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DE JAPANSE BEZETTING VAN ATJEH 
samengesteld door 

De Vereniging „DAI N I P P O N I N O N Z E O O S T " 

r 
. .?a.t3o.n^ 

Inleiding. Bij dit eerste artikel van 
de vereniging „Dai Nippon in onze 
Oost" over de post tijdens de Japanse 
bezetting van Atjeh, past een korte 
toelichting, welke eveneens zal gelden 
voor latere artikelen over de andere 
gebieden in het voormaUge Neder-
lands-Indië. 

Wij moeten ons goed realiseren, dat 
wij slechts conclusies kunnen trekken 
uit het materiaal dat ons bekend is; 
dat wij niet weten hoeveel ons bekend 
is — zeker weten wij dat niet alles ons 
bekend is. Aangenomen mag worden, 
dat wat wij in dit artikel publiceren 
juist is, maar vrijwel zeker niet vol
ledig — er is zoveel tijdens de bezet
ting en daarna verloren gegaan, er is 
door de Japanners zo weinig in 
archieven vastgelegd, en verder is 
hetgeen bewaard bleef zo zeer ver
spreid, dat het wel uitgesloten moet 
worden geacht ooit mogelijk te zijn 
het verloop compleet te reconstrueren. 

Gebied en Postkantoren. Het ge
bied .\tjeh was gelijk aan de voor
malige residentie van die naam, dus 
inclusief de eilanden Poelau We 
(Sabang) en Poelau Simeuloeë (Sina-
bang). Het plaatsje Blangkedjeran, 
dat daadwerkelijk in Atjeh ligt, viel 
onder de Oostkust van Sumatra, het
geen blijkt uit de bekende opdrukken 
en poststempels en wordt daarom in 
dit artikel verder buiten beschouwing 
gelaten Eén onzer leden verstrekt 
ten aanzien hiervan de volgende toe-
Uchting: De post voor Blangkedjeran 
ging van Medan per autobus via 
Brastagi/Kabandjahe naar Koetatjane 
en vandaar eenmaal per week per postpaard via Laoe Aoenan oftewel 
Goenoeng Setan (Duivelsberg) naar het kampement Blangkedjeran. 
Deze toelichting geeft evenwel geen verklaring waarom Blangked
jeran onder de Oostkust ressorteerde, want dan zou ook Koetatjane 

thoS-eitMi»'"^ 

^tvantau. 

Q PüstKaxCaor 
O Hali»t»o<tKtt'nCä»r 
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H. 

daaronder moeten vallen, en dat was per sé niet het geval, getuige d« 
Japanse vernietigingsstempels met indicatie Atjeh. 

De navolgende post- en hulppostkantoren warea tijdens de Ja
panse bezetting in gebruik; 

file:///tjeh
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Bakongan 
Bireuen 
Blangpidie 
Idi 
Koealasimpang 
Koetaradja 
Koetatjane 
Lammeulo 

Langsa 
Lhoseumawe 
Lhosoekon 
Meulaboh 
Meureudoe 
Pcuraula 
Sabang 
Samalanga 

Seulimeum 
Sigh 
Sinabang 
Singkel 
Takengon 
Tapatoean 
Tj alang 

Van al deze kantoren zijn vernietigingsstempels bekend. Of de 
hulpkantoren Loekoep en Rantau en de fungerende hulpkantoren 
Lammo, Boelohblangara, Lamië en Poelaupandjang gedurende de 
Japanse bezettingstijd al of niet geopend waren is niet bekend, daar 
afstempelingen van deze plaatsen tot nu toe ontbreken. Gezien het 
vele materiaal waarover beschikt wordt, lijkt het zeer onwaarschijn
lijk dat deze kantoren fungeerden. 

Hervatting van de postdienst. Op 12 Maart 1942 werd Koetaradja, 
de hoofdplaats van Atjeh, door de Japanners bezet; de ervaring 
elders wijst uit, dat eerst later de postdienst hervat werd. De vroegst 
bekende afstempeling is Langsa, 3-5-1942, op de 3J4 cent Moehama-
dijah-zegel zonder opdruk. Dit stemt met een mededeling van de 
heer A. Hakim Sjafei, toen postbeambte op het postkantoor te 
Koetaradja, dat omstreeks Juni 1942 begonnen werd de aanwezige 
postzegels van een ster-opdruk te voorzien; wij beschikken ook over 
een mededeling van de heer M. Zen, ten tijde van de aankomst der 
Japanners op Sabang P.T.T.-ambtenaar aldaar, dat in Sabang de 
eerste opdruk in gebruik werd genomen op 20 Mei 1942. De zegels 
kreeg men toegezonden uit Koetaradja, terwijl de verkoop in Sabang 
ongeveer een week later aanving dan in Koetaradja. Wij menen dan 
ook te mogen aannemen, dat omstreeks Mei 1942 de postdienst in 
Atjeh hervat werd. 

Eerste Postzegels. Aanvankelijk heeft men incidenteel zegels van 
het voormalige Nederlands-Indië gebruikt zonder opdruk; bekend 
zijn de 314 cent Moehamadijah, de 5 cent danser en de 5 cent cijfer-
type. 

Daarna waren in gebruik: 
VoormaUge Ned. Ind. zegels met ster-opdruk; 
Japanse postzegels; 
Enkele postzegels van Malaya, met de daar aangebrachte 

bezettingsopdruk. 
Het is niet met zekerheid te zeggen, welke van deze drie categorieën 

het eerste in omloop was, doch vermoedelijk mogen wij de ster-
opdruk als de eerste uitgifte beschouwen. De vroegst bekende af
stempeling in Lhoseumawe, 24-7-1942 op een ster-opdruk; voren
genoemde heer Sjafei vermeldt, dat de eerste opdracht luidde op alle 
post- en portzegels een ster-opdruk te plaatsen. 

Ster-opdruk. Een vijfpuntige ster is het embleem van het Japanse 
leger, en deze opdruk komt alleen voor in Atjeh; binnen de ster 
bevindt zich het Japanse letterteken A in katakana-schrift. 

Fijne ster . firove s ter . 

Het IS moeilijk na te gaan hoeveel ster-stempels er geweest zijn; 
opmetingen geven variaties, doch zeggen weinig, want al naar gelang 
men harder of zachter drukt krijgt men een groter of kleiner afdruk. 
He t is mogelijk dat ster-stempels aan verschillende postkantoren 
werden verstrekt; daarentegen vermeldt de heer Zen, ,,dat de opdruk
ken centraal op hetKoetaradja-postkantoor werden aangebracht". 
De ervaring elders wijst uit, dat de postbeambte op het ene kantoor 
niet wist wat er op een ander in hetzelfde gewest gevestigd 
kantoor geschiedde (bv. Djambi) en daarom kan ook deze mededeling 
van de heer Zen niet als absoluut volledig worden aangenomen. 
Bekend is, dat in Koetaradja één stempel met ster-opdruk werd 
verstrekt door de Japanner Ishibasi van de Atjeh Syo Seitjo Gunseibu 
= Atjeh provincie bureau militaire administratie. Er is een duidelijk 
Oiderscheid te maken tussen fijne en grove ster-opdrukken en het 

lijkt 't beste zich te bepalen tot deze onderverdeling, zoals tot dus
verre geschiedde. Niettemin moet volledigheidshalve worden aan
getekend, dat meermalen beweerd wordt, o.a. door de heer Sjafrei, 
dat de grove ster slechts de afdruk is van de versleten stempel van 
de fijne ster, doch dit stemt niet met wat wij in andere richting 
waarnemen, nl. dat reeds van den beginne af aan fijne en grove 
sterren voorkomen, terwijl de opdrukken op de 10 c Konynenburg, 
welke eerst einde 1943 in omloop kwamen, geenszins duiden op een 
versleten stempel. 

De laatst bekende afstempeling op een zegel met ster-opdruk is 
Lhoseumawe, 16-9-1944, zodat deze opdruk werd doorgebruikt 
toen reeds andere opdrukken en zegels hun intrede hadden gedaan. 

Een belangrijke vraag is: welke zegels werden van een ster-opdruk 
voorzien? Wij menen deze vraag te mogen beantwoorden als volgt: 
aanvankelijk de lagere waarden der N.I. postzegels tot en met de 
71/2 c., de gehele Moehammadijah-serie, de portzegels tot en met de 
ƒ 1,—, en vanaf einde December 1943 de 10 c. Konijnenburg. Vermeld 
dient te worden, dat wijlen de heer Sajoer Soetan Maharadja in 
Medan in het bezit was van de 50 c. Konijnenburg, alsmele de 30 c. 
en 50 c. Kreisler met paarse ster-opdruk, gebruikt; deze waren 
vanuit Koetaradja medegebracht door een ambtenaar van de Ver
enigde Naties en hem geschonken; één was in goede staat, twee 
zichtbaar beschadigd. Wijlen de heer Sajoer was een eerlijk n a n 
en het is niet aan te nemen, dat hij hier geknoeid heeft. De^e drie 
ster-opdrukken op hogere waarden worden hier volledighci'shaK'e 
vermeld, doch het is niet mogelijk hieruit enige conclusie te trekken. 
Zulks is evenmin het geval bij een 5 sen Japanse zegel Admiraal 
Toho en een 5 cent Perak met Straits-opdruk Dai Nippon/2602/ 
Malaya, beide met een fijn-paarse ster-opdruk. De afstempelings-
data zijn 2 en 8 Januari 1944, en de plaats van afstempsling ver
moedelijk Tjalang. In hoeverre hier sprake is van een incidentele 
opdruk, of wel hele vellen aldus werden overgedrukt, is niet te 
beoordelen. Waar bij het vele materiaal, dat uiteindelijk van Atjeh 
ter beschikking is gekomen, geen verdere exemplaren van ster-
opdrukken bekend zijn dan de hiervoor genoemde, mag worden 
aangenomen, dat behalve de Moehammadijah-zegels van 15 cent, 
geen postzegels boven de 10 cent van een ster-opdruk werden voor
zien, en dat evenmin de Japanse of Straits-zegels van een ster-
opdruk werden voorzien. 

Het is duidelijk en voor de hand hggend, dat men aanvankelijk 
alleen postzegels zonder de beeltenis van de Koningin in omloop 
wilde brengen; aan dit desideratum voldeden eveneens de portzegels. 
Dat men in December 1943 er toe overging ook de 10 cent met die 
beeltenis in omloop te brengen zou kunnen worden toegeschreven 
aan gebrek aan postzegels. 

In een brief van het postkantoor Lhoseumawe aan wijlen de heer 
Sajoer ddo. 17-1-1944 worden 6 postzegels van 10 cent opgezonden 
onder aantekening, dat de overige gevraagde waarden niet verkrijg
baar zijn en ruim ƒ 40,— wordt geretourneerd. Hieruit kan naar 
onze mening gevoegelijk geconcludeerd worden, dat de heer Sajoer 
zegels aanvroeg van 10 cent en hoger, doch dat hoger dan 10 cent 
niet beschikbaar waren. De brief was gefrankeerd met drie post
zegels van 10 cent. 

Het toen op verschillende plaatsen kennelijk bestaande tekort 
aan voldoende frankeerzegels werd spoedig opgeheven door de uit
gifte op 1-1-1944 van de waarden vanaf 10 cent met de bekende 
T-opdruk. 

De ster-opdrukken komen het meest voor in violet, zeer schaars in 
rood en een enkele keer in een soort rood-bruine nuance (Bireuen). 

Ster-opdrukken, postaal gebruikt buiten Atjeh, zijn bekend met 
de afstempelingen Bindjei, Pangkalan Soesoe, Medan en Belawan 
Deli, alle vier plaatsen gelegen in de afdeling Sumatra's Oostkust. 
Met welwillendheidsafstempelingen zijn ster-opdrukken bekend van 
Medan, Brastagi en Tebingtinggi Deli, doch het is zeer twijfelachtig, 
vermoedelijk uitgesloten, dat zegels met ster-opdrukken op deze 
postkantoren verkocht werden. Wij hebben hier vrijwel zeker te doen 
met Philatelisten, die zegels met ster-opdrukken uit Atjeh hebben 
laten komen en die plaatselijk phitaletistisch op couverts hebben 
laten afstempelen. Hoe de postaal gebruikte zegels met ster-opdruk
ken in vorengenoemde vier plaatsen terecht zijn gekomen, is niet 
bekend en het is beter zich niet aan veronderstellingen te wagen. 

Malaya-zegels. Of de Malaya-zegels dan wel de Japanse zegels het 
eerst in omloop werden gebracht of tegelijkertijd, valt niet met zeker
heid te zeggen; we zullen ons daarom niet in veronderstellingen 
begeven. De vroegst bekende afstempeling op deze zegels is Koeta
radja, 16-9-1942, de laatst bekende 26-8-1944. Bekend zijn postzegels 
van Straits Settlements, Negeri Sembilan, Pahang en Perak. Voor een 
juiste opgave der zegels wordt verwezen naar de achter dit artikel 
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gevoegde tabel. Volledigheidshalve wordt vermeld, dat de Japanse 
opdruk in kastje op verschillende dezer zegels aangeeft Marai Gun-
seibu Yusei Kyoku In = Stempel van het postkantoor van de 
Militaire Administratie van Malakka. 

Japanse postzegels. De vroegst bekende afstempeling in Atjeh op 
deze zegels is Koetaradja, 16-9-1942, de laatste bekende Seulimeum 
25-1-1945. Voor de bekende gebruikte Japanse zegels wordt eveneens 
verwezen naar de tabel achter dit artikel. Opmerkelijk is, dat in 
Malaya eerst op 8 Decimber 1942 Japanse postzegels in omloop 
werden gebracht, en wel 4 stuks om de eerste verjaardag van de 
oorlog te vieren, zodat Atjeh deze zegels eerder in gebruik nam. 

Dal Nippon opdrukken, met en zonder kastje. Einde 1942 werd 
kennelijk besloten voor geheel Sumatra de zegels te voorzien van 
de opdruk Dai Nippon = Groot Japan. Door alle gebieden in dat 
eiland ziet men einde 1942/begin 1943 een dergelijke opdruk in ver
schillende vormen in gebruik genomen worden. Het is niet met 
zekerheid te zeggen, welke opdrukken in Atjeh het eerst in gebruik 
kwamen, die met of die zonder kastje. De vroegst bekende afstempe
lingen zijn: zonder kastje Koetaradja, 12-6-1943, met kastje Meulaboh, 
15-3-1943. Wij durven nochtans aan deze beide data geen conclusie 
vastknopen. De laatst bekende afstempelingen zijn resp. Takengon 
14-8-1944 en Takengon 19-8-1944. 

Gecombineerde opdrukken van ster en Dai Nippon in kastje 
komen voor en worden eveneens geïllustreerd in het Japanse tijd
schrift dat tijdens de oorlog verscheen Kitte Bunka X X I X . 

Wat betreft de opdruk Dai Nippon zonder kastje zijn in Atjeh 
enkele varianten van de kleine karakters bekend, maar de opdruk 
in grotere karakters, bekend ter Sumatra's Oostkust, is men in Atjeh 
op postzegels niet tegengekomen; wel op een briefkaart afgestempeld 
Langsa, 11-12-1942 en op postwisselformulieren. 

De opdruk zonder kastje komt men hoofdzakelijk tegen in de 
zwarte kleur, een enkele maal in rood of violet. De opdruk met kastje 
komt het meeste voor in paars, minder in rood en in zwart. 

Het is moeilijk vast te stellen op welke datum deze Dai Nippon 
stempels in Atjeh in gebruik werden genomen. Voor de Oostkust was 
deze datum Januar i 1943 voor Dai Nippon in kastje, vrijwel zeker 
iets vroeger voor de opdruk zonder kastje. De heer A. Hakim Sjafei 
vermeldt achter de vragen „Op welke data werd de opdruk Dai 
Nippon met . . . zonder kastje in gebruik genomen": „Deze stempels 
kregen we van Medan toegezonden; de opdruk moesten we plaatsen 
op 't schrift Nederlands Indië". Wij menen te mogen stellen, dat deze 
beide soorten Dai Nippon opdrukken in een der eerste maanden van 
1943 ir \ t j eh in gebruik werden genomen. 

T-opdrukken. Op 1 Januari 1944 werden deze opdrukken officieel 
in gebruik genomen. De zegels werden in Medan van deze opdruk 
voorzien en verkoop aan de postkantoren in Atjeh nam vrijwel zeker 
enige tijd later dan in Medan een aanvang; bekende afstempelingen 
in Atjeh beginnen eerst vier tot zes weken later te verschijnen. Zowel 
de machinale als de handopdrukken zijn bekend. 

Over deze T-opdruk is de volgende informatie beschikbaar van 
het Ministerie voor de posterijen (Yuseisho) in Tokyo: Aanvankelijk 
werd de letter T gebruikt om de posterijen aan te duiden; de T van 
Teishinsho = Departement van Verbindingen. Echter, men bemerkte 
dat in verschillende landen de letter T gebruikt werd om aan te 
duiden dat een poststuk onvoldoende gefrankeerd was, en daarom 
werd op 8 Februari 1887 de wet gewijzigd en werd het tegenwoordige 
"T-teken in gebruik genomen. Dit teken stelt het Japanse schrift
teken TE voor ( ^p), hetgeen eveneens de Teishinsho aanduidt. 

De plaatjesserie. Van deze zegels, gedrukt in de Drukkerij Kolff 
& Co. te Djakarta, kwamen de 3^4 c. en 10 c. in omloop op 29 April 
1943 ter gelegenheid van de verjaardag van de Japanse Keizer, de 

overige elf waarden op 1 Augustus 1944. Aangenomen mag worden, 
dat de uitgifte in Atjeh enige weken later plaats vond, gezien de tijd 
nodig voor het transport naar daar. 

Gebruik en geldigheidsduur der post- en portzegels. Volgens de 
literatuur werden per 1 Augustus 1944 alle zegels typen karbouw, 
danser en cijfer buiten koers gesteld, per 12 October 1944 alle Japanse 
zegels, alsmede alle Malaya-zegels, de Kreisler- en de Konijnenburg
zegels. Uit bekende poststempels blijkt, dat de doorvoering van deze 
maatregel niet al te vlot verliep, hoewel het de Japanners daarmede 
ernst was, getuige een postwissel gedateerd 2-9-1944 van Medan naar 
Djakarta {Oostkust naar Java), waarbij de danser-zegel van 5 cent 
met opdruk Dai Nippon in kastje, rood-omlijnd en van een rood 
kruis werd voorzien, terwijl een zegel van 5 cent plaatjesserie er 
onder geplakt werd. In 't algemeen kan gesteld worden, dat in 1945 
uitsluitend de zegels van de plaatjesserie nog gebruikt werden, en 
enkele afstempehngen op andere zegels moeten als incidenteel be
schouwd worden. 

I.z. de Moehamadijah-zegels het volgende: beschikt wordt over 
een velletje papier, voorzien van een 2 c. Moehamadijah-zegel, 
opdruk Dai Nippon zonder kastje in rooi , afgestempeld Koetaradja 
2-8-1943, en met de volende tekst, vertaald uit het Maleis: Aanvanke
lijk mochten vroeger de Weldadigheidszegels Moehamadijah gebruikt 
worden vanaf 22 September 1941 tot 31 Juh 1942. Vervolgens werd 
deze tijdsduur verlengd tot 31 December 1942. Vanaf Sjowa 17 
maand 3 ( = Maart 194'.) werd door de Hokubu Sumatra Yubinkanri 
(Noord Sumatra Postinspectie) toegestaan deze Moehamadijah 
Weldadigheidszegels door te gebruiken, d.w.z. nadat er een stempel 
(Maleis „tjap") op geplaatst was door het postkantoor. Blijkbaar 
ging dit niet al te vlug in zijn werk, of wel werd dit aanvankelijk alleen 
bekend op het postkantoor te Koetaradja, want we hebben de afstem
peling van Langsa 3-5-1942 op Moehamadijah-zegel zonder opdruk. 

Resten nog de voormalige Ned. Indische portzegels. Deze werden 
ook als gewone frankeerzegels gebruikt (geen beeltenis van de 
Koningin!). 

Wat betreft het gebruik van postzegels (en portzegels als post
zegels) diene, dat voor het brief- en briefkaartenverkeer hoofdzakelijk 
lage waarden in aanmerking kwamen. De waarden boven 10 cent 
vonden vrijwel uitsluitend aanwending bij de frankering van post-
wissels (W-formulieren), postpakkettenkaarten (Pp2 formulieren) en 
de bekende W3-formulieren, waarop de verschuldigde rechten op 
telegrafische postwissels verantwoord werden. 

Postale organisatie. Sumatra ressorteerde aanvankelijk onder 
Singapore en elke gewestelijke commandant trad kennelijk zelfstandig 
op i.z. de posterijen, hoewel aangenomen mag worden dat hij handelde 
ingevolge van te voren vastgestelde algemene regels. Na enige tijd, 
volgens de hteratuur vanaf 29-9-1942, kwam Atjeh onder Medan te 
ressorteren. Met ingang van 1-4-1943 werd Sumatra van Singapore 
losgemaakt, en de centrale leiding der posterijen op Sumatra werd 
gevestigd in Boekittinggi (voorheen Fort de Koek) en wel in de 
Yuseiso Kioku = Algemene Postadministratiekantoor. Atjeh bleef 
onder Medan ressorteren, waar de Kita Soematera Yubinkanri = 
Noord-Sumatra Postinspectie fungeerde (ook genoemd Hokubu 
Soematera Yubinkanri). 

Poststempels en gebruikte jaartelling. De in dit artikel genoemde 
vroegst bekende afstempeling, t.w. Langsa 3-5-1942, draagt nog de 
Christelijke jaartelling. Aangenomen mag worden, dat al heel spoedig 
voorgeschreven werd, uitsluitend de Sjowa-jaartelling te gebruiken, 
en behoudens deze ene uitzondering zijn alleen afstempelingen met 
de sjowa-jaarteUing bekend. Deze jaartelling is gebaseerd op de 
regeringsperiode van de huidige keizer; jaar 17 is het 17e regerings
jaar van keizer Hirohito, en is gelijk aan 1942. De gebruiksvorm 
illustreren wij als volgt: 17-8-5 = 5 Augustus 1942. In de ronde en 
ovale poststempels, bij de langstempels, onverschillig of daarbij de 
datum middels een apart stempel of met de hand is aangebracht, 
overal treft men uitsluitend de Sjowa-jaartelling aan. 

Voor de gebruikte vernietigingsstempels wordt verwezen naar de 
achter dit artikel gepubliceerde tabel, alsmede naar No. 308, April 
1950, van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. De volgende 
data worden hier vermeld: 

Laatst bekende afstempeling met een Hollands 
rondstempel 2A Tapatoean, 6-12-1943. 

Vroegst bekende afstempeling met 
stempel 8A Meureudoe, 3-2-1943. 

8C Langsa, 28-8-1943. 
8E Idi, 18-8-1943. 
8G Tjalang, 31-8-1943. 
9A Koeala Simpang & Koetatjane, 2-1-1944. 
9C Idi, 2-1-1944. 
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Opgemerkt dient te worden, da t invoering van een nieuw stempel 
geenszins betekende, aa t de vorige stempels geheel buiten gebruik 
werden gesteld; de afstempelingen bewijzen, dat oude en nieuwe 
stempels elkaar overlappen. De langstempels werden tot het einde 
toe gebruikt en de laatst bekende afstempeling is Tapatoean, 
14-6-1945. 

Aan vorengenoemde data durven wij geen positieve conclusies vast 
te knopen; het lijkt juist om aan te nemen, dat de stempels 9A en 9C 
per 1 Januari 1944 in gebruik werden genomen, doch in hoeverre 
wij mogen stellen, dat in Augustus 1943 het aantal Japanse ver
nietigingsstempels van 1 op 4 werd gebracht, durven wij niet te 
zeggen. 

Met betrekking tot de stempels 8 E/G werd de volgende informatie 
verkregen van het ministerie voor de posterijen (Yuseisho) in Tokyo 
ten aanzien van de twee karakters, welke men in dit stempel onder 

de datum aantreft: De twee Chinese karakters. 

te lezen van links naar rechts, zijn de eerste tekens van twee samen
gestelde woorden; als men deze twee tekens tezamen uitspreekt krijgt 
men Tame Cho. 

Echter, zij representeren 

= Kawase Chokin Kyoku. Kawase = valuta of vreemde valuta (de 
informatie in ' t Engels vermeldde exchange en foreign exchange), 
Chokin = spaargelden en kyoku = kantoor. Het kantoor voor spaar
gelden in vreemde valuta (Bureau f<̂ r Foreign Exchange Savings) 
ressorteerde onder de postadministratie, onderafdeling van de 
Japanse Legeradministratie voor civiele zaken in Sumatra, de af
stempeling hierboven beschreven behoorde to t dit bureau, doch uit 
de bekende afstempelingen is het duidelijk, dat dit vernietigings-
stempel gebruikt werd voor gewone poststukken, geen verband 
hebbende met spaargelden. 

Voor de in Atjeh bekende herinneringsstempels wordt verwezen 
naar het N.M.v.P. van November 1953; de tekst van afbeelding 6, 
ook bekend van Meulaboh, is enige verdere aandacht waard. De vier 
schrifttekens ter weerszijden van de Japanse vlag luiden Hak-koo 
I-tym, hetgeen letterlijk betekent: Acht windstreken één Rijk. 
Hiermede bedoelt men Algemene Broederschap (Universal Brother
hood). 

Verder is bekend met afstempeling Langsa, 13-11-1943 een prent-
briefkaart van Medan, met de tekst Perajaän Setahoen Penghidoepan 
Baroe di Soematera = Viering één jaar Nieuwe Orde op Sumatra; 
op deze kaart is duidelijk voor gebruik in Atjeh de vijfpuntige ster 
bijgedrukt. 

Onder deze rubriek wordt tevens melding gemaakt van een vier
kan t kantoorstempel, 36 X 36 mm, zoals men die veelvuldig over de 
gehele archipel met plaatselijke tekst tegenkomt. Het stempel, dat 
wij hier beschrijven, is in violet afgedrukt, en de tekst, vertaald uit 
het Japans luidt: Stempel van het bijkantoor van het Militaire 
Gouvernement in het district Atjeh. Het is aangetroffen naast het 
aegelbeeld op voormalige N.I . briefkaarten 3 % c. karbouw; een 
bekende afstempeling is Koeala Simpang, . . . Januari 1943. 

Censuur stempels. Aanvankelijk gebruikte men een klein lang
werpig stempel met twee schrifttekens Ken Etsu, welke gecensureerd 
betekenen. Er zijn verschillende afwijkende afmetingen, waarvan de 
meest voorkomende pl.m. 1 4 x 2 1 mm. 

Dan treffen wij een langwerpig stempel aan in de afmetingen 
pl.m. 4 0 x 12% mm; bovenste vak drie Japanse karakters Ken Etsu 
Zumi = reeds gecensureerd, onderste vak een nummer in Japanse 
karakters. Of wij uit het nummer 68 mogen afleiden, dat deze stem
pels talrijk waren, durven wij niet te zeggen; zij komen zeker niet 
veelvuldig voor op het bekeiide materiaal. 

Wij laten thans volgen een stempel pl.m. 29x 19% mm, verdeeld 
in drie vakken van ongelijke grootte. Links boven komt een paraaf 
of een cijfer (in een cirkel) voor — links onder vindt men weer Ken 
Etsu Zumi, en rechts in Katakana-schrift de naam van het censu
rerende kantoor tezamen met het woord Kyoku = kantoor in Kanji-
tekens.-

En dan een stempel van pl.m. 3514x14^/^ mm, eveneens in drie 
vakken van ongelijke grootte ingedeeld. Links boven Ken Etsu 
Zumi, links onder paraaf of cijfer. Rechts Soematora in Katakana-
tekens plus een cijfer in Japanse schrifttekens. 

Tot slot moet melding gemaakt van het ronde stempel van de 
militaire censuur. De vertaling van de tekst luidt: Boven: Ken Etsu 
Zumi, onder: Sumatore Gunseikanboe = Militaire administratie van 

Sumatra. Dit ronde stempel, dat men over vrijwel geheel Sumatra, 
alsook Banka & Billiton, tegenkomt draagt in Atjeh het nummer 5. 

Deze censuurstempels komen voor in de kleuren violet, rood en 
zwart. 

Een resumé van deze stempels geeft het volgende globale beeld: 
Ie. Men gebruikt een klein stempeltje gecensureerd, zonder verdere 

indicatie. 
2e. Vervolgens, mogelijk in 1943, voegde men middels een cijfer 

een indicatie aan het censuur-stempel toe. 
3e. Daarna, eveneens in 1943, nam men stempels in gebruik, waar

uit tevens bleek door welk kantoor de censuur was verricht. 
4e. Vrijwel zeker in 1944 werd de indicatie door een plaatsnaam 

vervangen door de vagere indicatie Sumatra. 
Verschillende brieven waren, na geopend te zijn door de censuur 

weer dicht gemaakt met het voormalige N.I . strookje „Veldpost-
censuur", en door een gelijksoortig strookje met in het Maleis 
„Diboeka oleh censuur" = Geopend door censuur. Met deze Hollandse 
tekst zijn eveneens sluitingen bekend. 

Bovenstaande gegevens zijn een opsomming van de censuurstem
pels welke in Atjeh werden aangetroffen; he t ligt in het voornemen 
van de Vereniging Dai Nippon in onze Oost t.z.t. een speciaal artikel 
te wijden aan de Japanse censuurstempels in het algemeen. 

Briefkaarten. In Atjeh zijn de volgende briefkaarten bekend; 
Briefkaart 3 % cent Karbouw tekst Ned. Indië. 

„ 3 % cent Karbouw met teks t Ned. Indië en de opdruk 
Dai Nippon groot, zonder kastje. 

314 cent zegelbeeld van de plaatjesserie. 
Ongebruikt is bekend: Briefkaart 5 cent Ned. Indië karbouw met 

paarse ster-opdruk. 

Postbladen. Deze zijn bekend met opdrukken Ster, alsmede Dai 
Nippon in kastje, beide violet. 

Postwlssels. Deze zijn bijgedrukt met Ster, Dai Nippon zonder en 
met kastje; meerdere dezer laatste opdrukken zijn kennelijk van 
elders aangevoerd, daar zij op de Atjeh-zegels zelf onbekend zijn. 

Vervalsingen. De ster-opdruk is herhaaldelijk vervalst, ook op 
de 214 cent danser, welk zegel met een echte opdruk tot dusverre 
in Atjeh niet werd aangetroffen. Men vindt vervalsingen gepubliceerd 
in de periodieke publicaties van de Algemene Vereeniging van Phila-
tehsten in Indonesië, Nos. 2 en 3, alsmede in het N.M.v.P. van 
October 1950 en Juni 1950 (valse af stempelingen). Recent is een nieuwe 
vervalsing van de ster gesignaleerd, waarbij de lengte van de steel 
van de A te lang is en de vorm van de lus van die letter afwijkend. 

Literatuur. De tot dusverre bekende l i teratuur over de bezettings
zegels van Atjeh kan men o.m. in de volgende publicaties aantreffen: 

N.M.v.P. 1946 en ook en vooral No. 313 van September 1950, 
een onderdeel der artikelen in de Nos. 307/315 van de hand van de 
heer Van Strieland. 

Periodieke publicaties van de Algemeene Vereeniging van Philate
listen in Indonesië. 

Het Japanse tijdschrift Kitte Bunka X X I X , welke artikelen 
werden overgenomen in het orgaan van de Netherlands and Colonial 
Philately in New-York, wij menen in 1947/8. 

Dai Nippon in Zuid-Oost Azië van Hedeman & Boekema. 

Wordt lid van een bij ons 
Maandblad aangesloten vereniging 
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Tabel van bekende vernietigingsstempels, enkele 
categorieén zegels en Dal Nlppon-opdrukken 
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Bakongan 
Bireueij 
Blangpidië 
Idi 
Koeala Simpang . . . . 
Koetaradja 
Koetatjane 
Lammeulo 
Langsa 
Lhoseumawe 
Lhosoekon 
Meulaboh 
Meureudoe 
Peureula 
Sabang 
Samalanga 
Seulimeum 
Sigl. 
Sinabang >. . 
Singkel 
Takengon 
Tapatoean 
Tjalang 

Index: 
1 = Langstempel. 
2 = Ovaalstempel. 
3 = Hollands stempel IA of 2A. 
4 = Japans stempel 8A of 8C. 
5 = „ .. 8E of 8C. 
6 = „ ,. 9A of 9C. 
7 = Japanse zegels. 
8 = Malaya-zegels. 
9 = 10 cent Konynenburg met ster. 

10 = 5 cent cijfer met ster. 
11 = 5 cent danser met ster. 
12 = Dai Nippon opdruk zonder kastje. 
13 = ,. .. ,. in zwart kastje. 
14 = .. „ „ in zwart kastje (gekarteld). 
15 = ., „ „ in rood kastje. 
16 = „ „ .. in violet kastje. 

1) Kolom 10. 5 c. Ster Koetatjane, heeft eveneens de opdruk 
Dai Nippon in kastje. 

TABEL VAN BEKENDE ZEGELS EN OPDBUKKEN IN ATJEH. 
Groep A. 

No. 1. Ster, fijn. paars. 
2. Ster, grof, paars. 
3. Ster, fijn, rood. 

Groep B. 
No. 4. Dai Nippon, klein, zwart. 

5. Dai Nippon, klein, rood. 
6. Dai Nippon, klein, paars. 

Groep C. 
No. 7. Dai Nippon-kastje, paars. 

8. Dai Nippon-kastje, rood. 
9. Dai-Nippon-kastje, zwart. 

Groep D. 
No. 10. Combinatie 1 met 7. 

11. Combinatie 1 met 8. 
12. Combinatie 2 met 9. 
13. Combinatie 2 met 8. 

Deze kleine opdruk komt voor 
in verschillende typen, maar 
blijft altijd klein. Geen onder
scheid gemaakt. 

Afmetingen meestal 5 x 1 5 mm, 
ook voor opdrukken, die minder 
netjes zijn afgewerkt. Zwarte op
druk is min of meer gekarteld. 

Kreisler z.w. 
1 ± et. 
2 et. 
3 et. 
31/2 e t . 

Kreisler ra.w. 
2 et. 
2 et. 
21/2 et. 
3 et. 
4 et. 

Mohammadijah 
2 et. 
31/2 e t . 
71/2 et, 

10 et. 
15 et. 

Cij fer 
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3 et. 
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Opgemerkt dient te worden, dat met opdruk No. 10 de hele 
serie Karbouw (t/m 3 % et), dansers en 5 et cijfer bekend zijn, echter 
voorzien van een Medan-herinneringsstempel. Vermoedelijk philate-
hstisch afgestempeld, bestaat geen zekerheid over de postale echtheid 
van deze exemplaren. 

Port Enschede 
1 et. 
21/2 e t . 
3% et. 
5 et. 
71/2 e t . 

10 et. 
20 cK 
25 et. 
30 et. 
40 et. 
20/371/2 et. 

Port Kolff 
15 et. 
20 et. 
30 et. 
40 et. 
fh~ 

1 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 
X 
X 

2 

X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

3 

X 

7 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

Kreisler z.w. 
25 et. 

Kreisler m.w. 
15 et. 
20 et. 
25 et. 
35 et. 
40 et. 

Konijnenburg 
10 et. I 
171/2 e t . 
20 et. 
25 et. 
30 et. 
40 et. 
50 et. 
50 et. pint. 
60 et. ook pint. 
80 et. ook pint. 
/ 1 . -
ƒ ! , — pint. 
ƒ 2 . -
(alleen kl. g.) 

T-balk 
hand-

stempel 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 

opdruk 
machi

naal 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

No. 14. Zonder opdruk, zijn schaars en kunnen ook met Jap. af-
stempehng voorkomen. 

Malacca met rode Japanse opdruk: Straits 5, 10, 15, 40, 50 ets en $ 1,— 
zwarte opdruk Dai Nippon/2602/Malaya: 

Perak 10 cents. 
Pahang 10 cents. 
Negeri Sembilan 10 en 30 cents. 

Japanse postzegels: 
Volgens speciaal catalogus pag. 247 de Nos. 1 t/m 13 + 19. Dit komt 
overeen met de Yvert-nummers: 241. 242. 263. 264, 265, 266, 267. 
268, 269, 272, 273, 274, 275 en 342. 

3 
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Verder komen nog de volgende niet hierboven gerubriceerde op
drukken voor: 
Grove ster, roodbruin: 1 et. Kreisler z.w. (stempel Bireuen). 
Ster dubbel, fijn violet: 3% et. Kr. z.w. & 5 et. cijfer (stempel Bireuen). 
Grof kastje oranjerood: 7% et. Kr. en 7}^ et. Danser (stempel 

Lhoseumawe). 
Grove kopstaande ptiarse ster met paars kastje: 2 ̂  et. Kr. m w. 

(stempel Koetaradja). 
Rode ster, fijn zwart kastje: 5 et. cijfer (stempel Koetatjane). 
Ster paars, fijn met rood kartelkastje; 2 et. Kr ongebruikt. 

Grove paarse ster met rood kastje: 3 et. Kr. m.w. (stempel Blangpidië) 
en 4 et. danser (stempel Medan). 

Ster, vrij grof, paars, zijwaarts, „p" naar rechts: 2^4 et. Kr. 
(stempel Bireuen). 

Ster, vri] grof, paars, kopstaand: 5 et. cijfer (stempel Bireuen). 
Ster, fijn rood, dubbel: 5 et. danser en 7^4 et danser (stempel 

Koetaradja). 
Grove paarse ster met fijn violet kastje; 7 54 et. danser (stempel Medan) 
Fijne paarse ster op 5 et. Japanse zegel Admiraal Togo en 10 et. Perak 

(stempel vermoedelijk Tjalang) 

NAPELS 1858 
Wij kennen bij onze eerste emissie Nederland 1852, ge

drukt in vier blokken van ieder 25 zegels, eveneens paren met 
tussenstrook, zowel in horizontale, als verticale vorm. 

X. n 

Vóór de vereniging met Italië bestonden er in dit land 
een aantal oude koninkrijken en hertogdommen, die zelf 
postzegels uitgaven. De verzamelaar van de zegels dezer ge
bieden bevindt zich hierbij wel op een bij uitstek klassiek 
terrein, met talrijke variaties zowel van de postzegels zelf 
als van de afstempelingen. 

Parma, Modena, Toskane, met diverse zeldzaamheden 
(o.a. de beroemde 3 Lire!), Romagna, Kerkelijke Staat, Na
pels en Sicilië met prachtige zegels en fraaie decoratieve af
stempelingen, buitengewoon rijk aan kleur-nuances, alles 
bijeen een overvloedige bron van zeldzame en minder zeld
zame postzegels, die over de gehele wereld zéér gezocht zijn. 

Over de postzegels en niet minder over de afstempelingen 
van oud-Italie hebben in de loop der jaren bereids vele des
kundige publicaties het licht gezien. Om een dergelijk uit
gebreid gebied volledig philatelistisch wetenschappelijk te 
beschrijven, zou men ongetwijfeld een dik boekwerk nodig 
hebben, terwijl het niet ondenkbaar is, dat hier en daar 
achteraf nog aanvullingen nodig zouden blijken. 

Om terloops aan te tonen welk een interessant gebied de 
Oud-Italiaanse postzegels voor de Philatelie betekenen, wil
len wij ons slechts beperken tot één enkele uitgifte, nl.: 
Napels 1858, een gebied met bijzonder merkwaardige post
zegels, in de meeste catalogi en albums samengevoegd als 
DEUX-SICILES met de postzegels van Sicilië, van welk ge
bied de postzegels de beeltenis dragen van Ferdinand II. 

De zéér originele postzegels van het koninkrijk Napels 
kwamen in koers op 1 Januari 1858 bij twee koninklijke be
sluiten (8 Juli en 22 September 1857) van Ferdinand II, in 
die tijd souverein van dit gebied. 

De afbeelding van deze postzegels, 
een serie van 7 waarden, stemt over
een met het toenmalige wapen van Si
cilië, nl. een steigerend paard voor 
Napels en drie leliën als embleem voor 
het huis van Bourbon en tenslotte drie 
benen met in het centrum het hoofd 
van Medusa voor Sicilië, aldus symbo
liserend de drie voornaamste kapen 
van dit eiland. 

De graveur G. MASINI vervaardigde 
de randornamenten. De postzegels zijn 

gedrukt in vellen van 200 stuks (twee blokken van ieder 100 
zegels) met als afscheiding van de blokken een tussenstrook, 
ook wel brug geheten. 

Paren met tussenstrook, dus met één zegel van het boven-
en één zegel van het benedenblok, zijn bij deze uitgifte ra
riteiten, zelfs zijn enkele waarden als zodanig onbekend. 

'C'^' 

^ y < ^ ^ \ 

Dat dergelijke paren hoogst zeldzaam zijn, zal mogelijk 
moeten worden verklaard door de omstandigheid, dat het 
merendeel der vellen destijds op de postkantoren in delen 
geknipt of gevouwen werd. 

Het watermerk van 
de postzegels van Na
pels bestaat uit 40 grote 
leliën (4 rijen van 10) 
rondom omgeven door 
een sierlijst van dubbe
le kaderlijnen, waarin 
golflijnen. Deze lijst is 
aan de 4 zijden onder
broken door invoeging 
van de woorden BOLLI 
POSTALI (betekent: 
postzegels). 

In de linker-beneden-
hoek bevindt zich een 

monogram-watermerk 
in letters BL (van de 
papiermaker). Zegels 
met een fragment van 
dit watermerk zijn 

zeldzaam, daar dit monogram slechts éénmaal op het vel 
voorkomt. 

Plaatreconstructie van deze postzegels is vrijwel onmo
gelijk, daar gebleken is, dat de drukvellen op vier verschil
lende manieren op' de drukplaat zijn gelegd. Door deze toe
valligheid in de drukmethode is het onmogelijk de juiste 
oorspronkelijke plaats op het vel terug te vinden, aangezien 
noch watermerk, noch monogram BL betrouwbare kenmer
ken zijn. 

De naam van de graveur G. MASINI is bij deze uitgifte 
op een wel zeer oorspronkelijke manier vastgelegd, nl. in 
geheimtekens. ledere waarde heeft in de onderrand één 
letter, te beginnen met de % grano een G, de 1 grano een 
M, de 2 grana een A en zo vervolgens gezamenlijk de 7 let
ters van G. MASINI. 

vs/\/^/-
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De 2, 10 en 20 grana zijn ten nadele van de post vervalst. 
Deze vervalsingen werden eerst veel later ontdekt, zodat 
zij vrij lang in gebruik zijn geweest. 

Toen de verzamelaars hiervan „lucht" kregen, werd er na
tuurlijk direct jacht op gemaakt. Het gevolg hiervan was, 
dat zowel de gebruikte als de ongebruikte vervalsingen ten 
nadele van de post aanmerkelijk méér opbrachten dan de 
originele zegels. De grote vraag naar deze vervalsingen was 
oorzaak, dat deze werden nagemaakt, zodat valse verval
singen ontstonden, die wij weer van de oorspronkelijke ver
valsingen kunnen onderscheiden in de tekening. De oor
spronkelijke vervalsingen ten nadele van de post kent rren 
in gebruikte staat slechts in losse exemplaren; ze dienden 
om het briefport te ontduiken; geen enkele heeft het geheim
teken van een van de letters G. MASINI. 

Het merendeel der valse zegels wordt gevonden bij cor
respondentie uit Napels, doch ook enkele andere plaatsen, 
als BARI, FOGGIA en TARENTO, zijn bekend. De gebruiks
tijd van deze vervalsingen ten nadele van de post loopt van 
October 1859 tot September 1860. 

Alle 7 waarden hebben dezelfde kleur, nl. karmijn, maar 
de nuances zijn talrijk van prachtig diepkarmijn tot bleek
rood. Het papier heeft de onaangename eigenschap te oxy
deren. De crème kleur, die het papier dikwijls heeft, wordt 
aan gominwerking toegeschreven. 

De afstempelingen die voor de vernietiging van deze ze
gels in gebruik zijn geweest zijn zeer attractief en dikwijls 
iets bijzonders voor verzamelaars van afstempelingen. De 
meest voorkomende is de afstempeling ANNULATO 
kastje. 

Vooral 
te zien. 

de schrijfletterstempels geven een rijke varialie 

M!i\', 

WÊÊÊÊÊ 

w 
¥ 
m' 
,., 
■M»> 

MM 
Mmm 

HM 

%^ 

h 

I ?"Ti t t , ! " u e l s 

Van diverse waarden 
kent men zgn. dub
beldrukken, toe te 
schrijven aan ver
schuiving van het 
drukvel tijdens het 
afdrukken. 

Ook komen er ze
gels voor die aan de 

tiimililltllimrlin iiriiiillNlMilli lillltlllillllllllllinillllllllllllllllmm illllllillilllliiiiiiliiilliiittititilllliiiiiiiititiiiiii.iiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiitiiiiitiiiiiin 

HET PARGDL iééé tüe kituïtl 
luiui iiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii luiiuiiiuiiiinuiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiMiiiiiiiiiiiiuiii 
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achterzijde bedrukt 
zijn (recto-verso). 

Het aan ta l gebruik
te d rukp la ten is als 
volgt: voor de % gr. 
1.5.10 en 20 grana elk 
2 s tuks, voor de 2 g r a 
na 3 en voor de 50 
g rana 1. 
Herd rukken . 

Turijn 1898. Niet of
ficieel. Alle waa rden 
met ui tzondering van 

de 2 grana, w a a r v a n de d rukp la ten niet teruggevonden zijn. 
De k leuren zijn afwijkend en de h e r d r u k k e n zijn zonder 
wa t e rmerk . J . EIJGENRAAM. 

NEDERLAND 
NEDERLAND. 

Redacteur : J . Ei jgenraam, Nieuwe Haven 123a, Schiedam. 
ZOMERZEGELS 1954. 

Persber icht nr . 1399 van 25 Maar t '54 meldt ons het vol
gende: 

— De Zomerzegels Neder land, die P T T di t j a a r zal u i t 
geven, zullen de beeltenis d ragen van 5 Neder landers , die 
in de laats te 100 ja ren op cul tureel gebied van grote be teke
nis voor ons volk zijn geweest. 

De waarden , voorstellingen, k leuren en ontwerpers zijn: 
2 + 3 cent, de dichter Mar t inus Nijhoff, b lauw, 

on twerper : Chr is t iaan N. E. de Moor, ' s -Gra
venhage; 

5 + 3 cent, de componist Willem Pijper, sepia, 
on twerper : André van der Vossen, O verveen; 

7 + 5 cent, de archi tect Berlage, b ru in- rood , 
on twerper : Edgar Fernhout , Amste rdam; 

10 + 5 cent, de historicus J . Huizinga, groen, 
on twerper : Sierk Schröder , Wassenaar ; 

25 + 8 cent, de schilder Vincent van Gogh, paars , 
on twerper : Rein J. Draijer, ' s -Gravenhage. 

De zegels zijn voor het publ iek verkr i jgbaar van 1 Mei 
1954 tot en met 30 Jun i 1954. 

Geldigheidsduur tot en met ul t imo December 1955. 
De technische gegevens zijn: 
de zegels zijn uitgevoerd in ro togravure (koperdiepdruk). 
Afmetingen: beeldrechthoek: 21,25 bij 28,55 mm. 
Zegelgrootte: 24,25 bij 31,55 mm. 
Perforat ie- kamperfora t ie met t and ing 12,5 X 12. 
Vellen van 10 X 10 = zegels. 
Pap ie r zonder wa te rmerk . 
Gomming: normaal . 
Gedruk t bij Joh . Enschedé en Zonen, Grafische Inr icht ing 

N.V. te Haar lem. 

Wij voegen aan bovens taande voor onze lezers het vol
gende toe: 

Mar t inus Nijhoff we rd in 1894 te ' s -Gravenhage geboren 
en overleed a ldaa r in 1953. In 1916 t rad hij voor het 
eers t als dichter op in het t i jdschrift de Beweging. Hij 
schreef vele gedichten, w a a r v a n Awa te r (1934) wel het b e 
kends te is. Ook schreef hij voor het toneel, alsmede kr i t i e 

ken. In 1945 werd hij benoemd tot adviseur voor l e t t e rkun
de aan het Ministerie voor O.K. en W. te ' s -Gravenhage. 

Willem Pijper, werd in 1894 te Zeist geboren en overleed 
in 1947 te Leidschendam. Hij s tudee rde piano te Utrecht aan 
de muziekschool 'van Toonkunst en leerde daar compositie 
van Johan Wagenaar. La te r heeft hij zelf vele leerlingen o p 
geleid tot bekende musici. Hij heeft zeer veel gecomponeerd 
in een r ichting welke de meesten v a n zijn tijd nog vreemd 
was . In 1918 werd hij l e raar in de ha rmon ie aan de muziek
school van het Amsterdams Conservator ium. In 1925 werd 
hij hoofdleraar aan die inr icht ing voor de compositie-leer 
en van 1930 tot zijn dood was hij d i rec teur van het Conser
va tor ium van Toonkunst te Ro t t e rdam. 

H. P. Berlage werd in 1856 te ' s -Gravenhage geboren en 
overleed in 1934. Zijn opleiding on tv ing hij te Zürich en 
hij heeft zich daa rna door bu i t en landse reizen zelfstandig 
verder gevormd. In 1889 vestigde hij zich als architect. Van 
zijn zeer vele bouwwerken zijn w e l de meest bekende, de 
Amste rdamse koopmansbeurs en he t Haagse gemeente
museum. Op bouwkundig gebied heeft hij ook veel geschre
ven. In 1911 werd hij door de Groningse Universiteit b e 
noemd tot doctor -honoris causa in de Nederlandse le t teren; 
in 1924 werd hem het eredoctoraat in de Technische Weten
schap verleend door de Technische Hogeschool te Delft en 
in 1932 ontving hij de gouden medai l le van het Royal Ins t i 
tu te of Bri t ish Architects . 

Johan Huizinga werd in 1872 t e Groningen geboren en 
overleed in 1945 te De Steeg. Hij s tudee rde in zijn geboorte
stad Nederlandse le t teren en volgde d a a r n a colleges te Le ip
zig. Van 1897 tot 1905 was hij l e r aa r in de geschiedenis te 
Haar lem, terwijl hij ook als p r ivaa tdocen t optrad. In 1905 
werd hij benoemd tot hoogleraar in de geschiedenis aan de 
Groningse universiteit ; in 1915 ging hij als hoogleraar in de 
algemene geschiedenis naa r de Leidse universiteit over. Van 
zijn hand zijn zeer veel werken verschenen, waarvan wel 
een der bekendste is zijn Herfstti j de r Middeleeuwen. Ook 
als beoordelaar v a n beeldende kuns t heeft hij zich een goede 
n a a m verworven. 

Vincent van Gogh werd in 1853 te Zunder t geboren en 
overleed in 1890 te Auvers sur Oise (Frankrijk). Hij begon 
zijn loopbaan in de kuns thandel , w a a r i n ook zijn broer Theo, 
die hem later van zo grote s teun zou zijn, werkzaam was. 
Eerst werk te hij te ' s -Gravenhage, d a a r n a te Londen en ve r 
volgens te Parijs. Dan t rek t hij n a a r Engeland als onder 
wijzer, m a a r keer t in 1876 gedesi l lusioneerd naar het ouder 
lijk huis (dan te Et ten N.Br.) te rug. Hij gaat in de boekhan
del te Dordrecht , maa r v indt ook d a a r geen bevrediging. In 
1877 t rek t hij naa r Amste rdam en v a n g t een studie aan voor 
evangelisat ieleraar , welke studie hij he t volgend jaar in 
Brussel voortzet. Van eind 1878 tot 1880 is hij in België m 
de Borinage onder de mi jnwerkers als evangelist werkzaam. 
Zijn tekenlust welke hij van jongsafaan reeds bezat, komt 
echter s terk naar boven en hij zet zich ijverig aan de teken-
studie. Dit leidde tot een zwervend leven. In 1886 t rekt hij 
opnieuw naar Parijs w a a r hij kenn i s m a a k t met de moderne 
Franse schilders. In 1888 t r ek t hij n a a r Arles, maar zijn 
zieke geest geeft hem nergens rus t . Hij t r ek t naar St. Ma
ries, St. Remy en eindelijk n a a r A u v e r s su r Oise, waar hij 
zelf de dood zoekt. 

NIEUWE ETSING- EN PLAATNUMMERS. 
Opgave van 1 J a n . t /m 28 Febr . 1954. 

FRANKEERZEGELS: 
type V. Krimpen 2 cent no . 44; 

idem 7 „ L R 4; 
type Kon. Ju l iana (profiel) 10 „ L F 7 en 8. 

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

Redacteur : A. J. Uylen, Herrn. He i je rmans laan 6, Eindhoven. 
NEDERLANDS NIEUW-GUINEA. 

NIEUWE FRANKEERZEGELS. 
Naar aanleiding van de uitgifte v a n de eerste drie zegels 

in het Paradi j svogeltype, ontvingen wij van het Hoofdbe
s tuur der P.T.T. a ldaar nog de vo lgende inlichtingen: 

„Het ligt inderdaad in de bedoel ing de zegels beneden 
25 et uiteindelijk uit te geven met afbeeldingen van de p a r a -
dijsvogel. Dit zal denkelijk eerst over enkele jaren geleide-
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lijk kunnen geschieden, zodat in ieder geval voor het j aa r 
1954, en mogelijk ook voor 1955, geen andere w a a r d e n in dit 
type zullen worden uitgegeven. 

PORTZEGELS. 
Smds 1 Januar i 1954 zijn de Nederlandse portzegels in Ned. 

Nieuw Guinea niet meer in gebruik. Het Strafporto wordt 
geheven door middel van de normale frankeerzegels, terwij l 
voorlopig niet word t overwogen eigen strafportzegels ui t te 
geven. 

NEDERLANDSE ANTILLEN. 
Hier verschenen op 1 Maar t jl. de 7% cent, b ru in en de 

22% cent, groen, als aanvul l ingswaarden in de huidige serie 
Koningin Jul iana. 

Volgens Dienstorder H 204 van 17 Maar t jl. de r Neder 
landse P.T.T. zijn deze zegels aan de loketten voor de ve r 
koop van postwaarden aan verzamelaars (zgn. phi la tel ls ten-
loketten) in Neder land verkri jgbaar resp. tegen de ve r -
koopsprijs van 15 en 45 cent. 

SURINAME. 
NIEUWE UITGIFTEN. 

Hier zal worden overgegaan tot het ui tgeven van een 
nieuwe serie portzegels, waarbij het woord „Sur iname" in 
het zegelbeeld zal worden opgenomen. Verder zal op 25 Sep
tember a.s. één luchtpostzegel worden uitgegeven ter he r 
denking van het feit, da t kolonel Lindbergh 25 jaar geleden 
met luchtpost op Sur iname landde. Voor het beste on twerp 
is een premie van Sfl. 150,— uitgeloofd. Verder zal een n ieu
we serie postzegels verschijnen in de volgende waa rden : 15, 
17 y2, 25, 30, 40, 50, 60 ct., 1,—, 1,50, 2,50 en 5,— gld. Ook hier 
is voor de eerste zeven waarden een premie van Sfl. 150,— 
per stuk uitgeloofd voor het beste ontwerp. De laats te vier 
waarden zullen het por t re t van H.M. Koningin Ju l i ana d r a 
gen. De vier waa rden van de zgn. Caraïbische zegels (Sp. 
Cat. 297/300) blijven geldig, en zodra deze serie compleet 
verschenen is, zullen alle andere waarden worden ingetrok
ken. 

Tenslotte zal in April een zgn. JEUGD-SERIE worden 
uitgegeven, in de waarden 7% + 3 ct.; 10 + 5 ct.; 15 + iVz 
ct. en 30 + 15 ct. 

REPUBLIK INDONESIA. 
Begin dezer maand zouden hier zgn. Merapi-zegels ve r 

schijnen in de waarden 15, 30, 50 en 75 sen, en Rp. 1,—, 2,—, 
3,— en 5,—. Hoe groot de toeslag zal zijn was bij het schr i j 
ven van deze regels nog niet bakend. De vu lkaan Merapi 
zal op deze zegels worden afgebeeld en de toeslag zal ten 
goede komen aan de slachtoffers van de laatste u i tbars t in
gen. 

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

NEDERLAND. 
Rectificatie „IJsvIuchten" in Maart-nummer. 

Door verwisseling van een Romeinse II met het cijfer 11, 
s taat in ons vorig nummer bij de post van Rot terdam naa r 
Vlieland 6/11-14 en 8/11-2N, hetgeen natuurl i jk moet zijn: 
6/2-14 en 8/2-2N; bij de post uit Melissant s taat 8/11-14, he t 
geen dus moet zijn 8/2-14. 

K.L.M.-Nieuws. 
Uitbreiding West-Indisch Luchtnet. 

De K.L.M, is voornemens het West-Indische luchtnet om
streeks half Jun i uit te breiden met Lima, de hoofdstad van 
Peru. Men hoopt toestemming te krijgen deze nieuwe Cu-
ragao—Lima-dienst te leiden via Guayaquil in Ecuador, 
welke laatste stad ook nog niet door de K.L.M, wordt aan 
gedaan. Deze dienst zal uitgevoerd worden met DC-6B's. 

Opname Colombo. 
Op één van de beide wekelijkse Tokio-diensten zal op 15 

April a.s. Colombo op Ceylon worden opgenomen. 

BELGIË. 
Congo-iyn Sabena. 

Tengevolge van gewijzigde route van de Congo-lijn van de 
Sabena werd op 4 December jl. Casablanca voor het eerst in 
het luchtnet van de Sabena opgenomen. Door de Sabena 
werden ter gelegenheid h ie rvan speciale enveloppen ui tge
geven, zowel met Inschrift „Bruxel les-Casablanca-Léopold-
vil le" als met „Léopoldvil le-Casablanca-Bruxel les" . 

Deze speciale enveloppen dragen de volgende afs tempe
l ingen: 
Brussel -Casablanca: VS Bruxel les-Brussel 4-12-53, speciale 

afstempeling (rondstempel, dubbelr ing, in zwar te 
kleur) „Sabene/Première Liaison Reguliere par Avion" 
en binnen in „4 déc./Bruxelles/Casablanca/1953". AS 
Casablanca 4-12-53, 24H. 

Casablanca-Léopoldvil le: VS 4-12-53, 18H30, spec, afs tempe
ling (4-regelige kas ts tempel in zwar te k leur : „ lere 
Liaison Aerienne/Directe/Casablanca-Leopoldvil le/4 
decembre 1953". AS Leopoldvi l le /Luchthaven-Aéro-
gare 7-12-53-8. 

Léopoldvil le-Casablanca: VS 3-12-53-11, spec. afst. (rond
stempel, dubbelring, in rode kleur) „Sabena/Premiere 
Liaison Reguliere pa r Avion" en b innen in „3 dec./ 
Léopoldville-Casablanca/1953". AS Casablanca 4-12-
53, 5H. 

Casablanca-Brussel : VS 3-12-53, 18H30, spec. afst. (4-rege
lige kasts tempel in zwar te kleur) : „ lere Liaison 
Aerienne/directe/Casablanca-Bruxel les/4 december 
1953". AS Bruxel les-Brussel 4-12-53,11. 

U.S.A. 
Helicopterpost. 

Op 1 Februar i jl. werd door „National Airl ines" een heli-
copter-passagiersdienst geopend tussen Miami en West Pa lm 
Beach. Ter gelegenheid h iervan werd op de openingsdag ook 
post vervoerd; de s tukken zijn afgestempeld West Pa lm 
Beach Febr. 1, 1954, 7.30 p m en dragen een speciale afs tem
peling (waarschijnlijk maatschappijs tempel) „afbeelding he
licopter/First U.S. scheduled airl ine/Helicopter/Passenger 
Service/National Air l ines/between/Miami & W. Pa lm Beach/ 
Feb. 1, 1954". (Stempel in rechthoek in zwar te kleur). 

STEMPELS 
Redacteur A. van der Willigen, Laan van Poot 194, 

' s -Gravenhage . 
NEDERLAND. 

Bootstempels. 
Geruime tijd geleden maak ten wij melding van het be

s taan van officiële poststempels, die aangemaakt waren voor 
afstempeling der postzegels op de poststukken, gepost aan 
boord van de schepen der Hol land-Amerika-Li jn . 

Op enkele boten (o.a. de Nieuw-Amste rdam en de Maas
dam) zijn zij inderdaad gebruikt , maa r uit onlangs ont
vangen posts tukken bleek ons, dat men bli jkbaar weer tot 
het oude systeem is teruggekeerd: een door de H.A.L. zelf 
beschikbaar gesteld stempel met bootnaam, doch zonder 
d a t u m word t in b lauwe k leur naas t de zegels afgedrukt en 
aan het postkantoor in de haven van afgifte wordt over
gelaten de zegels met bijv. een Paquebot-s tempel te ver 
nietigen. Naar ons werd medegedeeld, bestaat er voor de 
H.A.L. geen verplichting tot gebruik der officiële post
stempels. 

KEUKENHOF Machinestempels. r^-sn 
— j \ r ^ \ . - ~ Oe hierbij afgebeelde stempelvlag 

LISSE „Keukenhof/Lisse/Holland" wordt 
ü HOLLAND sinds 1 Maar t jl. gebruikt in de 

s tempelmachines van Amsterdam 
CS . , Arnhem-Sta t ion , Eindhoven, Enschede, ' s -Gravenhage, 
Groningen, Haar lem - Station, 's-Hertogenbosch - Station, 
Leeuwarden-Sta t ion , Leiden, Maastr icht , Nijmegen, Rot ter-
dam-C.S. , Tilburg, Ut recht -Sta t ion en Zwolle-Station. 
Typenraderstempels. 

1.4.1954. Gevestigd: Bijpostkantoor ' s -Gravenhage-Brono-
volaan. 
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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 1 April jl. verschenen hier 3 postzegels ter 
herdenking van de onthull ing van het monument 
voor de politieke gevangenen, welke in de beide 
■wereldoorlogen 19141918 en 19401945 het offer \ an 
hun leven of van hun gezondheid voor het vadei
land hebben gebracht. Dit monument zal in deze 
maand worden onthuld te Breendonk aan het ki uu
punt van de wegen BrüsselAntwerpen en Mechelen
Dendermonde, vlak voor het gewezen kamp der 
gevangenen. 

De zegels werden ontworpen en uitgevoerd door 
de firma Malvaux te Brussel, die ook de druk \ e r 
zoigde in rasterdiepdruk in vellen van 50 zegels. 
Frankeergeldigheid to t 30 September 195'> 

De zCf̂ eis /ijn: 
2 fr. f 1 fr. kop van een gevangene ontleend aan 
het monument ; 
4 fr. f 2 fr. kamp en fort te Breendonk; 
9 fr. 4 4,50 fr. ander gezicht op de kop bo\cn
genoemd. 

Het monument is ontworpen door de Belgische 
beeldhouwer Japchelevici 

Het mooie Begijnhof te Brugge raakt in \erval 
en herstel is dringend noodzakelijk. Dit was voor 
de Belgische Postdienst aanleiding om mede te wer
ken rot de uitgifte \ a n een 6tal postzegels niet 
toeristische afbeeldingen op 15 Mei a.s. Nadere 
gegevens ontbreken nog, 

Bulgarije. 
Hier verschenen 2 postzegels, nl. : 

16 st. wijnrood, meisje met harmonicaspclcnde 
jongen; 
44 St. groen, meisje en jongen een nationale dans 
uitvoerende. 

Denemarken. 
Hierbij geven wij de afbeel

ding van het op 31 Maart jl. 
verschenen zegel ter herden
king van het 200)arig bestaan 
van de Kon. Academie voor 
Schone Kunsten, gemeld in 
ons vorige nummer op biz. 
51, In afwijking \ a n het daar 
gemelde vertoont het zegel 
niet het ruiterstandbeeld van 
koning Frederik V. maar al
leen de kop van deze koning 
ontleend aan dat beeld. 

Duitsland. 
Democratische Republiek 

De eenjaiige sterfdag van het 
Russische staatshoofd J. W. 
Stalin weid op 6 Maart il. 
herdacht met de uitgifte \ an 
een postzegel van 20 (pf) in 

meerkleurige rasterdiepdruk 
vervaardigd en vertonende het 
por t re t van deze persoon, 
waaronder diens naam en ge
boorte en overlijdensjaar ais
mede rode vlaggen. De om
lijsting is lichtgrijs. Zegelmaat 
27 X 32 mm, tanding 13V4. 

Een officiële eerstedagcou
vert geeft een afbeelding van de Lomonossowuni
versiteii te Moskou 

Bonds Republiek 
Hierbij geven wij de 

afbeelding van het op 
13 Maart jl. veische
ncn zegel gemeld in 
ons vorige nummer op 
blz, 51, en versche
nen ter herdenking 
van de doktoren P. 
Bhrlich en E. von 
Behring. 

Frankrijk, 
Hierbij geven wij de afbeelding 

van het in ons vorige nummer op 
blz, 52 aangekondigde zegel uitge
geven tei gelegenheid van de Dag 
van de Postzegel. Het ontwerp en 
de gravering zijn belde van J. Piel. 
De kleuren zijn groen en sepia; 
tanding 13. 

Hongarije. 
Up 8 Maart jl. verscheen een serie van 6 post

zegels gewijd a?n de sociale kinderverzorging. De 
druk geschiedde in eenkleurige rasterdiepdruk naar 
de ontwerpen van J Vertel. Zegelmaat 37^'ï X 26 
mm, kamtanding 12 X 12'/*, Het zijn voor de ge
wone post: 
30 f. blauw, bloedonderzoek der a.s. moeder 
40 f. oker, kraamvrouw met baby en verpleegster 
60 f. lila, babyonderzoek 
en v o o r de luchtpost; 
1 Ft. olijf, kindervoeding 
1,50 Ft. roodbruin, moeder, baby en dokter 
2 Ft. dofgroen, kinderverzoi gster met kinderj;roep. 

Op 21 Maart jl. versi.h(.nen 3 postzcgLJs tei her
denking van de Maartrevolutie 1919. De afmeting 
dezer zegels is 43'/j X 33 mm of omgekeerd, met 
kamtanding 12. De druk geschiedde in rastcidiep
druk. 
40 f. grijsblauw en rood, lezende werkman 
60 f. gnjsbrum en rood, weikman met rode \Iag 
1 Ft. lei^nis Lil iduJ , volkssoldaat 

IHMMÉi*M 

Italië. 
De beide in ons \oi ige nummer op blz, 52 aan

gekondigde zegels ter herdenking van de in\ oering 
van de televisie in dit land, zijn op 25 Februari jI. 
\eischenen overeenkomstig onze aankondiging. 

Op 25 Maart jl. verscheen 
een postzegel in het grote 
formaat als propaganda voor 
de betaling der belastingen. 
Het zegelbeeld bevat het eer
ste gedeelte van art. 53 van 
de Grondwet, luidende: ,,Ecn 
ieder is gehouden bij te dra
gen tot de openbare geld
middelen in verhouding van 

zijn vermogen om bi( te dragen". Het is een zegel 
van 25 L., paars. 

Deze maand zou nog een postzegel van 25 L, ver
schijnen ter herdenking van de proefnemingen van 
postvervoer per helicopter, zulks ter gelegenheid 
tevens van de XXXIIste Jaarbeurs van Milaan. Het 
zegel zal in het midden de ,,Challenge t rophee" 
vertonen van deze jaarbeurs. 

Luxemburg. 
Op 6 Mei a s. zullen hier 2 postzegels worden 

uitgegeven nl , : 
een postzegel van 2 F, donkerbruin en bruinrood, 

ter gelegenheid van het wereldschermkampioenschap 
dat van tO to t 22 juni a.s. te Luxembuig wordt ge
houden. Het zegel geeft de afbeelding van een 
schermmasker voor een gekruiste degen, floret en 
sabel, waaronder een schermhandschoen. Het ont
werp voor dit zegel is van de Nederlandse kunste
naar Sem Har tz , De druk is van de Grafische 
Kunstinl ichting Joh. Enschedé en Zn, te Haarlem 
en geschiedde in vellen van 50 zegels met zegel
beeldmaat 30 X 37 mm; 

een postzegel van 4 F. geel, rood en blauw, tei 
gelegenheid van de 6e Internationale Beurs van 
Luxemburg, welke van 10 tot 25 |uli a.s. wordt 
gehouden Dit zegel geeft een afbeelding van een 
landkaai t , waarboven de gevleugelde letter L zweeft, 
waarvan de schaduw op de landkaart juist de lig
ging van Luxemburg aangeeft. Het ontwerp voor 

dit zegel IS van de Luxemburgse kunstenaar Lex 
Weyer. De rasterdiepdruk werd verzorgd door 
Courvoisier S.A. te La ChauxdeFonds in vellen 
van 25 zegels met zegelbeeldmaat 26 X 41 mm. De 
afbeeldingen dezer zegels geven wij in ons volgend 
nummer 

Noorwegen. 
Op 30 April a.s. verschijnen hier 3 postzegels ter 

herdenking van het 100jarig bestaan van de Noorse 
spoorwegen (Hovedbancn). Het ontwerp voor deze 
zegels is wat de twee laagste waarden betreft van 
Johs. Haukland, en dat van de hoogste waarde \ a n 
Ole K. Mïtsem. De druk geschiedde in rastei diep
druk in vellen van 100 zegels met zegelafmeting 
21,1 X 27,4 mm op papier zonder watei nicrk en 
met tanding 13. De zegels zijn: 

20 ore, olijfgroen, de eerste Noorse locomotief en 
houtvervoer per paardenslede; 

30 ore, rood, een Dieselexprestiein; 
55 ore, blauw, machinist op locomotief. 

Oplagen resp. 4, 15 en 3 milliocn. Di uk van 
Emil Moestue A'S te Oslo 

Oostenrijk. 

Bovciiitaand gc\ uu \\ i| de al bceldmg \ an de in 
ons vorige nummer op blz. 52 reeds gemelde zegels 
gewijd aan de sociale gezondheidszorg. 

Spanje. 
Van de in ons vorige nummer op blz. 52 ge

melde 2 zegels Ano Santo Compostelano geven we 
thans de* afbeeldingen 

""'"'"^" * l * M r i ^ « * U A A « M 

Tsj'echo Slowakije. 
Van de op 23 Febr. 
jl. verschenen 2 
postzegels ter her
denking van het Ve 
Congres der Comm 
Partij, gemeld in 
ons vorige num
mer ap blz S7, 
geven wij hieibij de 
afbeeldingen. 

I weid de eenjarige sterfdag van 
J. V. Stalin op een drietal post

zegels herdacht. Het zijn: 
30 h. olijfbruin, Mausoleum van Gottwald te Praag; 
60 h. blauw, port re t ten van Gottwald en Stalin; 
1, 20 KLS, bruinrood, mausoleum van l en in en 

Srilin 

Op 5 Maart 
KI. Gottwald ei 

(Vervolg op blz. 79) 

file:///erval
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BONDS- EN VERENIGINGSNIEUWS 
NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN VAN 

POSTZEGELVERZAMELAARS. 
SECR.: K. E. KÖNIG, Dahl ias t raa t 26 
KOOG A/D ZAAN, Tel.: K 2980—2013 

Kort Verslag der Bondsbestuursvergadering van 8 Maart 
1954 in hotel „Terminus" te Utreclit. 

Opening 18.45 uu r door de voorzitter. Afwezig de heer 
Kirchner . 

De secretaris brengt vers lag uit van de vergader ing van 
het D.B. op 22 Februar i . Er zijn daa r behandeld enkele in
gekomen s tukken: brief der Indiase P.T.T., brief Duitse 
Bond, brief eigenaressen „Maandblad", Brapex en Stockhol-
mia. De heer V^an Lente deed bovendien enkele mededel in
gen in verband met de bui tenlandse ruil. 

Datum der a.s. voorzi t tersvergader ing kan nog niet wor 
den vastgesteld in ve rband met het feit, dat de commissie 
voor s ta tuten en reglementen nog niet verder met haa r werk 
is gekomen. 

Het contract met de gemeente Arnhem wordt accoord b e 
vonden en door de bondsbestuurs leden onder tekend. 

De laatste afwikkelingen met de C.C. — van zuiver t ech 
nische aard — worden opgedragen aan de heer Jonker , die 
de uiteindelijke teks ten nog eens zal controleren en het b e 
s tuur daarna zal inlichten. 

Voorts worden nog enkele ingekomen br ieven behandeld, 
o.a. van de dr ie bu i ten landse bonden (Zweden, L u x e m b u r g 
en Zwitserland). 

Langdurig word t van gedachte gewisseld over de plaats , 
waa r in dit j aa r de a lgemene vergader ing zal worden ge
houden. De voorzi t ter zal d ienaangaande contacten opne
men. 

Nadat tenslotte nog gesproken is over de mogelijkheid, om 
in het vervolg de voordrach ten — gehouden op het Beker -
tournooi — in het „Maandblad" te publiceren, wordt de ve r 
gadering te ca 23.00 uu r gesloten. 

De Secretar is : K. E. KÖNIG. 

Candidaten voor de functie van Bondsbestuurder. 
Het bestuur m a a k t de aangesloten verenigingen a t ten t op 

het gestelde in ar t ike l 6 en 7 van het H.R. 
Aan de beur t van af t reden zijn de heren J a n Poulie (voor

zitter), H. P. van Len te (penningmeester) , D. O. Ki rchner (2e 
secretaris), J . J . J onke r en C. J . H. van den Broek (commis
sarissen). 

Zij stellen zich allen herkiesbaar . 
Opgave van evt. andere candidaten vóór 1 MEI a.s. aan 

het bortdssecretariaat: Dahl ias t raa t 26, KOOG A/D ZAAN. 

Internationale Tentaonstellingen. 
Te SAO PAULO (Brazilië) zal van 6—15 November 1954 

de BRAPEX III en te STOCKHOLM omstreeks Ju l i 1955 de 
STOCKHOLMIA 55 onder pa t ronaa t van de F.I.P. worden 
gehouden. 

Op grond van ingekomen verzoeken heeft het bondsbe-
s tuur zich accoord ve rk l aa rd met de benoemingen van de 
heer J a n Poulie tot commissar is-generaal dezer tentoonste l 
lingen. 

Nadere gegevens zal genoemde commissar is-generaal b in
nenkor t in de kolommen van dit blad publiceren. 

F.I.P. en F.I.P.-Ccmmissies. 
De nieuwe commissie tegen philatelistisch ongewenste uit

giften (voorheen: commission contre les emissions abusives, 
thans : commission contre les emissions NUISIBLES, is als 
volgt samengesteld: 

R. van der Auwera (België), J . Colbach (Luxemburg), R. 
Lesueur (Frankrijk), tevens secretar is der commissie, R. L u l -
lin (Zwitserland) en J . Poul ie (Nederland). Een voorzit ter 
moet nog worden aangewezen. 

Nieuwe samenstelling bestuur Luxemburgse Bond. 
Voorzitter- de heer L. Putz , Ettelbruck. 
Ondervoorzi t ters: de heren B. Simon en E. Schaack. 
Secretar is-Generaal : de heer J. Colbach, Luxemburg . 
Penningmeester : de heer J . Thilmany, Bonnevoie. 

Commissar issen: de heren J. Bauler, J . P . Klein, J . Koetz, 
E. Pesch, Ch. Rousseau en H. Thill . 

Bondsinformatiebureau. 
Het blijft gewenst , om zich — alvorens met ve r zame laa r s -

adver tee rders in contact te t reden — tot het bonds informa
t iebureau om inl ichtingen te wenden. 

De Secretar is : K. E. KÖNIG. 

BONDSINFORMATIE-BUREAU. 
Alvorens me t onders taande personen in relat ie te t r eden 

word t een ieder aangeraden zich voor inlichtingen te w e n 
den tot het Bonds informat ie -Bureau: 
O Joh . Anders in , P.O. box 8, Gröndal , Zweden; 
Svensk F r imärks t j äns t (L. Löfving), Box 101, Johanneshov , 
Zweden, ook adve r t e rende als L. J . Loving, Pa t e rnos t e r 
vagen 30, Stockholm-Joh. , Zweden. 

De beheerder van het Bondsinformat ie-Bureau 
W. H. Lutkeveld, 

Boterdiepst raa t 39, Amste rdam-Zuid . 

BONDSBIBLIOTHEEK. 
Gevest igd: Konings t raa t 36, Arnhem. Voor bezoek geopend 

elke Woensdagavond van 19 uu r 30 tot 22 uur . 
Cor respondent ie -adres : Bovenbrugs t raa t l / I I I , A rnhem. 

Losse tijdschrift-nummers gevraagd: 
In de Bondsbibl iotheek zijn vele jaargangen van tijdschrif

ten — voornameli jk van de bui tenlandse — niet compleet . 
Bij vele Philatel is ten zijn stellig nog losse n u m m e r s van 
zulke ti jdschriften aanwezig, die zij eens als p roefnummer 
ontvingen of met een part i j andere l i t e ra tuur overnamen. 
De Bondsbibl iotheek zou er ten zeerste bij gebaat worden 
als zij zulke „zwervende" t i jdschrif t -nummers mocht on t 
vangen. 

Ook losse n u m m e r s van binnenlandse tijdschriften zijn 
welkom; door rui l ing van Nederlandse bladen tegen bu i t en 
landse me t in het bui ten land gevestigde bibliotheken, w o r 
den zo wel die, als de Bondsbibliotheek geholpen. 

Zij die zulke nummers , of eventueel complete of incom
plete j aa rgangen , aan de Bondsbiblotheek zenden, k u n n e n 
verzekerd zijn van een dankbare ontvangst van hun zen
ding. 

Aanwinsten: 
3 C 18 ANDRES, F. X., und H. Emmenegger, Grosses 

H a n d b u c h der Abstemplungen auf schweizer M a i -
ken. Verband schweizerischer Phi la te l i s ten-Ver
eine, 1931, 28 + 624 pp. 22 X 15 cm, geïll., me t 
uitsl . kr t . en 22 losse bijlagen achterin. 
Van dit werk was in de bibliotheek slechts de le aflevering aan
wezig. Het zal velen genoegen doen, dat het mogehik bleek nog de 
hand te leggen op een exemplaar van dit standaardwerk. 

3 E 

3 E 

5 BECK, C , Bibliographie der wichtigsten deutschen 
Sonderschrif ten über die Postwertzeichen einzelner 
Länder , o. Verl., Breslau 1915. 16 pp., 28 X 17 cm. 
Schenking , ,Hol landia" . De tweede druk van dit werkje was reeds 
in de bibliotheek aanwezig 

3 BECK, C , Die Anlage philatelist ischer Bibl io the
ken. Der philatelist ische Bücherwurm, Berl in 1924. 
7 pp., 23 X 16 cm. 
Vort rag, gehal ten auf dem 5. deutschen Phi la te l i s 
t en tag in der Tsjechoslowakei zu Kar lsbad am 17. 
Augus t 1924. 
Schenking , ,Hol!andia". 

3 E 4 BECK, C , Ueber die Bedeutung phi latel is t ischer 
L i te ra tu r . Der philatelist ische Bücherwurm, Ber l in 
1924. 8 pp., 17 X 12 cm. 
Schenking „Hol landia" . 

8 D 4 KORTEWEG, P. C , Behooren de postzegels van La 
Guai ra—Curagao tot he t verzamelgebied Curacao? 
De Philatel ist , Rot te rdam 1928. 11 pp., 27 X 20 cm., 
geill. 
Neder landsche Philatel ist ische Bibliotheek no. 1. 
Schenking „Hollandia" ' . 
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3 E 6 MULLER, C. O., Baden, philatelistischer Literatur
Nachweis, Stadtbibliothek, München 1952. 16 pp., 
30 X 21 cm. StencU. 

8 D 51 NICHOLS, W., The postage stamps of Norway. The 
Philatelic Magazine, London, circa 1914. 14 pp + 
4 pp afb. 26 X 19 cm. 
Schenking , ,HoIlandia". 

8 D 77 SELLSCHOPP, W., Die ExpressGesellschaften des 
westlichen Nordamerikas und ihre Wertzeichen. 
Berliner Briefmarken Zeitung, Berlin 1907, 8 pp. 
Sonderabdruck aus der Berliner Briefmarken Zei
tung. 
Schenking „Hol landia" , 

3 E 51 SUPPANTSCHITSCH, V., Bibliographie zugleich 
Nachschlagebuch der gesammten deutschen phila
telistischen Literatur seit ihrem Entstehen bis Ende 
1891 nebst einem Abriss der Geschichte der Phi
latelie mit besonderer Berücksichtigung Deutsch
lands. . . . usw. 
A. Larisch, München 1892. 748 pp., 24 X 16 cm. 
Schenking , ,Hollandia". 

De Beheerder: 
Jhr G. A. DE BOSCH KEMPER. 

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

Agenda voor de algemene vergadering welke zal 
worden gehouden op Donderdag 27 Mei 1954 — 
Hemelvaartsdag — om 11 uur in Hotel „De Kei
zerskroon", te Apeldoorn—*t Loc. 

1. Opening en mededelingen — 2. Verslag van de 
algemene vergadering 1953; is reeds afzonderlijk 
verschenen — 3. Verslag over 1953 *) — 4. Verslag 
met de rekening en verantwoording van de Pen
ningmeester over 1953 *) — 5. Verslag met de 
rekening en verantwoording van de Directeur Rond
zending over 1953 *) — 6. Rappor t van de finan
ciële commissie '̂ ) — 7. Begroting 1954 *) — 8. 
Vaststelling van het aantal bestuur leden. Het Be
stuur stelt voor hierin geen wijziging te brengen — 
9. Verkiezing van drie bestuursleden. De heren Loef, 
Boel en Lienesch stellen zich herkiesbaar. Er zijn 
geen tegencandidaten gesteld — 10. Benoeming van 
de financiële commissie — 11. Plaats waar de vol
gende algemene vergadering zal worden gehouden. 
Het bestuur stelt voor Amsterdam — 12. Rond
vraag — 13. Sluiting. 

*) Wordt opgenomen in Jaarboek 1954. 
Nieuwe leden: Alle aanmeldingen in het Maart

nummer. 
Aanmeldingen: 98 L. 1. R. H. Altena, p/a B.P.M., 

Djakarta; 2065 H . G. Bessels, Meelweg 16, Apel
doorn ; 73 J. H. Boom, Villapark L 96, Barchem 
(Gld.); 89 Ir J. Deinema, Dr van Disselweg 5, 
Lochern; 23 Dr D. J. Gerritsen, O. Deldenerweg 
217, Boekelo (oudlid); 141 C. de Haas, Transvaal
straat 47, Wormerveer; 2074 J. A. M. Hermans, 
Evertsenstraat 5, Nijmegen; 2088 M. D. Hoogerland, 
Emmastraat 22rd, Dordrecht; 2052 H . N . )acobs, 
Sluispad 25, Wormerveer; 2078 Mr J. P. de Jager, 
Djalan Opak 6, Surabaja; 2079 W. H . E. Nieuwen
huys, Bachlaan 20, Heemstede, tel. 38750, giro 
69967 (oudlid); 47 D. van Pel, Middellaan 26, Apel
doorn; 3. A. van ' t Riet Jr . , Dorpsstraat 7, Aar
landerveen; 2059 M. T. Roep, Provincialeweg 330, 
Zaandam; 147 J. C. Roos, Lindenstraat 20, Post 
Krommenie (oudlid); 61 P. J. Ruiter , de Sav. 
Lohmanlaan 505, Den Haag; 110 M. van Schaijik, 
Rozenhagenplein 7, Haarlem; 2082 Ir W. A. van 
der Scheer, Mussenstraat 31, Hengelo (O.) (oud
lid); 105 W. Schumacher, Prinses Margrietstraat 18, 
Castricum; 2090 L. Spaanderman, Kon. Wilhelmina
laan 4, Voorschoten; 195 E. C. Visbeen, Jan van 
Galenstraat 32, Wormerveer; 2085 L. Volleer, Soest
dijkerstraatweg 82, Hilversum; 2050 J. A. Wieltink, 
Keizerstraat 28, Deventer; 151 J. Bark, Dorpsstraat 
«6 A, WestGraftdijk. 

Weder ingeschreven: 637 C. Koppenol, Dorps
«traat 87, Hoogvliet (Z.H.). 

Overleden: 1254, A. van der Helm; 124 H . Jon
ker; 295 C. A. Laan. 

Afgevoerd: 386 Jan Aafjes; 1051 W. A. Bax; 
J258 P. R. Boots; 1024 J. Derlagen; 505 H . H^ 
Kramer; 290 H . A. M;llegers; 1883 A. Mensink; 
1019 W. Th. Paternotte; 285 J. P. F. R. Pesch; 
1536 J. Teel; 501 L. H . Veldhuizen; 2003 M. O. 
Wiegant; 1095 A. W. Willemsen. 

Afgevoerd wegens onbekend adres: 143 Ang Twan 
Sien; 441 F. E. Cochius; 1490 D. C. Egberts. 

Geschorst wegens onbekend adres: 1730 Ir D. van 
de Water, v/h Horel der Nederlanden, Djakarta. 

POSTZEGELVERENIGING „BREDA". 
Secr.: F. J. van Lier, Koninginnestr. 56, 
Breda. 

Bestuursmededelingen: Voor de door onze ver
eniging te organiseren veiling kunnen kavels gezon
den worden aan J. Molenaar, Koninginnestraat 56, 
Breda. 

Vergaderingsagenda: Bestuursvergadering 5 April, 
Ledenvergadering 12 April, Jeugdbiieenkomst 4 April. 

Agenda ledenvergadering: Opening — Bestuurs
mededelingen — Uitreiking Cramerusplaquette — 
Veiling van postzegels — Veiling van philatelisti
sche boekwejken — Verloting — Sluiting. 

Nieuwe leden: H . J. v. d. Heijden, Arubastraat 
7, Breda; A. J. Schakel, Toxandrialaan 14, Breda; 
P. Verhorst , Meeuwenlaan 239 2hg, AmsterdamN. 

Voorgehangen: H . Teurer, Breda; J. Reep, Breda; 
K. Vacquier, Breda; P. J. N . C. Steylen, Etten 
(N.Br.); P. v. d. Voo, Zierikzee. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HOLLANDIA", AM
STERDAM. Secr,: A. D. Aeijelts, 
Churchilllaan 1751, AmsterdamZ. 2. 

Ledenvergadering op Vrijdag 23 April 1954 te 
20.15 uur, in hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, 
AmsterdamC. De veiling wordt gehouden van 
19.3020.15 uur. 

Candidaatleden: 190 C. W. Böfinger, Ie Atjeh
straat 126 hs, AmsterdamO.; 806 Mevr. J. J. A. 
BolmersJans, van Ruysbroekstraat 77 II , Den Haag; 
169 R. C. Harder, Fr. van Mierisstraat 93 III, Am
sterdamZ.; 787 P. O. M. van Hasselt, Okeghem
straat 29 II, AmsterdamZ.; 182 J. Jonen, Leeuwe
rikstraat 49, Badhoevedorp (N.H. ) ; 161 L. Liffman, 
Roerstraat 20 I, AmsterdamZ.; 812 J. J. Paanakker, 
Jac. V. Lennepkade 126 II, AmsterdamW.; 833 
H . P. C. Roncken, Hooftstraat 125 I, Amster
damZ.; 152 J. Rozegarde, O.Z. Voorburgwal 96, 
AmsterdamC.; 197 F. Schut, Burg. Fockstraat 66, 
AmsterdamW. 

Nieuwe leden: 159 W. E. Gerrish, Woodlands 
Hil l , Woodlands Road, Surbiton, England; 156 H. S. 
Heymans, 500 Fifth Avenue, Suite 2624, New York, 
U.S.A.; 229 W. F. H . Regenboog, Roerdompstraat 
59, Badhoevedorp; 368 W. W. Schra, Sloterkade 
187 II, AmsterdamW.; 569 W. Hoogstraate, Chur
chilllaan 57, AmsterdamZ. 

Afgevoerd per 3110'53: 522 J. Braaksma; 71 
D. H . Engelken; 347 A. A. van Engers; 628 A. W. 
Hofmeyer; 137 J. W. Niemann; 463 J. J. de Visser; 
689 D. J. Werner. 

HAAGSCHE PHILATELISTEN VER
EENIGING. Wnd. secr.: J. A. Fock, 
Laan v. Leeuwesteyn 94, Voorburg. 

Nieuwe leden: G. A van Vliet, Weissenbruch
straat 111, Den Haag; J. van Sluijs, Groot Herto
ginnelaan 127, Den Haag; D . Strop, Rembrandtkade 
45, Rijswijk; N . C. H . M. v. d. Drift, Stevinstraat 
173, Scheveningen; J. Veenendaal, Jac. Catsstraat 41, 
Voorburg; C. W. M. Stheeman, L 45, Barchem 
(Gld.). 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN
VEREENIGING. Secr.: H. G. van 
de Westeringh, Tolsteegsingel 17bis, 
Utrecht. 

Bestuursvergadering op Dinsdag 20 April , ten 
huize van de heer Baljet. 

Ledenvergadering op Dinsdag 27 April , des n.m. 
8 uur in Tivoli, 

Voordracht de heer L. Bonhof, Culemborg; on
derwerp: Jan van Riebeeck. 

Landenwedstrijd: Unie v. ZuidAfrika. 
Nieuwe leden: 4 cand.leden, vermeld in Maartnr. 
Candidaatleden: H. Damsteeg, Vossegatselaan 69, 

Utrecht (E.); J. J, A. Sirre, Vinkenburgstr. 22bis, 
Utrecht (E.). 

Voorgedragen voor royement: W. van der Haar , 
Lageweg A 196, Ouderkerk a/d IJsel; D. v. d. 
Heuvel, E. V. Zoudenbalchstr. 52, Utrecht ; G. 
Pastunink, Paltzerweg 47, Bilthoven. 

Bescuursverkiezing: Voor bezetting van de open
gevallen plaats Mr D. Haalman, wordt door het 
bestuur voorgesteld de heer D. Overweg te Utrecht , 
Overige candidaten kunnen voor aanvang der ver
gadering worden ingediend. 

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

De oorspronkelijk vastgestelde datum 
van 1 Mei voor de ledenvergadering is 
op verzoek verschoven naar 15 Mei, 
zelfde plaats en uur. De leden gelieven 
hiervan goede nota te nemen. 

Afdelingssecretariaten: 
AALSMEER: Ph. J. Vogel, W. van Borsselenweg 

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

Amsterdam. 
DEVENTER: T. van Heuvel, Brinkgreverweg 29, 

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

Driebergen. 
EMMEN: A. Kuipers, Noorbargerstraat 106, 

Emmen. 
E N K H U I Z E N : Jac. Kofman, Nanne Grootstraat 

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

Middelhar nis. 
GOES: Dr Ch. J. Philips, A.J.kade 11, Goes. 
' s GRAVENHAGE: H. L. Stoffels, Sinaasappel

straat 23, 'sGravenhage. 
HAARLEM: J. Elsenbroek, Muiderslotweg ' 117, 

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

laan 1, Harderwijk, 
INDIVIDUEEL: J. A. C. Achilles, Zuiderparklaan 

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

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

Kampen. 
LANGEDIJK: P. Schoenmaker, Grenspad 4, 

Noordscharwoude. 
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 2 A, Noordwijk. 
R O T T E R D A M  Z . : J. H. A. Visser, Verboom

straat 66 B, RotterdamZuid, 
, SOEST: E. Heupers, Kerkpad ZZ 20 E, Soest. 
TIEL: A. C. van Haaften, Gr. Br. Grintweg 148, 

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

ZuilenUtrecht. 
V E N L O : E. Hei)ting, Herungerweg 9, Venlo. 
VLISSINGEN: C. W. Louwerse, Paul Kruger

straat 40, Vlisslngen, 
W A L C H E R E N : Fr. E. Appel, Punt 33, Middel

burg. 
"WEERT: Mej. L. Weers, Wilhelminasingel 36, 

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

straatweg 114, Woerden. 
ZEIST: ], Schipper, Tesselschadelaan 11, Zeist. 
ZWOLLE: E. Gillet, Violierenstraat 23, 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 : 
, ,Concordia" , Dorpsstraat, AMSTELVEEN (even 
maand). 
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Amsterdam le Donderdag, 20 uur „Modern , 
Kl Gartmanplantsoen, Amsterdam, 3e Donderdag, 
20 uur , ,Modern' (Vergadering) 

Deventer le Vrijdag, 19 30 uur „De Hereniging , 
Grote Poot 2, Deventer 

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

Emmen laatste Maandag, 20 uur Hotel Grimme, 
Stationstraat 16, Emmen 

Enkhuizen na convocatie Oranjezaal, Kaasmarkt 
4, Fnkhuizen 

Flakkee na convocatie 
Goes 3e Dinsdag, 19 30 uur Hotel Centraal, 

Markt , Goes 
s Gravenhage le Woensdag, 20 uur Hotel Vre

denburg Haagweg 108, RIJSWIJK, 4e Woensdag, 
19 30 uur, Parkhotel, Grote zaal, vergadering, 
iedere Zaterdag 1 5 uur , ,Amici t ia" , Westemde 15, 
Den Haag (beurs) 

Haarlem 3e Vrijdag 20 uur H K B , Tempeliers
straat 35, Haarlem 

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

' t Kabinetstuk na convocatie 
Kampen 2e Woensdag 20 uur de Stadsherberg, 

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

Noordscharwoude 
Maastricht 2e Maandag, 20 uur Hotel „1 Uni

vers , Kleine Staat 12, Maastricht 
Meppel 2e Maandag, 20 uur Zaal Donker, KI 

Oeverstraat, Meppel 
Noordwijk 2e Dinsdag 20 uur Hotel „De Zee

leeuw , Kon Wilh Boul 24, Noordwijk 
Rotterdam Zuid le Dinsdag, 20 uur Zaal Tria 

non Groene Hilledijk 334, Roterdam Verder ledere 
Dinsdag bijeen op zelfde adres 

Soest na convocatie 20 uur „De Schouw", 
Birktstraat 47, Soest, na convocatie, 20 uur Café 
Royal, V Weedestraat 59, Soest (ruilen) 

Tiel na convocatie, 20 uur Hotel ,,De Zon , 
Varkensmarkt 3, Tiel 

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

Venio 2e Dinsdag, 20 uur Cafe Rest Schreurs, 
Lomstraat 5, Venlo 

Vlissingen na convocatie 
Walcheren 3e Donderdag 20 uur „de Een

dracht Grote Markt , Middelburg 
Weert 2e Dinsdag, 20 uur Cafe Rest M Rut

ten Maasstraat 46, Weert 
Woerden laatste Woensdag 20 uur , Concordia ' , 

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

dan de le valt deze op Zondag dan de 3e, 2D uur 
Hotel Wapen van Zeist , Slotlaan 107 Zeist 

Zwolle le Vrijdag 20 uur Cafe Rest Suisse, 
Luttekestraat, Zwolle, ruilen, 3e Zaterdag, 15 uur : 
Cafe Rest Suisse vergadering 

Overleden Dr 142 J Hengeveld, ld 852 F J 
Wijma 

Afvoeren ld 101 G de Greef, Gv 200 J 
Jordaan, ld 900 F v Hoogstraten, Gv 2107 J de 
Veen, ld 2284 A Beunderman ld 2430 J C 
Horree , ld 2853 J A J Stouten ld 2876 J B 
Mulder ld 2890 Mej H G v Onteren ld 3111 
L Speksnijder, ld 3670 K P Venema, ld 3674 
A H Schuilenburg, Dr 4217 J Pluim ld 4243 
A M Harwig, ld 4275 A F Stremme 

Schorsen Nk JL 82 T J v d Berghe, N k JL 
83 P H van Rhijn, ld 195 J Bonga, Rz 1002 
Chr Romeijn, Ar 2213 A Maes, Rz 3002 C F I 
Gordijn, Rz 3188 A C van Unen, Rz 3057 A N 
Schimmer, Vo 4176 B J B Titulaer 

Bedanken intrekken Gv 374 N J C Hoedeman, 
van Fauckenbergeplein 9, Voorburg 

Candidaatleden Ar 2732 Mej A Groenendijk, 
Kruisweg 1043, Hoofddorp, Am 2716 H D J. 
van der Kam, J Lievensstraat 3 hs, Amsterdam Z , 
Am 2704 J Munster, le Boerhavestraat 26 I, Am
sterdam O , Dr 2735 J Michels Roggestraat 19, 
Raalte, Dn 2727 J C van Kouwen, Buntlaan 93, 
Driebergen, Dn 2696 R F Strop, Hogesteeg 2, 
Driebergen Em 2717 J de Bray, Boskamp 12, 
Emmen, Em 2718 H J B Kok, Angelsloerdijk 
103 Emmen, Em 2720 Jos P Smeets, Selbach
straat 14 Enmen Em 2721 Joh Strootman Wil
helminalaan 3 Emmen Gv 2744 Mr N A M 
van Altena, ten Hovestraat 27, Den Haag Gv 
2706 P H van Beuzekom, Laan v N O Indie 248, 
Den Haag Gv 2728 C M J Blom, Fred Hen 
driklaan 247, Den Haag, Gv 2687 Mej C M 
Boes, Nieuwe Parklaan 86, Scheveningen, Gv JL 
10 A C Geervliet (21 8 '38) v Hogenhoucklaan 
70, Den Haag Gv 2729 W F J Hana 2e Swee
linckstraat 98 Den Haag, Gv 2691 G F W 
Kleijne, Veenendaalkade 93 Den Haag, Gv 2698 
R Loose (Huisgenoothd), Papestraat 3, Den Haag, 
Gv 2699 Mevr K H E ten Oever Leeuwis, Mon
nikendamplein 109 Den Haag GV 2705 F | Pon
der L V Meerdervoort 1397 Den Haag Gv JL 
23 E M de Raad (23 2 '40), van Heutszstraat 22, 
Den Haag, Gv 2697 F L M Umans, Laan v 

N O Einde 49, Vooiburg, Gv JL 13 Joh Zaayer 
(14 l '40), van Pabstlaan 20, Voorburg , ld 2746 
Mevr N Blikslager Meijer, Grote Markt 44 I, Gro
ningen, ld 2689 W H M van Thiel , Bosscheweg 
D 34, Beek en Donk, Kn 2726 J van ' t Oever, 
L de Colignystraat 11, Kampen, Nk JL 1 S Barn
hoorn (11 11 '38), Juhanastraat 35, Noordwijk N k 
2724 P van Duin, Piet Heinstraat 65, Noordwijk, 
N k JL 4 Ch Gilhuis (16 3'41) Quarles v Uf
fordtstr 27, Noordwijk, Rz 2730 P J Bos, Dord t 
selaan 97 B, Rotterdam Z , Rz 2709 Joh Heikamp, 
Polslandstraat 134 B, Rotterdam Z , Rz 2693 A 
van Hoof, Sprundelstraat 19, RotterdamZ , Rz 
2731 C van Huizen, Wieldrechtstraat 5 A, Rot te r 
dam Z , Rz 2710 Fr Krijgsman, Straatweg 105, 
Rot te rdam, Rz 2692 J J Pieroen, Archimedes
straat 22 B, Schiedam, St 3979 D van Bemmel, 
Celsiusstraat 16, Amersfoort, St 3894 G J van 
Bork Waldecklaan 19, Bussum, St 3972 N W van 
Doesburgh, Troelstrastraat 25, Soestdijk, St 3974 
Mevr S La GrouwVerduin, Birktstraat 47 (Huis
genoothd), Soest, St 3968 J W Ising, Noordewier
weg 16 B, Amersfoort, St 3700 Mej A T Jumelet, 
Fraunhoferstraat 19 B, Soest, St JL 9 W G 
Kuyvenhoven (8 9 '38), Nieuwerhoekplein 7, Soest
dijk, St 3871 W R Lubsen, Flevolaan 10 Naarden, 
St 3911 S P Tulp Klaarwaterweg 94 Soest Vn 
2683 C Baert, Nieuwendijk 5 A Vlissingen Vn 
2684 P C Oostwouder, Prins Hendrikweg 40 Vlis
singen, Wn 2722 Mevr S v Aartsen Pluymers, 
Nwe Vhssingseweg 284 Middelburg Wo 2742 
A G T h V Kesteren, Voorstraat 77 Woerden, 
Zt 2713 M M Brouwer, Laan \ a n Bergen 47, 
Zeist Zt 2715 Mej J H J Reijnders, Schaer
weyde ' , Utrechtseweg 75, Zeist, Ze IL 22 W K 
Brouwer (28 11 '41) Carstendijk 162, Ehm, Ze 2740 
] M A de Coninck Vispoortenplas I I , Zwolle, 
Ze 2700 E Doornewaard, v d Laenstraat 18, 
Zwolle Ze 2701 I J v Lindt van Erk Jzn , 
Nwe Deventerweg 76 Ittersum Zwollerkerspel Ze 
TL 20 P Oosterveld (5 2 '39) Brederodestraat 109, 
Zwolle Ze 2739 H J Pool, I 137, de Krim (Ov ) , 
Ze 2741 H H A Soppe, Wilhelminastraat 2 de 
Krim 

Nieuwe leden Alle 56 candidaatleden, vermeld in 
het Maartnummer WELKOM " l 

Verandering van afdeling Hm 1177 Ir W P H 
de Jongh Oudheusdensestraat 63, Heusden thans 
INDIVIDUEEL, Dn 1663 J C Punt Traay 77, 
Driebergen thans ook Afd ZEIST ld 2506 D 
Uittenbogaerd 2e Honthorststr 4 Woerden thans 
Afd WOERDEN ld 3773 H Hostet , Nijkampen
■weg 59, Emmen, thans Afd EMMEN 

Rectificatie Kk 1398 K Schoenmaker, Zaagmul 
dersweg 160, Groningen, moet worden Kk 1398 
K Schoenmakers 

ROTTERDAMSCHE PHILATELIS
TENVEREENIGING Secr • G. C. Tops, 
Stadhoudersweg 89 b, RotterdamC. 
Tel 49340 

Nieuwe leden 1187 C W Berg, Rodenrijselaan 
72, Rotterdam N 1, 1188 D J Hiemstra, Emma 
straat 12, Sint Phihpsland {Zld) , 1204 S Kalf, 
Stelhngstraat 33 22 Klazienaveen (Dr ) 1213 Mevr 
W L Knoppe Broug, Rijksstraatweg 142 Rijsoord 
(2 H ) J 1214 M Korevaar, B 274, Sliedrecht, 
1220 F Lampe Oostzeedijk 150 d, Rot terdamO , 
1221 H van Leeuwen, Lisbloemstr 65a, Rot ter 
dam N 2, 1225 J Montijn, Tidemansstraat 4a, 
Rotterdam W 1, 1227 Jac Muit, Marinestraat 24b, 
3 X b Rotterdam C I , 1278 P Mijnarends Ko
ningin Emmaplein 15, RotterdamC 2, J 1280 A J 
Oosterwijk Donkerslootstraat 41a Rotterdam 2 2, 
1283 C Sevenhuysen, Provenierssingel 16, Rot ter 
dam C 2 

Overschrijving l idmaatschap' 213 P A Verpaalen 
wordt G J M Verpaalen, Dorpsweg 117 c, Rot 
terdamZ 1 

Opgezegd 275 C J M Kieboom, 291 H van 
Mastngt 311 J M van der List, 315 T L G van 
Duyn 381 H Coebergh, 490 L L Corbeau 525 
A Maassen 862 H Freimann 1078 W H Eecen 

Afgevoerd 536 A H Ostkamp, 1154 C H 
Muller 

Vertrokken zonder opgave van adres 360 Ed 
M L Spetter, v/h Bergselaan 61, Rotterdam N 1 

Ledenvergadering De eerstvolgende gewone leden
vergadering wordt gehouden op Maandag 26 April 
a s in de bovenzaal van CaféRestaurant ,Du 
N o r d " , Bergweg 313 (ingang Bergsingel 228) te 
Rotterdam Noord 2aal open 19 30 uur Aanvang 
20 uur 

Gewone agenda Bezichtiging van de kavels voor 
de veiling 2aterdag 24 April a s in ons clublo 
kaal en voor de aanvang van de vergadering in Du 
N o r d ' 

Mei vergadering De Mei vergadeim^ wordt ge
houden op Maandag 31 Mei a s in „D u N o r d " , 

Clubbijeenkomsten 2aterdags van 15 00 tot 17 30 
uur in de boverzaal van Cafe Restaurant ,De 2 o n " , 
Noordsingel hoek Burg Roosstraat te Rotterdam
Noord en Donderdags van 19 30 to t 22 30 uur in 
Cafe „De Gunst ' , Brielselaan 192, Rotterdam Zuid 

Prijzen Jaarverloting 1953 De prijslijsten van de 
jaarverloting 1953 hggen ter inzage bij de heer L J 
Luyendijk, Korhaanstraat 56a, Rotterdam 2uid (tel 
79298) Op de ledenvergadering bestaat gelegenheid 
to t het m ontvangst nemen van de prijzen Deze 
blijven t i t 1 September 1954 ter beschikking van de 
winnaar N« Ö « datum vervallen de met afge 
haalde pi it^n a n het Jubileumfonds 

AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
„DE PHILATELIST". Secr P W 
Wap, 2e Oosterparkstraat 781, Amster
damOost Tel 740230 

Ledenvergadering op Maandag 3 Mei 1954 en de 
Ruilavond op Dinsdag 18 Mei a s De bijeenkomsten 
worden gehouden in café rest ,,De Kroon" , Rem
brandtplein 17 2aal open om 7 uur , aanvang half 
acht 

A T T E N T I E ' In verband met herdenkingsavond 
op 4 Mei IS de ledenvergadering ditmaal vastgesteld 
op Maandag 3 Mei a s 

Nieuwe leden Alle in het Maandblad van Maart 
opgenomen candidaat leden zijn als lid aangenomen 

Candidaatleden 414 C Braat, Rijnstraat 159 III, 
Amsterdam 2 , 415 P Stroomberg, O 2 Achter
burgwal 84, AmsterdamC 422 Mej S W Kalf, 
Brederodestraat 80 II, Amsterdam W , 423 K Stolk, 
Fokkerlaan 27, Amstelveen (asp ) 

Afvoeren 47 S P Goudsmit, 348 Mevr D . 
Engelhard Fntsen, 464 J Rood (afv per 31I2'54) 

Bedanken per 31 December 1954 909 J Steenhuis, 
233 W B van Noord 

Overlijden* Tot ons leedwezen moeten wij mede
delen dat de heren Dr J G Siestrop (21) en E 
Cats (543) zijn overleden 

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

Nieuwe leden 651 P J Hulleman, Klarenbeekse
weg 6, Voorst , 668 G Beekhuizen, Ot to van Gelre
weg 33, Wageningen 669 H Lutke Schipholt, Den 
Brink 4, Ede, 670 H Bosveld, Prins Hendrikweg 
29, Wageningen, 671 Th C Castelein, Kamper
foehelaan 23, Wageningen, 672 A Laurens, 2e 
Buurtweg 29, Wageningen, 680 H W R Seeliger, 
Boulevard Heuvehnk 51, Arnhem, 681 IJ J M 
Heere, Merelstraat 14, Arnhem, 682 A Timmer , 
Utrechtseweg 54, Arnhem, 683 J de Waal, van 
Goyenstraat 13, Arnhem, 684 A de Ruyter , van 
Shngelandtstraat 69, Arnhem, 685 F H Schmidt, 
Sonsbeekweg 14, Arnhem 686 H Roelofsen, Spij
kerstraat 217, Arnhem 

Weer opgevoerd als hd 929 M van Betuw, 
Groesbeekseweg 125, Nijmegen 

Geroyeerd wijzigen in bedankt per 1 Sept 1954 
510 G C Flipse, Utrechtsestraat 15, Arnhem 

Afdeling Arnhem* Vergaderingen op Woensdag 12 
Mei (dus niet op 5 Mei), 2 Juni en 7 Juli om 
19 30, ruilavonden op Woensdag 21 April en 19 
Mei om 20 uur , beide in Nationaal, Bakkerstraat, 
Arnhem 

Afdeling Ede Bijeenkomsten in Het Hof van 
Gelderland te Ede op de eerste Woensdag van de 
maand, eerstvolgende bijeenkomst op 5 Mei, 
's avonds 8 uur 

Afdeling Zutphen Bijeenkomsten in Het Hof van 
Flodorf, Halterstraat 22, Zutphen, op Vrijdag 23 
April, Woensdag 5 Mei en Vrijdag 21 Mei, 's avonds 
8 uur 

Mededelingen van het Hoofdbestuur De leden 
wordt er op gewezen dat men verphcht is bij aan 
koop van zegels u u de rondzending, in de open 
gekomen vakje(s) m de rondzendboekjes een duide 
hjke afdruk van het verstrekte nummerstempel te 
plaatsen 

Alle leden, die aan de rondzendingen deelnemen 
en die met in het bezit van een nummerstempel 
zijn worden verzocht hiervan opgave te doen aan 
de leden secretaris, onder opgave van de reden, 
waarom men geen stempel bezie Dit geldt zowel 
voor leden die een stempel gehad hebben maar 
welk stempel zoek geraakt is, als voor leden, die 
wel de waarborgsom voor een stempel betaald heb
ben maar to t dusver geen stempel ontvangen 
hebben. 
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Alle leden die niet aan de rondzendingen deel 
nemen en wel in het bezit van een nummers tem pel 
2i]n wordt ei op gewezen dat zij na toezending 
\ a n het stempel aan de leden secietaris de dooi hen 
betialde waarboigsom terug krijgen 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTI
SCHE VEREENIGING „OP HOOP VAN 
ZEGELS' Secr M W v d Koog, 
Leidsevaartweg 129, Heemstede 
Candidaatleden 305 P van Sinderen v Zeggelen 
st iaat 23 Haarlem, 307 A Schuurmans Molukl en 
straat 18 Haailem 314 P C Neele Bosboom 
Toussaintlaan 27 Heemstede 

Bedankt per 1 Maart 1954 64 A N Mulder 
534 P Bei toen 

Contr ibut ie 1954 55 2ij die to t heden met vol 
deden aan het dringende verzoek van de penning 
meester worden verzocht het verschuldigde bedrag 
ad / 5 — alsnog ten spoedigste te storten op of 
over te schrijven naar postrekening 245576 t n v 
, Penningmeester O H v 2 Haarlem 

PHILATELISTENVERENIGING 
„GRONINGEN' Secr J C Scheffer, 
de Ranitzstraat 11, Groningen 

Nieuw hd 68 G J van Dam Soerabajastraat 
6 b Groningen 

Candidaatltd G J Smook Van Boekerenstiaat 
H 113 Stadskanaal 

Overleden 8 Erelid S S Ongering Groningen 
Vergaderingen 26 Apul en 24 Mei 

LEIDSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS te LEI
DEN Secr G M Mmnema, Boerhaa
velaan 41, Leiden 

Vergadering op Woensdag 28 April 1954 s avonds 
te 8 uur precies in de bovenzaal van Cafe Rest 
, De Kleine Buicht ' , Nieuwe Rijn 19 Leiden 

Gewone agenda, verder lezing van de heer ] A 
D Ki ajenbrink over ,Roltandingzegels met firma 
pei foratie Hersengymnastiek en hei haling van de 
wedstrijd Landenverzameling Spanje, Italië, Por 
tUf,al Vaticaan en/of San Marino (minstens vier 
bladen) 

Nieuwe leden 165 H S v d Leun Boerhaave 
laan 23 Leiden 17 F G M Langenbroek Garen 
maiki 17 B Leiden 

Candidaatlid 308 P C Bouwmeester Lupinen 
hof 9 Katwijk a/d Rijn 

Volgende \ergadeniig Woensdag 26 Mei 1954 
RuiHvond ledcie 2de Woensdag van de maand in 

de bovenzaal van de Chem School Rapenbuig 30 
Leiden s avonds van 8 to t 10 uur 

Jeugdafd elke Iste Dinsdag \ an de maand in 
het V C F HL IS Gei echt 10 

PHILATELISTENVERENIGING 
„ZUIDLIMBURG' Secr Jos J Pe
ters, Orleansplein 12b, Maastricht 

Nieuwe leden Alle in het \or ige maandblad ge 
noemde candidaat leden werden als lid aangenomen 

Lidmaatschap ingetrokken U 4 J van Hettema 
Wijzigingen 218 de heer en mevr v d Grijt 

wordt de heer en mevr H J van der Grijp 27 
Mevr P Mocn Verzijl moet zijn Mevr P Moen 
Castermans 

Bijeenkomsten Maandag 3 Mei Beursavond 
Maandag 17 Mei Ledenvergadering Beide om 20 00 
uur in Restaurant , In de Gouwe Poort 

POSTZEGELVERENIGING „HEER
LEN" Secr C van Dishoeck, Lmtjens
straat 21, Heerlen (L) 

Candidaatleden Ir J G Balkestein Mgr Schnj 
nenstraat 3 Heerlen J M Moonen Akei straat 56 
Heerlen 

Bijeenkomsten Eerstvolgende vergadering Dinsdag 
4 Mei 1954 

POSTZEGELVERENIGING „HILVER
SUM EN OMSTREKEN Secr A W 
Ebrecht te Hilversum O Amersf weg 
116 

Voorgesteld als lid K R Mulder Scphialaan 8 
H i h e i s u m H C Kool, Pieter Postlaan 40, Hil 
versum 

Aangenomen als lid 520 F Oversteegen Laren 
(N H ), Klooster 29 

Onze eerstvolgende ledenvergadering wordt gehou 
den op Woensdag 21 April 1954 in de Openbare 
Leeszaal aan de s Gravelandseweg te HiKersum, 
s avonds om half acht 

'sHERTOGENBOSSCHE VERENI
GING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS Secr N Ph Glaudemans, 
Jan Steenstraat 17, 'sHertogenbosch 

Vergadering Di' April vergadering zal worden ge 
houden op Woensdag 21 April 1953 te 20 00 uur 
in Hotel Central ' , Markt 51 te 's Hertogenbosch 
Het programma zal nog aan de leden worden toe 
gezonden 

Nieuwe leden M F M Rasenberg Julianaplein 
I s Hertogenbosch P C M Rasenberg Juliana
plein 1 's Hertogenbosch S de Visser Gasthuis 
st iaat 15 Tilbarg 

Candidaatleden J P A Biemans Buigemeester 
Kanterslaan 16 Oisterwijk 

POSTZEGELVERENIGING „IJMUI
DEN & OMSTREKEN" Secr G de 
Hoog da Costalaan 18 Driebuis 

Door het bedanken van onze penningmeester de 
heer J F Muller Ri|kswe„ 410 te Santpoort ver 
zoeken wij onze leden de contributie in den ver 
"volge te willen betalen aan de heer ] ) Dumker 
Gerard D o u s f a a t 55 I |muiden O 

De eeistvolgende clubavonden zullen plaats vinden 
op 23 April 7 en 21 Mei Alle avonden worden 
gehouden in een van de zalen van het Patronaats 
gebouw aan de Zeeweg hoek Willemsbeekweg te 
Ifmuiden Oost Aanvang steeds om 19 30 u precies 

Bedankt J F Muller Santpooi t 

PHILATELISTENCLUB „ROTTER
DAM" Secr M Zuydwegt, Lepelaar
singel 88b RotterdamZ 1 

Bedankt per 1 Januari I95S A Ringsma 

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

Bedankt A \ a n Gelder Borne D J Fikke 
Enschede 

VEREENIGING VAN POSTZ VER
ZAMELAARS „GOUDA" Tijd Secr 
G Portheine B Toussamtkade 4 
Gouda 

Volgende ■vergadering Maandag 26 Apiil 1954 te 
20 00 uur in de Kroon 

POSTZEGELVERENIGING ,SANT
POORT" Secr J F H Kupker Kluys
kenslaan 9 SantpoortSt 

Nieuwe leden 9 G A Huisman ßloemendaalse 
weg 21 Bloemendaal 34 N G Mich eisen Voor 
dumstraat 20 Haailem 62 W Th Gene t s Brede 
1 odelaan 5a Bloemendaal 

Bedankt 62 v d Ham 71 Mevr Jinus 

P Z V , ZEEUWSCH VLAANDEREN" 
Secr G E V Halsema Geraniumstr 
16 Terneuzen 

Volgende veigadei ngen 28 April 2 Juni en 
7 Juh a ^ 

VERENIGING VAN POSTZEGEL VER
ZAMELAARS »DE PHILATELIST" 
GELEEN Secr H J A Lemmens, 
Potgieterslaan 1, Geleen 

i.) izt eerst\ olgende vergadering vindt plaats op 
Zondagmorgen 2 Mei a s in Hotel ,Riche *, Rijks 
weg Zuid 1 te Geleen 

Biieenkomsten leugdafdeling ledeie 2e en 4e Za 
teidag van de maand om 3 uur in de Techn School 
aan de Grocnt imai Belangstellenden 7 n van ha te 
welkom 

Aangenomen als lid Mej M L Dnessen Sta 
t ionst iaat 74 N u t h 

NIEUWE PHILATELISTEN VEREE
NIGING N P V, GRONINGEN Secr 
J H Frerks, Kerslaan 10, Hoogezand 

Vergadeiing op Donderdag 22 April 1954 in Cafe 
Restaurant Suisse , Heerestraat te Groningen Aller 
opkomst gewenst Jaarvei loting 

AMSTERDAMSE SPORTVERENIGING 
„ S H E L L ", AFD PHILATELIE Secr 
N J van Deijck, Corn Trooststr 621, 
AmsterdamZ 

Bedankt J Hoenderdos Santpoort 
Nieuw lid J D F Rooth , Adm de Ruijter 

weg 378 III, A dam W 

PHILATELISTENCLUB „EINDHO
VEN" Secr J J H A Dolham de Ge
nestetlaan 5, Eindhoven Tel 2737 

Vergadering elke eerste Woensdag van de maand, 
waarvan convocit ie wordt toegezonden 

NED VER VAN POSTSTUKKEN EN 
POSTSTEMPEL VERZAMELAARS 

Secr Ir Frans Blom, Ant Heinsius
straat 31, Den Haag 

Nieuw hd 285 Mr K Viehoff Wassenaarseweg 
11b Den Haag 

POSTZEGELVER VLISSINGEN Secr 
J F Bastiaanse, Nadorstweg ld te 
Middelburg 

Nieuw iid ] Verstraate Segeerssingei 3 te Mid 
delburg 

De maandelijkse bijeenkomsten worden als regel 
de 3e Woensdag van de maand gehouden 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS , ASSEN" Secr J 
ae Pauw, Oosterhoutstraat 57, Assen 

Bedankt J Luuisema Assen 
Nieuwe leden Ir A W F Bennik, Vogelkers 

laan 5 Assen R Booisma Oosterpark 41 Assen 

DE KENNEMER POSTZEGELCLUB 
Secr J W Schachtschabel, Stratmg
plantsoen 46 zw, VelsenNoord Post 
Beverwijk 

De ruilavonden voor April zijn door de Paas 
dagen veranderd en de avond van 19 April komt 
zoals reeds eerdei gemeld, te vervallen hiervoor 
komt nu Maandag 26 April Voor Mei zijn de lu i l 
avonden gesteld op 3 17 en 31 Mei telkens aan 
vangende om 7 30 uur in het Witte Kruisgebouw 
aan de Baanstraat te Beveiwijk 

Voor de avond van 3 Mei hebben wij onze 
zustervereniging te Santpoort uitgenodigd Op deze 
avond zal een kleine veiling gehouden woiden 
waarvoor de heer C Luttik gaarne enkele kavels 
verwacht Zijn adres is Wijkerstraatweg 207 A te 
Velsen N lord 
Bedankt J Aggcnbach Be\erwijk 

Nieuwe leden St Zwart Alkmaai seweg 55 Be 
\ erwijk G L J Scheenaai d Kastanjeïti aat 20 
I jmu den O 

PHILATELISTENVEREEN „BAARN" 
Secr o H W Krusel Reigerstraat 
28 I, Baarn Tel 2437 

Nieuwe leden 106 W Vedder Zandvoortwc^ 8 
Baarn 107 A Wijbrands Laanstiaat 87 Baa n 102 
R Postema Herengracht 227 Amsterdam C 103 
Ir G W van der Laan ^X^llhelml^alaan 4 Baarn 
104 C Udo Pietei de Hooghlaan 4 Baarn 

PHILATELISTEN VERENIGING „DE 
r iVEL' , Delfzyl Secr H J Huizinga, 
D 137 Weiwerd (Gr) 

Nieuwe leden B Veninga Koningin Juhanalaan 
13 Delf/i]l H de Jong Oostburgweg 84 En 
schede 

Bedankt wegens vertrek N L Jansonius Delfzijl 

POSTZEGELCLUB , WASSENAAR' 
Secr Mevr Waalkens, Stormweg 21, 
Wassenaar 

De Ver houdt zich aanbevolen voor het zenden 
van boekjes voor de rondzendingen echter uitslui 
tend goed materiaal 

(Vervolg op blz 86) 
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Het zegel van 30 h . werd ontworpen door Pavel 
Sukdolak en gegraveerd door Jiri SvengsbJr; het 
zegel van 60 h. werd vervaardigd naar reliëfs van 
de hand van prof. O t a k a r Spaniel, door prof. Karel 
Syolinsky en gegraveerd door Jindra Schmidt, ter
wijl de 1,20 Kcs. werd ontworpen door Ladislav 
Cepelak, de tekening werd vervaardigd door Pavel 
Sukdolak en de graver ing is van de hand van 
Bedrich Housa. De d r u k geschiedde in plaatdruk in 
de drukkerij der posterijen te Praag in vellen van 
50 zegels met zegelafmeting voor de 30 en 60 h: 
33 X 27 mm en voor de 1,20 Kcs.: 44 X 27 mm. 

De eerste dagenveloppe werd ontworpen door 
prof. Karel Svolinsky en gegraveerd door Jaroslav 
Goldschmied. 

Vaticaanstad. 
In ons vorige n u m m e r is tot onze spijt een druk

fout geslopen in het gemelde betreffende de zegels 
Lateraans Verdrag. H i e r o p werd niet het portret 
van Paus XIÏ maar van Pius XI afgebeeld. 

Yougo Slavië. 
De in ons vorige nummer gemelde serie zegels 

met afbeeldingen van dieren (blz. 57) zal wordea 
voortgezet met de volgende waarden: 
30 din. Gypaetus barba tus aureus (arendsoort); 
35 din. Procerus gigas (keversoort); 
50 din. Calimenus Pancici (sprinkhaansoort); 
65 din Lacerta Melisellensis (hagedissoort); 
70 din. Proteus anguineus (salamandersoort); 

100 din. Salmo t r u t t a (zalmsoort) 

IJsland. 
De postzegel 35 au r , rood, met de afbeelding van 

de Hekla (uitgifte 1948) zal worden overdrukt mee 
de nieuwe waarde 5 au ra r . 

B U I T E N EUROPA 
Algiers. 

De Dag van de Postzegel werd hier evenals Jn 
Frankrijk op de postzegel herdacht . Het was hier 
hetzelfde zegel van 12 fr. + 3 fr. als in het moeder
land, maar in de k leur rood met zwarte opdruk 
van het woord Algerie. Ook dit zegel geeft dus de 
afbeelding van de Direc teur der Posterijen (1804— 
1815) Graaf de Ia Vale t t e , en verscheen op 20 Maart 
jl. Oplage 100.000 s tuks . 

Op 27 Maart jl. verscheen een postzegel met toe
slag ten bare van de oud-strljders in de waarde 
15 fr. + 5 fr., b ru in , met de afbeelding van de 
koppen van 2 soldaten voor een achtergrond van 
Franse vlaggen. 

Het op 30 April a.s. verschijnende zegel met toe
slag ten bate van de sociale werken voor het Vreem
delingen Legioen in de waarde 15 fr. + 5 fr. zal 
de afbeelding geven van een kop van een legioen
soldaat, ter linkerzijde waarvan een uitkijkpost. De 
uitgifte zal het eerst geschieden te Sidi-Bel-Abbès 
ter gelegenheid van he t Legioen-feest. Er zal tevens 
een philatelistische tentoonstel l ing zijn. 

Op 9 Mei a.s. volgt een postzegel van 15 fr. ter 
gelegenheid van het 3e Internationale Congres voor 
de Middellandse Zee agrumicul tuur . 

Argentinië. 
Op 20 Januari jl. verscheen hier een zegel in 

groot formaat ter herdenking van het feit dat 50 
jaar geleden een Argentijns radiostation werd ge
vestigd op de Zuid-Orkadische eilanden, die feite
lijk behoren tot het domein van de Engelse Falkland-
eilanden. He t zegel geeft de afbeelding van een man 
die een vlag op een ijsvlakte plant , en is in de 
waarde 1 P 45 helderblauw. 

Australië. 
Op 9 Juni a.s. verschijnt hier een postzegel van 

3'/2 d. in 2 k leuren, ter herdenking van de ver
eniging van het Australische Rode Kruis, die op 
13 Aug. 1914 werd opger icht . Het zegel zal de af
beelding geven van een wereldbol waarop het zuide
lijk halfrond v o o r k o m t met Australië op de voor
grond. In de l inker hoek straalt een Rood Kruis 
haar glans over de globe. Afmeting van het zegel 
zal 28,5 X 23,5 mm zijn. 

Het Australische R o d e Kruis werd in 1927 als 
zefstandige vereniging erkend en kreeg in 1941 de 
koninklijke goedkeuring. 

In 1864, dus 90 iaar geleden, werd het verdrag 
van Geneve gesloten, waarbij het Rode Kruis als een 
internationale instelling werd erkend voor de zorg 
van zieken en gewonden in tijden van oorlog. 

Adverteer 

Philatelistisch! 

Brazilië. 
Het 400-iarig be-

.. staan van de stad 
"̂ ^ Sao Paulo werd op 

een aantal postze
gels herdacht, nl . : 
1,20 Crs. bruin, fu
turistische voor
stelling der oude en 
nieuwe stad; 
2 Crs. paarsrood, 
geestelijke, indiaan 
en pionier; 
2,80 Crs. grljsviolèt, 
portret van Jose de 
Anchieta; 
3,80 Crs. blauw
groen, wapen en ge
bouwen; 
5,80 Crs. oranje
rood, idem. 

De drie eerstge
noemde zegels zijn 
in staand formaat 
26 X 44 mm, tan
ding IIV2 X 11, de 
beide laatst genoem
de in liggend for
maat 44 X 26 mm, 
tanding 11 X IIV2. 

He t 10e internationale congres voor wetenschappe
lijke organisatie, dat te Sao Paulo werd gehouden, 
was aanleiding tot de uitgifte van een postzegel van 
1,50 Crs . , lila, met afbeelding van een Hermeskop 
en gebouwen uit Sao Paulo. 

Het herstel van Pernambuco (1654—1954) werd op 
een postzegel herdacht van 1,20 Crs., blauw, met de 
afbeelding van de koppen van 4 mannen. 

Beide laatstgemelde zegels in zegelmaat 44 X 26 
mm en tanding 11 X llVs zijn gedrukt op rood 
en blauw vezelpapier. 

Het lOO-jarig bestaan van de staat Parana werd 
behalve op het reeds door ons gemelde zegel van 
5 Crs. (zie vorige nummer blz. 57) nog herdacht 
op een zegel in langwerpig staand formaat met 
por t re t van Zacarias de Goïs e Vasconcellos. 
Waarde van het zegel is 2 Crs . bruin en zwart . 

Canada. 
Hierbij geven wij than"; de a'̂ K'-'-ld- - -

ons vorige nummer reeds gemelde nieuwe zegels. 
(Zie blz. 57). 

China. 
Volksrepubliek. 
In December 1953 verschenen hier 4 postzegels 

met por t re t ten van diverse personen, n l . : 
250 $ groen, Rabelais (Frankrijk); 
400 $ donkerviolet , J. M. Marti (Cuba); 
800 $ grijs, Chou Yuan (China); 

2200 $ violet, Copernicus (Polen). 
Formosa. 
Met afbeeldingen van gezichten op de grote 

Silobrug (met 31 bogen) verschenen in blokvorm in 
een omslag (carnet) 4 postzegels, ongetand, nl.: 
0,40 S vermiljoen 
1,60 $ donkerlila 
3,60 S olijfgrijs 
5 % lüarose 

Cuba. 
Ten bate van de Verblijven voor oud-postanibte-

naren van Cuba verscheen een serie postzegels be
staande ui t : 

voor de gewone post: 
1 c. groen, por t re t van Miguel Coyula Llaguno 

(1876—1948). 
3 c. rood, por t re t van Enrique L. Calleja Hensell. 
5 c. blauw. 
8 c. roodbruin, als 3 c. 
10 c. geelbruin, Antonio Ginard Rojas (1883—1946) 

en voor de luchtpost : 
5 c. blauwgrijs, als 1 c. 
8 c. lila, als 10 c. 
10 c. oranje, por t re t van Grcgorïo Hernandez. 
1 p . grijs. 

en voor expresse-oestelling: 
10 c. olijfgroen, als 10 c. luchtpost . 

Een drietal zegels verscheen hier met afbeelding 
van vissen waarvan de namen niet worden gemeld. 
He t zijn: 
1 r . groen, zwart en geel. 
2 r. 50 blauw, donkerbruin en geel. 
10 r. lilarose, rood, oHjf en geel. 

Voorts verschenen in Februari jl. wederom 2 ze
gels gewijd aan de olie-industrie van dit land, nl. 
3 r . vermiljoen. 
5 r. groen. 

Israël. 
Omstreeks 5 Mei a.s. zullen hier 2 postzegels ver

schijnen ter gelegenheid van , ,Memorial D a y " en 
van de 6e verjaardag van de uitroeping der Staat 
Israël. Het ontwerp voor deze zegels is van de 
Israëlische kunstenaar O. Wallish te Tel Aviv, ter
wijl de rasterdiepdruk werd verzorgd door Lewin-
Epstein te Bat Yam, in vellen van 25 zegels met 
een rij van 5 verklarende vignetten onder aan ieder 
vel. De zegels zijn: 
60 pvutd., blauw, rood en olijf, ru ïne van Yehiam 

en de bloemen Helichrysum Santulneum; 
(bij Yehiam hadden belangrijke gevechten 
plaats tijdens de Israëlische onafhankelijk
heidsstrijd); plaatno. 85; 

350 pruta , bruin, groen en geel. Gesher-brug over 
de Jordaan ten zuiden van het Tiberias-
ineer, en bloemen waarvan de naam niet 
wordt gemeld, plaatno. 86. 

De afbeeldingen geven wij in ons volgend num
mer. 

De 50-jarige regering van Koning Sisavang-Vong 
deed op 4 Maart jl. een drietal jubileunrpostzegels 
het licht zien, welke gedurende een jaar zullen wor
den uitgegeven. De zegels in zeer groot firmaat geven 
alle een gelijke afbeelding van diverse pagoden welke 
in verschillende delen van het rijk zijn gelegen. De 
zegels zijn ontworpen door Leguay en zijn in de 
waarden voor de gewone post: 
2 pi, donkergroen en lila 3 pi , bruin en rood 
en voor de luchtpost: 50 pi, blauw en grocnblauw. 

Marokko (Frans-). 
De in ons vorige nummer op blz. 58 aangekon

digde 4 postzegels Solidariteit 1953 verschenen op 
8 Maart het eerst te Rabat en op 9 Maart elders. 
De kleuren der zegels zijn resp.: 10 fr. donkergroen, 
20 fr. violet, 40 fr. bruin en 50 fr. groen. 

Het zegel van 15 fr. met afbeelding van de 
watersperring te Bine-el-Ouïdane (zie ons December
nummer 1953, blz. 329) verscheen thans in 2 kleu
ren nl. bister en blauw. 

De Dag van de Postzegel wordt hier op 10 en II 
April gehouden ter gelegenheid waarvan een post
zegel van 15 fr. zal verschijnen met de afbeelding 
van een postauto welke op een buitenweg de post 
overgeeft aai postruiters. 

Nigaragua. -~ 
Op 30 April a.s. verschijnt ter ere van de Ver

enigde Naties een serie postzegels met afbeeldingen, 
welke het werk dezer instelling symboliseren. 

Voor de gewone post (cirkel in vierkant) : 
3 c. oiijfgroen, Inlands-Amerikaans beeldhouwer en 

V.N.-embleem, opl. 500.000. 
4 c. lichtgroen, detaü uit het wapen van Nigaragua, 

opl. 500.000. 
5 c. groenblauw, wereldbol en V.N.-embleem. opl. 

500 000. 
15 c. donkergroen, grondwet van Nigaragua en 

kandelaar en V.N.-embleem, opl. 1 milHoen. 
1 CS blauwgroen, vlaggen van Nigaragua en V.N. , 

opl. 50.000. 
voor de luchtpost; 

3 c. purpurrood, V.N. embleem en toor ts , opl. 
500.000. 

4 c. oranje, V.N.-embleem en gevouwen handen, 
opl. 500.000. 

5 c. rood, grondwet van Nigaragua, kandelaar en 
V.N.-embleem, opl. 500.000. 

30 c. rose, vlaggen van Nigaragua en V.N. , opl. 
150.000. 

2 C ï̂ karmijn, wereldbol en V.N.-embleem, opl. 
100.000. 

3 C$ bruinoranje, detail uit het wapen van Nigara
gua, opl 50.000. 

5 CS lichtrood, inlands-Amerikaanse beeldhouwer, 
opl. 100.000. 
De zegels zijn in plaatdruk vervaardigd in vellen 

van 50 zegels, met beeldmaat 27 X 27 mm (zegel
maat 28V2 X 28V2 mm), vierzijdig getand Druk 
van Watcrlow and Sons Ltd. te Londen. 

Salvador. 
In December v. j . verscheen hier een serie post

zegels met afbeeldingen van kapitein-generaal Ge-
rardo Barrios en generaal Francisco Morazan. Deze 
zegels dragen ïn zwart de opdruk , ,C de C " (cen-
tavos de Colon). Het zijn: 
1 c. groen, portret van Barrios 
2 c. blauw, id. 
3 c. groen, portret van Morazan. 
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5 c. rose, als 1 c. 
7 c. b lauw, als 3 c. 
10 c. karmijnro!>e, als 3 c. 
20 c. violet , als 1 c. 
22 c. violet, als 3 c. 

Soedan. 
In het bekende grote formaat en met afbeelding 

van de kameelrijder verscheen een serie van 3 post
zegels in de waarden: 
15 m. geelgroen en oranjebruin. 
3 p i . indigo en lichtblauw. 
5 pi . roselila en zwart. 

Deze zegels dragen in de onderrand het Inschrift: 
Self Governement 1954. 

Aan deze postzegels is echter een geschiedenis ver
bonden, welke wij elders in dit blad hopen te 
kunnen mededelen. 

Tunis . 
De Dag van de Postzegel was ook hier aanleiding 

tot de uitgifte van een overeenkomstig zegel als in 
Frankrijk het geval was, doch in de kleur blauw 
met rode opdruk Tunisie. 

Uruguay . 
O p 14 Januari jl. verscheen hier een serie van 

17 postzegels in diverse formaten, n l . : 
5 m. rood, groen en grijs, nationale bloem Ceibo. 
1 c. rood en zwart, wilde paarden-dressuur. 
2 c. bruin en groen, Ombu-boom 
3 c. groen, lila, rood en geel, Passiflora coerulea. 
5 c. violet en roodbruin, parlementsgebouw te 

Montevideo. 
7 c. bruin en groen, citadel van Montevideo. 
8 c, rood en ultramarijn, vuurtoren van het eiland 

Lobos en zeeleeuwen. 
10 c. oranje en groen, als 2 c. 
12 c. blauw en donkerbruin, bui tenpoort van Mon

tevideo in 1836. 
14 c. lila en zwart, als 1 c. 
20 c. grijs, groen en rood, als 5 m, 
50 c. rood, lila, groen en geel, als 3 c. 
1 P . rood en roodbruin, als 5 c. 
2 P . rood en lilabruin, als 12 c. 

3 P . violet en groen, als 7 c. 
4 P. bruin en ultramarijn, als 8 c. 
5 P . ultramarijn en groen, als 2 c. 

Venezuela. 
In de serie postzegels gewijd aan de diverse staten 

en met afbeeldingen der wapens, werd weer een 
aanmerkelijke vordering gemaakt door de uitgifte 
voor 6 dezer staten, n l . : 

COJEDES 

AMAZONE 
gewone post: 
5 c. groen 

10 c. karmijn 
15 c. bruin 
20 c. ultramarijn 
40 c. oranje 
45 c. lila 

3 b. leigrljs 

gewone post: 
5 c. groen 

10 c. karmijn 
15 c. bruin 
20 c. ultramarijn 
50 c. oranjebruin 

1 b . donkerolijf 
5 b. violet 

gewone post: 
5 c. groen 

10 c. karmijn 
15 c. bruin 
20 c. ultramarijn 
50 c. oranjebruin 

1 b. donkerolijf 
5 b . violet 

luchtpost: 
5 c. blauwgroen 

10 c. karmijn 
15 c. donkerbruin 
25 c. violetgrijs 
30 c. blauw 
50 c. donkeroranje 
60 c. groen 

1 b . lila 
2 b. violetgrijs 

APURE 
luchtpost: 
5 c. blauwgroen 

10 c. karmijn 
15 c. donkerbruin 
30 c. blauw 
60 c. olijfgroen 
1,20 b . donkerkarmijn 
3 b. groengrijs 
5 b. donkerviolet 

10 b . violet 
BARINAS 

luchtpost; 
5 c. blauwgroen 

10 c. karmijn 
15 c. donkerbruin 
30 c. blauw 
60 c. olijfgroen 
1,20 b. donkerkarmijn 
3 b. donkergroen 
5 b . donkerviolet 

10 b. violet 

gewone post: 
5 c. groen 

10 c. karmijn 
15 c. bruin 
20 c. ultramarijn 
50 c. oranjebruin 

1 b . donkerolijf 
5 b . violet 

luchtpost: 
5 c. blauwgroen 

10 c. karmijn 
15 c. bruin 
20 c. donkerblauw 
30 c. blauw 
45 c. roodlila 
60 c. olijfgroen 
90 c. roodbruin 

N U E V A ESPARTA 
gewone post : 

5 c. groen 
10 c. karmijn 
15 c. bruin 
20 c. ultramarijn 
40 c. oranjerood 
45 c. lila 

3 b . donkerblauw 

luchtpost: 
5 c. blauwgroen 

10 c. karmijn 
15 c. bruin 
25 c. violetgrijs 
30 c. blauw 
50 c. donkeroranje 
60 c. groen 
1 b. lila 
2 b. grijsviolet 

YARACUY 
gewone post : 

5 c. groen 
10 c. karmijn 
15 c. bruin 
20 c. ultramarijn 
25 c. roodbruin 
30 c. blauw 
35 c. violet 

luchtpost: 
5 c. blauwgroen 

7Vi c. grijsgroen 
10 c. karmijn 
15 c. bruin 
20 c. grijsblauw 
30 c. blauw 
45 c. roodviolet 
60 c. groen 
90 c. roodbruin 

Verenigde Staten van Amerika. 
Aanvang dezer maand zou hier de eerste post

zegel in kleiner formaat , en vervaardigd in 2-kIeu-
dige plaatdruk, verschijnen. Het is een zegel van 
8 cent, met beeldmaat 19 X 28 mm, een afbeelding 
gevende van het kopstuk van het vrijheldsmonu-
ment te New Y o r k , waarboven het Inschrift „ In 
God we t r u s t " , beide in rode kleur aangebracht op 
een blauwe ondergrond , welke van licht naar don
ker ui t loopt naar de randen van het zegel. 

VOOR BiGINNERS 

BESTE DICK, 
Eerst even je vraag beantwoorden of er geen „certificaten 
van echtheid" bestaan voor kostbare zegels. 

Ja Dick, die bestaan. 
Een van de meest bekende experts, Max Thier, een keur

meester die in Charlotteburg woonde, zette op de achterzijde 
van elke zegel dat hij op echtheid had gekeurd en goed had 
bevonden, de letter „T" met violette inkt. Zegels met op
druk kregen twee stempeltjes. Maar de vervalsers maakten 
ook zgn stempel na, zodat hij later andere keurstemi>els 
moest toepassen. 

Je begrijpt dat geen enkele expert alle zegels kan keuren; 
elke keurmeester heeft zijn eigen terrein — bepaalde zegels 
en uitgaven van een land — maar daar weet hij dan ook 
practisch alles van. De Engelse vereniging van postzegel
verzamelaars Royal Philatelie Society te Londen heeft een 
comité van enkel experts, ieder op zijn terrein. Dit comité 
verstrekt na keuring en echtheidbevinding van zegels die 
haar worden voorgelegd, daarvoor een certificaat met foto. 

Ook de Nederl. Bond van Vereenigingen van Postzegelver
zamelaars heeft een eigen keuringsdienst, die te Amsterdam 
is gevestigd. Zijn keurmerk bestaat uit de letters „N.B.", 
dat eveneens op de achterzijde der zegels wordt aangebracht. 

Tot zover over echtheidscertificaten. 
Je tweede vraag: „Vertel me wat over druksystemen", was 

niet zo gemakkelijk te beantwoorden. 
Sedert de uitvinding van de boekdrukkunst heeft de tech

niek een vlucht genomen, die nauwelijks zijn weerga vindt. 
De moderne drukmachines zijn ware wonderen van tech
niek en zo gecompliceerd, dat de leek zelfs bij benadering 
niet weet wat er allemaal gebeurt in zo'n machine. Over 
druktechnieken is zoveel geschreven, dat men er een be
hoorlijke bibliotheek van zou kunnen samenstellen. Het is 
onmogelijk om in een brief een zelfs maar zeer oppervlak
kig algemeen overzicht te geven en toch moet de verzame

laar een druktechniek kunnen herkennen, wil hij zich phi
latelist noemen. Om maar iets te noemen Dick, er zijn zeer 
vele zegels die volkomen hetzelfde beeld vertonen, doch die 
met verschillende technieken zijn gedrukt. 

Het verschil in prijs kan echter zeer groot zijn. 
Ik moet je daarom dringend adviseren de grafische vak

literatuur te bestuderen, zodat je een goed inzicht krijgt in 
deze materie. 

Daar is dan ten eerste de hoogdruk. Boekdruk noemt de 
drukker het. Deze methode herinnert nog het meest aan de 
eerste vorm van drukken, zoals dat met uit hout gesneden 
houten letters geschiedde. 

De kunstenaar-ontwerper heeft het postzegelbeeld zeer 
groot getekend, bijv. wel een meter hoog. Dit beeld wordt 
geclicheerd, zoals dat heet. De clichémaker fotografeert het 
ontwerp en verkleint het beeld tot het postzegelformaat. 
Hij gebruikt natuurlijk geen gewone fotografische plaat, 
maar een metalen plaat van zink, koper of een andere me
taallegering. Deze plaat wordt ontwikkeld en vervolgens in 
een zuurbad gelegd. Het zuur vreet het metaal weg op de 
plaatsen die niet belicht zijn, dus het metaal onder het 
beeld blijft onaangetast. Hierdoor komt het beeld dus als 
een bas-relief op de plaat te liggen en wanneer nu deze 
plaat met een rol wordt geïnkt, zal de inktkleurstof alleen 
het verhoogde beeld raken. Wanneer nu het cliché op pa
pier wordt gedrukt, zal het inktbeeld in spiegel op het pa
pier overzetten. Heeft de ontwerper nu het beeld met scherp 
gecontureerde lijnen en vlakken getekend, die overal de
zelfde kleursterkte hebben — dus zonder vage schaduwen 
en andere kleurzwakke partijen, dan maakt de clichémaker 
een zgn. lijnchüché, dat dit beeld op dezelfde wijze repro
duceert. Heeft de ontwerper echter met schaduwen en 
kleurzwakke partijen gewerkt, dan kan hij geen lijncliché 
gebruiken, daar dit de inkt overal even zwaar overbrengt. 

In dit geval maakt hij dan een autotypie of rastercliché. 
Daartoe plaatst hij tussen het ontwerp en de lens van zijn 
opnameapparaat een rooster of raster dat vele kleine gaat
jes vertoont (denk eens aan horregaas). Dat rooster heeft 
een bepaald aantal gaatjes per cm- en naar gelang dit aan
tal groter of kleiner is spreekt men van fijn of grof raster. 
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De gevoelige laag op het cliché neemt bij het fotografe
ren alleen maar de lichtstralen op die door de gaatjes van 
het raster dringen en dus zal, na ontwikkeling en etsing 
(in het zuurbad) het beeld op het cliché bestaan uit een 
groot aantal puntjes die onderling in dikte verschillen. 
Vette puntjes voor de kleurzware partijen, lichte voor de 
schaduw en kleur zwakke gedeelten. Het beeld dat door 
overdruk op het papier verschijnt zal nu een nuancering in 
kleursterkte vertonen, daar, voor ons oog, al deze puntjes 
tot een geheel versmelten en de voorstelling daardoor aan 
diepte of perspectief wint. 

Bestaat het ontwerp uit meerdere kleuren, dan zal voor 
elke primaire kleur (rood-geel-blauw) een apart cliché ge
maakt moeten worden. Daartoe fotografeert de clichémaker 
het ontwerp enige keren, waarbij hij steeds een andere 
„kleurfilter" gebruikt, die slechts bepaalde stalen, rode, 
gele of blauwe doorlaat. 

De reproductie, de postzegel in dit geval, gaat dan enige 
malen onder de pers, steeds met een andere kleur. 

De drukker-vakman heeft tot taak deze kleurcliché's pre
cies te laten sluiten, zoals dat genoemd wordt. De drukker 
zal er tevens op letten dat het cliché goed is toegesteld, dus 
overal even vlak ligt. Een niet goed toegesteld cliché maakt 
afdrukken die op sommige plaatsen te zwak en te vaag, 
doch op andere plaatsen te vet en te zwaar zijn, zo, dat do 
druk van het cliché tot in het papier (en aan de achterzijde) 
goed zichtbaar is. Wanneer je een autotypie-druk door de 
loupe bekijkt, ontdek je onmiddellijk de puntjes van het 
raster. 

De boekdruk-methode werd voor postzegels vroeger meer 
toegepast dan tegenwoordig. De Belgische zegels in de pe
riode 1865-1900, de Duitse zegels van het Germaniatype en 
de Nederl. zegels, waarop de koningin met hangend haar is 
afgebeeld, zijn alle met lijncliché's gedrukt. De Roemeense 
tentoonstellingsserie van 1906 in de waarde van 15 en 25 
bani is met autotypie cliché's gedrukt; de omlijsting van het 
beeld echter met lijncliché. 

Een variatie in de boekdruk is de reliëfdruk. Het papier 
komt hierbij tussen twee stempels te liggen. Het onderste 
stempel past precies in het bovenste, zoals een gegoten re
liefbeeld in zijn matrijs past. Alleen het bovenste stempel 
wordt geinkt. Door de druk van beide stempels ontstaat in 
het papier een basrelief van het beeld Bekende reliëfdruk
ken zijn de oudste Portugese en Italiaanse zegels, de Beierse 
uitgaven uit de periode 1874-1900 en de Russische zegels met 
de dubbele adelaar. 

Een andere methode van drukken is de zgn. steendruk of 
lithografie. 

Men gebruikt daarvoor een volkomen glad geslepen, 
platte lithografische steen; een natuurproduct als lei, mar
mer of welke andere natuursteen. Op het gladgeslepen vlak 
van deze steen tekent de ontwerper (de lithograaf) zijn ont
werp met lithografische inkt of krijt. Dit materiaal heeft de 
eigenschap om drukinkt op te nemen; het is dan ook min 
of meer vettig. De plaatsen op steen waar geen krijt is aan
gebracht, houdt men met water nat. Wanneer de steen wordt 
geïnkt, nemen deze plaatsen geen inkt aan, slechts de krijt-
tekening doet dat wel. Het papier, op deze steen geperst, zal 
dus de inkttekening, in spiegelbeeld, overnemen; dat bete
kent dus, dat de kunstenaar-ontwerper het beeld in spiegel 
op de steen moet tekenen. 

Postzegels in steendruk uitgevoerd, zijn valkomen vlak 
en vertonen in het papier geen relief, wat bij de druk van 
metalen cliché's nog wel eens het geval is. 

De offset of rubberdruk is weer een andere methode. De 
clichémaker brengt langs fotografische weg het beeld op 
zeer dunne, buigzame, glad gepolijste, metalen platen. De-

• TENTOONSTELLINGEN • 
LUCHTPOSTTENTOONSTELLING 
„DE VLIEGENDE HOLLANDER" 

Ter gelegenheid van haar jaarlijkse algemene vergade
ring houdt de Nederlandsche Vereeniging van Aero-Phila-
telisten „DE VLIEGENDE HOLLANDER" op Zondag 25 
April a.s. van 12.00—17.30 uur ^en verenigingstentoonstel
ling van luchtpoststukken en luchtpostzegels in het gebouw 

ze worden om een cylinder gespannen, waartegen een rub-
bercylinder draait. De lithografische plaat die de inkt heeft 
aangenomen, zet deze over op de rubberrol. Deze rubberrol 
loopt over het papier en brengt het inktbeeld daarop over. 
Het offsetbeeld bestaat uit een zeer fijn raster. De typische 
eigenschappen van offsetdruk zijn het grote aantal regel
matig geplaatste dunne stippen die men in de kleuren aan
treft bij gebruik van een loupe. De omtrekken der gekleur
de vlakken zijn niet zo scherp begrensd als bij hoogdruk. 

In offsetdruk zijn o.a. uitgevoerd de Nederlandse Olym
piadezegels van 1928, de reddingszegels van het jaar 1924 en 
de lage waarden van de gewone zegels van Suriname uit het 
jaar 1936. 

Als een oudere drukmethode wil ik de diepdruk of plaat-
druk noemen. Tot deze methode behoort de druk met ko
pergravure, staalgravure en ets. De graveur gebruikt een 
fijn, driehoekig beiteltje, de zgn. burijn. Daarmede snijdt 
hij de lijnen van het ontwerp in de gladde oppervlakte van 
de metalen plaat, zo, dat het metaal in fijne krulletjes voor 
zijn burijn oprolt. Elke lijn vormt als het ware een greppel-
tje in het metaal. Een gegraveerde lijn begint meestal zeer 
fijn, wordt dan breder (en donkerder) en loopt vervolgens 
weer dun uit. De graveur bereikt dit effect door de burijn 
zacht op de plaat te zetten en naarmate hij de lijn graveert 
steviger op zijn beitel te drukken, om vervolgens weer zacht 
te eindigen. Is de plaat gereed, dan wordt ze geheel met 
inkt ingesmeerd, om vervolgens weer schoongemaakt te 
worden. De inkt die in de groeven is gevloeid, blijft echter 
achter. Vervolgens legt de drukker een enigszins vochtig 
gemaakt papier op de plaat en draait het geheel onder de 
pers door. Het papier wordt daardoor in de groeven geperst 
en komt op die plaatsen in aanraking met de inkt die daar
in is achter gebleven. Het gehele drukproces verschilt dus 
van clichédruk hierin, dat bij deze laatste methode het beeld 
als het ware verhoogd op de plaat ligt en bij de gravure 
onder de oppervlakte daarvan. Vandaar dan ook de namen 
hoogdruk en diepdruk. 

Je begrijpt Dick, dat door de grote druk het papier niet 
vlak blijft, maar dat de achterzijde het relief van de plaat 
duidelijk laat zien. 

Aan de manier waarop de lijn gegraveerd werd herkent 
men de hand van de kunstenaar. Vooral de oude, de zgn. 
klassieke zegels, zijn op deze wijze gedrukt. De meest artis
tieke resultaten bereikt men met plaatdruk. 

Volgens deze methode werden o.a. de Nederl. zomerzegels, 
de Willibrordus-, de Rembrandt -en de jubileumzegels van 
1913 en 1923 gedrukt. Buitengewoon artistiek zijn de plaat-
drukzegels van Zweden. 

Als laatste methode wil ik de rotogravure of koperdruk 
noemen. Men past daarbij de sneldraaiende, roterende druk-
roUen toe, een wijze van drukken, die zich uitstekend leent 
voor grote oplagen en snel drukken. Typisch voor rotogra
vure is het raster dat gebruikt is. Het bestaat uit even
wijdige, elkaar rechthoekig snijdende lijnen, die diagonaal 
door het beeld lopen. Je kan dat natuurlijk alleen maar door 
een vergrootglas zien. De kleuren bij rotogravure zijn warm 
en levendig van toon. 

Heel veel postzegels worden volgens dit systeem gedrukt. 
Hieronder zijn de Nederlandse spoorwegzegels van 1939 — 
de kinderzegels van de jaren 1938-1939 en 1940, de zeemans
zegels van 1933, de jubileumzegels van 1938 en de Indone
sische weldadigheidszegels van 1938 en 1939. 

Ik herhaal, Dick, dat ik mij heb moeten beperken tot het 
vermelden van diverse drukprocodé's, doch dat je, om hier
van werkelijks iets te weten, vaklitteratuur lezen moet. 

JE OOM WIM. 

van de school voor Scheepswerktuigkundigen (zgn. Machi-
nistenschool) aan de W. Buytewechstraat, hoek Coolhaven te 
Rotterdam. (Vanaf station Rotterdam CS. te bereiken met 
lijn 15, halte St. Jobsweg). 

BRAPEX III. 
Ter opluistering van de viering van het 400-jarig bestaan 

van de stad Sao Paulo (Brazilië) zal onder auspiciën van de 
F.I.P. een Internationale Postzegeltentoonstelling in genoem
de stad worden gehouden van 6—15 November a.s. 
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NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 
BERLIJN 1954 

Van 4 tot 8 Augustus a.s. zal bovengenoemde tentoonstel
ling te Berlijn worden gehouden, samenvallende met de 8ste 
Duitse Bondsdag der Philatelistische verenigingen en met de 
55ste Duitse Philatelistendag. Zij staat onder beschermheer
schap van de Burgemeester van Berlijn, Dr Walther Schrei
ber, met steun van de Bond van Duitse Philatelisten te Ber
lijn, en wordt gehouden in de Jaarbeurshallen bij de radio-
toren door de Landsbond van Berlijnse Philatelistenvereni-
gingen. 

Het secretariaat is gevestigd bij Willy Harms, Bouché-
strasse 51 te Berlijn-Neukölln. 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE FILATELIA 
DEPORTIVA, BARCELONA. 

Vïui 26 Mei tot 6 Juni a.s. zal te Barcelona ter gelegenheid 
van de 10e Wereldkampioenschappen en de 20ste Europese 
kampioenschappen schaats-hockey tevens een internationale 
postzegeltentoonstelling op sportgebied worden gehouden 
onder patronage van de Koninklijke Spaanse Hockey- en 
Schaatsbond. In het ere-comité treedt de Directeur-Gene
raal der Spaanse P.T.T. als voorzitter op. De tentoonstelling 
zal zowel postzegels als afstempelingen met de sport ver
band houdende omvatten, waartoe de volgende klasse-inde
ling is ingesteld: Ere-klasse (buiten mededinging); Algemene 
verzamelingen van postzegels op sportgebied; Algemene ver
zamelingen van afstempelingen op sportgebied; Gespeciali
seerde verzamelingen betreffende een enkele sportsoort; Ge
specialiseerde verzamelingen betreffende afstempelingen op 
het gebied van een enkele sport; Literatuur. 

Hoewel het reglement daaromtrent geen bepalingen bevat 
vernemen wij, dat de plaatsruimte gratis ter beschikking 
van de inzenders wordt gesteld. Spoedige opgave van e.v. 
deelneming is gewenst. 

Als commissaris voor Nederland treedt op de heer 
R. TOCILA, Archimedesplantsoen 9hs, Amsterdam-O., tot 
Wien men zich voor deelname kan richten. 

^ LITERATUUR ir 
Catalogus van de postzegels van Nederland, Indonesië, 
Nieuw-Guinea, Ned. Antillen, Suriname. 1954. 
Uitgave van de Nederlandsche Vereeniging van Post
zegelhandelaren. Prijs ƒ 1,10. 

Nog juist voor het afsluiten van de kopie voor dit num
mer bereikte ons de uitgave 1954, zijnde de 5e druk van 
deze zgn. „Eenvoudige Catalogus", zulks ter onderscheiding 
van haar grotere zuster de „Speciale Catalogus". Zoals wij 

dat de laatste jaren van de Handelaren-vereniging gewend 
zijn, is ook ditmaal de uitvoering weder keurig verzorgd. 
Hoewel wij bij de eerste uitgave, eerlijk gezegd, gevreesd 
hebben dat de concurrentie van de Speciale Catalogus deze 
eenvoudige uitgave niet voldoende levensvatbaar zou doen 
zijn, bewijst het reeds verschijnen van een 5e druk het te
gendeel van dit laatste, een feit, dat wij zeker met genoegen 
constateren. 

Over de Inhoud behoeven wij niet veel te zeggen, daar 
deze zich vrijwel beperkt tot een loutere vermelding der 
verschenen zegels in de opgesomde gebieden. Desondanks 
omvat het toch al ± 175 bladzijden, maar door het handige 
formaat is het gemakkelijk te hanteren en in de zak mede 
te nemen om steeds bij de hand te hebben. 

Indien wij echter een opmerking maken is dit zeker niet 
als een aanmerking bedoeld, maar toch vragen wij ons af of 
in de gevallen waarvan de redactie in haar voorwoord zelf 
verklaart dat zij deze afwijkingen heeft opgenomen „ter 
aanpassing aan bestaande albumfabrikaten" het nu wel zaak 
is, dat een catalogus zich naar de albums schikt of dat het 
omgekeerde het geval dient te zijn. Wij achten dan ook bijv. 
opname van zegels als „Java" hoogstaand en idem kop-
staand en „Bezit Buiten" bij Indonesië wel wat te ver gaan 
voor niet-specialiserende verzamelaars (catalogusprijs voor 
deze 3 series ongebruikt totaal ongeveer 2000 gulden!), en 
zo zijn er nog enkele series op te noemen. Maar wellicht 
geldt hier het bekende gezegde: 

„Baat het niet, het schaadt niet". 
Wij wensen daarom ook deze uitgave volledig succes. 

Catalogue of the Postage Stamps of the State of Israel. 
Samengesteld door majoor S. Denfield en E. Moshi. 
Eerste uitgifte 1954 van de Mosden Stamp Company. 
Importeur Rennie Haagsma, Leeuwenstraat 2a, Hil
versum. Prijs ƒ 8,75. 

In een omvang van ± 100 bladzijden, formaat 16 X 24 cm, 
In een aantrekkelijke kartonnen omslag met linnen rug, 
versierd met het embleem der Israelische posterijen (sprin
gende antilope) geeft deze in Engeland uitgegeven catalogus 
een volledige opsomming van alle postzegels, zowel zonder 
als met labelaanhang, portzegels, eerste-dag couverten, bloks 
met contróle-nummers, briefkaarten, aerogrammen, post
zegelboekjes, sierbladen met zegels, afstempelingen en plaat-
fouten, alles van uitstekende afbeeldingen voorzien, een 8-
tal bladzijden zelfs extra gewijd aan plaatfouten, met dui
delijke aanduiding op vergrote afbeeldingen der zegels. 

De prijzen in Engelse munt worden wat de zegels be
treft zowel aangegeven voor de zegels zonder als met label
aanhang, gebruikt en ongebruikt, dus in 4 kolommen. Zij 
zijn, voor zover het ons wil voorkomen, de normale prijzen 
waarvoor deze stukken in de handel verkrijgbaar zijn. 

Het werkje vangt aan bij de op 16 Mèi 1948 uitgegeven 
zgn. munt-zegels, maar in het voorwoord wordt medege
deeld, dat indien er voldoende belangstelling voor blijkt te 
bestaan, in de volgende uitgave wellicht ook de zegels e.d. 
uit de tussenperiode (gelegen tussen het vertrek der Engel
sen en het optreden van eigen geregelde post) in de cata
logus zullen worden opgenomen. Ook stelt de uitgever zich 
voor geregeld aanvullingen op dit werk te doen verschijnen. 

Voor de vele verzamelaars van deze postwaarden die er 
ook in Nederland zijn, een prachtige handleiding en waarde
meter voor hun verzameling. 

Schaubek-album Italië. Uitgave der firma Lücke te 
Leipzig. Vertegenwoordiger voor Nederland de firma 
R. Boekema te 's-Gravenhage. 

De Nederlandse importeur van de Schaubek-albums zond 
ons het nieuwe Italië-album (nr. 819) in losse bladen ter in
zage. De ruim 150 bladen bieden echter niet alleen ruimte 
voor de zegels van Italië vanaf 1861, maar bevatten ook de 
oud-Italiaanse Staten (Modena, Napels, Parma, Romagna, 
Sardinië, Sicilië en Toskana), terwijl ook de vele tot het 
Italiaanse postgebied behorende en behoord hebbende ge
bieden zijn opgenomen. (Egeïsche eilanden, Ital. koloniën, 
bezette gebieden, de enklave Campione, enz.). 

De bladen van uitstekend Velinpapier zijn mooi en prak
tisch ingedeeld, zodat een zeer fraai geheel is verkregen. 
Alle bijzonderheden omtrent tanding zijn achterwege ge
len; er wordt alleen aangeduid of de zegels al dan niet zijn 
getand. Ook typen of zeer bekende afwijkingen zijn niet 

RUILEN MET HET BUITENLAND 
wordt u vergemakkelijkt, wanneer u een abonnement neemt i ƒ 10,— 
per jaar op het bekende Duitse maandblad: 

DIE KüRZL LISTE 
een goed gedocumenteerd wereldnieuws-bulletin met zeer veel rui l -
adressen. Bij het opgeven van een abonnement dat direct ingaat moogt 
U een 

GRATIS ADVERTENTIE 
opgeven met uw ruilwensen, waarvan het succes bij voorbaat verzekerd 
is. Die Kürzl Liste verschijnt in meer dan 62 landen en overal ter 
wereld heeft zij actieve abonné's, b.v. Israel, Japan, Zuid-Amerika, etc. 
Tegen betaling in postzegels zenden wij gaarne proefnummer ä ƒ 0,60 
of 3 oudere nummers voor ƒ 1,—. 
Degenen, die het kalender jaarabonnement 1954 bestellen ontvangen te
vens GRATIS (waarde ƒ 2,—): 

^ KÜRZL CATALOGUS QUEEN ELISABETH He 
Wij verwijzen voorts naar onze advertentie in het Maartnummer en 
bevelen U aan ingaande Januari 1954 een jaarabonnement te nemen op 
onze maandelijkse offerte 

* HET LAATSTE NIEUWS * 
ä ƒ 1,— inc], vele toegiften, w.o. complete Nederland-aanbieding, tijd
schriften, etc. U blijft dan op de hoogte omtrent de prestaties van 
onze zaak. 

RENNIE HAAGSMA'S POSTZEGELHANDEL 
Leeuwenstr. 2a - HILVERSUM - Postgiro 336559 - TeL 7606 

Bezoekt onze moderne winkel tegenover hri s n t i o n . 
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opgenomen. Zo missen wij bijv. de 3 typen Yvert no. 22, 
welke toch ook de niet specialiserende verzamelaar 
meestal in zijn verzameling opneemt, zoals ook het geval is 
met de beide tandingen der zegels Yvert 175/177. Ook de ze
gels met vignet-aanhang werden niet opgenomen, zodat dit 
alles op afzonderlijk in te leggen bladen zal moeten worden 
verzameld. Dit zijn de kleine nadelen welke vrijwel ieder 
voordruk-album medebrengt. Hier staat echter tegenover de 
keurige verzorging der bladen, zodat deze na van postzegels 
te zijn voorzien, een lust voor de ogen zijn. Persoonlijk zijn 
wij geen liefhebber van voordruk-albums, daar deze te wei
nig aan de fantasie en inzichten van de verzamelaar over
laten, maar voor hen, die de tijd ontbreekt zelf zijn album-
bladen te maken, is een goed album onontbeerlijk om orde 
in de zaken te hebben en daarin komt een album als deze 
Schaubek wel in hoge mate tegemoet. Zonder omslag, welke 
in een tweetal uitvoeringen bij is te leveren, bedraagt de 
prijs ƒ 18,—. 

Schaubek-album Nederland. 'Uitgave en import als 
boven. 

Tegelijk met bovengemelde albumbladen werden ons ook 
de aanvullingsbladen (nr. 804E) op het album Nederland van 
deze uitgever ter inzage toegezonden. Het zijn ongeveer 20 
bladen welke, behoudens enige wijzigingen in vroegere uit
giften van zegels, hoofdzakelijk afwijkingen of bijzondere 
uitgiften bevatten, waardoor het Nederland-album wel ge
heel „bij" is te noemen. De zegels in bijzondere samenhang 
werden afzonderlijk bij elkaar genomen en maken zodoende 
wel een heel aardige indruk. Prijs der bladen ƒ 3,30. 

Tiere, Blumen, Trachten. Brie f marken-Motief katalog 
2e Ausgabe 1954. Eigentümer und Herausgeber: Dipl. 
Ing. Kurt Winter. Verlag: „Austria Philatelist", Hebra
gasse 9, Wien 9. Prijs • 10 Intern. Antwoordcoupons of 
ƒ 4,— of een gelijk bedrag in ongebruikte geldige post
zegels. 

In een eenvoudige stencildruk-uitvoering op goed wit pa
pier verscheen deze 2e uitgave van de door Kurt Winter sa
mengestelde catalogus op het gebied van dieren, bloemen en 
klederdrachten, in een omvang van 124 bladzijden. Voor
lopig werd aan de wens van velen tegemoet gekomen door 
de invoeging van een 3-tal over het werk verdeelde blad
zijden met tezamen 130 afbeeldingen van postzegels op ge
noemd gebied. Bovendien is een bladzijde gewijd aan enkele 
schetstekeningen van geringe verschillen tussen enkele post
zegels, terwijl ook een bladzijde is gewijd aan postzegel
afmetingen, welke standaardmaten het de verzamelaars ge
makkelijk maken zelf hun albumbladen samen te stellen, 
daar bij iedere gecatalogiseerde zegel tevens naar een der 
maten op deze bladzijden wordt verwezen. 

De catalogus bestrijkt de gehele wereld, zulks overeen
komstig de eisen welke veelal aan de huidige beeldverzame
lingen worden gesteld. Bovendien is bij iedere zegel een 
prijsnotering in Oostenrijkse Schillingen opgenomen, zodat 
naslaan m een andere catalogus niet noodzakelijk is. 

De voornoemde uitgiften vormen een interessante bijdrage 
op het gebied van de archeologie op postzegels. Omstreeks 
1941 werden in het N.W. van de Chinese provincie Kansu, 
in de buurt van de grote karavaanweg naar India, de Tun-
Huang grotten her-ontdekt (het bestaan er van was in ver
getelheid geraakt). In deze grotten werden in het zgn. Sung 
tijdperk (960-1279), een aantal muurschilderingen aange
bracht, die, wat kunstwaarde en voorstellingen betreft, be
langwekkend zijn. 

In 1951 werd in het Historisch Museum te Peking, onder 
leiding van de directeur van de exploratie-werkzaamheden 

De samenstelling van dit werkje is als volgt. Eerst lands-
gewijze in de volgorde dieren, bloemen, klederdrachten, dan 
een hoofdstuk waarin de paarden afzonderlijk worden be
handeld en tenslotte een systematische behandeling van de 
in de catalogus gemelde dieren en bloemen, waarbij tevens 
de Latijnse namen zijn opgenomen. Dit maakt het opzoeken 
van een bepaald dier of van een bepaalde bloem zeer ge
makkelijk. 

Nog dient vermeld, dat alleen die zegels zijn opgenomen 
waarbij het bedoelde motief hoofdzaak op de postzegel is 
of een opvallend deel daarvan uitmaakt. Zo worden b.v. geen 
gestyleerde dieren of dieren op wapens gemeld. 

Wij zijn er van overtuigd, dat ook de Nederlandse beeld
verzamelaar gaarne dit werkje zal raadplegen bij het samen
stellen zijner collecti«. N. 

Deutsche Dienstpost 1939-1945, von Dr. Hermann 
Schultz. Verkrijgbaar bij Siegfried Baumann, Moers/ 
Niederrhein, Schliessfach 31. Prijs DM. 3,90. 

Als 9e deeltje in de serie uitgaven van hei „Poststempel
gilde Rhein-Donau" verscheen de eerste aflevering van het 
„Deutsche Dienstpost 1939-1945 Handbuch und Stempel
katalog", waarin een algemeen overzicht van de geschiedenis 
en ontwikkeling der Duitse Dienstpost van 1939-1945 met 
haar voorschriften en talrijke bijzondere regelingen opge
nomen is, alsmede een beschrijving met waardebepaling van 
de afstempelingen van 2 der 15 Dienstpostgebieden, die be
staan hebben: „Adria" (het kustgebied aan de Adriatische 
Zee met Triest, Udine en de streek tussen Laibach en het 
schiereiland Pola) en „Alpenvorland" (de Italiaanse provin
cies Bozen, Trient en Belluno, reeds in de eerste wereldoor
log een twistappel tussen Italië en Oostenrijk). 

Aan uitvoerige lijsten der gebruikte stempels met oudst-
bekende gebruiksdata en openingsdata der kantoren zijn toe
gevoegd talrijke verkleinde afbeeldingen der gebruikte 
stempels en aantekenstrookjes, alsmede een landkaartje van 
het betrokken gebied. 

Voor wie zich voor dergelijke bezettingspostdiensten in
teresseert, is dit, in Rotaprint-procédé gedrukte boekje van 
50 pag., een onmisbare handleiding en wij zien met belang
stelling uit naar de volgende afleveringen, waarin o.a. de in 
Nederland gewerkt hebbende „Deutsche Dienstpost Nieder
lande" beschreven zal worden. A. v. d. W. 

Deutsche Flugpost Katalog. Sieger. 
Wi] ontvingen de 2e aflevering (blz. 13 t/m 24) van deze 

catalogus; hierin wordt de rest van de pioniervluchten 
1913/1914 behandeld en verder 1919—1925 „Aufbau der plan-
massigen Luftpost. 

Ook in deze aflevering staan weer zeer veel bijzonderhe
den omtrent deze oude luchtpost, de luchtpostafstempelin-
gen, etc. (o.a. Feldberg-Mülhausen, 1913, Dresden—Leipzig 
v.v. 1914, Prinz Heinrich Flug 1914, Mannheim-Speyer v.v. 
1914, etc). 

Zoals reeds in ons vorig nummer vermeld, kunnen wij de
ze catalogus ten zeerste aanbevelen. J. D. 

in de grotten, Chang Shu-hung, een tentoonstelling van met 
de hand geschilderde copieën, ontleend aan deze muur
schilderingen, gehouden. Sindsdien worden de onderwerpen 
daarvan gebruikt als motieven in de toegepaste kunsten, nl. 
bij de versiering van ivoor, textiel, porcelein, enz. Tevens 
zijn een achttal van deze voorstellingen resp. op twee series 
postzegels afgebeeld. 

Hier volgt een verklaring van de voorstellingen op de 
zegels, waarvan ons van de eerste serie uitgebreider in
lichtingen ten dienste stonden, dan van de tweede. Zij dragen 
in China de naam van „de serie van het grote Moederland". 

De muurschilderingen van Tun-Huang 
op de postzegels van de Republiek China, 

uitgegeven in 1952 en in 1953. 
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Ie serie, uitgegeven op 1 Juli '52. Alle vier de zegels hebben 
dezelfde waarde, nl. 800 yiian. Zij werden gedrukt te Shang
hai in de Volksdrukkerij, in vellen van 96 zegels (12 X 8), 
tanding 12%. De randversieringen der zegels zijn eveneens 
ontleend aan de muurschilderingen van Tun-Huang. 

Afbeelding 1 stelt voor: „Weldoeners". Wij zien een aan
tal (vermoedelijk) vrouwen, die komen offeren in een Bhoe-
distische tempel. Gedateerd uit de Sui dynastie (581-617). 
Kleur: kastanjebruin. 

Afbeelding 2 stelt voor: „Hemelse Vlucht". Het motief is 
ontleend aan een oud verhaal betreffende Hou-I, prins van 
Yu Ch'iung. Dank zij zijn vriendschap met de Westerse 
koningin ontving hij van haar „de levensdrank". Voordat 
hij de drank kon gebruiken, werd zij hem ontstolen door zijn 
vrouw Heng E., die er mede naar de maan vluchtte. Yu-
Ch'iung was een beroemde boogschutter; in zijn woede greep 
hij zijn pijlen en boog en trachtte Heng E. neer te schieten. 
Dit mislukte, daar de afstand te groot was. Heng E. ont
kwam en wist veilig „het Paleis van de IVIaan" te bereiken. 
Gedateerd: Tang dynastie (618-906). Kleur: donker blauw
groen. 

Wanneer er aan de achterzijde van een postzegel een klei
nere of grotere hoeveelheid papier ontbreekt, wordt zo'n 
zegel dun genoemd. Is het de voorkant van het zegel, die 
dit gebrek vertoont, dan spreekt men van oppervlakte-be
schadiging. Daarover wil ik het in dit artikel niet hebben. 
Het is over zegels met dunne plekken, dat ik het een en 
ander in het midden wil brengen in de hoop, dat dit de 
belangstelling van de lezers zal hebben. 

ledere philatelist weet, dat een dunne plek de waarde van 
een zegel aanzienlijk vermindert. Ofschoon er omtrent de 
grootte van deze waardevermindering geen algemeen aan
vaarde normen bestaan, kan men toch wel zeggen, dat zelfs 
het kleinste dunne plekje — in de philatelistische vaktaal 
stipje geheten — of een dun tandje de waarde van een zegel 
tot de helft reduceert. Is de dunne plek iets groter, dan blijft 
er maar een derde van de waarde over. Behalve de grootte 
van de dunne plek is de vraag, hoe dik de overgebleven 
papierlaag is, van belang voor de bepaling van de waarde 
van een dun zegel. Er komen zegels voor, waarbij deze be
schadiging zo ernstig is, dat de waarde op slechts enkele 
procenten van die van een prachtexemplaar geschat moet 
worden. 

Nu zijn er ook wel gevallen, dat er reden tot clementie 
bestaat bij de beoordeling van een dun zegel, zo b.v. bij de 
Curagaose portzegels van 1889, die op slecht papier gedrukt 
werden, tengevolge waarvan men van deze zegels heel vaak 
dunne (eventueel „wolkig" dunne) exemplaren tegenkomt. 
Een nog sterker geval doet zich voor bij het Franse 5 francs-
zegel, dat de serie van 1863-71 afsluit, waarop men de beel
tenis van Napoleon III met lauwerkrans aantreft. Het papier 

Afbeelding 3 stelt voor. „Draak". Deze afbeelding van de 
draak is nogal eenvoudig, pas later worden draken afge
beeld met horens, vinnen, poten van een hagedis, klauwen, 
enz. De Chinese draak is een goedaardig dier; hij heerst 
over de weersgesteldheid en is de bewaker van het Oostelijk 
deel van de hemel. In de Chinese tijdrekening is hij het 
vijfde dier van de 12 jaren cyclus. Gedateerd: Tank dynastie 
(618-906). Kleur: purper. 

Afbeelding 4 stelt voor: „Jacht in de Winter", een jager 
maakt jacnt op een wild rund. Gedateerd: Wei-dynastie 
(386-534). Kleur: donker olijf. 

2e serie, uitgegeven op 1 September 1953. Uitvoering enz. 
gelijk aan de Ie serie. 

Afbeelding 5 stelt voor een „Üssekar". Gedateerd: Tang 
dynastie (618-906). Kleur: karmijn. 

Afbeelding 6 stelt voor. „Ruiter met paard". Gedateerd; 
Wei dynastie (386-534). Kleur: donkergroen. 

Afbeelding 7 stelt voor „een Gevecht". Soldaten te voet 
trachten een aanval van ruiters tegen te houden. Gedateerd: 
Sui dynastie (581-617). Kleur: blauw. 

Afbeelding 8 stelt voor „Toneelspelers". Gedateerd: Wei
dynastie (368-534). Kleur: kersrood. 

M. J. van Heerdt-Kolff. 

van dit zegel is zo weinig solide, dat de aanwezigheid van 
dunne plekjes hier als een normaal verschijnsel beschouwd 
moet worden. Michel althans noteert exemplaren van dit 
zegel, die dit gebrek niet vertonen, vijftig procent boven de 
catalogus waarde! 

Het grote verschil in waarde tussen een gaaf en een dun 
zegel maakt het voor de verzamelaar noodzakelijk elk zegel, 
dat hem wordt aangeboden, op dit punt nauwkeurig te 
onderzoeken. Het Itomt helaas herhaaldelijk voor, dat men 
in boekjes of zichtzendingen dunne zegels aantreft, die ge
prijsd zijn, alsof het prachtexemplaien waren Het meest 
antipathieke geval doet zich voor, als men de dunne plekken 
overgeplakt heeft teneinde ze onzichtbaar te maken. De ver
zamelaar ZIJ derhalve op zijn hoede! Hij zal steeds goed doen 
een zegel, dat zijn belangstelling heeft, tegen het licht te 
houden teneinde eventuele dunne plekken te ontdekken. Als 
hij hierbij niet beschikt over helder daglicht of over krach
tig kunstlicht, loopt hij nog gevaar dunne plekken over het 
hoofd te zien. 

Intussen kan hij ook dezelfde methode toepassen als bij 
het zoeken naar een watermerk. Wanneer men een zegel, 
bevochtigd met water (voor exemplaren met gom neme men 
benzine), op een zwarte ondergrond legt, komen dunne plek
ken op dezelfde manier te voorschijn als een watermerk. Dit 
feit kan aanleiding zijn tot merkwaardige vergissingen. Het 
zal alleen een zeer onervaren philatelist overkomen, dat hij 
een watermerk in zijn geheel voor een dunne plek aanziet. 
Groter is de kans, dat een gedeelte van een watermerk voor 
een dunne plek wordt gehouden. Een aantal jaren geleden 
kreeg ik een exemplaar van het Australische zegel van 

IS DIT ZEGEL DUN? 
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1 pond sterling Yvert no. 14a in handen. Ik twijfelde of er 
aan de rand van dit zegel een dun plekje was. Een coUega-
philatelist maakte mij er echter opmerkzaam op, dat het 
watermerk (kroon met A) de tegenoverliggende rand van 
het zegel aanraakte, zodat, wat ik voor een dun plekje aan
zag, een deel van het watermerk van een aangrenzend zegel 
was. 

Bedenkelijker is het tegenovergestelde geval, nl. dat een 
werkelijk dunne plek met het watermerk wordt verwisseld. 
De kans hierop is volstrekt niet zo gering, als men wellicht 
geneigd is te menen. Het kan immers zeer goed voorkomen, 
dat er zich een dunne plek bevindt in het watermerk. Daar
om zal men goed doen zich te overtuigen, of het alleen het 
watermerk is, dat zich tegen het licht of tegen een zwarte 
achtergrond aftekent. Daarbij zal men zich rekenschap moe
ten geven, uit welke lijnen het watermerk is samengesteld. 
Tekent zich iets af, wat in het watermerk niet thuis behoort, 
dan wijst dit op een dunne plek. 

Wanneer van een dun zegel de achterkant nauwkeurig 
met de loupe bestudeerd wordt, zal men constateren, dat de 
dunne plekken een ander voorkomen hebben dan de on
beschadigde gedeelten. Het oppervlak van de dunne plekken 
is oneffener en men ziet heel duidelijk aan de randen, dat 
er een laagje papier is weggenomen. Het is geenszins over
bodig een zegel, dat men voor dun houdt, aan een dergelijk 
onderzoek te onderwerpen. Het is nl. volstrekt niet uitge
sloten, dat het papier van een zegel, dat tegen het licht 
bezien een doorschijnende plek vertoont, er op de veronder
stelde dunne plek precies eender uitziet als op de rest van 
de achterzijde. In zo'n geval.was de diagnose „dun" foutief 
en moet het effect van het doorschijnend zijn aan een andere 
oorzaak dan „dunheid" toegeschreven worden. Een opmer
kelijk voorbeeld hiervan leverde mij een exemplaar van het 
Oldenburgse zegel van 1 Groschen Yvert no. 6, dat ik eens 
in een boekje van een handelaar aantrof. Dit zegel zag er 
bijzonder mooi uit, want de rechter- en de benedenrand 
waren zo breed, dat het wel het rechter benedenhoekstuk 
van een vel moest zijn. Dat de prijs uitgesproken laag was, 
verwonderde mij niet meer, toen ik het zegel tegen het licht 
hield, want het vertoonde, zo bezien, een grote doorschijnen
de plek. Bestudering van de oppervlakte van het papier gaf 
echter geen bevestiging inzake aanwezigheid van een dunne 
plek. Ik besloot daarom het zegel in het water te leggen. 
Het resultaat was verbluffend, want na droging was het 
zegel hoegenaamd niet doorschijnend meer. Er bevond zich 
blijkbaar in het papier een in water oplosbare stof, die het 
zegel doorschijnend gemaakt had. Vet zal dit hoogstwaar
schijnlijk niet geweest zijn, want dat is in water onoplosbaar. 
Had het bad in het water geen verandering gebracht, dan 
had ik nog met benzine een poging kunnen wagen, zulks op 
grond van de overwegingen, dat vetvlekken wel eens in 
postzegels voorkomen en dat benzine een oplosmiddel voor 
vetten is. 

Wanneer men nagaat, of een zegel dun is, zal men goed 
doen in het bijzonder te letten op dat gedeelte, waar de 
plakker zich bevindt. Dunne plekken onder de plakker komen 
veel voor en ontsnappen licht de, aandacht. Ik neem aan, dat 
dergelijke dunne plekken bij oudere zegels dikwijls ont
staan zijn door onvoorzichtig verwijderen van plakkers, die 
vroeger van veel dikker papier gemaakt werden dan tegen
woordig. Als een zegel er onder de plakker enigszins ver
dacht uitziet, luidt mijn advies: de plakker door afweken 

58ste PRIJSVRAAG 
Tot onze spijt is in de opgave in het Februarinummer van 

ons Maandblad op blz. 43 een fout geslopen, welke vele op
lossers waarschijnlijk moeilijkheden heeft opgeleverd en 
parten heeft gespeeld. Wij hebben daarom besloten de ter
mijn voor de inzending der oplossingen te vtrlengen tot 
1 Mei a.s., daarbij de inzenders, welke reeds een foutieve 
inzending deden, in de gelegenheid stellende een rectifica
tie op hun oplossing in te zenden. 

Bij verticaal 4 moet gelezen worden: Militaire opdruk op 
Br. Indische zegels en bij verticaal 19 moet niet gelezen wor
den „als 4 verticaal" doch: 19. Militaire opdruk op Engelse 
zegels (1943), voor voormalig Italiaans gebied. 

Het wil ons voorkomen dat vele inzenders daardoor hori
zontaal 9 verkeerd hebben ingevuld. 

verwijderen teneinde zekerheid te verkrijgen. Mijns inziens 
heeft een verzamelaar het recht hem aangeboden zegels in 
het water te leggen. Natuurlijk zal hij hiertoe niet over kun
nen gaan, wanneer het postfrisse exemplaren betreft (im
mers door het verdwijnen van de gom daalt de waarde) of 
wanneer de gebezigde kleurstof geen aanraking met watar 
verdraagt. Nog een uitzonderingsgeval doet zich voor, wan
neer een zegel door de eigenaar als gerepareerd is aangeduid. 

Het merkwaardige feit bestaat, dat onregelmatig verdeelde 
plakkerresten de schijn van een dunne plek kunnen ver
oorzaken. Ik kocht eens op een Haagse veiling een behou
dens plakkerresten postfris exemplaar van het zeldzame no. 
21 van Duitsland (2 Kreuzer met groot schild), waaromtrent 
de Veilingcatalogus de aanduiding „dun onder de plakker" 

•vermeldde. Voor een prijs verre beneden de cataloguswaarde 
werd dit zegel mijn eigendom. Hoe voordelig deze koop was, 
kwam aan het licht, toen bleek, dat er zich onder de plakker 
resten van vroegere plakkers bevonden, die geen egaal beeld 
vertoonden, maar een tegenstelling van licht en donker op
leverden. Op grond hiervan had de veilinghouder gemeend, 
dat er een dunne plek aanwezig was. De lichtste plek onder 
de plakker was echter niet zo doorschijnend als het van 
plakkerresten vrije gedeelte van het zegel en daarom kon 
er van een dunne plek geen sprake zijn (verificatie van deze 
conclusie door afweken was bij dit postfrisse zegel na tuur
lijk buitengesloten). Toen ik dit enige tijd later aan de han 
delaar meedeelde, was dit voor hem een ietwat teleurstel
lende ervaring. 

Dat afweken de enige toelaatbare wijze is voor het ver
wijderen van papierresten, spreekt voor iedere philatelist 
vanzelf. Wanneer hierbij de zegels na enig wachten niet uit 
zich zelf loslaten, zal men er licht toe overgaan de zegels 
van het papier af te halen. Ook al geschiedt dit op een zeer 
voorzichtige manier, toch kan men bij deze bewerking tot 
zijn schrik zien gebeuren, dat er een laagje papier van het 
zegel blijft zitten op het papier, waarop het zegel was ge
plakt. (Hongaarse zegels uit de jaren omstreeks 1935 bren
gen de verzamelaar vaak op deze wijze tot wanhoop t en
gevolge van de kwaliteit van het papier). Als men de be
werking in zo'n geval niet terstond staakt, is een dunne plek 
in het zegel het onherroepelijke gevolg. Probeert men ech
ter van de tegenovergestelde kant beginnend met de groot
ste voorzichtigheid zegel en papier van elkaar te scheiden, 
dan bestaat een goede kans, dat het papierlaagje, dat aan 
één kant had losgelaten, met het zegel verbonden blijft en 
dat er na drogen geen enkele ongerechtigheid meer is te 
bespeuren. 

Men kan wel eens zegels in handen krijgen, waarbij aan 
de achterzijde een papierlaagje voorkomt, dat aan één kant 
aan het zegel vastzit. Met enig geluk kan zo'n euvel geheel 
verholpen worden. Daartoe bevochtigt men een punt van 
het pincet en strijkt daarmee over een plakker. Op deze 
wijze krijgt men 'n plakmiddel, waarmee men het bewuste 
papierlaagje dikwijls zo goed aan het zegel kan bevestigen, 
dat de behandeling geen enkel spoor nalaat. In zo'n geval 
bestaat er volgens mijn mening geen aanleiding iets op de 
kwaliteit van een zegel af te ding-»n. 

Samenvattend zou ik de verzamelaars tenslotte nog het 
volgende tweeledige advies willen geven: 1. ga nauwkeurig 
na, of zegels, die u worden aangeboden, dunne plekken ver
tonen; 2. wanneer bij een zegel de aanduiding „dun" staat, 
overtuig u dan, of het zegel inderdaad dun is. 

L. H. WILDE. 

* ALLERLEI • 
MOGEN WIJ HIER WEL VAN „VERZAMELWAARDIG" 

SPREKEN? 
Verzamelaars past op uw zaak! 

Reeds in 1952 zou Soedan zelfbestuur verkrijgen en na
tuurlijk zou dit feit op de postzegels worden vastgelegd. Er 
werd dan oo.k in 1952 een serie van 3 postzegels vervaardigd 
met het Inschrift Self Governement 1952. Maar dit bleek 
iet of wat voorbarig, daar de administratieve regeling met 
Egypte nog niet haar beslag in dat jaar kreeg. De vervaar
digde zegels werden dus vernietigd en niet uitgegeven. Maar 
1953 zou wel de afwikkeling der regeling zien, zo dacht men 
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althans, en dus werden de zegels opnieuw gedrukt, maar 
met het Inschrift 1953. Helaas, ook 1953 bracht niet het ge
wenste slot en dus werden zegels vervaardigd met het 
Inschrift Self Govenement 1954. 

Nu wil het geval, dat de Soedan een verkoopkantoor 
heeft in Londen en dus werden in 1953 enige pakketten met 
de zegels 1953 naar dit kantoor gezonden om te worden 
verkocht zodra de aangelegenheid in kannen en kruiken 
zou zijn. 

Toen op 9 Januari jl. het eindelijk zo ver kwam, vroeg 
het kantoor te Londen onmiddellijk instructies en kreeg dit 
ten antwoord, dat de verkoop der zegels kon plaats hebben. 
Hieraan werd gevolg gegeven en enkele der eerst aange
komen pakketten met zegels werd onder de bestellers gedis
tribueerd, bestaande uit 5000 series. 

Toen iemand van het landsbestuur van de Soedan toeval
lig als particulier een tentoonstelling in Londen bezocht zag 
hij daar de zegels met Inschrift 1953. Hij stelde zich onmid
dellijk met de betreffende autoriteiten in verbinding en 
bleek, dat op het verkoopkantoor zegels waren verkocht uit 
de eerste zending, zijnde zegels met inschrift 1953, terwijl de 
latere zending 1954 was blijven staan. 

Het restant van deze eerste zending (1953) werd daarop 
aanstonds vernietigd, maar de verkochte zegels konden 
niet meer teruggevorderd worden. Het enige wat kon ge
schieden was, dat de zegels met inschrift 1953 ongeldig wer
den verklaard en dan ook niet in Khartoem zijn uitgegeven; 
maar zij die de zegels met dit inschrift kochten zullen ver
moedelijk toch wel blij zijn met deze niet geldige postzegels 
en hoewel het niet onwaarschijnlijk is, dat deze zegels niet 
in catalogi worden opgenomen, zal de vraag er naar er wel 
niet minder om zijn. 

DE GEESTELIJKE VADER VAN DE POSTZEGEL. 
Dr K. A. Andriesse te Leiden schrijft ons: 
Of Chalmers of Rowland Hill de eer toekomt de geeste

lijke vader van de postzegel te zijn is geen vraag meer: het 
Is wel duidelijk bewezen, dat Hill gebruik heeft gemaakt — 
zo men wil misbruik, want zonder C s naam te noemen! — 
van de „adhesive stamps", die Chalmers reeds vervaardigd 
had eer Rowland Hill zich met de posthervorming bezig 
hield. 

In de jaren na 1947 is, dank zij het volhardende speurwerk 
van de Joegoslaaf se philatelist Ferd. Kobal uit Ljubljana, 
de naam van de Sloveense postbeambte Lovrenc Kosir naar 
voren gekomen. Kosir zou reeds in het jaar 1833 modellen 
van postzegels hebben vervaardigd en een voorstel aan de 
Oostenrijks-Hongaarse regering hebben gedaan deze in te 
voeren. De regering heeft dat voorstel toentertijd afgewezen. 

In Februari 1954 is nu door de generaaldirectie der Joego
slavische P.T.T. een brochure van 84 pagina's groot formaat 
gepubliceerd, waarin de aanspraken van Kosir naar voren 
worden gebracht. Na een korte inleiding van M. Lj. Micic 
volgen alle officiële stukken, die door Kosir zijn ingediend, 
zowel bij de regering als bij de Postunie in Bern. Alle do
cumenten zijn geclicheerd, terwijl daarnaast de tekst in het 
Sloveens en het Duits is afgedrukt. Daarbij bevinden zich 
ook afbeeldingen van de door Kosir ontworpen postzegels. 

Zeker geven deze documenten nog niet een voor 100 "/o 
bevredigende oplossing van de kwestie of Kosir inderdaad 
de eerste uitvinder van de postzegel is. Maar zonder twijfel 
blijkt er uit dat zijn idee reeds in de jaren 1833 en 1834 vol
dragen was. 

Kosir's aanspraken zijn door de publicatie van deze docu

menten zeker versterkt. Met belangstelling wachten we af, 
wat het verdere onderzoek nog zal opleveren. 

GOED VOORBEELD maar doet het ook goed volgen? 
Een mooi voorbeeld ten opzichte van de belangen der Phi

latelisten gaven de Posterijen in Tonga. Een ons toegezon
den bericht uit de Weekly Philatelic Gossip van 30 Januari 
jl. meldt ons nl. het volgende. 

Zoals bekend mag worden verondersteld bezoekt H.M. Ko
ningin Elisabeth II op haar grote rondreis ook dit deel van 
het gemenebest. Overal waar zij op bezoek komt worden 
herdenkingspostzegels daaraan uitgegeven, maar Tonga doet 
hieraan niet mede. Wat daarvan de oorzaak is wordt als 
volgt verklaard. Ook Tonga had hetzelfde voornemen als de 
overige landen waar de koningin op bezoek kwam en had 
daartoe 30.000 zegels disponibel om van een speciale opdruk 
te worden voorzien. Maar er kwamen bestellingen in tot een 
millioen en daaraan was niet te voldoen. Nu hadden de 
30.000 zegels zeker een groot succes geworden met mooie fi
nanciële vooruitzichten voor de bestellers, die in het groot 
bestellingen deden, en dit natuurlijk op de verzamelaars 
zouden verhalen. Maar aan het hoofd van de postafdeling 
welke hierover de beslissing heeft is een der heren zelf post
zegelverzamelaar en deze deed zijn invloed gelden, met ge
volg, dat de heren groothandelaren wel hun geld terugkre
gen, maar geen postzegels, aangezien deze niet tot uitgifte 
zouden worden gebracht. En dat ondanks de grote Ameri
kaanse bestellingen zulk een groot aantal nuttige dollars in 
Tonga's schatkist zouden doen vloeien! 

IETS NADERS OMTRENT 
De graaf de La Vallette (Frankrijk, Dag van de Postzegel 
1954). 

In het blad Le Timbre lazen wij enige bijzonderheden 
omtrent deze op de postzegel afgebeelde postmeester. 

Hij werd geboren als Antoine Marie Chamans en werd 
achtereenvolgens notarisklerk, bibliothecaris en werd door 
Napoleon aangesteld als directeur van de keizerlijke poste
rijen, terwijl hij de titel ontving van Graaf van La Valette. 

Na de verbanning van Napoleon naar Elba verdween ook 
de graaf van het toneel. Maar na de terugkomst van de 
keizer (de zgn. 100 dagen) was de graaf er als de pinken bij 
om zijn opvolger Ferrand van zijn plaats te jagen. Dit ge
schiedde reeds des morgens te 7 uur en moet een vermake
lijke geschiedenis zijn geweest welke wel een kijk gaf op 
het karakter van de graaf. 

Toen Lodewijk XVIII echter de troon besteeg op 21 No
vember 1815 was het ook met de graaf afgelopen. Hij werd 
door het assisenhof ter dood veroordeeld, waarbij de exe
cutie werd bepaald op 21 December d.a.v. De dag voor deze 
fatale datum begaven zijn vrouw en dochter zich naar de 
Conciergerie (gevangenis) om afscheid te nemen. Na een 
poosje verliet de dochter het gebouw, vergezeld van een 
oude dame die zich de ogen bette. De heldhaftige echtgenote 
had haar kleren met haar man verwisseld en nam zijn plaats 
in de gevangenis in, terwijl de graaf in de kleding zijner 
vrouw het gebouw verliet. Het gelukte hem België te be
reiken en zich zo in veiligheid te stellen. 

Koning Lodewijk vond dat de echtgenote haar plicht had 
gedaan en liet haar vrij, maar de arme bewaarders die zich 
hadden laten bedotten kregen zelf 2 jaar gevangenisstraf! 

In 1822 werd La Valette gratie verleend en kwam hij weer 
in Frankrijk terug. Hij vond er wel zijn vrouw terug, maar 
deze was krankzinnig geworden. 

(Vervolg van bh. 78) 
Nieuwe leden: Mej. J. Th. Spoor, P. v. d. Zan-

destraac 27, Den Haag. 
Geroyeerd: H. Meyer, Hugo de Grootstraat 18, 

Den Haag. 
Bedankt: B. G. Hogewoning, Wassenaar; J. H. ten 

Hagen, Wassenaar; G. J. Libosan, Wassenaar; A. 
Parqui, Wassenaar; R. B. Ronde, Voorburg. 

VERENIGING VAN POSTZ.VERZA-
MELAARS „DORDRECHT". Secr.: J. 

Dingemans, Helmerstr. 11 rd., Dor
drecht. 

Nieuwe leden per 1 Jan. 1954: 121 H. P. Brits, 
Kr. Zandweg 34, Dubbeldam; 122 C. van Heesen, 
burgemeester, 's-Gravendeel; 123 B. A. Mast, Ha
ven 7, Alblasserdam; 124 J. Leeraar, Vorensaterstr. 
13,' Dordrecht. 

Vergaderingen: ledenvergadering de laatste Woens
dag van iedere maand; ruil- en koopavond de 2e 
Woensdag van iedere maand. Beide in het C.J.M.V.-
gebouw. Burg. de Raadtsingel te Dordrecht, om 
20.30 uur. 

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

De bijeenkomsten in Mei zijn: Maandag 3 Mei: 
vergaderavond; Maandag 17 Mei: ruil- en veiling-
avond; Vrijdag 28 Mei: bestuursvergadering. Alle 
in ons clublokaal Elandstraat 194a, Den Haag. 

Nieuwe leden: 12 W. Heisterborg, Burgwal 24, 
Kampen; 13 A. J. Blokland, Wassenaarsestraat 134, 
Scheveningen; 29 A. v. Rhenen, Hugo Verrieststr. 
10, Den Haag; 40 F. H. Glaser, Morelstraat 68, 
Den Haag. 
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VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DELFT". Secr.: 
A V d Akker, Oostsingel 31, Delft 

Nieuw lid 34 W B Kuntzel , Hugo de Groot 
straat 83 Delft 

Afvoeren 339 J W v d Eik, 285 A I E 
Rovekamp, 36 F Habekot té , 33 J W T. d Burgh 

STICHTING PHILATELISTENKRING 
AMSTERDAM S P A Secr P Veer
man, Patroclosstraat 9, Amste rdam 

Biieenkomsten in April 1954 28 April , ledenver

gadering, in Mei 1954 12 Mei, societeitsavond 

SHELL POSTZEGEL VERENIGING 
PERNIS Secr . A Keemmk, Swee lmck-
s t raa t 209b, Vlaardingen 

Bedankt 42 S J Hokke 
Nieuwe leden 42 J J Kion, Soetendaalseweg 75a, 

Rot te rdam, 54 A v Strien, Wieldijk 81, Heen 
vliet , 55 J Droppert , Richard Holstraat 30, Vlaar 
dingen 

PERSONEELS VERENIGING WERK
SPOOR AMSTERDAM, AFD „PHILA

TELIE" Secr J Kuiper , Nieuweweg 
24 III , Ams te rdam (O) 

Nieuw lid P Tielenburg J Bernardusstr 9 II , 
Amsterdam 

POSTZEGELVER H G P Secr H. 
Sepp, Stadswerf G 2, Dokkum 

E V vergadering op Vrijdag 23 April in Spoor-
zicht 

Nieuw lid H D Rijpma, Waling Dijkstrastr 8, 
Sneek 

Te koop 
gevraagd) Verzamelingen, partijen massawaar 

en KILOWAAR in grote kwantums 

INTERNATIONAL STAMP T R A D E ANNE DEVRIES 
Sumatrastraat 247 - AMSTERDAM - Tel 55790 

I N E D E R L A I N D ( o n g e b r u i k t - p n m a k w a h t e i t ) 
134/35 ƒ 3,75 
212/19 „ 7,50 
310/12 „ 0 45 
356/73 „ 6,50 
392/96 „ 0 25 
397/401 „ 0,25 
402/03 „ 0 40 
405/21 „ 0 40 

422 ƒ 0,03 
423/27 „ 0,13 
444/48 „ 0,15 
449/53 „ 0,45 
454/59 „ 0,30 
464/68 „ 0,35 
485/89 „ 0 55 
490/94 „ 0 55 

495/98 ƒ 0 45 
499/500 , 0 30 
501/02 „ 0 40 
503/07 , 0,55 
508/12 „ 0 65 
539/43 „ 0,90 
545/50 „ 1 50 
551/55 , 2,— 

556/57 
558/62 
563/67 
568/72 
573/76 
587/90 
596 
Lpst 10 

Betaling m bestell of onder remb Orders beneden f 5,— por t 
TE KOOP GEVR SERIES NEDERL & O G Aanbiedingen m 
worden p o beantwoord Junior Cat '54 (Ned /O G ) Franco p p 

ƒ 0 45 
„ 0 85 
., 1 — 
„ 0 85 
„ 0 95 
» 1,70 
„ 0,25 
„ 0 15 
extra 

t pms 
ƒ 1,18 

I M e d e r l a n d i e P o s l z e i z e l h a n d e l A . M. N. v. d . B r o e k e 
N Z Voorburgwal 31b - AMSTERDAM C - Postgiro 165298 

Zeer goedkope aanbieding 
Nederland 1867 

N o 7 5 et Type I ƒ 2,50 
,. 9 15 et „ I „ 4 50 

10 20 et „ I „ 2 75 
11 25 et „ I „ 11 50 
12 50 et „ I „ 22,50 
9 15 et „ II „ 5 — 

10 20 et , 1 1 „ 3 75 
11 25 et „ II „ 16 — 
12 50 et , II „ 30,— 
14 1 et zwart ,, 7 50 
16 VU et rose „ 5 — 
17 2 et geel „ ) 50 
18 I'll et violet „ 6 50 
27 50 et geelbr „ O 65 
28 1 GIQ gr violet „ 3 25 
29 Vis Gld rood en bl , 14 — 
44 1 Gld „ 6 — 
49'' 1 Gld Kroning „ 15 50 
61a > Tête bêche , 2 70 
84 86 Tuberculose „ 5 50 
134 135» Toorop „ 3 50 
136 138* Tentoonst „ 9 — 
199 202 Weldadigh „ 1 50 

Indonesië 
Landmail Port m blauw ƒ 25 — 
No 135 137 Rode Kr 4 — 

N o 160^ 161-' 5 en 12'/! et 
162' 20 et 
163' 50 et 
164' 1 Gld 
165 > 2'li Gld 
166» 5 Gld 
165 2'U Gld gest 
166 5 Gld gest 
167* 170» jeugdzorg 
172' 175* Witte Kr 
176* 179* Leger d H 
182 185' Crisis 
201» 32VJ et 
216"" Kon Emma 
217' 220* Chr M Teh 
221» 225» Leger d H 
226 227» Jamboree 
230» 234-" Asip 
235 238» Reg jub 
239* 240* K N I L M 
241 245 Ctr Miss B 
266 271» Soc Bureau 
260 50 et m/». 
264" 2 Gld 
265 ' 5 Gld 
280 35 et Pracht gest 
287» 5 Gld 
288' 10 Gld 
289* 25 Gld 

ƒ 0,30 
„ 0,28 
„ O 80 

1 75 
„ 6 25 
,. 18 50 
.. 5,— 
„ 14,— 
„ 2,20 
„ 4 25 
„ 2 75 
„ 2,75 
„ 1,85 
„ 0,60 
„ 4 — 
., 3 — 
„ O 55 
„ 2 40 
., 1 — 
, 1 — 

7 15 
., 2 — 

75 — 
7 — 

, 10 50 
, 62 50 
, 80 — 
, 20,— 
,150 — 

Alle zege s in prima staat Kasse bij order Franco aangetekend bij orders 
boven ƒ 1 0 — 

HENDRIK VAN DER LOOS POSTZEGELHANDEL 
Herengracht 8a - DEN HAAG - Tel 112944 - Giro 24392 

Bankr R. Mees & Zoonen, Nederl Handel Mij , Herengracht 
Voorheen Rotterdam, Nieuwstraat 26 en Noord-Blaak 93 

P S Door medische behandeling van ruim 4 weken is er enige vertraging 
ontstaan in de afwikkeling van enige zaken, deze worden bij het verschijnen 
van dit nummer afgedaan Beleefd excuus voor dit uitstel 

P R I N S BERNHARD FONDS SERIE O P B R I E F 
Compleet f 75.00 Wij hebben hiervan enige serie s in 
voorraad Giro 312696 Twentsche Bank - Tel 30998 

J A C ENGELKAMP S P U I S T R A A T 3 0 1 , AMSTERDAM 

POSTZEGELBOEKJES VOOR RONDZENDVERKEER 15 CENT 
levering franco, bestellen per giro 

Boekjes bedrukt naar Uw aanwijzingen voor 
levering Juli/Aug te bestellen vóór 20 Mei a s 

Fa J RICHT - Dr LEYDSSTR 20 GIRO 447495 HAARLEM 

Ie koop gevraagd: 
Verzumelingen, Partijen 
Massagoed Kilowaar 

losse Corner- en Kinderzegels, 
HOOGSTE PRIJZEN 

P o s t z e g e l h a n d e l O. v. d. L^nde 
Petristraal 8 - U recht (Oog in Al) - Telefoon 24082 

W.H.EECEN POSTZEGELHANDEL - BUSSUM 
Tel 6288 - Kapelstr 15 - Giro 451627 

W I J h e b b e n v a n b i j n a a l l e l a n d e n b o e k j e s g e r e e d 
(b i l l i j ke p r i j z e n ) 

Ned ü G - Jap Bezett Ned Indie - België - Frankrijk - Duitsland 
Luxemburg Engeland enz Zwitserland - Liechtenstein - Scandinavië 
Oostzee staien Rusland Griekenland Italië - U S A - Belg Congo 
Fr en Eng Kolomen Brazilië enz 

Speciale aanbieding ,fElck tvat «rils" 
(Aanbiedingen vrijblijvend, por to extra) 

EGYPTE postfns £ ni 168, postcongres 1934 ƒ 115—, Spoitblok 1951 
(Bloc 5) postfris ƒ 2,75 
CURAfAO nr lOOf kopstaande opdr 6 et op 7 ' /! et hcht tes t pr ex 
met certificaat ƒ 245 —, 1934 fterdenking 12'/! et postfris N o 111 ƒ 1,90, 
dito 27'/! et postfris N o 116 ƒ 6,75, dito 2 ' /! Gld postfris No 120 ƒ 25,— 
SURINAME de zeldzame 5 Gld luchtpost, prima op echt gelopen lucht-
postbrief met bij frankering diverse stempels en , Opened by censor ' 
stroken, pnjs ƒ 215 — (oorlogsstuk) 
INDIË Nr 289 25 gld pfr ƒ 115,— , nr 260 50 et postfr ƒ 65,—, 
nr 160 166 Jub postfr ƒ 25,—, uitvoering betere mancohjst 
OOSTENRIJK Wipa blok pfr ƒ 1 8 5 , ^ , 10 Sch Dollfuss gebr ƒ 75,— , 
Renner blokken ƒ 70 — 471 76 Gener gebr ƒ 12,75, 477 80 FIS II gebr 
ƒ12 50 420 425 schilders x ƒ 21 50 
BADEN, WURTEMBERG, R H E I N L A N D PFALZ Franse bezetting De 
schaarse 3 Rode Kruisblokken, postfris ƒ 57,50 de zeldzame 3 series zonder 
waaide aanduiding postfris 1948 1949, 1 x voorradig ƒ 60,— Ook andere, 
kleinere series, uit collectie, nog voorradig ' 
O N Z E SPECIALITEIT, de landen Oostenrijk van vóór 1940, Liechtenstein, 
Saargebied na 1948, Luxemburg, Malta en Gibraltar Landencollecties hiervan 
en van andere landen zien wij gaarne aangeboden, uitvoering mancolijsten 
van deze landen, speciaal betere series en nummers Verder alle betere stuk 
ken van EUROPA BURMA postfris, militaire administr Yvert nrs 1 16 
(Frcs 2500) voor slechts ƒ 10,— , Nederland gelegenheidskoopje, 1 gld 
1923 Jubileum, postfris per stuk ƒ 2,75, blok van 4 ƒ 11 —, Indie Krcisler 
z w m , nrs 186 210, compl , postfris voor ƒ 28 75 

Fa SUTHERLAND, POSTBUS 430, 's-GRAVENHAGE 
(Kant Alkemadelaan 334 — DEN HAAG — giro nr 77077) 



W A A R H E I D 

NEDERLAND & O. O. 

EUROPA. 

in reclame is blijkbaar Uw stelregel 
zo schreef ons dhr. K., accountant te A., na kennismaking met onze zichtzendingen. 
Inderdaad streven wij daar naar. 
Als U hier zoudt lezen, dat vrijwel alles, in prima kwaliteit, tegen Va cent per Yvert-
franc of 50 »/o Spec. Cat. verkrijgbaar is, dan zou 

UW GEZOND V E R S T A N D 
U direct zeggen, dat er iets niet klopt. Wat er wel klopt is dit. 

Door middel van onze zichtzendingen staat er 

een behoorlijke en steeds wisselende voorraad zegels 
geheel te Uwer beschikking. Prijzen en kwaliteit kunnen alleen door de zendingen zelf 
worden geïllustreerd. Wij kunnen alleen maar trachten U te vertellen, wat U zo onge
veer kunt verwachten als U een zichtzending aanvraagt. 
Als U daarvan alleen nog maar duurdere zegels zoekt, alsmede type- en tanding-
verschillen, dan is er bijv. een zending met uitsluitend zegels van Nederland beschik
baar van ca ƒ 2000,—. Dit zegt de insider al voldoende. Het betekent immers, dat er 
een goede kans bestaat om, als vergevorderd verzamelaar, iets in zo'n zending te vin
den. Het betekent echter ook, dat er nog zeer veel ontbreekt. 
WAT ECHTER VANDAAG NIET VOORRADIG IS, KAN HET MORGEN WEL 
ZIJN, WANT DE VOORRAAD WISSELT STEEDS. 
Daarom bevinden er zich in elk doosje waarin U de zichtboekjes ontvangt enige 

M A N C O L I J S T - F O R M I I L I E R E N . 
De praktijk leerde, dat deze aanvullende werkwijze voor vergevorderde verzamelaars 
van grote waarde is bij het verkrijgen van lastige manco's. 
Het bovenstaande geldt ook voor zendingen van 
NED. INDIË (ca ƒ1500,—); CURACAO (ca ƒ1000,—) en SURINAME (ca ƒ1000,—). 
Daarnaast zijn er, ten behoeve van PASBEGINNENDB EN GEVORDERDE VER
ZAMELAARS, talrijke andere zendingen van Nederland & O.G. in circulatie met een 
variërende inhoudswaarde vajiaf ca ƒ 250,— per zending. 

Omdat Nederland & O.G. het meest verzameld wordt, namen wij dat als voorbeeld. 
Maar ook van EUROPA zijn zeer goede zendingen aanwezig. Uiteraard zijn de ge
vraagde landen zoals BELGIË, FRANKRIJK, SCANDINAVIË, DUITSLAND, ZWIT
SERLAND en LUXEMBURG altijd goed vertegenwoordigd. 
Bij de minder gevraagde landen zoals Balkan, Baltische Staten enz., is dit afwisselend 
het geval, omdat de voorraad daarvan minder regelmatig wordt aangevuld. Doch ook 
van deze landen zijn het altijd toch nog waardevolle zendingen, die zelfs de meest ge
vorderde verzamelaar iets bieden. 

ZUID-AMERIKA en Dezelfde afwisseling geldt ook voor deze gebieden. Het beste wordt dit wel gedemon-
FRANSE KOLONIËN. streerd door de thans circulerende zending van Mexico, welke ca ƒ 1200,— aan ver

schillende zegels bevat, terwijl dit voor zo'n belangrijk land als Brazilië op het ogen
blik slechts ƒ 200,-- bedraagt. 

El^GELSE 
KOLONIËN 

Daarvoor vragen wy l/tv hyxondere aandacht. 
Van dit gebied is er steeds voor ca ƒ 10.000,— aan verschillende zegels in omloop. 
U treft er zowel kostbare zegels in aan als een massa van het zo lastige middelgoed, 
dat dikwijls zo moeilijk te bemachtigen is. 
U behoeft werkelijk geen Croesus te zijn om van Üe zendingen gebruik te maken. 

Met een budget van ƒ 10,-
onder Uw bereik. 

per maand liggen er al heel fraai gesorteerde zendingen 

Geeft U ons even op wat U verzamelt 
(vermelden s.v.p. pasbeginnend of vergevorderd) 
en U kunt zich overtuigen van de service die U geboden wordt door: 

Postzegelhandel T A X D U Y ] ? r «KTHRIIAOX: 
ROTTERDAM — BERKELSELAAN 92b — Telefoon 4830» 



Voor onze 206e POSTZEGELYEILING 
kunt U nu INZENDEN! ! 

S' 

Zeer gunstige veil ing
condities! 

^ ^ 

^ * " 

Renteloos voorschot! 

Veiling-catalogi 
gratis op 
aanvraag! 

9<^ 

NV 
Zeggen 

onderstaande 
cijfers U nieis? 

-d? !^ 

. # ' 

35 jaar ervaring 
205 postzegelveilingen 
717 veilingdagen 

2 1 0 0 0 0 catalogi verzonden 
2 0 7 5 0 0 veilingkavels 

1050000 foto-platen verzonden 

^ ^ ^ 
-^ J. K. RIETDIJK n.v. - DEN HAAG 

Telefoon I 17020 - Lange Poten I 5A 

Te koop gevraagd 
Verzamelingen 
Partijen 
Betete losse 

postzegels 

Speciaal interesse voor oude zegels 
van de gehele wereld. 

AANBIEDING. 
I N D I Ë 

1906 2'/! Gld. 
1908 B.Bez. 1 en 2'A G, 
1932 Weid. serie 
1932 idem 
1933 A.M.V.J. 
1934 5 opdr. compl. 
1936 Weid. serie 
1938 Jubileum 
1938 K.N.I.L.M. 2 st. 
1938 Missie serie 

ALBUMS. 
Nederland en O.G. 

Bondsalbum K 11 . . . 
, ,Hol land" album . . . 
Alsv. binnenschroeven 

„ D A V O " album 

ƒ 8,50 
„ 12,50 
„ 13,50 
„ 22,50 

(x) 
(x) 
( X ) 
( 0 ) 
( X ) 
( X ) 
(x) 
(xl 
(x) 
( X ) 

f 8,75 
. 19,— 
> 2,85 
, 1,90 
, 2,90 
, 5,90 
, 2,75 
, 0,85 
, 0,95 
, 1,75 

Groot tnsteekboek 
26 X 32 cm. 10 bladen 
ieder blad aan 2 zijden 
12 stroken 10,— 
Alsv. 20 bladen 17,25 

Insteekboekjes f 0,50; ƒ 0,95; 
ƒ 1,50; f 2,— ; f 3,25; f 3,60; 
f 6 , - . 

Zendt mi] Uw Mancolijst 
Nederland en O.G. 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 
Gravenstraat 24 
Telefoon 43940 

Amsterdam-C. 
Giro 425549 

Te koop gewaagd: 

Van Lennepweg 67 
DEN HAAG 

Tel. 550454 

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

M. J. A. VAN DER HAAGEN 

PEETERS POSTZEGELHAIVDEL 
Van Welderens t raa t 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. 

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

lo neen dan spoedig doen! 
De boeltjes 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 ogenblik uitverkocht. 

POSTZEGELHANDEL H. V. L IESHOUT 
Hnrkse Straat 26, Helmond, giro 32S95I 

SCHOORISE P0STZE6EIHANDEI 
Tel. 365 Giro 348933 

Gaarne zullen we ui t onze gro te voorraad 
u w mancolijst behandelen. 
We leveren nieuwtjes van geheel Europa, 
ook aan verenigingen, tegen zeer billijke 
prijs. 
Uitsluitend Europa, Ned. en Gewesten. 

KLEINE ANNONCES 
Prijs 4U et per mm, betaling na toezending factuur. Upgave a a n : 
Boom-Ruygrok N.V., Ged. Oude Gracht 138, Haar lem. Tel. 17450 

Philateliste in Sweden wants changing 
with Holland. L. Crafoord, Eslöv, 
Sweden. 
R U I L E N . Zend mij 100-500 verschillende 
zegels en ik zend U eenzelfde aantal, 
zelfde kwaliteit , retour. A. Scheer, 
Dotpsstr . 75, Koudekerk a/d Rijn (Z.H.) 
Bod~g7vr. op 4 albums DUITS N O O D -
GELD, Alles nieuw en in duplo; vóór-
en achterzijde naast elkaar. V. d. Berg, 
Busken Huëtlaan 8, Bloemendaal. Tel. 
22609, Haarlem. 
SPEC. AANBIEDING België 75 jaar 
Posta Union ongetand UPU. Prinet 
5000 franc ƒ 175,—. Postzegelh. Beun-
der, Postbus 13, Krimpen a/d Lek. ^ 
POSTSTUKKEN. Te koop gevraagd on
gebruikte poststukken (Ganzsachen") 
van alle landen. Br. onder No. P 166, 
Boom-Ruygrok N.V. , Haarlem. 
Z E N D 50—200 postz. Ned. en Kol. en 
ik zend U gelijk aantal en waarde 
Deense, Zweedse of Noorse naar wens. 
Alle br. worden beantwoord. A. Chris-
tenscn, Majdalen 5, 4, Aarhus, Dene
marken^ 
Bod gevraagd op EGYPTE 1929 onge
bruikt , Yvert 136-139 cent. brun-noir . 
Br. onder N o . P 154, Boom-Ruygrok 
N.V. , Haarlem. 
„ C E N T R O FILATELICA I N T E R N A -
Z I O N A L E " , Viale Bacchiglione, n. 22, 
Milano, Italië. Italiaanse corresponden
tie Club. Belangrijke faciliteiten voor 
leden. Prospectus gratis op aanvraag. 
Agent voor Nederland gezocht. 
ENGELSE KOL. worden U na opgave 
ter inzage gezonden. Keuze uit ruim 
100 boekjes. Ref. bijvoegen. Adres: M, 
Schouten, Goejanverw.dijk 13, Gouda. 
Gevraagd: YVERT, WERELD, '53, '52 
of ' 51 . Brieven met prijs: W. E. de 
Vrij, Nwe Crooswijksewef; 25 B, R 'dam. 
Zend mij 200—500 VERSCHILLENDE 
ZEGELS (liefst buiten Europa) en U 
ontvangt zelfde aantal en kwaliteit van 
mij retour. A. H . van Elk, „Maria-
gaard" , Beuningen (G.). 
Gevraagd door verzamelaar POSTSTUK
KEN OP PADVINDERSGEBIED. F. L. 
M. Umans, Laan v N . O . Einde 49, 
Voorburg . 

f T k o o p gevraagd OLYMPIADEZEGELS 
van alle landen, vanaf 1896. Aanb. met 
prijs aan R. C. Verkou teren, v. Gogh-
straat 22, Gorlnchem. 

Te koop aangeboden bijna complete 
Speciaal-verzameling FRANKEER- , 
P O R T - en LUCHTPOSTZEGELS van 
Curasao en Suriname. Handl . Cat , 
± 16 mille. Br. fr. onder No . P 157, 
Boom-Ruygrok N.V. , Haarlem. 
R O N D Z E N D D I E N S T I N T E R P O S T . O p 
aanvraag kunt U iedere maand een 
zending van ± 10 boekjes ontvangen. 
Ook worden gaarne boekjes ingewacht 
voor de rondzending welke na ± zes 
maanden retour . Provisie lOVo. Nadere 
inlichtingen bij F . C. Vree, Akeleistr. 
103, Den Haag. 
R.I.S. GESTEMPELD. 5 R. NÖ. 23 
ƒ 1,50, 10 R. No . 24 ƒ 2,20, 25 R. 
No . 25 ƒ 5,50, uitsluitend p r . ex. ge
bruikt . Ned. Luchtp. ƒ 4,50, N o . 7 
postfr., per 10 st. ƒ 6,—. Ben. ƒ 10,— 
por to extra. Te koop gevraagd Juliana 
ƒ 0,75, ƒ 2,50, ƒ 5 , - en ƒ 10,—. 
Elke hoeveelheid. G. J. Krediet, Maas-
kade 63, Rot te rdam-C. 
TE KOOP~"GEVRAAGb: uitgeworpen 
pamfletten, luchtpostbrieven en stem
pels. R. Tocila, Archimedcsplantsoen 
9 hs., Amsterdam-O. 
VERZAMELAAR vr. te koop belangr. 
collectie vrnl. oud Frankrijk, 1 A Kwal. 
Aanb. No . P 163, Boom-Ruygrok N . V . , 
Haarlem. 
WÏj geven 1 GULDEN voor 1000 zegels 
van het Buitenland, onverschillig welke, 
min. 10 soorten p. 1000. Postzegelhandel 
A. de Man, Gen. v. d. Heydenstraat 20, 
Dordrecht . 
Gevraagd in ruil of te koop , in pr ima 
kwaliteit , gebr. en ongebr. DIENST-
ZEGELS der Ver. St. v. Amerika. Yver t 
no. 6-9-19-20-52-53-54-55-60-64-65-66-77-
81. Br. onder No. P 156, Boom-Ruygrok 
N.V. , Haarlem. 

INDONESIË 

I N D O N E S I A 
I M * M * A M MÉi l l l t 

Serie „Weense d r u k " 
23 beeldzegels 

compleet t .m. iVz Rp . gebruikt , 
met duidelijk leesbare Indische 
stempels franco voor ƒ 3,50 
Daar deze seiie prima rui lmate
riaal is, bieden wij U 10 series 
aan voor ƒ 32,50 
Wij hebben een grote partij Re
publiek Indonesië gekocht en 
kunnen daaruit officiële en 
half-officiële uitgiften en curiosa 
gunstig afgeven. Vraagt onze 

RENNIE HAAGSMA 
Leeuwenstraat 2a - Hilversum 
Giro 336559 - Telefoon 7606 



Q$BOa DE NEDERLANDSCHE 
P O S T Z E G E L Y E I L I N G 

Hoofdkantoor Rokin 58 
Amsterdam-C Tel. 30261 

Regelwnatig grate 
apenhare veiiiwêgen 

MEI-VEILING 
Voor onze belangrijke veiling, die in Mei 
gehouden wordt, kan nog tot omstreeks 
24 April a.s. materiaal worden toegevoegd. 

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

r 

Laat UW MAANDBLADEN 
C. J. BLANKENZEE 

INBINDEN door 
v.h. Kemper & Co., Bosk-
bindery en Persvergulderü 

Elandsgracht 11 - Amsterdam - Telefoon 33276 
Speciaal adres voor al uw philatelistisch en ander bindwerltl 

^ 

wéé*̂  "^^r *>'*'' 
' Met genoegen kunnen wij U mel

den, da t wij opdracht kregen een 
waardevolle 

WERELD-COLLECTIE 
in 30 albums te verkopen. 

Tezamen met een 

i^ EUROPA-COLLECTIE 
in 10 albums wordt dit een uit
gezochte gelegenheid voor ver
zamelaars om hun verzameling 
met een aantal betere zegels te 
verrijken en voor handelaren om 
hun voorraad met een partij prach
tige landenrestanten aan te vullen. 

Vraagt de uitgebreide catalogus. 

VAN DIETEN - NOORDEINDE 37 - DEN HAAG 

Zeer biizondere,spotgoedkope aanbieding 1 
1 Nederland 
1 6 ° mooi 

10 
11 ° mooi 
1 2 ° ., 
29 ° vol St. 

1 48 ° mooi 
61 a of " 
134-35 
136-38 
212-19° 
238-39 " 
244-47 
270-73 " 
278 ° 
282° 
299° 
305-09 ° 
318-22 ° 
350-55 ° 
405-21 
469-84 
551-55 " 
563-67 
R 11-18 ° 
R 33-56 in 
blolcken ZZ 
R 2 8 ° 

1 R 31 of ° 
R 74-77 strip 

1 Suriname 
1 
2 ° 
26 
27 

1 22 V. ong. 
22 av id. 
40 
84 
87-103 
130-36 
183-86 
187-89 
214-19 
220-28 
295-96 
297-300 
301-03 

12,— 
42,50 
9,— 

17,50 
10,— 
30,— 

3,— 
3.75 
9,50 
4,50 
2,75 
7,50 
2,— 
0,45 
0,50 
0,18 
0,65 
0,65 
0,60 
0,30 
5,— 
1,95 
0,90 

27,50 

80,— 
2,25 
2,25 

11,50 

0,60 
0,25 
0,50 
1,80 
1,50 
7,— 

39,— 
2,— 

29,— 
3,25 
1,20 
0,90 
4,35 
2,65 
1,65 
1,25 
3,— 

Met ° is gestempeld. 
cadeau, tevens 
biedingen aan. 
waar ook van 

franco. 

Lp 4-5 
Lp 6 -8° 

0,35 
2,75 

Lp 12-13 ° ZZZ 22,50 
Brandkast 1-7 
D 1-7 ° 
D 8 ° 
D 9-15 ° 
D 20-24 " 
D 27-39 ° 
Ppv 1-2 ° 
Ned.-Indië. 
149-59 
176-79 
182-85 ° 
230-34 
278 2Z 
280 ° ZZ zek 
274-289 zeldz. 
253-259 
274-86 C 
290-92 
383-88 koopje 
Port 1 ° ZZZ 
Port 2 " ZZ 
Port 41-48 
Port 49-52 ° 
Port 53-65 
Por t 34 ° 
D 19 a 
D 2 7 ° 

Lp 24-26 
Lp 31 ° 
Port 33-35 
UpU blokken 
Columbia 4-5 
Philippijnen I 
Liberie 
Guatamala 7 
Japan 26 
Gr. Liban 6 

Engeland 
4 6 ° 
105 ° 
121 ° 
173-74 ° 
238 
245 

-ev. rembours of 

° 85,— 
12,— 
6,50 
5,50 
0,60 
2,/3 
2,— 

22,50 
2,50 
1,10 
1,95 

12,— 
z 45,— 

250,— 
8,50 

32,50 
3,90 

n,— 90,— 
22,50 
2,75 
6,50 
2,25 
3,— 
6,75 
7,50 

22,— 
1,15 

' 2,75 

2,25 
2,50 
6,— 
0,60 
0,50 
6,50 

135,— 
30,— 
25,— 

5,— 
17,50 
16,— 

giro. Bij 

Rep. Indonesia 
3-25° 
3-20 
21-25 
26-28 
29-33 
43-57 
58-62 
69-73 
74-78 
79 
P 1-3 
P la-3a 
P 4-12 
Nieuw Merapi 
hulp compl. 
Curasao 
7 E ZZZ 
24 of ° 
104-20 
138-40 
142 A 
144 A 
168-77 
178 
Lp 1-3 
Lp 18-25 
Lp 26-40 
Lp 88 
Lp 45-52 

Sair 1945 

1-20 
21-33 
49-52 
60-67 
73 
77 
78-80 
88-95 
96 
97 
106-07 
108 
122 
123 
Lp 4 
D 1-12 

ƒ 10,— een leuk 
Vraag onze regelmatig verschijnende goedkope 

Levering vrijblijvend uit 
USA luchtposczegels. 

voorraad. 

P O S T Z E G E L H A N D E L 
Hoogstraat 182 a — 

A. A. M. DE GRAAFF 

Inkoopslijsten b 

19,50 
4,75 

22,50 
0,65 
0,70 

61,50 
1,10 
0,80 
1,50 
0,20 
0,20 
4,— 
1,50 

5,50 

110,— 
0,50 

72,50 
0,75 
2,50 
1,50 
3,25 
2,25 

45,— 
75,— 
45,— 
55,— 

9,50 

2,10 
3,25 
3,75 
3,50 
0,60 
0,60 
1,50 
3,— 
1,50 
1,50 
1,25 
1,25 
0,75 
0,65 
2,25 
5,50 

zegel 
aan- 1 

undel- 1 

M A D J O E 
Schiedam - Telefoon 68407 — Giro »28605 

Tegen de 
hoogsie 
prijzen 

• 

TE KOOP GEVRAAGD: 
massagoed gebundeld, of in zakken 
van 1000, series, plaatjesgoed van 
Nederland en Koloniën, ook Indonesië, 
Buitenlands massagoed eveneens te 
koop gezocht. Alvorens elders te ver
kopen, raadpleegt u mij het eerst. 
Geen inkoopslijsten, prompte betaling. 

A. J. DE W I T ALBRECHT DfiRERSTRAAT 4 
AMSTERDAM-ZUID 
Telefoon 713489 

AANBIEDING ZWITSERLAND 
1 Gebruikt 

149-50 J 
154-56 
185-87 
188-91 

1 192-95 
1 245 

Vliegp. 1 
.. 2 
„ 13a-15a 

Por t 3 
„ 7-9 
„ 17 
„ 35 

Dienst 48a 
„ 54 
„ 57-60 
» 72 
» 81 
.. 82 
„ 88 
„ 167-74 
„ 201-2 
„ 244-47 

■ 5,— 
4,50 
2,— 
2,25 
1,60 
3,— 

45,— 
6,— 

10,— 
1,75 
7,50 
4,25 
3,— 
3,50 

10,— 
10,— 
2,75 

15,— 
2,50 
3,— 

10,— 
3,50 

20,— 

Postfris 
282-85 ƒ 
307-10 
349-51 en 353 
358-66 
399-402 
403-4 
405-17 
415 
423-26 
433-36 
449-53 
457-60 
474-76 
497-501 
Vliegp. 6 

„ 7 
8a 
9 

„ 16-18 
„ 23-24 
„ 27-34 
„ 36-39 

Por t 67-74 

1,50 
3,— 
1,50 
9,— 
1,50 
1,60 

3 8 , -
5,— 
1,50 
1,50 
2,— 
1,75 
1,50 
2,50 
4,50 
5,50 
1,50 
1,75 
3,— 
2,50 

15,— 
7,— 
2,25 

Postfris ! 
Blokken 

2 
3 
5 
9 

10 
12 
13 
14 

Franchise 
13-15 II 

riNE DE 
t 

1 R - ijl 

" l i i ' ^ 
PostzegelhandelTINEDEBUHR L , , 

f N.Z. Voorburgwal 
Telefoon 33324 

347 — AMSTERDAM 
— Giro 566731 

ƒ 4,50 1 
1.— 1 16,— 1 
5,50 
5,50 
5,50 
3,50 1 
5.— 1 

15,— 1 

BUHR 
Z 

^ 
^ 1 1 

fr 1 
ROAM 

<Dft'JK BOOM RUYGKOIC NV ■ HAARLEM"^ 


