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RECTIFICATIE . 
In de annonce van Hendrik van der Loo's Postzegelhandel te Den Haag in 
het nummer van Januari 1954 staat vermeld: 

Nr. 13 Luchtpost Ned. 25 GId. Prach tex . f 25,— * I C 
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S P E C I A L E A A N B I E D I N G 
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Italië (luchtpost ' 
X 1933 nr. 50, 
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X 130134 1935 compl. 
X !29 1935 2 Fr. bruin 
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11,75 
5,— 

12,75 
12,50 
7,50 
1,75 
5,50 
4,50 

9,75 

70,— 

2,50 
60,— 
55,— 
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' catalogi 1954, verschenen zijn. BELGIË LUXEMBURG, BELG. 
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DE OUDSTE KRANTENZEGELS TER WERELD 
1 Januari 1851 

door F. J. DE GAUW 

Oostenrijk kan zich er op beroemen de oudste zegels voor het 
verzenden van kranten te bezitten. Het zijn de welbekende vier
kante Mercuriuszegels. Slechts weinige verzamelaars verheugen zich 
in het bezit daarvan en als die zegels bovendien nog echt zijn mogen 
de bezitters met recht trots zijn. 

Het is echter niet de zeldzaamheid die mij er toe brengt ze weer 
eens voor het voetlicht te halen, maar veel meer het besef dat maar 
weinige verzamelaars er meer van weten dan dat ze bestaan. 

De hier volgende bijzonderheden zijn grotendeels ontleend aan 
oude en nieuwe literatuur, tijdschriften, catalogi van zegels zowel 
als veibngen, enz. Datgene wat mij interessant voorkwam is er uit 
gepikt en verwerkt. 

Het was de Oostenrijkse graveur Axmann 
die het ontwerp en de houtstempel gemaakt 
heeft. Dit stempel bestaat nog altijd. In 
fig. 1 is een afbeelding van deze zegels ge
geven. Binnen een vierkante lijst, met in
schriften en bloemvormige hoekvuUingen 
staat de kop van Mercurius, naar hnks. Een 
waardeaangifte komt er niet op voor. Het 
was alleen de kleur die de waarde van de 
zegels bepaalde. 

Mercurius was de god van de handel en 
de dieven, terwijl hij bovendien nog ijlbode der goden was. Het zal 
wel m verband met laatstgenoemde functie zijn dat de keuze op 
Mercurius is gevallen. 

Het tarief voor het verzenden van kranten was in Oostenrijk, 
vóór deze zegels werden uitgegeven, reeds zeer laag, nl. 1 Kr.CM 
per stuk. De toevoeging CM betekent dat hier sprake is van de oude 
„Conventie Munt" waarbij de gulden was onderverdeeld m 60 Kr. 
CM. en deze weer in 3/4, 1/2 en 1/4 Kr. CM. 

Bij de invoering van deze zegels is dit tarief nogmaals verlaagd 
tot 0,6 Kr. CM. per krant. Dit extra lage tarief was uitsluitend be
stemd voor de uitgevers van kranten, waarbij deze zich dan moesten 
houden aan bepaalde voorschriften. 

Aanvankelijk zijn de Mercurius zegels gedrukt in drie kleuren, 
nl. blauw, geel en rose, in diezelfde volgorde met een frankeerwaarde 
voor 1, 10, resp. 50 kranten. Later is nog een vierde kleur gevolgd, 
nl. rood, eveneens voor 10 kranten, als een vrij plotselinge vervanger 
van de gele. 

Aflevering van de zegels mocht door de postkantoorhouders alleen 
geschieden aan uitgevers van kranten. De minimum gestelde af
name ineens was 100 stuks per soort. Hierdoor moest de uitgever 
dus minstens Gld. 1,— voor de blauwe, Gld. 10,— voor de gele en 

Fiê, 1 

Gld. 50,— voor de rose uitleggen. Daarvoor kon hij dan, onder 
bepaalde en nog nader te noemen voorwaarden, 100, 1000, resp. 
5000 kranten verzenden. Vooral het aanschaffen van de rose zegels 
vereiste een, voor die dagen, aanmerkelijk bedrag, waarop ik nog 
nader terug kom. 

Aflevering van de gefrankeerde kranten diende te geschieden 
aan hetzelfde kantoor als waar de zegels waren gekocht. De beambten 
van dat kantoor moesten de aantallen kranten controleren met het 
aantal verkochte zegels en daar nauwgezet lijsten van bijhouden. 

Kranten voorzien van deze zegels die op andere en onverschillig 
welke wijze ter verzending werden aangeboden zijn als ongefran
keerd beschouwd. Door deze maatregelen is voorkomen dat parti
culieren gebruik konden maken van de gereduceerde tarieven. 
Deze controle zal er wel mede oorzaak van zijn dat deze zegels ook 
ongebruikt zo schaars zijn. 

Na deze meer algemene beschrijving gaan we de kleuren afzonder
lijk beschouwen. 

DE BLAUWE MERCURIUS. 
Het blauwe zegel was de frankeerwaarde van één krant, onaf

,hankelijk van formaat, gewicht of afstand. Elke krant moest voor
zien zijn van een omslag waarop (meestal afzonderhjk geplakt) het 
volledige adres van de abonné, de plaats of het kantoor van verzen
ding en een blauw zegel. 

Woonden meerdere abonné's binnen het bereik van eenzelfde 
postkantoor dan moesten deze kranten per kantoor gebundeld wor
den en op de omslag van deze bundel alleen de naam gezet worden 
van het kantoor van bestemming (de huidige wijze van abonne
mentsverzending is dus niets nieuws). 

Zegels op losse kranten zijn in het kantoor van verzending afge
stempeld. Een voorbeeld daarvan ziet u in fig. 2 waar zowel het 
poststempel als de onderstreepte plaats van verzending KRONSTADT 
is. (Bela. Sekula. 1927). 

Fig. 2 
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Zegels op de afzonderlijke kranten in bundel waren in het verzend-
kantoor onbereikbaar en moesten afgestempeld worden in het 
kantoor van aankomst. Een voorbeeld daarvan vindt u in fig. 3, 
waarop onderstreept verzendkantoor HERMANSTADT en op het 
zegel, aankomststempel SEPSI Szt. GYORGY. (De 3 genoemde 
plaatsen liggen in Zevenburgen). 

Fig. 3 
De diensten door de K.K. Oostenrijkse Post verleend in ruil voo^ 

de zegels op kranten strekte niet verder dan het vervoer tot he 
postkantoor van bestemming. De kranten moesten daar door de 
abonné's worden afgehaald. Wilde men toch de krant aan huis 
bezorgd hebben dan kon men deze dienst verwerven door het ineens 
voor een maand vooruit betalen van % Kr. CM. per exemplaar. 

De krantenzegels zijn, met uitzondering van de periode 28 Maart— 
31 December 1851, uitsluitend geldig geweest in binnenlands verkeer. 
In de genoemde periode was het „Franco grens". 

DE GELE MERCURIUS. 
Teneinde het verzenden van kranten aan wederverkopers en 

agenten in het land te vergemakkelijken mochten meerdere exem
plaren, zonder elk afzonderlijk van een band met adres te zijn voor
zien, samengepakt en onder één adres verzonden worden. In die 
gevallen werden de zegels op de buitenverpakking geplakt en in 
het verzendkantoor afgestempeld. 

Voor dit soort zendingen was nu het gele zegel bestemd met de 
frankeerwaarde van 10 kranten. Een pak met bv. 6 kranten werd 
met 6 blauwe, een pak met 10 kranten echter met één gele, een pak 
met 12 krajjten met 1 gele en 2 blauwe zegels gefrankeerd. 

Listige lieden zijn er in geslaagd de blauwe zegels langs chemische 
weg in gele te veranderen. Kort nadat deze postale vervalsing ont
dekt is zijn de gele krantenzegels (ter waarde van 10 kranten) als 
zodanig buiten gebruik gesteld. Het besluit hiertoe is gedateerd 
21 Maart 1856 en werd onmiddellijk van kracht. 

Alle, nog in het land aanwezige, gele zegels moesten naar Weenen 
teruggestuurd worden. Daar zijn ze, met de gewijzigde frankeer
waarde voor één krant (is 0,6 Kr. CM.) uitsluitend verstrekt aan de 
plaatselijke krantenuitgevers en totaal verbruikt. 

Zoals reeds eerder is vermeld moesten de gekochte zegels, door 
de controlevoorschriften, weer op krant worden afgegeven aan het 
kantoor waar ze gekocht waren. Gele zegels uit die tijd kunnen dus 
wel afstempelingen hebben van andere plaatsen, echter moet de onder
streepte plaatsnaam van verzending op het adres altijd WIEN zijn. 

Gele zegels waarvan, door een aanwijsbare datum, kan worden 
aangetoond dat ze voor het verzenden van een pak kranten dienst 
gedaan hebben, kunnen belangrijk hoger gewaardeerd worden dan 
de catalogusprijs. 

DE ROSE MERCURIUS. 
De rose Mercurius was, evenals de gele, bestemd voor het verzen

den van grotere aantallen kranten in één verpakking, echter met 
de waarde voor 50 stuks aan één adres. 

Voor de rose bestond bij de uitgevers zeer weinig belangstelling 
waardoor het gebruik daarvan ver beneden de gestelde verwachtin
gen is gebleven. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te wijzen. 
Een groot deel van de bevolking was nog analphabeet, waardoor 
zendingen van 50 stuks kranten niet zo talrijk waren. Dan kon 
men pakken met 50 of meer kranten frankeren met een aantal gele 
af wel die grotere aantallen over twee pakken verdelen. 

Zodoende kon men dan de aankoop van 100 stuks rose zegels, 
waarvoor men immers ineens een bedrag van Gld. CM. 50,— moest 
uitleggen, ontgaan. Dit was nl. in die dagen een groot bedrag, en 
er moest vrij veel tijd verlopen alvorens die 100 rose zegels verwerkt 
konden zijn. 

De rose heeft het, in haar waarde voor 50 kranten, dan ook niet 
lang kunnen houden. Nadat het gebrek aan interesse was gebleken 
is de rose Mercurius op 9 October 1852 als zodanig ingetrokken. 
Alle in het land aanwezige rose zegels moesten naar Weenen terug 
en zijn daar, uitsluitend door de plaatselijke uitgevers totaal ver
bruikt. De frankeerwaarde was echter teruggebracht tot 0,6 Kr. CM., 
dus voor één krant. 

De rose Mercurius is een wereld-rariteit, doordat er veel minder 
van zijn geweest en ze, evenals de gele, met de verpakking zijn 
weggegooid. 

DE RODE MERCURIUS. 
Op dezelfde dag dat de gele Mercurius is ingetrokken als frankeer

waarde voor 10 kranten, dus op 21 Maart 1856, is de rode Mercurius 
verkrijgbaar gesteld als frankeerzegel voor 10 kranten onder één 
verpakking. 

Nog geen drie jaren heeft dit zegel dienst gedaan en is op 31 
December 1858 voor goed buiten gebruik gesteld. Wat er met de 
restanten gebeurde wordt niet vermeld. 

De vermelding van de Mercuriuszegels in diverse catalogi loopt 
nogal uiteen. Zowel de daar aangegeven nominale waarde als de 
geldigheidsduur van de vier kleuren wekken verwarring. 

Yvert kent bv. aan de gele een waarde toe van 0,6 Kr., hetgeen 
niet juist is. Bij uitgifte had deze kleur <^ waarde van 6 Kr. Cm. 
en is eerst later gedegradeerd tot 0,6 Kr. Mocht het echter in de 
bedoehng van Yvert liggen de laagste waarde aan te geven, accoord, 
maar dan ook de rose gesteld op 0,6 inplaats van 30 Kr. In Michel, 
Zumstein en Gibbons staan de Juiste waarden bij uitgifte vermeld. 
In Scott wordt er weer anders over gedacht, waar de blauwe, gele 
en rode dezelfde frankeerwaarde wordt toegekend nl. van 6 Kr. 
Voor de blauwe is deze waarde absoluut onjuist. 

De zeer uitvoerige „Osterreich Special Katalog 1952" van Edwin 
Mueller, ovengeus een zeer verdienstelijk werk, stelt de geldigheids
duur van blauwe, gele en rose Mercuriuszegels op 31 Mei 1864. In 
de acten van 9 Oct. 1852 en 21 Maart 1865, waarbij de rose en 
gele krantenzegels zijn gedegradeerd, wordt niet voor niets bepaald 
dat ze in Wenen moeten worden verbruikt voor enkelvoudige kran
ten. De behoefte aan zegels voor dat doel was bij de uitgevers in 
Wenen zeer groot en ze zijn zonder twijfel vrij snel verbruikt. De 
voorraad aan gele zegels wordt, blijkens de bewoordingen in de acte 
van 1856, niet hoog aangeslagen. 

In de acte van 14 Oct. 1858, waarbij tot uitgifte van de eerste 
kleine krantenzegel werd besloten, is bepaald dat naast dit nieuwe 
zegel alleen de blauwe Mercurius gebruikt kon worden. Van de gele 
en rose is daar geen sprake meer. Hier kan dus uit blijken dat er in 
October 1858 alleen nog maar blauwe Mercuriuszegels in omloop zijn 
geweest. 

Bovendien waren er op de ,,Muellerdatum" reeds 4 nieuwe soorten 
krantenzegels verschenen, alle met de frankeerwaarde voor 1 krant, 
nl.: 

Y v . 

5 
6 

7/8 
9 

M i . 

16 
17 
23 
29 

ui tgegeven 

1 Nov. 1858 
midden 1859 
begin 1861 
midden 1863 

voorstel l ing 

reliëfdruk, keizerskop n. links 
reliëfdruk, keizerskop n. links 
reüèfdruk, keizerskop n. rech ts 
reUëfdruk, wapen in ach thoek 

kleur 

b lauw 
lila 
grijs/gr. üla 
grijs/gr, Ula 

Eerstgenoemde is uitgegeven wegens de op 1 Nov. 1858 inge
voerde wijziging van de muntverdeling, nl. de z.g.n. „Oesterreichi-
sche Währung" waarbij de Gulden in 100 (Neu)kreuzer is verdeeld. 
Op grond van bovenstaande beschouwingen kunnen de 4 Mercurius
zegels als volgt in een kort overzicht gegeven worden: 

Yv. 
no . 

I 
2 
4 
3 

Ml. 
no . 

6 
7 
8 
9 

kleur 

blauw 
geel 
rose 
rood 

uitgiftedag 

I J a n . 1851 
I J a n . 1851 
I J a n . 1851 

21 Mrt. r856 

waarde 
bij 

uitgifte 

0,6 Kr . CM 
6,- Kr . CM 

30,- Kr . CM 
6,- Kr . CM 

geldig tot 

31 Dec. 1864? 
21 Mrt . 1856 

9 Oct. 1852 
31 Dec. 1858 

waarde 
daarna 

0,6 Kr . CM. 
0,6 Kr. CM. 

hoog
stens 

gebr. tot 

i860 
1858 
1854 

In Lombardo-Venetië zijn dezelfde zegels gebruikt, die alleen aan 
de stempels kenbaar zijn. De voorschriften waren gelijk aan die in 
Oostenrijk. De prijs van de zegels bedroeg daar 3 Lire, 30 Lire, resp. 
150 Lire per 100 stuks. 

In het voorgaande is geen aandacht geschonken aan druk, papier, 
typen, herdrukken, etc. Hierover misschien een andere keer. 

Vermeldenswaard is een krant die ik in 1950 zag op één van 
onze veilingen. Een gedeelte daarvan is afgebeeld in fig. 4. Op de 
adresstrook ziet u de onderstreepte plaats van verzending en het 
poststempel; beide KRONSTADT. De datum in het stempel is 
28/5 en het nog zichtbare jaartal van de krant 1856. Op de strook 
bevindt zich een GEEL zegel. De gebruiksdatum ligt in de periode 
dat de gele Mercurius alleen nog maar gebruikt kon worden in 
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Wenen, voor één krant. Deze gele zegels zou dus geheel in strijd 
met de voorschrltten bulten Wenen zijn gebruikt. In Kronstadt 
waren op die datum geen gele zegels verkrijgbaar. 

Bedoelde krant werd aangekocht door een handelaar in het Gooi. 
Vermoedelijk is deze nu nog in het bezit van een Nederlandse ver
zamelaar, waar ik haar graag nog eens zou willen zien. (M.i. is dit 
een normaal gebruikt blauw exemplaar geweest, dat later terwille 
van de verzamelaars is ontkleurd; zie hiervóór bij de GELE Mer-
curius) 

Tenslotte nog een heel oude koe uit de sloot gehaald. In de jaren 

1895/'97 is de verzamelaarswereld op stelten gezet door de ontdek
king van zeer geraffineerde vervalsingen van de ROSE en RODE 
Mercuriuszegels. 

De bron hiervan werd gevonden en de vervalsing na moeizame 
onderzoekingen bewezen, mede dank zij verklaringen van de Staats
drukkerij in Wenen. Wie hierover iets meer wil weten kan ver
handelingen daarover vinden in „Austria Philatelist" 3e Jaarg. 
nos. 1, 3 en 8 en 4e Jaarg no. 7. In het „Nederl. tijdschrift voor 
Postzegelkunde", 13e Jaarg. 1896/97 zijn hierover eveneens artikelen 
te vinden. 

NEDERLAND 
Redacteur J. Eijgenraam, Nieuwe Haven 123a, Schiedam. 

NIEUWE ETSINGNUMMERS: 
Frankeerzegels Kon. Juliana, nieuw type: 

10 et LR 6 
25 et LR 2 
50 et LR 1 

FRANKEERZEGELS IN DE NIEUWE TEKENING. 
Dienstorder H. 92 van de P.T.T. d.d 3 Februari jl. deelt mede: 

1 Ten vervolge op do 1011/1953 wordt medegedeeld, dat door 
de controleur, ter voldoening aan aanvragen om frankeerzegels 
van 60 cent, zegels in de nieuwe uitvoering zullen worden verstrekt. 

De kleur van deze zegel is geel-oker 
2 Voor deze zegels geldt eveneens het bepaalde in punt 8 van 
do 657/1953 (geen verkoop in de nieuwe uitvoering, voordat de 
zegels van het bestaande type zijn uitverkocht, tenzij het publiek 
uitdrukkelijk zegels van het nieuwe type verlangt). 

RODE KRUIS ZEGELS 1953. 
Foutjes. 

Meldden wij in het nummer van November jl. de 7 -|- 5 cent met 
spatjes (uitbottende takken), thans toonde ons de heer J. Poulie 
te Amsterdam een dergelijk verschijnsel tegen de stam (zwammen). 

Het aantal foutjes ontstaan door onreine platen en drukinkt bij 
deze zegels is dermate, dat het onmogelijk is hiervan een volledige 
opsomming te geven. 

In verband met de melding in ons Decembernummer betreffende 
het voorkomen van een rood streepje op zegel 82 van 7 -f- 5 cent 
werd ons alsnog medegedeeld, dat op honderden andere vellen 
dezer zegel op zegel 82 dat extra streepje niet voorkomt. 

KINDERZEGELS 1953. 
De heer H. P. v. Lente te Amsterdam toonde ons tevens een 2-f 3 

cent in paartje, waarvan 1 zegel met een 18 mm lange en 1 J4 mui 
brede streep (geel m het rasterwerk en wazig wit in de koptekening). 
Plaats in het veldeel onbekend. 

JUBILEUM ZEGEL 1923. 
Mevrouw M. Bruyns-Dieleraan te Westdorpe (Zld.) zond ons 

een exemplaar van het Jubileumzegel 1923 ter inzage in de waarde 
van 10 cent, tanding 11%, dat in de rechterbovenhoek een zgn. 
harmonica-vouw heeft welke het jaartal 1923 in 1 9 / 2 3 scheidt. 

PORTZEGELS. 
Redacteur L. Frenkel, arts. Graaf Florisstraat 48, Rotterdam. 

PORTZEGELS OP BLAUW PAPIER. 
Naar aanleiding van ons bericht in het Januarinummer op blz. 15 

betreffende portzegels welke een blauwachtige kleur over het papier 
vertonen werd ons van bevoegde zijde het volgende medegedeeld. 

Van blauw papier is hier geen sprake. Bij het drukken der zegels 
heeft de rakel (verf-afstrijker) het oppervlak van de cylinder niet 
geheel zuiver schoon gestreken. Hierdoor is het papier met een licht, 
egaal toontje blauw bedekt geworden. De vellen, die van het goede 
wat te veel hebben gekregen, zijn als misdruk uitgeschoten. 

Bijwerken van het etsnummer en/of boogje met punt zal een enkele 
keer wel eens voorkomen. Het ziet er evenwel niet naar uit, dat dit 
hier het geval is geweest. 

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

Redacteur : A. J . Uylen, Herrn. Hei jermanslaan 6, Eindhoven. 
NIEUW GUINEA. 

Dienstorder H 93 van de P.T.T. hier te lande, d.d. 3 Februar i 
1954 bevat het volgende: 
VERKOOP VAN POSTWAARDEN AAN VERZAMELAARS. 
Nieuwe Frankeerzegels van Ned. Nieuw-Guinea. 
1. Door de postadministratie van Ned. Nieuw-Guinea wordt een 
nieuwe serie frankeerzegels uitgegeven met de afbeelding van een 
Paradijs vogel 
2. Van deze serie is een drietal waarden, nl. van 5, 10 en 15 ct., 
verschenen. De zegels zijn ontworpen door de heer A. v. d. Vossen 
te Overveen, die ook de tekst en waardecijfers heeft verzorgd. Ze 
zijn uitgevoerd in koperdiepdruk (rotogravure) en gedrukt door 
de N.V. Joh. Enschede en Zn. te Haarlem. 
3. Aan de kantoren waar een afzonderlijk loket voor de verkoop 
van postwaarden aan verzamelaars is opengesteld - zie art. 16 
van de Postgids - is door de controleur een hoeveelheid van voren
genoemde zegels toegezonden. 
4. De zegels mogen aanstonds na ontvangst worden verkocht. 
De verkoopprijs bedraagt eveneens resp. 5, 10 en 15 cent. (De 
kleuren dezer zijn resp.: lichtbruin, blauw en geel. Red.) 

3 
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De frankeerzegels van 1 t/m 25 sen 
van de republiek Indonesia 

In een P.T.T. mededeling, gedateerd de 15e Januari 1951, werd 
het verschijnen van de nieuwe cijferserie als volgt gepubliceerd: 

Deze serie zal bestaan uit de volgende 9 waarden: 1 sen (grijs). 
2 sen (magenta), 21/2 sen (sepia). 5 sen (karmijnrood), 71/2 sen 
(lichtgroen), 10 sen (blauw), 15 sen (paars), 20 sen (rood) en 
25 sen (olijfgroen). De zegels zijn ontworpen door dhr. M. Irot 
te Djakarta. Rechts en links van het in het midden vak geplaatste 
waardecijfer zijn respectievelijk een padi-aar en een tak van 
de katocnplant, afgebeeld als symbolen van voedsel en kleding. 
De afmetingen der zegels zijn 21 x 26,4 mm; beeldgrootte 
18x22,7mm; kamtanding 121/2X121/2; de zegels zullen worden 
gedrukt in rotogravure door de N.'V. G. Kolff & Co te Djakarta. 
Ook de binnenkort uit te geven nieuwe briefkaarten en post-
bladen zullen van een zegelopdruk volgens het nieuwe cijfertype 
zijn voorzien 

Zolang nog oude zegels van een bepaalde waarde m voorraad 
zijn, zullen de nieuwe zegels van die waarde slechts verkrijgbaar 
worden gesteld voor verzamelaars. 
Alle thans in omloop zijn^le waarden blijven voorshands geldig. 

'Voordat tot opstelling van de diverse typen zegels, welke tot 
April '53 zijn verschenen, wordt overgegaan, moeten enige algemene 
bijzonderheden vermeld worden: 

Ie. Er bestaat geen officiële eerste dag van uitgifte. De bevo-
rading van deze nieuwe zegels zal niet gelijktijdig plaats gevonden 
hebben over alle kantoren. Alle data in de specificatie vermeld, 
hebben betrekking op de aankoopdata door schrijver dezes. Het is 
dus mogelijk dat elders één maand (of wat meer onmogelijk wordt 
verondersteld: twee of meer maanden) tot verkoop werd overgegaan. 

2e. Deze nieuwe ciilcrserie bevaf niet de Uoerserende waarden 3, 
4 en 1214 sen. Toch worden deze waarden geregeld gebruikt, hetgeen 
imphceert dat van de oude typen in 1951-1953 herdrukken kwamen, 
welke door hun kleur duidelijk van de voorgaande drukken te onder
scheiden zijn. 

3e. Er zijn diverse papiersoorten gebruikt, mogelijk ten gevolge 
van een slechte papieraanvoer. Ooli lijkt het niet onwaarschijnlijk 
dat men heeft geëxperimenteerd met diverse papiersoorten, resp. 
gom. Zonder papier-expert te zijn, en zonder papiermeter en/of 
kwartslamp (alles is echter ook met kwartslamp geconstateerd) 
zijn voor iedereen 3 (drie) papiersoorten duidelijk te onderscheiden: 

A. dili pap.er; enigszins geelwit (roomlvleurig) getint. Ongebruikte 
zegels tonen dit geelwitte duidelijk aan de achterzijde. Deze 
papiersoort werd het eerst gebruilit, en wel uitsluitend voor de 
5 en 10 sen. Al heel spoedig werd een ander papiersoort gebruikt, 
en wel: 

B. dunner papier, helderwit van kleur. Ongebruikte zegels zijn aan 
de achterzijde eveneens helderwit. Dit papier werd in de 2e 
phase gebruikt, en komt in de 4e phase weer terug. In de tussen
liggende periode werd gebruikt: 

C. hard dun papier; taai en vezelachtig. Het doet enigszins denken 
aan ,,perkament"-papier. Alle waarden zijn op dit papier ge
drukt. 

4e. Het is nog met geliee, duidelijk of er een bepaald systeem voor 
de kniptekens bij de fabricage bestaat. Deze tekens schijnen 
overeen te komen met de Nederlandse, waarop de cijfers dan ook 
slaan. 

WAARDE 

1 

2 

21/2 

5 

7% 

10 

15 

20 

25 

sen 

sen 

sen 

sen 

sen 

sen 

sen 

sen 

sen 

a) 

a) 

a) 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

a) 
b) 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

a) 

b) 
c) 
d) 
e) 

a) 

b) 

c) 

a) 

b) 

KLEUR 

grijs 

magenta 

sepia 

roserood 

roserood 

roserood 

donkerroserood 

roserood 

roserood 

groen 
groen 

blauw 

-

blauw 

blauw 

blauw 

blauw 
V 

paars 

donkerpaars 
paars 
paars 
paars 

rood 

rood 

rood 

donkergroen 

donkergroen 

' 

PLAAT 

45-A 

46-A 

47-A 

40-A 

40-A 

40-A 

54-B 

54-B 

81-C 

48-A 
48-A 

41-A 

41-A 

55-B 

66-C 

67-D 

' 

42-A 

42-A 
42-A 
42-A 
73-B 

43-A 

53-B 

68-C 

44-A 

44-A 
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UITGEGEVEN 

Sept./Oct. '51 
Juh '53 

Sept./Oct. '51 
?? 

Juni/Juli '53? 

Juli/Aug. '51 
April 'S3? 

Febr./Maart'Sl 

Mei/Juni '51 

?? 

Jan./Febr. '52 

April '53 

Juli/Aug. '53 

Juli/Aug. '51 
Mei/Juni '53 

Febr. '51 

Mci '51 
?? . 

J-n. '52 

Juni/Juli '52 

Sept./Oct. '52 
?? '53 

Nov./Dec. '53 

April/Mei '51 

Aug. '51 
medio '52 
Febr. '53 
April/Me. '53 

April/Mei '51 

Dec. '51 
einde '52 

Maart '53 
?? '53 

April/Mei '51 

?? 
Dec. '52 
Maart/Aprir53? 

?? '53 

PAPIER 

C 
C 

C 
C 1 
C 

C 
e 

A 

B 

B 

C 

B 

B 

c 1 
B 

A 

B 
B 

C 

C 

B 
B 
B 

C 

C 
B 
B 
B 

C 

C 
C 

B 
B 

C 

C 
B 
B 1 
B 
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K N I P T E K E N T U S S E N S Ï R O O K 

Links 
Links 

Links 2 
Rech t s 3 
Links 

L inks 
Rech t s 3 

L inks 2 

Links 

L inks 

Links 

Rech t s 

Rech t s 

xV 
xV 

X V 

xv 

7 

K 
18 

3 
1 4 / 
7S 

3 
11 

7 

1 8 

? 

1 8 

11 

14 

82 m m 
i d . 

l d . 
l d . 
i d . 

ld. 
l d . 

20 m m 

i d . 

i d . 

82 m m 

id 

ld . 

G E P E R F . M A R G E 

T o p 
i d . 

l d . 
i d . 
i d . 

l d . 
i d . 

l d . 

i d . 

i d . 

i d . 

i d . 

i d . 

A F M . V E L m m 

568 X 329 
i d 

i d . 
i d . 
i d . 

l d . 
i d . 

500 X 323 

i d . 

id. ? 

568 X 329 

i d . 

5 7 8 x 3 1 0 

B I J Z O X D E R H E D E N 

Kleur minder donker dan bij 1951-druk. 

B o v e n m a r g e 37 m m . B e n e d e n m a r g e ve r toon t d u n n e rode s t r eep op 
rechterve l onder zegel 2; o p linkervel onde r zegel 7, 8, 9 en 10. 

B o v e n m a r g e 43 m m . Op de gehele b e n e d e n m a r g e loopt een 2 m m d ikke 
rode balk. 

B o v e n m a r g e 40 m m . O p de gehele b e n e d e n m a r g e loopt een 6 m m d i k k e 
rode balk. 

Op de gehele benedenmarge loopt een d u n n e af en toe o n d e r b r o k e n 
rode s t reep. Kleur van het zegel is levendiger; ach te rg rond m e e r 
get int dan bij A-plaat. 

O p de gehele benedenmarge loopt geen rode s t reep . Kleur de r zegels 
iets donkerder dan bij A-40/2e d ruk . 

Geen rode s t reep op benedenmarge . 

Links 14 
Links 2 x V 18 

ld 
ld 

ld 
ld. 

568 X 329 
ld. 

Links 20 mm l d . 500 X 323 

Links 
L inks 

R e c h t s 

R e c h t s 

L inks 
L inks 
L inks 

L inks 

L inks 
Rech t s 3 X 

? 
Rech t s 

10 

1̂ } 

1̂ } 
10 f 

4 
15 

<A 

15 
V 13 

9 

id . 
i d . 

82 m m 

i d . 

ld 
id . 
l d . 

ld . 

i d . 
i d . 
i d . 
ld 

i d . 
id . 

id . 

l d . 

Beneden 
i d . 
i d . 

T o p 

l d . 
i d . 
i d . 
i d . 

5 1 0 x 3 2 3 
i d . 

568 X 329 

i d . 

578 X 324 
i d . 
i d . 

568 X 329 

l d . 
i d . 
i d . 
i d . 

Zegel 18 X 22^2 ™iTi- Op de gehele benedenmarge een 6 mm chkke blauwe ' 
balk. Bovenmarge 32 mm. Kleur is zeer flets. Grote en kleine (pin)-
perforatiegaten. 
N.B. Van deze druk zijn enkele exemplaren bekend in do tanding 
11 i/^x 11 14 (kleine pmperforatiegaten). Uitgegeven ca Febr./Maart '51 
m Djakarta. (Zeer zeldzaam.) 

Zegel 18 X 22% mm. Op de gehele benedenmarge een 2 mm dikke streep. 
Bovenmarge 43 mm. Kleur is levendiger dan van de eerste druk. 
Alleen grote perforatiegaten. 

Zegel 171/2X22 mm. Op enkele plaatsen van de benedenmarge sporen 
van een blauwe streep. 

Zegel 17 1/2 X-̂ 2 mm. Benedenmarge geheel zonder streep. Kleur enigs
zins lichter dan bij -plaat 55 B. Rasterbeeld duidelijker. 

Zegel 171/2X22 mm. Papier en formaat zijn doorslaggevend ter onder
scheiding 

Achterzijde ..roodviolet" doorschijnend. 

Achterzijde „paars" doorschijnend. 
Achterzijde enigszins „roodviolet" doorschijnend. 
Achterzijde niet doorschijnend. 
Achterzijde met doorschijnend. Kleur veel lichter dan 4e druk. Benedon-

marge heeft 2 mm dikke paarse streep. 

L inks 

L inks 2 x V 
Rech t s 3 X V 

Rech t s 3 X V 
Rech t s 

L inks 

L m k s 2 x V 
Rech t s 
Rech t s 3 X V 
Rech t s 

11 

15 
18 

10 
3 

9 

6 
9 
9 

11 

ld . 

l d . 

i d . 
i d . 

l d . 

l d . 
i d . 
i d . 

l d . 

i d . 

i d . 
i d . 

l d . 

i d . 
i d . 
i d . 

l d . 

i d . 

l d . 
i d . 

id . 

i d . 
i d . 
i d . 

Zegelbeeld 1 8 x 2 2 1 4 m m . (Uit de vellen werd door de P T T verwi jderd 
zegel 7 van de 3e rij van het linkervel.) 

Zegelbeeld 1 7 1 4 x 2 2 m m . 
Zegelbceld 1 7 1 4 x 2 2 m m mogelijk; l ichtere t in t dan Ie d r u k B - p l a a t ? 

Slechte perforatie. 
Zegelbeeld 1 7 ^ x 2 2 m m . O p o n d e r m a r g e 3 m m dikke rode balk. 
Zegelbeeld 171/2x22 m m . O p d e o n d e r m a r g e 5 m m dikke rode balk . 

N . B . Van de 68-C p laa t is in F e b r . / M a a r t '53 t e Djoc jaca r ta een a a n t a l 
zegels verkocht in d o n k e r k a r m i j n r o d e kleur. Detai ls o n t b r e k e n nog . 

Oorspronkel i jke kleur donker-oli jfgroen. La t e r e kleur b l auwiggroen , 
waa rvan detai ls o n t b r e k e n . 

Volle ga ten ; donkere kleur? 
Minder goede perfora t iegaten; fletsere k leur? 
Volle perfora t iegaten. 
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STEMPELS 
Redacteur A. van der Willigen, Laan van Poot 194, 's-Gravenhage. 

NEDERLAND. 
Nieuwlaarsstempels. 

Zoals verwacht mocht worden, zijn op de meeste kantoren, die 
een stempelmachine gebruiken, ook gedurende de laatste jaars
wisseling wederom de speciale naamstempels in deze machine ge
bruikt; dit jaar ook weer te Nijmegen, waar men in vorige jaren 
steeds met rubber naamstempeltjes werkte. Dit laatste geschiedde 
ook dit jaar wederom te Tilburg, van welke plaats wij een paars 
naamstempel in omlijsting ontvingen. 

Van Amsterdam en Rotterdam kwamen ook rode afdrukken 
voor, kj3nnelijk afgestempeld met de machine, die normaal voor 
de roodfrankering gebruikt wordt, doch ook van Maastricht werden 
ons rode afdrukken gemeld. 

Tenslotte zagen wij nog van Nieuwveen een paars, rubber kantoor-
naamstempel en van Zevenaar en Zoutkamp een zwart (metalen) 
kantoorstempel. 

Wij danken de heren J. W. F. Bunge te Nijmegen, Mr A. v. d. 
Flier te 's-Gravenhage, P. Ritsema te Scheveningen, H. Smit te 
Arnhem, Jac. P. Smit te Alphen a/d Rijn en F. W. v. d. Wart te 
Amsterdam voor hun opgaven. 

F rankeermach ines . 
Dienstorder H.954 

van 2 December .jl. 
vermeldde de toela
ting van wederom 
een n ieuw type f r an 
keermachine , t.w. de 
machine, systeem 
,Frama", welke ge 

leverd word t door 
de firma Repro I m 

port D. C. Rijk, S ta t ionsweg 55 te ' s -Gravenhage. De m a c h i 
nes zijn ingericht voor he t rekening-courant -sys teem en zij 
bevat ten l inks van he t waardes tempel een minuscuur m a -
chinenummer . 

De heer H. Zweekhors t te ' s -Gravenhage toonde ons de 
hierbij afgebeelde afdruk van machine Nr. FM 3, in gebruik 
bij de N.V. Zuid-Hol landsche Bierbrouweri j te ' s -Graven
hage. 

NEDERLANDSE ANTILLEN. 
Wij danken de hee r J . P . T raanberg te Haar l em voor de 

opgave van een tweeta l n ieuwe stempels uit dit gebied, t.w. 
een afzonderlijk p ropaganda-s tempel , dat naas t de met Bo
na i re / Kra lendi jk 4 afgestempelde postzegels op de s tuk
ken wordt a fgedrukt : „For a quiet vacation / Visit Bona i r e / 
The Flamingo I s l and" (ter weerzijden geflankeerd door een 
flamingo op 1 poot) en een n ieuwe vlag in de s tempelmachi 
ne van Curagao / Wil lemstad: : „Uw Te legrammen / gaan 
S n e l l e r / V i a Landsrad io" . Data resp. 16.XI en 30.IX.1953. 

brum op gekleurd karton; een envelop van 15 cents, eveneens bruin 
op gekleurd papier, in twee formaten; 

een envelop voor aangetekende stukken van 31 cents, blauw, m 
de formaten G en H. 

BELGIË. 
De hetr Scherpenberg s uurde mij de pubhbel 1233 van „Grainer 

Ju ra" op de Frans/Vlaamse kaart van fr. 1,20. Hiermede zijn wij 
dus weer een aantal nummers verder! 

Gaarne had ik dus opgave van 1215-1232 en eventueel verder 
kaarten. 

DUITSLAND. 
Bondsrepubliek. Op blz. 316 van de vorige jaargang moest ik bij 

de 12e serie bij de kaart van Goslar de oplage achterwege laten. Er 
blijken nu 2 verschillende kaarten met een afbeelding van deze 
plaats te zijn, één met het „Rathaus" en één met „Breiter Tor"; 
beide kaarten hebben een oplaag van 40.000 stuks. 

Van de 13e serie kende ik pas 2 kaarten. Nu ontving ik 3 andere 
nummers. Het zijn alle drie opnamen van Goslar: 

„Gesamtansicht vom Petersberge aus" 
„BUck vom Georgen berge auf die Stadt" 
„Kaiserplatz mit Ulrichskapelle". 
Oplaag van elke kaart 40.000. 

Democratische Republiek. 

! 

Hier verschenen nieuwe kaarten met de kop van president Pieck, 
nl.: een kaart voor binnenlands gebruik, groen ongekleurd kar
ton, a. 10 pf.; 
een kaart voor het buitenland, karmijn op gekleurd karton a. 20 
pf., benevens de corresponderende kaart met betaald antwoord 
van 20 + 20 pf. 

OOSTENRIJK. 
Ten vervolge op onze melding in het voorgaande nummer geven 

wij hier de opsomming van de 11e en 12e serie op de kaarten met 
zegelindruk 1 schilling, groen. 

POSTSTUKKEN 
NEDERLAND 

Redacteur J. H. Broekman, Buerweg 34, Bergen (N.H,). 

Na de briefkaart van 7 cent blauw in het nieuwe type (afbeelding 
in het Dec. no. 1953) verschenen thans: 

Aerogramme, luchtpostblad van 30 cent blauw in een gewijzigd 
formaat. De lengte van het postblad is groter geworden, zodat dit 
meer ruimte voor correspondentie bevat. 

Briefkaart van 6 cent groen op roomkleurig carton. 

Redacteur Dr E. A. 
ADEN. 

M 
BUITENLAND. 

Speijer, Pijnboomstraat 4a, 's-Gravenhage 

Dit land gaf een serie nieuwe poststukken uit met de beeltenis 
van Koningin EUsabeth II, en wel een briefkaart van 10 cents. 

11e SERIE 
Aggsbach-Dorf, N . ö . Ruine 
Aspang N . ö . 506 m. Gesamtansicht 

id. Teilansicht 
Bad Fischau N .ö . Schwimmbad 
Eferding O.Ö. Stadtplatz 
Feistr i tz, Wechsel, N . ö . Gesamtansicht 
Gloggnitz, N .ö . id. 
GoUing, Salzburg id. 
Grein, O.Ö. Anlegeplatz 
Guszwerk, Stmk. 746 m. Gesamtansicht 
Gutenstein , N .ö . id. 
Haag a m Hausruck O.Ö. id. 

id. Kirche 
id. Marktpla tz 

Kirchberg/Wechsel N . ö . Gesamtansicht 
Kirchschlag in der Buckligen Welt N . ö . id. 
Klagenfur t , Kä rn t en Wörthersee 

id. S t randbad 

http://30.IX.1953
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Krerils/Donau N . ö . 
id. 

Kufstein, Tirol 
id. 
id. 

Lochau, Voralberg 
Melk (in der Wachau) N . ö . 
Mitterbach, N.Ö. 
Payerbach, N . ö . 
Pinggau, Ste iermark 
Puchberg/Schneeberg, N . ö . 
Sauerbrunn, Burgenland 
Gondelbahn auf den Schökkel bei 

Graz, Ste iermark 
Schottwien, N.ö . 
St. Aegyd am Neuwalde, N . ö . 
St. Corona am Wechsel N . ö . 
Türnitz , N.ö . 

id. 
Völkermarkt , Kärn ten 
Wörgl, Tirol 

12e SERIE 
Attersee a. Attersee, O.ö . ' 
Dornbirn, Voralberg 

id. 
id. 

Ebensee a. Traunsee O.ö. 
id. 
id., Salzkammergut O.ö. 
id. 

Frohleiten, Ste iermark 
id. 

Gallspach, O.ö. 
Gars a. Kamp, N.Ö. 
Göstling/Ybbs, N . ö . 
Greifenburg, Kärn ten 
Grünau i. Almtal , O.ö. 
Hallein, Salzburg 

id. 
Leonstein, O.ö. 
Lofer, Salzburg 
Lunz a. See, N.Ö. 
Mölln, O.Ö. 
Lurgro t te Peggau, Stmk. 

id. 
Pregar ten , O.Ö. 
Scheibbs, N . ö . 
SteinbachWeiszenbach a. Attersee O.ö. 
Markt St. Florian O.ö. 
St. Oswald b. Freis tadt 
Unterach a. Attersee O.ö. 
Waidhofen/Ybbs N . ö . 
Weyer a.d. Enns, O.ö. 

Gesamtans icht 
St randbad 
Gesamtans icht 
Kapel le 
Fes tung 
Schlosz 
Stift 
Winterans icht 
Gesamtans icht 

id. 
id. 

Sommerans ich t 

id. 
id. 
id. 

Gesamtans ich t 
id. 

Berglift 
Gesamtans icht 

id. 

See 
Marktp la tz 
Winterbi ld 

id. 
Gesamtans icht 
Sei lbahn 

id. 
Winterans icht 
Gesamtans icht 
Teilansicht 
Kurans ta l t 
Sommerans ich t 

id. 
id. 

See 
Sei lbahn 
Gesamtans icht 

id. 
id. 

See 
Gesamtans icht 
Grot te 
Tropfsteingebilde 
Gesamtans icht 

id. 
See 
St i f t . 
Gesamtans ich t 
See 
Sommerbi ld 
Gesamtans ich t 

LUCHTPOST 

JAPAN. 
De nieuwjaarskaart, tevens lot in de loterij, rood, met zegel
indruk waaier, werd mij wederom door de heer Traanberg toe
gezonden. 

so Jahr« Molorflut) 
n. DweOTfcw Was 

Redacteur J. C. E. M. Dellenbag, Statenweg 172c, RottcrdamC2. 
DUITSLAND. 
Ter gelegenheid van het feit dat het 17 
December jl. 50 jaar geleden was, dat 
(Ie eerste vlucht met een motorvlicg

J f '""'*>, .,, "^^ tuig plaats vond door Wilbur en Orville 
' '■">» Wright in Kitty Hawk, Nd Carolina, 

werd door de Berlijnse Luchtpost lAPC 
een speciale afstempeling (privé) ge
bruikt voor de door haar op 17 Dec. jl. 
verzonden luchtpoststukken. Hierbij ge
ven wij een afbeelding van deze afstem
pehng. 

1903 

n |««S5 HOtoKf ia« 

LKP.C. iwll« 

Christchurch Race. 
NIEUW ZEELAND. 

— OOW»»». ÏSS3 

OfWlClA% SOUVENIR OOV 

«HIltMCffWWït 

Colonel R L PrestoB, 

Royal ACT« Clob, 
119 PwtólUï, 
tONDON. 

fSMMtf br Oe C»f«rt>iK> ltlt«ni«ttoMl Sit iUc« Cöttacit. —i 

Hierbij geven wij de afbeelding van de voorzijde vau de special^ 
enveloppe, welke door de R.N.Z.A.F. Hastings tijdens de race werd 
vervoerd. De zegel is afgestempeld met de spec, afstempeling: 
„Canterbury International Air Race/l Sp 53.17/N.Z. Christchurch". 
Op de achterzijde staat links gedrukt ,,Time of Departure / from 
London" waaronder een ovale afstempeling in groene kleur ,,Start/ 
London Airport/October 9, 1953/4.35 A.M./ New Zealand Time"; 
rechts staat „Time of Arrival/at Christchurch", waaronder een vijf
regelige afstempeling in violette kleur: „Engine damaged at 
Negombo./Ceylon, 'plane forced to with/draw from Race. New 
engine/fitted. Arrived Whenuapai 11.33 p.m., October 20, 1953". 
In het midden op de onderste helft van de enveloppe staat nog 
gedrukt: „This cover was/carried as Regular Air Mail/to England 
by the R.N.Z.A.F./Hastings competing in the Canterbury/Inter
national Air Race, It is certified to have/been returned to Christ
church (New Zealand) as freight/in the Hastings while actually 
competing in the air race." Daaronder staat in rood de handtekening 
gedrukt van de commandant van de Hastings Captain R. F. Wattson. 

PHILIPPIJNEN. 
Volledigheidshalve geven wij hieronder 
nog de bijzonderheden van de volgende 
vluchten: 

Op 25 Mei 1953 had de Ie vlucht 
ManillaSaigon plaats door de P.A.A. AS 
Saigon/Vietnam, 26/5'53,19.00. De stuk
kon dragen op de voorzijde een speciale 
afstempeling in rode kleur: Afbeelding 
4motorig vUegtuig met Inschrift „P A A/ 

Inaugural Flight/Manila to Saigon". 
Op 19 Augustus 1953 had de le vlucht ManillaBiak (Ned. Nieuw 

Guinea) plaats door de K.L.M. AS Biak Luchtpost 20.8.'53.15. 
Van de speciale afstempeling, welke op de voorzijde van de stukken 

voorkomt, geven wij hierbij een afbeelding. Op de achterzijde staat, 
behalve bovengenoemde aankomststempel, ook nog een stempelafdruk 
in zwarte kleur: Dubbele ring met duif in vlucht waaronder „K.L.M.
Lijndienst". 

U.S.A. 
In de Verenigde Staten van Amerika vonden enige herdenkings

vlüCïiten plaats ter gelegenheid van de Wrightherdenking, zij het 
dan voor zover thans nog bekend, zonder officieel postvervoer. 
Wij hopen, nè, het ontvangen van nadere bijzonderheden, hierop 
in ons volgend nummer terug te komen. 
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LUCHTPOSTBLADEN. 

België. De laa ts t ui tgegeven luchtpostbladen, waa r de 
woorden „Omslagbrief/Enveloppe Le t t r e" vervangen zijn 
door „Aerogram/Aérogramme" of omgekeerd, hebben d e 
zelfde pap ie rkenmerken als hun voorgangers , nl. „Papier 
ve rge" met de lijnen zowel hor izontaal als vert icaal . 

Denemarlcen. 60 Ö. b l auw op l ichtblauw, t e lnummer 8, op 
blanco achtergrond. 

Aden. 50 c. b lauw, type Kon. Elisabeth met l andkaa r t 
van Arabië. 

Australië. 10 d. b lauw, vliegtuig over globe, Inschrift 
„Aérogramme". 

Brits Guyana. 6 c. b lauw met aan keerzijde een afbeel
ding van de Kaie teur wa te rva l , me t „If any th ing " op 3 
regels. 

India. Het Ipblad van 3 a. oranje verscheen thans met 
inschrift „For Ceylon and Pakis tan" . 

Japan. 50 y. ronde zegel indruk met inschrift „Airlet ter" 
met opdruk Revisée 45. 

50 y. idem, zonder inschrift „Airlet ter", opdruk Revisée 45. 
45 y. in rechthoek m e t afgeronde hoeken, gestyleerde 

vogel, inschrift „Aérogramme" . 
Nigeria. 6 d. zwar t en bru in . Kon. Elisabeth „Ife Bronze" 

zegel, ongegomde randen . 
Noord-Rhodesia. 6 d. zegelbeeld Kon. Elisabeth. 
Pakistan. Enveloppe, grote zegelindruk van 10 a. groen, 

wapen . 
Zuid-Rhodesia. 6 d. violet. Central African Rhodes Cen

tenary Exhibition zegel 

/^-i^jTjk^-.^ B E K IJ KT UW POSTZEGELS 
' ^ ' ^ ^ ^ i o N D E R HET GENOT VAN 

|EEN FIJNE PIJP TABAK. 

Vraagt daarom Uw winkelier 

V. ROSSEM s TROOST 

EEN BRIEF VLUGGER DAN DE KALENDER! 
U post vandaag een brief en deze komt reeds gisteren aan! Hoe 

kan dat? En toch is het overeenkomstige met bovenstaande brief 
geschied, waarbij het merkwaardige nog is, dat zij op 1 Januari 1954 
werd verzonden en op 31 December 1953 aankwam! 

Maar laten wij u dit raadsel onthullen. ledere winter, in de tijd 
dat de zgn. bovenwinden in de hoge luchtlagen zich van West naar 
Oost bewegen, maakt de Pan American World Airways daarvan 
gebruik om non-stop van Tokio (Japan) naar Honoloeloe (Hawaï) 
te vliegen, een afstand van 6400 km. Op deze vlucht wordt de zgn. 
internationale datumgrens gepasseerd. Onlangs heeft u wellicht in 
de dagbladen het plaatje gezien waarop koningin Elisabeth van 
Engeland staat afgebeeld tijdens haar bezoek aan Nieuw Zeeland en 
kijkende naar deze denkbeeldige lijn. Met het passeren van deze 
denkbeeldige lijn stapt men dus van de ene dag in de andere en in 
bovenstaand geval van „nieuwjaar" in „oudjaar!". Op deze bijzondere 
data heeft een toestel van de Jet Stream Service van bovengenoemde 
Luchtvaart Mij. de genoemde non-stop vlucht gemaakt en werd de 
daarmede vervoerde post van een bijzonder stempel voorzien, zoals 
op bovenstaande afbeelding is waar te nemen. De Japanse postzegel 
werd afgestempeld Tokyo AMF 1.1.54 0-8 terwijl de achterzijde 
van de enveloppe het stempel vertoont Honolulu Hawaii Dec. 31 
7-PM. 1953. 

Tot onze spijt meldde de berichtgever der P.A.A. te Amsterdam 
ons, dat hij voor onze lezers geen dergelijke brieven beschikbaar 
heeft, zodat navraag onnodig is. 

H. Red. 

Adverteer 
phiiaÉeiistisch 

NIEUWE UITGIFTEN 
Diverse postzegels werden ons ter reproductie af

gestaan door de post zege Ihandel K. Beunder, School
straat 27 te Krimpen aan de Lek. 

E U R O P A 
Bulgari je . 

De in ons Decembernummer op blz. 316 aan
gekondigde postzegels met afbeeldingen van genees
kundige planten blijken reeds in November j l . te zijn 
verschenen en zijn: 

2 s t . grijsblauw, atropa belladona 
8 s t , groenblauw, salvia officinalis 

X2 St. vermiljoen. rosa canma 
2 L . donkerhla . digitalis l ana ta . 

D e n e m a r k e n . 
Op 2 Februari ]1. ver

scheen een postzegel in de 
waarde van 30 ore, rood, 
ter herdenking van de in
gebruikstelling der zgn. 
Sound-telegraaflijn in 
1854. Het ontwerp voor 
dit zegel IS van Viggo 
Bang en de gravering van 
Bent Jacobsen. Het zegel 
geeft een afbeelding van 
een Morse-telegraaftoe -

t e l , waaronder een telegraafband met Morse-tekens 
K B 1854 H B G ) . 

D u i t s l a n d . 

Bondsrepubl iek . 

Op 31 Januar i j l , verscheen een 
nieuwe serie postzegels ter vervanging 
van het zgn. posthoorn-cijfertype. De 
nieuwe zegels vertonen het portret van 
de bondspresident Prof. Dr . Theodor 
Heuss, zulks naar een foto van 
Walter Hege te Gelsenkirchen. Het 
zegelontwerp is van Max Bittrof te 
Prankfurt. 

De waarden dezer zegels zijn over
eenkomstig de posthoornserie. De 2 tot 25 pf zijn in het 
gewone formaat en de hogere waarden in iets groter 
formaat . De lage waarden werden in boekdruk, de 
hogere in gravuredruk vervaardigd. 

West Berlijn. 
Op 18 Januari j l . verscheen hier een postzegel in de 

waarde van 20 pf. ter herdenking van de onlangs over
leden opperburgemeester Ernst Reuter . Het zegel 
vertoont diens portret en het wapen van Berlijn, naar 
het ontwerp van Leon Schnell. 

Democrat i i sche Republ iek . 

Op 28 December j l . verschenen in de koerserende 
serie in boekdruk, gemeld in ons Decembernummer op 
blz . 317, de waarden 5, 8, 24, 48 en 84 (pf), terwijl 
einde Januari j l . de laatste waarden in deze nieuwe 
druk zouden verschijnen. 

In de zgn. gebouwensene werd op 22 Januar i j l . de 
4 pf, okerbruin, vervangen door een zegel in gelijke 
waarde en kleur, maar met de afbeelding van tentoon
stellingshallen en radiozendstation. 

Ter herdenking van het feit, dat 
225 jaar geleden de grote toneel
schrijver en dichter Gotthold Ephra
im Lessing te Kamenz werd geboren 
(hii overleed in 1781 te Wolfen-
buttel) verscheen op 20 Januari j l . 
een postzegel van 20 (pf), donker
groen, met diens portret . 

Finland 

Op 26 Febr . a . s . verschijnt een postzegel van 25 (Mk) 
ter herdenkmg van Ivar Wilskman, diede ,,Vader der 
Finse gymnastiek'-^ wordt genoemd. Hij werd 100 jaar 
geleden geboren. Het zegel vertoont het portret van 
deze man en werd ontworpen door Olavi Vepsalainen, 
terwijl de kopergravenng geschiedde door R. Achrén. 
De afmeting is in het bekende formaat van de Finse 
speciale postzegels. Oplage 2 milUoen =tuks. 

Op 8 Maart a.s volgt een serie van 3 postzegels ten 
ba te van het Finse Rode Kruis. Het zijn: 
10 + 2 (Mk), vrouw en 2 kmderen (oplage 500.000) 
15-I-3 (Mk), breiende oude vrouw ( ., 400.000) 
25 + 5 (Mk). mandenvlechter met hond (opl. 400.000) 

Het ontwerp is evenals de gravering van Olavi 
Vepsalainen voornoemd. 

In het volgend nummer geven wij de afbeeldingen 
jiezer zegels. 
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BONDS- EN VEREHIGINGSNIEUWS 
NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN VAN 3 B 

POSTZEGELVERZAMELAARS. 
SECR K E. Komg, Dahhas t r aa t 26, 3 B 
KOOG A/D ZAAN Tel K 2980-2013. 

BIBLIOTHEEK 
Catalogisering. Een begin is gemaakt met een nieuwe plaatsing 

van de boekwerken m de bibliotheek waarmee een nieuwe numme
ring gepaard gaat De aanwinsten worden onder deze nieuwe num
mers vermeld, het reeds aanwezige bezit knjgt deze geleidelijk 
eveneens Voor aanvragen kan echter zonder bezwaar de oude 
nummering ook in den vervolge worden gebruikt 

Aanwinsten. 
3 C 14 SCHILLER, A A , and J de Kruyf Manual of the stamps 

of Netherlands, Netherlands Indies, Curacao and Surinam. 
Teller Sons & Dorner New York 1940 217 pp 22x13 cm 

Geschenk van de promotor van Nederland philatelic tn de Verenigde 
Staten de heer De Kruyf Een speciaal catalogus die iets uitgebreider is 
dan de handelaren catalogus en die bovendien prettig zal zijn voor hen, 
die met hun buitenlandse relaties in de Engelse taal corresponderen en die 
hier gemakkelijk de luiste Engelse termen en verklaringen zullen vinden 

3 C 15 HARRISON, M , and D Armstrong, A new approach to 
stamp collecting Batsford, London 1953 196 pp 23x15 cm 

Met dit werk is het bezit aan algemeen oriënterende werken over de beteke 
nis en de charme van het postzegelvcrzamelen op waardevolle wijze uit 
gebreid Hoewel m de eerste plaats geschreven voor niet Philatelisten kan 
de lezing zeer aanbevolen worden ook aan doorgewinterde insiders Van 
belang vooral twee facetten de plaats die er voor de beeldphilatehe wordt 
ingeruimd — volkomen gelijkwaardig naast (of beter tussen) de klassieke 
philatehe — en de sociologische benadering van ons verzamelgebied — een 
beschouwingswijze van de motieven van het zegelbeeld die veel verzamelaars 
nieuw genot van hun collectie kan bereiden en die vooral de motiefverzame-
laars een waardevolle ruggesteun kan zijn Vlot en prettig geschreven zonder 
geleerdheid en dus algemeen begrijpelijk Een geschenk van de uitgever 

3 C 7 GLASEWALD Privatpostmarken Katalog Katalog der 
deutschen Privatpostmarken Merkur Gelsenkirchen 1953 
24-1-159 pp 22x16 cm geill 
Bearb von G Glasewald 

Zeer goede gedetailleerde beschrijving van dit verzamelgebied 

Voorts vermelden wij met vreugde de schenking van de Vereniging 
van postzegelverzamelaars „HoUandia" die alle werken uit haar 
bibliotheek voor zover de Bondsbibliotheek deze nog niet bezat, 
ter beschikking van de Bondsbibliotheek stelde Deze schenking is 
nog met geheel beschreven Voor zover dit wel is geschied volgen 
hieronder de titels 
3 B 15 ALLENDER, A S , Switserland the cantonal stamps The 

Philatelic Magazine, London 1920 15 pp tekst -f 4 pp 
afb 19x13 cm 

3 0 8 BALKE F Sollen Schuier Briefmarken sammeln' 
Glasewald Gossnitz S-A 1908 8 pp 23x15 cm 
Vortrag gehalten am 20 deutschen Philatelisten-Tage, 
Gossnitz-Altenburg den 3 August 1908 

3 B 1 BACON, E D Reprints of postal adhesive stamps and 
their characteristics Stanley Gibbons Ltd, London w d 
168 pp 21x14 cm geill reg 

3 D 3 BERLINER Philatelisten Club, Festschrift zur Feier des 
zehnjährigen Bestehens Berlin 1898 271 pp 4- 5 pltn 
27 x 20 cm Herausgeg von H Fraenkel u a 

3 B 6 BRIEFMARKEN des Grossfurstentums Finland, Die 4. 
Aufl Ausgabe 1914 Helsingfors Frimarkssamlare Foremng, 
Helsmgfors 1913 49 pp -1- 13 pltn 21 X 14 cm 

3 D 2 DEROCCO, F , Geschichte der Postwertzeichen von Ser
bien 1866-1911 Ph Kosach & Co Berhn 1914 69 pp 
28x19 cm geiU 

3 D 1 DIRECTION generale des Postes et Telegraphes Le 
centenaire des postes alpestres suisses L'art en Suisse, 
Geneve 1932 82 pp -f 7 gekl pltn 28x21 cm geiU 
tabn met 2 losse krtn 

3 \ 2 DUSTERBEHN'S Eisenbahnmarken-Katalog Deutschland 
Dusterbehn, Oldenburg i Gr 1911 93 pp, 17x11 cm, geiU 

S B 13 GRELLIER A The postage stamps of Sarawak London 
1910 29 pp, 19x13 cm, geiU 

3 0 6 GENTH F Abstempelung und Entwertung der Marken 
Portugals und seiner Kolonien Wihsch, Chemnitz ca 1911. 
24 pp , 24x17 cm, geiU 

3 B 

3 B 

3 A 

3 A 

3 A 

3 B 

3 B 

3 B 

3 B 

3 B 

3 C 

3 C 

3 B 

3 B 

3 B 

3 B 

3 B 

3 D 

3 C 

3 A 

3 B 

3 C 

3 B 

17 GENTH, F , Uebersicht über die in den Jahren 1840-1911 
ausgegebenen und verwendeten geteilten Marken Genth, 
Cassel 1911 40 pp , 19 X 12 cm geiU 

8 GLASEWALD A E Die Postwertzeichen von Griechen
land Glasewald, Gossnitz S-A 1896 64 pp , 19x13 cm, 
geiU 

26 HARRIS A H Who s who m philately 4th year The 
Philatehc Magazine, London 1918 32 -|- 88 pp , 19x 13 cm. 

23 LIETZOW P Handbuch der Philatelie Lietzow Berhn 
1880-1886 Theil 1-4 21 x 15 cm, T 3 ontbreekt 
(T 1-2 waren reeds aanwezig de schenking Hollandia 
voegde het vierde deel hieraan toe) 

3 MELVILLE, F J , The ABC of stamp collecting Drane, 
London w d 6-fl59 pp tekst + 19 pp afb 15x11 cm 

10 MELVILLE, F J Holland, Melville Stamp Bioks, Lon
den 1909 78 pp -t- 1 p i t , 16x11 cm, geill 
The Melville stamp books no 6 

6 MELVILLE, F J , United States postage stamps 1847-1869 
Melville Stamps Books London 1909 68 pp -1- 1 p i t , 16 x 11 
cm geill 
The Melville stamp books no 3 

9 MOENS, J B Les timbres de Saxe depuis leur origine 
jusqu a nos jours Moens Bruxelles 1879 104 pp 21 x 13 
cm geiU 

11 MOENS J B , et P Fabio, Timbres des états de Toscane 
et Saint-Marin et des états de 1'Eglise 2me ed Moens, 
Bruxelles 1878 112 p 21 x 13 cm geül 

10 MOENS J B , Timbres de 1'office Tour et Taxis dep als 
leur origine jusqu'ä leur suppression (1847—1876) Moans, 
Buxelies 1880 107 pp, 21 x 13 cm geiU 

19 MOSCHKAU A Handbuch fur Essai-Sammler Senf, 
Leipzig 1875 8-1-51 pp-Fl p i t , 21x14 cm 
2 Band der Philatelistischen Bibhothek 

4 NEMESIS A strange life, or, the philatehcal miUionaire... 
being the true biography of J W Palmer etc Palmer & Co, 
London 1883 63 pp , 19 x 13 cm 
Met een fotogr portret 

13 PIRL, P , Der 3 und 20 Pf-Wert von Helgoland m Original 
und Neudruck Berliner Philatelisten Club Berhn 1913. 
36 pp 25 X 16 cm Met 3 uitsl pltn 

1 PORTOGUESE India with notes and publishers' prices. 
Stanley Gibbons Ltd London 1893 87 pp -f- 2 p l tn , 
2 3 x 1 5 cm 

12 PROBEDRUCKE Marken mit Specimen, sowie Essais 
der Vereinigten Staaten von Amerika Kohl, Chemnitz 1911. 
40 pp , 19 X 14 cm, geiU 

16 RATGEBER fur Briefmarken-Sammler mit Adresbuch 
und Briefsteller m 6 Sprachen Markenhaus Hofmann & 
Co, Leipzig 1905 80 pp , 20x 14 cm 

14 RIDEE O H P de. Het verzamelen van postzegels 
Amsterdamsche Postzegelhandel, Amsterdam 1930 64 pp , 
21 X 14 cm, geill 

5 ROMMEL O , Die Privat-, Eisenbahn- und Dampschiffs-
marken von Skandinavien und Finland Glasewald Goss
nitz S-A 1909 112 p p , 20x13 cm, geill 

2 SCHUERMANS, M , La Philatelie Philatehsme Anvers 
1934 210 pp , 19x 15 cm, geill 

4 SMETH, P de Grèce, premier type Histoirc, classement, 
essais obhtérations Yvert & Tellier Amiens 1926 75 pp 4-
2 pltn 26x17 cm, geiU 

4 SUARNET, A , Retouches et defauts de chchés des timbres 
de France 1849-1950 Gallia, Provms 1950 108 pp 22x14 
cm geill 

1 SUPPANTSCHITSCH, V , Grundzuge der Briefmarken
kunde und des Briefmarkensammelns Weber, Leipzig 1895. 
221 pp 18x12 cm 

7 TIFFANY J K , Les timbres des Etats-Unis d Amérique 
depuis leur origine jusqu'ä nos jours Moens, Bruxelles 1883. 
T 1-3, 19x13 cm geill 

5 VLIS J A van der. De philatehst Holkema & Warendorf, 
Amsterdam 1942 208 pp tekst -f- 16 pp afb, 2 3 x 1 5 cm. 

3 WULBERN, A , Originale und Neudrucke von Helgoland. 
Arth Wulbern, Hamburg 1906 64 pp, 19x13 cm geill. 

De Beheerder der Bibliotheek, 
DE BOSCH KEMPER. 
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NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Secr : P . J M. Boel, Bosboom Toussaint-
laan 63, Hilversum. 
Nieuwe leden, alle aanmeldingen in het Januar i 
nummer 

Aanmeldingen: 1794 H Beenen, J van A\enncs-
straat 45 A, Schiedam; 1844 J N Berends, Veldweg 
8, Eerbeek, 1829 H J de Boer Jzn , Breestraat 95, 
Koog aan de Zaan, 1931 C A Brandt, Salland-
straat 6, Deventer, 1775 N van Dijk, Wibauthof 
22, Almelo, 1837 H A van Gemert , Blok 59, 
Krommenie, 1772 G P Groot , Nieuwesloot 61, 
Alkmaar (oud lid), 1839 J de Groot , Lisztlaan 14, 
Apeldoorn, 1868 L B Gusscnhoven, D)alan Tiipi-
nang Tjempadak III no 7, Polonia, Djakarta, 1945 
H \f Guttenberg, Pr Hendrikkade 84 A, Rot te r 
dam, 1958 J ter Harmsel, Haarstraat 4, Rijssen, 
1900 J Hendriks, Wilhelminastraat 112, hgmond 
aan Zee 1862 T J F Jansen, Burchtstraat 14, 
Nijmegen, 1821 L Jongsma, P M R Verstcegh-
straat 42, Bussum, 1941 Ir W G van der Kloot, 
Hindelaan 1, Den Dolder (lid Ver v Postz verz. 
, ,Assen"), 1898 F J H Kropman, Sunnameweg 15, 
Nijmegen, 1774 A J Kruisbrink, Hindelaan 26, 
Hilversum, 1890 H van der Leek, Nic Beetslaan 
80, Voorburg, 1897 F Post, Dorpsstraat 107, Wor-
mer, 1850 P C Prins, Breelaan 39, Bergen (N H ) 
(lid 's Hertogenbossche Ver v Postzegelverz ) , 1854 
Mevr M L E Roelants-Bouriciys, Fahrenheitlaan 
18, Hilversum (lid „Phi la te l ica") , 1791 J A J 
Stouten, Bilderdijkstraat 37, Alphen aan de Rijn 
(hd , ,Philatelica"), 1874 A Theunissen Kerstant 
V d Bergelaan 46 B, Hillegersberg, 1858 J Th 
van Velzen Dum en Bosch 9, Cas tncum, postbe-
stelling Bakkum, 1936 Ch J Troost , Sunnameweg 
13, Nijmegen, 1770 J J A Vr iehnk, Eendracht-
straat 65, Deventer (lid , ,Philatelica") 

Weder ingeschreven. 1252 W A M de Groot , 
Djalan W R Supratman 110 B, Surabaja, 205 J J 
van Klink, van Halewijnplein 26 Voorburg 

Afgevoerd per ult imo 1953. 299 B H v Alphen, 
115 G Bakhuis, 747 K Bakker, 1907 W Bogerd, 
1283 D F Duunnck, -1559 H van Essen, 2044 Mej 
M de Lange, 771 N W Melissen, 345 A E Post 
Sr , 64 L C Reedijk, 942 L Th ' G A J Spiering, 
822 Mevr A M Sijthoff Burgerhout 803 C W 
Vervaet, 1942 W Visser, 1702 E A ] Baron van 
Voorst tot Voorst 

Geschorst wegens onbekend adres: 143 Ang Twan 
Sien, Temanggungan, Gang I N 17, Surabaja, 1490 
D C Egberts, Djalan Tjipaganti 90, Bandung 

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

Ledenvergadering op Vrijdag 26 Februari 1954 te 
20 15 uur in hotel ,,KrasnapoIsky*', Warmoesstraat , 
Amsterdam-C De veiling wordt gehouden van 
19 30—20 15 uur 

Candidaatleden: 150 Mr J C v d Berg, Ra-
phaelstraat 16, Amsterdam-Z , 155 R Gostelie, D j . 
Monginsidi 26, Medan (Sumatra), Indonesië, 577 W. 
de Graaf, Aurikelstraat 68, Amsterdam N , 156 H S 
Heymans, 500 Fifth Avenue, Suite 2624, New York 
( U S A ) , 583 W Hoekendijk, Gerard Terborgstr 
53 hs , Amsterdam-Z , 576 Mevr J Hoogwerf-
Schrevel, Linnaeusparkweg 126, Amsterdam-O , 683 
A Th Jurrjens, Arts, Spijkenisse, 575 L D Snij
der Ruysdaelstraat 61 I, Amsterdam-Z , 556 
J F N M van Dam, Linnaeusparkweg 98, Am
sterdam O 

Overleden • 683 A. T h . Jurrjens, 482 A C. 
Monster 

Opzegging ingetrokken: 116 Dr A J M Krans, 
Emmalaan 21, Amsterdam-Z 

Correctie. 572 Mevr B H Eek-Liffman (candi-
daathd) moet zijn. Mevr B H Heek Liffman, 
Lutmastraat 121 II, Amsterdam 2 

HAAGSCHE PHILATELISTEN VER
EENIGING Wnd. secr J A Fock, 
Laan van Leeuwesteyn 94," Voorburg 

Nieuwe leden* G J Brouwer, Thorbeckelaan 310, 
Den Haag, Mr A van der Flier, Tortellaan 69, 
Den Haag 

Bedankt F Sweijd, Den Haag 

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

Bestuursvergadering op Dinsdag 16 Febr. a s. 

Ledenvergadering op Dinsdag 23 Febr a s , n m. 
8 uur in Tivoli . Voordracht door de heer v d. 
Westeringh „Posts tukken" Landenwedstnjd 3 bla
den of cartons met poststukken 

Nieuwe leden: 4 candidaatleden vermeld in het 
Januarinummer 

Overleden Mr D Haalman, Utrecht 

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

Afdehngssecretanaten 

AALSMEER Ph J Vogel, W v Borsselenweg 
79, Amstelveen 

AMSTERDAM. H Gerritsen, Hunzestraat 109 I, 
Amsterdam 

DEVENTER T \ a n Heuvel, Brinkgre%erweg 29, 
Deventer 

DRIEBERGEN: J H van Daalen. Hoofdstraat 
96, Driebergen 

EMMEN A Kuipers, Noordbargerstraat 106, 
Emmen 

E N K H U I 2 E N : Jac Kofman, Nanne Grootstraat 
17, Enkhuizen 

FLAKKEE* F van Herwijnen, Meidoornstraat 8, 
Middelharnis 

GOES Dr Ch J Philips, A J kade 11, Goes 
•s-GRAVENHAGE H L Stoffels, Sinaasappel

straat 23, 's Gravenhage 
HAARLEM J Elscnbroek, Muiderslotweg 117, 

Haarlem 
HARDERWIJK H B P Stemerding, Linnaeus 

laan 1, Harderwijk 
INDIVIDUEEL: J A C Achilles, Zuiderparklaan 
249 Den Haag 

' t KABINETSTUK: G J Minholts, Stadsweg 3, 
Oosterhogebrug (Gr ) 

KAMPEN. W G Ch Albrecht, Mauritsstraat 16, 
Kampen 

LANGEDIJK. P Schoenmaker, Grenspad 4, 
Noordscharwoude 

MAASTRICHT. A Schreppers, Min Talmastraat 
31 Maastricht 

MEPPEL K Timmerman, Havenstraat 51, Meppel 
N O O R D W I J K : D G de Brum, Huis ter Duin-

straat 4 A, Noordwijk 
R O T T E R D A M - Z • J H A Visser, Verboom

straat 66 B, Rotterdam-Zuid 
SOEST. E Heupers, Kerkpad ZZ 20 E, Soest 
T IEL ' A C van Haaften, Gr Br Gnntweg 148, 

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

Zuilen-Utrecht 
VENLO E Heijting, Herungerweg 9, Venlo 
VLISSINGEN C W Louwerse, Paul Kruger-

straat 40, Vlissingen 
WALCHEREN- Fr E Appel, Koudekerkseweg 53, 

Middelburg 
W F 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* I Schipper, Tesselschadelaan 11, Zeist 
ZWOLLE S Hoff, Anemoonstraat 54, Zwolle. 

Vergaderingen en bijeenkomsten 
Aalsmeer* Ie Dinsdag, 20 uur Gebouw ,Irene", 

Kanaalstraat, Aalsmeer, 2e Woensdag 20 uur ,,De 
Landbouw", H O O F D D O R P , 3e Woensdag, 20 uur 
, ,Concordia" Dorpsstraat, AMSTELVEEN (even 
maand) 

Amsterdam Ie Donderdag, 20 uur , ,Modern", 
KI Gartmanplantsoen Amsterdam, 3e Donderdag, 
20 uur , ,Modern" (Vergadering) 

Deventer. Ie Vrijdag, 19 30 uur , De Hereniging", 
Grote Poot 2, Deventer 

Driebergen 2e Woensdag, 20 uur Nutsgebouw, 
Bosstraat 9, Driebergen 

Emmen laatste Maandag, 20 uur Hotel G n m m e , 
Stationstraat 16 Emmen 

Enkhuizen na convocatie Oranjezaal, Kaasmarkt 
4 Enkhuizen 
Flakkee Na convocatie 
Goes 3e Dinsdag, 19 30 uur Hotel Centraal, 

M i r k t , Goes 
's-Gravenhage Ie Woensdag, 20 uqr Hotel Vre-

d tnburg , Hi igweg 108, RIJSWIJK; "^e Woensdag, 
19 30 uur Parkhotel , Grote zaal, vergadering; 
iedere Zaterdag, 1-5 uur , Amicitia", Westeinde 15, 
Den Haag (beurs) 

Haar lem. 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 
Kampen 2e Woensdag 20 uur ,,De Hanzestad", 

IJsselkade Kimpcn 
Langedijk na convocatie Hotel De Burg B 29, 

Noordscharwoude 
Maastr icht ' 2e Maandag 20 uur Hotel „1'Uni-

ve r s " . Kleine Staat 12, Maastricht. 

Meppel 2e Maandag, 20 uur Zaal Donker, Kl. 
Oeverstraat, Meppel , ^ « 

Noordwijk. 2e Dinsdag, 20 uur Hotel „De Zee
leeuw", Kon Wilh Boul 24. Noordwijk 

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

Soest na con\ocat ie , 20 uur „De Schouw", 
Birktstraat 47, Soest, na convocatie, 20 uur Café 
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 convot-atie 
Walcheren- 3e Donderdag, 20 uur „De Gouden 

Poorte , Wagcna-rstraat, Middelburg 
Weert 2e Dinsdag, 20 uu r . Cafe Rest. M Ru t -

tcn Maasstraat 46, Weert 
Woerden, laatste Woensdag, 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 uur 
Hotel ,Wapen van Zeist" Slotlaan 107, Zeist 

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

Adres onbekend Gv 3094 J Ph C . Kenter, v/h 
Oranjestraat 43, Oldenzaal 

Overleden: ld 1270 G van Buren, St 2067 L. 
Dorjee, Gs 2580 W L de Jonge, Gv 3281 C W 
A Wezepoel, Ze 4000 A E Beuzekamp 

Bedanken. St 48 Mej C A Smits, ld 54 H L 
HuysLr, En 299 Mej A de Wit , H m 838 W 
Wurtz Kn 1246 W Post, 2 t 1559 Drs P Emme-
lot , Wt 1645 J Nijs, Hm 1860 J F Buissink, 
/.L 2552 A I Niessen, ld 3493 P S Kwee 

Bedanken intrekken Ze 710 H \an Brummen, 
van Gaknst iaa t 29, Zwolle, Gv 1484 G C Jense, 
v Miereveltstraat 155, Den Haag, ld 2269 S Klein, 
Henr Bosmansstraat 55, Haarlem, ld 2327 W F 
van Zelm, J P Gouverneurlaan 50 Sassenheim, 
G\ 2621 J F Cramer, Pahudstraat 113, D^n Haag , 
ld 2624 D Visser, Halfweg 69, Terwoude (Fr ) , 
H k 2913 A D Baars, Stationslaan 15, Harderwijk, 
Gv 4126 C van Delft (oud 4026), de la Re>weg 
44, Den Haag 

Candidaatleden: Am 2513 L F Scholten, Gulden 
Winckelplantsoen 22 II, Amsterdam, Am JL 70 
D H Stam (17-9 36), de Clercqstraat 116 I, Am
sterdam, Am 2515 R van der Velde, Rosendaal-
straat 8 hs , Amsterdam-O , Am 2571 H van Zwol, 
Olympiakade 35 1, Amsterdam Z , Ar 2597 ] van 
Nieuwkoop, Julian-ilaan 26, de Kaag (post Abbe-
nes), Dn 2504 P J Goed vree, v d Muelenstraat 
47, Driebergen, Dn 2510 J van Ramshorst, Linde
laan 30, Driebergen, Dn 1394 W van Vianen, 
Drift 2, Driebergen, Em 2556 Jac T Ansing, 
Huncnboon 7, Emmen, Em 2524 j J Brands, 
Herenstreek 11, Nieuw-Dordrecht , Gv 2577 F J 
Bauiz, Pippelingstraat 19, Den Haag, Gv 2563 T . 
van den Berg, Sneeuwbalstraat 114, Den Haag, Gv 
PL 1 J A Brakman, Ant Heinsiusstraat 72, Den 
Haag , Gv PL 2 C F Franx, Vlielandsestraat 41, 
Scheveningen, Gv 1389 G J P Gosschalk, Prin-
sessegracht 32, Den Haag, Gv 2594 T \an de 
Graaf, Weerselostraat 67, Den Haag, Gv 2581 L B 
Gussenhoven Watenngsestraat 232, Den Haag, Gv 
2573 G J Kamerbeek, Hoefbladlaan 40, Den Haag , 
Gv PL 3 1* L van Kats, L v an Meerdervoort 
217, Den Haag, Gv 2564 B F Kiekens, v Bylandt-
straat 105, D<.n Haag, Gv 1395 Mevr G C La-
terveer Jobse, Mezenplem 19, Den Haag , Gv 
2^79 J C Lavies, Molenaarstraat 193, Den Haag, 
Gv 2583 A Bosman, Steijnlaan 75, Den Haag, Gv 
2596 D Verhoef, de Genestetlaan 34, Den Haag, Gv. 
2601 F A Koenraads, Tubbergenstr 120, Den Haag, 
Gv 1417 C Nikkeis, Oranjeplem 71, Den Haag, 
Gv 2568 Ir S Rienstra, Hoonvlietstraat 5, Voor-
bu ig , Gv 2569 G A de Vries, van Swietenstraat 
11, Den Haag, Gv 1396 H H J de Wit , Adelheid-
stfaat 22, Den Haag, H m 2586 N Hoekstra , de 
Favangeplein 19, Zandvoort , H k 1411 S M A 
Klein, Willem de Zwijgerlaan 1 Harderwijk, Hk 
1241 J Post, Willem de Zwijgerlaan 16 A, Hardei 
wijk, H k 1409 L J Smeuldeis, Donkerstraat 37 I, 
Harderwijk, H k 1402 L I A Wiewel, Irenelaan 
29 A, Harderwijk, ld 2587 Me \ r M A Groene 
veld-Guépin, Nieuwe 's Gravelandseweg 80, Bussum, 
ld 2549 F H Lakeman, Oostmaaslaan 165 B, Rot
terdam O ld 2548 A Rodenhuis, Bijenhofstraat 72, 
Leeuwarden, ld 2501 R G Schmetz, San Horner -
heide' , Berchmans Pav , Horn (L) ld 1391 A J 
Suykerbuyk, Dorpsstiaat 75, Putte (N Br ) Kk 1398 
K Schoenmaker, Zaagmulderswcg 160, Groningen, 
Kn JL 92 L M Heisterberg, Burgwal 24 (5 1 '38), 
Kampen, Mt 1400 J Dnessen, Kanaaldijk 55, 
Smeermaas-Lanaken (België), Nk JL 67 H Peen 
(5-4-'41), Quarles v Uffordstraat 56, Noordwijk, 
N k IL 62 Mej E v Duin (3 5-'37), Stijntjes 
Duinsiraat 19 Noordwijk, Rz 2540 A H J 
Gcencn Glinthorbt 11 A Rotterdam Z 2 Rz 2541 
J A van der Wiel, Pleinweg 83 A, Rot terdam Z , 
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St. 59 C. van de Burg, Groen v. Piinstererstraat 7, 
Soest, St. 3964 J. C. Duijnker, Middenweg 169, Am
sterdam; St. 3965 H. Konijnenberg, Pelikaanweg 16, 
Soest, U t 2570 Joh. J. Verwaal, Jer. de Decker-
straat 26, Utrecht ; Vo. 1403 J. J. Creusen, Sta
tionsweg 7, Vcnray; Vo. 1404 H . J. H . Dirks, 
Schaepmanstraat 29, Tegelen; Vo. 1405 A. W. C. 
Hofman, Langeweg 3, Venray; Vo. 1414 J. W. Kes
sels, Langstraat 12, Venray; Vo. 1408 Chr. J. M. 
Schmitz, lulianasingel 1 A, Venray; Wn. 2559 C. 
Labruyère, N Vlissingseweg 266, Middelburg; Wn. 
2534 J. F. Meijer, Noordweg 128, St. Laurens (Zld.); 
Wn. 1393 E. Schaffart, Abeelsewcg 34, O. en W. 
Souburg; Ze 2519 A. G Not te lman, Walstraat 20, 
Zwolle, Ze. 2558 M. van ' t Veen, Middelweg 31, 
Zwolle. 

Verandering van afdeling: ld. GM. 80 K. G. W. 
Deelcn, Prins Frederiklaan 12, Amersfoort, thans 
Afd SOEST, Gv. 273 B. v Asperen Vervenne, 
Hoofdstraat 29, de Steeg, thans INDIVIDUEEL; 
H k . 604 H Bos, Leuvensestraat 10, Den Haag, 
thans Afd DEN H A A G , Gv. 1214 E. H Mulder, 
Hoge Woerd 2, Woerden, thans afd W O E R D E N ; 
Gv. 1262 H W. U. Plantenga, Woltersweg 10, Hengelo 
(Ov ), thans INDIVIDUEEL, ld. 1805 M. A. F. 
Reuser, Grotestraat A 75, Tubbergen, thans Afd. 
U T R E C H T ; Gs. 2014 H . Gunst , Gortstraat 39, 
Middelburg, thans Afd. W A L C H E R E N ; En. 2137 
A. van Veen, Westerstraat 42, Enkhuizen, thans 
Afd. SOEST, Hk 2891 J C F Reep, Wijhestraat 
107, Den Haag, thans Afd. DEN H A A G , Ut 3005 
Mevr. G. P van de Wolf-Dcgenaars, Mijnsheren-
plein 18 B, Rot terdam, thans Afd. R O T T E R D A M -
Z ; Em. 3772 H. Hoster, Wenkopperweg 4, Barne-
veld, thans INDIVIDUEEL, Gv. 3785 J. v. Wehe, 
Beethovenlaan 14, Heemstede, thans Afd. HAAR
LEM; Ut 3987 Mevr M. Adriaanse-Groen, Post-
straat 4 A, Bussum, thans INDIVIDUEEL; Ut . 
4046 Ir T. A. v. d. Breggen, Montensbos 39, Breda, 
thans INDIVIDUEEL. 

Leden van de afdelingen Kampen en Zwolle: Kn. 
Ze. 1097 Dr i f de Bruyn, Vloeddijk 101, Kampen; 
Kn. Ze. 1111 W. Barneveld, Schokkerstraat 19, 
Kampen; Kn. Ze 1390 A. Th. Grootenhuis, Graaf
schap 28, Kampen; Kn. Ze. 1392 ]. Rook, Schok
kerstraat 15 I, Kampen; Kn. Ze. 1596 Mevr. S. N . 
Snoep-Bernhard, de la Sablonièrekade 5, Kampen; 
Kn. Ze. 1612 K. de Velde Harsenhorst , Voorstraat 
98, Kampen; Kn. Ze 3163 G. Arentshorst , Gr. v. 
Prinstererstraat 1, Kampen; Kn. Ze. 3666 G. Nieu-
wenhuis, Thorbeckestraat 82, Kampen 

Rectificaties: Gv. 1321 J. S. Lingma, Maretakstraat 
92, Den Haag, moet zijn: J. S. Lingsma; Kk. 3680 
J. G. Anderson Jr . , Garmerwolde (Gr.), wordt 
HUISGENOOTLID; Kn. 3896 B. W . den Besten, 
Dr H. Coliinstraat 25 Kampen, moet zijn; R. W. 
den Besten. 

Alle candidaatleden, veimeld in het Januari
nummer van het Nederlands Maandblad voor Phi
latelie, werden als lid aangenomen. Wij roepen hun 
«en hartelijk WELKOM toe. 

ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN-
VEREENIGING. Secr.: G. C. Tops, Stad
houdersweg 89 b, Rotterdam-C. Tel. 
49340. 

Jaarvergadering: De eerst\olgende vergadering, 
Zijnde de jaarvergadering, zal worden gehouden op 
Maandag 22 Februari a s. in de bovenzaaJ van 
Café-Restaurant ,,Du N o r d " , Bergweg 313 (ingang 
Bergsingel 228) te Rot te rdam-Noord . 2aal open 
19 30 uur . Aanvang 20 uur . 

Agenda. Opening; Notulen; Ingekomen stukken; 
Bestuursmededelingen; Philatelistisch nieuws; Ballo
tage candidaatleden. Jaarverslag van de secretaiis; 
Financieel verslag van de penningmeester; Jaarver
slagen van de Afdelingen Aankoop, Bibliotheek, 
Keuring, Rondzcndingen en Veiling, Jaarverslag van 
de Commissie voor het Jubileumfonds; Rappor t van 
de Raad van Toezicht; Behandeling van de Begro
ting \oor 1954 1), Bestuursverk lezingen 2); Ver
kiezing van Raad van Toezicht 3); Bekendmaking 
van de prijzen der Bijzondere Verloting 1953; Ver
loting; Rondvraag; Sluiting. 

1) Een afschrift van de Begrroting zal aan elke 
vergaderingbezoeker worden ter hand gesteld. 

2) Aan de beurt van aftreden zijn de heren Tops, 
Willemsen en Wolvers, die zich allen herkies
baar stellen. Opgave van event, candidaten 
schriftelijk aan de secretaris of voor de aan
vang der vergadering aan de Voorzi t ter . 

3) Aan de beurt van aftreden zijn de heren "Hart
mann en v. d. Werke. 

Maart-vergadering: De Maart-vergadering wordt 
gehouden op Maandag 29 Maart a.s. in ,,Du N o r d " . 

Laatste mededeling inzake contr ibut ie 1954: De 

leden die hun contributie voor het jaar 1954 nog 
met hebben betaald wordt verzocht het verschul
digde bedrag ad ƒ 5,25 (junioren ƒ 4,25) vóór 
1 Maart a.s. te voldoen door storting of overschrij
ving op giro-rekening 517293 ten name van de Rot -
terdamsche Philatelisten-Vereeniging Administratie 
Contr ibut ie te Rotterdam-Zuid 1. Op 1 Maart a.s. 
Zullen de contnbutiekaarten ter incasso worden af
gegeven; het contributiebedrag wordt dan verhoogd 
met ƒ 1,— wegens incasso- en administratiekosten, 
krachtens besluit van de Ledenvergadering d.d. 
25 September 1950. 

Nieuwe leden: 1097 J. Franse, Nic. Beetsstraat 6 a, 
Schiedam; 1098 J I-Iak, Asterstraat 37, Vlaardingcn; 
1104 J. Hendriks, Amelandseplein 40 a, Rot te rdam-
Z. 1; 1120 C. Krook, lependaal 142, Rot terdam-Z. 2; 
1134 C. Matthijsscn, Lede 95, Rot terdam-Z 2; 1136 
P. Meesters, Veelzigtstraat 4, Rot te rdam-W. 1; 1139 
F. P. Mercier, Nassaulaan 19 a, Schiedam, 1141 
A. J Mohle, Pooisestraat 35 a, Rot te rdam-W. 2; 
1145 G. Mol, Munnikenweg 7, Westmaas, 1154 C . H . 
Muller, Korhaansti aar 24, Rot terdam-Z. 1; 1158 
S. H . de Reeder, Broersvest 29 I, Schiedam; 1160 
G. H. Sevenhuysen, Bijlwerf£straat 39, Rot te rdam-
C. 2; 1161 N . G. Valk, 's-Gravenweg 620, Rot te r 
dam-O. ; 1163 A. P de Vries, Nw. Binnenweg 323 c, 
Rot te rdam-C. 2; 1166 C. L. de Vrijer, Baljuw-
straat 36 b , Rot terdam-C. 2; 1174 J. C. van de 
Water , Zeemansstraat 11, Rot terdam-C. 2. 

Opzegging ingetrokken: 579 ]. Bi onder, Mathe-
nesserdijk 217 b , Rot terdam-W. 2; 769 J. Karreman, 
Rorterdamserijweg 5, Rot terdam-W 2. 

Verandering lidmaatschapsnummer: 754 M. v. d. 
Kuil, Amalia van Solmsstraat 22, Schiedam, word t : 
N r 149. 

Afgevoerd: 709 P. Verbeke J r ; 816 G. Klaver; 
1118 Th H. E. Nijs. 

AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
„DE PHILATELIST". Secr.: P. W. Wap, 
2e Oosterparkstraat 78 I, Amsterdam-O. 
TeL 740230. 

Ledenvergadering op Dinsdag 2 Maart 1954 en de 
Ruilavond op Dinsdag 16 Maart a s. De bijeenkom
sten worden gehouden, als naar gewoonte, in café-
rest. ,,De Kroon" , Rembrandtplein 17. Zaal open 
om zeven uur ; aanvang: halfacht. 

Nieuwe leden: Alle in het Maandblad van Januari 
1954 opgenomen candidaat-leden zi]n aangenomen, 
alsmede. 303 J. C. Sluyters, Oi thcliusstraat 72 II, 
A'dam-West 

Candidaat-leden: 313 Mevr. E. V. M. v. d. Hooft-
Wap, Rembrandtlaan 40 Bilthovcn; 326 B. J. M. 
van Wely, Lekstraat 152 II, A'dam-Zuid; 330 J. H . 
Bosse, Archimedeslaan 45 bv, A'dam-Oost ; 361 A. 
Gerritsen Jr, van Walbceckstraat 11 I, A'dam-West. 

Afvoeren: 1119 Mevr. A. Gobes Sar t i lhano; 532 
Jac. Gr i t ; 1073 C. Huurman ; 1100 J Kervers; 308 
J. Kooreman; 340 J. Nador t ; 601 G. Valks; 683 
J. Scholts, 823 H Smitz; 418 S. Veen. 

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

Nieuwe leden: 465 J. M. Westerink, Jacob Maris-
laan 74, Arnhem; 477 G. J. van ' t Hu l Jr , Swee-
lincklaan 13, Arnhem; 645 W. Boontje, Vondel
laan 26, Arnhem; 453 Mevrouw L. Meijjes, Piet 
Heinlaan 10, Velp (G.);459 Mej. A. J> Wormgoor , 
Ziekenhuis, Velp (G,); 486 P. Haveman, Havcland-
seweg 13, Rheden; 501 H . Rouwenhorst , Gort van 
der Lindenstraat 1, Zutphen; 651 Pater Fr. Theo-
nertus Schouten OFM, Klooster, Kianenburg D 134, 
Vorden; 760 N . van Bakelen, Hazenkampseweg 158, 
Nijmegen; 652 G. Koerselman, Burg. Gall^estraat 14, 
Vorden; 758 Mevr. J M. A. Obenhuysen-ten Broeke, 
Wezenlaan 103, Nijmegen; 759 H. Molenaar, p/a 
Burghard van de Berghstraat 6, Nijmegen; 661 J van 
Schaik, Grindweg 142 a, Wageningen; 662 B. J. 
Hoekman, Veerstraat 118, Wageningen; 663 V. H . 
Haag, Rijksstraatweg 29, Wageningen; 664 W. Maas-
sen, Rouwenhof straat 16, Wageningen; 665 J. Drij
ver, Ie Gerdesstraat 18, Wageningen; 666 Fr. Rem
mers, Prins Hendrikweg 25, Wageningen. 

Candidaat-leden: K. Schaap, Morgensterstraat 20, 
Arnhem; A. P. C. Benjaminsen, IJssellaan 47 III , 
Arnhem; T h . J. van Veen, van Oldcnbarneveldt-
straat 81, Arnhem. 

Afdeling Ede: Overeenkomstig het in de October-
vergadering genomen besluit to t het houden van 
2 propagandavergadcringen in Wageningen, wordt 
bekendgemaakt, dat de 2e van deze vergaderingen 
gehouden wordt op Woensdag 3 Maart a.s. des 

avonds 8 uur in Hotel Wentholt , Hoogstraat 88 
te Wageningen. Aller opkomst wordt dringend ver
zocht . 

In de maand Maart zi>n te Ede geen bijeenkom
sten; de eerstvolgende bijeenkomst te Ede is vast
gesteld op Woensdag 7 April a.s. des avonds 8 uur 
in Hotel He t Hof van Holland, Markt , Ede. 

Afdeling Arnhem: Ruilavonden: He t bestuur van 
de afdeling Arnhem heeft, gezien de goede op 
komst en de geanimeerde stemming op onze ru i l 
avonden, besloten hiermede door te gaan. De ru i l 
avonden zijn vastgesteld op de derde Woensdag van 
iedere maand, dus 17 Februari en 17 Maart a.s., 
des avonds 8 uur in Café-Restaurant Nat ional , 
Bakkerstraat , Arnhem. De eerstvolgende vergade
ring op Woensdag 3 Maart a.s. om half acht, even
eens in National , zal een grote propaganda-vergade-
ring zijn Aller opkomst wordt verzocht; eveneens 
wordt verzocht zoveel mogelijk philatelisten-niet-
leden naar deze bijeenkomst mede te brengen. Er 
zal o a. een gratis verloting zijn. 

Afdeling Zutphen: Bijeenkomsten in „ H e t Hof 
van Flodorf", Haiterstraat 22, Zutphen, op Vrijdag 
19 Febr. , Woensdag 3 Maart en Vrijdag 19 Maar t 
1954, des avonds 8 uur . 

Afdeling Velp en Nijmegen: Bijeenkomsten op de 
gebruikeliii^e tijd en plaats. 

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

Candidaatleden: 268 Z. J. Buurkes, Lex Althoff-
straat 5 I, Amsterdam-W.; 275 F. M. L. Ie Cavelier, 
Weigelegenstraat 9, Haarlem; 276 H. L. Rijnink, 
Brazihelaan 27, Overveen; 280 C. P . J. v. d. Peet, 
Herenweg 77 F, Heemstede; 281 C. Swaanswijk, 
Leidsevaart 258 rd. , Haarlem; 285 Mevr. A. C. 
Banning-Vogelpoel, Brederodelaan 63, Santpoort -St . ; 
287 N Boldingh, Julianalaan 46, Overveen. 

Overleden: 282 A. C. Monster. 

Bedankt per 1 Maart 1954: 7 W. A. Dias San-
t i lhano; 11 G. Koers; 123 C. J. Th. Meijer; 127 
K. J. J Meertens; 149 J. G. Bisenberger; 398 J. H . 
Geerhng; 543 Mej. C. Koopman; 559 P. de Kor te ; 
612 Mr B E. v. Tijn. 

Alg. Vergadering: 27 Februari 1954, 3 uur , Gebouw 
Cul tura , Jansstraat 83, Haarlem. 

Zeer belangrijk. De penningmeester verzoekt de 
leden hun contributie 1954-55 ad ƒ 5,— zo spoedig 
mogelijk te storten op postrekening 245576 ten 
name van ,,Penningmeester O.H.v .Z. , Haar lem. 
Werk t allen mede! Bij voorbaat zijn dank. 

PHILATELISTEN-VERENIGING 
„GRONINGEN". Secr.: J . C. Scheffer, 
de Rani tzs t raat 11, Groningen. 

Nieuwe leden: 73 J. H. Wever, Hoofdstraat 4, 
Hoogezand; 277 A. Dekker, Helpcrbrink 3a, G r o 
ningen; 286 F. Gazendam, Verl. Feitstraat la , G r o 
ningen. 

Candidaatleden: A. A. Herz , van Hamelstraat 11, 
Groningen; G. R van der Werff, van Swinderen-
straat 16, Groningen. 

Overschrijving naar Ver. v. Postzegelverzamelaars 
„Assen": 172 S. Grasmeijer, Groningerstraat 138, 
Assen. 

Vergaderingen: 22 Februari en 22 Maart. 

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

Vergadering op Woensdag 24 Februari 1954, des 
avonds te 8 uur precies, in de bovenzaal van Café-
Rest. ,,De Kleine Burch t " f Nieuwe Rijn 19, Leiden. 

Gewone agenda. Verder nog Jaarverslag van de 
penningmeester en de ruilclub wegens afwezigheid 
van deze functionarissen op de jaarvergadering. Ver
der verslag van de financiële commissie, Landen-
wedstrijd (4 bladen Balkanstaten), causerie of her-
SQngymnastiek, 

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

In te schrijven als l id: 391 G. de Greef, Boer
haavelaan 29, Leiden. 

Candidaatleden: 392 E. A. Venema, Schouten
burgstraat 38, Oegstgeest; 393 T . van Krieken, Ma-
rienpoelstraat 37, Leiden. 
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Afschrijving wegens ver t rek: 308 J. H . A. J. 
Brugmans. 

Volgende vergadering: Woensdag 24 Maart 1954. 

Rui lavond: Woensdag 10 Maart *s avonds van 8 
t o t 10 uur in de bovenzaal van Chem. School, Ra 
penburg 30, Leiden. 

Jeugdafdeling: elke Ie Dinsdag van de maand in 
het V.C.F. Huis, Gerecht 10, Leiden. 

Alle leden hebben vorige maand een circulaire 
ontvangen, betreffende de rondzenddienst; nog niet 
alle leden hebben dit getekend teruggezonden. Wil
len zij, die de rondzcndingen wel wensen te on t 
vangen dit in alle geval ingevuld en getekend aan 
de administrateur, de heer J. Spyker, terugzenden, 
daar zij anders geen rondzendingen meer ontvangen. 

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

Bedankt per 31 December: 72 Jos. Scaf; 114 Mej, 
J. Boermans. 

Overleden: 42 Oud-Notar is F. Haan. Hij ruste 
in vrede! 

Candidaatledenj 6 J. Hendriks , Min. Talmastraat 
49, Maastricht; 36 J. van Het tema, Franquinet-
straat 36 B, Maastricht; 42 G. de Vreede, Burg. 
Ceulenstraat 5, Maastricht; 103 G. P. Hommes, 
Kleln-Seminarie, Rolduc-Kerkrade; 217 W. G. C. 
Onstenk, St. Jacobstraat 5, Maastricht. 

Bijeenkomsten: Maandag 8 Maart : Beursavond; 
Maandag 22 Maart: Ledenvergadering. Beide om 
20.00 uur in Restaurant ,,In de Gouwe P o o r t " . 

POSTZEGELVERENIGING „HEER
LEN". Secr.: C. van Dishoeck, Lintjens-
s t raat 21, Heerlen. 

Candidaatlid: G. F. ]. van Rummelen, Station
straat 49, Heerlen. 

Bijeenkomsten. Eerstvolgende bijeenkomst Dinsdag 
9 Maart e.k. Deze datum in verband met de Carna
val. 

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

Candidaatleden: A. van Beek, Leusderweg 180, 
Amersfoort (reeds eerder lid geweest); R. R. C. 
Pesch, Jan Tooropstraat 19, Amersfoort. 

Eerstvolgende vergadering op Dinsdag 23 Februari 
1954 des avonds te 8.15 uur in de benedenachter-
zaal van Hotel „Monopole" , Stationsplein te Amers
foort. 

POSTZEGELVERENIGING „HILVER
SUM EN OMSTREKEN". Secr.: A. W. 
Ebrecht, O. Amersfoortseweg 116, 
Hilversum. Tel. 3521. 

Voorgesteld als l id: J. J. de Rui te r , Jan van Ga
lenstraat 31 A, Hilversum; H . J. Hösel, Leeuwen
hoekstraat 116, Hilversum. 

Aangenomen als lid per 1 Februari 1954: 510 A. J. 
Fransen, Oud-Loosdrechtsedijk 125, Loosdrecht; 511 
M. A. Eggink, Bosboom Toussaintlaan 67, Hilver
sum; 512 M I M . D . Schreuder, Berkenlaan 2, Hi l 
versum; 513 M. van Rijn, Kleine Drift 54, Hilver
sum; 514 H. Knol, Reigerstraat 38, Hi lversum; 
515 N . H . Luts, Goudenregenlaan 5, Hi lversum; 
516 J. J. Allis, Dorsmanstraat 3, Hilversum; 517 D. 
Bolderhey, Bospleïn 6, Hilversum. 

Bedanken per 1 Januari 1954 alsnog geaccepteerd: 
482 P. Borst; 309 T. Dijkhuizen; 477 W. A. S. 
Rijxman; 86 A. Ockhuizen. 

Onze eerstvolgende ledenvergadering wordt ge
houden op Woensdag 17 Februari 1954 in de Open
bare Leeszaal aan de *s-Gravelandseweg te Hilver
sum, 's avonds om half ^cht. 

's-HERTOGENBOSSCHE VERENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 

Secr.: N. Ph. Glaudemans, J a n Steenstr . 
17, 's-Hertogenbosch, 

Jaarvergadering: Op Woensdag 17 Februari te 
20.00 uur zal in Hotel ,De Postzegel" te ' s -Her to-

fenbosch de Jaarvergadering worden gehouden, met 
estuursverkiezing van de periodiek aftredende be

stuursleden. 
Candidaatleden: H. J. Bernsen, Aai tshci togen-

laan 275, 's-Hertogenbosch (oud-lid); L. Scheepens, 
Visstraat 31, 's-Hertogenbosch. 

Bedanken ingetrokken; A. Grijsbach, van Baten
burgstraat 15, 's-Hertogenbosch. 

Bedankt per 1 Januari 1954: P. C. Prins, Bergen 
(N .H. ) . 

POSTZEGEL-VERENIGING „IJMUI-
DEN & OMSTREKEN". Secr.: G. de 
Hoog, da Costalaan 18, Driehuis post 
IJmuiden. Tel. 4893. 

Verenigingsbericht: De clubavonden worden ge
houden op 26 Februari, 12 en 26 Maart , in het 
Patronaatsgebouw (ingang hek Zeeweg hoek Wil -
lemsbeekweg). Aanvang steeds om 19.30 u. precies. 

Nieuw Pid: R. Cht . Bijeman, Kruisstraat 3, Vel-
sen-Nrd p/Beverwijk. 

PHILATELISTENCLUB „ROTTER
DAM". Secr.: M. Zuydwegt, Lepelaar-
singel 88 b, Rotterdam-Z. 1. 

Bijeenkomsten: 2e Dinsdag van elke maand in 
Café-Rest. , ,Du N o r d " , Bergweg 313 (ingang Berg-
singel 228) te Rot te rdam-N. Aanvang 20 uur . 

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

Nieuw lid: T- A. Reijntjes, Ripperdastraat 23, 
Enschede. 

Bedankt: Aug. Ulmann, Denekamp; M. H. J, 
Bosch, Hengelo; P. P. J. Hoomans, Enschede; G. 
Schouwink, Enschede; G. E. Haverkamp, Enschede; 
W. de Groot , Enschede; B. H . A. Luckman, En
schede 

P.Z.V. „ZEEUWSCH VLAANDEREN". 
Secr.: G. E. v. Halsema, Geraniumstr . 
16, Terneuzen. 

Bedanken (per 31-12-'53): 124 L. C. Dey, Axel; 
147 L. 1. Kotvis, Hoek; 166 M. v. Kerckvoort ; 
168 C. Baert, beiden te Terneuzen. 

Volgende vergaderingen: 24 Februari (jaarvergade
ring) en 24 Maait. 

De penningmeester, de heer E. Ghuijs, Hondius-
straat 14, Terneuzen, verzoekt betaling van contri
butie ad ƒ 5,— over 1954 vóór 31 Maart op giro 
478087. Na die datum volgen kwitanties, verhoogd 
mer incassokosten. 

VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DE PHILATE
LIST". Secr.: C. D. C. Weverling, Kwik-
s taar ts t r . 14, Geleen. 

Onze eerstvolgende vergadering, welke de jaarver
gadering zal zijn, vindt plaats op Zondagmorgen, 
7 Maart a.s. in Hotel , ,Riche" , Rijksweg Z. 1, 
Geleen. Agenda volgens convocatie. 

Aangenomen als l id: A. Stevenhagen, Kluis 45, 
Geleen. 

Aspirant-l id: W. v. d. Put , Dr Poelslaan 9, Ge
leen. 

SPORTVERENIGING „S.H.E.L.L.". Afd. 
Philatelie. Secr.: N. J. van Devjck, Corn. 
Troosts t raat 62 I, Amsterdam-Z. 

Bedankt: C. Wesseling, Amsterdam-Z. 

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

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

POSTZEGELVERENIGING „VLISSIN-
GEN". Secr.: J. F . Bastiaanse, Nadorst-
weg 1 d, Middelburg. 

Nieuwe leden: A. C. den Boer, Herengracht 122; 
N . P. Littooij, Herengracht 98; J. C. F. van 
Kamei , Stadhuisstraat 5. Allen te Middelburg. 

Volgende vergadering: 17 Februari 1954, Café 
Groene wegen, Markt , Middelburg. 

VEREENIGING VAN POSTZ. VERZA
MELAARS „ASSEN". Secr.: J. de Pauw, 
Oosterhoutstraat 57, Assen. 

Overleden: H. Russcher, Assen. 
Te beginnen met Woensdag 3 Febr. a.s. zal er 

op de Ie Woensdag van iedere maand gelegenheid 
zijn voor jeugdige postzegelverzamelaars bijeen te 
komen in de Tan Ligthart School (kopschool) aan 
de Oostersingel van 19 tot 21 uur . Een of meer 
leden zullen dan aanwezig zijn om voorlichting te 
geven en toezicht uit te oefenen bij het verzamelen 
en ruilen. 

DE KENNEMER POSTZEGELCLUB. 
Secr.: J. W. Schachtschabel, Stra t ing-
plantsoen 46 zw., Velsen-Noord post Be
verwijk. 

De eerstvolgende ruilavonden zijn vastgesteld op 
de Maandagen 22 Februari en 8 en 22 Maart , telkens 
des avonds om 7.30 uur in het Wit te Kruis-gebouw 
te Beverwijk aan de Baanstraat. 

Als nieuw lid noteerden wij de heer J. Huijberts, 
Moerbergplantsoen 91, Ijmuiden. 

PHILATELISTENVEREEN. „BAARN". 
Secr.: O. H. W. Krüsel, Reigerstr. 281, 
Baarn. Tel. 2437. 

Nieuwe penningmeester: W. Klootwijk, Dalweg 
10, Baarn. 

Nieuwe leden: 98 J. Betsman, Laanstraat 41 b , 
Baarn; 99 C. A. H . Soen, Nachtegaallaan 3, 
Baarn; 100 R. Koperberg, Govert Flincklaan 9, 
Baarn; 101 S. Groot , Hertog Hendriklaan 8, Baarn. 

Bedankje ingetrokken en weer Ud geworden: 
8 Mej. M. Bongers, Steynlaan 9, Baarn. 

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

Ledenvergadering: Vrijdag 19 Februari a.s. in het 
Gebouw van de Chr. Leeszaal te Dordrecht . Aan
vang 7.30 uur. 

Candidaatleden: N . Kamermans, Jac. Marisstraat 
56 rd. , Dordrecht ; Drs K. H. Helwerda, Marianne-
straat 51, Dordrecht . 

Contactavond: Vrijdag 5 Maart a.s. 
Jaarvergadering: Vrijdag 19 Maart a.s. 
Nieuwe leden: J. Ammelrooy, IJsselstraat 38, 

Dordrecht ; M. Groenendijk, de Genestetstraat 12, 
Zwijndrecht; H Jansen, Varkenmarkt 51rd, Dor 
drecht ; H. Vink, Ondelandstraat 29, Dordrecht ; 
J. A. Visser, Oudendijk 4, Dordrecht. 

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

De bijeenkomsten in Maart zijn: Maandag 1 
Maart : vergaderavond; Maandag 15 Maart : ruil- en 
veilingavond. Beide in ons clublokaal: Elandstraat 
194a, Den Haag. 

Nieuwe leden: 119 J. H . P. Jonker , Jacob Maris
straat 71, Den Haag; 120 A. Jonker, Berkstraat 23, 
Den Haag; 198 A. Burggraaf, Huygenspark 27, 
Den Haag; 199 W. F. Gerbel, Weissenbruchstraat 
65, Den Haag. 

Geroyeerd wegens wanbetaling: 139 P. A. L. 
Buurman, Erasmusweg 847, Den Haag; 193 J. M. v. 
Rat ingen, voorheen wonende Spakenburgsestraat 96, 
Den Haag, thans verblijfhoudende te Weert {N.Br.), 
nader adres onbekend. 

Afgevoerd als lid wegens geroyeerd bij Philatelica: 
154 A. V. Zeist, Soestdijksekade 209, Den Haag. 

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

Nieuwe leden: 19 S. H. Kijlstra, Rooseboom-
straat 23, Den Haag; 17 Mevr. W. M. Sap, Spoor-
singel 49, Delft; 22 D. Liesker, Slachthuislaan 70, 
Schiedam; 28 M. v. Woerden | r . , Kanaalweg 2 c. 
Delft. ■ ' 

Bedankt: 52 M. N . Beets. 

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

Nieuwe leden: 50 V. J. F. Akkerman, Mosoelstr. 
33A, Hoogvliet ; 52 J. Lunenburg, Ambonlaan 42, 
Vlaardingen; 53 J. Plomp, Ambonlaan 54, Vlaar
dingen. 

(Vervolg op pag. 43) 
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Frankr i jk 
Op i6 J a n . 

j . 1 . versche
nen ' t eerst te 
Parijs en op 
i8 Jan . d.a . 
V. op de ove
rige postkan* 
toren in het 
land 4 post
zegels voor 
de luchtpost 
in nieuwe te
kenmg en in 
het bekende 

liggende formaat. Zij geven allen een afbeelding VUB 
een militairvliegtuig. De ontwerpen voor deze zegels 
zijn van Lengelle. De druk geschiedde in plaatdruk met 
zegelbeeldafmeting 36 X 22 m m , en tanding 13. De 
zegels zijn: 100 fr. blauw en roodachtig, de Mystère IV, 
een product van de firma Marcel Dassault . De gravering 
van dit zegel is vah Dufresne; i 
200 fr. donkerblauw en zwartbruin, de Norat ias . een 
militair vrachtvliegtuig, een product van de Soc. Nat . 
de constructions aeronautiques du Nord. Het zegel 
werd gegraveerd door Pie l . 
500 fr. geel en rood, de Magister (Fouga C.M. 170 R) 
product van de Etablissements Fouga. Het ontwerp 
voor het zegel is van Gandon. 
1000 fr. groenblauw en donkergrijs, de Provence, pro
duct van de Société des Ateliers d ' aviat ion Louis Bréget. 
Zegelgravering van Serres. ! 

Verwacht wordt, dat de zgn. vooratstempelmgen ; 
(préos) welke bestaan in een speciale opdruk op diverse : 
postzegels van de woorden Affranchts Postes, zul len ' 
worden vervangen door speciale zegels in de waarden 
van 4 en 8 fr. met de kop van Marianne en 12 en 24 fr. 
met de Gallische haan. 

Hongar^e . 
Een ruim 7 jaar oud zegeltje werd van stal gehaald 

en door middel van opdruk van nieuwe waarden voor
zien. Het is het zegel Yvert 850 dat als volgt werd 
overgedrukt: 
1,70 F t . op 1,40 F t . groen, opdr . rood 
2,— F t . op 1,40 F t . groen, opdr . zwart 
^,— F t . op 1.40 F t . groen, opdr . rood 

Iiflilltmilrllft 
Op 21 Januari j l . verschenen 3 postzegels in groot 

formaat, 34 X 4 3 ^ m m , ter herdenking van de 30
jange sterfdag van de Russische staatsman Lenin. De 
zegels werden vervaardigd in plaa tdruk , tanding 
12'/^ X 12. De zegels zijn: 
40 ft. groen, Lenin (met pe t ) . 
60 ft. grijsbruin, Lenin een volkstoespraak houdende. 

Voor hem zit zijn latere opvolger J . V. Stal in . 
I F t . purperrood, portret van Lenin (blootshoofds). 

mwwmmifmmm rm »VII iii^ffwvm^w 

ÉtÉÉÉÉÉÉ«MMÉÉÉÉÉ 

ï # 

29,8 X 38,5 m m ; kamtanding 14^4 x 1 3 % ; oplage 
goo.ooo s tuks . 

V. Rokitansky verwierf zich vooral naam op het 
gebied der pathologische anatomie. 

P o l e n . 
Ook hier een toeristenserie waarin op de postzegel 

het schoons van het land wordt gedemonstreerd. Op 
16 December j l . verschenen als zodanig 4 postzegels ge
drukt in rasterdiepdruk met zegelmaat 25,5 x 31,25 
mm of omgekeerd en tanding 1 2 ^ x 12% al naar ge
lang van horizontaal of verticaal formaat der zegels. 
Het zijn: 
20 gr. bruin en blauw, Krynica, gezondheidsoord 
80 gr. violet en helgroen, Morskie Oko, meer in het 

Tatragebergte. 
1,75 Zl . dofgroen en l ichtbruin, Dunaiec in het Pieniny

gebergte 
2 Zl . zwart en oranjerood, verdampingswerken bij het 

gezondheidsoord Ciechocinek. 
wmmmmmimmm 

Italië. 
In het gebruikelijke langwerpige tormaat verscheen 

een zgn. toeristenserie met afbeeldingen van land
schapschoon. De zegels werden vervaardigd in raster
diepdruk op watermerkpapier gevleugeld rad , tanding 
14. Het zijn: 
10 L. bruin en roodbruin, Siena (staand) 
12 L. blauw en grijs, Rapallo (liggend) 
20 L. bruin en oranjebruin, Gardameer (liggend) 
25 L. gnjsgroen en blauw, Cortina d'Ampezzo (staand) 
35 L. geel en bruin, Taormina (liggend) 
60 L. groen en grijsblauw, Capri (liggend). 

Oos ten r i j k . 
Op 16 Februari '54 verschijnt 

met frankeergeldigheid vanaf 19 
Febr . d . a .v . een postzegel van 
1,50 S. purperviolet ter her
denking van het feit dat 150 jaar 
geleden de later zeer bekend ge
worden professor Karl Freiherr v . 
Rokitansky werd geboren. Hij 
overleed in 1878. 

Het zegel werd ontworpen door 
prof Vizenz Gorgon en gegraveerd 
door prof. Ferdinand Lorber. De 

druk geschiedde m de Oostenrijkse staatsdrukkerij in 
plaatdruk in vellen van 50 s tuks ; zege laf meting: 

Op dezelfde datum verschenen nog 3 postzegels gewijd 
aan de kinderopvoeding. Ook deze zegels werden in 
rasterdiepdruk vervaardigd met zegelafmeting 31,25 X 
25,5 mm en kamtanding 12Ï4 X ^2%- Deze zegels zijn: 
10 gr violet, kinderen met speelgoed 
80 gr. roodbruin, naar school gaande kinderen 
1,50 Zl. donkergroen, kinderen in de schoolbank. 

van 40 k. nog uit een zegel van i r . met de afbeelding 
van het embleem der organisatie en Russische orde
tekenen . 

Ook de 36ste verjaardag van de Russische revolutie 
werd behalve op het gemelde zegel van 60 k. nog her
dacht op een zegel van 40 k. donkerbruin, geel en rood, 
met afbeelding van personen uit diverse Sovjetlanden. 

Het 50jarig bestaan van de Russische Communis
tische partij werd in October j l . nog herdacht met de 
uitgifte van een postzegel met buste van Lenin in 
medaillon waaronder boeken en geschriften, met zegel
waarde van 40 k. zwart en rood, en een postzegel met 
afbeelding van het portret van Lenin in achthoek en 
een zijner werken, met zegelwaarde van i r . bruin en 
rood, 

Aan Leningrad werden in November j l . 4 postzegels 
in groot formaat gewijd n l , : 
40 k, zwart op geel. standbeeld van Lenin voor het 

Finlandstation 
40 k. bruin op geel, admirali teitsgebouw, beide zegels 

staand formaat 29 x 41 m m . 
I r . groen op rose, Smolnyinst i tuut 
1 r . violetbruin op blauw. Decembristenplein met 

standbeeld van Peter de Groote, beide zegels 
liggend formaat =,6 x 27 m m . 

S a n Marino . 
Hier verscheen op 28 December j l . een serie postzegels 

welke naast het landswapen afbeeldingen van bloemen 
vertonen. Het zijn: 

1 L. blauw, olijfgroen en geel, narcis 
2 L . blauw, geel en groen, tulp 
3 L . blauw, geel en groen, oleander 
4 L . blauw, groen en geel, korenbloem 
5 L . grijsgroen en rood, lelie 

ro L. l ichtblauw, groen en geel, iris 
25 L. blauw, violet, karmijn en groen, cyclamen 
80 L. blauw, violet , rose, grijs, groen en rood, gera

niums 
100 L. blauw, violet, rose en groen, rozen 

Spanje . 

De 300jarige 
sterfdag van de 
beroemde Spaan 
se schilder José 
de Ribera, bij
genaamd ,,E1 
Kspano le to" , 
fieberen 12 Ja
nuari 1588 te 
Jativa (Valen
cia) en over
leden 2 Sep
tember 1652 te 
Napels, werd op 
de postzegel 
herdacht door 

de uitgitte op 10 Januar i j l . van een postzegel met de 
afbeelding van zijn schilderij , ,Magda lena" . Het is 
een zegel in de waarde 1,25 P . karmijn. 

T s j e c h o Slowakije . 
Het leit , dat 125 jaar geleden de 

Russische schrijver Leo Nocolajevitch 
Tolstoi werd geboren werd ook hier op 
de postzegel herdacht en wel door de 
uitgifte van 2 zegels in gelijke tekening 
van diens port re t . Het zijn een 60 h . 
eroen en een i Kcs bruin . Het ont
werp voor deze zegels is van J i r i 
Horn ik en de gravering van Jan Mré.
cek De druk geschiedde in plaatdruk 

in vellen van 50 zegels met beeldmaat 23 x 30 m m , 
tanding 121/2 : 123/4. De speciale eerste dag envelop 
werd ontworpen en gegraveerd door Jlr l Svengsbir. 

R o e m e n i ë , 
Het eeuwfeest van de geboorte van de componist 

Ciprian Porumbescu werd herdacht op een postzegel 
met de afbeelding van diens por t re t . Het is een zegel 
van 55 Bani , violet . 

Aan de landbouw werden in 1953 nog 3 postzegels 
gewijd, n l . : 
10 B . olijfbruin, landbouwmachine 
35 B . groen, oogstmachine 
2,55 L roodbruin, koeien. 

R u s l a n d . 
De melding in ons Januar inummer op blz . 18 behoeft 

enige aanvul l ing. 
De 35ste verjaardag van de Communistische Jeugd

organisatie bestaat behalve ui t de reeds gemelde zegel 

Als propaganda voor bet verkeer per trein en per 
vliegmachine verschenen op 29 December i l . 2 post
zegels. Het ontwerp voor deze zegels is van architect 
Albert Jonas . De druk geschiedde ter drukkerij van de 
Posterijen te Praag in vellen van 50 zegels met beeld
maat 40 X 23 mm, en raamtanding n 3 4 ■ i i i 4  Hiet 
zijnde eerste zegels waarvan de omlijsting in plaatdruk en 
het beeld m rasterdiepdruk werd vervaardigd. Het zijn: 
60 h . donkerblauw en brum, locomotief 

I Kcs. blauwgrijs en bruin, vliegtuig de luchtpost in
ladende. Het onderschrift lu id t : 30 jaar lucht
post vervoer . 

De speciale eerste dagenvelop werd ontworpen door 
Frans Postraneck terwijl de gravering geschiedde door 
Jan Mräcek. 

De 30ste verjaardag van de dood van V. I , Lenin 
werd ook hier op de postzegel herdacht en wel door de 
uitgifte van 2 zegels, n l . : 
30 hl grijs, portret van Lenin, naar een plastiek van 

prof. Jan Lauda ontworpen door prof. Kar(d 
Svolinsky en gegraveerd door J indra Schmidt ; 

1,40 Kcs l ichtbruin, het Leninmuseum te Praag , zegel
ontwerp en gravering van J i r i Svengsbir. 
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De zegels werden in plaatdruk vervaardigd ter druk
kerij der posterijen te Praag; zegelbeeld maat resp. 
23 X 30 mm en 48,5 X 29,5 m m ; druk in vellen van 
resp . 50 en 25 zegels. 

De officiële eerstedag enveloppe werd ontworpen door 
prof .Svolinsky en de gravering geschiedde door Schmidt 
voornoemd. 

Op 18 Februari a . s . verschijnen 2 postzegels, resp. 
60 h . en 2,40 Kcs ter herdenking van de 25ste verjaar
dag van het 5e Congres van de Tsjecho Slowaakse Com
munistische partij (18-2/23-2. 1929). 

Op 20 Februari volgen 5 postzegels met diverse af
beeldingen zulks ter aanvulling van de gewone koer-
serende serie zegels. De waarden zullen zijn 20 en 45 h . 
en I , 1,60 en 2 Kcs. 

In Maart a .s . zullen 3 zegels de sterfdagen herdenken 
van J . V. Stalin en KI. Gottwald. De waarden zullen 
zijn 30 en 60 h . en 1,20 Kcs. 

Vat icaanstad . 
Einde 1953 verscheen hier een postzegel van 100 L. 

l i la , b lauw, geel en groen, ter herdenking van de 800-
jarige sterfdag van Pierre Lombard, bisschop van Parijs. 

B U I T E N E U R O P A 
A r g e n t i n i ë . 

Een postzegel van i P 45 zal het feit herdenken da t 
50 jaar geleden een postbureau werd gevestigd op de 
Zuid-Orkadische eilanden. 

Deze eilanden behoren tot de Falkland groep en wor
den door Engeland als Engels bezit beschouwd, Argen
tinië heeft echter deze toeiiigening nimmer erkend en 
betwist dan ook dit bezit . 

Austra l i ë . 
Wij geven thans hierbij de atbeelding van de beide 

typen waarin op 2 Febr. j . 1 . de 3 postzegels verschenen 
ter gelegenheid van het koninklijk bezoek. De zegels 
werden in ons vorige nummer op blz. 18 gemeld. 

De uitgifte van de eerste postzegels van West-Austra-
lie welke 100 jaar geleden plaats vond, zal worden her
dacht met de uitgifte van een herdenkingspostzegel die 
de afbeelding zal vertonen van een der eerste zegels 
van West Australië. 

Êm^m 
B e r m u d a . 

De Drie-mogendhedenconferentie welke hier in 
December j l . werd gehouden heeft haar sporen ook in 
de philatelic achtergelaten door een opdruk op 2 zegels, 
n l . de 3 d . l i la, kaart van het eiland en de 1/3, licht
b lauw, met gelijke afbeelding. De opdruk, resp. in 
blauw en rood lu id t : ,,Three Power Talks/December 
1 9 5 3 " . Zij werd te Hamilton verzorgd op de persen 
van de Royal Gazette . 

Braz i l i ë . 

De zegellawine werd nog verder voortgezet met een 
zegel van 60 c . groen, verschenen op 29 Nov. j l . ter 
gelegenheid van het 3e nationale feest van het koren. 
Het geeft de afbeelding van een landarbeider in oogst-
veld. 

Op 30 Nov. j . 1 . volgde een zege! ten bate van de lepra
bestrijding. Het is een zegel van 10 c . geelgroen met de 
afbeelding van vader Damiao en 2 kinderkopjes. 

Op 16 December j l . verscheen een zegel ter gelegen
heid van het i e nationale lerarencongres te Bah ia, 
Druk van de staatsmunt te Rio de Jane i ro : 
0,60 Crs, lakrood, onderwijzeres en schoolkinderen. 

China . Volksrepubl iek. 

Als hulde aan het oude China verschenen opnieuw 
4 postzegels met afbeeldingen van muurschilderingen 
uit Kansou. Deze zegels zijn in de benedenmarge resp. 
genummerd 82—85/1953 en zijn allen in de waarde 
$ 800. De kleuren zijn resp. violetgrijs, donkergroen, 
grijsblauw en violet. 

F o r m o s a . 

Een serie van 15 postzegels, allen met gelijke af
beelding van een portret van Tchang-Kai-Tchek, lichte 
kleur op donkerder grond zou hier verschenen zijn met 
slechte tanding en zonder gom. De waarden zijn: 

$ 1,70 geelgroen 
S 2 brum 
$ 3 donkerblauw 
$ 4 groenblauw 
$ 5 oranjerood 
$ 10 donkergroen 
$ 20 kastanjebruin 

zwartbiuin 
20 s. donkerpaarsrood 
40 s . donkergroen 
50 s . purperrood 
80 s. goudbruirf 
S 1 olijf 
S 1,40 donkerblauw 
$ 1,60 donkerrood 

Columbia . 
Het eeuwfeest vah de chorographische commissie van 

1850 werd in Nov. j l . herdacht met de uitgifte van een 
4-taI postzegels met portret ten: 
14 c. zwart en karmijn, Don Manuel Ancisar 
23 c. zwart en ultramarijn, [osé Jeronimo Triano 
30 c. zwart en sepia, Manuel Ponce de Leon 
I P . zwart en lichtblauw, Augustin Codazzi. 

De 20 Philatelistische tentoonstelling welke te 
Bogota werd gehouden in December j l . was aanleiding 
tot de uitgifte van ecu postzegel voor de gewone post 
en een voor de luchtpost, bestaande m een opdruk-op 
een reeds vroeger uitgegeven zegel. De opdruk luidt : 
, , I I Exposicion Fdatelica/Nacional/Bogota/Dicbre 
1953"» alsmede resp. de opdruk ,,centavos correos" en 
,,correo a e r e o " , alsmede een gewijzigde waardeopdruk 
n l . 

5 c op 5 I*. blduw, bruin, geel en rood 
15 c op 10 P . bruin, rose, groen en lila. 

Cuba . 
Ten bate van de t .b.c.-bestrijding verscheen in De

cember j l . een verplicht bijplakzegel van i c. rose met 
afbeelding van 2 handen zich uitstrekkende naar een 
Lothaiingsch kruis. 

De serie postzegels uitgegeven ter herdenking van het 
eeuwfeest van de geboorte van de patriot José Maria 
Marti werd voortgezet met een serie van 4 postzegels n l . 
voor de gewone post: 
13 c. grijs en sepia, het eerste nummer van de krant 

Pat r ia , 
en voor de luchtpost: 
5 c . roselila en zwart, Marti te midden van de ar

beiders der tabaksfabriek van Tampa; 
8 c. groen en zwart, huis van Maximo Gomez te 

Montecristo waar het revolutionnair manifest 
van 20 Maart 1895 werd getekend. 

Fidj i -e i landen. 
Het bezoek dat koningin Elisabeth II en haar gemaal 

aan di t gebied brachten was aanleiding tot de uitgifte 
van het zegel 8 d. karmijnrood met Inschrift , ,Royal 
Visit 1 9 5 3 " . 

Dit zegel zal zonder dit inschrijft verschijnen in de 
toekomstige serie voor gewoon gebruik. 

India . 
Naar verluidt zou de regering van India sedert 

October 1953 postzegels van haar land uitgeven met de 
opdruk , ,Bhartya Sanraksha Katak K o r e a " , hetgeen 
zoveel betekent als , ,Indische bewakingstroepen Korea ' ' 
Deze zegels dienen, zoals uit het opschrift blijkt, voor 
de correspondentie van de in Korea gevestigde bewa
kingstroepen der krijgsgevangenen welke India daar 
heeft gestationeerd.H et zouden de zegels zijn 3, 6, 9 , 
p i e s , i , 2 , 2 ' / 2 , 3 , 4 , 6 , 8 . i 2 annas en i rupee. 

. I s r a e l . 
t De in ons Decembernummer op blz. 328 gemelde 
serie nieuwe luchtpostzegels zullen deze en volgende 
maand successievelijk in omloop worden gebracht . 
Wij geven hierbij de afbeelding dezer zegels en een 
verbeterde en aangevulde opgave. 

Het ontwerp voor deze zegels is van G. Hamori te 
Tel Aviv, terwijl de rastferdiepdruk werd verzorgd door 
Messrs Lewin-Epstein te Bat Yam, in vellen van 25 
zegels met 5 beschrijvende labels onder aan ieder ve l . 
Kamtanding 14. De zegels zijn: 

u i tg . 10 p ru ta , olijfgroen, olijfboom, plaatno. 67, 
Febr , '54 . 

70 ,, rood, E n Gev (Meer van Galilea) p laa tno . 
68, u i tg . Maart 54. 

100 ,, groen, weg naar Jerusalem, plaatno 69 
u i t g . Febr. '54 

200 , , b r u m , de Leeuwrots (Negev) plaatno, 70 
u i tg . Maart '54. 

300 , , purper, Baai van Elat , p laatno. 71 u i tg . 
Maart '54 . 

500 ,, b lauw, Tanur-waterval , p laatno. 72, u i tg . 
Febr . '54. 

Voor iedere waarde zal een speciale eerste dag-
envelop worden uitgegeven. 

N a u r u . 
Van de op 6 Februari j l . verschenen en in ons Januar i 

nummer op blz. ig gemelde serie nieuwe zegels geven 
wij van enkele zegels hierbij de afbeelding. 

Verenigde N a t i e s . 
Als eerste uitgifte in dit jaar ver

schenen deze maand 2 postzegels ge
wijd aan het werk van de F A O 
(Food and Agriculture Organization), 
de voedsel en landbouw organisatie 
welke als onderdeel van de V ,N. werkt. 
Beide zegels zijn in gelijke tekening 
waarvan de Nederlander Dirk van 
Gelder de vervaardiger is en die 
daarmede een eerste prijs verwierf in 

de betreffende afdeling der enige tijd geleden gehouden 
wedstrijd. De zegels zijn: 
3 c . goud op groen 
8 c. goud op blauw. 

Verenigde S ta ten van Amer ika . 
Als eerste bijzondere postzegel van dit jaar verscheen 

op 4 Januar i j l . het eerst te New York een zegel van 
3 c. ter herdenking van het loo-jarig bestaan van de 
Columbia Universi tei t . Elders in dit nummer wordt 
hieromtrent nader bericht. 

Er is sprake van , dat de koerserende presidenten 
serie van 29 zegels, daterende vanaf 1938. '^oor een 
geheel nieuwe serie van 20 waarden zal worden ver
vangen . 
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^ VOOR BEGINNERS ^ 

Beste Dick, 
Heus, ik ben mijn belofte niet vergeten om je eens uitge

breid te schrijven over het vervalsen van postzegels. Het 
is inderdaad een interessant onderwerp en als verzamelaar 
moet je er zo het een en ander van weten. Ik moet je echter 
waarschuwen tegen het trekken van verkeerde conclusies. 

Denk niet, na het lezen van deze brief, dat je het nu wel 
weet, en men jou niet zo gauw een vervalsing kan aan
smeren. Het vervalsen is, vooral door de voortschrijding van 
de techniek, een zaak van experts geworden en de geraf
fineerd volmaakte resultaten kunnen meestal alleen door 
specialisten onder ons worden herkend. 

Over vervalsers en vervalsingen zijn boeken vol geschre
ven: indien het onderwerp je buitengewoon mocht interes
seren, dan kan je, in de bibliotheek van je vereniging daar
over menig boek vinden. 

Laat je echter door al dat geschrijf over vervalsingen niet 
van de wijs brengen. Het gevaar bestaat, dat je zo ontmoe
digd wordt, dat je het verzamelen er aan gaat geven, omdat 
je overal voetangels en klemmen vermoedt. 

Dat is totaal overbodig: ga maar rustig door met je ver
zameling. Zolang je collectie nog niet zeer gespecialiseerd 
wordt, is de kans, dat je bedrogen wordt met een vervalsing 
al zeer klein. Kom je later tóch tot deze specialisering, zo
dat je je gaat interesseren voor zeldzame en uitzonderlijke 
zegels, dan zul je wat vaker met deze vervalsingen in aan
raking komen.Maar... . voor je zover bent, zal je waar
schijnlijk al over zoveel ervaring beschikken, dat je vol
doende bent georiënteerd om je geen knollen voor citroenen 
te laten verkopen. Volg altijd de gulden stelregel om je 
zegels — en zeker de zeldzame en dure exemplaren — van 
een betrouwbaar' adres te betrekken. Een te goeder naam 
en faam bekend staande handelaar zal, daar ze vakkundig 
gekeurd zijn, alle door hem verkochte zegels garanderen. 

Maar nu ter zake dan. 
Zolang er waardevolle dingen als bankpapier, munten, 

effecten, kostbare schilderijen, juwelen enz. bestaan en be
staan hebben, heeft het gilde der falsarissen, valse munters 
en hoe zij verder mogen heten, getracht deze te vervalsen 
en na te maken met het doel ze als écht in omloop te 
brengen. 

Natuurlijk vormen postzegels — eigenlijk kleine waarde
papieren — geen uitzondering op deze regel. Slechts enkele 
jaren na het verschijnen van de eerste zegels werden de 
eerste vervalsingen al gesignaleerd en zo is het gebleven 
tot op heden. Deze eerste vervalsingen kwamen uitsluitend 
ten nadele van de posterijen, maar al spoedig werden post
zegels verzameld en ontdekten de vervalsers een nieuw en 
rijk afzetgebied: de verzarnelaars. 

In Rusland zijn de zegels van 70 kopeken uit 1883 en van 
3, 7, 70 kopeken en 3 roebel 50 kopeken uit het jaar 1889 
zelfs in grote hoeveelheden vervalst en in omloop gebracht. 
Men treft deze zegels dikwijls aan. Ze hebben een echt 
stempel en er is schijnbaar niets aan de hand, maar een 
deskundige ontdekt de vervalsing onmiddellijk 

In het jaar 1859 in de stad Jassy in Roemenië ontdekte 
men, dat de plaatselijke postambtenaren zélf de vervalsers 
waren, natuurlijk ten nadele van de postondernemingen. 
Deze Moldavievervalsingen, ook wel „Jassyvervalsingen" 
genoemd, treft men in oude verzamelingen veelvuldig aan. 

Spanje is een tyd lang genoodzaakt geweest telkenjare 
nieuwe en gewijzigde series zegels uit te geven, omdat er 
steeds in grote getale uitstekend geslaagde vervalsingen op
doken, waardoor de posterijen grote schade leden. Ook 
TjechoSlowakije ontdekte in 1921 dat de zegels, waarop een 
vrouw staat afgebeeld, die haar boeien verbreekt, in grote 
aantallen nagemaakt waren en in circulatie gebracht. 

In al deze gevallen waren de posterijen de gedupeerden 
en van deze zijde, werd dan ook alles gedaan om de strijd 
tegen de vervalsers met succes te voeren. Men zocht het in 
de speciale papiersoort, in watermerk, in tandingen, in bij
zonder fijne gravure van het beeld, waardoor de kans op een 
goedgelijkende vervalsing belangrijk kleiner werd, in de 
aparte kleur, in speciale druktechnieken, kortom geen mid
del bleef onbeproefd. 

Deze afweermaatregelen zijn in de loop der tijden zo ge
perfectionneerd en geraffineerd geworden, dat in deze tijd 
een poging om postzegels te vervalsen met het doel ze als 
echte, onvervalste postwaarden uit te geven, tot de uitzon
deringen behoort. Daartegenover zijn de pogingen om door 
het vervalsen van postzegels met verzamelwaarde ons Phi
latelisten het slachtoffer te maken, nooit minder geworden: 
integendeel. 

Nu hebben we een prachtig instrument, dat onfeilbaar 
elke vervalsing, elk geknoei met zegels aantoont. Het is de 
kwartslamp. Belicht men een echte zegel en een vals exem
plaar van dezelfde soort, dan ontdekt men onmiddellijk 
onder het licht van deze lamp (ultraviolette stralen) het ver
schil in kleur. 

Zo'n kwartslamp is een duur instrument, zodat slechts 
weinige verzamelaars zich de bezitters van zo een instru
ment kunnen noemen, maar men treft ze wel als vereni
gingsbezit. Ook jouw vereniging bezit er een en je zult het 
ding op jullie bijeenkomsten wel hebben gezien. Het goed 
gebruiken van een kwartslamp eist wel enige ervaring. 

Er zijn verschillende kenmerken waarop je een zegel op 
zijn echtheid kan onderzoeken. Daar is in de eerste plaats 
dan het papier. De vervalser kon als regel niet over het 
originele papier, waarop de echte zegels gedrukt zijn, be
schikken. Het door hem gebruikte papier zal dus in kleine 
onderdelen afwijken. Het is weer de kwartslamp, die het 
verschil met het originele papier onverbiddelijk aantoont. 
Ook het vals aangebrachte watermerk wordt op deze wijze 
ontdekt. 

In Engeland, Zwitserland en Beieren heeft men gedurende 
enige jaren voor het drukken van postzegeis papier gebruikt, 
waarin een of meer zijden draden verwerkt waren. Je kan 
deze draden duidelijk zien, indien je het zegel aan de achter
zijde bekijkt: Ze lopen evenwijdig met de horizontale of 
verticale zijden daarvan. De kleur van de draad was niet 
altijd dezelfde. Vooral de speciaalverzamelaars van Zwit
serse zegels zijn erg gebrand op zegels met draden van een 
afwijkende kleur. 

Het tweede belangrijke kenmerk van echtheid is de kleur 
van het zegel. Het is practisch onmogelijk voor de vervalser 
om een kleurstof te vervaardigen, die dezelfde chemische 
samenstelling heeft als de kleurstof, die voor de originele 
zegels werd gebruikt. Zo op het oog kan de kleur van een 
vervalst zegel, zelfs voor het kleurgevoelige oog van de 
kunstschilder, geen enkele afwijking vertonen in vergelij
king met het originele exemplaar. Maar de kwartslamp ver
telt wel wat anders. Jarenlang heeft men in Oostenrijk post
zegels gedrukt, waarover schuine lakstrepen liepen. Deze 
maatregel van de Oostenrijkse posterijen had tot doel om de 
vervalsers, die de stempels van gebruikte zegels verwijder
den teneinde ze daarna als postfris opnieuw te benutten, 
geen kans te geven. Deze lak namelijk, waarover het zegel
beeld werd gedrukt, loste onmiddellijk op in het water en 
een poging om het stempel door ■ middel van een vloeistof 
te verwijderen, had direct tot gevolg, dat een groot gedeelte 
van het beeld eveneens verdween. Om dezelfde redenen ge
bruikten de Nederlandse posterijen gedurende vele jaren 
voor de zegels der overzeese gebiedsdelen, in water oplos
bare inkten, en de Russische posterijen een bijna niet zicht
bare ruitvormige krijtopdruk op sommige van haar zegel«. 
Het rooster, dat door middel van een droogstempel op som
mige oude zegels van de Verenigde Staten is aangebracht, 
had al geen ander doel dan vervalsingen onmogelijk, althans 
zeer moeilijk te maken. 

Als derde kenmerk moeten wij letten op het drukpro
cédé. Vervalsers gebruiken dikwijls een andere drukmet
hode dan bij de originele zegels werd toegepast. In een van 
mijn volgende brieven zal ik op die drukmethoden wat die
per ingaan. Ieder land gaat van tijd tot tijd over tot de 
uitgifte van nieuwe zegels. De drukplaten van de oude 
zegels worden soms vernietigd, maar ook wel bewaard in 
de archieven van de drukkerijen. Nu is het wel gebeurd, 
dat na verloop van jaren met deze oude platen opnieuw 
zegels werden gedrukt: soms in dezelfde uitvoering als de 
eerste uitgave, maar ook wel in een heel andere kleur en 
op heel ander papier. Als deze herdrukken in opdracht van 
de betrokken postdirecties werden vervaardigd, spreken wij 
verzamelaars van „officiële herdrukken. Soms zijn deze her
drukken zeer gezocht door de Philatelisten, omdat ze zeld
zamer zijn dan het originele zegel van de eerste uitgave. 
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Soms ook is het tegenovergestelde het geval, en schat men 
ze belangrijk minder in waarde . 

Ook Neder land ken t zijn he rdrukken . Het eers te zegel van 
10 cent werd in 1895 in negen verschil lende k leuren h e r 
d ruk t , zij het dan van de originele platen. Sommige van deze 
zegels dragen aan de achterzijde de vermelding „nieuwe 
d r u k " met het j aa r ta l en de naam van de d rukker . Onder 
ve rzamelaa r s is Helgoland berucht om zijn talri jke h e r d r u k 
ken . De zegels zijn in grote aanta l len in omloop gebracht 
en hun waa rde is niet te vergelijken met die der originele 
zegels. Wanneer je een ongebruikt zegel van Helgoland 
tegenkomt, kan je er practisch zeker van zijn, dat het een 
h e r d r u k is. Hetgeen voor een belangrijk gedeelte ook hier 
het geval is met de gestempelde en gebruikte exemplaren. 
De oorspronkeli jke zegels van het eiland zijn in de jaren 
1867 en 1879 uitgegeven, doch in het j aa r 1875 wist een han
dige Hamburgse zakenman sommige van de d rukp la ten in 
handen te krijgen. Hij liet er honderdduizend exempla ren 
mee he rd rukken en het gevolg was — evenals met de zegels 
van Bergedorf, w a a r m e e vri jwel hetzelfde gebeurde — da t 
deze zegels èn de originele zegels van de oorspronkeli jke 
u i tgave beide in zeer slechte reuk k w a m e n bij de v e r z a m e 
laa rs . 

J e bent dus gewaarschuwd. Dick: bij het kopen of rui len 
van waardevol le zegels w a a r v a n he rd rukken bestaan, is o p 
passen de boodschap. 

Tot slot zijn er nog enkele echtheidskenmerken, w a a r v a n 
ik er nog twee zal noemen. Ten eerste de gomsoort, voor 
zover die dan nog aanwezig is. Het is, evenals met k leuren , 
bijna onmogelijk een gomsoort te vervaardigen, die chemisch 
dezelfde samenstel l ing heeft als de originele. Het is weer 
d e kwar t s l amp , die je het onomstotelijke bewijs levert . Ten 
tweede de tanding. Deze zal bij vervalsingen dikwijls af
wi jkingen ver tonen en je hebt geen k w a r t s l a m p nodig om 
da t vast te stellen. 

Al schri jvende dr ingt het pas goed tot mij door, hoe u i t 
gebreid dit gedeelte van de philatelie is en daarom. Dick, 
7al ik mijn volgende brief ook aan dit onderwerp wijden. 

Oom Wim. 

UIT DE OUDE DOOS 
Wetenswaardigheden en merkwaardigheden 

Frankrijk, Zuid- en Middel-Amerika 
Als men deze titel leest, zou men kunnen denken, dat ons Maand

blad veranderd is in een sportblad, en dat hieronder een verslag volgt 
van een internationale voetbalwedstrijd. 

Het gaat hier echter niet over een wedstrijd, dus niet over tegen
standers of tegenstellingen; integendeel, het gaat over punten van 
overeenkomst tussen Franse zegels en die van enkele Zuid- en Middel-
Amerikaanse Staten. 

Men vindt die overeenkomst in: 
a. beeltenis, 
b. watermerk, 
c. stempel. 

Atb. I 

A. Overeenkomst in beeltenis. 
Hierbij ziet u een zegel van de eerste emissie van Frankrijk (zie 

afb. 1) en van het oudste zegel van Argentinië (zie afb. 2), namelijk 
van de provincie Corriëntes. De overeenkomst is treffend, en dat is 
geen wonder, want de maker van de Corriëntes-zegels heeft de Franse 
zegels als voorbeeld gehad. 

Waarom nu juist dit Franse zegel? De bedoeling zal wel geweest 

zijn een zegel te maken met (.en beeld \an de vrijheid (zie ook het 
eerste zegel van de Argentijnse Bond met de vrijhcidsmuts) en 
nu had juist Fiankrijk een zegel uitgegeven met het vrijheidssymbool 
„la tête de hbcrté". Sommige lezers zullen misschien denlsen, dat ik 
abuis ben, on dat ik ,,Cérès" bedoel, maar zonder in nadere bizondcr-
heden te treden, wil ik even memoreren, dat m de dagen, dat Frank
rijk haar eerste zegels zou krijgen, door de regering op alle postkan
toren was aangeplakt, dat er zegels zouden verschijnen: en op die 
mededeling staat: 

„Ces timbres consistent dans une petite estampe représentant 
une tête de liberie". 

Zonder enige twijfel zag de Franse regering in het door haar uit
gegeven zegeltype geen Cérès, maar de vrijheidskop. Ook Argentinië 
wenste die vrijheidskoji op haar zegels. 

Voor velen zal het bovenstaande niet veel nieuws bevatten, maar 
wat nu komt onder B en C is zeker niet van algemene bekendheid 
en m.i. zeer interessant, voor mij speciaal daarom, omdat ik de zegels 
kan overleggen, waarop de bizonderheden te zien zijn. 

B. Overeenkomst in watermerk. 
,,Vaternicrk?" hoor ik al zeggen, „Franse zegels met watermerk?" 

Inderdaad: Franse zegels met watermerk, en laat ik er maar meteen 
bijvoegen: en van Guatamala ook al staat er geen letter van in 
de catalogi. 

De Franse zegels zijn heel dikwijls gedrukt op papier, geleverd 
door Lacroix-Frères te Angoulème Die lirma heeft eens een partij 
papier geleverd, dat in het midden van het vel als watermerk dioeg 
„Lacroix Frèros" in twee regels. Van dat papier zijn gedrukt een deel 
van een oplage van de 5 c. ongetande zegels voor de koloniën (zie 
afb. 3), en misschien ook wel een deel van de Franse Cérès 5 o. 
getand. Deze oplaag werd gemaakt in IS7fi 

Afb. 3 Afb. 4 

W-mÊT^'-m-m^ 

utm 
Laat ik eerst even bekennen, dat mijn 
exemplaar van afb. 3 dat watermerk 
met draagt, maar daarnaast ziet u in 
afb. 4 een zegel van de 1 Peso van 
de emissie van 187S van Guatemala, 
en dat zegel draagt dat watermerk 
wèl. en buitengewoon duidelijk. Afb. 
5 geeft een afdruk daarvan. De Firma 
Lacroix - Frère' heeft namelijk ook 
het papier geleverd voor deze emissie, 

'^"'- * en op enkele vellen daarvan komt 
het watermerk voor. De zege vellen bevatten 100 zegels, en sleclits 
op 6 van die 100 is een deel van het watermerk te vinden. Het 
moet dus wel zeldzaam zijn. 

Vooral die accent grave op de e van Frères helt elke twi|lel op. 
Ook op de emissie van 1872 van Mexico komt een watermerk van 

Lacroix-Frères voor, en dat staat wèl in de catalogi maar dat water
merk heeft een heel andere gedaante, namelijk La, gevolgd door een 
soort Malthezer Kruis (Croix) en daarachter F (Frères) 

Heeft U nog nooit een zichtzending bij mi] 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 ä 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 
Hurksestraat 36 — HELMOND — Giro 325951 
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C. Overeenkomst, misschien wel identiteit van stempel. 

We kennen allen de afstempelingen op de oude Franse zegels, 
de „grands chiffres". 

Nu komen op de zegels van Ecuador van de emissies 1865 en 1872 
afstempelingen voor met het Franse stempel 3154. Zie afb. 6. Of 
het zeldzaam is, weet ik niet. Wel heb ik gezien, dat het in de collectie 
Ecuador, die op de Itep geëxposeerd wa's, een opvallend plaatsje 
had gekregen. 

Bijna zeker is hier niet meer sprake van grote overeenkomst, 
maar van identiteit. 

Nu is de vraag: hoe komt dat Franse stempel op zegels van 
Ecuador? 

Dit Franse stempel is oorspronkelijk gebruikt in het plaatsje 
Rixheim in de Elzas, en aldaar gebruikt tot de annexatie door 
Duitsland in 1870/71. In Kohl's handboek staat, dat de mogelijkheid 
bestaat, dat na het verlies van de Elzas, die nummerstempels van 
1871 elders werden gebruikt, en dat het in dat geval op de zegels 
van Ecuador zou kunnen voorkomen. Alleen vraagt het handboek 
zich af, waar in Ecuador dat stempel dan gebruikt is. 

De vraag, wat er met de stempels gebeurd is, is intussen al lang 
opgelost. Alle kantoren van de geannexeerde plaatsen hebben hun 
stempels moeten inleveren aan het Hoofdkantoor te Parijs, en een 
deel van die stempels is door Parijs opnieuw in gebruik gegeven aan 
nieuw geopende kantoren in de provincie. 

In afb. 7 vindt u een 20 c. Napoléon lauré met stempel 3042, 
dat gebruikt werd in Puttelange in het departement Moselle. Maar 
dat zelfde stempel is in 1874 uitgereikt aan het kantoor Varrenes-
sous-Montsoreau, Z.O. van Angers. 

Maar nu komt het mooiste, en dat wist de bewerker van het hand
boek blijkbaar niet. 

Dat stempel-groot cijler 3154 is in 1875 in gebruik genomen door 
het Franse postkantoor Beuzeval, vlakl)ij Caen in het Department 
Calvados. En nu staan we dus voor de volgende puzzle: 

Het is gebruikt in Ecuador na 1870, èn het is gebruikt In en na 
1875 in Beuzeval 

Vtb. 8 \ f b . 9 

De andere puntstempels, en ook het twecringsstempel van Ecuador' 
zie de afbeeldingen 8 en 9, vertonen zoveel overeenkomst met de 
Franse zegels, dat het handboek veronderstelt, dat die stempels 
alle in Frankrijk zijn gemaakt misschien wel door bemiddeling van 
de Franse Postdirectie. 

Dus nu blijven er alleen nog maar twee mogelijkheden over: 
ót. dat stempel 3154 is als model, of bij vergissing, naar Ecuador 

gegaan, is daar tijdelijk gebruikt, en is later weer naar Frankrijk 
teruggezonden, 

ót, het stempel op de Ecuador-zegels is niet identiek met het Franse 
stempel, maar een goed geslaagde copie. 

W B. BROCX. 

• 
K £ ]« JV I K H A A O N M A 

PHILATELISTISCHE 
Leeuwenstraat 2a 

BOEKHANDEL 
— Hilversum 

' S 

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

• 

^ LITERATUUR ^ 
Calalogo de Sellos de Flores, Ie uitgifte, 1954. Uitgave van 
José Ma Vidal Torrens, Via Layetana 115, Barcelona (Spanje). 
Prijs 4 internationale antwoordcoupons. 

In een vrolijk gekleurde omslag worden op 14 bladzijden illustratie-
papier, met duidelijke afbeeldingen, de postzegels gecatalogiseerd 
welke de bloem tot onderwerp of mede tot onderwerp hebben. Ook 
Nederland (Holanda) is hierin goed vertegenwoordigd met ruim een 
bladzijde. 

De samensteller heeft alleen die zegels opgenomen waarbij de 
bloem een duidelijke voorstelling van een bepaald soort geeft. Zegels 
zoals onze kinderzegels 1949 of 1952 worden hierin dan ook niet 
gemeld. Ook planten blijven buiten het bestek van dit werkje. 

Dat het boekje tot op heden bij is blijkt wel uit het feit, dat de 
zegels van San Marino welke in dit nummer van ons Maandblad 
onder de nieuwe uitgiften worden gemeld, reeds zijn opgenomen. 
Ook ons laatste kinderzegel van 25 -1- 8 et vond er zijn plaatsje in. 
Het Moederdagzegel van Indonesië dat omstreeks Kerstmis jl. 
verscheen ontbreekt echter nog. 

Met deze kleine catalogus zijn de beeldverzamelaars weer een 
aardig werkje rijker geworden. 

N. 

Engels-Afrikaanse Filatelistiese woordenlijs, opgestel en uit-
gegee deur die Afrikaanse filatelistiese vereniging (Johannes
burg) 1953. (zonder naam van uitgever en prijs). 

Dit boekje werd van een woord vooraf voorzien door Tom Naudé, 
Minister van Pos- en Telegraafwese van de Unie van Zuid-Afrika. 
De inleider, de heer J. W. Schubart, voorzitter van de Afrikaanse 
Filatelistiese vereniging te Johannesburg zegt dat een aantal des
kundigen op taalgebied hun adviezen hebben gegeven bij de samen
stelling van deze nuttige lijst. 

Het boekje is verdeeld in een woordenlijst, Engels-Afrikaans, 
een lijst van landen en districten en een lijst betreffende munt-
aanduidingen. 

De vcrtahng van eng. lettercard is in het Alrikaans brielkaart, 
waar een Nederlander van postblad spreekt. Zo wordt postcard, 
poskaart, maar wij zeggen briefkaart. Dit om te laten zien dat het 
Afrikaans ook zijn moeilijkheden op kan leveren. Maar er zijn Afri
kaanse woorden bij, die bijzonder kernachtig zijn: local stamp, 
streekseël; experimental printing, toetsdruk; essay, probeerslag; 
e.xpressletter, snelbrief; fugitive colour, vlugkleur; grille, rooster
patroon; holed stamp, ogieseël; name tablet, naamvakkie of naam-
baan; prestampcover, seëlvoorganger-koevert; tète-bèche, kop aan 
punt;alles duidelijke uitdrukkingen. 

Adhesive stamp wordt: plakseël of plakbare seël, wat natuurlijk 
iets anders is dan het Nederlandse plakzegel. Airgraph is fotobrief, 
control surcharge, uitkenbydruk; Bantam stamp, miniatuurseël 
(oorlogsuitgifte van de Unie van Zuid-Afrika Krielkip is in het 
Afrikaans Ban tamhoender). 

Roulette wordt steektandmg; Lozenge roulette, ruitvormige 
steektanding, diamond roulette, ruitsteektanding; are roulette; 
ronde steektanding; guillotine, valbyltandmg; irregular perforation, 
onenerse tanding; blind perforation, onsuiwere tanding of toe-
tanding (tegenover Clean-cut-perforation, suiwer tanding). 

De Afrikaanse taal kent bijzonder beeldende en kernachtige uit
drukkingen (denk maar aan ons „liften" dat er ,,duimry" heet, 
onze ,,lift" die hyser of hysbak genoemd wordt), waarvan ook deze 
woordenlijst weer getuigenis aflegt, daarnaast echter zijn er termen, 
die zomaar uit het Engels vertaald zijn. Deze eerste uitgave is echter 
voor verbetering vatbaar in die zin, dat de vereniging, die het initia
tief nam gaarne op- en aanmerkingen zal ontvangen en overwegen. 
Al met al kunnen wij deze Afrikaanse werkzaamheid op prijs stellen, 
want de Nederlandse philatelistische termen zijn voor een deel 
onvertaald buitenlands. J. H. B. 

• ALLERLEI • 
AARDIG WINSTJE OP COMEDIE — VERSAILLES 

Onder bovenstaand opschrift troffen wij in het Alg. Dagblad het 
volgende bericht aan: 

Nu men de rekening heeft opgemaakt van het Congres van Ver
sailles (de verkiezing van de Franse president) blijken de financiële 
gevolgen ervan nogal mee te vallen. De lange duur heeft uiteraard 
voor de Franse staat grote kosten met zich gebracht; die worden 
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op 50 miUioen Franse francs geschat. De Franse posterijen liebben 
echter een zeer groot succes gehad met hun speciale afstempeling 
der poststukken; de opbrengst staat nog niet vast doch wordt op 
110 millioen francs geschat. De staat heeft derhalve 60 millioen 
verdiend! 

VIERING VAN 200JARIG BESTAAN VAN DE COLUMBIA 
UNIVERSITEIT 

New York, 4 Januari — Een 
van de oudste en hoogst aan
geschreven onderwijsinstellin
gen in de Verenigde Staten, de 
Columbia Universiteit, heeft 
gisteren een aanvang gemaakt 
met de viering van haar 200
jarig bestaan, welke het gehele 
jaar zal duren. 
Het thema, dat aan alle 
herdenkingsplechtigheden ten 

grondslag zal liggen is ,,Het recht van de mens op kennis en op het 
vrije gebruik daarvan". 

Ongeveer 500 universiteiten, bibhotheken, musea en wetenschap
pelijke instellingen in Amerika en elders, alsmede honderden scholen, 
debatingclubs en organisaties van zakenlieden en arbeiders zijn 
voornemens het hunne bij te dragen tot de viering van dit jubileum. 

Voor het jaar 1954 zijn hetzij door de Columbia Universiteit zelf 
of ter ere van de jubilaresse reeds ruim 200 afzonderlijke plechtigheden 
georganiseerd. Honderden van de vermaardste geleerden en autori
teiten op wetenschappelijk gebied uit de gehele wereld zullen hieraan 
deelnemen. 

De herdenkingsplechtigheden zijn op 3 Januari begonnen met een 
concert en de eerste van een reeks speciale radiolezingen. Er zal 
van nu af nauwelijks een dag voorbijgaan waarop niet een of andere 
belangrijke gebeurtenis in verband met de plechtigheid zal plaats 
vinden. 

Hiertoe behoren onder meer conferenties over problemen van 
algemeen belang: een bijeenkomst die gewijd is aan de beginselen 
van de vrijheid, een tentoonstelling, waarin de verschillende aspecten 
die met dit 200jarig jubileum samenhangen, in beeld worden ge
bracht, wetenschappelijke en historische tentoonstellingen, feestelijke 
uitvoeringen op het gebied van toneel en dans, speciale lezingen over 
over godsdienst, wetenschap, philosophic en andere onderwerpen, 
radio en televisieprogramma's en bijeenkomsten van wetenschap
pelijke instellingen. 

Dr Grayson Kirk, de President van de Columbia Universiteit, 
zeide gisteren in zijn openingsrede: 

„Bij de nadering van het eeuwfeest van onze instelling, kwamen 
wij tot de conclusie dat louter praal en pracht in deze veelbewogen 
tijd niet genoeg het belang van ons eeuwfeest zou doen uitkomen. 
Wij waren van oordeel dat in deze tijd een oproep tot verzamelen 
aan alle vrije mensen overal ter werêid gericht diende te worden. 
Het bestuur van de Universiteit, bijgestaan door een comité, waarin 
onze 16 faculteiten zijn vertegenwoordigd, de studenten en af
gestudeerden waren het er over eens dat één beginsel onvoorwaardelijk 
door alle vrije universiteiten moet worden verdedigd, namelijk het 
ideaal in volledige vrijheid wetenschappelijke onderzoekingen te 
verrichten en zijn gedachten kenbaar te maken, het recht der mensheid 
op kenn;s en op het vrije gebruik daarvan". 

In 1950 heeft de voorganger van Dr Kirk, Dwight D. Eisenhower, 
een brief gezonden aan tal van instellingen van hoger onderwijs in de 
gehele wereld, waarin werd duidelijk gemaakt waarom de Columbia 
Universiteit ter gelegenheid van haar 200jarig bestaan dit thema 
had gekozen en waarin zij werden uitgenodigd zich achter de Universi
teit te scharen door de beginselen, die in dit thema worden genoemd 
te verdedigen. 

„Ongeacht welke vorm dergelijke herdenkingsplechtigheden zullen 
aannemen", schreef hij, „zij zullen gezamenlijk de aandacht van de 
gehele wereld vestigen op het vertrouwen, dat de mensheid door het 
vrije en juiste gebruik van alle kennis die zij zich eigen kan maken, 
de vrede en welvaart die zij nastreeft zich triomfantelijk zal ver
zekeren. Wat wij nastreven gaat veel verder en dieper dan de bloei 
van een onzer op zich zelf staande instellingen". 

DE POSTZEGELHANDEL IN 1952. 
Hoewel het j a a r 1952 a lweer m e e r d a n een j aa r achter ons 

ligt, en de I T E P te Utrecht ons in tussen aantoonde, dat in 
Neder land toch nog wel goede verzamel ingen aanwezig zijn, 
n a m e n wij met belangstel l ing kennis van hetgeen de Kamer 
van Koophandel te ' s Gravenhage in haar verslag over dat 

j aa r omtren t de postzegelhandel meldt . Wij nemen dit voor 
onze lezers hierbij over: 

— Ook het j aa r 1952 k a n voor de postzegelhandel in het 
algemeen geen goed j aa r worden genoemd. Verschil lende 
grote zaken moesten weer h u n boeken met een verliessaldo 
afsluiten, ondanks diverse behoorlijke t ransacties. De Neder 
landse verzamelaars hebben niet voldoende middelen te r b e 
schikking om behoorlijke aankopen te doen, zodat ook dit 
j aa r veel mater iaa l naar het bui tenland ging, in hoofdzaak 
het goede genre. In de s terk verminderde koopkracht van de 
verzamelaars is in 1952 geen verander ing gekomen, hetgeen 
ook t rouwens niet verwach t werd. De onkosten, die op het 
postzegelbedrij f drukken , zijn dermate hoog en de w i n s t m a r 
ges de rma te laag, dat het voor verschil lende zaken ui ters t 
moeilijk is het hoofd boven wate r te houden. Er is van b u i 
tenlandse zijde wel vraag naa r behoorlijk mater iaal , doch de 
voor raden in Neder land zijn vrij gering. Nederland is a r m 
geworden aan behoorlijke verzamelingen, een gevolg van het 
afvloeien naa r Duits land in de oorlogsjaren. 

De fiscale lasten op geïmporteerd verzamelmater iaal , als 
albums, was oorzaak, dat er ook in die art ikelen slechts op 
zeer beperk te schaal zaken konden worden gedaan. 

53ste prijsvraag. Kruiswoordraadsel 
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Ingezonden door de heer Drs. G. Bordewijk te Amsterdam. 

Horizontaal : 

10. 
11. 
12. 
13. 
17. 

20. 

22. 
23. 
25. 

26. 

27. 
29. 

30. 
32. 

33. 

34. 

35. 

Gebied in Europa. 
Land in Azië. 
Republiek in de Kaukasus , welke slechts 3 (opdruk) 
zegels het l icht heeft doen zien, en zeer kort heeft be 
s taan. 
Gebied in Europa (in de t aa l van het land). 
Gebied in Afrika. 
Bezet gebied in Hongarije (1919). 
Gebied in Europa. 
Bezet gebied door Turki je ; opdruk Bezet vijandelijk ge 
bied (afk.). 
Gebied in Europa (zoals het op de zegels in de taal der 
bezetters werd geschreven). 
Bezet Gebied in Hongari je (1919). 
Provincie met 1 eigen zegel (ongeveer een eeuw geleden). 
Opdruk op (6) Franse zegels voor een bezet eiland. Ju l i 
1920. 
Geallieerde Militaire post (in 1945). Opschrift (geen op
druk) . 
Gebied in Europa. 
Opdruk op Poolse en Tsjechische zegels voor een b e 
paald gebied. 
Land in Amerika (in de t aa l van het land). 
Gebied in Afrika (gaf v a n 1892—'94 eigen zegels uit, som
mige met een toevoeging). 
Deel van Rusland, da t in 1919 één zegel uitgaf en zich 
kor te tijd republ iek noemde. 
Deel van Arabië (zoals in latijnse let ters op de postze
gels van 1929 is aangegeven). 
Land in Azië. 
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Verticaal: 
1. Gebied in Azië. 
2. Gebied in Afrika. 
3. Gebied in Europa. 
4. Militaire opdruk op zegels van voormalig Italiaans ge

bied. 
6. Gebied in Europa. 
7. Gebied in Azië. 
8. Stad met eigen zegels van 1929—1945. 
9. Gebied in Azië. 

14. Gebied in Letland met eigen zegels gedurende ± 40 jaar 
(naam zoals het op de zegels in de Duitse taal voorkomt). 

15. Gebied In Afrika. 
16. Eiland in de Pacific; opdruk-zegels hiervoor in 1899. 
18. Gebied in Afrika (eigen zegels van 1892—'94). 
19. Militaire opdruk, als 4 verticaal. 
21. Opdruk op Phillippijnse zegels. 
24. Gebied in Afrika (afk.). 
28. als 17 horizontaal. 
31. Opdruk op zegels van 18 verticaal. 

Inzendingen vóór 1 April 1954 
Wel gelegenlaan 71 te Driebergen. 

aan de Hoofdredacteur, 

Iets naders omtrent.. . 
VON SCHWIND. (Oostenrijk 1953, herdenkingszegel). Mo

ritz von Schwind werd op 21 Januari 1804 te Wenen geboren. 
Hij bezocht daar de Heiligenkreuzerhoi-school, waar hij ook 
zijn eerste vioolonderricht ontving. In 1813 ging hij naar het 
Schottengymnasium en in 1818 ging hij naar de Universiteit 
voor een 3-jarige philosofische cursus, teneinde tot ambte
naar te worden opgeleid. Gezien echter zijn tekentalent, ging 
hij in 1821 naar de Kunsl academie, die toen onder leiding 
van Anton Petter stond. Deze op antieke voet geschoolde 
leerwijze beviel hem echter niet en na nog gewerkt te heb
ben op de ateliers van Schnorr van Carolsfeld en Krafft, 
ging hij op eigen kracht verder. Onder zijn vele vrienden uit 
de kunstenaarswereld telde hij ook Frans Schubert, wiens 
dood in 1828 hem wel zeer trof. Nadat hij in 1827 in Mün
chen een bezoek had gebracht aan de bekende muurschilder 
Peter Cornells bewoog deze hem naar München te komen 
en werd hij daar leerling van de academie. In 1832 kreeg hij 
door bemiddeling van Cornells zijn eerste grote opdracht, nl. 

de verslering met voorstellingen uit „Phantasus" van Tieck 
in de nieuwbouw voor het koningshuis te München. Hij won 
hiermede de gunst van Kroonprins Max van Beieren, die 
hem ook de ontwerpen opdroeg voor de fresco's in het slot 
Hohenschawngau. In 1835 maakte hij voor zijn studie een 
reis naar Italië. In 1840 maakte hij op verzoek van Groot
hertog Friedrich van Baden een ontwerp voor de Hoofd
afbeelding in de Kunsthal te Karlsruhe, welke tekening zo 
goed voldeed, dat hij een grote opdracht kreeg. Hij vestigde 
zich daartoe einde 1840 in die stad, waar hij tot 1844 bleef. 
Hier leerde hij ook zijn toekomstige vrouw Luise Sachs ken
nen, met wie hij tot aan zijn dood in het huwelijk verbon
den bleef. Na de voltooiing van zijn werk in deze stad gmg 
hij naar Frankfurt am Main, waar hij een benoeming kreeg 
tot leraar aan het kunstinstituut der stad, om les te geven 
in de historieschilderkunst. Intussen was hij reeds zo bekend 
geworden, dat hij van vele zijden verzoeken kreeg voor een 
benoeming, o.a. uit Dresden, Leipzig en München. Een be
noeming tot leraar aan de akademie in laatstgenoemde stad 
nam hij aan en hij vestigde zich in Maart 1847 aldaar. Door 
de revolutionaire omstandigheden van die tijd vond hij al
daar echter niet het werk wat hij had verwacht en daarom 
trok hij in 1849 naar Thüringen in de buurt van de Wart
burg. Hier ontmoette hij in zijn reiswagen zijn oude vriend 
Schober, die een voorname positie bekleedde aan het hof van 
Weimar. Deze beval hem aanstonds aan de Groothertog aan 
voor het vervaardigen van de schilderijen ter versiering van 
de Wartburg, welke de Groothertog juist had laten vernieu
wen. Het duurde nog tot 1854 aleer von Schwind daar aan 
het werk kon gaan. In de herfst van 1855 was het geweldige 
werk klaar. Daarna volgde een periode waarin hij veel voor 
zichzelf werkte en grote werken schiep. In 1863 kreeg hij de 
opdracht de loggia en foyer van de nieuw gebouwde Weense 
Hofopera met zijn schilderwerk te versieren. In 1865 waren 
vrijwel alle ontwerpen daartoe klaar. De uitwerking van 
deze ontwerpen zijn niet van zijn hand, maar van zijn leer
ling F. X. Barth. In de volgende jaren maakte hij weer vele 
tekeningen voor werken van zijn tijdgenoten en een serie 
fraaie aquarellen. In de herfst van 1870 namen zijn asthma 
en hartaanvallen echter dermate toe, dat hij daaraan op 8 
Februari 1871 te München overleed. 

Een te zijner ere opgericht marmeren gedenkteken te 
München werd gedurende de laatste wereldoorlog door bom-
inslag vernield. 

(Gegevens ontleend aan 
Prof. Dr Hans Ankwicz-Kleehoven). 

(Vervolg van bh. 36) 
In het Maandblad van Januari jl. staat abusievelijk 

vermeld, dat lid nr. 51 J. C. van Daalen bedanLt 
heeft als lid onzer Vereniging. Deze heer is even
wel lid geworden. Zijn adres is: Abadanstraat 39A, 
Hoogvliet . 

POSTZ.VER. „GORINCHEM & OM
STREKEN". Secr.: D. J. Rakkert Jr., 
Oosterstraat 16, Gorinchem. 

Nieuw lid: L. Blom, v. Gochstraat 10, Gorinchem, 

Bedankt: J. M. G. Nieuwstad, Gorl ium; F. Prins-
sen, Gorkurn; P . Verduin, Gorkum; W. v. Stam, 
Gorkum; J. H . Deys, Gorkum. 

Overleden: A. v. d. Meyden, Hardinxveld. 

POSTZEGELVERENIGING „H.G.P." 
Secr.: H. Sepp, Stadswerf G 2, Dokkum. 

Vergadering op 26 Febr. in Spoorzicht. Let op de 
tentoonstelling van eigen werk leden. Inzendingen 

vóór 19 Februari bij Van Eerden, Woudpoor t , 
Dokkum. 

NED. VER. VAN POSTSTUKKEN- EN 
POSTSTEMPEL VERZAMELAARS. 

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

Vergadering op Zondag 28 Maart 1954 in Vreden-
burg te Ut rech t . Agenda wordt nader bekend ge
maakt . 

CATALOGUS 
HONGARIJE na 1945 f t - franco 
Levering na ontvangst van het bedrag per postwissel, 
in geldige postzegels of op giro 336559. 

RENNIE HAAGSMA Leeuwenstraat 2a 
Giro 336559 

HILVERSUM 
Telefoon 7606 

Alle zegels van Hongarije na 1945 voorradig of op korte termijn 
leverbaar. Album Hongarije na 1945 sehr.band ƒ 13.50. 

. 1 
2 
3 
4/14 
15/25 
48/62 
76 

PALESTINA 
gebr. 

ongebr. 
,, ,, ,, ,, gcbr. 

ƒ 17,50 
„ 0,40 
„ 1,20 
„ 10,— 
„ 12,50 
., 15,— 
,. 20,— 

Palestina, Egypt, bezetting. Fran-
keerzegels, luchtpost, express en 
por t compleet 49 waarden, ongebr. 
ƒ 47,50 

Palestina, Transjordaanse bezetting 
no. 1/21 compleet ongebr. ƒ 47,50. 

Postzegelhandel J. REISZ 
Vaartweg 25 — HILVERSUM — Tel. 8428 — Giro 350592 



f Hèt adres voor prima rond-

~"l zendingen is als steeds: j 

Postzegelhandel H. Overduin 
Rozenhagenplein 12 

Haarlem (Tel. K 250011445) 

Momenteel hebben wij weer een 
schitterende collectie boekjes 
van Nederland en O.G., Europa 
en Overzee gereed w.o. 

ZEER UITGEBREID SCANDINAVIË EN IJSLAND 

Vraagt per omgaande een zichtzending aan. WAAR U 
AL JAREN NAAR ZOEKT, VINDT U VAAK 
BIJ ONS. 

Te koop gevraagd collecties, par
tijen en losse kind
zegels. en zomer

AANBIEDING VAN WEINIG VOORKOMENDE ZEGELS 
TEGEN LAGE PRIJZEN 

Nederland. Postfris. 
N o . 66 '' I7V2 et. violet 

„ öla" 7'U et. Têtebêche 
„ 61a"' Idem in blok 
„ 49» 1 Gld. Kroning 
„ 77'» 1 Gld. groen 
„ 78» 2V2 Gld. violet 
„ 79» 5 Gld. wijnrood 
„ 80» 10 Gld. oranje 
„ 84»86» Tuberculose 
„ 93» Jubilé 10 et. 
„ 94» „ I2V2 et. 
„ 95 ■■ „ 20 et. 
„ 96» „ 25 et. 
„ 97» „ 50 et. 
„ 90»97* in blokken v. 4 
„ 101» Jubilé 10 Gld. 
„ 108» 12'/! et. cijfer 
„ 134'135» Toorop 
„ 136»138» Tentoonstell . 
„ 184» I2V! et. Lilarose 
„ 191» 22'/! ct. oranje 
„ 193» 27'/2 et. grijs 
„ 195» 35 et. olijfbruin 
„ 199202* Weldadigh. 
„ 236» 70 et. bl. en rood 

Vorige aanbiedingen, zolang 

ƒ 2 . -
„ 2,75 
„ 5,75 
„ 16,50 
., 6,— 
,. 10,— 
„ 30,— 
■ ■ 78,— 
,. 6,— 
„ 0,25 
„ 0,40 
,. 0,75 
>. 0,75 
„ 2,75 
„ 22,— 
„ 80,— 
„ 0,60 
„ 3,75 
., 9,50 
.. 2,— 
„ 0,95 
. . 1.— 
„ 3,— 
„ 1,40 
„ 3,— 

voorradig 
gekocht compleet album Nederland en 

Ne . 237 80 et. groen en roodj 
238239'' Goudse glazen , 

Dienstzegels 
j , 18 " of ° Armenwet 

cmpl. , 
915 Cour Perm de j . „ 
15a 30 et. get, 12'/! 
1619 7'/!30 et. 
2024 7'/!25 et. 
2526 24 et. 
28, 30 enz, 5 n. waarden ,, 

Ned. Antillen. 
No . 5 12'/! et. geel 

6 15 et. olijfgrii's „ 
7 25 et, oranjeDr, ,, 
8» 30 et, grijs „ 
9* 50 et. donkerlila „ 
10 60 et. olijfgeel 
11 IV! Gulden 
12 2'/! Gulden 
25 2V2 et op 30 et. grijs „ 
73» 1 et. Noodzegel 
74» 5 et. op 12'/2 et. „ 
75*77» Jubilé 
97» 27'/! et, zwart „ 
99 35 et, zwart „ 

3,50 
3,75 

18,— 
6,25 1 
2,75 
3,50 
0,70 
0,20 
0,45 

8,— 
4,— 
3,— 
7,50 
0,40 
1,90 

28,— 
7,50 
1,40 
1,50 
1,50 
1,75 
3,25 1 
2,— 

blijven geldig. Ter inzage een pas 1 
Overzeese gebieden in prima 

pUren. Kasse bij order franco aangetekend 

HENDRIK VAN DER LOG'S 
Herengracht 8a — DEN HAAG 

Bankr. R. Mees & Zoonen. Nederl . 
Voorheen Rot te rdam, Nieuwstraat 

bij orders boven ƒ 10,—. 
exem- 1 

POSTZEGELHANDEL 
Tel. 112944 — Giro 

Handel Mij., Herengracht 
26 en Noord-Blaak 93 

24392 

EXTRA AANBIEDING ISRAEL 
Israel 1/6 ongebr ƒ 10,— 

„ 1/6 ongebr. met tab. „ 22,50 
„ 1/9 ongebr 250,— 
„ 1/9 ongebr. met tab. „ 350,— 
„ 1/9 gebr. op f.d.c. ... „ 150,— 

M. A. Manaskowski 
Postzegel- en Albumhandel 

Verder bijna alles 
van Israel uit voor
raad leverbaar. 

Postrek, 33.530 
Wagenstr, 105, Den Haag 

Ondank» prijsverhogingen 
blijven mijn POSTZEGELBOEKJES voor 
rondzendverkeer ad ƒ 0,15 per stuk ver
krijgbaar bij Uw Verenigingsseeretaris of 
rechtstreeks na storting op giro. 

Reclame-aanbieding zichtzendin-
gen Nederland 40 k 50'/i cat. 
Handelaren 1954. 
FA. J . R I C H T 
Dr Lcydsstraat 20, Haarlem. 

ÜAVO-
AlBUMS 

Geheel linnen band met landwapens 
in originele kleuren, zeer royaal 
opgezet. 
Nederland 6c Ov. Geb. Delen 

srhroefband ƒ 22,50 
klemband „ 25,— 

Frankrijk schroefband „ 20,— 
klemband „ 22,50 

Duitsland tot 1945 
schroefband ,, 20,— 

klemband „ 22,50 

Duitsland na 1945 
Zonen-uitgaven etc. 

schroefband 
Luxemburg 

Zwitserland 

Denemarken 

Finland 

schroefband 
klemband 

schroefband 
klemband 

schroefband 
klemband 

schroefband 
klemband 

20,— 
15,— 
17,50 
20,— 
22,50 
12,— 
14,50 
12,— 
14,50 

D e S u p p l e m e n t e n h i e r o p z i j n r e e d s v e r s c h e n e n 

Bi| iedere handelaar verkrijgbaai ' 

UITGEVERIJ DAVO 
N!EU^X'STRAAT 78, DEVENTER 

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 
Massa waar; alles 

M. J. A. VAN DER HAAGEN 

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

binderjj en Persverguldery 
Elandsgracht 11 - Amsterdam - Telefoon 33276 

Speciaal adres voor al uw philatelistisch en ander bindwerk! 

Bijsondere aanbiedingI l,'A"^:^r^^ 
België 

"■ Bulgarije 
Finland 

• Frankrijk 
Engeland 
Griekenlan 

>> * Helgoland 
* Ierland 
" ■ 

1869 5 frs. roodbruin, 
iets zwaar gestempeld no. 

1884 50 op 1 fr, zonder gom „ 
1856 10 k, goed ex, „ 
1929 20 frs, get, 13 
1948 £ 1 Silver Wedding 

d 1861 40 Lepta, P, Druk 
80 Lepta, P. Druk 

1879 5 mark, gekeurd „ 
1922 5 shilling 

10 shilling „ 

37 ƒ 100,— 
25 „ 50,— 

2 „ 60,— 
262 „ 15,— 
238 „ 15,— 

5 „ 25,— 
6 „ 16,— 

19 „ 25,— 
14 „ 12,50 
15 „ 18,— 

POSTZEGELHANDEL G. KEISER & ZOON N.V. 
Passage 25-2/ — DEN HAAG — Giro 4262 — Tel 11,24.38 

PEETERS POSTZEGELHAIVDEL 
Van Welderenstraat 27 - Nijmegen 

Bij het 12^/2 jarig bestaan der zaak op i8 Februari 
betuigen wij onze dank voor het in ons gestelde vertrouwen. 

Te koop 
gevraagd) Verzamelingen, partyen massawaar 

en KILOWAAR in grote kwantums. 

I N T E R N A T I O N A L S T A M P T R A D E A N N E DE V R l E h 
Sumatrastraat 247 — AMSTERDAM — Tel. 55790 



„Superbe" is een term, die maar sporadisch gebruikt 
mag worden. In mijn a.s. 352e veilingcatalogus zult U 
deze echter dikwijls bij de beschrijving van de vele 

honderden stuks eerste emissie uit een „de Luxe" 
collectie Nederland aantreffen. De veiling bevat 

verder vele rariteiten van Nederl. & O.G., een 
verzameling „klassiek" Europa zonder zeld

zaamheden, maar in uitgezochte kwaliteit, 
alsmede belangrijke landenverzamelin

gen enz. Veiling op 18 en 19 Maart. 
Volgende veiUng no 353 is reeds 

in bewerking. 

VAN DIETEN Postzegelveilingen 
37 Noordeinde  Den Haag 

Te koop gevraagd: 
VerzameUngen, Partijen, losse Zomer en Kinderzegels, 
Massagoed. Kilowaar HOOGSTE PRIJZEN 

P o s t z e g e l h a n d e l O. T. d. E ^ n d e 
Pelrislraat 8 ■ Utrecht (Oog in Al) - Telefoon 24082 

MONACOVERZAMELING 
te koop aangeboden f 650.— 

JAC. ENGELKAMP 
SPUISTRAAT 301 — AMSTERDAM GIRO 312696 TELEFOON 30998 

leverbaar, in het bijzonder eveneens zeldzame 
I V I I / l ft I voorlopers los gebruikt en op brieven. 

J. VAN HOLTEN, Postbus 310, Den Haag 

Te koop gevraagd : 
Verzamelinsen J 
Partijen > postzegels 
Betere losse S 

Speciaal interesse voor oude zegels 
van de gehele wereld. 

AANBIEDING. 

OCCASION! INDIË 
1947 opdr. op 80 c (x) 

CAT. 330 a ƒ 9,— prijs ƒ 2,75 

SURINAME 

1927 Brandkast (x) f 3,25 
1945 Steunfonds (x) „ 3,90 
1947 Lepra, 4 st. (x) „ 2,90 
1948 Hartzserie (x) „ 8,25 
1953 Car Comm. 4 st. (x) „ 1,— 

ALBUMS. 
Nederland en O.G. 

Bondsalbum K 11 ƒ 8,50 
„Ho l l and" album 12,50 
Alsv. binnenschroeven . . ,, 13,5C 

, D A V O " album 22,50 
3root insteekboek 

26 X 32 cm. 10 bladen 
ieder blad aan 2 zijden 

Alsv. 20 bladen „ 17,25 
Insteekboekjes ƒ 0,50; ƒ 0,95; 

f 1,50; f 2,— ; f 3,25; f 3,60; 
f 6 , - . ■ 

Zendt inij Uw Mancolijst 
Nederland en O.G. 

H A G A ' S POST2EGELHANDEL 
Gravenstraat 24 — AmsterdamC. 
Telefoon 41940 — Giro 425549 

SCHÖORISE POSTZEGEIHANDEI 
Tel. 365 Giro 348933 

Gaarne zullen we uit onze gro te voorraad 
uw mancolijst behandelen. 
W e leveren nieuwtjes van geheel Europa , 
ook aan verenigingen, tegen zeer billijke 
prijs. 
Uitsluitend Europa, Ned. en Gewesten. 

KLEINE ANNONCES 
Prijs 40 et per mm, betaling na toezending factuur. Opgave aan : 
BoomRuygrok N.V., Ged. Oude Gracht 138, Haar lem. Tel. 17450 

Tvffen de TE KOOP GEVRAAGD: 
 ^ massagoed gebundeld, of in zakken 
nOOffSte van 1000, series, plaatjesgoed van 

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

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

Geen inkoopslijsten, prompte betaling. 

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

G E Z O C H T ter completering van de 
nummers van het Maandblad: jaar 1929 
4 en 12; jaar 193J 1, 2, 3, 6, 11; laar 
1932 2, 3, 4; laar 1947 geheel. Aaribie
dingen aan C. van Dishoeck, Lintjens
straat 21, Heerlen. 

TE KOOP AANGEBODEN te Utrecht : 
Buitenlandse philatelistische maandbla
den en veilingcatalogussen uit jaren 
19451950. Br. onder No. P 115, Boom
Ruygrok N . V . , Haarlem. 

ENGELSE KOL. worden U na opgave 
ter inzage gezonden. Keuze uit ruim 
100 boekjes. Ref. bijvoegen, Adres: M. 
Schouten, Goejanverw.dijk 13, Gouda. 

POSTZEGELRUIL MET Z W E D E N . 
Zend mij 100—600 complete series ge
stempelde of ongestempelde postzegels 
van goede kwaliteit van Uw land. Ik 
retourneer U dan hetzelfde aantal en 
dezelfde waarde van Zweden, IJsland, 
Finland. Ook F.D.C. in ruil met 
Zweedse postzegels. Alle brieven zullen 
serieus beantwoord worden. L. J. Lo
ving, Paternostervagen 30, Stockhol m
Joh. Zweden. 

ZEND MIJ 50100 verschillende zegels 
en U ontvangt een gelijk aantal geheel 
andere re tour . A. Dumoré , Bilderdijk
straat 50, Tilburg. 

Wij geven 1 GULDEN voor 1000 zegels 
van het Buitenland, onverschillig welke, 
min. 10 soorten p. 1000. Postiegelhandel 
A. de iMan, Gen. v. d. Heydensrraat 20, 
Dordrecht . 

RUIL. Zend mij een serie Jan v. Rie
beeck of Rode Kruis 1953 ong. of 
ƒ 1,25 en U ontvangt 75 tot 100 versch. 
Ned en Overz. Waarde ƒ 3,50. Spec. 
Cat 1954. F. Blom, Mr v. Coothstraat 
30, Druten. 

Te koop gevraagd door verzamelaar: 
POSTFRISCH EERSTE EMISSIES 
FRANKRIJK tot 1914. A. K. ], Muller, 
Zeestraat 131, Beverwijk. 

PHILATELIST, in Frankrijk woonachtig 
kan levering van nieuwtjes, F.D.-covers 
enz. verzorgen. A. M. v. Loveren J r . , 
Ploegstraat 45 B, Rot te rdam-Z. 

TE KOOP GEVRAAGD: Zegels van 
Duitse, Oostenrijkse enz. Levant, ge
bruikt , met goed leesbaar stempel Je
rusalem, Jaffa of Haifa. Ook Turkse 
zegels met deze afstempelingen. Event. 
ruilen tegen Israël of voorlopers. Br. 
onder No. P 119, Boom-Ruygrok N .V . , 
Haarlem 

TE KOOP GEVRAAGD 75 jaar U P U 
op FDC; 100 jaar Postzegel op FDC 
en postfr. (gehele wereld) en Postcon-
gressen postfr. Aanb. met prijs aan H . 
V. Dongen, Vreeswijkstraat 255, Den 
Haag. 

PARTICULIER heeft te koop \ o o r 
meest biedende: Partij van ca. 10.000 
zegels Indonesië (type Smelt, nrs. 377 
t/m 386) in beh. staat en veel in bloc. 
Cat.w. ca ƒ 2175,—. Specificatie op 
aanvraag. Br. onder No. P 114, Boom-
Ruygrok N.V. , Haarlem. 

Te koop gevraagd: ROEMENIË gebr. 
1940-'50. Aanbiedingen aan: J. H. Boom, 
Vil lapark, Barchem Gld.) . 

Te koop aangeb.; 4 z.g.a.n, ALBUMS 
ENGELSE KOL. Yvert-uitgave. Te be
vragen: M. Schouten, Goejanverw.dijk 
13, Gouda. 



DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEiLING 

Hoofdkantoor: Rokin 58 
Amsterdam-C. Tel. 30261 

Regelmatig grote 
openbare veilingen 

Voor onze belangrijke 

MAART-VEILING 
kan nog tot 21 Februari a.s. materiaal worden 
toegevoegd. 

Op belafigrijke inzendingen wordt gaarne voor
schot verleend. 

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

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

Port is extra. 

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

Aanbieding tegen zeer lage prijzen 
Nederland 

4 ° mooi 
6 ° behoorlijk 
10 ° mooi 
11 z.g. 
12 ° goed 
16 z.g. 
2 5 ° 
28 " 
29 ° zw. St. 
82-83 
133 ° 
134-35 
136-38 
169-98 
203-07 
212-19 ° 
238-39" 
278 ° 
350-55 " 
356-73 
374-78 " 
379-91 
392-96 " 
402-03 
405-21 
428-42 
469-84 
533-36" 

ƒ 1,25 
8,— 
2,— 

35,— 
17,50 
8,— 
3,50 
2,75 

10,— 
0,35 
0,95 
3,75 
9,50 

17,50 
2,50 
4,50 
2,75 
0,45 
0,60 
6,50 
0,25 
0,50 
0,14 
0,40 
0,30 
0,85 
5,— 
0,35 
1,45 
1,65 

604-08 
R 74-77 
R 98-01 ° 
Lp 6-8 " 
P 4 2 ° 
D 16-19° 
D 27-39° 
PP,V 1-2 

0,95 
5,75 
1,90 
2,75 
3,75 
3,— 
2,75 
2,— 

Ned.-Indië 
24 ° 
80 ° 
135-37 ° 
167-70 
176-79 
235-38 " 
269-270a " 
269-270b ° 
274-86 C 
290-92 
304-08 
317-21 
345-46 ° 
360-61 = 
362-70 
372-73 
374-82 
Lp 1-5 
P 41-48 
P 53-65 
Malakka ° 

„ 4,— 
„ 6,50 
„ 3,25 
„ 2,25 
„ 2,50 
„ 0,60 
„ 1,— 
„ 1,25 
„ 32,50 
„ 3,90 
„ 0,30 
„ 0,20 
„ 15,50 
„ 12,— 
„ 0,30 
„ 0,35 
„ 1 , -
„ 5,50 
„ 2,75 
„ 2,25 

11-12 

Malakka " 

Java ° 5-12 

Indonesia 
58-62 
63-68 
69-73 
74-78 
79 
Moederdag 
P 1-3 
P 1-3 a 
P 1-3 b 
P 4-12 

13-14 
ƒ 

Curajaf' 
104-120 „ 72,50 
158-63 „ 1,— 
168-77 „ 3,25 
178 „ 2,25 
200-05 „ 3,75 
231-35 „ 3,— 
236-40 „ 2,75 
241 „ 0,90 
242 „0,60 
Lp 1-3 „ 4 5 , -
Lp 18-25 „ 75,— 
Lp 45-52 „ 9,50 
Lp 88 „ 55,— 

545-50 „ 1,45 Malakka» 11-12 Lp 69-82 „ 6,50 
587-90 „ 1,65 f 7,50 Lp 17° „ 7,— 
Met ° is gestempeld. Lev. rembours of giro. Bij ƒ 10,— een leuk zegel 
cadeau, tevens franco. Al onze vorige advertenties blijven geldig. Levering 
vrijblijvend uit voorraad. Vraagt onze nieuwe prijslijsten ook inkoophjst 
van bundelwaar. 

Postzegelhandel Madjoe 

7,50 
2,— 

1,10 
1,50 
0,80 
1,50 
0,20 
0,25 
0,20 
4,— 
7,50 
1,50 

Hoogstraat 182 a 
A A. M de GRAAFF 

— Schiedam — Telefoon 68407 Giro 428605 

Angola Nrs . 

Argentinië 106/9 
128/30 
190 
225 
293 
384 

1 400/7 

AANBIEDING OVERZEE 
X 299/308 j 
X 328/351 , 

, 
j 

^ 
j 

1 Bolivia VI. X 19/28 
Brazilië 274 
Egypte X 136/39 

X 131/33 
141/43 

X 199/201 
X 202 

1 X Expres 

, 
j 

j 

j 

j 

1/2 
1 Mozambique Comp, x 171/74 . 

1 riNE OE BUHR 
1 T 2 
1 -Q fiwmi; 1 c IjiiiHt 

1 "̂  ^ !• 
1 O p , : 
1 ^ l i l 

ill ï »13 

1 0 fr 
1 Q. vj 

A M S T E R D A M 

X VI. 5/9 , 

■■ 6,— 
55,— 

2,75 
12,— 
2,25 
1,25 
2,25 
1,— 
8,25 
5,— 
2,25 
2,50 
1,50 
1,50 
1,50 
4,— 
3,75 
5,— 
4,— 

N. Zeeland x 186/87 
X 236 
X 240 
X VI. 4 

Parai;uay x VI. 7/9 , 
X .36/38 
X 39/43 ^ , 

Portug. Koloniën. Heilig jaar 
16 stuks postfris , 

Salvador x VI. 1/5 
Uruguay 435/36 

VI. 67 
70 
71 
72 
78 
86 

Dienst X 61 , 
X 72 

West Samoa x 136/39 
Zuid Afrika x 92/103 

X 55a/61 
,|ipex blokken , 

f 1 5 , 
. 1.50 
, 1,75 
, 2,50 
. 1 /5 
, 0,75 
, 1,65 j 

, 10,— 
, 4,50 
. 5,— 
, 4,50 
. 3 ,— 
, 1,50 1 
, 1,75 1 
■ 10,— 
. !•— 
. 2,— 
. 2,25 
, 5,50 
, 10,— 
, 7,50 
, 5,— 

PostzegelhandelTINEDEBUHR 1 
N.Z. Voorburgwal 347 — AMSTERDAM | 
Telefoon 33324 — Giro 566731 1 

W.H. POSTZEGELHANDEL 
Tel. 6288  Kapelstr. 15 

 BUSSUM 
Giro 451627 

ZICHTZEJVDMNGEIV 
Wij hebben voor het nieuwe seizoen weer vele 
nieuwe boekjes gereed (billijke prijzen). 

Ned. O.G.  Jap. Bezett. Ned. liidié  België  Frankrijk  Duitsland 
Luxemburg  Engeland enz.  Zwitserland  Liechtenstein  Scandinavië 
Oostzee staien  Rusland  Griekenland  Italië  U.S.A.  Belg. Congo 
Fr. en Eng. Koloniën  Brazilië enz. 

NOORD en ZUIDAMERIKA 

Onze e.V. veiling vindt plaats op 
20 en 27 Februari a.s. 
Wij mochten voor deze veiling een 
zeer belangrijke collectie 
Noord en ZuidAmerika ontvangen 
Voor verzamelaars van deze gebieden een 
buitengewone gelegenheid om hun 
collectie aan te vullen. 
Verder hebben wij, als gewoonlijk, 
een prachtige afdeling restanten 
en collecties. 

Onze veilingcatalogus is gratis 
op aanvraag verkrijgbaar 

Inzendingen voor onze Maartveiling zien 
wij gaarne vóór 12 Maart a.s. tegemoet. 

Hoogachtend. 

POSTZEGELHANDEL R. POSTEMA 
HERENGRACHT 227  AMSTERDAM  TELEF. 49749 

<DRUH BOOM RUYGROK NV • HAARLEM^ 


