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„DE PHILATELIST" 

Jan 1954 - No. 1 (353) 
Verschijnt de vijftiende van iedere maand 

Met vereende krachten 

Met het eerste nummer in het nieuwe jaar verschijnt ons Maandblad in een groter formaat 
en met een nieuw omslag. 

Hiermede hebben wij het eerste gedeelte van onze taak vervuld. Op zichzelf heeft het 
niet zo veel te betekenen; aan dat royale formaat en het nieuwe omslag went men spoedig, 
maar het ligt allerminst in onze bedoehng het daar nu maar bij te laten. Het belangrijkste 
gedeelte van onze taak is nog niet voltooid, nog lang niet. 

Voor ons is het belangrijkste gedeelte de inhoud. Wij beschouwen het als onze plicht de 
inhoud van ons Maandblad, redactioneel en philatelistisch, op te voeren tot een zo hoog 
mogelijk peil. 

Wij zijn daar reeds geruime tijd mede bezig en weten dan ook reeds resultaten bereikt 
te hebben, doch wij hebben nimmer de illusie gekoesterd deze taak alléén en zonder andere 
hulp te kunnen voltooien. En deze andere hulp verwachten wij nu van ui 

Wij spreken zo graag van ,,ons" maandblad, dat wil zeggen, dat het Maandblad dus ook 
van u is. En daar het hier om uw eigendom gaat, zult u niet langer aan de kant kunnen blijven 
staan, nu wij uw hulp nodig hebben. 

Ons Maandblad heeft o.a. rubrieken voor beginners, voor gevorderden en voor meer 
gevorderden. Er is geen philatelistisch onderwerp of het past wel in één van deze rubrieken en 
nu wij met het nieuwe, royale formaat meer plaatsruimte hebben gekregen, is een van de 
voornaamste bezwaren uit het verleden — gebrek aan plaatsruimte — opgeheven. 

,,Met vereende krachten" schreven wij hierboven, dat betekent dus, dat wij er ge
zamenlijk aan zullen werken. Wij verwachten nu van alle philatehsten — ook van u — bij
dragen voor één van onze rubrieken in het Maandblad. 

Op deze wijze zullen wij onze taak kunnen volbrengen: 
„De inhoud van het blad op het peil dat wij allen-graag willen." 

Met Uw hulp hopen wij aan het einde van deze jaargang te kunnen zeggen: 
1954 was een goed jaar voor ons Maandblad. 

Laten wij dit elkaar toewensen aan het begin van het nieuwe jaar. 

Dag. Bestuur Raad van Beheer 
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(Slot). 

HET EEUWFEEST 
DER 

KAAPSE 
DRIEHOEKJES 

door N. 

Ons vorige artikel sloten wij af op een punt waar de 
geschiedenis dezer zegels door een bijzondere gebeurtenis 
wordt onderbroken. In Januari 1861 ontdekten nl. de Poste
rijen van de Kaap dat zij dicht voor een tekort aan postzegels 
van 1 penny en 4 pence stonden. Een aanvulling welke reeds 
een jaar tevoren was besteld scheen niet beschikbaar te zijn. 
Wel was deze zendmg reeds in Juni 1860 in de Tafelbaai aan
gekomen en was zij opgeslagen in het Queen's Warehouse, 
dat aan de kade was gelegen, maar de connossementen sche
nen in het ongerede te zijn geraakt en bleef dientengevolge 
de zending m opslag liggen. Teneinde nu in het dreigeflde 
tekort ten spoedigste te voorzien, werd aan de firma Saul 
Solomon en Co te Kaapstad opdracht gegeven om 100.000 
stuks van ieder der twee genoemde zegels te vervaardigen en 
te leveren. Zij moesten in stereotype worden vervaardigd. De 
daartoe benodigde stempels werden vervaardigd door Charles 
Julius Roberts. 

Om een vel der zegels te kun
nen drukken, werden 64 cli
ché's m vierkanten van ieder 
2 zegels tezamen gevoegd op 
houten blokjes en door een 
houten omlijsting tezamen ge
houden. Hieraan ontlenen de
ze zegels waarschijnlijk hun 
verkeerde naam van „wood
blocks", welke fout hier te 

^^^^^ lande nog erger werd gemaakt 

1 .''''',WÊÊÊÊÊÊÊKL door de vertaling „Houtsne
, '^j.. i„tig'y,'''*'TB!pEB.| den". Van in hout gesneden ze

 " ■' gels is echter geen sprake, al
thans worden in het Z.Afri

kaans Museum te Kaapstad de originele stalen cliché's be
waard, al zijn zij dan ook onbruikbaar gemaakt door verticale 
sneden over de zegelbeelden. Toch wordt de laatste tijd nog 
wel getwijfeld of er wellicht toch oorspronkelijk een hout
snede is vervaardigd, waarvan dan door afgietsel een stempel 
zou zijn vervaardigd, zulks op grond van 't aanzien dezer ze
gels, dat wel zeer het uiterlijk van houtsnede heeft. Maar 
een in hout gesneden zegelbeeld dezer zegels is tot op heden 
niet gevonden, en de slechte uitvoering wordt geweten aan 
de haast waarmede de zegels gemaakt moesten worden. 

Terecht merkt de heer Van Essen in zijn reeds eerder ge
noemd artikel op, dat de eerste aflevering dezer zegels reeds 
vóór 1 April 1861 heeft plaats gehad. Het is later gebleken 
dat zulks op 23 Februari 1861 geschiedde. Totaal werden, zo
als genoemde heer meldde, 125.012 zegels van 1 penny en 
113.256 zegels van 4 pence in verschillende coupures afgele
verd. 

Deze zegels waren zulke slechte imitaties van de Ie uit
gifte, vervaardigd door Perkins Bacon, dat .de Post Master 
General te Londen, die blijkbaar niet van een en ander in 
kennis was gesteld, een brief naar Kaapstad zond met de 
mededeling dat „er brieven uit de Kaap de Goede Hoop wer
den ontvangen, gefrankeerd met postzegels die, naar de me
ning van enkele departementsambtenaren^blijkbaar vals wa
ren". Een exemplaar van zulk een zegel werd daarbij ge
voegd tezamen met een exemplaar der Perkins Bacondruk 
ter vergelijking. Natuurlijk werd de juiste toedracht toen 
medegedeeld en het mysterie opgelost. 

In 1911 publiceerde de toenmalige Permanentesecretaris 
van het Departement van Binnenlandse Zaken van de Unie, 
Sir Howard Gorges, in Gibbon's Monthly Journal een aantal 
artikelen welke nadere inlichtingen bevatten betreffende on
nauwkeurigheden in vroegere officiële mededelingen e.d. 

Gedurende de vervaardiging der diverse afleveringen dezer 
zegels, schijnen de vormen wel uit elkaar te zijn genomen, 
met het gevolg, dat een tweetal bijzonderheden zijn ontstaan. 

In de eerste plaats betreft dit 
een verkeerd geplaatst cliché van 
de 4 pence. Een van deze cliché's 
werd nl. verkeerd in het druk
blok gezet en wel 90° gedraaid, 
zodat het Inschrift „Four Pence" 
van het ene zegel tegen het in
schrift „Postage" van het andere 
zegel kwam te staan. De heer 
Van Essen gaf omtrent deze fout
druk een uitvoerige beschrijving 
in ons Maandblad van Januari 
1931, waarbij hij een tekening 
deed opnemen zoals gemeend 
werd dat het paartje in het vel 
voorkwam. Of deze mening juist 
is, wordt echter door niets beves
tigd, temeer waar ook nog an
dere mogelijkheden bestaan. Uit 
het enkele paartje dat van deze 
foutdruk bekend is, valt althans 
geen afdoende conclusie te trek
ken. 

De tweed'', fout bij deze zegels 
is ontstaan, doordat een cliché 
van de 4 pence bij vergissing in 

een blok van de 1 penny werd geplaatst en omgekeerd een 
cliché van de 1 penny in een blok van de 4 pence, hetgeen 
natuurlijk ten gevolge had, dat deze zegels in verkeerde 
kleur werden gedrukt. Alvorens deze fout werd ontdekt, wa
ren er reeds 1194 foutieve 1 pennyzegels en 1568 foutieve 
4 pencezegels uitgegeven. De South African Philatelist deelt 
hieromtrent mede, dat van deze aantallen er van de 1 penny
zegels meer bewaard schijnen te zijn gebleven dan van de 
4 pence foutdruk. Het meent dat dit het gevolg is van het 
feit, dat men meer naar de kleur der zegels keek dan naar de 
er op aangegeven waarde. Vele dezer 4 pencezegels zijn dan 
als 1 pennyzegel gebruikt op krantenomslagen e.d., welke 
als regel niet werden bewaard, terwijl de als 4 pence ge
bruikte 1 penny op brieven werden gebruikt, waarvan de 
omslagen wellicht meer werden bewaard. Ongebruikte exem
plaren dezer foutdrukken zijn zeer schaars en er zijn slechts 
2 exemplaren bekend van ieder dezer zegels. Gebruikt zijn er 
van de 1 penny ongeveer 150 stuks bekend en van de 4 pence 
maar een honderdtal als losse zegels. In een paartje met een 
normaal zegel zijn van de 1 penny slechts 4 zegels bekend en 
van de 4 pence maar 5 stuks, waarbij van deze laatstgenoem
den 2 stuks zelfs in een blok van 4 zegels en 1 in een geheel 
vel. Een van deze blokken van 4 zegels met foutdruk werd 
onlangs verkocht voor £ 1.450; het stamde uit de verzame
ling Stevenson. Een enkel exemplaar foutdruk 1 penny, melk
blauw, bracht op een veiling £ 1.200 op; het stamde uit de 
collectie Schofield. 

Zowel Allis als Stevenson maken melding van de reeds 
door Pemberton aangegeven vlekjes welke bij de 4 pence der 
zgn. houtsneden voorkomen. Een grotere afwijking is echter 
de hergraveerde hoek, welke eveneens bij deze zegels wordt 
aangetroffen. Deze hergravering is echter niet te vinden bij 
de drukblokken in het voornoemde museum. 

Wat de kleuren der zgn. houtsneden betreft, onderscheidt 
men bij de 1 penny voornamelijk 3 tinten, nl. vermiljoen, 
karmijn en steenrood, waarvan de eerstgenoemde kleur wel 
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het meest wordt aangetroffen. Hoewel deze tinten de hoofd
kleuren zijn, worden nog genoeg zegels aangetroffen waar
van de tint feitelijk een tussentint tussen de genoemden is. 
De 4 pence wordt in een nog groter aantal tinten aangetrof
fen, zoals licht melkblauw, licht grijsblauw, licht helder
blauw, donkerblauw, blauw en vele daar dicht aan grenzen
de tinten. De heel diep donkerblauwe tint is wel de zeld
zaamste bij deze zegels. 

In 1863 werden de platen, waarvan de eerste zegels van de 
Kaap door de firma Perkins Bacon waren gedrukt, overge
geven aan de firma De la Rue en Co. te Londen, die voortaan 
voor de verdere diuk der zegels zou zorgen. 

Ook het restant papier waarop de zegels waren gedrukt 
werd — vermoedelijk later — eveneens aan genoemde firma 
afgedragen. Het zijn vooral de nu verder door firma De la 
Rue gedrukte driehoekzegels, welke de verzamelaars nog al 
eens vergissingen doen begaan. Dit behoeft natuurlijk geens
zins het geval te zijn voor zover het de 1 penny en 4 pence 
op blauw of blauwachtig papier betreft, daar dit alleen maar 
voorkomt bij de zegels door de firma Perkins Bacon gedrukt. 
In het algemeen wordt de Perkins Bacon-druk als fijner aan
geduid, terwijl de De la Rue-druk iets waziger is. De Michel-
catalogus geeft bovendien aan, dat de kleuren dezer laatste 
druk levendiger zijn, terwijl de figuur van de Hoop geen 
schaduw vertoont en het beeld witter is. Het voornaamste 
verschil wordt tegenwoordig echter toegeschreven aan het 
meer glimmende papier dat De la Rue gebruikte waartoe op 
het papier dat van de firma Perkins Bacon was overgekomen 
een speciale bewerking was toegepast. De firma De la Rue 
nam in die tijd ook proeven met het zgn. securety-papier, 
zulks ter gemakkelijker constatering van het verwijderen 
van stempels van gebruikte zegels. De drukinkt schijnt op 
dit papier minder in het papier te hebben kunnen doordrin
gen, waardoor een waziger druk ontstond. 

Wat deze in 1863—'64 verschenen De la Rue-zegels betreft, 
is nog niet veel bekend geworden. De nauwkeurige data van 
uitgifte der diverse zegels is zelfs niet bekend, laat staan van 
die der diverse tinten der zegels. Wat deze tinten betreft, 
geeft de Gibbon's catalogus de volgende aan, nl. voor de 1 
penny, donker karmijn-rood, donker bruin-rood en bruin
achtig rood; voor de 4 pence, donkerblauw, lichtblauw, lei-
blauw en staalblauw; voor de 6 pence helder mauve en voor 
de 1 sh. helder emeraldgroen en licht emeraldgroen. 

Ook bij deze zegels komt de variëteit voor met liggend wa
termerk. 

Een bijzondere druk is die op papier met watermerk 
„Kroon CC". Deze zegels zijn helder van druk en donker
karmijn van kleur. Vermoedelijk zijn deze zegels door De la 
Rue als proef gedrukt, hetzij om de platen te proberen voor
dat zij het papier van de firma Perkins had ontvangen, hetzij 
om andere redenen. Zij werden niet in omloop gebracht en 
zijn dan ook zeer zeldzaam. 

Nadat reeds in 1864—'65 postzegels in een nieuwe tekening 
waren ingevoerd, bleven de driehoekzegels hun frankeergel-
digheid nog houden tot 1 October 1900. Deze buitengebruik
stelling was het gevolg van het feit, dat in 1883 afdrukken 
werden gemaakt van de zgn. houtsneden-zegels welke niet 
voor postaal gebruik waren bestemd, maar desalniettemin 
toch voor frankering op brieven werden geplakt. 

Wij noemen hier ook de proefdruk (om deze maar als zo
danig aan te duiden) van 1883 welke door de firma Saul Solo
mon en Co. met officiële toestemming werd vervaardigd ter 
distributie aan diverse postadministraties van landen die daar
om hadden verzocht. Meerdere van deze zegels schijnen in 
handen van anderen te zijn gekomen. Er komen dan ook nor
maal gebruikte en afgestempelde exemplaren van deze 
zegels voor. 

In 1927 werd nogmaals een afdruk van deze zegels ge
maakt in zwart, zulks ten behoeve van het werk, dat AUis 
toen over deze zegels schreef. 

In 1940-41 kreeg de heer Jürgens toestemming afdrukken 
te doen vervaardigen zowel in zwart als in diverse kleuren. 

Behalve deze zgn. proeven kan men ook nog driehoek
zegels aantreffen met opdruk „Specimen" of „Cancelled", 
zulks zowel op zegels door Perkins Bacon als door De la Rue 
gedrukt. Het meest worden zij echter aangetroffen op laatst
genoemde druk en is het ook hoofdzakelijk de opdruk „Can- * 
celled". Deze opdruk dient niet te worden verward met stem
pels het woord „Cancelled" bevattende, hetzij alleen of te
zamen met andere woorden of letters, welke afkomstig zijn 

van bankkantoren, die deze stempels aanbrachten op de ze
gels welke zich op documenten e.d. bevonden. 

Wat de afstempelingen der zegels betreft komt ook hier 
zgn. penvernietiging voor. Het meest bekend is echter het 
driehoekig stempel bestaande uit evenwijdige lijnen waarin 
in de hoeken resp. de letters C.G.H, zijn uitgespaard. Voorts 
wordt ook wel een stempel aangetroffen overeenkomende 
met de Engelse ovale stempels en bestaande uit 9 dikke lij
nen waarvan de 3 middelste in het midden een vierkant open 
laten voor een daarin te plaatsen cijfer. Datumafstempelin-
gen komen minder veelvuldig voor en wel hoofdzakelijk in 
de jaren 1865-66. Ook zgn. plaatsnaamstempels in ringvorm 
komen voor, terwijl op de zgn. houtsneden nog een bijzonder 
stempel valt te vermelden nl. het zgn. één balk-stempel 
bestaande uit een brede zwarte balk. 

De eerste stempels werden vervaardigd bij de firma J. H. 
Francis in de Myddleton Street, Clerkenwell, Londen, die 
tevens de nodige hulpmiddelen daarbij leverde. Haar merk
waardige rekening daaromtrent in het Nederlands vertaald 
luidt: 

£ s. d. 
58 stempels voor landelijke postkantoren en 12 
voor het Hoofdkantoor te Kaapstad (70) 87 10 O 
100 (Eng.) pond drukinkt tegen 30 s. p. pond 15 0 0 
70 stempelkussens en dozen tegen 2 s. p. stuk .. 7 0 0 
2 stel weegschalen zoals deze worden gebruikt 
bij de binnenl. afd van het Hoofdpostkantoor te 
Londen 8 O O 
1 stempel voor aangetekende brieven 2 6 
1 stempel „more to pay" 8 O O 
1 stempel „mis-sent to Cape Town" 1 O 
1 stempel „Too late" 1 0 . 

totaal £ 117 15 6 
Het is ons helaas niet bekend op welke stempels de eerst 

genoemde 70 stuks slaan, vermoedelijk betreft het hier het 
boven omschreven driehoekig stempel. De in de rekening 
laatst genoemde stempels zullen, gezien de prijs, wel zgn. 
rubberstempels zijn geweest. 

Ten slotte willen wij niet onvermeld laten, dat deze Kaap
se driehoekjes vaak aanleiding zijn geweest tot namaak en 
het aantal valse zegels dat hiervan bestaat is dan ook vrij 
groot. Over het algemeen zijn deze zegels bij vergelijking met 
echte zegels gemakkelijk te herkennen, hetzij door het ge
bruikte verkeerde papier (zonder watermerk), druk, kleur of 
afwijkingen in de tekening. Vooral de omstreeks 1886 door de 
Gebr. Spiro te Hamburg in omloop gebrachte vervalsingen 
komen ook in ons land veelvuldig voor, evenals de later door 
Fournier gemaakte valse zegels. Deze falsificaten vormen al 
een aardig studie-gebied en er valt zelfs een kleine verzame
ling van samen te stellen. 

2 
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Moge deze artikelen er toe hebben bijgedragen om weer 
eens de aandacht te vestigen op „enkele aardige zegels onzer 
jeugd". 

NASCHRIFT. 
Nadat onze artikelen reeds waren afgesloten en het De

cembernummer was verschenen, zond ons de heer Dr A. M. 
Benders te Maurik het nummer van 31 October jl. van het 
Amerikaanse philatelistische weekblad „Weekly Philatelic 
Gossip", waarin de heer Harry Weiss een en ander schrijft 
over de 4-pence, zwart, waaraan wij in ons vorige artikel 
op blz. 311 aandacht schonken. Genoemde heer zegt, dat hier 
van een kleurvervalsing sprake is. Hij zegt in staat te zijn 
een blauwe zegel door een eenvoudig huismiddel in een 
zwart zegel te veranderen. Maar dit zwarte zegel weet hij 
door een ander middel weer in de oorspronkelijk blauwe 
kleur te brengen. En deze laatste reactie is volgens schrij
ver het bewijs, dat er dus van een vervalsing sprake is, en 

In jaargang 1953 van dit maandblad werd op blz. 201 en 
op blz. 258 aandacht gevraagd voor de nieuwe uitgave Rode 
Kruis postzegels. Het is merkwaardig, dat op beide plaatsen 
met geen woord wordt gerept van het 2 cent zegel, terwijl 
het juist dit zegel is, dat opvalt door de wijze waarop het is 
getekend. 

Er is een wapen op afgebeeld: in wit een verkort gelijk-
• armig kruis van rood, of, in heraldieke termen: m zilver een 

verkort gelijkarmig kruis van keel. 
Het kruisje, dat de ontwerper tekende, is te klein voor het 

schild en het is er te hoog in geplaatst. Om na te gaan hoe 
dit wapen was geconstrueerd, werd er een vergrote repro
ductie van gemaakt. Zie figuur 1. Toen bleek, dat het snij
punt van de lijnen, die de bovenhoeken van het schild mid
dendoor delen, als middelpunt van het wapen en van het 
kruis werd aangehouden. Dit is onjuist. 

De heraldiek heeft haar eigen wetten en regels. Overtre
ding hiervan levert altijd moeilijkheden op. 

Breedte en hoogte van een schild behoren zich te verhou
den als 5 : 6 of als 7 : 8. Er moet altijd één deel verschil zijn. 
In Nederland wordt de verhouding 7 : 8 het meest toegepast. 
Er kunnen soms redenen zijn om daarvan af te wijken. Deze 
zi]n hier niet aan de orde. De ontwerper heeft zich ten naaste 
bij aan de verhouding 7 : 8 gehouden. 

Er is volgens de heraldieke handboeken slechts één manier 
'm een verkort gelijkarmig kruis te tekenen. 

Het begin van elke wapentekening is een rechthoek, waar-

— zegt hij triomphantelijk — dat zijn bevinding „cleared 
up the mystery". 

Wij waren, evenals de onderzoekers van vroeger, niet on
bekend met zulke kleurwijzigingen langs chemische weg. 
Maar toch is o.i. het mysterie van de zwarte 4-pence op de
ze wijze niet opgelost. Wat is nl. het geval? 

Blauwe zegels kunnen langs chemische weg in zwarte wor
den veranderd. Stel een vochtige blauwe zegel maar bloot 
aan de inwerking van zwavelwaterstof en het zal een zwarte 
zegel worden. Behandel dit zwarte zegel met waterstof-
peroxyde en de blauwe kleur zal terugkeren. Dit bewijst dus, 
dat een inderdaad op chemische wijze verkleurd zegel weer 
tot de oorspronkelijke kleur kan worden teruggebracht. En, 
gezien de hoge prijs der zwarte Kaapse driehoekjes zullen 
er wel chemisch veranderde zegels geproduceerd zijn. 
M a a r . . . . de besproken 8 zwarte 4-pence zegels reageren 
„niet" op de chemische reactie-behandeling en blijven 
zwart; e rgo . . . . het bewijs van de heer Weiss gaat voor deze 
zegels niet op en het mysterie blijft bestaan! N. 

van breedte en hoogte zich verhouden als 7 : 8. Zie figuur 2, 
ACJH. De breedte AC wordt vervolgens van A en van C 
uit op de zijkanten afgemeten. De op deze wijze gevonden 
punten F en G kunnen verbonden worden. Vervolgens wor
den de diagonalen getrokken in het vierkant ACGF en m 
de rechthoek ACJH. Deze diagonalen vormen samen een 
vierhoekje. Hierin wordt de diagonaal getrokken, die, ver
lengd tot de zijden van de rechthoek, de lijn DE oplevert. 
Door deze lijn wordt het straks te tekenen schild voor het 
oog horizontaal in twee gelijke helften verdeeld. De lijn BI, 
die het schild verticaal in twee helften verdeelt ontstaat door 
het midden van AC te verbinden met het midden van HJ. 
Van de lijnen DE en BI uit komt het kruis tot stand. 

De verhouding van de breedte en de hoogte van het schild 
is 7 : 8. De armen van het kruis behoren twee van deze delen 
breed te zijn. De afstand FH is één deel. Deze wordt aan 
beide zijden van de lijnen DE en BI uitgezet. De armen zijn 
even lang als breed. Het tekenen hiervan kan geen moeilijk
heden meer opleveren. De schildvorm moet zo min mogelijk 
afwijken van de rechthoek ACJH. Moet het wapen aan de 
onderzijde door een halve cirkel worden afgesloten, dan ont
staat figuur 3. De in toonaangevende heraldieke handboeken 
vastgestelde voorschriften laten geen andere tekening toe. 
Zie bijv. J. B. Rietstap, Handboek der wapenkunde, 3e dr., 
Leiden 1943 en J. A. Koopmans. Het teekenen en kleuren van 
wapens, 's-Gravenhage 1875. Laatstgenoemd werk verscheen 
ook als tijdschriftartikel in de Heraldieke Bibliotheek. 

De vergeten heraldiek in ons 2 cents Rode Kruis-zegel 1953 
Door A. Pathuis. 

A B C 
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Het ..Aantekenen" van brieven en andere stukken 
Aangetekend verzenden van brieven en andere poststuk

ken, hetzij al dan niet met aangegeven waarde, neemt in ons 
hedendaagse postwezen een zeer belangrijke plaats in. „Aan
getekend" — of zoals de naam destijds luidde „gerecom
mandeerd" — verzenden van brieven was reeds in de 17e 
eeuw bekend, zij het dan ook onder geheel andere omstan
digheden als in onze tijd. 

Omstreeks de helft van de 18e eeuw, tijdens de Sta ten
post, kreeg de afzender van een aangeteltende brief een ont
vangstbewijs, doch hij moest tezelfder tijd een „renversaal" 
(verklaring) tekenen van de volgende inhoud (uittreksel uit 
de bepalingen van het Antwerps Kantoor te Amsterdam): 

„. . . .ende dat ik tot mijnen laste en risico neme alle 
schade en ongeval 't welk — voornoemde — soude mogen 
overcomen, nadat het van het voorschreven PostComp
toir sal wesen afgesonden, sonder dat de Postmeesters 
alhier deswege eenige verantwoordinge sullen gehouden 
wesen." 
Aantekenen verschafte slechts enige zekerheid, risico werd 

echter door de Statenpost niet aanvaard. Hoewel niet aan
sprakelijk, blijkt uit de ter beschikking staande aanteke
ningen, dat zo nu en dan wel een vergoeding werd gegeven 
voor een vermist stuk of geldzending. Dit werd gedaan om 
de naam van de Post niet in opspraak te brengen. Het aan
tekenrecht bedroeg dubbel port en deze extra heffing werd 
op sommige postkantoren (o.a. Arnhem 1751 en 'sGraven
hage 1756) als douceur aan de commies gelaten. 

In 1790 bestond er nog steeds geen eenheid in de behan
deling der niet aangetekende „geldbrieven". Deze werden te 
Amsterdam als gerecommandeerde (aangetekende) brieven 
behandeld en met voorschot verzonden. Rotterdam en Dor
drecht deden dit weer niet, weer andere kantoren hielden 
zich aan de voorschriften van 1753 (het tekenen van een 
verklaring betreffende risico voor afzender). 

Op 5 October 1792 volgde een verscherping van de voor
schriften; afzonderlijke registers werden ingevoerd voor 
aangetekende brieven, met de vordering van ontvangstbe
wijzen van de tussenliggende (transito) kantoren op de ver
zendingsroute 

Vóór 1800 zijn vooralsnog geen afzonderlijke stempels voor 
aangetekende brieven bekend. Deze waren te onderscheiden 
van gewone nietaangetekende brieven door een typisch 
roodkrijtmerk, schuine elkaar snijdende strepen, waarvan 
hier enkele voorbeelden

Aan het einde van de 19e eeuw werd op de aangetekende 
brieven, behalve bovenomschreven krijtmerken, veelal in 
schrift vermeld: „Gerecommandeert"; bovendien is dè brief 
voorzien van een nummer, waarschijnlijk het nummer cor
responderend met het register. 

door J. Eijgenraam. 
STEMPEL: CHARGÉ. 

Op 1 Januari 1811 werden voor ons land de in Frankrijk 
geldende bepalingen van kracht. Voor aangetekende brieven 
moest dubbel port worden betaald (art. 8 der Wet van 22 
Primaire, jaar VIII). Ingevolge art. 144 van de Generale In
structie moest de stempel „charge", rechts op de adreszijde 
worden afgedrukt. 

Stempel „chargé" deed reeds vóór 1811 onder Frans be
wind dienst, daar dit in verband met het met Frankrijk ge
sloten tractaat in 1809 aan diverse postkantoren werd ver
strekt. 

1^-. „ ..... ̂  /MSX'S.MM.MSM^*''-

3 Oct . 1811. AangttekcndL biief met „ C H A R G E " tn P.P. =■ Port Payé; 119 
P.119.P. IS departementsnummer van Maassluis. 

MAASLUIS In schrijf lettel s „Gerecomm. N o . 16"; Port 6 stuivers op de 
achterzijde verantwoord door geschreven 6. 
Alle stempelafdrukken zijn in zwarte inkt . 

STEMPEL: Aangeteekend in schrijfletters. 
In de circulaire van 25 Januari 1815 wordt van dit stem

peltype melding gemaakt. Het werd tot ongeveer 1855 aan de 
postkantoren verstrekt. Lettergrootte bij de verschillende 
postkantoren niet gelijk. Vrijwel alle stempels hebben een 
grote „kleine a" als beginletter. Het postkantoor 'sGraven
hage had een hoofdletter A in schrijfschrift. 

ZUTPHEiN 
FRANCO aangeteekend 

Stempels in zwarte inkt 

1778. 14 Jan. „Per Landpos t " en „ G E R E C O M M A N D E E R T " . Dubbel port
stempel „Wapen met zwarte kiuisen" en letter Z(ee!and) boven posthoorn. 
Achterzijde: in schrift „ Z . z e e " (plaats van afzending Zierikzefi). 
Ste«jpels nos. 35 en 148 volgens Postdienst van Korteweg. 

A.dverÉeer 
M^hilaieiisÉisch 
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FRANCO Aangeteekend 
Stempels in zwarte mkc. 

Stempel „aangeteekend" in schrijfletters is één van de ad
mmistratieve stempels die zéér lang in gebruik zijn geweest. 
Bereids in 1815 ter beschikking gesteld, werd het nog in 1855 
aan enkele postkantoren verstrekt, zelfs toen in 1847 een 
ander stempeltype (AANGETEEKEND in drukletters met 
omranding) reeds was ingevoerd. Uitzonderingen daargela
ten, kan worden gezegd, dat beide stempeltypen vanaf 1847 
tot 1872 op de postkantoren afwisselend m gebruik waren tot 
dat stempel ..aangeteekend" in schrijfletters versleten was. 

Stempel „aangeteekend" in schrijfletters vinden wij in 
het begin (18151825) uitsluitend met zwarte afdrukken, 
daarna (18251870) overwegend met rode afstempeling, doch 
niet als vernietigingsstempel van frankeerzegels, in welk 
geval vrijwel altijd zwarte en bij uitzondering rode stem
pelinkt diende. Tengevolge van het feit dat rode stempel
inkt op de duur niet meer voldeed (voorschriften van 1 
Februari 1870) werden alle stempelafdrukken bij de poste
rijen voortaan met zwarte inkt geplaatst. Zodoende zien wij 
de afdruk van dit stempel wederom vanaf 1870, evenals in 
de beginperiode, met zwarte inkt. 

<yj'^-^' 

. -ir A 

^ ?^/f. '€■ 

4<r '/ e/J'.tfi'f > y y ^ / V  ^ Ä 

MMI 
rode afstempetltr;} 

1845. Franco, aangetekende brief. Blauwe afstempeling BOMMEL 229zonder 
jaartal. ,,aangeteekend" rood stempel 

FRANKEERZEGELS vernietigd met de stempel 
„aangeteekend" in schrijfletters. 

Hoewel deze afstempeling eveneens op de eerste emissie 
kan voorkomen (laat gebruik; dus zeldzaam) vindt men fran
keerzegels met afstempeling „aangeteekend" in schrijfletters 
overwegend op 2e en 3e emissie. Als zodanig afgestempeld 
moet dit (aan de hand van de voorschriften) zijn geschied 
in het tijdvak 1 Januari 1868 tot 1 April 1869. Rode afstem
pelingen komen wel voor, doch zijn zeldzaam. 

1869. l3 Jan. Franco aangetekende brief Roermond'sGravenhage. ,,aangetee
kend" in schrijfletters over beide frankeerzegels Foutieve afstempeling; het 
voorschrift luidde: 1 zegel met stempel ,.aangeteekend", het andere met stempel 
„FRANCO". (Voor de betekenis „A in cirkel" zie verder in dit artikel). 

Het dubbele port voor aantekenen verviel op 1 Januari 
1846. Bij Kon. Besluit van 27 Nov. 1845 no. 58 was een vast 
aantekenrecht van 10 cent verschuldigd. 

Bij art. 15 der Wet van 1850 werd aan de afzender bij ver
missing van een aangetekende brief een schadeloosstelling 
van 25 gulden gewaarborgd; tegelijkertijd werd bij dezelfde 
wetswijziging aantekening van brieven met aangifte van 
geldswaarde mogelijk gemaakt. 

Stempel AANGETEEKEND in drukletters met omranding. 
Deze stempels zijn omstreeks 1849 aan de postkantoren 

verstrekt. De lengte van dit stempel varieert van 3136 mm, 
hoogte 911 mm, lettergrootte 24 mm. Men onderscheidt 
drie verschillende vormen nl. met afgeplatte, ronde en 
rechte hoeken. 

ïiri'tóJCïJii», 'j 
Aangetekende brieven by de invoering van de Frankeer
zegels per 1 Januari 1852. 

Evenals dit bij de invoering in 1852 van onze eerste fran
keerzegels voor de verzending van gewone brieven het ge
val was, verzond men slechts bij uitzondering gefrankeerde 
aangetekende brieven. Men hield zich ook bij de verzending 
van deze brieven aan de beproefde wijze van ongefran
keerde verzending. Het verschuldigde aantekenrecht moest 
nu ten enenmale door de afzender worden voldaan, daaraan 
kon deze niet ontkomen. Dit aantekenrecht werd niet in 
postzegels, doch administratief verrekend en op de daarvoor 
bestemde kasformulieren geboekt. Als bewijs van ontvangst 
van het aantekenrecht werd op de achterzijde van de aan
getekende brief in inkt het cijfer 10 aangebracht. 
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Dngc'fiaiikceidc aangetekende brief dtl 22121859 ' s Her togenboschAmsterdam. 
Op de voorzijde in ink t groor cijfer 10, zijnde het gewone briefport door ge
adresseerde bij in ontvangstname van de brief te voldoen. O p de achterzijde 
een dito \ e r m e l d i n g voor ontvangen aantekenrecht (betaald door afzender). 

Gefrankeerde aangetekende brieven (18521868). 
De postzegels op een volledig gefrankeerde aangetekende 

brief (briefport + aantekenrecht) moesten worden vernietigd 
met de stempel FRANCO in kastje. De verrekening van het 
verschuldigde recht voor aantekenen werd echter admini
stratief, d.w.z. met inktcijfer „10" verrekend en op de ach
terzijde van de brief vermeld. 

Eerst 16 jaar later (1868) heeft de postadministratie inge
zien, dat het ingewikkelde systeem van inboeken met verre
kening van het aantekenrecht via de registers op eenvoudige 
wijze door gebruikmaking van de gewone frankeerzegels 
kon plaatsvinden. 

/" 

è 
'm "^ 

?^^^.A.. 

dJ^tcu 

/ 

Achterzijde grote 10 in inktcijfers als bewijs van betaling van het aantekenrecht , 
langstempel H E E Z E , hulpkan toor en plaats van afzending van de aangetekende 
brief. 
Postzegel van 10 e t . uitgifte 1852 voor het port voor gcvi'onc brief. Vooige
schreven stempel F R A N C O in kastje. 
Rood stempel E I N D H O V E N 25.2.1864 onder vî elk pos tkan toor het hulpkan toor 
H E E Z L ressor teerde. 

Afstempeling „AANGETEEKEND" met omranding. 
Normaal is deze afstempeling in zwart, maar komt bij uit

zondering ook in rood voor. 
Op eerste emissie: 

■ mm. 
Vm ''i^ ':■ 

mi 
Op tweede emissie: 

Op derde emissie: 

Bij Circulaire van 24 December 1867 no. 709 werd bepaald, 
dat het aantekengeld van brieven, zijnde 10 cent, vanaf 1 
Januari 1868 door ambtshalve aanhechting van postzegels 
diende te geschieden. Circulaire 711 van 15 Januari 1868 
schreef voor, dat de postzegels tot kwijting van het aante
kenrecht op ongefrankeerde brieven met binnenlandse be
stemming moest geschieden met de stempel „AANGETE
KEND". 

Tot goed begrip van deze nieuwe bepalingen dient men 
rekening te houden met het feit, dat ongefrankeerd verzen
den van brieven tegen hetzelfde tarief als dit voor gefran
keerde brieven het geval was in 1868 nog was toegestaan. 
Er werd toen nog ruimschoots gebruik van gemaakt. 

Bovenomschreven bepalingen hadden tot gevolg, dat onge
frankeerde aangetekende brieven voortaan moesten worden 
gefrankeerd met 10 cent aan postzegels voor aantekenrecht. 
Deze frankeerzegel(s) moest(en) worden vernietigd met de 
stempel „AANGETEEKEND". Daar de brief zelf ongefran
keerd werd verzonden ziet men in dergelijk geval op de 
voorzijde met groot inktcijfer 10, zijnde het gewone brief
port door geadresseerde te betalen bij inontvangstname van 
de aangetekende ongefrankeerde brief. 

De liierna afgebeelde brief, ongefrankeerd aangetekend 
verzonden door de vooraanstaande bankiersfirma R. Mees 
Zoonen te Rotterdam, is een sprekend voorbeeld, daï voor
aanstaande firma's in die tijd de postzegels bleven boycot
ten, zijnde 17 jaar nadat deze in gebruik waren gesteld. 
Slechts de postzegel van 10 cent (aantekenrecht), welke door 
de afzender moest worden gehecht, nam deze voor zijn reke
ning; het briefport zelf (zie groot inktcijfer 10 op de adres
zijde) kwam voor rekening van geadresseerde. 

file:///ermelding
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Ongefrankeerde aangetekende brief verzond \ 1 ia 
Amsterdam 0 \ c r e c n k o m s t i g de bepal ingei o o i z i t i \ a n een postzegel van 
10 cc i t \ o o i aantekeniecht welk zegel dieroverecnkomstig werd vernietigd met 
de stempel A A N G E T E E K E N D 

Gefrankeerde aangetekende brieven (vanaf 1-1-1868) 
De bepaling dat de kwijtmg van het aantekenrecht in

gaande 1-1-1868 door middel van frankeerzegels moest ge
schieden had tot gevolg, dat met ingang van die datum een 
FRANCO aangetekende brief volledig met postzegels moest 
worden gefrankeerd Voor de afstempeling van de frankeer
zegels waren echter twee bepalingen van kracht, te weten 
een voor „AANTEEKENEN", waarvoor de stempel „AAN
GETEEKEND", en een voor FRANCO verzending van de 
aangetekende brief waai voor de stempel FRANCO in 
kastje 

De postzegels op franco aangetekende blieven ziet men 
dus vanaf 1 Januari 1868 met twee verschillende voorge
schreven afstempelingen, nl ,AANGETEKEND en FRAN
CO" m kastje 

Oefrankeerde aangetekende brie): van R zendaal d d 16 Oct 1868 naar Ant 
werpen por t 30 cent (10 cent aantekenrecht en 20 cent briefport) met 2 X 15 
cent uitgifte 1864 voldaan De frankeerzegels conform de voorschriften \ e i 
nietigd met de ste npels A A N G E T E E K E N D en F R A N C O in kastje 

Uit deze tijd stammen de samenhangende gebruikte paren, 
strippen enz met twee-ledige afstempeling FRANCO in 
kastje en AANGETEEKEND, een periode overigens, die geen 
lang leven beschoren was (nl tot 1 April 1869) 

1856 i Sèpt Voor Duitsland bestemde aangetekende brief Gefrankeerd met 
3 X 15 e t en 1 X 5 et emissie 1852 Rood langstempel A A N G E T E E K E N D 
(lang ca 44 mm, hoog 5 mm) daaronder R E C O M M A N D I R T met omranding 
(Dui t s stempel) 

Met mgang van 1 April 1869 (Circulaiie 747) kwam op
nieuw verandering in de vooischnften ten opzichte van de 
vernietiging van postzegels op volledig geflankeerde brie
ven nl ALLE zegels moesten woiden vernietigd met de in
middels ingevoerde punt- of nommerstempel 

Bijzondere stempels AANGETEEKLND 
Daar in de instructies uitsluitend sprake is van binnen

landse aangetekende brieven met binnenlandse bestemming 
weten wij weinig omtrent aangetekende brieven met buiten
landse bestemming 

Uiteraard zijn er weinig van deze blieven in latere jaren 
naar ons land teruggevloeid, zodat de bronnen waaruit ge
gevens kunnen worden verzameld uiterst schaars zijn Blij
kens een hierbii gereproduceeide buitenlandse aangeteken
de brief, gebruikte het poätkantoor Utrecht een langstem
pel AANGETEEKEND zonder omranding (lang ca 44 mm 
lettei hoogte 3 mm) 
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Postkantoor Utrecht gebruikte dit stempel overigens niet 
uitsluitend voor aangetekende brieven met buitenlandse be
stemming, hetgeen blijkt uit het hierbij afgebeelde „Telegra
fisch Berigt" (16 Juni 1857), dat met dezelfde afstempeling 
„AANGETEEKEND" is voorzien. 

f^etoipntitaeli Beriisï 
,4m» / <- />''■ ^,*t.''€■'<. ^^'J^^ ^Z l-r'd'i, 

§;, ^ itt\^t^t 

De stempel „Chargé", v/aarschijnlijk daterend uit de tijd 
van de Belgische bezetting in Limburg werd daarna nog ge
bruikt door postkantoor Roermond. 

9^^ 

jAét^ü 

^i^iÉi l i i i r i i i faf t i i i i f i i i» 11. y<^ A ^ 

Chargé (rode stempelafdruk) 
Stempel: Roermond 3 Tan. 1868 
Gefrankeerd met 2 X 15 et 'emissie 1864 
Bestemming Luik 

De stempels A en B in ovaal. Op aangetekende brieven 
geadresseerd aan ingezetenen van 'sGravenhage komt in de 
jaren 18691873 hetzij een A óf een B voor (type schrijflet
ter in ovaal). Hoewel over de betekenis van deze afstempe
ling geen officiële gegevens bekend zijn, kon worden aan
genomen, dat deze als loketstempels moeten worden aange
merkt. 

A in ovaal zou betekenen „afhalen aan loket A", terwijl 
B beduidde dat men zich aan loket B diende te vervoegen. 

fc .., •/>•« y/' 

Brief met B in ovaal (zwarte afdruk) (Zie ook hiervoor bi) behandeling stempel 
„aangeteekend" in schrijfletters de brief met A in ovaal, rode afdruk). 

Bekend is een brief (1511869) afdruk A in ovaal met 
rode inkt. De afdrukken zijn overigens uitsluitend in zwart 

bekend. Het is dus mogelijk, dat door de afschaffing van de 
rode inktsoort bij de posterijen de afdrukken vanaf 1870 uit
sluitend in zwart zijn. 

Afstempelingr „AANGETEEKEND" op emissie 1872. 
Hoewel aangetekende brieven gefrankeerd met postzegels 

uitg. 1872, voor zover bekend, niet worden aangetroffen met 
de stempel AANGETEEKEND op de zegels, worden losse 
exemplaren van deze uitgifte een enkele maal met de af
stempeling „AANGETEEKEND" aangetroffen. Daar de 
voorschriften ter vernietiging van frankeerzegels bereids op 
1 April 1869 waren gewijzigd, moet de afstempeling „AAN
GETEEKEND" op emissie 1872 als zijnde in strijd met de 
voorschriften, worden aangemerkt en aan onnauwkeurigheid 
van de dienstdoende postambtenaar worden toegeschreven. 

1868. 28 Aug. Ontvangstbewijs van een aangetekende brief \an postkantoor 
RUREMONDE (langstempel uit Belg. bezettingstijd) naar Maastricht. 

Hiermede is tevens afgesloten een voor de philatelic hoogst 
interessant tijdperk van circa een eeuw, waarbij de ontwik
kelingsgahg van het aangetekend postwezen zo volledig mo
gelijk werd gevolgd, met aantekening van alle bijzonder
heden en wijzigingen die gedurende dit tijdperk zijn opge
treden, daartoe in staat gesteld door zorgvuldig gekozen en 
gerangschikt briefmateriaal ter verduidelijking van het ge
heel. 

Wij nemen afscheid van de stempels „aangeteekend" met 
de afbeelding van een aangetekende brief verzonden in Aug. 
1881, kort voordat dit stempel buiten gebruik werd gesteld. 
Op de brief staat nog geschreven „aangeteekend franco", 
een overbodige aanduiding overigens; terloops zij opge
merkt, dat de verzending van ongefrankeerde brieven tegen 
hetzelfde briefport als gefrankeerde — hoewel lang volge
houden — vanaf 1 Jan. 1871 niet meer was toegestaan. Met 
ingang van die datum was verplichte frankering ingevoerd. 

Strookjes met R (BECOMMANDË). 
1 Juli 1882. Bij Verdrag van Parijs 

dd. 1 Juni 1878 werden strookjes 
met een letter R en een nummer in
gevoerd ter onderscheiding van de 
aangetekende van de gewone brie
ven. Het papier dezer strookjes is 
rose. 
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± 1891. Een ander model strookje, even
eens rose. In 1898 veranderde de kleur 
van het strookje in lila, het model bleef 
hetzelfde. 

1906. Kleine verandering m letter R, 
kleur van het strookje is nu bruin-oranje. 

Per 15 Juni 1893 werden de puntstem-
pels afgeschaft. Met ingang van dezelfde 
datum volgde eveneens de opheffing van 
de voorschriften van 1 April 1869, waarbij 
was bepaald, dat alle frankeerzegels 

op de aangetekende brieven met dit stempel moesten wor
den vernietigd, waaraan gedurende een tijdvak van bijna 
25 jaar nauwkeurig de hand was gehouden. 

f ' f 
6 Apii l 1893. Aangetekende buef \ an Anistcidam naat Leidi-n, Küit sou ida t de 
puntstempels werden afgeschaft. 

Ingevolge het bij Reglement tot uitvoering van het Ver
drag van Rome bepaalde zijn overeenkomstig art. 25 der 
verz. van 1907 de strookjes ingevoerd van het model en de 
uitvoering die wij thans nog kennen '). De strookjes geven 
de plaatsnaam aan, alsmede de straatnaam van de bijkan
toren. Ze worden de laatste jaren ook gebruikt op de tijde
lijke postkantoren en vormen een verzamelobject voor die
genen die deze zijtak van de philatelie welke geen geldelijke 
offers vraagt, interessant vinden 

."". -*^-v-s, '^mmiü^iMf£k<^^^ai^^<r \ -^^^ 

Sif //•}' 

R 
i-V" 

Noodstrookjes, m gevallen waarbi) men tijdelijk met de bescliikkin<; had o\cr 
de gebmikelijke stiookjes, zijn geduiende de loop der jaicn bekend geTvoidcn. 

19 O t t . 1894, ''Vangetekeridc biief 's-Gi avenhagc-Bemmcl bij Nijmegen, Frankeer
zegels vernietigd niet de klein-rond^tcnipel. ') Hieiin bestaan een gioot aantal \a r ie te i ten . H .R. 

NEDERLAND 
FRANKEERZEGELS IN DE NIEUWE UITVOERING. 

Geheel overeenkomstig de vorige orders meldt Dienst
order H 997bis van de P.T.T. d.d. 16 December 1953 de ver
strekking door d? controleur van de frankeerzegel in nieuwe 
uitvoering in de waarde van 50 cent, mosgroen, terwijl 
Dienstorder H 1011 van 22 December 1953 melding maakt 
van de verstrekking dier zegels in de waarden 20 cent, 
paarsachtig grijs en 30 cent, donkeroranje. Tot op heden zijn 
dus in dit nieuwe */pe verschenen: 
10 cent, Venetiaans rood 40 cent, gnjsac' tig blauw 
15 cent, blauwachtig rood 45 cent, helderrood 

50 cent, mosgroen 
75 cent, roodachtig violet 

20 cent, paarsachtig grijs 
25 cent, blauw 
30 cent, donkeroranje 

RODE KRUIS ZEGELS 1953. 
De heer J. Drost te Leeuwarden meldt ons druktoevallig-

heden bij de Rode Kruiszegels 25 + 8 cent, nl.: 
Ie. rode punt onder E en K van RODE KRUIS; 
2e. rode puntjes in R O en R van RODE KRUIS; 
3e. gebroken lijn aan de onderkant van de vlag. 

CIJFERTYPE VAN KRIMPEN 7 CENT. 
Dezelfde heer meldt ons een 7 cent, nieuw type, met wit 

puntje voor het cijfer 7. 

FRANKEERZEGEL NIEUWE UITVOERING. 
De heer J. A. J. Swart te Leeuwarden zond ons een foto 

van een 25 cent zegel (nieuw type Kon. Juliana), waarbij de 
(Vervolg zie blz. 15). 

file:///arieteiten
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NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS. 

SECR.: K. E. König, Dahliastraat 26, 
K O O G A/D ZAAN. Tel. K 2980-2013 

Kort verslag van de bondsbesttiursvergaderins op 
24 November 1953 in Hotel „Terminus" te Utrecht. 

Aanwezig a l le bestuurs leden. De heer Van den Broek konit 
wat la ter . Na enkele huishoudelijke zaken worden de n o 
tulen van de vorige vergader ing besproken en goedgekeurd. 

Besloten w o r d t — ter st imulering van de dee lname aan 
het beker tournoo i — naas t de beker 2e en 3e prijzen toe te 
kennen. Het beker reg lement zal in deze geest worden g e 
wijzigd. 

Verschi l lende heren brengen verslag uit over hun bezoe
ken aan d iverse verenigingen. 

Enkele voorstellen, de bibliotheek betreffende, komen in 
bespreking. Van de vereniging „Hollandia" is een aanbod 
tot schenking van ru im 100 boeliwerken b innengekomen. 
Dit word t onder grote dank aanvaard . 

Over de andere punten van de agenda: Maandblad, bonds 
dagen 1954 en onderwerpen voor de a.s. phi la te l is tendag 
word t uitgebreid van gedachten gewisseld. 

Na een korte rondvraag wordt de bijeenkomst om 23 uu r 
gesloten. De 2e Secre tar is : D. O. KIRCHNER. 

A t t e n t i e ! ' 

Willen H.H. Secretarissen nogeens lezen he t „Dringend 
verzoek" op blz. 323 van het Decembernummer van ons 
Maandblad? Dank U! 

De Secre tar is : K. E. KÖNIG. 

Willen de H . H . Secretarissen der bij het Maand
blad aangesloten postzegel-verenigingen, voor zover 
zij zulks nog niet doen, bi) de in te zenden mu
taties bij verhuizingen steeds ook de oude adressen 
opgeven en bij de „bedankjes" c t j . royementen het 
volledig adres vermelden? Ook bij het weer „op
voeren" gaarne de volledige adressen. 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Secr.: P. J . M. Boel, Bosboom Toussaint-
laan 63, Hilversum. 

Voorlopige agenda voor de algemene vergadering, 
welke op Donderdag 27 Mei 1954 — Hemelvaarts
dag — zal worden gehouden te Apeldoorn. 
1. Opening en mededelingen — 2. Verslag van de 
algemene vergadering 1953 — 3. Verslag over 1953 
— 4. Verslag met de rekening en verantwoording 
van de Penningmeester — 5. Verslag met de reke
ning en verantwoording van de Directeur Rondzen-
ding — 6. R a p p o r t van de financiële commissie — 
7. Begroting 1954 — 8. Vaststelling van het aantal 
bestuursleden. H e t bestuur stelt voor hierin geen 
wijziging te brengen — 9. Verkiezing van drie be-

* stuursleden. De heren Loef, Boel en Lienesch stellen 
zich herkiesbaar. Afdelingen en leden, die nadere 
candidaten wensen te stellen, worden verzocht hier
van mededeling te doen aan het secretariaat vóór 
25 Maart a.s, — 10. Benoeming van de financiële 
commissie — 11. Plaats waar de volgende algemene 
vergadering zal worden gehouden. He t bestuur stelt 
voor Amsterdam — 12, Rondvraag — 13, Sluiting, 

De leden worden beleefd uitgenodigd de contri
butie voor het jaar 1954 ad ,/" 5,— vóór 1 Februar! 
a,s, te voldoen door overschrijving op girorekening 
33805 ten name van de Penningmeester der Neder-
landsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te 
Bussum. Nä 1 Februari zal over het bedrag, ver
meerderd met 25 cent incassokosten, worden be
schikt. De leden in Indonesië worden verzocht hun 
relatie in Neder land op te dragen de contributie 
over 1954 over te schrijven op bovengenoemde 
girorekening. 

Nieuwe leden: all* aanmeldingen in het Decem-
Bernummer, 

Aanmeldingen: 1657 G. J. Bennink, Spoorstraat 
21, Borculo; 1713 W. J. van den Berg, Nilant-
straat 145, Deventer ; 1663 Ir A. F. ten Bruggen-
cate, Ie Brandenburgerweg 70, De Bilt (U.) (lid 
R.Ph.V.); 1689 B. van Ederen, Padlaan 42, Krom
menie; 1751 J. Griffioen, Muraltplein 12, Borculo; 
1647 W. J. de Groo t , Mient 2, Alkmaar; 1653 
W. T h . de G r o o t , Mient 2, Alkmaar; 1767 C. 
Grootendorst , Venenlaan 121, H o o r n ; 1633 G. J. W. 
Haverkate, Hoornb lads t raa t 186, Almelo; 1632 
P. J. J. He tem, j an van Galenstraat 10, Hilversum; 
1685 W. A. C. M, Heijnen, Pater Brugmanstraat 71, 
Nijmegen; 1742 J, U, Hommes, Koning Lodewijk-
laan 8, Ape ldoorn ; 1622 |, Kamphuis, Meente 1, 
Olst (lid , ,Phl la te l ica") ; 1766 S, Mantel, 276, 
Zwaag ( N , H . ) ; 1769 P, Rijswijk, J, Messchaert-
straat 4, H o o r n ; 1674 Mevr. S. C. Salomé-van Hee, 
Hoofdstraat 93, Kortgene; 1727 D. Sluymer, Zuid
einde 31, Aarlanderveen; 1735 P. Verboom, Jan 
Nieuwenhuizenstraat 33, Alphen aan de Rijn; 1656 
Mr A, J . Vleer , Taman Talang Semut 2, Palcni-
bang, Indonesië; 1661 Ir M. van der Voort , Willem 
Barentzstraat 47, Ut rech t ; 1640 Mevr. G. Wolt-
huis-van der Veen, Ie Sligtestraat 41, Almelo, 

Ingetrokken royement : 1276 J. F. W. Snel, Sara 
Burgerhartstraat 54 ï, Amsterdam-W. 

Bedankt: 203 H , Batelaan Jr,; 551 Ir J, H , Belt
man; 1962 C, Bors t ; 555 J, van den Bos; 394 Ir 

M, O, Davis; 1265 A, G. Degenaar; 473 J. H . van 
Dijk; 881 J. W. Feitsma; 1319 D . Hamerslag; 1362 
W. A, de Jongh; 1067 K. L. Klers; 1966 J. J. van 
der Lijn; 1131 L. Meinesz; 497 Mevr. A. de Moel-
Broedersz; 138 A. J. Pronk; 2077 A. Slob; 823 C, 
Stam; 51 C, M, van der Stok; 1494 J. M. T r o m p ; 
891 J. W. Verdoorn ; 1502 T h . H. de Visser; 1275 
N . Vos; 1624 M. H . van der Waag. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HOLLANDIA". Secr.: 
A. D. Aeijelts, Churchill-laan 175 I, Am-
sterdam-Z. 2. 

Ledenvergadering op Vrijdag 29 Januari 1954 te 
20.15 uur in hotel „Krasnapolsky" , Warmoesstraat, 
Amsterdam-C. De veiling wordt gehouden van 
19.30—20,15 uur, 

Candidaatleden: 574 N, G, Christoffels, 2e van 
Swindenstraat 80 I, Amsterdam-O. ; 572 Mevr. B. H . 
Eek-Li f fman, . Lutmastraat 121 II, Amsterdam-Z.; 
569 W. Hoogstraate , Churchil l- laan 57, Amster
dam-Z. ; 573 M. L. J. van Puymbrouck, Alb. Cuyp-
straat 235 UIA, Amsterdam-Z. 

Nieuwe leden: 567 E. Brugman, Amstelveenseweg 
294 hs, Amsterdam-Z. ; 542 P. A. Brün, Corantijn-
straat 7 I, Amsterdam-W,; 540 H . S. Hagedoorn, 
Singel 426 I, Amsterdam-C.; 553 F, W. Jacobs, Sta
tionsstraat 13 hs, Zandvoor t ; 144 H, D, G. Kroo-
ncnbcrg, c/o Nieco, Oranjestad, Aruba (N.A.) ; 562 
A. H , t eeners , Merwedeplein 7 II , Amsterdam-Z,; 
376 J, F, Lochman van Bennekom, M, H . T r o m p 
straat 3 III , Amsterdam-W,; 561 B, Neeteson, Am-
stel 131 III, A m s t e r d a m - C ; 566 H , J, van de Poel, 
Retiefstraat 97 IV, Amsterdam-O. ; 534 W. F. E. R. 
ten Raa, Garenkokerskade 65, Haar lem; 546 J. 
Roos, Hermanus Coenradistraat 12 I, Amsterdam-
W.; 533 H . W. C. Soleer, Wakkerplein 6, Diemen; 
147 G, J. Stoppelsteen, San, , ,Hoog Laren" , Blari-
curo (post Laren N , H , ) : 555 P . C . v. Zonder t , 
Sumatrastraat 160 A hs, Amsterdam-O. 

Overleden: 462 W. W. Rutgers. 
Bedankt per 31 October 1953: 412 H . M. A. 

Cazier; 359 T. Groo l ; 240 Mej. J. K, Stabij. 

HAAGSCHE PHILATELISTEN VER
EENIGING. W^nd. secr.: J. A. Fock, 
Laan v. Leeuwesteijn 94, Voorburg. 

Nieuwe leden: L L. Deumcns, Laan v. Meerder-
voort 520, Den Haag; G. H . C. van Dijk, Tor te l -
laan 42, Den Haag; A. J. Veen, v, d. Parrastraat 9, 
Den Haag. 

Bedankt: P. M. Offcrman, Den Haag; W. J. 
Bosch, Den Haag; C, F, A, Milders, Den Haag; 
Th , Marsé, Den Haag, 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN-
VEREENIGING. Secr.: H. G. v. d. Wes-
teringh. Tolsteegsingel 17 bis, Utrecht. 

Bestuursvergadering op Dinsdag 19 Januari a.s., 
des n.m. 8 uur ten huize van de heer Lamie. 

Ledenvergadering op Dinsdag 26 Januari a.s. des 
n.m, 8 uur in Tivoli , Spreker: De heer J. C. E. M. 
Dellenbag, Rottei 'dam. Onderwerp betr . luchtpost. 

Landenwedstrijd: Luchtpost Curasao, Ned. Anti l
len, Suriname, 

Nieuw l id: Candidaatl id, vermeld in Dec, nr, 
Candidaatleden: G. J. Cieraad, Beethovenlaan 10a, 

Utrecht (E); O. van Dillen, Tulps t raa t 23, Culem-
borg (E.); J. Ph. Dorlssen, Oudwijkerlaan 14bis, 
Utrecht (E); J. C, A. Smit, Laan v. Meerdervoort 
812, 's-Gravenhage (E). 

INTERNATIONALE VEREENIGING 
„PHILATELICA". Secr.: J . A. C. Achil
les, Zuiderparklaan 249, Den Haag. Tel. 
321123. 
LAATSTE MEDEDELING CONTIMBUTIE 1954. 

Daar de contributiekaarten onherroepelijk op 1 
Februari a.s. ter incasso worden gegeven, kun t U 
thans nog, ter voorkoming van ƒ 0,60 inc.- en 
adm,kosten, uw contributie over 1954 vóór die 
datum overschrijven op postrekening 315284 t ,n.v. 
Alg, Penn, I.V. „Philatel ica", Hulshorststraat 249, 
Den Haag, met vermelding van Hdmaatschapsnum-
mer enz. 

ZIJ, DIE LID ZIJN VAN EEN AFDELING, BE
TALEN H U N C O N T R I B U T I E RECHTSTREEKS 
AAN H U N AFD.-PENNINGMEESTER. 

De contributie bedraagt, uitgezonderd de afde
lingscontributie: a. Nederland ƒ 5,— per jaar; 
b. Buitenland ƒ 6,— per raar. 

Afdelingssecretariaten: 
AALSMEER: Ph. J. Vogel, W. v. Borsselenweg 79, 

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

Amsterdam. 
D E V E N T E R : T . van Heuvel, Brinkgrevcrweg 29, 

Deventer. 
DRIEBERGEN: J. H . van Daalen, Hoofdstraat 96, 

Driebergen. 
EMMEN: A. Kuipers, Noordbargcrstraat 106, 

Emmen. 
E N K H U I Z E N : Jac. Kofiuan, Nanne Groots t raat 

17, Enkhuizen. 
FLAKKEE: F. v. Herwijnen, Meidoornstraat 8, 

Middelharnis. 
GOES: Dr Ch. J. Philips, A.J.-kade 11, Goes. 
■jGRAVENHAGE: H . L. Stoffels, Sinaasappel

straat 23, *sGravenhagc. 
HAARLEM: J. Elsenbroek, Muiderslotweg 117. 

Haarlem. 
H A R D E R W I J K : H B. P. Stemerding, Linnaeus

iaan 1, Harderwijk. 
INDIVIDUEEL: J. A, C. Achilles, Zuiderpark

laan 249, Den Haag, 
' t KABINETSTUK: G. J. Minholts, Stadsweg 3, 

Oostethogebrug (Gr.). 
KAMPEN: W. G. Ch. Albrecht, Mauritsstraat 16, 

Kampen. 
LANGEDIJK: P. Schoenmaker, Granspad 4, 

Noordscharwoude. 
M A A S T R I C H T : A. Schreppers, Min. Talmastraat 

31, Maastricht. 
MEPPEL: K. Timmerman, Havenstr, 51, Meppel. 
N O O R D W I J K : D, G, de Bruin, Huis ter Duin

straat 4 A, Noordwijk, 
R O T T E R D A M  Z U I D : J, H, A, Visser, Ver

boomstraat 66 B, RotterdamZuid, 
SOEST: E, Heupers, Kcrkpad ZZ 20 E, Soest, 
TIEL: A, C, van Haaften, Gr, Br. Grintwcg 14S, 

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

ZuilenUtrecht . 
V E N L O : E. Heijting, Herungerweg 9, V^cnlo, 
VLISSINGEN: C, W. Louwersc, Paul Krugcrstraat 

40, Vlissingen, 
W A L C H E R E N : Fr. E. Appel, Koudckerksewcg 

53. Middelburg, 
W E E R T : Mej, L, Weerts, Wilhelminasingel 36, 

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

straatweg 114, Woerden, 
ZEIST: T. Schipper, Tcsselschadelaan 11, Zeist. 
ZWOLLE: S. Hoff, Anemoonstraat 54, ZwoUc. 
Vergaderingen en bijeenkomsten: 
Aalsmeer: Ie Dinsdag, 20 uur : Gebouw , , I rene" , 

Kanaalstraat, Aalsmeer; 2e Woensdag, 20 u u r : ,,dc 
Landbouw", H O O F D D O R P ; 3e Woensdag, 20 uur : 
„Concord ia" , Dorpsstraat, AMSTELVEEN (even 
maand). 
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Amsterdam Ie Donderdag, 20 uur ,,Modern , 
KI Gartmanplantsoen, Amsterdam, 3e Donderdag, 
20 uur , ,Modern" (\ergadering) 

Deventer Ie Vrijdag, 19 30 uur „De Hereni
g ing" , Grote Poot 2, Deventer 

Driebergen. 2c Voensdag, 20 uur Nutsgebouw, 
Bosstraat 9, Driebergen 

Emmen. laatste Maandag, 20 u u r . Hotel G n m m e , 
Stationsstraat 16, Emmen 

Enkhuixen. na convocatie Oranjezaal, Kaasmarkt 
4 , Enkhuizen. 

Flakkee. opgave volgt 
Goes: 3e Dinsdag, 19 30 uur Hotel Centraal, 

Mark t , Goes 
"s-Gravenhige Ie Woensdag, 20 uui Hotel Vre-

denburg, Haagweg 108, RIJSWIJK, 2e Woensdag, 
19 30 uur Parkhotel , Molenstraat 53, Den Haag 
(Ruilen en V u l e n ) , 4e Woensdag, 19 30 uur Park
hotel , Grote zaal, vergadering, ledere Zaterdag van 
1—5 uur ,,Amicitia , Westeinde 15, Den Haag 
(beurs) _. 

Haarlem 3e Vrijdag, 20 uur H K B , Tempe
liersstraat 35, Haarlem 

Harderwijk Ie Woensdag, 20 uur Hotel Baars, 
Smeepoortstraat 52, Harderwijk 

*t Kabinetstuk, na convocatie. Café Westerhol , 
Oosterhogcbrug 

Kampen 2e Woensdag, 20 uur „De Hanzestad , 
IJsselkade, Kampen 

Langedijk na convocatie Hotel De Burg, B 29, 
Noordscharwoude 

Maastr icht: 2e Maandag, 20 uur Hotel „1 Uni-
Ters", Kleine Staat 12, Maastricht 

Meppel 2e Maandag, 20 uur Zaal Donker, KI 
Oeverstraat, Meppel 

Noordwijk 2e Dinsdag, 20 uur Hotel „De 
Zeeleeuw", Kon Wilh Boulevaid 24, Noordwijk 

Rotterdam-Zuid- Ie Dinsdag, 20 uur Zaal Tr ia
non, Groene Hilledijk 334, Roterdam Verder iedere 
Dinsdag bijeen op zelfde adres 

Soest. na convocatie, 20 uur „De Schouw' , 
Birktstraat 47, Soest na conv 20 uur Cafe Royal , 
V Weedestraat 59, Soest (ruilen) 

TIEL na convocatie 20 uur Hotel „De Z o n " , 
Varkensmarkt 3, Tiel 

Utrecht 3e Donderdag, 20 uur „Vredenburg , 
Vredenburg 13, Utrecht 

Venlo 2e Dinsdag 20 uur Café Rest Schreurs. 
Lomstraat 5, Venlo 

Vlissingen na convocatie 
Walcheren 3e Donderdag 20 uur „De Gouden 

P o o r t e " , Wagenaarstraat, Middelburg 
Weert 2e Dinsdag, 20 uur Cafe Rest M Rut ten , 

Maasstraat 46, Weert 
Woerden laatste Wocnsd 20 uur , , ,Concordia , 

Havenstraat 4, Woerden 
Zeist: 2e van de maand Valt deze op Zaterdag, 

dan de Ie, valt deze op Zondag, dan de 3e 20 u u r . 
Hotel „Wapen \ a n Zeist' , Slotlaan 107, Zeist 

Zwolle Ie Vrijdag 20 uur, Cafe Rest Suisse, Lut-
lekestr , Zwolle, ruilen 
3e Zaterdag 15 uur Cafe Rest Suisse vergadering 

Overleden- Mt GM 63 T Lambert Mt 1201 
R J H Bogman Jr , R z 2119 J de Bode H k 
3045 J G Pieper, Mt 3941 T Mulder Ze 4236 
C W A Overmars 

Gedeballoteerd Kn 1241 L ) de Maar, Nieuwe
weg 17, IJsselmuiden 

Onbekend adres- Am 2215 R Rijkmans, v/h Pr in
sengracht 1095 S, Amsterdam C 

Bedanken intrekken- Gv 1383 H F J van Eijk 
(was 1329), Beetslaan 234 Rijswijk, Am 1343- L C 
M Jager (was 2030), Dintelstraat 65 I, Amster-
dam-Z , Gv 3221 A Walsmit (was -3221), Gun-
teisteinweg 307, Den Haag 

Candidaat-leden Ar 1307 Jac P Konst, Aals-
meeiderweg 377 A, Aalsmeer Am 1279 Ir R A 
Gorter , Lmnaeus-pnkweg 100 H Amsterdam, 
Dr 1357 1 P ïonker . Commandant Ri)kspolitie, 
Bathmen Dn Hö"* L L van Dalfsen Boschstraat 
152, Driebergen Em 1303 S Leeuwen, Burg 
Tymesstraat 38, 1 nmen Em 1306 A N Prins, 
T V Ravenswaaysi la t 25, Emmen, En 1351 Nic 
Nijhoff, Molenweg 71 Enkhuizen, Gv 1377 N J 
A Borger, Geremuidenstraat 97 Den Haag , 
Gv 1274 J E Edie, Joh v Oldenb laan 37 A, 
Den Haag, Gv. 1294 J G Fikken, Verdistraat 35, 
Den Haag, Gv 1321 J S Lingma, Maretakstraat 92, 
Den Haag, Gv n 2 7 Joh C W van der Meer, 
Betje Wolffstraat '>5, Den Haag , Gv 1284 J C 
Neijs, Pomonaplein 34, Den Haag Gv 1380 T ] 
van Oosterhoud ' ootwijkstraat 170 Den Haag, 
G\ 1387 M A Puldermans, Papagaailaan 10, Den 
Haag Gv 1277 H T Rietveld (2176) Thorbecke-
laan 212 Den Haa- Gv 1375 C I van Schelven, 
Wognumstraat 80, D n Haag, Gv 1291 A P van 
de Siepkamp 2e Schuytstraat 74 Den Haag, 
Gv 1286 Luc van der Veen, Withuysstraat 25. 
Den H a a s , Gv 1287 W P J de Vruch , Meloen
straat 129 Den Haag, ld 1349 M J ' Kaptein 
Patroonschapstraat 28 Kessel-Lo fLeuvei), ld l^t)C 
Tac Rondhuis, Barneveldseweg 108 Nijkerk, 
ld 1324 Dr C J Sorgdrager, Stationsplein 2, Hee
renveen, ld 1326 Jac H Stelling, ' t Meer 141, 
Heerenveen, ld 1292 A H Tammeriin, Baliuw-
»traat 36 A, Rot te rdam, ld 1388 D Visser, Hem-
dijk 1, IJlst ( F r ) ; Kn. 1289 J P Spruit , IJssel

kade 54, Kampen, Lk 1367 J Dekker, Cate de 
Roode Leeuw, Oudkarspel , Lk 1369 J C F 
Koops, Mekkensteinweg 39, Hypolitushoef, Lk 1370 
P C Pastoor, Dorpsstraat 63, Warmenhuizen, 
R z 1310 P van Buren, Leeuwenhorst 20 A, Rot-
terdam-Z , Rz 1317 A J Driessen, Wolphaert-
straat 67 B, Rot te rdam-Z , R z 1295 C van Eeten, 
Dahhastraat 94, Rot te rdam-Z , Rz 1297 M Ver
meer, Jaersveltstraat 19 A, Rot terdam-Z , Rz 1275 
P F Visser, Josephstraat 37, Rotterdam Z , 
Rz 1363 A van der Zijpp, Vredehofweg 36 A, 
Ro t te rdam-O , Ut 1346 A H R Hoogezand, Ka 
naalweg 97 bis, U t rech t , U t 1350 D C Wisselaar, 
Prof H de Vrieslaan 22, Ut rech t , Vo 1329 W H 
Aarns, Blaricumstraat 26, Blerick, Vo 1341 G J 
H van Beek, van Cleefstraat 1, Venlo, Vo 1333 
T h F Blanken, Leeuwerikstraat 36 Blerick, Vo 
1335 A J W Bonsel, Heibeek 85 Venlo, Vo 
1330 A J Broekaart , KI Parallelstraat 12, ß le-
r ick, Vo 1339 H C de Bruijn, Craneveldstraat 54, 
Venlo , Vo 1337 C Lijding, Craneveldstraat 37, 
Venlo Vo 1342 H P Pascal Souren Jr , Parade 47, 
Venio, Vo 1340 J H F M Willems, Gasthuis
straat 18, Tegelen, Vn 1290 Ds H Johannes Wie-
lingenlaan 6 Vlissmgen, W n 1352 D Slot, Noord
weg 80, Middelburg, Wn 1355 A H S Stemerdmg, 
Oranjeplein 47, Oost-Souburg, Wn 1356 W J 
A M Wijdeveld, ' t Zanddorp 54, Middelburg, Wn 
1345 A Zwartsenburg, Korte Burg 15 Middelburg, 
W t 1374 Th van Dijk, Noordkade 8, Weert, 
W t JL 91 E Heldendaal (12 10 '40), Maaseyker-
weg 69, Weert W t 1371 A L Moonemans, Keu
lenstraat 71, Weer t , Wo 1282 M Jaspers, Nieuwe 
Mark t 2, "* oerden, W o JL 87 J Marcovitz (29-
5 '37), Plantsoen Woerden ,Wo 1281 Pater B Ver-
wey Rijn 60, Woerden 

Rectificaties W t JL 68 J Smeets, Wilhelmina-
singel 18 Weert , moet zijn R. A. N . J. F . 
Smeets Kn 1239 A F Loner Boelestr 28, Kam
pen, intrekken wegens dubbele boeking, zie Kn 
3541 A F Loner Gv 2249 J de Graaf, Egelan-
tierstr 6, Den Haag, moet zijn W A Graaff, 
Gs 2336 C lansen, Schengestr 13, Goes, moet zijn 
C . F L G H lansen Wo 3930 Koudijs, Leidse-
straatweg 66, Woerden, moet zijn Joh Koudijs, 
W o 3953 I H a u t u , Linschoterweg 5, Woerden, 
moet zijn ] H a u t u s , ïd 259 H H Stein, Pa-
lestrinastraat 19 hs, Amsterdam royement intrek
ken en wijzigen in bedanken 

Verandering van afdeling Wt JL 52 H A T 
Sanders, Blijdensteinstr 49, Enschede wordt INDI
VIDUEEL W t IL 89 J G Leenders, , De boven
ste Molen" , Venlo, wordt INDIVIDUEEL, Gv 19 
D P Lems V Baerlestraat 164 III , Amsterdam, 
word t Afd AMSTERDAM, Ar 1548 A Stem-
foort , Brakcnburgstr 11, Castricum, wordt INDI 
VIDUEEL Gv 1853 J T h de Vries Julsingha 
Tehuis ', Delfzijl, w o rd t INDIVIDUEEL, Gv 2106 
A C I Bosmans, Bovensingel 216, Kampen, wordt 
Afd KAMPEN, Ze 2317 K R Hummelen Fern-
houts t raat 31, Kampen, word t Afd KAMPEN, 
Zt 2547 N Taverne, Bergweg 98 C, Zeist wordt 
Afd U T R E C H T , Ar 2853 J A J Stouten Bil-
derdiikstraat 37, Alphen wordt INDIVIDUEEL, 
Gs 2874 C B V d Staay Binnendamstr B 56, 
Giessendam, wordt INDIVIDUEEL Wt 3247 
Pastoor T h Pol, Kom A 7, Schin op Geul, wordt 
INDIVIDUEEL, Ze 3541 A F Loner , Boelestraat 
28, Kampen, wordt Afd KAMPEN, Gs 3793 P Th 
V d Laan, ,,Berg en Bosch", Bilthovcn, wordt 
INDIVIDUEEL, Ze 3896 B W den Besten Dr H 
Colijnstraat 25, Kampen, wordt Afd KAMPEN, 
Ze 4085 1 D de Jong, Trekvaar t 290 Ilsselmui-
den, wordt Afd KAMPEN, Ze 4147 G Hoekstra, 
Tur Kokstraat 142, Den Haag, wordt Afd 's GRA-
V E N H A G I U t 4206 Mevr M L F Roelants-
Bouncus Hilversum wordt INDIVIDUEEL 

Alle Candidaatleden vermeld in het December
nummer van het Nederlands Maandblad voor Phi
latelie, met ui tzondering van En 1213, werden als 
lid aangenomen Wii roepen hun een hartelijk 
WELKOM toe 

ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN-
VEREENIGING Secr • G C. Tops, 
Stadhoudersweg 89 b, Rotterdam-C Tel 
49340 

Ledenvergadering De eerstvolgende gewone leden
vergadering wordt gehouden op Maandag 25 januari 
a s in de bovenzaal van Cafe Restaurant ,Du 
N o r d " , Bergweg 313 (ingang Bergsingel 228) te 
Ro t t e rdam-Noord Aanvang 20 uur Zaal open 
19 30 uur Gewone agenda Bezichtiging van de ka
vels voor de veiling op Zaterdag 23 Januari a s in 
ons clublokaal en voor de aanvang van de vergade
ring in ,,Du N o r d " 

Jaarvergadering De Februari-vergaderin^ zijnde 
de ,,tarverj,ader ng wordt gehouden op Maandag 22 
Februari a s in , D j N o r d " 

Overige Vergaderingen in 1954 Op de Maandagen 
29 Maart, 26 Apri l , 31 Mei, 28 Juni, 26 Juh, 27 
September, 25 October , 29 November en 27 Decem
ber, alle in „ D u N o r d " N O T E R E N S V P I 

CLUBBIJEENKOMSTEN- Elke Zaterdag van 15 
tot 17 30 uur in de bovenzaal van Cafe Restaurant 
,,De Z o n " , Noordsingel hoek Burg Roosstraat te 
Rot te rdam N o o r d en elke Donderdag van 19 30 tot 
22 30 uur in Café „ D e Gunst , Bnelselaan 192 te 
Rot te rdam Zuid 

Betaling cont r ibut ie : De leden die hun contribu
tie voor het jaar 1954 nog met hebben betaald, 
word t verzocht daarvoor een bedrag van ƒ 5,25 
(juniores ƒ 4,25) over te maken op postrekening 
517293 t n V Rot terdamsche Philatelisten Vereeniging 
Administratie Cont r ibu t i e te Rotterdam Zuid 

Afdeling Rondzendingen- De administrateur der 
Afdeling Rondzendingen, de heer J Jaarsveld, Plas-
singel 10 te Overschie is thans telefonisch aange
sloten onder nummer 85915 (Rotterdam, netnummer 
01800) 

Geroyeerd: 1422 P Kool, Wolphaertsbocht 421, 
Rot terdam, wegens wanbetal ing 

Nieuwe leden 958 J v d Broek, Viottakade 11, 
Dordrecht , 970 H A Engelkens, Schilderstraat 59c, 
Rot terdam C 1, 989 M van der Ent, Fazantstraat 
24 c, Ro t t e rdam-Z 1, 1004 F A van Gemerden, 
p/a N V Unitas , Valks t raa t 7, Rotterdam C 2, 
1036 L O C Heusdens, Groenendaal 45 d, Rot 
terdam C 1, 1037 J M Kouwen, Amethiststraat 
21 b , Rot te rdam N 2 , 1046 J A Mineur Busken 
Huets t raat 168 a, R o t t e r d a m - W 2, 1049 K Muijs, 
Maximihaanstraat 32 b , Ro t t e rdam-Z 1 1050 C W 
Nicodem, Stadhoudersweg 106 a, Rotterdam C 2, 
1059 A M M Timmers , Pretorialaan 7 b Rot ter
dam Z 1, 1069 G van Zelm, Rochussenstiaat 189 b , 
Rot terdam C 2 

Opzeggingen per 1 Januari 1954 147 H W. 
Luycx, 212 C van der Ree, 226 G Schollaart, 
370 W C Peiger, 431 E A Mennega, 437 J van 
Hol ten , 483 C van Leest, 519 G J J Muris, 
615 J M van Haeften, 770 B Steehouwer, 823 J. 
A Mosheuvel, 830 W Wesseldijk, 872 J de Kam, 
897 J Lammenng , 919 J A Pietjouw 949 T P . 
v d Laan Bouma, 960 D r J M G Numans, 
1008 A J Driessen, 1038 P van Buren, 1053 C 
Duvalois, 1067 L Vermeulen , 1073 A de Reus, 
1105 F A Dijkstal, 1144 C Niemantsverdriet, 
1210 A Segaar 1224 W . van Hulst , 1237 J A. 
Goudappel , 1304 A H J Geenen, 1319 J A, 
Ohjmulder, 1423 H Z v Kuilenburg, 1443 Mej 
N Stok, 1457 I R Rohlfs , 1459 C Stelloo 

Overschrijving l idmaatschap. 1450 P v d Smagt 
wordt R H de Jong, p/a R V S , Westerstraat 3, 
Rot terdam C-2 

AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
„DE PHILATELIST" Secr P W. Wap, 
2e Oosterparkst r 78 I, Amsterdam-O 

De JaaA-ergadenng heeft plaats op Dinsdag 2 Fe
bruar i 1954, w a a n n o m bestuursverkiezing De 
agenda voor deze vergadering wordt nader bekend 
gemaakt in het eerstvolgende nummer van ,,Am-
sterphi la" 

De Kuilavond is op Dinsdag 16 Februari a s Alle 
bijeenkomsten als naar gewoonte in café-rest , De 
Kroon" , Rembrandtp le in 17, aanvang half acht, 
zaal open om zeven u u r 

Nieuwe leden: Alle in het Maandblad van De
cember 1953 genoemde candidaat leden zijn aange
nomen 

Candidaat-leden 204 H W M \an Louvezijn, 
Weesperplein 13 III A ' d a m - C 229 A Jongenelen, 
Nieuwe Leliestraat 102 I, A'dam C , 260 Mevr 
T D Vredenburg, Pieter de Hooghstraat 88 hs, 
A'dam Z , 298 Jac Roodenburg, Prins Hendcik-
kade 156 ITT, A 'dam-C , 69 J Lagaaij, van Brakel-
plein 44, Groningen, wegens overname lidmaatschap 
van wijlen dhr L C Lagaaij 

Bedanken per 31-12-'53 138 Mej E Pinkse; 
258 J Peeman, 292 P P de Vries, 948 A Capelle. 

Overhjden: T o t ons leedwezen moeten wij mede
delen dat de heer L C Lagaaij (69) is overleden 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DE GLOBE" Secr. Alg. 
Zaken J W. Vonk, Mesdaglaan 36, 
Arnhem. Tel 26511 Ledensecr H L J. 
Weidema, Mesdaglaan 40, Arnhem Tel. 
25906 

Dies-vergadering. De Dies vergadering wordt ge
houden op 13 Februari 1954 m een der lokalen van 
de Thorbecke H B S , WiHemsplein, Arnhem Aan-
van 14 30 Agenda 1 Opening 2 Notulen Jaar-
\ergadering 3 Ingekomen stukken en mededelingen. 
4 Jaarverslag secretaris over het verenigingsjaar 
1952/53 5 Jaarverslag, rekening, verantwoording en 
décharge van de Directeur der Rondzendingen 
6 Idem Penningmeester 7 Voorlopige begroting 
1953/54 8 Aanwijzing afgevaardigden Bondsverga
dering 9 Bespreking Ontwerp 60 jarig lubileum. 
10 Nagekomen voorstellen 11 Rondvraag 

De namen van de afgevaardigden van de atdclin-
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en naar de Diës-vergadering moeten uiterlijk een 
alf uur voor het begin van de vergadering in het 

bezit van de Ie secretaris zijn. 
Tijdens de diës-vergadering wordt van H tot 19 

uur in het zelfde gebouw een handclarenbeurs ge
houden, waaraan door diverse handelaren uit het 
Westen van het land wordt deelgenomen. 

Nieuwe leden: 488 A. E. Brands, Tuinstraat 22, 
Brummen; 424 G. J. Burgman, Nieuwstad 21, Zut-
phcn; 435 Th . H . Ruers, Amsterdamse weg 128, 
Arnhem; 329 Mevr. D. Balk-Goed, Graaf Bentinck-
laan 2, Ede; 370 J. M. Zijfers, Selterskampweg 52, 
Bennckom; 518 W. Kool, Horalaan 38a, Wageningen. 

Candidaat-leden: G. J. van ' t Hu l Jr . , Sweelinck-
laan 13, Arnhem; J. W. Westerink, Jac. Maris-
laan 74, Arnhem; W. Boontje, Vondellaan 26, Arn
hem; N . van Bakelen, Hazenkampseweg 158, Nij
megen; P. Haveman, Havelandseweg 13, Rhcden. 

Overleden: 69 J. Klerk en 320 W. Otten. 
Afvoeren als l id: 199 J. Switzer; 220 H . W. van 

Haarst ; 330 J. H . Ot ten ; 1004 H . Heppner; 
1011 Mevr. Gut t ig -Hammink; 329 J. H . Benier; 
504 M. Klinkenberg. 

Afdeling Arnhem: Vergadering op 3 Februari 
19.30 uur ; ruilavonden op 20 Januari en 17 Febru
ari 20 uur, alle in Café-Restaurant National , Bak
kerstraat, Arnhem. 

Afdeling Ede: Woensdag 3 Februari des avonds 
om 8 uur precies zal in He t Hof van Gelderland 
te Ede een grote veiling gehouden worden door de 
Heer Potter uit Amsterdam. De kavels liggen vanaf 
18.30 uur ter inzage. 

NEDERLANDSCHE PHILATELITI-
SCHE VEREENIGING „OP HOOP VAN 
ZEGELS". Secr.: M. W. v. d. Koog, 
Leidsevaartweg 129, Heemstede. 

Candidaat-leden: 244 A. J . T h . Merkx, Wilhel
minalaan 89, Hillegom; 245 W. G. Thorborg , Mo-
lijnstraat 7, Haar lem; 253 J. Vring, Leidsevaart
weg 59 B, Vogelenzang; 259 J. K. de Koning, 
Lanckhorstlaan 109, Heemstede; 263 K. v. Opijnen, 
Sparenbergstraat 27, Haar lem. 

Overleden: 237 S. H . de Bock. 
Geroyeerd per 1-1-1954 wegens het niet nakomen 

hunner financiële verplichtingen (contributie): 
82 F. A. Vernac, Ringweg 78, Den Helder; 122 N . 
J. Blom, Rijksstraatweg 264, Haarlem; 175 M. 
Hui)smans, Nw Heiligland 7 zw, Haarlem; 642 A. 
Dekker Jr, Heemst, dreef 87, Heemstede. 

Bedankt per l-3- '54: 565 C. Bijster; 194 Mw. A. 
Vreeswijk-Wesselingh. 

Algemene Vergadering: Donderdagavond 8 uur, 
21 Januari 1954 in Gebouw Cul tura , Jansstraat 83, 
Haarlem. 

Het Bestuur wenst alle leden een gelukkig en 
voorspoedig 1954 toe. 

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

Nieuwe leden: 290 H . Kroeske, Winsumerweg 2, 
post Groningen; 316 W. v . Dijk, Troelstralaan 40 A, 
Groningen; 276 Mevr. M. Lamet-Versluis, Ooster-
hamrikkade 26a, Groningen. 

Bedankt per 1 Januari 1954: 76 H . Porrenga; 
134 N . A. Burg; 139 S. de Jong; 180 G. H . Folmer; 
316 J. Hoekstra. 

Vergaderingen in 1954: 25 Januari , 22 Februari, 
22 Maart, 26 April , 24 Mei, 28 Juni , 23 Augustus, 
27 September, 25 October , 22 November en 27 De
cember in het restaurant „Suisse", Herestraat , Gro
ningen. 

Contributie 1954: Verzoeke uiterlijk vóór 1 Fe
bruari a.s. te voldoen op giro no 552363 ten name 
van Penn. Phil . Ver . „Groningen" . Bedrag ƒ 5,—. 

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

Jaarvergadering op Woensdag 27 Januari 1954, 
's avonds te 8 uur precies, in bovenzaal van Café-
Rest. ,,De Kleine Burch t " , Nieuwe Rijn 19 te 
Leiden. 

Agenda voor de Jaarvergadering: 1. Opening — 
2. Notulen — 3. Mededelingen — 4. Ballotage — 
5. Diverse Jaarverslagen: a. jaarverslag van de se
cretaris, b. jaarverslag van de penningmeester, c. 
jaarverslag van de Adm. der rondzend., d. jaarver
slag van de Jeugdafdeling, e. jaarverslag van de 
ruilclub, f. verslag van de fin. commissie, g. ver
slag van de veilingcomm. — 6. Bestuursverkiezing 
(candidatenlijsten in te dienen bij de secretaris) — 
7. Phil. Nieuws — 8. Veiling — 9. Pauze — 10. 

Landenwedstrijd (4 bladen Beeldverzamelaars). Alle 
beeldverzamelaars worden verzocht 4 bladen mede 
te brengen — 11. Causerie of Hersengymnastiek — 
12. Rondvraag — 13. Sluiting. Na afloop gelegen
heid tot ruilen. 

Nieuw lid ' 387 Liem Kit Slang, Kempenaerstraat 
88, Oegstgeest. 

Candidaatleden: 389 J. Kraneveld, Hogewoerd 25, 
Leiden; 390 E. J. Habers, Spoorstraat 25, Roelof-
arendsveen. 

Nagekomen bedanken: 108 Mej. M. H . Neder-
burgh; 99. H . C. L. Meyering; 329 J. J. Swaan. 

De penningmeester verzoekt de leden beleefd hun 
contributie voor het jaar 1954 ten bedrage van 
ƒ 5,— te willen storten op girorek. No . 390926 
t .n.v. penningmeester L.V.v.P.V.; maak het u en 
de penningmeester gemakkelijk. Na 1 Febr. wordt 
over de bank gedisponeerd, verhoogd met incasso
kosten. 

Volgende vergadering: Woensdag 24 Febr. 1954. 
Ruilavond: Woensdag 10 Febr., 's avonds van 8 

to t 10 uur in de bovenzaal van Chem. School, 
Rapenburg 30, Leiden. 

Jeugdafd.: elke 1ste Dinsdag van de maand in 
het V.C.F. Huis , Gerecht 10, Leiden. 

Het bestuur verwacht alle LEDEN op deze Jaar
vergadering. 

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

Bedankt: 12 Mevr. Keulen; 21 J. Schoonbrood; 
103 J. H . J. du Saar (wegens ver t r . naar Almelo). 

Overleden: 64 R. Bogman. Hij ruste ïn vrede! 
Nieuwe leden: De in het vorige Maandblad ge

noemde candidaatleden werden allen aangenomen. 
Candtdaatl td: 216 J. C. Reeser, Grote Looiers

straat 17, Maastricht. 
Bijeenkomsten: Maandag 1 Februari : Beursavond; 

Maandag 15 Februari : Jaarvergadering. Beide om 
20.00 uur in Restaurant ,,In de Gouwe P o o r t " . 

POSTZEGELVERENIGING „HELDER". 
Secr.: L. M. F . Ruder, Soembastraat 35, 
Den Helder. 

Nieuwe leden: J. A. Dekker , Weezenstraat 3, Den 
Helder; K. Dekker, C 22, Sint Maartensbrug, gem. 
Zijpe (N.H. ) ; P . J. Boekei, Krugerstraat 69, Den 
Helder; A. A. Ambrïola, Steengracht 5, Den Hel
der; V. Haringa Jr . , Herzogstraat 58, Den Helder. 

Bedankt: Ir F. W. K. de Klerk. Den Haag; S. 
Ewald, Den Helder. 

De vergaderingen in 1954 zullen worden gehou
den op de Woensdagen 27 Jan. ; 24 Febr.; 24 Mrt . ; 
28 Apr . ; 26 Mei; 23 Jun i ; 21 Jul i ; 22 Sept.; 27 
Oct . ; 24 Nov. ; 22 Dec. 

POSTZEGELVERENIGING 
„HEERLEN". Secr.: C. van Dishoeck, 
Lintjensstraat 21, Heerlen. 

Bedankt: 9 M. Daelman; 19 Ir A. Dieben. 
Candidaatl id: H . Lejeune, Dr. Poelsstraat 19, 

Terwinselen. 
Nieuw lid: 66 P . Ritzerfeld, Vorstenstraat 68, 

Heerlen. 
Bijeenkomsten: Eerstvolgende bijeenkomst Dinsdag 

2 Februari 1954. Jaarvergadering met bestuursver
kiezing. Aan de beurt van aftreden zijn de heren 
Ir A. Bloemen, voorzi t ter en C. van Dishoeck, 
secretaris, die beiden herkiesbaar zijn. Grote Jaar
lijkse verloting. De leden worden opgewekt in groten 
getale deze vergadering bij te wonen. 

Contr ibut ie : De leden worden eraan herinnerd, 
dat dit de laatste gelegenheid is de contributie voor 
1954, zijnde ƒ 6,50 te voldoen. Na deze vergade
ring zal per kwitantie worden gedisponeerd, ver
hoogd met incassokosten. 

. PHILATELISTENVERENIGING 
„AMERSFOORT". Secr.: P. E. Bos, 
Voltastraat 27, Amersfoort. Telef. 5551. 
2e Secr.: G. Link, Memlingstraat 9, 
Amersfoort. 

Bedankt: K. Keitz. 
Nieuwe leden: C. v. d. Zou wen, Franklinstraat 

102, Amersfoort; Mej. J, J. Lépinat, Utrechtseweg 
303, Amersfoort; P, W. Jacobs, Buys Ballotstraat 
12, Amersfoort; J. J. van Zwieten, v. Asch van 
Wijckstraat 26, Amersfoort; M. Kerseboom, van 
Miereveldstraat 26, Amersfoort; D. Huizinga, Bak
kersweg, Maarn. 

Eerstvolgende vergadering op Dinsdag 26 Januari 
1954 des avonds te 8.15 uur in de benedenachter-

zaal van Hote l „Monopole" , Stationsplein te Amers
foort . He t bestuur wenst alle leden een voorspoedig 
1954. 

POSTZEGELVERENIGING „HILVER
SUM E N OMSTREKEN". Secr.: A. W, 
Ebrecht , Oude Amersfoortseweg 116, 
Hilversum. 

Voorgesteld als lid: A. J. Fransen, Oud Loos-
drechcsedijk 125, Loosdrecht. 

Aangenomen als lid per 1 December 1953: 504 A. 
Knigge, Oud Loosdrechtsedïjk 108, Loosdrecht; 505 
F. C. Kramer, Tolstraat 118, Amsterdam. 

Aangenomen per 1 Januari 1954: 506 W. Keuker, 
Zevcnenderdrift 92, Laren ( N . H . ) ; 507 Mej. E. van 
Kleef, Molenaar 3, Laren ( N . H . ) ; 508 S. van Oost 
veen, Naarderstraat 70, Laren (N .H. ) ; 509 W. J. P . 
de Jager, Achterom 107, Hilversum. 

Bedankt per 1 Januari 1954: 484 J. G. Eenhuizen; 
461 P. Oudheusden; 410 S. W. Fijn van Draa t ; 
33 W. J. Manssen; 393 A. Kreuzen; 406 H . Logman. 

Onze jaarvergadering wordt gehouden op Woens
dag 20 Januari a.s. in de Openbare Leeszaal aan de 
*s-Gravelandseweg te Hilversum. Gratis-verlot ing! 
Alle aanwezige leden en zij, die tijdig aan de secre
taris schriftelijk bericht van verhindering hebben 
gezonden, ontvangen een prijs(je). Uitslag Estafette-
Prijsvraag. In verband met de uitgebreide agenda 
van de vergadering worden de leden verzocht tijdig 
{half acht) aanwezig te zijn. 

' s-HERTOGENBOSSCHE VERENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Secr.: N. Ph . Glaudemans, J a n Steen
s t r aa t 17, Den Bosch. 

Vergadering: Woensdag 20 Januari te 20.00 u u r 
in Hote l ,,De Postzegel" te 's-Hertogenbosch, waar
van aan de leden nog een convocatie wordt gezon
den. 

Nieuwe leden: A. Boersma, Kamperfoeliestraat 7, 
' s-Hertogenbosch; Mej. E. T . G. Couwenberg, 
Raadhuisstraat 13, Waspik; T h . Rood, Ziggenstraat 
27, Geldrop. 

Bedankt per 1 Januari 1954: M. Adelmeyer, 
's-Hertogenbosch; J. J. A. Grijns, Beek (L,); H . 
W. M. Domensino, Helmond; H . A. Engel, 
U t rech t ; G, van Engelen, Leende; C. J. Grintjes, 
Oss; A. Grijsbach, 's-Hertogenbosch; A. P. M. 
Jansen, Helmond; L. F. C. Potjes, Vught ; J. v. d, 
Sanden, 's-Hertogenbosch; H . v. d. Sluys, Heerde; 
H . Verschuur, Hedel; A. E. Baron van Voorst tot 
Voorst , 's-Hertogenbosch. 

De leden worden er aan herinnerd hun contr ibutie 
ad ƒ 6,— te voldoen voor 1 Februari 1954 door 
storting of overschrijving op girorekening 223179 ten 
name van de Penningmeester van de ' s -Hertogen-
bossche Vereniging van Postzegelverzamelaars te 
's-Hertogenbosch. 

POSTZEGEL-VERENIGING 
„IJMUIDEN & OMSTREKEN". Secr.: 
G. de Hoog, Da Costalaan 18, Driebuis, 

Verenigingsbericht: In tegenstelling met hetgeen 
in het Decembernummer is bekend gemaakt, zal de 
eerste clubavond in Januari niet op de 8e maar 
op de 15e worden gehouden. Vervolgens op 29 
Januari , 12 en 26 Februari 1954. Alle clubavonden 
worden gehouden in het Patronaatsgebouw, Willems-
beekweg hk Zeeweg. Aanvang steeds om 19.30 uur . 

Nieuwe leden: C. Visser, Elzenstraat 30, IJmui-
d e n - C ; Joh. Terpstra, p/a Fultonstr . 23, IJmuiden. 

VER. VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS „GOUDA". Secr.: D. Pals-
graaf Jr., Vossenburchkade 117, Gouda. 

Bedankt: R. Toxopeus, Kampen. 
De eerstvolgende vergadering zal plaats vinden 

op Maandag 25 Januari 1954, in „De K r o o n " , aan 
de Kleiweg, alhier. 

POSTZEGELVERENIGING 
„SANTPOORT". Secr.: J. F . H. Kupker, 
Kluyskenslaan 9, Santpoort-St. 

Nieuwe leden: 82 J. A. L. IJzendoorn, Schaep-
manlaan 23, Santpoort-St.; 50 J. v, d. Polder, 
Boschlaan 33, Bloemcndaal. 

Gandidaatleden: F. Middendorp, Jan Evertsen-
straat 35, Haar lem-W.; J. Westervoorde, Vondel
weg 116, Haarlem; W. F. H . Riecker, J. T . Cre-
merlaan 71, Santpoort; P. J. Hekker , Hoge Duin 
en Daalseweg 2, Bloemendaal; L. Gezang, Louise de 
C o ü m u ' a a n 60, Santpoort. 

Bedankt: 29 P. Kimmelj 50 P . J . Visser; 30 A. 
v. d. Kloet. 
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NIEUWE PHILATELISTEN VEREENI-
GING N.P.V. GRONINGEN. Secr.: J. H. 
Frerks, Kerslaan 10, Hoogezand. 

Vergadering op Donderdag 28 januar i 1954, des 
avonds 8 uur, in café-rest. „Suisse" te Groningen. 
Aller opkomst dringend gewenst. Ruï lavend. Neem 
uw doubletten mee. 

Bedankt: R. \V. Fernandus, Groningen; G. L. 
Smidt, Groningen; J. H. Wever, Hoogezand; A. |, 
ter Heide, Sappcmeer; L. P. de Boer, Almelo. 

VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DE PHILATELIST" 
GELEEN. Secr.: C. D, C. Weverling, 
Kwiks taar t s t raa t 14, Geleen. 

Onze volgende vergadering zal op 7 Februari a.s. 
worden gehouden in Hotel , ,Riche" , Rijksweg Z 1, 
Gcleen. 

Aangenomen als lid: P. Brouwers, Sittard. 
Aspirant-l id: A. Stevenhagen, Kluis 45, Geleen. 
Bedankt: ]. G. M. SymenS, Geleen. 

SHELL POSTZEGEL VERENIGING 
PERNIS. Secr.: A. Keemink, Sweelinck-
s t raa t 209b, Vlaardingen. 

Nieuwe leden: 35 P. v. d. Ent, Mendelssohnplein 
2 D , Vlaardingen; 48 A. de Bruin, Wapenstraat 13, 
Ro t t e rdam-2 . 

Bedankt: 51 J. C. v. Daalen; 50 C. v. Sintmaar-
icnsdijk; 35 F. Vijf huizen. 

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

Vergadering elke eerste Woensdag van de maand, 
Waarvan con^ocatie wordt toegezonden. 

NED. VER. VAN POSTSTUKKEN- EN 
POSTSTEMPEL VERZAMELAARS. 

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

Vergadering op Zondag 17 Januari 1954 in Vrc-
denburg te Utrecht. Agenda in eerstvolgende Post
zak. 

Nieuw iid: 53 E. J. Lunenberg, Garcnkokerskade 
51, Haar lem. 

Bedankt: 170 Bouvé; 206 Blaauw; 264 Huiser; 
275 Tilkcns. 

POSTZEGELVERENIGING VLISSIN-
GEN. Secr.: J. F . Bastiaanse, Nadorst-
weg ld, Middelburg. 

Nieuw lid per 1-10-1953: P. G. Kimcrmans, Pen-
ninghocksinsei 87, Middelburg. 

Volgende vergaderingen op de 3e Woensdag van 
Januari , Februari en Maart. 

In Januari ten hyize van Mevr. Sitsen te VHs-
singen. 

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

De ruilavonden voor Januari ïijn vastgesteld op 
U en 25 en voor Februari op 8 en 22 in het Witte 
Kruis-Gebouw aan de Baanstraat te Beverwijk. Aan
vang telkens om 7.30 uur . 

Nieuwe leden: J. Uitgeest, Gijzenveltplantsoen 95, 
IJmuiden; J. A. H . de Klerk, Populiercnlaan 135, 
Beverwijk; A. Onderdelinde, Hcndr. Mandeweg 171!, 
Beverwijk. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DORDRECHT". Secr.: J. 
Dingemans, Helmerstraat llrd, Dor
drecht. 

Jaarvergadering op Woensdag 27 Januari 1954 met 
o.a. de verslagen van penningmeester en Secretaris 
o \er 1953. 

In Februari of Maart zal een wedstrijd plaats 
vinden. Het onderwerp zal zijn: zegels van NE
DERLAND nrs. 469 t/m 484. Nadere mededelingen 
volgen nog. 

De vergaderingen vinden plaats de laatste Woens
dag van iedere maand in het C.J.M.V.-gebouw aan 
de Burg. de Raadtsingel om 20.30 uur. Vooraf en 
nadien gelegenheid tot ruilen. 

De 2e Voensdag van iedere maand koop- en 
ruilavond aan hetzelfde adres. 

Bedankt: 24 f. J. Crezee; 25 B. Dalm; 34 D. v. d. 
Eyk; 52 M. Klfcyn J r . ; 54 G. v. d. Knaap; 59 ]. 
V. d. Kreek; 68 ïr H . W. Moorrees; 74 H . Ouds
hoorn; 75 A. B. V. Pelt; 79 C. Rackwi t / ; 91 ]. 
Ruigendijk; 99 A. v. Stek. 

Nieuwe leden per 1 Oct . '53: J. C. v. d. Wagt, 
Javastraat 32rd, Dordrecht ; A. Muilwijk, Nassau-
weg 22a, Dordrecht en ]. Verzijl, Sumatrastraat 
43rd, Dordrecht . 

Nieuwe leden per 1 Dec. '53: G. A. v. Kalkercn, 
Reigerstraat 41, Dordrecht ; A. J. v. Schaardenburg, 
Vorensaterstraat 12, Dordrecht. 

Candidaatleden: J. Leeraar, Vorensaterstraat 13, 
Dordrecht ; B. A. Mast, Haven 7, Alblasserdam; 
H . P. Brits, Kr. Zandweg 34, Dubbeldam. 

DORDTSE PHILATELISTEN VERENI
GING „DE POSTJAGER". Secr.: A, L. 
Blonk, Zuidendijk 68, Dordrecht. 

Ledenvergadering: Vrijdag 22 Jan. a.s. in het 
Gebouw van de Chr . Leeszaal te Dordrecht. Aan-
van 7.30 uur . 

Candidaatl id: H . Vink, Oudelandstraat 29, Dor
drecht . 

Contactavond: Vrijdag 5 Febr. a.s., eveneens in 
de Chr . Leeszaal. 

Nieuwe leden: A. A. Bongers, KnoUiaven 5 rd. , 
Dordrecht ; T h . Lam, Spui weg 39, Dordrecht ; B. 
Linders, Steegoversloot 49, Dordrecht; A. J. van 
Schaardenburg, Vorensaterstraat 42, Dordrecht ; A. 
Talens, Varkenmarkt 26rd., Dordrecht. 

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

De bijeenkomsten in Februari zijn: Maandag 1 
Februari; jaarvergadering; Maandag 15 Februari : 
ruil- en veilingavond. Beide in ons clublokaal Eland
straat 194a, Den Haag. 

Bedankt: 40 Zr I. L. Schupper, 62 H. de Roo ; 
66 K. L. Eimers; 99 K. Toet; 145 P. C. M. Boers; 
180 H. N. Paardekooper; 67 F. A. Dijkstal. 

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

Bedankt: 341 L. G. v. d. Wees; 270 B. A. Boon; 
353 D. Koert ; 21 R. H. J. Veeren; 296 M. B. 
Dommissie; 205 C. E. van Battem; 226 J. Lolkus; 
187 L, Houtzager . 

Nieuwe leden: 2 W. Mieras, v. Baerlestraat 32, 
Den Haag; C. A. Konincks, Handboogstraat 18. 
Delft; 5. Jac. v. d. Plas Jacz., Kijckerweg 65, De 
Lier; 6. B. Borsthuis, Kerkweg 71, Pijnacker; 13 
A. J. Slot, Javastraat 39, Delft; 57 F. Schrunder, 
Groen v. Prinstererkade 15, Maassluis; 15 T. va--
der Graaf, West Ha\enplaats 42 B, Vlaardingen. 

STICHTING PHILATELISTENKRING 
AMSTERDAM S.P.A. Secr.: P. Veer
man, Patroclosstraat 9, Amsterdam-Z. 

Bijeenkomsten: 27 Januari 1954: iedenvergadering; 
10 Februari 1954: Sociëteitsavond. 

POSTZ. VER. „GORINCHEM EN 
OMSTREKEN". Secr.: D. J. Hakkert Jr., 
Oosterstraat 16, Gorinchem. 

Geroyeerd: C. Baardman, B 65, Giessendani. 

Bedankt: P. v. Meeuwen, Dalem; J. den Brave, 
Gorinchem; F. Bronkhorst , Gorinchem; J. de Graaf, 
Gorinchem; F. Prïnssen, Gorinchem. 

PERSONEELS VERENIGING WERK
SPOOR AMSTERDAM, Afd. „Philate
lie". Secr.: J. Kuiper, Nieuweweg 24111, 
Amsterdam-O. Tel. 51100. 

Nieuwe leden: W. Hamaker, Saffierstraat 7i II , 
Amsterdam-Z.; J. John, Halmaheirastraat 13 III , 
Amsterdam-O, 

P V i V I I V I I I I « 

Éhtf r—^ ' 

V an het in 1947 uitgegeven hulpzegel van Suriname V>'s cent op 7'/ï cent, waarvan 1 vel van 100 st. met kopstaande opdruk ontdekt 
is, is nu gebleken dat in dit ve! een klein aantal zeer interessante afwijkingen voorkomen nl, in plaats van de dubbele opdruk 
l'/ï cent normaal en IV; cent kopstaand, zijn er enkele exemplaren onder, waarvan de beide breukcijfers finaal overdrukt zijn, 

zodat er dus alleen 1 dubbele opdruk is. Daar deze bijzondere foutdrukken zeer merkwaardig zijn heb ik er clich^'s van laten maken, 
zodat de lezers van het Maandblad een duidelijk beeld krijgen van deze opvallende curiositeit. Ondanks dat er zeer weinig van deze Ic 
kopstaande opdrukken zullen bestaan, stel ik de prijs slechts ƒ 75,— hoger en wel op ƒ 225,— en ƒ 150,— de iVï cent kopstaande 
opdruk; belde ex. zijn ook los verkrijgbaar. De opdrukken worden voor echtheid op verlangen met mijn garantiestempcltje voorzien. 
Indien mijn geslonken voorraad ui tverkocht is, is de mogelijkheid, gezien de grote zeldzaamheid, zeer groot , dat men ze niet meer 
aantreft of hier of daar tegen belangrijk hogere prijzen. Verder oied ik aan enkele dikwijls ontbrekende zegels tegen zeer aantrekke
lijke prijzen. 

Nederland no. 24a, 20 et Koning onge
bruikt , volle gom, getand 14 X 14 kleine 
^aten ƒ 60,— 
No. 16c V/i et volle gom, strip van 
3 get. 13V« grote gaten ,, 50,— 
No. 7 Telegraaf 25 et postfr ,, 75,— 

„ 12 Telegraaf 2 Gld. postfr ,. 85.— 
,, 1—12 Telegraaf compl. postfr. 

Prachtvol „275,— 
,, 7 25 et. op briefstukje z.z, niet 

poststempel zonder gat ,,1CG,— 

No. 13 Luchtpost 25 Gld. Prachtcx. ƒ 25,— 
,, Ic Postpakket Verrekenzegcl in 

de zeldz. tanding, postfr ,,100,— 
dito in paar ,,200,— 

„ 28 Portzegel 50 et op 1 Gld, 
Dostfr. blok met type I, Il 
en III „ 80,— 

Gura^ao. 
N o . 178 l'/ï—10 Gld. postfr „ 75,— 

di to in blokken van 4 ,,300,— 

No. 17 Luchtpost 10 op 20 et, postfr. 
blok 

,, 18-25 Luchtpost Prins Bernhard 
o of X 

di to in blokken van 4 o of x 
„ 87 Lp. 15 Gld. postfr 
„ 88 Lp. 25 Gld. postfr 
,, 7 Portzegel 25 et. gestemp. . . 

Suriname. 
No . 214-219 compl. postfr 

„ 220-243 compl. postfr 
,, 229-241 gest. pr. ex 

ƒ 30,-

,320 — 
> 39,— 
, 57,50 
. 45,— 

, 4,50 
, 50,— 
, 5,80 

HENDRIK V. d. LOOS POSTZEGELHANDEL Hcrcni;racht 8a - Den Haag - Tel. 112944 - Giro 24392 
Bankr. R. Mees S: Zoonen. Nederl . Handel Mij, Herengracht. 
Voorheen Rot terdam: Nieuwstraat 26 en Noord-Blaak 93. 
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linkerbovenhoek tengevolge van een los stukje papier op 
het drukvel — dat na het drukken losraakte — blanco was. 

ZOMERZEGEL 1952. 
De heer Drs G. Bordewijk te Amsterdam zond ons het 

zomerzegel 1952 in de waarde 5 c + 3 c ter inzage, waarbij 
onder het + teken voor het cijfer 3 zich een wit streepje 
bevindt. 

KINOZEGELS 1953. 
Hiervan zagen wij de volgende kniptekens (zie voor de 

nummers Maandblad Juli 1951 blz. 136): 
2 + 3 et knip 2 
5 + 3 et „ 3 
7 + 5 et „ 15 

10 + 5 et „ 16 
25 + 8 et „ 14 

NIEUWE ETSINGSNUMMERS. 
Frankeerzegels type van Krimpen: 2 cent no 43 

Kon. Juliana (oude type) 12 cent LR 3 
„ „ (nieuwe type) 10 cent LR 4. LR 5 

40 cent LR 1 
45 cent LR 1 

PORTZEGELS. 
Redacteur L. Fi-enkel, arts, Graaf Florisstraat 48, Rotterdam. 
PORTZEGELS OP BLAUW PAPIER. 

De heer P. Veen te Nijmegen zond ons een tweetal blok
jes van 4 zegels van de portzegels in het koerserende type 
van 35 cent, welke zegels op duidelijk waarneembaar blauw
achtig gekleurd papier zijn gedrukt. Deze kleuring komt wel 
zeer duidelijk uit wanneer men de zegels naast de tot op 
heden verschenen zegels dezer uitgifte legt. Aan de achter
zijde schijnen de blauwachtige zegels door de gom witter 
dan laatstbedoelde zegels, welke geler van kleuren schijnen. 
Beide soorten zegels dragen etsingsnommer 1, waarbij zo
wel het cijfer als het perforatieboogje volkomen op de zelfde 
plaats staan; alleen is het cijfer bij de blauwachtige zegels 
duidelijker en zijn de dwarsbalkjes goed waar te nemen, 
hetgeen bij het cijfer op de andere zegels niet het geval is. 
Ook het bedoelde perforatie-boogje is bij de blauwgekleurde 
zegels dikker dan bij de andere zegels, zodat zowel boogje 
als cijfer de indruk wekken bijgewerkt te zijn. De perfora
tie van beide soorten zegels is dezelfde, nl. 13"^ X 12 ¥2, ter
wijl zij hetzelfde liggende watermerk vertonen. 

Opmerkelijk is de linkervelrand waarop de blauwkleuring 
van het papier ongeveer 1 cm buiten het linkerzegelbeeld 
ophoudt, zodat op deze rand een vrij scherpe scheiding tus
sen gekleurd en ongekleurd is te zien. Helaas leent de 
zwakke blauwkleuring zich niet voor een goede fotografi
sche reproductie. 

De blauwachtige zegels werden op 15 December 1953 aan 
het philatelistenloket te Nijmegen verkocht. Bij het nazien 
der overige aldaar aanwezige port-waarden dezer uitgifte 
bleek, dat bok de 20 cent, eveneens met etsingnommer 1, 
op gelijk blauwachtig gekleurd papier aanwezig was. 

Wij danken de heer Veen voor zijn mededeling en het ter 
inzage zenden dezer zegels en wekken de lezers op cm ook 
in andere plaatsen eens uit te zien of nog meer portwaarden 
op dit gekleurd papier voorkomen en van het aantreffen 
daarvan aan ons mededeling te doen. 

NIEUW GUINEA, SURINAME, NEDi ANTILLEN, 
REP. INDONESIA. 

Redacteur: A. J. Uylen, Herm. Heijermanslaan 6, Eindhoven. 
SURINAME. 

HULPUITGIFTE 1926. 
Het gepubliceerde op blz. 259 van het Octobernummer 1953 

heeft van diverse zijden reacties gegeven. Het blijkt dat het 
zetsel van de uitgifte 1926 overeenkomt met die van de hulp
uitgifte 1925, zodat ook bij de uitgifte 1926 de normale en de 
cursieve C van cent voorkomt. 

Onderstaand volgt een volgens deze gegevens gecomple
teerde opgave zoals deze dus in de Speciaal Catalogus opge
nomen zou moeten worden: 

116a 12% op 40 lila en zwart (C recht) 
116a 12y2 op 40 „ „ „ (C cursief) 
116fa 12% op 40 „ „ „ foutdruk Frankecrzegel 
117 tweevoudige druk ongegomd papier: 
117aa 12% op 40 lila (C recht) 
117ab 12% op 40 „ (C cursief) 
117fa 12% op 40 „ foutdruk Fraukecrzegel 
117 enkelvoudige druk, gegomd papier 
117ba 12% op 40 „ (C recht) 
117bb 12% op 40 „ (C cursief) 
117fb 12̂ '2 op 40 „ foutdruk Fraukecrzegel 

REPUBLIEK INDONESIA. 
MOEDERDAGZEGEL. 

^______^ Op 22 December 1953 verscheen het 
. "yiij«]||L|||]SI reeds aangekondigde Hari IBU-zegel met 

.lPP»^i«§a' de afbeelding van een Melatibloemtak, 
^ W & J i ' welke bloem vaak bij feestelijke gelegen-

' » « ^ ^ ' J heden wordt gebruikt. De kleur van het 
P H Ä ^ P Ä ^ zegel is lichtgroen; tanding 12% X 12; et-

; f^^^^f f lp singno. 85; papier zonder watermerk, 
, ^ § ^ ^ ^ S randletter A. De druk is van de firma 

t-- ' iwiiii.i< G. Kolff en Co te Batavia. 

TEMPELSERIE. 
Op blz. 69 van het Maartnummer 1953 publiceerden wij 

een volgens de toen bekende gegevens compleet overzicht 
van de tandingen enz. van de zegels der tempelscrie zowel 
zonder als met opdruk RIS. Thans volgt een nieuwe aan
vulling hierop en wel de 60 sen met overdruk RIS, in de 
tanding 12%; etsingno. onbekend. 

Willen onze lezers hun doubletten nog eens nazien of er 
soms nog meerdere tot op heden niet gepubliceerde zegels 
worden aangetroffen? 

* STEMPELS • 
STEMPELS. 

Redacteur: A. van der Willigen, Laan van Poot 194, 
's-Gravenhage. 
NEDERLAND. 

Gelegenheidsstempels. 
In aansluiting op het reeds vermelde in het vorige num

mer omtrent het rijdend postkantoor kan curiositeitshalve 
nog medegedeeld worden, dat de op 2 December jl. tijdens 
het oponthoud in Voorburg geposte stukken voorzien wer
den — zoals gebruikelijk — van afdrukken van een normaal 
dagtekeningstempel Voorburg 3, echter met datering 
2.XII.1952, kennelijk een stempel, dat dit jaar niet al te veel 
gebruikt is. Een correctie werd aangebracht door een soort 
„overdruk" met een los cijfertje 3 over de 2 te plaatsen. 

Typenraderstempels. 
1.12.1953. Postkantoor Mijdrecht werd hulppostkantoor. 

Hulppostkantoor Emmeloord (N.O.P.) werd bijpost
kantoor van Kampen. 
Hulppostkant. Opperdoes (N.H.) werd poststation. 

1.1.1954. Hulppostkantoor Lierop (N.B.) werd poststation. 

Buitenlandse stempels, gebruikt op Nederlands grondgebied. 
Enkele lezers verstrekten ons nog enige aanvullingen op 

ons korte overzicht in het vorige nummer. 
Omstreeks 1919 hebben er in Rotterdam nog een Engels 

„Field Post Office" en een (Amerikaans) „U.S. Army Post 
Office" gewerkt. 

Behalve het genoemde grenspostkantoor Venlo zouden — 
volgens meldingen in de Michel-catalogus — tevens nog be
staan hebben: Enschede (tot eind Dec. 1850), Oldenzaal (tot 
1 Mei 1879) en Roermond (?), Sittard (?), Winterswijk (?). 

Tenslotte wijst men er ons nog op, dat tot deze categorie 
buitenlandse stempels op Ned. grondgebied feitelijk ook ge
rekend moeten worden de talrijke Duitse ovale treinstem-
pels (in verschillende typen), die als begin- of eindpunt een 
Nederlandse plaatsnaam bevatten. Hiervan zijn bekend: 
Enschede-Dortmund Frankfurt (Main)-Arnheim 
Oldenzaal-Osnabrück „ „ -Hoek van Holland 
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Venlo-Düsseldorf 
-Gladbach vice versa 
-M.Gladbach „ „ 
-Haltern „ „ 
-Osnabrück „ „ 

Zevenaar-Köln vice versa 
Cleve-Nijmegen 
Cöln-Nijmegen 
Cöln (Rhn)-Venlo 
Duisburg-Boxtel 
Düsseldorf-Boxtel 

Hamburg-Venlo 
Hannover-Boxtel 
Kempen (Rhld)-Venlo 
Köln-Amsterdam 

„ -Arnheim 
„ -Venlo 
„ -Vlissingen 

Oberhausen-Boxtel 
Oldenburg-Neuschanz 

(= Nieuwe Schans) 
Osnabrück-Hoek van Holland 
Salzbergen-Oldenzaal 

Aangezien deze stempels reeds voorkomen sinds de 80er 
jaren der 19e eeuw, waarbij een enkele maal ook op Neder
landse postzegels, vindt men ze nog wel eens als men veel 
Duitse postzegels, los of op gehele stukken nazoekt! Thans 
is het gebruik op Nederlandse postzegels niet meer toege
staan. 

Wij danken de heren Drs W. J. Pfeiffer, 's-Gravenhage, 
M. D. Ramondt, Goes en J. P. Visser te Rotterdam voor 
hunne desbetreffende opgaven en houden ons voor eventuele 
verdere meldmgen, speciaal omtrent bovenbedoelde Duitse 
grenspostkantoren, zeer gaarne aanbevolen! 

LUCHTPOST 
U.S.A. 

Eerste off. non-stop-vlucht Los Angeles—New York, v.v. 
Op 29 November jl. had de eerste officiële non-stop-vlucht 

plaats van Los Angeles naar New York, v.v.; de vlucht 
werd uitgevoerd met een DC-7. 

Met deze vlucht vervoerde luchtpoststukken dragen een 
speciale afstempeling in blauwe kleur, waarvan wij hierbij 
een afbeelding geven; het Inschrift in de ring luidt: „First 
official Non-Stop/1927-1953/Coast-to-Coast Scheduled Ser
vice-Both Directions". 

Op de achterzijde der stukken staat een grote rechthoekige 
aankomststempel: New York Nov. 29, 1953 en rechts daar
van: „Dep. Los Angeles 9 08 A.M. PST / Arr. New York 7 10 
P.M. EST/Elapsel Time / Hours, 7 Minutes 02". 

Vervoer van gewone post als luchtpost. 
Bij een eerste proefneming op 6 October jl. om gewone 

post tussen Washington DC, New York en Chicago in be
perkte mate — nl. voor zover hiervoor plaats was in de vlieg
tuigen van de 4 betreffende luchtvaart-maatschappijen — 
als luchtpost te vervoeren, werd op de betr. stukken geheel 
onverwacht een speciale afstempeling geplaatst. 

Op een door ons ontvangen stuk, dat van Washington 
naar Chicago werd gevlogen komt een spec, afstempeling 
in rode kleur voor, waarvan wij hierbij een afbeelding geven. 
De 4 luchtvaart-maatschappijen, waarvan hierboven sprake 
is, zijn: „American", „Capital", „TWA" en „United". 

Het stuk draagt vertrekstempel Washington Oct. 6.8.30 AM 
1953 en AS Chicago Oct. 6, 1 PM 1953. 

POSTSTUKKEN 
NEDERLAND. 

Redacteur J. H. Broekman, Buerweg 34, Bergen (N.H.). 
De enveloppen „Nederland 10 cent" (rode opdruk) op 6 cent 

Curagao (koningin Wilhelmina met weduwesluier) werden 

1 Januari 1954 buiten gebruik gesteld. Mits gaaf en onge
schonden kunnen deze enveloppen tot 30 Januari 1954 ten 
postkantore worden omgewisseld tegen een postzegel van 
10 cent. 

BUITENLAND. 
Redacteur Dr E. A. M. Speijer, Pijnboomstraat 4a, 

's-Gravenhage. 
Dit keer beperk ik mij tot de twee landen, die op het ogen

blik wel de meeste Nederlandse toeristen trekken. Hierdoor 
krijg ik van beide ook de meeste poststukken-gegevens, al 
zijn er nog steeds gapingen in mijn overzicht! 

BELGIË. 
Een aantal aanvullingen over de verschenen Publibels zijn 

ontleend aan het Belgische tijdschrift „Het Postzegel": 
a. Op Vlaamse kaarten van 90 centimes met bijdruk 30 e. 

1002 Verhaast 1096 Rodenbach 
1033 I.M.P. 1104 Dhalamas 
1059 De kleine Winst 1110 Belfort Meubel 
1064 Bake 1119 A. Maerel 

De meeste nummers meldde ik reeds op blz. 71 van de 
jaargang 1953, maar zonder de reclames, en een ander stel 
op blz. 232 van dezelfde jaargang, 

b. Op postkaarten van 1 fr. 20: 
1122 
1123 
1124 
1126 
1127 
1136 
1137 
1138 
1139 
1141 
1142 
1143 
1144 
1145 
1146 
1147 
1148 
1149 
1150 
1151 
1152 
1153 

Acec 
,, 

Wavi 

Sidol 
^ j 

Pr imela 
„ 

Ford 
j , 

Citroen 
Chevrolet 
Le Resis tant 

J a v a 
De Wi t te 
C. Pa rdonche 
Ca ran d 'Ache 

„ 

Fr . 
VI. 

L F Fr . 
Fr . 
VI. 
Fr . 
VI. 
Fr . 
VI. 
VI. 
Fr . 
Fr . 
F r . 
Fr . 
F r . 
Fr . 
VI. 
VI. 
VI. 
F r . 
Fr . 
VI. 

1154 
1155 
1156 
1157 
1158 
1159 
1160 
1162 
1163 
1164 
1165 
1166 
1167 
1168 
1169 
1170 
1171 
1172 
1173 
1174 
1176 
1178 

Tierens teyn 
Swi tze r l and 

Neon 
L 'Assurance 
Verzeker ing 
Tade ra 
Cal lebout 

Denon 
E t n a 

,, 
Kort r i jkse 
Libby ' s 

„ 
P a k - m e - m e e 

La Couvinoise 

Wal t ic 
Nivéa 

Bon Marché 

VI. 
F r . 
VI. 
Fr . 
Fr . 
VI. 
Fr . 
Fr . 
VI. 
VI. 
Fr . 
VI. 
VI. 
F r . 
VI. 
VI. 
Fr. 
VI. 
Fr . 
Fr . 
Fr . 
Fr . 

Met de nummers vermeld op blz. 232 van de jaargang 1953 
zijn dus nu een groot gedeelte van de publibels tot no. 1210 
mij bekend. 

OOSTENRIJK. 
De 8ste serie is mij nog steeds niet bekend (zie het Mei

nummer van jaargang 1953). De 10e, 11e en 12e serie, ten 
onrechte in de mededelingen van de Berliner Ganzsachen 
Sammler Verein als de 9e, lOe en l i e serie vermeld, zijn 
weer allen op de kaart met zegelindruk van de .1 schilling, 
groen. Waarom de series, die respectievelijk 44, 38 en 31 
verschillende kaarten omvatten niet van gelijke grootte zijn, 
is niet bekend. 

10e SERIE 
Alt-Aussee, Steiermark Gesamtansicht 
Arzl im Pitzal, Tirol Sommeransicht 
Attersee am Attersee, O.ö. See 

id. Teilansicht 
Birkfeld, Oststeiermark Sommeransicht 

id. Ortsansicht 
Brixen in Thale-Lauterbach, Tirol Gesamtansicht 
Bruck/Leitha, N.ö. id. 
Döbriach, Kärnten See 

id. Gesamtansicht 
Eggenburg, N.ö. Stadtplatz 
Glein, Post Knittelfeld, Steiermark Gesamtansicht 
Goisern, O.ö. id. 
Götzis, Voralberg, 450 m. id. 

id. Teilansicht 
Gutau, O.ö. Gesamtansicht 
Kaprun, Salsburg. 786 m. id. 

id. Teilansicht 
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Kindberg, Steiermark id. 
id. Gesamtansicht 

Bergstadt Leoben Teilansicht 
Linz O.Ö. Donaubrücke 

id. Hauptplatz 
id. ^ Hauptbahnhof 

Maria Saal, Kärnten Teilansicht 
Petronell, N.ö. Schlosz 
Pöllau, Steiermark Gesamtansicht 

id. Teilansicht 
Preszbaum, N.ö. id. 
Rachau, Post Knittelfeld. Steiermark Teilansicht 
Ried im Innkreis, O.Ö. Gesamtansicht 

Rust am Neusiedlersee Teilansicht 
Seckau, Steiermark Gesamtansicht 
Spittal am Millstättersee, Kärnten Schlosz 
St. Andrä im Lavanttal, Kärnten Teilansicht 
Markt St. Florian, O.Ö. Gesamtansicht 
St. Gilgen am Wolfgangsee, Salzburg See 
St. Ruprecht a.d. Raab, Steiermark Gesamtansicht 
Techendorf am Weissensee, Kärnten See 
Völkermarkt, Kärnten Gesamtansicht 
Vorau, Steiermark id. 

id. Teilansicht 
Wels, O.Ö. Gesamtansicht 

id. Marktplatz 

NIEUWE UITGIFTE 
Diverse postzegels werden oris ter reproductie af" 

gestaan door de postzegelhandel K. Beunder, School
s t raa t 27 te Krimpen aan de Lek. 

B e l g i ë . 
E U R O P A 

W'ij geven hier
bij de afbeelding 
van d e o p 15 Dec. 
jl verschenen en 
m ons vorige 
nummer op biz . 
316 gemelde 
postzegels met 
toeslag ten bate 
van de tbc
bestnjding 

De lage waar
den zijn m de 
zelfde tekening 
dis in 1951 en 
1952, maar j aa r 
tal en kleuren 
zijn gewijzigd. 
Het ontwerp voor 
deze lage waar

den is van W. Goffin te Brussel en de gravering van L . 
Janssens te Mechelen. Druk m vellen van 50 zegels. De 
portretzege Is werden ontworpen door J . van Noten te 
Brussel en eveneens gegraveerd door Janssens . Druk in 
vellen van 30 zegels, zegelniaat 28 x 39 m m , door de 
zegeldienst te Mechelen. Wij geven hierbij de volledige 
opsomming: 
20 c. + 5 c. helder bhtuw, allegorie 
8Q C. + 20 c. violet , id . 
1,20 fr. + 30 c. donkerbru in , id . 
T ,50 fr. f 50 c. grijs, ld. 
2 fr + 75 c. groen, E. Malvoz 
3 fr. | 1,50 fr. rood, C. For lan in i 
4 fr. + 2 fr. blauw, A. Calmet te 
8 fr. f 4 fr. bruin , R. Koch . 

Bulgar i je . 
Voor de economische propaganda verscheen in N o ' 

vember j l . een serie van 4 postzegels, n! . : 
8 s t . blauw, spoorwegviaduct 

16 s t . donkergroengrijs, fabi ieksinstal la t ie en werkman 
44 s t . steenrood, ijzergieterij 
80 s t . oranje, oogstmachine. 

D u i t s l a n d . 

Op 30 N o v . j l . verschenen in de serie Duitse pa t r io t 
t en , gemeld in ons Dec. nummer op b l z . 317 nog
maa l s 3 postzegels n l . : 16 (pf) donkerbru in , Herr vom 
Stein en diens stadsreglement van 1Ö08; 35 (pf) donker
grijsgroen s tudenten in 1817 ten strijde voor de na t io 
na le eenheid . 
48 (pf) zwar tb ru in , de revolut ie van 1848. 

Deze zegels zijn, evenals de 3 reeds gemelde zegels 
in ras te rd iepdruk vervaardigd naar de gemeenschappe
lijke ontwerpen van Kurt l i igler en Kurt Bade . De druk 
werd verzorgd op watermerkpapier , , D D R p o s t h o o r n " 
in de Grafische werkplaatsen te Leipzig. Kamtand ing 
13 : 12*4 Oplage der laagste waarden dezer series ieder 
2 . roo.ooo stuks en de beide laatstgemelde hoogste waar
den ieder r .300.000 s tuks . 

Het eveneens reeds gemelde Schubertzegel werd 
ontworpen door Kurt Eigler en in ras terd iepdruk ver
vaard igd in de Drukkerij Einhe i t te Leipzig op het 
zelfde watermerkpapie r als voorgaande zegels K a m t a n 
d m g 13M! ■ 13 Oplage 1.200 000 s tuks . 

Frankr i jk . 

De in ons vorige nummer op blz . 318 gemelde sport
serie verscheen op 28 November j l . het eerst te Parijs 
en op 30 November aan de overige postkantoren in het 
l and . De zegels werden ontworpen door J a c q u e m i n . 
De 20 fr. rood en bru in , zwemmen, werd gegraveerd 
door Serres ; de 30 fr. blauw en b r u i n , schermen, werd 
gegraveerd door Mazelin; de 40 fr. sepia en blauwgri js , 
kanova ren , werd gegraveerd door Pie l ; de go fr. groen 
en b r u i n , roeien, werd gegraveerd door Munier en de 
75 fr. oranjegeel en bruinrood, paardenspor t , werd 
gegraveerd door Cot te t . Wij geven hierbij de afbeeldin
gen dezer zegels. 

De in ons vorige nummer eveneens gemelde Rode 
Kruiszegels verschenen het eerst te Parijs op 12 De
cember j l . en op 14 December aan de overige pos tkan
to ren . De zegels zijn ontworpen en gegraveerd door J . 
i ' i e l . Zij werden in p laa td ruk vervaardigd in vellen van 
25 zegels met bee ldmaat 22 x 36 m m , tanding 13 . 
De 12 + 3 fr is roodbruin en de 15 i 5 fr is zwar tb lauw 
v a n k leu r . Het eerste zegel is naar een schilderij in het 
Louvre van de hand van m e v r . VigéLebrun, het tweede 
n a a r een gedeelte van een schilderij van Lc N a i n . 

GrieKenland . 

post is een zegel van 300 d r . donkergroenblauw en 
blauwacht ig groen, met afbeelding v a n de verwoeste 
stad Zakyn thos , op de voorgrond de ins tor tende Fane 
romenikerk . Het tweede zegel is in de waarde 500 d r , 
/ .wartbruin en stroogeel, met afbeelding van de ver
woeste stad Orgostoli en in de lucht het s i lhouet van 
de l andkaar t van Chaphaloniën en I t haka (de geteisterde 
gebieden) . 

Op 15 Janua r i 1954 verschijnen 12 postzegels gewijd 
aan de oude Griekse kuns t . De zegels werden in raster
diepdruk vervaardigd en gedrukt op water inerkpapier . 
Het zijn: 

100 d r . kop van Pericles , zegelmaat 19 x 25 n m i . 
opl . 8 mil l ioen; 

200 dr . Mycenaean, vaas in de vorm van een ossekop, 
zegelmaat 17,5 X 24 m m , opL 14 m i l h o e n ; 

300 d r . kop van Homerus , zegelmaat 22 x 26,5 m m , 
opt . 10 mil l ioen; 

500 d r . kop van Zeus of I s t i aea , zegelmaat 22 x 
26,5 m m , opl . iï mil l ioen ; 

600 d r . kop van een jongel ing, zegelmaat 22 x 26,5 
m m , op l . 6 mil l ioen ; 

1 000 dr . kop van Alexander de Groote , zegelmaat 
21,5 X 26 m m . op l . 8 m i l l i o e n ; 

1.200 d r . wagenmenner van Delph i , zegelmaat 17,5 x 
24 m m , o p l . 5 mil l ioen ; 

2 000 d r . vaas van Dipyhon , zegelmaat 18 x 25 m m , 
opl . g mil l ioen ; 

2 400 dr . jacht op wild zwijn, zegelmaat 25 x 18 m m , 
o p l . 4 mil l ioen; 

2 500 dr . man een kalf dragende van de Acropol is , 
zegehnaat r7 ,5 x 24 m m o p l , 4 m i l h o e n ; 

4.000 dr schotel met afbeelding van de reis van 
Dionysos, zegelmaat 22 x 26,5 m m , o p l . 
5 m i l h o e n ; 

20 000 d r . kruikendragers , zegelmaat r7 ,5 x 24 m m 
opl . I mil l ioen. 

H o n g a r i j e . 
Op 3 Dec. j l . ver

scheen de 2 F t . luch t 
pos t , groen en b r u i n , 
voetbalspelers , met 
de opdruk m zwar t : 
, ,LondonWembley 
1953 X I . 2 5 . 6 : 3", 
zulks ter herdenking 
van de in i n g e l a n d 
behaalde overwin
ning van het Hon
gaarse voetbalelf tal 
op d a t v a n Enge land . 

Op 5 Dec. j l . verscheen een serie van 7 postzegels voor 
de luchtpos t , gewijd aan bekende Hongaarse compo
nis ten en hun werk. Het zijn de zegels: 

Op 15 November j l . verscheen een tweetal verpl ichte 
bijplakzegels waarvan i voor de gewone en i voor geld
zendingen en pos tpakke t t en . De opbrengst kwam ten 
goede aan de leniging van de schade veroorzaakt door 
de aardbevingen in di t l and . Het zegel voor de gewone 

30 f 

70 f 

b r u m en grijs, Janos Bihar i (1769—1827) en 
en voorstelling ui t zijn werk Verbunkos ; 
bruin en oranje , Ferenc Erkel (1810—1893) en 
voorstell ing ui t zijn werk Ban B a n k . 
bruin en groen, Ferenc Liszt (1811—1886) en 
Liszt klavierspelende; 
bruin en rood, Mihaly Mosonyi (1814—1870) en 
een voorstell ing ui t zijn werk Szepi lonka; 
donkerbruin en blauwgrijs , K. Goldmark (1850— 
1915) en een voorstel l ing ui t zijn werk Saba 
Kiralynoje ; 
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F t . bruin en olijf, Bela Bar tók , (1881—1943) en een 
dans u i t zijn werk Faból Fa rago t t Kiralyf 1; 

2 F t . bruin en paa r s , Zol tan Kodaly (1882) en een voor
s tel l ing u i t zijn werk H a r y J a n o s . 

I n de serie zegels voor gewoon gebruik met de af
beelding van nieuwe gebouwen en in he t gebruikelijke 
k le ine formaat verschenen wederom 3 nieuwe waarden , 
n l . : 
10 f. p a a r s ; 50 f. gri jsblauw; 70 f. okerbru in . 

«vivviiiiivfvvi^pvvwüv 

'mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊêÊÊÉm 

Oostenr i jk . 
Ter herdenking van de beroemde 

Oostenrijkse schilder Morltz von 
Schwind, die op 21 J a n . 1804 te 
Wenen werd geboren en op 8 Febr . 
1871 te München overleed, zal op 
18 J a n . met frankeergeldigheid 
vanaf 21 d . a . v , een postzegel m e t 
diens por t re t verschijnen. Als 
achtergrond zijn figuren a a n 
gebracht ui t zijn schilderij Elfen
dans (Schack-galerei te München) . 
Het ontwerp voor d i t zegel is 

evenals de gravefing van de hand van prof. Ferd inand 
Lorber . De p l aa td ruk werd verzorgd door de S t aa t s 
drukkeri j te Wenen in vellen van 50 zegels met zegelmaat 
29,8 X 38,5 m m en k a m t a n d i n g 14^/, x i?>%. He t 
zegel is in de waarde 1,50 S . , kleur roodvio le t . 

P o l e n . 

Op 30 November j l . verschenen 3 postzegels ter ere 
v a n de opbouw van socialistisch Warschau . De zegels 
werden vervaardigd in p laa td ruk met zegelmaat 
43 X 25,5 m m en tanding 12% x 12. De ontwerpen 
voor de zegels zijn van E , J o h n . De zegels zijn: 
80 g t . l ich t rood, kult iuirpaleis te Warschau ter ere 

van S t a l i n ; gravering van S t . Lukaszewski ; 
1,7,S Z l . b l a u w , Const i tut ieplein MDM; graver ing van 

B . B r a n d t ; 
2 Z i . donkersepia , Miastro-weg, gravering van M. 

Po lak . 
Voorts verscheen in een nieuwe tekening een blauw 

dienstzegel zonder waardoaanduid ing ; voor aangeteken
de s tukiwn verscheen in dezelfde tekening en zonder 
waarde -aandu id ing een zegel in rode k leur . 

R o e m e n i ë . 
Het 3e wereldcon

gres van de arbeiders 
werd op een twee ta l 
postzegels herdacht , 
n l . : 
."15 b . donker en l icht 
olijf, 2 wereldhelften 
waarin 3 tezamen ge
vouwen handen ; 
1,25 L . rood, optocht 
van arbeiders met 
vanen waarboven een 
were ldbo l . 

De Rocmeens-Rus-
sische vr iendschaps
maand werd eveneens 
op 2 postzegels her
dach t n l . : 
55 b , arbeidster en 
arbe ider voor een 
landschap en vlaggen 
der beide n a t i e s ; 

1,55 I , . rood I i la, gezich t op Kremlin en Donau -
Wolga k a n a a l . 

R u s l a n d . 
I n October j l . werd het 35-jarig bes taan van de 

Communis t i sche jeugdorganisat ie herdacht op een 
enkele postzegel van 40 k . blauwgrijs , rood en goud , 
m e t de afbeelding van een jongens- en meisjeskop met 
enige torens (Kremlin) op de achtergrond. 

De 36e ver jaardag van de Russische revolut ie vond 
eveneens h a a r weerspiegeling in een enkele postzegel , 
n l . een 60 k . donkerbru in , geelbruin en rood, Lenin 
en S t a l i n in 1917 lopende aan het hoofd van de t roepen. 

tm 
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S a a r g e b i e d . 
Ten bate van 

de Abdij van 
Tholey verscheen 
een postzegel met 
toeslag, dat een 
afbeelding geeft 
van een muur
schi lder ing in het 
klooster van de 
Monte Cassino in 
I t a l i ë . Het stelt 
St , Benedictus 

voor die St . Maurus zegent voor de/,e zijn opdrach t gaat 
vervul len om de orde der Benedicti jnen ui t te bre iden . 

Ook verscheen een zegel voor gewoon gebruik in de 
waarde 10 fr. donkersepia , met de afbeelding van het 
Ludwigs Gymnas ium te Saarbri icken, zoals deze voor
k o m t op de 2 fr. 

S p a n j e . 

Ten bate van het Rode Kruis verschenen behalve de 
reeds in ons Decembernummer op b l z . 320 gemelde 
10 ets nog het verpl ichte bijplakzegel voor de gewone 
post in dezelfde tekening in de waarde 5 e t s . donker 
karmijnrood en rood alsmede voor de luchtpost het 
zegel 2 5 ' e t s . olijfbruin, met afbeelding van een kind 
m e t haar beschermengel . 

T s j e c h o Slowaki je . 

A u s t r a l i ë . 

Ter herdenking van de beroemde schi lder Jozef 
Manes (1821—1871) werden op 28 N o v . j l . 2 postzegels 
uitgegeven in eenzelfde tekening van diens por t re t . 
Het ontwerp voor deze zegels is van prof. Karel Svo
linsky en de gravering van J i n d r a S c h m i d t . De druk 
geschiedde in plaa tdruk ter drukkerij van de Posterijen 
te Praag m vellen van 50 zegels met zegelbeeld 23 x 30 
m m . Het zijn de zegels: 
60 h . donkerrood en 1,20 Kcs. donke rb l auw. 

Ter herdenking van de grafische kuns tenaa r en etser 
Vdclav Hollar (1607—1677) verscheen op 5 Deo. j l . 
een tweeta l postzegels ontworpen door J i r i Svengsbir 
wat de laagste waarde betreft en door j i n d r a Schmidt 
wat de hoogste aangaa t , welke l a a t s t e ' k u n s t e n a a r ook 
de gravering verzorgde der beide zegels. D r u k en af
met ing is gelijk aan de voorgaanden . 
30 h . grijs, por t re t en 1,20 Kcs. donke rb ru in , por t re t . 

B U I T E N E U R O P A 
A f g h a n i s t a n . 

De 35ste verjaardag van de onafhankel i jkheid werd 
in September j l . herdacht met de ui tgif te van 2 post
zegels n l . : 

35 pools , geelgroen, por t re t van de shah en soldaat 
met vlag en geweer; 

125 , , vio le t , portret van de shah en enveloppe. 
Op 24 October j l . was de Dag der Verenigde Naties 

aanle id ing to t de uitgifte van een 2tal postzegels in 
gelijke tekening bestaande ui t het wapen der V . N . 
waaronder de let ters U . N . Het zijn een 35 pools , l i la , 
en een 125 pools , b lauw. 

In November verscheen vervolgens nog een tweetal 
postzegels in gelijke tekening ter herdenking van de 
23ste( !) verjaardag van de medische facultei t te Caboul . 
De zegels vertonen over het por t re t van de shah het 
opschrift X X I I I e m e Anniversaire facul té de Madecinc 
(sic ! ) . Het zijn«de zegels 35 pools , oranje en 125 pools, 
vio le tb lauw. 

A n t i g u a . 

Op 2 November j l . verscheen de serie postzegels voor 
gewoon gebruik, thans met het por t r e t v a n koningin 
Elisabeth I I in medai l lon en een l andschap o .d . 

r c. leigrijs, Engelse haven 
2 c. groen, Nelsonarsenaal 
3 c . geel en zwar t , id . 
4 c . rood, als I c . 
5 c . violet en zwar t , als 2 c . 
6 e. oranjegeel , fort James 
8 c . b l a u w , Martel lotoren 

12 c . vio le t , haven van St John 
24 c . bruin en zwar t , i d . 
48 c . blauw en l i la , als 6 c . 
60 o. roodbruin , i d . 
1 $ 20 olijf, als 12 c . 
2 $ 40 l i larose, als 2 c . 
4 $ 80 groen, als 6 c . 

B a r b a d o s . 
Op 4 J a n u a r i j l . verscheen hier het zegel van 5 c. 

met gewijzigd portret ( thans koningin El i sabe th I I ) . 

tf 

Wij geven hierbij de af
beelding van de postzegel v a n 
3 d. rood, gemeld in ons 
vorige nummer op b l z . 322 , 
uitgegeven ter herdenking v a n 
het eeuwfeest van de eers te 
postzegels v a n T a s m a n i c (toen 
\ ' a n Diemen's land g e h e t e n ) . 

Het bezoek dat kon ing in 
Elisabeth II aan di t gebied 
zal brengen zal aan le id ing 
zijn tot de uitgifte op 2 F e 

bruari a . s . van 3 postzegels, gedrukt in vellen van 80 
zegels, welke zegels gedurende ongeveer 2 m a a n d e n 
verkrijgbaar zullen zijn. Het zullen de volgende waarden 
zijn: 

rose, por t re t van het koninklijk e c h t p a a r 
(zegelmaat 37,5 x 24,05 mm) 
paarsrood, por t re t van de koningin (zegelmaat 
24,04 X 37,5 mm) 
donkergroen, als 3 ^ d. 

^mms 

3Y2 d. 

Vh cl. 

2 / 

B e r m u d a . 
Op f) November j l . verscheen de definitieve serie v o o r 

gewoon gebruik m e t por t re t van koningin Elisabeth I I 
en met de afbeelding van een landschap o .d . Het zijn 
de zegels: 

i.4 d. olijf, lelies 
1 d. rose en zwar t , de Perrotpostzegel 
i'/g d. l ichtgroen, als /̂g d . 
2 d. rose en b l a u w , het jacht Dinghy . 
2^2 <i • karmijnrose, a d m . Sir George Soiners en d e 

, ,Sea V e n t u r e " . 
3 d. l i la , kaa r t van het gebied. 
4/2 d. l ichtgroen, de , ,Sea V e n t u r e " en de , , D i n g h y " . 
6 d. groenblauw en zwar t , Biisunvogel (phaeton 

f lavirost r is) . 
1/— oranje, m u n t uit 1616. 
1/3 l i ch tb lauw, als 3 d. 
2/— l i ch tbru in , St George en de draak . 
5/  karmijn, als i/—. 
10/— l ich tb lauw, m u n t ui t 1616 en koloniale m u n t . 
jT I . veelkleur ig , wapen van Bermuda. 

Ter ere van het bezoek van 
Koningin Elisabeth en h a a r 
gemaal aan di t gebied ve r 
scheen het bovengenoemde 
zegel van 6 d. in gewijzigde 
vorm n l . met het Inschrift 
, ,Royal Visit 1 9 5 3 " . 

B i r m a . 
Op 4 J a n u a r i j ! . zou hier een serie nieuwe postzegels 

verschijnen m de waarden x , 2, 3 , 5 , 10, 15 , 20, 25 , 30 , 
5opyas en i , 2 , 5 en ro K y a t s ; alle voor gewoon gebruik ■ 

Braz i l i ë . 
Op 23 Octobcr j l. werd t e r 

herdenking van de looste geboor
tedag van de historicus J o a o 
Capistrano de . \breu een twee ta l 
postzegels in gelijke tekening u i t 
gegeven vertonende het por t r e t 
van deze man n l . : 
60 c . blauw en 5 G. zwar tv io le t . 

Met het opschrift , ,Tra tado d e 
Pe t ropo l i s " (Rio de Jane i ro) 
verschenen eveneens 2 postzegels 
in gelijke tekening n l . 0,60 C r s . 
donker blauwgrijs en i ,20 Crs . 
l i larood. 

Ceylon . 
Ook hier wordt het bezoek van het Engelse konings

paar aan di t gebied op de postzegel herdacht en wel m e t 
de uitgifte van een postzegel van 10 c. blauw, met por
tret van koningin Elisabeth II en met het opschrift 
, ,Raja P e r r h e r a " (koninklijk bezoek), welk zegel o p 
10 Apri l zal verschijnen. 

In voorbereiding is een serie postzegels voor gewoon 
gebruik n l . : 

2 c. Yala (dier) 
3 c. gebeeldhouwde steen 
6 c. rijstveld 

25 c. nmurschi lder ing te Sigiriya 
40 c. rubberboom 
50 c. vissersboot 

2 R. theeoogst 
5 R. basrelief te Ahwradhapara 

10 R. Galoya . 

Chil i . ' 
Het loojar ig bes taan van de spoorweg in di t land 

werd herdacht op de postzegel door de uitgifte van 
2 zegels in gelijke tekening niet de afbeelding van een 
oude locomotief. De waarden zijn i P . voor gewoon 
gebruik en 10 P voor de luchtpost . 

De 12e volks en woningtell ing w^rd herdacht m e t 
de uitgifte van 4 postzegels in gelijke tekening. Zij geven 
afbeelding van een boek waarbij op de l inkerbladzijde 
een grafische voorstel l ing s t aa t , de rechterzijde v a n 
het boek verdwijnt onder een kaart van het l a n d . 
Het j aa r ta l 1835 wijst op de eerste gehouden te l l ing . 
De zegels zijn : 

file:///breu
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1 P . groen, op l . i mil l ioen 
2 P . 50 b lauw, op l . 500.000 
3 P . bru in , op l . 250.000 
4 P . rood, op l . 250.000 

Columbia . 
Hier verschenen enkele provisorische opdrukken op 

oude zegels n l . ; 
50 centavos op 2 P . groen (Yv. 402a van 1946) portret 
40 ctvos op 1 P . ( Y v . 468 van 1952) postkantoor 

5 e. op i r e . rood (Yv . 448. U . P . U . ) bloem. ' 

Cuba. 
Het , ,Primer Congresso international de tribunales 

de Cuen ta s" was aanleiding tot de uitgifte van 3 zegels 
waarvan een voor de pewone post en 2 voor de lucht
post, n l . : 

3 c. b lauw, gebouw 
8 c. karraijnrose, hetzelfde gebouw op groter afstand 

en vrouwenbuste 
25 c. groen, hetzelfde gebouw vanuit de lucht gezien. 

Voorts verscheen in October j l . de 3e serie postzegels 
gewijd aan de pa t r io t José Maria Mart i . Ditmaal zijn 
he t : 

5 c. blauw en sep ia , allegorie 
10 c. bruin en zwar t , Mart i als schrijver 
13 e. bruin en zwar t , huis waarin de Cubaanse revo

lutionaire partij werd gest icht ; en voor de lucht
pos t : 

5 c. karmijn en zwar t , mart i in zijn verbanning. 

D o m i n i c a . 
Op 15 Januar i 1954 verschijnen hier de 4 e. en 8 c. 

met gewijzigd por t re t n l . da t van Koningin Elisabeth II 
i .p .v . dat harer v a d e r . 

ï;êypte. 
Ter gelegenheid van de 

lïlectriciteitstentoonstelling 
welke op 23 November j l . te 
Cairo werd geopend, verscheen 
een postzegel van 10 milis, 
b lauw, met afbeeldingen van 

"Voorwerpen op de electriciteit 
betrekking hebbende. 

Enge l se k o l o n i ë n . 
Op 2 November 1. verschenen de postzegels van 

Engeland in de nieuwe tekening (portret van koningin 
Elisabeth l ï ) in de waarden 4 d . 1/3 en 1/6 met opdruk 
en gewijzigde waarden voor Kuwai t , Morocco Agencies 
en Mascate. 

Fldjl . 
Het bezoek van he t Engelse koningspaar aan di t 

gebied was ook hier aanleiding tot de uitgifte op 17 
December j l . van een herdenkingspostzegel in de waarde 
van 8 d. 

F o r m o s a . 
De 67ste verjaardag van Tchang Kai Tchek werd in 

October j l . de aanle id ing tot de uitgifte van een serie 
nieuwe postzegels voor gewoon gebruik met portret 
van deze persoon, n l . : 
10 c. donkerbruin $ i ,70 appelgroen 
20 e. roselila $ 2 sepia 
40 c . donkergroen $ 3 indigo 
50 c. karmijn $ 4 blauwgroen 
80 c. l ichtbruin $ 5 oranjerood 
$ I olijf $ 10 groenblauw 
$ 1,40 donkerblauw $ 20 karmijnbruin 
$ 1.60 donkerkarmijn 

Iran. 
Op 24 October j l . verscheen hier ter gelegenheid van 

de Dag der Verenigde Naties 2 postzegels in gelijke 
tekening, voorstel lende een vrouw met 2 kinderen en 
het embleem der V . N . De waarden zijn: 
1 R . zwartgroen en l ichtblauw 
2 R. 50 zwartblauw en lichtblauw 

Ter gelegenheid van de verjaardag van de shah ver
scheen op 26 October j l . een serie van 5 postzegels weer
gevende Sportfiguren ui t de oudheid, n l . : 

1 R, groen, turner (man met knots) 
2 R. 50 b lauwgroen , boogschutter 
3 R . lichtgrijs, alpinisten 
5 R . geeloker, polo te paard 

10 R. rosel i la , leeuwenjacht. 

Israël . 

De 80 pr . geeft de afbeelding van een munt geslagen 
door Alexander Janna i (103—76 v. Chr.) van het 
huis van Maccabi. De munt toont een half geopende 
bloem en het opschrift , , Jonathan de K o n i n g " . 

De 95 pr . geeft de afbeelding van een munt geslagen 
in het 4e jaar van de ie bevrijdingsoorlog (66—70 
n.Chr.) tegen de Romeinen. De munt toont 3 tezamen 
gebonden palmtakken en het opschrift , ,Een vierde 
s h e k e l " . 

De 100 pr . geeft de afbeelding van een munt geslagen 
in de oorlog van Bar-Kochba (132—135 n . Chr , ) , 
welke munt het front toont van de tempel met de arke 
des Verbonds op de achtergrond en het opschrift , , Jeru
z a l e m " . 

De 125 pr . geeft de afbeelding van een munt m het 
zelfde tijdvak geslagen welke munt een lier met 4 snaren 
vertoont en het opschrift ,,Tweede jaar van de vrijheid 
van I s r a e l " . 

Een officiële eerste-dag-omslag werd voor deze zegels 
uitgegeven. 

J a m a i c a . 

Ter gelegenheid van het bezoek 
van het Engelse koningspaar äan 
dit gebied verscheen op 25 Novem
ber j 1. een postzegel van 2 d . 
groen en bruingrijs in het type van 
de 2 d . van 1938 (Yv. 126) maar 
met gewijzigd portret dat thans 
dat van koningin Elisabeth II is. 

J a p a n . 
De 8ste nationale athletiek-wedstrijden waren de 

aanleiding tot de uitgifte op 22 October j l . van 2 post
zegels, welke in samenhang in de vellen werden gedrukt . 
Het zijn: 
5 (Y) donkergrijs, rugby en 5 (Y) groen. J u d o . 

De 7e verjaardag van het observatorium te Tokyo 
was de aanleiding tot de uitgifte op 29 October j l . van 
een postzegel van 10 (Y) grijsblauw, met de afbeelding 
van de koepel van deze s terrenwacht . 

De luchtpostzegei van 40 (Y) donkergrijs, in het 
type Yv. luchtp . no 16. verscheen thans zonder de 
twee nullen achter het cijfer 

\ 'an de in ons vorige nummer op blz . 329 gemelde 
nieuwe zegels in de koerserende serie met afbeeldingen 
van oude m u n t e n , geven wij hierbij thans de afbeelding. 
De zegels werden ontworpen door O. Wallish te Tel 
Aviv en in fotolithografie vervaardigd bij Lewin-
Epstein te Bat Y a m , in vellen van 100 zegels met i rij 
vignetten met beschrijvende tekst onder aan het vel. 

Op 20 November j l . verschenen weer 2 postzegels in de 
serie der Nationaal parken. Di tmaa l betreft het de 
zegels: 
5 (Y) rood, Unzen-berg, en 10 (Y) b lauw, kust van 
Chichiiwa. 

Kenya , Ouganda en T a n g a n n y l k a . 
Het bezoek da t de Engelse koningin met haar gemaal 

aan dit gebied zal brengen zal ook hier aanleiding zijn 
tot de uitgifte van een herdenkingspostzegel, vermoede
lijk op 29 April a . s . en in de waarde 30 c. 

Korea . 
Hier verscheen een groot formaat zegel met de af" 

beelding van het embleem de Y.M.C.A. met als achter" 
grond een kaart van Korea. Het is een 10 wan, zwar ' 
en rood. 

L a o s . 
Op 18 September j l . verscheen hier een Boeddha

serie bestaande uit 6 postzegels ontworpen door Mare 
Leguay en gegraveerd door Dufresne wat de 4 pi betreft 
en door Pheulpin wat de overige waarden betreft . Het 
zijn; 
4 pi donkergroen, rustende persoon, liggende op een 

bank 
6 pi 50 groen, zit tende figuur 
9 pi lichtgroen, s taande vrouwenfiguur 
11 pi 50 rood, oranjegeel en violetbruin, zit tende 

mannenfiguur 
40 pi l i la, staande priesterfiguur 
100 p i . olijfgeel, bustefiguur en vrouwenbeeldje. 

Liberia . 
Een serie van 6 postzegels met afbeeldingen van 

vogels verscheen hier op 18 November j l . Het zijn: 
I c. rood en b lauw, toekan of pepervreter (soort 

Rhamphast idae) 
3 c . blauw en geel, duikelaar (fam. Coraciidae) 
4 c . bruin en geel, hoornbil (groep L'ucerotidae) 
5 c. blauw en blauwrood, koningsvisser (ijsvogel u i t 

de groep Alcedinidae) 
10 c . paarsrood en groen, Jacana (waadvogel uit de 

groep Jacanidae) 
12 c. oranje en bru in , wever (fam. Ploceidac) 

Maur i t ius . 
Op 3 November j l . verscheen hier de serie voor a l 

gemeen gebruik met portret van koningin Elisabeth I I 
en een landschap o .d . n l . : 

4 c. roodlila, suikerraffinaderij 
10 c . groen, waterval van Tamar inda 

15 c. rood, historisch museum te Mahéburg 
20 e . grijslila, standbeeld van Mahé de la Bourdonnais 
25 c . ul tramarijn, geschiedenis van Paul en Virginie 
50 c . blauwgroen, Pieter Both-berg 
1 R . zwartbruin, Daims. 

N a u r u . 
Op 6 Februari a .s . verschijnt hier een serie post

zegels voor gewoon gebruik ter vervanging van de 
serie van 1924. Het zullen zijn: 

14 d . blauw en paarsrood. bewoner van Nauru vissen
de met een net 

I d . groen, Anibare-baai 
3 ^ d - . rood , tosfaat-ladende boot 
4 d . b lauw, fregatvogel 
6 d . oranje, kano van Nauru 
9 d. wijnrood, Domaneab, samenkomstgebouw voor 

het volk 
i/— licht paars , palmbomen 
2/6 donkergroen, Buada Lagoon 
5/— rose, kaart van Nauru . 

N i e u w Zeeland. 
Ook hier was 

het bezoek van 
koningin Elisa
beth met haar 
gemaal aanlei
ding tot de uit
gifte van 2 post
zegels, n l . : 
3 d. licht lila, 

portret van 
kon . El isa
beth 

4 d . ultramarijn, portret van het kon. paa r . 

P a n a m a . 
Het 50-jarig bestaan van de republiek was hier d® 

aanleiding tot de uitgifte van een serie postzegels zowe* 
voor gewoon gebruik als voor de luchtpost nl voor de 
gewone post : 

2 c . violet , zegening van de separatistenvlag m 1903. 
5 c . oranjerood, Manuel Amandor Gueriero en zijn 

vrouw Marie Ossa de Amador; hij was de eerste 
president . 

12 c . violet , Santos Jorge A en Jeronimo de la Ossa, 
vervaardigers van het volkslied. 

20 c. zwartgrijs, separatistenbestuur van 1903. 
50 c . geel, Viejo Cabildo, historisch hu is . 

1 B . b lauw, voor- en achterzijde van een panamees 
m u n t s t u k ; op de achterzijde van di t munts tuk af
beelding van Vincente Nunez de Balboa. 
en voor de luchtpost: 

2 c. ul tramari jn, tekst van de onafhankelijkheids
verklaring 

5 e . groen, huidige president José A Ramon Cantera 
en zijn vrouw Cecilia P . de Remon. 

7 c . grijs, de pollera (nationaal costuum) 
25 c . zwart , bloem 
50 c . sepia, de mili taire separatistenleiders in 1903: 

sergant majoor Marcos A. Salazar, generaal 
Estebar Hertas en generaal Domingo Diaza. 

I B . oranje, nationale dans 

P e r u . 

Eerst 2 jaar na het feitelijke herdenkingsjaar werd ook 
hier de 500-jarige geboortedag van Isabella de Ka tho
lieke op de postzegel herdacht . Het is een serie van 4 
zegels voor de luchtpost in 2 verschillende tekeningen 
n l . : 

0 S 40 lilarose, Isabella; 
1 S 25 blauwgroen, de 3 schepen van Columbus t . w , 

de Santa Maria, P in ta en Nina ; 
2 S 15 violet , als o S 40 
2 S 20 grijs, als i S 25 . 

S p a a n s e ko loniën . 
De Dag van de koloniale zegel was voor de koloniën 

aanleiding tot de uitgifte op 23 November j l . van een 
viertal postzegels met afbeelding van dieren. Het be
treft de volgende uitgiften: 

Guinea (Spaans-) afbeelding van insecten n l . : 
5 c + 5 c . Papil io ant imachus 15 c als 5 c -(- 5 e 

10 c + 5 c . Tragocephala nobilis 60 c als 10 c -)- 5 c 
Iftii afbeelding van vissen: 

5 c -f 5 c . Epinelephus gigas 15 c als S c -H 5 c 
10 c -t- 5 c . Sargo briao 60 c als 10 c -|- 5 c, 
Sahara (Spaans-) afbeelding van v issen: 

5 0 + 5 0 . Diplodus fasciatus 15 c . als 5 c + 5 c . 
10 e -i- 5 c. Scorpaena scrofa 60 c . als 10 c -}- 5 c 
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Thailand. 
Ook hier werd de Dag der Verenigde Naties op de 

postzegel herdacht op 24 October jl. door de uitgifte 
van het zegel 25 s. donkerblauw en lichtblauw (Yv 279) 
van 1951 met de opdruk 1953-

Tonga. 
Het bezoek van de Engelse koningin met haar gemaal 

aan dit gebied was ook hier aanleiding tot de uitgifte 
van een herinneringzegel bestaande in een opdruk op 
het koerserende zegel van 8 d. 

Tunis. 
Op 10 December jl. zouden hier 2 postzegels ver

schijnen voor de luchtpost. Het zijn de hoge waarden: 
500 fr. bruin en blauw, gezicht op Korbous; ontwerp 

en gravering van dit zegel zijn van Cottet. 

1000 fr. donkergroen, gezicht vanuit de lucht op een 
moskee te Tozeur; ontwerp en gravering van 

dit zegel zijn van Decaris. 

Zuid Afrika. 
Het feit, dat 100 jaar 

geleden de Oranje Vrijstaat 
werd gevestigd is de aanlei
ding tot de uitgifte op 23 
Februari a.s. van 2 herden
kingspostzegels in gelijke te
kening , bestaande uit het 
wapen van deze staat en een 

papierrol met de jaartallen 1854—1954, dit als symbool 
van het tekenen van de Bloemfontein Conventie op 
23 Febr. 1854. Zegelmaat 21 x 37 mm, druk in vellen 
van 120 zegels. De waarden zullen zijn 2 d en 4y2 d. 
De kleuren werden nog niet gemeld. 

Venezuela. 
In het type hoofdpostkantoor verschenen enige aan

vullingswaarden nl. voor de gewone post: 7H» 25 en 50 
c ; voor de luchtpost: 15, 25, 40, 50 c. en i B. 

Vietnam. 
Op 24 November jl . verscheen in de luchtpostserie 

nog een zegel van 4 pi. bruin en geel. 

V E R B E T E R I N G 
In ons vorige nummer staan op biz. 328 onder Guinea 

(Spaans-) een lo-tal zege's gemeld met afbeeldingen 
van insecten. Deze zegels 7-ijn door het uitvallen van 
het opschrift abusievelijk onder deze landsnaam komen 
te staan. Zij behoren echter te staan onder de lands
naam Guinea (Portugees-). 

VOOR BEGINNERS 

Beste Dick, 
„Waarde" is een zéér betrekkelijk begrip. Er bestaat geen 

absolute waarde. Het is zeer goed mogelijk, Dick, dat die 
kennis van jou bijna feilloos de waarde (in geld) van elk 
zegel kan schatten; ik wil het niet betwijfelen. Het is echter 
een zéér eenzijdige waardering. 

Over waarde als begrip en de waarde van postzegels zijn 
dikke boeken geschreven; ik wil je — in dit verband althans 
— niet eens aanraden ze te lezen. 

Ik ken een reeds bejaarde verzamelaar, die het grootste 
gedeelte van zijn leven heeft doorgebracht op een saai kan
toor en daar verantwoordelijk, maar volstrekt emotieloos 
werk verricht. Deze man heeft o.a. een speciaal verzameling 
van luchtpostzegels en een zgn. „beeldverzameling" van ont
dekkingsreizigers, landschappen, enz. Kun je je nu voorstel
len, dat hij uren van ontspanning en genoegen kent door het 
bekijken van deze, meestal rijk geïllustreerde zegels. Zij 
vertegenwoordigen een kant van het leven, reizen, trekken, 
vreemde landen, enz., die hij nooit gekend heeft en hij vindt 
de compensatie voor dit gemis in zijn „beeldverzameling". 

Voor deze verzamelaar is een fraai getekend zegel met 
een exotisch landschap, dat echter slechts enkele centen 
handelswaarde heeft van veel groter „waarde" dan een zeld
zaam, dus kostbaar, maar bepaald lelijk zegel. 

De handelaar, die met het kopen en verkopen van post
zegels zijn brood moet verdienen, zal de „voorstelling" op 
het zegel van ondergeschikt belang vinden; slechts de geld-
„waarde" is voor hem belangrijk. 

Wanneer ik nu' verder in deze brief over „waarde" spreek, 
dan bedoel ik de handelswaarde, waarmede een verzamelaar 
nu eenmaal te maken heeft. 

De waarde van een zegel ontstaat onder invloed van enige 
factoren. 

Daar is nu in de eerste plaats de „oplage" van het be
doelde zegel. Met oplage bedoelt men het totaal aantal stuks 
dat van dit exemplaar werd gedrukt. De oplage van het nu 
gangbare 10 ets zegel van Nederland zal ongetwijfeld in vele 
millioenen lopen. Het ligt voor de hand, dat de waarde van 
dit zegel practisch nihil is. Mocht een catalogus niettemin 
als waarde enige centen vermelden, dan moet je dit meer 
beschouwen als administratiekosten enz. van de handelaar, 
dan als een reële handelswaarde van het zegel. 

Neem je daartegenover het zeer zeldzame één of twee 
penny-zegel van Mauritius, dat een minimaal kleine oplage 
heeft — men zegt, dat de echtgenote van de gouverneur dit 
zegel liet vervaardigen om haar uitnodigingen voor een partij 
te verzenden — dan zul je begrijpen, dat de oplage een be
langrijke rol speelt bij de waardebepaling. Deze Mauritius-
zegels werden in een totaal oplage van 1000 stuks gedrukt 
en er zijn thans ten hoogste een 30-tal bekend. 
1 Toch kan de oplage van een zegel zeer behoorlijk zijn ge
weest, doch het merendeel van deze zegels verloren zijn ge
gaan. De eerste drie Nederlandse zegels zijn uitgegeven in 
het jaar 1852. Van het blauwe 5 ets zegel werden bijna 21 
millioen, van het rode 10 ets ruim 17 millioen en van het 
oranje-gele 15 ct-zegel bijna 2% millioen stuks in omloop 
gebracht. Dat gebeurde echter in een tijd dat er nog weinig 
verzamelaars waren, met als gevolg, dat het grootste gedeel-

Je van die oplagen verloren ging. Als je nu rekent, dat al-
een in Nederland tienduizenden verzamelaars zijn die deze 

oudste uitgaven in hun collectie missen, dan kan je je voor
stellen dat deze vraag de „waarde" van de bedoelde zegels 
heeft vergroot. Je moet maar eens informeren naar wat men 
nu voor een „geeltje" vraagt. 

De factor „vraag en aanbod" speelt dus eveneens een zéér 
belangrijke rol bij het bepalen van de „waarde". 

De zeldzaamste zegel van de wereld is de 1 et. karmijn 
van British Guyana 1856. 

Daar is slechts één exemplaar van bekend, dat bij de vei
ling van de Ferrary-coUectie, in de jaren 1922-1925 naar 
Amerika werd verkocht voor een bedrag van 352.500 francs. 

Wat is dat zegel me waard. Dick? Er is toch geen enkele 
maatstaf te bepalen. Als morgen een Croesus een millioen 
gulden biedt, dan is het een millioen waard en als de eige
naar weigert op dit bod in te gaan, dan is het meer waard. 

Ik kende een speciaal verzamelaar, die een speciaal ver
zameling had aangelegd met het doel om de Nederlandse 
zegel van 5 et (1852) in de originele plaat weer samen te 
stellen. 

Zoals je weet, worden postzegels met gehele vellen tege
lijk gedrukt. De drukplaat van zo een vel vertoont dus het 
zegelbeeld in een groot aantal herhalingen. Bij de tegen
woordige stand van de druktechniek wordt het originele 
ontwerp langs fotografisch-mechanische weg vermenigvul
digd, zodat onderlinge afwijkingen in het zegelbeeld zo 
goed als uitgesloten zijn. 

Vroeger echter liet men zo een plaat door een graveur ma
ken, die elk zegel apart moest graveren. Het is begrijpelijk, 
dat door dit handwerk zéér kleine onderlinge verschillen 
in het zegelbeeld ontstonden. Ten gevolge van hun grote ken
nis en grondige studie weten de specialisten onder ons pre
cies de plaats waar een zegel in het originele vel (plaat) 
heeft gezeten! 

In het door mij bedoelde geval bestaan meerdere platen 
van dat 5 et zegel. 

Welnu, deze verzamelaar heeft dan getracht — en het is 
hem gelukt! — om alle originele platen van deze uitgave, 
in zegel vellen, weer samen te stellen! 

Hoeveel duizenden heeft deze verzamelaar niet moeten 
verwerven om misschien één of twee exemplaren te vinden 
die in zijn vel pasten! 

Gesteld nu eens, dat deze verzamelaar slechts één zegel 
miste om een plaat volledig te maken. Wat zou dan de 
waarde, voor hem, van dit ene zegel zijn? 

En laten wij nu eens verder veronderstellen dat die knap
pe vriend van jou, die zo feilloos de waarde van elk zegel 
weet te schatten, in het bezit zou zijn van twee zegels van 
5 et van Nederland 1852, onbeschadigd, van dezelfde oplage, 
waarvan één juist het ontbrelcende zegel van de plaat zou 
zijn dat onze verzamelaar zoekt. 

Voel je wat er dan gebeuren kon? 
De verzamelaar zou hem misschien grif honderd gulden 

voor het ontbrekende zegel geboden hebben en voor het an
dere zegel een paar gulden over hebben gehad. 
En, nog steeds vanaf het standpunt van handelswaarde, re
denerend, zou de verzamelaar niet duur uit zijn geweest, 
omdat door die éne zegel de complete plaat plotseling een 
grote waarde had gekregen. 

Begrijp je dus Dick, dat ik met enige reserve sta tegen
over waardebeoordeling van jouw knappe vriend? 

Zó gemakkelijk en eenvoudig is een „waarde" niet vast 
te stellen. 

Bij het vaststellen van de waarde speelt de vraag dus 
een belangrijke rol, maar ook deze „vraag" is geen constante 
factor. 
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Sommige actuele gebeurtenissen kunnen haar soms on
verklaarbaar beïnvloeden. 

Er is een tijd geweest, dat er bij de Nederlandse verzame
laars een grote vraag bestond naar luchtpostbrieven van 
Nederland en zijn overzeese gebiedsdelen. Voor een origi
nele Uiver-brief werd soms tien gulden en meer betaald; 
de waarde van de daarop geplakte zegels speelde geen rol. 
De officiële prijscourant van de postzegelhandelaren no
teerde de prijzen van dit soort brieven. 

Zonder een verklaarbare of nawijsbare oorzaak is de be
langstelling voor dit soort brieven plotseling afgenomen. 
De prijsnoteringen zijn verdwenen; men kan tegenwoordig 
deze brieven kopen tegen de waarde van de postzegels die 
daarop geplakt zijn. 

Noem zoiets een „modeverschijnsel" en ik ben bereid daar 
vrede mee te hebben, vooral, omdat ook andere verschijnse
len daarop wijzen. 

Er was een tijd, dat iedere verzamelaar trots was op het 
bezit van zeldzame, oude zegels, waarvan de kleuren in de 
loop der tijden als het ware „gepatineerd" waren. Men kon 
slechts met zeer veel moeite eigenaar worden van derge
lijke „klassieke" exemplaren. Ze waren licht gestempeld, 
mooi gecentreerd, hadden brede randen en vertoonden geen 
enkel gebrek. De prijzen vielen dan ook lang niet mee. 

Maar er is een kentering gekomen. Dick, en je mag het 
weer een „mode"-invloed noemen. 

In de laatste jaren — vooral onder de jeugdige verzame
laars — is er een grote en steeds groeiende belangstelling 
ontstaan voor de mooie .,plaatjes"zegels, naar de kleurige 
„blokken" en de „herinneringszegels" en de grote belangstel
ling voor de „klassieken" is afgenomen. 

Nu zal natuurlijk het feit dat deze „klassieke" zegels niet 
zo gemakkelijk meer te krijgen zijn óók een rol hebben ge
speeld bij het afnemen der belangstelling voor dit soort ze
gels bij de jongeren. Dat lijkt mij moeilijk te ontkennen. Zal 
nu in de toekomst blijken, dat deze „plaatjes"-zegels een 
mode zijn geweest? De tijd zal het leren. 

Zoals met alle artikelen waarvan de waarde (grotendeels) 
wordt bepaald door de markt-vraag en aanbod- zijn ook 
postzegels een object voor speculanten geworden. Het is dik
wijls gebeurd, dat speculanten probeerden de gehele voor
raad van een bepaald zegel op te kopen en daarin gedeelte
lijk slaagden. Door aan de hierdoor ontstane vraag niet of 
in geringe mate te voldoen, steeg de „waarde" van het ze
gel zienderogen. Nadat de speculant de voorraad verkocht 
had, verdween de vraag en groeide het aanbod, d u s . . . . 
zakte de prijs. Doch de speculant had zijn winst inmiddels 
binnen, ten koste van de verzamelaars. 

Begrijp je nu Dick, dat het zeer moeilijk is de waarde van 
een verzameling te schatten? Ondanks het feit, dat de ver
schillende catalogi de prijzen van de zegels vermelden, is 
aan de hand van deze gegevens tóch de waarde van een ver
zameling niét vast te stellen. 

De valuta waarin deze prijzen worden vermeld, de mark, 
de franc, hebben namelijk geen vaste omrekenkoers in 
Hollandse guldens. 

Daarom is het altijd aan te bevelen om eerst even het ad
vies te vragen van een geroutineerde verzamelaar — of bij 
het bestuur van je vereniging — alvorens je overgaat tot 
de aankoop van het een of andere prijzige zegel. Ook de ver
zamelaar zal door „schade en schande" moeten leren, ook 
jij. Dick, zult dat leergeld moeten betalen, maar houd jij je 
aan mijn advies, dan kun je nooit grote fouten maken. 

Ik wil deze brief niet eindigen. Dick, zonder nogmaals te 
wijzen op het betrekkelijke van „gelÄwaarde". 

Je hebt er als verzamelaar nu eenmaal mee te maken en 
het verwerven van een zeldzaam zegel tegen een lage prijs 
kan één van de genoegens zijn die het verzamelen je biedt. 
Maak echter van je liefhebberij geen verlies- en winst
rekening! 

De werkeiyke waarde van een verzameling, de werkelijke 
genoegens van het verzamelen, hebben met geld en gelds
waarde niets te maken. 

Neem dat maar aan van je OOM WIM. 

VRAGENBUS 
Onder medewerking van Jhr. G. A. de Bosch Kemper, leider 
van de Bondsvragendienst, Bovenbrugstraat 1 III, Arnhem. 
JEUGDALBUM 

Vraag nr. 22: De bestaande, mij bekende postzegelalbums 
voor de jeugd bevredigen niet. Is u een goed album bekend 
of kunt u aangeven welk soort album voor de jeugd het 
meest geschikt is? 

Antwoord: Zoals de vraagsteller ook al wel uit de „Brief 
van Oom Wim" in het Juni-nummer van 1953 op blz. 160 en 
161 zal zijn gebleken, is het uitermate moeilijk een recht
streeks antwoord op deze vraag te geven, omdat er geen ant
woord is, dat voor alle gevallen goed is. 

Voor de jongen of het meisje, die even verder dan het 
allereerste begin zijn, is ongetwijfeld het blanco album 
(eventueel een „ordner" met schrijfmachinepapier) het beste: 
aan de ene kant omdat zij hun verzameling zo uitgebreid 
kunnen opzetten als zij dit zelf verkiezen, maar aan de an
dere kant vooral, omdat het de zelfwerkzaamheid prikkelt. 
Echter vereist zo een album dat de jonge verzamelaar óf 
zelf kennis genoeg van de zegels heeft om deze eigenhandig 
te rangschikken aan de hand van een (oude) catalogus, óf 
zeer regelmatig kan beschikken over de leiding van een 
oudere verzamelaar. 

Als dat niet het geval is zal hij, tot hij genoeg kennis ver
gaard he^ft, het met een voordrukalbum moeten doen. Het 
is verstandig een niet al te uitvoerig en te kostbaar album 
aan te schaffen dat plaats biedt aan 1000 tot 5000 zegels, 
al komt hij dan na korte tijd in conflict met de voor de series 
toegemeten ruimte. Het beste zou een klein voordrukalbum 
zijn, dat afbeeldingen bevat van alle tegenwoordig meest 
voorkomende zegels, met de nadruk op die, welke in het 
normale postverkeer werden of worden gebruikt, en met 
een sterke beperking van de oudere uitgiften. Daartussen 
zal veel open ruimte moeten zijn gelaten om bijbehorende 
zegels van dezelfde of verwante series onder te brengen, en 
wel zo, dat de rangschikking daarvan niet door gedrukte 
velden aan banden wordt gelegd. Juist hierin moet het al
bum zoveel mogelijk vrijheid laten, om zodoende de over
gang naar het blanco-album te vergemakkelijken. Voor zo
ver bekend is een dergelijk album niet in de handel; het is 
zelfs moeilijk er een te vinden dat deze meest bruikbare 
vorm redelijk nabijkomt. Ook in dit opzicht zal men een 
compromis moeten zoeken en dan is waarschijnlijk een los
bladig album waarin, natuurlijk eenzijdig, voorgedrukte 
bladen met blanco bladen afwisselen, nog wel het beste. 

NEDERLAND. 
Vraag nr. 23: In het Maandblad van October 1953 staat 

op blz. 258 een mededeling aangaande de verkrijgbaarstel
ling van de nieuwe frankeerzegels met de beeltenis van 
Hare Majesteit de Koningin in het nieuwe type. Herhaalde 
malen heb ik mij gewend tot de ambtenaar aan het zegel
loket te Zaandam, terwijl ik ook op Koog-Zaandijk ben ge
weest en een van mijn vrienden te Krommenie. Noch te 
Zaandam, noch te Koog/Zaandijk of te Krommenie werden 
mij de gevraagde zegels verstrekt, het antwoord luidde 
steeds: „wij hebben ze nog niet ontvangen" (N.B.: De vraag 
werd 12 mvember 1953 gesteld). 

De vraag is nu: worden de kantoren in de Zaanstreek ach
tergesteld bij andere kantoren en is men hier afhankelijk 
van de medewerking van hogere of lagere ambtenaren bij 
de PTT? 

Antwoord: Met uitzondering van het 10 cents zegels, dat 
zonder uitzondering en zonder aanvrage aan alle kantoren 
werd verstrekt (zie de dienstorder, afgedrukt in het Septem
bernummer 1953 op blz. 229) worden de zegels van het nieu
we type alleen op aanvraag door de directeuren van d^ post-
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kantoren en door de controleur te Haarlem vei strekt Conform 
de daarop betrekking hebbende dienstorders mogen deze 
aanvragen slechts gedaan worden, wanneer de aanvulling 
van de voorraden dit nodig maakt Daardoor kan het gebeu
ren dat een kantoor nog lange tijd de oude zegels verkoopt 
en de nieuwe inderdaad ook nog niet bezit, terwijl op een 
ander kantoor de nieuwe zegels reeds algemeen m gebiuik 
zijn Hiei IS geen sprake van willekeur, maar van een sa
menloop van omstandigheden, die voor de verzamelaars, die 
hun relaties eerste-dagsen\ eloppen willen zenden, onaange
naam is 

Laten wij ons overigens er ovei verheugen, dat er hier 
een onderdeel van ons verzamelgebied is, dat niet willekeu
rig en bij voorbaat, zonder enige verzamelaarsmoeite, te be
stellen IS De eerse-dags-afstempelmgen van de tegenwoordi
ge gebruikszegels zal men dus inderdaad bijeen moeten zoe
ken 

(Een vraag dezerzijds is er een verzamelaar die ze heeft') 

COLUMBIe (SCADTA). 
Vraag nr. 24: Met welk doel hebben vele luchtpostzegels 

van Columbie letteiopdrukken als A, E en dergelijke'' 
Antwoord: De luchtpostzegels, waarop deze opdrukken 

voorkomen, zijn uitgegeven door de Sociedad Colombo-
Alemana De Transportes Aereos (SCADTA), die sinds 1920 
de belangrijkste luchtpostlijnen in Columbie en van Colum
bie naai het buitenland exploiteerde Met toestemming van 
de regering hief zij een extra-luchtrecht voor de door haar 
vervoerde post, welk recht door middel van eigen zegels dei 
maatschappij verantwoord moest worden Deze concessie-
vorm duurde tot 1 December 1931 toen werd het luchtpost-
vervoer voor brieven staatsmonopolie 

De zendingen uit het buitenland, die verder per SCADTA 
verzonden moesten worden, dienden reeds vooraf met de 
SCADTA-zegels gefrankeerd te woiden Daartoe werden de
ze zegels in het buitenland verkrijgbaar gesteld Om tal van 
administratieve redenen (vooral ter voorkoming van valuta-
speculaties) werden de zegels van de uitgiften 1921 en 1923, 
die in het buitenland verkocht werden, overdrukt met de 
beginletters van de Spaanse naam van het land van ver
koop 

Yvert & Tellier geeft alle bestaande letter-opdrukken met 
hun betekenis, de oudere edities zijn daarbij uitvoeriger 
dan de latere (gebruik bv de editie 1943) Een goede catalo
gisering geeft Champion, Catalogue des timbres de la poste 
aenenne 

In deze catalogi wordt evenwel de fout gemaakt ze zon
der meer onder Columbie te rangschikken Hoe Champion 
ertoe komt ze als officiële zegels te beschouwen, blijft een 
vraagteken, maar zelfs al zou dit op goede gronden te ver
dedigen zijn, dan nog behoren zij onder een afzonderlijk 
hoofd Zii zijn immers niet door de Columbiaanse regering 
uitgegeven' Wat dat betreft is de plaatsing bij Michel de 
beste, die ze een volkomen zelfstandig hoofd geeft, want de 
SCADTA-zegels omvatten ook een editie die speciaal voor 
zendingen uit Ecuador in het leven geroepen is 

Overigens is de behandeling van deze zegels in vrijwel 
elke catalogus verschillend Een bestudering van deze cata
logussen geeft een goed inzicht in de vele vraagstukken die 
ten aanzien van deze zegels nog op een oplossing wachten 
Tussen de vermelde opvatting van Champion, dat het offi
ciële zegels zijn, en die van bijv Stanley Gibbons, die ze niet 
behandelt omdat het particuliere zegels zijn ligt de gehele 
schaal van mm of meer semi-officieel 

Wat dit betreft kunnen we alle postvervoer in wezen in 
de volgende drie rubrieken verdelen 
a) postvervoer door particulieren voor eigen rekening en 

zonder concessie van de overheid, 
b) postvervoer door particulieren voor eigen rekening, maar 

met concessie van de overheid, 
c) postvervoer door of namens de overheid voor rekening 

van de overheid 
We plegen deze categorieën te betitelen met 

a) particuliere post, 
b) semi-offciele post, 
c) officiële post 

De SCADTA-zegels behoren zeer duidelijk tot de semi-
officiele post In zekere zin zijn zij te vergelijken met de 
expresgoed-zegels van de Nederlandse Spoorwegen, die even
eens met goedvinden van de overheid gebruikt worden als 

toeslag voor een door de overheid toegestane bijzondere 
wijze van postvervoer 

Let wel het ontkennen van het officiële karakter van de
ze zegels bestempelt ze in genen dele tot minderwaardig' 

Een tweede principiële fout die Champion en Yvert ma
ken IS de vermelding, dat de SCADTA-zegels m het buiten
land door de Columbiaanse consulaten werden verkocht In 
zijn algemeenheid is dit met zo In de eerste plaats werden 
de zegels verkocht door de agentschappen der maatschappij, 
daar waar geen agentschappen waren gevestigd werden ze 
bij de consulaten verkocht (in Nederland waren ze verkrijg
baar bij het agentschap te Amsterdam, bij het consulaat in 
Den Haag en bij de K L M ) 

Een derde aanmerking op Yvert s catalogisering moet ge
maakt worden waar vermeld wordt, dat de watermerken de
zelfde zijn als die van de zegels van de Dominicaanse repu
bliek Juister ware het te constateren, dat zowel de water
merken der SCADTA-zegels als die van de Dominicaanse 
zegels dezelfde zijn als die van de dienstzegels van Wur-
temberg en van vele Duitse spoorwegzegels, want al deze 
zegels werden door de rijksdrukkerij te Berlijn op dit Duit
se papier (watermerk „kruisen en rmgen") gedrukt 

Wie nader omtrent deze zegels georiënteerd wil zijn, zij 
veiwezen naar de gedegen studie van Studienrat E Schmidt 
in het Illustriertes Briefmarken Journal (59e Jaargang 1932) 

^ TENTOONSTELLINGEN ir 
„LISBOA - 1953" 

Op 3 October 1953 werd in Lissabon des namiddags om 4 
uui de Internationale Philatelistische Tentoonstelling ge
naamd „LISBOA — 1953 door de President van Portugal, 
Generaal Lopob geopend 

Deze Internationale Philatelistische Tentoonstelling was de 
grootste welke tot heden werd gehouden 

De tentoonstelling omvatte ca 1400 kaders, waarin 300 ver-
zamehngen werden geexposeeid 

Voorts waien in de literatuurklasse nog 50 inzendingen on-
dei gebracht 

levens waren m de ofliciele klasse nog ondergebracht een 
40-tal inzendingen van postdirecties, postmusea, postzegel-
drukkerijen en graveurs 

In deze laatstgenoemde klasse kon men o m bewonderen 
de inzendingen van 

Het Nederlandse Postmuseum, welke zegels toonde van de 
uitgiften 1852 en 1898 Voorts de tekeningen, welke gebruikt 
werden voor de luchtpostzegels 1928, zomerzegels 1935 en de 
Cour Internationale de Justice-zegels 1951 

N V Joh Enschede & Zonen te Haarlem met een selectie 
van zegels der verschillende landen door deze grafische in
richting gedrukt 

Prof K Seizmger te Haarlem Deze bekende graveur expo
seerde proeven van door hem gegraveerde zegels van 
Ktoatie, Portugal, Joegoslavië en Tsjechoslowakije 

In de Eresalon waren geëxposeerd buiten mededinging 
veizamelmgen van 

II M Koningin Elizabeth II 
Z E Kardinaal Spellman 
Voorts verzamelingen van de heren Burrus, Dr Tringao, 

Dubus Sir John Wilson, Riesco 
In deze Eresalon waren tevens ondergebracht de inzendin

gen m de Ereklasse In deze Ereklasse waren 10 verzamelin
gen ingezonden Van deze 10 verzamelingen kwamen slechts 
4 in aanmerking voor de Grand Prix, aangezien de overige 

Bekijkt Uw postzegels onder het genot 
van een fijne pijp tabak 

Zeldzaam licht en smakelijk - Prijs f 1.— per pakje. 
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•Ar PHILATELISTISCHE BOEKHANDEL "k 
Leeuwenstraat 2a — Hilversum 

verzorgt gaarne Uw bijzondere wensen. Vrijwel alle werken 
voorradig of op korte termijn leverbaar. Vraagt onze boekenlijst. 

• • • • • • • • • 

inzenders op vroegere tentoonstellingen met dezelfde verza
melingen reeds een Grand Prix hadden ontvangen. 

De Grand Prix van de „Lisboa — 1953" werd toegekend 
aan de inzending Roemenië van Eduardo Cohen te Lissabon. 

De overige inzenders in de Ereklasse ontvingen een gouden 
plaquette. De enige Nederlandse inzender in de Ereklasse 
was de schrijver van dit artikel. 

Wat betreft de concurrentieklasse, bestaande uit ca 280 In
zendingen, zou het te ver voeren hiervan een uitgebreide be
schrijving te geven. De inzendingen stonden merendeels op 
een zeer hoog peil, hetgeen wel bewezen werd door het feit, 
dat op deze tentoonstelling 23 gouden medailles werden toe
gekend. Aangezien bij deze 23 met een gouden medaille be
kroonden geen Nederlanders waren, zal ik deze namen niet 
speciaal memoreren. 

Er werden voorts 55 verguld zilveren medailles, 54 zilveren 
medailles en 61 bronzen medailles, alsmede 15 diploma's toe
gewezen. 

Aan beeldverzamelingen werden geen medailles toegekend, 
doch wel diploma's voor zilver en brons of een diploma zon
der meer. 

Tenslotte werden in de literatuurklasse verguld zilveren, 
zilveren en bronzen medailles toegekend, alsmede diploma's 
voor verguld zilver, zilver, brons en diploma's zonder meer. 

De Nederlandse inzenders op deze tentoonstelling kregen 
de volgende bekroningen: 
Jan Dekker, brons voor West-Indië. 
M. J. Feenstra, zilver, voor Portugal. 
Rienk M. Feenstra, zilver voor Turkije. 
René Hamer, brons, voor U.S.A. 
TX O. Kirchner, brons voor Engeland. 
K. E. König, diploma brons voor literatuur. 
H. P. van Lente, brons voor Joegoslavië. 
Jan Poulie, goud voor Nederland; 

verguld zilver voor Ned. Indië, Curagao 
en Suriname; 
zilver voor Letland; 
brons voor Albanië en Bulgarije. 

F. Ronda, diploma zilver voor Beeldverzameling. 
H. Rorije, brons voor Liechtenstein. 
P. J. Schouten, diploma voor Duitsland. 
R. Tocila, zilver voor afstempelingen. 

De Lisboa 1953, welke werd gehouden ter herdenking van 
het Eeuwfeest van de Portugese Postzegel, kan als zeer ge
slaagd worden beschouwd, hoewel het voor de inzenders uit 
de Noord-Europese landen enigszins vreemd voorkwam, dat 
de tentoonstelling dagelijks pas om 4 uur voor het publiek 
werd geopend. 

In de ochtend- en eerste middaguren bleef de tentoonstel
ling, ondergebracht in het gebouw van het Instituto Superior 
Technico, gesloten. 

De Jury bestond uit 21 leden, waarvan één lid uit Neder
land, t.w. Mr W. S. Wolff de Beer. Als voorzitter der Jury 
trad op Prof. Dr C. Tringao. 

De door de Nederlandsche Bond beschikbaar gestelde Ere
prijs, t.w. de zilveren bondstentoonstellingsplaquette werd 
toegekend aan Dr Hans Leeman voor zijn inzending proeven 
van Zwitserland. JAN POULIE. 

60-JARIG JUBILEUM POSTZEGELVERENIGING 
„BREDA". 

De Nederlandsche Bond van Vereenigingen van postzegel
verzamelaars verzoekt ons mede te delen, dat de door zijn 
voorzitter namens genoemde Bond aan de eerste prijswin
naar der tentoonstelling overhandigde (niet: uitgereikte) me
daille (zie ons Octobernummer 1953, blz. 271) de Bondsten-
toonstellingsmedaille was (niet: de Bondsmedaille). 

ic LITERATUUR ^ 
Wiener Briefmarken Katalog Österreich 1954. Uitgave 
van de „Austria-Philatelist" Verlag Adolf Kosel, 
Wien 71. Verkrijgbaar tegen inzending van 8 inter
nationale antwoordcoupons of gelijke Oostenrijkse 
muntwaarde. 

Op kunstdrukpapier en daardoor zeer goede afbeeldingen 
van vrijwel alle zegels en hun afwijkingen, verscheen deze 
nieuwe uitgave van deze catalogus, die na de vorige werd 
aangevuld en herzien, zodat zij op de hoogte van deze tijd 
werd gebracht. In deze catalogus worden niet alleen de ze
gels van Oostenrijk behandeld, met inbegrip van de kranten-, 
telegraaf- en Donau-stoombootzegels, maar ook de Oosten
rijkse lokaal-uitgiften van de Ie en 2e wereldoorlog en de 
Oostenrijks-Hongaarse veldpost in de verschillende gebieden. 
Voorts treffen we er ook de zegels van Lombardije en Vene
tië, de Oostenrijkse post op Kreta en in de Levant, alsmede 
de postzegels van Bosnië-Herzegowina in aan. Voor zover 
bekend, werden bij de uitgiften de oplagecijfers der zegels 
vermeld. 

Alles te zamen werd dit een werk van 96 bladzijden, dat 
zelfs voor de gevorderde verzamelaar een goede gids vormt 
en zijn prijs ten volle waard is. N. 

Katalog der Helicopter-Post, 3. Auflage 1953/1954; 
samengesteld en uitgegeven door Kurt Dahmann, Kon-
stanzerstrasse 9, Berlin-Wilmersdorfa. Prijs DM. 3,—. 

Deze derde editie (32 blz.) is weer geheel bijgewerkt en be
vat vele nieuwe vluchten, zelfs de Belgische helicopterpost 
van Aug./Oct. jl. staat er reeds in. 

De helicopterpost verheugt zich tegenwoordig in een grote 
belangstelling en vele luchtpostverzamelaars hebben zich op 
dit speciaalgebied toegelegd. Het zal niet zo lang meer duren 
of ook dit gebied zal tot de „afgesloten gebieden" gaan be
horen, daar natuurlijk slechts bij de opening van nieuwe 
helicopter-postdiensten speciale afstempelingen op de stuk
ken zullen worden aangebracht en de verdere vluchten dus 
niet meer als zodanig zullen zijn te herkennen. 

Bovengenoemd werkje met vele afbeeldingen van spec, af
stempelingen is voor de verzamelaars van helicopterpost een 
uitstekende handleiding bij de opzet en het documenteren 
van hun verzameling en wij kunnen het dan ook ten zeerste 
aanbevelen. 

Wij wensen de actieve heer Dahmann veel succes met deze 
uitgave! 

Deutsche Luftpost-Katalog 1954; 3e editie, 48 blz. Be
handelt de Duitse luchtpost vanaf 1945. Samengesteld 
en uitgegeven door Kurt Dahmann, Konstanzerstrasse 9, 
Berlin-Wilmersdorf. Prijs DM 4,—. 

Deze geheel opnieuw bewerkte uitgave is voor de verza
melaars van Duitse luchtpost nä 1945 een onontbeerlijke 
handleiding. In 10 onderafdelingen behandelt het werkje 
alles wat op het gebied van het luchtpost vervoer voor de 
verzamelaars van dit gebied van belang is, een en ander ver
lucht met vele afbeeldingen van spec, afstempelingen, etc. 

De nieuwe onderverdeling maakt het ook de speciaal-ver
zamelaar mogelijk zich meer in het bijzonder aan een be
paald onderdeel van dit gebied te wijden. Zo zijn bijv. be
halve de Ie en spec, vluchten van en naar Duitsland, aparte 
hoofdstukken gewijd aan Ballonpost, Helicopterpost, Zweef-
vliegtuigpost, de „Luchtbrug Berlijn", „Messe-Luftpost", etc. 

Wij kunnen dit werkje aan de verzamelaars van dit ge
bied ten zeerste aanbevelen en wensen de heer Dahmann toe, 
dat .deze uitgave ook zo spoedig uitverkocht zal mogen zijn 
als de vorige van 1952! J. D. 

Wordt lid van een bij ons 
Maandblad aangesloten vereniging 



Te koop gevraagd: 

Van Lennepweg 67 
DEN HAAG 

Tel. 550454 

KILO'S NEDERLAND 
A Uitgezochte ä ƒ 1,75 per kg 
B Onuitgezochte ä ƒ 2,— per kg 
Massawaar; alles 

M. J. A. VAN DER HAAGEN 

Te hoop 
gevraagd: Verzamelingen, par tyen massawaar 

en KILOWAAR in grote kwantums. 

INTERNATIONAL STAMP TRADE ANNE DE VRIES 
Sumatrastraat 247 — AMSTERDAM — Tel. 55790 

Laat UW MAANDBLADEN INBINDEN door 
C. J. B L A N K E N Z E E ^.h. Kemper & Co., Boek-

binderij en Persvergulderü 
Elandsgracht 11 - Amsterdam - Telefoon 33276 

Speciaal adres voor al uw philateltstiscb en ander bilidwerkl 

Heeft U nog nooit een zichtzending by mij aangevraagd? 

ZO NEEN, 
DAN SPOEDIG DOEN! MIJN PRIJZEN f 

Nederland en O.G. 50 ä 60% catalogus Handelaren 
1953. Europa (alle landen te leveren 40 a 50 cent 
per 100 Frs . Yvert 1953. Op dezelfde basis heb ik 
voor verzending gereed een mooie collectie boek
jes van de Eng.-koloniën. 

POSTZEGELHANDEL H. VAN LIESHOUT 
Hurksest raat 26 — HELMOND — Giro 325951 

leverbaar, in het bijzonder eveneens zeldzame 
I y K / l W I voorlopers los gebruikt en op brieven. 

J. VAN HOLTEN, Postbus 310, Den Haag 

" ■ ^ 

V e r z a m e l a a r zoekt te koop 
losse zegels, paren, strips, blok

ken, ook op brief van de emissie 
1852, eventueel in ruil tegen zeld

zaamheden, van Nederland en 
O.G. met bondskeur. 

Brieven onder P 100 worden bij Boom-

Ruygrok N. V,, Haarlem gaarne ingewacht 

P E E T E R S P O S T Z E G E L H A I V D E L 
Van Welderenstraat 27 — Nijmegen — Tel. 24569 

Alle philatelistische be VEILEN 
nodigdheden. De zaak Als U uw bezit wilt laten vei
voor de Oost en Zuid len, geven wü U gaarne gratis 
Nederl. verzamelaar. advies. 

W.H. POSTZEGELHANDEL  BUSSÜM 
Tel. 6288  Kapels t r . 15  Giro 451627 

ZiCHTEENUINGE]^ 
Wy hebben voor het nieuwe seizoen weer vele 
nieuwe boekjes gereed (bilUlke prijzen). 

Ned. O.G.  jap. Bezctt. Ned. Indié  België  Frankrijk  Duitsland 
Luxemburg  Engeland enz.  Zwitserland  Liechtenstein  Scandinavië 
Oostzee staten  Rusland  Griekenland  Italië  U.S.A.  Belg. Congo 
Fr. en Eng. Koloniën Brazilië enz. 

W^aarotn . . . . 
maken honderden verzamelaars gebruik van onze 
ZICHTZENDINGEN ? 

Owndat.... 
deze zich in de loop van goed 20 .iaar geheel aan
pasten aan 
DE WENSEN DER VERZAMELAARS! 

Vele open vakjes zijn dikwijls minder hinderlijk dan één 
zo'n enkel plekje, dat zich m a a r niet l aa t vullen. Zelfs Ver
zamelaars, die al zeer vergevorderd waren, betuigden, dat 
onze zichtboekjes vele van deze „bladvullers" opleverden. 
Over deze boekjes schreej Dhr. v. B. te U.: 
„Daar de zendingen steeds weer een lus* voor hel oog zijn ." 
Ook Uw oog kan zich spoedig a a n vele goede zegels ver
lustigen, als U ons nu even opgeeft, welke landen U ver
zamelt (opgeven s.v.p. pasbeginnend of vergevorderd). 

Uw verzameling 
zal e r wel bfl raren!!! 
P O S T Z E G E L H A N D E L . 

VAN DÜYN & VERBAGE 
BERKELSELAAN 92 b 
ROTTERDAM 
TELEFOON 48209 

Tegen d.e TE KOOP GEVRAAGD : 
M ^ massagoed gebundeld, of in zakken 
nOOffSfe van 1000, series, plaatjesgoed van 

Nederland en Koloniën, ook Indonesië. 
pfiJSen Buitenlands massagoed eveneens te 

1 koop gezocht. Alvorens elders te ver
" ^ kopen, raadpleegt u mtj het eerst. 

Geen inkoopslijsten, prompte betaling. 

A. J. DE W I T 
ALBRECHT DÜRERSTRAAT 4 
AMSTERDAMZUID 
Telefoon 713489 

Koopje I Van P.T.T veiling van 8 Dec. 1953 te koop: 

1 kg Buitenland ƒ 38,50 
2 kg Buitenland ƒ 75,— 

Alleen zegels op pakketpoststroken en uitsluitend de hoog
ste waarden der W. Europese landen. Orders franco huis 
onder rembours of per giro 555957. 

P. KOOPMANSCHAP Huizers t raa tweg 10 
Naa rden . Giro 555957 



Onze e.k. zéér belangrijke veiling zal plaats vinden op 16, 20 en 23 anuari 1954. 
Onder andere zullen onder de hamer komen enige zéér belangrijke gespecialiseerde collecties 

van de navolgende landen : 

PERU, GUATEMALA, met luchtpost overcompleet, 
BRAZILIË met Condor practisch compleet, 
COSTA RICA, u!s.A., 

waarin zich grote zeldzaamheden bevinden. 
Verder zullen naast losse zeldzame zegels (Zanzibar 100 en 200 Roepies, Zoeloeland £ 5 — 

gebr. £.20.— postfris met attest Royal Philatelic enz.) vele belangrijke restantverzamelmgen ge
veild worden. 

Rijk geïllustreerde catalogus van deze veiling gratis op aanvrage verkrijgbaar. 
Wij wensen onze geachte clientèle een voorspoedig en gelukkig 1954. 

Hoogac/itend, 

POSTZEGELHANDEL R. POSTEMA 
Heerengracht 227 - Amsterdam - Telefoon 49749 

Te koop gevraagd: 
Verzamelingen, Partijen, losse 
Massagoed, Kilowaar 

Pogfzegelhandel G. T. d. E| jnde 
Petrisiraat 8 - Utrecht (Oog in Al) - Telefoon 24082 

Zomer- en Kinderzegels, 
HOOGSTE PRIJZEN 

KLEINE ANNONCES 
Prijs 40 et per mm, betaling na toezending factuur. Opgave aan: 
Boom-Ruygrok N.V., Ged. Oude Gracht 138, Haarlem. Tel. 17450 

P O S T Z E G E L B O E K J E S voor r o n d z e n d v e r k e e r 
Prima kwaliteit, extra stevig omslag. Prijs ƒ 0,15 per stuk. 
Verkrijgbaar bij Uw Verenigingssecretaris of rechtstreeks door storting op 
giro 447495 t n v. 
Fa. J. R I C H T — DR LEIJDSSTRAAT 20 — HAARLEM 

I V E D E R L A l ^ D (prima gebruikt) 
'84/86 ƒ 0 , 2 5 

87/89 „ C,50 
134/35 
139/40 
141/43 
166/68 
199/202 
203/07 

, 3,75 
, 0,25 
, 0,55 
, 0,55 
, 1,10 
, 2,25 

208/11 ƒ 0 , 8 5 
212/19 „ 4,50 
220/23 „ 0,90 
225/28 „ 1,15 
229/31 „ 1,50 
232/35 „ 1,25 
238/39 „ 2,80 
240/43 „ 2,25 

244/47 f 4,— 
248/51 „ 2,25 
252/55 „ 0,65 
257/50 ,, 2,10 
261/64 „ 2,15 
265/66 „ 0,75 
267/68 „ 0,60 
269 „ 0,10 

270/73 
274/77 
278 
279/82 
283/86 
287/88 
289/92 
293/95 

Betaling m. bestell of onder remb Orders beneden ƒ 5,— porti 
Te koop ge\r . Series Nederl . & O.G. Aanbiedingen m. prijs worder 
beantwoord 
N e d e r ' a n d s e P o s t z e g e l h a n d e l A, M. IV. T.d. Brc 
N Z . Voorburgwal 316 — AMSTERDAM-C. — Postgiro 

ƒ 2 , 2 5 
, 1— 
, 0,45 
, 0,75 
, 0,75 
, 0,60 
, 0,75 
, 0,20 
extra. 

p 0. 

»eke 
65298 

t-^et Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 
roept sollicitanten op naar de functie van 

HOOFDREDACTEUR 
(geen volledige dagtaak.) Gegadigden dienen 
naast goed stylist ook philatelist te zijn. 

Uitvoerige inlichtingen gaarne aan secretariaat Raad \ a n Beheer, Gode-
hndeweg 44 Naarden 

Voor losse K I N D - en ZOMERZEGELS 
(minstens 50 st.) geef ik lC"/o méér 
Yvertwaarde (1954) in verschillende ze
gels, w.o compl series. L Kentgens, 
Statenweg 156 B. Rotterdam 

"WENS TE RUILEN compl series Her
denkingszegels van Nederland en Ko
lomen, Indonesia tegen betere postze
gels van Scandinavië, Finland, IJsland, 
Noord- en Zuid-Amerika, Nieuw Zee
land, Australië, Japan enz Proefzending 
verzocht J H. Hoimkwist , Boigargat 
17, Nykoping, Zweden 

Z I C H T Z E N D I N G E N , prima Europa, 
Engelse Kol., van verzamelaar Br on
der No . P 110, Boom-Ruygrok N V., 
Haai lem. 

TE KOOP GEVRAAGD: Onuitgezochte 
Kilogrammen van Nederland en Engelse 
Kolomen, Br met pnjsopg onder No 
P 109, Boom Ruygrok N V , Haarlem 

WIE kan mij helpen aan de ,,moins dix 
per cent"-zegels van België' Oftertcs 
onder opgave van prijs onder No. P 108 
Boom-Ruygrok N V , Haarlem 

Postz \ e r Zeeuwsch-VIaanderen \ raagt 
■V oor haar rondzendmg R O N D Z E N D 
BOEKJES, met zegels \ Ned en GA er
zee, Europa en Enk. Kol Deze te zen
dtn aan J Hommes, Nieuwdorp (Z ) 

Bod ge\raagd op SARDINIË 1851, gebr. 
no. 1, 2 en 3a Chr Chielie Bakkers
weg 74, Maarn 

WIE KAN MIJ HELPEN aan Zwitser
land Timbres de Franchise (Portofrei
heitsmarken) alle ui tga\en met num
mers, los, op brief of in vellen. H. A. 
Lyppens, Axelsestraat 21, Terneuzen. 

BOEKJES ENG. KOL. worden u na op
ga\e der \ erlangde landen gaarne op 
zicht gezonden Aanvragen onder op
ga\e referenties aan M. Schouten, Goe
janverw dijk 13, Gouda 

Wii geven 1 GULDEN voor 1000 zegels 
van het Buitenland onverschillig welke 
mm 10 soort LH p . 1000. Postzegel
handel A de Man, Gen, v. d Heyden
straat 20, Dordrecht . 

JAPANSE ZEGELS to t 1900 te koop 
gevraagd S. van Berg, Leidsestraat 49, 
Amterd im 

TE KOOP GEVRAAGD grote hoeveel
heden goedkope postzegels, luchtpost
bladen enz., series Kind en Herdenking
zegels, luchtpostzegels, gebruikt en on
gebruikt. Br onder No P 106, Boom
Ruï i;rok N V , Haarlem 
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DE NEDERLANDSCHE 
P O S T Z E G E L V E I L I N G 

Hoofdkantoor: Rokin 58 
Amsterdam-C. Tel . 30261 

Regelmatig 
openbare veilingen 

J A N U A R I - V E I L I N G . In onze veil ing, die van 27 to t 30 Januari 
a.s. gehouden v^ordt, komen naast veel interessant 
en beter uitgekaveld materiaal tevens zeer vele be
langrijke landenrestanten, verzamelingen, stockboeken 
etc. ten verkoop. 

M A A R T - V E I L I N G . Voor onze veil ing, die begin Maart ge
houden w^ordt, kan nog to t omstreeks begin Febru
ari a.s. beter materiaal worden toegevoegd. 

Aan serieuze gegadigden wordt op aanvraag gaarne een exemplaar 
van de geillustreerde catalogi onzer veilingen toegezonden. 

Bijaawêdere aanbieding I NO°̂, "vvett""» 
• Duitsland 1902 2 M. „Got i sch" no 

t • Bi.rgedorf 1861 1 s. Tête-Bêche 
l ' / i s. Tête-Bêche 

* Beieren 1862 3 K. Portzegel 
Kreta 1898 20 p. violet 

1900 5 D. opdr. zwart 
„ 5 D. opdr. rood 

* Finland 1918 5 M. lila (Wasa) 
* „ 1901 10 M. Zwart/gri|S 
* „ 1930 10 M. Zeppelin 

77 f 21 ,— 
3a „ 24,— 
4a „ 10,— 
1 „ 32,50 
1 „ 22,50 

15 „ 9,— 
20 „ 20,— 
90 „ 9,— 
60a „ 17,50 

1 „ 22,50 

POSTZEGELHANDEL G. KEISER & ZOON N.V. 
Passage 25-27 — DEN HAAG — Giro 4262 — Tel . 11.24.38 

In dit nieuwe blad 
Nederland. 
1 ° i plaat 
2 ° mooi 
i ° mooi 
5 ° mooi 
6 ° paartje 
21 H 
22 H 
24 H 
23 H 
29 ° mooi 
28 H 
44 ° 
4 5 ° 
48 min. vl 
70 A 
70 B 
81 
82-83 
98 ° B 
105 ° 
134-35 
136-38 
169-198 
199-02 
203-07 
212-19° 
238-39 ° 
278 ° 
282° 

IV ƒ 1 2 , -
„ 3,75 
„ 1,25 
„ 12,— 
„ 35,— 
„ 2,50 
„ 3,— 
„ 10,— 
„ 10,— 
„ 12,— 
„ 15,— 
„ 5,— 
„ 12,— 
„ 45,— 
„ 1,50 
„ 1,25 
„ 0,75 
,. 0,35 
„ 3,— 
„ 5,50 

3,75 
„ 9,50 
„ 17,50 
„ 1,35 
„ 2,50 
„ 4,50 
.. 2,75 
„ 0,45 
„ 0,55 

Met " is gestempeld. 
cadeau, tevens franco. 
vrijblijvend uit voorra 
van bundelwaar. 

Hoogstraat 

weer zeer speciale nieuwe prijzen. 
299 ° 
347 ° 
356-73 
374-78 o 
579-91 
428-42 
545-50 
573-76 
587-90 
596 
R 19-31 strip 
R 71-73 
R 74-77 
P S " 
P 1 2 ° 
P 31-43 

Brandkast 
1-7 " 
D 16-19 
20-24 " 
D 27-39 ° 

Ned. Indië 
16 B ° 
59 0 

„ 0,20 
„ 1,50 
„ 6,50 
„ 0,25 
„ 0,50 
„ 0,85 
„ 1,45 
„ 0,90 
„ 1,65 
„ 0,25 
„ 21 ,— 
„ 6,75 
„ 5,75 
„ 3,25 
., 3,25 
„ 15,— 

„ 85,— 
>, 3,— 
„ 0,60 
„ 2,75 

„ 750 
„ 8,75 

135-37 " of on „ 3,25 
167-70 
172-75 
176-79 

Lev. rembours o! 
Al onze vorige 

ad. Vraagt onze 

„ 2,25 
„ 3,50 
„ 2,50 

giro. Bij 
advertenties 

182-85 " 
195-204 
241-45 
281 
289 z gom 
274-86 C 
290-92 
322-32 
322 a 
323 a 
345-46 ° 
360-61 ° 

Indonesia 
26-28 
29-33 
34-42 
43-57 
63-68 
69-73 
74-78 
79 
Moederdag 
P 1-3 
P 1-3 a 
P l - 3 b 
P 4 - 1 5 
Malakka " 

o 
Java " 5-12 

ƒ 10,— een 
bliiven eeldic 

nieuwe priisUisten, ook 

Postzegelhandel Madjoe 
182 a — 

A A. M. de 
Schiedam — 

GRAAFF 
Telefoon 68407 — G 

„ 1,10 
„ 6,50 
„ 1,65 
„ 3,50 
„ 70,— 
„ 32,50 
„ 3,90 
>. 6,— 
„ 2,25 
„ 2,25 
„ 15,50 
„ 12,— 

„ 0,65 
„ 0,70 
„ 0,45 
„ 61,50 
., 1,50 
„ 0,80 
„ 1,50 
„ 0,20 
„ 0,25 
„ 0,20 
„ 4,— 
„ 7,50 
„ 1,50 

11-12 7,50 
13-14 7,50 

„ 1,— 

leuk zegel 
. Levering 
inkooplijst 

iro 428605 

Wy wensen al onze relaties 
een Voorspoedig en Gelukkig 1954 

SPECIALE AANBIEDING BLOCS 
ALBANIË: 

1 No . 1 
„ 2 

ARGENTINIË: 
No. 1 
BELGIË: 
No . 8 

„ 10 
„ 10a 
>. 13 
„ 14 • 
.. 15 
,. 16 
„ 17 
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elmatige verschijnende 
SPECIALE AANBIEDINGEN aan! 

1 iVij zenden U die zonder enige 
verplichting gaarne toe. 
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Postzegelhandel A. JAASMA 
Kapels t raat 31 - BUSSUM - Tel. 5835 ■ Giro 480272 

HAWID-KLEMSTROKEN Uw zegels m Uw album 
zonder plakker door 

100 procent vochtwerend, chemisch neutraal 
21 cm lang 9 verschill. breedten 
Indien bij Uw handelaar niet voorradig, proefzending van 
45-50 zegels na storting van ƒ 1 — op giro 512461 

n . 1. I I *A# e u « : * « . « AMSTERDAM-Zuid 
P o s t z e g e l h a n d e l W . F. H e i m a n n Pamassusweg 24 hs. 

Te koop gevraagd 
Verzamelingen i 
Partijen \ pos 
Betere losse S 
Speciaal interesse voor 

zegels 

oude 
van de eehele wereld. 

AANBIEDING. 
Nederland 

1928 Rode Kruis 
1930 Rembrandt 
1931 Kind 
1931 Goud. Glazen 
1932 Kind 
1933 Kind 
1934 Kind 
1935 Zomer 
1936 Zomer 
1937 Zomer 
1938 Zomer 
1939 Zomer 

(x) = ongebr. (o) ■ 

( 0 ) 
( 0 ) 
(x) 
(x) 
(x) 
(x) 
(x) 

(x) 
(x) 
(x) 
(x) 

= geb 

zegels 

ƒ 2 , 2 0 
., 1.50 
„ 2,90 
„ 3,65 
„ 2,90 
„ 2,90 
„ 3 ,— 
„ 2,65 
.. 2;io „ 1,50 
„ 1,50 
„ 1.65 
r. 

ALBUMS. 

Bondsalbum K 11 ƒ 8,50 
„ H o l l a n d " album 12,50 
Alsv. binnenschroeven . . ,, 13,50 

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

Z6 X 32 cm. 10 bladen 
ieder blad aan 2 zijden 
12 stroken ,, 10 — 
Alsv. 20 bladen 17,25 

Insteekboekjes ƒ 0,50; ƒ 0,95; 
ƒ 1,50; ƒ 2,—; ƒ 3,25; f 3,60; 
ƒ 6 , - . 

Zendt mij Uw Mancolijst 
Nederland en O.G. 

H A G A ' s POSTZEGELHANDEL 
Gravenstraat 24 — Amsterdam-C. 
Telefoon 43940 — Giro 425549 


