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HOOFDZAKEN DER POSTGESCHIEDEMS 
door A. J. M. Annegarn. 

1. De volkeren in de Oriënt. 
Het feit dat alle voliieren in het begin van hun bestaan 

hun volle energie moesten richten op de afweer van buiten
landse vijanden, is door de wereldgeschiedenis herhaalde
lijk bewezen. 

Hun aandacht concentreerde zich voornamelijlï op de 
militaire organisatie en bij dergelijke — steeds min of 
meer in gevaar verkerende — staten namen alle instellin
gen, waaronder de vreedzaamste, éérst een uitgesproken mi
litair karakter aan. 

Deze eigenaardigheid wordt nog eens bewezen in de eer
ste periode van door de staat beheerde posterijen. Terwijl 
in de oudheid dit communicatiemiddel voornamelijk door en 
ten behoeve van militaire belangen ontstond, tracht het 
post verkeer van onze tijden mede te werken aan de tot
standkoming en handhaving van de vrede. 

Toen de staatsinstellingen "in omvang toenamen, werd de 
taak van het beheer der staatsposterijen verschoven van het 
militaire bestuur naar de burgerlijke overheden. 

Geschiedkundig kan de eerste georganiseerde postdienst 
eerst bewezen worden omstreeks 600 jaar vóór onze jaar
telling, dus ± 2% duizend jaar geleden. Koning Astyages, 
die leefde van 593 tot 550 jaar voor Christus, had reeds een 
korps estafettelopers tot zijn beschikking. Als het nodig was 
een boodschap te sturen naar de 127 landen van Indië tot 
aan de Moren, dan gebruikte deze Koning daarvoor zijn 
boden op renpaarden en muildieren. In 550 voor Christus 
nam Perzië de leidende rol in de Oriënt over en Koning 
Cyrus beschikte over een korps renbodes, waarvoor wij 
thans nog grote bewondering mogen hebben. 

Aan alle Perzische straten bevonden zich stations voor 
verwisseling van paarden en voor nachtverblijf van de bo
des. Elk traject werd nauwkeurig vastgesteld en op de meest 
doelmatige wijze bereden. Aan elke halteplaats werden de 
bericliten aan een volgende bode doorgegeven die zijn tra
ject ook weer in de kortst mogelijk tijd afgaloppeerde. De 
gemiddelde snelheid bedroeg circa 17 km per uur en dit 
bewijst wel de prestaties waartoe deze bodes in staat wa
ren. 

Het desbetreffende posttijdperk wordt genoemd het An-
gareion en de brievenbestellers in dien tijd heetten Angaren. 

2. De CURSUS PUBLICUS der Romeinen. 
Evenals bij de Perzen waren het ook de Romeinse oor

logsondernemingen die de stoot gaven tot de organisatie 

van een berichtendienst. Het eerste doel was het overbren
gen van militaire gegevens en bevelen, maar men ging er 
spoedig toe over deze dienst ook voor burgerlijk gebruik 
aan te wenden en bereden koeriers en lopers werden aan
gesteld. Deze postdienst werd aanmerkelijk verbeterd door 
Cesar (50 jaar voor Chr.) en toen keizer Augustus in het jaar 
27 voor Chr. de troon besteeg, beschikte het oude Rome 
over een voortreffelijke postverkeers-instelling. Een gebrek 
was, dat deze postdienst slechts op de belangrijke heirbanen 
kwam en de overige niet bezocht, maar in het jaar 211 na 
Christus waren alle Romeinse gebiedsdelen en alle heir
banen aangesloten aan de Cursus Publicus. Van de gewel
dige betekenis van deze postdienst kan men zich het best 
een beeld vormen, wanneer men bedenkt dat het toen
malige Romeinse stratennet een totale lengte had van 
120.000 km. Door alle tijden heen bleef echter ook nog het 
militaire karakter behouden en verrichtte de organisatie 
belangrijke diensten voor het leger tijdens de veldtochten. 
Voedsel en oorlogstuig, manschappen en buit werden per 
Cursus Publicus aan- en afgevoerd en het vervoer van een 
legioen van 5000 of 10.000 man tegelijk was geen zeldzaam
heid. Het personeel bestond bijna enkel uit soldaten welke 
zich tijdens oorlogen hadden onderscheiden. 

Langs de heirbanen bevonden zich post-stations voor ver
wisseling en verfrissing van paarden en personeel en na 6 
of 8 stations bereikte men een Mansio of hoofdstation, welke 
stations spoedig uitgroeiden tot flinke dorpen. De Romein
se regerings-stadhouder resideerde altijd in een plaats met 
de rang van Mansio en had daar een paleis ofwel Curio. 
Uit zulk een Curio ontstond de stad Chur in het Zwitserse 
kanton Graubünden. Chur was destijds een heel belangrijk 
verkeersknooppunt. Vier verbindingswegen naar Rome 
kwamen van de bergen hier samen, een belangrijke heir
baan voerde in het Rijndal met een af takking naar Zürich, 
toen de voornaamste opslagplaats van de handel tussen 
Italië, Duitsland en Gallicië. Heirbanen leidden naar alle 
windstreken; over de bergen, langs het dal van de Rijn en 
de Rhone, naar het Oosten, het Zuiden, het Noorden en het 
Westen. Voor de persoonlijke correspondentie werden ge
bruikt slaven, postduiven en zelfs zwaluwen. 

3. De post in de jaren 500 tot 1500. 
Toen het Romeinse rijk in 476 ten onder ging, verdeel

den de triomferende Germanenstammen de buit, maar wis
ten niet de waarde te schatten van de hen in handen ge-
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vallen voordelen. Theodoor de Grote, Koning van de Oost
goten, besefte echter wél het belang van een goed func
tionerende postdienst en organiseerde deze in zijn rijk vol
gens Romeins voorbeeld. Zijn postdienst was niet alleen 
voor de regering en haar ambtenaren, maar tevens voor het 
gehele volk. 

Karel de Grote (van 768 tot 810) had onder zijn scepter 
een rijk verenigd dat het vergane rijk der Romeinse keizers 
aan uitgestrektheid nabij kwam, en ook hij zag de noodzaak 
in van een betrouwbare postdienst. In 807 liet hij drie ge
weldige postroutes instellen die zich in Auxerre verenigden. 
Deze schepping voldeed niet bijzonder goed en er waren 
vele misstanden. Zijn zoon Lodewijk de Vrome breidde zo
wel het systeem alsook de wantoestanden uit. Volgens Ro
meins voorbeeld waren de plaatsen, waar een station ge
vestigd was, verplicht tot het onderhoud van het postge-
bouw en belast met de zorg voor de paarden en het perso
neel. Op den duur werd deze last te zwaar en kon niet meer 
aan de eisen worden voldaan. 

Van de economische en culturele depressie der eerste mid
deleeuwen herstelde Europa zich slechts langzaam als van 
een zware ziekte. De draden van de hernieuwde en ver
nieuwde post-organisaties knoopten zich vast aan twee uit
gangspunten en wel de kloosters, waarover nog een scha
duw lag van de vergane cultuurwereld en de steden, die 
voorbestemd waren nieuwe handelscentra te worden. 

De kloosters hadden al vaak onderlinge verbinding met 
elkaar door middel van een koeriersdienst, waarvan lang
zamerhand iedereen tegen een kleine vergoeding gebruik 
kon maken. Rijke kloosters gingen nog veel verder en lieten 
op eigen kosten nieuwe verkeerswegen aanleggen, de zgn. 
kloosterstraten. Dit was temeer belangrijk omdat sinds de 
Romeinse tijden geen sprake meer was geweest van aanleg 
of onderhoud van wegen en de eens zo trotse heirbanen 
waren geheel vervallen. Menigmaal was slechts het kiezel 
langs de oevers der beken het enige begaanbare vaste pad. 

In de steden waren het de Universiteiten die het eerst 
behoefte gevoelden aan een uitgebreid bode-corps. De stu
denten, die uit alle landen hier bijeen waren, brachten bij 
wijze van spreken alle gunstige voorwaarden voor het ont
staan van een postdienst met zich mede. Allen konden lezen 
en schrijven, hetgeen toen niet zo vanzelfsprekend was en 
ze moesten toch min of meer contact onderhouden met hun 
vaderland. Vooral in Parijs bracht deze universiteits-post 
het tot grote bloei en succes. Lodewijk de Heilige had aldaar 
reeds een soortgelijke organisatie geschapen in 1221 en deze 
nam met de groeiende betekenis van de Sorbonne een steeds 
grotere vorm aan. 

De studenten verenigden zich uitsluitend naar herkomst 
en nationaliteit en aan de Parij se Universiteit was een 
Italiaans Postbureau, een Gasconisch- en een Bourgondisch 
postkantoor, enz. 

Van een veel localer belang waren de door de stadsbestu
ren in de 13e eeuw ingestelde stadsposten. In de eerste 
plaats werkten deze boden voor het stadsbestuur, maar 
mochten zij na een verkregen vergunning ook voor parti
culieren bodediensten verrichten, om zich daarmede een bij
verdienste te verschaffen. 

Het was vooral in Zuidwest-Duitsland, dat het gewone 
volk gebruik maakte van de zgn. slagersposten, vooral wan
neer het om grotere zendingen ging. Daar de slagers toen 
reeds regelmatig de weekmarkten in de steden bezochten, 
ontstond daaruit een min of meer betrouwbare bodedienst, 
die langzamerhand méér in betekenis toenam toen de over
heid met de slagers contracten afsloot. Op dezelfde manier 
als met de slagers ontstonden ook de handelsposten, maar 
deze waren van een véél grotere betekenis. De ambachts
lieden en handelaren welke deze uienst onderhielden, be
streken een veel uitgestrekter terrein dan de slagers. De 
koopman in die tijden verzorgde persoonlijk het vervoer 
van zijn waren over en weer, van beurs tot beurs en van 
stad tot stad, terwijl hij dan tevens nog voeling hield met 
zijn vaderland. 

Onder al het georganiseerde verkeer van de middel
eeuwen was het wel in het bijzonder de Handelspost die de 
kiem in zich droeg, waaruit later het modernere postver
keer zou worden geboren. 

De kooplieden waren verstandig genoeg om iedereen te
gen behoorlijke vergoeding van hun bodediensten gebruik 

te laten maken en hun vervoersorganisatie leverde grote 
winsten op. 

Zo waren dan aan het einde der middeleeuwen tal van 
soorten postverkeer ontstaan, maar het land dat er zich toen 
op kon beroemen aan de spits te staan was Italië. Hier wa
ren het de door de vorsten in het leven geroepen Dynastie-
posten die, oorspronkelijk bestemd voor de heersende klasse, 
steeds meer voor het volk beschikbaar werden. De post
dienst van de Visconti te Milaan was bekend om haar 
krachtige taal tegen hun boden. Belangrijke stukken wer
den hen altijd met de bedreiging van „doodstraf bij ver
lies" verstrekt. Op zulk een stuk stond dan de aantekening 
„Sub pena furcarum". Bij deze Viscontische Posten was een 
geslacht, dat later in het Europese verkeerswezen een be
langrijke rol zou vervullen. Het waren de Tasso's ofwel 
Taxis uit de bekende plaats Bergamo. Het was te danken 
aan de werkzaamheid van de Taxis dat de Milanese Pos
terijen reeds in 1450 een hoge graad van volmaaktheid had
den bereikt en een groot aantal geüniformeerd personeel 
bezat. 

4. De postdienst in nieuwere tyden. 
Toen omstreeks het midden van de vijftiende eeuw de 

Europese volkeren zich aaneensloten tot naties met natio
nale doeleinden, kregen de heersers meer macht, ook daar 
waar ze voorheen machteloos waren geweest. En ook de 
posterijen beleefden een renaissance. Onder invloed van 
klassieke literatuur, welke verhaalde van de reusachtige 
verkeers-diensten welke waren verdwenen, begonnen 
Frankrijk, Spanje en Duitsland een postdienst op te bou
wen. Deze diensten groeiden dermate in betekenis, dat men 
reeds aan het einde van de zestiende eeuw tot de overtui
ging kwam, dat slechts de staat het recht mocht hebben 
postdiensten te exploiteren. De door de Franse Revolutie 
veroorzaakte veranderingen hadden op de postdienst in het 
Franse gebied een vernietigende invloed. Aan het einde van 
de Revolutie was er nog slechts een caricatuur van het eens 
zo perfecte post-bedrijf in het Franse Rijk. 

Pruisen bracht in 1821 voor het eerste expresbestellingen, 
een nieuwtje dat spoedig navolging vond. De eilwagens kon
den op verbeterde verkeerswegen een snelheid bereiken van 
15 km en men meende nu eens het onmogelijke te hebben 
gepresteerd. Maar men stond pas aan het begin, al ging het 
steeds sneller vooruit. Het jaar 1830 bracht de eerste ijzeren 
spoorweg Liverpool-Manchester. In 1833: The Royal Wil
liam begint als eerste oceaanstomer de zeeën te bevaren en 
in 1837 verscheen Morse met het eerste practisch-bruikbare 
telegraaf-apparaat met uurwerk. 

Met het meer en meer in dienst nemen van spoorwegen, 
verloren de posterijen een groot deel van haar vervoer aan 
mensen, goederen en brieven. Van de andere kant kon ook 
zij nu van het voordelige en snelle spoorverkeer gebruik 
maken. In Engeland en België reden reeds in 1837 de eersie 
Spoorweg-Postwagens en men was daar dus wel zeer actief 
geweest. 

Sir Rowland Hill, de beroemde Engelsman, bracht met 
zijn werkje: „Post Office Reform, iets importance and prac
ticability" met één slag een enorme verbetering in de ge
hele organisatie. De grondregels van deze gedenkwaardige 
brochure waren nl.: 1. dat niet de afstand het porto aan 
moet geven, maar dat men voor een enkelvoudige brief in 
het gehele rijk slechts één penny porto betaalt; 2. Het porto 
moet bij vooruitbetaling worden voldaan door middel van 
het opplakken van een zegel op het te verzenden poststuk. 
En met de aanneming van Hills voorstellen was de eerste 
postzegel geboren en stond Engeland aan de spits op post-
gebied. De jaren 1840 tot 1860 brengen de wereld een stroom 
van eerste zegels als bewijs dat Hills voorstel de ideale op
lossing was geweest voor tal van moeilijkheden. Deze eerste 
zegels behoren thans tot de pronkstukken van elke verza
meling en tonen dikwijls een kunstzinnige uitvoering en 
schoonheid, welke heden nog als voorbeeld kan dienen 
voor tal van uitgiften. 

5. De Wereldpostvereniging. 
De schoonste triomf welke de moderne post ons toont en 

welke het bewijs is van haar vredelievende taak de volke
ren onderling te verbinden, is zeker de Wereldpostvereni-
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ging. Het eerste begin hiervan was de Duits-Oostenrijkse 
postvereniging. Gedurende de daaraan voorafgaande be
sprekingen werd er door enige gedelegeerden de nadruk op 
gelegd, dat men moest trachten te komen tot een postver
eniging van alle Europese landen. In Parijs verschenen op 
11 Mei 1863 22 afgevaardigden van 15 staten om te trachten 
een reorganisatie van de internationale postverbindingen te 
bereiken. Al konden geen vérstrekkende besluiten genomen 
worden, men bracht het toch tot het vaststellen van alge
mene normen voor portokosten, gewicht, verantwoordelijk
heid en muntwezen. Uit de oorlogen van 1864, 1866 en 1870 
kwam een verenigd en één geworden Duits rijk naar voren 
en deze staat van wapengeweld zou nu de wereld eens een 
vredesgeschenk aanbieden In 1873 verzond de Zwitserse 
Bondsraad, in opdracht van Duitsland, uitnodigingen ann 
de verschillende staten om gevolmachtigden naar Bern te 
zenden, ten einde aanwezig te zijn op het op 1 September 
te beginnen congres. Op verzoek van Rusland en Frankrijk 
werd de bijeenkomst echter een jaar uitgesteld. Toen op 
15 September 1874 Bondsraad Borèl het congres opende, 
voelden alle aanwezigen dat nü het ogenblik voor grote 
daden was aangebroken. De Duitser Heinrich von Stephan 
zei in zijn rede: „Men mag wel zeggen dat een dergelijke 
eensgezindheid van regeringen van de meeste volkeren der 
aarde een feit is, dat tot nu toe nimmer zijn gelijke heeft 
gehad". Maar natuurlijk ging niet alles van een leien dakje. 
Al waren de voordelen groot, het was ook niet te verhelen, 
dat menig Staatsbudget een flinke aderlating zou ondergaan 

en vooral Frankrijk en België hadden een grote derving aan 
inkomsten. Daartegenover stond, dat het aanvankelijk afge
wezen eenheidsporto toch werd overeengekomen. 

En zo werd dan op 9 October 1874 het verdrag onderte
kend, waardoor de ondertekenende landen werden samen
gevoegd tot een postaal geheel met vastgestelde gewichts-
en portotarieven, met vaste bepalingen over vervoer, fran
kering, aantekenplicht en verantwoordelijkheid. 

In 1949 vierde de gehele wereld het 75-jarig bestaan van 
de Wereld-Postvereniging, de „Union Postale Universelle". 
Deze Unie tracht nu al driekwart eeuw landen en volken 
nader tot elkander te brengen. 

Als bewijs van haar humaniteit en de opvatting van haar 
taak moge dienen, dat op een congres te Rome -werd be
paald, dat zendingen van en aan krijgsgevangenen over de 
gehele wereld vrijdom van porto zouden genieten. 

Het postwezen dat in de schemerende verten van haar 
oerbestaan uit oorlogsnoodzaken geboren werd, datzelfde 
postwezen is nu de draagster van de vredesidee, door haar 
werkzaamheden voor de verbroedering der' volkeren-ge
meenschap en door haar samenwerking met de neven-orga
nisaties van alle landen ter wereld. 

En mocht werkelijk ooit nog eens het IDEAAL van de 
grote en algemene Wereldvrede verwezenlijkt worden, dan 
is het zeker het postwezen, dat zeer belangrijk heeft bijge
dragen tot die ideale toestand. 

(Lezing in 1950 gehouden in de strijd om de 
Bonds-wisselbeker). 

ENIGE OPMERKELIJKE FOUTDRUKKEN IN 
DE OPDRUK „INDONESIA" BIJ DE ZEGELS DER HULPUITGIFTE 1948/'49 

door Jhr Mr L. H. L. de Stuers. 

Ofschoon de inhoud van het navolgende aan menig spe
ciaalverzamelaar wellicht reeds bekend is, heeft ons wat 
nauwkeuriger bestudering van de opdruk dezer zegels aan 
de hand van vrij uitgebreid materiaal — speciaal van de 
15, 20 en 25 cent — gebracht tot enkele conclusies die wij 
gaarne onder de aandacht zouden willen brengen van hen, 
die daarin belang stellen. Wellicht kan dit voor anderen een 
aansporing zijn ook hun bevindingen, resp. aanvullende op
merkingen bekend te maken. 

Wij stellen voorop, dat wij hierbij niet zijn uitgegaan van 
min of meer toevallige opdruk - a f w ij k i n g e n , maar van 
regelmatig wederkerende opdruk - f o u t e n , waarbij dus o.i. 
definitief gesproken kan worden van een defectueuse 
zetting. 

Deze foutdrukken komen niet voor bij de zogenaamde van 
Dorp-opdrukken, waarbij — althans voor zover kon worden 
nagegaan — geen specifieke, d.w.z. definitief vast te stellen 
foutdrukken voorkomen, doch uitsluitend bij de Kolff-
opdrukken. 

F»*"»'ww^**'W^WWnPWW»wfiWl Foutdruk 1 
De voornaamste en gemak
kelijk te onderkennen fout
druk is tot op ongeveer de 
helft afgeknotte letters IN 
van de opdruk „INDONE
SIA" (fig. 1), welke wij bij 
de 15 cent, oranje, méér en 
bij de 20 cent, groen, (toe
vallig?) slechts zelden te
genkwamen. 

Foutdruk 2. 
De beste definitie van deze foutdruk lijkt ons de „afge

platte" kop van de letter S van „INDONESIA", waarbij ook 
de bovenste balk van de letter E, dun uitlopend naar de 
letter S — hoe^vel in veel mindere mate — toch betrokken 
werd (fig. 2). Deze foutdruk vonden wij uitsluitend bij de 
15 cent, otanje. 

Foutdruk 3. 
Deze foutdruk heeft veel weg van de foutdruk 1, met dien 

verstande, dat het hier gaat om de laatste twee letters, nl. 
de IA van de opdruk „INDONESIA" (fig. 3, 4 en 4a). De op
stelling 3 (los, ongestempeld exemplaar), 4 en 4a geven wij 
met opzet, omdat daaruit duidelijk blijkt dal hier sprake is 
van een volkomen losstaande, maar toch regelmatig voor-

i l 
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komende opdruk. Deze foutdruk vonden wij bij de 15 cent, 
oranje en bij de 25 cent, blauw (fig. 5). 

^ NEDERLAND ir 
Redacteur: J. Eijgenraam, Nieuwe Haven 123 a, Schiedam. 
NATIONAAL LUCHTVAARTFONDS. 

In het Rotterdamsch Nieuwsblad van 9 Februari jl. trof
fen wij de mededeling aan, dat binnenkort een tweetal post
zegels zullen worden uitgegeven ten bate van bovengenoemd 
fonds. Deze zegels worden ontworpen door prof. Röling van 
de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam. 
De zegels, in de waarden van 2 + 2 cent en 10 + 4 cent zul
len een symbool zijn van jeugd en luchtvaart. 

ZOMERZEGELS 1954. 
Hetzelfde bericht als bovenvermeld bevatte ook de mede

deling dat de a.s. Zomerzegels o.a. portretten zullen laten 
zien van de dichter Martin Nijhoff, de componist Willem 
Pijper en de architect H. P. Berlage. Wie op de beide overige 
zegels worden afgebeeld was het genoemde blad nog niet 
bekend. 

Naar aanleiding van bovenstaande werd ons van de zijde 
der P.T.T. desgevraagd medegedeeld, dat het bezwaar ont
moet thans reeds bijzonderheden omtrent bovenbedoelde 
zegels bekend te maken. De voorbereidingen voor de beide 
bedoelde uitgiften verkeren nl. nog in een zodanig stadium, 
dat allerlei wijzigingen mogelijk zijn. Bovenstaande mede
delingen worden dan ook voorbarig genoemd en werden 
met van de zijde der P.T.T. verstrekt. 
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICEZEGELS. 

Aangezien ons van verschillende zijden het gerucht he
rijkte dat binnenkort de in koers zijnde zegels in gebruik 
bij het Internationale Hof van Justitie ongebruikt verkrijg
baar zullen worden gesteld, kunnen wij dit gerucht met 
klem tegenspreken, daar ons van de zijde der P.T.T. werd 
bericht, dat zulk een verkrijgbaarstelling niet in het voor
nemen ligt. 
AFWIJKINGEN e.d. 

Cijfertype van Krimpen. De heer J. J. de Goede te Am
sterdam toonde ons de volgende druktoevalligheden dezer 
zegels, nl.: 2 cent met haakje aan rechterzijde van de 2; 

paartje 2% cent met oranje kleurstreep beneden Nederland. 
Herdenkingszegels 100 jaar Ned. postzegel. Dezelfde heer 

vertoonde ons een postzegel van 20 cent dezer serie waarbij 
de linkerbovenkaderlijn vrijwel ontbreekt. 

Kinderzegels 1953. De heer A. J. ter Heide te Sappemeer 
toonde ons een gebruikt paartje van de 7 + 5 cent dezer 
serie met druktoevalligheid blauw kringetje in het raster
werk beneden de hals van het kinderkopje. 

Met opzet noemden wij eerst de foutdrukken 1 en 2, om
dat naar ons gebleken is, deze beide foutdrukken (althans 
bij de 15 cent, oranje) onverbrekelijk verbonden zijn, daar 
in strips (fig. 6 en 6a) het linkerzegel steeds de foutdruk 2 
vertoont en het rechterzegel foutdruk 1. 

Voorts nog een aantekening die aan 
meer ingewijden geen nieuws zal brengen, 

■üPNWmppi maar toch aan de hand van fig. 7 een dui
' M H H H É M B I '̂ ^̂ Ül̂  beeld geeft van de wijze waarop 
> ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ H getracht werd een foutdruk te herstellen. 
; ̂ g ' ^ ^ H H ^ y refereren hierbij aan no. "351 bf van 
' ^ K ^  9 H H ^^ Speciaal Catalogus 1954. Deze foutdruk 
' f ^ ' " ^ ^ ^ ^ ï viel blijkbaar zó op, vermoedelijk door de 
^j:. ' ^ 1 oranjekleur van de 15 cent, dat de firma 

' ** ' ' °^ ï^^f f l l K°'^^ ^ ^° daarin aanleiding vond een 
^' ^ ' A ^ ^ ^ H l poging aan te wenden dit te verhelpen. De 

■|Ét | i i i i i |ÉÉl ontbrekende letter I werd dientengevolge 
^ ^ ^ D M ^ ^ ^ I op een overigens vrij povere wijze „bijge
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ werkt (bijgegraveerd?). 
Vraagt men ons tenslotte waar, d.w.z. op welke plaats of 

plaatsen in het vel bovengenoemde opdrukfouten voorko
men, dan moeten wij daarop het antwoord schuldig blijven. 
V/ij beschikken niet over een zodanig materiaal, dat wij op 
dit punt uitsluitsel kunnen geven. Mochten er onder onze 
lezers zijn die daarop een antwoord weten, dan houden wij 
ons daarvoor aanbevolen. 

Koningin Juliana (enface). De heer A. M. de Korte te 
Gouda toonde ons de volgende druktoevalligheden bij zegels 
dezer serie, nl.: 

paartje 10 cent (type Hartz) waarvan 1 exemplaar met 
k'eurvlek ( 7 X 3 mm), welke een groot gedeelte van kin en 
hals bedekt; 

idem, 35 cent, met diverse witte vlekjes in C en in Neder
land. 

Koningin Juliana (enpro f il). De heer J. de Wolf te Alk
maar toonde ons een bovenrand van 20 stuks van het nieuwe 
frankeerzegel van 45 cent met interessante papierfouten in 
de vorm van witte krassen op vrijwel alle 20 zegels, ont
staan door verschuiving van de papierrol. 

De heer A. van der Merwe te Breda toonde ons een zelfde 
zegel dat op het achterhoofd van de koningin bij de kruin 
een + 3 mm lang streepje vertoont in dezelfde kleur als de 
achtergrond. 

Voorts toonde deze heer ons twee strips van het zegel van 
10 cent der zelfde uitgifte welke, een duidelijk verschil in 
kleur bezitten, hetgeen vermoedelijk wel het gevolg is van 
de meerdere of mindere dikte der kleurinkt. 

ZEGELRUIL MET ZUIDAFRIKA. 
De heer H. Zwijnenburg te Rotterdam ontving van Dr F. 

G. M. Nilant te Pretoria het volgende schrijven: 
Waarschuwing aan verzamelaars met ruiladressen 
in de Unie van ZuidAfrika. 

„Met het toenemend aantal F.D.C.'s, dat de laatste jaren 
in Nederland verschijnt, wil ik gaarne de aandacht van 
Nederlandse verzamelaars, die ruiladressen in ZuidAfrika 
hebben, op het volgende vestigen. 

Volgens de regulaties van de postadministiatie in de Unie 
moet elk aangetekend couvert op de voor zowel als achter
kant van een blauw kruis voorzien zijn, waarvan de benen 
horizontaal en verticaal van de middens der vier kanten van 
het couvert lopen. Indien couverten uit het buitenland niet 
van zulke strepen voorzien zijn, brengt de postadministratie 
zelf deze strepen met blauw potlood aan, alvorens die brie
ven algeleverd worden. 

Hoewel al het mogelijke wordt gedaan om de Philatelisten 
ter wille te zijn, komt het zeer dikwijls voor dat deze stre
pen in alle haast aangebracht worden, waarbij de postzegels 
op het couvert het moeten ontgelden. 

Om teleurstelling te voorkomen wil ik graag aan de hand 
doen, dat verzamelaars in Nederland zelf deze blauwe stre
pen op aangetekende couverten aanbrengen, alvorens deze 
naar de Unie te verzenden. Couverten die van strepen voor
zien zijn worden zonder beschadiging afgeleverd en men 
kan de zegels zodanig op het couvert aanbrengen dat ze de 
blauwe strepen niet raken. Veel onnodige kosten en teleur
stelling kan hierdoor voorkomen worden". 
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NIEUW GUINEA, SURINAME, NED. ANTILLEN, 
REP. INDONESIA. 

Redacteur: A. J. Uylen, Herrn. Heijermanslaan 6, Eindhoven. 

STEMPELS 

NIEUW GUINEA 
Nieuwe zegels. 

tirirfnrfrrrmrrwrwr' 
- Bijgaand geven 
wij de afbeelding 
der reeds in het 
vorige nummer 

aangekondigde 
nieuwe postgegels, 
welke op 15 Ja
nuari jl. werden 
uitgegeven. De 
druk geschiedde 
in koperdiepdruk 

door de fa Enschede en Zn te Haarlem. Het ontwerp is van 
André v. d. Vossen te Overyeen. Papier zonder watermerk, 
kamtanding 12y2 X 12 en etsing-no's 1. 

De kleuren zijn. 
5 c. licht- en donkersepia en groenachtig geel; 

10 c. licht- en donkerblauw en roodbruin; 
15 c. bruinachtiggeel en roodbruin. 

De zegels zijn aan de Nederlandse philatelistenloketten 
verkrijgbaar. 

REPUBLIK INDONESIA 
DE FRANKEERZEGEL VAN DE REF. INDONESIA 
VAN 1 t/m 25. 

In ons vorige nummer werd een artikel onder bovenstaan
de titel, van de hand van de heer J. H. VERSCHUUR ge
publiceerd, terwijl de naam van de schrijver is weggevallen. 
Voor dit verzuim onze excuses. 

OPDRUKKEN „MODEL". 
Het woordje „MODEL" is thans vervangen door „TJON-

TOH", dit betekent „model" of „voorbeeld". Door middel van 
een rubberstempeltje zijn de volgende zegels met dit woord 
bedrukt, o.a. op het kantoor te Djakarta als voorbeeld van 
thans geldige (verkrijgbare) zegels, opgehangen. Maar het 
Hari Ibu-zegel (Moederdag-zegel) is met de schrijfmachine 
van deze opdruk voorzien (was het stempel zoek?). Het zijn: 
Zonder opdruk RIS: 1 sen t/m 10 Rupiah (cijfer en tempel). 
Met opdruk RIS: 1 sen t/m 12% sen, 20 sen t/m 45 sen, 60 sen, 
80 sen en 1 Rupiah. 

Vlaggezegel: 15 sen, groot en klein formaat. 
Cijferzegels (Iriot): 1 sen t/m 25 sen. 
Sukarnozegels: 1, 2, 3, 5, 10 en 25 Rupiah. Voor de aanvul

lingswaarden t'm 50 Rupiah heeft men er gebruikte exem
plaren opgehangen. 

Garuda-, Olympiade-, Pon- en UNO-serie (nos. Sp. Cat. 
26 t/m 33, en 58 t/m 68). 

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

.'Vfstempelingen op de emissie-1852. 
Over dit onderwerp bestaat nog slechts zéér weinig — en 

soms niet geheel feilloze — literatuur. Daarom is het ons 
voornemen aan dit interessante gebied door een goedvoor-
bereide publicatie meer bekendheid te geven. 

Wij mochten reeds van het Ned. Postmuseum en van ver
scheidene verzamelaars belangrijke medewerking in dit op
zicht verkrijgen, terwijl wij ook op veilingen en op de beide 
in 1952 gehouden postzegeltentoonstellingen veel studiema
teriaal konden verwerken in een grote hoeveelheid aante
keningen. 

Aangezien wij evenwel gaarne een zo volledig mogelijk 
overzicht zouden willen samenstellen, doen wij een beroep 
op de lezers ons ervan in kennis te willen stellen, indien hun 
verzameling hetzij meerdere exemplaren van deze zegels 
(ook al hebben zij geen bijzondere aandacht aan afstempe
lingen geschonken), hetzij bijzondere afstempelingen bevat. 
Vooral opgave van zegels op gehele brieven is zeer gewenst. 
Na ontvangst van een bereidverklaring tot het verstrekken 
van inlichtingen zullen wij gaarne opgeven, welke gegevens 
gewenst zijn. Portokosten zullen desgewenst worden vergoed. 

Typenraders tempels. 
Dienstorder H 47bis van 20 Januari jl. vermeldde, dat de 

naam van het poststation Beneden-Haulerwijk is gewijzigd 
in Waskemeer. 
1. 3.1953. Opgeheven: Poststation Drumpt. 
1.12.1953. Hulppostkantoor De Haukes (Wieringen) werd 

poststation. 
1. 1.1954. Postkantoor Maarssen werd bijpostkantoor, ressor

terende onder Utrecht. 
Opgeheven: Postagentschappen Amersfoort-Noor-
dewierweg en 's-Gravenhage-Pasteurstraat. 

1. 2.1954. Gevestigd: Bijkantoor 's-Gravenhage-Veenendaal-
kade en postagentschap Amersfoort-Spaarnestraat. 

9. 2.1954. Gevestigd: Postagentschap Vlaardingen-Spoorwijk. 
1. 3.1954. Gevestigd: Postagentschap Den Helder-Seringen

laan. 

BUITENLAND. 
Luxemburg. 

Bij wijze van uitzondering willen wij melding maken van 
een aardig buitenlands stempel. Blijkens een afbeelding in 
het „Alg. Handelsblad" van 18 FelDruari jl. gebruikte het 
postkantoor Luxemburg reeds 17 Februari tussen 20 en 21 
uur in de stempelmachine een nieuwe stempel-„vlag" met 
Inschrift: „Vive la Princesse", waarbij het vermelding ver
dient, dat het prinsesje op dezelfde dag te omstreeks 19.45 
werd geboren! 

ZUID-MOLUKKEN. 
Reeds enige tijd geleden verscheen op de postzegelmarkt 

een uitgifte van de Zd. Molukken, kleurige plaatjes, waar
van de bron in de Verenigde Staten gezocht moet worden, en 
die evenals vorige uitgiften sterk doen denken aan de Su-
karnoplaatjes, in de Ver. Staten uitgegeven. Hoewel reeds 
weken geleden aan het Bureau Zd. Molukken inlichtingen 
zijn gevraagd is tot op heden geen nader bericht ontvangen. 
Ze worden door de Nederlandse handel reeds aangeboden 
tegen minder dan 25 et. per Rupiah, dus. . . .???? De serie 
omvat: 
driehoekszegels 7 waarden, afbeeldingen van vissen: 

1, 5, 12y2, 15, 20, 22y2 en 35 sen; 
„ 6 „ afbeeldingen van vlinders: 

2, 3, 5, 7%, 10 enl2y2 sen; 
ruitvorm-zegels 5 „ afbeeldingen van vogels: 

25, 50, 75 sen en R 1,— en 1,50; 
t rge waarden 3 „ afbeeldingen van vogels: 

R. 2,—, 2,50 en 5,—. 

LUCHTPOST 
Redacteur: J. C. E. M. Dellenbag, Statenweg 172c, R'dam-C2. 

NEDERLAND 
Nieuw Luchtpostblad van 30 c. 

In verband met de internationale wijziging in de aandui
ding van luchtpostbladen, waardoor op het luchtpostblad het 
woord „Aerogramme" moet voorkomen, verscheen hier een 
nieuw Ipblad met een ingedrukte zegel van 30 cent (blauw
grijs) in de nieuwe tekening. Links boven staat op het Ipblad 
gedrukt: „Aerogramme/Luchtpostblad". Het Ipblad is iets 
groter dan de vorige uitgifte. 

IJsvluchten. 
In verband met de aanhoudende vorst zijn er in Januari 

en Februari een groot aantal postvluchten uitgevoerd, zowel 
per vliegtuig als per helicopter, naar Schiermonnikoog, Vlie-
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land, Ameland en Terschelling. Daar m de meeste gevallen 
de aankomststempels op de stukken ontbreken, is het zeer 
moeilijk uit te maken op welke wijze deze post vervoerd 
werd. 

Wij zagen intussen post met afstempeling Rotterdam 
28/1-17 en AS Schiermonnikoog 29/1-12N; post terug van 
Schiermonnikoog d.d. 1/2-8V (geen AS); post van Ballum 
30/1-11 (geen AS); post van Rotterdam d.d. 8/2 naar Ter
schelling, retour afzender afstempeling 15/2; post van Rot
terdam naar Vlieland d.d. 6/11-14, AS Vlieland 8/11-2N; 
terug van Vlieland 9/2-lOV (geen AS). 

Bovendien verleende de P.T.T. vergunning (met ingang 
van 6 Febr. jl.) post te vervoeren per particulier vliegtuig 
van een luchtbesproeiingsbedrijf te Melissant, zodat er dus 
ook luchtpost bestaat naar Goeree-Overflakkee. Hiervan 
zagen wij post afst. Rotterdam 6/2-14 en stempel Mellissant 
8,2-14 (dit is waarschijnlijk de datum van de terugzending 
vanuit Melissant aan afzender); post uit Melissant afst. 
8/11-14 (geen AS). 

Wanneer wij nadere bijzonderheden hierover ontvangen, 
komen wij hierop nog terug. 

SURINAME 
Van de heer J. Boom uit Weesp ontvingen wij 2 stukken 

van binnenlandse vluchten ter inzage en wel: 
22 Augustus 1953. Eerste vlucht Paramaribo-Moengo per 

vliegtuig „Kappel". Speciale afstempeling in zwarte kleur 
(in cirkelvorm): „Eerste Postvlucht/22 Aug. 1953/Paramaribo-
Moengo". In het midden een afbeelding, die helaas door de 
onduidelijkheid van de afdruk niet te onderscheiden is. AS. 
Moengo 22.VIII-53. 

28 September 1953. Eerste vlucht Paramaribo-Coronie per 
vliegtuig „Kappel". Speciale afstempeling in zwarte kleur 
(in cirkelvorm): „Eerste Postvlucht/28 Sept. 1953/Parama-
ribo-Coronie". In het midden een afbeelding, die eveneens 
door onduidelijkheid van de afdruk niet te onderscheiden is. 
AS. Coronie 28.IX.53. 

De beide stempels lenen zich derhalve helaas niet voor 
reproductie. 

U.S.A. 
Eerste off. non-stop-vlucht New York-Los Angeles. 

Ter aanvulling van het betr. stukje in het Januari-num-
mer (No. 1, blz. 16) geven wij hierbij nog de omschrijving van 
de af Stempelingen van de vlucht New York-Los Angeles: 
Vertrekstempel New York 29 Nov. '53-12 M; op de achter
zijde van de stukken een grote rechthoekige aankomststem
pel: Los Angeles Nov. 29 1953, Calif., en rechts daarvan: 
„Dep. New York 13.10 P.M. EST/Arr. Los Angeles 18.24 P.M. 
PST/Elapsed Time/Hours, 8 Minutes 14". 

Wright-Herdenking. 
In Amerika hadden verschillende herdenkingsvluchten 

plaats, zij het dan met niet-officieel postvervoer en dus ook 
zonder speciale officiële afstempelingen. De deelname van 
de Amerikaanse P.T.T. heeft zich beperkt tot de reeds eer
der verschenen uitgifte van de bekende Ipzegel van 6 C 
„50th Anniversary of Powered Flight". 

Toch zijn de met deze vluchten vervoerde stukken voor 
de luchtpostverzamelaars wel van belang en wij geven hier
onder (hiertoe in staat gesteld door de bekende aerophilate-
list Dr Max Kronstein, New York) een opsomming van wat 
er op dit gebied zoal is geweest: 
1. Op 15 December 1953 steeg een F. 89 „Scorpion" straal

jager van Dayton, Ohio (de geboorteplaats van de 
Wrights) van de „Wright-Patterson Air Force Base" op 
om een krans af te werpen boven het Wright-Monument 
te Kitty Hawk; hierbij werd ook privé post vervoerd 
(3836 stuks) welke te Elisabeth City werd overgeladen in 
een helicopter, die deze stukken vandaar naar Kill Devil 
Hills vervoerde. Daar werden deze stukken afgestempeld 
(op de postzegel) Dec. 15'53-11 AM, terwijl zij bovendien 
nog de dagtekeningstempel van Kitty Hawk van 17 Dec. 
'53 ontvingen, de datum van de jubileumdag. De piloten 
waren Wing Commander Miller en Air Force Lt Murphy. 

2. Met de onder 1 genoemde vlucht werden ook stukken 
vervoerd met een privé-handelaarsstempel waarop een 
foutieve route staat aangegeven, nl. „Kill Devil Hills, NC. 
to Kitty Hawk NC" (dit is slechts een afstand als van 
Den Haag naar Scheveningen), terwijl het moet zijn van 
Dayton naar Kill Devil Hills. Afstempelingen als onder 1. 

3. Met de onder 1 genoemde vlucht werden ook 600 enve
loppen vervoerd met een speciale Comité-stempel, waar
van wij hierbij een afbeelding geven. Poststempels als 
onder 1 vermeld. 
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4. 15 December 1953. Terugvlucht van No. 1; per helicop
ter van Kitty Hawk naar Elisabeth City en vandaar per 
straalvliegtuig naar Dayton, Ohio. Vertrekstempel Kitty 
Hawk Dec. 15 AM 1953 en AS Dayton, Dec. 16 2 pm 1953. 
Met Comitéstempel (600 stuks) gelijkend op de onder 3 
afgebeelde afstempeling, doch thans met helicopter boven 
en straalvliegtuig beneden, beide in oranje-gele kleur, 
daartussen in blauwe letters „50th Anniversary of Flight/ 
Flown in Jet Plane/Elisabeth City, N.C.-Dayton, Ohio/ 
December 15, 1953/Transferred by Helicopter/Kitty Hawk 
to Elisabeth City". 

5. 17 December 1953. Speciale vlucht Capital Airlines Nor
folk VA. — Elisabeth City, N.C. en verder per auto naar 
Kitty Hawk (600 stuks). Vertrekstempel Norfolk VA Dec. 
17 2.30 P.M. 1953 en AS Kitty Hawk 17 Dec. P.M. 1953. 
Speciale Comité-stempel: Groot vierkant met groene om
lijsting en vliegtuig in groene kleur, daaronder in violet-
blauwe letters „50th Anniversary of Flight/Flown by/ 
Capital Airlines/Norfolk VA. to Elisabeth City, N.C./De-
cember 17, 1953/Transferred to/Kitty Hawk, N.C." 

6. 17 December 1953. Speciale vlucht vliegtuig van de „U.S. 
Naval Reserve", vliegbasis Norfolk, piloot Capt. Alvin 
G. Preil. Deze post zou boven het Wright-Monument wor
den afgeworpen, maar in verband met het stormachtige 
weer vreesde de piloot dat dit gevaar zou kunnen op
leveren voor het aanwezige publiek en zo vloog deze post 
weer mee terug naar de Marinebasis. De postzegel is af
gestempeld „Norfolk VA. Dec. 17 4.30 PM 1953 Naval Air 
Station Br." Speciale afstempeling: „50th Anniversary of 
Flight/Kitty Hawk Anniversary Flight/Flown Over Kitty 
Hawk Monument/on exact time of Wright Brothers/Flight 
and returned to/Naval Air Station, Norfolk, VA./Decem-
ber 17, 1953" en daaronder een afbeelding van het 
Wright-Monument. 

7. 15 December 1953. Per helicopter van Elisabeth City (de 
landingsplaats van de straalvliegtuigen) naar Kitty Hawk 
(met handtekening van de piloot T. J. Tate). Dit was een 
helicopter van de „U.S. Coast Guard"; de piloot had te 
Kitty Hawk geen tijd de helicopter te verlaten, kreeg 
daar bovendien nog de 600 onder 4 vermelde stukken 
mee en zo ging alles terug naar Elisabeth City en werd 
de gehele post per straalvliegtuig verder naar Dayton 
vervoerd. Afstempeling op postzegel Dayton Dec. 16, 2 pm 
1953. 

8. 17 December 1953. Helicopterpost Elisabeth City-Kitty 
Hawk. Vertrekstempel Elisabeth City Dec. 17 10 AM 1953 
en AS Kitty Hawk Dec. 17 AM 1953. Met privé-stempel: 
„50th Anniversary of Flight/afbeelding in paarse kleur/ 
Elisabeth City-Kitty Hawk/in/Coast Guard Helicopter/ 
December 17, 1953. Hiervan bestaan slechts 10 stuks. 

http://28.IX.53
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Dan nog 2 stukken, welke niet met een speciale vlucht 
werden vervoerd: 
1. Brief afgestempeld te Kitty Hawk Dec. 17 PM 1953 (jubi-

leumdag) met vignet met afbeelding van Orville en Wil
bur Wright (in bruine kleur) en daaronder in zwarte let
ters: „Orville Wright-Wilbur Wright/afbeelding van hun 
vliegtuig/Fiftieth Anniversary/of Powered Flight/Kitty 
Hawk, N.C. Dec. 17 1903/1953. 

2. Speciale enveloppe, afgestempeld Chicago Dec. 17 10 AM 
1953, uitgegeven door de „Chicago Philatelic Society", op 
de linkerhelft bedrukt met de afbeelding van de vlucht 
van de Vin Fiz Flyer (een speciaal model Wright-vlieg-
tuig) van Cal. Rodgers in 1911 met beschrijving. 

PaSTSTUKKEN 
NEDERLAND. 

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

ADRESWIJZIGINGSKAART. Onverwacht verscheen in 
formaat van de briefkaarten een „formulier tot mededeling 
van adreswijziging", 2 cent, type van Krimpen, blauw. Het 
is een grote verbetering, dat aan de achterzijde meer ruimte 
voor geschreven mededelingen is gekomen. Het exemplaar 
dat ik ontving werd te Zwolle op 27 Februari jl. afge
stempeld. 

ARBEIDSLIJST. In het type van de reeds gemelde 5 
cents Arbeidslijst, Juliana-en-face, verscheen nu eerst (na 
de tariefswijziging) de 6 cent, blauw, aan de kantoren der 
grote steden. In het nieuwe Juliana-type (en profil) ver
scheen de 6 cents Arbeidslijst in bronsgroen. 

POSTBEWIJS. Naar verluidt zal het postbewijs verschij
nen in het cijfertype van Krimpen. Momenteel wordt de 
oudere emissie nog uitverkocht. 

1187 Ostende Dover 
1190 Lamot 
1191 Westerling 
1192 Ets Albert 
1193 Veewej'de 
1221 Eskimo 

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

's-Gravenhage. 
Aden. Dit land gaf 3 poststukken uit met de kop van 

koningin Elisabeth, nl. een briefkaart è 10 c , bruin op ge
kleurd karton, een envelop van 15 c. bruin op gekleurd pa
pier (in 2 verschillende formaten) en een envelop van 30 c. 
blauw, voor aangetekende stukken (eveneens in 2 formaten, 
G. en H). 

België. Hier zijn weer enkele publibels op de fr. 1,20 be
kend, nl.: 

VI. 
VI. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
VI. 

De laatste werd ons opgestuurd door de heer Kaptein uit 
Kessel. 

Duitsland. West-Duitsland vervolgde de reeks geïllus
treerde briefkaarten met een serie in het zelfde type, met 
het nummer 15259 en de datum 11.53. 

Berlijn meldt ons 4 verschillende kaarten, ieder met een 
oplage van 20.000 stuks; het betreft de afbeeldingen van: 
Bottrop, Kassel-Wilhelmshöhe, Recklinghausen en Stutt
gart-Verkehrsflughafen. 

Oostenrijk. Naast de serie geïllustreerde briefkaarten van 
1 sch. voor binnenlands gebruik, is er nu ook een tweede 
serie van de buitenlandse kaarten ä 1,45 Sch. verschenen. 
Zegelbeeld de juffrouw uit Wilten bij Innsbruck (Yv. no. 
802). Er zijn 17 verschillende afbeeldingen, t.w.: 
Bad Gastein, Salzburg (4 verschillende plaatjes) 
Bregenz, Voralberg (4 verschillende afbeeldingen) 
Dornbirn, Voralberg (2 verschillende illustraties) 
ï'eldkirch 
Gallspach, Ober-Österreich 
Kufstein, Tirol (4 verschillende plaatjes) 
Heilmoorbad Neydharting, Ober-Österreich. 

NIEUWE UITGIFTEN 
Diverse postzegels werden ons ter reproductie af

gestaan door de postzegelhandel K. Beunder, School
straat 27 te Krimpen aan de Lek. 

EUROPA 
België. 

Op 17 Februari jl. verscheen met frankeergeldig-
heid tot 30 September 1955 een serie van 3 post
zegels met toeslag. De uitgifte geschiedde op de 
20ste verjaardag van de dood van Koning Albert, 
die in de bergen bij Marche-les-Dames verongelukte. 
De toeslag der zegels k o m t ten bate van het Comité 
tot oprichting van een gedenkteken voor wijlen Ko
ning Albert, dat geplaatst zal worden bij de samen
loop van Sambre en Maas, in de richting van 
de rotsen voornoemd, in het a.s, \ oor jaar. 

Het ontwerp voor deze zegels werd vervaardigd 
naar fotografische opnamen, uitgevoerd door de 
firma Malvaux te Brussel, De vervaardiging ge
schiedde ter drukker i j van de Zegeldienst te Meche-
len in rasterdiepdruk in bladen van 50 zegels. 

Het monument is het werk van de beeldhouwer 
Victor Demanet te Namen. De zegels zijn: 

2 fr + 50 c. b ru in rood , ruiterstandbeeld van 
Alber t I. 

4 fr. + 2 fr b lauw, gezicht op het totale 
monument . 

9 fr + 4,50 fr grijsgrocn, de rotsen bij Marche-les-
Dames en portret van Albert 1 in 
medail lon. 

De serie strafportzegels werd in de loop van het 
vorige jaar nog aangevuld met de waarden 1,60 fr., 
2,40 fr. en 4 fr. 

De zegels van 65 c. en 90 c. van de koerserende 
serie voor gewoon gebruik, en vertonende de heral
dieke leeuw, verschenen met de opdruk ,,20 c" 
alsmede tevens mer de bekende voorafstempeling 
met datum 1.1.1954, doch zonder posthoorn. 

De luchtpostzegels van 50 fr. en 100 fr. met af
beelding 4-motorig vliegtuig D.C. 4 wordt niet 
meer in vellen van 75 zegels maar in vellen van 
25 zegels gedrukt. 

In de serie spoorwegzegels met afbeelding van 
spoorwegstations verschenen op 1 Januari als aan
vulling de volgende zegels: 

5 fr. l i labruin, station Brussel-Congres 
6 fr. lila, ,, „ -Noord 
9 fr. groenblauw, ,, „ -Noord 

10 fr. lichtgroen, „ „ -Midi 
15 fr. steenrood, „ „ -Congres 
40 fr. violet ,, „ -Midi 

Als postpakket-zegels met afbeelding van een 
electrische trein bij station Brussel-Noord versche
nen de 13 fr. bruin, 18 fr. blauw en 21 fr. roselila. 

Te verwachten is nog een serie postzegels met 
toeslag ten bate van het Comité tot oprichting van 
een nationaal monument voor de politieke gevange
nen. De waarden zullen vermoedelijk zijn 2 fr. + 
] fr., 4 fr. + 2 fr. en 9 fr. + 4,50 fr. 

Bulgarije. 
He t 75-jarig bestaan van de Kolarof-bibliotheek 

te Sofia werd herdacht op een postzegel van *t4 st. 
geelbruin, met afbeelding van het gebouw waar
boven een klein opengeslagen beek, waarnaast de 
jaartallen 1878-1953. 

Denemarken 
Op 3ï .^iaart a.s. verschijnt een postzegel van 

3C órtr, ' 'uod, ter gelegenheid van de herdenking van 
hfi feu, dat 200 jaar geleden de Kon. Academie 
voor Schone Kunsten werd gesticht. He t zegel geeft 
een afbeelding van het lulterstandbeeld van Koning 
Frederik V op AmaHenborg, vervaardigd door de 
beeldhouwer J. F. ]. Saly. He t ontwerp voor dit 
zegel is van Holger } . Jensen en de gtavering van 
Bent Jacobscn. De afmetingen van het zegel zijn 
iVa maal de geWfine zegels. Druk in vellen van 50 
zegels. 

Duitsland. 
Bondsrepubliek. 

Op 13 Maart jl verscheen een postzegel van 10 
(pf) groen, ter hcidenking van de doktoren Paul 
Ehrlich en Emil \ o n Behring. He t ontwerp voor 
deze zegel ts van prof. Johannes Boehland te Wies-
baden, plaatdruk van de firma Bagel te Düssel
dorf in vellen van 50 zegels met zegelmaat 27,5 X 
32,8 mm. He t geeft een afbeelding der beide dok
toren . Ehrlich (geb. 14-3-1854) verwierf in 1908 de 
Nobelprils en v. Behring (geb. 15-3-1854) deed zulks 
reeds in 1901, 

Op 25 januari jl. verscheen 
een postzegel ter gelegenheid 
van de in Berlijn gehouden Con
ferentie van de Grote Vier. He t 
zegel van 20 (pf), vermilioen, 
geeft een afbeelding van de 
kolonade in het Kleistpark. 

Democratische Republiek. 
Ook hier werd de Conferentie van de Grote Vier 

te Berlijn op een postzegel herdacht. He t betreft 
hier een zegel van 12 (pf) in langwerpig staand 
formaat , blauw, met de afbeelding van een tafel, 
waar omheen 4 ledige stoelen en waarboven de 
vredesduif zweeft. Op de voorgrond een volksvej*-
zameling met een spandoek waarop staaat: „Wij 
eisen een vredesverdrag met Dui ts land" . 

Finland. 
W ij geven hierbij thans de afbeelding der op 

26 Januari jl. verschenen en door ons ïn het Januar i 
nummer op blz. 32 gemelde postzegels resp. uitge
geven ter herdenking van het feït dat 100 jaar ge
leden Ivar Wilksman werd geboren en die ten bate 
van het Finse Rode Kruis. 
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Frankrijk. 
De reeti« door ons aangekondigde zegels welke 

de zgn. voorafstempeling op koerserende zegels gaan 
vervangen, zijn in Februari jl. verschenen. De zegels 
4 F. groenblauw en 8 F. bruin , vertonen een vrou
wenfiguur met korengarve in de arm; de 12 F, rood 
en 24 F. groen vertonen een kraaiende haan 

Het jaarlijkse zegel voor de „Dag van de Post
zegel", welke dag dit jaar op 20 en 21 Maait a.s. 
zal worden gehouden zal ditmaal het por t re t ver
tonen van Antoine Marie Chamans, graaf van Lava
lette bij de gratie van Napoleon, die hem ook to t 
directeur der posterijen aanstelde. Het zal een zegel 
zijn in de waarde van 12 F, Als gevangene werd hij 
in de zgn. Honderd dagen in de Conciergerïe op
gesloten maar door zijn echtgenote bevrijd. 

Hongarije. 
Op 6 Februari jl. verscheen voor de luchtpost 

een serie van 10 postzegels, iedere zegel met de 
afbeelding van een of ander insect. Het ontwerp 
voor deze zegels is van Füle. De druk geschiedde 
in tweekleurige rasterdiepdruk. De namen der insec
ten staan in het Hongaars op de zegels gemeld. 
Voor zover ons bekend geven wij de Nederlandse 
aanduiding dezer diertjes, nl . : 
30 f. oranje en brun 
40 f. groen en bruin, Julikever 
50 f. donkergrijs en karmijn, boktor 
60 f. lila met bruin en geel, wesp 
80 f. grijs en rood, snuitkever 

1 Ft. okergeel en zwart 
1,20 Ft. donkergroen en zwart , sprinkhaan 
1,50 Ft. sepia en bruin , neushoornkever 
2 Ft. bruinrood en bruin, vliegend hert 
3 Ft. groenblauw en bruin, draaïkever 

Verwacht wordt een serie van 3 postzegels ter 
herdenking van het feit, dat 35 jaar geleden de 
zgn. Radenrepubliek werd uitgeroepen, welke toen 
echter op een mislukking uit l iep. 

Italië. 
Wij geven hierbij thans de afbeelding van de zgn. 

toeristenserie, welke in ons vorige nummer op blz. 
37 werd gemeld. 

Ter herdenking \ an 
het Lateraans verdrag, 
dat 25 jaar geleden tus
sen Italië (Mussolini) en 
het Vaticaan te Rome 
werd gesloten, en waar
bij de onafhankelijkheid 
van de staat Vaticaan
stad door Italië werd 
erkend, verschenen op 
10 Febr. beide met ge
lijke afbeelding van een 

gezicht op het Lateraans paleis, twee postzegels resp.: 
25 L. donkerolijf en donkerbruin 
60 L. blauw en ultramarijn. 

In de serie postzegels voor gewoon gebruik met 
afbeelding van kop met Morenkroon, ontleend aan 
een oude Seracusenmunt verscheen nog op 1 Febr. 
de 13 L rosehla. 

De Strafportserie werd nog aangevuld met een 
zegel in het zelfde type als de koerserende en wel 
op 1 Febr. il. in de waarde 25 L. vermiljoen. 

Voorts staan te wachten 2 postzegels ter herden
king van de invoering van de televisie in dit land. 
Deze zegels zullen waarschijnlijk een afbeelding geven 
van I-en televisieantenne in haar eigenaardige buis
vormige gedaante, alsmede van een televisieontvang
toestel waarvan het scherm etn landkaart van Italië 
ver toont Beide zegels zullen in het bekende ver
ticale formaat der bijzondere Italiaanse zegels zijn 
en in de waarden 25 L. violet en 60 L. emerald
groen. 

De postpakkeizegeltjes zijn thans getand I2V4 X 
\yfi i.p.v. 13'/!, terwijl de druk geschiedt in vellen 
van 60 stuks i .p.v. 100 

Monaco. 
De 8 Fr. , oranjegeel, met por ter t van vorst Rai

nier 111 (Yv 366) verscheen met de bekende voor
afstempeling. 

Het blad Le Timbre weet te vertellen, dat de 
serie kleine zege's voor drukwerken binnenkort zal 
worden vervangen door een serie zegels met afbeel
ding van het wapen van Monaco in verschillende 
tijden. In klein formaat van de Franse wapenzegels 
zullen in liggend formaat verschijnen de 50 en 80 c. 
en in staand foimaat de 70 c. 1, 2 en 3 F. , terwijl 
in groot formaat zegels van dit land de 5 F de 
serie zal afsluiten. 

Oostenrijk. 
Ten bate van de door de 

lawines getroffenen werd op 
16 Februari jl. een post
zegel met toeslag uitgegeven, 
met frankeergeldigheid van
•if 19 Februari jl. Dit zegel 
bestaat uit een herdruk van 
een vroeger uitgegeven zegel 
m licht gewijzigde kleur. 
Het is de 2 S der land

schapserie 1945/47 met afbeelding van het dorp St 
Christoph bij de Arlberg, kleur thans blauwgroen, 
met weglating van de waardeaandurding, welke 
vervangen werd door de sterfiguur. Op dit zege 
werd in zwartbruin een opdruk geplaatst luidende 
,,Lawineopfer/1954/1 S I 20g". De op dit zegel 
afgebeelde streek werd niet door de lawines getrof
fen, maar dit beeld werd gekozen, omdat het 
sneeuwgezicht zich voor het doel goed leende en 
ook de opdruk op dit zegel goed to t haar recht 
kwam Zegelformaat 38,5 X 29,8 mm, beeldgrootte 
34,5 X 25 8 mm, tanding 14V4 X 13Vi, druk in 
vellen van 50 zegels, oplage 3 millioen. 

Op 10 Maart jl verscheen met frankeergeldigheid 
vanaf 13 Maart jl. een serie van 6 postzegels met 
toeslag ten bate van de sociale voorzorg. 

De zegels werden ontworpen door Frans Mynni 
de laagste en twee hoogste waarden werden gegra
veerd door prof W a k e r Horwar ter , de overigen 
door ing. Friedrich Teubel De druk geschiedde in 
plaatdruk in de Oostenrijkse Staatsdrukkerij in 
vellen van 50 «tuks, met zegelmaat 29,8 X 38,5 mm 
(beeldmaat 25,8 X 34,5 mm). Het zijn de zegels: 
30 ■ 10 g. purperviolet , hoogtezonbestralmg 
70 + 15 g. sepiabruin, dokter met mikroscoop 
1 S, • 25 g. staalblauw, moeder met kinderen 
1,45 S + 35 g. «ipectraalgroen, moderne operatiezaal 
1,50 S. + 35 g meekraprood, baby op weegschaal 

2,40 S, + 60 g. bruinkarmi jn . Rode Kruiszuster en 
ambulancewagen 

De afbeeldingen geven wij de volgende maand. 

Polen. 
Op 26 Januari jl. verschenen 2 postzegels gewijd 

aan de ontwikkel ing van de electrische spoorweg. 
Het ontwerp van deze zegels is van Cz. Kasmarczyk, 
terwijl de gravering resp. geschiedde door St. 
Lukaszewski en B. Brandt . De druk geschiedde in 
plaatdruk, met zegelmaat 31,25 X 25,5 mm en met 
tanding 12Vi X I2V2. De zegels zijn: 
60 gr blauw, electr . t re in vanachter gezien 
80 gr bruin, electr . t re in vanvoren gezien. 

De portzegelserie verscheen in de loop van 1953 
in gelijke tekening als haar voorgangster, met af
beelding van de Poolse adelaar, en in roodbruine 
kleur, doch thans in rasterdiepdruk en daarom ook 
met weglating van de vermelding in de beneden
marge . van de naam van ontwerper, graveur en 
drukkerij De t anding bleef ongewijzigd 12 X 12V8. 
De waarden zijn: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 90 gr., 
1 en 2 21. 

l 

teöömPStóMs 
bUy^MI^MUÉMMMMMÉAÉiiH 

i«jar\yofv,> 

Roemen 
H e t feit dat 30 jaar geltden 

in Rusland de staatsman Lenin 
overleed was hier aanleiding dit 
feit te herdenken door de uit
gifte van een aan deze persoon 
gewijde postzegel in de waarde 
55 b . bruin, met afbeelding van 
diens por t re t . 

De 40ste verjaardag van de 
dood van de luchtvaartpionier 

Aurel Vlaicu werd eveneens op de postzegel her
dacht, en wel op een zegel van 50 b. violetblauw, 
met por t re t van deze man. 

Rusland. 
De in ons vorige nummer op blz. 37 gemelde 

serie van 4 postzegels, gewijd aan Leningrad, ver
scheen opnieuw, maar in gewijzigde kleuren nl. 
40 k. lilabruin op rose, standbeeld van Lenin voor 

het Finlandstat ion, 
40 k. zwart op strogeel, admiraliteitsgebouw, 
1 R. violetbruin op blauwachtig, Smolnyinstituut, 
1 R. violet op geel, Decembristenplein met stand

beeld van Peter de Grote . 

San Marino. 
Thans kunnen wij hierbij de afbeelding geven van 

de in ons vorige nummer op blz. 37 gemelde post
zegels met afbeelding van bloemen. 

Spanje. 
Op 1 Maart jl. verschenen 2 postzegels ter her

denking van het „ A n o Santo Compostelano". De 
zegels werden in ras terdiepdruk vervaardigd in de 
drukkerij van de Nat iona le Munt, en zijn: 
50 c. bruin, kerkbeeld, oplage 20 millioen 
3 pts. blauw, kathedraa l , oplage 5 millioen. 

(Vprvolß op blz, 57) 
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BONDS- EN VERENIGINGSNIEUWS 
NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN 

VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Secr : K. E König, Dahliastraat 26, 
KOOG A/D ZAAN, Tel K 2980-2013 

Kort Verslag van de Bondsbestuursvergadering van 19 
December 1953 in hotel „Riche" te Utrecht. 

Om 14 10 uur opent de voorzitter de voltallige bestuurs
vergadering. De notulen van de Voorzittersvergadering op 
13 Juni 1953 worden behandeld Enkele aanvullingen en ver
beteringen zyn wenselijk, terwijl uit de tekst uitgevallen 
blijkt te zijn de mededeling van de voorzitter, dat Dr Her-
bert Munk, o m drager van de Waller-medaiUe, op 77-jange 
leeftijd m Zwitserland was overleden 

De opdracht van de algemene vergadering op de laatste 
Philatelistendag te Arnhem zal ter kennis gebracht worden 
van het Ministerie van O K & W, zodra de teksten van de 
lezingen voor publicatie zijn vastgesteld 

De notulen van genoemde vergadering, welke van de ste

nograaf ontvangen zijn, zullen voor publicatie gereed wor
den gemaakt 

De heer Poulie geeft een uitgebreid verslag van de F I F -
vergadering te Lissabon en doet in verband hiermede ver
scheidene mededelingen 

Uitvoerig wordt weer van gedachten gewisseld over het 
Maandblad 

Aan de F T T zal een schrijven worden gericht over het 
verplicht gebruiken van bepaalde eerste-dag-enveloppen bij 
uitgifte van zomer-, kinder- en herdenkingszegels 

Besproken wordt het laten verschijnen van een Medede
lingenblad Nr VI 

De notulen en het kort verslag van de bestuursvergade
ring van 24 November 1953 worden gelezen en goedgekeurd 

Het contract met de gemeente Arnhem inzake de huis
vesting van de bibliotheek zal, nu het slotadvies van de 
rechtskundige adviseur, de heer Mr. Wolff de Beer, is ont
vangen, getekend worden 

Na een korte rondvraag sluit de voorzitter om 22 uur de 
vergadering 

De 2e Secretaris. D. O. KIRCHNER 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Secr F. J. M Boel, Bosboom Tous-
saintlaan 63, Hilversum 

Tot secretaris van de Afd Arnhem is benoemd de 
heer N L W van Straten, Velperweg 149, Arnhem, 
telef 25806 in de plaats van de heer J A van 
Heijl 

De vergaderingen van de Afd Arnhem worden 
voortaan gehouden op een Maandagavond in Hotel 
Bellevue, Sonsbeek 

Nieuwe leden alle aanmeldingen in het Februari
nummer 

Aanmeldingen. 2010 J J van As, Ltz T 2 , p/a 
Marine Postkantoor Amsterdam, 1967 A Bot, Mo-
zarilaan 30 Vlaaidint,en, 2019 F J de Gauw 2e 
Jan Steenstraat 115 hs Amsterdam Z (hd , Hol-
landia") , 1994 H H H a t t m k , Tioenerstraat 3, De
venter (hd Philatehca *) 1989 A F M Haver, 
Kinderdi)kstraat 66 Amsterdam, 2011 H von Her tz -
berg \ an Halewijnlaan 323 Voorburg (Z H ) 1996 
W Kruithof Brinkgic\erweg 20, Deventer 1979 
J Middel wijk Gouden regens traat 34, Almelo 2049 
Mevr E J van Ouweikerk Dekker Burg Lom-
menstraat 6 Castr icum, 1959 Mevr G Prins Bun
schoten Heinsiuslaan 53 Amersfoort , 1998 J Rie-
mf_ns Gove t Flinckstraat 9, Deventer, 2033 J H y 
du Saar De Klokken be l t " Almelo (hd ,Zuid-
Limbur^ ) 1981 A Sinnema 181, Kortezwaag ( F r ) , 
2012 H W van der Wijk, Stolperlaan 22, Veendam, 
2027 N A C van Zeiji 2e van Leijdcn Gaelstraat 
138 Vlaardrngen 

Aanmelding per 1/7-54 1995 J R Heijke, D G 
V d Keesselstraat 82, Deventer 

Ingetrokken royement 1383 A T h Misset Ver-
spronckweg 77 zwart Haarlem giro 302256 

Afgevoerd per u l t imo 1953 699 J R Biele, 896 
J M Karhof, 1641 M N Knjnse Locker 

Overleden 289 J I Hue t 
Aanmelding ingetrokken 1742 J U Hommes 

POSTZEGELVERENIGING „BREDA". 
Secr • F J van Lier, Koninginne
straat 56, Breda 

Vergaderingsagenda Bestuursvergadering Ie Maan
dag van de maand, 20 uur Ledenvergadering 2e 
Maandag \ a n de maand 20 uur Jeugdvergadering 
Ie Zondag van de maand 20 uur 

Bestuursmededelingen Voor de binnenkort door 
onze vereniging te organiseren veiling kunnen ka
vels worden gezonden aan de voorzit ter van de 
veilingcommissie J Molenaar, Koninginnestraat 39, 
Breda 

T o ' bibliothecaresse van onze vereniging is be
noemd Mevr C G H Bode-Flohil, Ginnekenweg 
108 Breda (m i v 1 Maart) 

Nieuwe leden P A C J Albada Jelgersma, Ie 
Muntstraat 8 Breda, H J Beek, Saksen Weimar-
straat 2 Riien, M A in ' t Groen, Rei nierstraat 
25 Breda, M J A Luijten Driehoefijzerstraat 7, 
Breda C P Schalk Ginnekenmarkt 9 Breda 
J M Th Graus, Prins Hcndnks t raa t 176, Breda, 

G H J Lammers, Columbusstraat 7a, Breda, I A 
Mosheuvel, Catssingel 15 Breda 

Afvoeren per 1 Januari A J van Galen Last, 
Den Haag, P Hogendoorn, Leiden, F H Willems 
Lochem, P H Adank-Steinweg, Breda, J A Tege
laar Amsterdam, J A M Schaaf, Breda, Mr j G 
van der Meyden Breda, W J B Bayens, Breda, 
P Rogge, Bergen op Zoom, I J Wisse, Leerbroek, 
H van Glabbeek, Breda, A W Planken, Leerdam, 
L Addink, Eindhoven, P v d Meygaard, Breda, 
Verwey-Wijers, Dordrech t , C G Tool Leeuwar-
V Roosmalen, Breda, J Merks, Breda, W C 
Groenhuyzen Amersfoort , R Postema, Amsterdam, 
H Bokking Amersfoort , A C Simons, Breda, S 
Verwey Weijers, Dordrecht , C G Tool , Leeuwar
den, J C J Berende Breda, A v Beek, Amers
foor t , T Vonk , Ro t t e rdam, H H Breitschaft, 
Breda, J G v Aken Breda, M Boelaars, Breda 

Agenda voor de komende vergadering Opening, 
bestuursmededelingen lezing door dhr On t rop over 
Puntjicmpels verloting rond \ raag sluiting 

VERENIGING VAN FOSTZEGELVER-
ZAMELAARS „HOLLANDIA", AM
STERDAM Secr A D Aeijelts, Chur-
chill-laan 1751, Amsteidam Z 2 

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

Candidaatleden 669 M T H Dieterman, Tugela-
weg 124 I, Amsterdam O , 159 W E Gernsh , 
Woodlands Hi l l , Woodlands Road, Surbiton Enge
land, 229 W F H Regenboog, Roerdompstraat 59, 
Badhoevedorp 715 H J van de Rijt, Victoneplein 
17a Amsterdam Z , 368 W W Schra, Sloterkade 
187 II, Amsterdam W 

Nieuwe leden 150 Mr J C v d Berg, Raphael-
straat 16 Amsterdam Z , 574 N G Chnstoffels, 2e 
van Swindenstraat 80 I, Amsterdam O , 572 Mevr 
B H Eek Liffman, Lutmastraat 121 11 Amster
dam Z , 155 R Gostehe, Dj Monginsidi 26 Medan 
(Sumatra) Indonesië, 577 W de Graaf Aurikel-
straat 68, Amsterdam-N , 583 W Hoekendijk, 
Gerard Terborgstraat 53 hs , Amsterdam-Z 576 
Mevr I Hoogwerf Schrevel, Linnaeusparkweg 126, 
Amsterdam O 683 A T h jurrjens, Voorstraat 60, 
Spijkenisse (Z H ) , 573 M L J van Puymbrouck, 
Alb Cuypstraat 235 III A, Amsterdam Z 575 L D 
Snijder Ruysdaelstraat 61 I Amsterdam Z 556 
J F N M van Dam Linnaeusparkweg 98 Am
sterdam O 

Bedankt per 31-10-*53. 556 K Kleyn 
Correctie 572 Mevr B H Heek-Liffman, moet 

zijn Mevr B H Eek-Liffman, Lutmastraat 121 II , 
Amsterdam Z 

HAAGSCHE PHILATELISTEN VER
EENIGING Wnd secr J A Fock, 
Laan v Leeuwesteijn 94, Voorburg 

Nieuw lid J F Kervers, Bezuidenhout 131, Den 
Haag 

Overleden Mr C W Stheeman, Leeuwarden, A 
Starink, Lunteren 

Candidaatleden. D St rop, Rembrandtkade 75, 
Rijswijk, N C H M van der Drif t , Stevinstraat 
173 Scheveningen, J van Sluys, Gr Her toginne-
laan 127, Den Haag, G A van Vhet , Weissen-
bruchstraat 111, Den Haag , L C v d Velde, 
Cannenburglaan 160, Den Haag , J Vecnendaal lac 
Catss^raat 41, Voorburg , C W M Stheeman, L 45, 
Barchem (Gld ) 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING Secr H G van 
de Westermgh, Tolsteegsmgel 17bis, 
Utrecht 

Bestuursvergadering op Dinsdag 23 Maart , n m 8 
uur ten huize van de heer Bon 

Ledenvergadering op Dinsdag 30 Maart , n m 8 
uur in Tivoli 

Landen wedstrijd Syrie 

Candidaatleden H Kooymans, 2e Daalsedijk 103, 
Ut rech t (E ) , H E G Pilon, Ar ts , Kerkewijk, 
Veenendaal ( E ) , G F Rieksen, Bijlhouwerstraat 7, 
Ut rech t (E) J A Vonk, Eikenhorstweg 10 Soest-
dijk ( E ) 

INTERNATIONALE VEREENIGING 
„FHILATELICA" Secr J A C Achil
les, Zuiderparklaan 249, Den Haag TeL 
321123 

Hterbij delen wij de leden mede, dat de voorjaars 
vergadering zal worden gehouden op Zaterdag 1 Mei 
a s te 10 30 uur in Esplanade te Utrecht 

ZIJ die voorstellen willen inzenden moeten deze bij 
de secretaus indienen voor I April 

Voorlopige agenda 1 Opening — 2 Notulen ver
gadering 7 November — 3 Ingekomen stukken en 
mededelingen — 4 Royementen — 5 Jaarverslagen 
van de secretaris, penningmeester, dir rondz ver
keer, bibhothecaris nieuwtjesdienst — 5a Verslag 
van de kascommissie — 6 Begroting voor 1954 — 
7 Verkiezing van d n e bestuursleden wegens peiio 
diek aftieden van de heren | A C Achilles, 
J W H Kemper, H Guijt (stellen zich herkies
baar met uitzondering van de heer Achilles) Na
men van candidaten opgeven aan de secretai is — 
8 Rondzendverkeei — 9 Benoeming afgevaardigden 
voor het bondscongres — 10 Mededeling over het 
Maandblad Bondsblad — 11 Vervalsen van zegels 
postahsch of philatelistisch — 12 Voorstellen van 
de afdelingen — 13 Een half uurtje philatelic door 
afd Vhssingen te verzorgen — 14 Kleine verloting 
15 Plaats bepalen volgende vergadering — 16 Vei
ling — 17 Wa^ verder ter tafel zal worden ge
bracht — 18 Rondvraag — 19 Sluiting 

Afdelingssecreanaten 

AALSMEER Ph I Vogel W v Borsselenweg 
79 Amstelveen 

AMSTERDAM H Gerritsen, Hunzest raat 109 I, 
Amsterdam 
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D E V E N T E R : T . van H tuvc l , Brinkgreverweg 29, 
DRIEBERGEN: J. H . van Daalen, Hoofdstraat 

96, Driebergen. 
EMMEN: A. Kuipers, Noordbargerstraat 106, 

Emmcn. • 
E N K H U I Z 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 - G R A V E N H A G E : H . L, Stoffels, Sinaasappel-

straat 23, 's-G'ravenhage. 
H A A R L E M : f. Elsenbroek, Muiderslotweg 117, 

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

laan 1, Harderwijk. 
INDIVIDUEEL: } A. C. Achilles, Zuiderpark-

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

Oosterhogebrug (Gr.) . 
K A M P E N : W. G. Ch. Albrecht , Mauritsstraat 16, 

Kampen. 
LANGEDIJK: P. Schoenmaker, Grenspad 4, 

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

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

straat 4 A, Nooidwijk. 
R O T T E R D A M - Z . : j . H . A. Visser, Verboom

straat 66 B, Rot terdam-Zuid. 
SOEST: E. Heupers, Kerkpad Z 2 20 E, Soest. 
T IEL: A. C. van Haaften, Gr . Br. Grintweg 148, 

Tiel . 
U T R E C H T : B. Kesting, van Maasdi|kstraat 7, 

Zui len-Utrecht . 
"̂  V E N L O : E. Heijting, Herungerweg 9, Venlo. 

VLISSINGEN: C. W. Louwerse, Paul Kruger-
straat 40, Vlissingen. 

"WALCHEREN: Fr. E. Appel, Koudekerkseweg 53, 
Middelburg. 

W E E R T : Mei L Weerts , Wilhelminasingel 36, 
Weert . 

W O E R D E N : J. A. M. v. d. Bosch. Utrechtse
straatweg 114, Woerden. 

ZEIST: J. Schipper, Tesselschadelaan 11, Zeist. 
Z W O L L E : S. Hoff, Anemoonstraat 54, Zwolle. 

Vergaderingen en bijeenkomsten: 
Aalsmeer: Ie Dinsdag, 20 uur : Gebouw , , I rene" , 

Kanaalstraat, Aalsmeer; 2e Woensdag, 20 uur : ,,De 
Landbouw" , H O O F D D O R P ; 3e Woensdag, 20 uur : 
„Concord i a " , Dorpsstraat, AMSTELVEEN (even 
maand). 

Amsterdam: Ie Donderdag, 20 u u r : „ M o d e r n " , 
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 u u r : Hotel Grimme, 
Stationstraat 16, Emmen. 

Enkhuizen: na convocatie, Oranjezaal, Kaasmarkt 
4, Enkhuizen 

Flakkee: na convocatie. 
Goes: 3e Dinsdag, 19.30 u u r : Hotel Centraal, 

Mark t , Goes. 
's-Gravenhage: ie Woensdag, 20 u u r : Hotel Vre-

denburg, Haagweg 108, RIJSWIJK; 4e Woensdag, 
19.30 uur : Parkhotel , Grote zaal , vergadering; 
iedere Zaterdag, 1-5 uur* „Amic i t i a" , Westeinde 15, 
Den Haag (beurs). 

Haar lem: 3e Vrijdag, 20 uur : H.K.B. , Tempe
liersstraat 35, Haarlem. 

Harderwijk: Ie Woensdag, 20 u u r : Hotel Baars, 
Smeepoortstraat 52, Harderwijk. 

' t Kabinetstuk: na convocatie. 
Kampen: 2e Woensdag 20 u u r : „De Hanzes tad" , 

IJsselkade, Kampen. 
Langedijk: na convocatie. Hotel De Burg, B 29, 

Noordscharwoude. 
Maastr icht : 2e Maandag, 20 u u r : Hote l „1 'Uni-

ve r s " . Kleine Staat 12, Maastricht. 
Meppel : 2e Maandag, 20 uur : Zaal Donker , KI. 

Oeverstraat , Meppel. 
Noord wijk: 2e Dinsdag, 20 u u r : Ho te l ,,De Zee

leeuw", Kon. Wilh. Boulevard 24, Noordwijk. 
Rot te rdam-Zuid : Ie Dinsdag, 20 uur : Zaal Tr ia

non, Groene Hilledijk 334, Rot terdam. Verder iedere 
Dinsdag bijeen op zelfde adres. 

Soest: na convocatie, 20 uur : „De Schouw", 
Birktstraat 47, Soest; na convocatie, 20 u u r : Café 
Royal , V Weedcstraat 59, Soest (ruilen). 

Tie l : na convocatie, 20 uur : Hotel ,,De Z o n " , 
Varkensmarkt 3, Tiel. 

U t r e c h t : 3e Donderdag, 20 u u r : , ,Vredenburg" , 
Vredenburg 13, Utrecht . 

Venlo: 2e Dinsdag, 20 u u r : Café-Rest. Schreurs, 
Lomstraat 5, Venlo. 

Vlissingen: na convocatie. 
Walcheren: 3e Donderdag, 20 u u r : ,,De Een

dracht '*, Grote Markt 2, Middelburg. 
Weer t : 2e Dinsdag, 20 u u r : Café-Rest. M. Kut 

ten, Maasstraat 46, Weert . 
Woerden : laatste Woensdag, 20 uur : „Concord ia" , 

Havenst raat 4, Woerden. 
Zeist : 2e van de maand. Val t deze op Zaterdag 

dan de Ie, val t deze op Zondag dan de 3e, 20 uur : 
Hotel „Wapen van Zeis t" , Slotlaan 107, Zeist. 

Zwolle: Ie Vrijdag, 20 uur : Café-Rest. Suisse, 
Luttekestraat , Zwolle, rui len: 3e Zaterdag, 15 uur : 
Café-Reiit Suisse, vergadering. 

Onbekend adres: ld. 195 j . Bonga, v/h Nieuwc-
weg 16, Huizum (Fr.). 

Schorsen: Ar. JL. 11 P. van Elderen; Ar. 519 W. 
Ekkel ; Am. 1196 E. Giiissen; Am. 3690 H . I. Nij-
meyer J r . ; Id. 4243 A. M. Harwig; Gv. 2891 
J. C. F. Reep. 

Afvoeren: ld 936 J. Epema; ld. 1101 C. Drenth; 
ld. 1187 M. Nederlof; Vo. 1433 W. J. P. v. Rooy; 
Am. 1859 A. j . Smaling; Am. 2215 R. Rijkmans; 
Am. 2463 J. T h . Pannekeet; Hm. 2544 J. B. Koop 
man; ld. 3118 F. H . Lahey; Vo. 3270 Dr G. v. 
Hel lemondt ; Vo. 3446 F. Heuvelmans. 

Bedanken in t rekken: Ze. 435 W. M. Fock v. 
Coppcnaal, Hoofdweg 9, Dedemsvaart; Vo. 2675 
Mej. J. Coenders (oud 3007), Henseniusplein 5, 
Venray; Zt . 2842 S. S. van den Brink, P. C. Hooft-
laan 72, Zeist; Ze. 3334 G. Hinder ink, Wipstr ikker-
allee 104 B, Zwolle. 

Royement in t rekken: Gv. 2605 Mevr. C. A, v. 
H a t t u m - H o e k , Riouwstraat 85, Den Haag . 

Candidaatleden: Am. 2672 H . v. Bemmel, P. v. d. 
Doesstraai 21, Amsterdam; Am. 2671 B. J. Wester-
veld, Weesperzijde 124 bel, Amsterdam; Ar. 2669 
G. Nooi-dhof, Marktplein 7, Hoofddorp; Ar. 2670 
H . C. Vermeulen, Gevers v. Endegeeststr. 18, 
Hoofddorp ; Em. 2679 H van Bemmel, Dr L. J. F. 
Jansscnstraat 12, Emmen; En. 2665 Mevr, H, P . 
Brouwer-Pot , Doelelaantje 17, Enkhuizen; Gs. 2668 
J. Brandt, I G J. v. d, Boschstraat 1, Wilhelmina
dorp (Z.); Gs. 2673 H . H . Vahlenkamp, Vogel-
zangsweg 7, Goes; Gv. 2635 H . W. Albrecht, Stille 
Veerkade 22 Den Haag; Gv. 2631 A. C. van den 
Byllaardt, Gr. Hcrtoginnelaan 25, Den Haag; Gv. 
2681 E. Dam, Leeisumstraat 112, Den Haag; Gv. 
2682 W. Kadee, Hasebroekstraat 138, Den Haag; 
Gv. 2602 H . C. Kruidenier, de Mildestraat 23, Den 
Haag; Gv. 2603 W. F. Zeelenberg, Lindelaan 133, 
Rijswijk (Z.H.) ; H k . 2651 Mevr. J. v. Dam-Mil-
tenburg, Ir Lelystraat 26 A, Harderwijk; Hk . 2653 
S. van Dijken, Oranjelaan 32, Harderwijk; Hk . 2655 
J. W. Pieper, Oranjelaan 29, Harderwijk; Hk . 2657 
H . L. van der Sluys Veer, Beatrixlaan 2, Harder
wijk; Kn. 2617 }. C. Eijkman, )an v. Arkelstraat 2, 
Kampen; Kn. 2667 J. W. H . van Hoof, Beatrix-
straat 4 I, Kampen; Kn. 2666 H. W, D. Japing, 
van Diggelen weg 5, IJsselmuiden; Lk. 2632 S. Kos, 
de Nederlanden 8, Noordscharwoude; Ml, JL. 72 
H . Timmerman (17-l l - '37) , H 139, Staphorst; Ml. 
2637 A. van Zanten Woonoord „Beugelen", K 75, 
Staphorst ; Rz . 2626 C. } . Kok, Goedehoopstraat 40, 
Ro t t e rdam; Rz 2678 J. P. Schoots, Treek 40, Rot-
terdam-Z. ; Rz. 2663 A. Stierman, Bonaventurastr. 
93 c. Rot te rdam-Z. ; St. 1971 F. de Buyzer, Birkstraat 
81, Soest; Ut . 2612 Ir E. H. Sielchen, Oude Gracht 
255 bis, Ut rech t ; Vo. 2613 L. }. H . Beeren, Grote 
Kerkstraat 10, Venlo; Vo. 2636 L. F. f. Bergmans, 
Pontanusstraat 39, Blerick; Vo. 2616 W. H. H . 
Geurts , Ch. Ruysstraat 12, Venray; Vo. 2614 M. G. 
Manders, Roermondseweg 24, Tegelen; Vo. 2660 
L. W. A. M. de Rooy, Stalbergweg 138, Venlo; 
Vo. 2552 Joh. A. Schaf f er, Noordbinnensingel 4, 
Venlo; Vo. 2580 H . Schmidt, Burg. Bloemartsstraat 
23, Venlo; Vn. 2623 P. Fleurbaay, Boul. Banckert 
4 I, Vlissingen; Vn. 2640 W. A. M. Jacobs, Anje
lierenlaan 68, Vlissingen; Vn. 2641 K. J. Kokelaar, 
Leliënlaan 4, Vlissingen; Vn. 2638 j . Menheer, 
Jacob V. Ruysdaellaan 22, Vlissingen; Vn. 2644 
F. M. Ruizenaar , Duivendrechtstraat 9, Vlissingen; 
Vn, 2639 G. L. Schunselaar, Anjelierenlaan 68, 
Vlissingen; W n . 2607 K, Brul, Emmastraat 17, Oost 
Souburg; Wn. 2608 A. C. G. van Dongen, Dam 40, 
Middelburg; W n . 2609 Mevr. G. H. A, de Heer-
Graaf huis, Nieuwe Vlissingseweg 292, Middelburg; 
W n . 2610 Jac. Schuch, Bachtensteene 20, Middel
burg; Wn. 2611 W. Sprong, Scheldestraat 69, Vlis
singen; Wt. 2659 T h . P. Lamers, Grensweg 24, Bu-
del; Wt . 2658 T . A. L. Poeteray, Wilhelminasingel 
75. Weert ; Zt 2647 P. A. J. de Graauw, Jac. Cats-
laan 15, Zeist: Zt . 2649 R. Haalboom, Fred. Hen
driklaan 86 Zeist; Ze. 2628 Joh. H . Burgman, 
Korte Kamperstraat 40, Zwolle; Ze. 2629 Jac. 
Draayer, Zeven Alleet jes 2 A, Zwolle; Ze. 2680 
J. C. Spek, Hanekamp 92. Zwolle; Rz. 2544 H . 
Baarslag, Narcissenstraat 11?, Rot te rdam-Z. ; St. 
2067 Th A Ceelen, Hartmanlaan 38, Soest. 

Nieuwe leden: Alle 60 candidaatleden, vermeld in 
het Februari-nummer. WELKOM!!! 

Verandering van afdeling; ld. 98 J. W. Tr ip , 
Thorbeckelaan 373, Den Haag, thans Afd. 's-GRA
V E N H A G E ; Dr . 921 H . B. Cümoes, Oselsgade 13, 
Kopenhagen, thans INDIVIDUEEL; Dn, 3754 W. 
Hollande"-, Oosterlaan 17, Driebergen, thans ook 
Afd. ZEIST 

Rectificaties: Vo . 1408 Chr . J. M. Schmitz, Ju-
lianasingel 1 A, Venray, moet zijn: Schmeits; 
Zt . 2997 Mevr. M. P. Wareman-Nelisse, Spoorlaan 
52, Bilthoven, moet zijn: Zt . 2997 Mevr. M. P . 
Velthuizen-Nelisse, Spoorlaan 52, Bilthoven; Gv, 
3187 W. Humperd inck , Doorniksestraat 2, Scheve-
ningen, moet zijn: K. W, Humperd inck , 

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

Ledenvergadering: De teistvolgende gewone leden
vergadering zal worden gehouden op Maandag 29 
Maart a.s. in de bovenzaal van Café-Restaurant 
,,Du N o r d " , Bergweg 313 (ingang Bergsingel 228) 
te Rot te rdam-Noord . Aanvang 20 uur . Zaal open 
19.30 uur. 

Gewone agenda, waaraan wordt toegevoegd: Be
noeming van een plaatsvervangend Hd van de Raad 
van Toezicht . Bezichtiging van de kavels van de 
veiling: Zaterdag 27 Maart a.s. in ons clublokaal 
en voor de aanvang van de vergadering in ,,Du 
N o r d " . 

April-vergadering: De April-vergadering wordt 
gehouden op Maandag 26 April a.s. in ,,Du N o r d " . 

Begroting 1954: Daar wegens ziekte van de heer 
Wolvers de jaarrekening over 1953 niet kon worden 
gereed gemaakt en dientengevolge nog geen begro
ting voor 1954 kon worden opgesteld, werd het be
stuur door de Algemene Vergadering d.d. 22 Fe
bruari )1 gemachtigd voorlopig door te werken op 
basis van de begroting voor 1953. De begroting 
voor 1954 zal zo spoedig mogelijk op één van de 
volgende vergaderingen worden vastgesteld. Aan
kondiging zal op de gebruikelijke wijze in het 
Maandblad plaats hebben. 

Bestuursverkiezing: Tijdens de jaarvergadering 
werden de heren Tops, Wïllemsen en Wolvers bij 
acclamatie als bestuurslid van de Vereniging her
kozen. Allen hebben deze benoeming aanvaard. 

Verkiezing leden Raad van Toezicht : De heer 
Har tmann — niet ter vergadering aanwezig — werd 
door de Algemene Vergadering herkozen als lid van 
de Raad van Toezicht . Hij verklaarde zich bereid 
deze benoeming te aanvaarden. 

De heer v. d. Werke, die als plaatsvervangend 
lid was herkozen, deelde mede de benoeming niet 
te kunnen aannemen. Dientengevolge zal deze vaca
ture op de eerstvolgende gewone ledenvergadering 
ter sprake worden gebracht. 

Nieuwe leden: 1184 F. van der Schee, Jonker 
Fransstraat / 7 b, Rot terdam C 1; J. 1186 W. P. 
V. d. Walle, Bellevoystraat 40 a, Rot terdam-C. 2. 

Opzegging ingetrokken: 1077 W. C. Ruivenkamp, 
Lavendelstraat 29, Rot terdam-Z. 2; 1453 M. J. 
Mulder, p/a Personeelsvereniging R.V.S. , Wester
straat 3, Rot te rdam-C. 2. 

Opgezegd per 1 Jan. 1954: 459 L. ] . v. d. Sluijs; 
590 A. F. ten Bruggen Cate; 898 Dr W. A. 
Manschet; J , 1198 G. van Doorn. 

Clubbijeenkomsten: Zaterdags van 15 tot 17.30 uur 
in de bovenzaal van Café-Restaurant ,,De Z o n " , 
Noordsingel hoek Burg. Roosstraat te Rot te rdam-
Noord en Donderdags van 19.30 tot 22.30 uur in 
Café ,,De Guns t " , Brielselaan 192, Rot te rdam-Z. 

Prijzen Jaarverloting 1953: De prijslijsten van de 
jaarverloting 1953 liggen ter inzage bij de heer 
L. J. Luyendijk. Korhaanstraat 56a, Ro t t e rdam-Z. 
(telefoon / 79298). Op de ledenvergadering bestaat 
gelegenheid tot het in ontvangst nemen van de 
prijzen. 

De prijzen blijven tot 1 September 1954 ter be
schikking van de winnaars. Na die datum ver
vallen zij aan het Jubileumfonds. 

AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
„DE PHILATELIST". Secr.: P. W. Wap, 
2e Oosterparkstraat 781, Amsterdam, 
Oost. Tel 740230. 

Ledenvergadering op Dinsdag 6 April 1954, en de 
Ruilavond op Dinsdag 20 April a.s. De bijeenkom
sten worden gehouden in café-rest. ,,De Kroon" , 
Rembrandtplein 17. Zaal open om 7 uur ; aanvang: 
half acht 

Nieuwe leden: Alle in het Maandblad van Fe-
bruaii opgenomen candidaten zijn aangenomen, als
mede. 370 P . Pama, Amstelkade 10 IV, Amster-
dam-Z. 

Candidaatleden: 402 H. M van der Kolk, Kin
kerstraat 280 II, Amsterdam-West; 403 J. L. van 
Hi 1st, Hobbemakade 68 I, Amsterdam-Z.; 405 D. 
Mooijman, Wilgenstraar 118, Haarlem; 407 R. J. M. 
Wieisum, Math Sterklaan 16, Zwanenburg (post 
Halfweg); 409 P. van Compel, p/a Baf finstraat 
12 III, Amsterdam-West; 411 B. A. Dreesman, Ko
metensingel 537, Amsterdam-Noord. 

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

Nieuwe leden: 676 A. P. C. Benjaminsen, IJssel-
laan 47 III, Arnhem; 677 T. J. van Veen, van Ol -
denbarneveldtstraat 81, Arnhem; 1013 K. Schaap, 
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Morgensterstraat 20, Arnhem; 667 K. A. Boer, 
Bremlaan 6, Ede; 678 Frater Gustaaf, St. Eusebius-
huis, Kltngelbeekseweg 23, Arnhem; 679 Mej. A. 
Nijenhuis, Star ingstraat 81, Arnhem. 

Overleden; J. T . van Dijk, Velp. 
Geroyeerd: 396 C. J. Huizingh, Almelo; 510 G. C. 

Flipse, Arnhem; 197 J. Verheul, Arnhem 
Candidaatleden: A. Timmer, Utrechtseweg 54, 

Arnhem, 1 [. J. M. Heere , Merelstraat 14, Arnhem. 
Afdeling Arnhem: Vergadering op Woensdag 7 

April , half acht , rui la vonden op de Woensdagen 
17 Maart en 21 Apr i l , acht uur , in Café-Restaurant 
National , Bakkers t raat , Arnhem. 

Afdeling Zu tphen : Bijeenkomsten in het Hof van 
Flodorf, Ha l te r s t raa t 22, Zutphen op Vrijdag 19 
Maart, Woensdag 7 en Vrijda«; 23 April a.s., om 
8 uur. 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTI
SCHE VEREENIGING „OP HOOP VAN 
ZEGELS,, te HAARLEM. Secr. M. W. 
V. d. Koog, Leidsevaartweg 129, Heem
stede. 

Candidaatleden: 7 A. Zwart , Pres. Steynstraat 74, 
Haarlem; 11 H . H . Schlegel, Brazihelaan 25, Over-
veen; 74 F, Smouter , Prins Bernhardlaan 110, Haar 
lem; 82 F. W . Tewes, Ramplaan 75, Overveen; 
133 A. D. Sijes, Vrijburglaan 20, Overveen; 194 P. 
Kruijer, Javalaan 33, Heemstede; 297 Mr J. A. M. 
Leistikow, Pernambucolaan 15, Overveen; 299 H . 
M. M, Paardekoper , Oranjelaan 58, Lisse; 304 J. 
Das, Meer en Boslaan 23, Heemstede 

Bedankt per 1-3-'54: 4 Mevr. C. Tinkelenbcrg; 
30 J. Welsink; 104 ] . Hamerling, 133 E. Krams; 
147 A. Koopman; 383 Ir C. Versteeg; 553 A. 
Strang; 687 Ir D. B Talma. 

Contr ibut ie 1954-55. De penningmeester verzoekt 
de leden dringend hem het verschuldigde bedrag ad 
ƒ 5,— zo spoedig mogelijk te doen toekomen dcor 
storting op of overschrijving naar postrekening 
245576 ten name van ,,Penningmeester O.H.v .Z. , 
Haar lem" . Bij voorbaa t dank. 

Algemene vergader ing: Woensdagavond 31 Maart 
1954, 8 uu r , in gebouw Cul tura , Jansstraat 83, 
Haarlem 

Veilingkavels: In verband met het aftreden van 
de heer J. H . Geerhng dienen voortaan kavels voor 
de veilingen gezonden te worden aan de heer W. F. 
V. d. Vlugt, Zaanenlaan 29, Haar lem-N. 

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

Nieuwe leden: 172 S. A. Herz , Van Hamelstraat 
11, Groningen; 296 G. K. van de.* Werf f. Van 
Swinderenstraat 16, Groningen; 297 I, W. C. 
Beek, Noordersingel 39 A, Hoogezand; 300 B. J. 
Raadjes, Burgemeester Smidstraat 23, Hoogkerk. 

Candidaatl id: G. ) van Dam, Soerabajastraat 6b, 
Groningen. 

Overleden: Mr A. R. Melles, Groningen. 
Vergaderingen: 22 Maart en 26 April . 

LEIDSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS te Lei
den. Secr.: G. M. Minnema Boerhaave-
laan 41, Leiden. 

Vergadering op Woensdag 24 Maart 1954, 's avonds 
te 8 uur precies in de bovenzaal van Café-Rest. 
„De Kleine B u r c h t " , Nieuwe Rijn 19, Leiden, 

Gewone agenda; voor ts hersengymnastiek of cau
serie, verder wedstrijd: landenverzameling van 
Spanje, Italië, Por tuga l , Vaticaan of San Marino 
(minstens vier bladen) . 

Nieuwe leden: 392 E. A. Venema, Schoutenburg
straat 38, Oegstgeest; 393 F. van Krieken, Marieen-
poelstraat 37, Leiden; 394 T . Kramer, Wijngaarden
laan 57, Voorschoten ; 395 A. }. Bal jet, Zijloord-
kade 18, Leiderdorp. 

Candidaatl id: 165 H . S. van der Leun, Boerhaave-
laan 23, Leiden; 17 F. G. M. Langebroek, Garen
markt 17 B, Leiden. 

Volgende vergadering: Woensdag 28 April 1954. 
Ruilavond: Woensdag 14 April 1954, 's avonds 

van 8 tot 10 uur in de bovenzaal van Chem. 
School. Rapenburg 30, Leiden. 

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

Nog steeds zijn er leden, die verzuimd hebben 
de ontvangen circulaire betreffende de rondzend-
dienst getekend aan de administrateur der rond-
zendingen, de heer J. Spijker, Meidoornstraat 51, 
Leiden, terug te zenden; in verband met het con
tract der verzekering kunnen wij' aan hen die niet 
getekend hebben, geen rondzendingen doen toeko
men. Wilt u dus verzekerd zijn de rondzendingen 
te blijven ontvangen, stuurt dan ten spoedigste deze 
getekende circulaire op. 

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

Nieuwe leden: Alle, in het vorige Maandblad ge
noemde candidaatleden werden als hd aangenomen, 

Candidaatleden: 218 de heer en mevr. van der 
Grijt , Jos. Postmesstraat 3, Maastricht; 219 L. 
Goderbauer, W. Brugstraat 24 A, Maastricht. 

Bijeenkomsten: Maandag 5 Apri l : Beursavond; 
Maandag 26 Apri l : Ledenvergadering. Beide om 
20.00 uur in Restaurant ,,ln de Gouwe Poor t " . 

POSTZEGELVERENIGING 
„HELDER". Secr.: L. M. F. Ruder, 
Soembastr. 35, Den Helder. 
Nieuwe leden per 1 Jan. 1954: L. van Nuissenburg, 
Jan Bijlstraat 7, Den Helder; L. Brinkerink, Burg. 
Houwingsingel 113, Den Helder; J. Schippers, Li-
gusteistraat 26, Den Helder. 

Bedankt; ]. G. Oosterveen, Den Helder. 

POSTZEGELVERENIGING „HEER
LEN". Secr.: C. van Dishoeck, Lintjens-
straat 21, Heerlen (L.). 

Overleden: Op 18 Februari overleed, na een lang
durige ziekte, ons hd, de heer L. Uitenbosch. 
Overledene wa;, steeds een goed philatelist en een 
t rouw lid onzer vereniging, zodat zijn herinnering 
bij ons allen in hoge ere zal blijven. Moge hij in 
vred^ rusten 

Nieuwe leden: 13 H , Lejeune, Dr Poelsstraat 19, 
Tcrw inselcn 

Bestuursverkiezinii: De heren Ir A. Bloemen en 
C. van Dishoeck worden resp. als voorzit ter en 
secretaris voor de njd van 3 jaren herkozen. Met 
algemene stemmen wordt besloten tot statuten
wijziging volgens de duurverlengingswet. 

Bijeenkomsten: Eerstvolgende bijeenkomst Dinsdag 
6 Apri l . 

PHILATELISTEN VERENIGING 
„AMERSFOORT". Ie Secr.: P. E. Bos, 
Voltastraat 27, Amersfoort. Tel. 5551. 
2e Secr.: G. Link, Memlingstraat 9, 
Amersfoort. 

Nieuwe leden: A. van Beek, Leusderweg 180, 
Amersfoort ; R. R, C. Pesch, Jan Tooropstraat 19, 
Amersfoort ; G. C Sukkel, Burg. Grothestraat 8, 
Amersfoort ; D. -v Resteren, Arnfi^mseweg 242, 
Amersfoort . 

Eerstvolgende vergadering op Dinsdag 23 Maart 
1954 des avonds te 8 15 uur in de bovenvoorzaal 
van „Van Ouds de Wapenroem", Utrechtsestraat 
49, Amersfoort . Dus niet in „Monopole" . 

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

Voorgesteld als Hd; F. Oversteegen, Klooster 29, 
Laren ( N . H ) 

Aangenomen als l id: 518 J. J. de Rui ter , Jan van 
Galenstraat 31 A, Hilversum; 519 H . J. Hosel, Hi l 
versum, Leeuwenhoekstraat 116. 

Bedankt! 434 P. van Velsen. 
Onze eerstvolgende ledenvergadering wordt gehou

den op Woensdag 17 Maart 1954 in de Openbare 
Leeszaal aan de 's-Gravelandseweg te Hilversum, 
*s avonds om half acht. 

's-HERTOGENBOSSCHE VERENI
GING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS. Secr.: N. Ph. Glaudemans, 
's-Hertogenbosch, Jan Steenstraat 17. 

Vergadering: Op Woensdag 17 Maart 1954 in 
Hotel , ,Central ' , Markt 51 te 's-Hertogenbosch. 
Aanvang 20 uur. Aan de leden zal tijdig een con
vocatie met agenda worden toegezonden. 

Nieuwe leden: Mr H. J. Bernsen, Aartshertogen
laan 275, 's-Hertogenbosch; L. M. Scheepens, Vis-
straat 31, 's-Hertogenbosch. 

Candidaatleden: M, F. M. Rasenberg, Julianaplein 
1, 's-Hertogenbosch; P. C. M. Rasenberg, Juliana
plein 1, 's-Hertogenbosch; S, de Vis^icr, Gasthuis
straat 15, Veghel. 

Overleden en herdacht in de Februari-vergadering: 
M. A. van Dommelen, Boxtel. 

POSTZEGEL-VERENIGING „IJMUI-
DEN & OMSTREKEN. Secr.: G. de 
Hoog, da Costalaan 18, Driebuis. 

Verenigingsbericht: De eerstvolgende clubavonden 
zullen plaats vinden op 26 Maart , 9 en 23 Apri l . 
Alle avonden worden gehouden in een van de za
len van het Patronaatsgebouw, Aanvang steeds om 
19.30 uur precies. 

Nieuwe leden: J. | . Stigter, Visseingstraat 7 rd . , 
IJmuiden; A. Stam, Zeeweg 243, IJmuiden-O. ; E. M. 
van Houwelingen, Trompst raa t 176, IJmuiden-O. 

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

Bijeenkomsten: 2e Dinsdag van elke maand 
Café-Rest. „D u N o r d " , Bergweg 313 (ingang Berg-
singel 228) te Ro t t e rdam-N. Aanvang 20 uur. 

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

Nieuwe leden: ]. de Herder , Kanaalweg 319, En
schede; J. A. Groenewoud, Oldenzaalsestr. 47, En
schede; W L. Stassen, Zweenngsweg 36, Enschede; 
Hcndr . Ophelkens, v. d. Capellenstr. 23, Enschede. 

POSTZEGELVERENIGING „SANT
POORT". Secr.: J. F. H. Kupker, Kluys-
kenslaan 9, Santpoort-St. 

Nieuwe leden: 21 W. F. Riecker, J. T. Cremer» 
laan 71, Santpoor t ; 29 L. Gezang, Louise de C o -
hgnylaan 60, Santpoort ; 30 F. Middendorp, Jan 
3verrsenstraat 35, Haar lem; 84 J. S. fteijn, Joh . 
Verhulstweg 14, Santpoort ; 86 P. J. H e t k e r , Hoge 
Duin %.n Daalseweg 2, Bloemendaal. 

Bedankt: 123 P. Chr . van Westering. 
Candidaatleden: G A. Huisman, Bloemendaalse-

weg 21, Bloemendaal; N . G. Michielsen, Voorduiu ■ 
straat 20, Haarlem; W. Th, Gerrets, Brederode
laan 5a, Bloemendaal. 

VEREENIGING van POSTZEGELVER
VERZAMELAARS „DE PHILATELIST" 
GELEEN. Secr.: C. D. C. Weverling, 
Kwikstaartstr. 14, Geleen. 

Onze eerstvolgende vergadering vindt plaats op 
Zondagmorgen 4 April a.s. in Hotel „Riche" , Ri|ks
wegZuid 1, Gelecn. 

Aangenomen als l id: W. v. d. Puth , Dr. Poels
laan 9, Geleen. 

Aspirantl ld: M. L. Driessen, Stationstraat 74, 
N u t h . 

AMSTERDAMSE SPORTVERENIGING 
„S.H.E.L.L." Afd. Philatelie. Secr.: N. J. 
van Deijck, Corn. Trooststr. 62 I, Am
sterdamZ. 

Nieuwe leden: J. Th. Puma, Archimedeslaan 36, 
AmsterdamOost ; W. D. Brasser, Sanderijnstr. 25 II , 
AmsterdamW.; C. B. Astro, Leestraat 37, Baain. 

PHILATELISTENCLUB 
„EINDHOVEN". Secr.: J. J. H. A. Dol
hain, de Genestetlaan 5, Eindhoven. 
Tel. 2737. 

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

POSTZEGELVERENIGING BRUNS
SUMHOENSBROEK. Secr.: P. v. d. 
Scheer, Hommerterweg 33, Amsten
rade (L.). 

Afvoeren: B. S. Makovski, Brunssum; J. Martens, 
Hoensbroek; W, de Haan, Hoensbroek. 

VEREENIGING VAN POSTZEGEL
ZAMELAARS „TILBURG". Secr.esse: 
Mevr. T, Boenderv. Bommel, Ring
baanOost 333, Tilburg. 

Nieuwe leden: C. van Dongen, Min. Loeffstraat. 
Waalwijk; 1, Schutte, Lanci<^straat 4, Tilburg; Mej. 
N . Hofland, Bredaseweg 282, id.; J. Lohstroh, H e u 
velstraat 104a, ld.; P. van loosdrecht. Klooster
«traat 27, Loon op Zand; J. van Doocen P r o 
vinciale weg 126, OosteindOosterhout; G. Bierens, 
Lange Schijf straat 88, Tilburg. 

Afschrijven: A. Melis, Tilburg; B. Arnold, idï 
J. Muysson, Nijmegen; W. van Pelt, Tilburg; P. 
Smulders, id.; J. Reyntjes, Wassenaar. 
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DE KENNEMER POSTZEGELCLUB. 
Secr.: J. W. Schachtschabel, Strating-
plantsoen 46 zw., Velsen-Noord. Post 
Beverwijk. 

De eerstvolgende ruilavonden zijn vastgesteld voor 
Maart op Maandag 22; voor April op Maandag 5 
en 19, telkens des avonds om half acht in het 
Wit te Kruisgebouw aan de Baanstraat te Bever
wijk. 

Nieuwe leden: J. J. F. de Vries, Laan van Kanaan 
63, Beverwijk; C. Smit, Hendr . Mandeweg 268, Be
verwijk. 

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

Overleden: 9 Mevr. A. Boon- Harts inck-de Brauw. 

POSTZEGELCLUB „WASSENAAR". 
Secr.esse: Mevr. D. Waalkens v. d. Goes, 
St. V. *s-Gravesandeweg 21, Wasse
naar. 

Bedankt: H . H . Ronde , Den Haag; Ten Hagen, 
Wassenaar, 

Nieuw lid: Mej. Spoor, P . v . d. Zandestr. 27, 
Den Haag. 

DORDTSE PHILATELISTEN VERENI
GING „DE POSTJAGER". Secr.: A. L. 
Blonk, Voorstraat 395, Dordrecht. 

Nieuwe leden: Drs K. H . Helwerda, Marïanne-
straat 51, Dordrecht ; N . Kamermans, j ac . Maris-
straat 56 rd. , Dordrecht . 

Afvoeren: ]. Ammelrooy, Dordrecht . 

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

De bijeenkomsten in April zijn: Maandag 5 April 
vergaderavond; Dinsdag 20 April ruil- en veiling
avond; Vrijdag 30 April bestuursvergadering. Alle 
in ons clublokaal Elandstraat I94a, Den Haag. 

Nieuwe leden: 180 Drs J. de Kleyn, Händellaan 
30, Den Haag. 

Geroyeerd: 104 D. Zuidwijk, Jan v. Beersstraat 
171, Den Haag, wegens wanbetaling. 

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

Afvoeren: 28 M. van Woerden Jr . , Delft. 
Nieuwe leden: 28 J. v. d. Gaag, J. Catsstraat 4, 

Delft; 29 E. de Mayer, Twee Molentjeskade 45, 
Delft. 

Rectificatie nieuwe leden in Febr . -nr . : 17 Mevr. 
W. M. Sap moet zijn: 17 Mej. W. M. Sap, Spoor-
singel 49, Delft. 

STICHTING PHILATELISTENKRING 
AMSTERDAM S.P.A. Secr.: P. Veer
man, Patrocclosstraat 9, Amsterdam. 

Bijeenkomsten: 24 Maart ledenvergadering; 14 
April sociëteitsavond. 

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

Overleden: Chr v. Rij'swijk, burgem. v. Woud-
richem. 

Geschorst: Jos. v. d. Braak, Sleeuwijk. 
Nieuw lid: B. H o u t k a m p , Molienb.weg 

kun 
Gor-

NOORDWIJKSE VERENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS. Secr.: 
Jac. Vink, Wllhelminastraat 63, Noord-
wijk. 

Afvoeren: H . Beurse, Noordwijk; H. Jansen," 
Noordwijk; H . Reekers , Noordwijk; A. G. Her
mans, Noordwi jkerhout ; W. A. de Ruyter , Noord
wijk. 

Nieuwe leden: v. d. Burg, „Cas ino" , Oude Zee
weg, Noordwijk; P. H iep , Wilhelminastraat, Noord
wijk; J Molenkamp, Marjoleinstraat, Noordwijk; 
J. Turenhout , *s-Gravendamscheweg 7, Voorhout . 

NED. VER. VAN POSTSTUKKEN- EN 
POSTSTEMPELVERZAMELAARS. 
Secr.: Ir. Frans Blom, Ant. Heinsius-
straat 31, Den Haag. 

Vergadering op Zondag 28 Maart 1954 in Vredcn-
burg te Utrecht . Agenda in eerstvolgende postzak. 

Nieuw lid: 121 A. Veldman, Bootenmakersstiaat 
102, Zaandam. 

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

Eerstvolgende vergadering op Vrijdag 26 Maart 
in , ,Spoorzicht" , 's avonds 8 uur . 

Bedankt. E. Vellema, Dokkum. 

Te koop gevraagd: 

* 
Van Lennepweg 67 

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

DEN HAAG 

" '''''' M. J. A. VAN DER HAAGEN 

f f mmg\ ^^^ verzameling Italië, vUegpost, met 

A S Q ^ e e r s t e dag afstempeling, Brieven, series In Blokken, etc. 
JOH. ENGELKAMP SPUISTRAAT 301, A'DAM 

Algemeen en commercieel ontwikkeld persoon, 29 jaar 
met ervaring in de postzegelbranche zag zich 
gaarne geplaatst in postzegelhandel of bij veiling, 

Brieven onder No. P. 134 Boom-Rvygrok N, V. Haarlem 

AANBIEDING ENGELSE KOLONIËN 
BAHAMAS 

19-20 ƒ 2,75 
25 
40 

3,— 
1,50 

43-49 6,— 
49 1,75 
60-64 1,— 
70-74 15,— 
75a 
76 
83 

CAYMAN 
3-5 
10 

1,25 
4,— 
1,25 

4,50 
2,50 

23-24 2,50 
26-27 3,50 
39-42 7,50 
55-67 25,— 
73-76 1,75 

FINE DE 

"̂  W^ 
f i j ' t 

t il 
A M S I E 

6UHR 

t r 
W w 
„„ . : i N.Z. 

89-85 
104-13 

CYPRUS 
28-29 
50 
56-b3 
67-80 
84-102 
100 
102 
106-14 
116-22 

DOMINICA 
4 
66 
74-81 
79 
81 
82 
83 

FALKLAND 
47 
71-74 
78-89 (no. 

2,75 
4,25 

f 2,75 
2,— 

13,— 
40,— 
25,— 

3,50 
9,— 

40,— 
2,50 

3,— 
10,— 
30,— 

5,50 
7,50 
9,— 

10,— 

10,— 
4,— 

85a 

posttris 
Nrs Yvert 1954 

i.p.v. 85) plus 1 
Dep. 1 

MALTA 
10 
13 
23 
49-50 
50a 
57 
74-76 
78 
79 
96 
97 
98 
99 
129 
131 
132 
135-52 
154-65 
171-74 
178-90 
192 

-32 55,— 

f 5 , -
3,50 
5,— 
5,75 
5,50 

22,50 
4,75 

10,— 
10,— 
1,50 
5 , -
5,25 
7,50 
2,25 
5,— 
6,50 

24,— 
6,50 
6,— 
6,50 
6,50 

stzegelhandelTINEDEBUHR 
Voorburgwal 

" " " " Telefoon 33324 
347 -

~ 
- AMSTERDAM 

Giro 566731 

Uw zegels 'n Uw album 
zonder plakker door HAWID-KLEMSTROKEN 

100 procenl vochtwerend, chemisch neutraal 
21 cm lang 9 verschil!, breedten 
Indien bij Uw handelaar niet voorradig, proefzending voor 
45-50 zegels na storting van ƒ 1 — op giro 512461 

Postzegelhandel W. F. Helmann ^1^™?:? "^ ! 

Te koop gevraagd ; 
Verzamelingen ) 
Partijen / postzegels 
Betere losse ' 

Speciaal interesse voor oude zegels 
van de gehele wereld. 

AANBIEDING. 
N E D E R L A N D 

1926 Kind 
1930 „ 
1931 G. Glazen 
1932 Kind 
1933 „ 
1934 „ 
1934 Curafao , Herd 
1935 Zomer 
1935 Luchtv.fonds 
1936 Zomer 

(x) is ongebr. (o) is gebr. 

(x) 
(x) 
(x) 
(x) 
(x) 
(x) 
(x) 
(x) 
(x) 
(x) 

f 1,50 
. 2,10 
, 3.65 
, 3,10 
, 2,90 
, 3,10 
, 1,25 
, 2,65 
. 1,50 
, 2,— 

ALBUMS. 
Nederland en O.G. 

Bondsalbum K 11 ƒ 8,50 
„ H o l l a n d " album 12,50 
Alsv. binnenschroeven . . „ 13,50 

„ D A V O " album 22,50 
Groot insteek boek 

26 X 32 cm. 10 bladen 
ieder blad aan 2 zijden 
12 s t roken „ 10,— 
Alsv. 20 bladen „ 17,25 

losteekboekjes ƒ 0,50; ƒ O 95; 
ƒ 1,50; ƒ 2 , - ; ƒ 3,25; ƒ 3,60; 
ƒ 6 , - . 

Zendt mij Uw Mancolijst 
Nederland en O.G. 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 
Gravenstraat 24 — Amsterdam-C. 
Telefoon 43940 — Giro 425549 
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{Vervolg van blz. 52) 
Triest . 

Zone A. (Italiaans). 
De in dit nummer afgebeelde toeristenserie, uit

gegeven in Italië, verscheen voor dit gebied met 
de bkende opdruk AMGFTT. 

TsjechoSlowakije. 
Het feit, dat 25 jaai geleden het 5e Congres van 

de Communistische Partij van Tsjechoslowakije werd 
gehouden (1823 Febr. 1929) waar Klement Gott
wald tot secretarisgeneraal werd verkozen en al
dus de leiding van de partij kreeg, werd op 18 
Februari jl. herdachi met de uitgifte van 2 post
zegels: 
60 h. bruin, KI. Gottwald. Zegelontwerp van Marïo 

Stretti en Ivan Strnad, gravering van Jindra 
Schmidt. 

2,40 Kcs rood, werkman een vlag zwaaiende. Zegel
ontwerp van Ivan Strnad, gravering van 
Ladislav Jirka. 

De druk geschiedde in de drukkerij der Posterijen 
te Praag in plaatdruk in vellen van 10 zegels met 
beeldmaat 23 X 30 mm, kamperforatie l lVi : IIV2. 

De speciale fd. envelop werd ontworpen door 
Rudolf Sväb en gegraveerd door Jan Mricek. 

Afbeelding der zegels in het volgende nummer. 

Vaticaanstad. 
Ook hier werd de 25ste ver

j jaardag van het Lateraans Ver
drag op 10 Februari jl. her
dacht door de uitgifte van 2 
postzegels nl. 25 L. roodbruin 
en helblauw, 60 L. ultramarijn 

I en oker , beide met dezelfde af
beelding por t re t van Paus Pius 

XII en de staat Vaticaanstad in vogelvlucht. 
Vc'orts staan 2 postzegels te wachten ter herden

king van het eerste eeuwfeest van het dogma der 
„Onbevlekte ontvangenis" , dat door Z.H. Paus 
Pius IX op 8 December 1854 werd uitgesproken. 

YougoSlavië. 
Hier zat een serie van 6 postzegels verschijnen, ge

wijd aan het dierenrijk van dit land nl. 
2 din. citellus citellus 
5 din. Lynx Lynx 

10 din. cervus elaphus montanus 
15 din ursus arctos bosniensis 
17 d'n rupicapra balcanica 
25 din. pelecanus onocrotalus 
terwijl deze serie vermoedelijk zal worden voortge
zet met de waarden 30, 35, 50,_ 65, 70 en 100 din, 
waarvan de afbeeldingen nog niet bekend ztjn. De 
70 d. zal waarschijnlijk zijn Procerus gigas en de 
100 d calimenus pancïci 

IJsland. 
Een serie van 3 postzegels zal hier worden uit

gegeven ter herdenking van de 50jarige autonomie 
van dit eiland. Het zullen zijn: 
1 K. 25 blauw, por t re t van de eerste minister van 

IJsland Hannes Hafstein (18611922) 
2 K. 45 groen. idem 
5 K. rood, idem 

Zweden. 
Ter gelegenheid 

van de in Februari 
jl. te Falun gehou
den skiwedstrijden 
verschenen 2 post

ij zegels, ieder met 
een andere voorstel
ling van een skiër 
in actie. Het zijn: 

20 öre, grijs en 1 Kr. blauw, beide in tweezijdige 
verticale tanding 12V2, terwijl eerstgenoemd zegel 
ook in 32ijdige tanding 12^4 X 12V2 verscheen. 

Verscheidene zegels der koersercnde serie zullen 
een kleurwijziging ondergaan nl . : 
10 öre groen wordt bruin 
25 „ rood ,, blauw 
30 „ bruin „ rood 
60 ,, blauw „ olijfgroen 

Het type met 3 kronen zal door een ander type 
worden vervangen, vermoedelijk door afbeeldingen 
van in steen gehouwen Vikingschepen. 

Zwitserland. 
Volgens besluit van de Bondsraad zal voortaan 

jaarlijks een serie postzegels als propagandamiddel 
worden uitgegeven. Dit jaar zal deze serie op 15 
Maart a.s. verschijnen en bestaan uit 4 zegels zonder 
toeslag. 

De 10 en 20 c. hebben betrekking op een twee
tal belangrijke tentoonstellingen welke dit jaar wor
den gehouden, nl. de 11e Zwitserse tentoonstelling 
voor Landbouw, bosbouw en tu inbouw, de „SLA" 
te Luzern, en de tentoonstelling voor Vreemde
lingenverkeer en internationale kookkunst , ,HOS
P E S " te Bern. De 25 c. herdenkt het 50jarig be
staan van de grote scheepvaart op de Rijn, terwijl 
de 40 c. is gewijd aan het wereldvoetbaltournooi 

dat in Juni/Juli van dit jaar in Zwitserland zal 
worden gehouden. 

De 10 c werd ontworpen door Hans Har tmann te 
Bern, de 20 c. is het ontwerp van Bernhard Reber 
te Bern, de 25 c. is ontworpen door Niklaus 
Stoecklin te Riehen, de 40 c. is het ontwerp van 
Hans Schwarzenbach te Bern. 

De druk geschiedde in rasterdiepdruk bij Cour
voisier SA te La ChauxdeFonds op papier rood 
en blauw vezelpapier met gladde gom, in vellen 
van 25 zegels. 

De 10, 20 en 40 c. hebben zegelmaat 41 X 26 mm 
en beeldgrootte 38 X 22,5 mm, terwijl de 25 c, 
een zegelmaat heeft van 26 X 41 mm en beeld
grootte 22,5 X 38 mm. 
10 c. geelgroen, geel, karmijnrood en gnjsgroen, 

aar, blad en bloem als symbool der tentoon
stelling SLA. 

20 c. bruinkarmijn, l ichtbruin, blauwgrijs en grijs, 
gevleugelde pollepel, teken van de HOSPES. 

25 c, oranjerood, blauw en donkergroen, loop van 
de Rijn van Bazel to t aan de zee, stuurrad 
en windroos als zinnebeeld van de in ternat io
nale betekenis dezer waterweg. 

40 c. blauw, geel en grijs, voetbal en wereldkaart . 

BUITEN EUROPA 

Aden. 
Kjthi r i State of Seiyun. 
O p 15 Januari jl. verscheen met por t re t van de 

nieuwe sultan een zege! van 5 c. bruin en van 
10 c. blauw, beide in gewoon formaat. In groot 
staandformaat (24,5 X 32 mm) verschenen 3 post
zegels met afbeelding van een landschap en het 
p o r t r e t van de sultan in een ovaal. Dit zijn: 
35 c. blauw, gezicht in Seiyun 
2/ groen zuidpoort te Terim 
10/ violet en geelbruin, moskeepoort te Ter im; 
in liggend groot formaat (32 X 24,5 mm) ver
schenen in deze serie: 
15 c. groen, gezicht op Seiyun 
50 c. rose en sepia, fort te Ter im 
1/ oranje, gezicht in Seiyun 
5/ violet en blauw, verstrekt huis in Kathiri 

stijl. 

Algiers. 
De reeds ïn ons Augustusnummer 1953 aangekon

digde 3 zegels nl . : 
25 F. groen en bruinviolet , por t re t van Millon 
40 F. vermiljoen en roselila, por t re t van Maillot 
50 F, zwartblauw en ultramarijn, por t re t van Laveran 
zijn op 4 Januari jI. verschenen, en beelden wij 
hierbij af 

Verwacht wordt op 30 April a.s. een zegel van 
15 F. | 5 F. ten bate van het Vreemdelingen
legioen. 

Australië. 

BiHEHiniiraaaaaa 

rte... 
Op 7 April a.s. zal hier 

een postzegel worden uitge
geven ter herdenking van 
het eeuwfeest van de tele
graaf in Australië. De eerste 
telegraaflijn liep tussen Mel
bourne en Willi amstown 
(Victoria). Zij werd in 
Maart 1854 in gebruik ge
steld. H e t zegel geeft de 
afbeelding van een telegraaf
paal die een uitgestrekt 
'andschap overheerst. Er 
vóór staat een seinsleutel. 
Hft opschrift luidt : Tele
graph Centenary, en het 

onderschrif t : 1854—1954 Australia. De afmeting van 
dit zegel is 24,05 X 37,05 mm. De waarde be
draagt 3V2 d., kleur nog niet bekend. 

Op 17 Februari verscheen een nieuwe strafport
zegel van l / groen en karmijn in dezelfde teke
ning als de koerserende 2/- en 5/. 

Barbados. 
Het bericht in ons Januar i nummer op blz, 18 

kunnen wij nog aanvullen met de mededeling dat 
de afbeelding op het zegel 5 c. die van een haven
poli t ieboot betreft. Deze 5 c. waarde kwam in de 
vroegere serie niet voor. 

Brazilië. 
Het lOOjarig be

staan van de staat 
Parana was op 19 
Dec. 1953 aanleiding 
to t de uitgifte van 
een postzegel van 
Crs. 5, donker
oranje en zwart, met 
de afbeelding van 
manden op ' t hoofd 
dragende mannen 
achteen een bloem
tak. 

De 200jarige geboortedag van Alexandre de Gus
mao werd herdacht mer de uitgifte van een post
zegel zijn por t re t vertonende, en in de waarde Crs, 
1,20, donker violet. 

Canada. 
Op 1 April a.s. verschijnen 2 postzegeluitgiften, 

bedoeld voor meerjarig gebruik. Het is een 5 c. 
blauw, met por t re t van Koningin Elisabeth II, 
naar een foto van Dorothy Wilding, en een zegel 
van 15 c zwart, met afbeelding van een Janvan
Gent (vogel) in de vlucht tegen nachtelijke hemel, 
naar een ontwerp van Laurence Hyde te Ottawa. 

T e zelfder tijd verschijnen ook 2 postzegels ter 
gelegenheid van Canada's Nationale Wüdweek. Deze 
zegels zullen slechts tijdelijk worden uitgegeven en 
zijn 4 c. grijs, walrus en 5 c. blauw, bever. H e t 
ontwerp voor beide zegels is van Emanuel H a h n , 
R.C.A. te Toron to . 

Alle gemelde zegels werden gegraveerd en gedrukt 
bi) de Canadian Bank Note Companij te Ottawa. 

Het 5 c. zegel zal ook in een boekje verkrijgbaar 
zijn in een velletje van 5 X 5 zegels. 

Columbia 
Hier verscheen een serie postzegels voor gewoon 

gebruik nl . . 
5 c. lila, vulkaan Galeras te Pasto 

10 c. zwart , klooster van San Diego te Bogota 
15 c. rose, monument van Bolivar te Boyaca 
15 c. oranje, heiligdom van Las Lajas te Narino 
20 c. l ichtbruin, de Ruizbergen te Manizales 
30 c. oranje, als 5 c. 
40 c. blauw, monument van George Isaacs te Cali 
50 c. violetbruin, als 15 c. rose 
60 c. sepia, ElMono van la Pila te Tunja 
80 c. bruinrood, als 20 c. 

1 P. blauw en zwart , Girardots tadion te 
Medellin 

2 Pi groen en zwart, Pastelillofort te Carthagena 
3 P. rose en zwartviolet , deur van de St. Domingo

kerk en universiteit van Popayan. 
5 P. dofgroen en bruin, als 15 c. oranje 

10 P. olijf en oranje, kaar t van Columbia. 

Comores. 
Op 15 Januari jl, vei scheen hier een postzegel 

• voor de luchtpost in de waarde 200 F (CFA), violet, 
oranjebruin en groen, met afbeelding van de moskee 
van Ouani te Anjouan. 

Cuba. 
De serie José Maria Marti werd met een 5e serie 

voortgezet nl, 
10 c. blauw en karmijn, Marti spreekt de soldaten 

der bevrijding toe 
10 c. blauw en karmijn, por t re t van Mart i 
15 c. violet en grijs, obilisque opgericht te Dos Rioi 

op de plaats waar Marti werd gedood op 
19 Met 1895 

15 c. violet en grijs, eerste graftombe van Marti te 
Santiago de Cuba 

25 c. sepia en helrose, monument van Marti in het 
centraalpark te Havana 

25 c. sepia en helrose, huidige graftombe van Marti 
50 c. geel en l ichtblauw, de smidse van Marti 

Dominicaanse Republiek. 
Een zegel van i c. ultramarijn en zwartviolet is 

gewijd a.in de suikerindustrie van dit gebied en 
geeft de afbeelding te zien van de suikerraffinaderij 
te Rio Haina, 

Ecuador. 
Een serie voor gewoon gebruik verscheen hier all 

volgt 
5 c. zwart en blauw, lagune van Cuicocha 

10 c. zwar t en ^meralt, equa tor monument 



53 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE MAART 1954 

20 c zwart en violet, gezicht op Quinindi 
30 c. zwart en sepia, de Tomebambarivier 
40 c. zwart en karmijn, Iliniza bergen 

In December verscheen een serie postzegels gewijd 
aan de verheffing van de aartsbisschop van Qui to , 
Mgr Carlos Maria de la Torre to t kardinaal 

Voor de gewone post 
30 c zwart en rood, 
50 c zwar t en violet, 
voor de luchtpost 
60 c lila en zwait , 
90 c groen en zwart, 
3 S oranje en zwart 

Als provisorische zegels verschenen opdrukken op 
zgn consulaire zegels, nl \ oor de luchtpost 
60 c op 5 S zwar tbru in , 
1 S op 2 S geelbruin 

Guatemala 
Ter gelegenheid van de nationale beurs welke in 

October 1953 werd gehouden verscheen een serie 
van 9 postzegels voor de luchtpost nl 

1 c violetblauw en karmijn, streekdans 
4 c. oranje en groen, witte non (orchidee) 
5 c. groen en sepia, vrouw in een nationaal 

costuum 
15 c. seoia en violet, harddravenj 
20 c rood en violt tblauw, ruïne van Zakuleu 
30 c bruin en ultramarijn, nationale kunst 
50 c violet en zwait , kop van kampioenstier 
65 c lichtblauw en gi ijsgroen, wielerwedstrijd 
1 Q groen en rood de nationale vogel Quetzal 

Hait i 
De 150 jarige onafhankelijkheid van dit land werd 

op een groot aantal postzegels herdacht, welke ge
deeltelijk bij Courvoisier en gedeeltelijk bij Water
low \ \erden gedrukt 

Bi) eerst genoemde firma weiden gedrukt voor de 
gewone pos» (alle met zwart por t re t ) 

5 c groen Toussamt Louverture 
5 c. „ Boisrond Tonnerre 
5 c. ,, Petion 
5 c „ Lamartinière 

15 c violet, Capois La Mort 
alle in sgelmaat 21 X 26 mm, 

3 c blauwgiijs I I Dessalines en P Magloire 
10 c donkerkarmijn, idem 
beide in zcgelmaat 42 X 52 mm, 
voor de luchtpost (alle met zwart por t r e t ) , 
■̂0 c olijt, Toussaint Louvertuie 
50 c blauw Petion 
50 c b i u m Boisrond Tonnerre 
50 c ^locn. Dessahnes 
50 c rood, Christophe 
1 G grijs, Petion 
1 50 G rose, Lamartinière 
alle met zegelmaat 21 X 26 mm 
7 50 G oranje, Dessalines en Magloire 
in zegelmaat 42 X 52 mm 
en met por t re t ^ an de vrouw van president Magloire 
voor de gewone post 
10 c oranje n 10 c donkerblauw, 
en voor de luchtpost (met bijgevoegd vliegtuigje) 
20 c oranje, 
50 c bruin, 
1 G groen 
1 50 G karmijn 
2 50 G emerald 
5 G zwartgrijs 
alle in zegelbeeldmaat 31 X 26V! mm 

BIJ Waterlow werden gedrukt voor de gewone 
post 
25 c donkergrijs, slag van Vertières 
25 c vermiljoen. Marie Jeanne en Lamartinière 

op de Crete äPierrot 
beiden in zegelbeeldmaat 28 X 24 mm, • 
en vooi de luchtpost 
50 c blauw slag van Vertieres 

50 c. oranje idem 
50 c karmijn, Mirie leanne en Lamartinicie op 

de Crete aPieirot 
50 c zwart, idem 
allen in zegelbeeldmaat 31 X 26'/2 mm 

Japan " 

Het zgn Nieuwjaarszcgel, dat op 25 December 
jl verscheen, \ ei too n ditmaal een vreemdsoortig 
stuk speelgoed in de vorm van een dier dat ge 
naamd is miharyj^oma aangezien het gemaakt u o i d t 
in het district Miharu Het is een zegel van 5 (Y), 
karmijn 

In een min ataurvelletje van 4 zegels veistheen 
dit zegel tevens als lot in een loterij 

He internationale kampioenschap schaatsiijden 
dat te Sappoko werd gehoudLn was aanleiding to t 
de uitgifte op 16 )anuari jl van een postzegel van 
10 (Y), ultiamaiijn, met afbeelding van haidnjdcrs 

In de koersciende serie verscheen op 20 lanuari 
jl her zegel van 20 (Y) olijfgioen, met afbeelding 
van de tempel van Chusonii 

Marokko (Frans) 

Op 28 Januari ji verschenen 2 postzegels bestaande 
in een opdruk op vdoeger uitgegeven zegels 1 F op 
1 F 50, lichtblauw, versterkte havenstad (Yv 262) 
15 F op 18 F, blauw, Kasbak vanuit het zuiden 

(Yv 263) 
De serie Solidariteit 1953 zal ditmaal bestaan ui t 

de volgende zegels in een oplage van 100 000 series, 
te weten 
10 F Agdal (Mcknts) 
20 F Yakoub el Mansour (Rabat) 
40 F Atnchock (Casablanca) 
50 F El Alt>a (Ftdila) 

Mirokko (Spaans) 

Het ftit dat 25 laar geleden de eerste 'definitieve 
serie postzegels voor dit gebied verscheen werd 
herdacht op een serie van 9 zegels voor de lucht
post en ] express^post Alle zegels zijn in her be
kende verticaallangwerpige formaat der vroegere 
zegels van d u gebied De uitgifte geschiedde op 
15 Decembei \\ De zegels zijn 
35 c groen en \ io le t beri,bcwoners 
50 c rood en groen, waterdrager 
90 c blauw en oianjcbrum bergbewoners 
1 P donkerbruin en groen Marokkonen 
1 P 25 donkergroen en lilarose als 35 c 
2 P violci en blauw, als 90 c 
2 P 50 donkergroen en oranje, als 50 c 
4 P 50 lilarose en donkergroen als 1 P 
10 P groen en zwart , hoogwaardigheidsbekleder 
en voor de expresse 
25 c blauw en lilarose, koerier te paard 

NieuwZeeland 

De serie nipuwe postzegels met por t re t van k o 
ningui Elisabeth II welke wij reeds in ons Februari
nummer van het vorige jaar aankondigden, wordt 
op 1 Maart a s verknigbaar gesteld Wij geven 
hierbi) thans de kleuren der zegels 
voor de gewone post met afmeting 17 X 21 mm. 
VB d grijs 
1 d geel 
iVï d bruin 
2 d groen 
3 d oranje 
4 d blauw 
6 d V olet 
8 d rood 
met afmeting 21 X 25 mm 
9 d groen en bruin 
1/ rood en zwait 
1/6 blauw en zwart 
en met afmeting 21 X 37 mm 

3/ groen 10/ blauw 
5/ rood 

Als dienstzegel verschijnen tegelijkertijd 
1, IV2, 2. 3, 4, 9 d en 1/ 

Van de gewcne serie bovengenoemd verscheen de 
IV" d bruin reeds op 15 December jl wegens ge 
brek aan zegels van deze waaide 

Eveneens \anwege hetzelfde gebrek werd de pro
visor sehe uitgifte van lull 1950 (opdiuk ,.Postage 
l'/s d ' op fiscaalzegel wapcntype 1931) opnieuw in 
herdruk in omloop gebracht De heidruk is gelijk 
aan de eerste uitgifte De helft der oplage heeft 
staand en de helft iiggend watermerk 

Panama 
Van de in ons Decembernummer op blz 329 aan

gekondigde postzegel voor de luchtpost, waarvan de 
waaiden lesp waren 5 c karmijnrose en 10 c. 
blauw (welke laatste opgave echter was weggevallen), 
weid de 10 c voorzien van de opdruk 1 c 

Reunion. 
Hier verschenen enkele Franse zegels met opdruk 

ener gewijzigde waaide, nl 
8 F (CFA) op 40 F kanosport 

20 F (CFA) op 75 F paardensport 
beide zegels der sportserie in ons Januarinummer 
afgebeeld, en voor de luchtpost 
50 F (CFA) op 100 F Mystere IV 

100 F (CFA) op 200 F Noratlas 
200 F (CFA) op 500 F Magister 
500 F (CFA) op 100 F Provence 
alle zegels der luchtpostserie afgebeeld in ons vorige 
numrrer • 

Somaliland (Italiaans). 
Ter herd nking van de uitgifte 50 jaar gclcd>n 

van de eerste postzegels vooi dit Italiaans gebied 
verscheen een serie van 3 postzegels voor de gewone 
en 2 zegels \oGr de luchtpost, alle in eenzelfde 
tekening, waarin opgenomen de 1 besa en 1 anna 
zegel van 1903 De zegels verschenen op 16 Decem
ber jl en zijn \ o o r de gewone post 
25 c lila sepia en lilarose 
35 c groen, sepia en lilarose 
60 c oranje, sepia en lilarose 
en voor de luchtpost 
60  lila sepia en lilarose 
1 Som groen, sepia en lilarose 

Vier jaar na het 75 jarig jubileum der U P U 
verschenen ter herdenking \ an dat feit 3 zegels \ o o r 
de luchtpost op 16 December jl ' De letters UPU 
tussen lengte en breedtegraad lijn gevat staan te 
midden van steiren waartussen een vliegtuigsilhouet 
Het zijn 
1 Som 20 rose 
1 Som 50 bruin 
2 Som groen 

Spaanse kolomen 
De opgave van de zegels verschenen ter gelegen

heid van de ,,Dag van de koloniale zegel" bleek 
niet volledig te zijn Wij geven daarom hier de 
volledig* en verbeterde opgave 

Guinea 
5 + 5 c donkerblauw, Tragocephala nobihs 
10 i 5 c roselila, Papilio antimachus 
15 c donkergroen, als 5 c 
60 c geelbruin, als 10 c 

Ifni. 
5 + 5 c donkerblauw, Sargo brio 
10 + 5 c roselila, Epinelephus gigus 
15 c donkergroen, als 5 c 
60 c geelbruin, als 10 c 

Sahara. 
5 + 5 c violet, scorpaena scofa 
10 + 5 c groen, Diplodus fasciatus 
15 c olijf, als 5 c 
60 c oranje als 10 c 

Wordt lid van een bij ons 

Maandblad aangesloten vereniging 

Bekijkt Uw postzegels onder het genot 
van een fijne pijp tabak 

Ssi^^ 
Zeldzaam licht en smakelijk  Prijs f 1.— ] ler pakje. 

file:////erden
file:///iolet
file:///anwege
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-k VOOR BEGINNERS ^ 

Beste Dick, 

Nu heb ik het in mijn vorige brief voornamelijk gehad 
over de totale vervalsingen en je begrijpt, dat aan de hand 
van de vele echtheidskenmerken de kans om de verval
sing als zodanig te ontdekken, zeer groot is. 

Maar er zijn andere vervalsingen, die veel moeilijker te 
herkennen zijn. Bij deze heeft men slechts een onderdeel 
van het zegel vervalst en zij veroorzaken ons, verzame
laars, veel last. 

De vervalser heeft bijv. aan een écht zegel, een na- of 
herdruk, een kleine verandering aangebracht en daardoor 
gaat dit zegel lijken op een veel waardevoller exemplaar. 

Deze vervalsingen geven dikwijls blijk van een fantas
tisch grote vaardigheid en technische handigheid en zij 
plaatsen de specialisten en vakmensen onder ons verza
melaars soms voor onoplosbare raadselen. 

Ik zal je een paar voorbeelden geven. 
Ik heb exemplaren gezien, waarbij het originele zegel al

leen maar een valse opdruk had gekregen, of omgekeerd, 
exemplaren, waarvan de opdruk was verwijderd of de 
waardeaanduiding was veranderd. Hierbij ging de verval
ser uit van zegels die op het originele papier waren ge
drukt, de goede kleur en de juiste tanding hadden. Deze 
echtheidskenmerken maakten het dus erg moeilijk om de 
vervalsing te ontdekken. 

Er bestaan zegels die zowel getand als ongetand zijn uit
gegeven. Meestal bestaat er een groot verschil in de „waar
dering" tussen beide uitgaven. Het ligt voor de hand, dat 
vervalsers dikwijls trachten een gewoon getand exemplaar 
door het afknippen van de tandjes in een zeldzaam, dus 
waardevol „ongetand" exemplaar te veranderen. In som
mige catalogi staat dan ook aangegeven hoe groot de af
stand tussen de zegels op het originele vel was. Treft men 
daarom een ongetand zegel dat geen of bijna geen witte 
rand vertoont, dan kan er sprake zijn van knoeierij, het 
behoeft echter niet per se zo te zijn, want echte zegels kun
nen ook een smalle witte rand vertonen. 

Er zijn ongetande zegels die men uit poststukken heeft 
geknipt. Omdat het papier van poststukken gewoonlijk 
dikker is dan het papier dat voor de originele zegels werd 
gebruikt, is dus de falsificatie op deze manier te ontdekken. 

Bij ongetande exemplaren is de vraag naar breedgerande 
zegels natuurlijk zeer groot. Men noemt deze op veilin
gen „salon stukken". De vervalser weet dat ook. Hij heeft 
de zegels met een te smalle rand — of met een verknipte 
getande rand — op een stukje papier geplakt dat aan alle 
kanten buiten het zegel steekt. Vervolgens schaaft hij het 
papier af op de plaats waar dit het zegel raakt en voila, de 
vervalsing is geschied. Daar dit opplakken en afschaven 
zo geraffineerd handig en accuraat is gebeurd, is het uiterst 
moeilijk het bedrog vast te stellen. Houdt men een zodanig 
behandeld zegel tegen het licht, dan is het egaal van kleur 
en koestert men geen verdenking. Wees dus altijd voor
zichtig en controleer in zo'n geval de afstempeling; moge
lijkerwijze ontdek je daaraan het geknoei van de verval
ser. Natuurlijk brengen de ultra violette stralen van de 
kwartslamp ook in zo'n geval de vervalsing aan het licht, 
maar je hebt nu eenmaal zo'n instrument niet altijd bij 
de hand. 

Het is best mogelijk dat men een ongetand exemplaar 
eerst op deze wijze van brede randen heeft voorzien en 
daarna getand, natuurlijk met het doel om een kostbaar 
„getand" exemplaar te fabriceren. 

Je weet wel, Dick, dat sommige zegels door hun kleur-
atwijkingen een hogere waarde hebben gekregen, een om
standigheid, die door de vervalser wordt uitgebuit. 

De technische en wetenschappelijke prestaties in de 
kleurstoffenindustrie staan op een zeer hoog niveau, en de 
falsaris maakt daarvan een dankbaar gebruik. Hij pro
beert dus van „gewone" exemplaren van een bepaald zegel 
„zeldzame" en „dure" zegels met een kleuraf wij king te 
maken e n . . . . slaagt daar helaas dikwijls in. 

Nu ga ik het je toch moeilijk maken. Dick. Sommige 
kleurveranderingen kan men ten onrechte voor originele 

afwijkingen houden — en men kan zich dus vergissen in 
de „waarde" van het zegel! — en toch is deze later ont
stane kleuraf wij king niet het werk van een vervalser. 

Vele kleurstoffen zijn niet „lichtecht" — ook de kleuren 
van menige postzegel niet. En daarom ziet men vaak, voor
al bij oude zegels, onder invloed van het licht, van vocht, 
van warmte en koude, etc, kleurveranderingen optreden 
bij „echte" zegels, veranderingen die dikwijls aanleiding 
geven tot verkeerde conclusies en waarderingen. 

Nu denk je natuurlijk aan de kwartslamp, Dick, maar 
even kalm aan nu. — Ik zei je reeds dat het goede gebruik 
van een kwartslamp ervaring eist! Neem eens een echt en 
ongebruikt zegel, waarop je een spatje water hebt laten 
vallen. Je hebt dat niet eens gemerkt of je bent het ver-; 
geten. Onder de lamp zal dit zegel op de plaats waar de 
druppel gevallen is, een afwijkende kleur vertonen. Na
tuurlijk is de verzamelaar geneigd om dan aan knoeierij 
te denken, maar er is dan werkelijk niets aan de hand en 
het zegel heeft zijn volle waarde behouden. 

Een andere vorm van vervalsen bepaalt zich tot het re
pareren van beschadigde zegels. Een gerepareerd zegel 
blijft een minderwaardig zegel, hoe goed de reparatie ook 
geschied is. Men kan soms de meest lompe en grove repa
raties ontdekken naast technisch volmaakte. Heeft de ver
valser als plakmiddel stijfsel of gom gebruikt, dan zal zo'n 
zegel, in water gelegd, in stukken uiteen vallen, of althans 
de beschadiging duidelijk zichtbaar maken. Sommige 
knoeiers hebben met deze mogelijkheid rekening gehou
den en als plakmiddel eiwit of een ander, niet in water 
oplosbaar hechtmiddel gebruikt. De kwartslamp zou de 
knoeierij prompt aan het licht brengen, maar ja, ik zei dit 
reeds, wij hebben hem niet altijd bij de hand. Kom je ooit 
voor de noodzakelijkheid te staan, om een zegel op even
tuele reparaties te controleren, dan raad ik je de volgende 
methode aan. Laat het zegel loodrecht — dus verticaal — 
even in een bakje met benzine zakken, zo, dat alleen een 
smal randje nat wordt. 

Is het zegel niet gerepareerd, dan stijgt de vloeistof in 
het zegel gelijkmatig omhoog als een horizontale lijn, die 
zich naar boven verplaatst. Is er echter geknoeid, dan zal 
deze horizontale lijn gebogen of gebroken worden, däär ter 
plaatse waar de reparatie zit. Heb je zo'n gerepareerd zegel 
van een betrouwbaar handelaar betrokken, dan kan je erop 
rekenen dat hij het terugneemt; dat is zo gebruikelijk. 

Niet alle namaakzegels zijn vervaardigd met het doel om 
iemand te bedriegen. Vele dragen het stempel „FACSI
MILE" en daarmee wordt te kennen gegeven dat het zegel 
een nagemaakt exemplaar is. 

Tot slot moet ik je nog iets vertellen van zegels die we 
geen vervalsingen kunnen noemen, maar „fantasie-produc
ten". Je moet er als verzamelaar net zo goed voor oppassen 
als voor verknoeide en vervalste exemplaren. 

Er zijn altijd fantasten en avonturiers geweest die zich 
alleenheerser van een dikwijls niet eens bestaand land, of 
een onbewoond land noemden. Sommigen hebben dit zo ver 
doorgedreven, dat zij zelfs postzegels van hun „rijk" lieten 
drukken en verspreiden. Deze zegels noemen we dan fan
tasiezegels. We rekenen tot deze groep ook de zegels die 
aanvankelijk op de normale wijze tot stand kwamen, maar 
voor zij in omloop werden gebracht door de loop der (poli
tieke) gebeurtenissen niet meer voor hun doel geschikt wer
den geacht. Ik zal je daarvan een voorbeeld geven. Kort 
voor de eerste wereldoorlog besloten de grote mogendheden 
het toenmalige Albanië, dat een broeinest van politieke in
trige was, een staatshoofd te geven en zij vonden een Duitse 
vorstenzoon, de Prins von Wied, bereid zich als koning van 
Albanië te laten kronen. In dit verband werden o.a. post
zegels gedrukt met het portret van de Prins von Wied als 
vorst van Albanië en het lag in de bedoeling deze uitgave 
op 1 Sept. 1914 in circulatie te brengen. Doch precies een 
maand voor deze datum brak de wereldoorlog uit; de Prins 
verliet Albanië en keerde er nimmer terug en de zegels wer
den niet uitgegeven. Eerst in 1930 bracht men ze in omloop, 
nadat ze voorzien waren van een opdruk bestaande uit 
een Albanese dubbelkoppige adelaar. - Een grappige ge
schiedenis van een fantasiezegel wil Ik je ook nog vertellen. 

In 1931 verscheen in een bekend Frans philatelistisch tijd
schrift de mededeling, dat in het land „Amaldi Haggar", 
een nieuw zegel-uitgevend rijk, nieuwe series zegels zouden 
verschijnen. Het publiceerde tevens de afbeeldingen van 
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deze zegels. Er was een interessante Moorse kop op afge
beeld en de waarde stond aangegeven in „dattes" en „figues''. 

Andere philatelistische bladen namen — zonder verdere 
controle — het nieuwtje gretig over en er ontstond een le
vendige vraag naar zegels van ,,Amaldi". 

Niemand kwam op de gedachte eens te onderzoeken, waar 
dit land lag; men zou het tevergeefs op elke wereldkaart 
gezocht hebben. Evenmin onderzocht men de betekenis van 
de munteenheid „dattes'' en „figues". Zou iemand het ge
daan hebben, dan zou hij tot zijn verbazing ontdekt hebben 
dat deze woorden „dadels" en „vijgen" betekenden en hij 
zou zich hebben afgevraagd welk land deze munteenheid 
zou voeren. Hoe was deze grap nu ontstaan, een grap waar 
de halve philatelistische wereld intrapte? Hier is de ver
klaring. Een bekende postzegelverzamelaar uit Namen maak
te in 1931 een reis naar Marokko en hij had zich daar laten 
fotograferen in de nationale kleding van dit land. Op de 
foto zag hij eruit als een echte sultan. Deze foto kwam in 
handen van een paar van zijn vrienden, die besloten er een 
serie „postzegels" van te maken en ze met een verhaaltje, 
aan het Franse blad aan te bieden. Het blad vloog erin, met 
het bovenomschreven resultaat. Je kunt je voorstellen hoe 
deze grappenmakers genoten en gelachen hebben toen hun 
opzet gelukte! 

Ik wil deze brief niet eindigen zonder de vraag te be
antwoorden in hoeverre die vervalsers strafbaar zijn vol
gens de wet. 

Ons Wetboek van Strafrecht stelt stralbaar het namaken 
van gangbare postzegels met het doel ze als echte te gebrui
ken etc. 

Het stelt echter niet strafbaar het vervalsen en namaken 
van postzegels die niet meer in omloop zijn. Maar . . . . wan
neer iemand mij bewust tracht te bedriegen met vervalste 
zegels dan loopt hij een grote kans dat hij oplichting pleegt. 
En dan gaat de strafrechter een woordje meespreken. 

Tot zover over vervalsers en knoeiers; ik hoop dat je er 
wat van hebt opgestoken. Dick. OOM WIM. 

^ VRAGENBUS ir 
Onder medewerking van Jhr G. A. de Bosch Kemper, leider 
van de Bondsvragendienst, Bovenbrugstraat l/III, Arnhem. 
DUITSLAND. 

Vraag nr 25: Wat is de betekenis van de opdruk R.R. op 
de Duitse zegels uit de inflatietijd? Wat zijn dat voor zegels? 

Antwoord: De afgebeelde opdruk bestaat m 4 waarden: 
10-, 20-, 30-, en 50 Millionen, die alle voorkomen op één vel 
en wel telkens ook op één horizontale rij: de eerste twee ze
gels dragen de opdruk 10 Millionen, de drie volgende 20 
Millionen, dan nog eens drie 30 Millionen en tenslotte weer 
twee 50 Millionen. Zij zijn aangebracht op zegels van 50.000 
Mark en van 1 Million Mark. ,,Stamp Collecting" (Vol 24 p 
220) geeft een afbeelding van een complete rij. 

Het zijn zegels, uitgegeven door de ,.Provisorische Regie
rung der Rheinischen Republik" te Wiesbaden in.samenwer
king met de postzegelhandelaar Guggenheim te Zürich. Deze 
„provisorische regering" (die nooit enige juridische of fei
telijke macht bezat) was de vrucht van een seperatistische 
beweging, zoals er na de eerste wereldoorlog meerdere, 
veelal op Franse inspiratie, in het door Frankrijk bezette 
gebied van Duitsland ontstonden en weer te niet gingen. 

Deze Franse invloed is waarschijnlijk reden voor de re
dacteuren van Kohl geweest om te vermelden dat de letters 

„R.R." de afkorting zijn van ,,République Rhénane". De 
Duits naam Rheinische Republik zouden zij evengoed kun
nen betekenen. 

Er zijn meerdere series van deze embryonale regering in 
voorbereiding geweest. Door de ,,regering" in Wiesbaden 
werden echter alleen de hierboven beschrevene „officieel" 
genoemd. Zij werden uitgegeven in November 1923, maar 
vóór zij de postkantoren konden bereiken, greep de Ber-
lijnse postadministratie in. 

De aanleiding voor het vervaardigen van deze zegels lag 
— naast propagandistische motieven die ongetwijfeld mee-
gesproken hebben — voor een zeer groot deel in de inkom
sten, die er van de postzegelsverzamelaars voor de Rheini
sche Republik en voor de Zwitserse handelaar door verwor
ven zouden kunnen worden. Zelf noemde de provisorische 
„'•egering" ze herdenkingszegels. 

Om de speculatieve inslag bij deze uitgifte en om het feit 
dat zij nimmer voor frankering konden worden gebruikt, 
moeten deze zegels als maakwerk worden beschouwd, nog 
daargelaten dat de Rheinische Republik nog voor haar De-
staan overleden is. Zogenaamde echt-gelopen brieven zijn 
maakwerk-in-quadraat. 

Anderzijds geeft de historische achtergrond bij deze ma
nipulaties de zegels een zekere documentaire waarde, die 
Kohl en Stamp Collecting ertoe brengen er enigszins uitvoe
rig bij stil te staan. (Kohl onder het hoofd: Spekulationsauf
drücke Unbefugter auf Marken des Deutschen Reichs). Daar
om komen ze ook in aanmerking om toch wel bewaard te 
worden. 

Opdruk-varièteiten komen voor. Stamp Collecting noemt 
dubbele en verschoven opdrukken. Zeer wel mogelijk zijn er 
ook kopstaande opdrukken, zoals afgebeeld, van de „offi
ciële" pers gekomen, maar let op: er bestaan ook verval
singen van dit maakwerk' 

Literatuur o.m.: 
Munk. Kohl-Briefmarkenhandbuch, 11. Aufl., Band I, p 1084, 
Stamp Collecting, Vol 24, no 10 (608), 
Sammler Woche, Vol 7, no 1, 
Berner Briefmarken Zeitung, 1923, no 10. 

^ ALLERLEI ^ 
MECHANISERING BIJ DE P.T.T. 

In diverse dagbladen troffen wij dezer dagen een meer of 
min uitvoerig artikel aan over te zijner tijd bij de P.T.T. 
in te voeren nieuwe machines voor de afstempeling der 
postzegels op brieven. Het betreft de zgn. facing-machine, 
geconstrueerd bij de maatschappij Marchand-Andviessen. 
Reeds in ons Mei-nummer 1952, dus bijna 2 jaar geleden, 
gaven wij een uitvoerige beschrijving van de wijze waarop 
de brieven door deze machine worden behandeld en de in
vloed welke een en ander op de postzegels zal hebben. In 
de thans verschenen dagbladbcrichten treffen wij geen 
nieuwe gezichtspunten op deze materie aan en schijnt het 
ook thans nog niet vast te staan of de oplossing zal gevon
den worden in het aanbrengen van een zeer dun laagje alu-
niinium of in het aanbrengen van een fluorescerende stof die 
dezelfde werking dient te verrichten als het aluminium. 

Zij die hierin belangstellen raden wij lezing of herlezing 
van bovengenoemd artikel in ons Maandblad aan. 

DE POSTZEGELVERZAMELING VAN 
EX-KONING FAROUK. 

Bij zijn vele verzamelingen bezat ex-koning Farouk van 
Egypte ook een postzegelverzameling welke, door de vader 
van Farouk aangelegd, door laatstgenoemde werd voortge
zet. Na de verbeurdverklaring van Farouks goederen door 
de Staat werd deze verzameling op last van de Staat te 
haren behoeve verkocht in openbare veiling De waarde der 
verzameling was op ongeveer 1 millioen gulden geschat, 
doch de opbrengst der veiling overtrof de raming en beliep 
± 1,2 millioen gulden. Ongeveer 1 millioen hiervan werd 
door het buitenland opgebracht in Amerikaanse en Canadese 
dollars, Engelse ponden, Zwitserse franken e.d. De verzame
ling Egypte bracht ruim Vz millioen gulden op, hetgeen min
der was dan was geraamd. De buitenlandse belangstelling 
scheen voor deze zegels minder groot. 
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BEELDPHILATELIE 
Er wordt ons wel eens gezegd — ,,verweten" is wellicht 

een te hard woord —, dat wij te weinig belangstelling ton^n 
voor de zgn beeldphilatelie, de jongste loot aan de philate-
listische stam Deze loot zou meer aandacht in ons Maan-
blad verdienen dan daaraan thans wordt besteed Welnu, 
dit IS maar ten dele juist, de belangstelling is ei wel dege
lijk, al komt deze dan met m ons Maandblad tot uitmg Na
tuurlijk zouden wij, evenals zulks wel m andere philatelis-
tische tijdschriften pleegt te gebeuren, een uitgewerkt ovei-
zicht kunnen opnemen over een of ander veizamelondei-
werp, bijv bloemen, sport, medici of iets dergelijks op de 
postzegels, zodat de beeldverzamelaars zich maar de post
zegels behoeven aan te schaffen of op andere wijze te vei-
zamelen en deze zegels dan maar behoeven op te zetten 
volgens het aangegeven schema of een variatie daarop, 
waarbij dan nog de afgedrukte mededelingen kunnen wor
den opgenomen, om een beeldvei zameling te bezitten Maar 
dit hebben we tot op heden juist vermeden, zulks mede m 
het belang van de beeldphilatelie Juist het zelf zoeken van 
een onderwei p en van alles wat daarmede samenhangt vci-
heft de beeldphilatelie boven het „vakjesplakken en stelt 
haar niet op een lijn met de vele verzamelaars van vroegeie 
datum, die zulk een klakkeloos vakjesplakken wel ded°n 
Geen „kant-en-klare" handleidingen dus dezerzijds, maai 
wel, wanneer het zo af en toe te pas komt of daartoe een 
bijzondere aanleiding bestaat een beschouwing of bespiC-
king op het terrein van het beeldverzamelen 

En zulk een aanleiding is er o i thans, zoals u uit het ver
dere van dit artikel zal blijken Met grote belangstelling 
hebben wij steeds alles gadegeslagen wat op dit verzamei-
gebied onder onze ogen kwam, zowel in geschrift als op 
tentoonstellingen De oudere verzamelaars zullen zich nog 
wel het artikel herinneren van de heer K J Heijmans in 
„De Vraagbaak der Philatelie" (blz 92 e v) , waarin deze 
leeds in 1934 een lans brak voor „het vei zamelen van post
zegels naar de voorstellingen" (een artikel dat we iedere 
beginnende beeldverzamelaar ook thans nog ter lezing kun
nen aanbevelen) Dit artikel pakte toen niet een , geheel 
iets nieuws" bij de kop, maat was de overdenking en uit
werking van hetgeen reeds hier en daai op dit gebied viel 
op te merken Ook de diverse artikelen van Mevrouw Ba-
lonesse van Heerdt-Kolff en van de heer Mr J H van 
Peuisum m ons Maandblad bewogen zich leeds min of meer 
in deze lichting In 1940 had de nieuwe idee al meei en meer 
weei klank gevonden en werd het aantal onderwerpen dat 
voor verzamelen op deze wijze geschikt was door de heei 
N A Zilver te Amsterdam m zijn brochuie , Mogelijkheden ' 
reeds tot ± 250 opgevoeid 

Het was vooral de na de Ie wereldoorlog velerwege op
tredende inflatie, welke een stroom van postzegels deed ont
staan, waardoor het voor de Philatelisten vrijwel onmogelijk 
werd om de ouderwetse verzamelwijze van het bijeenbren
gen van alles wat verschijnt, voort te zetten, hetgeen hen 
naar nieuwe wegen deed zoeken Dit gaf aanleiding tot een 
grotere beoefening van de Beeldphilatelie, welke toen nog 
met deze naam droeg, maar toch reeds hier en daai begon 
school te maken Geheel nieuw was ook toen deze verzamel
wijze niet Dr Le Tellier noemt in l'Echo de la Timbrologie 
bijv de heei Jouidain de Molière, die reeds omstreeks lOUO 
bladen samenstelde met postzegels bevattende afbeeldingen 
van bijv de fauna van Liberia Borneo, Guatamala P d , 
welke ,.decoratieve" bladen „aangenaam voor het oog" wd-
len 

De 2e wereldoorlog zag opnieuw het aantal postzegels en 
ook het aantal postzegelverzamelaars met spiongen omhoog 
gaan en de Philatelie nam, mede dank zij de grote belang
stelling welke verschillende postadministraties vooi haar 
aan de dag begonnen te leggen — al was het dan niet altijd 
uit philatelistische overwegingen, maar ook wel uit finan
cieel eigenbelang — een ongekende vlucht Maar de stroom 
van nieuwe uitgiften wies toen zo onrustbarend (de rust 
IS helaas nog niet ingetreden) en de oudere uitgiften verg
den vaak zulke grote bedragen, dat de gewone verzamelaar 
deze niet voor zijn liefhebberij kon opbrengen Het is dan 
ook vooral na de 2e wereldoorlog dat de beeldphilatelie zich 
nog sterker ging ontwikkelen. Wat is er de laatste jaren op 

dit teriem geschreven, geiedetwist, becritiseerd en wat niet 
al ' Maar de beeldphilatelisten gingen hun weg waarbij in 
het bijzonder de verzamelingen van postzegels met christe
lijke motieven op de voorgrond traden Hiertoe dioeg zeker 
bij, dat vanuit Duitsland het reeds daar bestaande Verza-
melaaisgilde St Gabriel met zijn tijdschrift Gabriel niet 
alleen de Duitse beeldverzamelaars maar ook vele verzame
laars ver buiten de landsgrenzen onder de bekorende in
vloed dezer categorie van zegels wist te brengen Het was 
vooral Dr L Biaun, die enige laien geleden mzag, dat de 
tijd rijp was om de beeldphilatelisten, die in vele landen 
inmiddels afzonderIrjke verenigingen hadden opgericht, m 
een bond samen te biengen Het was ook zijn bezielende 
leiding welke de oplichting van de FIPCO tot gevolg had 
Intussen begonnen de beeldphilatelisten zich ook op ten-
toonstellingsgebied te loeren en aldaar de aandacht te tiek-
ken met hun verzamelingen, al waien het dan met altijd 
de beste verzamelingen welke het ijs voor velen moesten 
breken En 2 jaar geleden zagen wrj zelfs de eerste inter
nationale tentoonstelling op het gebied der beeldphilatelie, 
vorige jaar te Bein, gevolgd door de tweede internationale, 
de „IMA' 

Niet dat wij thans hier speciaal over deze tentoonstelling 
willen schrijven, al willen wij gaarne terloops vei melden, 
dat ook van Nederlandse zijde aldaar met enkele mzendm-
gen werd uitgekomen, waarvan er 2 een diploma als loffe
lijke onderscheiding wisten te verwerven (nl P Th v d 
Heijden, Eindhoven Het Nazi-regime en zijn consequenties, 
en J A Lammers, Leiden Landen en Dieien) Wel maken 
WIJ van deze tentoonstelling in het bijzondei melding, om
dat deze duidelijk heeft doen zien, dat de beeldphilatelie tot 
een stevige tak van de philatelic is uitgegroerd Het is voor
al de FIPCO die in deze leiding heeft gegeven, zowel door 
haai werkzaamheid in engere zin als dooi haar uiterlijk op
treden door congies en tentoonstelling Hoe belangrijk ook 
dit laatste is, bleek ons duidelijk uit het Juni-nummei van 
de Schweizer Briefmarken Zeitung, waarin wij een vei slag 
over deze tentoonstelling (welke wij helaas niet zelf konden 
bezoeken) lazen, alsmede een beschouwing van een der jury
leden (de heer Jos Buhler, Zwitserland), waarin diverse op-
mei kingen naar voren worden gebracht, leerzaam voor de 
beeldphilatelisten Van deze laatstbedoelde beschouwing 
willen wij gaarne enkele punten onder de aandacht breii
gen, welke wellicht ook vooi de Nederlandse beeldphilate
listen van nut kunnen zijn Dat zulk een wegwijzen op dit 
terrein nog nodig is, blijkt wel uit helgeen genoemd jurylid 
meent op deze tentoonstelling te hebben kunnen constate-
len, nl dat vele beeldveizamelaars nog de mening zijn toe
gedaan, dat hun verzameling, welke zij op enkele legen-
achtige Zondagen hebben samengesteld en met wat veisit-
ring hebben opgezet, reeds aan voldoende eisen voldoet om 
op een internationale tentoonstelling op dit gebied te kun
nen mededingen naai een onderscheiding Maar ook in de 
beeldphilatelie geldt, evenzeer als zulks voor de speciaalver-
zamelaar het geval is, dat alleen volhaidmg en studie tot 
succes kunnen leiden Kennisname van de philatelistische 
literatuur is ook voor dit soort veizamelaais noodzakelijk' 

In ons Maartnummer van vorige jaar hebben wij reeds 
melding gemaakt van de puntentelling zoals deze op de 
IMA dooi de jury zou worden toegepast, en dan ook mdei-
daad toegepast is Natuuilijk moest in enkele gevallen met 
bijzondere omstandigheden rekening worden gehouden Zo 
zou bijv een verzameling „Alpenhoornblazen' reeds met 
een zegel volledig zijn terwijl onderweipen als sport, chris
telijke motieven ed zulk een uitgebieide verzameling kun
nen opleveren, dat het wel heel moeilijk is „volledig te 
zijn In dergelijke gevallen werd dan ook wel degelijk le -
kening gehouden met de omvang van de verzameling Be
perking tot een enkel land of wereldeel werd als met toe
laatbaar beschouwd Ook aan de staat van de postzegels 
werden hoge eisen gesteld Postfnsse /egels moesten natuur
lijk onoeuspelijk zijn, ook wat tanding betreft, teiwijl Dij 
gebruikte zegels de stempels met het beeld van het zegel 
mochten bedekken of onduidelijk maken Strepen en golf-
lijnen van machinestempels werden uit den boze geacht 

Wat de opzet der verzamelingen betreft viel natuurlijk te 
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constateren, dat de één kunstzinniger dan de ander is aan
gelegd, maar zulks alleen kan geen maatstaf zijn. De bewer
king der bladen mag niet de overhand hebben en zeker niet 
bestaan uit versieringen welke door anderen dan de verza
melaar zijn vervaardigd. Als grondregel werd gesteld, dat 
voor een goede beeldverzameling een zo sober mogelijke 
versiering en beschrijving gewenst is. Een en ander is ook 
in de richtlijnen van de FIPCO vastgelegd. 

Moeilijk was het om te beslissen of verzamelingen welke 
een of ander onderwerp zoals U.P.U., Rode Kruis e.d. (zgn. 
thematische verzamelingen) wel tot de beeldphilatelie be
horen. Gezien echter de Franse aanduiding „Philatelie con
structive" werden ook deze verzamelingen aanvaard als be
horende tot dit terrein der philatelie. 

Wij geven iedere beeldphilatelist in overweging eens goed 
nota te nemen van de inzichten der jury, daar zulks voor 
eigen verzameling van groot nut kan zijn. Natuurlijk heeft 
iedere jury niet het alleen-zaligsprekende woord en het is, 
evenals zulks ook op andere gebieden het geval is, steeds 
mogelijk dat wat de ene jury hoog zal aanslaan, door een 
andere jury minder zal kunnen worden gewaardeerd. Maar 
kennisnemen van het inzicht van anderen zal eigen inzicht 
toch steeds kunnen verruimen. 

En hiermede zouden wij dit artikel kunnen eindigen, om
dat wij ons inziens de krachtige groei der beeldphilatelie 
voldoende hebben belicht, ware het niet, dat juist dezer da
gen nog enkele artikelen onze aandacht trokken. Zo schreef 
de Austria-philatelist in haar Mei-Juni-nummer van het 
vorige jaar bij een bespreking der voornoemde tentoonstel
ling:" dat het beeldverzamelen, goed opgevat en doorge
voerd, een volkomen gelijkgerechtigde tak onder de vele 
mogelijkheden der philatelistische werkzaamheden is. De 
beeld-philatelisten is het door de wegwijzer IMA duidelijk 
geworden, hoe zij verder zullen marcheren. . . ." . 

Dat zij dit weten bleek ons te meer nog uit een bericht, 
dat wij in het Julinummer van het reeds genoemde tijd
schrift Gabriel aantroffen en waarin de oprichting wordt 
gemeld van de „Wereldbond Sint Gabriel", een bond welke 
dié landelijke verenigingen omvat, welke zich bepalen tot 
het gebied der christelijke motieven op de postzegel. 

Wij willen hier niet in beschouwing treden over het al of 
niet organisatorisch wenselijke van deze bond in of naast 
de FIPCO, maar maken hiervan alleen melding, omdat hier 
duidelijk blijkt hoe levend de beeldphilatelie thans is en 
welke mogelijkheden nog voor de toekomst bestaan. N. 

LITERATUUR 

Deutscher Flugpost Katalog, U. Auflage. Door Consul 
H«rmann E. Sieger, Lorch (Württ.). 
Sieger Verlag Lorch (Württ.). 

Van deze catalogus, die in afleveringen verschijnt, ont
vingen wij thans de eerste aflevering (12 blz.). Op blz. 3 
geeft de heer Sieger de indeling van de gehele catalogus, 
die wij hier laten volgen om onze lezers een inzicht te ge
ven van de uitgebreidheid van deze catalogus: 
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Op blz. 4 vinden wij onder het hoofdstuk „Abkürzungen 
und Bezeichnungen" de nadere definities van de verschil
lende aertjphilatelistische uitdrukkingen en begrippen, het
geen zeer belangrijk is. In de rest van deze Ie aflevering 
wordt dan de „Deutsche Flugpost der Pionierzeit 1909-1914" 

behandeld, waarin wij behalve de belangrijke pioniervluch-
ten uit deze jaren ook de speciale afstempelingen, die in 
verband staan met de ontwikkeling van de luchtpost en/of 
de luchtvaart, tegenkomen, o.a. Frankfurt I.L.A. 1909, Chem
nitz Flugplatz, Kiel Flugwoche 1911, Bork-Brück 1912/1913, 
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Het geheel is zeer uitgebreid en nauwkeurig behandeld, 
zoals wij dat van de heer Sieger gewenei zijn en het gehele 
werk zal t.z.t. een welkome aanvulling zijn voor onze lucht-
pestbibliotheek. Wij kunnen deze catalogus ten zeerste aan
bevelen, temeer daar de laatste catalogus op dit gebied de 
10e editie van 1935 is. 

Bij intekening op de gehele catalogus kosten de afleve
ringen DM. 1,30 per stuk. J. D. 
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(Hoewel in een vorig nummer Oom Wim voor de beginners over 

dit zelfde onderwerp schreef, menen wij goed te doen de gevorderde 
verzamelaar het onderstaande artikel niet te onthouden.) 

Een enkele keer gebeurt het wel eens dijt iemand, die mij als 
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Maar, alle „gekheid" op een stokje, de vraag naar de waarde 
van de postzegels is er een die vele verzamelaars zich stellen, en 
over het antwoord bestaat zowel bij verzamelaars als misschien nog 
meer bij buitenstaanders helaas veel misverstand Hoewel ik mij 
geenszins verstout to t de bewering dat ik hier het antwoord kan 
geven — ik weet alleen heel zeker dat behalve de reeds genoemde 
dooddoener er geen algemeen geldig objectief antwoord te geven is —• 
wil ik toch proberen mijn eigen standpunt onder woorden te brengen. 
Misachien is er wel iemand die het er niet mee eens is en kan dan 
de choc des opinions de lezers toch iets wijzer maken op dit punt 

J6, dat IS 'n mooi zegel! 
Ach Jó, dat ding is geen p . . waard' 
Deze op de postzegelmarkt afgeluisterde conversatie tussen twee 

„samenwerkende" jongelui geeft een facet van het probleem dat 
zeker belangrijk is Waarom kopen we een postzegel' Om er onze 
verzamehng mee te verrijken, om er een leeg plaatsje m het album 
mee te vullen, om op een rustige avond het album doorbladerend te 
kunnen genieten van onze verzamehng als eenheid, als vrucht van 
lang speuren en zoeken? Of om aan de hand van de catalogus uit te 
rekenen hoeveel men betaald heeft en hoeveel het zegel nu al s t aa t " ' 

De eerste is werkelijk een verzamelaar en de tweede een speculant. 
De eeiste kan zeker zijn dat als hij met zorg en verstand een goede 
verzameling opgebouwd heeft, en als hij natuurlijk wel opgelet heeft 
niet te gekke prijzen te betalen, zijn verzamehng als na zijn dood 
de erven hem zullen hquideren heus nog wel een behoorlijk bedrag 
op zal brengen En als het minder is dan hij ervoor betaald heeft, 
dan heeft hij er toch het plezier van gehad Voor een bioscoop
voorstelling betaalt u toch ook, en voor het gebruikte entreebiljet 
geeft niemand meer een cent Voetballen, tennissen of biljarten kost 
geld, en u hebt er alleen het plezier van, en houdt niets over 

Of de speculant plezier heeft hangt niet van hem zelf af, maar 
uitsluitend van de conjunctuur In de bezettingsjaren kon men 
kopen wat men wilde, een paar maanden later was het weer duurder 
geworden Na de oorlog is het prijspeil steeds gezakt, en alleen iemand 
die met bijzondere scherpzinnigheid de juiste „nieuwtjes" heeft 
weten uit te zoeken heeft nog gelegenheid gehad er aan te verdienen. 
Ik gebruik hier het woord verdienen, in de vorm van , koerswinst 
behalen" 

Er IS nog een andere vorm van verdienen, namelijk de marge tussen 
inkoop en verkoop Deze is over het algemeen groot, en dit is heel 
goed te verklaren De omzetsnelheid in de postzegelhandel is niet 
groot en om een enigszins behoorlijk assortiment te hebben is voor 
een handelaar een grote investering nodig De postzegelhandelaar 
moet het per slot van rekening van deze marge hebben De koers-, 
winst op „gestegen" nieuwtjes is meestal voor de detaillist zeer gering. 
Die zijn meestal uitverkocht voor de handelaar merkt dat de serie 
,.goed" wordt En speciaal voor de goedkopere zegels geldt dan nog 
..Het werk moet ook betaald worden" Wie een zegel van een paar 
cent koopt moet rekenen dat % van de pnjs voor de moeite van het 
verkopen en 54 voor de waarde van het zegel is 

Met dit alles zijn we nog met veel verder gekomen tot de vraag 
wat postzegels nu waard zijn Want ook de serieuse verzamelaar. 
die niet speculeert wil toch liever niet meer betalen dan nodig is. 
Meestal gaat men af op de cataloguswaarde, doch dit is maar een 
zeer wankele basis voor een prijsbepaüng 

Ik neem nu maar eens een oude veilingcatalogus waar ik de op-
brengstprijzen bij gezet heb (van Dieten Sept 1950) en ga vergelijke n 

Land 
1817 Turkije 

8 
9 

1820 
1821 

1827 IJsland 
8 
9 

1830 
1 

1916 
1919 
1920 
1927 
1935 

1924 
1929 
1929 
1930 
1930 

Yv fr. 
43960.— 

9440,— 
5330,— 
5175,— 

13760,— 

5500,— 
5000,— 
4000,— 
4305.— 
4130,— 

Opbr 
/ 52,-
„ 25,-
„ 15,-
„ 18,-
„ 50,-

/ 25,-
.. 22,-
,. 19,-
,. 26,-
„ 18,-

Nu zeg ik u nog even dat het gehele verschil tussen de twee laatste 
kavels was dat de eerste de gehele „parlement-serie" met de lucht
postzegel en de tweede kavel dezelfde serie zonder de luchtpostserie 
bevatte 

Duizelt het u een beetje? Dan bent u nu rijp voor een van de 
belangrijkste conclusies waartoe ik wil komen Die luidt als volgt' 
Koop postzegels en geen cataloguswaarde Van de postzegels hebt u 
als zodanig plezier, de cataloguswaarde als zodamg is misschien een 
aanduiding, maar nooit een zekerheid van een bepaalde waarde. 

Wanneer iemand in een tijdschrift aanbiedt „Voor 2500,— fr. 
cat. in zegels van uw land 1948/53 geef ik 3500,— fr. cat in zegels 
naar mijn keuze" (Zie Echo de la TimbrL 30/9/53) dan betekent dat 
heus met dat die adverteerder voor St Nicolaas wil gaan spelen. 
Er zijn steeds zegels met een hoge cataloguswaarde die zeer goedkoop 
te krijgen zijn — ik noem nu b v alleen maar eens de eerste emissie 
van Fiume — en wanneer u daarvan de dubbele cataloguswaarde 
krijgt voor kinderseries van Nederland, dan hebt u geen ruil gedaan 
waarmede ik u kan fehciteren 

Nog een waarschuwing wil ik hieraan vastknopen Koop alleen 
bij bona fide handelaars Zogenaamd voordelige aanbiedingen zijn 
vaak voordeliger voor degene die ze doet dan voor degene die er 
van gebruik maakt Werkelijke „koopjes" zijn heel schaars en u 
moet al een hele goede neus en een grote ervaring hebben om die er 
altijd tussen uit te kunnen halen 

Niemand zal ontkennen dat een paard een edel dter is en dat 
paardensport tot de schoonste sporten behoort die het mensdom kent. 
En toch heeft de paardenhandel de reputatie dat er op de meest 
verschrikkelijke wijze in gezwendeld wordt Of het m de beginletter P 
zit weet ik niet, maar bij postzegels is het vaak met anders. 
Jammer hiervan is dat vaak juist de kleinere verzamelaars de dupe 
worden en dat de buitenwereld, die hier op een of andere wijze iets 
van merkt, daaruit vaak de conclusie trekt dat elke verzamelaar 
en handelaar eigenlijk een soort ophchter is, die probeert een zegel 
van 2 cent voor 20 te verkopen 

Eigenlijk geneer ik me een beetje over dit artikel Ik zou schrijven 
over de waarde van de postzegels, en het enige resultaat zal nu wel 
zijn dat u op dit gebied nog onzekerder bent dan toen u begon Mijn 
middelbare schooljaren hggen al een hele tijd achter mij Toch her
inner ik mij als een van de meest wijze lessen die ik mee kreeg „Wees 
cri tisch" 

Het enige wat ik u eigenlijk over de waarde van de postzegels kan 
zeggen is ook „Wees critisch" Koop met verstand en overleg, niet 
omdat het zo goedkoop hjkt,maar omdat u het ter aanvulling van uw 
verzameling gebruiken kunt Ik kocht zelf nog zeer onlangs op een 
veiling een serie van Overzee die mij op 2/3 cent per fr kwam En 
dat terwijl 1/3 cent als regel geldt Maar voor losse kinderzegels van 
Nederland van 10 cent die zo ongeveer 10 fr genoteerd zijn geef ik 
toch beslist niet meer dan 2 cent per stuk, en ter vermijding dat ik 
met aanbiedingen tegen die prijs overstelpt word onderteken ik dit 
stuk met een pseudoniem 

„STAMPERTJE" 

SPOTGOEDKOPE AANBIEDING 
NEDERLAND EN INDIË 

Luchtp no 9 en 9A 36 et. 
Postfr 
no. 12 en 13 15 en 
25 Gld Pr. ex. 
no . 13 25 Gld. 
Pr. ex. 

1925 Rol t . Kind schaars 
1926 — — Alle 
1927 — - deze 
1929 — — series 
1930 — — post-
1932 — - fris 
1932 — — 
1933 — — 

Portzegels 1896—1910 
N o 19 5 et Postfr 

„ 20 6V2 et gest of ong 
„ 23 12'/! et Postfr 
„ 25 20 et 
„ 26 25 et 

Portzegels 1894—95 type III 
N o 14a 1 et Postfr. 

„ 15a IVï et 
„ 23a I2V!Ct. „ 
,. 24a 15 et 
„ 25a 20 et 
Portzegels 1907 de Ruyter 

N o 31-41 Vi et -23 et Pfr. 
„ Idem gestemp 
, •!1 Vi et gest 

Postfr. 

ƒ 3.25 

,, 25.— 

„ 15.— 
„ 8,50 
., 6,50 
. . 2,— 
„ 2.40 
„ 2.60 
,. 3.75 
„ 3.50 
., 3.40 

„ 0.70 
„ 4,— 
,. 1.40 
„ 2.60 
„ 2.60 

„ 0.60 
„ 0,60 
» 3.— 
,. 3,— 
„ 2,90 

„ 6.25 
., 6,25 
.. 0,75 
.. 0.60 

No 

de 

39 12'/! et. gest. 
Postfr. 

Cour Permanent 
9 30 Compl 7 st 
13 12'/i et 
15A 30 et get 12'/! 
16-19 Compl 4 st 
20-24 Compl 5 st. 
25-26 Compl 2 st. 
27-39 Compl 13 st 
5 versch nwe waarden 

INDONESIË 
1900 N o 37 2'/2 op 2'h Gld 

1908 

1949 

1949 

1951 

1953 
1 « 0 

., 37B get 11 
„ 79 1 Gld Java 
„ 79A get. 11 
.. 362-383 1 S -1 R. 

19 st Postfr. 
, . 384 388 2-25 R 

gest. 
R.I.S. 

,. 1 15 Sen Postfr. 
„ 2 15 Sen Postfr. 
„ 3-20 1 S -1 R 
„ 43-57 Sukarno 

1-50 R Postfr. 
„ 53 15 Rup gest. 
„ 54 20 ., 
., 57 50 , . 
,. 69-79 Postfr cpl 
.. 1-3 Portzegels cpl. 

ƒ 1,75 
„ 2,— 

„ 6,25 
„ 0,80 
„ 2,75 
„ 3,50 
,. 0.75 
» 0.20 
„ 2.50 
.. 0.45 

„ 4,50 
„ 5,— 
„ 1,15 
,. 1,40 

„ 1,75 

, . 3.50 

„ 0.10 
_ 0.20 
' 5 25 

,. 65.— 
., 1.10 
„ 1.40 
„ 4,— 
„ 2,50 
., 0.25 

Vorige aanbiedingen, zolang voorradig, blijven geldig Ter inzage een pas 
gekocht compleet album Nederland en Overzeese gebieden in prima exem
plaren Kasse bi] order franco aangetekend bi| orders boven ƒ 10,—. 

HENDRIK VAN DER LOO'S POSTZEGELHANDEL 
Herengracht 8a — DEN HAAG — Tel 112944 — Giro 24392 

Bankr. R. Mees & 7oonen Nederl, Handel Mi] , Herengracht 
Voorheen Rotterdam, Nieuwstraat 26 en Noord-Blaak 93 



V O O R O N Z E A.S. 

P O S T Z E G E L V E I L I N G 
kunt u nu inzenden. Voor deze veil ing zoeken wij kleine en grotere objecten, betere losse zegels en series, restantver
zamelingen, engrosposten, enz. enz. GUNSTIGE VEILINGCONDITIES! O O K U kunt prof i teren van de hoge prijzen die op 
onze vell ingen behaald worden ! Indien gewenst: RENTELOOS VOORSCHOT. Voor een bespreking komen wij gaarne bij U 
thuis. Discretie verzekerd. 

Veiten met succes? RIETDYK iV. K het adres!! 
^ ^ ^ SPECIALE MAARTAANBIEDING IN EUROPASERIES ^ ^ = ^ = ^ 

• 

ir 
n 

• 

• 

• 

• 

* 

• 

^ 
X 

• 

ir 

• 

• 

ir 

^ 
yr 

* 

ALBANIË 
»1922 2 Q.2 Fr. 
•1930 1 Q.5 Fr. 
•1939 1 Q.5 Fr. 
•Luchtpost cpl. 
•idem 
•idem ' 
•Souvenirs cpl. 
•Por t 1922 cpl. 
•ALLEMAGNE cpl. 
BELGIË 
•1925 Epaulettes 
•1928 Orval I 
•1928 Weid. 
•1929 50, 100 Fr. 
•1932 Piccard 
•1930 Kastelen 
•1934 Invalides 
•1934 Ridder 
•1938 Koekelbg. 
•1938 Pr. Albert 
•1939 Rode Kr. 
•1939 Rubens 
•1939 Orval III 
•1939 Beffrois 
•1946 Herinner . 
•1946 T.B.C. 
•Luchtpost cpl. 
»idem cpl. 
•idem Roosevelt 
°idem Opdr. cpl. 
•Expresse cpl. 
•Col . postaux 
•idem geh. cpl. 
•B. C O N G O Luchtp. 
BOSNIË 
01913 Jub . cpl. 
•1910 Jub. 15 K. 
°1912 1 h.lO Kr. 
•1916 1 b.lO Kr. 
°1916 id. gebr. 
•Por t (50 h. gebr.) 
BULGARIJE 
"1879 5 c.l Fr. 
•1931 Sport I 
•1934 Chipka I 
•1935 idem II 
•1935 Mausoleum 
•1935 Dimitr: 
•Luchtpost cpl. 
•idem Foutdr . 
•idem Duif cpl. 
•idem Vliegtuig 
•idem 1100 L. 
DANZIG 
•1923 Opdr. cpl. 
•1924 110 GId. 
•1934 Opdrukken 
•1935 w : n t e r h . 
•1936 Brósen 
•1936 id. onget. 
•1936 Winterh . 
•1937 Winterh . 
°193; id. gebr. 
•1938 Schopenh. 
•1938 3 pf.l G. 
•1938 Jubileum 
•1939 Opdr . cpl. 
• P o n Opdr cpl. 
•Dienst compl. 
DUITSLAND 
M92) 3100 Pf. 
•1924 Nothilfe 
"1924 id. gebr. 
•1924 3 pf. 5 M. 
•1925 Nothilfe 
•1926 Ber. Mann. 
•1926 Nothilfe 
•1927 Hindenb. 
•1928 Nothilfe 
•1929 Nothilfe 
"1930 Nothilfe 
•1931 Nothilfe 
''1933 Wagner 
•1934 Beroepen 

120126 y 2,50 
221231 
257270 

814 
1521 
2935 
2639 , 
1821 

117 

221233 
258266 
267272 
291292 
353355 
308314 
390393 
394400 
47177a 
488495 
496503 
504511 
513518 
519526 
728736 
743747 

811 
1213 
1213 
1523 

15 
205209 
213235 

1115 

4560 
5860 
6484 
97114 
97114 , 
1426 

15 
224230 
238243 
244249 
264268 
273277 

14 
3a4a 

511 
1214 
1930 

165176 
191197 
204206 
215217 
218220 
218220 
221225 
230234 
230234 
235237 
238245 
251254 
258271 
3436 

136 

331336 
344347 
344347 
348358 
368370 
379389 
390393 
394397 
416420 
421425 
431434 
435438 
470478 
513521 

, 3,50 
■ 7,50 
, 8,— 
■ 32,50 
, 8,— 
, 8,50 
, 3.50 
, 23,— 

■ 10,— 
■ 8,50 
, 3,75 
■ 8,50 
, 4,25 
■ 6.— 
, 9,— 
, 18,— 
. 3,75 
, 3,50 
, 3,25 
, 9,50 
, 7,— 
, 3,50 
, 5,50 
, 4,50 
, 12,50 
, 't,— 
, 11,50 
, 25,— 
. 't,— 
, 7,— 
, 10,— 
, 7,50 

, 10,50 
, 4,— 
, 37,— 
, 13,— 

10,— 
8,— 

, 29,— 
, 35,— 
, 10,50 
, 8,— 
■ 5,— 
, 12,— 
, 10,— 
, 9,50 
, 5,50 
, 26,— 
, 12,— 

, 20,— 
, 55,— 
, 4,— 
, 1,90 
, 1,95 
, 40,— 
, 4,50 
, 6,50 
, 6,50 
, 1,95 
, 4,75 
, 2,10 
, 5,— 
, 11,— 
■ 7,— 

, 2,25 
, 7,50 
, 7,— 
, 16,— 
, 2,— 
, 11,— 
■ 12,— 
, 5,— 
. 10.50 
, 10,50 
, 5,50 
, 9,50 

20,— 
10,— 

1935 Klederdr. 
°1935 ld gebr. 
'1938 Br Band 
•1933 Nothilfe 
•Luchtpost cpl. 
•idem Zeppelin 
•BADEN Dienst 
•ELZAS Hindenb. 
• L O T H A R I N G E N 
•DUITS BELGIË 
°idem compl 
°D ROEM. 9e Armee 
•SERBIEN 1941 
• D U l . C H I N A 
°idem gebruikt 
• D U l . LEVANT cpl. 
•DUI . N W . GUINEA 
•KAMEROEN cpl. 
• M A R I A N N E N cpl. 
• M A R O C C O cpl. 
•idem 3 C3V« P. 
•idem 3 c6V< P. 
" M A R I A N N E N gebr. 
• E C U A D O R cpl. 
•ESTLAND cpl 
•FRA. KOL. Expo 1931 
•GUADELOUPE cpl. 
G R I E K E N L A N D 
•1927 5 1.25 Dr. 
•1930 Onafhankel. 
•Luchtpost cpl. 
H O N G A R I J E 
•1926 1 f.5 P. 
•Luchtpost cpl. 
•id. Zeppelin 
•id. 10 f 5 P. 
•Bloc Liszt 
• I E R L A N D cpl. 
•EGLO Luchtpost 
L E T L A N D 
•1928 President 
•1928 Jubileum 
•1928 Vrijheid 
•1928 id. onget. 
•1929 Ongetand 
•1930 Rainis geh. comp). 
•1930 T.B.C. cpl. 
•1931 id. met opdr . 
•1932 Milices 
•1932 Mil onget. 
•1940 Geh. cpl. 
•1940 Geh. cpl. 
•Luchtpost get. 
•idem ongetand 
•idem getand 
•idem getand 
•idem ongetand 
•idem getand 
°id onget. gebr. 
•idem ongetand 
"^id. onget. gebr. 
L I E C H T E N S T E I N 
•1928 Rheinnot 
•1929 Pr Fr. 1 
•1930 Hoge wrd. 
•1932 leugd 
°I932 ld gcbr. 
•1933 zeldz ex. 
°1933 Pr Franc. 
°1939 2, 5 Fr. 
•1939 2, 3 Fr. 
•1949 Schilder. 
•Luchtpost cpl. 
•idem Zeppelin 
LUXEMBURG 
•1880 130 ets. 
•1927 Tentoonst . 
•1929 Gabrielle 
•1930 Pr. Charles 
•1931 Pr. AIix 
•1932 Ermesinde 
•1935 Intellect. 
•1938 Willibr. 
•1939 Caritas 
°Dienst compl. 

547556 
547556 

612 
479482 
2026 
3537 

16 
823 

2439 
89 

2637 
36 

1630 
16 
16 

5256 
16 
16 
16 
16 
718 

4557 
715 

443447 
97112 

127132 

348361 
375393 

814 

379397 
1223 
2425 
2634 

1 
115 

2829 

132136 
137142 
143148 
143148 
149153 

162171 
180189 
190194 
195199 
248255 
256268 

67 
1012 
1012 
1315 
1315 
2124 
2124 
3032 
3336 

7881 
9093 

104107 
108110 
108110 
111113 
114116 
158159 
;9160 
232240 

16 
78 

39a46 
187191 
214218 
226230 
234238 
239243 
259269 
300305 
324329 
96113 

ƒ 4,50 
„ 4,— 
„ 6,50 
„ 45,— 
„ 29,— 
„ 9,50 
., 10,— 
„ 3,50 
„ 4,25 
„ 7,50 
„ 7,50 
„ 4,— 
„ 4,25 
„ 6,50 
,. 6,— 
„ 15,— 
„ 11,50 
„ 12,50 
„ 17,50 
., 7,50 
., 21,50 
., 8,— 
„ 16,50 
„ 7,— 
„ 35,— 
„ 65,— 
„ 9,— 

„ 10,— 
„ 12,— 
„ 4,50 

. , 1 1 , -
„ 7,— 
„ 11,50 
„ 30,— 
„ 11,— 
„ 32,50 
„ 7,— 

„ 3,— 
„ 3,25 
„ 3,25 
>, 3,25 
„ 3,25 
„ 12,50 
„ 7,— 
„ 25,— 
„ 3,50 
„ 4,25 
„ 3,— 
„ 16,— 
„ 4,— 
., 6,— 
., 6,— 
„ 12,50 
., 12,50 
„ 7,50 
„ 6,50 
„ 4,75 
„ 9,50 

,. 5,— 
„ 3,35 
„ 16,50 
„ 6,75 
„ 6,75 
„ 30,— 
„ 8,50 
„ 8,— 
„ 7,— 
„ 5,50 
„ 21.50 
„ 32.50 

„ 30,— 
„ 3,50 
„ 3,50 
„ 7,50 
„ 8,50 
„ 8,50 
„ 12,50 
„ 6,— 
„ 7,50 
„ 25,— 

•MALTA cpl. 84-94 
•idem 1 p . , £ 1 
MEMEL 
•1923 Vuurtoren 
•1923 Opdrukken 
•1923 idem 
• M O N A C O R. Kruis 
•Luchtpost cpl. 
OOSTENRIJK 
•1923 Steden 
•1924 Artisten 
•1925 1 g.-2 Sch. 
•1928 Hainisch 
•1929 Landsch. 
•1931 Dichters 
•1932 Landsch. 
•1933 Kath. Dag 
•1934 Architect. 
•1935 Generaals 
•1936 Technici 
•194S Opdr . Hi t l . 
•1946 Kathedr. 
•Souven Rotary 
•Luchtpost cpl. 
•Por to geh. cpl. 
•Veldpost I cpl. 
•ROEMENIË 1903 
•idem (40 b. gebr.) 
•Luchtpost 1930 
•idem compleet 
•idem compleet 
RUSLAND 
•1927 3-28 Kop. 
•1932 Tentoonst . 
•Luchtp . ongetand 
•idem ongetand 
°idem gebruikt 
°idem gebruikt 
SAARGEBIED 
•Abstimmung 1-16 
•idem Volkshilfe 
SPANJE 
"1926 Rode Kr. 
•1927 id. met opdr. 
•1938 Militie 
•Luchtpost R. Kr. 
•idem 25, 50 Pes. 
T S J E C H O SLOWAKIJE 
•1923 Onafhank. 
•1925 40 h.-5 Kr. 
•1925 Olympiade 
•1926 V i n Slet 
•1926 20 h -5 Kr 
•Luchtpost cpl. 
•idem compleet 
•idem compleet 

96-100 ƒ 30,— 
216-217 

126-138 
169-176 
177-180 
200-214 

2-7 

304-312 
326-330 
331-350 , 
374-377 
378-389 
399-404 
405-418 
431-436 

460a-465 
471-476 
489-494 
543-552 
653-662 

1-6 
4-11 

131-154 
1-21 

137-144 
145-151 

4-6 
7-10 

14-18 

385-391 
469-470 
22-26 
27-30 
38-40 
49-58 

, 24-27 
17-23 

288-299 
300-312 
644-652 

9-16 
236-237 

188-191 
192-198 
203-205 
209-212 
221-228 

1-3 
7-9 

10-17 
OOST SILEZIË S.O. 1920 
•1920 500. 1000 H . 
TURKIJE 
•1919 Wapenstilst. 
•1926 10 P.-200 K, 
•1927 Smvrna 
•1929 2-50 Kur. 
•1930 10 p.-500 K. 
•1931 Balkanconf. 
•1935 Suffragett. 
YOUGOSLAVIË 
•1926 25 p -30 D. 
•1926 Opdr . + 0,25 
•1928 Opdr. XXXX 
•1931 Compl -B-
•1932 Roeiers 
•1933 Pen Club 
•Por to Opdrukk . 
IJSLAND 
•1939 2, 5, 10 Kr. 
•1944 10 a.-lO Kr. 
•1948 Hekla 
•Luchtpost cpl. 
•idem 1947 cpl. 
ZWITSERLAND 
•1945 PAX cpl. 
•1945 id. 3-10 Fr. 
•Dienst geh cpl. 

27a-27b 

582-594 
695-708 
709-719 
744-749 
750-771 
795-803 
857-871 

170-181 
182-193 
194-203 
210-221 
225-230 
231-236 

83-87 

186-188 
202-207 
208-214 

15-20 
21-26 

405-417 
415-417 

1-16 

, 12,50 

, 12,50 
, 35,— 
, 6,50 
, 9.— 
, 2,75 

, 5,50 
, 5,50 
, 10,— 
, 5,— 
, 12,— 
, 13.— 
, 16,50 
, 29,— 
, 12,50 
, 14,— 
■ 6,— 
, 6,— 
, 2,— 
, 29— 
, 6,— 
, 40,— 
, 70,— 
, 6,75 
, 17.50 
, 't.— 
, 4,50 
, 4.75 

, 4,75 
, 3.50 
, 15.— 
, 14,— 
, 4,25 
, 8,— 

, 19,— 
, 21,— 

, 6,— 
, 13,50 
, 17,50 

9,— 
I L 

IO,— 
, 6,50 
, 32,— 
, 27,50 

16 — 
37,50 

, 8,— 
, 5,50 

75,— 

, 5 0 , 
, 8,50 
, 9,50 
, 4,50 
, 27,50 
, 4,— 
, 80,— 

, 42,50 
, 22,50 
, 37,50 
, 19,50 
, 9 . 
, 27.50 
, 7,50 

, 7,50 
, 11,— 
, 4,25 
, 4,50 
, 3 , 

, 30,— 
, 21,50 
, 8 0 , 

* = ongebru ik t , " = gebruik t . De kwal i te i t van de aangeboden series is prima. Voor ons onbekende bestellers: 
geld vooru i t of toezending onder rembours. Levering zolang de voorraad st rek t . S.v.p. reserveorders opgeven. 
Nummers volgens Yver t I 9 S 4 Onze A A N B I E D I N G SERIES NEDERLAND EN OVERZ. GEB. in het vorige 
Maandblad is nog geldig! 

• J. K. RIETDIJK N.V. - TEL. 117020 - GIRO 420875 - LANGE POTEN I5A - DEN HAAG • 



W.H.EECEN POSTZEGELHANDEL  BUSSUIM 
Tel. 6288  Kapelstr. 15  Giro 451627 

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

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

Te koop 
gevraagd: Verzamelingen, partijen 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 VRIES. 

Sumatrastraat 247 — AMSTERDAM — Tel. 55790 

1^ 
Heeft U nog nimmer 
een zichtzending bij mij aangevraagd ? 

Zo neen dan spoedig doen! 
De boekjes zijn zeer concurrerend geprijsd. Ik kan 
op zicht geven zo goed als alle Europese landen, Eng. 
koloniën, Nederland en O.G. In Franse koloniën 
ben ik op het ogenbUk uitverkocht. 

POSTZEGELHANDEL H. V. LIESHOUT 
Hurkse Straat 26, Helmond, giro 325951 

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

binderij en Persvergulderij 
Elandsgracht 11  Amsterdam  Telefoon 33276 

Speciaal adres voor al uw philatelistisch en ander bindwerk ' 

Te koop gevraagd: 
Verzamelingen, Partijen, losse Zomer en Kmderzegels, 
Massagoed Kilowaar HOOGSTE PRIJZEN 

Postzegelhandel O. ▼. d. E^nde 
Petrisiraal 8 ■ Uirechl (Oog m Al) ■ Telefoon 24082 

BELANGRIJKE VEILI]\G 
in opdracht van de Ontvanger der Dir. Belastingen 
te Rotterdam, Ie kantoor, van een enorme party 
postzegels op Donderdag 18 Maart 1954, des namid
dags te 7 uur in het pand Eendrachtstraat 5 te 
Rotterdam. 

De zegels zijn gestempeld en postfris in vellen en los 
van Nederland en Overzee o.a. 4000 zegels Luchtpost 
Ned. ad ƒ 4,50 postfris. 

Bezichtiging op Woensdag 17 Maart 1954 van 11.00— 
16.00 en van 19.00—22.00 uur in bovengenoemd pand. 
Kavelingsltjsten ẑ jn opschriftelijke aanvrage te ver
krijgen ad ƒ 0,25 bij de makelaar J. Z. Lapair, De 
Quackstraat 54, Rotterdam-Z. en tijdens de bezichti
ging aan de zaal Eendrachtstraat 5 te verkregen. 

Makelaar belast met deze veiling 
J. Z. Lapair 

Erkend veilinghouder. 

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

Nederland 

4 ° mooi 
10 ° mooi 
11 z.g-
12 " goed 
16 z.g. 
25° 
2 8 ° 
29 ° mooi 
82-83 
133 ° 
134-35 
136-38 
203-07 
212-19 ° 
238-39° 
278 ° 
550-55 ° 
356-73 
374-78 ° 
379-91 
392-96 ° 
402-03 
405-21 
428-42 
469-84 
533-36° 
545-50 
587 90 

Met ° is geste 
cadeau, tevens 
vrijblijvend uit 
van bundelwaar 

1 
Hoogstraat 182 

Aanbieding tegen 

ƒ 1,25 
. 2,— 
■ 35,— 
, 17,50 
■ 8,— 
, 3,50 
. 2,75 
, 12,— 
, 0,35 
, 0,95 
, 3,75 
, 9,50 
, 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 

mpeld. 
franco. 

60408 
R 7477 
R 9801 ° 
Lp 68 ° 
P 4 2 ° 
D 1619» 
D 2739° 
PP,V 12 

24 ° 
8 0 ° 
13537 » 
16770 
17679 
23538 ° 
269270a ° 
269270b ° 
27486 C 
29092 
30408 
31721 
34546 ° 
36270 
37273 
37482 
Lp 15 
P 4148 
P 5365 

Lev. rembours 
Al onze vorige 

voorraad . Vraagt onze 

zeer lage 

ƒ 0,95 
„ 5,75 
■■ 1,90 
., 2,75 
., 3,75 
,. 3,— 
,. 2,75 
„ 2,— 

„ *,— 
„ 6,50 
„ 3,25 
,. 2,25 
■> 2,50 
„ 0,60 
. ► 1 , — 
„ 1,25 
„ 32,50 
„ 3,90 
„ 0,30 
„ 0,20 
„ 15,50 
„ 0,30 
„ 0,35 
» 1.— 
„ 5,50 
,> 2,75 
„ 2.25 

of giro Bi] 
advertentie 

prijzen 

I a v a ° 512 

Indonesia 
5862 
6368 
6973 
7478 
79 
Moederdag 
P 13 
P 13 a 
P 412 

Curaja t 
104120 
15863 
16877 
178 
20005 
23135 
23640 
241 
242 
Lp 13 
Lp 1825 
Lp 88 
Lp 6982 
Lp 1 7 ° 

ƒ 10,— een leuk 
blijven geldig. L 

nieuwe pri)sliisten, ook ink 

Postzegelhandel Madjoe 
a — 

A A. M de 
Schiedam — 

GRAAFF 
Telefoon 68407 - Giro 

. 2,— 

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

, 72,50 
. 1.— 
, 3,25 
, 2,25 
, 3,75 
■ 3,— 
, 2,75 
■ 0,90 

„0,60 
, 45,— 
, 7 5 , 
, 55,— 
, 6,50 
, 7,— 

zegel 
vering 

3op]ijst 

428605 

ENGELSE KOL. zichtzendingen op aan
vraag, van verzamelaar, billijke prijzen. 
Br. onder No. P 136, BoomRuygrok 
N.V. , Haarlem. 

GEVORDERD VERZAMELAAR to t 
1912, wil de meeste landen van zijn 
verzameling verkopen, per land, op 
basis Yvert. Br. onder No. P 135, 
BoomRuygrok N.V. , Haarlem. 

TE KOOP GEVRAAGD: Franse post 
in China Yvert 90 gebruikt ; 100 onge
bruikt (met gom) en Tunis strafport 
21 ongebruikt . Nederland Yvert 234 en 
aero 9, beide tanding I2V2, ongebruikt 
in 4er blok Brieven Ir de Veer. Dor
drecht, Binnenkalkhaven 19 A. 

G E Z O C H T door handelaar, flinke partij 
Ned en Oost Aangeboden Belgien 
± 22400 fr. Brieven onder No. P 142, 
BoomRuygrok N.V, , Haarlem. 

200 vers ƒ 0,85, 500 vers. ƒ 2,30, 
1000 %ers. ƒ 5,30 postz. Wereld, 500 
\ers . Europa ƒ 3,—, 1000 ƒ 7,50 uit 
mi)n doubl, franco. D. v. Ommen, Epe, 
Populierenlaan. Postgiro 132330. 

TAUSCH GESUCHT mit Niederlande 
Gebe Skandinavien Estland Basis 2 u m -
stem. Erbitte Mankoliste. Korresp. m 
deutsch oder englisch. Elgas Luuk, 
Klubbacken 8 1, Stockholm-Hagersten, 
Zweden. 

GEVRAAGD alle uit luchtvaartuigen 
uitgewoipen pamfletten; post van \ e r -
ongeluk te vliegtuigen; Luch tpostbn even 
van Nederland en Overzeese Rijksd en 
alle K. i .M.-vluchten. Te koop of in 
ruil V postz. of brieven. K. Viehoff, 
Wassenaarseweg 11 B, Den Haag. 

TE KOOP van verzamelaar: 500 wereld 
f 1,60, 100c Ned. en Kolonien f 50,—. 

A M Aleven, Zandv.Iaan 4. Zandvoor t . 

Gev raagd door verz. een G O E D AL
BUM ,,Übersee" recent bijgehouden, 
event met met te kostbare verzameling. 
Br Massis, Weteringschans 133, A 'dam. 

HEBT U GEEN TIJD? Ervaren verza
melaar en regelmatig Veilingbezoeker 
belast zich gaarne met koopopdrachten . 
Condities nader overeen te komen. Br. 
onder No . P 147. Boom-Ruygrok N . V , , 
Haarlem 

Z I C H T Z E N D I N G E N . Nog enkele adres
sen kunnen we gebruiken voor zicht
zendingen, lage priizen, zonder ver
plichting. Welke landen^ C. Bol, lerseke. 

Van particulier aan particulier te koop 
aangeboden goede verzameling N E D . & 
OVERZ. GEBIEDSDELEN, cat.waarde 
ca. f 4500,—. Brieven onder No . P 140, 
Boom-Ruygrok N.V. , Haar lem. 

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

R.I .S. GESTEMPELD. 2/25 RoepJah 
R.I .S. No . 21-25 ƒ 14,50 (enkele series), 
5 R. No . 23 ƒ 1,50, 10 R. N o . 24 
ƒ 2,20, 25 R. No. 25 ƒ 5,50. Uits lui
tend pracht ex. gebruikt. Beneden 
ƒ 10,— por to extra. Te koop gevr. 
Juliana 0,75, 2^2—5 en 10 gulden. G. J. 
Krediet, Maaskade 63, Ro t t e rdam-C. 

Te koop gevraagd (event, in ruil) alles 
van U.S.A. klassiek-vheg-dienst-Voorlo-
pers-port-proeven etc. J. Velleman, 
Nieuwstr . 5, Hengelo (O.). 

RUILEN. Zend mi) 100-1000 verschil
lende zegels van Europa en ik zend u 
eenzelfde aantal, zelfde kwaliteit , re tour . 
L. Verschoor, Hudsonstr . 117A, R 'dam. 

Verzamelaar vraagt te koop een collectie 
zowel van N E D E R L A N D en O.G. , 
EUROPA als OVERZEE. Eventueel ook 
per land. Aanbiedingen onder No. P 141 
Boom-Ruygrok N .V . , Haarlem. 

BOD GEVRAAGD op complete jaar
gangen V. h. Maandblad 1939 t/m 1953, 
alsmede 1933: 10, 1943. 3, 5, 6, 1945: 1. 
L'echo de la Timbrologie 1939: 1051, 
1940: 1053, 1054. F. Murk, Havenpl . 
D 378, Zierikzee 

DER BUMERANG verbindet alle 
Sammler in der Welt. Er bringt laufend 
neuestes Adressen maten al von Sammlern 
und berichtet alles Aktuelle aus 
Deutschland Auskunft erteilt Th . A. 
M. Nientied, Sportlaan 35, Vlaardingen, 
Holland oder G. Hennlein, (22c) Mors-
bach-Sieg, Deutschland, 



DE NEDERLANDSCHE 
P O S T Z E G E L V E I L I N G 

Hoofdkantoor Rokin 58 
Amsterdam-C Tel. 30261 

Regelmatig openbare veilingen 
MAART-VEILING. 

In onze veiling, die van 24 tot 27 Maart a.s. ge
houden wordt, komen naast veel interessant en beter 
uitgekaveld materiaal tevens zeer vele belangrijke 
landenrestanten, verzamelingen, stockboeken etc. ten 
verkoop, w.o. enkele belangrijke gespecialiseerde 
collecties. 

MEI-VEILING. 
Voor onze veiling, die begin Mei gehouden wordt, 
kan nog tot omstreeks begin April a.s. beter ma
teriaal worden toegevoegd. 

Aan serieuze gegadigden wordt op aanviaag gaarne een exemplaar 
van de geïllustreerde catalogi omer veilingen toegezonden. 

* = or eebruik t 
BIJZONDERE NOS. Yvert '54 

AANBIEOMJVG 
Baden 1851 Ik No. 1 

„ 1862 3k. (get. 13 V2) No. 17a . . . . 
Beieren 1849/50 6k. (T.I.) No. 3 

1861/62 18k. rood No. 14 . . . . 
»Bulgarije 1931 serie 224/30(7) 
* „ 1933 serie 231/37(7) 
»Kerkelijke S taa t 1852 1 s.z.g. No. 11 . . 

F rankr i jk 1849/50 IF . he lderkarmi jn 
No. 6 
1863/71 5F. Napoleon No. 33 

„ 1870 Bordeaux 30c No. 47 . . 
* „ Luchtpost 1936 50F. No. 15 

Engeland 1912/22 £ 1,- groen No. 156 
1929 £ 1,— zwar t No. 183 

»Griekenland 1876 601 groen No. 40 . . 
* „ 1900 5 Dr. op 401 No. 117 

POSTZEGELHANDEL 
G. KEIZER & ZOON N.V. 

Passage 2J-27 - DEN HAAG - Giro 4262 - Tel 

ƒ 2 5 , -
„ 35.— 
„ 22,50 
„ 2 5 , -
„ 4 0 , -
„ 1 0 0 , -
„ 95,— 

„ 35,— 
„ 70,— 
„ 20,— 
„ 2 5 , -
„ 75,— 
„ 55,— 
„ 9,50 
„ 7,50 

112438 

Te ff en de TE KOOP GEVRAAGD: 
j , ^ massagoed gebundeld, of in zakken 
ÊêOOffSte van 1000, series, plaatjesgoed van 

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

. koop gezocht Alvorens elders te ver-
T^ kopen, raadpleegt u mü het eerst. 

Geen inkoopslijsten, prompte betaling. 

A. J. DE WIT ALBRECHT DÜRERSTRAAT 4 
AMSTERDAM-ZUID 
Telefoon 713489 

PEETERS POSTZEGELHANDEL 
Van Welderenstraat 27 — Nijmegen — Tel. 24569 

Alle philatelistische beno- VEILEN 
digdheden. De zaak voor Als U uw bezit wilt laten veilen, 
de Oost- en Zuid-Nederl geven wij U gaarne gratis ad-
verzamelaar, vies. 

Speciale Aanbiettinff 
Eandensagnensieilinffen 

300 versch. Bolivia 
400 

1000 
25 
50 

100 
150 
200 

1000 
25 
50 

100 
150 
100 
150 
200 
250 
500 
400 
500 
300 
500 
200 
300 

50 
100 

, Bulgarije 
China 

, Denemarlien 
, 1 

1 , 1 

t , » 

, , 1 

, Duitsland 
, Finland 
» ) . 
1 M 
1 . 1 

Frankrijk 
) t ) 

, ,, 
) ,. 
j 1 , 

Hongarije 
, , , Italië 
) ,, , Japan 
1 . > 

, Kroatië 

ƒ 52,50 
., 22,— 
„ 15,25 
„ 0,25 
„ 0,45 
„ 1,25 
„ 2,75 
„ 4,55 
„ 13,50 
„ 0,30 
„ 0,50 
„ 0,95 
„ 3,25 

„ 0,85 
„ 1.40 
„ 1,75 
„ 3,50 
„ 10,50 
„ 2,95 
„ 4,95 
„ 5,50 
„ 13,75 
„ 5,75 
„ 14,75 
„ 1,80 
., 4,75 

25 versch 
50 
75 

100 
200 
225 
250 
27S 
300 
325 
350 
100 
500 
100 
400 
500 
600 
700 

40 
100 
200 
150 
200 
25 

100 
400 

Noorwegen ƒ 0,35 
„ 
,, ,, „ 
„ 
„ , 
„ , 
»> » 
,, , 
„ , 

Oostenrijk , 

id na 1945 
Scandinavië 

,, , 
,, » San-Marino , 

Spanie 
,, Tsl. Slowakije 

„ 
Vatikaanstad , 

Yougo-Slavië 

, 0,75 
, 1,25 
, 1,85 
, 8,75 
, 12,25 
. 16,80 
, 22,40 
, 30,10 
, 40,60 
, 55,30 
, 0,95 
, 6,75 
, 1,55 
, 4,75 
, 6,25 
, 10,— 
, 16,75 
. 2,— 
. 2,75 
, 5,75 
, 0,85 
, 1,65 
, 1,45 
, 9,75 
, 22,— 

Aanhiedinff KIEO*s 

Blanco Albums, 
64 bladen houtvry 
papier met grijze 
netonderdruk, 
bladformaat 
23 X 28,5 cm 

Frankrijk missie kilo's 
per kilo ca 7000 stuks. 

Noorwegen missie kilo's 
■Zwitserland missie kilo's 
Engeland missie kilo's 
Porto tot 10 Gld extra. 

f 1,95 

ƒ 5,50 

„ 15,40 
„ 13,75 
„ 12,50 

Te koop ffevrtêaffd 
gebruikte kinder- en zomerzegels per 100 of meer. 
Kilo's Nederland, bundels Nederland en ov. geb. delen. 
Alles met opgave van prijs. U ontvangt omgaande ant
woord. Eventueel nemen wij ook postzegels in ruil voor 
bovenstaande landensamenstellingen. 

Volledige lijst van landensamenstellingen zenden wij V 
gratis toe op verzoek. 

THEO LAM 
SPUIWEG 39 - DORDRECHT 

Giro 306603, of Amsterdamsche Bank. Telef. K. 1850-6900 

1 POSTZEGELHANDEL J.JONEN 1 
VOORHEEN M. WESTERHUIS 

GRAVENSTRAAT 30 - AMSTERDAM - TEL. 3 13 19 
Afr. Equator ia le , No. 1/16 . 

Idem 17/26 . 
1 Brazilië 241/251 . . . . 

Dantzig, Po r t en 34/38 . . 
Egypte , 179/183 

id. 150/154 
ld, 146'!*!) 

Ir land, 6Z,'54 
id. 68/70 

Indo-Chine, 123/146 . . . 
Por tugal , 553/558 . . . . 
Ts j . Slowakije, 209/212 . . 

id. 225/228, . . 
Vaticaan, 72/79 
IJsland, 186/188 

alles ongebru ik t 

PRACHT P A K K E T 1000 VEBS< 
LUCHTPOSTZKGELS ƒ 

ƒ 29,50 
„ 7,— 
„ 22,50 
„ 11 ,— 
„ 7,— 
„ 28,50 
» 25,— 1 
„ 12,— 
„ 12,— 
„ 20,— 
„ 5,75 
„ 30,— 
„ 15,— 
„ 10,— 
„ 1 0 , -

:HILLENDB 
JO,— 


