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Verschijni de vijftiende van iedere maand 

BE 45e ALGEMENE VERGADERING 
van de Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars en de 

41e NEDERLANDSE PHIEATEEISTENDAG, 
gehouden in het „Sonsbeekpaviljoen" te Arnhem, op Vrijdag 4 en Zaterdag 5 September 1953 

Onder begunstiging van prachtige nazomerse dagen 
werden op 4, 5 en 6 September 1953 te Arnhem de zgn. 
„bondsdagen" gehouden in het mooie Sonsbeekpavil-
joen: Vrijdag vond de algemene vergadering plaats. 
Zaterdag was geheel gewijd aan de 41e Nederlandse 
Philatelistendag, bestaande uit de bekerwedstrijd in 
de morgenuren, des middags gevolgd door een congres 
„Jeugd en Philatelie", met tot slot het traditionele 
bondsdiner. 

De Zondag werd besteed aan enkele commissiever
gaderingen en een uitstapje naar het Nationale Park 
„De Hoge Veluwe", met een kof f iema altijd in „De 
Koperen Kop", aldaar. 

DE 45e ALGEMENE VERGADERING. 
De bondsvoorzitter, de heer JAN POULIE, opende 

Vrijdagmiddag om 14 uur met een woord van welkom, 
speciaal ook voor de juridisch adviseur van de Bond, 
de heer Mr Wolff de Beer, deze jaarvergadering, die 
op verzoek van de Vereniging van Postzegelverzame
laars „De Globe" thans in Arnhem, een toeristencen
trum bij uitnemendheid, werd gehouden. Hij dankte 
het hoofdbestuur van „De Globe" nogmaals hartelijk 
voor het aanbod gedaan tijdens de vorige jaarverga
dering te Amsterdam. 

Hij zei, dat voor het bondsbestuur thans weer het 
moment is aangebroken, om tegenover de verenigingen 
verantwoording af te leggen over de werkzaamheden, 
die voor hen en de philatelic in het algemeen werden 
verricht. Om het openingswoord kort te houden ver
wees hij o.m. naar het jaarverslag, dat namens het 
bondsbestuur door de secretaris is uitgebracht. 

Het deed hem genoegen, te kunnen verklaren, dat 
in het afgelopen verenigingsjaar de zozeer begeerde 
eenstemmigheid op alle vergaderingen van het be
stuur naar voren is gekomen; er was „teamwork" ver
richt en vruchtdragende resultaten zijn niet uitgeble
ven. Hij dankte gaarne zijn medebestuursleden, ten 
gehore van de aanwezigen, voor de steun bij de uit
oefening van zijn taak als bondsvoorzitter. 

Van bepaalde zijden was het verzoek binnengeko
men om de bestuursverkiezing vooraan op de agenda 
te plaatsen. Aangezien het echter gebruikelijk is dat 
het bestuur gelegenheid krijgt verantwoording af te 
leggen, werd de bestuursverkiezing eerst na het ver
lenen van décharge behandeld. 

Aan de agenda werden enkele punten toegevoegd. 

nl. EOPHILATELIE, intrekken reglement BONDS
RAAD en het verkopen van postwaarden door het 
POSTMUSEUM. Nog werd mededeling gedaan, dat de 
voorzitter werd uitgenodigd, om zitting te nemen in 
het ere-comité van de inmiddels te Frankfurt am Main 
gehouden Internationale Postzegel-tentoonstelling. 
Hoewel het bondsbestuur er alles aan gelegen is, op de 
meest vriendschappelijke wijze met de buitenlandse 
bonden samen te werken, leek het het bestuur nog te 
vroeg thans reeds aan een dergelijk verzoek gevolg te 
geven. 

De voorzitter memoreerde nog, dat er vele taken 
liggen te wachten, zoals verdere onderhandelingen met 
autoriteiten, waardoor de thans naast de portokosten 
nog bestaande evt. kosten aan zegelruil met het bui
tenland verbonden, geheel komen te vervallen; het uit
geven van een nieuwe „Leidraad', d.w.z. een uitvoe
rige handleiding voor de verzamelaars van de Neder
landse zegels; het in druk doen verschijnen van af
beeldingen van de kenmerken van elk zegel van elke 
plaat van de eerste emissie van Nederland. 

Hij sprak nog een woord van bijzondere dank voor 
de grote activiteit aan de dag gelegd door de volijve
rige reglementscommissie, de heren van der Mark, 
van der Heyden en Wap. 

Om een juiste splitsing tussen de jaarvergadering 
en de philatelistendag te houden, had het bondsbe
stuur besloten in ieder geval de gehele agenda op één 
dag af te werken. 

Met een dankwoord aan degenen die door een wel
willende medewerking in het afgelopen jaar de taak 
van het bondsbestuur hebben willen verlichten, be
sloot de voorzitter zijn openingswoord. 

Nadat door de vergadering de stemopnemers en de 
leden van het stembureau waren aangewezen, werden 
de notulen van de algemene vergadering, gehouden 
op 29 en 30 Augustus 1952 te Amsterdam, behandeld. 
Enkele afgevaardigden verzochten hier en daar een 
kleine zinswijziging of een toevoeging, waarna de no
tulen werden goedgekeurd. 

Achtereenvolgens kwamen hierna de verschillende 
jaarverslagen in behandeling of bespreking. Hierbij 
kwam vooral de vertegenwoordiging in en het verlenen 
van subsidie aan het Interbenelux-Comité in debat. 
De meerderheid was het tenslotte eens met de handel
wijze van het bondsbestuur en de diverse jaarversla
gen werden goedgekeurd. De behandeling van het 
jaarverslag der bibliotheek en de onderbrenging in 
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het gebouw van de Openbare Bibliotheek te Arnhem 
werd tot de avondvergadering uitgesteld. 

Bij de bestuursmededelingen kwam de voorzitter 
terug op de uitgave van een handboek voor de verza
melaars van de zegels van Nederland, dat voor circa 
ƒ 10,— in de handel zal worden gebracht. Aangezien 
de kostprijs echter vermoedelijk hoger zal zijn dan dit 
bedrag, werd voorgesteld het jubileumfonds, welk 
fonds in feite een boekenfonds is, hiervoor geheel of 
gedeeltelijk te gebruiken. Voorts was het gewenst, dat 
een garantiefonds wordt gecreëerd, waarvoor een over
boeking van circa ƒ6000,— ten laste van de kapitaal
rekening nodig zou zijn. Deze aangelegenheid is een 
onderdeel van de later te behandelen begroting, die 
met algemene stemmen werd goedgekeurd. 

Aan de vergadering werd voorgesteld, om goed te 
keuren, dat in het vervolg de zgn. pré-philatelistische 
of vóór-philatelistische brieven de benaming zouden 
krijgen van eophilatelistische brieven en deze verza-
melwijze zou worden genoemd: eophilatelie. Het bonds-
bestuur zou dan trachten deze namen ook algemeen 
in het binnen- en buitenland ingang te doen vinden. 
Dit werd met algemene stemmen goedgevonden. 

Voorts werd nog mededeling gedaan van het aan
tal verstrekte vergunningen voor het aankopen van 
de hoge waarden Nederland en Nieuw-Guinea eri de 
beide Nederlandse luchtpostzegels. De verzamelaars 
hadden in een periode van ongeveer 3% jaar voor 
een bedrag van ƒ 120.714,—- aan zegels van de P.T.T. 
gekocht, buiten de bedragen nog besteed aan de phi-
latelistenloketten. 

De voorzitter wilde ook nog toevoegen een jaarver
slag over het commissariaat buitenlandse tentoonstel
lingen. Aangezien een dergelijke instelling officieel nog 
niet bestaat, zou hierop bij de rondvraag evt. nader 
kunnen worden teruggekomen. 

Hij deed verder enkele mededelingen over zijn on
derhoud met de heer Van Houwelingen inzake de mo
gelijkheid tot publicatie van reeds door het Postmu-
seum verkochte aantallen zegels en het aantal van de 
verschillende zegels, die evt. nog voor verkoop door 
dit museum in aanmerking komen, een openhartig
heid, welke de Nederlandse Philatelisten zeer op prijs 
zouden stellen. Toegezegd is, dat dit in de bestuurs
vergadering van het Postmuseum door de heer Van 
Houwelingen ter sprake gebracht zou worden. Hij ge
loofde te kunnen aanraden het resultaat van deze be
sprekingen rustig af te wachten en voordien het bonds-
bestuur niet te verzoeken enige actie tegen het Post-
museum in overweging te nemen. Wî  mogen nl. niet 
vergeten, aldus spreker, dat het Postmuseum er toch 
ook is in het belang van de Nederlandse Philatelie en 
daarom moeten wij appreciëren, dat het Pbstmuseum 
alles in het werk stelt, om zo goed mogelijk voor de 
dag te komen. Spreker meende deze woorden te kun
nen besluiten met een opwekking, dit museum in elk 
geval te bezoeken, waar op dit ogenblik de volgende 
exposities te bewonderen zijn: Architectuur op de 
postzegels, gelegenheidsblokken buitenland, plaatdruk, 
Nederland-Portzegels 1881, Nederland-Postbewijsze-
gels, Zwitserland - 40 jaar Pro Juventute-zegels, de 
collectie Rode Kruiszegels van Mevrouw van Heerdt-
Kolff en een interessante tentoonstelling: Nederland 
gezien door zijn postzegels. 

Om circa 16.20 uur werd de vergadering geschorst 
in verband met de ontvangst van de congressisten 
door het gemeentebestuur ten stadhuize. 

De Burgemeester heette hier allen welkom en zeide, 
het zeer op prijs te stellen dat de Bond voor deze ver
gadering — voor de 4e maal — de stad Arnhem had 
uitgekozen en dat het congres, dat morgen zou plaats 
vinden, gewijd was aan de jeugd. Hij bracht de vrije 
tijdsbesteding door de jeugd hierbij vooral op de voor

grond en belichtte daarvan de verschillende facetten. 
Nadat de bondsvoorzitter de burgemeester dank had 

gebracht voor zijn vriendelijke woorden, bleef men 
nog enige tijd zeer geanimeerd bijeen onder het genot 
van een aangeboden aperitief. 

Om 20 uur werd de vergadering voortgezet. Eerst 
werden enkele wijzigingen in het H.R. aangenomen, 
waarna nog een mededeling volgde, dat door een on
geval, de voorzitter der C.C. voor het Jeugdwerk over
komen, de behandeling van de overeenkomst met de 
C.C. tot later uitgesteld moest worden. 

Alvorens tot de bestuursverkiezing kon worden over
gegaan, moest eerst beslist worden of een, volgens het 
bepaalde in het H.R. te laat ingediende candidatenlijst, 
toegelaten mocht worden. De stemming hierover had 
tot resultaat, dat het verzoek werd aangenomen met 
67 stemmen voor, 12 tegen en 15 blanco. 

Bij de nu volgende bestuursverkiezing kreeg bij de 
verkiezing van een voorzitter de heer Poulie 56 en de 
heer Tholen 37 stemmen, terwijl 1 stem ongeldig en 1 
stem blanco was. De heer Poulie was dus herkozen. 
Bij enkele candidaatstelling werden de heren König 
en Van Lente, resp. als secretaris en penningmeester 
herkozen. Voor de verkiezing van de overige 6 be
stuursleden, trokken de heren Mr Loef, Kielman en 
Van de Ven hun candidaturen in, zodat overbleven de 
6 andere zitting hebbende bestuursleden en de heer 
Spoorenberg. 

Herkozen werden de heren Backer, Jhr de Bosch 
Kemper, van den Broek, Jonker, Kirchner en Lutke-
veld. De herkiezing van het volledige bondsbestuur 
werd met luid applaus begroet. 

Hierna kwam de begroeting 1953/54 aan de orde en 
er werd langdurig over de vaststelling van de contri
butie voor het nieuwe bondsjaar van gedachten ge
wisseld. Uiteindelijk werd deze vastgesteld op 40 cent, 
een voor deze tijd toch zeer luttel bedrag, gezien in 
het licht van de koopkracht van de gulden van vroe
ger en nu! 

De begroting op basis van het juist bepaalde con
tributiebedrag werd daarna door de vergadering in 
haar geheel goedgekeurd. 

Na enkele interne zaken behandeld te hebben, deel
de de voorzitter mede, dat dit jaar de WALLER-
medaille niet toegekend kon worden. 

Geruime tijd werd nu nog besteed aan de concept
statuten en het ontwerp H.R., met de hierop ingeko
men amendementen. Uitvoerig werden deze door de 
voorzitter der reglementscommissie toegelicht en ver
scheidene sprekers gaven hier hun oordeel over ten 
beste. Men nam ten slotte het besluit, de reglements
commissie te verzoeken, aan de hand van de gemaakte 
opmerkingen en gedane verzoeken, een bijgewerkt 
concept samen te stellen, met medewerking van de 
juridische adviseur. Mr Wolff de Beer en Mr Loef, 
welke laatste deze uitnodiging van het Bondsbestuur 
in beraad heeft gehouden. Zodra deze concept-statu
ten en het ontwerp H.R. in het bezit van het bonds
bestuur zijn gekomen, zal dit ter bestudering aan de 
verenigingen worden toegezonden. In een daarna bij
een te roepen bijzondere algemene vergadering zal 
hierover een beslissing worden genomen. 

Over de huisvesting van de bibliotheek en het te 
sluiten contract met de gemeente Arnhem kon nog 
geen definitief besluit genomen worden. Besloten werd, 
dat de meningen van de verenigingen langs schrifte
lijke weg ingewonnen zullen worden. 

De plaats, waar de algemene vergadering en de vol
gende Philatelistendag in 1954 zal plaats vinden, kon 
nog niet worden vastgesteld, aangezien hieromtrent 
nog geen voorstellen bij het bondsbestuur waren bin
nengekomen. 

Na een zeer kleine rondvraag sloot de voorzitter om 
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ruim 1 uur 's nachts de vergadering met een woord 
van dank voor het uithoudingsvermogen van de nog 
aanwezigen en de betoonde medewerking, om deze 
algemene vergadering op een dag af te werken 

De 2e Bondssecietaris 
D O KIRCHNER. 

De 41e Nederlandse Philatelistendag 
Opening Philatelistendag. 

Om 10 uur opende de Bondvoorzitter, de heer Jan 
Poulie, de 41e Nederlandse Philatelistendag met de 
volgende rede 

Dames en Heren, 
Bij de opening van de 41e Philatelistendag doet het 

mij genoegen, een zo groot aantal belangstellenden te 
mogen begroeten Vooits is het mi] een voorrecht, 
een bijzonder woord van welkom te mogen richten 
tot Mej Onessen, die namens het Postmuseum deze 
dag zal bijwonen, aangezien Dr Weber, directeur van 
het Nederlandse Postmuseum, verhinderd is persoon
lijk gevolg te geven aan onze uitnodiging 

Verder vind ik het prettig een woord van welkom 
te mogen richten tot de inleiders van hedenmiddag, 
nl Dr van den Broek, Dr Speyer, Pater Joachim en 
de heer König, alsmede de heren Hamelberg en Käs
teln, resp de oudste ereleden van „De Globe" en 
„Hollandia" 

Wat betreft het philatelistische leven in Nederland 
verheugt het mij, u te kunnen mededelen, dat het 
peil, waarop zich dit thans bevindt, alleszins bevre
digend mag worden genoemd Mede doordat ik m de 
gelegenheid was een vergelijking te treffen tussen 
het philatelistisch niveau in Nedeiland en m ver
schillende landen om ons heen, meen ik te kunnen 
verklaren, dat wij tevreden kunnen zijn 

De activiteit van de verenigingsbesturen, de twee 
grote tentoonstellingen, welke het vorig jaar werden 
gehouden, te weten de I T E P en HOLLANDIA-
1952, alsmede enkele kleine tentoonstellingen hebben 
hiertoe zeer zeker bijgedragen 

Naast het jaarlijks afvloeien van leden zijn er vei-
enigingen te noemen, waarvan het ledental deson
danks nog stijgt, doordat zij maandelijks een aantal 
nieuwe leden kunnen inschrijven 

Uit de inhoud van het „Nederl Maandblad voor 
Philatelie" kan men afleiden, dat zich steeds meer 
verzamelaars geroepen voelen er het hunne toe bij 
te dragen, het philatelistisch gezichtsveld van hun 
collega-verzamelaars te vergroten 

De Philatelistendag, die wij thans beleven, ken
merkt zich niet door een Nationale Philatelistische 
Tentoonstelling, doch heeft een nog belangrijker phi
latelistische opgave gekozen, nl de aandacht vragen 
voor het vraagstuk JEUGD EN PHILATELIE Ik 
moge de hoop uitspreken, dat de beschouwingen die 
op dit congres zullen worden gehouden, zullen bij
dragen tot verdieping van de inzichten der verzame
laars op dit punt, zoals gisteren reeds door de 
Buigemeester in zijn begroetingswoord werd aan
getoond *) 

*) De ontvangst ten stadhuize had in verband met het Koninklijk 
bezoek aan Arnhem op Zaterdag 5 September, reeds Vrijdagmiddag te 
17 00 uur plaats gehad 

Bij velschillende verenigingen wordt door vele le
den de vraag gesteld „Wat verzamelen de andeie 
leden'" 

In dit verband wil ik hulde brengen aan het ini
tiatief van het bestuur van de Stichting „De Beeld-
philatelist", om een ledenlijst te publiceren, vermel
dende de verzamelgroepen, waarvoor haar leden ge
ïnteresseerd zijn 

Moge dit voorbeeld ook navolging vinden bij die 
verenigingen, die wel bij onze Bond zijn aangesloten. 

Daar inmiddels ook Arnhems burgervader, de heer 
Ch G Matser, in de congreszaal aanwezig was, ver
volgde de voorzitter aldus 

Mijnheer de Burgemeester. 
Hoewel wij met de opening van de Philatelisten

dag reeds zijn begonnen, aangezien deze om 10 uur 
was gesteld, doet het mij toch buitengewoon veel ge
noegen, dat U ons de grote eer aandoet, ondanks uw 
drukke werkzaamheden toch nog bij de opening van 
dit congres aanwezig te willen zijn 

Doorgaande met mijn betoog, moge ik dit beslui
ten met de hoop uit te spreken, dat er in de komen
de maanden een voor alle belanghebbenden aan
vaardbare oplossing wordt gevonden voor het pro
bleem Maandblad-Bondsblad en dat het mogelijk 
zal worden, dat het Maandblad nog aantrekkelijker 
wordt 

Dames en Heren thans zal ik u mededelen de uit
slag van de Kapittelvergadenng voor de Costerus-
medaille, welke hedenochtend is gehouden Het ka
pittel acht momenteel geen termen aanwezig een 
philatelistisch auteur de Costerus-medaiUe te verle
nen 

Mijnheer de Burgemeester, u wilt mij wel veroor
loven, dat ik nogmaals voorlees een korte passage 
uit mijn openingswoord, zoals dit zojuist door mij is 
uitgesproken, aangezien in deze passage uw naam 
wordt genoemd 

De voorzitter las daarna nogeens de gehele 7e alinea 
van zijn openingsrede voor (zie boven') 

Vervolgens deed hij mededeling van de inschrijvers 
voor het bekertournooi en de titels van de voordrach
ten, te weten 
Dl C J H van den Broek, Utrecht 

„De impasse van de Philatelie, 
N F Hedeman, 's-Gravenhage 

„Zegela vontuur", 
K E König, Koog aan de Zaan 

„De philatelistische literatuur en haar betekenis 
voor de gehele Philatelie", 

Jan Poulie, Amsterdam 
„Wat de zegels van de eerste emissie van Neder
land ons kunnen vertellen", 

waarna hij zijn openingsrede aldus besloot: 
Het Bondsbestuur heeft gemeend van het aanbod 

van „De Globe", om een congres „JEUGD EN PHI
LATELIE" te organiseren, een dankbaar gebruik te 
moeten maken Hoewel veelal aan een Philatelisten
dag — naast het bekertournooi — ook een tentoon
stelling is verbonden, verheugt het mij, dat wij dit 
jaar, ondanks het ontbreken van een tentoonstelling, 
toch philatelistische inzendingen kunnen bestuderen 
aan de zijkanten en aan de voorkant van de zaal 

Aan de 41e Philatelistendag is nl verbonden het 
congres „JEUGD EN PHILATELIE" en wi] hopen, 
dat deze dag u zal brengen MEER dan hetgeen u 
er van verwacht. 
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Nadat de voorzitter voorgesteld had een telegram 
van trouw en aanhankelijkheid aan H.M. de Koningin 
te zenden, eindigde hij met de woorden: 

Met deze wens verklaar ik de 41e Nederlandse 
Philatelistendag voor geopend. 

Beker-tournooi. 
Hierna werd overgegaan tot het benoemen van een 

jury van 10 personen, belast met de beoordeling van 
de door de vier sprekers te behandelen onderwerpen, 
waarna de voorzitter nog mededeling deed van een 
wijziging van art. 5 van het Reglement voor de toe
kenning van de Wisselbeker. *) 

Nadat ook nog de volgorde van de sprekers door het 
lot was bepaald, betrad als eerste de heer Hedeman 
het spreekgestoelte,- achtereenvolgens opgevolgd door 
de heren König, van den Broek enPoülie. 

Uit de stilte in de zaal was op te maken, dat alle 
sprekers met de grootste aandacht werden gevolgd, 
hetgeen voor de sprekers prettig, maar tevens een be
wijs was, dat de lezingen één voor één belangwek
kend genoeg waren. Bovendien laat zich hieruit de 
conclusie trekken, dat de sprekers met een waarach
tig philatelistisch auditorium te doen hadden, dat 4 
maal 20 minuten heeft kunnen en willen luisteren. 

Twintig minuten te spreken schijnt overigens niet 
zo moeilijk te zijn, want enkele sprekers kwamen min 
of meer in tijdnood. 

De jury had het dit jaar ongetwijfeld niet gemak
kelijk. De vier inleidingen waren immers zeer moei
lijk met elkaar te vergelijken. 

Na ampel beraad van de jury stond haar voorzit
ter, de heer H. G. ONTROP (Breda) op en deelde na
mens de jury de uitslag mede, te weten: 
de heer N. F. Hedeman 54,5 punten 
de heer K. E. König 70,4 punten 
de heer C. J. H. van den Broek 66,3 punten 
de heer Jan Poulie 76 punten 

waarna hij de WINNAAR, de heer POULIE, met wel
gekozen woorden feliciteerde met zijn overwinning en 
hem de wisselbeker voor het jaar 1953/54 overhandig
de. Onnodig te zeggen, dat de zaal applaudiseerde en 
de heer Poulie nog menig keer de hand gedrukt werd. 

De ondervoorzitter van de Bond, de heer Backer, 
sprak daarna de vergadering toe en bracht daarbij de 
wens naar voren, dat het volgend jaar het aantal spre
kers groter zou zijn. 

Daarmee behoorde het „Wisselbekertournooi", dat 
dit jaar zeer zeker „voor elck wat wils" heeft gebracht, 
weer tot het verleden en werd de ochtendbijeenkomst 
van de Philatelistendag gesloten. 

Congres: Jeugd en Philatelie. 
Om 14.30 uur opende de voorzitter van de ontvan

gende vereniging „De Globe", Jhr G. A. de Bosch Kem
per, het congres: „Jeugd en Philatelie", omringd door 
het voltallige hoofdbestuur van „De Globe" en de vier 
sprekers. 

Hij heette — als voorzitter van dit congres — alle 
congressisten van harte welkom, in het bijzonder de 
heer drs K. Peters, referendaris van het Ministerie van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, de Belgische 
vrienden uit Turnhout, die van hun kant de groeten 
overbrachten van de Koninklijke Landsbond der Bel
gische Postzegelkringen, en last but not least enkele 
onderwijsmensen-niet-philatelisten, waarna hij on
middellijk het woord gaf aan de eerste inleider, Dr . 
van den Broek, die als voorzitter der Contact Com

missie voor het Philatelistisch Jeugdwerk in Neder
land zijn zienswijze op het probleem gaf en daarbij 
tal van interessante feiten naar voren bracht. Hij 
legde de nadruk op de algemene ontwikkeling, spe
ciaal op historisch en geografisch gebied, die van het 
postzegelverzamelen kan uitgaan, hetgeen o.m. werd 
gedemonstreerd aan de hand van philatelistisch onder
wijsmateriaal, dat door de C.C. en anderen was ten
toongesteld. 

De tweede spreker. Dr Speyer, legde vooral de na
druk op het vele, dat de jeugd op een aangename wijze 
kan leren op velerlei gebied. Daar de heer Speyer ver
zamelt met H.B.S.- en Gymnasiumjeugd, is het begrij
pelijk, dat hij de klemtoon legde op de „zelfwerkzaam
heid", iets waarmee zijn leerlingen uiteraard reeds 
vertrouwd zijn. 

Pater Joachim — als derde in de rij sprekers — 
wees in zijn rede vooral op de opvoedkundige, resp. 
zedelijke waarden van het verzamelen, zoals aankwe
ken van orde, netheid, eerlijkheid, doorzettingsver
mogen, altruïsme naast egoïsme, kunstzin, enz. 

De laatste spreker, de heer König, liet vooral uitko
men welk een belangrijk aanschouwingsmiddel voor 
school (en huis!) de postzegels kunnen zijn — en de 
aanschouwelijkheid van het onderwijs is één der be
langrijkste hoofdstukken uit de schoolpaedagogiek — 
terwijl hij ten slotte de inleidingen van de vorige spre
kers min of meer sarfienvatte en tot de volgende con
clusie kwam: 

De jeugdphilatelie door onderwijsautoriteiten bevor
derd, is in veel grotere mate in staat nut af te werpen 
voor het onderwijs en de opvoeding dan de beste pro
paganda in tijdschriften en dagbladen. Een samenwer
ken tussen Philatelie en school kan inderdaad voor 
beiden voordelig zijn. 

Uit de discussies — voortvloeiende uit de vragen, 
die de zaal stelde — bleek wel, dat er voor dit onder
werp een zeer grote belangstelling bestaat. Men was 
er algemeen van overtuigd, dat de jeugd door het ver
zamelen van postzegels spelenderwijze allerlei we
tenswaardigheden en kundigheden kan opdoen, terwijl 
bovendien verschillende karaktereigenschappen wor
den aangekweekt, die voor het leven van belang zijn. 

Dit deed de voorzitter, Jhr de Bosch Kemper, nadat 
hij eerst in zijn slotwoord de sprekers, de vragenstel
lers en de luisteraars dank had gebracht voor de pret
tige wijze waarop zij een en ander naar voren had
den gebracht, resp. lïadden beluisterd, tot de volgen
de motie komen: 

De Bond wordt uitgenodigd, te willen onderzoeken 
in hoeverre uitvoering kan worden gegeven aan het 
invoeren van de Philatelie als element in het onder
wijs. 

Tenslotte nam de Bondsvoorzitter, de heer Poulie, 
nog eenmaal het woord. Hij betuigde zijn warme dank 
aan het Hoofdbestuur van de vereniging „De Globe", 
onder leiding van haar energieke voorzitter, Jhr de 
Bosch Kemper, voor het organiseren van dit waarlijk 
philatelistisch congres, waarna hij het officiële ge
deelte van de Philatelistendag sloot. 

Inderdaad: de 41e Nederlandse Philatelistendag te 
Arnhem heeft werkelijk in het teken der Philatelie 
gestaan. 

De Ie Bondssecretaris: K. E. KÖNIG. 

'̂ ) Het volledig reglement staat afgedrukt achter de Notulen van de 
Alg. Vergadering en het verslag van 38e Nederl. Philatelistendag te 
Groningen (1950) — zie biz. 71/72 — de wijzigingen zijn opgenomen 
in (BONDS)MEDEDELINGEN Nr II van Maart 1952 en wel op blz. 
3 en 4 (Besluit van het Bondsbestuur in zijn vergadering van 8 Maart 
1952!). 
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MaiÉa in sijn pastaegeis tveerspiegeid 
door N. 

In het vorige nummer zijn in ons artikel enkele druk
fouten geslopen, welke wij hierbij rechtzetten. Wij 
hopen dat de lezers hierdoor geen moeilijkheden bij 
het eventueel verwerken der stof hebben ondervonden 
en bieden onze verontschuldigingen aan. Men gelieve 
te verbeteren: 
Blz. 226: 2e kolom 9e regel van boven, 1800 i.p.v. 1810; 

id. 12e „ „ „ 1814 i.p.v. 1914; 
id. 8e „ „ onder 1840 i.p.v. 1842; 

blz. 227: Ie kolom 29e „ ,> boven, 25 i.p.v. 15 

(Vervolg) 
In dit zelfde jaar onderging de 1 d. een kleurwijzi-

ging van karmijn in scharlakenrood. Ook in 1919 volg
den enkele kleurwijzigingen. De Vi d. werd donker
bruin, de % d. werd donkergroen, de 2 d. werd don
kergrijs en de 6 d. werd dofpurper en purperrood. In 
1921 wijzigde de 2 sh. in dofpurper en blauw op 
blauwgekleurd papier. 

De 4 d. in tijpe van de „one farthing" van 1901, ver
scheen in 1914 in zwart, het volgend jaar in grijszwart, 
terwijl de 5 d. in een gewijzigd type van de „five pen
ce" van 1899 (gallei) verscheen. 

In tegenstelling met de uitgiften 1902—1914 verto
nen de zegels der uitgiften 1914—1922 weder naast de 
landsnaam ter weerszijden het Malteserkruis. Boven
dien is behalve het woord „postage" ook het woord 
„revenue" in het zegel opgenomen, zodat zij tevens 
als fiskaalzegels gebruikt kunnen worden 

Tegen het einde van de eeiste 
wereldoorlog, nl. in Januari 1918, 
verscheen de V2 d. van de koerse-
rende uitgifte met de opdruk 
WAR TAX, zulks tot bijdrage in 
de kosten welke de oorlogsvoe
ring medebracht. In Maart ver
scheen voor hetzelfde doel ook de 
3 d. met deze opdruk, terwijl de 
kleuren van dit zegel nu grijs 
en roodlila waren. 

In 1919 kwam een postzegel in 
groot formaat van 1899 andermaal tot uitgifte, nl. de 
2 sh. 6 d., thans grijsgroen van kleur en later (1920) 
zelfs olijfgrijs. Ook dit zegel was nu gedrukt op het 
papier met watermerk meervoudige „kroon en CA". 

De 10 sh. van die zelfde uitgifte, vertonende de lan
ding van de apostel Paulus, verscheen in een gewij
zigd type. De woorden „postage" en „revenue" zijn 
nu resp. in de linker en rechter lijst opgenomen, ter
wijl in de kop van het zegel de landsnaam is opge
nomen, geflankeerd door Malteserkruis De kleur van 
dit zegel is zwart. 

In 1921 verandert wederom het watermerk. Wel bhjft 
het een kroon met de letters CA, meervoudig aange
bracht, maar de kroon is van een ander model en de 
letters zijn zgn. schrijfletters. Op dit papier werden 
de volgende waarden der koerserende serie gedrukt: 
Vé d., ¥2 d., 1 d., 2y2 d., 6 d., 2sh. en 10 sh. De 2 d. grijs 
verscheen in een nieuwe tekening. 

Reeds in de aanvang van dit arti
kel hebben wij melding gemaakt 
van het feit, dat in 1922 een grond
wet voor Malta werd afgekondigd. 
Dit feit kwam op de postzegels tot 
uitdrukking door het daarop aan
brengen van het opschrift „Self-
Government", hetzij in zwarte of 
in rode letters en in twee verschil
lende afmetingen, een zgn. kleine en 

grote opdruk. Met de kleine opdruk werden de vol
gende zegels voorzien: % d., 2% d., 3 d., 6 d en 1 sh. 
in zwart op watermerkpapier meervoudige „kroon en 
CA", en de Vi d., % d., 1 d., 2 d., 21/2 d. en 6 d. in zwart 
op watermerkpapier meervoudige „kroon en CA" in 
schrijfletters. De opdruk in grote letters werd aan
gebracht op de 2 sh. 6 d. in zwart op watermerkpapier 
meervoudige „kroon en CA" en in rood op de 5 sh. op 
ditzelfde papier, alsmede op de 2 sh. zowel op het eer
ste als laatstgenoemde watermerkpapier. De 10 sh. 
kreeg eveneens de grote opdruk in rood zowel op die 
met watermerk „kroon en CC" als die met meervou
dige „kroon en CA" in schrijfletters. 

Bij deze opdrukken komen diverse afwijkingen voor, 
zoals gebroken letters, terwijl bij de 5 en 10 sh. het 
woord „Self" met een kleine letter f wordt aangetrof
fen. 

Bij gebrek aan postzegels van Vi d. werd op 15 
April 1922 een noodhulpzegel uitgegeven, bestaande 
uit een tweeregelige opdruk der woorden „One Far
thing" op het 2 d. zegel van 1921. Ook bij deze opdruk 
komt een afwijking voor, nl. het ontbreken van de 
punt op de i van het woord Farthing. 

Nog hetzelfde jaar werd een 
aanvang gemaakt met de uitgifte 
van een geheel nieuwe serie 
postzegels. Het zijn zegels in 
groot formaat op zgn. krijtpapier 
met watermerk meervoudige 
„kroon en CA" in schrijfletters. 
Ook hier is de tanding 14 ge
handhaafd. Het ontwerp voor 
deze zegels in de lage waarden 
tot en met de 6 d. werd vervaar
digd door C. Dingli en geeft de 

afbeelding van de allegorische vrouwenfiguur „Melit
ta", een roer in de rechter hand houdende. De lands
naam wordt links geflankeerd door wapenkruis van 
Engeland en rechts het Malteserkruis. Dit is de eer
ste maal, dat het wapenkruis van Engeland in de post
zegeltekening werd opgenomen. 

Het ontwerp voor de hogere waarden, uitgezonderd 
de £ 1, werd vervaardigd door G. Vella. Ook deze ze
gels werden bij de La Rue en Co. gedrukt in hoogdruk 
(typografie), met uitzondering van de hoge waarde 
£ 1, welke in plaatdruk werd gedrukt en dezelfde te
kening heeft als de lage waarden. De hoge waarden 
geven een allegorisch beeld van Melitta, die steun 
vindt bij Brittannia. In In Romeinse cijfers toont de 
tekening het jaartal 1921. De lijst dezer zegels bevat 
een groot aantal kleine Malteserkruizen, de linker be-
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nedenhoek ver toont het wapen van Malta en de rech
te r benedenhoek de waardeaandu id ing . Alle zegels 
dragen weer het Inschrift Postage & Revenue. Het w a 
t e rmerk is bij de lage w a a r d e n liggend en bij de hoge 
w a a r d e n s taand, terwijl het bij de £ 1 zowel l iggend 
als s taand voorkomt. 

De lage w a a r d e n dezer serie zijn: V4, d. bruin , V2 d. 
gi'oen, 1 d. oranje en roodlila, 2 d. geelacht igbruin en 
turkois , 3d. helder ul t ramari jn , 4 d. geel en helder
b lauw, 6 d. olijfgroen en violet. De hoge w a a r d e n zijn: 
1 sh. indigo en sepia, 2 sh. bru in en blauw, 2 sh. 6 d. 
helder purper rood en zwart , 5 sh. oranjegeel en helder 
ul t ramar i jn , 10 sh. leigrijs en bruin, en £ 1 zwar t en 
karmijnrood in 1925 gewijzigd in zwar t en bru inacht ig 
karmi in , dit gelijk met de wijziging van liggend in 
s taand w a t e r m e r k . In 1923 werd de serie nog aange 
vuld met de w a a r d e 1% d. bruinrood, terwij l in 1924 
de 1 d. in kleur gewijzigd en helderviolet werd. 

Ook bij deze zegels komen kleurvar ic te i ten voor. Zo 
treft m e n ook de M d. aan in chocoladebruin en de 
3 d. in kobalt . 

Toen in 1925 ook een postzegel van 2% d. noodzake
lijk was geworden en dit zegel niet zo spoedig kon 
worden aangemaak t , werd wederom toevlucht tot een 
opdruk op een bes taande postzegel gezocht. Ditmaal 
w e r d de 3 d. kobal t daar toe uitgekozen, welke een 
tweeregel ige opdruk ontving „Two pence halfpenny". 
I n het einde v a n hetzelfde j aa r verscheen deze o p d r u k 
zegel nog in een kleurvar ia t i e bru inacht igu l t ramar i jn . 

In het begin van het volgende j aa r (1926) k w a m het 
zegel 2% d. in gelijke tekening als de overige lage 
w a a r d e n tot uitgifte. Aangezien de 3 d. reeds in een 
dergeli jke kleur bestond, werd tevens dit zegel in g e 
wijzigde kleur uitgegeven en verscheen m zwar t en 
geel. 

Toen het besluit was genomen de postzegels niet 
meer tevens als fiskaalzegels dienst te la ten doen, 
w a a r o m dus het woord „revenue" op de postzegels 
diende te verval len, werd niet overgegaan tot door 
hal ing of onzichtbaar making van dat woord, m a a r 
werden de postzegels voorzien van het woord „Pos
t age" in grote zwar t e le t t t rs . Als zodanig werden over 
d r u k t de Vi d., V2 d., 1 d, iy2 d., 2 d., 2y2 d, 3 d. (zwart 
en geel), 4 d., 6 d., 1 sh., 2 sh. 6 d., 5 sh en 10 sh. De 
3 d komt met kops taande opdruk voor. 

Nog in 1926 werd aangevan
gen met de uitgifte van een 
nieuwe serie postzegels. Ook 
hier zijn de lage waarden tot 
en met de 6 d. in eenzelfde 
type, ver tonende het por t re t 
van koning George V in m e 
maillon, het wapen van Malta 
en de landsnaam, benevens de 
waardeaanduid ing . 

De gehele serie draagt , zo
als te verwach ten was, alleen 
het Inschrift „Postage". De 

d r u k geschiedde wederom op het papier met w a t e r 
merk meervoudige „kroon en CA" in schrijfletters, 
m a a r di tmaal bij de f irma Water low en Sons, de lage 
w a a r d e n in hoogdruk (typografie) de hoge w a a r d e n in 
plaa td ruk . 

De lage w a a r d e n ver tonen nu de t anding 15 X 14 
en de hoge w a a r d e n de t and ing 12%. Wat de lage 
w a a r d e n betreft , zijn dit de % d. bruin, % d. geelgroen, 
1 d. roserood, 1% d. kastanjebruin , 2 d. groenacht ig
grijs, 2% d. blauw, 3 d. violet, 4 d. zwar t en rood, 4% d. 
lavendel en oker en de 6 d. violet en schar lakenrood. 

De hoge w a a r d e n geven diverse voorstell ingen. Zo 
zien wij op de 1 sh., zwar t , wederom een afbeelding 
van de rede v a n La Vallet ta . De 1 sh. 6 d., zwar t en 
groen, toont een afbeelding van Sint Publ ius , de eer 
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ste bisschop van Malta in het j aa r 58. De 2 sh., zwar t 
en roodlila, geeft een kijkje op het oude Notabile, de 
vroegste hoofdplaats van Malta. De 2 sh. 6 d., zwar t 
en vermiljoen, geeft de afbeelding van een vissers
schuit van het eiland Gozo, zoals reeds hiervoren werd 
vermeld. De 3 sh., zwar t en blauw, geeft de afbeelding 
van het beeld van Neptunus , de God der Zee, zoals dit 
bij de haven van La Vallet ta staat. De 5 sh., zwar t en 
groen, beeldt tempelruïnes te Mnaidra af, terwij l de 
10 sh. zwar t en karmijn, de apostel Paulus , patroon 
van Malta, in beeld brengt . 

Op deze hoge w a a r d e n treffen wij op de 2 sh. liet 
wapen van Malta aan. Op de 2 sh. 6 d. en op de 3 sh. 
zien wij eveneens dit wapen, m a a r ook het wapen
schild van Engeland. De 5 sh. vertoont aan iedere 
zijde naast de l andsnaam een klein Malteserkruis . 

Einde 1928 wordt het mogelijk de postzegels ook 
weder als fiscaalzegels te gebruiken en om zulks tot 
haar recht te doen komen, werden de zegels van bo
vengemelde serie op 1 October 192; uitgegeven met een 
opdruk ..Postage and Revenue". Op de lage waarden 
tot en met 6 d. werd deze opdruk in zwar te le t ters 
drieregelig aangebracht met onderl ing grote afs tand 
der regels. Op de hoge waarden had zulks in rode le t 
ters eveneens drieregelig plaats, met onder l ing kleine 
afstand der regels. Enkele maanden later, nl. in De
cember van dat j aa r wijzigen twee zegels hun kleur, 
en wordt de 1 d. kastanjebruin en de 1% d. roserood. 
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Op 20 October 193Ö zien wij deze gewijzigde serie 
zonder opdruk verschijnen, maar met veranderd in-
schrift „Postage Revenue". Druk, watermerk en tan
ding zijn ongewijzigd gebleven. 

Toen in 1935 koning George V het 25-jarig jubileum 
van zijn troonsbestijging vierde en in de koloniën her
denkingspostzegels werden uitgegeven, bleef ook Mal
ta niet achter en verschenen 4 postzegels in het alge
mene type voor de koloniën. Dit geeft een portret van 
de koning gevat in een ordeketen waarboven de jaar
tallen 1910—1935. Naast het portret is een gezicht op 
Windsor Castle afgebeeld. Ook deze zegels dragen het 
Inschrift „Postage & Revenue". Het ontwerp voor deze 
zegels was van H. Fleury, terwijl de plaatdruk werd 
vervaardigd bij Bradbury Wilkinson & Co. De tanding 
is ditmaal 11 X 12. De waarden en kleuren dezer ze
gels zijn '2 d. zwart en groen, 2 Va d. bruin en donker
blauw, 6 d. lichtblauw en olijfgroen, en 1 sh. leigrijs 
en roodlila. 

Alle zegels dezer uitgifte komen voor met de varië
teit dubbele vlaggestok op het kasteel. 

Het volgende jaar overleed koning George V en na 
de tijdelijke regering van de ongekroonde koning Ed
ward VIII werd na diens troonsafstand zijn broer als 
George VI in 1937 gekroond. Dit laatste feit werd we
derom in het dominion herdacht met de uitgifte van 
een serie postzegels voor ieder der daartoe behorende 
gebieden. Op 12 Mei 1937 verscheen ook voor Malta 
een drietal zegels in de algemeen voor de koloniën 
gebruikte afbeelding, bestaande uit een portret van de 
nieuwe koning George VI en diens echtgenote, ko
ningin Elizabeth. Het opschrift luidt: „12 Mai 1937". 
Tussen de beide portretten zijn de tekenen der ko
ninklijke waardigheid afgebeeld. Ook deze zegels wer
den op papier met watermerk meervoudige „kroon en 
CA" in schrijfletters gedrukt, ditmaal weder bij de fir
ma de La Rue en Co. Tandin^l4 keerde hierbij weder 
terug. De waarden en kleuren waren; V2 d. groen, 
iy2 d. scharlakenrood en 2̂ /2 d. helderblauw. 

Natuurlijk zou deze troonswisseling ook haar in
vloed hebben op de postzegels voor gewoon gebruik. 
Op 15 Februari 1938 verscheen dan ook een nieuwe 
serie postzegels voor gewoon gebruik. Deze week wel 
zeer van de voorgaande serie af. Wel komt het por
ti et van de koning op al deze zegels, met uitzondering 
van de one farthing, voor, maar voorts geven zij daar
naast de afbeelding van een of andere plek in dit land. 
Behalve de waarde-aanduiding, wordt ook de lands-
naam op deze postzegels vermeld Zij werden door de 
firma Waterlow & Sons Ltd in plaatdruk vervaardigd 
op hetzelfde watermerkpapier als de voorgaande uit
gifte, terwijl de tanding nu 12% was. 

De postzegel van <„one farthing" is in hetzelfde for
maat zoals deze voorheen voor deze waarde was, ter
wijl ook de afbeelding weder een gezicht op de haven 
van La Valletta gaf. In de rechterbovenhoek is het ko
ninklijk monogram „GRI met kroon" aangebracht. De 
kleur van dit zegel was wederom bruin. 

De % d. groen is in groot formaat en geeft een af
beelding van H.M.S. St. Angelo. Deze naam is ont
leend aan de naam van een zgn. hasisschip dat behoort 
bij de overzeese kustvestiging. In gewone tijden bezat 
Engeland 8 van zulke vestigingen, nl. Gibraltar, Malta, 
Aden, Simonstown, Trincomalee, Singapore, Hong 
Kong en Bermuda. Alleen Aden had zulk een basis-
schip niet. (Op deze overzeese kustvestigingen komen 
wij straks nog nader terug). 

De 1 d. roodbruin, geeft het Verdala Paleis te zien 
en de 1% d. scharlakenrood een afbeelding van de 
ruïnes van het Hypogeum te Hal Saflieni, daterende 
uit het neolitische tijdperk. De 2 d. zwartblauw geeft 
een kijkje op de stad Victoria met haar citadel op het 
eiland Gozo. De 2Va d. helderblauw, beeldt de komst op 

Malta af van pater de Villiers van LTsle-Adam te 
Mdina. 

De 3d. violet, geeft de heili
ge Johanneskerk te La Val
letta te zien. De 4% d. olijf
groen en geelbruin geeft een 
afbeelding van de tempel
ruïnen te Mnajdra; de 6 d. het 
standbeeld voor Manoël de 
Vilhena, grootmeester der Jo-
hanniter-orde; de 1 sh. zwart, 
een Malteservrouw in het zgn. 
Faldetta-kleed, de 1 sh. 6 d 
zwart en olijf groen, wederom 
de afbeelding van St. Publius, 
zoals deze voorkwam op het 
zegel van 1926; de 2 sh. groen 
en donkerblauw, de kerk te 

Mdina de 2 sh. 6 d. zwart en scharlakenrood, het Nep-
tunusbeeld, zoals dit eveneens reeds in 1926 op de post
zegel werd afgebeeld; de 5 sh. zwart en blauwgroen, 
het Paleisplein te La Valletta en de 10 sh. zwart en 
karmijn, wederom de afbeelding van St. Paulus zoals 
reeds in 1926 op de postzegel weergegeven. 

In 1943 werden enige kleurwijzigingen aangebracht; 
de % d. werd roodbruin, de 1 d. groen, de 1% d. blauw-
zwart, de 2 d. scharlakenrood, de 2% d. violet en de 
3 d. helderblauw. 

Bij al de zegels dezer uitgifte valt op te merken, dat 
noch het woord „Postage" noch het woord „Revenue" 
er op voorkomt. Alleen de „one farthing" vertoont ter 
weerszijden van de landsnaam het Malteserkruis, 
evenals de 5 sh., welk zegel bovendien nog in de beide 
bovenhoeken een klein dergelijk kruis vertoont. De 
1̂ 2 d. en 6 d beelden dit kruis af ter rechterzijde van 
de kroon, terwijl de 1 sh. 6 d. ook op dergelijke wijze 
dat kruis voert en bovendien ook nog ter linkerzijde 
van de kroon. De i sh. vertoont dit kruis onder de 
medaillon met koningskop, terwijl de 2% d. en de 
10 sh. een rechterzijlijst vertonen met een groot aan
tal van deze kruizen als ornament. Het laatst genoem
de zegel vertoont tevens het wapen van Malta. 

De overwinning van de tweede wereldoorlog in 1945 
werd ook in Malta op de postzegel herdacht. 

Op 3 December 
1946 verschenen 2 
postzegels in gelijke 
tekening met afbeel
ding van het portret 
van koning George 
VI en van het parle
mentsgebouw te Lon
den. De landsnaam 
Malta wordt geflan
keerd door links het 

Malteserkruis en 
rechts het George-

kruis, welke laatste voor de eerste maal op de post
zegels van Malta verschijnt. 

De zegels werden weder bij de La Rue & Co ge
drukt op het papier met watermerk meervoudige 
„kroon en CA" in schrijfletters. De waarden en kleu
ren zijn 1 d. groen en 3 d. blauv/. 

Zoals reeds in de aanvang van dit artikel gemeld, 
kreeg Malta in 1947 weer een nieuwe grondwet. An
dermaal zou, evenals zulks in 1921 gebeurde, dit feit 
op de postzegels worden vastgelegd door opdruk van 
het woord „Self-Government', dtmaal door er te
vens het jaartal 1947 onder te plaatsen. Deze aldus op
gedrukte postzegels verschenen op 25 November 1948 
en betrof het de zegels van de zojuist hierboven ge
melde uitgifte, zoals deze er na de wijziging van 1943 
uitzag. Op de „ene farthing" is deze opdruk in kleine 
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letters aangebracht en is te lezen van beneden naar 
boven. Dit laatste is ook het geval met de opdruk op 
de 5 sh. Bij de overige zegels wordt de opdruk van 
boven naar beneden gelezen. Op de 1% d., 2% d., 3 d., 
2 sh. en 5 sh. is de opdruk in rode letters, overigens in 
zwarte letters aangebracht. 

OJ) 8 Januari 1953 verschenen enkele postzegels de
zer uitgifte in gewijzigde kleur. Dit waren de 1 d., 
welke nu grijs met rode opdruk werd, de 1% d., nu 
groen met zwarte opdruk, de 2 d., nu oker met zwarte 
opdruk, de 2% d., nu rood met zwarte opdruk, de 3 d., 
nu violet met rode opdruk, de 4% d., nu olijfgroen en 
donker ultramarijn met rode opdruk. 

De volgende zegeluitgifte betrof een tweetal post
zegels ter gelegenheid van de zilveren bruiloft van 
het Engelse koningspaar George V en Elisabeth. Op 
4 Januari 1949 verschenen daartoe de 1 d. groen en 
de £ 1. indigo, in verschillend formaat, doch met de 
zelfde afbeelding van het koninklijk paar naar een 
foto van Dorothy Wilding. Ook op deze zegels werd 
de landsnaam door het Malteserkruis en het George
kruis geflankeerd. De zegels werden in plaatdruk ver
vaardigd door Bradbury Wilkinson & Co op het papier 
met watermerk meervoudige „kroon en CA" in schrijf
letters. De tanding der 1 d. is 14 X 15, die van het 
andere zegel iP/i X 11. 

Het 75jarig bestaan van de Wereld Post Unie 
(U.P.U.) werd de volgende aanleiding tot de uitgifte 
van een viertal postzegels. 

lAMtM 
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Het waren de zegels in bovenstaande uitvoering, zo
als deze in het algemeen voor de koloniën werden ge
bruikt. Voor Malta verschenen de 2% d. violet, 3 d. 
indigo, 6 d. scharlakenrood en 1 sh. leigrijs. Ook bij 
deze zegels wordt de landsnaam door de beide voor
noemde kruizen geflankeerd. De 2% d. en 1 sh. werden 
in plaatdruk vervaardigd bij Waterlow and Sons en de 
beide andere eveneens in plaatdruk, maar de lands
naam in typografie bij Brabury Wilkinson. De druk 
geschiedde op het zelfde watermerkpapier als de voor
gaande zegels. De tanding der 2% d. en 1 sh is IZV2 X 
14 en der beide andere zegels 11 X 11%. 
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Toen Koningin Elisabeth II nog als prinses Elisabeth 
in 1950 een bezoek bracht aan Malta was dit aanlei

ding om op 1 December van 
dat jaar een drietal postzegels 
te doen verschijnen, alle met 
de zelfde afbeelding van de 
prinses. Deze zegels werden in 
vellen van 60 stuks (6 X 10) 
gedrukt in plaatdruk op het 

■watermerkpapier meervoudige 
„kroon en CA" in schrijflet
ters. De zegels vertonen in de 
linkerbovenhoek het konink
lijk monogram „kroon en 
GvIR" en in de rechterbene
denhoek het Georgekruis. Het 
zijn de zegels 1 d. groen, 3 d. 

blauw en 1 sh. zwart met tanding 12 X 11%. 
Op 12 Juli '51 werden 3 postzegels uitgegeven ter her

denking van het feit, dat 't 700 jaar geleden was, dat de 
Karmeliter monnik Simon Stork op Zondag 16 Juli 1251 
een visioen had, dat hem door de Maagd Maria de brui
ne Karmeliter scapulier werd geschonken en hem werd 
gezegd, dat een ieder die deze zou dragen niet eeuwig 
zou branden. De scapulier is een lange reep stof, waar
van het middengedeelte over het hoofd hangt, terwijl 
een slip aan de voorzijde en een slip aan de achterzijde 
van het lichaam valt. (Het latijnse woord scapula = 
schouder). Simon Stock, afkomstig uit Kent, besloot 
reeds op 12jarige leeftijd een kluizenaarsleven te gaan 
leiden in een bos. Hij bleef daar vele jaren, toen er 2 
kluizenaars van de berg Karmel kwamen en een ge
meenschap vormden te Aylesford. Ook Stock trok dit 
aan en werd in deze gemeenschap niet alleen opgeno
men, maar in 1245 zelfs als generaal van de orde ge
kozen. Hij vestigde afdelingen in verschillende univer
siteitssteden, zoals Oxford, Cambridge, Parijs en Bo
logna. Bij een bezoek aan een afdeling te Bordeaux, 
stierf hij aldaar en werd daar begraven. 

De afbeelding op de postzegels is een wedergave 
van het altaarschilderij in de kerk te La Valletta. Deze 
zegels werden in plaatdruk vervaardigd bij Bradbury 
Wilkinson & Co op het gebruikelijke watermerkpapier 
meervoudige „kroon en CA" in schrijfletters en be
droeg de tanding 12. De zegels zijn 1 d. groen, 3 d. vio
let en 1 sh. zwart. 

Als laatste zegel valt nog te 
melden het op 2 Juni jl. ver
schenen zegel van 1V2 d. groen 
en zwart, dat werd uitgege
ven ter gelegenheid van de 
kroning van koningin Elisa
beth II. Het zegel is in het al
gemeen voor de koloniën ge
bruikte type met een portret 
van de koningin. Opmerkelijk 
bij dit zegel is echter dat ter 
weerszijden van de lands
naam weder de beide reeds 
eerder genoemde kruizen zijn 
aangebracht, terwijl bij de 

andere koloniale zegels er geen toevoegingen zijn. Deze 
zegels werden gedrukt bij Bradbury Wilkinson & Co 
en bij de La Rue. Eerstgenoemde firma leverde de ma
trijs voor de vervaardiging der platen. Bij welke fir
ma het zegel van Malta is gedrukt is ons niet bekend, 

Frankeer Philalelistisch 
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daar ook de tandingen der drukkerijen ditmaal geen 
verschil opleverden. 

Voor de volledigheid willen wij hier nog melding 
maken van een postzegel voor de luchtpost, welke op 
1 April 1928 werd uitgegeven. Het is de enige zegel 
welke hier voor de luchtpost verscheen en werd ver
kregen door de opdruk „AIR MAIL" in twee regels 
op het 6 d. zegel, violet en scharlakenrood, van de serie 
1926 te plaatsen. 

De strafportzegels deden in 1925 hun intrede in 
Malta. Het waren plaatselijk in boekdruk vervaardig
de zegels. Bovenaan staan de woorden „Postage Due"; 
in het midden in grote cijfers en letter de waarde, en 
er onder de landsnaam „Malta". De 3 delen worden 
door lijnen van elkaar gescheiden. De zegels versche
nen ongetand en in zwarte druk. De waarden zijn V2, 
1, 11/2, 2, 21/2, 3, 4 en 6 d., 1 sh. en 1 sh. 6 d. De vier 
laatst gemelde zegels zijn op vleeskleurig papier ge
drukt, en de 3 d. op grijs papier. 

Daar de zegels in vellen worden gedrukt, bestaande 
uit twee in tegengestelde richting liggende velden, 
komt in het midden een rij zgn. têtebêchezegels voor. 

Van de 2% d. zijn variëteiten bekend waar een der 
cijfers 2 of V2 ontbreekt. 

In hetzelfde jaar nog ver
scheen een serie portzegels 
welke bij Bradbury Wilkin
son & Co was gedrukt op wa
termerkpapier meervoudige 
„Kroon en CA" in schrijflet
ters, welk watermerk liggend 
is. De zegels geven een afbeel
ding van het Malteserkruis, 
terwijl de benedenhoeken 
resp. het Engelse en het Mal
teserwapen afbeelden. De 
waarden en kleuren dezer ze

gels zijn. V2 d. groen, 1 d. violet, 1% d. bruin, 2 d. 
grijs, 2% d.' oranje, 3 d. blauw, 4 d. olijf groen, 6 d. 
roodlila, 1 sh. zwart en 1 sh. 6 d. karmijn. 

Terugkomende op hetgeen wij hierboven reeds heb
ben geschreven over de kustvestigingen op een 8tal 
plaatsen, waarvan wij de plaats van vestiging reeds 
hebben genoemd, voegen wij hier thans aan toe, dat 
dergelijke nederzettingen door de Koninklijke Marine 
werden gevestigd. Op dergelijke vestigingen hebben de 
zeelieden dezelfde postale rechten als op zee, d.w.z. 
het gebruik van postzegels van het moederland, Aan
gezien het echter de gewoonte is, dat de post van een 
dergelijk station in haar geheel cngestempeld naar het 
moederland wordt verzonden, waar dan de afstempe
ling te Londen geschiedt met een stempel meldende 

fwmmmmwww 

a^MMM^M«^ 

„Maritime Mail", is aan niets te zien waar de brief 
o.d, vandaan komt. Toch kwam het wel eens voor, dat 
op een dergelijk station het daar aanwezige stempel 
werd geplaatst, welk stempel behalve de datum ook 
een nummer bevat, dat bij dat station behoort. Voor 
Malta is dit nummer 10. In enkele gevallen is ook een 
tweeregelig stempel op Malta gebruikt, luidende: 
„From F.M.O./at Malta". 

Tenslotte geven wij hierbij nog een lijst welke wij 
aantroffen in The Stamp Collectors' Fortnightly van 
November 1951, en welke lijst een overzicht geeft van 
de diverse postkantoren op Malta met de vroegst be
kende datum. De met + aangegeven kantoren werden 
reeds vóór 1921 opgeheven. Het zijn: 
+ Asciak 
+ Attard 
+ Balzan 

Birchircara 
+ Caccia 
+ CasalLia 
+ Chircop 

Cospicua 
+ Crendi 
+ Curmi 
+ Dingli 
+ Gargur 
+ Ghain Sielem 
+ Gudia 
+ H a m r u n 
+ Luca 
+ Marsa 
f Melleha 
+ Micabiba 

Migiarlro 
+ Misida 
+ Musta 

19.2.02 
24.7.05 

7.20 
16.5.98 

12.10.00 . 
19.11.00 
27.10.02 

14.8.90 
11.12.02 
15.12.00 
23.5.04 
25.7.09 

27.11.02 
24.4.02 
4.11.00 
4.12.01 
19.3.01 
25.1.01 

31.12.04 
3.7.88 

17.12.01 
17.7.01 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Nadur 
Naxaro 
Notabile 
Pau la 
Pawla 
Prince of 

Road 
Rabato 
St. Pauls 
Safi 
Siggieui 
■Sliema 
Tarx ien 

26.12.02 
25.12.00 

3.3.98 
7.4.03 

(modern) 
Wales 

(modern) 
31.5.86 

Bay 13.6.01 
17.6.02 
22.1.01 
9.11.95 

29.10.03 
Tower road (modern) 
Vallet ta 
Victoria 
Xeuchia 
Zabbar 
Zebbug 
Zeitun 
Zurr ico 

8.12.97 
21.12.87 
12.10.11 
22.10.01 
10.12.01 
29.7.02 
15.5.02 

Uit deze staat valt wel te zien, dat sommige kleine 
kantoren maar een betrekkelijk kort bestaan hebben 
gehad. Dit gevoegd bij de weinige correspondentie wel
ke over deze kantoren zullen hebben gelopen, zullen 
postzegels met de afstempeling van zulk een kantoor 
zeker vrij zeldzaam zijn. 

Gezien de weinige zegels welke voor dit gebied het 
licht zagen, de betrekkelijk weinige literatuur welke 
hierover bestaat, de aantrekkelijke zegels en niet al te 
veel variëteiten, maken het tot een mooi verzamelge
bied. 

Wij hopen dan ook dat ons artikel, dat bestemd is 
voor de gewone, nietspecialiserende verzamelaars, er 
toe heeft kunnen bijdragen om de zegels van Malta 
nader tot hen te brengen. 

ER WERD EEN KONINGIN GEKROOND. 
In het in ons vorige nummer opgenomen artikel on

der bovenstaande titel is tot onze spijt één melding 
per ongeluk uitgevallen. Voor de volledigheid gelieve 
men bij MALAYA nog aan te vullen onder Kedah: 
Kelantan, 10 c. purper. 

Wordt lid van een bij ons 

Maandblad aangesloten vereniging 

BEKIJK U W POST Z EG ELS 
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 
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• NEDERLAND • 
DE KINDERPOSTZEGELS 1953. 

Hierbij geven wij de afbeelding van de vermoedelijk 
op 16 November a.s. verschijnende Kinderpostzegels 
1953. Nadere mededelingen ontbreken ons thans nog. 

NIEUW FRANKEERZEGEL 15 CENT 
KONINGIN JULIANA. 

Dienstorder H. 742bis van 23 September 1953 der 
P.T.T. meldt: 

Frankeerzegel in nieuwe uitvoering. 1. Ten vervolge 
op dienstorder 657/1953 wordt medegedeeld, dat ter 
voldoening aan de lopende aanvragen, door de contro
leur te Haarlem met ingang van 26 September 1953 
frankeerzegels van 15 cent in de nieuwe uitvoering 
zullen worden verstrekt. De kleur van deze zegel is 
blauwachtig rood. 

2. Met nadruk wordt er de aandacht op gevestigd, 
dat ook op deze zegel het bepaalde in punt 8 van do 
657/1953 (geen verkoop in de nieuwe uitvoering voor
dat de zegels van het bestaande type zijn uitverkocht, 
tenzij het publiek uitdrukkelijk zegels van het nieuwe 
type verlangt) van toepassing is. 

Dienstorder H. 765 van 30 September 1953 bepaalt in 
geheel gelijke zin, dat ook de postzegel van 25 ct., in de 
nieuwe uitvoering en in de kleur blauw, aan de kan
toren op aanvraag wordt verstrekt. 

In verband met dit nieuwe type zegels schrijft meu 
ons van de zijde van het Nederlandse Postmuseum: 

„Teneinde zich op de hoogte te stellen van de moge
lijkheden, welke een gravure, vervaardigd in plastic, 
biedt voor een postzegelontwerp, liet de kunstenaar 
S. L. Hartz een willekeurige kop en enige andere in 
plastic gegraveerde figuren onder verschillende belich
ting fotograferen. 

De aldus verkregen resultaten leidden tot het ver
vaardigen van een gravure, eveneens in plastic, als 
uitgangspunt voor de nieuwe postzegel met de beelte
nis van Koningin Juliana, welke in rotogravuredruk 
zou worden uitgevoerd. 

Deze gravure en verschillende fotografische opna
men daarvan, welke thans in het Postmuseum zijn ten
toongesteld, geven tezamen duidelijk het ontstaan van 
het ontwerp voor deze postzegel te zien. 

RODE KRUIS-POSTZEGELS. 
Vrijwel unaniem beoordeelt men de uitvoering en 

tekeningen onzer jongste Rode Kruispostzegels als een 
der minst geslaagde series gelegenheidspostzegels die 
de laatste jaren zijn uitgegeven. Vooral, indien wij 
vergelijken hetgeen andere landen de laatste jaren op 
dit gebied mochten bereiken, moet helaas worden er
kend, dat ons land in dit opzicht in geen geval een 
vooraanstaande plaats mag innemen. Jammer, want 
het prachtige werk van ons Rode Kruis vertolkt op de 
6, 7 en 10 cents waarde, zouden wij gaarne hebben zien 
afgebeeld op een zodanige wijze, dat het steeds een ge
noegen zou zijn deze zegels te aanschouwen als het be
treffende albumblad werd opengeslagen. 

Het meest geslaagd vindt men nog de 25 cents-waar-
de, al mag niet worden verheeld, dat dit zegel, wat de 
tekening betreft, veel lijkt op een zegeluitgave van en
kele jaren geleden van een Europees land. 

KNIPTEKENS. 
Bij bovengenoemde zegels troffen wij de volgende 

kniptekens aan: 
2 + 3 ct knip 14 
6 + 4 ct „ 15 Voor de afbeelding der knip-
7 + 5 ct „ 16 tekens zie ons Maandblad 

10 + 5 ct „ 17 Juli 1951 blz. 136. 
25 + 8 ct „ 18 

Het knipteken staat bij de waarden 2 tot 10 cent bo
ven 2e zegel Ie rij en bij de 25 cent boven 9e zegel 
Ie rij. 

De perforatie in de velranden is, voor zover wij heb
ben kunnen nagaan, afwisselend. Indien de tanding 
rechts doorloopt is het vel links ongetand en omge
keerd. Wij zagen voorts alleen vellen waarvan de tan
ding aan de bovenkant doorliep en onderkant met 1 
perforatiegaatje. 

AFWIJKINGEN. 
Dr A. J. Ultee Jr te Delft, zond ons een strip (rech

ter velrand) van bovengemelde zegels 7 + 5 cent met 
interessante druktoevalligheden. 

Zegel no. 30: beschadigingen in 5 en laatste letters van 
NEDERLAND. 

Zegel no. 40 en 60: kale takken voorzien van witte 
stippen, gelijkend op uitbottende takken. 

Zegel no. 50: cijfer 5 van toeslag en D van NEDER
LAND door witte puntjes slechts ge
deeltelijk leesbaar. 

Ook het zegel 6 +4 cent vertoont afwijking, nl.: 
Zegel no. 84: de stormlamp is voorzien van 2 figuur

tjes, die het aanzien van scharniertjes 
geven. 

Bij controle op diverse andere postkantoren konden 
wij dergelijke druktoevalligheden niet ontdekken. 
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2 CENT TYPE VAN KRIMPEN. 
De heer J. H. zur Kleinsmiede te Deventer zond ons 

een 56-tal 2 cents-postzegels type van Krimpen toe, 
afkomstig uit een posta-.tomaat, op welke zegels even
wijdige dunne streepjes voorkomen in dezelfde blauwe 
kleur als het zegelbeeld. De strepen lopen in schuine 
richting over de zegels, eerst alleen onderaan, dan ge
leidelijk meer naar boven, totdat het gehele zegel be
dekt is, waarna de strepen wederom afnemen. Na on
geveer 52 zegels is men weer in de beginstand, doch 
niet precies. 

Het bleek ons, dat deze streepjes zijn ontstaan door 
een beschadiging van de rakel. De rakel is een elas
tisch mes in de vorm van een liniaal, waarmede de 
overmaat van de op de drukvorm opgebrachte druk
inkt van het drukoppervlak wordt verwijderd). J. E. 

NEO ANTILLEN. 
Dienstorder H. 766 van 30 September 1953 der P.T.T. 

vermeldt: 
Verkoop van pastwaarden aan verzamelaars. 
Frankeerzegels Ned. Antillen. 

1. In het magazijn van postwaarden te Haarlem is 
een hoeveelheid frankeerzegels van de Ned. Antillen 
in de waarden van ƒ 5,— en ƒ 10,— (Antill. crt.) voor
radig, welke bestemd is voor verkoop aan Philatelisten 
hier te lande. Verkoopprijs in Ned. crt. resp. ƒ 10,08 en 
ƒ 20,15. 

2. Deze zegels zullen voorhands niet aan de post
kantoren met verzamelaarsloket (zie art. 16 van de 
Postgids) worden verstrekt. Indien zich een gegadigde 
aanmeldt, kunnen de zegels door het betrokken kan
toor, waar een verzamelaarloket is opengesteld, bij de 
controleur worden aangevraagd. 

SURINAME. 
Bijgaand de afbeelding FDcover der reeds in vorige 

Maandblad gemelde sportserie. Etsingno. alle waar
den 1. 

r/j 

In verband met bovengemelde postzegels schrijft de 
heer K. Haeck te Bussum ons het volgende: 

„Zoals u bekend zal zijn, zijn deze zegels nogal kaal, 
doordat op de afbeelding van het stadion geen doel
palen of veldstrepen voorkomen. 

Van een neef van mij, die als architect aan de bouw 
van dit stadion heeft meegewerkt, hoorde ik hierover 
het volgende: 

De zegels zijn vervaardigd naar een foto, welke eni
ge maanden vóór het klaar komen van het stadion is 
gemaakt; er waren toen dus nog geen doelpalen of 
veldstrepen. De foto is gemaakt in 5 delen vanuit een 
in de nabijheid staande radiozendmast". 

Hulpuitgifte 1926. Dat men op zegels nooit uitge
studeerd komt, bewijst wel het volgende. Van ons ere
lid der Redactie, de hr. Benders, die jarenlang deze 
rubriek verzorgd heeft, ontvingen wij het bericht, dat 
de opdruk 12% et op 40 et (eenkleurige) port in beide 
drukken voorkomt. De catalogisering in de Spec. Cat. 
die wel van de eenkleurige porten zonder opdruk, bei
de drukken vermeldt, zou dus als volgt uitgebreid 
moeten worden: 
12% et op 40 et port, 29Aa, tweevoudige druk, onge-

gomd, (blanco velrand) 
idem 29Ab, enkelvoudige druk, gegomd (velranden met 

oplaagcijfer 1), 

Welk gedeelte van de oplaag van 9998 stuks in enkel
of tweevoudige druk overdrukt is, is onbekend. Wil
len de lezers hun ex. eens nagaan, en nagaan welk ex. 
zij bezitten? Gaarne ook de melding of de ex. gebr. 
of ongebr. zijn. Een briefkaartje zonder meer is vol
doende. 

REPUBLIK INDONESIA. 
In het Decemberno. 1951 op bldz. 256 plaatsten wij 

de afbeelding van een zegel, waarover wij geen ver
dere bijzonderheden wisten, en vermeldden dit als een 
vermoedelijk militair zegel. In het Aprilnummer 1954 
van „Philatelie", het Maandblad van de Alg. Ver. v. 
Phil, in Indonesia, staat hierover een interessant arti
kel, dat wij onze lezers niet willen onthouden, en ver
kort weergeven. 

„Het R.I. post-
verkeer gedurende 
Dec. 1948 tot Dec. 
1949 in het gebied 
rondom Surakar-
ta. Gedurende 1949 
bleef het post-
verkeer der R.I. 
buiten de grote 
steden functionne-
ren, o.a. in Mid-
den-Java rondom 
Surakarta, onder 
supervisie van het 
R.I. Militair Be
stuur Surakarta, 
door middel van 
een Bureau Post

zaken. Zowel 
dienst- als par
ticuliere brieven 
werden via deze 
dienst verzonden. 
In het begin werd 
het porto voor 
particuliere post
stukken voldaan 

door contante betaling, wat op de enveloppen aan
getekend werd (baarfrankering). Daar het noodzake
lijk was dat dit hoofdpostkantoor ten alle tijde ver
plaatst kon worden, werd de plaats nimmer vermeld, 
doch het stempel droeg het nummer 201. (Afb. 1) 

(Het beperkte postgebied omvatte de plaatsen rond
om Surakarta, zoals Klaten, Sragen, Djumapolo, Ka-
ranganjar, Wonigiro Delanggu, Wurjantoro, Suko-
hardjo (in het bezit van ondergetekende is een echt 
gelopen brief van Karangpandan, Solo, naar Surabaja 
gefrankeerd met het hieronder gemelde noodpostzegel). 

In Augustus 1949 werd de baarfrankering afgeschaft, 
en verschenen locale noodpostzegels van het Militair 
bestuur Surakarta (afbeelding 2). Ook werden fiscaal-

i«t*ÄÄ** 
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zegels en briefkaarten uitgegeven in de waarde van 
15 Rupia. De gegevens van de noodpostzegel zijn: 

Afm. 30 Va X 20^2 
mm, ongetand, 

zonder gom, waar
de Rp. 15.— (ORI), 
kleur lichtblauw, 
oplaag 500 stuks 
in één keer ge
drukt. In omloop 
gebracht door het 

Mil. Bestuur 
Surakarta vanaf 
Aug. 1949 en offi
cieel ingetrokken 

in Dec. 1949 (RIS), doch tot medio 1950 (?) nog spora
disch gebruikt. Ontwerper: Djoko Koentomo; betekenis 
van de afbeelding, in het midden: „het vuur dat niet 
geblust kan worden" (het vuur der Revolutie), links
boven stuurrad met vijfpuntige ster, voorstellend het 
symbool van het Mil. Best. Bovenstaande gegevens 
werden verstrekt door de hr Arbali, die toendertijd 
in de Staf van het Mil. Best. Surakarta zat. w.g. 
S. Suryadarma. 

A. J. UYLEN. 

STEMPELS 
NEDERLAND. 

Gelegenbeidsstempels. 
Omtrent de reeds in het vorige nummer vermelde 

speciale poststempels kan nog het volgende gemeld 
worden: 
1. Congres World Medical Association. Stempel

afdrukken in blauwzwarte inkt, ook van het ter 
datering op de stukken geplaatste dagtekening
stempel 's-Gravenhage-Grafelijke Zalen. Aanteken-
strookjes met inschrift: 's-Gravenhage "7th General 
Assembly W.M.A.'" 

2. Philatelistendag. Zwarte stempelafdrukken. Aan-
tekenstrookjes met inschrift: Arnhem De Globe 
1953. 

3. Ha^matologencongres. Zwarte stempelafdrukken 
met ernaast een gewoon dagtekeningstempel Am
sterdam 66. Aantekenstrookjes met inschrift: Am
sterdam Haematologencongres 1953. 

Ter gelegenheid van het 2me Congres de La Haye du 
Mouvement Europeen, dat van 8 t/m 10 October jl. te 
's-Gravenhage werd gehouden, was in de Ridderzaal 
aldaar een lijdelijk bijpostkantoor gevestigd, waar de 
ter post bezorgde gewone en aangetekende stukken 
van een bijzonder stempel werden voorzien. 

Machinestempels. 
De stempelvlag „Bos- en Heidebrand", afgebeeld in 

het April-nummer, werd ons nog gemeld uit Breda 
d.d. 16 Juli en Assen d.d. 28 Juli, terwijl de vlag: Is 
adres juist en volledig vermeld. . . . enz. (zie afbeel
ding in het Mei-nummer) met ingang van 1 September 
ook te 's-Gravenhage in gebruik kwam. 

Typenraders tempels. 
1 November 1953. Naamswijziging: Poststation Mod

dergat wordt: Paesens-Moddergat. 
Opheffing postagentschap Tiel-Hoogeindschestraat. 

Veldpost. 
Dienstorder H 683bis. van 26 Augustus 1953 meldde 

het inwerkingstellen van de Veldpostdienst van 3 Sep
tember t/m 2 October ten behoeve van aan oefeningen 
deelnemende militairen. 

Twee veldpostkantoren werden opgericht, t.w.: 
a. NAPO 201, dat de stempels „Veldpost 21" resp. 41 

gebruikte en 
b. NAPO 251, dat de stempels „Veldpost 13" resp. 33 

gebruikte. 

Deze veldpostkantoren werkten bij de grote NATO-
oefeningen „Grand Repulse" in de Britse Zone van 
Duitsland en het Nederlands contingent bestond uit 
ruim 20.000 man van de vierde divisie. Gedurende de 
eigenlijke oefeningen, van 13 tot 24 September, mocht 
aan de militairen slechts onder de bovenstaande 
NAPO-nummers geadresseerd worden, dus zonder 
vermelding van plaatsnaam enz. 

Blijkens de dienstorder mochten de militairen o.m. 
verzenden: brieven, mits niet zwaarder dan 20 gram, 
maar drukwerken (géén nieuwsbladen) mochten tot 
3 kilogram tegelijk wegen!! 

Fraude met zegels met niet-postale afstempelingen. 
In het nummer van December 1951 wijdden wij in 

een afzonderlijk artikel enige aandacht aan niet-pos
tale afstempelingen op Nederlandse postzegels, waar
bij wij onderaan op pag. 269 drie afbeeldingen gaven 
van dergelijke stempels, gebruikt door verschillende 
kantoren van Van Gend & Loos voor de aldaar aan
genomen postpakketten. De middelste afbeelding be
trof het door het Amsterdamse kantoor gebruilïte 
rechthoekige stempel, waar men paarse, soms ook 
blauwe of groene stempelinkt gebruikte. Aangezien 
men in Amsterdam blijkbaar vrij veel van deze facili
teit gebruik maakte, kwamen in de kilo-pakketten der 
Rijksveilingen van gebruikte postzegels (afkomstig o.a. 
van postpakketkaarten) tamelijk veel van deze zegels 
met V. Gend & Loos-stempels voor. Het gevolg was, 
dat de kopers-groothandelaren — die als regel aan het 
afweekwater iets toevoegen om vuile of verkleurde 
zegels te reinigen — plotseling na het sorteren een vrij 
groot kwantum „ongestempelde" zegels overhielden en 
de verleiding niet konden weerstaan deze opnieuw 
voor frankering te (laten) gebruiken. Blijkbaar heeft 
deze „bijverdienste" zelfs de prijzen der kilo-pakket
ten in voor de PTT gunstige zin beïnvloed, want ter
wijl in 1950 sommige pakketten (met betere sortering, 
aangezien ook nog vrij veel Hartz-zegels van 1947-48 
erin voorkwamen) voor nog geen 3 gulden per kg ver
kocht werden, menen wij te weten, dat op de laatste 
veilingen deze kilo-pakketten (met uitsluitend de uit
gifte 1949) het 2- ä 3-voudige van deze prijs per kg 
opbrachten. Dit is wel enigszins in strijd met de phi
latelistische markttendens der laatste jaren! 

Uit verslagen van rechtszittingen, die wij in de dag
bladpers aantroffen, bleek, dat de kantoorhouder der 
PTT te Alblasserdam er destijds ook wel wat aan wil
de verdienen, maar daarbij kennelijk over het hoofd 
zag, dat een verminderde aanschaf van de hogere 
Irankeerwaarden voor zijn kantoor 'angs de normale 
weg wel argwaan zou moeten wekken. Tegen hem 
werd een gevangenisstraf van negen maanden geëist. 

Een Haagse postzegelhandelaar werd voor hetzelfde 
feit eind Augustus door de Haagse politierechter ver
oordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden, 
waarvan drie maanden voorwaardelijk. 

Gelukkig gebruikt Van Gend & Loos te Amsterdam 
thans een officieel poststempel (handroldagtekening-
stempel met inschrift: „Amsterdam-Fact. 1") met offi-
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ciële stempelinkt, zodat verder misbruik niet gevreesd 
behoeft te worden. 

Vermoedelijk zal nu ook de prijs der kilo-pakketten 
wel weer enigermate dalen! 

SURINAME. 
Typenraderstempels. 

De heer Dr A. M. Benders schrijft ons: 
In navolging van de stem

pels van de Nederl. Antillen 
zijn nu ook de handstempels 
in Suriname van een nummer 
voorzien; deze stempels zou
den nu ongeveer 2 jaar in ge
bruik zijn. De segmenten zijn 
niet meer gearcheerd; het 
Stempelnummer bevindt zich 
in het onderste segment. 

Volgens een recente op
gaaf van het postkantoor Paramaribo heeft men daar 
nu de volgende stempels: 
No. 1 voor gewone brieven. 
No. 2 voor aangetekende brieven, 

3 niet in gebruik. 
4 voor postwissels. 

No. 
No. 
No. niet in gebruik. 
No. 6 voor brieven en stukken met strafport. 

Echter heb ik No. 6 de laatste maanden ook als ge
woon vertrek- en aankomststempel gezien. 

De districten van Suriname gebruiken eveneens 
stempels met nummer. Behalve Moengo No. 1 heb ik 
deze echter nog niet gezien. 

A. V. d. W. 

• LUCHTPOST • 
BELGIË. 

Helicopterpost Sabena. 
Op 3 Augustus jl. had de Ie 

helicopter-postverbinding Brus
sel—Rotterdam plaats (met Si
korsky S 55); de stukken dragen 
nevenstaande speciale afstempe
ling; AS: Rotterdam 3.VIII.12-
1953. 

Stukken voor deze vlucht uit 
Berlijn verzonden (Oost- en 

West-Berlijn) dragen behalve bovengenoemde afstem
peling nog een afdruk van een maatschappij-stempel 
in violette kleur: „afb. embleem Sabena/Mit Helicop-
ter/Par Hélicoptère/Brüssel-Rotterdam/afb. helicop
ter". 

Te Antwerpen had een tussenlanding plaats, doch 
op 3 Augustus werd daar geen post ingenomen; het 
eerste postvervoer vanuit Antwerpen was op 4 Augus
tus. Op 5 Augustus jl. had de eerste helicopter-post
verbinding Brussel—Rijssel plaats; spec, afstempeling 
idem als voor Brussel-Rotterdam, doch thans met in-
schrift „Bruxelles-Lille" en „Brussel-Rijssel" en datum 
5-8-1953; AS: Lille 5-8-'53-19. 

Op 10 Augustus jl. had de Ie helicopter-postverbm-
ding Brüssel-Maastricht plaats; spec, afstempeling als 
boven, doch thans met inschrift „Bruxelles-Maas-
tricht" en „Brüssel-Maastricht" en datum 10-8-1953; 
AS: Maastricht 10-8-'53-ll. 

De uit Oost- en West-Berlijn met deze vlucht ver
zonden stukken dragen behalve de genoemde afstem
peling nog een afdruk van een maatschappijstempel in 
blauwe kleur „afb. embleem Sabena/Mit Helicopter/ 
Par Hélicoptère/Brüssel-Maastricht/afb. helicopter". 

D.D.R. 
Luchtpost Leipziger Messe. 

Van de Leipziger Messe ontvangen wij ook dit jaar 
wederom luchtpost; wij zagen de volgende afstempe
lingen: 

10.9.'53-15, Leipzig C 1/Messe Flughafen/Leipzig-
Mockau/afb. Messe-embleem met vliegtuig er bo-
ven/Leipziger Messe 1953" en 

31.8.'53-7, BPA 32 Leipzig/Luftpost/afb. Messe-em
bleem met vliegtuig er boven/Leipziger Messe 1953". 

Ook werd de speciale afstempeling in violette kleur 
(Kaststempel) „Mit Luftpost befördert/vom/Messe-
flughafen/Leipzig-Mockau" weer gebruikt. 

ZWITSERLAND. 
Ter gelegenheid van de opening van de luchthaven 

Zürich-Kloten verscheen een spec, zegel van 40 Rp. 
met afbeelding van de gebouwen van de luchthaven 
en rechts een gedeelte van de staart van een vliegtuig 
met het Zwitserse wapen. Het zegel draagt aan de bo
venzijde het inschrift „Zürich Airport 1953". Wij ont
vingen dit zegel op een speciale enveloppe met afstem
peling .,Zürich 58/29-VIII-53-8/Flughafen". Op de 
enveloppe staat links gedrukt: „Interkontinentaler/ 
Flughafen/Zürich/Eröffnung/29./30. August/1953". 

U.S.A. 
Speciale „Jet-Flight" Dayton - Washington 
30 Mei, 1953. 

Op 30 Mei jl. had een spéciale vlucht met postver
voer met een straalvliegtuig plaats ter gelegenheid 
van de jaarvergadering van de American Air Mail 
Society te Dayton. Het vervoer vond plaats van Day
ton naar Washington. 

De met deze vlucht vervoerde stukken dragen op de 
voorzijde een spec, afstempeling in blauwe kleur: 
„U.S. Air Mail/Daiton, Ohio/to Washington, D.C./af-
beelding embleem „50th Anniversary of Powered 
Flight", zoals dit op de nieuwe 6 C. luchtpostzegel 
voorkomt/Jet Flight/American Air Mail Society, 1953, 
Convention Station" Op de achterzijde der stukken 
staat een grote rechthoekige afstempeling in zwarte 
kleur: Links: Rondstempel Washington D.C./May/30/ 
1953 en rechts: „Jet Flight/Departed Dayton, Ohio/3.54 
PM EST/Arrived Washington, D.C./4.48 PM EST". 

Helicopterpost. 
Het in Juni jl. geopende helicopternet (Route AM-

111) werd op 1 Juli uigebreid met de plaatsen Manville 
(centrum van de Amerikaanse asbestindustrie) en Ra-
ritan. 
Newark—Manville, VS. 1 Juli '53,5 am; 

AS 1 Juli '53,8.30 am. Spec. st. violet. 
Manville—Newark, VS 1 Juli '53,7 am; 

AS 1 Juli '53,9 am. Géén spec. afst. 
Newark—Raritan, VS. 1 Juli '53,5 am; 

AS 1 Juli '53,9 am. Spec. st. violet. 
Raritan—Newark, VS 1 Juli '53,7 am; 

AS 1 Juli '53,9 am. Spec. st. violet. 
Ter gelegenheid van de opening van de luchthavep. 

San Bernardino, Calif., had op 4 September jl. een he-
licoptervlucht plaats met postvervoer. De stukken dra
gen op de linkerhelft een groot vignet (blauwe kleur 
met rode letters): Dedication/San Bernardino Heliport/ 
afbeelding helicopter in vlucht/National Orange Show/ 
San Bernardino, Calif/Cachet-Jack Knight Airmail So
ciety". VS. San Bernardino, Calif. Sep. 4 12-M, 1953 en 
AS Los Angeles, Calif. Sep. 4,2 PM, 1953. 
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LUCHTPOSTBLADEN. 
Grenada. 7 c. blauw en 12 c. violet met ingedr. ze

gel Koning George VI, 
25 e. bruin, type schip. 

Israël. Hier verschenen 3 nieuwe luchtpostbla-
den met gewijzigde tekst en luchtpost
etiket, 55 pr. rose-rood, 100 pr. blauw en 
120 pr. groen. 

Noorwegen. Het luchtpostblad van 55 öre (verkoop
prijs 60 öre) verscheen met gewijzigde 
tekst; thans komt het woord „Aerogram-
me" er in grote letters op voor, terwijl het 
woord „Aerogram" daar vlak onder staat 
in kleinere letters. 

Perzische De Kronings-„Airletters" van Engeland 
Golf. verschenen met verschillende opdrukken 

voor gebruik in deze gebieden: 
1/ Bahrain, opdruk „Bahrain 6 Annas", 
2/ Kuwait, opdruk „Kuwait 6 Annas", 
3/ Muscat-Dubai-Oman, opdruk „6 An
nas". 

Zanzibar. 20 c. rood en 50 c. violet met ingedr. ze
gel nieuwe sultan type. 

Zuid- De luchtpostbladen type gevleugelde 
Afrilia. springbok zijn thans ook in een andere 

vorm verschenen en voorzien van Franse 
inschriften, zoals „Par Avion" en „Aéro-
gramme", dit zowel op die met Afrikaans/ 
Engelse als met Engels/Afrikaanse tekst. 

J. D. 

• POSTSTUKKEN • 
REPUBLIK INDONESIA. 

Hier verscheen een postblad, Warkat Pos, 35 sen 
violet, In het type Kantor Pusat P.T.T. 

Het P.T.T. embleem, drie vliegende vogels, staat links 
boven. 

Het postblad schijnt in ongevouwen toestand aan de 
loketten verkrijgbaar te worden gesteld. 

Verder verscheen een briefkaart, Kartupos, van 15 
sen violet (met toeslag voor papier van 7% sen), groot 
formaat op roomkleurig carton in het type cijfer 
(M. Trot) met padi-aar en katoenplant. J. H. Br. 

BUITENLAND. 
België. De heer Traanberg meldde mij, dat hij de 

binnenlandse briefkaart van 1,20 fr. + 1,20 fr. met een 
„M" op de „vraagkaart" zag, terwijl officieel die „M" 
vervallen is. Willen de lezers ook op de andere Bel
gische kaarten letten? 

Denemarken. In plaats van de opdruk is nu een 
definitief postblad van 15 öre, groen, met de kop van 
Frederik IX verschenen, telnummer 93. 

Italië. De hierbij afgebeelde kaart werd besproken 
in het Juli-nummer. 

Japan. De heer Traanberg stuurde mij de 2 nieu
we zomerkaarten, zegelindruk van 5 yen, donkerblauw 
op gekleurd karton. Op de keerzijde bij de één een 
groene kikvors, bij de andere een grijze tong (platvis). 

Polen. Van achter het ijzeren gordijn ontving ik 
maar schaarse mededelingen, vandaar dat de heer Vis
ser uit Rotterdam mij een groot pleizier deed met een 
4-tal kaarten. Hoewel zij niet erg recent zijn wil ik 
hen toch vermelden. 

De oudste kaart is een Paaskaart uit 1948, met rood
bruin zegel van 6 zloty (type Yvert 509-512, 100-jarige 
herdenking van de revolutie van 1848) op gekleurd 
karton; oplage 2 millioen; verkoopsprijs 12 zloty; ver
scheen in Februari 1948. 

Dan een kaart die in Augustus 1948 uitgegeven werd 
in een oplage van 3 millioen; zegelindruk groen ä 6 
zloty, op gekleurd karton. Het zegel vertoont een af
beelding van Pniow in Opper-Silezië. De zegelwaarde 
van 6 zloty is evenals de prijs van 8 zloty rood door
geslagen en in 10 zl. veranderd. Onder het opschrift 
in het midden van de kaart staat een, voor mij niet te 
vertalen, slagzin van de president Borislaw Bierut. 

De derde kaart, die erg mooi uitgevoerd is en daar
om hier afgebeeld wordt, is uitgegeven in Maart 1951 
in een oplage van 520.000 stuks met een rode zegel
indruk van de president ä 25 goud-groszy. De kaart, 
die kennelijk volgens de bijschriften, in 5 talen, de 
jeugd wil organiseren voor een vredes-actie, is op vrij 
donker gekleurd karton. 

«WUÏOWy iVOÏIfc« MtO»2ÏEZ* - ï t - ÏS fH. t ^ . 

KAETKA POCZtOWA 

np'mld^ß 

foue «Mj firn. BoiMtiB 

De vierde en laa ts te , in Ap i i i lyöl ui tgegeven m een 
oplage van slechts 20.000 stuks, met het zegelbeeld 
van de pres ident ä 30 goud-groszy (in het type Yver t 
no. 566, doch in veel g ro te r formaat), rose op geel
achtig karton, is een propagandakaart voor de Ie 
Mei. Links staat een tekst (Z okazji 1-go Majo ser-
deczne pozdrowienia zasyla), aan de keerzijde een ar
beider met een troffel en kind op een bouwwerk, met 
3-regelige slogan. 

Portugal. Met het scheepje (Yvert type no. 634 van 
1943) is hier een 50 centavos, lila, in omloop. Maar bo
vendien een prachtige en zeer originele serie geïllus
treerde kaarten, eveneens met een zegelindruk van 50 
c. lila. Ik ontving er 9 verschillende van. Het procédé 
heet volgens de tekst „gravura em madeira", voor mijn 
niet-vakkundig oog zijn het houtsneden. De kunste
naar heet António Lino. De verkoopprijs bedraagt 2 
escudo's. 
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BONDS- EN VERENIGINGSNIEUWS 
NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN 

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

Telef. 2013 (K2980). 
BONDSBIBLIOTHEEK 
Tijdelijke sluiting voor bezoek. 

De Bondsbibliotheek wordt deze maand overge
bracht naar een nieuwe behuizing, die speciaal voor 
haar in gereedheid wordt gebracht en waar zij de 
eerstkomende jaren kan blijven Wegens deze verhui
zing IS de bibliotheek derhalve thans tot nadere aan
kondiging gesloten De uitlening gaat echter gewoon 
door. 
Aanwinsten. 
A 116 Nowacki. Die Briefmarke im Dienste der Schule. 

Willich, [1953] 8°. 8 blz (Sonderdruck aus der 
Sammler-Lupe, 1. April-Heft 1953). 
Lezmg gehouden door Oberstudienrat dr Nowacki 
te Munster op de algemene vergadering van de 
Noordrijn-Westfaalse Bond op 8 Maart 1953 te 
Gütersloh. 

A 117 Tietz, F. W. Philatelisten Helfer, Wegweiser mit 
Vordrucken über philatelistische Schutzeinrichtun
gen fur Briefmarkensammler. Leipzig,, [1941]. 8°. 
[32] blz (met bijvoegsel: Sammler-Schutzwart. [16] 
blz) Overzicht van de tijdens de Nazi-regering in 
Duitsland bestaande instellingen en bepalingen ter 
bescherming van de postzegelverzamelaars tegen 
fraude. In het bijvoegsel worden enkele vervalsingen 
gesignaleerd 

A 118 Vademecum der Fälschungen. Wien, [ca. 1946], 
8°. 52 blz. geiU. Uitgave van Verlag fur philatelis
tische Wissensgebiete, Herausgeber und verantwort
licher Schriftleiter- Rudolf Rauscher, Wien IX-71 
Hoofdzakelijk een samenvatting van de in de Michel-
catalogus gesignaleerde vervalsingen, ten dele met 
beschrijving der kenmerken. 

A 612 Festschrift zum 75-jahrigen Jubiläum des „Ver
ein fur Briefmarkenkunde e. V. Frankfurt am Main". 
Frankfurt/Main, 1953. 8°. 94 blz. geill. prtn. 
Vooral interessant zijn de eophilatelistische artikelen 

over de posterijen in Frankfurt en van Thurn und 
Taxis 

A 613 Costerus, W. P. Die Ganzsachen der Republik 
Polen Wien, 1940 8°. 48 blz. geill. (Sonderabdruck 
aus der Sammler-Woche). 

A 614 Sythese der braunschweigischen Postanwei
sungen. Possneck (Thüringen), [z. j . ] . 8°. 12 blz geill. 

Verkoop Bondsuitgaven. 
BIJ het begin van het nieuwe seizoen wordt de aan

dacht opnieuw gevestigd op de bondsuitgave die bij 
de beheerder der bibliotheek verkrijgbaar zijn 
Catalogus van de Bondsbibliotheek ƒ 0,25 
Costerus. Klapper op Nederlandsch Tijdschrift 

voor Postzegelkunde, Philatelistisch Maand
blad, Nederlandsch Maandblad voor Philate
lie en De Philatelist (1947) . . ƒ 0,50 

Reus Eenkleurige portzegels van Nederland 
(1949) ƒ0,35 

Bonds-tandmgmeter ƒ 0,15 
Bestellingen door storting of overschrijving op post-

girorekening nr 47715 ten name van de Beheerder van 
de Bibliotheek van de Nederlandsche Bond van Ver-
eenigingen van Postzegelverzamelaars, met vermel
ding van het bestelde op het giro („Bij")strookje 
Documentatie-centrum. 

Het Bonds-documentatiecentrum heeft belangstel
ling voor alle knipsels uit dag- en weekbladen over 
alle onderwerpen, die rechtstreeks of zijdelings ver
band houden met de philatelic, ook uit buitenlandse 
bladen. 

Een beroep wordt gedaan op allen die mee willen 
werken deze collectie zo uitgebreid mogelijk te maken. 
Als een ieder regelmatig uitziet naar dergelijke arti
kelen en mededelingen in de bladen die hem ter be
schikking komen (ook toevallig) en de knipsels, voor
zien van de naam en het datum van het blad waaruit 
ze geknipt zyn, opzendt aan de Beheerder van de Bi
bliotheek van de Nederlandsche Bond van Vereeni-
gingen van Postzegelverzamelaars, Bovenbrugstraat 
l/III, Arnhem, kan het een zeer nuttige verzameling 
worden. 

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

Tot secretaris van de Afd Apeldoorn is be
noemd de heer Dr F. T h Dasbach, Canada
laan 13, aldaar, tot secretaris van de Afd. 
Voorburg, de heer Ir J Sipkes, Hoekwater-
straat 82, aldaar 

Nieuwe leden: alle aanmeldingen in het Sep
tembernummer 

Aanmeldingen; 1322 Dr B M Boerebach, 
Paulus Pottei laan 4, Hilversum, 1314 F W 
Donkersloot, 2e Beukenlaan 20, Apeldoorn 
(oud hd ) , 1288 J van Dorp , Lijsterlaan 19, 
Vlaardmgen, 1283 D. F Duurmck , Narcis
plein 5, Vlaardmgen, 1297 Gan Hok Scng, 
Djalan Raya Timur 335 A, Bandung, 1242 Joh 
G Hardijzer, Laag-Boskoop 88, Boskoop, 1254 
A \ a n der Helm, Drieboomlaan 169, H o o r n , 
1328 B van Hessen, Godelindeweg 42, Naarden, 
1270 W H Hoefsmit Jr , Theoph. de Bock-
« raa t 55 II, Amsterdam-W ; 1186 Mevr E 
Horster-Deelstra, Wester-Boulevard 4, Bergen 
op Zoom, 1249 H de Jager, Dollardstraat 272, 
Amersfoort, 1194 U de Jong, p/a B P M , Hzn , 
Afd Transpor t , Teromol Pos 12, Djakarta, 
1271 A van der Knaap, Molukkenstraat 5, 
Vlaardmgen, 1230 Mevr W. van der Linden-

Douglas, Duinweg 9, Soest, 1201 E. J . Linzel, 
Hoflaan 35, Vlaardmgen, 1217 P. J. van Rijs
wijk, Zijde 414, Boskoop, 1247 J L A Schnei
der, Achter de Hoven 23, Deventer; 1336 P J 
Steegers, Kon Wilhelminalaan 503, Voorburg , 
1209 A J Vegter, Jachtlaan 200, Apeldoorn, 
1317 A E Vervoer t , Cederlaan 36, Apeldoorn, 
1321 J D T h . Wolters , Catharijnesingel 31, 
Utrecht 

Royement ingetrokken ' 483 Mej A Beemster, 
A 61, Avenhorn, 1852 T h L. Nannings, Grote 
Oost 58, Hoorn 

Weder ingeschreven: 137 F. H Veugelers, 
Jachtlaan 194, Apeldoorn, 1472 J . de Vidal , 
Parkweg 320, Voorburg 

Overleden: 839 J Jonkmans. 
Afgevoerd: 240 H . Gautier , 165 A. te Riet . 
Afgevoerd wegens onbekend adres: 949 Mevr. 

G E van der Goot-van Lente van Baerle; 
962 Mevr C R Schaap-Dekker, 1731 L de 
Vries, 882 H Willebrands. 

Bedankt per u l t imo 1953: 1056 G Beltman, 
315 Dr K P Debrunner , 1688 Mr A. A J. 
Goldberg; 1695 Mevr M Goldberg de Vries, 
385 Jhr A B. Goldman, 975 M. G Kamp, 
1324 Dr C J Keijzer, 474 f Kuijken, 1984 
Mevr S van Meenen van Kasteel, 1016 W, 
Mulder, 1505 Mevr C Schuurman-van Meurs, 
420 D Slieker, 580 J . T o p , 893 F. G H . 
Wagner. 

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

Ledenvergadering op Vrijdag 30 October 1953 
te 20 15 uur in hotel , ,Krasnapolsky", War
moesstraat, Amsterdam-C De veiling wordt 
gehouden van 19 30—20 15 uur 

Candidaatleden: 514 Dr N J H F van 
Beek, Rubensstraat 54, Amsterdam-Z 519 E. 
Haenen, Legmeerstraat 77, Amsterdam-W , 524 
Joh in ' t Veld, HiUegommerdijk 26, Haarlem
mermeer (Post Nieuw-Vennep), 360 Drs R. 
Wessels, Wouwermanstraat 39, Amsterdam-Z. 
513 W V. d. Zanden, Stadionstraat 17 I, Am
sterdam-Z. 

Nieuwe leden: 481 Mevr P . J Aben-v d. 
Heuvel , Keizer Karelweg 438, Amstelveen, 469 
C. J P. Bakker, Brouwerstraat 4, Alkmaar , 136 
H G. Buiter, Larixplein 9a, Ro t t e rdam-N ; 
103 J H Eecen, Populierenlaan U I , Beverwijk, 
86 D A ten Grotenhuis, c/o Bank of America 
N T & S A , Manilla, Philippijnen, 491 F. Ja
cobsohn, Linnaeusparkweg 91, Amsterdam O ; 
512 Mevr. D . Lutkeveld-Den Haan , Boterdiep-
straat 39 I, Amsterdam-Z ; 476 J D Muis, 
Weesperzijde 64 II, Amsterdam-O , 483 W F. 
Nieuwe, Bankastraat 51 II, Amsterdam-O , 479 
J H Noordhou t , Jos Israelskade 60 I, Am
sterdam-Z ; 502 Jhr Mr L. Roell , Minervaplem 
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2, Amsterdam-Z.; 493 L. J. Temminck, Da 
Costakade 116 II, Amsterdam-W.; 504 A. W. 
Veldhuizen, van Breestraat 72 II, Amsterdam-Z.; 
141 E. N . Volkers, Egelantiersgracht 104, Am
sterdam-C; 92 H . Voor de Wind, Rue Verdun 
3, Ismailia, Egypte. 

Bedanks: 360 J . A. Wessels. 

UTR. PHILATELISTEN-VEREENI-
GING. Secr.: H. G. van de Weste-
ringh, Tolsteegsingel 17 bis, Utrecht. 

Bestuursvergadering op Dinsdag 20 October, 
ten huize van de heer Albers. 

Ledenvergadering op Dinsdag 27 October, des 
n .m. 8 uur in Tivoli . Voordracht door de heer 
Mr D Haalman over „ H e t opzetten van een 
verzameling". Jaarverslagen van Penningmeester 
en Dir . Verkoop Rappor t Verificatie-Comm. en 
aanwijzing lid dezer Commissie. Landenwed-
strijd; Rodekruiszegels. Verkiezing Bestuurslid. 
(Bestuurscandidaat de heer A. Bon). 

Nieuwe leden: 2 candidaat-leden, vermeld in 
Aug.nummer. 

Candidaatleden: W. H . A. Gupffert, M. H . 
Trompst raa t 11, Utrecht (E.); A. M. Kragten, 
Pelikaanstr. 29 bis, Utrecht (E.); J. van Vliet, 
Straatweg 86, Maarsen (E.); A. W. v. d. Akker, 
St. Anna Kapelstraat 17, Culemborg (E.); H . A. 
Engel, D r . J. P . Thijsselaan 81, Utrecht . 

Af te voeren: J. R. de Boer, Ut rech t ; J. M. 
Smit, Utrecht ; H . \ C v. d. Wal , Utrecht ; 
A. W. Wiskerke, Wemeldinge; H . M. Koster
man, Utrecht . 

N .B , In de Novembervergadering zal een 
kleine tentoonstelling worden gehouden van 
daarvoor in aanmerking komende Jeugdverza-
melingen. 

N .B . De contributie is thans vanaf 1 Sept. jl. 
vastgesteld op ƒ 7,50 voor stadsleden en ƒ 6,— 
voor buitenleden. Het bestuur verzoekt overma
king op postrekening 36991 t/n Penningmeester 
U.Ph.V. vóór 1 November a.s. Daarna worden 
de kwitanties uitgezonden, verhoogd met in
cassokosten. Zij die reeds contributie betaalden 
naar de oude maatstaf, worden verzocht het te 
weinig overgemaakte alsnog te gireren. 

N .B . Het bestuur verzoekt dringend inzending 
van boekjes met betere zegels Ned. & O.G. aan 
het adres van de Dir. Verkoop, de heer C. A. 
Klinkenberg, Alb. Neuhuysstr . 28, Utrecht . 

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

De najaarsvergadering zal gehouden worden 
op Zaterdag 7 November te 10.30 uur in Park
hotel Molenstraat 53 te VGravenhage . 

Agenda: 1. Opening — 2. Notulen vergade
ring 9 Mei — i . Ingekomen stukken en mede
delingen — 4. Verkiezing van twee leden van 
de kascommissie en de commissie voor de 
rondzendingen — 5. Mededelingen Bondscongres 
— 6. Rampenfonds — 7. Maandblad — 8. Kilo
pakket ten — 9. Reglementsherziening — 10. 
Personeelsverenigingen — U . Een half uurtje 
philatelie door afd. Den Haag te verzorgen — 
12. Veiling — 13. Verloting — 14. Plaats be
palen volgende vergadering — 15. Wat verder 
ter tafel zal worden gebracht — 16. Rondvraag 
— 17. Sluiting. 

De leden, die het voor ons onprettige be
sluit genomen hebben voor het verenigingsjaar 
1954 te bedanken, worden er op attent gemaakt, 
dat hiervan bericht gegeven moet worden vóór 
1 December 1953. Adresseren aan het betref
fende afdeUngssecretariaat of aan de heer N . F. 
HedemaHj Valkenboskade 76/78 te Den Haag 
onder veunelding van het lidmaatschapsnummer. 

Voor de rergaderingen en bijeenkomsten neme 
men contact op met de afdelingssecretarissen: 

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

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

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

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

EMMEN: A. Kuipers, Noordbargerstraat 106, 
Emmen. 

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

FLAKKEE: F. v. Herwijnen, Meidoornstraat 
8, Middelharnis. 

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

' s -GRAVENHAGE: H . L. Stoffels, Sinaas
appelstraat 23, 's-Gravenhage. 

HAARLEM: J. Elsenbroek, Muiderslotweg 117, 
Haarlem. 

HAR DE R WI JK : H . B. P. Stemerding, Lin-
naeuslaan 1, Harderwijk. 

INDIVIDUEEL: J. A. C. Achilles, Zuider
parklaan 249, Den Haag. 

' t KABINETSTUK: G. J. Minholts, Stadsweg 
3, 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 
Duinstraat 4 A, Noordwijk. 

R O T T E R D A M - Z U I D : J. 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. Grintweg 

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

Zuilen, 
VEWLO: E. Heycing, Herungerweg 9, Venlo. 
VLISSINGEN: C. W. Louwerse, Paul Kru-

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

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

straat 26, Weert . 
W O E R D E N : J. A. M. v. d. Bosch, Utrecht

sestraatweg 114, Woerden. 
ZEIST: G. N . Slothouwer, Fred. Hendrik

laan 46, Zeist. 
ZWOLLE: S. Hoff. Anemoonstr. 54, Zwolle. 
Overleden: Gv. 1446 T h . M. Warmenhoven; 

Gv. 1874 H . W, F. O t to . 
Bedanken: Gv. 1752 K. v. d. Loos; ld. 2970 

J. R. Briedé; Gv. 3404 P. Gerbrands; Gv. 4056 
H . A. M. van Ui ter t . 

Candidaatleden: Am. 4099 M. Gnirrep, 2e 
V. d. Helststraat 99, Amsterdam-Z.; Am. 1013 
W. Har tman , Hunzestraat 39 hs, Amsterdam; 
Ar. 1039 Mevr. J. Jongkind, Ophelialaan 69, 
Aalsmeer; Dr. JL. 58 H . Hendriksen, Vlecsch-
houwerstraat 6, Deventer; Dr. 1041 K, Visser, 
Hoge Hondstraat 152, Deventer; Gv. 29 L. A. 
J. Boellaard (oud 294), Egelantierstraat 37, Den 
Haag; Gv. 1045 R. V. E. H . Chevalier, Fred. 
Hendriklaan 13, Den Haag; Gv. 1053 N . M. 
Hoogenraad, Franpois Maelsonstraat 33, Den 
Haag; Gv. 1054 G. G. Huysing, Valkenbos
kade 209, Den Haag; Gv. 1056 K. H. G. 
Louws. Bennekomstraat 129, Den Haag; Gv. 
1058 R. Petr i , Alkmaarsestraat 15. SchevenJn-
gen; Gv. 1044 Mei. M. C. Stad, Tomaten-
straat 123, Den Haae ; Hm. 1032 Mevr. L.^ 
Flameling-Vorsteveld, Eksterstraat 30, Haarlem; 
H m . 1033 L. Nijhuis, Teslastr. 79, Haar lem-Z. ;* 
Mt. GM. 5 P. Dr i t ty , Stadhoudersstraat 17, 
Maastricht; Mt. GM. 45 L. la Haut , Burg. v. 
Akenstraat 4, Maastricht; Mt. GM. 46 P. Hou t 
appel. St. Ant . V. Paduastraat 35, Scharn (L.); 
Mt. GM. 49 P. Pop, St. Lambertuslaan 28, 
Maastricht; Mt. GM. 58 K. Pufkus, Stations
straat 23, Maastricht; Mt . GM. 59 E. Rooy-
mans, Koning Clovisstraat 42 A, Maastricht; 
Mt. GM. 61 H . Schellekens, Koning Clovisstraat 
19, Maastricht; Rz . 1024 E. Baranski, Oostzee-
dijk 55 A, Ro t t e rdam-O. ; Rz. 1029 B. Hage
stein, Strijensestraat 44, Rot terdam-Z. ; St. 3914 
P. T. A. van Ameyde, Nachtegaalweg 32, 
Soest; St. 3913 J. G. de Sain, Esdoornstraat 20, 
Amersfoort; Tl . 1030 Ir A. Sinnema, Dr . 
Schaepmanstraat 71, Tiel; Ut . 1021 C. P. Al
blas, Adriaanstraat 65 bis, Utrecht ; Ut . 1016 
Mr. D. F. Boswijk, Nicolaïlaan 32, Bllthoven; 
Ut . 1014 Hoogenstraten, Noordzeestraat 3, 
Utrecht ; Wt . GM. 1 Mej. Josée Beelen, St. 
Paulusstraat 30, Weert . 

Rectificaties: Zt. 1643 B. G. ter Brake, 
Utrechtseweg 5, De Bilt, verandert in; Zt. 1643 
Mevr. M. ter Brake-Dannenberg, Utrechtseweg 
5. De Bilt; Gv. 2356 H . Stolk. Jan Vosstraat 
30, Den Haag, verandert in: Gv. 2356 J. L. 
Stolk, Jan Vosstraat 30. Den Haag. 
' Verandering van afdeling: Am. Wn. 268 E. 

van der Miile, Fluitstraat 23 C. Rot terdam, 
wordt Afd. Rot terdam-Zuid en Afd. Walcheren. 

Alle Candidaatleden. vermeld in het Seotem-
bernummer van dit Maandblad, werden als lid 
aancenomen. Wïj roepen hun een hartelijk 
WELKOM toe! 

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

Ledenvergadering: De eerstvolgende gewone 
ledenvergadering zal worden gehouden op Maan
dag 26 October 1953 in de bovenzaal van Café-
Restaurant ,,Du N o r d " , Bergweg 313 (ingang 
Bergsingel 228) te Rot terdam-Noord. Aanvang 
20 uur . Zaal open 19.30 uur . Gewone agenda, 
aangevuld met; Voorstel van het bestuur tot 
royemcnr van een aantal leden '"'). 

Bezichtiging van de kavels voor de veiling op 
Zaterdag 24 November in ons clublokaal (bo
venzaal Café-Restaurant ,,De Z o n " , Noord
singel hoek Burg. Roosstraat te Rotterdam) en 
voor de aanvang der vergadering in ,,Du N o r d " . 

"■) Het bestuur stelt voor de volgende leden 
te royeren wegens wanbetaling van contr ibutie: 
645 A. Kwakernaat, Fazantstraat 148 c, Rot ter 
dam; 692 W, F. van Bergen, Geerkensstraat 7 a, 
Overschie; 757 P. j . van Rosmalen, Diamant
weg 34, Rotterdam; 763 A. M. Dettmeyer, 
Mathenesserweg 131 c, Rotterdam; 1041 M. 
Harreman, Adr. Mildersstraat 50 b, Rot terdam; 
1497 R. Bui'tenhuis, Plaswijcklaan 35, Rot ter 
dam. 

Novembervergadering: De Novemberverga
dering zal worden gehouden op Maandag 23 
November in ,,Du N o r d " . 

Opgezegd: 47 A. J. Westerhof; 158 W. A. 
Augustijn; 259 J, P. van Leeuwen; 400 H. A. 
Kiela; 556 G. G. van Woerden; 843 D. D. A. 
Brand; 856 J. M. Burgers; 1272 C. J. van 
Gorcum. 

Afgevoerd: 169 H. Adama; 1127 H. Greenway, 
Philatelistische avond: Indien daarvoor vol

doende belangstelling bestaat, ligt het in de 
bedoeling dit seizoen een philatelistische avond 
te organiseren waarop interessante dingen te 
zien en te horen zullen zijn en zo mogelijk een 
philatelistische film zal worden vertoond. Be
langstellenden wordt verzocht reeds thans ad
haesiebetuigingen in te zenden aan de secretaris. 

Afdeling aankoop: Het adres van de heer F. 
Vermeer is veranderd in: K O R T E BRAND
STRAAT 4a, ROTTERDAM. Zijn telefoon
nummer luidt: 2 2 9 0 1 

Afdeling rondzendingen: Het secretariaat ont
vangt regelmatig brieven welke de rondzen
dingen betreffen. In verband daarmede wordt 
de aandacht er op gevestigd dat deze U I T 
SLUITEND dienen te worden gericht tot de 
Administrateur dier afdeling, de heer J. Jaars
veld, Piassingel 10 te Overschie. Bestellingen 
van BLANCO BOEKJES (prijs 15 cent per stuk) 
moeten eveneens tot de heer Jaarsveld worden 
gericht onder GELIJKTIJDIGE overmaking van 
de kosten op girorekening 403895 t/n Admini
strateur der Afdeling Rondzendingen van de 
Rotterdamsche PhilatelistenVereeniging, te 
Overschie. 

Clubmiddagen: De clubmiddagen worden ge
houden des Zaterdags van 15 to t 17.30 uur in 
de bovenzaal van CaféRestaurant „De Z o n " , 
Noordsingel hoek Burg. Roosstraat te Rot te r 
dam. 

Clubavonden in RotterdamZuid: Elke Don
derdag is van 19.30 to t 22.30 uur clubavond in 
Café „De Guns t" , Brielselaan 192 te Rot te rdam
Zuid. 

AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
„DE PHILATELIST". Secr,: P. W. 
Wap, 2e Oosterparkstraat 781, Am
sterdamOost. 
LEDENVERGADERING op Dinsdag 3 Novem
ber 1953, terwijl op Dinsclag 17 November a.s. 
de RUILAVOND wordt gehouden. De bijeen
komsten, als naar gewoonte, in caférest. „De 
Kroon" , Rembrandtplein 17, om half acht; zaal 
open om zeven uur. 

Nieuwe leden: 723 H . L. Hermans, Rïjstvogel
straat 11, Badhoevedorp; 969 G. Smit, Nias
straat 31 III, A'damOost (aspirant). 

Candidaatleden: 144 J. W. Vaneveld, R.I .T . 
Verzorgings Cïe.: Rijschool, Oranje Nassau
kazerne, AmsterdamOost; 306 Mevr. M. H . 
MuisBruyn, Weesperzijde 64I I , A*damOost; 
905 M. Laan, Weesperstraat 27 II, A'damCentr . ; 
987 K. P. Klooster, Kinderdijkstraat 9 I, A'dam
Zd; 30 J. I. Leemhuis, Bootstraat 17 II, A'dam
Centr . ; 34 F. V. Dishoek, Blasiusstraat 47I I I , 
A'damOost . 
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Bedankt per 31-12-'53. 491 Mevr C Koop
man Bai, 342 E Haenen, 995 C. Bovenkerk, 
169 W Oltmans, 957 G Steenhart, 39 J. v d 
Kaatj 

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

Afdeling Arnhem De vergaderingen worden 
voortaan weer de Ie Woensdag \ a n de maand 
gehouden en wel om 19 30 uur Plaats van 
samenkomst Café-Restaurant Centraal, Bakker
straat, Arnhem 

Afdeling Zutphen Vergadering elke Ie Woens
dag en 3e Vrijdag van de maand en wel in het 
Hof van Flodorf, Halterstraat 22, Zutphen Op 
7 October vindt een veiling plaats 

Afdeling Nijmegen De vergaderingen worden 
steeds de 4e Dinsdag van de maand gehouden 

Gelieve bij de penningmeester, de heer F 
Janssen uw contributie over 1953/1954 te vol
doen Dit jaar nog ƒ 5,— 

Nieuwe leden: 648 H M Cohen Wzn , Post
bus 8, Oldenzaal, 649 J W Coebergh, Utrecht 
seweg 248, Oosterbeek, 650 C Gerritsen, Snoek-
straat 26, Arnhem, 616 A Hoogesteger, Groen-
markt 33-35, Zutphen, 621 J G Coenen, Slin-
dewaterstraat 36, Zutphen, 627 E C van Es, 
Bernhardsteeg 2, Zutphen, 405 A Op den Win
kel, V d Molenanee 23, Doorwerth 

Candidaatleden J H M Muijsson, Hmde-
straat 35, Nijmegen, M Plant Houtwal 2, 
Brummen, L B Quanjer, Sweelinckstraat 11, 
Arnhem, M Jurnssen, Jac Damsmgel 17, Zut 
phen, L G Egerschot, Oude Goedstraat 102, 
Deventer, E Schnkkema, Roemer Visscher-
straat 48, Arnhem, J M H J HoUkamp, 
Velperweg 135 f, Arnhem 

Overleden 3 J C Heidenreich; 134 Mej* C 
Becking 

Bedankt 408 A Timmrbeil , 517 G P A. 
Bloemen 619 Mej H Blom, 47 D Eder/eel Sr ; 
948 W Tielen, 991 Ir L J A Tax , 962 T N 
J Hazelaar 

Geschorst 957 P 1 M v d Bosch; 927 H 
Sanders, 921 (kan ook geregistreerd staan onder 
hdnr 29) M v Betuw, 952 H Smit 

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

Candidaatleden: 125 C. Theil , Alb Thijm-
straat 22, Haarlem, 141 Y A Reidsma, van 
•t Hoff straat 119, Haarlem, 182 Mej M J E 
Beer, Pijlslaan 67, Haarlem, 205 E V van den 
Eijnde, Oranjeboomstraat 144, Haarlem, 208 
G van de Rijn, Joan Maetsuijkerlaan 11, Haar
lem 

Bedankt per 1 Maart 1954 627 M Reinalda 
Algemene Vergadering. Zaterdagmiddag 3 uur, 

31 October 1953, in Gebouw Cultura , Haarlem. 
Blanco rondzendboekjes zijn ook verkrijgbaar, 

ad ƒ 0,25 per stuk, bij de heren P de Jong, 
Slangenkruidlaan 38 en P. Koomen, Kastanje
straat 33, Haarlem 

PHILATELISTEN-VERENIGING 
„GRONINGEN". Secr.: C. Scheffer, 
de Ranitzstraat 11, Groningen 

Nieuwe leden: 248 P C. Dijkema, Lokveen-
weg 23, Huize „Ant i l ia" , Haren (Gr ) , 254 
H Meyer, Damsterdiep 258, Groningen 

Volgende vergaderingen 23 No\ember en 
28 December 

LEIDSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS. 

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

Vergadering op Woensdag 28 October 1953 
's a\onds te 8 uur precies in de bo\enzai l van 
Cafe Rest ,,De Kleine Burch t" , Nieuwe Rijn 19 
te Leiden. 

Gewone agenda, waaronder Lezing van de 
heer Pjaggemars over ,»Esperanto op de post
zegels", voorts nog hersengymnastiek en landen-
wedstrijd Groot Brittannie en Kolomen (4 bla
den) 

Nieuwe leden. 50 P C de H o r n , Kooihof 24, 
Leiden, 212 H A. Wendt , Doezastraat 18, Lei
den, 383 J A P. M Beekmans, Maredijk 161, 
Leiden 

Candidaatleden* 338 J C de Bruyn, Vondel-
laan 15, Leiden, 187 Mej C Krui t , Zoeter-
woudsche Singel 88, Leiden, 35 H Oostendorp, 
(tijdelijk) San Zonnestraat Dr Heyermans pav , 
zaal 1, Hilversum, 384 M H J van Andel, 
Leidsche Straatweg 5, Oegstgeest, 385 J Schut 
te , Lage Rijndijk 59, Leiden 

Geschorst als lid (wegens wanbetaling) 30 
A Schipper, 188 G Dijkstra, 329 J J Swaan 

Beurs- en Ruilavond Woensdag 11 Nov en 
9 Dec 's avonds van 8 tot 10 uur in de boven
zaal van de Chem School, Rapenburg 30, 
Leiden 

Volgende vergadering 25 November 
Jeugdafd Elke 1ste Dinsdag van de maand 

in het V C F Huis, Gerecht 10, Leiden 
Rondzendverkeer Boekjes met zegels voor het 

rondzendverkter worden gaarne ingewacht bij 
de administrateur van de rondzenddienst, de 
heer J Spijker, Meidoornstraat 51, Leiden. 

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

Candidaatlid' 121 E. Manderveld, Glacyweg 42, 
Maastricht 

Bijeenkomsten* Maandag 2 November Beurs
avond, Maandag 16 November Ledenvergade
ring Beide om 20 00 uur in Restaurant ,,ln de 
Gouwe Poor t " 

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

Bedankt per 1 September 1953* A Blok, Den 
Helder. 

Nieuwe leden per 1 September 1953: A van 
Gelder, a b H Ms , , N e p t u n j s " , Den Helder , 
S Numeijer, Jan in het Veltstraat 44, Den 
Helder 
Mededeling. 

In Januari of Februari 1954 wordt een onder
linge tentoonstelling van postzegels, poststuk
ken of speciaalverzamelingcn (ook beeldver-
^amelingen) gehouden De drie beste inzendingen 
zullen naar Alkmaar worden gestuurd voor de 
tentoonstelling in regionaal \ e rband 

Deelnemeis geheven zich zo spoedig mogelijk 
,op te geven bij de secretaris, Soembastriat 35 

^POSTZEGEL VERENIGING „HEER
LEN" Secr : C. v. Dishoeck, Lint-
jensstraat 21, Heerlen (L ). 

Nieuwe leden. 44 H W H Heyncn, Bok-
straat 41, Hterlerheide. 

Adspirant lid: Mevr C Tummers Smits, 
Welterlaan 10, Heerlen 
- Bedankt als lid 30 J de Kort 

Eerstvolgende bijeenkomst Dinsdag 3 Novem
ber eerstvolgende vergadering 

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

Overleden b C N Martens, Amersfoort 
Bedankt voo^ het lidmaatschap S J Boon

stra, Woudenberg, W F Bu>s, Bussum, Joh 
Bijster\e'd, Dr S Douma, J A Koopman, 
J van de Snee, allen te Amersfoort 

Nieuwe leden Mevr. M S Leertouwer Fiede-
n k s , Schaepmanlaan 11, Amersfoort, R Nijhof, 
Zaaierspad 3, Amersfoort 

Candidaatleden Mevr L L Maiee-van Ber-
kum, 't Stort N 20, A' foor t , J S Koster, 
Vreeland 3 D, Amersfoort. 

Eerstvolgende bijeenkomst op Dinsdag 27 Oc
tober 1953 des avonds te 8 15 uur in de be
neden-achterzaal van Hotel , Monopole" , Sta
tionsplein te Amersfoort Getracht zal worden 
voor deze avond een lezing te doen houden 
Nadere bi)Zonderheden volgen nog in het mede
delingenblad 

POSTZEGELVERENIGING „HIL
VERSUM EN OMSTREKEN" Secre
t a r i aa t : A. W. Ebrecht, O. Amers-
foortseweg 116, Hilversum, Tel 3521 
(K 2950). 

Nieuwe leden. 501 J van Veen te Hilversum, 
Chrysantenstraat 31, 502 J P . J. Nabben te 
Hilversum, Berlagelaan 107 

Voorgesteld als lid F Grauenkamp te Hi l 
versum, Lijsterbeslaan 16 

Bedankt 447 F H Ockers, 472 W. J H 
Lieste, 487 A C de Waal 

Eerstvolgende ledenvergadering op Woensdag 
21 October a s , des avonds halfachr, m de bo
venzaal van de Openbare Leeszaal aan de 's Gra-
velandseweg te Hilversum 

's-HERTOGENBOSSCHE VERENI
GING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS Secr N Ph Glaudemans, 
Jan Steenstraat 17, Den Bosch 

Vergadering. Op 21 October 1953 in Hotel 
,,De Postzegel" te *s Hertogenbosch, waarbij de 
jaarlijkse verloting zonder nieten voor alle aan
wezige leden zal worden gehouden 

Nieuwe leden De candidaat leden, vermeld 
in het September nummer van dit blad 

Candidaatleden* H J M Burgering Jr D 132 
te Best, Mevr. Wouters , Thereheide 52 te St 
Michielsgestel 

Geroijeerd wegens wanbetaling contr ibut ie . A 
de Veer te Empel 

VER. VAN POSTZEGELVERZ 
„GOUDA" Secr . D Palsgraaf J z , 
Vossenburchkade 117, Gouda 

Bedankt per 1 Jaunari 1954 Chr C Jansen, 
Haastrecht 

De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 
Maandag 26 October 1953, des avonds te 20 uur 
in Restaurant ,,De Kroon" , aan de Kleiweg, 
alhier 

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

Vergadering op Donderdag 22 Oct a s , des 
avonds 8 uur, in café restaurant , Suisse" te 
Groningen De Vereniging bestaat 25 laar en 
alle leden woiden dringend verzocht deze ver
gadering bij te wonen ' 

Tevens ruilavond. Neem uw doubletten mee 
Door bedanken van onze voorzit ter de heer 

Hoen, IS als zodanig voor deze functie de heer 
R T van Deest benoemd 

Nieuw lid H Baas, Singel 34, Hoogezand 
Bedankt ' R W Fernandus Groningen 

P Z V. „ZEEUWSCH VLAANDE
REN" Secr • G E V Halsema, Ge-
ramumst r 16, Terneuzen 

Bedankt K J de Putter , Axel, G v d . 
Linden, Terneuzen (per 31 12-'53) 

Volgende vergaderingen 21 Oct en 18 Nov 

SPORTVERENIGING „ S H E L L " . 
Secr • N J. van Deijck, C Troost-
s t raa t 62 I, Amsterdam-Z 

Nieuw hd C Nieuwland, Dirk Hoogenraad-
straat 81 Scheveningen 

Afvoeren Mej M C M Enke Amsterdim W 

NEDERL PHILATELISTISCHE 
VEREEN „DE VERZAMELAAR" 
Secr G H. Hufferman, Huizerweg 
198, Bussum. 

Bijeenkomsten 12 October, 9 November, 14 
December in „De Ro7enboom", Bussum De 
vergaderingen vinden voortaan plaats op de 
tweede Maandag van elke maand 

Nieuwe leden Mevr P ï den Haan Iris-
straat 28 Busum, N van Gelder, van Ost ide-
laan 84, Naarden, Th Mayer, Eslaan 10, Bus-

file:///erband
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sum J W Rouw Oosterpad 25, Bussum R J 
Kaper, Lothanuslaan 12 Bussum A B N y 
man Korte Singel 24 Bussum J W Giel 
Huizerweg 50a Bussum P Kranenburg c/o 
C P I M Emmastad Curajao J H C \^ cn-
sink Godelindestraat 70 Bussum J Jaasma, 
Kapelstraat 31, Bussum J Verhoef Laan van 
Suchtelen 21 , Bussum, J van den Berg Park 
laan 21 Bussum 

Candidaatleden G Tromp Lutmastraat 103, 
Amsterdam, J D Holm, Tesselschadelaan 7, 
Bussum 

PHILATELISTENCLUB „EINDHO
VEN" Seer J J H A Dolham de 
Genestetlaan 5, Eindhoven Tel 2737 

Vergadering elke eerste Woensdag van de 
maand waarvan convocatie wordt toegezonden 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „Z Z Z " Spcr 
N J Steijn, Bosjesstraat 18, Koog 
aan de Zaan 

Vergadering op Donderdag 22 October des 
avonds 8 uur in „de Posthoorn , Stationsstraat, 
Zaandam 

Nieuwe leden 74 F W Wijgh, Lijsterbes-
straat 14, Zaandam, 184 M Prins, Pr Hen
drikkade 5a Zaandam, 195 P van Twuijver, 
Kerkstraat 37, Wormerveer 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „TILBURG" 

Secr Mevr T Boender-v Bommel, 
Ringbaan Oost 333, Ti lburg 

Nieuwe leden A v Ti lburg , Dorpstraat , 
Riel, J Kepel Duifstraat 62 Ti lburg Eerw 
Heer J Bouma St Jozef studiehuis, Tongerlose 
Hoefstraat, Tilburg F Vorstenbosch Molen-
(traat 73, Ti lburg , K v Ierland, B v Zoes-
straat 50, Tilburg H Küsters, p/a secretariaat 
Ringbaan Oost 333, Ti lburg H Cornehssen, 
idem A Sterenborg idem, G Schriek, idem, 
H Kranenborg, id , A Zuidweg idem 

Afvoeren J v d Aa, T i lburg , C Schade, 
Moergestel 

NED. VER VAN POSTSTUKKEN
E N POSTSTEMPELVERZAME

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

Vergadering op 25 October in 1 Espérance, 
Den Haag Agenda in eerstvolgende postzak 

DE KENNEMER POSTZEGELCLUB 
Secr J W Schachtschabel Strat ing-
plantsoen 46 zw, Velsen-Noord, post 
Beverwijk 

o p de Jaarvergadering van 21 dezer is voor 
de rondzending gekozen de heer W Maicusse 
voor het financie't gedeelte terwijl de adminis 
tratie zal beiusten bij de secretaris De aftreden 
de bestuursleden de heren P J J v d Broek 
fn J W Schachtschabel werden bij acclamatie 
herkozen 

De volgende ruiUvonden zijn vastgesteld op 
5 en 19 October en 2 16 en 30 November 

Bedankt A J van Pareren Beverwijk 

EERSTE SURINAAMSCHE PHILA-
TELISTEN-VEREENIGING 

De Eciste Surinaamsche Philatelisten 
Vereenigmg geeft to t haar leedwezen 
kennis dat haar Voorzitter de heer 

C B SAMUELS 
op 12 September 1953 vnj plotseling is 
overleden 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DORDRECHT" 
Secretar iaa t J Dingemans, Helmer-
str 11 rd, Dordrecht 

Nieuwe leden J J Struik Reeweg O 80, 
Dordrech t , J W Staal, Hollanderstr 44 Dor 
drecht A van Vuren, R Zandweg 7, Dubbel 
dam, W A Nugteren, Pr Bernhardstr 7 H I 
Ambacht J C v d Wagt, Javastr 32 rd, 
DoTdrecht 

Overleden B C Montfoort Dordrecht 
Maandelijkse Vergadering 28 Oct 1953 Ruil-

avond 11 November Jaarlijkse Feestavond 25 
No^ember Alles in het C J M V gebouw aan 
de Burg de Raadtsingel 

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

De bijeenkomsten in November zijn Maan 
dag 2 November vergaderavond. Maandag 16 
November ruil en veilmgavond Beide in ons 
clublokaal Elandstraat 194a Den Haag 

Nieuwe leden 96 D Nieuwland jeugdlid 
Noordpolderkade 103 Den Haag 

Bedankt 119 H J Sunter, 191 Mej F C 
Kok 

Geroyeerd 165 T h A Waterreus, Kntz inger-
straat 256, Den Haag Wegens wanbetaling 

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

Nieuwe leden 133 D W van Rhenen Jan 
Wapstraat 154, Den Haag , 173 W C van Dijk, 
Driebergenstraat 26 Den Haag 233 W H van 
Velzen Casper Fagelstraat 8 Delft j^O B 
Grooters Poolstraat 121 Delft 338 B G 
Johnk Esdoornlaan 6, Delft 

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

Bijeenkomsten m October 1953 14 October 
societeitsavond 28 October ledenvergadering 

November 1953 11 November societeitsavond 

SHELL POSTZEGELCLUB „PER
NIS" Secr A Keemmk, Sweelmck-
s t raat 209 B, Vlaardmgen 

Nieuwe leden 22 C J v d Graaf, Swee-
Imckstraat 205 Vlaardmgen, 29 J J Belhng 
wout Gaarde 3D Hoogvliet 33 J T J v d 
Boogaard Timorstraat 17 A Vlaardmgen, 37 
A A P \ Benthem Mendelsohnplein 4 B, 
Vlaardmgen 

WIJ maken de leden er op attent dat er op 
Dmsdag 27 October 1953 op het recreatieoord 
, de Vijf Sluizen * een lezing zal worden ge 
houden door de heer J Wind over het onder 
werp Dieren, Planten en Bloemen op Post 
zegels met een inleiding over het Beeldver 
zamelen in het algemeen Aanvang 19 30 uur 
WIJ verwachten u allen 

POSTZEGEL-VEREENIGING , GO-
RINCHEM EN OMSTREKEN" Secr 
D J Hakker t J r , Oosterstraat 16 
Gorinchem 

Candidaatlid K Schulz H Hamelstr 11, 
Gorinchem 

Nieuw lid J Koster Troelstralaan 75, She-
drecht 

A A N B E V O L E N 
y V E R T SUPPLEMENT (12 maandelijkse bulletins met de 
nieuwste uitgiften aansluitend aan Yvert 1954) ƒ 4 50 

BOREK DUITSLAND 1954 (met bezette gebieden uit 
beide oorlogen zeer uitgebreide catalogus, marktprijzen) , 3 25 

AFA SCANDINAVIË 1954 (uitgebreide catalogus van 
alle Scandinavische landen tegen populaire prijs) , 2 25 

KuRZL LISTE (nieuwtjesbulletin, vraagbaak ruiladver-
tenties, nieuwe abonne s mogen gratis advertentie op 
geven, jaarabonnement ƒ 7,20) proefnummer O 60 

H E T LAATSTE NIEUWS (Onze maandelijkse offerte met 
boekennieuws, nieuwe uitgiften en bijzondere aanbie 
dingen) Abonnement per jaar slechts , 1 — 
NIEUWTJESDIENST (Alle landen concurrerende prijzen 
met baisse clausule) Vraagt inlichtingen aan 

RENNIE HAAGSMA'S POSTZEGELHANDEL 
Leeuwenstraat 2a Hilversum 
Giro 336559 Telefoon 7606 
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• NIEUWE UITGIFTEN • 
Diverse postzegels werden ons ter reproductie afgestaan door de post

zegelhandel K. Beunder, Schoolstraat z? te Krimpen aan de Lek. 

EXJROPA 
België. 

In de zgn. Spoorwegzegels (Pakketpost) verschenen 2 zegels ieder in de 
waarde 200 fr in gelijke tekening van een electrische trein met hoge gebouwen 
op de achtergrond; alleen de kleuren zijn bij deze zegels verschillend, het 
ene zegel is nl. groen en het andere groen en lila. Zij zijn vervaardigd in plaat
druk bij BaguenierDesormeaux te Parijs. 

Bulgar^e. 
De 50 jaar geleden in Macedonië plaats gehad hebbende opstand werd 

herdacht met de uitgifte van een tweetal postzegels. Het zijn: 
16 et sepia, portret 
I Lw violetbniin, strijdscène. 

Denemarken. 
De koerserende serie postzegels in het type portret van Koning Frederöï 

IX werd op 15 October uitgebreid met de beide zegels: 
65 öre, parelgrijs 
95 öre, roodoranje 

Duitsland. Democratische Republiek. 

Bovenstaand geven wij de afbeelding van de in ons vorige numiner op 
blz. 237 gemelde serie nieuwe postzegels gebaseerd op het 5jarenplan. 
Tevens geven wij hierbij de afbeelding van de eveneens aldaar gemelde post
legels met afbeelding van een tweetal architecten: 
24 (pf) wijnrood, G. W. Knobelsdorff (16991753) en diens staatsopera 

te Berlijn; 
35 (pf) donker grijsblauw, Balth. Neumann (16871753) en diens slot te 

Würzburg. 
Deze zegels verschenen op 16 September jl. in een oplage van ieder 2 

millioen stuks. Zij werden gedrukt in rasterdiepdruk in de drukkerij Eenheid 
te Leipzig. 

West Berlijn. 

|^^HH.^^^^H 

H ■ 
tfiBaggy^^^^^M 

Hierbij geven wij de afbeelding 
van de in ons vorige nummer op 
blz. 237 gemelde postzegel van 
12 (pf), rood, met afbeelding van 
het OlympiaStadion te Berlijn, 
alsmede van de postzegel van 5 
(pf) bruin, van de serie Vrijheids
klok met de klepel in het midden 
hangende. 

Engeland. 
Van de tot op heden verschenen postzegels voor gewoon gebruik, het portret 

vertonende van koningin Elisabeth H, geven wij hierbij de afbeelding. Het 
zijn de zegels: 

z 
d. oranje 
d. blauw 
d. groen 
d. bruin 

zYz d. 
5 d. 
8 d. 
I sh, 

karmijnrood 
lichtbruin 
roserood 
geelbruin 

Frankrijk. 

Wij beelden hierbij de 4 postzegels 
af welke op 23 Juli jl. verschenen en 
door ons werden gemeld op blz. 237 
in ons vorige nummer. 

Ierland. 
Op 21 September jl. verscnenen 2 postzegels ter herdenking van de 150

jange dood van de Ierse patriot Robert Emmet. Nadere gegevens omtrent 
deze zegels zijn nog niet bekend. 

Na in 1802 Parijs bezocht te hebben en met Napoleon en Talleyrand te 
hebben gesproken, keerde hij naar Ierland terug waar hij een opstand voor
bereidde. Deze poging mislukte, waarna hij, na een gehouden proces, werd 
opgehangen. 

Italië. 
Op 6 Augustus jl. 

verschenen 2 post
zegels in gelijke teke
ning ter herdenking 
van de 4de verjaardag 
van het Atlantisch 
Pact. De zegels doen 
een kaart van de 
Atlantische Oceaan 
zien met omringende 
werelddelen welke 
door een regenboog 
zijn verbonden als 
teken van saam
horigheid. Het ont
werp voor deze ze
gels is van Vittorio 

Grassi te Rome. De druk geschiedde in rasterdiepdruk in de staatsdrukkerij 
Poligrafico te Rome in vellen van 200 zegels (4 x 50) met zegelafmeting 
40 X 29 mm op watermerkpapier gevleugeld rad, kamtanding 14. Frankeer
geldigheid tot 30 Juni 1954. Het zijn: 
25 L. donkergroenblauw en oranje 
60 L. donker ultramarijn en roodlila. 
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Op 13 Augustus j l . verscheen een postzegel ter gelegenheid van een te 
Florence gehouden tentoonstelling van werken van de schilder Luca Signorelli . 
Het zegel vertoont een deel van een schilderij van deze meester, genaamd 
, , F a t t i d e i r A n t i c r i s t o " , dat zich in de Dom van Orvieto bevindt m de 
S t . Brigio-kapel. Het ontwerp voor deze zegel is eveneens van Grassi. De lijst-
versiering is ontleend aan een motief van Signorelli. Druk enz. geheel over
eenkomstig de hierboven gemelde Atlantic Pact-zegels Het zegel is in de 
waarde 25 L. donkerbruin en bleekgroen 

Op 5 September ]1 verscheen ter gelegenheid van het 6e Internationale 
Congres voor Microbiologie, dat te Rome werd gehouden van 6—12 September 
3I. een postzegel met portret van Agostino Bassi , voorloper op het gebied van 
pre-pasteuriaanse microbiologie. Het is in de waarde 25 L. grijsblauw en 
sepia. 

H o n g a r i j e . 
Een serie postzegels in groot formaat, nt . 33 x 44 mm verscheen hier 

met afbeeldingen van klederdrachten uit diverse delen van het rijk AI deze 
zegels werden ontworpen door Z. Nagy, terwijl de gravering werd uitgevoerd 
voor wat de 20 f. en i F . 70 betreft door J . Vertel, voor de 30 f. i Ft en 2 F t . 
door M. Fule en de drie overige waarden door de ontwerper der zegels zelf. 
De zegels zijn: 
20 f. groen i F t . groenblauw 
30 f. bruin 1,70 F t . helgroen 
40 f. ultramarijn, 2 F t . wijnrood 
60 f rood 2 -io F t . violpt 

T o t onze spijt Is in ons vorige nummer de afbeelding uitgevallen 
waarvan op blz. 237 onder Hongarije sprake is. Wij herstellen deze 
fout door thans in nevenstaande kolom enkele dier zegels af te beelden. 
De uitgave geschiedde ter gelegenheid van de opening van het volks
stadion te Budapest. De afbeeldingen zijn op Vi der werkelijke post
zegelmaat. 

L i e c h t e n s t e i n . 
Begin November wordt hier een serie van 3 postzegels verwacht welke is 

gewijd aan de prehistorische vondsten welke de laatste kwarteeuw aldaar 
zijn gedaan. Het zullen zijn: 
10 R p . bruin , sierbord uit de alemanse periode 
20 R p . groen, vindplaats bij Borcht in Schellenberg 

1,20 F r . blauw en groen, Rösener kruik ui t de steentijd p lm. 3000 v . Chr. 

M o n a c o . 
Het feit, dat 20 jaar geleden de ,,Graaf Zeppel in" een bezoek aan dit 

vorstendom bracht alsmede het feit, dat d i t lucbtschip 25 jaar geleden zijn 
eerste tocht van Friedrichshafen naar New-York (Lake-hurst) maakte , zijn 
aanleiding tot de uitgifte van een postzegel voor dit s taa t je . Nadere gegevens 
zijn nog niet bekend. 

Met de bekende voorafstempeling, in drukvorm van een hoefijzer aange
bracht en vermeldende „Aifranchts Postes'* verscheen op 22 September 
jl het zegel van 28 fr oranjegeel van de koerserende serie (type prins Rainier 
I I I ) ter vervanging van de 8 fr. groen. 

Oostenrijk. 
De luchtpost-serie 1950—52 (Yv. 54/56), met de afbeeldingen van een 

of andere vogelsoort in vlucht , werd op 25 September j . 1 . voortgezet met 
een 4-tal nieuwe waarden en soortgelijke afbeeldingen, welke zegels vanaf 
29 September voor frankermg geldig waren. Ook deze zegels werden ontworpen 
door prof. Hans Strohofer. De gravering van 3 dezer zegels {i, 3 en 10 S.) 
geschiedde door Hubert Woyty , die van de 4e zegel (3 S.) door Ing . Friedrich 
Teubel . Deze nieuwe waarden zijn-

I S. s taalblauw, 3 zwaluwen in vlucht ; 
3 S . blauwgroen, 2 Kormoranen in vlucht; 
5 S. roodbruin, muizenbuizerd in vlucht ; 

10 S. violetgnis, visreifjer in vlucht 

De zegels werden in plaatdruk vervaardigd m de Oostenrijkse Staats
drukkerij in vellen van 50 zegels, met zegelmaat 38,5 X 29,8 mm en beeld
grootte 34,5 X 25,8 mm op gewoon wit zegelpapier, geribde gom en tanding 

P o l e n . 
Op 21 September j l . ver

schenen 2 postzegels ter ere 
van de sociale gezondheids
zorg 1953. Het zijn: 
80 gr. dofrood, zuster en zui

geling 
1,75 Zl. groen, zuster met 

vrouw en baby 
De zegels zijn gedrukt m 

rasterdiepdruk met zegelmaat 
25,5 X 31,25 mm, en tanding 
I2V4-
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P o r t u g a l . 
Het feit, dat loo jaar geleden de eerste Portugese postzegel verscheen was 

de aanleiding tot de uitgifte op 3 October j l . van een serie van 8 postzegels, 
alle met dezelfde afbeelding van een jeugdportret van koningin Maria I I 
van Portugal , naar het schilderij van Sir Thomas Lawrence. De vervaardiging 
dezer zegels geschiedde in Nederland bij Enschede en Zn. te Haar lem. De 
zegels zijn: 
50 c. rood, oplage 3.650,000 stuks 

I E . bru in , ,, 14.000.000 ,, 
1 E . 40 donkerpurper , , 300.000 ,, 
2 E , 30 indigo „ 500.000 ,, 
3 E . 50 ultramarijn ,r 300.000 , , 
4 E . 50 bronsgroen , , 200.000 , , 
5 E . olijf „ 350.000 „ 

20 E . lila ,, 200.000 ,, 

R o e m e n i ë . 
Op 2 Augustus j l . verschenen 4 postzegels ter gelegenheid van de jeugd-

bijeenkomst te Boekarest van 2 tot 16 Augustus j l . n l . : 
20 B. oranje, discuswerper 
55 B . blauw, jongen en meisje grijpende naar de vredesduif 
65 B . rood, personen van verschillend ras bieden een Roemeens meisje 

bloemen aan 
1,75 L. paars , volksdans. 

Ter aanmoediging van de bescherming der bossen verschenen 3 postzegels, 
n l : 
20 B . blauw, waterval; het Inschrift lu id t : bomen dienen als barrières 

tegen de woede van rivieren en stromen; 
38 B . groen, korenvelden door bossen omringd; het Inschrift lu id t : bossen 

bij onze velden, graan in de schuren; 
55 B- bos-arbeider; het Inschrift lu id t : herstel de bossen van uw land. 

Ter herdenking van de 60ste verjaardag van de dichter V. Majakovsky 
verscheen een postzegel met diens por t re t : 
55 B . roodbruin, portret . 

Rusland. 
Hier vallen de volgende postzegels te melden: 

40 k. donkerbruik, portret . 
65ste verjaardag van de staatsman W. W. Kuibyschtschewja 

40 k. rood en zwart, por t re t , 
6oste geboortedag hredenking van de dichter W . W. Majakowskogo 
{1893—1930) 

40 k . zwartgrijs en stroogeel, por t re t . 
125ste geboortedag herdenking van N . G. Tschemjischewsky. 

Saargebied . 
Begin November zal de jaarlijkse serie weldadigheidspostzegels verschijnen, 

welke di tmaal uit de volgende 3 zegels zal bestaan en waarvan de afbeeldingen 
zijn ontleend aan schilderijen van beroemde meesters, n l : 
15 fr. -f 5 fr. Clarisse Strozzi, door Titiaan 
18 fr. -f- 7 fr. kinderen van Rubens (fragment van schilderij), door Rubens 
30 fr. -i- 10 fr. kind van Rubens, door Rubens. 

San M a r i n o . 
De Dag van de Postzegel werd op 24 Augustus j l . herdacht met de uitgifte 

van de postzegel van 100 L . van de sportserie April 1953 (kunstschaatsen-
rijdster) in gewijzigde kleuren n l . blauw en groen en met de opdruk in 3 regels: 
Giornata Filatel ica/S. Marino-Ricione/24 Agosto 1953. 

Triest Zone A. 
De onder Italié gemelde zegels verschenen voor dit gebied met de bekende 

opdruk in zwart AMG-FTT. 

T r i e s t . Zone B . 
Het hier achter bij Yougo Slavië vermelde zegel van 15 D . uitgegeven ter 

gelegenheid van de lo-jange bevrijding van Istrië verscheen voor deze zone 
in gewijzigde kleur, nl . blauw, met rode opdruk SST VUJNA. 

Tsjecho Slowakije . 
Op 8 September j l . 

verschenen 2 post
zegels ter herdenking 
van Julius Fucik 
{23.2.1903 — 8 . 1 1 . 
1943), die als patr iot 
en strijder tegen het 
fascisme te Berlijn 
werd geëxecuteerd. 

De zegels zijn: 
40 h . bruingrijs, 

portret 
60 h . roodviolet, 

allegorie met 
open boek. 

De 40 h . werd ont
worpen door Dr Max 
Svabinsky en gegra
veerd door Jan Mra-
cek; de 60 h . is het 
ontwerp van Theo
dora Noväkovd en de 

gravering is van Jir i Svengsbir. De plaatdruk werd verzorgd door de drukkerij 
der Posterijen in vellen van 100 zegels met zegelmaat 19 x 22 mm. De offi
ciële f-d-omslag werd ontworpen en gegraveerd door J i r i Svengsbir , 

Op 10 Septembei j l . verschenen ter gelegenheid van de Dag van de Mijn
werkers eveneens 2 postzegels, n l . : 
30 h. grijs, mijnwerker en standaard der mijnwerkers van Klement Gottwald; 
60 h. donkerviolet, olieveld en 2 arbeiders. 

Beide zegels werden ontworpen door Mario S t ra t t i , de 30 h . werd gegra
veerd door Ladislav J i rka en de 60 h . door J i r i Svengsbir. De plaatdruk ge
schiedde in de drukkerij der Posterijen in vellen van 50 zegels met zegelmaat 
29,5 X 23 mm. 

De officiële f-d-omsjag werd ontworpen door Strett i en gegraveerd door 
Jaroslav Goldschmied. 

1 'P 
M 
É&iÉ.i 
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I^S^mpVENïKO . 

, - ï ! l | H 
Op 15 September jl . verschenen 3 postzegels met motieven aan de sport 

ontleend n . l . : 
30 h . rood, volley-bal 
40 h . bruingrijs, motorrijder 
60 h . violet, speerwerpster. 

Het ontwerp voor deze zegels is van Jaroslav Kovär en de graveringen zijn 
resp. van Ladislav Jirka (30 h . ) , Bedrich Housa (40 h . ) en Bohdan Roule 
60 h . ) , welke laatste ook de officiële f-d-omslag ontwierp en graveerde. 

De plaatdruk der zegels geschiedde in de drukkerij der Posterijen te Praag 
in vellen van 50 zegels met zegelmaat 26,5 x 33 m m , beeldgrootte 
X 30 m m . 

Turkse. 
De 5e Internationale 

Conferentie voor de Volks-
credietbanken welke te 
Istanboul en te Ankara 
van 2—II September j l . 
werd gehouden was aan
leiding tot de uitgifte op 
2 September j l . van 2 
postzegels, n l . : 
15 k bruin . Volksbank 
te Ankara en portretten 
van Celäi Bayar , presi
dent van de Turkse re
publiek, stichter van de 
Volksbank en Volkskas-
sen te Ankara en is tan
boul in 1938; Mithat 
Pasa( i822—i884)st ichter 
van de Landbouwbank en 
de lombard m Turkije; 

en Dr Hermann Schulze Delitsch (1808—1883) stichter van de eerste volks
bank in 1850. Oplage 100.000 s tuks . 
20 k . olijf, Universiteit te Ankara en portretten van Celäl Bayar en Mithat 
Pasa . Oplage 80.000 s tuks . 

De zegels werden in rasterdiepdruk vervaardigd in de drukkerij Güzel Sa-
nat lar te Ankara in vellen van 25 zegels met zegelmaat 30 x 45 m m . De zegels 
blijven frankeergeldig tot 31 December 1953. 

Vaticaanstaat . 
Op 15 Augustus j l . werden 2 postzegels uitgegeven in gelijke tekening ter 

herdenking van de 700-jarige sterfdag van de Heilige Klara von Assisi 
( i ig i—1253) , zulks naar de schilderij van Giot to . Het zegelontwerp is 
van Edmondo Pizzi. Zij werden in rasterdiepdruk vervaardigd op zgn. krijt-
papier door de Staatsdrukkerij te Rome. Klara van Assisi gaf haar welvaart 
en sociaal leven op en stichtte de Franciscaner-orde voor vrouwen in 1212. 
Twee jaar na haar dood werd zij gecanoniseerd. 

De beide zegels zijn: 
25 L . bruin , goudgeel en blauwgroen 
35 L. bruin , goudgeel en roodbruin. 

Yougo S lav ië . 

Op 15 September j l . verscheen een postzegel 
van 15 Din. donkergroen, ter herdenking van 
de lo-jarige bevrijding van Is t r ië . De afbeelding 
geeft een symbolische voorstelling van bevrij
ding en economisch herstel . Het ontwerp is 
van Janez Trpin . 

Op 15 October werd de dichter Branko 
Radicevic herdacht op een postzegel van 15 
Din. Het ontwerp voor dit portret-zegel is van 
Dr Pavle Gavranic. 
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IJsland. 
Op I October ]1. verscheen voor gewoon gebruik een serie van 5 postzegels 

alle betrekking hebbende op oude handschriften, nl 
10 Aur. grijs, het Reykjabók, dat het handschrift bevat van de saga van 

Burnt Njal, de meest bekende saga van IJsland, welke omstreeks 
1300 werd geschreven, 

70 Aur. groen, een hand schrijvende met een vederpen, 
I Kr., rood, versierd handschrift uit de 15e eeuw, genaamd ,,Stjóm", 

bevattende een vertaling van de bijbel. De afgebeelde tekst heeft 
betrekking op Noach en de bouw van de ark; 

1,75 Kr. blauw, tekening overeenkomstig de 10 Aur. 
10 Kr. bruin, hoek van een bladzijde van het zgn. ,,Skarosbók" een 

versierd wetshandschrift, geschreven m 1363 Uit artistiek oog
punt een der meest beroemde handschriften van IJsland 

De ontwerpen voor deze zegels zijn van Stefan Jonsson te Reykjavik. De 
gravering en de druk geschiedde bij de firma Thomas de Ia Rue en Co Ltd. te 
Londen in plaatdruk en in vellen van 100 zegels 

Zweden. 
Het loo-jarig bestaan van de telegraaf m dit land is de aanleiding tot de 

uitgifte van 3 herdenkmgspostzegeIs op i November a s resp. in de waarden 
«5, 40 en 60 ore, waarvan de 25 ore ook in boekjes, dus driezijdig getand, 

zullen verschijnen. Het ontwerp voor deze zegels is van Pierre Olofsson en 
behoort tot de zgn. abstracte kunst, zodat wel kritiek er op wordt verwacht. 
De 25 öre heeft betrekking op de telefoon, de 40 ore op de telegraaf en de 
60 öre op de radio. 

De oplagecijfers van de serie uitgegeven ter gelegenheid van het 50 jarig 
bestaan van de rijkssportbond zijn voorlopig als volgt: 
10 ore 2 

IS 
40 
1,40 

3 
,, 
Kr. 

z. 
z. 

tand mg 
,, 

15.200.500 
4.774.000 
4.065.000 
2.446,400 
1.941.800 

stuks 
,, ,, 
^ j 

f, 

Zwitserland 
Het zegeltype automobiel-

postkantoor dat sedert Sept. 
1937 op een 10 Rp zegel in 
gebruik is, werd op 8 October 
jl vervangen door 2 andere 
typen, ieder met de afbeelding 
van een autobus in landschap, 
nl: 
10 Rp groen, geel en donker

groen, alpenpost inde 
winter, 

20 Rp. rood, geel en donker
rood, alpenpost in de 
zomer 

Het ontwerp voor deze ze
gels IS van Hans Thonite Bern. 
De druk geschiedde bij Cour-
voisier S A . te La Chaux-de-
Fonds in rotatie-etsdiepdruk 
op papier met rode en blauwe 
vezels, in vellen van 25 zegels 
met zegelmaat 41 x 26 mm, 
beeldgrootte 38 x 22,5 mm. 
De velranden vermelden het 
opschrift Alpenpost alsmede 
telcijfers en geldigheidsduur. 

Eerste dagstempels alleen 
van de kantoren VVertzeichenveikdulstelle — Zwitserse Postmuseum en 
Bern Brief-annähme, doch niet op brieven met frankering waarbij andere 
uitgiften. 

Buiten Europa. 
Deze rubriek moet wegens de vele kopij tot ons vol

gend nummer blijven overstaan. 

i^ VOOR BEGINNERS ie 

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

Nu heb ik in elke brief die ik je schreef een stuk 
— philatehstisch gereedschap — omschreven en daar
om zal ik mij in deze brief consequent aan deze (vol
gens jou) goede gewoonte houden. 

Het is daarom, dat ik het nü over een absoluut on
misbaar stuk gereedschap zal hebben, ik bedoel: 

— De CATALOGUS. — 
Een verzamelaar zonder catalogus is niet goed denk

baar; het is het onmisbaar kompas waarop hij vaart. 
Verzamelen is nu eenmaal wat anders dan het op 

goed geluk bijeengaren van zoveel mogelijk postzegels. 
Een verzameling die deze naam verdient, kan alleen 
maar volgens een bepaald systeem en met een <omlönd 
doel zijn opgezet en uitgebouwd. Daarbij is een cata
logus onmisbaar. 

Zonder een catalogus kan een verzamelaar niet we
ten wat er aan zijn verzameling mankeert; dus ook 
niet hoe zijn collectie zou kunnen worden. 

Je schaft je dus een catalogus aan Dick, maar het 
is niet nodig dat je nu direct de nieuwste en duurste 
koopt; je kan het heus nog doen met een uitgave van 
een paar jaar geleden. Daar betaal je dan lang zo veel 
niet voor. 

Er zijn Franse, Duitse, Engelse, Zwitserse en Ame
rikaanse wereld-catalogi; het onderling verschil is 
niet zo groot. Hier te lande wordt de Franse uitgave, 
die wij kortweg „YVERT" noemen, zeer veel gebruikt, 
je moet de naam al zeer veel gehoord hebben. Voluit 
heet hij „Catalogue de Timbres-Poste Yvert & Tellier-
Champion". Daarnaast kennen wij ook speciaal-cata-
logi, die een meer afgebakend terrein omvatten, zoals 
o.a. Europa, België, Nederland en overzeese gebieds
delen enz. enz. 

In zo'n wereldcatalogus vind je een opgave van alle 
verschenen zegels van elk land afzonderlijk. In Yvert 
staan de landen in alfabetische volgorde vermeld, 
waarbij je er rekening mee moet houden dat het een 
Franse catalogus is, dus Nederland onder Pays-Bas 
voorkomt; in andere wereldcatalogi wordt een andere 
volgorde aangehouden, behalve de Duitse „Senf", die 
eveneens de alfabetische volgorde toepast. 

Vervolgens vind je een opgave van de zegels, in de 
volgorde van hun chronologische verschijning genum
merd. Het eerste uitgegeven zegel in een bepaald land 
is dus No. 1 genummerd en zo vervolgens tot aan de 
laatste uitgiften. 

Het is jammer dat de uitgevers van de verschillen
de wereldcatalogi deze nummering niet consequent 
hebben volgehouden; hadden ze dat wel gedaan, dan 
zou men nu, door slechts de naam van het land en een 
nummer te vermelden, onmiddellijk weten welk ze
gel bedoeld werd. 

Maar het is nu eenmaal niet zo. 
Yvert bijv. is de „luchtpostzegel" weer apart gaan 

nummeren; het eerste verschenen luchtpostzegel in 
elk land kreeg weer No. 1 en zo vervolgens. De samen
stellers der Engelse catalogi nummerden echter door, 
zodat daar de luchtpostzegels der verschillende landen 
een veel hoger nummer dragen. 

Zo ontstonden nog enige andere onderlinge afwij
kingen der nummeringen, met het gevolg, dat je nu 
altijd, bij het opgeven van een nummer, erbij moet 
vermelden volgens welke catalogus en welke jaargang, 
wil men weten welk zegel je bedoelt. 
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Een goede catalogus geeft nog verdere bijzonderhe
den over de zegels en uitgiften, alsmede de prijs. 

Deze prijzen in verschillende catalogi vermeld, lopen 
onderling nogal uiteen en dat kan niet anders. 

Catalogi zijn eigenlijk niet anders dan prijscourark-
ten van grote, internationale postzegelhandelaars. Het 
is dus mogelijk dat handelaar A. een lagere prijs voor 
een bepaald zegel noteert dan handelaar B. Misschien 
heeft A. een grotere hoeveelheid van dat zegel weten 
te verkrijgen en heeft hij niet zoveel vraag, terwijl 
met B. het omgekeerde het geval is. 

Begrijp je Dick, waarde is altijd iets betrekkelijks. 
Ik ben van plan je over dat waardebegrip in de Phi
latelie een aparte brief te schrijven. 

Nu moet je niet denken, nadat ik een catalogus on
misbaar heb genoemd voor de verzamelaar, dat je met 
een catalogus er bent, „het dan wel weet". 

ledere serieuze verzamelaar grijpt op een moment 
naar philatelistische literatuur. Het is niet nodig — 
en ook niet mogelijk — dat je alles zelf ontdekt. Je 
moet doorgaan op datgene, wat anderen voor jou ont
dekten. Dat is dan ook de bedoeling van hun publi
catie; ook zij hebben voortgebouwd op de wetenschap 
van hun voorgangers. De eenling, op zichzelf, bereikt 
zo weinig, al is hij nog zo flink en intelligent en noem 
maar op. Wil je als philatelist iets gaan betekenen, 
wil je als verzamelaar iets bereiken, dan zal je een 
hecht en vriendschappelijk contact moeten onderhou
den met andere verzamelaars. 

Dat heb je in de voetbalsport toch ook geleerd. In 
het veld is het niet de enkeling, maar het team dat 
geldt. Elf spelers, stuk voor stuk cracks, bereiken bij 
lange na niet dat, wat een hecht team, dat uit elf 
spelers bestaat die qua sportprestaties qualitatief de 
minderen zijn van de „cracks", bereikt. 

Daarom Dick, wordt lid van een vereniging van post
zegelverzamelaars; de voordelen zijn vele; de las
ten ., ? Ik geloof dat de hoogste contributie net een 
dubbeltje per week bedraagt. 

Ik geef je daarom dit advies zo dringend en zo 
ernstig, omdat van alle verzamelaars in Nederland 
ten hoogste ISVo georganiseerd is. 

Artikel 5 van ons reglement zal daarom luiden: 

„IEDERE POSTZEGELVERZAMELAAR BEHOORT 
LID TE ZIJN VAN EEN PHILATELISTISCHE VER
ENIGING.. . . UIT LIEFDE VOOR ZIJN MOOIE 
SPORT; OM REDENEN VAN WELBEGREPEN 
EIGENBELANG". 

Denk eens aan. Dick. Elke vereniging organiseert 
regelmatig interessante lezingen over philatelistische 
onderwerpen en heeft haar periodieke clubavonden. 
Daar kan je ruilen, kopen en verkopen. Daar tref je 
ervaren verzamelaars, die je met raad en daad zullen 
bijstaan. Het is nu eenmaal een opvallende eigenschap 
van ons „ouderen", dat we zo bereid zijn de jongere 
en oudere beginnelingen te helpen. 

Daarom Dick, wees bescheiden! Geef niet hoog op 
van de verzameling die je bezit en die er misschien 
best zijn mag. Bezit iemand bijv. een prachtige verza
meling van Amerika — dergelijke verzamelingen ra
ken natuurlijk op den duur bekend — en hij hoort 
jou hoog opgeven van je eigen collectie, ook van Ame
rika, dan zal hij niet zo gauw bereid zijn je eens uit 
te nodigen om zijn verzameling te zien. 

Vergeef hem zijn menselijke zwakheid, maar hij, 
die de tekortkomingen van zijn eigen verzameling 
zéér goed kent, vindt het niet prettig iemand uit te 
nodigen waarvan hij mag veronderstellen, dat diens 
collectie deze tekortkomingen niet vertoont. 

Maar nu in het andere geval. 

Wanneer hij hoort, dat jij begonnen bent „Amerika 
te verzamelen", maar dat je het als beginner een hele 
onderneming vindt, tien tegen één, dat hij je uitnodigt 
om zijn verzameling te zien, je wegwijs te maken, je 
een handje op weg te helpen. . . . 

Je hebt op deze wijze een philatelistische vriend 
van grote waarde gewonnen! 

Zwijg en luister, geef je oren en ogen de kost en 
wees bescheiden en je verzameling zal er wel bij 
varen. 

Er zijn nog vele voordelen aan het lidmaatschap 
verbonden. Elk lid ontvangt namelijk het „Maandblad 
voor Philatelie", waarin uitstekende artikelen staan, 
rijke illustraties en deskundige voorlichting. 

Wanneer je je in de vereniging opgeeft als deelne
mer aan de rondzending, dan ontvang je regelmatig 
een zending offerte boeltjes, waarin je lean snuffelen 
en waaruit je mag plukken wat je aanstaat. Ik ben 
op deze gemakkelijke en goedkope wijze aan menig 
langbegeerd zegel gekomen; ook vele dubbele zegels 
heb ik op deze manier van de hand gedaan. 

Je kan, via de vereniging, kosteloos buitenlandse 
postzegeltijdschriften ter lezing ontvangen, de gehele 
philatelistische bibliotheek van de vereniging staat 
kosteloos tot je beschikking, je kunt meedoen aan 
prijsraadsels en verlotingen, je k u n t . . . . maar laat ik 
ophouden met mijn opsomming; je moet lid worden 
en de rest ontdek je dan zelf wel. 

Nu gaan we in de volgende brief de rest van het 
philatelistisch gereedschap behandelen, want het wordt 
tijd dat ik je antwoord op je vele vragen als: „Hoe 
kom ik aan postzegels, Oom Wim, en hoe moet ik ze 
behandelen? Wat is de waarde v a n . . . . wat zijn fou
t e n . . . . wat zijn speciale zegels . . . ." en weet ik wat 
je me al meer vroeg; ik zou je brieven nog eens moe
ten nalezen. 

Voorlopig houden we het hierbij; afgesproken? 

OOM WIM. 

P.S. Vergeet niet, je vandaag nog aan te melden 
voor het lidmaatschap van de vereniging van je keuze! 
Weet je geen adres, schrijf dan aan de Nederlandsche 
Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars, 
Secretaris de heer K. E. König, Dahliastraat 26, Koog 
a. d. Zaan, die je graag wil helpen!! 

1^ JUBILEA ^ 

60-Jarlg Jubileum Postzegelvereniging „BREDA". 
Hoewel de zestigste verjaardag van de Postz. ver. 

„BREDA" slechts op bescheiden wijze en in intieme 
kring gevierd werd, kan deze feestelijke herdenking 
toch uiterst geslaagd genoemd worden. Daartoe droeg 
niet weinig bij een in alle opzichten keurig verzorgde 
tentoonstelling van verzamelingen van eigen leden. 
Keurig opgezet werk zowel van zgn. classieke verza
melingen als van Beeld-philatelie. 

Zeer gewaardeerd werd de aanwezigheid van de He
ren Poulie en Lente, als vertegenwoordigers van de 
Bond; Philatelisme uit Antwerpen met ruim 30 leden; 
en de Heer Jespers met zijn secretaris uit Turnhout. 

Voorzitter Spoorenberg heette allen welkom en wees 
er op hoe door onderling goed begrijpen en grote saam
horigheid en eensgezindheid veel kan worden bereikt, 
zowel in de vereniging zelf, als in verband met alle 
andere verenigingen van de Bond. 

De Heer Poulie opende hierna in welgekozen woor
den de tentoonstelling, waarop Mevr. Cramerus de 
symbolische handeling van het lintknippen verrichtte. 
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's Avonds bij een gezellige maaltijd kon de Jury de 
uitslag bekendmaken: 

Ie prijs: J. Spoorenberg met letterkunde op postzegels. 
2e prijs: de heer A. J. Aarts met Kroatië. 
3e prijs: Ir C. J. de Veer met Nieuw-Zeeland. 
4e prijs: Ir C. J. de Veer met Curagao en Ned. Antillen. 
5e prijs: Mevr. v. Amerongen met Ned. 1852 kleurver

schillen. 
6e prijs: de Heer Mr F. Bielders met „100 jaar Frank

rijk". 

De grote verrassing volgde, toen aan de eerste prijs
winnaar de Bondsmedaille door de Heer Poulie werd 
toegekend. De 2e prijs viel een extra „Hollandia"-pla-
quette ten deel, terwijl de voorzitter van de Bond van 
deze unieke gelegenheid gebruik maakte, de heer On-
trop — toevallig verslaggever van de Jury — de me
daille uit te reiken voor de wisselbekerprijs die hem 
was toegezegd. 

Onnodig te zeggen dat deze tweede dag, waarbij de 
tentoonstelling vrij goed werd bezocht, met een pret
tige en feestelijke avond sloot, waartoe een extra ver
loting van kostbare prijzen ook het zijne heeft bijge
dragen. 

ic PERSONALIA • 
IN MEMORIAM Ir A. D. R. VERBEEK t 

oud-voorzitter van de Stichting 
Het Nederlandse Postmuseum. 

Op 2 September 1953 is in de ouderdom van 80 jaar 
te 's-Gravenhage overleden Ir A. D. R. Verbeek, een 
onzer grootste Philatelisten. Zijn specialiteit vormden 
de portzegels 1881, op welk gebied hij een zo erkende 
autoriteit was, dat men licht over het hoofd zou heb
ben gezien dat de Philatelie in brede zin zijn liefde 
had. Als rasecht verzamelaar kon hij geen enveloppe 
verscheuren, hoe gering het zegeltje ook was dat er 
op voorkwam: het moest altijd ergens te pas gebracht 
worden. Wat hij eenmaal in zijn collectie had, stond 
hij zelden weer af. 

Op het gehele verzamelgebied van Nederland en 
overzeese gebiedsdelen was hij goed georiënteerd en 
eigenlijk interesseerden hem alle zegels ter wereld. 
Van jongsaf aan heeft hij dan ook collecties aange
legd, doch wars van alle vertoon als hij was, liet hij 
deze zelden aan anderen zien. 

Het ware object voor zijn constructieve geest vond 
hij evenwel tijdens een gesprek met vrienden na le
zing van het in 1924 uitgekomen deel II van het „Hand
boek der Postwaarden van Nederlandsch-Indië". Zo
als bekend zijn daarin, dank zij de toegewijde arbeid 
van P. W. Waller, de portzegels diepgaand behandeld 
onder toevoeging van gegevens over de portzegels van 
Nederland, Curagao en Suriname. In dat gesprek 
kwam de heer Verbeek tot de conclusie, dat de port
zegels geplaatst moesten kunnen worden en toen hij 
dit in twijfel hoorde trekken besloot hij onder leven
dige commentaar, het bewijs metterdaad te leveren. 

In enkele jaren tijds is hij er toen werkelijk in ge
slaagd, de vellen van alle waarden der portzegels 1881 
in alle bekende zettingen te reconstrueren. 

In 1934 toonde hij het resultaat in het openbaar en 
aanstonds oogstte hij van kenners de grootste lof. Dit 

was op de belangrijke nationale tentoonstelling te 
Amsterdam, ter gelegenheid van het vijftig-jarig be
staan van de Nederlandsche Vereeniging van Postze
gelverzamelaars. De heer Verbeek stelde bij deze ge
legenheid een door hem geschreven, goed geïllus
treerde brochure voor belangstellenden beschikbaar, 
waarin hij rekenschap aflegde van zijn arbeid en de 
resultaten samenvatte. Het is een zeldzaamheid, dat 
iemand die een groot werk als de samenstelling van 
een dergelijke verzameling tot stand brengt, ook nog 
de energie vindt om deze arbeid met een geschrift te 
begeleiden. Dit boekje, dat getuigenis aflegt van het 
arbeidsvermogen en de creatieve ordenende geest van 
de maker, is een merkwaardig document uit de we
reld der verzamelaars, dat degenen die een exemplaar 
ontvingen, wel in ere mogen houden. 

Hem werd toenmaals de hoofdprijs der tentoonstel
ling, een grote gouden medaille, toegekend, alsmede 
een speciale oorkonde, beschikbaar gesteld door de 
directeur-generaal der P.T.T. De jury bracht hierme
de tot uitdrukking dat de studie van de heer Verbeek 
zich niet beperkt had tot navolging van het „Hand
boek", maar dat hij zelfstandig veel nieuws had we
ten te ontdekken. Bovendien had hij een grote pres
tatie als verzamelaar geleverd in het opsporen van 
hoogst zeldzame objecten. 

De band tussen de heer Verbeek en het Postmu-
seum dateert van vele jaren her. Het spreekt wel haast 
vanzelf, dat hij nauw contact kreeg met P. W. Wal
ler, stichter en eerste voorzitter van het museum, die 
hem gaarne op de hoogte bracht van het beheer der 
onderscheidene collecties. In 1937 verkreeg de heer 
Verbeek zitting in het Stichtingsbestuur en na het 
overlijden in 1938 van Waller werd hij tot diens op
volger benoemd. 

De bedoeling was toen, een museumgebouw te stich
ten, doch in werkelijkheid vielen in zijn bestuurs
periode eerst de moeilijke oorlogsjaren en daarna de 
niet minder moeilijke jaren van het herstel in een tijd, 
waarin het huisvestingsprobleem alom op de voor
grond stond. Onder zijn zakelijke leiding is toen ge
streefd naar vestiging in een bestaand pand, welke in 
1949 met een voorlopige opening zijn beslag kreeg. 

Bij zijn aftreden op 20 April 1949 ontving de heer 
Verbeek uit handen van de directeur-generaal Neher 
de grote erepenning der P.T.T. Reeds eerder had de 
regering zijn verdiensten erkend door zijn benoeming 
tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. 
Als correspondent-adviseur behield hij een nauwe 
band met het museum en met bijzondere belangstel
ling volgde hij de voorbereidingen voor de Interna
tionale Tentoonstelling Eeuwfeest Postzegel (ITEP), 
welke zijn opvolger, oud-directeur-generaal Van Hou-
welingen, weldra ter hand nam. Hoewel het expose
ren van zijn collectie zeer tegen zijn gevoelens in
druiste, werd de heer Verbeek toch bereid gevonden 
met zijn portzegels luister bij te zetten aan de ITEP. 
Het resultaat was, dat de internationale Jury van de
ze tentoonstelling hem een der hoofdprijzen toekende, 
de grote gouden medaille beschikbaar gesteld door de 
provincie Utrecht. 

Het heeft ons allen voldoening gegeven, dat deze 
man van fijne beschaving, die nooit over zichzelf sprak 
en die het teloor gaan van zijn kunstschatten (op het 
gebied der Oosterse kunst bezat hij voorwerpen van 
hoge kwaliteit) in de oorlogstijd heeft gedragen zonder 
er een woord over te uiten, aan het einde van zijn le-
vensbaan een dergelijk eerbewijs heeft ontvangen op 
een in Nederland gehouden internationaal feest en uit 
handen van een groep van de beste verzamelaars ter 
wereld. 

Hij ruste in vrede. R. E. J. WEBER. 
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IN MEMORIAM CH. BOKS f 
Naar wij vernamen is in België overleden de oud-

voorzitter en ere-voorzitter van de Belgische Bond van 
Postzegelkringen de heer Ch. Boks. In ons volgende 
nummer hopen wij een uitvoeriger herinnering aan de 
overledene te kunnen wijden. 

ir LITERATUUR ^ 
Stanley Gibbons' Postage Stamp Catalogue 1954. 
Part. I. British Empire (complete). 
Uitgave van Stanley Gibbons Ltd. 391 Strand. 
London. WC 2. Prijs 16 sh + 1 sh 6 d. porto. 

Mochten wij in ons vorige nummer het nieuwe 
derde deel van deze uit 3 delen bestaande catalogus 
aankondigen, nu kunnen wij dit doen betreffende het 
eerste deel, dat op 26 Augustus jl. verscheen, dus 
prachtig op tijd vóór de aanvang van het nieuwe phi
latelistische seizoen. 

Het voornaamste verschil met de vorige uitgave van 
dit deel is de prijswijziging welke vele zegels onder
gingen en de opneming van nieuw uitgekomen zegels. 
Achter in de catalogus zijn in een aanhang nog enkele 
juist verschenen zegels opgenomen, zoals de Engelse 
kroningszegels. 

Sedert de vorige uitgave nam dit deel weer met 17 
bladzijden toe. 

Door de uitvoerige bewerking van de zegels, wat 
typen, watermerken, tandingen eii variëteiten betreft, 
is dit werk een onmisbaar boek voor de specialisten 
van de zegels van het Engelse Imperium geworden en 
het is dan ook geen wonder dat iedere druk van dit 
deel reeds spoedig na verschijning geheel was uit
verkocht. Een betere reclame voor zulk een werk is 
moeilijk leverbaar. Ook de uitgave 1954 zal zeker het 
voorbeeld van haar voorgangsters volgen en het heeft 
daar volkomen recht op. 

Müller-Katalog Schweiz-Liechtenstein 1954. 
Uitgave van Ernst Müller, Aeschenvorstadt 21, 
Bazel. Prijs Zwfr. 2. 

Het is reeds de 23ste uitgave welke van deze cata
logus verscheen en zulk een werk, dat zich zolang en 
vooral in deze tijd weet te handhaven, moet zeker wel 
aan veler wensen voldoen. De 276 bladzijden tellende 
catalogus (met 36 bladzijden meer dan de uitgifte van 
vorige jaar) bevat meer dan 850 afbeeldingen en meer 
dan 9000 prijsnoteringen. 

Zoals een speciaal-catalogus betaamt, zijn de zegels 
uitvoerig behandeld met alle typen, tandingen, varië
teiten enz. en ook in hun samenhang met andere zegels 
of in keerdrukken enz. De Bondsfeestzegels en de Pro-
Juventute-zegels zijn in afzonderlijke hoofdstukken 
tezamen gevat en uitvoerig behandeld, evenals de 
luchtpostzegels met hun voorlopers en als de Volke
renbondzegels, telegraaf- en spoorwegzegels e.d. 

Voor de gemakkelijke oriëntatie ten opzichte van de 
Zumstein-catalogus is een groen gekleurd deel inge
voegd, dat de nummers van eenzelfde zegel van beide 
catalogi naast elkaar stelt, zowel een deel Müller-Zum-
stein als omgekeerd, zodat het opzoeken geen moeite 
kost. 

Behalve Zwitserland en Liechtenstein is ook Cam-
pione, de Italiaanse enklave binnen Zwitsers gebied, 
in deze catalogus opgenomen. 

De prijzen zijn opnieuw herzien, zodat ook dit deel 
van de catalogus goed is verzorgd. 

Wij zijn jaloers, dat een dergelijk omvangrijk werk 

voor zulk een lage prijs in Zwitserland, dat toch voor 
ons geen goedkoop land is, verkrijgbaar is. Moge men 
in Nederland dit voorbeeld volgen. 

Borek. Deutschland Katalog 1954. 
Uitgave van Richard Borek, Braunschweig. 
Prijs DM. 2,75. 

Een 160 bladzijden tellende catalogus welke reeds 
in haar 30ste jaargang verscheen! En dat is geen won
der, want deze Borek-catalogus is een betrouwbare 
prijslijst waarin de zegels met netto-handelsprijzen 
staan genoteerd, en zeker niet aan een al te hoge kant. 
Dat de prijzen wel eens niet gelijk liggen met die in 
Nederland, vindt o.i. oorzaak in het feit, dat in Duits
land de vraag naar zegels en vooral ook naar die van 
eigen land, sterk is toegenomen en de prijzen daardoor 
in de laatste jaren nog al wat zijn gestegen, iets waar
aan wij in ons land in de toekomst vermoedelijk ook 
niet zullen ontkomen, daar het buitenland veel van 
onze voorraad koopt tegen prijzen welke hoger liggen 
dan wij gewend zijn er voor te betalen. Daarom te 
meer is het goed zich op de prijzen van deze catalogus 
in te stellen, althans daarmede terdege rekening te 
houden. 

Dat deze catalogus in Duitsland zeer gezocht is, blijkt 
wel uit het feit, dat sedert de vorige uitgave van ver
leden jaar de oplage met 35 "/o is vermeerderd, terwijl 
sedert het daaraan voorafgaande jaar de oplage zelfs 
is verdubbeld. 

Behalve de zegels van Duitsland zijn ook alle zegels 
opgenomen van de Oud-Duitse Staten, bezette gebie
den (vooral de zgn. Insel-post is terdege bewerkt) en 
bezet Duits gebied zijn ook.de zgn. Provincie-uitgaven, 
Dantzig, Memelgebied, Boven Silezië, Saargebied en 
Bohemen en Moravië e.a. opgenomen. Een afzonder
lijk hoofdstuk behandelt de zegels in samenhang. Een 
uitvoerige inhoudsopgave vergemakkelijkt het opzoe
ken van een en ander ten zeerste. 

J. L. van Dieten. 5e OVCT zicht Veiling seizoen 
1952—'53. 
Uitgave J. L. van Dieten, Noordeinde 37, 's-Gra-
venhage. 

Weer ligt het jaarlijks overzicht van bovengenoemde 
firma voor ons en gaarne willen wij even de aandacht 
op deze gratis te verkrijgen brochure vestigen. Hierin 
worden nl. aan de hand van de veilingen enige dingen 
geconstateerd, welke zeker voor de verzamelaars hun 
waarde hebben. Zo lezen wij, dat zoals reeds in de 
voorgaande jaren is gebleken, er behalve natuurlijk 
voor de zeldzame stukl!;en van Nederland en O.G. grote 
vraag bestaat naar U.S.A., Br. Noord-Amerika en Scan
dinavië. Van buitenlandse zijde is grote vraag naar 
rariteiten van practisch de gehele wereld. Helaas is de 
voorraad zeldzaamheden hier te lande nog maar ge
ring. 

Verder werd opgemerkt, dat het prijsverschil tussen 
een prima zegel en een, zij het ook nog zo gering min-
dermooi exemplaar weer groter is geworden. Een 
slechts even mooier afgedrukt stempel kan bij een 
zelfde zegel al een beduidend verschil in opbrengst 
geven. 

Nog steeds gaat een groot deel van het aangeboden 
materiaal naar het buitenland, waar tegenover, voor 
zover de firma kon constateren, geen noemenswaardige 
import staat. Wij geloven dan ook, dat de firma gelijk 
heeft wanneer zij uitroept: Let op Uw saeck!, want 
voor wij het beseffen zitten wij voor de moeilijkheid 
onze verzamelingen met goede stukken te kunnen 
voortzetten. Enfin, leest u zelf de brochure maar eens! 

http://ook.de
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Catalogus No 4. Augustus 1953 State of Israel 
Uitgave van het Ministry of Posts in Israel 

In een handig boekje van 20 bladzijden wordt een 
overzicht gegeven van de post- en portzegels van bo
vengenoemd land verschenen sedert 16 Mei 1948 (eer
ste uitgifte der onafhankelijke staat) tot op heden Ook 
postzegelboekjes en poststukken staan er m vermeld 
Een aardige handleiding voor de met-specialiserende 
verzamelaars der zegels van dit gebied 

Tegen inzending van 4 internationale antwoord-cou-
pons is het werkje te verkrijgen bij de Philatelic Ser
vices of the Ministry of Posts G P O -building Jeru
salem Israel De toezending geschiedt daarna franco 
per luchtpost 

Catalogue des Timbres-Toste Yvert et Tellier-
Champion 1954 
Uitgave van Yvert et Tellier te Amiens en Theo
dore Champion te Parijs, 13 rue Drouot, Parijs 
Prijs deel I 200 frs + 93 frs porto, deel II 800 
frs + 129 frs porto, deel III 1100 frs + 153 frs 
porto Prijs van de gehele uitgave in 3 delen 
2100 frs f 255 frs porto 

Op 5 September jl verscheen, dus piachtig op tijd 
bij het begin van het nieuwe philatelistische seizoen, 
deze uitgave 1954 Behalve de nodige prijswijzigingen 
en aanvullingen met nieuwe uitgiften, is deze uitgave 
geheel gebleven m de lijn van haar voorgangsters En 
aangezien het hier de 58ste jaargang betreft, zouden 
we dus gevoegelijk van een oudere dame kunnen gaan 
spreken, die zich een rechte lijn door het leven heeft 
uitgestippeld en zich daaraan houdt, daarbij de mode 
natuurlijk (als vrouwelijke eigenschap) niet veron
achtzamend Elk jaai een nieuw kleedje, dit jaar groen 
in plaats van het rode gewaad van vorige jaar De in
deling der 3 delen is dan ook gelijk gebleven aan die 
van vorige jaar, maai zoals het met oudere mensen 
meer gaat, is zij ook iets omvangrijker geworden (to
taal thans 2254 bladzijden tegen vorige jaar 2176 blad
zijden) 

Als los en gratis bijvoegsel voor het buitenland heb
ben de uitgevers ditmaal voor het eerst aan hun cata
logus een zgn sleutel toegevoegd in 6 talen, nl Frans, 
Engels, Duits, Spaans, Portugees en Italiaans, waai in 
de voornaamste voor de Philatelisten van belang zijn
de woorden en vaktermen naast elkaar in die talen 
zijn gesteld, zodat voor hen die de Franse taal niet 
machtig zijn, de catalogus gemakkelijker te gebruiken 
zal zijn In dit 16 bladzijden tellende bijvoegsel zijn 
ook de zgn richtlijnen voor de catalogus m dezelfde 
talen opgenomen Jammer dat ook het deel „Petit 
lexique Philatelique uit deel I niet tevens in dit bij
voegsel IS verwerkt, dit zou zeker voor vele met-Fran
sen van groot nut kunnen zijn Dat neemt met weg, 
dat het thans reeds een mooie aanvulling is, welke ook 
menig Nederlandse gebruiker van de catalogus van nut 
kan z'jn 

Met nadruk dient er op gewezen te worden, dat dit 
werk slechts een catalogus wil zijn voor de algemene 
verzamelaar Voor hen die zich op een of ander gebied 
willen specialiseren, schiet dit werk zeker te kort 

De prijzen liggen, vergeleken met het vorige jaar, in 
het algemeen gemiddeld iets hoger, voor Nederland 
valt echtet over het algemeen (met uitzondering van 
de eerste uitgiften) een kleine prijsdaling te constate
ren, vooral voor de zegels uitgegeven gedurende de 
jongste wereldoorlog N. 

iiiiiMiiiiiiiiiiuiuiiniiniiniiiifliniiiniiiiniiiniiiiniiiniiriniiwjiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii imi 

Adverteer Philatelistiseh 
IlliHllliilliiiiiiiiuijliiiiiiiiiiiiiuiiiillllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiinuiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

^ TENTOONSTELLINGEN ^ 
NATIONAL STAMP EXHIBITION 1954 LONDON. 

Men schrijft ons vanuit Engeland 
Voor de tweede maal treffen Engelands twee groot

ste philatelistische organisaties — de Junior Philatelic 
Society als vertegenwoordigsteis dei verzamelaars en 
de Philatelic Traders Society als vertegenwoordigster 
dei handelaren — voorbereidingen voor een groot
scheepse tentoonstelling in Londen 

De eerste tentoonstelling door deze lichamen geor
ganiseerd werd in Januari van dit jaar gehouden en 
trok omstreeks 15 000 bezoekers De algemene opinie 
was, dat de Kroningsjaar Nationale Postzegel Tentoon
stelling — zoals deze werd genoemd — een van de 
meest succesrijke sinds jaren was Op de sluitingsdag 
moest de tentoonstelling tijdelijk gesloten worden we
gens de drukte, terwijl ettelijke honderden op toelating 
wachtten, iets wat m de geschiedenis van Britse post-
zegeltentoonstellingen nog nimmer was voorgekomen 

Zeer veel bezoekers spraken de hoop uit, dat deze 
tentoonstelling de eerste zou zijn van een serie jaai-
lijkse tentoonstellingen De besturen van beide ver
enigingen besloten, gezien de resultaten van de ten
toonstelling 1953, aan het verzoek van het publiek te 
voldoen en dienovereenkomstig Central Hall, West-
minster, opnieuw in een philatelistiseh Mekka te ver
anderen van 8 tot 16 Januari 1954 

Ten einde de tweede tentoonstelling aantiekkelijker 
te maken heeft de uitstallingscommissie haar plannen 
uitgebreid en worden Philatelisten die materiaal aan 
beoordeling van de Tentoonstellmgs Uitstallings Co
mité willen onderwerpen, uitgenodigd contact op te 
nemen met de secretaris Junior Philatelic Society, 44 45 
Fleet Street, London, E C 4 

DAG VAN DE POSTZEGEL IN DENEMARKEN 1953. 
Men schrijft ons vanuit Denemarken 
Zoals ieder jaar zal de Dag van de Postzegel in De-

nemaiken op de 2e Zondag van de maand November 
worden gevierd en valt dus ditmaal op de 8ste No
vember 

Een comité van de Deense Philatelisten Verenigin
gen geeft een feest-enveloppe uit en de Deense Pos
terijen zegden een bijzonder stempel toe Dit weid 
door het comité aan de Postzegelverzamelaarsvereni
ging in Helsingor toegewezen, welke deze dag en haar 
25-jarig bestaan met een tentoonstelling viert 

Helsingor ligt bij de smalste plaats van de Oeresont, 
de waterstraat die de Oostzee met de wereldzeeën ver
bindt Geheel op de uiterste punt van de landtong ligt 
het Slot Kronborg, dat eens met haar kanonnen de 
doorvaart beheerste en de zeevaaiders van alle naties 
tot afgifte van de Sonttol dwong Nog beroemder werd 
de Kronborg doordat de grote dichter Shakespaere de
ze tot schouwplaats van zijn drama Hamlet koos 

Zo 'Siert dan ook het beeld van de Kronborg met 
haar Renaissancegevels en torens en haai vestingwal
len de speciale briefomslag Gefrankeerd met de bij
zondere postzegel voor het 1000-jarig bestaan van het 
Koninkrijk met beeld van de Runensteen van Jellinge 
en met het bijzondere stempel wordt de enveloppe als 
drukwerk tegen inzending van 2 internationale ant
woordcoupons toegezonden, waartoe de aanvrage dient 
te geschieden aan Hans U Wolf f el, Gylfesvej 15 te Hel
singor, Denemarken 

De opbrengst komt ten goede aan het philatelistiseh 
werk in dit land. 
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INTERNATIONALE POSTZEGELTENTOON
STELLING IN STOCKHOLM 1955 — 
EEUWFEEST VAN DE ZWEEDSE POSTZEGEL. 

Zoals reeds uit bovenstaande titel blijkt, zal het 100-
jarig bestaan van de Zweedse postzegel worden her
dacht met het houden van een postzegeltentoonstelling, 
welke op 1 Juli 1955 (de dag van uitgifte van de eerste 
postzegel was 1 Juli 1855) haar poorten te Stockholm 
zal openen. Deze tentoonstelling zal in samenwerking 
tussen de Zweedse P.T.T. en de Zweedse Bond van 
Philatelisten worden gehouden, waartoe een fonds van 
300.000 Zw. Kr. ter beschikking staat. In een directo
rium zijn naast de Dir. Gen. der P.T.T. en enige andere 
Post-autoriteiten ook de Bondsvoorzitter, de Luite
nant-Kolonel Herman Schultz-Steinheil en enige ande
re vooraanstaande Philatelisten opgenomen. Het uit
voerend comité staat onder leiding van de heer Schulz-
Steinheil. Als hoofd-commissaris voor het buitenland 
is aangewezen de heer Imre Vajda, p/a Harry Wenn
bergs Frimärksaffär, Drottningsgatan 82, Stockholm C. 
Alle correspondentie betreffende de tentoonstelling is 
te richten aan de heer Sven Bäckström, Generalpost-
styrelsen, Stockholm 1. 

VRAGENBUS 

Onder medewerking van Jhr G. A. de Bosch Kemper, 
leider van de Bondsvragendienst, Bovenbrugstr. 1'", 
Arnhem. 

Op de antwoorden op twee vragen, gepubliceerd in 
het Augustus-nummer van het Maandblad, zijn reac
ties binnengekomen, die allereerst behandeld zullen 
worden-
FRANKRIJK (naar aanleiding van vraag nr 12). 

De heer Zwijnenburg corrigeert dit antwoord door 
er op te wijzen, dat bij deze zegels de druk der carnet-
velletjes van 10 stuks niet op miniatuurvelletjes ge
schiedde, doch dat de carnetvelletjes gesneden werden 
uit speciaal daarvoor gedrukte vellen van 60 stuks 
met tussenstroken. De met reclameteksten bedrukte 
aanhangsels, die zich bij de carnetvelletjes als velran-
den voordoen, zijn in deze grotere veldelen tussenstro
ken. 

GRIEKENLAND (naar aanleiding van vraag nr 14). 
De heren Bloys van Treslong, Prins en Brinkgreve 

vinden bevestiging van het vermoeden, dat de bedoel
de opdruk het Rodosto-maakwerk is, in de catalogus 
van Senf. 

En dan de nieuwe vragen, waarvan de eerste ook een 
waarschuwing tegen maakwerk oplevert: 
ZWITSERLAND. 

Vraag nr. 17: Ik heb in mijn be
zit vier Zwitserse zegels, zwarte 
druk op gekleurd papier, in 
onderstaande tekening. De waar
den zijn: 3 Centimes (geel) 5 Cen
times (groen), 10 Centimes (violet) 
en 20 Centimes (rood). Ik meen 
dat deze zegels hebben moeten 
dienen voor bijfrankering van 
gebruikte stukken naar het bui

tenland, maar kan ze in geen enkele catalogus vinden. 

Antwoord: Deze zegels zijn geen postzegels. Zij wer
den gedrukt in opdracht, voor rekening en ten behoe
ve van de Luzerner postzegelhandelaar Eugen Sekula, 
die ze plakte op poststukken die hij tegen contante 
frankering ter post bezorgde (zoals hier de zgn. „fran
kering bij abonnement"). Nr. 705d van de in 1930 in 
Zwitserland van kracht zijnde „Ausführungsbestim
mungen zur Postordnung von 1925" bepaalt evenwel: 
„Privatmarken mit der Bezeichnung „Franko", „Por
to", „Taxe" oder mit einer Zahl usw, sind unzulässig. 
Solche Marken dürfen überhaupt nicht auf Postsen
dungen geklebt werden". De plaatselijke postambtena-
ren hebben aanvankelijk de met deze particuliere zegels 
voorziene poststukken doorgelaten, totdat de hoofd
directie der Zwitserse PTT hiervan op de hoogte kwam 
en het gebruik, op grond van het vermelde uitvoerings
voorschrift, verbood. Het eerste gebruik van deze ze
gels geschiedde op 9 October 1930; de brief, waarbij de 
hoofddirectie het verdere gebruik verbood, was geda
teerd 24 October 1930. Het schijnt echter, dat de heer 
Sekula reeds vóór die datum mondeling een verbod 
bereikte, want hijzelf geeft als laatste gebruiksdatum 
20 October aan. 

De zegels van Eugen Sekula waren echter ook in de 
tijd van 9 tot 20 October geen frankeerzegels: de fran
kering bleef contant. Het stempel dat op de poststuk
ken werd geplaatst is het normale, thans nog in ge
bruik zijnde „P.P.-slempel" (P.P. betekent: Port Payé 
= betaald port). De stukken waren franco krachtens 
dit stempel en niet krachtens de zegels van Sekula. De 
afstempeling geschiedde ook niet ter vernietiging van 
de zegels, behoorde er niet eens op terecht te komen. 

De „Rechtsdienst der Generaldirektion der Post-, 
Telegraphen- und Telephonverwaltung" te Bern vat 
zijn oordeel aldus samen: „Die Klebzettel der Firma 
Sekula sind daher keine Wertzeichen, sondern ledig
lich wertlose Barfrankaturvermerke". 

Ons oordeel: maakwerk. 

GROOT BRITTANNIE). 

Vraag nr. 18: Ik be
zit het Engelse zegel 
Yvert nr. 212a (2p) 
met opdruk SEGB. 
Wat is de betekenis 
daarvan en is dit een 
officiële opdruk? 

Antwoord: De Britse zegels dienen niet alleen voor 
frankeerdoeleinden, maar kunnen tevens als fiscaal 
zegel gebruikt worden (waarvoor wij in Nederland af
zonderlijke zegels bezitten: bijv. de bekende quitantie-
zegels). Daarom ook het Inschrift „postage and reve
nue". De vernietiging van fiscale zegels geschiedt door 
de ondertekenaar van het te zegelen stuk. Hij behoeft 
dat niet te doen nadat het zegel op het stuk is gehecht, 
maar kan dat ook te voren doen. De opdruk die de 
vraagsteller bedoelt (linker afbeelding hierboven) is 
zulk een fiscale vernietiging bij voorbaat, tevens eigen
domsmerk. Het zegel is afkomstig van een quitantie 
(het quitantiezegelrecht bedraagt voor bedragen van 
£ 2,— en hoger 2 pence) voor geleverd gas. De letters 
betekenen South Eastern Gas Board, een semi-over-
heidslichaam dat de gasverzorging in het zuid-oosten 
van Engeland in handen heeft. Door deze opdruk heeft 
het zegel zijn hoedanigheid van postzegel verloren. 

Curiositeitshalve is naast het besproken zegel ook 
een zegel afgebeeld met een andere opdruk, namelijk 
van de North Thames Gas Board, maar met gelijk doel. 
Ook dit zegel is door die opdruk zuiver fiscaal gewor
den. 



276 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE OCTOBER 1953 

PRIJSRAADSEL 
1 . 
2 • 
3 . 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 

1 naam van een man op een Nederlands zegel. 
2 naam van een land in Europa. 
3 naam van een man op een Belgisch zegel. 
4 naam van een man op een Nederlands zegel. 
5 naam van een land in Europa. 
6 naam van een man op een Frans zegel. 
7 waar vele buitenlandse postkantoren waren 

gevestigd. 
8 naam van een man op een zegel der U.S.A. 
9 naam van een staat in Europa. 

10 naam van een land in Europa. 

D U I T S E KOLONIËN! ( M i c h e l - N o ' s ) x ^ ongebruikt 1 
1 China. 

•IIb ƒ 3 5 , -
•24 4,75 
•25 3,75 
•26 5,— 
•27II 39,— 
•34 4,50 
•36 3,— 
•471 5,50 

1 Marokko. 
•1910 35,— 

16IIa 15,— 
•30A 15,— 
»31 18,— 
•33 42,— 
•43 6,50 
•44 8.50 

' •51x 5,— 
54 2,25 
58a 32,— 

Levant. 
1 ƒ 4,50 
2 4,50 

•10 35,— 
•11 2,25 
•201 6,— 
•211 6,50 
•221 12,— 
•2011 10,— 
•231V 50,— 
•32 6,50 
•33 8,50 
•34 16,— 
•35 75,— 
•47 8,50 
•51 6,— 
•52 12,— 
D . N . Guinea. 
•4 1,80 
•5 5,— 

•6 ƒ 5,50 
6 7,50 
11 4,50 
12 4,50 
13 4,50 
14 6,— 
15 6,— 
16 16,50 
17 22,50 

•23 5,50 1 
D . Oost-Afrika. 

1 6,50 
2 6,— 
3 3 , -
4 1,50 
51 3 , -
6a 1,25 
6b 1,75 ! 
10 1,50 1 
29 10,— 1 

POSTZEGELHANDEL G KEISER & ZOON N.V. 1 
DEN HAAG . P A S S A G E 2 5 - 2 7 - GIRO 4 2 6 2 1 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Verzamelingen, Partijen, 

Massagoed, Kilowaar 
HOOGSTE PRIJS 

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

Uit de letters van bovenstaande namen kan men, 
door van ieder woord slechts 1 letter te nemen, het 
woord „Philatelie" vormen. 

De vraag is: welke zijn deze namen en in welke 
volgorde moeten zij daartoe staan? 

De namen zijn gebruikt zoals zij op de zegels voor
komen. 

Ieder puntje vervangt een letter. 
Oplossingen in te zenden vóór 1 December a.s. aan 

de Hoofdredacteur, Welgelegenlaan 71, Driebergen. 
Een 10-tal prijzen in postzegels wordt ter beschik

king gesteld voor de goede oplossing. 

Speciale aanbieding 

€. ROOTLIEB 
oudst gev, adres in Nederland Ao 1855 

Laan van Meerdervoort 373 A, 's-Gravenhage. 
Telefoon 392142, Postgiro 444540. 

Offreert: Nederl . Indië in prima ex. postfris en prima gest. 
de volgende Nrs. in compl. series: 
I. 167 t/m 170, 172/75. 176/79, 182/85, 217/20, 221/25, 226/27, 
228/29, 230/34, 235/38, 239/240, 241/45, 266/71, 293/97, 
298/303 (574/388 alleen gest. en luchtpost 1/10) Jap. 
bez. 1/4 ongebr. en gebr. Verkoopprijs 
totaal ongest. cat.waarde 1953 ƒ 55,65 ƒ 30,— 

., gest. „ „ „ 56,75 » 25,— 
gezamenlijk, ongest. en gest. voor slechts 

vijftig gulden, franco 
II . Verz. Nederland en Ov.geb. gebr. en ongebr. 1100 versch. 
(700 stuks Holland, 300 stuks Indië, 100 stuks Ned. Antillen, 
Suriname) voor slechts één honderd vijftig gulden. 
Verz. 750 versch. ex. voor zestig gulden. 
l i l . Offreert grote partij luchtbneven, poststukken, Holland 
en O.G. als ook der geh. wereld ± 10060 versch. 
Zend uw mancolijst. 
IV. Inkoop, Verkoop, Ruil . 

I N » O ï i r i i S I E (Bfed. I n d i ë ) (Prima gebruikt) 
ƒ 3,50 
„ 3,25 

0,05 

135/37 
172/75 
180 
182/85 
217/20 

., 1,10 
3,— 

221/25 
226/27 
230/34 
235/38 
239/40 

ƒ 1,50 
., 0,35 
„ 1,30 
., 0,55 

0,i 

241/45 
266/71 
347/48 
349/50 
372/73 

ƒ 1,35 
„ 1,30 
„ 0,20 
„ 0,25 
„ 0,35 

lOOÓ verschillende Europa per pakket ƒ 6,50, 
Betaling m. bestell, of onder remb. Orders beneden ƒ 5,— 
porti extra. T E K O O P GEVR. SERIES NEDERL. EN O . G., 
aanbiedingen m. prijs worden p .o . beantwoord. YVERT-CAT. 
1954. Frankrijk en Kol. ƒ 3 ,—, Europa zonder Fr. ƒ 11,—, 
Overzee zonder Fr. Kol. ƒ 14,30 plus port i . 
Nederl. Postzegelhandel A. M. N. T. d Broeke 
N . Z . Voorburgwal 316 - AMSTERDAM-C. - Postgiro 165298 

Laat U W MAANDBLADEN INBINDEN door 

C. J. BLANKENZEE 
v.h. Kemper & Co., Boekbinderij en Persvergulderij 
Elandsgracht I I, Amsterdam - Telefoon 3 3276 
Speciaal adres voor al Uw philatelistisch en ander bindwerk ! 

ZUMSTEIIV 1 9 5 4 
IS VERSCHEIDEN! 
E U R O P A - D E E L gebonden 
in geheel linnen hand. . ƒ 1 5 9 -

„Het weTJz" voor de goed georiënteerde verzamelaar ï 

1954 Kleine catalogus Zwitserland/Liechtenstein 
90 bladzijden druks , eveneens ,,geheel bij" ƒ 1,20 
Verkrijgbaar bij alle goed gesorteerde postzegelhandelaren 

alsmede bij de importeur voor Nederland; 
Sutherland's Boeken-Import - Postbus 430 - Den Haag 
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Speciale aanbieding 
Luchtpost en Cura^aOf Surinante 
Frankrijk 
nr . 321 Yvert 
nr . 14 Ltp. 
nr. 15 Ltp. 
nr . 27 Ltp. 
nr . 27 Ltp. 
nr . 29 Ltp , 

Oostenrijk 
nr . 1/3 Ltp. 
nr . 56 Ltp. 

Hongarije 
nr. 24/25 Ltp . 
nr . 26/34 Ltp. 
nr . 35/44 Ltp. 

Italië 
nr. 52/55 Ltp . 
nr. 91/95 Ltp . 
nr. 113/121 Ltp 
nr. 123/128 Ltp 

Liechtenstein 
nr. 1/6 Ltp. 
nr. 7/8 Ltp. 
nr. 15/16 Ltp. 

Rusland 
nr . 20/21 Ltp . 

ong 
nr . 20/21 Ltp . 

ong 

gftbr. 

^̂  
j . 

j j 

ongebr. 
j , 

ongebr. 
gebr. 

ongebr. 

" 
ongebr. 

„ 
„ 

• )> 
ongebr. 

^̂  " 

. t 12 

. t lO'/s 

ƒ 7,50 
„ 25,— 
,. 15,— 
„ 0,35 
„ 6,50 
„ 14,50 

„ 2,50 
„ 0,75 

,. 15,— 
„ 4 0 , -
„ 12,50 

■. 2,— 
„ 1,85 
„ 1,25 
,. 1,50 

„ 22,50 
,. 40,— 
,. 10,— 

., 5,75 

„ 5,50 

nr. 22/26 Ltp . ^ng. 
nr. 22/26 Ltp . onget. , 
nr. 26a lO'/ï/U gebr. 
nr. 27/30 ong. getand , 
nr . 27/30 „ onget. , 
nr . 31/32 „ 
nr. 33/37 „ 

, 7,50 
■ 19,— 
, 17,50 
, 25,— 
, 15,— 
, 12,50 
> 20,— 

nr. 38/40 ,. „ 15,— 
nr. 38/40 gebr. 
nr. 72/89 ong. , 

Spanje 
nr. 802/805 en Ltp. 

242/245 ongebr. , 

Curasao 

nr 200/205 ong. , 
nr. 206/208 „ 
nr. 209/210 „ , 
nr. 227 gebr. , 
nr. 231/235 ong. , 
n r . 235/240 „ , 

nr. 206/209 ong. , 
nr. 239 gebr. 
nr. 240 „ 
nr. 241 „ 
nr. 242 „ 
nr. 294 „ 

, 4,— 
, 8,50 

, 20,— 

. 4,— 

. 4,— 
, 1,15 
, 1,50 
, 0,50 
■ 3,— 
, 2,50 

, 1,80 
, 0,45 
, 0,70 
, 1,20 
, 5,50 
, 0,95 

Uw mancolijst naar 

Postzegelhandel Philadelphia 
J. M. GOSSE 

Kruisweg 43, Haarlem — Telefoon 15515 — 
Bank: Incassobank Haarlem 

Giro 135793 

H e e f t U a l a a n g e v r a a g d o n z e n i e u w e l ijst m e t g o e d 

k o p e N e d e r l . s e r i e s e n i n k o o p s l i j s t N e d e r l . b u n d e l w a a r ? 

Aanbieding betere zegels. 
Nederland. D 1619 3,— Malakka 1112° 7,50 

0,60 Java 512 ° 2, 
0,20 
2,— 

3 ° mooi 
6 » 
11 " 
1 2 ° 
12 ° paar 
2 9 ° 
45 ° 
45 z. gom 
48 ° 
48 vlekje 
98 ° B 
12931 ° 
13435 
13638 
20307 
24447 
356373 
R 7173 
R 7477 
1 d. strip 
R 7881 
R 8689 strip 
R 9497 
R 98101° 
Lp. 13 
Lp. 6 8 
P 3143° 
P 29a 
Brandkast 
17° 
D 915 ° 

16,— 
12,— 
9,— 

17,50 
50,— 
12,— 
12,— 
18,— 
28,50 
45,— 

3,— 
25,— 

3,75 
9,50 
2,50 
4,— 
6,50 
6,50 
5,50 

11,50 
1,75 
4,75 
3,— 
1,85 
4,50 

11,— 
16,— 
2,25 

80,— 
4,75 

D 1619 
D 2024 ° 
D 2525° 
D 2734 ° 
Ned.Indië. 
61 ° 
5 ° 
2 4 ° 
2 1115 
265 ° 
264 
272 
277 
284 C 
274286 C 
289 2. gom 
289° 
29092 
30408 
31721 
32232 
34546 o 
34546 
36061 ' 
38488 
38488 ° 
Lp. 15 
Lp. 13 " 
322a 
323a 
P 4148 
P 5365 

5,— 
12,— 
3,75 
5,— 
2,50 
5,— 
0,30 

12,— 
4,50 

32,50 
70,— 
40,— 

3,90 
0,30 
0,20 
6,— 

15,50 
21,— 
10,75 
12,50 

3,— 
5,50 
4,75 
2,50 
2,50 
2,75 
2,25 

Rep. Indonesia. 
325 27,50 
2628 0,60 
2933 0,70 
3442 0,60 
4348 16,50 
4953 1,10 
5459 1,50 
Watersnood 0,25 
9 stuks Sukarno 
nieuw 50,— 

Curasao. 
14152 
Lp. 17 » 

4552 
5368 
5368 " 
87 

Lp. 
Lp. 
Lp. 
Lp. 
Lp. 
P 3443 

Suriname. 
22 V 
22 av 
27 
30 
59a Keerdr. 
2 4 3 ° 
Lp. 2426 

15,50 
7,50 
9,25 

11,50 
14,— 
33,— 
55,— 

6,75 

1,25 
6,50 
1,75 

15,— 
11,50 
12,— 
22,— 

Met ° is gebruikt. Levering rembours of giro. Bij ƒ 10,— een 
Indonesia no. 45° cadeau. Boven ƒ 10,— franco. Al on2e vorige 
advertenties blijven geldig Levering vrijblijvend op voorraad. 

Postzegelhandel „MADJOE'' 
Hoogstraat 182 a - A. A. M. DE GRAAFF - Schiedam 

Telef 68407 - Giro 428605 

Z e e r 
No. 
431/34 
434 
435/38 
437 
438 
455 
457 
462/66 
465 
466 
478 
499/502 
503/08 
509/10 
547/56 
582/90 
607 
612 
613 
635 
638 
639 
654/62 
670 
671 
675/83 
703 
704 
730/33 
763/68 
Lp. 35 
P. 35 

NU OF NOOIT!! 
g o e d k o p e a a n b i e d i n g 

gebr. ƒ 4,50 
■> 3,75 
„ 8,50 
,. 3,— 
» 5,— 

ong. „ 0,85 
„ 0,85 

gebr. „ 7,75 
ong. „ 2,50 

„ 5,— 
gebr. „ 13,50 
ong. „ 1,80 

„ 0,90 
, .. 0,75 

„ 4,50 
,. 1,50 
>, 0,60 
,. 6,— 
,. 0,80 

. » 0,60 
, „ 1,25 
. » 3,50 

2 
„ 2,80 
■■ 1,20 
. , 1,50 
, . 0,70 
» 0,80 
» 0,90 
„ 0,60 
„ 4,— 

gebr. „ 2,— 

ZEND ONS EENS U W 

Eind O 

& 

Orders v.a. 

tober verschijnt de 
O.G. Prijs ƒ 2,50 

Bestell 

Lp. 37 
» 40 
,. 40 
„ 40/42 ZZI 
» 52 
„ 53 

Souv. 1/3 
„ 2 

Bizone: 
69/70 
69/70 
71/73 
76/78 

Berlijn: 
51/53 
53 

Sovj. zone: 
52/56 
61/62 

Bondsrep.: 
1/2 
1/2 
3/6 
3/6 

Democr . Rep . 
1/2 
9a 
25/26 
41/44 
55/58 
63/66 
91/105 

MANCOLIJST 
ƒ 10,— franco 

D u i t s l 
ong. ƒ 

gebr. „ 
ong. „ 

,, »» „ », 
„ „ 
, f 1 , 

„ », 
gebr. „ 
ong. „ 
gebr. ,, 

ong. „ 
», »> 

gebr. „ 

ong. „ 
gebr. „ 
ong. „ 
gebr. „ 

ong. „ 
gebr. „ 
ong. „ 
gebr. „ 

» , ) *> » .. 

a n d 
3,75 

25,— 
20,— 
77,50 
2,25 
3,75 

40,— 
9,— 

0,75 
0,75 
1,25 
1,60 

8,— 
2,— 

1,35 
0,20 

0,85 
0,35 
1,75 
1,60 

0,35 
1,25 
0,40 
1,— 
0,60 
0,35 
0,80 

DUITSLAND! 1 

SPECIAAL Catalogus 1954 
plus por to voor 

nü reeds! 

i Reeds verschenen Catalogi 1954: 
Y V E R T deel I Frankr . 

en Kol. ƒ 3 
deel II Europa „ 11 

MICHEL; 

— — BOREK: 
deel III Overzee „ 14,30 Bii 

ZUMSTEIN: Europa „ 15 

toezending. 
N E D . 

Europa ƒ 17,— 1 
Duitsland „ 
Duitsland „ 
toezenden 

— P O R T O EXTRA 

4,50 
3,25 

Postzegelhandel A. JAASMA 
Kapelst r. 31 • BUSSUM - Tel. 5835 ■ Giro 480272 

ALLES POSTFRIS ZONDER PLAKKER 
Nederland. 
I .T.E.P. Utrecht ƒ 1,80 
de gewone „ 0,60 
Riebeeck serie „ 0,85 
Zomer 1951 „ 1,45 
Kerken 1950 „ 1,50 
Kind 1951 „ 0,80 

Indië. 
Moehammadijah serie,, 3,50 
1945-'46 Bevr. Indië „ 1,40 
1947 opdr . t /m 80 Rs „ 1,40 
Opdruk R.I.S. t /m 

1 rupiah „ 3,50 
Curasao 

eilandenserie „ 0,90 
Kon. fam. „ 0,80 
Niwin „ 0,85 
Jub. 1948 „ 0,60 

Inhuldiging „ 0,60 
Voor het kind 1948 „ 3,75 
Spelend Kind 1951 „ 3,00 
Zeemans welfare „ 2,50 
Vliegpost 1942 10 Rs 

t/m 10 Gld. „ 45,— 
Curafao Juliana 

Rode Kruis vliegp. „ 10,— 
Cur . Helpt serie 

16 zegels ., 13,50 
Suriname opdrukken 

4 zegels 1945 „ 1,— 
Kon. fam. „ 1,65 
Har t z 1948 „ 8,75 
1950 Kankerbestr. „ 4,50 
yiiegp. 1946 

Rode Kruis „ 1,20 
Lepra serie „ 3,25 
1949 K.L.M. „ 1,— 

Alleen bij vooruitbetal ing. Giro 312696 
Wij zoeken Europa of Ned. verzamelingen te k o o p . 

J A C . E N G E L K A M P 
S p u i s t r a a t 301, A M S T E R D A M , T e l . 30998 
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DEZE en vele 
andere zegels in de 

350e VEILING 
in Parkhotel, den Haag 

26 OCTOBER 
1 uur: 

NEDERL. & O.G. 
Amerika-Zwitserland 

7.15 uur: Prachtige 
Landenverzamelingen! 

30 OCTOBER 
7.15 uur en 

31 OCTOBER 
1.30 en 7.15 uur: 

Engeland & Koloniën 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN 

NOORDEINDE 37 
D E N H A A G 
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Indonesië. 
No . 80 J a v a 2'/! Gld. 

„ 97 B. Be2. 1 Gld. 
„ 98 „ 2'/! Gld. 
„ 98 „ 2 ' / . Gld. 

Nederl . Antillen. 
N o . 9 • 50 et. 

„ 10 60 et. 
„ 11* VU Gld. 
„ 11 l '/j Gld. 
„ 12 2Vä Gld. of » 
„ 134 30 et. 
„ 135 50 et. 
„ 136 Vh Gld. 
„ 137 2'h Gld. 
„ 142-145 
„ 149 30 et. 
„ 150 50 et. 
„ 151 IVs Gld. 
„ 152 2'/! Gld. 
„ 168-177 
„ 178" 1 Gld. 50 
„ 178 

Suriname. 
No . 65 Vï et of * 

„ 66 Vh et. of * 
„ 67 5 et. of » 
„ 6 8 ' 12V« et. 

ƒ 8 , -
„ 1,20 
„ 11,50 
„ 15,— 

,. 0,40 
„ 2,— 
„ 32,50 
„ 29,— 
., 8,75 
.. 0,30 
„ 0,25 
„ 2,50 
„ 2,50 
>, 1.25 
„ 0,25 
., 0,20 
„ 0,75 
„ 1,15 
„ 3,75 
„ 3,— 
.. 0,75 

ƒ 0,15 
„ 0,30 
., 1,20 
.. 2,75 

Verkrijgbaar in typen en 
kleuren gebr. en ongebr. 

No 150 12'/! et. 
176 1 Gld. 
177 2V. Gld. 
178 2'U Gld. 
274-275» 
27(,-nT 
280-283» 

0,60 
1,90 
4,— 
4,— 
0,65 
0,75 
4,50 

Luchtpost 
31" 27V2 et. „ 1,25 
op brief ,, 1,25 

betekent ongebruikt. 

PORTUGAL. 
Ter viering van het 
100-jarig jubileum van 
de Ie Uitgifte 1853-1953 
is voor deze gelegenheid 
een prachtvolle tentoon-
steilingsserie verschenen 
in 8 waarden van 50 
Centavos—20 Escudos. 
(nominaal Esc. 38,20) 
verkrijgbaar postfr. a 
ƒ 6,75. 

Kasse bij order. Franco aanget. bij orders boven ƒ 10,—. Ver
schenen Yvert en Tellier 1954, 3 delen, compleet ƒ 28,30 
■¥ por to 60 ct.; deel I Frankrijk en Kol. ƒ 3 ,—, porto 25 c t . ; 
deel II Europa zonder Frankr . ƒ 11 ,—, por to 35 ct.; deel IIÏ 
Overzee zonder Fr. Kol. ƒ 14,30, por to 45 et. 

Hendrik v. d. Loo's Postze^elhandel 
Herengracht Sa - Den Haag - Tel. 112944 - Giro 24392 
Bankr. R. Mees & Zoonen. Nederl. Handel Mij, Herengracht. 
Voorheen Rot terdam: Nieuwstraat 26 en Noord-Blaak 93. 

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.-koloniën. 

Postzegelhandef H. V A N L I E S H O U T 
Hurksestraat 26 - HELMOND - Giro 325951 

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

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

P E U T E R S POSTZEGEIiHAJVDEl. 
Van Welderenstraat 27 - Nqmegen - 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 wtj U gaarne gratis advies. 

A A N B I E D I N G D U I T S L A N D , 
63 

251b 
363/64 
368/70 
392 
393 
394/7 
396 
397 
419 

riNE 

6,50 
1 , -
2,— 
2,— 
3,— 
7,50 
5,50 
1,25 
3,25 
3,— 

421/25 
424 
433 
435/38 
437 
450 
465 
467/69 
582/90 
612 

8,50 
2,50 
1,25 
8,50 
3,— 
2,— 
2,— 
2,— 
1,50 
6,50 

Ook zijn 
ook 

616/24 
637 
639 
671 
704 
VI. 
VI. 
VI. 
VI. 
VI. 
Souv. 
Souv. 

gebruikt 
ƒ 2.-

24 
27/34 
40 
40/42 
52/53 

1 
2 

2,50 
3,75 
1,25 
1,— 
3,75 
8,50 

24,— 
80,— 

1,75 
17,50 

5,-
vele nummers ongebruikt leverbaar, 

van de Oost- en West-zone. Alle 
catalogi leverbaar, ook speciaal van Duitsland. 

POSTZEOEIiHAIV » E L, 

I T ine de B u h r 
AM STERDAM N.Z. Voorburgwal 347 

Tel. 33324, na 6 uur 38340. 
AMSTERDAM 
- Giro 566731 

Inkoop tegen hoge prysen r 

^Particulier 
die voor zijn „Nederland"-verzame-
ling g-een opvolger heeft en die het 
zou betreuren indien deze stuks-
gewflze zou worden geveild, wenst tot 
verkoop over te gaan aan particulier, 
die belangstelling heeft voor het ge
heel. Verzameling in vier banden met 
een uitgebreider opzet, dan op basis 
„Handelaren-Catalogus" (o.a. port-
zegels 1894-1910 in drie drukken), 
echter zonVJer „v"-nummers en zon
der nos.: SIE; 7 ID; 9IIBx; lOIIBx; 
11 IIC; 11 HD; 11 IIDx; 12 IIDx; 
15 Af; 19 A; 172 Ba; 179 Aa; 181 f; 
404 f. Port: If; 2 Af; 2 Bf; 5 BIV; 
4 Cl; 4C1V; 5C1V; 3 fa t/m 12 fk; 
20fa, b, c; 27 fa t/m 28 fc; 29 af a; 
29 fb; 29afb; 29afc; 29afd; 30 f; 
49 bf. Dienst: I f t/m 8 f. Van onge
veer 1900 af is de verzameling-, op 
enkele stuks na, ongebruikt. Catalo
guswaarde ƒ 8.000,— k f 9.000,—. 
Tegen niet overmatige prijs; desge
wenst tegen taxatie. 

Bemiddeling verleent • ! • I S j E i J L i S i K 

Vaartweg no. 2S - H I L V E R S U M 
Telefoon K 2950-8428 

A. Kilo's Nederland . 
B. Massa waar; vooral ook de goedkoopste 1 

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

. M. J. A. VAN DER HAAGEN . 
I Van Lennepweg 67 — Den Haag — Tel. 550454 1 
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* * I WIJ BIEDEN AAN: | * * 

Suriname Jubileum 1923, postfris zonder plakker, cpl. ƒ 65,— 
idem, compleet in blokken van 4 series , 260,— 
Suriname, 1900, 50 rent op 1 Gld. ongebruikt ,, 9,— 
idem in blok van 4 zegels ,, 36,— 
Belgische Congo 1836, 5 Fr. N o 5 gebruikt , mooi! . . ,, 140,— 
idem, 1887, 5 Fr. N o . 11 gebruikt, mooi ' , 140,— 
idem, 1887, 10 Fr. N o . 13 ongebruikt „ 100,— 
Engeland N o . 1 gebruikt , alle prima naar gelang randen 

van ƒ 7,50 tot „ 17,50 
Engeland N o . 2 „ 25,— 
Engeland No . 1 op brief j 12,50, ƒ 15,— en „ 25,— 
Liechtenstein 1928, Jubileum N o 82—89 ongebruikt . . ,, 50,— 
idem 1935, 5 Fr. violet ongebruikt No^ 128 „ 55,— 
Zweden 1917, 10 o. + 90 o. op 1 Kroon, mooi, ge

bruikt N o . 96 „ 20,— 
Zweden, 1924 Jubileum U.P.U. ongebruikt N o . 163a-177 „ 85,— 
idem, 1924 N o . 178—192 ongebruikt „ 85,— 
idem, 1924 1 Kr , 2 Kr. , 5 Kr. mooi gestempeld 

N o . 190—192 „ 45,— 
Oostenrijk, Veldpost 1915 ongebruikt N o . 1—21 „ 75,— 
Portugal 1895, St. Anthonius , compl. gebruikt No . 

109-123 ,, 100,— 
Kiautschou 1900, 2 Mark gestempeld No . 11 , 18,50 
idem 1900, 3 Mark gestempeld No . 12 „ 37,50 
België Rode Kruis 1918 compleet, mooi gebruikt No . 

150—163 „ 135,— 
Bosnië 1912, 10 Kr . ongebruikt N o . 84 „ 42,50 
idem gebruikt ,, 30,— 
Danzig 1924, N o . 191—194 ongebruikt „ 42,50 
idem Timbre Souvenirs, N o . 1—11 ongebruikt ,, 52,50 
Duitsland 5 MK Reichspost, gebruikt N o . 64 „ 40,— 
idem. Polar Fahrt , mooi gebruikt N o 40—42 ,, 80,— 
idem, Nothilfe Blok, ongebruikt N o 2 , 45,— 

M. KUPFERMAN 
czMmóterdamócke Poótzegelkanclel 
N.Z. Voorburgwal 314, Amsterdam-C. Tel. 33473 

DAVO-ALBUMS 
Geheel linnen band met landwapens in originele kleuren, 
zeer royaal opgezet. 

Nederland & Ov. Geb. Delen . . schrocfband ƒ 22,50 
klemband ,, 25,— 

Fianknjk 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 

Bi] iedere handelaar verkrijgbaar I 

UITGEVERIJ DAVO 
N I E U W S T R A A T 78, DEVENTER 

AANBIEDING NOORWEGEN 
25 veisch. Noorwegen 
50 
75 
100 
200 
225 
250 
275 „ 
300 
325 
350 

Kilo's Noorwegen. 
Wij ontvingen een kleine partij Prachtige Kilo's van 
Noorwegen, waarin vele werkelijk goede zegels 
Missiekilo's Noorwegen met vele herdenkingszegels, 
franco 
Postverzegelde Kilo's Noorwegen met vele hoge waar
den, franco ' 

Blanco Albums. 
LADO Blanco album nr. 1-48, inhoud 64 bladen pr ima 
houtvri j papier met grijze netonderdruk, bladformaat 
23 X 28,5 cm (por to 30 et extra) 

Lado Blanco album nr . 50, inhoud 50 bladen prima 
dik houtvrij papier met grijze netonderdruk, schroef
band met linnen rug, bladformaat 28 X 30 cm. 
' n Pracht album 
Als boven met 75 bladen 

Idem met 100 bladen 

Idem met 125 bladen 

Losse bladen voor bovenstaande albums per 25 stuks 

Volledige lijst van landensamenstellingen zenden wij' gr 

0,35 
0,75 
1,25 
1,85 
8,75 

12,25 
16,80 
22,40 
30,10 
40,60 
55,30 

15,40 

26,60 

ƒ 1,95 

6,80 
8,55 

10,30 

11,95 

2,— 

toe. 

THEO I. AM 
Spuiweg 39, Dordrecht — Giro 306605, of Incasso Bank 

Telefoon K 1850—6900 

l p o s t -
\ z e g e l s 

Te koop gevraagd: 
V e r z a m e l i n g e n 
Par t i j en 
Be t e r e losse 

SPECIAAL INTERESSE V O O R 
OUDE ZEGELS VAN DE 

GEHELE WERELD. 

AANBIEDING. 
NEDERLAND 

1872 Koning 71/2 c. 
22'/2 c. 
1 Gld 

„ 2'/! Gld 
1891 Koningin h .h . 

1 Gld violet 
Indié. 

1891 Koningin UVsc 
1908 B.Bez. 1, 2'/ï G 
1913 10 C.-2V2 Gld. 
1934 1 C.-2V2 Gld. 
1928 Lp. 6-10 

(o) ƒ 
(o) „ 
(o) „ 
(o) „ 

(o) „ 

(x) „ 
(x) 
(x) 
(X) 
(x) 

1,35 
3,90 
3,— 

14,50 

5,90 

3,90 
19,50 
26,— 
27,50 
9,50 

ALBUMS. 
Nederland en O.G. 

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

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

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

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

Zendt mij Uw Mancolijst 
Nederland en O.G. 

HAGA's 

(x) *= ongebr (o) = gebr. 

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

KILOWAAR 
tegen de 
TE KOOP 

1 P H I L I P S 

hoogste pri js 
GEVRAAGD 

AMSTERDAM-C. - Vijzelstraat 66 - Tel 37911 



Donderdag 2 2 OCTOBER 1953 

203e postzegelveiling 
omvat tende een prach t ige spec iaa l -verzamel ing 

NEDERLAND en Ov. Geb. 

waarbij een zeer mooie afdeling brieven zonder zegels 
van Indië alstnede proeven! 

• 
Veilingcatalogi op aanvraag verkrijgbaar 

Ook U kunt profiteren van onze honderden koopkrachtige binnen- en 
buitenlandse relaties. U krijgt door bij ons te laten^veilen de Inter
nationale marktwaarde voor Uw verzameling!! 
Veilen met succes? RIETDIJK N.V. HET ADRESI (sinds 1919) 

T E K O O P G E V R A A G D gebruikte en ongebruikte b lokken van 4 van Neder
land en O.G. (zie onze advertentie in het vorige Maandblad) en bovendien de 
volgende losse zegels: Neder land 7 I .D. , 10 II.B., *18A, ISA, 19A, 24C, 25L, 
*45C, *46B, *119B, 119B. N e d . Indië * 6 G b , *10f, *13B, *15B, *3C-*9C, 
*4G-*16G, *13H, *15H, *58A, *59B, *145A, *145Aa, *160C. Cura j ao l A x , 
2AX, *3B, *7B, *9B, * 3 D , *4D, *5D, *9D, 9D, SOA, *81A, 81A, 79B, 
*94A, *135A. Suriname 3A, 4A, lOaA, 3Ax-5AX, lOaAx, *6B, »lOaB, *10aC, 
* I 3 C , *13D, 130 , *21D, *38A, *37A, 37a, 115f, 116fa, 117fb. 
ALLEEN PRIMA K W A L I T E I T . 

J. K. RIETDIJK N.V. - DEIV HAAG 

Aanbieding Nederland en Ov. Geb. 

Neder land 5 Gld . no . *48 ƒ 82,50 
„ 1 Gld. no . *49 17,— 

2' / ! Gld. no . *78 , 10,— 
5 Gld . n o . *79 30,— 
10 Gld. no . * 80 „ 79,— 
2V! Gld. no. *99 14,— 
5 Gld. no . *100 17,50 

Ned . Indië aVz Gld. no . 16 6,50 
Vj/2 et . no . 38f , 150,— 
2'/i Gld . no . 61 6,75 
2 ' / ! Gld. no. 80 8,— 

„ 2V2 Gld. no . *134C 10,— 
60 e t . no. *261 10,50 

„ 80 et . no . *262 , 17,50 
1 Gld. no . *263 14,— 
5 Gld. no . *287 „ 80,— 
25 Gld . no. 289 49,— 

„ 80 ct . no. *330a 6,— 
Curasao 2Vj Gld. no . *12B 11,50 

6 c t . no. *89A „ 5,25 
I V J Gld. no . 136A 22,50 
2V2 Gld. MO. 137A 6,50 

„ L u c h t p . 50 c. n o . *1 10,— 
1 G. no . *2 10,— 
1 G. no . 2 11,50 

Suriname 2VJ C. no. *21Ca 25,— 
10/30 c. no. 30 15,— 

„ 50/1 G. no. *39 10,— 
1 Gld. no . *56 „ 22,50 

„ 2 ' / ! Gld. no . *57 25,— 
„ Luch tp . 10 Gld. no. 19 . . „ 45,— 

C U R A S A O L U C H T P O S T 1947 
serie 6 cent t /m 25 Gulden 
(in Curafao uitverkocht) 

g ^ ~ voor nominaal f 145,001 "^^ 

LANGE POTEN I5A 
Telefoon 11.70.20 - Giro 420.875 

Schaarlse 
POSTZEGELHAXDEL 
Telefoon K 2209-365 - Giro 348933 

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

Te koop gevraagd 1 
Verzamelingen, partijen massawaar 
KILOWAAR in grote kwantums. en 

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 
Sumatrastraat 247 — A M S T E R D A M — Tel . 55790 

RU 
Zend 

L Z W E D E N ! 
mij 300-

Ik geef zelfde 
Ook 
zegels 

nteresse 
in ruil. 

-1000 zegels Nedei 
aantal en waarde 

voor ,,First Day C 

Zweedse pakketten: 400 diversen. 

C . JOH. 
450 

ANDERSIN, P. 0 

land. Gebruikt of 
in Zweedse of Ijs! 
overs' 

waarde 
„ 

. Box 

, waarvoor 

8, GröndaU 

ongebruikt. 
andse zegels. 
ook Zweedse 

. . . ƒ 2 1 , -
. . „ 31,— 
Sweden. 

VERLOTING POSTZEGELVERZAMELING 
ten bate v/h Waalse Weeshuis te 's-Gravenhagc. 
Ie Prijs: Europa zonder Neder land ± 2740 zegels. 
2e Prijs: Overige Landen ± 1180 zegels. 
3e Prijs: Nederland met Overz . Gebiedsdelen ± 400 zegels. 

De t rekking zal plaats vinden vóór 1 November 1953 op het 
Waalse Weeshuis ten overstaan van Notar i s D r J. R. H . 
Buining. Prijs per lot ƒ 0,50. De loten zijn te verkrijgen bij 
het Secretariaat Benoordenhout 198, alsmede Luiksestraat 5a. 

miiiimiiiinmiiiiiiiiiiiiiHiiiiimimimiiimiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiniiiiimiiiitiiiiiiitiiiiiiitiiiniiiiiiiiiii^ 

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

T E K O O P G E V R A A G D : Buiten
land: Bundelwaar, k i lowaar , sa
menstellingen, partijen enz. Aanb . 
met prijs: Postzegelhandel A. de 
Man. Gen. v . d. Heydens t r , 20, 
Dordrech t . 

T e koop gevraagd van U.S .A. : 
voor lopers , stadspost, he rd rukken , 
falsificaten, klassieke zegels, ge
wone uitgaven, massawaar, pos t 
s tukken, enz. enz. J. Velleman, 
Nieuwstraat 5, Hengelo (O.)-

T e koop gevraagd: B U N D E L 
W A A R en MASSA W A A R . Brieven 
onder N o . P 052, uï tg. Planeta . 

R U I L C O R R . gezocht met_ H o l l . 
door G. N é m e t h , G. Drapsina 39, 
Kikinda, Joegoslavië. Taa l Dui ts . 

K O O P STEEDS Ned . Zegels der 
emissie 1852, ook op brief. Z ich t -
zendingen met prijs aan G. van 
Lijf, Oever wal 2, Maastr icht . 

R U I L E N . Zendt mij 100—400 
versch. zegels gehele wereld, beter 
ioort , en u ontvangt zelfde hoe
veelheid geheel andere r e tour . 
N . Warmerdam, Lagedijk 2, 
Haarl .h 'ede, Post Spaarndam. 

Te koop voor meestbiedende 30 
J A A R G A N G E N Ned. Maandblad, 
als nieuw. Brieven onder no . 
P 053, Uitgeverij Planeta . 

Wish t o exchange stamps after 
manco Hst Iceland or Finland 
cont ra Hol land and Colonies. 
H . E. Jensen, N y Körvej 13, Aal
borg, D a n m a r k . 

Verzamelaar wil zijn collectie van 
E U R O P A E N O V E R Z E E van de 
hand doen. Manco 's ä V» cent 
p . franc. E. J. Goossens, U t r ech t 
seweg 57, H i lve r sum. 

P R A C H T C O L L E C T I E van ca. 
50 verschillende plaatjes- en ge-
legenh.zegels w .o . I tal ië , TRIESTE, 
Finland, Br. Kol. e tc . e t c , p lm, 
Frs. 1000,— Yver t '54, fr. toe
gezonden na ontvangst v, ƒ 1,85. 
E. F. H , Bruens, Dordtsche Str . -
weg 655, R o t t e r d a m . Postrek. N o . 
368980. 

200 vers. ƒ 0,85, 500 vers. ƒ 2,30, 
1000 vers. ƒ 5,30 postz . Wereld, 
500 vers. Europa ƒ 3 ,—, 1000 
ƒ 7,50 u i t mijn doubl , franco. 
D. V. Ommen , Epe, PopuHeren-
laan, Postgiro 132330. 

Suche Wel t tausch , wünsche beson
ders Neuhei ten. Gebe Deutsch
land, Danzig , Saargebiet, Memel, 
französische Besetzung. Basis Mi
chel, Yver t , Zumstein. Wilh. 
Haussmann, Reu t l ingen /Wür t t em
berg, Frauenstr . 45. 

Van par t icul ier aan particulier 
P R A C H T V E R Z A M E L I N G Dui ts
land, Dantz ig , Memel, Saargebïed 
enz. te koop aangeboden. Nage
noeg compleet , ƒ 2000,—. Brie
ven onder nummer P . 051, U i t 
geverij P laneta . 

miiMmmiirnnifiiiiiimMiiiJiiiJiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiLiiiiiiiiiiuiMimiiiiiiiiiiMiiiiiih 



DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING 

HOOFDKANTOOR: ROKIN 58, AMSTERDAM (C) , - Telefoon 30261 

REGELMATIG GROTE OPENBARE VEILINGEN 
INZENDING DAGELIJKS 

OOK ONZE ZEER BELANGRIJKE 
NOVEMBER-VEILIXG 
omva t op a l le r le i gebied veel waardevo l mater iaa l , o.a. vele 
zeldzaamheden, een u i tgebre ide afdel ing Franse Koloniën 
post f r is , en vele verzamelingen, RESTANTEN etc. 

I N Z E N D T E R M I J N : Voor deze veiling sluit de inzendtermijn 
20 October a.s. 

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. 

BUITENGEWOON 
BELANGRIJK! 

is de collectie boekjes van 

NED. & O.G.. EUROPA en 
O V E R Z E E L A N D E N . 
waarmede wij het nieuwe seizoen 
starten. 

Zowel GEVORDERDEN als BEGINNERS zullen 
aan onze SCHITTERENDE colleciie zegels hun 
hart kunnen ophalen. 

Vraagt P.O. aan en U ontvangt 
een PRACHTCOLLECTIE. 
OOK VOOR VERENIGINGEN. 

- ^ 
TE KOOP GEVRAAGD RODE KRUIS 
EN ALLE WELDADIGHEIDSZEGELS, 
Z O W E L LOS ALS PER SERIE 

P O S T Z E G E L H A N D E L 

H. H. OVERDUIN 
Rozenhagenplein 12 - Haarlem - Tel. K2S00-I 1445 

Alvorens massagoed van Nederland en 
Koloniën en kilowaar van Nederland te 
verkopen, raadpleegt U mö, ik ben altijd 
koper tegen de allerhoogste prijzen. Ook 
series Nederland en Koloniën gezocht in 
grote kwantums, b.v. alle Kind-series, Zee
helden, Volksdienst enz. 
S.v.p. geen aanbiedingen van partyen met 
een handelswaarde van minder dan ƒ 25,00. 
Ik geef geen inkoopslijsten uit, maar Uw 
aanbiedingen worden omgaand behandeld. 

. Ook massagoed van buitenland, zelfs de 
goedkoopste soorten tot de allergrootste 
hoeveelheden welkom. 

A. J. »E "WIT 
Albrecbi nttrerstr. 4, AmRtrrdani-Z. - Tel«-!. ÏI3489 


