe Rijn 19, Leiden. 

Jeugdafd • Elke Ie Dinsdag van de maand in 
het V C F Huis , Gerecht 10, Leiden 

Candidaatleden: 50 P C de H o r n , Kooihof 
24, 212 H A Wendt , Doezastraat 18, 383 
J A P M Beekmans, Maredijk 161. Allen te 
Leiden 

Geschorst als lid* 188 G Dijkstra 
Landen wedstrijd: Septembervergadering Groot-

Brittannie (en Kolomen) 

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

Nieuw hd Het in het vorige maandblad ge
noemde candidaatlid werd t o t lid toegelaten 

Bijeenkomsten: Maandag 7 September Beurs
avond Maandag 21 September ledenvergadering 
Beide om 20 00 uur m Restaurant „In de 
Gouwe P o o r t " . 

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

Nieuwe leden: 48 C. Herrijgers, Joost van 
den Vondelstraat 55, Heerlen 

Bijeenkomsten. Eerstvolgende vergadering 
Dinsdag 8 September e k. Begin van het nieuwe 
winterseizoen en bespreking der winterplannen. 
Aller opkomst dus zeer gewenst. 

POSTZEGELVERENGING „HIL
VERSUM EN OMSTREKEN". Secr.: 
A. W. Ebrecht, O. Amersf.weg 116, 
Hilversum. Tel. 3521 (K 2950). 

Aangenomen als l id: 500 H Koops Jr , Jacob 
V Campenlaan 102, Hilversum 

Voorgesteld als l id: J. van Veen, Chrysanten
straat 31, Hilversum. 

Bedankt: 462 Mr W . J. H Elias; 335 N . 
Dijkwel 

Eerstvolgende ledenvergadering op Woensdag 
16 Septeml)er a s , des avonds nalf acht in de 
bovenzaal van de Openbare Leeszaal aan de 
's Gravelandseweg te Hilversum. Eerstvolgende 
ruilbeurs op Zaterdagmiddag 5 September a s 

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

Vergadering op Donderdag 17 Aug, 1953, dei 
avonds te 8 uu r , m café-rest. „Suisse" te Gro 
ningen. 

Nieuwe leden: E M Wiersma, Rijksstraatweg 
22, Haren ( G r ) , A Wever, Singel 1, Hooge
zand. 

Bedankt: H Hoen, Glimmen 

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

In September zal in verband met de Bonds
vergadering te Arnhem niet op de Ie Zondag 
worden vergaderd De vergadering zal worden 
gehouden op Zondag 13 September in de bo \ en -
zaal van Hote l „ R i c h e " , Geleen, omstreeks 
10 uur 

Aspiranthd; Ir D Adema, Vue de Montagne, 
Houthem (L ) 

Afgevoerd als aspiranthd: J. v. d Wal, 
Geleen 

Bedankt: G T h . Tyhuis , Beek 

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

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

NED. VER. VAN POSTSTUKKEN
EN POSTSTEMPELVERZAME

LAARS. Secr.: Ir Fr. Blom, Ant. 
Heinsiusstraat 31, Den Haag. 

Vergadering 4 October te Den Haag. Agenda 
in eerstvolgende postzak. 

Nieuwe leden: 274 P Dubois, Dijkstraat Z /N , 
Tongeren, België, 275 V Tilkens, Keizer Karel-
straat 47, Brugge, België 

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

Onze club vergadert op 2 September a s H e t 
bestuur is nu als volgt samengesteld Voor
zit ter W A M . Melis, secretaresse en Hoofd 
rondzenddienst Mevr. D Waalkens van der 
Goes, penningmeester W van der Worp . Bij 
de secretaresse worden gaarne boekjes inge
wacht met goed ruilmateriaal . 

l 
Onze Voorzi t te r , de heer 

W . M. L A N K H O R S T 
is overdeden, zeer tot ons leedwezen, 
want vanaf de oprichting in 1935 was 
de heer Lankhorst een actief bestuurs
lid onzer Vereniging en sinds de laatste 
jaren behartigde hij onze belangen als 
Voorzi t ter . Wij* zullen hem steeds in 
dankbare herinnering gedenken. 

Hij ruste m vrede ' 

James-v. Gerve, Pleinweg 232 c, Rot terdam-Z. 1; 
617 H . Laakes, Schiekade 4, Rot te rdam-C. 1; 
624 S. Presseisen, Prinses Julianalaan 29, Rot 
terdam-O ; 626 J. E. Radius, Charl de Bour
bonlaan 4, Zeist, 646 J G van Rooijen, Lama
straat 15 Rot te rdam-O. 

Overleden: 1012 H A van Beuningen 
Opgezegd: 314 J Niekerk; 762 M J. de Boer; 

1181 C Vos; 1088 G van Lamoen 
Afgevoerd: 896 Mevr. B v. d. Elshout; 1334 

J H Olthoff. 
Ledenvergadering: In de maand Augustus 

wordt GEEN ledenvergadering gehouden. 
September-vergadenng: De September-verga

dering wordt gehouden op Maandag 28 Septem
ber 1953 in „Du N o r d " Zie nadere aankondi
ging in het September-nummer 

AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
„DE PHILATELIST". Secr.: P. W. 
Wap, 2e Oosterparkstraat 781, Am
sterdam-Oost. 

In het nieuwe seizoen komen we voor de 
eerste maal bijeen op de LEDENVERGADERING 
van Dinsdag 1 September 1953 De ruilavond is 
op Dinsdag 15 September 1953 

De bijeenkomsten worden, zoals gewoonlijk, 
gehouden in café-rest. ,,De K r o o n " , Rem-
brandtplein 17. Aanvang 19.30 uu r , zaal open 
om 19 00 u u r 

Bedankt per 31-t2- '53: 450 J. H . Engels. 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DE GLOBE". 
Secr. Algemene Zaken: J. W. Vonk, 
Mesdaglaan 36, Arnhem. Tel. 26511. 
Leden secr.: W. Dekker, Apeldoorn-
seweg 3, Arnhem. Tel. 22649. 

BONDSDAGEN 1953 T E A R N H E M . 
(4, 5 en 6 Sept.). 

He t beknopt programma is vermeld m het 
Juni-nummer van het Maandblad. Een beperkt 
aantal volledige programma's met inschrijvings
formulieren voor de verschillende maaltijden en 
excursies alsmede voor eventueel logies, is nog 
verkrijgbaar bij de heer H . L. J Weidema, 
Mesdaglaan 40, Arnhem. 

Tijdens de 41e Nederlandse Philatelistendag 
zal er in één van de zalen van het Sonsbeek-
paviljoen, waar de bijeenkomsten gehouden 
zullen worden, een tijdelijk bijkantoor der P T T . 
gevestigd zijn, waar een speciaal stempel en 
speciale aantekenstrookjes zullen worden ge
bruik t 

Er zijn congreskaarten verkrijgbaar, voorzien 
van een postzegel van 2 cent en afgestempeld 
met het speciale stempel, tegen betaling van 
27 cent Zij, die de bondsdagen oiet bezoeken 
en toch een of meer van deze kaarten wensen te 
ontvangen, kunnen deze bestellen door over
making voor 31 Augustus a s. van het ver
schuldigde bedrag op postgirorekenmg 167901 
ten name van H L. J . Weidema, Mesdaglaan 
40 te Arnhem. Gelieve op het „bi}"-strookje 
de bestelling te vermelden. Voor andere fran-
k e n n g , resp. aantekenen moeten de meerdere 
kosten, onder zeer duidelijke vermelding van 
hetgeen gevraagd wordt , gelijktijdig worden 
overgemaakt 

Afd. Zutphen: Wegens vertrek van de heer 
P . Veenhuizen is de functie van penningmeester 
overgenomen door mejuffrouw M, T . Rensen, 
Weg naar Laren 16, Zutphen. 

Afd, Ve lp : De vergaderingen van deze afde
ling worden voortaan op de laatste Zaterdag van 
de maand gehouden, en wel om 19 30 uur in 
Hotel „Naeff", Hoofdstraat 35, Velp 

Candidaatlid: 119 J. Tijman, President Steiffi-
i t raa t 107, Haarlem. 

Overleden: 228 J. M. A. de Vries. 

Vergadering: Wegens de vacantiemaand geen 
vergadering of ruilbijeenkomst in Augustus, 

Bedankt: J . F . Baudoin, 's-Hertogenbosch. 

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

Ledenvergadering: Vrijdag 28 Aug a s. in het 
gebouw van de Chr . Leeszaal, Voorst raat 396, 
Dordrecht . Aanvang 7.30 uu r . 
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CandidaatUd; J J van Laatum, Sophiastraat 
15 zw , Dordrecht 

Contac tavond: Vrijdag 11 Sept a s , zelfde 
plaats en tijd 

Royement Joh v d Belt, ingetrokken, 
word t thans afvoeren. 

Nieuwe leden: W Stobbe, Diepenbrockweg 
34 rd , Dordrecht , W J Visser, Jac Cats-
straat 11, Zwijndrecht 

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

De bijeenkomsten m September zijn: Maandag 
7 September vergaderavond, Maandag 21 Sep

tember ruil- en veilingavond Beide in ons club
lokaal Elandstraat 194a, Den Haag 

Nieuwe leden: 138 L C Koenen, Guido Ge-
lellestraat 33, Den Haag , 145 P C M Boers, 
jeugdl , V Zeggelenlaan 223, Den Haag 

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

Overleden: 132 A Reevers 
Afgevoerd: 309 J Vigier (wegens vertrek naar 

Canada) 

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

Bijeenkomsten m Augustus 1953: Geen 
Bijeenkomsten in Sept. 1953: 9 September So-

cieteitsa^ond, 23 Sept ledenvergadering 

SHELL POSTZEGELCLUB „PER
NIS". Secr.: A. Keemink, Sweelinck-
straat 209 B, Vlaardingen. 

Het secretariaat van onze Vereniging is ver
anderd in bovengenoemd adres 

EXTRA GOEDKOPE ZOMERAANBIEDING 
Nederland. 
3 " mooi 
6 ° mooi 
11 o 
2 9 0 
45 ° 
65 B 
70 B 
69 A 
70 A 
75 A 
67 B 
81 
82-83 
98 B " 
100 z g. 
134-35 
136 38 = 
203-07 
2 3 8 ° 
244-47 ° 
278 ° 
299° 
282 " 
347-49 
347-49 "• 
356-73 
379-91 
402-03 
ld bloks 
423-27 
428-42 
485-89 
490-94 
464-68 
495-98 " 
Met " IS ^ 
of eiro, bil 

16,— 
12,— 
9,— 

12,— 
11,50 

1,— 
1.25 
1,50 
1,50 
7,50 
1,25 
0,50 
0,35 
3,— 
9,— 
3,75 
9,50 
2,50 
0,70 
4,— 
0,45 
0,18 
0,55 

18,50 
6,50 
6,50 
0,50 
0,40 
2,50 
0,13 
0,85 
0,50 
0,45 
0,30 
0,17 

508-12 » 
537-38 
539-43 
544 
545 50 
558-562 
563-67 
568-72 
573-76 
578-82 
587-90 
D 9-15 " 
D 16-19 » 
D 25-26 " 
D 27-34 " 
Ned.-Indië. 
5 ° mooi 
19 A 
37 ° 
61» 
98 " 
211-15 
239 40 
263 ° 
264 
265 ° 
281 luxe 
289 2 g 
289 " 
277 
274-86 C 
290 92 Luxe 
322-332 
345-46° 
360-61 ° 
384-88 koopje 

ebruikt Boven ƒ 10,— 
ƒ 10,— een Indonesia 

ook naar het buitenland Vraagt 
advertenties blijven geldig 

Postzegelhandel 
Hoogstraat 
Telef 68407 

0,40 
0.35 
0,90 
0,10 
1,40 
0,75 
0,90 
0,75 
0,90 
0,85 
1,80 
4,75 
3,— 
0,20 
2,— 

12,— 
0,50 
3,50 
5,— 
9,— 
5,— 
0,90 
1,90 
5,50 
2,75 
3,50 

70,— 
40,— 
12,— 
32,50 

3,90 
6,— 

15,50 
11,— 
13,25 

384-88 " ld- 4,— 
LP 1 -5 Luxe 5,50 
LP 6-10 8,75 
P 41-48 2,75 
P 53-65 2,25 
Malakka 1-12 8,— 
ld 11-12 ° en 

ongebr. 7,50 
ld 13-14 7,50 

3-25 27,50 
26-28 0,65 
29-33 0,70 
34-42 0,60 
43-48 17,50 
49-53 1,10 
54-59 1,50 
Watersnood 0,25 
P T T , 5 St. 1,— 
Ridders ld 1,75 
Suk, 1,25 Rph 0,60 
td 1.50 .. 0-75 
„ 2,50 
„ 4,— 

6,— 
„ 15,— 
„ 20,— 
„ 40 — 

in 

. 1,25 
2,— 

. 3 ,— 

. 7,50 
, 10 — 

20 — 

p 4-12 1,50 

lp 87 33,— 
lp 88 55,— 
Suriname 
lp 24-26 22,— 

franco Le \ enng rembours 
no 45 ° cadeau Levering 
condities Al onze vorige 

„MADJOE" 
182 a - A A M . DE GRAAFF - Schiedam 

- Giro 428605 - Bank Incassobank Schiedam 

RUILEN MET HET BUITENLAND 
wordt u vergemakkelijkt, wanneer u een abonnement neemt 
ä ƒ 7,20 per jaar op het bekende Duitse maandblad 

D I E K ü R Z L L I S T E 
een goed gedocumenteerd wereldnieuws-bulletin met zeer 
veel ruiladressen Bij het opgeven van een abonnement dat 
direct ingaat moogt U een 

G R A T I S A D V E R T E N T I E 
opgeven met Uw ruilwensen, waarvan het succes bij voor
baat verzekerd is. Die Kurzl Liste verschijnt in meer dan 
62 landen en overal ter wereld heeft zij actieve abonné's, 
b V Israel, Japan, Zuid-Amerika, etc etc 
Tegen betahng in postzegels zenden wij gaarne proef
nummers ä ƒ 0,60 per exemplaar franco 

DE N I E U W E C A T A L O G I 1954 
YVERT Frankrijk ƒ 3.— Europa 

Buiten-Europa 
Europa 
Duitsland 
Scandinavië 

ƒ 1 1 . -
„ 14,30 
.. 15,— 
, . 3,25 
. . 2,25 

1,75 
6,— 

ZUMSTEIN 
BOREK Ver Staten „ 1,50 

Oostenrijk ,, 2,25 
KuRZL U P U. en Postzegelmbilea 
MuLLER Spec Cat. Duitsland/Oostenrijk na 1945 
Bij aankoop van de nieuwe catalogi bieden wij U voor Uw 
catalogi 1953 Yvert Europa ƒ 3,50, Wereld ƒ 10,—, 
Zumstein Europa ƒ 5,—, Yvert Wereld 1952 ƒ 5,—, 
Yvert Wereld 1950 of 1951 ƒ 2,50, franco tegen franco. 

* „ H E T L A A T S T E N I E U W S " * 
Begin September verschijnt weer onze maandelijkse aan
bieding en boekennieuws Stort ƒ 1,— op onze giro en U 
wordt maandelijks op de hoogte gehouden omtrent de 
prestaties van onze zaak, die een all-round service geeft 

RENNIE HAAGSMA'S POSTZEGELHANDEL 
Leeuwenstr. 2a - HILVERSUM - Postgiro 336559 - Tel. 7606 

♦ Bezoekt onze moderne winkel tegenover het station ♦ 

Xowneranwêbiedinff Nederl . Antillen. 

Nederland. 
N o 
14 1 et 
25 22'/! et 
"■61a» TêteB 
•134135* 
''136138'

587590 
Cour Ferm. 
915 et 
13 12'/! Cl 
2024 
2526 
34 1 Gld 

de J 

8,50 
4,— 
2,50 
3.75 
8,80 
1,60 

6,25 
0,80 
0,80 
0,20 
0,90 

Indonesië 
No 
2 10 et get. 
14 30 et 
16 2'/i Gld 
24» 12'/. et 
30 2'/! Gld 
60 1 Gld 
61 2'/! Gld 

Luchtpost 

15 4 ' / . Gld 
16 7'/! Gld 

beide zeer 

ƒ 2 5 , -
0,80 
6,50 
4,25 

10,— 
1,40 

prima 7,50 

icht 

1,50 
2,— 

gest 

No 
9» 50 et 
10 60 et 
19» 10 et 
21 15 et 
25 2 ' /! op 30 et 
69 1'/! Gld 
75» 5 et 
76» 7'/. et 
77* 10 et 
78* 20 et 
79* 1 Gld 
80 2 ' /! Gld 
81 5 Gld 

Suriname. 
N o 
233 25 et 
235 35 et 
236 40 et 

ƒ 0,35 
2,40 
0,15 
O 65 
1,40 
3,— 
0,60 
0,50 
0,75 
1,50 
5,50 

25,— 
32,50 

ƒ 0,40 
0,30 
0,35 

237 50 et 
238 60 et 
239 1 Gld 
240 l'/j Gld 
241 2'/! Gld 
242 5 Gld 
243 10 Gld 
Luchtpost 
22 1 Gld postfr 
27-28 compl 

0,25 
0,50 
0,60 
0,90 
1,40 
5,50 

12,— 

10,— 
1,50 

* = ongestempeld 

Alle prima ex 

Kasse bij o r d e r . ' O r d e r s bo
ven ƒ 10,— franco aan
getekend 

Hendrik v. d. loo's Postze^eihandel 
Herengracht 8a, Den Haag 
Telef. 112944. Giro 24392 
Bankr.: R. Mees & Zoonen 

Nederl. Handel Mij. 
Voorheen Rotterdam, Nieuwstr. 26 en 

Noord-Blaak 93 
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Brazi l i ë . 
Hierbij geven wij de afbeelding van 

de postzegel welke op 6 Mei j l , ver
scheen ter herdenking van Aaroa Leal 
de Carvalho Reis , gemeld in ons vorige 
nummer op b lz . 179. 

Cambodja . 
De in ons Juninummer op blz . 158 gemelde zegels voor de luchtpost in 

het type , , K i n n a r i " worden nog door de volgende waarden in het zelfde type 
gevolgd: ^ 
3 p i . roodbruin 9 p i . violet en groen 
4 p i . zwart en blauw 11 p i . 50 donkerblauw, oranje, groen 
6 p i . 50 zwart en violet en rood 

Deze gehele serie zal ook in 3 miniatuurvelletjes verschijnen samengesteld 
als volgt : 

I: 50 c. 3 p i . 30, 5 p i . 10 en 30 p i . 
I I : 3 p i . , 4 p i . en 11 p i . 50 

I I I : 6 p i , 50 en 9 p i . 

China . Volksrepubliek. 
Ook hier werd Karl Marx op de postzegel herdacht en wel op 

$ 400 donkerbruin, portret van Marx 
$ 800 donkergroen, idem 

Een nieuwe serie voor gewoon gebruik verscheen als volgt : 
I 50 roodlila, textielarbeidster 
$ 200 lichtgroen, schaapherderin 
$ 250 blauw, leeuwenbeeld 
$ 800 groenblauw, arbeider aan draaibank 
$ ï6oo grijs, genist, 

Columbië . 
' Een verplicht bijplakzegel ten ba te van het Nationale Rode Kruis verscheen 
in de waarde van 5 c, groen en rood, in het type der Weldadigheidszegels 1951 
met de afbeelding van broeder Bartholomeus van Las Casas die een inlander 
beschermt. 

Als noodhulp zege Is voor de luchtpost verschenen 2 kleine zegels van de 
serie voor gewoon gebruik met de afbeelding van het verkeersministerie, 
welke zegels de opdruk dragen: Correo (horizontaal geplaatst) , Aereo (ver
ticaal geplaatst) en gewijzigde waarden, n l : 

5 c. op 8 c . blauw 
15 c . op 20 c. roodbruin. 

Cuba. 
Met de opdruk ,,3 c tvos ' verscheen de 2 c . Yvertno 315. 

Ecuador . 
Drie postzegels voor de luchtpost verschenen met de afbeelding van een 

wereldbol waarop beide delen van Amerika zijn te zien n l . : 
O S.60 geeloker; O S.90 blauw en 3 S . karmijn. 

Voorts verscheen voor de luchtpost een Consulairzegel van 2 S. olijfgroen, 
dat de opdruk ontving , ,Aereo/6o/Centavos/Poste Aerienne. 

De verheffing tot kardinaal van de aartsbisschop van Quito , E m . Carlos 
Maria de la Torre, zal op 2 postzegels voor de gewone post in de waarden 30 c . 
en 50 c . en op 3 postzegels voor de iuchtpost in de waarden 60 c , 90 c . 
en 3 S. worden herdacht . 

E g y p t e . 
Als eerste waarde ener nieuwe luchtpostserie verscheen de 15 milis met 

afbeelding van de Nijldelta-stuwdam waarboven een vliegtuig, doch thans 
zonder portret . 

Voor de gewone post verscheen een postzegel van U £ i. met afbeelding 
van de kop van koningin Nefert i t i , welke kop ook voorkomt op het zegel 
van 30 m + 30 m van 1947 uitgegeven ter gelegenheid van de kunst tentoon
stelling te Kairo. Het nieuw verschenen zegel is groen en rood van k leur . 

Falkland Ei landen. ( D e p . ) . 
De nieuwe serie postzegels met portret van koningin Elisabeth II zal 

tevens afbeeldingen bevat ten van schepen die in de geschiedenis van de 
Zuidzee een rol hebben gespeeld, n l . : 

Ï4 d. groen en zwart , de John Biscoe (1947—'52) 
I d. bruin en zwart , de Trepassey (1945—'47) 

olijf en zwart , de W y a t t Earp (1934—'36) 
rood en zwart , de Eagle (1944-^'45) 
chamois en zwart , de Penola (1934—'37) 
blauw en zwart , de Discovery II (1929—'37) 

4 d . wijnrood en zwart , de Wil l iam Scoresby (1926—'46) 
6 d. violet en zwart , de Discovery (1925—'27) 
9 d, zwart, de Endurance (1914—'16) 

roodbruin en zwart , de Deutschland (1910—'ia) 
grijs en zwar t , ,de Francais (1903—'05) 
roodlila en zwart , de Scotia (1902—'04) 
lichtblauw en zwart , de Antar t ic (1901—'03) 
zwart, de Belgica (1897—'99) 

2 d. 
sVa d. 

3 d . 

1 / -
2/6 
5 / -

1 0 / -
£ X 

F o r m o s a . 
Twee postzegels van de serie met portret van Choueng-Tchang van 1950 

verschenen met opdruk in het Engels en Chinees over de oude waarden, n l . : 
3 et op $ I . violetblauw (Yvert n o . 132) opdruk rood 

20 et op $ 5. turkoois (Yvert no 136) opdruk zwar t . 

G r e n a d a . 
Op 15 J u n i j l . verschenen de eerste waarden m de serie postzegels met 

portret van koningin Elisabeth I I . Zij zijn overeenkomstig de voorgaande 
zegels met portret van George VI (type Yv . nos. 142—150). De zegels zijn: 
I c . groen en zwart en 12 c . lila en zwart . 

Hai t i . 
De in ons vorige nummer op blz. 180 gemelde postzegels welke zijn gewijd 

aan grote werken, zijn alle bestemd voor de luchtpost . Voor de gewone post 
verschenen in deze serie: 

5 c. groen, kinderbewaarplaats bij de zoutmijnen 
10 c. rood, asphaltering van wegen. 

De eveneens aldaar gemelde opdruk 7 April 1803—1953 werd alleen op 
het eerste daarbij gemelde zegel aangebracht, de 50 c op 35 c , zulks ter her
denking van de 150-jarige sterfdag van Toussaint-Louverture. 

Op de beide andere gemelde zegels luidde de opdruk 18 Mei 1803—1953, 
zulks als herdenking van de 150-jarige nationale v lag . 

H o n d u r a s . 
Hier zal een serie postzegels verschijnen ter ere van de Verenigde Naties n L : 

1 c. vlag van de V . N . en vlag van Honduras (opl. 3 mill ioen) 
2 c. embleem van de V . N . (opl. 3 millioen) 
3 c. gebouw van de V . N . (opl. 3 millioen) 
5 c. embleem van de O .M.S . (opl. z millioen) 
15 c. president Manuel Galvez (opl. 500.000) 
30 c . embleem van de U . N . I . en C . E . F . (opl. 100.000) 
1 L . ,, ,, ,, U . N . R . R . A . (opl. 30.000) 
2 L . ,, ., ,, U .N .E.S.C . 0 . (opl. 30.000) 
5 L. ,, ,, ,, F . A . 0 . (opl. 20.000) 

Deze postzegels zullen voor dienstgebrutk tevens verschijnen met de opdruk 
, . O f i c i a l " . 

I s r a ë l . 
Op 3 Augustus j l . verscheen ter gelegenheid van het 7e Internat ionale 

Congres voor de Geschiedenis der Wetenschap, da t van 4 tot 11 Augustus in 
Jerusalem werd gehouden, een postzegel van i i o (pruta) , donkerbruin, met 
portret van Rabbi Moshe Ben Maimon-Maimonides (ii-^S—1204), physiker , 
filosoof en bekende schrijver van de ,,Guide of the Pe rp l exed" . Het ontwerp 
voor di t zegel is van de heren Wind-Struski te Tel-Aviv, de rasterdiepdruk 
werd vervaa'rdigd m de Staatsdrukkenj Hakirya op papier met watermerk 
, , I s r a e l " in het Hebreeuws (meervoudig), in vellen van 75 zegels en 5 be
schrijvende labels onder de onderste nj zegels. Kamtanding 14. P laa tno . 75 . 

Op I I Augustus d . a . v . verschenen 3 postzegels ter gelegenheid van het Joods 
Nieuwjaar 5714. Het zijn de zegels: 

ao (pruta) blauw, heilige boog uit de Israchbche synagoge te Jerusalem, 
oorspronkelijk uit de 17e eeuwse barok synagoge te Conegliano Veneto 
( I ta l ié) , doch in 1952 naar Jeruzalem gebracht; 

45 (pruta) rood, heilige boog ui t de Israelische synagoge te Petah T ikva ; 
200 (pru ta ) , purper , heilige boog ui t de Israelische synagoge te Safed. 

De ontwerpen voor deze zegels zijn van G. Hamori te Tel -Aviv , terwijl de 
rasterdiepdruk werd vervaardigd in de Staatsdrukkerij voornoemd op water
merkpapier als daarbij gemeld en met gelijke tanding , doch in vellen van 16 
zegels met 4 beschrijvende labels onder de onderste r i j . Plaatnummers 76, 
77 en 78 

\ 'CfPTlX^TtÊÊÊ^^i IE K 
MUM 

1 1 
RkZ^l S L a 

î  
1 a 

1 VJMTKJ» " t 

Op 20 September a . s . zal een postzegel van i i o (pruta) verschijnen ter 
gelegenheid van de 4e Maccabiade, sportspelen welke om de 3 jaren worden 
gehouden en di t jaar van 20 tot 29 September in Israël p laa ts vinden. Het 
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zegel geeft de afbeelding van een hand waarop een bol rus t , welke half voetbal 
en half wereldbol voorstelt . Het ontwerp is van de heren WindStruski te 
TelAviv en werd ontleend aan het embleem der spelen. De rasterdiepdruk 
werd verzorgd door de drukkerij LewinEpstein t e Bat Yam op papier zonder 
watermerk in vellen van 25 zegels met 5 beschrijvende labels onder de onderste 
rij zegels. Kamtanding 14. Plaat n o . 79. 

Twee dagen later, dus op 22 September, volgt een postzegel van 200 (pruta) 
veelkleurig (oker, rood, lichtrose, groen en zwart) ter gelegenheid van de 
tentoonstell ing , , 0 ver winning van de Woes t i j n" , welke van 22 September 
tot 14 October a . s . te Jeruzalem zal worden gehouden. Het zegel geeft de 
afbeelding van een gestyleerde hand met roos, en werd ontworpen door Abram 
Games te Londen, zulks naar het embleem der tentoonstel l ing. De raster
diepdruk werd eveneens door de firma LewinEpstein verzorgd op papier 
zonder watermerk in vellen van 25 zegels met 5 beschrijvende labels onder 
de onderste rij zegels. Kamtandmg 14. Plaa tno . 80. 

Voor al deze uitgiften zullen of werden reeds officiële fd. omslagen 
worden uitgegeven. 

J o r d a n i ë . 
In verband met postzegelgebrek werd een aanta l postzegels van de serie 

1947 voor Hulp aan de Arabieren van Palestina van de opdruk , , Pos t age" 
voorzien, zowel in het Engels als in het Arabisch, n l . : 
1 m . ultramarijn 
3 m . geelgroen 
5 m . lila 
10 m . karmijn 
20 m , donkerbruin 
50 m . violet 

(Yv. 

( 
( 
( 
( 
( 

no . 197) 
. . 199) 
, , 200) 
,, 201) 
„ 203) 
., 204) 

Op 20 Mei j . 1 . werd de serie van 1952, destijds uitgegeven ter herdenking 
van de unificatie van Jordanië {Yv. nos 228—236), opnieuw in omloop ge
b r a c h t , doch thans met een opdruk van zwarte strepen over de inschriften. 

In de toekomst zal in het opschrift der zegels , ,The Hashemite Kingdom 
of the J o r d a n " het tweede woordje , , t h e " worden weggelaten. 

M a r o k k o ( F r a n s  ) . 
O p 23 J u n i j l . zou hier in het type Moskee te Karaouine een postzegel van 

10 f., karmijnrood, zijn verschenen. 

N i e u w Galedonië . 
Op 24 September a . s . zullen hier 4 postzegels verschijnen ter herdenking 

van het feit, dat 100 jaar geleden de Fransen voor goed dit gebied in bezit 
namen . Het zijn de zegels: 
Z f. 50 sepia en violet , portret van admiraal Bruni d 'Entrecas teaux en 

zijn beide fregatten , .Recherche" en , , E s p e r a n c e " ; 
È f. zwartblauw en hemelsblauw, portret van de geestelijke Douarre 

en de kerk van Noumea. 
Ontwerp en gravering van deze beide zegels zijn van Pheulp in . 

6 f. bister , wit en rood, portret van Dumont d 'Urvi l le en kaart van Nieuw 
Caledonie. Ontwerp en gravering van Herten berger; 

13 f. zwartgroen en lichtgroen, portret van admiraal FebvrierDespointes 
en de rede van Noumea. Ontwerp en gravering van Gandon. 

N i e u w Zee land . 
Behalve de beide in ons Juninummer op blz . 159 gemelde weldadigheids

zegels (Healthstamps) zullen vermoedelijk op 14 December a . s . 2 postzegels 
verschijnen ter gelegenheid van het bezoek van koningin Elizabeth II met 
baar gemaal aan dit land. De zegels zullen zijn: 
3 d . portret van de koningin 
4 d . portret van het echtpaar . 

Het ontwerp voor deze zegels is van L . C . Mitchell te Well ington. De druk 
geschiedt bij Messrs Water low and Sons in een nieuwe plaatdrukprocédé. 
De afmetingen der zegels zijn resp . 21 x 25 mm en 37 x 21 m m . 

De definitieve serie po^zegels voor gewoon gebruik met portret van de 
koningin is door onvermijdelijke moeilijkbeden vertraagd en deze zegels zullen 
vermoedelijk eerst begin volgend jaar verschijnen. 

De Weldadigheidszegels 1952 hebben de navolgende verkoop gehad : 
i H d. + Yi d . 5.565.181 stuks 
a d . f I d . 6.303.561 stuks 

P e r u . 
De in ons vorige nummer op blz . z8o gemelde serie postzegels werd inmid

dels nog met de volgende zegels aangevuld: voor de gewone pos t : 
2 c . l i la, toeristenhotel te Tacna (1951); 

30 c . violetblauw, Ministerie voor de Algemene Gezondheid en Sociale 
Bijstand te Lima; 

50 c . blauwgroen, monument voor de indianenboer; opgericht in 1935 te 
L i m a ; 

voor de luchtpost: 
75 c . l i labruin, Guanay (vogels) waarvan de guanomeststof bekend is ; 
I S . 25 turkoois , eerste nationale luchthaven CorpacLimatambo; 
1 S. 50 rose, moderne woonwijk no 3 (i Ju l i 1949); 
2 S. 20 blauw, Inca zonneobservatorium te Cuzco; 
3 S . geelbruin, tabaksplant en haar producten . 

Het zege! Yvert n o . 356 verscheen met de opdruk in zwart Habi l i tada/ 
S . o o . i , 

RyuKyue i landen . 
Op 26 Mei j l . verschenen 2 postzegels ter herdenking van de komst der 

Amerikanen in 1853 onder leiding van de vlootvoogd Matthew C, Perry in 
J a p a n , hetgeen leidde tot de ontsluit ing van J a p a n voor vreemde handels lui . 

■ T i t ^ f t i i '  '  '  ^ t r i n r " '  " *  '  *   ^ "  *  — ' ■ " •  ' ■ * " " ' • ' " ■ ' * '  i i i 

De zegels ztjn: 
2 Y. roodlila, ontvangst van de commandant en zijn officieren door de 

Japanse autori tei ten f 
6 Y . ultramarijn, de Amerikaanse schepen voor Naha (Japan) en portret 

van commandant Perry . 

Salvador. 
Ter gelegenheid van het 4e Sociaalmedisch panamerikaans congres ver

schenen 2 postzegels van oudere uitgiften met de opdruk ,,Congreso Medico/ 
Social Panamericano/1619 A b r i l . 1 9 5 3 " . Het betreft hier voor de gewone 
post het zegel van 1947, 3 c . violet met portret van Dr. Juan Bertis en voor 
de luchtpost het zegel van 1944, 25 c . vio le t , paleis van de president . 

Tevens verschenen enkele opdrukken op oudere uitgiften n ! . : 
voor de gewone post : 
C 0,10 op 50 c. (Yv. 554) opdruk rood; 
voor de luchtpost: 
C 00.1 op 12 c . (Yv. 89) opdruk b lauw; 
C 00.2 op 14 c . (Yv. 90) opdruk rood; 
C 0.20 op 25 c . (Yv. 80) opdruk rood. 

S P A A N S E K O L O N I E N . 
Ifnl, Guinea, S a h a r a . 

Op I Juni j l . verschenen in ieder dezer gebieden 4 postzegels waarvan 3 
met toeslag ten bate van de Jeugdzorg. Het zijn d e : 

5 + 5 c . musicerende in lander . 
10 + 5 e. idem. 
15 c . idem, doch andere voorstell ing. 
60 c. id. id. 

T o n g a . 
Een nieuwe serie postzegels ging hier op i Ju l i j l . de oude serie van 1897 

vervangen. Zij bestaat u i t : 
z d. bruin en zwart , koninklijk paleis in de hoofdstad Nuku Alofa op het 

eiland Tongatapu; 
groen en blauw, inheemse vissers; 
groenblauw en zwart , schoener voor het verkeer tussen de eij'l^'iwi» 
donkergroen en b ' a j w , zwaluwengrot te Vava 'u ; "f̂ *"^ !̂̂ '' 
rood en geel, kaar t van het eiland Tongatapu; f^fe^f^> 
bruinlila en geel, haven van V a v a ' u ; *■ ■ ; 
bruin en blauw, postkantoor te Nuku'Alofa; 
blauw en zwart , kaar t van de Archipel ; 
lila erf groen, de stoomboot , ,Matna*' in de haven van Nuku'Alofa; 
blauw en zwart , kaar t van de archipel ; 
bruin en olijfgroen, strand te Lifuka (waar op 1751777 kapitein 
Cook landde); 
violet en oranje, de muiterij op de ,,Bounty** voor het eiland Tofua; 
geel en zwart , portret van koningin Salote; 
blauw, geel en rood, wapen van Tonga. 

Venezuela, 
In de zgn. Wapenserie, gewijd 

verschenen wederom een groot 
gewone post: 

Delta A m a g u r o : 
5 c . groen 

10 c . karmijnrood 
15 c . bruin 
20 c . blauw 
40 c . oranje 
45 o. lila 

3 b . grijsblauw 

iV, 
2 
3 
3'/? 
4 
1 
b 
8 
i / 
2/

5/
10/ 
£ I 

d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 

F a l c o n : 
5 c . 

10 c . 
15 c . 
20 c . 
50 c. 

I b . 
5 b . 

groen 
karmijnrood 
bruin 
blauw 
oranjebruin 
groengrijs 
violet 

Guarico 

40 c . 
45 C. 

3 b. 

groen 
kannijnrood 
bruin 
blauw 
oranje 
lila 
grijsblauw 

aan de diverse staten (provincies) in dit land 
aanta l nieuwe zegels, n l : 

luchtpost: 

5 c , groenblauw 
10 c . karmijnrood 
15 c . sepia 
35 c . zwartgrijs 
30 e. blauw 
50 c . oranjebruin 
60 c . olijf 

X b . lila 
2 b . vjoletgrijs 

5 c . groenblauw 
xo c . karmijnrood 
15 c . sepia 
30 c . blauw 

N 60 c . olijf 
I b . 20 karmijnbruin 
3 b . groengrijs 
5 b . bruinviolet 

10 b . violet 

5 c . groenblauw 
10 c . karmijnrood 
x5 c . sepia 
25 c . zwartgrijs 
30 c . blauw 
50 c . oranjebruin 
60 c . oUjf 

I b . lila 
3 b . violetgrijs 
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Merida 
5 c . groen 

10 c . karmijnrood 
I5l 2. bruin 
20 c . blauw 
50 c . oranjebruin 

I b . groengrijs 
5 b . violet 

Monagas 
5 c. groen 

10 c . karmijorood 
15 c . bruin 
20 c, blauw 
40 c . oranje 
45 0. lila 

3 b . violetgrijs 

Portuguesa 
5 c . groen 

10 c . karmijnrcod 
»5 c . bruin 
ao c . blauw 
50 c . oranjebruin 

I b . groengrijs 
5 b . violet 

5 c . 
10 c . 
15 0. 
30 c 
60 c . 

I b 
3 b 
5 b 

10 b 

5 0 . 
10 c . 
15 c . 
25 c . 
30 c . 
50 c . 
60 0. 

I b 
2 b . 

5 c . 
10 c . 
15 c . 
30 0. 
60 0. 

I b 
3 b 
5 b . 

10 b . 

groenblauw 
karmijnrood 
sepia 
blauw 
olijf 
20 karmijnbruin 
groengrijs 
bruinviolet 
violet 

groenblauw 
karmijnrood 
sepia 
zwartgrijs 
blauw 
oranjebruin 
olijf 
lila 
violetgrijs 

groenblauw 
karmijnrood 
sepia 
blauw 
olijf 
20 karmijnbniin 
groengrijs 
bruinviolet 
violet 

Verenigde Staten van Amerika. 
Op 14 Juli ]1. verscheen het eerst te 
Washington D .C. een postzegel van 
5 c. groenblauw, ter herdenking van de 
komst van de comodore Matthew Col-
breith Perry met ajn schepen in Japan 
in 1953, welk feit ook op de Ryu-Kyu-
eilanden aanleiding tot de uitgifte van 
herdenkingspostzegels gaf (zie aldaar). 
Ook het bovengenoemde zegel vertoont 
het portret van de comodore alsmede 
diens schepen op de rede van Japan. 

Zuid-Afrika 
Op I September a.s. zullen hier twee postzegels verschijnen ter herdenking 

van het eeuwfeest van de postzegel in dit gebied. Beide zegels zullen de af-
beeldmg geven van een der op i September 1853 verschenen zgn. driehoeks-
z^els. De afmeting der zegels is 37x21 mm. Zij worden in vellen van 120 
zegels gedrukt. Ieder zegel heeft zowel Afrikaanse als Engelse tekst. 

De zegels zijn: 
I d. roodbruin, afbeeldmg der one penny 1853; * 
4 d. blauw, afbeelding van de four pence van 1853. 

%aM^a*saat*é*éaiÊ»té»MÊa%*Èf» 

VOOR BEGINNERS 
BRIEVEN VAN OOM WIM AAN 

ZIJN NEEFJE DICK. 
Beste Dick, 

Je vraagt mij: „Wat is een tandingmeter" en je wil 
natuurlijk ook weten, hoe zo een ding precies werkt. 

Alvorens ik daar op antwoord zal ik je eerst moe
ten vertellen wat tandingen zijn, met welk doel ze zijn 
aangebracht en waarom ze voor een postzegelverza
melaar zo belangrijk zijn. 

Let dan maar goed op. 
Je weet, dat postzegels gewoonlijk aan gehele vel

len of rollen gedrukt worden. Op elk postkantoor kan 
je die vellen zien. De rollen worden gewoonlijk voor 
de postzegelautomaten gebruikt, zodat je die niet zo
veel te zien krijgt. 

De zegels van zo een vel zijn van elkaar gescheiden 
door lijnen van dicht op elkaar staande gaatjes (per
foraties). Het doel van deze perforaties is gemakkelijk 
te raden: langs deze gaatjes kunnen de zegels, elk af
zonderlijk, gemakkelijk afgescheurd worden. 

Zo een afgescheurd zegel heeft dus aan de buitenran
den overal halve gaatjes; de uitsteeksels tussen de 
gaatjes, die typische puntjes, noemt de postzegelver
zamelaar: TANDEN. 

Nu zijn er heel wat verzamelaars, die aan deze tan
dingen geen grote aandacht besteden. Ze letten er na
tuurlijk wel op, dat er aan hun zegels geen tanden 
mankeren, want dan zou het zegel beschadigd zijn. 
Maar of een zegel 13 dan wel 11 tanden heeft, dat in
teresseert hen maar matig. Wijst men zo een verza
melaar op het grote belang van de tandingen, dan zal 
hij, tien tegen één, antwoorden dat „dit hem toch een 

beetje te ver gaat". Hij wil wel postzegels verzame
len; daar heeft hij erg veel plezier in, maar om je nu 
suf te zitten staren op een tandje meer of minder . . . . 
neen, daar voelt hij niets voor. Het moet een prettige 
ontspanning blijven, nietwaar, en geen inspanning. 

Wel, daar kunnen wij dan vrede mee hebben. In
dien een verzamelaar deze liefhebberij beoefent uit
sluitend omdat hij de zegels zulke mooie plaatjes 
vindt, prachtig getekend en gekleurd soms en óók erg 
interessant, dan zal wel'niemand hem dit plezier mis
gunnen. 

M a a r . . . . indien ik beweer, dat een dergelijke verza
melaar nooit zal beseffen welk een interessant onder
deel van de philatelic hij daardoor willens en wetens 
verwaarloost en nooit zal kennen, dan zal elke phila
telist (met welke uitdrukking ik in dit verband de 
deskundige postzegelverzamelaar bedoel) dat onmid
dellijk bevestigen. 

Daarbij speelt de kennis van tandingen dikwijls een 
grote rol bij het herkennen van vervalsingen, waar
over ik je later meer uitvoerig hoop te schrijven. 

De eerste zegels van Engeland en ook die van ande
re landen die het Engelse voorbeeld na korte tijd 
volgden, werden ongetand uitgegeven. De betrokken 
postbeambte knipte de zegels apart of in paren of blok
ken van de niet-geperforeerde vellen af. Er waren 
natuurlijk ambtenaren die dat „afknippen" niet zo 
nauw namen. Dus ze knipten dikwijls een beetje slor
dig en het gevolg was dat soms in het zegelbeeld werd 
geknipt. In verzamelingen treft men dan ook veel 
zegels die uit deze beginperiode stammen. 

Toch moet ik nog even vermelden, dat er ook amb
tenaren waren die zeer consciëntieus te werk gingen. 
Er zijn zegels bekend, waarbij men eerst langs een 11-
neaal lijntjes heeft getrokken en ze daarlangs heeft 
afgeknipt. 
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Ze stammen uit Duitsland (Hannover o.a.) en wij 
danken aan dit typische Duitse „Ordnung musz sein" 
enige bijzonder mooie exemplaren. 

Zo een enkele maal gebeurt het wel eens in onze 
tijd, dat een postbeambte op een ter verzending aan
geboden brief een reeds gebruikt zegel geplakt ziet 
(natuurlijk heel zwak gestempeld!), dat daar kennelijk 
met het doel om het als ongebruikt (postfris) te laten 
doorgaan, is geplakt. 

Het verhaal wil, dat men dergelijke kleine bedrie
gerijen vroeger óók al kende. In de tijd dat de zegels 
nog uit het vel werden geknipt keken de postbeamb-
ten niet zo heel nauw; er moest al heel wat aan een 
zegel mankeren voor ze het ondeugdelijk verklaarden. 
Het publiek maakte hiervan misbruik. Men nam bijv. 
een strook van tien zegels en „verknipte" deze zo, dat 
er elf zegels uitkwamen! 

Indien dit verhaal op waarheid berust, dan zit er 
toch een zwakke plek in. Wat gebeurde er namelijk in 
die beginperiode, als • men een brief ter verzending 
aanbood? De ambtenaar die de brief aannam, noemde 
het bedrag aan porto dat de afzender moest betalen en 
nadat deze dit had voldaan, plakte de ambtenaar, by 
wüze van kwitantie, de postzegel op het te verzenden 
stuk. Er bleef op deze manier voor de afzender wei
nig gelegenheid over om „zegels te verknippen". — 
Ik wil echter niet ontkennen, dat de mogelijkheid be
staat, dat men toen, evenals nu, de postzegels voor
uit kon kopen. Indien dit het geval is, dan kan het 
verhaal waar zijn. 

Hoe het ook zij, de postadministraties uit alle lan
den zochten naar een middel om aan dat omslachtige 
knippen (of frauduleuze „verknippen") een einde te 
maken. Zo kwam men uiteindelijk tot het perforeren 
van de postzegel vellen. Dat was echter een kostbare 
geschiedenis, want zo een perforatiemachine kostte 
zeer veel geld. De Engelse posterijen betaalden voor 
de eerste perforatiemachine £ 4000,—! 

Je begrijpt, dat men in andere landen naar oplossin
gen zocht die minder kostbaar waren en men paste 
daarom ook de zgn. „doorsteek" toe. Met dit systeem 
werden de zegels aan het vel, door middel van zwak
ke insnijdingen in de vorm van punten en streepjes 
— (soms recht, soms ook slangvormig, boogvormig, 
zaagvormig, enz.) — gescheiden, net als bij de perfo
ratie met ingeslagen gaatjes. 

In onze tijd zal de verzamelaar die er naar streeft 
zijn zegels geheel te leren kennen, weten hoe interes
sant een bepaalde tanding kan zijn. Hij heeft zich 
hierop dikwijls gespecialiseerd en hij weet óók, dat 
de zeldzaamheid en de waarde van een zegel soms ge
heel afhankelijk is van een bepaalde tanding. 

Het is daarom zeer begrijpelijk, dat in elke goede 
catalogus de tanding van de zegels vermeld wordt. 

Om de tanding van een zegel vast te stellen gebrui
ken wij nu een „tandingmeter". 

Elke handelaar heeft ze in voorraad en ze kosten 
maar een paar dubbeltjes. Zo een tandingmeter is een 
rechthoekig kaartje van stevig karton of celluloid ge
maakt. Net als bij een timmermansduimstok, zijn de 
zijden van het kaartje verdeeld in stukjes van 2 cm, 
hetgeen met een dikke streep staat aangegeven. 

Elk stukje van 2 cm is op zich zelf weer verdeeld 
door verscheidene dunne streepjes, zo ongeveer als de 
millimeterstreepjes op de duimstok. Tussen deze dunne 
streepjes in, zijn ronde, zwarte stippen aangebracht, 
zoals de perforatiegaatjes in een postzegelvel. 

Verder vermeldt elk vakje van 2 cm een getal, bijv. 
10—10% enz. 

Wil men nu de tanding van een zegel nameten, dan 
legt men dit op de tandingmeter, zó, dat de zwarte 

stippen precies in de halve perforatiegaatjes van het 
zegel vallen. 

Je moet natuurlijk even zoeken tot je het juiste vak
je te pakken hebt. Je begrijpt, dat de onderlinge af
stand tussen de zwarte stippen voor elk vakje ver
schillend is. 

Wil je die zwarte stippen voor het nameten niet ge
bruiken, dan kan je het ook op een andere manier 
doen. Je legt de tanden van het zegel precies op de 
dunne streepjes, daardoor krijg je hetzelfde resultaat. 
Kies dus de methode die jij het gemakkelijkst vindt. 
Je zorgt dat de stippen precies in de halve perforatie
gaatjes vallen, óf dat de tanden precies op de dunne 
streepjes liggen. 

Is dat gebeurd, dan lees je het cijfer in het vakje 
af, bijv. 10. 

Je zegel heeft dan „tanding 10", dat betekent, dat 
de halfronde opening tussen de tanden zover van el
kaar staan, dat er 10 van deze openingetjes voorko
men op een afstand van 2 cm. 

Is dat duidelijk? Dan gaan we verder. 
Staat nu in de catalogus vermeld, dat een bepaald • 

zegel „tanding 10" heeft, zonder meer, dan betekent 
dit, dat alle vier zgden van het zegel tanding 10 heb
ben. 

Staat er aangegeven tanding „12 X 13", dan bete
kent dit, dat de tanding van de horizontale zyde 12 en 
aan de verticale zyde 13 bedraagt. 

Doch het kan ook gebeuren, dat vermeld wordt: 
„tanding 12-13". Vergis je dan niet! Want zo aange
geven betekent het, dat bij eenzelfde zegel ZOWEL 
tanding 12 als 13 voorkomt èn dat ook tandingen tus
sen 12 en 13 magelgk zgn. 

Zo, en nu zullen wij even een volgend Artikel van 
het A.B.C, voor de postzegelverzamelaar opschrijven: 

„By het nameten van een tanding EERST de HORI
ZONTALE zyde, daarna de VERTICALE zyde meten". 

Houd je aan deze goede gewoonte van meet af aan, 
en je zult, althans daarmede, nooit een vergissing 
maken! 

Dat is dus de tandingmeter; nu nog wat over de per
foratie, waardoor de tanding ontstaat. 

Men maakt een onderscheid tussen Lyn- en Kam-
perforatle. 

De LIJNPERFORATIE werd zo toegepast: 
Men had een rechte, metalen liniaal die bezet was 

met metalen perforatienaalden. Hiermede perforeerde 
men in een vel postzegels eerst alle horizontale lijnen, 
net als bij de liniëring van schrijfpapier, zodat men 
hierdoor lange, horizontale stroken zegels kreeg, on
derling gescheiden door de perforatie. 

Vervolgens gebruikte men de liniaal verticaal en 
perforeerde alle verticale lijnen. Daardoor werd elk 
zegel aan vier zijden geperforeerd. 

Maar wat gebeurde daardoor? 
De onderlinge afstand van de perforatienaalden op 

de liniaal was keurig gelijk, zo ook dus de ronde gaat
jes van de perforatie. Maar daar, waar de horizontale 
en de verticale perforatielijnen elkaar kruisten — dus 
aan alle vier hoeken van de postzegels — kwam men 
in gedrang. 

De ronde gaatjes kwamen te dicht bij elkaar, met 
als gevolg: zeer onregelmatige hoeken aan de zegels. 

Dus Dick, op deze zegelhoeken moet je letten; het 
is voornamelijk daaraan dat we de LIJNTANDING 
of LIJNPERFORERING herkennen. 

De lijnperforatie wordt in een catalogus aangeduid 
met een X-teken. 11 X 12 betekent dus horizontaal 11 
tanden per 2 cm, verticaal 12 tanden in Ignperforatie. 

Aldra ging men tot een andere methode over. Haaks 
op de rechte liniaal werden kleine tanden met perfo
ratienaalden bevestigd, zo ongeveer als de tanden 
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van een kam; beter nog: als de tanden van een hark. 
Door met deze nieuwe liniaal te perforeren, was 

men niet alleen in staat met één klap de horizontale 
stroken in het postzegelvel te perforeren, maar tege
lijkertijd van elk zegel van die strook de beide ver
ticale zijden. 

Hierdoor bereikte men, dat de ponsgaatjes aan de 
hoeken van de zegels wél onderling regelmatig ver
deeld waren en aldus ontstonden zegels met zuiver ge
vormde hoektanden. 

Hieraan herkennen wij dus de KAMPERFORATIE 
of KAMTANDING. 

De kamperforatie wordt in de catalogus aangeduid 
met een : teken, 11 : 12 betekent dus horizontaal 11 
tanden per 2 cm en verticaal 12 tanden F*r 2 cm in 
kamperforatie. 

In sommige postzegelautomaten gebruikte men in 
plaats van vellen, lange rollen postzegels, zo ongeveer 
als de cassabons uit het kasregister. 

Deze stroken, ter breedte van een postzegel, waren 
natuurlijk ook geperforeerd. Doch deze perforatie, op 
de gebruikelijke en normale wijze aangebracht, bleek 
in de automaat niet te voldoen. De strook werd door 
deze perforatie te zeer verzwakt en brak voortijdig in 
de automaat, waardoor deze in ongerede raakte en 
niet meer werkte. 

Men vond een eenvoudige oplossing. 
Er werden op regelmatige afstanden wat perforatie

naalden uit de liniaal gehaald en het zaakje werkte 
perfect. . . . dacht men. 

• CONGRESSEN • 
CONGRES „JEUGD EN PHILATELIE". 

Op Zaterdag 5 September 1953 zal als onderdeel van 
de onder auspiciën van de Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars te houden 
41e Nederlandse Philatelistendag in het Sonsbeekpa-
viljoen te Arnhem een congres gehouden worden, ge
wijd aan „Jeugd en Philatelie', hetwelk onder leiding 
zal staan van de voorzitter der Gelderse vereniging 
van postzegelverzamelaars „De Globe". ' 

Het aanvangsuur is op 14.30 uur gesteld, de sluiting 
zal te 17.30 uur plaats vinden. 

De inleidingen zullen gehouden worden door achter
eenvolgens de heren 

dr C. J. H. van den Broek, voorzitter van de Con
tact-Commissie voor het Philatelistisch Jeugdwerk 
in Nederland, 

dr E. A. M. Speijer, leraar Grotius-gymnasium en 
gemeentelijke H.B.S. te Delft, redacteur Nederlandsch -
Maandblad voor Philatelie, 

pater Joachim, O.C.D., leraar St. Theresia College te 
Geleen, lid van de postzegelvereniging „De Philate
list" aldaar, 

K. E. König, hoofd ener Openbare Lagere School 
te Koog a/d Zaan, voorzitter der Commissie Jeugdzorg 
aldaar, secretaris van de Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Het is de bedoeling in dit congres in hoofdzaak de 
'nadruk te leggen op het verschijnsel van het post-
zegelverzamelen door de jeugd en, dit als een gegeven 
feit aanvaardende, na te gaan hoe hieraan leiding 
te geven is, zodanig dat het, in plaats van een aflei
ding, een constructieve bijdrage bij het onderwijs kan 
geven. Het feit dat „Philatelie", o.m. in de Verenigde 
Staten, als vak op de roosters van middelbare scholen 
voorkomt, wijst op bestaande mogelijkheden. 

Daar, waar de naalden verwijderd waren, ontston
den natuurlijk geen gaatjes, met als gevolg, dat daar 
ter plaatse heel brede „tanden" gevormd werden. 

Doch als je de catalogus van Nederland eens ter 
hand neemt en deze doorbladert, dan zie je hoe men 
gezocht heeft naar een goedfunctionerende rolperfo-
ratie. Alle mogelijke probeersels zijn er geweest, o.a. 
de methode om vier versterkte hoeken te krijgen door 
daar ter plaatse een perforatienaald te verwijderen. 

Nu sprak ik hierboven van „rolperforatie". Je hebt 
het natuurlijk al begrepen. Onder Philatelisten spreekt 
men dus over deze wijze van perforeren met het 
woord: ROLTANDING. 

Met wat ik je daarover nu verteld heb zal het je 
niet moeilijk vallen om de verschillende vormen van 
„roltanding" of „automaattanding" te herkennen. 

Dick, het gaat als met al mijn ändere brieven en 
onderwerpen. Eerst vertel ik je er een hoop van en 
nèt als je begint te denken dat je het nu wel weet, 
kom ik met mijn waarschuwing dat je nu niet moet 
denken dat je het weet! 

Dat kan ook niet anders. Er zijn dikke boeken ge
schreven énkel over tanding en perforatie; en dit is 
maar een brief! 

Maar dat is geen bezwaar; indien ik jouw interesse 
heb gewekt, dan blijft er nog heel wat over om zelf 
te ontdekken tijdens je zwerftochten door het mooie 
en interessante land der Philatelie. 

Tot mijn volgende brief. Dick! 
je Oom Wim. 

Er zal een kleine tentoonstelling worden gehouden 
van philatelistisch-didactisch materiaal. 

Het congres is voor alle belangstellenden toeganke
lijk. Aanmelding vooraf, hoewel niet noodzakelijk, 
wordt op prijs gesteld en dient gericht te worden tot 
de heer H. L. J. Weidema, Mesdaglaan 40, Arnhem. 

ir VRAGENBUS ir 
Onder medewerking van Jhr G. A. de Bosch Kemper, 

leider van de Bondsvragendienst, Bovenbrugstraat I'll, 
Arnhem. 
FRANKRIJK. 

Vraag nr 18: Wat betekenen in Yvert bü nr 188 de 
toevoegingen „Phéna" en „Minéraline"? 

Antwoord: Voor postzegelboekjes werden de Franse 
zegels op miniatuurvelletjes van 10 stuks gedrukt, 
waarvan de randen voor reclame beschikbaar werden 
gesteld. Zeer vele Franse zegels kan' men aldus met 
reclame-aanhangsel tegenkomen. Het groene Zaaister-
zegel van 10 centimes in het type met de magere letter 
kwam echter uitsluitend op zulke miniatuurvelletjes 
voor en wel, ook alweer uitsluitend, met reclametekst 
voor Phéna en voor Minéraline. Terwijl Yvert de andere 
reclame-aanhangsels niet noemt, wordt er bij dit zegel 
een uitzondering gemaakt, omdat het alleen met deze 
teksten voorkomt. In de artikelenreeks van de heer 
Zwijnenburg „Zegels in bijzondere samenhang" zijn 
enkele wetenswaardige bijzonderheden omtrent deze 
Franse uitgiften vermeld en zijn de beide bedoelde zegels 
afgebeeld. (Ned. Maandbl. v. Philatelie, jrg 27 (1950), 
blz. 14). 
DUITSLAND. 

Vraag nr 13: Worden er voor het door de Fransen 
bezette gebied in Duitsland (Baden, Rheinland-Pfaltz 
en Würtemberg) geen afzonderlijke zegels meer uit
gegeven? Na 1949 tref ik er nl. geen meer in Yvert aan. 
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Antwoord: Inderdaad worden er geen zegels speciaal 
voor deze gebieden meer uitgegeven. Op 1 Januari 1950 
verloren de Baden-, Rheinland-Pfaltz- en Würtemberg-
zegels, op enkele uitzonderingen na, hun geldigheid, na 
sinds 3 October 1949 voor frankering vanuit geheel 
West-Duitsland geldig te zijn geweest. Vergelijk hier
over: Ned. Maandbl. v. Philatelie, jrg 27 (1950), blz. 3. 

GRIEKENLAND. 
Vraag nr 14: Ik bezit in mijn verzameling Grieken

land een aantal zegels van Turktje met onderstaande 
opdruk en wel Yv. nr. 573 (5 para, oranje) met op
drukken in de waarden 1, 3, 5, 10, 25 en 50 lepta en 
1 en 2 drachme; Yv. nr. 569 (5 para op 1 piaster, rood) 
met dezelfde opdruk in dezelfde waarden; Yv. nr. 579 
(2 en 5 para op 1 piaster, rood) met dezelfde opdruk 
in dezelfde waarden en Yv. nr. 572 (2 para, violet) ook 
met dezelfde opdruk in die zelfde waarden. Wat zijn 
dit voor zegels en hebben ze enige waarde? 

EAAHNIKH 
^ AIOIKHSli: 

AEHT I 
Antwoord: Indien dit officiële postzegels zouden zijn, 

zouden ziJ uit de ttjd van de Grieks-Turkse oorlog van 
1916-1923 moeten dateren toen Griekenland bü het ver
drag van Sevres in 1920 West-Thracië verwierf en de 
strijd tegen Turkije tot 1922 succesrijk voortzette. De 
krijgskansen keerden daarna en Griekenland moest het 
na 1920 veroverde gebied weer prijsgeven. Er wordt 
echter nergens melding gemaakt van zegels die tijdens 
deze veldtochten in Turkije buitgemaakt en overdrukt 
zouden zijn. Hoogstwaarschijnlijk zijn de bedoelde ze
gels die, welke Michel noemt biJ de Griekse bezetting 
van Rodosto in 1919 (Türkische Marken mit dreizeili
gem griechischen Aufdruck), die echter gebleken zijn 
maakwerk te zijn. 

NEDERLANDS-INDIE. 
Vraag nr 15: Wat betekenen de twee strepen op het 

Nederlandsch-Indische zegel no 50c? 
Antwoord: Tot het overdrukken van dit 15 cents-ze-

gel met twee horizontale zwarte strepen werd besloten 
teneinde het gemakkelijker te kunnen onderscheiden 
van het 50 cents-zegel van dezelfde serie, waarvan de 
kleur vooral bij lamplicht die van het 15 cents-zegel 
zeer nabij komt. Aanvankelijk werd deze opdruk al
leen toegestaan voor de zegels met „dienst"-„Java"-
en „Buiten bezif-opdruk, later, achteraf, ook voor de 
overigens onoverdrukte zegels. Vergelijk hierover het 
besluit van de Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-
Indië van 18 Februari 1907, no 1, en de beschikking van 
de Hoofd-Inspecteur van de Post- en Telegraafdienst 
in Nederlandsch-Indië van 5 Mei 1908, eire. no 87, beide 
opgenomen in deel I van het Handboek der Postwaar-
den van Nederlandsch-Indië, uitgegeven door de Neder-
landsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, en het 
besluit van de Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-
Indië van 18 December 1908, no 6. 

NEDERLANDSCHE GOUDKUST. 
Vraag nr 16: Waarom zijn er nooit postzegels uit

gegeven voor de Nederlandse bezittingen op de kust 
van West-Afrika, die toch tot 1872 in Nederlandse 
handen waren? 

Antwoord: De Nederlandse bezittingen op de Goud-
kust met St. George d'Elmina als hoofdstad behoorden 
eertijds tot die van de Westindische Compagnie en 
gingen in 1791 aan de staat over. Omtrent haar post-

geschiedenis tasten wtj nog steeds in het duister. In 
het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van April 
1933 is een artikel van A. M. Benders opgenomen over 
dit gebied en wat er van zijn post bekend is, waarnaar 
de belangstellende lezer verwezen moge worden. Overi
gens wordt daarin echter geen antwoord op de nu ge
stelde vraag gegeven. 

Het antwoord op een vraag „waarom niet?" is steeds 
minder bevredigend te geven dan op een vraag „waar
om wèl?" Toch verkrijgt men enige houvast als men 
zich realiseert, dat tot uitgifte van postzegels voor de 
Nederlandse koloniën pas veel later besloten werd, dan 
tot uitgiften voor het moederland. De eerste zegels voor 
Nederlandsch-Indië verschenen in 1864, voor Curagao 
en Surinaftie in 1873. Op 25 Februari 1871 werd echter 
reeds een tractaat gesloten om de Nederlandse bezit
tingen op de Goudkust over te dragen aan Groot-Brit-
tannië. Daar het postverkeer van en naar deze neder
zettingen uiterst schaars was, evenals het gehele han
delsverkeer na de afschaffing van de slavenhandel, ligt 
het voor dg hand aan te nemen, dat de reorganisatie 
van het postverkeer, die elders tot het invoeren van 
postzegels leidde, hier nimmer in overweging geno
men is. 

Ten slotte moge nog aangetekend worden, dat men 
zelfs de status van deze nederzetting niet duidelijk wist 
te bepalen. In 1864 schreef de minister Fransen van de 
Putte aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal hier
over: „Het kan betwijfeld worden, of de Nederlandsche 
vestiging ter Kuste van Guinea eene kolonie of territo
riale bezitting in eigenlijken zin zij. Niettemin erkent 
de ondergeteekende, dat, zoolang ook voor haar geen 
regerings-reglement bij de wet is vastgesteld, aan art. 
59 der Grondwet niet volledig zal voldaan zijn", en 
voorts: -„Een aanvankelijk onderzoek heeft hem echter 
overtuigd dat de moeilijkheden, aan de uitvoering ver
bonden, geene bepaalde toezeggingen hieromtrent voor 
het oogenblik veroorloven". Op 10 Mei 1865 voegde de 
minister daar nog mondeling aan toe: „Wat een regle
ment voor de Kust van Guinea betreft, het is geene 
gemakkelijke taak zulk een reglement te ontwerpen, 
daar het eigenlijk onzeker is op welke wijze wiJ daar 
territoir bezitten" (zie mr dr H. W. C. Bordewijk: Han
delingen over de Reglementen op het beleid der Re
gering in de koloniën Suriname en Curagao, 1914, blz. 
803-804, 806, 817, 824, 827). 

Het is duidelijk dat, wanneer men zo weinig dui
delijk het beeld van de politieke status voor ogen 
he.eft en bovendien reeds denkt aan het overdragen van 
de nederzettingen aan Groot-Brittannië (de overdracht 
vond plaats op 6 April 1872), het uitgeven van post
zegels voor. dit gebied eenvoudig niet aan de orde is 
gekomen. 

IETS NADERS OMTRENT 
de 6 postzegels op 9 Juli 1953 in Frankrijk uitgegeven 
met afbeeldingen van beroemde personen (zie rubriek 
Nieuwe Uitgiften). 

SAINT BERNARD werd in 1091 op het kasteel van 
Fontaines, dicht bij Dyon, geboren. Hij werd monnik 
te Citeaux en stichter van de abdij van Clervaux, 
waarvan de strenge regels zich ook uitstrekten over 
alle stichtingen van de Cistijner-orde. Hü is een der 
grootste figuren van de middeleeuwse kerk: beschou
wend, theologisch, man van de daad, bestrijder der 
ketterij, en de hervorming en eenheid der kerk ver
zekerende, hij predikte de 2e kruistocht en bleef tot 
aan zijn dood de beluisterde raadgever en de vrees 
van het episcopaat en zelfs van het pausdom. Hij over
leed in 1153. 
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OLIVIER DE SERRES werd in 1539 te Villeneuve-
de-Berg geboren. Hij was een kleine landbezitter te 
Vivarais. Met zijn werk „Theatre d'agriculture et 
mesnage des champs" werd hij de stichter van de 
moderne landbouwwetenschap. Hij heeft nieuwe en 
vruchtbaarder methoden aanbevolen voor de exploi
tatie der gronden, de invoering en uitbreiding van 
verbouwing van planten bevorderd welke nog weinig 
bekend waren, zoals hop, mais, rijst, en hij heeft zo
doende het economisch herstel en de „terugkeer naar 
het land" gesteund welke door Sully was aangemoe
digd. Hij stierf in het jaar 1619. 

RAMEAU. Deze werd in 1683 geboren als zoon van 
de organist van de St. Benigne kathedraal te Dyon. 
Door zijn werken op muzikaal gebied heeft hij de 
klassieke Franse school vervolmaakt en het optreden 
van een nieuwe kunst bevorderd. Als strijdvaardig 
theoreticus publiceerde hij zijn „Traite de l'harmonie" 
en als vruchtbaar componist heeft hij een werk voor 
clavecimbel nagelaten, dat op één lijn staat met dat 
van Couperin. Vooral zijn opera's zoals Castor en 
Pollux, Dardanus, Les Indes Galantes, welke de tra
ditie van LuUi vervolgen, verrijkten deze en maakten 
ze handelbaarder. Hij stierf in 1764. 

MONGE (Gaspard) werd in 1746 te Beaune geboren. 
Hij studeerde aan de school welke behoorde bij het 
college voor ingenieurs te Mézières, waar hij voor de 
constructie van fortificaties een meetkundige methode 
uitvond welke veel eenvoudiger en sneller was dan 
voorheen. Dit is de oorsprong van de „beschrijvende 
meetkunde". Als lid van de Academie van Weten
schappen werd hij één der stichters van de Poly
technische School en een van de grootste mathematici 
van de 18e eeuw. Hij overleed in 1818. 

MICHELET (Jules) werd in 1798 te Parijs geboren. 
Hij is als schrijver en als professor beroemd vanwege 
zijn veldtochten ten gunste van de liberale ideeën, en 
vooral als de grootste historicus van de „eeuw der 
historie". Door zijn bijzondere studie van de docu
menten slaagde hij er in, dank zij zijn hartstochtelijk 
temperament, om in zijn werk vaak gedeeltelijk, maar 
altijd aantrekkelijk, de weder-erkenning van de groot
heid van het verleden op te wekken, welke hij als het 
doel van alle historische onderzoekingen beschouwde. 
Hij stierf in 1874. 

LYAUTEY (Louis Hubert Gonzalve) zag in 1854 het 
levenslicht te Nancy. Na zijn opleiding tot officier te 
St. Cyr trok hij als jong luitenant de aandacht door 
zijn boek „Du róle social de l'officier". Eerst in 1894 
vond hij zijn feitelijke bestemming. Hij diende achter
eenvolgens in Indo-China, in Madagascar (onder Gal-
lieni) en experimenteerde vervolgens in Marokko met 
zijn originele en persoonlijke inzichten. Als resident-
generaal van Frankrijk is hij bijna zonder onder
breking van 1912 tot 1925 de ware schepper van het 
moderne Marokko geworden en hoofd van een gehele 
ril administrateurs die zijn voorbeeld trouw bleef. 
In 1920 werd hij maarschalk en in 1925 nam hij ont
slag uit de dienst. Hij stierf in 1934 te Thorey. 

. . . .de Nieuwe Hebriden en de aangekondigde post
zegels 100 jaar Frans bezit. 

Op 4 September 1774 werd deze eilandengroep door 
Cook ontdekt. Dit gebied ligt in Oceanië met een 
oppervlakte van omstreeks 20.000 km^, en telt meer 
dan 60.000 "inwoners. 

De admiraal Joseph Antoine Bruni d'Entrecasteaux 
(1739-1793) zette in 1793 hier opnieuw voet aan wal 
en verbleef er van 17 April tot 9 Mei. Drie maanden 
later overleed hij op zee, dicht bij Java, tengevolge 
van scheurbuik. d'Entrecasteaux was daar terecht 
gekomen met zijn twee schepen de „Recherche" en de 
„Espérance" op zoek naar La Pérouse. Deze laatste 

(1741-1788) was door Lodewijk XVI met twee schepen, 
de „Boussole" en de „Astrolabe" uitgezonden op een 
ontdekkingsreis. d'Entrecasteaux landde op dezelfde 
plaats als Cook in de haven van Balade. 

Het was Dumont d'Urville (1790-1842) die het werk 
van d'Entrecasteaux voortzette, eveneens op zoek naar 
La Pérouse, daarbij gesteund door de waarnemingen 
van zijn voorganger. Hij bracht het rif van de noord-
kust in kaart. Het gelukte hem de overblijfselen van 
de schepen van La Pérouse te vinden in 1828 en deze 
naar Frankrijk te brengen, waar zij in een museum 
zijn opgenomen. De Pérouse was door de inlanders 
van Vanikoro vermoord. d'UrvilIe kwam te Versailles 
door een treinongeval om het leven. 

Op 19 December 1843 zetten missionarissen hun voet 
aan wal op Nieuw Caledonië, waarvan vader Douarre 
later bisschop werd. Hij stierf te Balade op 27 April 
1853, nog voor de annextatie van dit gebied door 
Frankrijk, maar toch al in de zekerheid verkerende, 
dat zulks zou geschieden. 

Niet afgebeeld op een postzegel vinden we de in 
1843 aldaar met het schip Bucéphale aangekomen De 
la Ferrière, hetgeen wellicht te danken is aan het feit, 
dat de door hem bewerkstelligde annexatie op protest 
van Engeland weer werd teniet gedaan en het schip 
de „Seine" de vlag moest terughalen. Op de thuisreis 
leed dit schip schipbreuk en het lot wilde dat de be
manning juist door een Engels schip werd gered. 

In 1851 was het Graaf d'Harcourt die met zijn schip 
de „Alcmène" te Balade aankwam, maar de kannibalen 
peuzelden de gehele bemanning, met uitzondering van 
de scheepsjongen, op. Vandaar wellicht dat ook deze 
zeeman niet op een postzegel werd vereeuwigd. 

Op 24 .September 1853, een datum welke beslissend 
zou worden in de geschiedenis van Nieuw Caledonië, 
wierp admiraal Febvrier Despointes het anker voor 
Balade uit en nam voorgoed bezit van dit gebied in 
naam van Frankrijk. Van missionarissen vernam hij 
dat de Engelse vlootvoogd Taylor aan de andere zijde 
van het gebied onderhandelde met het hoofd Vandegou 
over Engels protectoraat over het Pijnbomeneiland, 
dat ten zuiden van het hoofdeiland is gelegen. Des
pointes ging er heen en wist Vandegou van zijn voor
nemens af te houden en Taylor moest retireren. Deze 
keerde naar Sydney terug, waar hij zich een kogel 
door het hoofd joeg. 

Opmerkelijk is, dat op de postzegel van 13 f bij het 
portret van Febvrier Despointes op de achtergrond de 
stad en kust van Noumea zijn getekend. De kust 
werd eerst in 1854 ontdekt door kapitein Tardy de 
Montravel. H. R. 

Israël 
Voor de vele verzamelaars van de postwaarden van 

' dit nieuwe land zullen wij hier een en ander mede
delen waarin zij wellicht belang zullen stellen. 

Wij beginnen met eerst een overzicht te geven van 
de posttarieven voor de voornaamste soort van zen
dingen, zoals deze in de loop van het bestaan van deze 
staat waren en thans sedert 1 Juni jl., waarop zij 
opnieuw werden gewijzigd, zijn: 

drukwerk 
briefkaart 
brieven 

Mei 
'48 

3 pruta 
7 „ 

10 „ 

Sept. 
'48 

5 pr. 
10 „ 
15 „ 

Febr. 
•52 

10 pr. 
15 „ 
20 „ 

Apr. 
'52 

15 pr. 
20 „ 
30 „ 

Juni 
'52 

20 pr. 
30 „ 
45 „ 

aantekenen .15 „ 25 „ 40 „ 60 „ 80 „ 
expresse 40 40 „ 60 „ 90 „ 150 „ 

Ingaande 1 Juli jl. werd het tarief voor de lucht-
postbrieven verlaagd, met uitzondering voor brieven 

« 
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bestemd voor Europa. Op 5 Juli d.a.v. werden 3 nieuwe 
z.g. luchtpostbladen uitgegeven, resp. in de waarden 
55 pruta, donkerrood, bestemd voor Europa; 100 pruta, 
blauw, bestemd voor de U.S.A., Canada, Zuid-Afrika 
en enige andere landen; 120 pruta, donkergroen, be
stemd voor de overige landen. Deze nieuwe luchtpost-
bladen zijn in fotolithografie (rasterdiepdruk) gedrukt 
en wijken in Inschrift en opmaak iets van de vorige 
uitgifte af. 

Het op 3 Augustus jl. verschenen nieuwe gelegen-
heidszegel (de Maimonides-postzegel) werd als eerste 
gedrukt op de nieuwe pers, welke kortgeleden door de 
Minister van het Postwezen, Dr J. Burg, werd in
gewijd. Deze machine is in Engeland vervaardigd bij 
Messrs Chambon Ltd en maakt het mogelijk per 
seconde een volledig afgewerkt vel van 100 zegels af 
te leveren. Reeds zijn maatregelen getroffen om zowel 
de gewone als de bijzondere postzegel op deze machine 
te drukken, laatstgenoemde zegels zelfs in 3 kleuren 
in één. De druk geschiedt op een doorlopende rol (z.g. 
„rol zonder einde") papier, dat het watermerk ver
toont bestaande in het in het Hebreeuws gestelde 
woord „Israel", in meervoudige plaatsing. 

De laatste tijd werden vaak gehalveerde zegels als 
echt gebruikt voorgelegd en werd daar bij vermeld, 
dat deze zegels als zodanig waren gebruikt en officieel 
waren toegelaten wegens gebrek aan bepaalde waar
den van zegels op sommige postkantoren. Deze zegels 
zowel als het daaromtrent beweerde, komen, volgens 
officiële mededeling der Posterijen, uit dezelfde on
betrouwbare bron. De voorschriften der Posterijen in 
Israël laten het gebruik van gehalveerde zegels niet 
toe en er was ook nimmer, op welk postkantoor dan 
ook, een tekort aan bepaalde waarden van zegels, dat 
niet binnen 1 of 2 uur was opgeheven. 

Ook in Israël bestaat een Bond van Verenigingen 
van Postzegelverzamelaars, welke ieder jaar een al
gemene bijeenkomst houdt. Voorzitter daarvan is Dr 
M. Ophir, een vooraanstaand philatelist, terwijl de 
heer S. Shmulewitz, redacteur van de „Habulai Haivri" 
(Hebreeuwse Philatelist), als algemeen secretaris op
treedt. H. R. 

De munthep^orming in de 
Tsjechoslowaakse Republiek vanuit 

Philatelistisch oogpunt bezien 
door H. H. Engelhardt. 

Belangrijke gebeurtenissen laten, zoals bekend, ook 
in de albums der verzamelaars hun sporen achter. Voor
al de na-oorlogse tjjd met zün diverse munthervor-
mingen in verschillende landen vond zvjn weerspiege
ling in meestal zeer omvangrijke provisorische uitgif
ten. Uitzonderingen, zoals Bulgarije, bevestigen natuur
lijk de regel, waarbü ik dan denk aan de Duitse 
districts-stempels en de Poolse Groszy-opdrukken. Juist 
deze laatste voorbeelden met hun overvloed van onder
scheidene zegels verbittert de algemeen-verzamelaar en 
kunnen deze zegels slechts door weinig specialisten 
volledig bil elkaar gebracht worden. Hierom vreest 
iedere philatelist zodanige uitgiften wanneer in zün 
verzamelgebied een dergelijke munthervorming wordt 
doorgevoerd. 

Bij de tot nu toe zeer productieve uitgiftenpolitiek 
van de Tsjechoslowaakse Republiek zullen beslist ook 
de vele vrienden dezer zegels een dergelijke provisori
sche hoeveelheid zegels vermoed en verwacht hebben, 
toen op 30 Mei jl. de munthervorming, ingaande 1 Juni 
1953, werd afgekondigd. 

De eerste daarop binnenkomende brieffrankeringen 
werden daarom met nog grotere verrassing bekeken 

toen voorlopig op postzegelgebied niets veranderd bleek. 
Slechts de speciaal-verzamelaar van „tijdkenmerkende" 
stukken vindt natuurlijk een rijk arbeidsveld, dat hier 
verder besproken en aangevuld zal worden. 

In het tijdvak van 1 Juni tot 4 Juni 1953 volgde de 
feitelijke geldomwisseling die de pariteit van de Tsj. SI. 
kroon (Kcs) tot de Sovjetroebel in een verhouding van 
1,8 : 1 bracht, d.w.z. 1 roebel is gelijk aan 1,80 Kcs. 
Deze doorvoering geschiedde tegen de koers van 5 : 1 
voor de eerste 300 (oude) Kcs, welke 60 (nieuwe) Kcs 
opleverden, terwijl de verdere bedragen tegen de koers 
van 50 : 1 werden omgewisseld. 

Deze hervorming maakte gelijktijdig de volgende voor 
de Philatelisten van belang zijnde wijzigingen en ver
anderingen noodzakelijk. Alle tot dan geldende tarieven 
(lijst a) werden eveneens op basis 5 : 1 gewijzigd (lijst 
b). Toch waren vanaf 1 Juli 1953 nogmaals tarief wijzi
gingen te wachten. In de tijd van 1 tot 30 Juni 1953 
konden ook de nog in handen van het publiek zijnde 
postwaarden tegen de koers van 50 : 1 worden opge
bruikt (lijst c). Ingaande 1 Juli 1953 verschijnt dan een 
nieuwe lopende serie, zodat gemengde frankeringen van 
oude en nieuwe postwaarden niet mogelijk ziJn. Om de 
tariefsverhoudingen beter te kunnen verklaren, volgen 
hier de betreffende lijsten; 

g Het grote verbruik van oude 
W waarden door het zeker hoge 
I I I I I I I I getal voor de verrekening 

o" in o" o" o'o" o" o dUst c) veroorzaakte spoedig 
THr-icoTHcoinoorH gen volledig opgebruiken van 

de oude zegels, zodat reeds 
M medio Juni alleen nog baar-
S 5 : r - : s ; frankering door handschrift of 
0 o I o o waardestempel volgde. Deze 
<NcocDi?q_S_ Lto.iN frankering zou vanaf 4 Juni 
oo"o"ö"o'>-irto 1953 slechts op basis van het 

dan geldende tarief (lijst b) ge-
01 schieden, maar toch zijn aan 

j ^ : : : : ; : : Schrijver dezes brieven voor-
gelegd met waardestempels en 

'-"l L L L L L L tariefstoepassing overeenkom-
iHrHMTHMinoorH gjjg jjjgj. ĝ  wclke brieven op 

17 Juni 1953 waren verzonden 
en waarvan er hierbij een 

ol fcj wordt afgebeeld. 
. _ *" Het is wel niet nodig er op 

-M M"' jj *" te wijzen dat alle frankeringen 
.« ö o ^ a S uit de Junidagen 1953, in het 
ä ^ '^ ë S o bijzonder wanneer zij wel heel 
_̂  "3 "S J w <H 3 veel zegels dragen als franke-
3 'S 'S 3 -2 -g ^ ring, als „gehele stukken" be-
"O "O "̂  "̂  2 S waard dienen te worden, opdat 
M M W a i ä J J j g het weinige materiaal, dat door 
C ö c c c ' l g - ü ^^ bestaande uitvoerverboden 
. S . 2 ^ « r t , £ g ^ g in de Tsj. SI. republiek over de 
S S S g g g o B * landsgrenzen komt, niet in het 
« g g S .-S .-a "S -g afweekbad terecht komt. 
.^ .^ .S 3 3 3 nl :3 
. Q Ä . Q Ä J 3 J 3 CS ^ 

* S 

Buitenlandse lutlicpoitbiief van 5 g i . 
Portotarief 1,20 Kcs. 
Frankeerstempe! van 17.6.53 toont nog het posttarief 50 : I , dus 
60,— Kcs. (oud). 

Naschrift. . 
Voor 30 Mei en 1 Juni 1953 lagen volgens de voor

lopige mededelingen van de philatelistische dienst der 

' 
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posterijen enkele nieuwe uitgiften in het voornemen, en 
wel 30 Mei de waarden 1,50 Kcs en 4 Kcs, „Praags voor
j aa r " en 1 Juni de waarden 2 Kcs en 3 Kcs, „Internat io
nale Kinderdag". Beide uitgiften kwamen echter door 
de munthervorming niet tot stand zoals het plan be
stond. 

De serie voor de internationale muziekfeesten te 
P r aag 1953, „Praags voor jaar" genoemd, k w a m met 
een ver t raging van 3 weken op 19 Juni jl. uit m e t andere 
waarden van de eerste nieuwe postzegels. De waarden 
van deze bijzondere uitgifte waren nu 0,75 Kcs (Josef 
Slavik) en 1,60 Kcs (Leo Janacek) . De uitgifte voor de 
internationale kinderdag zal voorlopig niet verschijnen. 
De voor de 10e Juli 1953 voorgenomen serie „Lichaams-
kul tuur" zal eerst eind September in uitgifte komen. 
De beide bijzondere zegels „Verkeerswezen", welke op 
8 Augustus 1953 verschijnen, waarvan de waarden 1,50 
Kcs en 5 Kcs in de bedoeling lagen, zien hun waarden 
gewijzigd in 0,30 Kcs en 1 Kcs. De dag van uitgifte 
blijft gehandhaafd. 

Op 19 Juni 1953 verschenen ook de eerste nieuwe post
zegels met het tot nu toe gebruikelijke portret van pre
sident Gottwald (overleden) en wel de waarden 15 h 
(groen), 20 h (bruin) , 1 Kcs (violet) en 3 Kcs (grijs). 
Als nieuw motief verscheen het portret van president 
A. Zapotocky in ras terdiepdruk en in de waarden 30 h 
(blauw) en 60 h ( rood) ; 2 verdere waarden, de 75 h 
en 2 Kcs in gelijke uitvoering zullen begin Augustus 
verschijnen. 

Nadat oorspronkelijk de Ie Juli 1953 als termijn voor 
de nieuwe postzegels en tegelijkertijd als afsluiting voor 
he t gebruik van oude zegels was gesteld, dient t hans 
echter de 19e Jun i 1953 als de zgn. s teekdag voor de 
50-voudige post tar ieven te virorden beschouwd. 

^ INGEZONDEN STUKKEN ie 
De Montserrat-serie van Spanje. 

Wanneer een serie zegels van een land met twee ver
schillende tandingen of wate rmerken is uitgegeven, 
kunnen verzamelaars van de zegels van dat land hier
tegenover drieërlei s tandpunt innemen. 

1. Een verzamelaar k a n zich tot taak hebben ge
steld, zoveel mogelijk alle verschillende zegels van dat 
land bijeen te brengen en dus verlangen de serie in 
h a a r geheel met de ene tanding of het ene wa te rmerk 
t e bemachtigen en in h a a r geheel met de andere. 

2. Een verzamelaar kan zich (bij voorbeeld om 
financiële redenen) willen beperken tot het bijeen
brengen van de zegels dier serie in één bepaalde t an 
ding of met één bepaald watermerk . Zo zal hij b.v. van 
Bri ts Oost Afrika, ófwel de serie 92/107 met enkelvoudig 
watermerk , ofwel de serie 108/123 met meervoudig 
wate rmerk kiezen. Als regel zal dan de keuze vallen 
op de serie, welke als geheel genomen de goedkoopste is. 

3. Een verzamelaar kan het niet schelen, of de door 
hem bijeen gebrachte zegels van gelijke tanding zijn 
of een gelijk wa te rmerk hebben, dan wel of ze in dit 
opzicht verschillen. Hij neemt dus kris-kras dooreen de 
zegels van de beide typen en stelt aldus zijn „serie" 
samen. Ik neem aan, dat niet gemakzucht, maa r finan
ciële noodzaak hem hiertoe brengen. 

Elk dezer drie s tandpunten kan ik respecteren, zoals 
ik t rouwens elk s tandpunt op het gebied van verzamelen 
respecteer, waaraan een principe en een systeem ten 
grondslag ligt, m i t s dit consequent wordt doorgevoerd. 

Handelaren en veilinghouders stellen echter biJ he t 
aanbieden van de Montserrat-serie van Spanje (Yvert 
no's 473/485) de verzamelaars van de eerste twee cate
gorieën regelmatig teleur. Vooreerst geven zij zich als 
regel niet eens de moeite, om in hun veilingcatalogus 
de tanding der zegels te vermelden. Vervolgens heb ik 
n immer iets anders aangeboden gezien dan een mengsel 
van de beide seriën: sommige zegels getand 11, sommige 
getand 14. Hiermee stoten de verkopers dan de ver
zamelaars van de eerste twee categorieën van zich af, 
want deze wensen zo'n mengsel niet. En degenen, die 
zich de weelde kunnen permit teren tot een van deze 
categorieën te behoren, ziJn juist als regel de meest 
koopkrachtige gegadigden. Bovendien is het zonder 
meer duidelijk, dat een homogeen samengestelde serie 
relatief meer opbrengt dan een heterogeen samen
gestelde. 

Het is dus zowel in het belang van de kopers-verza
melaars der eerste twee categoriën, als in het belang 
van de verkopers, die hierdoor een breder kr ing van 
gegadigden bestrijken, en bovendien een relatief-hogere 
opbrengst kunnen maken, om te t rachten homogeen 
samengestelde Montserrat-series aan t e bieden. 

Nu zullen de verkopers mij tegenwerpen: m a a r die 
zegels krijgen we steeds in handen in de hier becriti-
seerde samenstelling: de beide tandingen kris-kras 
dooreen en wel steeds elk zegel in de goedkoopste der 
beide tandingen. 

Ik antwoord hierop als volgt: Laa t iedere verkoper 
telkens wanneer hij een exemplaar in de duurs te der 
beide tandingen tegenkomt, t rachten dit te verwerven 
en zorgen, dit te bewaren. Dan vormt hij zodoende 
langzamerhand complete series in de beide tandingen. 
Om concreet te zijn: laat hij t rachten de vinger te 
leggen op de No's 478, 481 en 483 in de tanding 11. 
Krijgt hij dan de ,,kris-kras serie" in handen, dan ver
vangt hij deze zegels, welke hierin voorkomen met de 
tanding 14, door de vooraf gereserveerde nummers met 
de tanding 11, en hij heeft een complete serie met 
tanding 11 aan te bieden, die hem zóveel meer opleve
ren zal dan de „kris-kras-serie", dat hij bedoelde 
nummert jes in tanding 14 gratis heeft. 

Een complete serie in tanding 14 zal moeilijker te 
formeren zijn. Toch is dit niet onmogelijk. Immers , de 
duurste zegels in deze tanding zijn niet tegen onbereik
b a a r hoge bedragen genoteerd. En een complete serie 
in deze veel moeilijker tanding zal ongetwijfeld een 
goede prijs doen, vooral omdat verzamelaars deze serie 
vrijwel nooit aldus compleet hebben kunnen bemach
tigen. 

Het belang van de verzamelaars-kopers en de hande
laren-verkopers gaat hier hand in hand. Het ware te 
wensen, dat deze laatsten de hier aangegeven weg in
sloegen. In elk geval behoren zij te beginnen met bij 
hun aanbiedingen nauwkeur ig de tanding der zegels te 
vermelden, opdat de verzamelaars der eerste twee cate
gorieën weten, w a a r ze aan toe zijn. J. P . CROIN. 

Naschrift. 

Hoewel de inzender boven zijn stuk alleen de Spaanse 
Montserrat-serie noemt, komt het door hem besproken 
euvel vrijwel bij iedere aanbieding voor van series ze
gels, welke in meer dan één tanding zijn verschenen. 
De in het bovenstaande stuk gegeven raadgevingen zijn 
dan ook veel verder uit te s trekken dan alleen tot ge
noemde serie, iets wat o.i. ook wel uit de inhoud van 
het stuk blijkt. Terecht wordt op de geconstateerde 
feiten de aandach t gevestigd, m a a r de vraag is of b.v. 
de handelaren wel over voldoende mater iaa l beschik
ken om de beoogde splitsingen door te voeren zonder 
zgn. „gebroken series" te moeten aanbieden. Dit l aa t s te 
zou voor hen vaak zeer nadelig kunnen zijn. H.Red. 
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r 
Frankeer 

Phiiatelistisch 

Onze uitgebreide AUGUSTUS-aanbieding is verschenen. Vraagt 
gratis toezending van deze lijst. 

Wij vragen te koop-
Verzamelingen, partijen en betere losse regels 

Ook houden wij geregeld VEILINGEN. Renteloos vooi sthot 
wordt eventl. verstrekt. Voor onze Najaars-veiling kunnen wij 
nog goed materiaal gebruiken. Wij zijn bereid U thuis te be
zoeken. Vraagt ons advies. 

riNE OE BUHR 

AM STEROAM 

POSTZEGELHANDEL 
MEVR. TINE DE BUHR 
N.Z. Voorburgwal 347 - AMSTERDAM 
Tel. 33324, ni 6 uur 38340. - Giro 566731 

P I E T E R S PO!STZE€}i:i.lIA]VI>S:i. 
Van Welderenstraat 27 - Nymegen - Tel. 24569 
Alle philatelistische benodigdheden. De zaak voor 
de Oost- en Zuid-Nederlandse verzamelaar. 
V E I L E N Als U uw bezit wilt la ten veilen, 

geven wfl U gaarne grat is advies. 

De YVERT-CATALOGUS 1954 
verschijnt ca half September 

FRANKRIJK & KOL Deel I ƒ 3,— 
EUROPA Deel II 11,— 
OVERZEE Deel III , 14,30 
Ieder deel apart leverbaar! 3 delen geheel compleet ƒ 28,30 
BESTELT TIJDIG ter vooikoming van telcurstellingi 
Voor toezending PORTO EXTRA. 

WIJ hebben voorradig 
ZEER GROTE COLLECTIE VLILGBRILVEN, wo . zcei \ed 
ZEPPELINPOST' 
LUCHTPOSrVERZAMELA\RS, PROFITEERT HIERVAN! 

Postzegelhandel A. JAASMA 
Kapelstraat 31 — Büssum — Telefoon 5835 — Giro 480272. 

t^ol van. overzee over OHÓ kwcditeitódrukwerlz 

Zó uerd er geschreven over de 
uitvoering van een door ons ver
vaardigd Gedenkboek voor de 
Landswatervoorzieningsdienst in 
de Nederlandse Antillen. Is dit 
voor U geen aanleiding, ons ook 
Uw drukwerk te laten verzorgen 

9 

„Telkenmale als ik liet door U verzorgde boek doorblader, 
springt de keurige afwerking, het mooie drukwerk met de foto's naar 
voren en prijs ik mij gelukkig, dat ik Uw firma als leverancier heb gekozen". 

„Mede namens de Landsregering van de Nederlandse Antillen 
wil ik de Directie van Planeta en alle medewerkers van het Gedenk
boek nogmaals mijn oprechte dank betuigen voor de keurige en vak
kundige afwerking en aflevering." 

(Uit een brief van het hoofd van de 
Landswatervoorzieningsdienst in de Nederlandse Anlillen) 

"werd er een gedenkboek uitgegeven, dat zeker representatief 
genoemd mag worden. De typografische verzorging is in één woord af 
te noemen." 

(Dagblad „Amigoe di Curaijao") 

VERENIGDE DRUKKERIJEN „PLANETA" 
HAARLEM - BAKENESSERGRACHT 69-73 - TELEFOON 15280 (3 LIJNEN) 



Alvorens massagoed van Nederland en 
Koloniën en kilowaar van Nederland te 
verkopen, raadpleegt U mü, ik ben altvjd 
koper tegen de allerhoogste prezen. Ook 
series Nederland en Koloniën gezocht in 
grote kwantums, b.v. alle Kind-series, Zee
helden, Volksdienst enz. 
S.v.p. geen aanbiedingen van partijen met 
een handelswaarde van minder dan ƒ 25,00. 
Ik geef geen inkoopslijsten uit, maar Uw 
aanbiedingen worden omgaand behandeld. 
Ook massagoed van buitenland, zelfs de 
goedkoopste soorten tot de allergrootste 
hoeveelheden welkom. 

A.J. »E H ÎT 
A l b r e c b t I X i r e r s t r . 4 , Amsterdani^Z. - T e l e ! . 7 1 3 4 8 9 

Inkoop tegen hoge prijxen l 

L 

A. Kilo's Nederland 
B. Massa waar; vooral ook de goedkoopste 

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

M. J. A. VAIV DER H A A G E N 
Van Lennepweg 67 — Den Haag — Tel. 550454 

1 

J 

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. 

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

• 

• ALLK 
lOVo -( 
mij ee 

Richt uw 
Spuistraat 

Watersnood Ned.-Ant 

„ 1948 voor het kind 
1949 Oiedo 

Curasao vHegp. 1942 compl 
Suriname Brandkast 

,, vliegp. opdr. no. 24-26 , 
,, vliegp. opdr. Rode kr. 2 s 
„ Lepra bestrijding 4 zegels . 
„ K.L.M.vlucht Paramaribo . 

> ONGEBR. ZONDER PLAKKER. 
/an de aankoopsom betaal ik aan een 
n verzameling bemiddelt, in contant ge 
brieven aan J A C . E N G Ë L K A M P 
301 - Amsterdam - Tel. 30998 -

tegels 

ieder 
ld. 

Giro 

ƒ 0,80 
„ 1.« 
„ 0,85 
,. 3.50 
>, 1 , -
.. 3,— 
., 2,50 
» 42,— 
.. 3,— 
., 1,10 
>, 4,25 
„ 3,85 
,. 21.— 
„ 1,25 
.. 3,25 
„ 1,— 

uit, die 

312696 1 

Voor overname of licentie aangeboden het Ned. 
Octrooi no. 63.192, verleend 16 April 1949 voor: 

YERZAMELINRICHTING YOOR POSTZEGELS 
Brieven onder nr P 048, Uitg. Planeta, Haarlem. 

POSTZEGELHANDEL 
R. POSTEMA 
Heerengracht 227, Amsterdam. Tel. 49749 

Onze e.V. VEILING vindt plaats op 

5 en 12 September a.s. 
Deze veiling bevat o.a. een zeer belang
rijke afdeling Nederland en Overz. Ge
biedsdelen gespecialiseerd, Europa enz., 
alsmede een zeer interessante Elfdeling 
collecties en restanten. 

Caialogus 
wordt op aanvraag 
gratis toegexonden f 

Voor onze Octoberveiling zien 
wij inzendingen van p r i m a 
materiaal gaarne vóór 15 Oc
tober tegemoet. 

Cliliia 
Speciaalverzamelaar vraagt zichtzending 
(zowel van verzamelaars als van handela
ren) van betere zegels van oud- en modern-
China, ook van de volksrepubliek. Alles 
uitsluitend ongebruikt. Eventueel ook een 
gehele collectie, echter geen pakketten. 

Br. onder nr P 047, Uitg. Planeta, Haarlem. 

iiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiniiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiHitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiifiiiiiiiiinmiii iiiiiiiii 

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

Te koop aangeboden; NEDER
LAND EN O.G., gest. en ongest. 
in prima staat cat. 1953 ƒ 2580,-, 
verkoopprijs ƒ 1150,-, verz. d.g.w. 
met 8000 ex. ƒ 1000,-, w.o. zeer 
vele zeldzame exemplaren, zeer 
geschikt voor geldbelegging, op 
aanvraag te zien. Brieven onder 
No. P 049, Uitg. Planeta. 

ONCES 
DUBBELEN DER DOMINIONS. 
Heb veel van deze dubbelen en van 
Engeland en wilde die gaarne rui
len. Verzamel hele wereld. Mr E. 
L. van Emden, Trompstr. 75, Den 
Haag. Tel. 331615. 

KILOWAAR te koop gevraagd. 
Ned. of andere landen. Ook klei
nere partijen (5 of 10 kg) welkom. 
ƒ 1,75 p. kg. Door jarenlang 
T.B.-patIënt. Br. M. E. van Dyk, 
San. Heizicht, Utr.weg 266, 
Amersfoort. 

iiiiMiiiHiiniiiuiiiiiiiiMiuiHitniiinHiiiuiiiHiiiiiiiiiiNiiiiiKiininiiniiumiHiuirniniiiiiiiiiuiiniiiiiMmritiiiuiiMiiiiiiintmriiiiin 
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DENEDERLANDSCHE 
POSTZEGELYEILING 

Hoofdkantoor: Rokin 58 
AmsterdamC. Tel. 3026 I 

Regelmatig grote 
openbare veilingen 
Voor onze 

a.s. zeer belangrijke Veiling 
die van 23 t/m 26 September a.s. ge

houden wordt, kunnen alleen nog betere 
stukken, verzamelingen etc. worden toe

gevoegd. 

AI 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. 

VERGEET U NIET! 
Op DONDERDAG 27 AUGUSTUS a.s., 

's middags half twee, veilt 

Roel/ 
LJoeKema 

In „Parkhotel", Molenstraat 53 te 'sGravenhage 

De 41e Veiling bevat o.a. 

Nederland en O.G. 

met typen en tandingen 

de hoogst zeldzame PORTZEGELS 
NEDERLAND 1881 P/z et. T . l en I I I get. I IV2: 12 

SURINAME 1886 10 ct. T. II enz. 

E U R O P A — O V E R Z E E 
met vele betere series, enz., enz. 

2m 

GRATIS 
veilingcatalogus 
aan te vragen bij 

oekema 
Telefoon 110319  ' s G r a v e n h a g e  Postbus 45 
Prinsestraat S860, hoek Juffrouv/ Idastraat 
Inzendingen voor de NAJAARSVEILING zien wij gaarne tege
moet. Schrijft oJ belt U (K 1700110319). Wij komen gaarne naar 
U toe ter nadere bespreking. 

Te koop gevraagd: 
Verzamellngeo i Post
Partyen > zegels 
Betere lossp 

SPECIAAL INTERESSE VOOR 
OUDE ZEGELS VAN DE 

GEHELE WERELD. 

AANBIEDING. 
Nederland. 

1864 15 c. oranje 
1898 Kroningsgulden 
1899 2'/« Gld. 
1923 Jub. 1 Gld 
1931 G. Glazen 
1933 Kind 
1933 Zeeman 

Indië. 
1922 Jaarbeurs B 
1932 L. des Heils 
1933 A.M.V.J. 
1936 L. des Heils 

(x) ■= ongebr. (o) 

(o) ƒ 13,50 
(o) 
(x) 
W 
(o) 
(o) 
(o) 

( ' t) 
('t) 
( ï ) 
W 

4,75 
9,50 
2,— 
2,10 
1,70 
2,10 

„ 22,50 
„ 2,65 
„ 3,25 
„ 2,90 
gebr. 

ALBUMS. 
Nederland en O.G. 

Bondsalbum K II ƒ 7,50 
„Holland" album „12,50 
AIsv. bmnenschroeven „ 13,50 

„DAVO" album ,22,50 
Groot insteekboek 

26 X 32 cm. 10 bladen 
ieder blad aan 1 zijde 
12 stroken »., 
Alsv. 2-zijdig 12 str. 

Insteekboekjes ƒ 0,50[ 
ƒ 1,50; ƒ 2,—i 
f 3,60; f 6,75. 

8,50 
9,75 

ƒ 0,95; 
ƒ 3,35: 

Zendt mij Uw Mancolijst 
Nederland en O.G. 

HAGA's 
POSTZEGELHANDEL 

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

FA. L* B O O M S M A 6 Z O O N 
Nassaukade 118-119 - Tel. 82521 en 85421 - Amsterdam 

MAKELAARS EN BOUWKUNDIGEN 
ADMINISTRATIE EN ONDERHOUD VAN 

HUIZEN — EXPERTS 

1 n r K D E R L A J W D (Prima, gebruikt) 1 
265/66 ƒ 0,75 
267/68 0,60 
269 0,10 
270/73 2,25 
274/77 1,— 
278 0,45 

279/82 ƒ 0,75 
283/86 0,65 
287/88 0,60 
289/92 0,75 
293/95 0,20 
296/99 0,45 

300/04 ƒ 0,60 
305/09 0,70 
310/12 0,20 
313/17 0,55 
318/22 0,55 
323/24 0,40 

1 Betaling m. bestell, of onder remb. Orders beneden ƒ 5,— 
1 porti extra. Te koop gevr. Series Nederl, & O.G. aanbiedingen 
1 m. prijs worden p.o. beantwoord. Yvert-Cat. 1954. Frankrijk 6c 
1 Kol. ƒ 3,—. Europa zonder Fr. ƒ 11,—. Overzee zonder Fr, 

Kol. ƒ 14,30 plus porti. 
IVederl. Postzegelhandel A. M. IN. v. d. Biroeke 

1 N.Z. Voorburgwal 316 - AMSTERDAM-C. - Postgiro 165298 | 

KILO'S TE KOOP GEVRAAGD 
uitgezocht en onuitgezocht 

è f 1,75 PER K I L O 

Bundelwaar van Nederland en O.G. 
Bieding na opgave van hoeveelheid en soort 

J. J. ANGEL - AMSTERDAM 
3e Egelantiersdw.str. 7 - Postbus 883 - Tel. 31602 

Te koop gevraagd : 

Verzamelingen, partijen massawaar 
KILOWAAR in grote kwantums. 

en 

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


