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1 ] . C NORENBURG 

1 Telefoon K 3438 No 8640 

1 E. J. V. d. FLIER 
Adminiatrateur 1 Mii. Dordrechtstraat S, Dordrecht 

1 Tel. 6606, Poitrekenins 34490O 
ten name v. h. Ned. MaandbL v. Pliil. 

1 UITGEVERIJ PLANETA 
Advertentiea t Bakeneaaergraclit 6973, Haarlem 

1 Telefoon IS280 (3 lijnen) 
Pmtiiro 335641 

Postzegelhandel 

„FAVORIET" 
TH. HEKKER 

Zomerzorgerlaan 15  Bloemendaal 
Tel. K 250025478  Giro 55 38 01 

Speciale Catalogus 1954  Prijs f 2,50 
Franco thuis f 2,60 

Yvert 1954 f 28,30  Zichtzendingen 

Alvorens massagoed van Nederland en 
Koloniën en kilowaar van Nederland te 
verlcopen, raadpleegt U mö, il< ben altijd 
koper tegen de allerhoogste prtjzen. Ook 
series Nederland en Kolonien gezocht in 
grote kwantums, b.v. alle Kindseries, Zee
helden, Volksdienst enz. 
S.v.p. geen aanbiedingen van partijen met 
een handelswaarde van minder dan ƒ 25,00. 
Ik geef geen inkoopslUsten uit, maar Uw 
aanbiedingen worden omgaand behandeld. 
Ook massagoed van buitenland, zelfs de 
goedkoopste soorten tot de allergrootste 
hoeveelheden welkom. 

A. J. »i: 1¥IT 
Albrerht Dttrerstr. 4. Amsterdain-X. • Tel<-i. 713489 

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

B Ü S S U M 
Giro 451627 

ZM€HTZEJVOMJ¥GEJV 
het nieuwe seizoen weer vele Wij hebben voor 

boekjes gereed. 
Ned. O.G. - België - Frankrijk - Duitsland - Luxemburg 
Engeland • Malta - Gibraltar - Levant - Ierland - Liechten
stein - Oostzee Staten - Scandinavië - Griekenland - Belg. 
Congo - U.S.A. - Eng. Koloniën enz. enz. 

Speciaal aangeboden: 
België 322 a 

325 
326/332 
308/314 
342/349 
342/350 
410 
478 
289 
290 
Journ. 1/18 

„ 19/36 
Bulgarije Luchtp. 12/14 
Duitsland 46a 

513/521 
547/556 
Luchtp. 35/37 

Frankrijk 262 
Gibraltar 119/120 
Canada 219/224 
Costa Rica Lu. 209 
Duitsl. Levant 52/56 
Collectie Franse Koloniën pl.m. 6000 

ong. 
ong. 
ong. 
ong. 
ong. 
ong. 
ong. 
ong. 
ong. 
ong. 
ong. 
ong. 
ong. 
gebr. 
ong. 
ong. 
ong. 
ong. 
ong. 
ong. 
ong. 
ong. 

stuks versch. 

f 4 , -
, 5,— 
. 8,— 
, 540 
, 45,— 
, 90,— 
, 8,— 
, 1,50 
, 6,— 
. 7,50 
. 9,— 
, 8,— 
, 22,50 
, 37,50 
, 10,— 
. 4,— 
, 8,50 
, 10,— 
. 19,50 
, 7,50 
, 7,50 
, 10,— 

DAVO-ALBVMS 
Geheel linntn band met landwapens in originele kleuren, 
zeer royaal opgezet. 

Nederland &c Ov. Geb. Delen . . schroefband ƒ 22,50 
klemband „ 25,— 

Frankrijk schroefband ,, 20,— 
klemband „ 22,50 

Duitsland schroefband „ 20,— 
klemband „ 22,50 

Luxemburg schroefband ,, 15,— 
klemband „ 17,50 

Zwitserland schroefband ,, 20,— 
klemband „ 22,50 

Denemarken schroefband ,, 12,— 
klemband „ 14,50 

Finland schroefband ,, 12,— 
klemband „ 14,50 

B:j iedere handelaar verkrijgbaarl 

U I T G E V E R I J D A V O 
NIEUWSTRAAT 78, DEVENTLR 
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t^e 99Miuss£sehe** uiiffifien van JFiniand 
18911917 
xu:7x x : / x 4 ^ ^ ^ j . j ^ Dekker. 

Zoals u allen weet, is de nieuwe geschiedenis van 
Finland in sterke mate bepaald door de verhouding 
tot haar nabuur Rusland: van 1808 af maakte het een 
deel van het Russische Rijk uit, zulks met een wisse
lende mate van autonomie. Ook de postzegels geven 
uiteraard een getrouw beeld van deze worsteling. 

In 1860 werd de Finse Mark (gelijk aan % zilveren 
Roebel) ingevoerd en gelijkgesteld met de goudfranc. 
Dit komt pas in 1866 in de zegels tot uiting, die daarna 
in 1875 gewijzigd worden in het bekende wapentype 
met leeuw. 

De eerste aankondiging van de toenemende russi
ficatie is de serie van 1889, deze nog wel in het oude 
type, maar ook Russische Inschriften vertonend. Deze 
serie was algemeen geldig tot 14 Juli 1891 en daarna 
tot 14 Augustus 1900 voor alle post, behalve die naar 
Rusland, waarvoor de serie met de ringen verplicht 
werd gesteld, maar welke toch ook voor de overige 
post mocht worden gebruikt. Vanaf laatstgenoemde 
datum tot 14 Januari 1901 was de serie 1891 echter 
alleen nog maar in het binnenland geldig en moesten 
reeds van 15 Augustus 1900, zowel voor de post naar 
Rusland als die naar het buitenland, gewone, niet spe
ciaal gekenmerkte, Russische zegels worden gebruikt! 

Naar aanleiding van deze ingrijpende maatregel 
werd het bekende particuliere zwarte „rouwzegel" van 
1 Penni (dat zelfs vervalst voorkomt!) uitgegeven, 
maar begrijpelijkerwijs direct werd verboden! 

Na het ongeldig worden van de serie van 1889, die 
in 1894 in een nieuwe fijnere tanding 14 : 13 uitkwam, 
werden de bekende Russische typen met Finse munt
waarden uitgegeven tot 1917, toen de Finnen tegen de 
Russen in opstand kwamen en in December van dat 
jaar de onafhankelijkheid uitriepen. 

Tot zover de geschiedkundige inleiding. Nu de zegels. 
Op 14 Juli 1891 werd de bekende serie van Rusland 

met de ringen als herkenningsteken ingevoerd. Deze 
zegels werden in St. Petersburg door de Russische 
Staatsdrukkerij aangemaakt en tegen kostprijs aan de 
Finse Posterijen ter beschikking gesteld. De uitvoe
ring was als die der lopende Russische serie op hori
zontaal gestreept papier met golflijnen en grote let
ters. Er bestaat een foutdruk van de 3% Roebel in de 
kleuren geel en wit van de 7 Roebel. Deze foutdruk 
en de beide hoogste waarden 3V2 en 7 Roebel zijn ver
valst door Fournier. Hij beschikte hiertoe over de ori
ginele velranden van de Russische zegels, die, zoals 
bekend mag worden verondersteld, later ook op verti
caal gelijnd papier werden uitgegeven. Hierop heeft 

Fournier niet gelet, zodat een gedeelte van zijn ver
valsingen hierdoor gemakkelijk te herkennen is, daar 
de „Finse'' zegels NOOIT op verticaal gelijnd papier 
zijn uitgegeven! De kleuren wijken ook af, het duide
lijkst bij het zwart, dat bij de originele zegels werke
lijk diepzwart is en bij de vervalsingen veel grauwer. 

Voor de 20 en 50 Kopeken werden twee onderdruk
platen gebruikt; de oudste was voorzien van witte lij
nen ter grootte van de zegels, zodat deze lijnen veelal 
bij de tanding zijn terug te vinden; bij de tweede plaat 
werden deze lijnen weggelaten en loopt de onderdruk 
dus door! Beide typen komen ongeveer evenveel voor, 
zodat het niet moeilijk is deze bij uw verzameling in 
te lijven! Bij de 1 Roebel kan men nog onderscheid 
maken in grove en fijne tanding of wel kleine en grote 
gaten, daar de tandingmaat dezelfde is. 

De volgende serie van 1901, zit echter ingewikkelder 
in elkaar: Zij werd in Helsingfors gedrukt op normaal 
papier ZONDER WATERMERK. Alleen de velranden 
vertonen een watermerk, aangevende de ■waarde van 
het betreffende zegel (zie verder bij de 10 Mark). 

Voor deze emissie werden boekdrukplaten besteld bij 
de Firma Tilgman te Helsingfors en geleverd aan 
Finlands drukkerij voor waardepapieren, die van de 
eerstgeleverde plaat van 5 Penni ook een oplage aan
maakte. Het resultaat was echter te slecht, zodat deze 
platen werden afgekeurd en behoudens de bovenge
noemde 5 Penni ook niet in gebruik kwamen. Omdat 
de tijd drong werden nu door Tilgman provisorische 
stenen aangemaakt, waarvan in de drukkerij van deze 
zelfde firma de op krijtpapier bekende steendruk
oplagen (Yvert 49/53) werden getrokken. Voor de ver
schillen met de volgende BOEKdrukoplagen in het 
zelfde type moge ik in hoofdzaak naar de Yvert ver
wijzen, waarbij dan nog de volgende verduidelijkin
gen: 
1 = steendruk; II = boekdruk. 
2 Penni: I de bal van de 2 staat links van de er bo

venstaande Romeinse II. 
II de bal komt juist onder de eerste I van de 

bovenstaande Romeinse II. 
5 Penni: I de afstand tussen de beide kaderlijnen is 

zeer gering! 
II de afstand tussen de beide kaderlijnen is 

groter! 
P.S. De eerste provisorische boekdrukoplage is moei

lijk te onderscheiden van de steendruk. Hier kan 
men een zilveren dubbeltje gebruiken om het 
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onderscheid vast te stellen: wrijft men met de 
rand van het geldstuk over de voorzijde van het 
zegel, dan geeft het krijtpapier een grijsvlekje of 
streepje, terwijl het normale papier van de eerste 
boekdrukoplage niets te zien geeft. 

10 Penni: I de 10 is hoog en slank, de onderkant van 
de 1 is ten naastebij een horizontaal 
streepje. 

II de voet van de 1 is bijna driehoekig ter
wijl de cijfers ook een plompere indruk 
maken. 

III 2e boekdrukplaat: de pijlspitsen zijn 
steeds slecht gevormd en de wit uitge
spaarde letters in de ovale band zijn zeer 
grof. 

20 Penni; I en II zijn goed te herkennen uit de teke
ning in de Yvert. 

III 2e boekdrukplaat: hier ontbreken de 
dwarsstukjes aan de uiteinden van let
ters en Romeinse XX van de waarde
aanduiding. 

1 Mark. I en II. Zie Yvert. 

Als algemene, opmerking mag worden vermeld, dat 
de steendrukzegels uitsluitend 14 X 14% getand zijn, 
zodat alle zegels getand 14 X 14 tot de beide boekdruk
oplagen behoren. Hiermede kan men dus reeds een 
„testserie" samenstellen. 

In het najaar van 1901 arriveerden in Helsingfors de 
bij de Berlijnse firma Berthold bestelde nieuwe boek
drukplaten, samengesteld uit 4 blokken van 5 X 5 ze
gels. De zegels werden gedrukt door Finlands drukke
rij voor waardepapieren en getand 14 X 14%. In 1906 
werd een nieuwe kam aangeschaft, metende 14 : 14, 
sindsdien werden beide kammen naast elkaar gebruikt. 

In 1908 werden van de waarden 10 en 20 Penni nieu
we platen aangemaakt via fotografische reproductie 
door de firma Lilius & Hertzberg te Helsingfors. Aan 
de zegels is dit weer te zien aan de veel mindere kwa
liteit en het groter zijn van de witte partijen. Voor de 
kenmerken van deze beide zegels zie boven onder III. 
Beide tandingen komen voor. 

Rusland voerde in 1909 een nieuw type in voor de 
lagere waarden, hetgeen een wijziging in Finland tot 
gevolg had in 1911. Tegelijkertijd werd een 40 Penni 
zegel uitgegeven voor aangetekende brieven. De pla
ten zijn weer van Lilius & Hertzberg en de druk werd 
weer verzorgd door Finlands drukkerij bovengenoemd. 
Alle waarden, behalve de 2 Penni en de 10 Penni, plaat 
B komen ook in de fijne tanding 14 X 14% voor, waar
van de 40 Penni zeer zeldzaam is. Een bijzonderheid 
van deze emissie is het voorkomen van 3 typen bij de 
10 Penni, die corresponderen met 3 verschillende pla
ten: 

A. smalle buitenrand en 2 verticale lijntjes in het 
witte driehoekje links onder; 

B. brede buitenrand waarin cirkel om waarde uit
puilt, 1 verticaal lijntje links onder; 

C. iets smaller dan B, maar duidelijk breder dan A; 
2 verticale lijntjes links onder. 

Tot nu toe werd niets over de 10 Mark-zegels ver
meld, daar deze beter bij elkaar kunnen worden be
handeld. 

Tot voor kort was de type-aanduiding in de Yvert 
juist verwisseld, hetgeen tot veel verwarring aanlei
ding heeft gegeven. Nu is deze fout hersteld, maar de 
bezitters van een oude Yvert moeten toch altijd op
passen! Het is zo, dat bij nr. 54 de letters M A van 
MARKAA los van elkaar staan en de KK van onder 
open zijn. Bij nr. 60 zitten de MA aan elkaar vast en 
zijn beide KK van onder gesloten. 

De eerste oplage (nr. 54) werd gedrukt bij Tilgman 
en wel de zwarte rand in steendruk, en het ovaal — 
evenals dat van de 1 Mark — in boekdruk! Kamtan-
ding 13%. Er komen kleurproeven met rose midden
stuk voor, die een welwillendheidsstempel dragen; 
deze zegels werden nimmer aan de postkantoren ver
kocht. 

De tweede oplage (nr. 60) van 1903 is geheel in boek
druk van nieuwe platen. De vellen werden gedrukt 
in 4 X 25 zegels, d.w.z. op dubbele loketvellen van 100 
van de normale zegels. Op zo'n normaal vel voor 100 
zegels stonden 2 blokken è 25 elk 90° gedraaid, dus lig
gend boven elkaar. Dit vereiste toch meer ruimte dan 
een normaal blok van 100 zegels, zodat ook de randen, 
waarin alleen een watermerk voorkwam, werden be
drukt. Hierdoor vertoont lO'/o van deze oplage een wa
termerk, dat dus verticaal staat. 

De derde oplage van 1912 vertoont deze eigenaardig
heid niet meer. Het papier is hierbij wit, tegen geel
achtig bij de vorige van 1903. Hierbij werd slechts 
één blok van 25 zegels per loketvel gedrukt in nor
male stand. 

De laatste oplage van de 10 Mark (nr. 60a) is van 
nieuwe platen van de firma Berthold uit Berlijn en 
vertoont een geheel afwijkende kleur groengrijs en 
lijntanding 14^4. Deze werden 24 Maart 1915 uitge
geven. Oplaaggrootten resp.: 13.500, 49.050, 5000 en 
20.000. 

Fournier heeft ook zijn krachten op deze 10 Mark 
zegels beproefd, maar hij merkte niet, dat ze niet op 
het gestreepte Russische papier gedrukt waren. Zijn 
vervalsingen maakte hij weer op de reeds eerder ge
noemde randen van de Russische' zegelvellen. Ze ko
men zowel horizontaal als verticaal gestreept voor! Er 
bestaan echter ook Russische proeven, die als voor
beeld voor Tilgman werden gemaakt en die wél op 
het gestreepte papier zijn gedrukt. Deze zijn zeer zeld
zaam en alleen ongebruikt, terwijl Fournier zijn ze
gels, naar de eis des tijds, van stempels voorzag, maar 
vals! 

Buitendien kan men vele ongetande zegels tegen
komen ook in fantasie- of verwisselde kleuren. Deze 
„proeven" zijn door Tilgman gemaakt en pas na zijn 
dood in de handel gekomen. De 10 en 20 Penni komen 
ook privé-getand 11% voor: dit zijn eveneens Tilgman-
producten, die nooit een postkantoor hebben gezien. 

Tilgman drukte nl. slechts de zegels, de tandmg 
werd altijd door Finlands drukkerij voor waardepapier 
verzorgd! (nl. 14 X 14 of 14 X 14%). 

Op verdere afwijkingen zijn we hier maar niet in
gegaan, daar dit te specialistisch zou worden en met 
de methode van aanmaak en het onderscheid van de 
verschillende uitgaven niets meer te maken heeft. 
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Onze ervaring is, dat er nog zeer veel van boven
genoemde Fourniervervalsingen in verzamelingen 
zitten en zelfs op gerenommeerde veilingen als los 
kavel worden aangeboden. Men zij dus gewaarschuwd! 
Keuring van deze zegels is volkomen verantwoord en 
kan volledig hier in Nederland plaatsvinden. 

Wanneer u Finland specialiseert is het ook zeer in
teressant de Russische zegels van 1901—1917 met dui
delijke Finse stempels in uw collectie op te nemen. 
Ze horen er in thuis en het is uitermate spannend ze 
bijeen te krijgen. In 1894 werden in Finland algemeen 
twee of drietalige dubbelringbalkstempels met ge
arceerde segmenten ingevoerd met afmeting 27—31 
mm. Onder in de dubbelring staat steeds de plaats

en / 1^*, •. c (yA^ ^c £ i 

Op 2 Juni j.1. werden de klokken van Londen's 
Westminsterkerk geluid en schalden de bazuinen door 
haar ruimten om te verkondigen, dat Elisabeth II tot 
koningin van Engeland en het gemenebest was ge
kroond. Ver buiten Engelands grenzen werd dit ge
beuren medegeleefd door millioenen mensen dank zij 
de radio en televisie. Machtig en indrukwekkend was 
de indruk voor hen, die dit bijzondere feit van nabij 
mochten gadeslaan. 

Maar ook de Philatelisten hebben nog een bijzondere 
herinnering aan dit gebeuren, dat werd vastgelegd in 
106 postzegels van diverse gebieden. Zoveel mogelijk 
hebben wij in onze rubriek Nieuwe uitgiften reeds 
melding van deze postzegels gemaakt, maar aangezien 
vele verzamelaars deze zgn. kroningszegels als een 
afgerond geheel willen verzamelen, geven wij ten be
hoeve van hen hier een volledige opsomming van alle 
uitgiften welke op de kroning betrekking hebben. 
Dit zijn: 
ENGELAND. 
2% d. rood; ontwerp van E. G. Fuller; portret naar 

een foto van Wilding, links St. Mwardskroon, 
rechts Keizerlijke Staatskroon, scepters, rijksappel 

naam in het Russisch, zodat een hoekstempel met dit 
gedeelte twijfelachtig genoemd mag worden, ware het 
niet, dat in Rusland dergelijke stempels maar weinig 
gebruikt zijn. Wel kan men zeggen, dat stempelge
deelten met Latijnsinschrift altijd afkomstig zijn van 
Finse stempels, terwijl men na enige oefening ook het 
lettertype wel als herkenningsteken kan gebruiken. De 
tweetalige stempels FmsRussisch en ZweedsRus
sisch vertonen een lange datumbalk en de drietalige 
een korte. Het nagaan dezer afstempelingen is een ge
dulden zoekwerk. Wij wensen u daarin veel succes! 

Brief verzonden uit Finland naar Rusland. Zelfs het Rstrookje is in 
het Russisch, zodat behalve door de naam op dit strookje en het ver
nietigingsstempel, deze brief geheel de indruk maakt van een binnen
landse Russisclu' liricf 

en adelaar, welke laatste de ampulla kroont welke 
de heilige olie bevat, olijftakken; 

4 d. blauw; ontwerp van Michael Goaman; portret 
als boven, de 4 landsbloemen: roos, distel, narcis 
en klaver; rijksappel, adelaar en monogram E l l R. 

1 s. 3 d. donkergroen; ontwerp van Edmund Dulac 
(onlangs overleden); portret van koningin in kro
ningsgewaad, gestyleerde rijksbloemen, en de let
ters E R; 

■ \ / • . ' 

i r g. ?y .yy^ 

''• > %S<t' C / . 

Er werd een Koningin gekroond 
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1 s. 6 d. donkerstaalblauw; ontwerp van Michael Far-
rar-Bell; portret als van 2% d., kroon en Keizerlijke 
Staatskroon, letters E II R en tak met de 4 rijks-
bloemen. 
Alle zegels zijn in rasterdiepdruk vervaardigd op 

papier met nieuw watermerk EI I R in antiqua. Een 
speciaal kronings-machinestempel werd in gebruik 
gesteld, luidende: "Long live the Queen", waarbij af
beelding van de kroon. 

Ook een speciaal aerogram valt hier te melden. Een 
niet-officiële eerste dagbriefomslag werd eveneens 
uitgegeven in samenwerking van de British Philatelic 
Association en de Philatelie Traders' Society. 

KROON KOLONIES. 
Deze gaven tezamen 61 postzegels 

uit, alle in gelijke tekening. Het ont
werp werd geleverd door de drukkerij 
van Bradbury Wilkinson te Londen, 
waar ook een gedeelte der zegels in 
plaatdruk werd vervaardigd, terwijl 
de overige zegels werden geleverd in 
gelijke druk door Thomas De la Rue 
en Co. te Londen. Het middenstuk met 
portret is bij alle zegels zwart, maar 
de omlijsting is verschillend in kleur. 

De benedenrand vermeldt de naam 
van de kolonie, waarbij dient opgemerkt, dat alleen 
bij het zegel van Malta naast de naam van het gebied 
ter weerszijde een kruis werd afgebeeld. Wij her
inneren hierbij aan het feit, dat bij de boomplanting 
te Windsor de afgevaardigde van Malta zich terugtrok, 
omdat volgens hem gelijkstelling met de koloniën 
plaats vond, terwijl zijn land tot de dominions ge
rekend wil worden. Inmiddels zou dan ook om de 
status van „land van het gemenebest" zijn verzocht. 
Wij geven hierbij een verbeterde opsomming van de 
diverse zegels: 
ADEN. 15 c. groen 

id. ' Qu'aiti State of Shihr and Mukalla, 15 c. blauw 
id. Kathiri State of Seiyun, 15 c. groen 

ANTIGUA. 2 c. groen 
ASCENSION. 3 d. grijs 
BAHAMAS. 6 d. blauw 
BARBADOS. 4c. oranje 
BASUTULAND. 2 d. purper 
BECHUANALAND. Prot. 2 d. oranjebruin 
BERMUDA. 1% d. blauw 
BRITS GUIANA. 4 c. rood 
BRITS HONDURAS. 4 c. groen 
BRITSE SOLOMON EILANDEN. 2 d. grijs 
CAYMAN EILANDEN. 1 d. groen 
CYPRUS. iy2 p. groen 
DOMINICA. 2 c. groen 
FALKLAND EILANDEN. 1 d. rood . 

ld. Dep. 1 d. paars 
FIJI. IVT. d. groen 
GAMBIA. 1% d. ultramarijn 
GIBRALTAR. VT. d. groen 
GILBERT & ELLICE EILANDEN. 2 d. grijs 
GOUDKUST. 2 d. bruin 
GRENADA. 3 e. rood 

HONGKONG. 10 c. purper 
JAMAICA. 2 d. groen 
KENYA, UGANDA & TANGANYIKA. 20 c. oranje 
LEEWARD EILANDEN. 3 d. groen 
MALAYA: Johore. 10 c. purper 

Kedah. 10 c. purper 
Malacca. 10 c. purper 
Negri Sembilan. 10 c. purper 
Pahang. 10 c. purper 
Penang. 10 c. purper 
Perak. 10 c. purper 
Perlis. 10 c. purper 
Selangar. 10 c. purper 
Singapore. 10 c. purper 
Trengganu. 10 c. purper 

MALTA. 1% d. groen 
MAURITIUS. 10 c. groen 
MONTSERRAT. 2 c. olijf groen 
NIGERIA. 11/2 d. emeraltgroen 
NOORD BORNEO. 10 c. rood 
NOORD RHODESIA. iy2 d. oranje 
NYASALAND. 2 d. oranje 
PITCAIRN EILANDEN. 4 d. donkergroen 
SARAWAK. 10 c. blauw 
SEYCHELLEN. 9 c. grijsblauw 
SIERRA LEONE. iy2 d. lila 
St. CHRISTOPHER NEVIS ANGUILLA. 2 e. groen 
St. HELENA. 3 d. lila 
St. LUCIA. 3 c. rood 
St. VINCENT. 4 c. groen 
SOMALILAND. Prot. 15 c. groen 
SWAZILAND. 2 d. bruin 
TRINIDAD & TOBAGO. 3 c. groen 
TRISTAN DA CUNHA. 3 d. olijfgroen 
TURKS & CAICOS EILANDEN. 2 d. oranjerood 
VIRGINIA EILANDEN. 2 c. groen 

DOMINIONS, BRITSE BUITENL. KANTOREN EN 
NIEUWE HEBRIDEN. 
AUSTRALIË. 

(OKuKMIÜN 
HlrR M A i F S l Y 

QUtENIUZABriH 
Uli SI COM) 

1 luNt 1953 

3y2 d. rood, 7y2 d. 
purper, 2 s. donker
groen. 

Alle zegels in ge
lijke afbeelding. Por
tret naar foto van 
Dorothy Wilding, 

daarnaast kroon en 
Inschrift. 

Te vermelden valt een speciale kroningsbriefomslag, 
uitgegeven door de Quantas Empire Airways voor een 
speciale kroningsvlucht van Sydney naar Londen en 
terug. Ook een speciale afstempeling voor deze vlucht. 

BAHRAIN. 
Voor dit gebied verschenen de kroningspostzegels 

van Engeland met opdruk in zwart van de naam van 
dit gebied en gewijzigde waarde nl.: 
2% a. op 2% d.; 4 a. op 4 d.; 12 a. op 1 s. 3 d. en 1 r. 
op 1 s. 6 d. 

HET PARGDL léé4 iUe kituitf 
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CANADA. 

4 c. purper ; on twerp van 
Emanuel Hahn. R.C.A., S.S.C, 
gravering en plaa tdruk van de 
Canadian Bank Note Co. Ltd. 

CEYLON. 

5 c. groen. Een geheel afwijkend 
port re t van de overige uitgiften. 

Bijzonderheden omtrent on twerp 
en druk zijn ons niet bekend. 

COOK EILANDEN. 
3 d. bruin en 6 d. zwartgrijs , overeenkomstig de k r o 

ningszegels van Nieuw Zeeland in d e waarden 3 d. en 
8 d. hieronder vermeld. 

KUWAIT. 
Ook hier, evenals bij Bahra in opdrukken in zwar t 

op de Engelse kroningszegels en gewijzigde w a a r d e 
aanduiding, nl.: 
2y2 a. op 2̂ /2 d.; 4 a . op 4d. ; 12a. op I s . 3 d . en I r . 
op 1 s. 6 d. 

MUSCAT and DUBAI. 
Ook hier opdrukken in zwar t op de Engelse k r o 

ningszegels, doch zonder gebiedsnaam, m a a r in d e 
zelfde waarden als Bahrain , nl.: 
2V2 a. op Vk d.; 4 a. op 4 s.; 12 a. op 1 s. 3 d. en 1 r. op 
I s . 6d . 

NIEUWE HEBRIDEN. 
In overeenkomstige uitgave als voor de Kroon K o 

lonies verscheen voor dit gebied de 10 c. rood. 

NIEUW ZEELAND. 
2 d. blauw, Buckingham Palace, en port re t v a n d e 

koningin, 
3 d. bruin, portret van de koningin, 
4 d. rood, statiekoets bij de kroning gebruikt en por 

tret van de koningin, 
8 d. zwartgrijs, Westminster Abbey te Londen, 
1 s. 6 d. blauw en purper , kroon en scepter. 

Het laats te zegel werd ontworpen door L. C. Mit
chell, de overige ontwerpen zijn van J a m e s Berry . De 
3 d. en 8 d. werden in ras te rd iepdruk vervaard igd , de 
overige waarden in plaa tdruk . De 2 d. en 4 d. werden 
gedrukt bij Thomas De la Rue, de 3 d. en 8 d. bi] H a r 
rison & Co. en de 1 s. 6 d. bij Water low & Sons. 

NIUE. 
3 d. bruin en 6 d. zwartgr i js overeenkomst ig de 3 d. 

en 8 d. van Nieuw Zeeland. 

TANGIER. 
Ook hier opdrukken in zwar t op de Engelse ■ k r o 

ningszegels van gebiedsnaam, doch geen w a a r d e w i j 
ziging, dus : 2% d.; 4 d.; 1 s. 3 d. en 1 s. 6 d. 

TOKELAU. 
3 d. bruin, overeenkomst ig de 3 d. van Nieuw Zee

land. 

WEST SAMOA. 
2 d. bruin en 6 d. zwartgri js , resp. overeenkomst ig 

de 3 d. en 8 d. van Nieuw Zeeland. 

ZUIDAFRIKA. 

•VW*ff«««V««l iVI 

MA^UMM* 

2 d. blauw. O n t w erp n a a r een 
foto door de Koningin goedge
keurd . Inschriften in het Afri
kaans en het Engels. 

Een tweeta l nietofficiële 
eers tedag briefomslagen werd 
uitgegeven, w a a r v a n één in 
twee lichtelijk verschi l lende 
maten . 

ZUIDWEST AFRIKA. 
1 d. rood, por t re t der koningin en de bloem C a t h 

phractes Alexandr i 
2 d. groen, por t re t der koningin en de bloem B a u h i 

nia Macran tha 
3 d. kastanjebruin , por t re t der koningin en de bloem 

Caral luma Nebrowni i 
6 d. blauw, por t re t der koningin en de bloem Gloriosa 

Virescens 
1 s. steenrood, por t re t de r koningin en de bloem R h i 

gozum Trichototum. 

ZUID RHODESIA. 

2 s. 6 d'. rood, por t re t der koningin, 
plaa td ruk . Overige gegevens niet 
bekend. Een afwijkend, slecht ge 
lijkend portre t . 
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Maita in aijn pasiaeffeis tu^eerspi^geid 
door N. 

Midden in de Middellandse Zee, tussen het eiland 
Sicilië en de Afrikaanse kust bij Tunis, van het eerst
genoemde eiland ongeveer 90 km verwijderd en ge
scheiden door het Kanaal van Malta, en van de Afri
kaanse kust ongeveer 300 km verwijderd, ligt MALTA, 
of liever een drietal eilanden, welke tezamen het ge
bied van die naam uitmaken. Het grootste dezer 3 
eilanden geeft zijn naam aan het gehele gebied. Het is 
32 krn lang en 15% km breed. Dan volgt het eilandje 
Gozo, dat ongeveer half zo groot is, nl. 17 km lang en 
8,3 km breed, en als derde eilandje volgt Comino, dat 
slechts 2 km lang en evenzo breed is. De totale opper
vlakte van MALTA bedraagt 305,8 km=. 

De bodem van dit gebied is zeer kalkachtig en vormt 
als het ware een voortzetting van Sicilië, dat in het 
palaeolitische tijdperk langs deze weg met Afrika ver
bonden zal zijn geweest. Van nature is het dan ook een 
arm land, waar koren en aardappelen de voornaamste 
producten zijn, terwijl ook de teelt van zuidvruchten 
en de wijnbouw enige betekenis heelt. 

Het aantal inwoners bedraagt thans ruim 300.000, 
waarvan de tegenwoordige hoofdstad er ongeveer 
50.000 telt. Hun Malteser taal is een arabisch dialect, 
terwijl de meer deftige taal het Toscaans is. 

De voornaamste inkomsten put de bevolking echter 
uit alles wat de „oorlogshaven", welke Engeland daar 
heeft ingericht, met zich brengt, hetzij aan leveranties, 
herstelwerkzaamheden o.d. 

Hoewel waarschijnlijk niet de vroegste bewoners 
schijnen de Phoeniciërs wel tot de voornaamste bewo
ners in de oudheid (± 1400 v. C.) te hebben behoord. 
Dit waren handelslui die vanuit het Oosten over de 
Middellandse Zee hun verbindingen met het Westen 
zochten. Aan hen herinneren de ruïnes van de rots
graven bij het oude Notabile. 

In de 8ste eeuw v. C, na het beleg van Troje, waren 
het de Grieken die zich op dit eilandengroepje nestel
den en er een zekere welvaart brachten. Twee eeuwen 
later werden zij echter verdrongen door de Carthagers. 
Waarschijnlijk dankt het gebied aan deze bewoners 
zijn naam. Zij noemen het „Melite" (haven of schuil
plaats), dat later dan tot Malta werd vervormd. 

De 2de Punische oorlog (218-202 v. C.) bracht de 
eilanden onder Romeinse heerschappij. 

In het jaar 58 n. C. leed de apostel Paulus bij Malta 
schipbreuk en wist zich op het eiland te redden. Door 
zijn prediking van het christendom werden kerk en 
geestelijkheid de gezagsdragers der bevolking en werd 
Malta een bescherming voor het christelijk geloof. 

Van 506 tot 543 wisten de Goten zich op Malta te 
vestigen, maar onder Justinianus werden de Maltesers 
door de Romeinen bevrijd. 

In 870 n. C. werd Malta door de Arabieren bezet, die 
het eiland met forten versterkten om zich beter te 
kunnen handhaven. Maar desondanks werden zij in 
1090 verjaagd door de Noormannen onder graaf Roger 
van Sicilië, waardoor Malta' onder de macht van het 
eiland Sicilië kwam te staan. 

In 1530 schonk keizer Karel V het eiland Malta en 
Gozo (alsmede Tripoli) aan de Johannieter-orde van 
Jeruzalem, na haar verdrijving door de Turken. Zij 
ontving de eeuwige souvereiniteit over het eiland. 
Haar grootmeester Jean de La Valetta stichtte in 1566 
de stad, welke zijn naam zou dragen en die thans als 
hoofdstad het middelpunt van het leven op Malta 
vormt. De oude hoofdstad was Notabile. 

In 1565 deden de Turken een vergeefse poging om 
het eiland in hun macht te krijgen, doch na een be
legering van enige maanden moesten zij met groot ver
lies aftrekken. 

Het eeuwig verleende bezit duurde echter toch niet 
eeuwig, want toen in 1798 Napoleon op zijn tocht naar 
Egypte zijn oog op het eiland liet vallen als een punt 
van strategisch belang op de weg naar zijn doel, nam 
hij er bezit van. In 1810 wisten de Engelsen echter 
Malta van de Napoleontische overheersing te bevrij
den en kwam het onder Engels gezag. Bij het Wener 
Congres van 1914 werd Malta definitief aan Engeland 
toegewezen. Ook Engeland zag het strategisch belang 
van de ligging van het eiland in en richtte zich een 
stevige vlootbasis op Malta in, waardoor het gebied in 
economisch opzicht een grotere welvaart tegemoet 
ging. 

Als gevolg van haar strategische waarde had de be
volking gedurende de laatste wereldoorlog een moei
lijke tijd te doorstaan. Vijandelijke aanvallen vanuit 
zee en vanuit de lucht richtten grote verwoestingen 
aan en ook de proviandering bracht grote zorgen, tot
dat vanuit Engeland ondanks grote verliezen, hierin 
verbetering kon worden gebracht. Ondanks deze zware 
beproevingen wist de bevolking stand te houden en 
gelukte het de vijand niet om Malta te veroveren. 
Voor deze taaie volharding werd in 1942 aan het eiland 
het George-kruis verleend. Dit was wel van uitzonder
lijke betekenis, omdat het de eerste maal was, dat het 
kruis aan een deel van het Britse rijk werd toegekend. 

Na de eerste wereldoorlog kreeg Malta in 1922 een 
grondwet en een volksvertegenwoordiging. Door 
fascistische invloeden, welke vanuit Italië ook hier be
gonnen op te komen en een inwendige bedreiging gin
gen vormen, zag het moederland zich genoodzaakt de 
grondwet te schorsen en deze in 1936 zelfs geheel in 
te trekken. In 1939 kwam daarvoor wel een gewijzigde 
grondwet in de plaats, maar deze beknotte in vele op
zichten de rechten van het volk. 

Na de tweede wereldoorlog kreeg Malta in 1946 zijn 
eerste niet-militaire gouverneur, terwijl het in 1947 
ter tegemoetkoming aan de wensen van de bevolking 
een nieuwe grondwet kreeg. De uiterst linkse stromin
gen in de volksvertegenwoordiging dringen echter op 
grote zelfstandigheid van de regering van Malta aan, 
welke stroming onder invloed van het wereldgebeuren, 
waarin een grotere drang naar zelfstandigheid van 
vele volkeren valt waar te nemen, meer en meer veld 
wint. Bij de boomplantdag in Engeland ter herinne-

, ring aan de kroning van koningin Elisabeth II, deed 
zich het geval voor, dat de vertegenwoordiger van 
Malta de namens dit land bestemde boom niet plantte, 
omdat deze vertegenwoordiger van het eiland was 
genodigd bij die der andere koloniën, en hij de mening 
was toegedaan, daarmede niet op één lijn te moeten 
worden gesteld. Meer officiële stappen schijnen intus
sen reeds bij de regering van Engeland te zijn gedaan. 

Zoals vrijwel in ieder land, vinden wij ook bij Malta 
haar geschiedenis in de postzegels weerspiegeld. 

Toen in 1842 in Engeland het gebruik van de post
zegel werd ingevoerd, was er van speciale postzegels 
voor de koloniën nog geen sprake. De in het moeder
land gangbare postzegels kwamen ook daar in gebruik 
en de herkomst uit de koloniën zou alleen maar blijken 
uit de afstempeling van het stuk en de daarop gehech
te frankeerzegel. Ieder gebied had een eigen stempel. 
Malta ving eerst in 1857 met het gebruik der Engelse 
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(IA25)) 

zegels aan en gebruikte als 
vernietigingsstempel een horizon
taal ovaal stempel, bestaande uit 
evenwijdige lijnen, waar binnen 
een ruimte was uitgespaard en 
waarin de letter M was aange
bracht. Dit stempel wordt om
streeks 1860 door een ander 
stempel vervangen, zodat het 
oudere stempel alleen maar op 
de oudere uitgiften wordt aan
getroffen, nl. de 1 d. roodbruin, 
2 d. blauw (met witte lijn), 4 d. 
rose, 6 d. violet (ook lila) en 1 s. 

_ groen. 
Het omstreeks 1860 in gebruik 

genomen vernietigingsstempel 
was eveneens een ovaal stempel, 
maar in het middenvak prijkte 

thans letter en cijfer A25. Van dit stempel komen in 
de loop der tijden verschillende soorten voor en wij
zigde het liggend ovaal model in een staand ovaal 
model. 

Hoewel in 1860 de eerste eigen postzegel voor dit 
gebied verscheen, bleven de postzegels van het moe
derland nog tot omstreeks 1885 in Malta in gebruik, 
aangezien tot dat jaar alleen nog maar de % d als 
eigen zegel was verschenen. Ondanks het feit, dat 
laatstgenoemde stempels gedurende een 15-tal jaren in 
gebruik zijn geweest voor de vernietiging van de ze
gels van het moederland, zijn zij op deze zegels niet zo 
heel gemakkelijk te vinden en liggen de prijzen dan 
ook aanzienlijk hoger dan die der overeenkomstige 
zegels met Engelse afstempeling. Vooral de in de laat
ste jaren verschenen hoge shilling-waarden zijn met 
Malta-afstempeling vrij zeldzaam en staan hoog ge
prijsd. Het zou te ver voeren hier alle zegels op te 
noemen welke met dergelijke afstempelingen voor
komen, vooral wanneer daarbij dan nog rekening 
wordt gehouden met tandingen, watermerken en plaat-
nummers, zoals deze bij de Engelse zegels voorkomen. 

Het loont echter zeker de moeite de oudere Engelse 
postzegels op deze stempels na te zien. 

Zoals reeds boven gemeld ver
scheen in 1860 het eerste eigen zegel 
voor Malta. Het is de % penny, 
vleeskleur, op papier zonder water
merk en getand 14. Dit zegel werd 
gedrukt bij de fifma de La Rue en 
Co en vertoont, evenals de post
zegels van het moederland, een por
tret van koningin Victoria. Tot 1903 
wist dit type zegel zich te hand

haven, ook al wijzigden zich gedurende dit tijdsbestek 
de kleur, het watermerk en de tanding. 

Deze eerste uitgifte verscheen op het zgn. blauw
achtig papier. Later, in Nov. 1861, is het papier wit, 
terwijl de kleur van het zegel varieert van licht-vlees-
kleur tot bruin-oranje. 

In 1863 doet het papier met watermerk „Kroon en 
CC" zijn intrede, terwijl de tanding der zegels on
gewijzigd blijft (14). Ook bij deze uitgifte komen 
kleurvariaties voor, nl. helder-oranje (1864) en bruin
rood (1867). 

In 1868 wijzigt ook de tanding en wel in 12%, welke 
tanding zowel ruw als scherp voorkomt. Ook bij deze 
zegels komen kleurvariaties voor, nl. bruinachtige 
vleeskleur (1868) en geeloranje (1871). Inmiddels ver
schijnt in 1870 weer de tanding 14, in 1878 nogmaals 
onderbroken door een uitgifte met tanding 14 X 12%. 
Ook hier vallen diverse kleurvariaties te constateren. 

In 1882 doet een nieuw watermerk zijn intrede, nl. 
„Kroon en CA". Hierbij mogen wij verwijzen naar, 
het artikel van de heer D. O. Kirchner in ons Mei
nummer van dit jaar op blz. 130/32. De tanding dezer 
uitgifte is wederom 14. 

Op 1 Januari 1885 ziet een gehele serie postzegels 
voor Malta het licht. De matrijs van de uitgifte 1860 
werd voor de % d. ook voor deze waarde in de nieuwe 
serie gebruikt, doch de kleur van dit zegel is nu groen. 
De druk der zegels geschiedde op het nieuwe water
merkpapier „Kroon en CA" bij de firma de La Rue 
en Co te Londen. Ook nu was de tanding 14. Behalve 
de % d. bestond de serie uit: one penny, rose; two 
pence, grijs; two pence halfpenny, dofblauw; four 
pence, bruin, en one shilling, violet. Ook hier komen 
kleurvariëteiten voor en vinden wij o.a. % d. licht
groen, 1 d. karmijn en helder analinekarmijn, 2% d. 
helderblauw en ultramarijn, 4 d. donkerbruin en cho
coladebruin, terwijl de 1 sh. ook in lichtviolet en in 
mauve voorkomt. De % d. en de 1 d. werden gedrukt 
in vellen van 240 zegels, bestaande uit 4 blokken van 
60 zegels (6 X 10). 

Van de 4 d. zijn twee ongetande vellen verkocht 
geworden en zijn daarvan zowel gebruikte als on
gebruikte zegels bekend. 

Zegels met tanding 12 zijn afkomstig van een proef-
tanding in 1900. 

De 1 d. karmijn komt ook als gehalveerd-gebruikte 
zegel voor. Deze werden nl. gebruikt met toestemming 
van de plaatselijke postdirectie toen tijdens een vrij-
willigerskamp te Melleha een tekort aan postzegels 
van % d. was ontstaan, en bleef het gebruik tot de 
kampbewoners beperkt. 

Ook kopstaande watermerken komen voor en wel 
bij de % d., waarvan een vel aan het postkantoor te 
La Valetta werd verkocht, en een vel te Victoria op 
Gozo, terwijl het eerstgenoemde kantoor ook een vel 
van de 1 sh. met zulk kopstaand watermerk afleverde. 

Zoals reeds gemeld was de % d. in het type van 
1860; de 1 d. verscheen in een nieuw type; de 2 d., 
4 d. en 1 sh. verschenen in weer een ander type, doch 
onderling overeenkomend, terwijl de 2% d. in een 
eigen type het licht zag Met uitzondering van de V2 d. 
vinden wij op de andere zeges het Malteserkruis als 
boekversiering aangebracht, welk kruis wij ook verder 
vaak op de zegels van dit gebied zullen aantreffen. 

In het jaar 1886 verschijnt voor 
het eerst de hoge waarde five 
shillings, eveneens verzorgd door 
de firma de La Rue en Co, doch 
op het oude watermerkpapier 
„Kroon en CC". De druk ge
schiedde in hoogdruk (typogra
fie) in vellen van 120 zegels 
(12 X 10), en in tanding 14. De 
tekening vertoont het Malteser
kruis niet minder dan 7 maal, 
nl. 1 maal groot en in het mid

den opgevuld met het portret van koningin Victoria, 
terwijl de 4 ruimten tussen de armen van het kruis 
ieder met een klein kruis werden opgevuld, en boven-

xmM 
M^^:^^ 
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dien werd zowel voor als achter de landsnaam even
eens het kruis geplaatst. 

Het jaar 1899 brengt ons de eerste postzegels zonder 
het portret van de koningin. Het zijn twee postzegels 
in klein en twee in groot formaat. Deze beide laatste 
zegels zijn, evenals de voorafgaande 5 sh., nog op het 
oude watermerkpapier „Kroon en CC" gedrukt, zulks 
vermoedelijk om de reden welke de heer Kirchner in 
zijn boven aangehaald artikel daaromtrent vermeldde, 
nl. dat de voorraad van dit papier niet toereikend was 
voor de grote oplage welke de postzegels in klein for
maat vergden, maar wel voor de postzegels in groot 
formaat, waar met een kleinere oplage kon worden 
volstaan. Van al deze zegels is de tanding weer 14. 

De 4% d. 
vertoont de af
beelding van 
een vissers
schuit van het 
eiland Gozo, 
het middel
grote eiland 
van Malta. De 
kleur van het 
zegel is sepia. 

Zulk een schip zou later, nl. in 1926, nogmaals op de 
postzegel verschijnen, maar in een gewijzigd type en 
duidelijker tekening. De 5 d. vertoont de afbeelding 
van een oude Malteser gallei. De kleur van dit zegel 
is vermiljoen. Beide zegels vertonen in de bovenhoe
ken het Malteserkruis, terwijl laatstgenoemde zegel 
voor de eerste maal ook het wapen van Malta ver
toont, nl. in de rechter lijst, terwijl de linker lijst nog
maals een Malteserkruis bevat. De zegels werden in 
plaatdruk vervaardigd in vellen van 120 zegels, be
staande uit 2 blokken van 60 zegels (6 X 10). 

De beide zegels in groot formaat zijn de two shil
lings and six pence en de 10 shillings, eetstgenoemde 
is olijfgrijs, laatstgenoemde zwartblauw. De 2 sh. 6 d. 
geeft de afbeelding van een vrouwenfiguur met scep
ter en schild, op welk laatste het Malteserkruis is aan
gebracht. Het geheel is een symbolische voorstelling. 
De vlaggen van Engeland en Malta zijn achter de fi
guur geplaatst. In beide zijlijsten is het Malteserkruis 
verwerkt. 

De 10 sh. is met recht een plaatjes-zegel. Het vertoont 
de apostel Paulus, die na geleden schipbreuk zijn red
ding op het eiland vond en wordt aangevallen door 
een adder. De voorstelling op de postzegel wijkt sterk 
af van het Bijbelverhaal (Handelingen XVIII). Op
merkelijk is bij dit zegel de vermelding van het 
woord „Postage", dat tot nu toe niet op de zegels van 
Malta voorkwam. Tussen dit woord en de landsnaam 
is het Malteserkruis afgebeeld. 

Ook deze beide zegels werden In plaatdruk vervaar
digd en wel in vellen van 60 zegels, doch hier be
staande uit 12 X 5 zegels. 

Van de 10 sh. bestaan exemplaren met kopstaand 
watermerk, waarvsin een vel te La Valletta werd ver
kocht. 

Op 1 Januari 1901 werd de se
rie aangevuld met een postzegel 
van one farthing, dat is % pen
ny. Ook dit zegel geeft een plaat
je, nl. een gezicht op de rede 
van La Valletta. Als klein zegel 
werd het gedrukt op het papier 
met watermerk „Kroon en CA", 
terwijl ook hier de tanding 14 
werd aangehouden. De kleur van 

het zegel is bruin, maar er bestaan heel wat kleine 
kleurverschillen variërend tussen bruin en roodbruin. 
De druk geschiedde in plaatdruk in vellen van 60 
zegels (6 X 10). 

Ook hier komen watermerkvariëteiten voor, zowel 
kopstaand als liggend watermerk. 

Toen in 1902 een gebrek aan postzegels van 1 d. 
ontstond, werd in de gouvernementsdrukkerij van 
Malta hierin voorzien door op de postzegels van 2% d. 
de, opdruk „One Penny" aan te brengen. De zegels 
verschenen op 4 Juli van dat jaar. 

De opdruk komt zowel op de 
dofblauwe als op de helderblau
we zegels voor. Ook bestaan ze
gels met dubbele opdruk, waar
van een vel bekend is in de dof-
blauwe kleur. Lettergebreken in 
de opdruk worden eveneens aan
getroffen, zoals gebroken N en 
misplaatste O. Het meest bekend 
is echter de fout „Pnney" in 

plaats van „Penny", dat op het 50ste zegel van het vel 
voorkomt. Deze fout is geen toevalligheid, maar werd 
op last van de postdirecteur opzettelijk aangebracht 
om namaak tegen te gaan. Bovendien merkte hij alle 
overgebleven niet-overdrukte 2% d. zegels met een 
rood puntje! 

De troonsbestijging op 22 Januari 1901 van Edward 
VII in Engeland deed op 1 Januari 1902 aldaar nieuwe 
postzegels verschijnen met het portret van de koning. 
Het was te verwachten, dat ook de koloniën hierin 
zouden volgen. 

Malta zag dan ook in 1903 haar 
eerste postzegels verschijnen 
met het portret van de koning. 
Met uitzondering van de % d. 
verschenen de zegels in twee
kleurendruk. Zij waren in hoog
druk (typografie) bij de La Rue 
en Co. vervaardigd op papier 
met het watermerk „Kroon en 
CA", terwijl de tanding 14 ook 

hier was gehandhaafd. Het type dezer zegels roept 
sterke herinneringen op aan het zegel van 1860. Zij 
verschenen in de waarden en kleuren % d. groen, 1 d. 
zwart en rood, 2 d. roodlila en grijs, 2% d. kastanje
bruin en blauw, 3 d. grijs en roodlila, 1 sh. grijs en 
violet, terwijl in 1904 ter aanvulling nog de 4 d. zwart 
en bruin verscheen. 

In 1904 werd een nieuw watermerk ingevoerd. Stond 
tot nu toe op ieder zegel slechts éénmaal het water
merk „Kroon en CA", thans werd dit veelvuldiger 
aangebracht, zodat ieder zegel éénmaal de kroon en 
letters vertoont en nog enige delen daarvan, of alleen 
meerdere delen van de kroon en letters. Ook het pa
pier is enigszins gewijzigd en is nu het zgn. gewone 
papier. 

Het eerst verschenen de % d., 2% d., 1 sh., en een 
nieuwe 5 d., vermiljoen, welke laatste in de tekening 
van de 5 d. van 1899 (gallei) op beter papier was ge
drukt. Het volgende jaar verschenen de „one far
thing" op gelijk papier en in de tekening van het 
overeenkomstige zegel van 1901 (gezicht op La Val-
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letta). Ook de 1 d. en 2d. versehenen op het nieuwe 
watermerkpapier, terwijl het daarop volgende jaar 
(1906) nog de 4 d. er aan werd toegevoegd op gelijk 
papier. 

In 1907 werd de 1 d. van een tweekleurig zegel een 
éénkleurig, en verscheen in rood. In 1909 wijzigde de 
kleur van de V2 d. van groen in donkergroen. Het vol
gend jaar was het de „one farthing" welke een kleur-
wijziging onderging, nl. van roodbruin in donkerbruin, 
terwijl de 5 d. van vermiljoen wijzigde in lichtgrijs-
groen. In 1911 kregen nog enige zegels een andere 
kleur, nl. als éénkleurig zegel verscheen de 2 d. grijs, 
de 2% d. helderblauw, de 4% d. oranje, en als twee
kleurig zegel de 4 d. rood en geel. De 1 sh. verscheen 
in zwart op groen gekleurd papier en in gelijke teke
ning een 5 sh. groen en rood op geelgekleurd papier. 

Na de dood van Edward VII in 1910 stond het wel 
vast dat diens portret op de postzegels zou worden 
vervangen door zijn opvolger koning George V. Deze 
nieuwe zegels verschenen voor Malta niet allen tege
lijk, maar successievelijk in de jaren 1914—22. Water
merk en tanding (14) bleven als bij de voorgaande 
uitgifte. Van deze wijziging was tevens gebruik ge

maakt om de zegels een ander aan
zien te geven. In het hierbij afge
beelde type verschenen de Vi d. 
bruin, V2 d. groen, 1 d. karmijn, 2 d. 
grijs, 2% d. helderblauw en 6 d. 
dof en helder purper, welke laatste 
zegel op beter papier, evenals de 
2 sh. purper en helderblauw op 
blauwgekleurd papier en de 5 sh. 
groen en rood op geelgekleurd pa
pier. Beide laatste zegels waren bo

vendien in een nieuw type en groot formaat, zoals de 
nevenstaande afbeelding toont. 

In 1915 verscheen tenslotte 
de 1 sh. zwart op groen ge
kleurd beter papier, en in 
1920 de 3 d. purper op geel
gekleurd beter papier. Deze 
beide zegels wijken in zoverre 
van de eerstgenoemde zegels 
af, dat de letters van de 
landsnaam en de waarde-aan
duiding in plaats van wit op 
gekleurde ondergrond nu ge
kleurd zijn op witte onder
grond en de landsnaam in 
grotere letters is aangebracht. 

(Wordt vervolgd). 

NEDERLAND 
NIEUWE FRANKEERZEGELS KON. JULIANA. 

Dienstorder H. 657 van 19 Augustus 1953 der P.T.T. 
meldt het volgende: 

1. Binnenkort zullen de frankeerzegels in de waar
den van 10 cent tot en met ƒ 5,— worden vervangen 
door zegels met een nieuwe beeltenis van H.M. de 
Koningin. Een frankeerzegel in de waarde van ƒ 10,— 
wordt in deze uitgifte niet aangemaakt. Genoemde 
waarde komt derhalve, nadat de voorraad van het be
staande zegel is uitgeput, te vervallen. 

2. De zegels in de waarden beneden 10 cent zullen 
alle in het cijfertype (ontwerp Van Krimpen) worden 
uitgegeven. 

3. De rijksbriefkaarten alsmede het luchtbrieffor-
mulier worden voorzien van een zegelafdruk met de 
nieuwe beeltenis van H.M. de Koningin. 

4. Het nieuwe zegel is ver
vaardigd volgens ontwerp van 
de grafische kunstenaar S. L. 
Hartz. De zegels worden door 
de N.V. Joh. Enschede en Zo
nen gedrukt. De waarden be
neden ƒ 1 , — worden uitge
voerd in rotogravuredruk, de 
waarden van ƒ 1,—, ƒ 2,50 en 
ƒ 5,— in plaatdruk. 

5. Van de nieuwe serie zal 
op Maandag 7 September — 
de dag volgende op die waar
op 5 jaar geleden Hare Majes
teit de regering aanvaardde 
— het eerste zegel (10 cent) 

verschijnen. De kleur van dit zegel is bruin (Vene-
tiaans rood). 

7. Op Maandag 7 September 1953 moeten, bij aan
koop door het publiek van postzegels van 10 cent, uit
sluitend postzegels van de nieuwe uitgifte worden 
verkocht. 

8. De huidige zegels en briefkaarten met de beelte
nis van H.M. Koningin Juliana blijven — met uitzon
dering van de beide zgn. inhuldigingszegels (zie do. 
254/1953) — tot nader bericht voor de frankering gel
dig. Deze zegels en briefkaarten behoren te worden 
uitverkocht. Tenzij het publiek uitdrukkelijk post-
waarden van het nieuwe type verlangt, behoren na 7 
September 1953, zolang de voorraad strekt, eerst die 
van het bestaande type te worden verkocht. 

Aan het desbetreffende persbericht ontlenen wij nog 
de volgende technische details: watermerk: cirkeltjes; 
kamtanding 13y2 : 121/2. 

FRANKEERZEGEL VAN 25 CENT VOOR 
BIJZONDERE VLUCHTEN. 

Dienstorder H.659 van 19 Augustus 1953 der P.T.T. 
meldt: 

1. Ten vervoige op do 478/1953 wordt medegedeeld, 
dat een eerste voorraad van het daarin bedoelde lucht
postzegel van 25 et (het zgn. Kraaizegel) binnenkort 
aan de kantoren zal worden verstrekt. De directeuren 
gelieven zorg te dragen, dat deze zegels mede voor
handen zijn bij de tot het ressort van hun kantoor be
horende postinrichtingen. 

2. Het vorenbedoelde luchtpostzegel is uitsluitend 
bestemd voor de kwijting van het luchtrecht (en even
tueel ook van de gewone porten en rechten), verschul
digd voor de met bgzondere vluchten te verzenden 
stukken. Telkenmale wanneer de verkoop algemeen 
wordt opengesteld, zullen bijzonderheden daaromtrent 
worden bekend gemaakt. 

3. Het zegel wordt gedurende vooraf bekend te 
stellen tijdvakken algemeen verkrijgbaar gesteld; voor 
het eerst gedurende het tijdvak van 9 September t/m 
6 October a.s. voor de frankering van stukken, te ver
zenden met de bijzondere vlucht, de Handicap-race 
Londen-Christchurch, welke 8 October a.s. van Lon
den vertrekt. (Omtrent de bijzonderheden van deze 
vlucht wordt verwezen naar do. 660/1953). Deze stuk
ken moeten nl. voorzien zijn van ten minste één zgn. 
Kraaizegel. 

4. Bij aankoop van zegels als hierbedoeld, behoort 
het publiek omtrent de beperkte gebruiksmogelijkheid 
voor de frankering te worden ingelicht. 

5. Na 6 October a.s. zal dit luchtpostzegel tot na
dere aankondiging slechts verkrijgbaar zijn aan het 
op een aantal kantoren (zie art. 16 van de Postgids) 
opengestelde afzonderlijke loket voor de verkoop aan 
verzamelaars. 
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FRANKEERZEGELS INTERNATIONALE 
HOF VAN JUSTITIE. 

Dienstorder H. 631 van 12 Augustus 1953 van de 
P.T.T. meldt: 

1. Ten vervolge op do 518/1953 wordt medegedeeld, 
dat de nieuwe waarden (nl. 3, 5, 7 en 15 cent) van de 
serie frankeerzegels bestemd voor de frankering van 
de correspondentie, uitgaande van het Internationale 
Hof van Justitie te 's-Gravenhage, alsmede het zegel 
van 6 et van deze serie in de nieuwe uitvoering (cij-
fertype), op 16 September 1953 zullen verschijnen. 

2. In afwijking in zoverre van het bepaalde bij art. 
17, 2e zin, van de Postgids, zijn de bovengenoemde 
zegels, uiteraard na afstempeling, tot nader bericht, 
ook afzonderlijk verkrijgbaar. De bestaande zegels 
van 4 en 12 cent, alsmede het bestaande zegel van 6 
cent (met beeltenis van H.M. de Koningin), welke met 
ingang van een nader te bepalen datum, buiten ge
bruik worden gesteld, zullen tot die datum mede af
zonderlijk — na stempeling — verkrijgbaar zijn. 

3. Met ingang van 16 September a.s. en tot nader 
bericht zijn derhalve de volgende frankeerzegels „In
ternationale Hof van Justitie" verkrijgbaar: 

2, 3, 4, 5, 6 (alle met afbeelding Vredespaleis), 6 (met 
beeltenis van H.M. Koningin Juliana), 7 (afbeelding 
Vredespaleis) en 10, 12, 15, 20 en 25 cent en ƒ 1,— (alle 
met beeltenis van H.M. Koningin Juliana). 

4. Aanvragen van hen, die buiten 's-Gravenhage 
wonen, behoren uitsluitend tot de Directeur van het 
postkantoor te 's-Gravenhage te worden gericht onder 
gelijktijdige overmaking van het verschuldigde bedrag 
op diens postrekening 211. 

De toezending van het bestelde aan de aanvragers 
geschiedt rechtstreeks per aangetekende brief. 
NIEUWE FRANKEERZEGELS 3 CENT 
VAN KRIMPEN. 

Zoals wij nog juist in ons vorige nummer konden 
melden is een frankeerzegel van 3 cent in he,t type 
Van Krimpen verschenen. De kleur van dit zegel is 
bruin. Voorlopig zagen wij alleen nog etsingnummer 
L/R 1. 
DE HALVE CENT 1871. 

Van het bijzondere paartje in tanding 14 X 14, in 
ons vorige nummer op blz. 201 gemeld, , geven wij 
thans hierbij de afbeelding. 

INWISSELING FRANKEERZEGELS VAN 10 EN 20 
CT UITGEGEVEN IN 1948 TER GELEGENHEID VAN 
DE TROONSBESTIJGING VAN 
H.M. DE KONINGIN. 
Als vervolg op dienstorder 254/1953 wordt in dienst
order 681 van 26 Augustus jl. medegedeeld, dat bo
venstaande nog bij het publiek voorhanden zijnde 
postzegels van 10 (bronskleurig) en 20 cent (blauw) 
met beeltenis van H.M. de Koningin van het type 
Hartz (zgn. Inhuldigingszegels) mits gaaf en onge
schonden t/m 30 November a.s. tegen postzegels, zo
veel mogelijk van dezelfde frankeerwaarde van de 
gangbare soort, kunnen worden omgewisseld. Voor 
de zegels van 20 cent kunnen desgewenst postzegels 
in de waarde van 25 cent worden verstrekt, c.q. met 
bijbetaling van het prijsverschil. 

DEVIEZENBEPALINGEN. 
Dienstorder H. 639 van 12 Augustus 1953 van de 

P.T.T. meldt: 
1. De in de artt. 80 VP I, 64a VPH en 106 Postgids, 

deel I A opgenomen bepalingen, dat de aan het pu
bliek verkochte antwoordcoupons in verband met de 
geldende deviezenbepalingen in het bijzijn van de lo
ket-ambtenaar in de voor het buitenland bestemde 
brieven behoren te worden gesloten en dat in één 
brief niet meer dan één antwoordcoupon mag worden 
gesloten, zijn vervallen. 

2. In verband hiermede kunnen antwoordcoupons 
voortaan zonder enige beperking aan het publiek wor
den verkocht en zonder controle van de zijde van de 
loket-ambtenaar in brieven worden gesloten. 

ETSINGNUMMERS. 
Opgave over het tijdvak 1 Juli—31 Augustus 1953. 

Frankeerzegels: etsingnr.: 
3 cent, V. Krimpen L/R 1 

10 cent, (oud type) 
Kon. Juliana L/R 52 

10 cent, (nieuw type) 
Kon. Juliana L/R 1 

Portzegels: 
5 cent 2 
Nieuwe waarden Cour Int. de Justice. 
3 ct., 5 ct., 6 ct., 7 ct. etsingnr.: 1 
15 cent plaatnr.: 1 

J. E. 
PORTZEGELS. 

De heer De Meyere te Bodegraven zond enige port
zegels der koerserende serie en in de waarde van 
4 cent — zowel met horizontaal als met verticaal wa
termerk — ter inzage, welke zegels in het middenvak 
ter hoogte tussen T en A van BETALEN, of onder de E 
van BE, kleine blauwe streepjes („flaws") vertonen, 
welke regelmatig voorkomen. Daar geen geheel vel 
dezer zegels ter beschikking van ons staat, is de plaats 
van deze zegels vooralsnog niet bekend. L. F. 

NIEUW GUINEA. 
Een Persbericht van 8 Augustus jl. meldt: 

FRANKEERZEGELS VAN ƒ5,— VAN 
NEDERLANDS NIEUW-GUINEA. 

De beperkende bepalingen ten aanzien van de ver
koop aan de verzamelaarsloketten hier te lande van 
ongestempelde frankeerzegels van ƒ 5,— van Neder
lands Nieuw-Guinea, is opgeheven. 

In verband hiermede zullen deze zegels aan de ver
zamelaarsloketten der postkantoren zonder speciale 
vergunning verkrijgbaar zijn. 

SURINAME. 
NIEUWE GELEGENHEIDSPOSTZEGELS. 

Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe sta
dion te Paramaribo op 29 Augustus jl. verschenen die 
dag 3 speciale postzegels met toeslag resp. in de waar
den 10 + 5 et; 15 + 7% et en 30 + 15 et. Alle zegels 
geven de afbeelding van het stadion. 

Deze zegels zullen slechts t/m 30 Sept. a.s. aan de 
verzamelaarsloketten der postkantoren verkrijgbaar 
zijn. De verkoopprijs in Ned. Ort. bedraagt resp. ƒ 0,30, 
ƒ 0,45 en ƒ 0,91. 
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POSTZEGELS „STORMRAMP NEDERLAND 1953". 
Dienstorder 680 van 26 Augustus 1953 der P.T.T. 

deelt mede, dat van bovengenoemde postzegels, waar
van destijds slechts een beperkte hoeveelheid werd 
ontvangen, thans wederom over een aantal dezer ze
gels de beschikking is gekregen en aan de daarvoo»" 
in aanmerking komende kantoren (met loket voor ver
koop van postwaarden aan verzamelaars) verstrekt 
zullen worden. De verkoopsprijs dezer zegels met 
waardeopdruk van 12% et (+ 7% et toeslag) en 20 et 
(+10 et toeslag) Surinaams crt is onveranderd vast
gesteld op Ned. crt 40 et resp. 61 et. A. J. U. 

STEMPELS 
NEDERLAND. 

Autopostkantoor. 
Blijkens een officieel persbericht werd door de PTT 

het Autopostkantoor van 24 Augustus tot en met 23 
October a.s. ter beschikking gesteld van het Neder
landse Rode Kruis ter bevordering van de verkoop 
der Rode Kruis-postzegels. Gewone, aangetekende en 
expresse-stukken, voorzien van Rode Kruis-zegels 
worden aangenomen en krijgen dan één der reeds eer
der gebruikte stempels „Autopostkantoor 1", 2 of 3. 
Het kantoor stond resp. staat van 24 t/m 31 Augustus 
in Haarlem, van 1 t/m 14 September in Utrecht, van 
16 t/m 30 September in 's-Gravenhage, van 1 t/m 14 
October in Amsterdam en van 15 t/m 23 October in 
Rotterdam. 

Gelegenheidsstempels. 
De nieuwe Rode Kruis-zegels werden op de eerste 

dag van uitgifte met het hierbij afgebeelde speciale 
stempel in blauwzwarte kleur afgestempeld, mits zij 
— zoals gebruikelijk — voorkwamen op de verplichte 
handelaars-couverten. 

^^;\^C>E 24, # - % . 

%GV^v^'^ U 1^ 

Het Congres van de „Internationale du Personnel 
des Postes, Télégraphes et Telephones" (IPTT), ge
houden van -24 t/m 28 Augustus te Scheveningen, gaf 
aanleiding tot het gebruik van een speciaal poststem
pel met afbeelding van het Scheveningse Kurhaus in 
het alleen des zomers geopende bijkantoor Scheve-
ningen-Kurhaus. 

Voorts werd van 31 Augustus t/m 7 September een 
tijdelijk bijkantoor gevestigd in de Ridderzaal (Rol-
zaal) te 's-Gravenhage, ter gelegenheid van het van 1 
t/m 7 September jl. gehouden Congres 1953 der „World 
Medical Association". 

Voor de 41e Nederlandse Philatelistendag werd 
eveneens een speciale afstempeling door de PTT ter 
beschikking gesteld, die gebruikt is in het tijdelijk bij
kantoor, gevestigd in het Sonsbeek-paviljoen te Arn
hem. 

.^ASTER04/U 
Tenslotte werd voor het 

Quatrième Congres de la Société 
d'Hématologie (bloedonderzoek), 
dat van 8 t/m 12 September jl. te 
Amsterdam werd gehouden in 
het Koninklijk Instituut voor de 
Tropen, waar een tijdelijk bij
postkantoor was gevestigd, even
eens een speciaal stempel ter af
stempeling van de aldaar geposte 
stukken gebruikt. 

Machinestempels. 

co _ ^ 
<3VIIII0tn 

DEGGUDEN POORT 

a:25VllIlBl">, 

GEBRUIK 

NU r J ~ ^ 

l_ J RQDE-KRUISZEGELS 

Amsterdam 
CS. stempelde 
sedert 3 Aug. 
jl. met een aar
dige stempel-
vlag als propa
ganda voor de 
Nationale Bloe-

mententoonstelling „De Gouden Poort", gehouden van 
4 t/m 9 Sept. jl. in het R.A.I.-gebouw te Amsterdam. 

Ter bevorde
ring van de 
verkoop van de 
nieuwe Rode-

Kruis-zegels 
kwam op 24 
Aug. jl. even
eens een nieu

we stempelvlag in gebruik op de kantoren Amster
dam CS., 's-Gravenhage, Rotterdam CS. en Utrecht
station. 

Veldpost. 
Dienstorder H 597 van 29 Juli jl. maakte melding 

van het in werking stellen van de Veldpostdienst tij
dens de mobilisatie-oefening (ook wel genoemd „proef-
mobilisatie) „Drietand". Gewone, aangetekende en ex-
presse-brieven e.a. stukken konden door en aan de 
militairen, in beide gevallen gefrankeerd naar het 
binnenlands tarief, worden verzonden. In het adres 
moest de vermelding „NAPO 231" voorkomen. 

Afstempeling der zegels geschiedde met de stempels 
Veldpost 14 of 34, terwijl aangetekende stukken voor
zien werden van strookjes met Inschrift „NAPO". 

Het kantoor was geopend van 5 Augustus tot en met 
het einde der oefening, vermoedelijk 10 Augustus. 

SURINAME. 
Frankeermachines. 

Ook in dit land worden thans de Francotyp-fran-
keermachines toegelaten. De heer J. Dekker te Am
sterdam meldde ons een afdruk, gedateerd 3.7.53 te 
hebben ontvangen met machinenummer F.002 in het 
thans gebruikelijke Nederlandse type C met afdruk
kenteller en maximum-frankeercapaciteit tot 999% 
cent. Tussen datum- en waardestempels is ruimte voor 
afzenders- of reclamecliché. A. v. d. W. 
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POSTSTUKKEN 
BUITENLAND. 

BELGIË. Een speurtocht door de postkantoren van 
Antwerpen en Brussel + een bezoek aan het verza-
melloket in de hoofdstad, benevens de gebruikelijke 
meldingen van de ijverige heer Scherpenberg, bracht 
een flinke oogst Publibels. 

Van de oude kaarten ä 90 centimes met de rode bij
druk van 30 centimes verschenen de Publibels: 993-

995-1003-1008-1019-1023-1037-1038-1057-1060-1067-1068 
1095-1100-1105-1106-1108-1111-1112-1114-1116-1122-1123-
1124-1126-1127-1129. Hiervan zag ik slechts 1105, een 
reclame van de stad Spa op de Vlaamse kaart. 

Ook is het mij niet recht duidelijk hoe deze serie is 
ontstaan, nl. of de reclame reeds aangebracht was 
toen de tariefsverhoging de bijdruk noodzakelijk 
maakte, of dat de reclame op de reeds bijgedrukte 
kaarten werd aangebracht. In het laatste geval zijn de 
lage nummers niet te verklaren. 

Op de koerserende 1,20 fr.-kaarten zag ik: 
1175 Nivea VI. 
1177 Niva (andere reclame) . . VI. 
1179 Gevaert Fr. 
1180 Gevaert VI. 
1181 Riz La Fr. 
1185 Scotch Fr. 
1186 Ostende-Douvres Fr. 
1188 La Mondiale Fr. 
1194 Des Fleurs Fr. 
1195 Bloemen VI. 
1196 Scotch Fr. 
1197 Fort koffie VL 
1198 Koffie de Reischuf . . . . VI. 
1199 Smits-Hénin Fr. 
1200 In de kleine Winst VI. 
1201 Java producten VI. 
1202 Anker VI. 
1203 Ottevaere Gebr VI. 
1204 Depraet's VI. 
1205 Ressaiz Fr. 
1206 Fa Favier VI. 
1207 Kortrljkse Verzekering . VI. 
1208 Au coin de Rue VI. 
1209 Heursel VI. 
1210 Star matrassen VI. 
Bovendien op de 2,50 fr-kaart van de landbouwserie 

no. 10 Liege op Vlaamse kaart. 

BEKIJK U W P O S T Z E G E L S 
O N D E R HET G E N O T V A N 
E E N F IJ NE PIJP T A B A K 

Vraag daarom 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 

Denemarken. Uit dit land ontving ik een groot for
maat kaart van koning Frederik IX a 20 ore, bruin, 
met telnummer 178; een klein formaat kaart met be
taald antwoord van 30 + 30 öre, rood, eveneens met 
de beeltenis van de koning, telnummer 171; postbla-
den è 20 öre, bruin, telnummer 99 en de postbladen 
van 20 op 15 öre, paars en 30 op 25 öre, rood, in twee 
oplagen, nl. op wit en op blauw karton met respec
tievelijk de telnummers 97 en 98. Zegelindrukken 
eveneens de kop van de koning. 

Zanzibar. Hier werden 4 kaarten uitgegeven met 
de beeltenis van de nieuwe sultan; nl. de 10 c. oranje, 
en de ,25 c. rood, benevens de beide corresponderende 
kaarten met betaald antwoord. 

Verenigde Naties. 15 Sept. 1953 is de dag waarop 
de eerste couverten met ingedrukt zegel van de V.N. 
zullen verschijnen. De enveloppen zijn in 2 grootten 
verkrijgbaar. Het ronde ingedrukte zegel is blauw. Het 
vertoont het wapen van de V.N. waar omheen cirkel
vormig staat vermeld „United Nations Unies Postage 
3 c. Postes". De matrijs voor deze uitgifte werd gele
verd door de American Bank Note Co, terwijl de druk 
geschiedde bij de Enveloppe Corporation te New York. 
Eerste oplage 100.000 stuks van iedere soort. 

Dr E. A. M. S. 

LUCHTPOST 
Wegens vacantie in het buitenland van de redac

teur dezer rubriek, de heer E. J. M. Dellenbag, komt 
deze rubriek deze maand te vervallen. 

Voor bijzonderheden betr. de Handicap-Race Londen-
Christchurch verwijzen wij naar ons vorige nummer 
blz. 202. Wij voegen hieraan nog toe, dat een speciale 
enveloppe niet verplicht is, maar wel moeten de 
enveloppen duidelijk in het oog lopend de aanwijzing 
dragen: „Handicap-Race Londen Christchurch 8 Oc
tober 1953", en moeten de stukken ten minste één zgn. 
Kraaizegel ter frankering tonen. 

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

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

EUROPA 
België. 

Op 10 September jl. verschenen hier 3 postzegels voor gewoon gebruik 
in de waarden : 1,50 fr. grijs, 2 fr. rood en 4 fr. blauw, allen in klein 
formaat en een nieuw type met portret van koning Boudewijn. 

Denemarken 

Op 5 September jl. verscheen de eerste 
postzegel van een serie welke successievelijk 
in de loop van enkele jaren zal verschijnen 
ter herdenking van het feit dat Denemarken 
gedurende 1000 jaar een koninkrijk is. 

Dit eerste zegel is de 10 (öre), groen, 
welke ontworpen werd door Viggo Bang 
en gegraveerd door Bent Jacobsen. Het 
geeft een afbeelding van de grote Jelhng 
Runensteen. ledere eeuw zal door een met 
dat tijdsdeel verbonden motief op de 
zegels worden vastgelegd. 

De afmeting dezer zegels is i ^ maal die 
van een gewoon Deens zegel, terwijl de 
tanding 12̂ /4 bedraagt. 

De 20 (öre) dezer serie zal vermoedelijk 
op 13 November verschijnen. 

(Vervolg op bh. 237) 
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BONDS- EN VERENIGINGSNIEUWS 
NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN 

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

Telef 2013 (K2980) 
Kort Verslag van de Bondsbestuursvergadering van 

15 Juli 1953, in Hotel „Terminus" te Utrecht. 
Om 18 45 uur opent de voorzitter de vergadering 

De heer v d Broek is door een hem overkomen on
geval verhinderd de bijeenkomst bij te wonen 

De notulen van de vergadering van 17 Juni worden 
voorgelezen en goedgekeurd 

Over een gehouden tentoonstelling in het Shell-
gebouw te 's-Gravenhage zijn inlichtingen van de 
heer Boesman binnengekomen 

Eveneens een schrijven van de vereniging „Po & Po", 
waarin geprotesteerd wordt tegen de handelwijze van 
de verg „De Vliegende Hollander" en speciaal van 
de heer Boesman, met het reclame maken voor en het 
fabriceren van bijzondere afstempelingen op speciale 
kaarten en van „ballonpost '-stukken 

Op verzoek van genoemde vereniging zal een be
paling in het tentoonstellingsreglement worden opge
nomen, om niet verzamelwaardig materiaal niet meer 
te laten exposeren, waarbij in het bijzonder gedacht 
wordt aan niet philatelistische afstempelingen op be
paalde stukken 

Van het Ministerie van Economische Zaken is een 
schrijven ontvangen, dat geen invoerrechten mogen 
worden geheven op postzegelzendingen en ook geen 
statistiekrecht in rekening mag worden gebracht De 

6%, die geheven wordt, moet beschouwd worden als 
een compensatie voor de omzetbelasting 

Enkele brieven met klachten over stukken, die in 
postzegelveilingen voorkwamen, nl een met Nederl. 
Brandkastzegels met valse afstempeling en een blok-
stuk der IV2 cent driegaatsroltanding, worden voorge
lezen Over beide klachten zullen nadere informaties 
worden ingewonnen 

Naar aanleiding van een verzoek van het bondsbe-
stuur, om de binnenkort te verschijnen Rode Kruis-
zegels voor het eerst uit te geven op 5 September (de 
41e Nederlandse Philatelistendag') is van het Hoofd
bestuur der P T T bericht ontvangen, dat deze zegels 
zullen worden uitgegeven van 24 Augustus tot en met 
23 October 1953, om niet in het gedrang te komen met 
de uitgifte der kinderzegels-1953 

Nadat verslag is uitgebracht over een vergadering 
van de C C, die de bondsvertegenwoordiger m de 
C C, de heer Jonker, heeft bijgewoond, worden de 
verslagen en de begroting van de penningmeester be
handeld 

Voor de behandeling van de diverse jaarverslagen 
wordt een aparte vergadering uitgeschreven, die op 10 
Augustus wordt vastgesteld *) 

De bijeenkomst wordt om 23 uur gesloten 
De 2e Secretaris 
D O KIRCHNER 

*) Deze vergadering is inmiddels — wederom te 
Utrecht — gehouden De resultaten dezer vergadering 
zijn inmiddels in de aan alle verenigingen verzonden 
jaarverslagen vastgelegd 

VERZOEK VAN DE ADMINISTRATEUR. 
Willen de Verenigings secretarissen mi] z m 

tegelijk met het Verenigingsnieuws voor het 
October nummer van het Maandblad een op 
gave doen toekomen van het aantal leden en 
candidaarleden van hun Vereniging per 1 Octo
ber 1953 Zulks ter vergelijking van het maan
delijks door mij in rekening gebrachte aantal 
exemplaren 

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

opgave van de data waarop de Afdelingen 
maandvergaderingen houden 

Alkmaar eerste Dinsdag in hotel „Ceres" 
Almelo tweede Donderdag in hotel „Ver

boom 
Alphen a/d Rijn tweede Maandag in hotel 

,,Centraal * 
Amsterdam afwisselend tweede Maandag en 

tweede Vrijdag in het „American H o t e l " , Leid-
seplein 

Apeldoorn na bekendmaking in , ,Huize 
Haij t ink", Loolaan 25 

Arnhem op een Dinsdagavond in hotel , Bel* 
levue", Sonsoeek 

Boskoop eerste Maandag in hotel , ,Neuf" 
Castncum tweede Donderdag, Wilhelmma-

laan 20 
Deventer derde of vierde Woensdag in hotel 

,,De Leeuwcnbrug" 
Dordrecht derde Woensdag in , American" , 

tijdelijk ten huize van een der leden 
Gooi en Eemland laatste Dinsdag, beurte

lings te H ihe r sum en te Bussum 
's-Gravenhage derde Dinsdag m nader aan te 

geven lokaliteit 
Haarlem in Januari op de tweede Maandag, 

in Februaii op de tweede Dinsdag, in Maart 
op de tweede Woensdag en vervolgens, iclkens 
m de Kegelbond 

Krommenie derde Dinsdag in het huis „ te 
Zaanen Zaanweg te Wormerveer 

Leiden na bekendmaking 
Lochern derde Maandag in hotel , Meende-

r i n k " te Lochern, een enkele maal te Burculo 

Nijmegen terste Zaterdag in cafe-restaurant 
tearoom ,Pays Bas Batavierenweg 1-3 

Twente na bekendmaking 
Utrecht d t rde Woensdag in hotel , ,Noord 

Brabant * 
Vlaardingen tweede Dinsdag van 7 30 10 00 

uur in het R K Ver Gebouw, Markgraaflaan 42 
Voorburg eerste Dinsdag en derde Donder

dag in de rechter voorfoyer van , Theater Fo
rum ' , Herenstraat 

Voorschoten eerste Maandag in hotel Deur-
loo" 

West-Friesland tweede Woensdag om 19 30 
uur in hotel , De V a l k " , Kaasmarkt te Hoorn 

Als regel wordt in de zomermaanden niet 
vergaderd 

Tenzij anders aangegeven, is het aanvangsuur 
20 00 uur 

Nieuwe leden alle aanmeldingen in het 
Augustusnummer 

Aanmeldingen 1134 Mej G Bergler, Djalan 
Klapasenggeh 3, Bogor, Indonesia, 1123 Mevr 
G van Breemen Spoelstra Egmonderstraat 4, 
Alkmaar, 1133 Dr G A Catalan:, Djalan 
Pahlawan 21 Surabaja, 1142 A J Daniel, c/o 
Goodyear, Bogor, Indonesia, 1151 G J P M 
van der l i nden , Steph Huismanstraat E 61 a, 
Huissen, 1153 H J Pistoor, Dorpsstraat 285, 
Zwaag, 1127 A H J Polak, Hout tu inen 2, 
Delft, 1116 Radjin Dinajo 133, Surabaja, 1167 
Mej G Spil Café ' t Rad, Dracht 61, West
woud, 649 K van T n g t Sr Jachtlaan 47, 
Apeldoorn, 1182 A J van der Werf, Vlees
markt 3, Heerenveen 

Weder ingeschreven 196 Mr Ir H C Jan
sen, 80 Highroad Loughton, Essex, Eng 

Bedankt 1146 P Bootsma, 1092 A van der 
Meulen 

POSTZEGELVERENIGING „BRE
DA". Secr C A Otter, Ulvenhoutse-
laan 34, Breda Tel 6648 

Nieuwe leden 38 H J Harskamp, Beren-
straat 17, Eindhoven-Tivol i , 52 E Jespers, 
Turnhou t België, 341 E S N O G Eur B E 
Mevr N Lugtigheid v d Hoek, Oude Vest 
89, Leiden, 344 E S N O G Eur L. H de 
Bruin, Tetenngenst r 10, Breda. 

Voorgehangen N Romain, Oranjestraat 130, 
Antwerpen 

Overleden K Boks, Rijkevorsel, België, J 
Talboom, Breda 

Afvoeren H A C v d ^ aerden Tilburg 
Geroyeerd J C F op de Beek, Bergen op 

Zoom N J Bischoff Tulleken, Heerde, P A 
v Guhk , Breda E v Hoegaarden, Breda, 
F J Jacobs Gilze N Veldhoen, Den Haag , 
W K P Verbeek, Breda 

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

Ledenvergadering op Vrijdag 25 September 
1953 te 20 15 uur in hotel Krasnapolsky ' , 
^ armoesstraat Amsterdam C De veiling wordt 
gehouden van 19 30 20 15 uur 

Candidaatleden 103 J H Eecen Populieren-
laan 111, Beverwijk, 491 F Jacobsohn Linnaeus 
parkweg 91 Amsterdam O , 483 W F de 
Nieuwe, Bankastraat 51 II Amsterdam O , 502 
Jhr Mr L Roell, Minervaplein 2, Amsterdam Z , 
493 L J Temminck, da Costakade 116 II, Am
sterdam-W , 504 A W Veldhuizen, van Bree-
straat 72 II Amsterdam-Z 

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

Bestuursvefgadering op Maandag 21 September 
des n m 8 uur , ten huize van de Voorzi t ter 

Bestuursvergaderm^ met Sectiehoofden op 
Dinsdag 22 September, des n m 8 30 uur , m 
Tivoli (Bestuursleden s v p aanwezig om 7 30 
uur ) 

Ledenvergadering op Dinsdag 29 September, 
des n m 8 uur in Tivoli 

Agendapunten Voorstel to t contr ibut ieverho
ging, ingaande 1 Sept 1953. (Stadsleden to t 
ƒ 7 50 Buitenleden tot f 6,-—) — Jaarverslag 
Secretaris — Bestuursverkiezing aftredend en 
herkiesbaar de H H Albers, Haalman, Baljet 
en Lamie — Landenwedstrijd Mal ta , idem O c -
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tobervergadenng Rode Kruis zegels — Resul
taat Landenwedstnjd — Huldiging leden met 
25 jarig lidmaatschap 

Nieuwe leden 2 candidaat leden, vermeld in 
het Augustusnummer 

Bedankt als lid D S J Admiraal, Rhenen, 
C Boot , Woerden, Mevr H G E Duyven-
dijk Kuehnen Zeist H van Heuven, Nijmegen, 
H A van Dijk, Ut recht , A Gobel, Ut rech t , 
Mej M C van der Haar , de Bilt T h C J 
Kragten, Utrecht (Zuilen), W Swagcr, U t rech t , 
J C van der Wil t , Utrecht (Zuilen) 

Voorgedragen tot royement H C Groen, 
U t r e c h t , G H Verheul, Ut recht , W J West-
dijk, Ut rech t 

N B Betaal uw contributie op giro 36991 
t/n Penningm U Ph V Dit bespaart kosten 
Begin November gaan de kwitanties ui t , ver
hoogd met incassokosten 

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

T o t ons groot leedwezen delen wij het 
verscheiden mede van de in Juli )1 af
getreden voorzi t ter van de Afd Soest, 
de heer 

J G H VEENSTRA 
in de ouderdom van 45 jaren 
In hem verloren wij een pr ima mede
werker die tijdens zijn 9 j ang bewind 
de afdeling in een prettige sfeer tot 
grote bloei bracht 
Requiescat in Pace 

Onze Afdeling Enkhuizen leed een zeer 
groot verhes door het overlijden \ an 
de heer 

H J J VERLEG 
in de ouderdom van 78 jaren 
Hij was één van de oprichters en een 
philatelist van de oude stempel 
H I J ruste m Vrede 

H E T HOOFDBESTUUR 

De najaarsvergadering zal gehouden worden 
op 7 November a s te *s Gravenhage 

Voor de vergaderingen en bijeenkomsten doet 
men verstandig contact op te nemen met de 
Afdelingssecretanaten 

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

AMSTERDAM H G e n itsen, Hunzestraat 
109 I Amsterdam 

D E V E N T E R T van Heuvel , Bnnkgrever-
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 Groo t -
straat 17 Enkhuizen 

FLAKKEE ï* van Herwijnen, Meidoornstraat 
8, Middelharnis 

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

s G R A V E N H A G E H L Stoffels, Sinaas
appelstraat 23, 's Gravenhage 

H A A R L E M J Elsenbroek, Muiderslotweg 
117, Haar lem 

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

INDIVIDUEEL J A C Achi l les Zuider
parklaan 249 Den Haag 

' t KABINETSTUK G J Minholts , Stadsweg 
3, Oosterhogebrug 

LANGEDIJK D Barten, Oosterstraat 55, 
Noordscharwoude 

M A A S T R I C H T A Schreppers, Min 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 
Duinst raat 4 A, Noordwijk 

R O T T E R D A M - Z U I D T H A Visser, Ver
boomstraat 66 B, Rot terdam Z 

SOEST E Heupers Kerkpad ZZ 20 E, Soest 
TIEL A C van Haaften, Gr Br Gnn tweg 

148, Tiel 

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

VENLO E Heyt ing Herungerweg 9, Venlo 
VLISSINGEN C W Louwerse, Paul Kru-

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

weg 53 Middelburg 
W £ E R T H J V d Bergh. Joh van 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, Anemoonstraat 54, Zwolle 
Bedanken (emigratie) ld 29 Ds J van Har -

melen, Wn 1667 M Polak, Gv 3529 Mr A 
H J Nord 

Afvoeren Gv 1621 M van der Meyden 
Overleden En 1927 H J J Verleg, St 1976 

J G H Veenstra 
Onbekend adres Wn 2341 J L G Koopman, 

v/h Nadorstweg 18, Middelburg 
RECTIFICATIE St 3894 Joh v Campen, 

Amstelvecnseweg 272 I, Soest moet zijn Am
sterdam 

Verandering van afdeling Gs 2196 Mevr 
H J E Stornebrink de Vries, Antwerpse
straatweg 219, Bergen op Zoom, wordt per 
1 1 54 INDIVIDUEEL lid, ld 2265 Mevr H 
Kerk-Versteeg, Lindenheuvel 4 Hilversum, 
wordt Afd SOEST, Rz 3236 E During, Assen-
dorperstraat 234, Zwolle wordt Afd ZWOLLE, 
ld 3858 J B V Nieuwenhuizen Vermeerstraat 
118 Amersfoort wordt Afd SOEST 

Candidaatleden Gv 4001 Joh J Buster, 
Corn Houtmans t raa t 58, Den Haag, Gv 1001 
L H Ouwerling Fred Hendnklaan 67, Den 
Haag Gv 4056 H A M v Uiter t , Walnoot
straat 99, Den Haag , ld 1000 M D van Lon, 
Steynstraat 29, Leeuwarden ld 572 A Water 
man, Bilderdijkstraat 12, Alphen a/d Rijn, Rz 
1002 Chr Romeijn, Oleanderstraat 42, Rot te r 
dam, Rz 4026 N Singer, Breughelstraat 3, 
Rot terdam Z , Rz 1003 W E de Vrij Nieuwe 
Crooswijkseweg 25 B Roterdam N St 3907 
Joh Burer, Evertsenstraat 41, Amersfoort, St 
3912 F A Cleary, Duinweg 21, Huis ter Heide, 
St 3903 H J Fremouw, Stengelweg 12, Amers
foort , St 3906 R Th Meijer, Bisschopsweg 
136 Amersfoort , St 3900 W C L Nuver, van 
Lyndenlaan 4 Soestdumen St 3909 A Rave-
sloot, Merwedestraat 31, Amersfoort, St 3901 
L Staal Leusderweg 245, Amersfoort, St 3902 
H J Vester, Waalstraat 54, Amersfoort, Vn 
4006 A A Snoodijk, Hogeweg 29, Vlissingen, 
W t JL 57 H L Bekelaar, Prinsenstraat 8, 
Weert W t 4058 J A M Houberg Beek
straat 45 Weert Em 1004 W Mollema, Burg 
Tijmesstraat 11, Emmen, St JL 9 L v d Ven 
(28 12 35), Krankeledenstraat 5, Amersfoort, 
St 3910 W J Verhoeff Gooiergracht 147, 
Laren (N H ) St 3911 S Karten, Simon Hooge-
werffstraat 64 Hilversum Wn 1009 W Don, 
Bachtensteene 24 Middelburg 

De candidaatleden, vermeld m het Augustus
nummer van dit Maandblad, werden als hd aan
genomen W I J roepen hun een hartelijk WEL 
KOM toe 

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

Nieuwe leden 651 Ir J Mulder, Schiedamse-
weg 184 b , Ro t t e rdam-W 2, 654 D A van 
Affelen van Saemsfoort, Bas Jungeriusstraat 
266 c Roterdam Z 1 

Weer opvoeren 670 L H M Vost, Verwers-
dijk 18 Delft, 1192 P Schop, Nassau Dillen-
burgstr 7, Schiedam 

Afgevoerd 428 C F T Gordijn 
Overleden 42 B J de Heer , 1469 J J C 

van Dijk 
Ledenvergadering De eerstvolgende gewone 

ledenvergadering wordt gehouden op Maandag 28 
September 1953 in de bovenzaal van Ca.ié Rest 
, Du N o r d , Bergweg 313 (ingang Bergsingel 
228) te Rot terdam Noord Aanvang 20 00 uur 
Zaal open 19 30 uur 

Gewone agenda Bezichtii,ing van de kavels 
voor de veiling op Zaterdag 26 September in 
ons clublokaal (bovenzaal Café Restaurant , De 
Z o n " Noordsingel hoek Burg Roosstraat te 
Rot te rdam) en \ o o r de aanvang van de verga
dering in ,,Du Nord ' . 

October-veigadering De October vergadering 
wordt gehouden op Maandag 26 October a s in 
„D u Nord 

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

Ledenvergadering op Dinsdag 6 October a s , 
terwijl op Dinsdag 20 October 1953, mede op 
verzoek van /ele leden, weer onze vanouds be
kende kaart- en speelavond zal worden gehou 
den Voor uitvoerige mededelingen wordt ver 
wezen naar ons , Amsterphila van 1 Sept jl 

Alle bijeenkomsten worden gehouden in cafe-
rest ,,De Kroon , Rembrandtplein 17, om half 
acht Zaal open om 19 00 uur 

Bedanken per 31 12 53 77 H J W Meeuw-
sen, 817 H van Everdingen, 602 H van Zwol , 
723 E Por t ier , 167 J G v d Horst 636 W J 
Snijders, 388 A J Horn 

Overleden 210 N J Slemmer 

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

Jaarvergadering op 17 October 1953 om 14 30 
uur in Maison Verloop, Bounciusstraat 7, 
Arnhem 

Agenda 1 Opening — 2 Notulen Diesver
gadering — 3 Ingekomen stukken en medede
lingen — 4 Verkiezing Hoofdbestuursleden Af
tredend H H Dekker, v Tongeren, te Winkel — 
5 Verslag Bondsvergadering — 6 Verslagen 
afdehngen, jeugdclubs bibhothecaris — 7 Wij 
ziging huish reglement betr retnbutieschaal — 
8 Begroting (vaststelling contributie) — 9 Be
spreking 60 jarig jubileum — 10 Rondvraag — 
11 Sluiting 

Gelieve vóór 14 October de opgave van af
gevaardigden, alsmede verslagen genoemd onder 
pun t 6 in te zenden aan de heer J W Vonk 

De afdeling Ede-Wageningen hoopt op 26 Sep 
tember a s een onderlinge tentoonstelling te 
houden en wel in café restaurant He t Hof van 
Gelderland" te Ede Opening des middags om 
2 uur vermoedelijk door de Burgemeester van 
Ede Alle leden worden verzocht zo mogelijk, 
een en ander te willen inzenden De daarop 
volgende bijeenkomst wordt gehouden op Woens 
dag 7 October a s des avonds te 8 uur even 
eens jn ,Het Hof van Gelderland" 

Candidaatleden A Op den Winkel, v d 
Molenallee 23, Doorwerth 

Bedankt 370 J C Rogmans, 362 J van 
Laar, 469 W F Victor , 299 D A Goverts, 
86 H J C List, 327 A van Veldhuizen, 616 J 
Bakker, 405 G Ferguson, 61 R v d Kolk, 
270 C de Boer, 360 G Peters, 294 M G P 
Bleijenberg, 234 T S Lodder 1010 Mevr E 
Cornehssen Goedkoop, 499 A H J Wiebe, 
202 K J H W de Lang Evertsen 

Overleden 539 J C de Ruijter 

NEDERLANDSCHE PHILATELIS
TISCHE VEREENIGING „OP HOOP 
VAN ZEGELS", Secr M W v d. 
Koog, Leidsevaartweg 129, Heem
stede 

Bedankt per 1 Maart 1954 690 L v d Spek 

Door de «teeds stijgende drukkosten ziet het 
Bestuur zich verplicht de prijs der blanco-boek-
jes voor het rondzendverkeer te stellen op ƒ O 25 
per stuk Zij zijn bij vooruitbetaling verkrijg
baar bij de heer W H W Nieuwenhuijs, Bach-
laan 20, Heemstede Postgiro 69967 

LEIDSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS 

Secr G M Mmnema, Boerhaave-
laan 41, Leiden 

Vergadering op Woensdag 23 Sept 1953 
's avonds te 8 uur precies in de bovenzaal van 
Café Rest , De Kleine Burch t" , Nieuwe Rijn 19 
te Leiden 
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Gewone agenda, afgewisseld met hersengymnas-
tiek, lezing en wedstrijd, deze maal Groot Brit-
tannie en Kolomen. Neemt u allen een gedeelte 
van uw verzameling mee ' 

Candidaat leden; 50 P . C. de H o r n , Kool
hof 24, Leiden, 212 H . A. Wendt , Doezastraat 18, 
Leiden, 383 J. A. P. M. Beekmans, Maredijk 161, 
Leiden 

Nieuw lid: 367 E. Plaggemars, Boshuizer-
kade 50, Leiden. 

Geschorst als lid: 188 G. Dijkstra 
Afgeschreven: 346 J H . J. M. Pierrot . 
Beurs- en Ruilavond Woensdag 14 October 

*s avonds te 8 uur m de bovenzaal van de 
Chem School, Rapenburg 30, Leiden. 

Volgende vergadering op Woensdag 28 Oc
tober 

Jeugdafdeling Elke 1ste Dinsdag van de maand 
in het V C F -Huis, Gerecht 10, Leiden. 

Leden, die nog geen gebruik maken van de 
rondzenddienst, kunnen zich alsnog opgeven bij 
de administrateur, de heer J Spijker, Meidoorn
straat 51, Leiden. Zij krijgen dan met ingang 
van het nieuwe seizoen de zendingen thuis be
zorgd 

Mutatie in de rondzenddienst: Willen de leden 
van sectie E (Oegstgeest) er nota van nemen, 
dat de heer J. J Bazelmans wegens drukke 
werkzaamheden bedankt heeft als sectiehoofd 
van deze sectie; in zijn plaats is aangesteld de 
heer P D Harmsen, Hofbrouckerlaan 10, Oegst
geest. {Neem hiervan s v p . goede nota) . 

Bibliotheek' De nieuwe catalogus van onze 
bibliotheek is verschenen; leden, die deze niet 
hebben ontvangen, kunnen deze aanvragen bij de 
secretaris. 

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

Bijeenkomsten: Maandag 5 October Beurs
avond; Maandag 19 October Ledenvergadering. 
Beide om 20 00 uur in Restaurant ,,In de Gouwe 
P o o r t " . 

POSTZEGELVERENIGING „HEER
LEN". Secr.: C, van Dishoeck, Lint-
jensstraat 21, Heerlen. 

Adspirant leden: J C. Borghouts, Dnevogel-
straat 65, Spekholzerheide. 

Bedankt: 13 J. Dekk'TS. 
Rondzendverkeer. Boekjes met postzegels voor 

ons rondzendverkeer worden gaarne ingewacht. 
Te adresseren aan de secretaris. 

Bijeenkomsten: Eerstvolgende bijeenkomst Dins
dag 6 October 1953 

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

Candidaat leden: Mevr M S Leertouwer-
Frederiks, Schaepmanlaan 11, Amersfoort , Dhr. 
R. Niihof, Zaaierspad 3, Amersfoort . 

Het seizoen gaat wederom beginnen Onze 
eeerstvolgende bijeenkomst zal worden gehouden 
op Dinsdag 22 September 1953 des avonds te 
kwart over acht in de benedenach ter zaal van 
Hotel „Monopole" , Stationsplein te Amersfoort. 
Op uw aller medewerking wordt gerekend opdat 
we weer een vruchtbaar verenigingsjaar kunnen 
inzetten. 

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

Weer opgevoerd: 375 R. de Boer te 's-Graven-
hage. Polsbroekstraat 46. 

Eerstvolgende ledenvergaderingen 16 Septem
ber en 21 October a s , des avonds half acht in 
de bovenzaal van de Openbare Leeszaal aan de 
's-Gravenlandseweg te Hilversum. 

's-HERTOGENBOSSCHE VERENI
GING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS. Secr.: N. Glaudemans, J a n 
Steenstr. 17, Den Bosch. 

Vergadering: Voor de te houden September-
vergaderine zal aan de leden tijdig een convo
catie worden gezonden. 

Candidaat leden: F. W. A. Prinssen, Bosch-
veldweg 2, VHer togenbosch ; K. Fasseron, Wil -
helminastraat 19, Drunen. 

POSTZEGEL-VERENIGING 
„IJMUIDEN EN OMSTREKEN". 

Secr.: G. de Hoog, da Costalaan 18, 
Driebuis, p. IJmuiden. Tel. K 2550— 
4893. 

A. HARDENBOL 

Het bestuur van de Postzegelvereni
ging ,,IJmuiden en Omst reken" geeft 
met diep leedwezen kennis van het over
lijden van een van onze trouwste leden, 
de heer A. Hardenbol . De vereniging 
verliest in hem een goed philatelist en 
een t rouw vriend. 

Verenigingsbericht. N u de vacanties er weer 
opzitten beginnen we op 11 September a s. met 
frisse moed aan het winterseizoen. De daarop-
volgenden bijeenkomsten zijn op 25 September, 
10 en 24 October. 

Plaats van samenkomst: Patronaatsgebouw (in
gang hek Zeeweg hk Willemsbeekweg). Aanvang 
steeds 19 30 uur 's avonds 

Overleden: A Hardenbol te Driebuis. 

SHELL POSTZEGELVERENIGING 
PERNIS. Secr.: A. Keemink, Swee-
linckstraat 209 b, Vlaardingen. 

Nieuw l id: J. D . v . d. Sloot, Billitonlaan 83, 
Vlaardingen 

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

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

POSTZEGELVERENIGING 
„BRUNSSUM-HOENSBROEK". 

Secr.: P. v. d. Scheer, Hommer te r -
weg 33, Amstenrade. 

Geroyeerd wegens wanbetaling: J. P . Koorneef, 
vertrokken naar Haarlem, nader adres onbekend. 

Bedankt: C Pladet, Brunssum 
Nieuwe leden: Mej. M. L. Driessen, Station-

str 74, N u t h ; L. Mulders, Pastoor Honéeweg 9, 
Heksenberg, Heerlerbeide 

NED. VER. VAN POSTSTUKKEN
EN POSTSTEMPELVERZAME

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

Rectificatie. De eerstvolgende vergadering is 
vastgesteld op 25 October en niet, zoals in het 
vorige Maandblad werd vermeld, op 4 October . 
Plaats van samenkomst L'Espérance te Den 
Haag Agenda in Postzak. 

DE KENNEMER POSTZEGEL-
CLUB. Secr.: J. W. Schachtscha'oel, 
Stratingplantsoen 46 zw., Velsen-N., 
post Beverwijk. 

Nu de vacantiepenode achter de rug is en de 
avonden alweer aardig gaan lengen, gaan ook 
WIJ weer aan onze liefhebberij, de postzegels. 

denken. Het nieuwe seizoen denken wij te 
beginnen op Maandagavond 7 September 1953, 
wederom in ons verenigingsgebouw aan de Baan-
straat te Beverwijk en vervolgens om de 14 
dagen. 

21 September houden wij onze jaarlijkse leden
vergadering met daaraan verbonden gratis ver
loting De agenda voor deze vergadering zal u 
alsnog worden toegezonden, hierop komt o.a. 
voor het verkiezen van een nieuwe directeur 
voor het rondzendverkeer. Mochten er onder 
de leden gegadigden voor deze functie zijn dan 
gelieven zij zich hiervoor schriftelijk te melden 
bij de secretaris 

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

Nieuw lid; 97 H A. Boesveld, de Ruyte r -
laan 16, Baarn. 

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

Ledenvergadering: Vrijdag 25 September a.s. 
in het gebouw van de Chr . Leeszaal, Voorst raat 
396 te Dordrecht Aanvang 7.30 uur . 

Contactavond: Vrijdag 9 October a s. Zelfde 
plaats en tijd 

Nieuwe leden: J. J. van Laatum, Sophiastraat 
15 zw., Dordrecht , A. Bijl, Standhasenstraat 
31 rd , Dordrecht . 

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

De bijeenkomsten in October zijn: Maandag 5 
October vergaderavond, Maandag 19 October 
rui l - en veilingavond. Beide in ons clublokaal 
Elandstraat 194a, "Den Haag 

Nieuwe leden: 148 J. J v d Draay, Oosteinde 
185, Voorburg ; 149 P. Krabbendam, Oosteinde 
185, Voorburg; 152 J. ter Heegde, Driebergen-
straat 7, Den Haag; 154 A van Zeist, Soest-
dijksekade 209, Den Haag, 170 G. Szegedi, 
Veenendaalkade 572, Den Haag. 

Overleden: 29 W. Lindeman 
Geroyeerd wegens wanbetaling: 101 M. C. 

y. d. Wiele, Lunterenstraat 182, Den Haag Hij' 
is ver t rokken zonder nader adres achter te 
laten doch bij informatie is ons gebleken dat 
hij naar Canada is geëmigreerd 

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

Nieuwe leden: 272 D. Arnold, Hugo de 
Groots t raat 85, Delft; 324 C A Blok, Hof 
v. Delftlaan 44, Delft; 297 Th . Dorst , J. L. 
van Rijweg 37, Zoetermeer 

POSTZEGEL-VEREENIGING 
„GORINCHEM EN OMSTREKEN". 
Secr.: D. J. Hakker t Jr. , Oosterstr. 
16, Gorinchem. 

Nieuw lid: J. Koster, Troelstralaan 75, Slie-
drecht . 

POSTZEGELVERENIGING „H.G.P.". 
Secr.: H. Sepp, Stedswerf, Dokkum. 

Bedankt: Marcus, Dokkum. 
E.V. vergadering op Vrijdag 18 Sept. 

B E PERSONEELS VERENIGING 
WERKSPOOR, AMSTERDAM, 
heeft zich per 1 September 1953 met haar 23 
leden bij het Maandblad aangesloten Wij roepen 
haar een hartelijk welkom toe. 
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Vaawlapige 

AANKONDIGING 

VAN DIETEN 
P O S T Z E G E L V E I L I N G E N 
N O O R D E I N D E 37 - D E N H A A G 

Het is ons een genoegen U 
te kunnen mededelen, dat 
wij voor de e.k. 

3 5 0 s t e VEILIIVG 
ontvingen : een grote collectie 
N E D E R L A N D & O. G., 
waarin de meeste grote 
rariteiten. 

Een vrijwel complete post-
frisse collectie 
ENGELAND 6 KOLONIEN 
Het geheel wordt een im
portante veiling, zoals wij 
na de oorlog nog niet ge
houden hebben ! 

Wanneer U onze catalogi 
niet regelmatig ontvangt, 
vraagt Ü de komende dan 
nu al aan. 

Grate Pastaegetveiling 
op 30 Sept. in Verkooplokaal „Fras-
cati" te Amsterdam. 

NEDERLAND EN O.G. voor verzamelaars en vele 
engros partyen voor de handel. 
Voorts vele zegels van diverse landen. 
Catalogus gratis op aanvraag. 

HEKKER'S POSTZEGELHANDEL 
I E P E N L A A N 4 - BLOEMENDAAL 

Oevraagd: 
YVEET CATALOGI 1950, 1951, 1952 en 1953. 
Opgave met prijs s.v.p. Eventueel inruil voor 
Yvert-catalogus 1954. 

Aangeboden: Ka-Be No. 221 (Ideaal-Uitgave) 
Europa, in 3 klembanden tot 1940, ongebruikte 
pracht albums. Prvjs ƒ 75,—. 

Leldsche Postzegelhandel 
H. LANSDAAL - Vrouwensteeg 8 - LEIDEN 

Telefoon 23233. 

EXCELSIOR ALBUMS 
Nederland Sc Overz. Gewesten 185 pagina's in blauw over
trokken kunstieder. Schroeven van bulten niet zichtbaar. Met 
typen, tandingen, foutdrukken enz. prijs ƒ 12,50. in klemband 
ƒ 15,—, Zonder typen en tandingen (wel roltand.) prijs ƒ 8,50. 
Blanco album met 100 bladen formaat 29 : 24 cm prijs ƒ 7,50. 
Formaat 31 : 30 cm prijs ƒ 15,—. Landen-albums Ver. Staten 
V. Amerika prijs ƒ 15,—. Zwitserland prijs ƒ 20,—. Luxemburg 
ƒ I I ,—. Oostenrijk, Bosnië enz. ƒ 20,—. Denemarken ƒ 10,75. 
Finland ƒ 10,75. Noorwegen ƒ 10,25. IJsland ƒ 9,75. Zweden 
ƒ 11,25. Vaticaanstad ƒ 8,—. Israël ƒ 7,50. Elk jaar verschijnen 
op deze albums supplementen. 

Port is extra. 

J. MEBUS Huidenstraat 13 - AMSTERDAM 
Postgiro 33045 - Telefoon 37767 

S p e c i a l e A a n b i e d i n g 
LUXEMBURG 
Alles ongebruikt 
1914 Gi-oothertogin 95/109 ƒ 7,25 
1921 Gedenktekei 137/139 0,60 
192J „27 Mei" 142/144 , 2,75 
1944 Groother togin 334/355 „ 8,— 
1945 Weldadigheid 367/371 4,25 
1946 Gevangenen 384/387 1,60 
1946 Jan de Blinde 388/91 2,10 
1947 Echternach 392/397 8,— 
1947 Lentz 402/405 4,— 
1948 Dicks 410/413 , 4,— 
1948 Groothertogin 413a/424 „ 4,75 
1949 Rodange 429/432 , 4,— 

Postzegelhandel G. KEISER & Z O O N N.V. 
Passage 25-27 Den Haag. Tel. 12.24.38. Giro 4262 
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Dui t s land . 

West -Berl i jn . 
Op 28 Jul i 1 schijnt de vredesklok hier uitgeluid te zijn, immers versehenen 

de postzegels met afbeelding van deze klok eerst met de klepel naar links 
eij daarna met de klepel naar rechts, op bovengenoemde datum verscheen 
zowaar de 5 (pf), bruin , met de klokkeklepel in het midden! De overige 
4 zegels dezer sene worden aldus gewijzigd in deze maand verwacht . 

üok de zgn. gebouwenserie zal enige verandering ondergaan. De 4 (pf) 
stadhuis te Schoneberg zal de afbeelding krijgen van de Beursgebouwen 
bij de radiozender. De 20 (pf) zal het Olympische stadion afbeelden en de 
30 (pf) het Jachtslot Grunewald. De zegels met beroemde Berlijnse personen 
schijnt voorbestemd om langzaam van het tapijt te verdwijnen. 

Van de postzegels, gemeld 
in ons vorige nummer op 
blz. 204 en uitgegeven ter 
financiering van de weder
opbouw der Keizer Wilhelm-
gedachten iskerk , geven wij 
hierbij de afbeelding van de 
beide typen dezer zegels. 

Democrat i sche republ iek. 

Ter herdenking van de op
stand van 17 Juni 1953 in 
Oost-Duitsland, werden in 
West-Berlijn 2 postzegels ui t 
gegeven met opschrift 17 Tuni 
1953. Het zijn: 
20 (pf) zwart, twee armen 

die de keten verbreken 
welke hen geboeid h ie ld ; 

30 (pf) donkerrood, Branden
burgerpoort, waar achter 
het licht daagt , 

Hoewel vroeger 
werd gemeld, dat de 

Leipziger-Messe-
zegels niet meer zou
den verschijnen, wer
den w ij toch weder 
verrast met een twee
tal postzegels welke 
ter gelegenheid van 
deze jaarbeurs ver
schenen , toen deze 
van 30 Augustus tot 
9 September van dit 
laar werd gehouden. 

Het ontwerp voor 
deze zegels is van 
De beide zegels zijn: E Grüner en de druk geschiedde in rasterdiepdruk 

24 (pf) donker bruinrood, graafmachine; 
35 (pf) donkergroen, landbouwmachine. 

Op 10 Augustus j l . verscheen de reeds lang verwachte nieuwe serie post
zegels voor gewoon gebruik. Oorspronkelijk zou de uitgifte op 30 Jun i j l . 
plaats hebben ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van de partijsecretaris 
Walter Ulbricht, maar diens plotseling verdwijnen van het politieke toneel 
deed de uitgifte op gemelde dag vervallen en tevens ook het voorgenomen 
zegel van 24 (pf) verdwijnen, dat het portret van deze partijman gaf. 

De zegels dezer serie zijn ontworpen door Erich Grüner te Leipzig die ook 
de Leipziger Messe-zegels 1947 tot 1950 verzorgde. Zij werden in rasterdiep
druk vervaardigd in de Grafische Werkplaats VEB (Volks Eigene Betr ieb) 
te Leipzig, waarvan de naam op de ondervelrand vermeld staat , evenals het 
volgnummer: UI 18/97. Het witte zgn. krijtpapier is met watermerk D D R -
Posthoorn, horizontaal, doch door het dikke papier moeilijk te onderscheiden. 
De zegels vertonen alle het embleem van het 5-jarenplan en ook de voor 
stellingen hebben op dit plan betrekking. De zegels zijn: 

I (pf) zwartgrijs, mijnwerker 
5 ,, lichtgroen, vrouw een machine bedienende 
6 ,, violet , arbeiders als eenheidssymbool elkaar de hand reikende 
8 , , roodbruin, leraar en leerlingen (onderricht) 

10 ,, groen, uitwisseling van ervaring door arbeiders • 
12 ,, l ichtbruin, boer, arbeider en intellectueel 

l i la, telexbediening 
gnjsviolet, staalsmeltei 
ohjf, vacantie-oord 
blauwgroen, locomotiefbouw 
rood, Lekenspel, dansgroep 
ul tramari jn, Sporthal te Berl i jn ' 
karmijn, chemist 
roodlila, wederopbouw van cultuurplaatsen 
b lauw, scheepsbouw 
blauwgroen, landbouw 
bru in , de familie. 

15 
16 
20 
25 
30 
35 
40 
48 
60 
80 
84 

Het schijnt in het voornemen te liggen deze zegels later in boekdruk te 
doen aanmaken. 

Een officiëe f-d-enveloppe werd voor deze zegels uitgegeven met een 
afbeelding in rood van de Stalin-ijzerfabneken m Sta l ins tad . 

De bekende bouwmeesters von Knobelsdorff en Naumann werden op een 
tweetal postzegels geëerd resp. m de waarden 24 pf wijnrood en 35 (pf) b lauw. 
De zegels verschenen op 20 Jul i j l . in een nieuw formaat 43 X 26 m m en in 
een oplage van 2 millioen stuks 

Frankrijk. 
De door ons reeds aangekondigde postzegels in lage waarden met afbeel

dingen van wapens van provinciën zijn inmiddels verschenen. Zij zijn: 
50 c. ultramarijn, rood en geei, wapen van Picardië 

1 F . zwart, rood en geel, wapen van Poitou 
2 F . roodbruin, ultramarijn en geel, wapen van Champagne 
3 F . rood ultramarijn en geel. wapen van Dauphinf^. 
De zegels werden ontworpen door R. Louis, terwijl de gravering der 2 

laagste waarden geschiedde door A. Frères en der andere door T- Pie l . 

Hongari je . 
De sene postzegels in klem formaat met afbeeldingen van nieuwe ge

bouwen werd wederom uitgebreid en verschenen de volgende 6 waarden: 

pmm • ^ 

mmmnmmm 

«HtffWV 

mmmmmm 

ÉMÉÉÜiiiMÉMÉÉ^ 
8 f. ohjtgroen 

12 f. Bordeauxrood 
20 f. donkergroen 

30 1. donkeroranje 
40 f. donkerbruin 
60 f. karmijnrood. 

Van de in ons vorige nummer op blz. 205 gemelde sene postzegels welke 
op 20 Augustus j l . verscheen ter gelegenheid van de opening van het volks-
stadion te Budapest geven wij thans de afbeeldingen op de helft der ware 
groot te . 

Ook de reeds eveneens aldaar gemelde sene 
portzegeJs is inmiddels verschenen in de waarden: 
4, 6 . ' 8 , 10, 12, 14, 16, 20, 24, 30, 36, 40, 50, 60, 
70, 80 f. en 1,20 en 2 F t . l i ch t - en donkergroen 
met zwarte cijfers welke laatste in afzonderlijke 
druk werden aangebracht . 

Ital ië . 
O p 16 Ju l i j l . verschenen de beide door ons reeds aangekondigde postzegels 

uitgegeven ter gelegenheid van de Internationale landbouw tentoonstelling 
1953 te Rome. Beide zegels zijn met een zelfde afbeelding en vertonen het 
beeld , , T i c h e " , godin van het fortuin in Antiochie da t wordt toegeschreven 
aan de Griekse beeldhouwer Eutichide van Sicione (leerling van Lisippo) 
en dat zich in het museum van het Vaticaan bev ind t . De zegels zijn in raster-
diepdruk vervaardigd in de Staatsdrukkerij te Rome op papier met watermerk 
gevleugeld rad . Zegelafmeting 22 X 28 m m ; tanding 14. De waarden zijn 
25 L. bruin en 60 L. turkoois. Frankeergeldigheid tot 30 Juni 1954. 

L u x e m b u r g . 

De plechtige consecratie van de St . Will ibrord-basil iek te Echter-
nach zal op iS September a .s . aanleiding zijn tot de uitgifte van 2 speciale 
postzegels in de waarden 2 fr, steenrood, met afbeelding van een buiten
aanzicht der basiliek, en 2,50 fr olijtgroen, met een binnenaanzicht dier 
kerk. De ontwerpen voor deze zegels zijn vervaardigd door de Neder. 
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lander Sem Hartz, die ook de gravering verzorgde. Hij was ook de ont
werper der zegels St. Willibrord 1938 en Echternach 1947 De zegels werden 
gedrukt bij Joh Enschedé en Zn. Grafische Inrichting N y te Haarlem in 
vellen van 50 zegels met zegelafmeting 30 x 37 mm. 

De kerk werd in 698 door St. Willibrord gesticht. Na door brand te zijn 
verwoest werd zij in de jaren 1016—1031 herbouwd. In de jaren 1863—1868 
werd zij grondig gerestaureerd, maar door oorlogsgeweld in December 1944 
weer gedeeltelijk verwoest. In de jaren 1948—1952 werd zij door de archi
tecten Michel Heintz en Hubert Schumacher geheel hersteld en herbouw^d 
in oude stijl Aanvankelijk een kloosterkerk is zij nu parochiekerk van Echter
nach , yaarheen vele pelgrims trekken voor een bezoek aan de graftombe 
van St. Willibrord, en op de Dinsdag na Pinksteren is zij het middelpunt 
van de zgn. dansende processie. 

Op 25 September a.s. volgt de uit
gifte van een postzegel van 4 fr., 
zwartgrijs ter gelegenheid van de 
feesten te Aspelt ter herdenking van 
de 700ste geboortedag van Pierre 
van Aspelt. Ook het ontwerp voor 
dit zegel stamt van Sem Hartz, die 
ook hiervan de gravering verzorgde, 
terwijl ook deze zegels bij Enschedé en 
Zn. te Haarlem werden gedrukt in 
vellen van 50 stuks met zegelafmeting 
30 X 37 mm. 

Pieter van Aspelt werd omstreeks 
1250 te Aspelt geboren en stierf te 
Mayence op 5 Juni 1320. Hij werd 
bisschop van Bazel, aartsbisschop 
van Mayence, kanselier van Bohemen, 
keurvorst en grootkanselier van het 
Duitse Rijk. Hij behoorde tot de 
grootste en merkwaardigste diplo
matieke personen van zijn tijd. 

Als groot diplomaat en heftig patriot werd hij de schepper van de toe
nemende grootheid van het Luxemburgse Huis. Door zijn macht en invloed 
werd in 1308 Hendrik V, Graaf van Luxemburg, op de troon van het keizerrijk 
gekozen en in 1310 Jan van Luxemburg op de troon van Bohemen. 

Oostenrijk 
Het 60-jarig bestaan van de Arbeiders

beweging in Oostenrijk deed op 25 Augustus 
tl. een postzegel het licht zien, met 
frankeergeldigheid vanaf 29 Augustus jl., 
bestaande in een opdruk op het 5 S.-zegel 
van de landschapsei-ie 1945/47. doch in 
gewijzigde kleur, staalblauw De opdruk 
werd in goud uitgevoerd en vermeldt 
.OGB 60 Jahre/Gewerkschafts/Bewegung*'. 
Het ontwerp voor deze opdruk stamt uit 
de Oostenrijkse Staatsdrukkerij van de 
lithografe Gust! Kopfleithner; de druk 
werd in rasteldiepdruk uitgevoerd in de 
Staatsdrukkerij 

De waardeaandmdmg van het oorspronkelijke zegel werd met een tweetal 
vlak ven, leringen bedekt, terwijl de nieuwe waarde i S -|- 25 g werd opgedrukt 
in de linkerbenedenhoek van het beeld Zoals bekend geeft bet zegelbeeld 
een afbeelding van ren gezicht uit het park Schönbrunn, met een blik op 
de Gloriette, welke door Alfred Chmielowski werd ontworpen. 

De oplage bedraagt 450.000 stuks. 

Ts jecho- SlowakJiJe. 
Op 18 Juli jl. werd de nieuwe serie post

zegels met portret van president A. Zäpotocky 
aangevuld met de waarde 30 h. blauw, en op 
22 Juli il. met de waarde 60 b . rood. Beide 
zegels werden in plaatdruk vervaardigd naar 
het ontwerp van faroslav Pos en gegraveerd 
door Jindra Schmidt. 

De 30 h heelt de atmeting 22,5 X 27 mm 
en werd gedrukt in vellen van 100 zegels in de 
drukkerij der posterijen te Praag. De 60 h. 
heeft de afmeting 23.5 X 28 mm en werd 
gedrukt in vellen van 100 en van 50 zegels in 
de drukkerij der posterijen te Bratislava. 
De 30 h. is getand iiYz, de 60 h. is t. i2Ï4' 

Op 15 Augustus jl. verscheen ter comple
tering der koerserende serie een postzegel 
van 5 Kcs, blauwgrijs, met afbeelding van de 
Karelbrug met het kasteel van Praag op de 
achtergrond. Het ontwerp voor dit zegel is 
van Bohumil Heinz, de gravering is van J . 
Goldschmied. Ook dit zegel werd in plaatdruk 
vervaardigd in vellen van 50 zegels in de 

drukkerij der posterijen te Praag. Afmeting van het zpgel is 26,5 x 33 mm 
en tanding tiYz, 

Op 8 Septembei jl. verschenen 2 postzegels ter herdenking van de loe 
verjaardag van de dood van Julius Fuclk, nationale held en gelauwerd met 
de internationale vredesprijs. De waarden zijn 40 h en 60 h. Op 13 September 
il zouden 2 postzegels volgen ter gelegenheid van de Mijnwerkersdag. De 
waarden zullen 30 h. en 60 h. zijn. Nadere gegevens omtrent deze zegels ont
breken nog. 

Turkye. 
De in ons vorige nummer op blz. 206 gemelde serie postzegels gewijd aan 

bouwwerken e.d. te Ëfez beelden wy ttians hierbij af. 

FPPPPPWI^WP^^PI^PPP^l^W 

Vaticaanstad. 

Hier verschenen'2 postzegels voor de luchtpost, 
beide in gelijke tekening van de koepel van de St. 
Pieterskerk op op voorgrond en die van andere 
gebouwen op de achtergrond. De zegels eijo in de 
waarden 500 L. bruin en 1000 Lire blauw. 

Hierbij geven wij thans de af
beelding van het zegel van 
25 (Din.) hetwelk wij in ons 
vorige nummer vermeldden en 
dat verscheen ter gelegenheid van 
het 38ste Esperantocongresii dat 
te Zagreb werd gehouden. De kleur 
is donkergrijs met groene ster, en 
is bestemd voor de gewone post. 
In gelijke tekening verscheen met 
de aanduiding luchtpost ook het 
zegel van 300 (Din.) blauw met 
groene ster. 

Tevens geven wij de afbeelding 
van de eveneens aldaar gemelde 
2 zegels, uitgegeven ter herdenking 
van de vrijheidsstrijd in Mace
donië. De kleuren zijn resp. 
15 (Din) bruin en 30 (Dm) groen
grijs. 

BUITEN EUROPA 
Argentinië« 

Van de serie postzegels met portret van Eva Peron verschenen de volgende 
waarden met de opdruk ,,Servicio Oficial" als dienstzegels. De opdruk werd 
natuurlijk niet op het portret geplaatst, maar onder de zegels. De waarden 
zijn: 5» 10, 20, 25, 40, 50 c. en i , 1,50, 2, 3, 5. 10 en 20 P. 
Australië. 

Op 23 September a.s. zullen 3 postzegels verschijnen ter herdenking van de 
150-iarige vestiging in Tasmania. Deze zegels zullen gedurende ongeveer 
een maand verkrijgbaar zijn. De serie zal bestaan uit 2 zegels van sYz d. 
en T van 2 sh De afmeting der eerste twee zegels is 20,25 mm x 24,05 mm 
en als paar in hetzelfde zegelvel gedrukt in donkerwijnrood. Het ene zegel 
geeft een portret van Luitenant-Gouverneur D. Collins en het andere dat 
van Luitenant-Gouverneur W. Paterson, Het i sh.-zegel meet 40,5 mm x 
24,05 mm en geeft een afbeelding van een gezicht op Sullivan Cove. Hobart. 
De kleur van dit zegel is groen. 
Brazilië. 

Op 5 Juli jl. verscheen een postzegel ter herdenking van het loo-jarig 
bestaan van de Braziliaanse Bank Het is een zegel van i ,20 Cr $ violet, met 
portret van Vicomte de Itaborahy, de grondvester der Bank. 
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Birma. 
Hier hadden de volgende kleurwijzigingen in de koerserende serie plaats, 

terwijl de plaatdruk veranderde in steendruk en de tanding in isVz i p.v 1 2 ^ . 
Het zijn thans 
3 Pies roodoranje 4 A. oranjerood 
6 ,, lila I R. donkerhla 
9 ,, lichtblauw 2 R. geelbruin 
1 A. blauwviolet 5 R. violetblauw 
2 A 6 P geelbruin 10 R. groenblauw, 
3 A 6 P vermiljoen 

China. Volksrepubliek. 
Een vijftal provisorische opdrukken op oudere zegels wordt hier gemeld, nl : 

10 c op 50 $ blauw opdruk rood 
20 c op 100 $ oUjf, ,, ,, 
40 e op 20 $ roodbruin ,, zwart 
80 c op 500 $ gnjsgroen ,, ,, 

100 c op 30 $ mauve, ,, ,, 
Egypte. 

In aansluiting op ons bericht m het Julinummer op blz. 17g kunnen wij 
thans melden, dat ook de luchtpostzegels der serie met portret van koning 
Farouk verschenen met drie balken over dit portret 

In Februari j 1 verscheen voor gewoon gebruik reeds een postzegel van 
10 m sepia, met de afbeeldmg van het borststuk van een soldaat met geweer 
op de schouder Thans is m deze serie een tweede postzegel verschenen nl. 
1 m roodbruin, met de afbeelding van het borststuk van een landbouwer 
met een werktuig op de schouder. 

India. 
Op I November a.s zullen hier 2 postzegels verschijnen ter herdenking van 

het loo-jang bestaan van de telegraaf in dit land De uitgifte gaat gepaard 
met een grote tentoonstelling te Nieuw Delhi. Het zullen de waarden zijn 
2 as, groen en 12 as blauw beide m horizontaal formaat en zelfde tekening 
van modellen van oude en nieuwe telegraaf palen Het inschrift TELEGRAAF 
SHATABDI m hindi betekent Telegraaf eeuwfeest Het ontwerp voor deze 
zegels 15 gemaakt door personeel van de Indische Waarde-drukkerij naar 
foto's verstrekt door de Dir Gen der P. en T te Nieuw Delhi Zij zijn m ge
noemde drukkerij vervaardigd met zegelafmetmg 22 X 42 mm 

Vermoedelijk op 2 October a s. zal een postzegel verschijnen ter ere van de 
overwinning van de mount Everest waaraan door de Brits Indiffr Tensing 
werd deelgenomen 
Jamaica. 

Op 25 November a s zal ter gelegenheid van het bezoek van koningin 
Elisabeth II en haar gemaal aan dit gebied een herdenkingspostzegel van 
2% d worden uitgegeven 

Japan. 
Met afbeeldingen uit het Sh'kotsu-Toya-Park verschenen m de serie Natio

naal-Parken de zegels 5 Yen bruin en 10 Yen geelbrum Beide zegels versche
nen ook in een miniatuurvelletje 

Het zegel van 10 Yen met afbeelding van een Budha-figuur en het lucht
postzegel 25 ^'en, lichtgroen, verschenen zonder toevoeging van de kleine 
nullen. 

Laos. 
Op 14 Juli ]1 verschenen ten bate van het Rode Kruis drie postzegels met 

toeslag welke meer dan 50 % van de nominale waarde bedraagt. Alle zegels 
geven een afbeelding van een moeder met kind en zijn i ,50 + i Pi . ; 3 -1- i ,50 
P» , en 3,90 + 2,50 Pi 

De koerserende serie zegels voor gewoon gebruik werd aangevuld met 
2 postzegels, een afbeelding gevend van een inlands muziekgezelschap De 
waarden zijn 4,50 Pi en 6 Pi 

De portzegels werden aangevuld met de waarde 10 Pi inlandse vaartuigen. 

Mozambique. 
, Ter gelegenheid van een postzegeltentoonstelhng welke te Lorenzo Marques 

werd gehouden verschenen 2 postzegels welke niet minder dan 9 zeer kleine 
afbeeldingen vertonen van vroeger uitgegeven zegels Het zijn zegels m 
veelkleurendruk m de waarden i E. en 3 E 

St . Helena. 
De in ons Decembernummer 1952 op blz. siQ gemelde serie nieuwe post

zegels voor dit gebied welke naast een of ander motief ook het portret van 
koningin Elisabeth II vertonen, zijn op 4 Augustus ]1 verschenen. De zegels 
zijn in plaatdruk vervaardigd waarbij het medaillon met portret en de om-
hjsting van het zegel m de aangegeven kleur zijn, terwijl het overige zwart is. 
In afwijking van het gemelde geeft de 4 d de afbeelding van een landschap. 

Verenigde Staten van Amerika. 
Op 24 Augustus ]1. verscheen het 

eerst te Boston Mass. een postzegel 
van 3 cent, purper, ter herdenking 
van het 75 -jang bestaan van de 
American Bar Association (Am -orde 
van advocaten) De voorstelling op 
het zegel is die van een fries zoals 
deze voorkomt op een der muren van 
de zaal van het Opperste Gerechtshof, 
en geeft de figuren Wijsheid, Recht

vaardigheid en Goddelijke mgeving en Waarheid. 
De afmetingen van het zegel zijn 21,4 x 36,7 mm, terwijl de oplage 105 

millioen zal bedragen. 

r VOOR BEGINNERS • 
BESTE DICK, 

Met veel belangstelling heb ik je brief gelezen; ik 
verwachtte wel dat je over dat opplakken van zegels 
nog wat had op te merken. Die vriend van jou heeft 
volkomen gelijk als hij opmerkt, dat vele verzame
laars niet met „een schone tong" (letterlijk dan) wer
ken. Het is inderdaad waar, dat men soms zegels in 
ruilboekjes kan aantreffen, met kleine stukjes tabak 
onder de plakker, die daar soms reeds bruine vlekjes 
hebben nagelaten. Ook .komt het voor, dat de plaats 
onder de plakker vet is, omdat men tijdens het op
plakken een kopje koffie met room of een vet koekje 
gegeten heeft. Wat mij betreft, Dick, mag je mijn raad
geving: „Eerst goed handen wassen voor dat je met de 
postzegels op tafel komt" aanvullen met èn tan
denpoetsen. 

Ja, dat opplakken van postfrisse zegels, daar ben ik 
ook nog niet achter. Nu wil het geval, dat een post
zegel-vriend (heb dank. Dick II) mij laatst van die 
plakkers heeft getoond, die geen spoor nalaten op het 
gom van de postfrisse zegels. Het blijkt echter, dat 
men over het algemeen die plakkers niet goed behan
delt, met het gevolg, dat de zegels los laten. Ze zijn 
nog niet overal verkrijgbaar; het principe is echter 
wel aardig. Dick. — Je moet eens een stukje goed cel-
lophaan nemen en dat op dezelfde manier bevoch
tigen als een plakker. Neem voor proef een postfrisse 
egel van bijv. 1 cent. Laat dat, op deze manier op

geplakte zegel een uurtje liggen en controleer dan 
eens hoe vast dat zegel zit. Trek het dan los en be
kijk de gomzijde eens. Zal je het doen, Dick? 

Natuurlijk kende ik de manier wel om een plak-
kertje met twee vouwtjes te gebruiken. Het hierdoor 
ontstane middenvakje van het plakkertje wordt niet 
bevochtigd en maakt het mogelijk een ingeplakt zegel 
ook aan de achterzijde te bekijken, zonder het eruit 
te halen. 

Maar nu over die vervalsing. 
Kom jongen, zo erg is het nu ook weer niet! Oneer

lijke mensen tref je — jammer genoeg — overal en 
het is nu eenmaal een feit, dat sommige verzame
laars buitensporige hoge prijzen bieden voor zeldzame 
postzegels en daarmede hebben zij natuurlijk onge
wild — het vervalsen in de hand gewerkt. 

Het wonderlijke is, dat er Philatelisten zijn, die 
juist deze^ vervalsingen verzamelen en die — het klinkt 
bijna dwaas! — een vervalsing boven een écht exem
plaar prefereren. — 

Nu zijn postzegels, reeds bij hun uitgifte eigenlijk 
kleine waarde-papieren en dus waren er vervalsers 
die hun snood bedrijf uitoefenden niet om ons eer
zame gilde van postzegelverzamelaars te bedriegen, 
maar eenvoudig op de manier van valse munters; ze 
maakten de zegels na, met het doel om ze als echte 
frankeerwaarden te gebruiken. 

Hiertegen namen de posterijen in de verschillende 
landen hun maatregelen. Ze zochten en vonden de 
middelen en een der voornaamste is wel: 

HET WATERIMERK. 

Om te weten wat een watermerk is en hoe dat ont
staat, moet je iets weten van papier en papier-
fabricatie. 

Het goedkope papier, zoals het bijv. voor dagbladen 
wordt gebruikt, is zgn. hout-houdend. De naam zegt 
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het al; het wordt in, hoofdzaal? uit houtpulp vervaar
digd. 

Wanneer je in de gelegenheid bent een papierfabriek 
te bezichtigen — vanuit de trein Beverwijk-Velsen 
kan je al een blik werpen op een der grootste fabrie
ken — zal je reusachtige voorraden kort gezaagde en 
van de schors ontdane boomstammen zien (vurenhout). 

Dit hout wordt versnipperd en tot een papperige 
brij gekookt. 

Na toevoeging van andere ingrediënten en na een 
verdere behandeling wordt die pap in lange, brede 
goten geleid, gedroogd en tussen grote walsen geperst. 
Zo ontstaat het papier, dat op grote rollen bij de ro
tatie-persen van de krantendrukkerijen wordt afge
leverd. 

In dit papier zitten nog de harsen en verdere scha
delijke stoffen; daarom is deze papiersoort niet houd
baar. 

Houthoudend papier vergeelt spoedig, wordt bros en 
brokkelig, kortom, het vergaat zeer snel. 

Voor documenten en in het algemeen voor waarde
papieren die langere tijd bewaard moeten blijven wordt 
deze papiersoort nooit gebruikt. 

Sommige goedkope postzegelalbums zijn van hout-
houdend papier gemaakt. Deze albums zijn niet ge
schikt; men dient ze niet te kopen. 

Het ontbindingsproces in dat papier is ook van in
vloed op het papier van de daarop geplakte zegels. 
Denk aan Artikel 3 van ons A.B.C. 

De betere papiersoorten zijn zgn. HOUTVRIJ. Zij 
worden uit lompen gemaakt - linnen, katoen, wol, enz. 

Ook hiervan wordt weer een brijpap gekookt en na 
een lang reinigingsproces ontstaat het papier. 

Natuurlijk bestaan hierin ook verschillende kwali
teiten. 

Het mooiste papier wordt uit de witte lompen met 
fijne vezels vervaardigd, die daarom met veel zorg 
worden uitgezocht, geselecteerd en zorgvuldig gerei
nigd. 

Schrijfpapier is gewoonlijk glad en glanzend. Om 
dit te bereiken heeft men het papier tussen zware, 
gladde metalen cylinders gewalst. Hierdoor is het pa
pier meer samengeperst, gladder geworden en gaan 
glanzen. Deze bewerking noemt men SATINEREN. 

Er zijn natuurlijk nog tientallen speciale bewer
kingen van het papier mogelijk, die elk een aparte pa
piersoort met speciale eigenschappen tot doel hebben, 
doch het heeft geen zin hierop nu dieper in te gaan. 

Een uitzondering wil ik nog maken voor het zgn. 
KUNSTDRUKPAPIER. Dat is papier — natuurlijk 
houtvrij — waarop men een laagje krijt heeft aange
bracht. 

Hierdoor krijgt het papier een zuiver witte kleur, 
een mooie diepe glans, en wat in hoofdzaak de bedoe
ling is: het wordt uitermate geschikt voor het afdruk
ken van cliché's (foto's, tekeningen, kleurreproduc-
ties enz.). 

Voor het vervaardigen van postzegels heeft men 
vele papiersoorten gebruikt en men ging uit van het 
oogmerk het papier eigenschappen te geven, die het de 
vervalsers moeilijk maakten dit na te maken. 

Hierover bestaat een uitgebreide literatuur en mocht 
je interesse en weetgierigheid ooit die richting uit
gaan, dan zal je daarin een schat van gegevens vin
den. 

Maar nu zijn we aan de vraag toe: 
WAT IS EEN WATERMERK EN HOE 

ONTSTAAT HET? 
Een watermerk is een figuurtje, een tekening, een 

lettertekst, enz., in het papier aangebracht en waar
neembaar als een transparant gedeelte in een minder 
transparante of geheel ondoorzichtige omgeving. — 

Omgekeerd — een niet transparante (ondoorzichtige) 
tekening enz. in een transparante omgeving, komt ook 
veel voor. 

Als we nu even teruggaan naar het procédé van 
papiervervaardiging, dan weten we, dat op een gege
ven moment de papierbrij als een dunne, natte laag 
wordt uitgegoten. 

Men voert deze laag tussen cylinders, die het vocht 
er uit persen en zo vervolgens ontstaat papier. 

Stel je nu voor, dat op deze metalen, gladde cy
linders ergens een Ideine verhoging, een plaatje is 
aangebracht. De weke papiermassa, die tussen de 
gladde cylinders tot een overal gelijkmatige dikte 
wordt geperst, zal op de plaats waar het plaatje is 
aangebracht natuurlijk dunner worden en na dro
ging zal deze plaats meer doorzichtig, meer transpa
rant zijn dan de omgeving. 

In afwijking van deze methode heeft men ook het 
watermerk eenvoudig gedrukt. 

Het papier werd bij deze drukwijze plaatselijk niet 
dunner, maar men gebruikte een — inkt — die kleur
loos was en de vezel van het papier min of meer 
transparant maakte, zoals olie dat ook doet. 

Ziedaar — het watermerk! 
Nu kan men dit plaatje een bepaalde vorm geven 

bijv. op Nederlandse zegels; een posthoorntje, op Zwit
serse zegels het bondskruis in een ovaal^ op Engelse 
zegels; een kroon met de letters CA. of C.C. en men 
heeft het figuur watermerk. 

Eenvoudig eigenlijk, niet? 
Nu zouden wij geen Philatelisten zijn, indien wij 

niet alle voorkomende watermerken (zo uiteenlopen
de) volgens een bepaald systeem hadden gegroepeerd. 

Wij hebben ze dan ook in vier groepen onderge
bracht. 

A. Het enkelvoudige watermerk. 
Elke zegel draagt het volledige watermerk in zijn 

geheel. 
B. Het meervoudige watermerk. 
Op het gehele postzegelvel komt op gelijke afstan

den, op rijen, het watermerk voor. 
Men heeft geen rekening gehouden met elke post

zegel afzonderlijk. 
Het gevolg is dus, dat het figuur van het watermerk 

meerdere malen op het zegel voorkomt. 
C. Het vel-watermerk. 
Hierbij heeft men op elk vel een watermerk aan

gebracht. Het is dus best mogelijk, dat men op dit 
vel zegels aantreft, waarop in het geheel geen water
merk voorkomt of slechts een klein gedeelte. 

Het volledige merk is alleen te zien bij een com
pleet vel. 

D. Het strook-watermerk. 
Een gehele strook van zegels is voorzien van een 

watermerk, dat loopt van het begin tot het einde der 
strook. 

Elke zegel van deze strook vertoont dus een ge
deelte van het watermerk. 

Tenslotte komen we nog watermerken tegen, die 
geen postale betekenis hebben. Het zijn de merken 
van de papierfabrikant, die het papier voor de zegels 
leverde. 

Zie zo Dick, dat dus over de watermerken. Je be
grijpt dat hierover nog veel meer te vertellen is, maar 
als je deze vier hoofdgroepen nu maar in het oog 
houdt, dan kan je geen grote vergissingen maken. 

Als regel kan je aannemen, dat je het watermerk 
in zijn normale stand ziet, indien je het zegel op de 
voorzijde (dus de bedrukte) bekijkt, d.w.z., indien het 
aan de voorzyde te zien is. 

Als regel kan je aannemen dat dit niet het geval is. 
Dus indien je de achterzijde van het zegel bekijkt 

moet je het watermerk in Spiegelschrift zien. 
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Op deze wijze kan je afwijkingen in het watermerk 
vaststellen, die ontstaan zijn, doordat lïien het papier 
verkeerd in de zegelpers legde, bijv. kopstand of de 
achterzijde, in plaats van de voorzijde bedrukte. 

Soms gebeurt het dat je het watermerk moeilijk kan 
ontdekken, terwijl de catalogus aangeeft dat het wel 
aanwezig moet zijn. 

Probeer het dan eens onder een speciale belichting 
bijv. bij schuin invallend licht; lukt het dan toch niet, 
leg dan het zegel met de beeldzijde naar beneden, op 
een zwarte ondergrond; een stuk donker glas, plas
tic, eboniet of marmer is uitstekend geschikt. 

Meestal zie je dan wat je zoekt, maar ja, het kan 
gebeuren, dat je ondanks deze pogingen geen water
merk kunt ontdekken. 

In dat geval komt de WATERMERKZOEKER er 
aan te pas. 

Dat instrument bestaat uit een eenvoudig ondiep 
schaaltje van diep zwart glas of porcelein gemaakt. 

Je gaat als volgt te werk: 
Het zegel, met de beeldzijde naar beneden, in het 

schaaltje leggen. Dan neem je een pipetje (d.i. een 
druppelteller) met zuivere alcohol en laat nu een drup
pel op het zegel vallen. 

Het papier van het zegel zuigt de alcohol direct op 
en dan moet je het watermerk direct zien . . . . als het 
er inderdaad is! 

Er is echter een groot risico aan verbonden. 
De kleurstoffen van zeer vele moderne zegels kun

nen geen alcohol verdragen; ze lossen daarin onmid
dellijk op. 

Houdt daar dus terdege rekening mede. 
Het is weer de postzegelhandelaar die je een wa

termerkzoeker kan leveren; hij kost niet veel. 
Dat weet je dan alweer. Dick! 

OOM WIM. 

^ WAARSCHUWING ^ 

| ^ 8  t a 

 *  *  *   ~  * ■ 

Het philatelistisch 
tijdschrift „il Col
lezionista" doet in 
haar jongste num
mer mededeling 
van te Modena 
aangeboden valse 
postzegels van Ne
derland van de 
uitgifte 1923, jubi
leum Kon. Wilhel
mina, in de waar
den 2% en 5 gul
den. (Spec, cat.
nos. 130 en 131). 
Aan genoemd 
blad ontlenen wij 
ook bijgaande af
beeldingen, welke 
daardoor iets aan 
duidelijkheid heb
ben ingeboet. 

De valse zegels 
zijn evenals de 
echte in plaat
druk vervaardigd 
en vertonen ook 
tanding 11% Van 

de diverse verschillen welke te constateren vallen wil
len wij hier alleen maar melden het in het oog sprin

gend verschil in grote van de kapitelen der beide zul
len op de achtergrond. 

Bij de 2% gld. is het kruis op de rijksappel bij het 
valse zegel veel groter dan bij het echte zegel. Bij 
de 5 gld. is de 2e E van Nederland eveneens veel te 
groot bij het valse zegel. De kleur van de 2% gld. is 
minder intens zwartbruin en door de ondiepere gra
vering maken de valse zegels een lichtere indruk 
dan de echte. 

Mochten in Nederland dergelijke valse zegels op
duiken, dan houden wij ons voor een berichtje dien
aangaande aanbevolen. 

i? JUBILEA ^ 

POSTZEGELVERENIGING „BREDA". 
De PostzegelVereniging „Breda" gaat haar zestig

jarig bestaan vieren. In tegenstelling met voorafgaan
de jubilea wenst zij dit feest uitsluitend in besloten 
kring te vieren. 

Op Zaterdag 19 September zal in de grote zalen van 
„De Graanbeurs" des namiddags om twee uur de ope
ning plaats hebben van de tentoonstelling, welke al
leen verzamelingen van eigen leden zal bevatten, zo
wel klassieke verzamelingen als beeldphilatelie. 

Eén der jeugdleden exposeert o.a. een zeer interes
sante verzameling RodeKruiszegels, waarbij het Co
mité van het RodeKruis voor een attractieve entou
rage zal zorgdragen. 

Des avonds feestdiner, waarbij onze Belgische 
collega's uit Antwerpen, de bekende Vereniging „Phi
latelisme" met zijn voltallige leden mede zal aan
zitten. 

Op Zondag 20 September zal de tentoonstelling de 
gehele dag open zijn, terwijl dan met een gezellige 
avond zal besloten worden. 

Door de hoge kosten aan speciale stempels verbon
den heeft het bestuur moeten besluiten geen speciaal 
stempel voor deze gelegenheid aan te vragen. 

De Postzegelvereniging „BREDA" verzocht ons om 
opname van het bovenstaande. Niet alleen hebben wij 
gaarne aan dit verzoek voldaan, maar tevens willen 
wij deze gelegenheid aangrijpen om de medeopricht
ster van ons Maandblad van harte geluk te wensen 
met haar jubileum. Steeds heeft „BREDA" op de bres 
gestaan voor haar geesteskind en de moeilijke kinder
jaren heeft ons blad zeker niet het minst kunnen door
staan door de krachtige hulp van bestuur en leden 
dezer vereniging. Een warm woord van dank moge 
op deze feestdag dan ook van deze zijde klinken en 
getuigen van de grote vriendschap die in de kringen 
van ons Maandblad nog steeds voor deze oprichtster 
wordt gekoesterd. De H.Red. 

DAG VAN DE POSTZEGEL. 

VIERING VAN „DE DAG VAN DE POSTZEGEL" 
TE AMSTERDAM. 

Zoals reeds in het Augustusnummer werd medege
deeld, zullen alle Amsterdamse verenigingen (zelf
standige verenigingen zowel als afdelingen) op ZA
TERDAG 10 OCTOBER 1953 in het gebouw Frascati, 
Nes 5963, 
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De Dag van de Postzegel - 1953 
gemeenschappelijk vieren. TAT TENTOONSTELLINGEN "k 
Programma: 
13.00-14.00 uur: gelegenheid tot kennismaken en ruilen; 
14.00-14.15 uur: officiële opening door bondsvertegen

woordiger; 
14.15-14.45 uur: voordracht over een algemeen onder

werp door de heer J. F. Cserno, Amster
dam; 

14.45-15.15 uur: voordracht over „beeldverzamelen" 
door de heer J. C. Schäfer, Amsterdam; 

15.15-16.00 uur: Pauze; 
16.00-16.30 uur: voordracht over „Postzegels op Post

stukken" door de heer J. H. Broekman, 
Bergen (N.H.); 

(elke voordracht duurt ongeveer 15 minuten, terwijl 
direct aansluitend gelegenheid voor discussie is). 
16.30-17.15 uur: Philatelistisch Forum onder voorzit

terschap van de heer K. E. König. Leden 
van het forum: de heer en mevrouw Cser
no, de heer J. Dekker, de heer W. H. Lut-
keveld, de heer Mr. A. W. L. Talma Sthee-
man en de heer R. Tocila, allen te Amster
dam. 

17.30 uur: S l u i t i n g . 

Het organlsatie-comité rekent er op, dat de Amster
damse Philatelisten deze Zaterdagmiddag tussen 13.00 
en 17.30 uur zullen vrij houden, ten einde er van te 
getuigen, dat alle Philatelisten tezamen een groot ge
zin vormen. 

De Secretaris: K. E. KÖNIG. 

ir PERSONALIA -k 
A. A. JÜRGENS t 

Midden Juli overleed te Kaapstad de bekende 
Zuidafrikaanse philatelist A. A. Jürgens. De betekenis 
van de collectie Jürgens voor Zuid-Afrika is te ver
gelijken met de betekenis van de collectie Waller voor 
Nederland. 

Op de Itep te Utrecht was van de heer Jürgens een 
inzending te bewonderen, die misschien wel groter 
geweest zou zijn, wanneer niet ongeveer gelijktijdig 
tijdens de Van Riebeeck-feesten te Kaapstad een post
zegeltentoonstelling had plaats gevonden. De collectie 
liep van 1652 tot de huidige dag en de heer Jürgens 
was een vooraanstaand eo-philatelist. 

In boekvorm verscheen van zijn hand „The Hand-
struck Letter Stamps of the Cape of Good Hope from 
1792 to 1853 and the Postmarks from 1853 to 1910". 
Geregeld publiceerde Jürgens zijn nieuwe vondsten in 
„The South African Philatelist". Ook publiceerde hij 
een werk over Bechuanaland (1836-1895). In 1945 ver
wierf hij van de Royal Philatelie Society te Londen de 
gouden Crawford penning, een hoge onderscheiding. 

Enkele malen bood Jürgens zijn unieke verzameling 
aan de Unie-regering aan om de grondslag te vormen 
voor een te stichten Postmuseum. De Unie-regering is 
tot dusver nooit op dat aanbod ingegaan. Een vraag 
is nog, wat er thans met de verzameling zal gebeu
ren. Het ware te hopen, dat met de weduwe overeen
stemming bereikt werd en dat deze verzameling in 
haar geheel tot grondslag van een op te richten Zuid
afrikaans Postmuseum kan dienen. J. H. B. 

CARITAS. 
Op 13-15 November a.s. zal te Kopenhagen door het 

houden van een tentoonstelling in het Grundtvigs Hus, 
Studiestraede 38, welke onder het patronaat zal staan 
van Koningin Ingrid van Denemarken, het feit wor
den herdacht, dat in dit land de zgn. Kerstzegel 50 
jaar geleden voor de eerste maal verscheen. Zoals 
bekend, zijn dit vrijwillige bijplak-zegels of sluitze-
gels, waarvan de opbrengst ten goede komt van lief
dadige doeleinden op kindergebied. Het zijn dus geen 
postzegels door de P.T.T. uitgegeven, hoewel de zegels 
aan dß postloketten verkrijgbaar zijn. Wij zouden 
hiervan dan ook geen melding maken als liggende 
zulks buiten het terrein der Philatelie, ware het niet, 
dat bovenbedoelde tentoonstelling zich ook op het 
terrein der Philatelie zal uitstrekken. De eerste klasse 
zal natuurlijk de zgn. kerstzegels en weldadigheids-
zegels omvatten. De 2e klasse zal zich op postzegel
gebied begeven en hier worden de volgende groepen 
onderscheiden: A. weldadigheidspostzegels der diver
se landen; B: postzegels met motieven op weldadig-
heidsgebied; C: andere postzegels. 

Aan de — nog ongenoemde — jury worden een aan
tal zilveren en bronzen plaquettes, alsmede diploma's 
ter beschikking gesteld. 

In het ere-comité treffen wij bij de namen van di
verse autoriteiten ook de naam aan van de leraar 
Einer C. Hansen te Aalborg, voorzitter van de Deense 
Filatelisten Bond. 

Eventuele nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij 
de secretaris van CARITAS, 3 Prederiksborggade, 
Kopenhagen K. Denemarken. 

„RODE KRUIS"-POSTZEGEL-TENTOONSTELLING 
IN HET NEDERLANDSE POSTMUSEÜIVI 
TE 's-GRAVENHAGE. 

Maandag 24 Augustus 1953 luidde de actie in voor 
de Rode Kruis-postzegelserie, die gedurende twee 
maanden door de Posterijen verkrijgbaar wordt ge
steld en waarvan de toeslag boven de frankeerwaar-
de ten goede zal komen van het werk van het Neder
landse Rode Kruis. 

Teneinde de verkoop te stimuleren heeft het Neder
landse Postmuseum te 's-Gravenhage in zijn postze
gelgalerij een tentoonstelling mogelijk gemaakt van 
de verzameling Rode Kruis-postzegels van Mevrouw 
M. J. Baronesse van Heerdt-Kolff. 

De opening, die voor een klein aantal genodigden 
in de namiddag van 24 Augustus werd gehouden, werd 
behalve door de na te noemen sprekers bijgewoond 
door de Directeur der Posterijen, de ontwerper van de 
zegels, verschillende personen uit Rode Kruiskringen 
en enkele leden van het personeel van het museum. 
Als representanten van de postzegelverzamelaars zag 
men de voorzitters van twee Haagse philatelistenver-
enigingen, de heren Backer en Van 't Haäff, welke 
laatstgenoemde tevens als voorzitter van het Haagse 
comité voor de postzegelactie aanwezig was. 

De voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis, Ir F. 
C. C. Baron Van Tuyll van Zuyden, sprak enige woor
den van welkom en leidde vervolgens de directeur-
generaal van de P.T.T., de heer L. Neher, in, die de 
opening zou verrichten. Tevens bedankte hij Mevrouw 
van Heerdt-Kolff voor haar zeer gewaardeerde mede
werking. 
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De heer Neher stelde m het licht hoe hij bij de tal
loze aanvragen om zegels met toeslag steeds „neen" 
moest zeggen, doch dat hij gemeend heeft voor het 
Rode Kruis een uitzondering te moeten maken en er 
zelfs IS toe overgegaan de periodieke verschijning van 
deze zegels (eens per 5 jaar) schriftelijk vast te leggen 

HIJ roemde de goede verstandhouding tussen ont
werper, drukkei en P T T dienst en hij meende, dat 
men geslaagd was m de poging om het werk van het 
Rode Kruis en de universaliteit van dit lichaam op de 
zegels vast te leggen 

Na de opening werd de collectie van Mevrouw van 
HeerdtKolff bezichtigd, nadat deze philateliste in het 
kort uiteengezet had, hoe in de verschillende landen 
de Rode Kruiszegels zijn ontstaan, terwijl zij de aan
dacht vestigde op enige zeldzaamheden onder deze 
zegels 

De verzameling was opgezet in alphabetische volg
orde der verschillende landen en zij maakte een keu
rige indruk Jammer, dat het kader van Nederland 
uit de toon viel, te rommelig en veel te vol, voor mo
tiefverzamelaars om te demonstreren hoe het met 
moet Overigens echter niets dan lof voor het werk 
en de moeite die genomen is om het goede doel te 
steunen 

Moge een druk bezoek aan het Postmuseum in deze 
dagen de verkoop van de zegels bevorderen, ook bij 
hen, die ze uit een ander oogpunt bezien dan de Phi
latelisten 

• LITERATUUR ^ 
Stanley Gibbons' Postage Stamp Catalogue 1954 
Part III. 
Foreign Countries Amerika, Asia and Afrika 

Uitgave van Stanley Gibbons Ltd 391 Strand Lon
don WC2 Prijs 18 sh 6 d + 1 sh 2 d porto 

Op 7 Augustus jl verscheen de nieuwe druk van 
bovengenoemd deel der Gibbons catalogus, welke uit 
3 delen bestaat, nl deel I British Empire, deel II 
Europe and colonies en deel III het bovengenoemde 
deel 

Deze 49ste uitgave vervangt de 48ste van 1951 en dit 
verklaart reeds dat deze nieuwe uitgave heel wat 
nieuw materiaal te verwerken heeft gegeven De uit
breiding van dit deel bedraagt dan ook een 20tal 
bladzijden en niet alleen het aantal zegels, maar ook 
het aantal afbeeldingen werd aanmerkelijk vergroot 
Vrijwel alle landen zijn nu tot emd 1952 of begin 1953 
bijgewerkt Hoewel de uitgeefster zelf verklaart, dat 
naar dit deel der catalogus met zulk een grote vraag 
bestaat als naai de beide andere delen, kunnen wij 
niet anders zeggen, dan dat toch ook dit deel voor de 
bezitters der beide andere delen ons onmisbaar voor
komt Het groot aantal landen dat hier is samengevat 
en waarvan er toch vele een zeer aantrekkelijk ver
zamelgebied vormen, maakt dat dit deel zeker de grote 
belangstelling verdient welke ook de andere delen ge
nieten Gebieden waarvan het vaak moeilijk is een 
goed philatelistisch overzicht te krijgen, zoals China, 
worden uitvoerig behandeld, terwijl ook andere ge
bieden, zoals de Ver Staten van Amerika, Mexico, 
Israel, om maar enige te noemen, een degelijke be
werking ondergingen 

Ook ditmaal weet de firma Stanley Gibbons haar 
naam van standing op catalogusgebied hoog te houden' 

Skandinavien Fnmaerkekatalog 1954. Uitgave van 
Aarhus Ffimaerkehandel, Bruunsgade 33 Aarhus 
(Den) Vertegenwoordiger voor Nederland R. Haag
smaHilversum Prijs 2,50 Kr + poito. 

Denemarken, Groenland, Thule, Sleeswijk, Deens 
WestIndie, Finland, Aunus, Karelien, Noordingerland, 
IJsland, Noorwegen en Zweden zijn de gebieden waar
van de zegels in deze catalogus worden behandeld De 
gewone zegels worden zeer uitvoerig vermeld met 
typen, tandingen, watermerken en afwijkingen waar
bij cliche's de tekst zeer verduidelijken Ook alle ze
gels in samenhang, zowel zegels onderling als zegels 
met reclamevignetten worden hier gecatalogiseerd, 
evenals alle ledagcouverten met hun afstempeling 
Bovendien zijn ditmaal ook alle Julezegels (Kerstze
gels) met afbeeldingen opgenomen van Denemarken, 
IJsland, Noorwegen, Zweden en Finland Hoewel met 
tot de Philatelie behorende en een particuliere uitga
ve betreffende, vinden deze zegels hoe langer hoe meer 
verzamelaars Denemarken heeft hierm reeds van 
1904 haai rechten en staat dus op het punt het 50
jarig bestaan dezer zegels te vieren 

Sedert de vorige uitgave is het aantal bladzijden 
aan zegelvermelding gewijd gestegen van 101 tot 118, 
van welke vermeerdering 14 bladzijden aan genoemde 
Julezegels zijn te danken Desniettegenstaande is de 
pnjs onveranderd gebleven en dezelfde als vorig jaar, 
zodat de verzamelaars van ée zegels van de noorde
lijke landen zich tegen zeer billijke prijs deze uitste
kende, veelomvattende catalogus kunnen en dienen 
aan te schaffen N 

POSTSTUKKEN. 
Catalogus Duitsland. 

Als bijlage van het tijdschrift Die SammlerLupe 
verschijnt vanaf 1 Augustus 1953 van Th Junker „Die 
Deutschen PostGanzsachen ' De uitgave geschiedt on
der auspiciën van de Berlinei Ganzsachen Sammler 

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

♦ Bezoelit onze moderne winkel tegenover het station ^ 

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 u R Z L L I S T E 
een goed gedocumenteerd wereldnieuws bulletin met zeer 
veel rukladressen Bij het opgeven van een abonnement dat 
direct ingaat moogt U een 

G R A T t S A D V E R T E N T I E 
opgeven met Uw ruil wensen waarvan het succes bij voor 
baat verzekerd is Die Kurz! Liste verschijnt m meer dan 
62 landen en overal ter wereld heeft zij actieve abonné s, 
b V Israel, Japan, Zuid Amerika etc etc 
Tegen betaling in postzegels zenden wij gaarne proef 
nummers a ƒ O 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 ƒ 1 1 , — 

Buiten Europa „ 14,30 
ZUMSTEIN Europa „ 15,— 
BOREK Ver Staten 1 50 Duitsland „ 3,25 

Oostenrijk 2 25 Scandinavië „ 2,25 
KuRZL U P U en Postzegeljubilea „ I 75 
MuLLER Spec Cat Duitsland/Oostenrijk na 1945 ,, 6 — 
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 ^an onze zaak, die een all round service geeft 
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Verein bij het Verlag K. J. Ploenes te Willich-Düssel-
dorf. 

Aan leden van de B.G.S.V., die hun contributie over 
1953 volledig hebben voldaan (voor Nederland Rmk 
12.—) worden de afleveringen kosteloos toegezonden. 

Duitse poststukken sedert 1930. 
Het B.G.S.V.-lid Dipl. Kaufmann Dr K. Blümel, 

Hagenring 88 te Braunschweig, heeft een 16 pagina's 
tellende lijst van Duitse poststukken sedert 1930 in 
eigen beheer laten verschijnen. Prijs DM. 2.—. 

Het B.G.S.V.-lid Helge Findel, Karl Rothestrasse 16, 
Leipzig, heeft een lijst van poststukken der Deutsche 
Demokratische Republik laten verschijnen. Deze lijst 
is gestencild. Een prijs van deze uitgave vonden wij 
niet aangekondigd. 

Ascher-poststukken-catalogus-Nederland. 
Zoals men weet wordt in Duitsland gewerkt aan een 

nieuwe wereld-poststujkken-catalogus. Intussen heeft 
men van enkele landen overdrukken beschikbaar uit 
de oude Ascher-poststukkencatalogus van 1928. 

Voor Nederlandse verzamelaars is van belang dat 
het 26 bladzijden tellende stuk „Nederland" DMK 
(West) 0.50 plus portokosten kost. Aanvragen te rich
ten tot W. de Weerth, Laubenheimerstrasse 23III, 
Berlin-Wilmersdorf (Postrekening Berlin-West 263.49). 

Luchtpoststukken-catalogus. 
Als bijlage van „l'Entier postal" verschijnt sedert 

Augustus 1953 een Catalogue des Cartes postales de 
Poste Aérienne, van de hand van Aug. Wéry. Deze 
lijsten zijn bedoeld als aanvulling op de door de Ame
rican Air Mail Society gepubliceerde catalogus. Air 
letter sheets, waarin briefkaarten niet voorkomen. 

„l'Entier postal" is voor Nederlandse lezers voor 
ƒ 2,75 (12 nummers) verkrijgbaar door intekening bij 
J. H. Broekman, Buerweg 34, Bergen (N.H.), postreke
ning 2214.70. 

Duttia. 
Over de poststukken van deze staat schrijft E. Pe

ter Jr. in Postal Stationery no. 30 (Maart-April 1953). 
De bekende verzamelaar Dr W. Pöhlig in Jena is 

bezig met de samenstelling van een catalogus van de 
19 Indische feodaal-staten, die hij eerlang hoopt uit 
te kunnen geven. J. H. B. 

UIT DE OUDE DOOS 
door W. B. Brocx. 

Wetenswaardigheden en 
merkwaardigheden 

I. Bolivia met 9 en met 11 sterren. 
De emissie 1868 vertoont onder het wapen 9 sterren, 

die van 1871 elf sterren en die van 1890 weer 9 sterren. 
Dit houdt verband met de geschiedenis van dit land. 

Vóór 1879 lag Bolivia aan zee, het bezat een belang
rijke haven: Antofagasta en het land was verdeeld in 
9 provinciën. Deze 9 provinciën gaven aanleiding tot 
de 9 sterren in de uitgifte van 1868, evenals het aantal 
staten van de U.S. 

Maar Bolivia had hogere aspiraties, maakte aan
spraak op een gebied, dat aan zijn buren toebehoorde, 

en vooruitlopende op de bevrediging van zijn ver
langens, verschenen op de emissies van 1871 elf sterren, 
namelijk twee meer dan eerst, voor de nog niet ver
worven nieuwe provincies. 

In 1879 brak een oorlog uit tussen Bolivia en Chili. 
Het ging om het bezit van de Atacama-woestijn, die 
men eerst beschouwd had als van geen waarde, maar 
die achteraf enorme salpeter-voorraden bleek te be
vatten. 

Deze oorlog werd glansrijk door Chili gewonnen, 
niettegenstaande Peru Bolivia te hulp snelde. Het 
resultaat was, dat, in plaats van twee provincies er 
bij te krijgen, Bolivia een provincie moest afstaan 
aan Chili, namelijk de provincie Atacama. 

Nu hadden er dus eigenlijk acht sterren op de laat
ste emissie moeten voorkomen, maar het schijnt, dat 
Bolivia de afstand van de provincie niet zo gemakke
lijk heeft kunnen accepteren, en niet zo maar het aan
tal sterren heeft willen verminderen, want op de uit
gifte van 1890 staan heel gemoedelijk weer 9 sterren. 

De noodlottige oorlog heeft voor Bolivia het ernstige 
gevolg gehad, dat het nu geheel van de zee ligt af
gesloten. 

II. Het oudste zegel met een opdruk. 
Als ik me niet vergis, is dat Yvert nr 4 van Spaans 

West-Indië, de opdruk Y V* op de 2 reales, welk op-
drukzegel op 19 November 1855 te Havana verscheen. 

Voor zover ik weet, is de betekenis van die opdruk 
nog niet geheel opgelost. In vroegere jaren van de 
Echo is daar heel wat over geschreven, waaraan ik 
het volgende ontleen. 

Het binnenlands brieftarief was tot Vz once % real 
en daarboven eveneens een halve real per % once. 
Voor kranten en drukwerk gold het halve tarief. Maar 
bij de eerste serie van 1855 ontbreekt de waarde van 
■14 real. Gehalveerde zegels van nr 1 Yvert is men 
nog nooit tegengekomen, dus neemt men aan, dat dit 
opdrukzegel diende voor drukwerk, en dat de nomi
nale waarde van het opdrukzegel % real was. 

Dat alles is eenvoudig'en logisch, maar . . . . wat 
betekent dan die Y bij die opdruk? Dat laatste schijnt 
nooit geheel opgehelderd te zijn. Y betekent „èn", dus 
„plus". Maar dan zou de nominale waarde 2% reales 
zijn. In officiële stukken heeft men nooit iets omtrent 
deze opdruk kunnen vinden. De zegels voor Spaans 
West Indië werden alle door het moederland geleverd. 
Vandaar, dat men uit officiële correspondentie tussen 
Madrid en Havana omtrent alle emissies de gegevens 
heeft kunnen achterhalen, maar deze opdruk is ge
maakt door de drukker José Toribio de Arazona te 
Havana. Wat de zaak nog ingewikkelder maakt is, 
dat dit zegel alléén gebruikt mocht worden voor 
Havana en de voorsteden. Maar dan zou men weer tot 
de gevolgtrekking komen, dat het dus toch niet heeft 
kunnen dienen voor drukwerkbinnenland, en dat het 
voor een ander doel bestemd is geweest. 

Ik las verder in de Echo, dat uit de aard der zaak 
ook Spaanse verzamelaars zich met deze kwestie heb
ben bezig gehouden, en dat deze de volgende ver
klaring hebben gegeven, die hen zelf echter ook niet 
geheel bevredigde: de Y wordt in het Spaans ook wel 
gebruikt als een soort versiering of aanhef bij een 
eigennaam of bij het noemen van een titel of hoofd
stuk. Als zodanig wordt die mondeling veel gebruikt, 
maar toch in het algemeen niet als zodanig gedrukt. 
Alleen in manuscripten werd die letter nog wel eens 
bijgeschreven. 

Yvert vermeldt van deze opdruk 2 typen. Deze twee 
zijn ontstaan, doordat de drukker niet .voldoende 
lettertypen van 1 soort had, en daardoor heeft gewerkt 
met twee verschillende letters Y. 
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DE MONTSERRAT-SERIE VAN SPANJE. 
Naar aanleiding van het ingezonden stuk van de 

heer Croin in ons vorige nummer, schrijft ons de heer 
Ir Reus te Arnhem, dat hij ten tijde van de uitgifte 
van bovengenoemde zegel-serie in Barcelona woon
achtig was en daar natuurlijk deze zegels heeft ge
kocht en er ook al zijn correspondentie uit die tijd 
mede frankeerde, zulks in tegenstelling tot meer dan 
een andere uitgifte van zegels. De Montserrat-zegels 
werden als serie in haar geheel aan de postkantoren 
verkocht en bestond uit de zegels met verschillende 
tandingen als goedkoopste in de catalogussen aange
geven. Maar er is met de Spaanse zegels vaak iets 
loos. Soms komen miskleuren voor, die later heel duur 
gecatalogiseerd staan, een andere keer zijn het twee 
soorten van tandingen, waarvan dan een soort de 
zgn. goedkope zegels vormen en de andere soort de 
dure, zoals ook bij de Montserrat-zegels. De heer R. 
zegt nog nimmer deze zegels in de zgn. dure tanding 
te hebben gezien, noch bij een handelaar, noch bij 
een vergevorderd verzamelaar. Zij zullen zeker wel 
bestaan, maar wie bewijst, dat hier knoeierij in het 
spel is en er opzettelijk een paar vel anders geperfo
reerd zijn, die direct in de handen van enkele specu
lanten zijn gekomen? Zo heeft schrijver ook nimmer 
de 4 en 10 Pes. met opdruk Repüblica Espanola (Yv. 
nos. 496 en 497) gezien, welke in de Yvert vrij hoog 
geprijsd staan en waar voor de 10 P. gebruikt zelfs 
geen prijs wordt vastgesteld. 

En zouden dan de handelaren gehele series in de 
dure tanding moeten leveren? Deze tanding is beter 
geheel te negeren. 

VERENIGDE NATIES. 

Voor de veizamelaars van de postzegels der V.N. 
geven wij bovenstaand de reproductie van een afbeel
ding, welke wij in een Amerikaans tijdschrift aan
troffen. Zij toont ons enige autoriteiten op postzegel
gebied, die bij de postzegels van de V.N. zijn betrok
ken. De foto werd gemaakt ter gelegenheid van de 
opening van de tentoonstelling der ontwerpen voor 
V.N.-postzegels, welke waren ingezonden op de daar
toe door de V.N. uitgeschreven prijsvraag. Van links 
naar rechts zien wij: Dr Remington Kellogg, direc
teur van het U.S. Nationale museum; Dr John L. 
Keddy, ass. secretaris van het Smithsonian Instituut; 
de heer Reidar Tvedt, hoofd van de postadministratie 
der V.N. en Dr Luis Thomen, ambassadeur van de Do
minicaanse Republiek, voorzitter van het beoorde-
lingscomité der wedstrijd. 

De wedstrijd was verdeeld in 3 groepen en telde 67 
deelnemers, waaronder vele van grote reputatie op 
het gebied van postzegelontwerpen. In de 3e groep 
(werkzaamheden en doel der verschillende instellin
gen der V.N.) verwierf onze landgenoot Dirk van Gel

der de eerste prijs met zijn ontwerp met de afbeel
ding van een korenaar. 

MARIA GORETTI. 
Dit op een tweetal postzegels van Italië afgebeelde 
meisje, welke postzegels in ons Aprilnummer werden 
gemeld, is zeker wel een heel merkwaardig kind, 
waarvan wij hier de geschiedenis weergeven. 

Zij werd op 6 October 1890 als derde kind uit een 
zeer arm gezin in de Pontijnse moerassen geboren. Op 
5 Juli 1902 werd zij door een huisgenoot, de 20-jarige 
Alessandro Serenelli, die met oneerbare bedoelingen 
haar lastig viel, ernstig gewond. Na nog 24 uur geleefd 
te hebben overleed zij aan haar verwondingen. Gedu
rende deze laatste levensuren bad zij voor de bekering 
van haar aanrander. 

De 10de Juli 1904, twee jaar* na haar dood, werd in 
een grootse plechtigheid een monument ter ere van 
haar in de basiliek van de Madonna della Grazia, de 
aloude bedevaartskerk van de paters Passionisten op 
het strand van Nettuno, onthuld. Op dit monument 
staat gebeiteld: ,,Aan het heldhaftige meisje Maria Go-
retti, dat op 5 Juli 1902, twaalf jaar oud, stierf ter 
verdediging van haar kuisheid: het Christenvolk zulk 
een heroïsme toejuichend heeft onder algemene jubel 
dit monument opgericht 10 Juli 1904." 

Bij het proces voor haar zaligverklaring, dat op 26 
April 1947 werd gehouden, legde Alessandro, die zich 
na 27 jaar tuchthuisstraf berouwvol in een klooster had 
teruggetrokken, de meest loffelijke verklaring af ten 
gunste van zijn slachtoffer. Maria werd op 24 Juni 1950 
zalig verklaard. Over haar verscheen in de uitgave „De 
Kruispenning" te Mook een boekje getiteld: „Maria 
Goretti". Martelares der zuiverheid. 

In onze veiling van 5 September j.l. 
werden o.a. onderstaande prijzen betaald: 

Nederl. Indië. 
221/2 et. Bezit Buiten, Cat.waarde ƒ400,— ƒ.300,— 
ƒ 2,50 Dienst kopst., Cat.waarde „ 150,— „ 125,— 
25 et. Dienst kopst., Cat.waarde „ 300,— „ 210,— 
ƒ 1,— Dienst kopst., Cat.waarde „ 120,— „ 110,— 
ƒ 2,50 Dienst kopst., Cat.waarde „ 90,— „ 95,— 

• Ook U kunt thans de hoogste prijs 
voor Uw collectie maken wanneer U 
deze door ons laat veilen. Wij komen 
U vrijblijvend bezoeken en maken 
gaaj-ne een voortaxatie. 

% T o o r onze October ve i l ing 
kan nog prima materiaal worden in
gezonden tot 10 October a.s. 
Catalogus voor deze veiling wordt 
gratis op aanvraag toegezonden. 

POSTZEGELHANDEL 

R. P O S T E M A 
Heerengra«ht 227 
Telefoon 49749. 

— Amsterdam 
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AANBIEDING 
LANDEN-VERZAMELINGEN 
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THEO LAMS Postzegelhandel 
Spulweg 39 - DORDRECHT -
Giro 306603 of Incasso Bank 

Tel. K 1850-6900 
— Lid N.V.P.H. 

Nieuw Guinea Watersnood ƒ 
Ned Antillen „ 
Suriname , „ 
Gekleurde Porten Indie „ 
ongebr R I S , opdrukken t/m 1 rup „ 

lOVe van de aankoopsom betaal jk aan een ieder 
bemiddeling ik een verzameling of partij Postzegels 

JAC. ENGELKAMP pTm^s '°' 

1,65 
0,80 
1,25 
2,75 
4,— 
door wiens 
kan kopen 
Amsterdam 

Giro 312696 

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 pnjs. 

P o s t z e g e l h a n d e l G. v. d. E ^ n d e 
Petristraat 8 - Utrecht (Oog m Al) - Telefoon 24082 

Te koop gevraagd, Engros Alle Kind en Weldadigheid Ned 
gebruikt of ongebruikt Collectie Europa Overzee Speciaal ge
vraagd Europa vanaf 1945 

POSTZEGELHANDEL K. BEUNDER 
Betaling Contan t — Postbus 13 — Krimpen a d Lek 

Te koop gevraagd: 
VerzameHoöen , P o s t -
Pa r t l j en [ zege l s 
Be te re loss t 1 

SPECIAAL INTERESSE VOOR 
OUDE ZEGELS VAN DE 

GEHELE WERELD 

AANBIEDING 
NEDERLAND ' 

1852 15 c oranje (o) ƒ 18,50 
1864 5 c zonder gom (x) „ 17,50 

15 c oranje (o) „ 13,50 
1867 50 c goudkl (o) „ 18,50 
1872 Koning 7'h c (o) , 1,35 

„ 22'/i c (o) „ 3,90 
„ 1 gld (o) „ 3 , -
„ 2</j gld (o) „ 14,50 

1891 Koningin 2 ' /! g (o) „ 15,50 
1946 Koningin Wilhelmina 
2V!, 5 en 10 gld (x) „ 19,50 
1877 Telegram 25 c (o) „ 47,50 

2 gld (o) „ 32,50 
(x) = OQgebr (o) ■■ gebr. 

ALBUMS. 
Nederland en O G 

Bondsalbum K 11 . . . ƒ 7,50 
„Ho l l and" album „ 12,50 
Alsv binnenschroeven ,, 13,50 

„ D A V O " album „ 22,50 
Groot insteekboek 

26 X 32 cm 10 bladen 
leder blad aan 1 zijde 
12 stroken 
Alsv 2-ziidig 12 str 

Insteekboek les ƒ 0,50, 
ƒ 1,50, ƒ 2,—, 
ƒ 3,60, ƒ 6,75 

/ 

8,50 
9,75 

0,95, 
3,35, 

Zendt mi| Uw Mancoh|st 
Nederland en O G 

HAGA's 
POSTZEGELHANDEL 

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

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

MIJN 

PRIJZEN ; ? 
Nederland en O G 50 ä 60% 
catalogus Handelaren 1953 
Europa (alle landen te leveren 
40 ä 50 cent per 100 Frs . Yvert 
1953 

Op dezelfde basis heb ik voor verzending gereed 
een mooie collectie boekjes van de Eng-ko lomen . 

Postzegelhandel H. V A N L I E S H O U T 
Hurkses t raa t 26 - HELMOND - Giro 335951 

m ijn 99e veiling vindt plaats op Maandag 28 
September a.s. in het Parkhote l te Den 
Haag. Naast een mooie afdeling Nederland 
en o G , Europa en Overzee komt ook een 
speciale afdeling Israel onder de hamer , 
terwyl des avonds een grote ^ifdeling restan
ten, partijen en collecties verkocht zullen 
worden Voor mijn 100e veiling, welke begin 
December gehouden zal worden, kan nog 
goed mater iaal worden ingezonden tot eind 
October. 

Postzegelhandel K. A. WEEDA 
Zoutmans t raa t 14a 
Telefoon 394543 

Den Haag 
Giro 27713 

Laat UW MAANDBLADEN INBINDEN door 

C. J. BLANKENZEE 
v.h. Kemper & Co., Boekbinderij en Persverguldenj 
Elandsgracht I 1, Amsterdam Telefoon 33276 
Speciaal adre« voor a Uw phitatelistisch en ander btndnrerk l 

file:///ersch
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Completeer Uw verxameling met GOEDE aegels 
deze zijn moeilijk te vinden en worden steeds schaarser. Alle zegels van onderstaande 
lijst zijn van prima kwaliteit. Daar de meeste soorten slechts een keer voorradig zijn, is 
het Uw eigen belang om zo spoedig mogelijk te bestellen. Nummering volgenr Yvert 1953. 
X bet. ongebruikt, O bet. gebruikt.| 

A M S T E R D A M S C H E 
POSTZEGELHANDEL 

M. KUPFERMAN - AMSTERDAM-C. 
N I E U W E Z1JDS VOORBURGWAL 314 
TELEFOON 33473 

Bankrekening Twentsche Bank - Postrek._ 30859 I - beide rekeningen op naam M. Kupferman 

Eng. Koloniën, Silver Wedding 1948 compleet 138 stuks X ƒ 725,— 

Antigua 1908 5/- X N r . 37 17,50 
idem 1932 Jubileum compleet t /m 1/- X N r . 64-71 , 30,— 
Ascension 1922 compleet t /m 3/- X N r . 1-9 , 70,— 
idem 1924 compleet t /m 3/- X N r . 10-20 . . . . „ 77,50 
idem 1934 compleet t /m 5/- X N r . 21-30 20,— 

Bahamas 1930 Jubileum compleet to t 3 / - X N r . 86-90 „ 35,— 
idem 1942 Landfall of Columbus compl . O to t £ 1.- .-

Souv. 1-14 42,50 
Barbados 1916 3/- X N r . 114 „ 35,— 
idem 1916 3/- X N r . 115 ,, 17,50 
idem 1921 compleet t /m 3/- X N r . 132-140 ,, 37,50 
Betchuanaland 1932 compleet t /m 10/- N r . 46-57 X 47,50 
Bermuda 1910 2/- t /m £ 1.- .- X N r . 47-52 , 90,— 
idem 1910 10/- X N r . 51 ƒ 30,—, idem £ 1.- .- X N r . 52 „ 35,— 
idem 1921 Jubileum compleet t /m 1/- X N r . 64-72 30,— 
Brits Guyana 1931 Jubi leum cpl . t /m $ 1.- X N r . 137-141 „ 22,50 
Brits Honduras 1913 1 et $ 2.- X N r . 73-81 40,— 
Brits Nieuw Guinea 1932 5/-, 10/-, £ 1.-.- X N r . 53-55 „ 42,50 
Brits Oost Africa 1896 1 R. -5 R. O N r . 71-75 , 27,50 
idem 1897 10 R. O N r . 81 , 32,50 
Brits Solomon 1939 4Vs d. X N r . 64 5,50 

Canada 1852 6 d. O N r . 6a „ 220,— 
idem 1852 7'/i d. O N r . 7, zeer mooi , maar zoals altijd 

niet breed gerand 150,— 
idem 1852 10 d. O N r . 8 kwali te i t als boven „ 90,— 
idem 1897 $ 1.- X N r . 49 „ 47,50 
idem 1897 $ 3.- X N r . 51 100,— 
Ceylon 1910 10 R. X N r . 177 „ 40,— 
idem 1921 1 ct.-20 R . X N r . 203-221 75,— 
Cyprus 1928 Jubileum compleet t/m £ 1.-.- N r . 106-115 „ 90,-r-
idem 1928 Jubileum £ 1.- .- X N r . 115 „ 67,50 
idem 1934 compleet t/m 45 pia . X N r . 116-126 ,, 27,50 

Egypte 1927 £ 1.- .- O N r . 130 '. „ 6,50 
idem 1933 Luchtvaar t -Congres compleet O N r . 150-154 „ 25,— 

Falkland 1898 2/6 en 5/- X N r . 16-17 „ 60,— 
idem 1904 3/- en 5/- O N r . 24-25 „ 32,50 
idem 1912 ' / ! d.,-10/- X N r . 26-35 ,, 52,50 
idem 1933 Jubileum 'It d.-2/6 X N r . 59-67 ,, 52,50 

Gambia 1880 1/- O N r . 11 , 45,— 
idem 1909 1/- t/m 3 / - X N r . 61-65 , 30,— 
idem 1912 compleet t /m 51- X N r . 66-82 ,, 40,— 
idem 1922 compleet t /m 10/- X N r . 93-110 75,— 
idem 1922 10/- X N r . 110 ƒ 25 ,—, idem 10/- O N r . 110 „ 27,50 
Gibra l tar 1912 £ 1.-.- X N r . 72 , 48,— 
Goudkus t 1913 10/- X N r . 78 ƒ 15,—, idem 20/- X N r . 79 „ 30,— 

Hongkong 1903 $ 2.- X N r . 73 ƒ 14,50, idem 1904 $ 2 . -
X N r . .90 13,50 

idem 1904 $ 3.- X N r . 92 ƒ 13,50, idem $ 5 . - N r . 93 X „ 20,— 
idem 1904 $ 10.- X N r . 94 „ 45,— 
idem 1938 S 2.- X N r . 155 ,, 20,— 
idem 1912 serie t /m S 10.- X N r . 99-114 „ 40,— 

India 1854 4 annas O N r . 5, mooi , 50,— 
idem 1902 10 r. X N r . 71 ƒ 15 ,—, idem 15 R . X N r . 72 „ 25 ,— 
idem 1927 15 R. X N r . 125 ƒ 16,50, idem 25 R . X N r . 126 „ 27,50 
idem Dienstzegel 1867 2 annas X N r . 13 67,50 
idem „ 1912 compleet t /m 25 R . X N r . 54-66 „ 42,50 

Kaap de Goede H o o p 1855 1 d. O N r . 3A, mooi gerand „ 37,50 
idem 1855 6 d. O N r . 5, mooi gerand 40,— 
idem 1855 1/- N r . 6 O „ 70,— 
idem 1855 1/- O N r . 6 B ; „ 90,— 
idem 1861 1 d. Houtsnede O N r . 7, voor dit zegel mooie 

kwalitei t ,, 250,— 

idem 1861 4 d. Houtsnede O N r . 8, mooi ƒ 225,— 
Kenya-Uganda 1935 compleet t /m £ 1.- .- X N r . 33-46 . . „ 75,— 
idem 1938-43 3 / - , 5/- , 10/- en £ 1.- .- X ,, 24,— 

Lagos 1885 5/- O N r . 25 „ 90,— 

Mauri t ius 1935 Silver Jubilee compleet X N r . 194-197 ,, 30,— 
Montserrat 1932 Jubi leum Vs d.-2/6 X N r . 77-85 57,50 

New Foundland 1897 1 ct.-60 et . X N r . 48-61 „ 47,50 
idem 1911 lct . -15 et . X N r . 89-99 80,— 
idem 1919 Caribou serie compleet X N r . 100-111 37,50 
idem 1928 1 ct.-30 e t . X N r . 131-145 30,— 
idem 1932 1 ct.-30 et . X N r . 167-185 , 30,— 
idem 1933 H u m p h r e y Gi lber t serie compleet X N r . 187-200 ,, 70,— 
idem 1931 Luchtpost compleet t /m $ 1.- X N r . 6-8 30,— 
Nieuw Schotland 6 d. O N r . 3 , 90,— 
Nieuw Zeeland 1906 Jubi leum compleet X N r . 126-129 . . „ 32,50 
idem 1931 laughing boy serie compleet O N r . 188-189 . . ,, 75,— 
New South Wales 1850 Sydney View 1 d. N r . 2 O „ 75,— 
Niger Coast 1894 'It op 1 d. gehalveerd O N r . 26 , ,, 40,— 
idem 1895 'h op 1 d. gehalveerd O N r . 34 , 57,50 
idem 1895 ' / Ï op 1 d. gehalveerd O N r . 34, schuin geknip t ,, 57,50 
Noord Borneo 1930 Jubi leum serie compleet X N r . 234-241 ,, 75,— 
idem 1886 Fiscaux-Postaux $ 25,— X N r . 5 „ 6,50 
Noord Rhodesia 1938 compleet t /m 20/- X N r . 25-37 , 35,— 
Nyassaland 1913 £ 1.- . - O N r . 23 „ 25,— 

Pakistan 1948 compleet t /m 25 R. X N r . 1-19 „ 55,— 

Sint Helena 1912 compleet t /m 3/- X N r . 41-50 „ 28,50 
idem 1922-27 serie tot 10/- X N r . 58-62 en 68-77 „ 60,— 
St. Kit ts-Nevis compleet t /m 5/- X N r . 73-82 en 84 , 92,50 
Seychellen 1938 75 et. X N r . 128 ƒ 40,—, idem 1 R . X 

N r . 129 50,— 
Sierra Leone 1932 compleet t /m £ 1.- .- X N r . 125-137 . . „ 90,— 
idem 1933 Wilberforce serie t /m 5/- X N r . 138-148 ,, 77,50 
idem 1933 „ „ t /m 2/- X N r . 138-147 , 42,50 
Soedan 1931 Luchtpost serie compleet X N r . 3 A-11 , 37,50 
Swazieland 1933 compleet t /m 10/- N r . 10-19 X „ 37,50 

Transjordanië 1927 compleet t /m £ 1.- .- X N o . 113-125 ,, 87,50 
idem 1930 serie compleet t /m £ 1.- .- X N r . 148A-161 . . ,, 27,50 
idem 1930 serie compleet t /m ƒ 1.- .- O N r . 148A-161 . . „ 20,— 

Zuid Nigeria 1901 2/6, 5/- , 10/- X N r . 7-9 , 47,50 
idem 1912 2/6, 5/- , 10/- X N r . 53-55 „ 32,50 
Zuid Rhodesia 1924 compleet t /m 5/- X N r . 1-14 „ 30,— 
Zuid-West Africa 1931 2 series compleet t /m 20/- X 

N r . 102-125 „ 42,50 
idem 1931 Luchtpost compleet X N r . 5-8 , 16,50 

Brazilië 1843 60 reis O N r . 2 ƒ 45 ,—, 1850 300 r . O N r . 17 „ 18,50 
idem 1850 600 reis O N r . 18 ƒ 27,50, idem 1854 280 reis 

O N r . 21 „ 32,50 

Colombia 1932 Luchtpost compl . t /m 5 Peso X N r . 90-103 „ 140,— 
idem 1932 Luchtpost compleet t /m 5 Peso X N r . 104-117 „ 36,50 
Costa Rica 1934 Luchtpos t compleet t /m 10 Colon X 

N r . 14-25 „ 36,50 
idem 1945 Luchtpost compleet t /m 10 Colon X N r . 92-104 „ 40,— 

Peru 1899 10 sol X N r . 125 „ 42,50 

Mexico 1895 serie compleet t /m 10 Peso X N r . 133-145 „ 100,— 
idem 1934 Universi tei t serie cpl . t /m 10 Peso X N r . 491-500 „ 110,— 
idem 1934 Universi tei t Luchtp.ser ie t /m 20 Peso X N r . 52-59 „ 575,— 

Uruguay 1929 2, 3, 4, 5 Peso X N r . 377-380 „ 60,— 
idem 1930 Jubileumserie compl . t /m 5 Peso X N r . 394-409 „ 57,50 
idem 1932 serie compleet t /m 10 Peso X N r . 423-441 145,— 
idem 1935 Luchtpostserie compleet t /m 5 Peso N r . 60-79 ,, 140,— 

Venezuela 1932 Luchtpostser ie compleet X N r . 17-40 . . ,, 90,— 
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SPECIALE AANBIEDING ZWITSERLAND 
Y^. N o . Y^ . N o . 
218/21 geb. ƒ 0,65 437/40 eng ƒ 1,40 
226/29 ong. „ 0,90 441/44 „ 
230 „ „ 9,— 445/48 
231/34 „ „ 1,— 449/52 
231/34 geb. „ 0,65 453/56 
235/38 ong. „ 1,— 457/60 
235/38 geb. „ 0,70 471/73 
239/40 ons ,, 0,20 474/76 
244 „ ,, 5,50 477/80 geb 
245 „ „ 15,— 482a/85a ong. 
246/49 ,, ,, 1,— 497/501 „ 
246/49 geb. „ 0,60 512/16 
250/53 ong. „ 1,30 517/20 
250/53 geb. „ 0,80 521/25 
260/62 ong. „ 0,60 526/30 
263/66 „ „ 1,— 531/35 
263/66 geb. „ 0,70 Lp 3 „ 
267/70 „ „ 0,65 , 4 ,, 
271/77 ong. „ 3,25 „ 5a 
278/81 geb. „ 0,80 „ 6 „ 
282/85 „ „ 0,80 ,, 9a 
298/301 ong „ 1,15 ,, 10 
298/301 geb. „ 0,80 ,, 11 „ 
303/06 ong „ 1,20 „ 13a „ 
316/19 ,, „ 1,— ,, 14a ,, 
342/43 ■ „ „ 0,65 „ 19 
344/47 „ „ 1,10 „ 27/34 „ 
378/79 „ „ 0,80 „ 35 
380/83 „ „ 1,15 „ 40 
385/86 „ „ 0,60 „ Nieuw 40 R ong , 
392/94 „ „ 1,15 Dienst 296/306 ong. , 
403/04 „ „ 1,60 Blok N o 1 geb. 
423/26 „ „ 1,25 „ N o . 2 ong. 
428/31 „ „ 1,60 „ N o . 3 „ 
433'36 „ „ 1,15 ,, N o 8 ,, 

, 0,85 
, 1,25 
, 1,75 
, 0,80 
, 1.35 
, 0,80 
■ 1,25 
, 1.10 
. 0,95 
' 2,— 
. 2,— 
, 1,10 
. 2.— 
, 2,— 
. 1,90 
, 0,50 
. 0.30 
, 1.50 
. 3,75 
, 0,50 
, 0,75 
, 2,50 
. 3,— 
, 3,75 
, 1,85 
, 14,25 
. 2,25 
. 3,— 
, 0,55 
, 4,25 

32,50 
, 3,75 
, 1,— 
, 5,50 

Zend ons eens Uw Mancolijst 
ZWITSERLAND!! 

Orders vanaf ƒ 10,— franco! 
Yvert 1954: Deel I Frankr. & Kol. ƒ 3,—; Deel II 
Europa ƒ 11,—; Deel III Overzee ƒ 14,30. 
Zumstein 1954: Europa ƒ 15,—; Zwitserl./Liech
tenstein ƒ 1,20. 
Michel 1954: Europa ƒ 17,— ; Duitsland ƒ 4,50. 
PORTO voor toezending catalogi STEEDS EXTRA 

Postzegelhandel A. JAASMA 
Kapelstr 3 1 BUSSüM - Tel. S83S - Giro 480272 

riNE OE BUHR P 0 I Ü T Z E C } K ; I . H [ A ] V 1 > E L . 

, d * l 

Tinede Buhr 
N Z Voorburgwal 347 - AMSTERDAM 
Tel 33324, na 6 uur 38340. - Giro 566731 

o 1- WIJ BIEDEBl AAN, POSTÏRIS : 
A M S T E R D A M Engeland Kroningssenc f 2,50 

(Ook zijn alle kroningszegels \ a n de Kolo
men en Dominions uit voorraad leverbaar) 

Monaco nieuwe portser ie 16 stuks ƒ 5,75 
Hongarije idem 18 ,, 
Saargebied Dag v. d. postzegel 1951 

1952 
1953 

Angola 1951 vogelseiie 24 stuks 
,, 1953 dierenserie 20 stuks 

Mozambique 1951 \ issenserie 24 stuks 
,, 1953 vlinderseric 20 stuks 

Leveling van alle philatelistischc benodigdheden 

3,25 
1,75 
1,— 
0,90 

50,— 
20,— 
35,— 
16,50 

P E E T R U S P O » « T Z E O I : L . H A ] V ] > E I . 
Van Welderenstraat 27 - Nijmegen - Tel. 24569 
Alle philatelistische benodigdheden. De zaak voor 
de Oost- en Zuid-Nederlandse verzamelaar. 
V E I L E N Als U uw bezit wilt laten veilen, 

geven wij U gaarne gratis advies. 

Zeer voordelige aanbieding 
betekent ongt 

Neder land. 
No . 84 

., 85 ' 
, 86 ' 
, 142 
, 191 ' 
, 193 " 
, 238-239 
, 277 
, 282 
, 287-288 
, 289-292 
, 299 
, 300-304 
, 305-309 
, 310-312 
, 313-317 
, 318-322 
, 327-331 
, 347-349 
, 350-355 
, 374-378 
, 392-396 
, 397-401 
, 404-421 ' 
, 422-427 ' 
, 449-453 
, 454-459 
, 464-468 ' 
, 485-489 * 
, 490-494 

b iu ik t , geen 

ƒ 1,40 
., 2,25 
.. 3 ,— 
,, 0,45 
.. 1.— 
.. 1.— 
., 3,40 
.. 0,45 
„ 0,60 
„ 0,65 
.. 0,55 
„ 0,25 
„ 0,50 
„ 0,60 
.. 0,15 
., 0.50 
„ 0,65 
„ 0,60 
.. 6,— 
„ 0,65 
,. 0,32 
„ 0,20 
„ 0,18 
,. 0,45 
„ 0,35 
„ 0,60 
.. 0,40 
„ 0,50 
„ 0,75 
.. 0,70 

Ned.- Indie , Indonesië 
N o 133 IVi Gld. 

„ 201 " 32' /! et . 
„ 204 42'/2 e t . 
„ 209 l'/4 Gld 
„ 211-213 ' 

Portzegels. 
„ 1 ■•' 5 et postf i . 
.. 2 10 et 
„ 3 » 15 et 
„ 4 20 et. 
„ 7 10 et. 

Sukatno 50 Roep 
Pracht exempl 
Nederl . Anti l 

Nü 9' 50 et. 
„ 10 60 et. 
, 11 » l ' / j Gld 
, 12 ■ 2V2 Gld. 
, 25 2% et op 30 
, 37'» 15 et 
, 69 IV; Gld 
, 196197 
, 198199 
, 200205 

f 0,35 
„ 1,75 
,. 1.10 
,. 1,40 
„ 0,55 

„100,— 
,. 27,— 
„ 3,50 
„ 2,50 
.. 1,25 
„ 4,50 

en. 
ƒ 0,35 
.. 2,20 
,. 28,— 
., 8,50 

et „ 1,25 
., 3 ,— 
„ 3,25 
„ 0,65 
„ 0,70 
,. 4,— 

\crmelding is gestempelt 

No 

15 

25 
IV: 

495-498 ■> ƒ 
499-500 " 
501-502 • 
503-507 * 
508-512 * 
533-536 * 
537-538 ' 
539-543 "̂  
544 '' 
545-550 
556-557 
557 ' 
558-562 ■ 
563-567 
ld. op Ie dag env. ,, 
568-572 " 
573-576 
577 ■> 
578-582 ' 
587-590 ' 
Luchtpost . 

en 25 Gld. 
Pracht ex. 

Gld 
et. Armenwet 

Cour Perman . de T 
No 

,, 
^ j 

,, 
■' 

Nr 

9-15 
16-19 
20-24 
25-26 
27-34 

. 209-210 ƒ 
Watersnood ,, 

No 
Suriname. 

14 1 Gld ƒ 
14 1 Gld. 
15 2% Gld. 
15 » 2V2 Gld. 
39 50 et op 1 Gld. ,, 
39 " idem ,, 
40 50 et op 

2V! Gld. 
40 » 50 et op 

2'/= Gld. 
65-68 'li-Wk et ,, 
177 ► l ' / j Gld 
178 » 2 ' / ; Gld. 
190193 •'■ 
194 15 et. 
200201 » 
210213 * 
245246 * 
274275 " 
276277 
280283 

Watersnood 2 st. * ,, 

Kasse bij orde i . Franco aanget bii ordeis boven ƒ 10,—. 
schenen Yvert en 
-^ p o r t o 60 et ; dee 
deel II Europa zone 
Overzee zonder F i . 

Hendrik v. 
Herengracht 8a -
Bankr. R. Mees & 

Tell ier 1954, 
1 I Fianki i ik 

3 
en 

er F rankr . f 1 
Kol. ƒ 14,30 

delen, compleet ƒ 

0,60 
0,40 
0,35 
0,65 
0,75 
0,95 
0,50 
1,— 
0,12 
2,— 
0,40 
0,30 
1,— 
1,15 
1,20 
0,90 
1,— 
0,15 
0,95 
1,60 

26,— 

15,60 
0,36 

6,30 
3,40 
0,80 
0,20 
2,10 

1,25 
0,80 

15,— 
18,— 
26,50 
30,— 
11.— 
11.— 

48,— 

48,— 
4,50 
4,50 
5.50 
1,20 
1,40 
0,45 
1,25 
0,25 
0,65 
0,75 
4.50 
1,45 

Ver-
28,30 

Kol. ƒ 3 ,—, p o r t o 25 ct . ; 1 
,—, p o r t o 35 c t . : deel III 1 

, por to 45 et 

d. loo's I 
Den Haag 

'ostze^elhande 
- Tel. 112944 - G n o 

Zoonen Neder l . 
Voorheen R o t t e r d a m ; Nieuwst raa t 

Handel Mij, Hereng 
26 en Noord-Blaak 

1 
24392 
racht 

93. 

Schaarise 
POSTZEGELHAIVDEL 
Telefoon K 2209-365 - Gi ro 348933 

Giidrne zullen wij uw mancolijst Ned. & Gew. 
en Europa behandelen. Nieuwigheden geheel 
Europa Prijzen zeer concurrerend 

file:///crmelding


VEIL INGEN 
VOOR ONZE NAJAARSVEBLING KUNT U NOG INZENDEN 
Voor deze veiling zoeken w\j lileine en grotere objecten, betere 
losse zegels en series, restantverzamelingen, engrosposten, 
enz. enz. GUNSTIGE VEILINGCONDITIES! Voor een be
spreking komen w;j gaarne bü U thuis. Discretie verzekerd. 
Profiteert van onze honderden koopkrachtige binnen en bui
tenlandse relaties. U krügt door btj ons te laten veilen de in
ternationale marktwaarde voor uw verzameling! 

AANBIEDING N E D E R L A N D EN O.G. 

N E D E R L A N D 5 Gld. no. » 79 . . 
10 Gld. no . » 80 . . 
2'/!/10 Gld no. " 105 

N E D .  I N D I Ë '/j/2 c. no . » 38f . . 
„ idem no. ° 38f 

50 et. no . * 260 
5 Gld. no . • 287 . . . . 

C U R A f A O 10 et no . " 4A 
25 ct . no. » 7A 
50 ct. no. * 9A 
2 ' / ! Gld. no . * 12 B . . 
P O R T 12V! c. no . » 4 

25 c. no . » 7 . . 
SURINAME 10 ct. no. • 6A 

25 ct. no . » 10a A . . 
,, 50 ct. no . * 13 A 

1 Gld. no. * 14 
2 ' / ! Gld. no . '■ 15 

. . ƒ 3 0 , -
• „ 79,— 
. „ 7,50 
• „ 165,— 
• „ 150,— 
. „ 60,— 
• „ 80,— 
. „ 17,50 
. „ 20,— 
■ „ 20,— 
. „ 11,50 
• „ 85,— 
. „ 47,50 
• „ 12,50 
■ „ 60,— 
. „ 20,— 
• „ 21,— 
■ „ 30,— 

P O S T Z E G E L -

V E I L I N G E N 
S I N D S 19 1 9 ! 

A A N B I E D I N G L I E C H T E N S T E I N 
1943 10 r.30 r. No. • 186188 ƒ 0,80 
1943 10 r.-2 F. No. » 193-196 „ 3,50 
1949 10 r.-l,20 F. Uo. • 232-240 „ 5,75 
1949 40 r. U.P.U. No. * 242 , 0,55 
1949 20 r.-lVs F. No. * 243-245 2,50 
1950 20-80 r. No. * 247-249 1,60 
1951 10-40 r. No. * 263-265 , 1,25 
1952 20-40 r. No. * 268-270 1,10 

AANBIEDING Z W I T S E R L A N D 
1943 10-20 r. N o . * 385-386 ,, 0,70 
1944 5-30 r. N o . * 395-398 „ 1,60 
Luchtpos t 1943 1 Fr. N o . * 35 2,— 
Luchtpost 1946 IVi F. N o . * 40 2,50 
Alle bovenstaande series in blokken van vier 
leverbaar (4 X de prijs). 

A A N B I E D I N G D U I T S L A N D L U C H T P O S T 
1931 Polarfahr t N o . » 40-42 ƒ 7 7 , 5 0 
1933 Chicagofahrt N o . * 1-3 „ 4 0 , — 

ALLE ZEGELS IN LUXE K W A L I T E I T I 

TE KOOP GEVRAAGD 
gebruikte blokken van 4. Een greep ui t de nrs, volgens de Spec. Cat . '53 die 
wij zoeken: N E D E R L A N D 7, 8, 13-33, 36-41, 44, 45, 48, 46B-48B, 49-73, 80, 
90A-99A, 90B-100B, 102-105, vrijwel alle tandingen 121B-126L, enz. enz . I N D I E 
3-19, 21, 23-57, 99-133, 135-148, 167-181, 186-210, luchtp . 1-18 enz. enz. 
C U R A 9 A O 13-70. S U R I N A M E o.a. 66-99, luchtpost 18, 22, 25, 26, enz. enz. 
Maakt U eens offerte of s tuu r t U eens zichtzending. Alleen p r ima kwali te i t 
k o m t in aanmerking. 
Ongebru ik te b lokken: N E D . 75, 71a, 75a, 95A, 90B, 98B, 104-105, de meeste 
tandingen 121B-126L, I N D I Ë 21 , 24-26, 28, 30, C U R A f A O 5, 22, 25, 26, 54C, 
129, 134, 136, 143A, 150B, luch tp . 3. S U R I N A M E 20, 21Ax, 23, 24, 27, 29-32, 
33, 41-45, 50-53, 54-56, 84, 82a, 106B, 107B, 109C, 118-126, 168, 174, luchtpost 18. 

J. K. RIETDIJK N.V. - DEN H A A G 
ALLE ZEGELS I N LUXE K W A L I T E I T . Telefoon I 1.70.20 Giro 420.875 Lange Poten I 5A 

0,90 
0,85 
0,75 
4,50 
5,50 
4,65 

R. 
R. 
R. 
K. 
R. 
R. 

78/81 
82/85 
86/89 
90/93 
94/97 
98/101 

1,50 
1,20 
1,40 
2,75 
2,50 
2,25 

I « U U K K L . A N I > (Pr ima, gebruikt) 
347/49 6,50 573/76 
530/32 4,— 578/82 
545/50 1,95 591/95 
558/62 0,75 R. 57/70 
563/67 1,25 R . 71/73 
568/72 0,65 R. 74/77 
Betaling m. bestell, of onder rcmb. Orders beneden ƒ 5,— 
port i extra. Te koop gevr. Series Neder l . & O.G. Aanbiedingen 
m. prijs worden p .o . bean twoord . Yver t -Ca t . 1954. Frankrijk & 
Kol. ƒ 3,—. Europa zonder Fr . ƒ 11 ,—. Overzee zonder Fr . 
Kol. ƒ 14,30 plus p o r y . 
IMederl. PostzcKelhandel A. M. I\. v. d I t roeke 
N . Z . Voorburgwal 316 - A M S T Ë R D A M - C . - Postgiro 165298 

POSTZEGELHANDEL M. W E S T E R H U I S 
Gravenstraat 30 
Telefoon 31319 

Amsterdam 
Postgiro 230730 

K.L.M. Handicap-race naar Christchurch in 
Nieuw-Zeeland op 8 October a.s. 
De speciale envelop voor de heenvlucht, 
met o.a. voorzien van het bijzondere drie
hoekzegel voor deze vlucht uitgegeven, aan 
uw adres verzonden, compleet ƒ 1,25 
Retourvlucht Christchurch-Amsterdam. 
Deze envelop voor de retourvlucht wordt 
in Nieuw-Zeeland gefrankeerd, prijs com
pleet aan uw adres verzonden ƒ 1,65 
Alle enveloppen met si>eciaal stempel. 
Bestellingen voor de heenvlucht vóór 2 Oc
tober a.s. opgeven, voor de retourvlucht 
uiterlijk 19 September a.s. 
Postgiro 230730. 

Indonesië, nieuwe waarden met Soekarno, nl. 
1.25, 1.50, 2.50, 4.—, 6.—, 15.—, 20.—, 40.—. en 
50.— Roep ƒ 55,— 

Te k o o p gevraagd 1 \ 
Verzamelingen, partijen massawaar en 
KILOWAAR in grote kwantums. 

I N T E R N A T I O N A L STAMP T R A D E A N N E D E V R I E S 
Sumatras t raa t 247 — AMSTERDAM — Te! . 55790 

KLEINE ANNONCES 
Prijs 35 et per mm, beta
ling na toezending factuur. 

De Leidschc Ver . v . Postzegel-
verz. vraagt voor haar rondzend-
diensc G O E D E BOEKJES, voor
keur Neder land en Overz . ge
biedsdelen en Europa . Provisie 
iWo, minim. 25 cts. Inl ichtingen 
en inzenden bij de adminis t ra teur 
van de rondzenddienst J. Spyker, 
Meidoornst raat 51 , Leiden. 

R U I L E N : enkele Zwitserse v e r ï , 
zouden gaarne in verb , t reden 
met HolT. verz. Spreken Dui t s . 
Brieven via W. H , Fokker , Kwar 
tellaan 28, Den Haag . 

Z I C H T Z E N D I N G E N Ned . en 
O.G. tegen zeer billijke prijzen. 
Tevens te koop gevraagd partijen 
van Curafao en Suriname, J , 
Tolsma, Her ingast r . 2, Leeuwar
den. 

R U I L C O N T A C T gezocht met alle 
landen. Zowel massawaar als 
nieuwtjes. Ik bied Deense en 
IJslandse zegels aan. Arne Hol land 
Pedersen, Bernstorf f gade 46, Ve j -
gaard. Aalborg, Danmark . 

Te koop aangeboden: Prachtvc*«. 
Z W I T S E R L A N D , cat . Yver t 1953 
frs. 225.000. Zeer gesch. voor geld
belegging en verder verzamelen. 
Prijs ƒ UGO,—. O p aanvraag te 
zien. Br. onder N o . P 050, Ui tg . 
Planeta. 

F R A N K R I J K & C O L . , SAAR en 
ISRAËL. Verzamelaar heeft vele 
goede doublet ten voor ruil (ev. 
verkoop) beschikbaar; ook n o u -
vcauté 's . H . Overwate r , Rozenhof
laan 23, Zu tphen . Lid ,,de G l o b e " 
no. 557. 

miiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimmimtmiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiijiiiitiiimû  

Wanted exchange B E T T E R compl . 
set of stamps from Ne the r land 
and Coionien. Give Better Scan
dinavia, Finland, Iceland, Russia, 
USA, N. -Zea land , Austral ia . I 
send not first. Hja lmar H o l m -
qvist, Nykop ing , Sweden. 

Verzamelaar vraagt zegels van 
P O R T U G A L (gebruikt) . P. R o -
denhuis, Ligusterstr . 78, Den Haag . 

K O O P STEEDS N e d . Zegels der 
emissie 1852, ook op brief. Zicht -
zendingen met prijs aan G. van 
Lijf, Oeverwal 2, Maastr icht . 

S A N A T O R I U M P A T I Ë N T vraagt 
beleefd om postzegels voor zijn 
verzameling. D . Boetje, San. 
Amerongen. 



DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING 

H O O F D K A N T O O R : ROKIN 58. AMSTERDAM (C) , - Telefoon 30261 

REGELMATIG GROTE OPENBARE VEILINGEN 
INZENDING DAGELIJKS 

OKZE ZEER BELANGRIJKE 

SEPTEMBER-VEILIXG 
waarin op allerlei gebied veel waardevol materiaal, met inbegrip 
uitgebreide afdeling ENGROS NEDERLAND & O.G.. VERZAME
LINGEN en RESTANTEN etc , ten verkoop komt, wordt gehouden 

v a n 2S t /m S6 Siepteiiiber a.H. 
Eerstvolgende vei l ing: Voor deze veiling, die MEDIO NOVEMBER gehouden wordt, 
kan nog tot begin October a.s. beter materiaal worden toegevoegd. 
Al het materiaal van derden te onzen kantore is op beurspolis tegen brand en inbraak verzekerd. Voor inzenders 
op onze veilingen ontstaan hierdoor geen extra kosten. 

HET NIEUWE SEIZOEN IS BEGONNEN 

2 ° h o o r n 
3 " mooi 
6 ° iets vet st 
1 0 ° 
12 ° paartje 
29 ° iets z w . 
4 5 ° 
48 ° 
48 vlekje 
82-83 
98 B ° 
129-31 o 
134-35 
136-38 
203-07 
244-47 ° 
2 7 8 ° 
282 ° 
2 9 9 ° 
313-17 
323-24 
347-49 
350-55 o 
356-373 
379-91 
392-96 ° 
428-42 
449-53 
464-68 
485-89 
508-12 ° 
530-32 ° 
545-50 
568-72 

4,— 
16,— 
1 0 , -

2,— 
50,— 
11,— 
11,50 
28,50 
45,— 

0,35 
3,— 

25,— 
3.75 
9,50 
2,50 
4,— 
0,45 
0,55 
0,18 
0,75 
0,50 

18,50 
0,60 
6,50 
0,50 
0,14 
0,85 
0,40 
0,30 
0,50 
0,35 
4,— 
1,45 
0,75 

573-76 
578-82 
587-90 
Lp 1-3 
Lp 4-5 
Lp 6-8 
Lp 9 
P 2 8 ° 
P 31-43 ° 
P 29a bl , r 
D 9-15 ° 
D 16-19° 
D 20-24 ° 
D 25-26 ° 
D 27-34 ° 

Ned. - Indie . 
19 A 
9 8 ° 
182-85 ° 
228-29 
235-38 ° 
239-40 
265 ° 
277 
281 
289 z gom 
289 ° 
290-92 
322-332 
345-46 
384-88 koopje 
384-88 ° 
Lp 1-5 
Lp 6-10 
P 41-48 

0,90 
0,85 
1,65 
4,50 
0,35 

11 ,— 
3 ,— 
7,50 

16,— 
2,25 
4,75 
3,— 
0,60 
0,20 
2,— 

0,50 
9,— 
1,10 
0,60 
0,55 
0,90 
2,50 

12,— 
3,50 

70,— 
40,— 

3,90 
6,— 

2 1 , — 
12,50 
3 ,— 
5,50 
8,75 
2,75 

P 53-65 2,25 
Malakka° 11-12 7,50 
Java° 5-12 

Indonesia. 
3-11 
12-20 
21-25 
29-33 
34-42 
43-48 
49-53 
54-59 
Watersnood 
P T T 5 St. 

2,— 

0,60 
4,15 

23,— 
0,70 
0,60 

16,50 
1,10 
1,50 
0,25 
1,— 

Ridders 5 st. 1,75 
Nieuwe Sukarno 
9 st alle )ia 
nominaal . 

Cu ra sao . 
141-52 
185-95 
Lp 45-52 
Lp 87 
Lp 88 

Sur iname. 
30 
4 Ax bl pap 
10a Ax bl pap 
22 V type I 
22a V type I I 
59 a keerdr . 
2 4 3 ° 
Lp 24-26 

f 

15,50 
9,— 
9,25 

33,— 
55,— 

15,— 
7,— 

40,— 
1,25 
6,50 

11,50 
12,— 
22,— 

Met ° is gebruikt. Levering rembours of giro. Bij ƒ 10,— een 
Indonesia 45 ° cadeau. Boven ƒ 10,— ftanco. Al onze vorige 
advertenties blijven geldig. Levering vrijblijvend op voorraad. 
Vraagt onze nieuwe prijslijsten. Ook lijst inkoop bundelwaar. 

Postzegelhandel „MARJOE" 
Hoogstraat 182 a - A A. 

Telef 68407 
M. DE GRAAFF 

- Giro 428605 
Schiedam 

r Inkoop tegen hoge pry sen I 1 
A. Kilo's Nederland 
B. Massawaar; vooral ook de goedkoopste 

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

M. J. A. VAN DER HAAGEN . 
Van Lennepweg 67 — Den Haag — Tel. 550454 1 


