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, , F A V O R I E T " 
Th Hekker telef 25478 {K2500) G iro 55 38 01 

SUPPLEMENT 
„FAVORIET'-ALBVM 1953 

(dit jaar zonder Indonesië) 
f 2,— porto 20 et 

Z I C H T Z E N D l N G E N 

In combinat ie met Hekker 's Postzegelhandel 
houden wij 16 J u n i een belangrijke 

V E I L I N G 
catalogus gratis op aanvrage Voor een volgende veiling kan nog goed 

materiaal worden ingezonden 
Aanbieding postzegels van 
Nederland 530/32° 5,— 
idem met 53U ° 6,50 
10 Gld. N o 80° 58,— 
10 Gld N o 101° 55,— 
Legioen blokken*» 3,25 
Luchtp 15 Gld ° 9,— 
Telegraaf-zegels 
serie cpl gebr 
Nieuw-Guinea 
5 Gld N r 21 
Watersnood** 
25-27 ° 

53 
54 
56 
57 

1 1 5 , -

1,90 
4,— 
0,30 

FDC. Bonifacius 
80 et. per stuk 

pr ima kwalitei t 
Indonesia Sukarno 
44 0,10 51 
45 0,10 
46 0,15 
47 0,15 
49 0,25 
Spanie 339/366 
België 126/134*-> 
Liberia Lp 3 2 / 3 9 " 
Liechtenstein 
Lp 14** 
Lp 17/23»* 
Eng. kol . Coron 
1937 202 zegel 
(frs 7500) 

gebr 
0,50 
0,90 
1,20 
2,25 
2,75 
7,— 

15,— 
10,— 

5,50 
5,— 

lation 

25,— 

Duitsland 390/93 ° 
Wagner 470/78° 
1936 582/90 ° 
1938 616/24 " 
1939 654/62 ° 
Luchtp 25 " 
Bloes 4/5»* 
Boekje 

Karl Marx*» 
Duitse Levant 4° 
D N w Guinea 16° 
Togo 19*» 

12,— 
25,— 

1,50 
2,— 
2,25 
8,50 
2,50 

10,— 
18,— 
12,50 
18,— 

Verzamelingen 
te koop gevraagd 

Te koop 
gevraagdi Verzamelingen, partijen massawaar 

en KILOWAAR in grote kwantums 

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

1 Zeer goedkope aanbieding 

1881 Ongestemp 
D No 3 1 cent 
D „ 4 IV: et 
D „ 5 2 ' / ! et 
D , 8 12VJ et 
D , 9 15 e t 
D , 10 20 et 
D „ 11 25 et 
1894 

No . 14 1 et 
i . 15 IV« et 

, 16 2 ' / ! e t 
, 19 5 et 
, 20 6>/2 et 
. 22 10 et 
, 23 121/2 et. 
, 24 15 et 
, 25 20 et 

26 25 et 
1906 

N o 29 en 30 
1907 

N o 31-35 
de Ruyter 

„ 36-38 
de Ruyter 

„ 39 12 h et . 
„ 40 15 et 
„ 41 25 et 
„ 42 50 et 
„ 43 1 Gld 

» betekent 

van lastig te verkrijgen zegels 
NEDERLAND-FORTZEGELS 

Type 1 Type 2 
ƒ 1,50 ƒ 2 , -
„ 1,50 „ 2,25 
„ 4,— „ 4,50 
„ 10,— „ 20,— 
„ 7,— „ 8,— 
„ 4,— „ 5,50 
., 24,— „ 30,— 

„ 0,25 
„ 0,15 
. . 0,50 
„ 0,75 
„ 3,90 (of 0) 
„ 2,25 
„ 1,50 
„ 2,75 
„ 2,80 
„ 2,75 

„ 0,90 

„ 1,35 

„ 0,80 
,. 2,— 
„ 1,— (of 0) 
„ 1,25 ( 1 , - (0) 
„ 5,25 (of 0) 
„ 8,50 (of 0) 

ongebru ik t , o 

Type 3 
ƒ 1,40 
„ 1,40 
„ 3,— 
, 

','. i — 
„ 20,— 

„ 0,65 
„ 0,65 
„ 1,— 
„ 1,75 

„ 2,75 
„ 3,25 
.. 3,25 
.. 2,50 
. . 4,— 

„ 2,25 

gestempeld 

1 Kasse bij order Franco aanget Bi) 
zegels in prima staat 

HENDRIK VAN DER LOOS 
1 Herengracht 8a DEN HAAG -

Bankr R M 
Voorheen 

ees & Zooner , Neder 

1912 
N o 46, 50, 52, 53 ƒ 0,90 (of 0) 

„ 46 IV« et Type I A ƒ 1,— 
„ 54 7V« et Type I A „ 0,90 
„ 54 7V« et Type II A „ 1,25 
„ 48a f 3 ent inplaats van 

cent ƒ 120,— gcst ƒ 140,— 

Gestempeld 
N o 9A 15 et. Type IV ƒ 3,50 

„ 9B 15 e t Type IV „ 4,— 
„ lOA 20 et Type IV „ 2,50 
„ 12C 1 Gld. Type I „ 30,— 
„ 120 1 Gld Type II „ 12,— 

Suriname Luchtpost 
1930 Nos l*-7» ƒ 5,— 
1931 „ 8»-14»Do X , 
1931 , 8-14 op brief , 
1941 „ 15* 20 et 

„ 16» 40 et 
„ 17* 2V« gld. , 
„ 18'* 5 „ , 
„ 18 gest 5 „ , 
„ 19» 10 
„ 19 gest „ , 
„ 20» 22» 
„ 20-21 gest „ 
„ 22* 

, 105,— 
, 110,— 

1,40 
, 3,25 
, 6,50 
, 245,— 
, 240,— 
, 50,— 
, 50,— 
, 12,— 
, 0 60 
, 9,— 

orders boven ƒ 10,— alle 

POSTZEGELHANDEL 
Tel 112944 - Giro 24392 

. Handel Mij., Herengracht 
Rotterdam, Nieuwstraat 26 en Noord-Blaak 93 

1 
AANBIEDING 

Porto extra -
SERIES COURANTE LANDEN 

- X = postfris — 0 ■= gebruikt 
Vnjhhnend 20 

1 LIECHTENSTEIN 
X 1912 
X 1925 
X 1927 
X 1928 
X 1928 

25h ultramarijn 
72-74 Jean 
75 77 dito 
78-81 Rheinnot . 
82 89 lean 11 

1! X 1929 90 93 Francois 
j X 1930 

X 1932 
X 1933 
X 1933 
X 1933 
X 1934 
X 1934 
o 1934 
X 1935 
X 1935 
o 1915 
X 1935 
o 1935 
X 1939 

1 X 1939 
1 X 1939 

X 1941 

94-107 3rp-2 Fr 
108 110 Weldadigh 
111-113 (ook los) 
114 116 Franfois . 
117 3 Fr blauw 
118-21 50 1 t /m 1,20 
122 Vaduz zegel 
122 dito lieht gest 
123 127 3 r to t 25 r 
128 5 Fr lila 
128 5 Fr hla gebr 
129 2 Fr bruin . 
129 dito gebr 
158 5 Fr 
159 2 Fr 
160 3 Fr 
blok nr 5 Madonna 

1 X 1946 blok nr 7 Vaduz 
II X 1943 

X 1943 
X 1945 
X 1945 

1 X 1946 
X 1946 
X 1947 

186 188 Huweluk 
189-192 Prinsen 
213 214 2 en 3 fr 
218 5 Fr sn is 
222 of 0 10 Fr 
224 226 Dieren I 
228 230 Dieren II 

1 Alle tussenliggende series a 

ƒ 31,75 
„ 4,— 
„ 3,— 
„ 5,— 
., 55,— 
„ 3,75 
„ 37,50 
„ 7,— 
„ 31 75 
„ 8,25 
„ 21,75 
„ 4,— 
„ 140,— 
„ 135,— 
„ 2,25 
„ 60,— 
„ 55,— 
„ 14,25 
„ 14,50 
„ 5,50 
„ 3,— 
„ 3,75 
„ 57 50 
„ 3,75 
„ 0 95 

„ 3,75 
„ 6,75 
„ 6,50 
„ 11,25 
„ 2 75 
„ 2,75 

Ismede lue 
Il vooiradig Zendt mancoliist ' Latere 
Il volgen mancoliist Diverse series ook 

ang voorradig 

OOSTENRIJK: 

X 101-116 1 hl -5 kr . . ƒ 
X 117 10 Kr 
X 119 132 Jubil t 1 Kr „ 
X 133 Jubil 2 Kr . 
X 134 Jubil 5 Kr 
X 135 Jubil 10 Kr 
X 290 96 Componisten ,, 
X 304 312 1923 Steden 
X 326 330 1924 Artisten 
X 331-350 1925-1927 
X 368-373 1926 Niebel 
X 374 377 1928 Harnisch „ 
X 378-389 1929 1931 cpl 
X 393 398 1930 Miklas 
X 389 404 1931 Dichters 
X 405 418 1932 
X 419 1932 Seiptl 
X 420 423 1932 Schilders 
X 426 429 1933 FIS 1 
c 426-429 1933 gebruikt 
X 4J0a Wipa blok nr 1 „ 
X 431 436 1933 Kathol dg „ 
X 437 440 1933 Wmterh 
X 441 458 1934 35 cpl 
X 458a 1934 2 s groenbl „ 
X 460a 65 1934 architecten „ 
X 467 470 1934 Winterh 
X 471 476 1935 Generaals „ 
X 477 480 1936 FIS 11 
X 482 483 1936 3 s en 5 sh „ 
o 484 1936 10 Sch Dollf „ 
X 485 88 1936 Winterh 
X 489-94 1936 Technici 

itpost en dienst zegels en series 

4,75 
25,— 

9,50 
28,75 
30,— 1 
67,50 

3,75 
4,50 
5,— 1 

11,25 1 
1,85 
5,— 

13,75 
8,75 

13,25 
17,25 
4,75 

22,75 
35,— 
33,75 

182,50 
31,75 
5,50 
4,75 1 
9,25 1 

11,75 
5,75 

13,25 
13,75 
7,25 

72,50 
1,85 
5,75 

steeds 
series, na 1945, eveneens leveibaar, ! | 

gebruikt , in voorraad 

WIJ ZOEKEN STEEDS TE KOOP: 
1 b e t e r e l a n d e n , v e r z a m e l i n g e n , s p e c i a a l L i e c h t e n s t e i n , O o t e n r i j k , 
1 gebied , L u x e m b u r g , M a l t a . G i b r a l t a r , V a t i c a a n , e n z . e n z . 
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ENIGE OPMERKELIJKE FOUTDRUKKEN IN DE OPDRUK 
INDONESIA" BIJ DE ZEGELS DER HULPUITGIFTE 1948/49 

Toen wij in ons Maart-nummer het artikel onder bovenstaand 
opschrift opnamen, ontbrak ons de tijd om dit eerst, zoals te doen 
gebruikelijk is, aan onze redacteur van de betreffende rubriek ter 
inzage en eventuele commentariëring te zenden. Het verwonderde 
ons dan ook niet van verschillende zijde mededelingen ter aanvulling 
van het gemelde te ontvangen. Bovendien bleek ons, dat een vrij 
uitvoerige behandeling dezer stof reeds van de hand van genoemde 
redacteur in ons Augustusnummer 1949 was opgenomen. Maar 
tevens bleek het daar gemelde niet geheel compleet te zijn en gezien 
de belangstelling welke blijkbaar voor deze uitgifte met haar vele 
fouten en foutjes schijnt te bestaan, hebben wij besloten te trachten 
uit de vele mededehngen en het vroeger reeds hieromtrent gepubli
ceerde, een overzicht samen te stellen van alles wat ons tot op heden 
bekend is geworden. Het komt ons voor, dat wij hiertoe het best 
gebruik kunnen maken van hetgeen de heer E. P. H. Joon te Leid-
schendam ons dienaangaande toezond (op enkele plaatsen iets aan
gevuld) en dit te doen volgen door enkele aantekeningen aan de 
hand van de ons verder ter beschikking staande gegevens. Ook 
andere inzenders hartelijk dank! 

Vooraf willen wij echter een tweetal foutjes herstellen, welke 
in het artikel in het Maartnummer zijn ingeslopen. Dit betreft op 
blz. 47, 10e regel van onder het woord ,,groen'" dat „blauw" moet 
zijn en op blz. 48, 2e regel van boven het woord „blauw", dat 
„blauwgroen" moet zijn. 

En nu wat de heer Joon ons schreef: 

BIJZONDERHEDEN BIJ DE OPDRUK „INDONESIA" OP DE 
HAHTZ-SERIE NED. INDIË 

door E. P. H. Joon. 
De desbetreffende bijdrage van Jhr Mr L. H. L. de Stuers in het 

Maart-nummer van ons Maandblad geeft mij aanleiding het volgende 
onder de aandacht te brengen. 

In 1949, vrijwel dadelijk na de uitgifte 1948/49, verscheen van 
mijn hand in achtereenvolgende nummers van „Mijn Stokpaardje", 
te beginnen met Juni 1949, een gedetailleerde beschrijving met 
aanduiding van de vindplaatsen op de vellen en veldelen aangaande 
de vele afwijkingen bij de opdruk „INDONESIA". 

Aan het verzoek om meer inlichtingen ter zake wil ik gaarne 
voldoen door deze stof nu weer eens naar voren te brengen 
en wil ik beginnen met er op te wijzen, dat er een principieel verschil 
bestaat tussen de opdrukken van Van Dorp en die van KoUI. De 
Van Dorp-opdrukken zijn namelijk uitgevoerd in boekdruk en die 
van Kolf f in ollset-druk (beide veldelen in 1 of f set-cliché). 

Logischerwijs mag hieruit de conclusie worden getrokken, dat 
alle Kolff-opdrukken dezelfde afwijkingen zouden moeten vertonen 
en deze conclusie is dan ook juist gebleken. 

De door Jhr de Stuers geconstateerde abnormaliteiten beperken 
zich niet alleen tot de 15, 20 en 25-centswaarden, doch komen voor 
bij alle zegelwaarden, waarbij de opdruk „Indonesia" in offsetdruk 
zijn aangebracht, t.w. de 15, 20, 25, 45, 50 en 80 cent. 

Ik meen niet beter te kunnen doen dan de mij ten dienste staande 
gegevens samen te vatten in het onderstaand overzichtje. 

Alwljkingen in de opdruk KoUf. 
Zegelwaarden, 15, 20, 25, 45, 50 en 80 cent. 

Volg-
no. Blad Rij 

5 

7 

7 

7 

7 

5 

No. zegel 
van links 

2 

3 

6 

7 

10 

7 

Omschrijving 

hnks 5 2 A van „Indonesia" z.g. „onthoofd" 
d.w.z. van boven afgeknot, waar
door de letter A slechts iets meer 
dan de halve hoogte der overige 
letters heeft. 

links 7 3 Letters DO van „Indonesia" aan 
de onderzijde afgeplat, z.g. „ont-
voet". 

3 links 7 6 Afgeplatte kop van de letter S. 

4 links 7 7 Letters IN van „Indonesia" z.g. 
„onthoofd", d.w.z. aan de boven
zijde afgeplat, waardoor deze 
letters slechts iets meer dan de 
halve hoogte der overige letters 
hebben. 

links 7 10 Tweede N van „Indonesia" aan de 
onderzijde afgeplat, z.g. „ont-

voet", waardoor de totale hoogte 
zichtbaar duidelijk minder is dan 
die der overige letters. 

rechts 5 7 De eerste I van „Indonesia" ge
heel weggevallen, zodat de opdruk 
„NDONESIA" te zien geeft' 

Bij de waarden 15, 20, 25 en 80 
cent werd later de ontbrekende I 
(vermoedelijk) met de pen bij
geplaatst. 

Het later bijplaatsen van de ontbrekende eerste I heeft vermoede
lijk alleen plaats gehad op die vellen, die bij de eerste verstrekking 
door de P.T.T. over de verschillende postkantoren waren gedistri
bueerd (dit kan nooit een groot aantal zijn geweest). Bij latere ver
strekkingen vanuit het Magazijn voor Post- en Zegelwaarden werden 
de vellen verzonden zonder het foutieve zegel, doch met een gapende 
opening (door vernietiging) op de plaats waar dit foutieve zegeltja 
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heeft gezeten. Aan elk dubbelvel werd ter completering een los nor
maal zegeltje bijgevoegd 

Het moge ongelooflijk en wat gezocht lijken, zelfs m de bijgewerkte 
eerste I van de 15-centswaarde zijn 2 typen te onderkennen, die 
een te sprekend onderling verschil te zien geven om zonder meer 
te laten passeren 

Men kent de bleke, tere I en ook nog de dikke, lorse I. 
De bleke I is vermoedelijk ontstaan, doordat zij dadelijk is af

gevloeid met goede kwaliteit vloeipapier 
De forse bijgeplaatste I is met scherp, meestal flauw hellend 

en aan de onderzijde veelal smaller dan boven, -verder ,,gevlakt" 
alsof ZIJ met slechte kwahteit vloeipapier is bewerkt 

Slechts de 15, 20, 25 en 80 centswaarden zijn zonder de I bekend 
geworden, met geretoucheerde of bijgewerkte I deze 4 waarden 
plus de 20 en 80 centswaarden, terwijl bij de 45 en 50 centswaarden 
de bijgewerkte I practisch met bekend is Deze waarden zijn eerst 
later gedistiibueerd dan de overige waarden en in het bijzonder de 
15 cent, die m het voormalige Ned Indie het meest werd gebruikt 

Doordat de 15 centswaarde het eerste werd gedistribueerd, is de 
I-loze opdruk, ook al vanwege de sterker contrasterende hcht-
oranjekleur, reeds binnen enkele dagen ontdekt op het Hoofd
postkantoor te Bandoeng, waarna onmiddellijk de bekende maat
regelen zijn genomen 

WIJ mogen dus als volgorde van uitgifte veronderstellen, dat eerst 
de 15, 20, 25 en 80 centswaarden, zowel zonder I als met bijgewerkte 
I, in handen van het publiek kwamen en de fout werd geconstateerd. 
Ook de 20 en 80 centswaarden waren reeds op de kantoren aan
wezig, maar werden nog vóór de uitgifte aan het publiek reeds 
bijgewerkt, zodat hiervan alleen bijgewerkte I's bekend zijn ge
worden De 45 en 50 centswaarden bevonden zich nog op het Magazijn 
voor zegelwaarden en hiervan werden aan de kantoren alleen vellen 
uitgereikt waaruit het zegel zonder I reeds verwijderd was 

Thans nog enkele opmerkingen aangaande de Van Dorp-opdrukken 
die immers m boekdruk zijn uitgevoerd 

De opdruk moest met de grootste spoed worden aangebracht en 
de Drukkerij van Dorp kreeg de ,,ondankbare" taak reeds voor 
distributie klaar zijnde vellen, dus gegomd en geperforeerd, te 
overdrukken. 

Dit was technisch alleen op korte termijn mogelijk in boekdruk, 
in meerdere afzonderlijk te maken zetsels en gelijktijdig op verschil
lende persen, waarvoor de dubbelvellen moesten worden gehalveerd 
m linker- en rechterveldelen afzonderlijk 

Ook in deze verschillende zetsels komen onderlinge afwijkingen 
en fouten voor, die men zeker met mag rekenen tot de z g „toe-
valhge opdrukafwijkmgen", dus wel degelijk tot de „defectueuze 
zettingen", om de terminologie van Jhr de Stuers te gebruiken 

In het navolgende staatje zijn de mij uit een ruim beschikbaar 
materiaal bekende en meest opvallende afwijkingen verwerkt tot 
een overzichtelijk geheel. 

Alwljkingen in de opdruk van Dorp. 

Alleen de waarden: 25, 40 en 80 cent. 

Volg-
no 

1 

2 

RIJ 

2 

4 

No zegel 
van hnks 

5 

10 

Omschrijving 

Afstand tussen de beide laatste letters 
I en A bedraagt 0,9 mm instede van 
ongev. 0,5 mm als tussen de overige 
letters 

A van „Indonesia" 0,5 mm hoger opge
schoven ten opzichte van de overige 
letters 

Alleen bij 40 en 80 cent 
10 Horizontaal zwart balkje boven rechter-

I helft van de opdruk ,,Indonesia" 

Alleen bij de 40 cent 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

10 

9 

1 

3 

4 

10 

4 

5 

3 

3 

4 

6 

Zwarte dubbele punt rechts van de op
druk , Indonesia" 

Linkerbeen van de A is weggevallen. 

Zwarte punt hnks van „Indonesia". 

Links van de zware doorhahngsbalk een 
zwart cirkeltje met doorsnede'± 1,5 mm. 

Zwarte, ca 2 mm lang verticaal streepje 
rechts van „Indonesia" 

Zwart, ca 2 mm lang verticaal streepje 
hnks van „Indonesia" 

11 

12 

13 

14 

Zwart, ca 2 mm lang verticaal streepje 
rechts van „Indonesia" 

Zwarte dubbel punt rechts van „Indo
nesia". 

De afstand tussen de N en de E is dubbel 
zo groot vergeleken bij die tussen 
de andere letters, zodat de opdruk 
„INDON ESIA" te zien geeft 

Zwarte dubbele punt links van 
„Indonesia" 

De bovenafsluiting van de D is weggeval
len, zodat de van boven open zijnde D de 
indruk wekt een U te zijn, en de opdruk 
te lezen geeft „ INUONESIA". 

Verder zijn m mijn bezit exemplaren van de 40 en 80 centswaarden, 
waarbij van de D het verticale hnkerbaan is weggevallen, zodat 
mplaats van de D een C in spiegelbeeld wordt gezien Het is mij 
echter met mogen gelukken uit te vinden op welke plaats m het 
veldeel deze afwijking kan worden gevonden 

Naderhand werd mij een exemplaar van de 15 centswaarde getoond, 
waarbij deze zelfde afwijking kon worden geconstateerd, maar ook 
hiervan kon de juiste plaats m het veldeel met worden vastgesteld. 

(jczien het feit, dat ten behoeve van de uitvoering van de opdruk 
in boekdruk verschillende zetsels moesten worden gemaakt en de 
opdruk met deze verscheidene zetsels tegelijkertijd op verschillende 
persen is uitgevterd, wil het mij voorkomen, dat hier geen sprake 
IS van „toevalhge" afwijkingen en fouten, maar dat men wel degelijk 
te maken heeft met foutieve zetsels, waarvan de uitwerking 
zich heeft doen gelden op verscheidene stapels veldelen, die toevalbg 
met een dergelijk „defectueus" zetsel zijn bedrukt 

Door de verscheidenheid in zetsels is het m i ook verklaarbaar, 
waarom niet op alle veldelen van een bepaalde waarde de geconsta
teerde afwijkingen of fouten worden aangetroffen Het hgt er dus 
maar aan, met welk zetsel en op welke pers het veldeel is overdrukt. 

Dat zetsels met dubbele punt, punt of verticaal streepje, cirkeltje, 
e d met tot de onmogelijkheden behoren vindt zijn verklaring m 
het feit, dat de opdruk met zeer veel spoed moest worden aangebracht 
De heer Duwaers, toenmalige chef der Drukkerij Van Dorp, deelde mij 
mede, dat er vlak na de oorlog een groot tekort aan ervaren zetters 
was, merendeels Indonesiers, en dat hij door de grote spoed wel 
gedwongen was zoveel mogelijk manschappen aan het zetwerk te 
plaatsen Daarbij is het niet uitgesloten, dat minder ervaren zetters 
in plaats van een blanco spatie-teken (z g interlinie-teken) tussen 
twee lettertekens een punt- of dubbelepunt-teken hebben gezet en 
dat deze zetfout door haar subtiliteit bij de haastige controle niet is 
opgevallen Maar het is ontegenzeggelij'k een zetfout, die als resultaat 
een foutdruk te zien geeft 

Het valt hierbij wel op, dat de 15 en 20 centswaarden geen van 
belden die verscheidenheid van afwijkingen en foutdrukken vertoont 
in vergelijking tot de 25, 40 en 80 centswaarden Dit zou er op kunnen 
wijzen, dat de veldelen van de 15 en 20 cent zijn overdrukt met een 
zetsel, dat vnj is geweest van zetfouten 

Wel IS mij bekend een veldeel van de 15 centwaarde, dat overdrukt 
IS met een zetsel waarvan de zet-tekens blijkbaar met zijn vastgezet. 
BIJ vele exemplaren is de dikke doorhahngsbalk ernstig verminkt, 
terwijl ook bekend is een veldeel, waarvan van de opdruk „Indonesia" 
vele letters zijn weggevallen en soms inplaats van het gehele woord 
slechts enkele zwarte plekken zijn afgedrukt Ik heb enkele specimina 
hiervan in mrjn bezit 

Ook is bekend een veldeel van de 40 centwaarde, waarbij de verti
cale doorhahngsbalk dusdanig naar boven is opgeschoven, dat de aan
duiding „Ned Indie" met is bedekt. De zwarte balk is zo hoog in het 
vel komen te hggen, dat alle zegels zwarte boventanden vertonen. Dit 
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veldeel is bij het postkantoor te boekaboemi terechtgekomen en daar 
bij de detailverkoop versnipperd 

Tenslotte lijkt het me wel aardig er nog op te wijzen, dat ook bij 
de hogere waarden foutdrukken zijn ontdekt 

Cat 

371 

360 

360 
361 

waarde 

1 Gld 

10 Gld 

10 Gld 
25 Gld 

"J 

1 
2 

8 

10 

No. zegel 
van hnks 

9 
4 

7 

1 

Omschrijving 

Linkerhelft van de middelste 
streep van de 3 voudige door
haling van Ned Indie is 
weggevallen 

Rechterzijde van de 0 en lin
kerbeen van de daarop volgen
de N zijn afgebroken terwijl 
de duidelijke zwarte punt 
tussen deze 2 letters staat 
gedrukt 

De eerste 2 letters I en N zijn 
aan de bovenzijde met elkaar 
verbonden 

Van alle hier vermelde afwijkingen en foutdrukken heb ik meer 
dan één exemplaar in mijn bezit dat ik, indien hiervoor serieuze 
belangstelling mocht bestaan, gaarne bij een of andere gelegenheid 
zou kunnen tonen 

Het heeft mij genoegen gedaan op dit speciaal gebied meeleggers" 

Twee vondsten van de laatste jaren hebben het gelooi aan het lijstje 
van de nummerstempels (of puntstempels) van Curafao, zoals dat 
tot dusver gold, ernstig aan het wankelen gebracht 

Dat nummer 203, dat op gezag van oude jaargangen van het Ne-
derl Tijdschr v Postzegelkunde aan St Martin was toebedeeld daar 
waarschijnlijk nooit gebruikt is maar op het postkantoor te Willem
stad (Curagao), is aan de hand van talloze gehele stukken voldoende 
duidelijk geworden 

Een kaart, verzonden uit St Martin naar Nederland en met dag
tekeningstempel St Martin (Ned Ged) 10 3 1883, vertoont het 
nummerstempel 202! Op gezag van oude bronnen hebben we altijd 
gemeend, dat 202 op Bonaire was gebruikt maar er zijn nooit gehele 
stukken voor de dag gekomen om dit te bevestigen No 202 hoort 
dus bij St Martin Volgens aantekeningen van het toenmahge Dep 
van Kolomen is nummerstempel 202 m 1881 naar de West verzonden 
om op St Martin te worden gebruikt, maar daar is blijkbaar geen 
geloof aan gehecht 

Van nummer 208 zijn voldoende brieven en kaarten bekend om te 
bewijzen dat dit stempel op St Eustatius is gebruikt zoals ook altijd 
aangenomen 

Nummer 209 werd tot nu toe aan Aruba toegeschreven maar blijk
baar zonder grond Een Amerikaans verzamelaar bezit een brief uit 
Saba met dagtekeningstempel Saba 1892 en puntstempel 209, het 
bewijs dus dat 209 op Saba is gebruikt Bovendien vermelden de aan
tekeningen van het Dep van Kolomen, dat no 209 voor Saba be
stemd was 

Het lijstje van de puntstempels wordt dus 
201 — Curafao 
202 — St Martin 
203 — Curajao 
208 — St Eustatius 
209 — Saba 

Waarom zijn Aruba en Bonaire met m de lijst vertegenwoordigd' 
Het antwoord is dat op deze beide eilanden m die tijd nog geen post
kantoor bestond I Wel hadden ze een hulppostkantoor, dat onder 
Willemstad (Curagao) ressorteerde 

Het IS ook al merkwaardig, dat de tegelijk met de nummerstempels 
gebruikte dagtekeningstempels (de zg kleinroadstempels met ge
broken binnenring) alleen bestaan van Curajao Sint-Eustatius en 
St Martin (Ned Ged ) Dus niet van Aruba en Bonaire Het is niet 
aan te nemen dat een kantoor wèl een nummerstempel zou hebben 
en geen bijbehorend dagtekeningstempel, met de plaatsnaam 

Om meer hierover te vernemen heb ik de oude Publicatie-bladen 
van Cura9ao doorgelezen en vond het volgende. 

te hebben gevonden en er toe te hebben bijgedragen een m philatelisch 
opzicht dankbaar exploratie- en jachtterrein weer te ontsluiten 

En thans hierop enkel aantekeningen 
De m ons Maartnummer afgebeelde figuren 2 en 1 (afgeplatte 

, S" en , afgeknotte IN ) blijken volgens de eerste hierboven opge
nomen tabel naast elkaar m het vel voor te komen, nl als de zegels 
6 en 7 van de 7e rij (dus de zegels no 66 en 67) van het linkerval, 
hetgeen volledig klopt met een mededeling van een mzendster, die 
ons meldde deze twee afwijkingen als een paartje te bezitten 

Wat de in dezelfde lijst onder volgno 6 geplaatste afwijking (de 
weggevallen I van Indonesië) betreft, troffen wij m het artikel 
in het Maandblad 1949 bovenbedoeld dezelfde plaatsaanduiding 
(rechtervel nj 5 zegel 7) voor dit zegel aan In een reeds vroeger 
gedane mededeling in het Maartnummer van dat zelfde jaar, troffen 
WIJ op blz 42 echter als plaatsaanduiding aan het rechtervel rij 5 
zegel 4 (dus 44ste zegel) inplaats van bovenbedoeld 47ste zegel, 
terwijl bovenaangeduide mzendster ons als zodanig meldde het 
rechtervel nj 6 zegel 4 (dus het 54ste zegel) Of hier vergissingen m 
het spel zijn kunnen wij voorhands nog met beoordelen 

Ten opzichte van de in bedoelde tabel behandelde zgn Kolff-
opdrukken maakt deze mzendster ook nog melding van een enigs
zins hoger geplaatste letter I voorkomende op het zegel van 20 
cent rechtervel rij 5 zegel 2 (dus 42ste zegel) 

Wat de tweede lijst dus die der zgn v Dorp opdrukken betreft, 
wordt door de mzendster bovenbedoeld de te wijde afstand tussen 
de letters I en A gemeld als voorkomende op de 80 cent, 2e rij zegel 7 
(dus zegel 17) terwijl de te hoog geplaatste letter , A" gemeld wordt 
als voorkomende op een zegel van 20 cent van het rechtervel rij 4 
zegel 1 (dus 31ste zegel) 

Pubhcatie-blad van Curacao 1890 No 6 
Verordening bevattende nadere regeling van de Postdienst in de 

Kolonie Cura9ao 
Art 3 Postkantoren zijn gevestigd te Willemstad (Curagao), 

Phihpsburg (St Martin Ned Ged ) en op St Eustatius, hulpkantoren 
op Bonaire en Aruba onder Willemstad, en op Saba onder St Eusta 
tius 

En verder 
„Pubhcatie-Blad Ao 1903 No 49 

Art 1 Art i van de Verordening van 31 December 1889/10 
April 1890 ( P B 1890 No 6) wordt gewijzigd en aldus gelezen 

I'ostkantoren zijn gevestigd te Willemstad (Curacao) te Phihpsburg 
(St Martin N G ) op St Eustatius en op Saba, hulppostkantoren op 
Bonaire en op Aruba onder Curasao 

Aruba wordt pas postkantoor bij Verordening van 8 Mei 1925 
(P B 1925 No 35) en Bonaire pas m 1936 bij Verordening van 
25 April 1936 Art 3 wordt gelezen als volgt Postkantoren zijn ge
vestigd te Willemstad op Curasao te Oranjestad op Aruba te Kra-
lendijk op Bonaire, te Philhpsburg op St Martin N G te Oranjestad 
op St Eustatius en te Bottom op Saba 

In de buitendistricten van de verschillende eilanden kunnen hulp
postkantoren bij besluit van de Gouverneur worden opgericht " 

Maar terug tot de oude tijd Het valt op dat Saba dat eerst in 
1903 tot postkantoor wordt gepromoveerd m 1892 al een puntstempel 
gebruikte m dat jaar kreeg het ook het eerste dagtekeningstempel, 
het zg \ lerkantstempel In de loop van 1892 zijn blijkbaar de punt
stempels afgeschaft Aruba en Bonaire kregen in 1894 hun vierkant-
stempel en zijn dus voor het puntstempel te laat geweest 

Nu nog de vraag hoe stempelden Aruba en Bonaire de post voor 
1894 het jaar waarin zij voor het eerst een eigen stempel kregen' 
Er zijn m i twee mogelijkheden de eerste en onwaarschijnlijke, is dat 
de post op deze beide hulpkantoren werd verzameld en ongestempeld 
naar het hoofdkantoor m Cura9ao vervoerd waar de stukken van het 
stempel Curasao werden voorzien De tweede is dat beide kantoren 
de beschikking hadden over een dagtekeningstempel „Cura9ao", 
waarmee zij zelf de post stempelden Alleen aan de hand van een groot 
aantal stukken, verzonden door inwoners van Aruba resp Bonaire, en 
waarvan het stempel „Curafao" te onderscheiden is door de tekening 
van de letters en/of door beschadigingen van het stempel is uit te 
maken of deze veronderstelhng op waarheid berust 

De Directeur van het postkantoor Willemstad kon mij hierover geen 
enkel gegeven verstrekken 

Mocht iemand van de lezers brieven of kaarten hebben uit Aruba 
of Bonaire van vóór 1894, dan graag inzage! 

A. M. Benders Maurik. 

De postkantoren van de Ned. Antillen. 
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NEDERLAND 

Redac teur : J . Ei jgenraam, Nieuwe H a v e n 123a, Schiedam. 

ZOMERZEGGLS 1954. 
Omt ren t deze op 1 dezer verschenen gelegenheidspostze-

gels k u n n e n wij n a a r aanleiding v a n de door ons gecont ro
leerde veldelen d e volgende gegevens medede len : 

Alle w a a r d e n p l a a t n u m m e r 1 in de bovenrand . 
Perforatie: 
2 et 
5 et 
7 et 

10 et 
25 et 

links; 
d.i. 
d.L 
d.i. 
d.i. 
d.i. 

boven; 
d.i. 
d.i. 
d.i. 
d.i. 
d.i. 

rechts; 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

onder 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

; knip; 
1 onder 
2 boven 
3 boven 
4 onder 
7 boven 

d.i. be tekent perforat ie loopt door in de r a n d 
n.d. „ „ loopt niet door in d e r an d 
k n i p boven be tekent knip teken in bovenrand 

„ onder „ „ „ o n d e r r a n d 

KINDERZEGELS 1953. 
De aan ta l len verkochte exempla ren van deze zegels zijn: 

2 + 3 et: 
5 + 3 et: 
7 + 5 et: 

10 + 5 et: 
25 + 8 et: 

De netto 
ƒ 646.007,96. 

6.863.493 (in 
662.256 ( 
909.833 ( 

6.918.751 ( 
597.013 ( 

1952: 4.833.966) 
780.428) 

„- 6 + 4ct: 
1.289.478) 
6.007.115) 

„ 20 + 7 et: 
746.498. 

opbrengst van de bijslag bedroeg dit j a a r 

AFWIJKINGEN. 
A.N.V.V. UITGIFTE 1932. 

De Heer P. v. d. Valk te Leiden toonde ons een 6 cent dezer uit
gifte met sterk naar rechts verschoven druk. De laatste D van Neder
land is slechts voor de helft op dit zegel zichtbaar. Deze zegels zijn in 
tweevoudige druk uitgevoerd. Bij de tweede drukbewerking zijn som
mige vellen niet nauwkeurig op de pers gelegd, waardoor verschuiving 
plaats vond. 

KINDERZEGELS 1953. 
De Heren Kloppenberg en Diepen te Breda toonden ons een 7 et + 5 

waarop de duif op de linkerhelft van het zegel iets links naast de 
wit gelaten ruimte is gedrukt, zodat rechts een witte lijn langs de 
figuur loopt. 

Een 2 et + 3 van dezelfde serie vertoont in de rechterhelft naast 
de hals van het kinderkopje juist onder het haar een gekleurde stip 
inplaats van kruisende lijntjes 

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

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

NED. ANTILLEN. 
Ter he rdenk ing van de 3e j aa rve rgader ing van de „Car ib 

bean Tour id t Association" verscheen een bijzondere post 
zegel van 15 cent zonder toeslag. Nadere gegevens omt ren t 
di t zegel on tb reken nog, maa r wij hopen in ons volgend 
n u m m e r te publ iceren. 

Het zegel is aan de zgn. phi la te l is tenloket ten in N e d e r 
l and verkr i jgbaar tegen de prijs van 30 cent t /m 31 Ju l i 1954. 

Laa t ÜW IHAANDBLADEN INBINDEN door 
C. J. B L A N K E N Z E E .̂h ^e^P^r & Co., Boek-

blnder^) en Persvergulder^i 
Elandsgracht 11 - Amsterdam - Telefoon 33276 

Speciaal adres voor al uw philatelistiscb en ander bindwerk! 

REPUBLIEK INDONESIA, 
meraplzegels. 

Op 15 April jl. verschenen de 
reeds aangekondigde Meraplzegels. 
De waarden en toeslagen en kleu
ren zijn als volgt: 

15 + 10 turkoois 
35 + 15 violet 
50 + 25 rood 
75 + 25 blauw 

100 + 25 karmijn 
'200 + 50 donkerbruin 
:W0 -1- 100 olijf groen 
500 + 250 lichtbruin, 
m totaal dus 1275 + 500 sen = 
17 rupia 75 sen. 

Zegelmaat 24 X 30 mm, tanding 
121/2 X 12. 

De Alg. Ver. van Philatehsten in Indonesië heeft een speciale 
F.D. cover uitgegeven, terwijl de PTT deze F.D. covers van speciaal 
stempel voorzag. 

• STEMPELS • 

Redacteur: A. van der 

Gelegenheldssterapels. 

SGRAVENHAGE" 
COMFERENTIE 
BESCHERMING 
KUNSTSCHATTEN 
OORLOGSTIJD 

- ?1 — 
APRIL 

'Al 
12 

MEI 
1 9 ; 4 

VREDESWEIS 

^^^)^fy 

WiUigen, Laan van Poot 194, 's-Gravenhage. 
NEDERLAND. 

Voor de van 21 April tot en met 12 Mei jl. 
gehouden Conferentie betreffende de be
scherming van kunstschatten in oorlogstijd 
gebruikte het in het Vredespaleis gevestigde 
bijpostkantoor gedurende die tijd het hierbij 
afgebeelde stempel (in blauwzwarte inkt), 
terwijl als datering naast de postzegels het 
typenraderstempel 's-Gravenhage-Vredes
paleis werd afgedrukt. 

De Zomerzegels, voorzover geplakt op de 
speciale (verpUchte) handelaarscouverten en 
gepost ergens in Nederland op 1 Mei jl. kregen 
het eveneens hierbij afgebeelde eerste-dag-
stempel. 

Het Nederlandsch Bijbelgenootschap deelde 
reeds aan de Ned. Bernd mede, dat op 16 Juni 
a.s. in de Houtrusthallen te 's-Gravenhage het 
150-jarig jubileum van het werk der Bijbel

genootschappen zal worden gevierd. Ten gerieve van de vele duizen
den personen uit alle delen van het land, die verwacht worden, zal 
door de P.T.T. op die dag een speciaal postkantoor met bijzondere 
afstempeling beschikbaar gesteld worden. 

Typenraderstempels. 
29.3.1954 Naamswijziging postagentschap Arnhem-Zuid in Arn-

hem-Malburgen. (Een aangetekend stuk dd. 13 April 
droeg inderdaad het nieuwe stempel, maar de oude aan-
tekenstrookjes Arnhem-Zuid werden eerst opgebruikt). 

1.4.1954 Gevestigd: Bijpostkantoor 's-Gravenhage-Valeriusstraat. 
Opgeheven: Postagentschap 's-Gravenhage-Flatgebouw 
Duinwijck. 
Omgezet: Postagentschap Bergen aan Zee in een post
station . 

1.6.1954 Naamswijziging: Postagentschap Enschede-Haaksber-
gerstraat in Enschede-Pathmossingel. 

' V A N 

Bekijkt Uw postzegels onder het genot 
van een fijne pijp tabak 

td^^em'» 
[ l UCHt I 

GEumc I 
I 1 - per paicje 

Zeldzaam licht en smakelijk - Prijs f 1.— per pakje. 
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LUCHTPOST 
Redacteur: J. C. E. M. Dellenbag, Statenweg 172c, RotterdamC2. 

NEDERLAND. 
Op 9 Mei a.s. zal de K.L.M, haar 2500ste vlucht Amsterdam—New 

York v.v. op de geregelde lijndienst uitvoeren. 

FRANKRIJK. 
Op 26 October 1953 had de eerste luchtpostverbinding Parijs— 

Brazzaville—Johannesburg plaats met een Cometvliegtuig; de stuk
ken dragen een speciale 4regelige afstempeling in violette kleur 
(kaststempel): „Ire liaison postale aérienne/Paris—Johannesburg/par 
avion ä réaction/26 Octobre 1953". 
VS Paris Aviation 26/10 '5318.15 en AS Johannesburg 27/10 '5316.00 

De uit Brazzaville verzonden stukken dragen een speciale 5regelige 
afstempeling in blauwe kleur (kaststempel): „Première liaison postale 
aénenne/ParisJohannesburg/par Avion ä reaction/ (Escale de, Braz
zaville)/ 26/27 Octobre 1953". 

VS. Brazzaville Philatelie 26/10 '53 en AS Johannesburg als boven. 

JAPAN 
Op 2 Februari jl. vond de Iste vlucht Tokio—Honolulu plaats door 

„Japan Air Lines"; hierbij geven wij een verkleinde afbeelding van de 
speciale enveloppe met de speciale afstempelingen. AS Honolulu 2/2 
'547 pm. 

De terugvlucht had plaats op 3 Februari jl.; VS Honolulu 3/2 '547 
pmen AS Tokyo AMF 5/2'54, 1214. Op de achterzijde dragen deze 
stukken de speciale afstempeling van de heenvlucht ,,First Flight 
Tokyo—Honolulu, etc zoals op do hierbij afgebeelde brief 

Air m 
Par avion âf̂  ^'m ^ 

Bi | \1 ' \N MR UM-

vr . 

VERONGELUKTE LUCHTPOST. 
Op 13 Maart jl. is een Britse Constellation te Singapore neergestort 

en in brand gevlogen op een van de startbanen van het vliegveld 
Kailang. Het vliegtuig was op weg van Australië naar Engeland. 

Van de Heer P. C. de Vries, Vlissingen, ontvingen wij een gedeelte
lijk verbrande brief ter inzage, welke hem in een Engelse dienstenve
loppe was toegezonden. De brief draagt vertrekstempel Melbourne 
10/3 '544 pm en een speciale afstempeling in rode kleur (kaststempel): 
„Salvaged Mail/ Aircraft crash/ Singapore 13.3.1954". Ook de Engelse 
dienstenveloppe draagt deze speciale afstempeling. 

Van de Heer H. J. C. van Beek, Hilversum, ontvingen wij een be
schadigde „Air Letter" ter inzage, behorende tot de geredde post na 
de vliegramp van een vliegtuig van de „Philippine Air Lines" te Rome 
op 14 Januari jl. De voor Engeland bestemde post kreeg een speciale 
afstempeling „Damaged in P.A.L. aircraft crash". Deze brief echter 
heeft een 2regelige speciale afstempeling in zwarte kleur in het Itali
aans als volgt: „Corrispondenza recuperata in seguito/ incidente aereo 
del 14 Gen. 1954" 

Het stuk werd door de Heer van Beek op 4 Febr. jl. ontvangen; 
de vertrekstempel was Hong Kong 12 Jan. 1954, 3 pm. 

LUCHTPOSTBLADEN. 
Canada. 
Nieuw model, 
^ijs met blauw, 
10 c. Hierbij een 
i'erkleinde 
ifbeelding (%). 

Stukken van San Francisco naar Tokio dragen VS 3/2 '5410 am 
en AS Tokyo als boven. 

Op 5 Februari jl. had de 1ste vlucht Tokio—Naha plaats door 
„Japan Air Lines"; ook hiervoor werden speciale enveloppen uitge
geven en de stukken dragen gelijksoortige speciale afstempelingen als 
voor de bovengenoemde vlucht op 2 Februari. 

ZWITSERLAND. 
Op 27 Mei a.s. zal een eers te vlucht zowel voor passagiers , 

vraclit als post plaa ts hebben van de Swissair n a a r Zuid
Amer ika . Voor deze vlucht ZürichGenèveRio de J a n e i r o 
Sao Paulo word t door de Zwitserse P.T.T. een speciale enve 
loppe uitgegeven, welke tot 25 Mei a.s. verkr i jgbaar is bij 
de afd. Pos twaardenverkoop van het Hoofdbestuur P.T.T. 
te Bern. Zij zal zijn voorzien van 2 postzegels a 40 c. (uitgifte 
1948 afb. Wallis) en word t verkocht ä 1 Zw. fr. De zegels 
zullen met een speciaal stempel worden verniet igd. De van 
adres voorziene br ieven dienen onder afzonderlijke e n v e 
loppe te worden toegezonden aan het Briefverzendbureau 
Zürich I of Geneve I onder vermelding op de voorzijde 
„Linieneröffnung Schweiz Südamer ika" alsmede adres v a n 
afzender. De br ieven worden in Sao Paulo van een a a n 
komsts tempel vaorzien en eventueel door de Swissair n a a r 
Zwitser land t e ruggebrach t en aan de geadresseerden door
gezonden. 

Groot Brittannië. In het type van de „Coronalu^n Air Letter" ver
scheen hier een Ipblad van 6d rood, doch nu met weglating van alle 
herdenkingsmschriften. 

Papua en Nieuw Guinea. Sinds er voor deze gebieden een gezamen
lijke serie postzegels verscheen, kwam daar oojc een nieuw Ipblad uit, 
nl. van lOd blauw met afbeelding landkaart. 

Perzische GoU. Voor deze gebieden verscheen het hierboven ver
melde Ipblad van Groot Brittannië voorzien van de gebruikelijke op
drukken: 

Bahrein: „Bahrain 6 Annas". 
Kuweit: „Kuwait 6 Annas". 
Muscat, Dubai en Oman: Opdruk „6 Annas". 

U.S.A. Model met ingedrukt luchtpostzegel 10 C. rood, doch thans 
met „Air Letter/Aérogramme". 

Zuid Rhodesia. Na het herdenkingslpblad verscheen thans een 
Ipblad met ingedrukte 6d olijf (gewone postzegel). Baobab Tree en 
portret van Koningin Elisabeth II. 

POSTSTUKKEN 
BUITENLAND 

Redacteur: Dr E. A. M. Speijer, Pijnboomstraat 4a, den Haag. 
BELGIË. 

Van verschillende kanten ontvingen wij opgave van publibels. Ik 
kan nu weer melden, als gewoonlijk op kaarten van fr 1,20: 

1221 Eskimo (VI.) 
1226 Boule d'or (Fr.) 
1227 ld (VI.) 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii[i[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii[iiiiiiiiiii[ii[iiiiiiiiii^ 

HET PARGDL lééédwkituitr 
■uiMuaiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiMiiMiiiiiNiiiiiiifiNiiMMiMinimiuHiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiMiimuiuiiiuuiiiuin^^^ 
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DUITSLAND. 
Bondsrepubliek. In het gebruikelijke type verscheen een volgende 

serie geïllustreerde kaarten Het zijn 6 verschillende nummers, alle 
voorzien van het cijfer 15323 en als tijdstip van verschijnen 1 54 

Bad Wildingen 
Idstein (Taunus) 
Wangerooge 
Ludwigshafen . 

ld 

Boppard 

oplaag 20 OOd stuks 
„ 40 000 „ 
„ 20 000 „ 
„ 20 000 „ 

(zelfde plaatje doch 
andere tekst) 
oplaag 20 000 stuks 

40 000 „ 

Democratische Republiek. In de zelfde tekening als de 10 pf afge
beeld op blz 30 van deze jaargang ontvingen wij 3 kaarten ä 12 pf 
blauw op gekleurd karton met afbeeldingen en tekst bedoeld als pro
paganda voor de beroepskeuze Evenals de 10 pf dragen zij het ken
teken III 18/19 

PORTUGEESINDIË. 
Dit gebied geeft geïllustreerde kaarten uit Er zijn 2 verschillende 

waarden, een 7 reis, lila (met als zegelindruk Beato Joas de Brito, 
Yvert no 401) en een 9 reis, sepia en geel (triomfboog van de onder
koningen, Yvert no 402) Als ik mij niet vergis verschenen de eerste 

PosAsrip 

kaarten in 1947 Sindsdien heelt een zeer grote variatie het licht gezien, 
zodat de serie nu al uit 192 kaarten bestaat ' Er zijn nl voor iedere 
waarde 8 verschillende plaatjes Van elke illustratie'bestaan 4 kleuren: 
blauw zwart, brum en groen Er zijn 3 kleuren karton grijs, geel en 
wit Elk plaatje komt in iedere kleur op alle kleuren karton voor! 
Arme verzamelaars die naar volledigheid streven' 

NIEUWE UBTGIFTEN 
Diverse postzegels werden ons ter leproductie af

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

\ 
E U R O P A 

België. 

Op 15 Mei verschijnen de reeds in ons vorige 
nummer aangekondigde postzegels ten bate van het 
Begijnhof te Brugge, waarvan herstelling dringend 
nodig IS De zegels zijn in de waaiden 
80 c + 20 c 7 fr + 3,50 fr. 
2 fr + 1 fr 8 fr + 4 fr 
4 fr + 2 fr 9 fr + 4,50 fr 
to taa l dus 46 fr De zegels geven afbeeldingen van 
het begijnhof en zullen in ons volgend nummer 
worden afgebeeld Het Onze Lieve Vrouw van de 
Wijngaardbeeld dat op het zegel van 9 fr is af
gebeeld, bevindt zich binen de omheining van het 
klooster Het ontwerp voor dit laatste zegel is van 
William Giffin, de overige zegels werden samenge
steld door de firma Malvaux te Brussel die ook de 
cylinders voor de rasterdiepdruk verzorgde De 
druk geschiedde in \el len \ a n 50 zegels, doch voor 
het 9 fr zegel in vellen van 32 zegels Frankeer
geldigheid to t 30 Sept 1954 

B u l g a r i j e . 

De serie Medicinale bloemen werd wederom 
aangevuld en bestaat nu uit de volgende waarden 

2 st grijsblauw atropa belladonna 
4 st oranjerood datura stramonium 
8 st groenblauw s i lv ia otficinalis 

ï2 st vermiljoen rosacanma 
12 st groen rosa can ma 
16 st violetblauw gentiana lucea 
ï 6 st wijnrood op geelachtig, gentiana lucea 
28 st dofgioen mentha piperana 

2 L donkerlila digitalis lanata 
Hoewel de 20 40 44 en 80 st tn i L nog aan deze 

serie ontbreken verschenen de 12 waarden reeds in een 
miniatuurvel let je (12 waarden) m formaat 160 x 175 
m m ongetand 

De 30 jarige sterldag van de Rus Lenin werd in Janua
ri jl ook hier op de postzegel herdacht en wel door de 
uitgifte van een serie van 4 zegels 
16 st b r u m , Lenm een volkstoespraak houdende (over

eenkomstige afbeelding als op het Hongaarse 
zegel van 60 ft voor de zelfde herdenking gemeld 
in ons Februarino blz 37) 

44 st dönkerkarmijn Lenm als redenaar 
80 st blauw, mausoleum te Moscou 

I L oltjf portret van Lenm 

Voor de luchtpost worden 2 meuwe postzegels ver
wacht nl 
4 st blauw, vliegtuig en standbeeld 
8 s t . zwartgroen, vliegtuig boven bergen en een brug. 

F i n l a n d . 
Op 24 April jl verschenen de eerste twee waarden 

van een nieuwe serie postzegels voor gewoon gebruik 
ter vervanging van het reeds zo lang gebruikte leeuwen
type Het zijn de zegels van 15 en 25 Mk welke nu het 
licht zagen De gehele serie zal bestaan uit de volgende 
zegels 

1 Mk roodbrum 
2 Mk geelgroen 
3 Mk orame 
5 \Ik vifjktblaiiw 

'»f'tjifffüNiyfy 

10 Mk blauwgroen 
15 Mk rood 

^ o Mk roodviolet 
25 Mk blauw 

Het ontwerp voor deze zegels is 
nog van de hand van de kunstenare'; 
Signe Hammarsten Jau'ison diL 
wegens haar leeftijd thans in ruste 1« 
gegaan De gravering geschiedde 
door B Ekholm 

Frankrijk. 

Op 6 Mei )1 verschenen het eerst te Parijs en 
daarna op 10 Mei aan de overige postkantoren in 
het land 5 postzegels in de serie Kunst ambachten 
waarvan de eerste zegel in April 1953 verscheen nl 
de 30 fr Haute couture Thans zijn het 
25 fr roodbruin , rose en zwar t , tapijten, op de 

achtergrond de binnenplaats van de Gobelins 
met standbeeld van de schilder Lebrun, die 
een der eerste directeuren van deze werk
plaatsen was, 

30 fr groen en grijsviolet, boekuitgaven en bind
werk , op de achtergrond het Inst i tut , 

40 fr geelbruin en donkerbruin en violet, porce
lein en kristal , op de achtergrond het pavil
joen Turgo t , 

50 fr blauw lichtgeelbruin en gioen, juweliers
goudsmeedkunst, op de achtergrond de 
Madelaine ke ik , 

75 fr bloemen en parfums, rood en wijnrood, op 
de achtergrond het gebouw der Opera 
Alle gebouwen zijn te Parijs 

De ontwerpen voor deze zegels zijn alle van 
Gandon, terwijl de gravering resp geschiedde door 
Mazelin, Gandon, Gandon, Piel en Mazelin De ze
gels zijn in het bekende staande formaat 22 X 36 
mm, tanding 13 

O p 22 Mei a s. verschijnt het eerst te Parijs en 
op 24 Mei aan de overige postkantoren in het land 
een postzegel van 15 fr rood en blauw, ter her
denking van het 50jarig bestaan der Franse jaar
beurs te Parijs Het zegel is ontworpen en gegra
veerd door Decans en geeft een afbeelding van de 
toegang to t deze beurs Ook dit zegel is in boven
gemelde afmeting en tanding 

Voor 6 Juni staar een drietal postzegels op het 
programma als uitgifte ter gelegenheid van de 10e 
verjaardag van de landing der geallieerden in N o r 
mandie. 

Gri^enland. 
Ter herdenking van het 5jarig bestaan van het 

Atlantisch pact verschenen hier 3 postzegels nl ■ 
1200 D fakkeldrager opl 10 millioen 
2400 D oude m u n t opl 2 miUioen 
4000 D Pallas Athene opl 2V2 millioen 

De zegels zijn in plaatdruk vervaardigd met zegel
afmeting 27,5 X 42 mm 

LiechteDStein 

/ J 

Üp Ló Mei a s verschijnen ^ler 4 postzegels alle 
gewijd aan de voetbalsport Een speciale aanleiding 
voor deze uitgave schijnt er niet te bestaan tenzij di t 
bedoeld is als mkomsten voor de schatkist des lands 
gebaseerd op de veronderstelling dat het zo populaire 
voetbal de vraag naar deze zegels zal stimuleren De 
zegels zijn ontworpen door prof J Seger te Wenen en 
m rasterdiepdruk vervaardigd bij Courvoisiei SA 
m Zwitserland m vellen van 25 zegels met bee l imaa t 
21 X 26 mm alle met plaatnummers i en 2 Het zij* 

10 r roodbruin 
25 r brum 

20 r olijfgroen 
40 r . grijsviolet 

file:///ellen
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L u x e m b u r g . 
Hierbij ge

ven wij thans 
de afbeelding 
van de in ons 
vorige num
mer op blz . 74 
aangekondigde 
bijzondere ze
gels. 

Monaco . 
Het feit, dat het vorige jaar loo jaar geleden was dat 

de historicus en schrijver Frederic Ozanam (geb. in 1813 
te Milaan) overleed, was aanleiding om deze schepper 
van de „Conférences de SaintVincent de P a u l " thans 
op een 3tal postzegels te herdenken, n l . : 

I fr. vermiljoen, portret van de schrijver 
5 fr. blauw, figuur uit zijn werk 

15 fr. zwart portret van de schrijver 

«HÖHACOj 

Ook Saint Jean Baptiste de la Salie, geboren m 1651 
en overleden in 1719, de stichter van de ,,Vereniging 
van de Broeders der Christelijke Scho len" , werd op 
3 postzegels herdacht, n l . : 

I fr, karmijnbruin, portret 
5 fr. zwartbruin, geestelijke en kinderen 

15 fr. blauw, portret 

Al deze zegetb zijn een eigenaardige kunstui t ing, welke 
wij voor de postzegel niet kunnen bewonderen. 

Voorts verscheen de reeds in ons Maartnummer op 
blz . 52 aangekondigde serie postzegels in klein formaat 
met afbeeldingen van het wapen van Monaco in ver
schillende tijden. Het zijn: 
50 c. lila, rood en zwart 
70 c. groenblauw, rood en zwart 
80 c . donkergroen, rood en zwart 
1 fr. blauw, rood en zwart 
2 fr. oranje, rood en zwart 
3 fr. lichtgroen, donkerrood en zwart 
5 fr. groen, rood, lila en zwart ; di t laatste zegel in 

groot formaat. 

Als zgn. voorats tempel ingzege is 
verschenen 4 zegels in gelijke tekening 
van een ridder te paard waarover in 
stempelvorm in zwart is aangebracht 
. ,Affranch 's/Postes " . H . z . : 
4 fr. vermiljoen 
8 fr. donkergroen 

12 fr. violet 
24 fr. roodbruin 

P o l e n 
Gewijd aan de , ,Vrouwenarbeid in Volks P o l e n ' ' 

verschenen op 24 Maart j . I . 3 postzegels in rasterdiep
d ruk , met afmeting 25,2 X 31,2 mm en tanding 12^/^ 
X 1 2 ^ . Het zijn: 
20 gr. grijsgroen, textielarbeidster 
40 gr. blauw, tramconductrice 
80 ffr donkerbruin, landarbeidster op tractor 

In oude tekening van vroegere uitgiften verschenen 
nog de volgende zegels: 
25 fr. vermiljoen, klokketoren (Type Yv aa) 
75 fr. bronsgroen, St . Nicolaasplein (Type Yv. x) 

De serie der driehoekige portzegels, afgebeeld in ons 
Augustusnummer 1953 blz. 205, werd nog aangevuld 
met de samendruk der zegels: 

I fr. geel en groen, postduiven in mili ta i r gebruik 
I fr. geel en groen, helicopter. 

f)OLsk\ 

A 
V ^ 

^r»»w»»»iw»w»w 
POLSKA 

Rusland 
De 125jarige sterfdag van de diplomaat en schrijver 

A. S. Griboiedov (1795—1829) werd op 2 postzegels 
herdacht met afbeelding van diens portre t , n l . : 
40 k. bruinrood op rose 

I R. zwart op groen 
De verkiezingen voor de Hoogste Sovjet in dit land 

waren aanleiding tot de uitgifte van een postzegel van 
40 k . karmijnrose, donkerlila en blauwgrijs, gezicht op 

het Kremlin 

Saargeb ied . 
Hier zal de Dag van de Postzegel ook di t jaar worden 

herdacht met een postzegel in groot formaat. Ditmaa l 
zal het zege! een afbeelding geven van het raadhuis te 
Saarbrücken waarvoor een der eerste autobussen s t aa t , 
terwijl nog juist een oude diligence is te zien. 

De In tern , beurs van Saarbrücken zal aanleiding 
zijn tot de uitgifte van een zegel van 15 fr. groen met 
een gezicht op het gebouw der beurs. 

Het jaarlijkse Rode Kruiszegel zal di t jaar een kruis 
vertonen waarachter het silhouet van een hulpbehoevend 
kind . De waarde van het zegel zal 15 fr. f 5 fr. zijn. 

De 5 fr. blauwgroen, met afbeelding van het hoofd
postkantoor te Saarbrücken verscheen thans met het 
onderschrift onder de afbeelding Hauptpos tamt Saar
brücken tussen de namen van de ontwerper en graveur 
van di t zegel. (Zie voor afbeelding het December
nummer i9'i2 blz. 312). 

Tsjecho S l o w a k e e . 
Op 15 Maart j . I . verschenen de eerste postzegels van 

een nieuwe serie ter vervanging van de thans koer
serende zegels met afbeelding van portret ten. Het zijn: 
20 h, violet , pleegzuster, zegelontwerp van Anna 

PodzemnaSucharddové, gravering van Jan 
Mräcek 

45 h . blauw, ijzergieter, zegelontwerp van Ivan 
Strnad , gravering van Ladislav J i rka 

1 Kcs. groen, landarbeidster, zegelontwerp van 
A. V. Hiska, gravering van Bohdan Roule 

1,60 Kcs. zwartbruin, zegelontwerp van Vladislav 
Silovsky, gravering van Bedrich Housa. 

2 Kcs. roodbruin, dokter, zegelontwerp van Mario 
St re t t i , pen en inkttekening van J i n d r a 
Schmidt en gravering van Jaroslav Gold
schmied . 

De 20 h . en I Kcs. werden gedrukt ui vellen van 150 
zegels op de Stickneypers van de Postdrukkerij te Bra
tislava en de 45 h . ; 1,60 Kcs en 2 Kcs in vellen 
van 100 zegels op de Wifagpers van de Post
drukkerij te Praag, alle met zegelbeeldmaat 19 x 23 
m m . 

Voor deze uitgifte verscheen geen officiële fd enve
loppe . 

Turkije . 
Op 4 April j l . werd de 5de verjaardag van de st ichting 

van het NoordAtlantisch Pact (NATO) herdacht met 
de uitgifte van 3 postzegels n l . : 
15 k. sepia, windroos en landkaart 
20 k. blauw, gedeelte van de wereldbol met maan en 

sterren 
40 k . donkergroen, gestyleerde takken. 

De druk geschiedde in rasterdiepdruk in de poligra
fische Staatsdrukkerij te Rome in vellen van 50 zegels 
met zegelmaat 40 x 24 mm kamtanding 14. Oplage 
van de 15 en 20 k is 450.000 stuks en van de 40 k. 100.000 
s tuks . 

Zwit ser land . 

Op 1 Juni a.s. verschijnen weder de jaarlijkse 
zgn. ProPatr ia postzegels en ook dit jaar zijn het 
weer 5 stuks, waarvan een zegel, nl. de 5 c. her
innert aan de lOOJarige sterfdag van pater Al
berik Zwyssig uit Bauen, Uri (1808—1854), compo
nist van de Zwitserse psalm, terwijl de overige ze
gels landschappen vertonen. Het eerstbedoelde zegel 
verd ontworpen en gegraveerd door Karin Lieven 
e Geneve, de druk geschiedde in rotat ieplaatdruk 
n de waardedrukkerij van de P.T .T . De overige 
egels werden ontworpen door Pierre Chatil lon te 
La ChauxdeFonds, terwyl de druk geschiedde in 
rasterdiepdruk ter drukkerij van Couvoïsier aldaar. 
Oe druk geschiedde voor de 5 c. op wit papier en 
voor de overige zegels op rood en blauw vezel
3apier, alle in vellen van 50 zegels met zegelbeeld
maat 26 X 21 mm en zegelmaat 29 X 24 mm. De 
zegels, welke wij in ons volgende nummer zullen 
afbeelden, zijn: 
5 + 5 (c), grijs, Zwitserse psalm 

10 + 10 (c), groen en blauwgrijs, meer van Neu
chatel 

20 + 10 (c), karmijnbruin, en roodachtig l ichtbruin, 
het Maggiadal 

30 + 10 (c), bruin en l ichtbruin, Taubenloch
waterval 

40 + 10 (c), blauw en lichtblauw, Silsermeer 

B U I T E N EUROPA 
Austra l i ë . 

Van het in ons vorige 
nummer op blz . 79 ge
melde Rode Kruiszegel, 
dat op 9 Jun i a . s . hier zal 
verschijnen, geven wij 
thans de afbeelding. 

In dezelfde uitvoering 
als de SY2 d. verschijnen 
op 23 Juni de 21/2 en de 
6Ï4 d. met portret van 
koningin Elisabeth I I . 

B i r m a . 
De serie voor algemeen gebruik in het type van 1949 

verscheen nu met waardeaanduid ing in pyas en kyats 
(i k. = 100 p . = p l m . lYz s h . ) . Het zijn de waarden: 

1 p . oranje 25 p . vermiljoen 
2 p . bruinli la 30 p . oranje 
3 p . blauwgroen 50 p . blauw 
5 p . turkoois i K. violet 

10 p . groen 2 K. groen 
15 p . groen 5 K . turkoois 
20 p . roselila 

Ceylon 

10 K. blauwgroen 

^ ^ ^ ^ Thans kunnen wij hierbij de 
n ^ m l af^^«l'^ï"g geven van het hier 
! ^ ^ ^ verschenen zegel, uitgegeven ter 

I gelegenheid van het koninklijk 
■* "• v^.« ** bezoek {Raja Perahera) door ons 

^ %,^ reeds aangekondigd in het 
llm^m^..^. i,Kf>.ts ] Januarinummer op blz . 18. 

D o m i n i c a a n s e republ iek . 

Een nieuwe serie voor algemeen gebruik verscheen 
hier in Januar i j l . Zij bestaat u i t : 
Y2 c . bru in , het Ministerie van Financiën te Ciudad

Truj iüo 
2 c . blauw, idem 
5 c . reeds door ons gemeld in het vorige Maartnummer 

op blz . 57 
15 c. oranje als Ï4 c. 

Indië . P o r t u g e e s 

Een beroemd oogarts . Dr Gama Pin to , die in 1945 
overleed, werd op een atal postzegels geëerd door af

beelding van zijn port re t . Hij was de st ichten van het 
Opthalmologisch Ins t i tuu t . De zegels dragen de jaar

tallen 1853—1953 en zijn: 
3 reis, grijs en olijf 
2 tangas , blauwzwart . 

2 
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slraël. 

Op 

Van de in ons vorige 
nummer op blz. 79 gemelde 
bijzondere zegels 6-jarig 
bestaan van de staat Israël 

I geven wij hierbij de af
beelding. 

In de nieuwe luchtpost
serie zoals deze door ons 
werd aangekondigd in ons 
Februarinummer op blz. 38 
is enige wijziging gebracht. 

Maart j .1 . verschenen de lo; 100 en 500 pruta 
overeenkomstig de aankondiging. Óp 6 April j l . ver
schenen in afwijking daarvan de 70 pruta in paarse kleur 
i.p.v. rood, meer van Galilea 
de 150 pruta, bruin, Leeuwrots (i.p.v. 200 pr.) 
de 350 pruta, purper, baai van Èlat (i.p.v. 300 pr.) 

Hoewel wij sinds lang geen f-d-oms lagen meer in ons 
blad afbeelden, willen wij hierop thans een uitzondering 
maken voor wat een der f-d-oraslagen voor bovenstaande 
luchtpostzegels betreft, waar een zelfs niet Europees 
land reclame voor ons land maakt door afbeelding op 
deze enveloppe van een tulp en een molen waarboven 
een K.L.M.-vliegtuig en mef vermelding van KLM 
Royal Dutch Airline-'" 

\ ' - ^ 
1̂  

I I. groen en roodbrum, Dir Petra (oud gebouw) 
3 f. lilabruin en violet, id. 

en voor de luchtpost: 
5 f. blauw en oranje, vliegtuig boven Jasrah (ruines) 

10 f bruin en vermiljoen, idem. 

Laos. 
Drie postzegels zijn gewijd aan het zilveren jubileum 

van koning Sisavang Vong. Deze zegels zijn alle in ge
lijke tekening en geven een afbeelding van het Koninklijk 
paleis te Luang Prabang. Het zijn voor de gewone post 
de waarden 2 en 3 pi en voor de luchtpost 50 pi. 

Voo 
0,50 
I 
2 % 
5 
?Vt 

10 
1 2 % 
25 
5 0 

100 

de gewone post verschenen: 
P . b lauw, libanon-ceder 
P . vermiljoen, id. 
P . violet. id. 
P . groen, id. 
P . rose, Bei t-Eddine (galerij) 
P . groen, id. 
melkblauw, id. 
P . ul tramarijn, id. 
P . heldergroen, id. 
P sepia, id. 

en voor de luchtpost: 
5 

10 
15 
2 0 
2 5 
35 
50 

1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 

P. groen, ruines van Baalbeck 
P . violet. id. 
P . rose, id. 
P . helderbruin, id. 
P . blauw, id. 
P . donkerbruin , id . 
P . dofgroen, irrigatiekanaal te Litani 
P . lilarose. id. 
P . sepia, id. 
P . violetblauw, id. 

Jordanië. 
Voor algemeen gebruik verschenen hier: 

Mexico. 
De 7e sportspelen van Centraal-Amerika en de An

tillen waren aanleiding tot de uitgifte van de volgende 
zegels; voor de gewone post: 
20 c. grijsblauw en rose, de boodschapper van de zon; 
en voor de luchtpost: 
25 c. blauwgroen en olijfgeel 
35 c. roselila en blauwgroen, stadion. 

Paraguay. 
De Paraguayse vlieger Silvio Pettirossi werd op een 

4-tal postzegels met zijn portret herdacht. De waarden 
zijn: 
5 c blauw 50 c. bruin 

20 c. rose 60 c. lila 
Een serie zegels voor de luchtpost schijnt hier nog in 

petto te zijn. 

Venezuela 
De roe Pan-Amerikaanse Conferentie van Caracas 

was aanleiding tot de uitgifte van een serie van 6 post
zegels voor de luchtpost n.1.: 
15 c. bruin 65 e. blauw 
25 c. grijs 80 c. rose 
40 c. oranjerood i B. violet 

Verenigde Naties. 
Op 10 Mei ]1. verschenen 

2 postzegels ter herdenking 
van het 35-jarig bestaan van 
de Intern. Arbeids Organisa
tie. De zegels tonen het em
bleem der V.N. waaronder een 
soort aambeeld waarin de 
letters ILO bij de 3 c. en de 
letters OIT bij de 5 c Deze 
letters zijn resp. de afkor
tingen van Internationale 
Labour Organisation en van 
Organisation Internationale 
du Travail. De zegels zijn 
3 c. bruin en 5 c. rood. 

Verenigde Staten van Amerika. 
Hoewel de (eiteiijke herdenkingsdagen b'eide op 7 

Mei 1954 vielen, verscheen op die datum alleen een 
herdenkingszegel van 3 cent voor het eeuwfeest van de 
staat Nebraska, terwijl een dergelijk zegel voor de staat 
Kansas op 31 Mei a.s. zal volgen, zulks opdat de feeste
lijkheden elkaar niet zouden doorkruisen. Nadere ge
gevens omtrent deze zegels ontbreken ons nog. 

Binnenkort wordt hier ook een nieuw zegel van 20 
cent verwacht voor Expresse bestelling (Special 
Delivery), alsmede een postpakketzegel van 35 cent. 

VOOR BEGINNERS 

Beste Dick, 
Het is ongetwijfeld een feit, dat vele verzamelaars iets hebben tegen 

postfrisse zegels; er mankeert volgens liun gevoel iets aan. Zoiets als 
soep zonder zout. Daartegenover vindt je weer andere, vooral onder 
beginners, die zo'n stempel een noodzakelijk kwaad vinden. Ze inte
resseren zich er gewoonlijk maar matig voor. Een van de bekoorlijke 
kanten van postzegelverzamelen is wel het feit, dat de verzamelaar 
niet gebonden is aan dwingende voorschriften, en algemene wetten. 
Hij kan eigenlijk alle kanten uit, kan nieuwe methoden, nieuwe rich
tingen, ja zelfs nieuwe waarderingen invoeren en toch een goed ver
zamelaar en erkend philatelist blijven. Gesteld, Dick, dat ik een col
lectie zeldzame gravures en etsen bezat. Indien men mij een nieuw 
exemplaar met een storende fout of misdruk zou aanbieden, zou ik 
het aanbod zeker afslaan en het exemplaar als minderwaardig naar de 
papiermand verwijzen. Het denkbeeld echter om een gehele collectie 
van dergelijke minderwaardige exemplaren aan te leggen, is zo vol
komen dwaas, dat geen kunst-coUectioneur daaraan ooit een serieuze 
gedachte kan hebben gewijd. 

En nu in de philatehe. Een door een tout in de plaat of in de druk 
feitelijk mislukt, dus uitgesproken minderwaardig zegel, waardeert 
de philatelist boven het normale exemplaar en een verzameling die 
uitsluitend uit deze mislukte exemplaren bestaat, zal door de philate
list veel hoger gewaardeerd worden, dan de zelfde collectie, die uit 
normale exemplaren bestaat. 

Ergo, Dick, bestaat het vraagstuk „gestempeld of ongestempeld" 
helemaal niet. De Philatelie aanvaardt beide mogeHjkheden als 
gelijkwaardig. 

Wanneer ik als mijn mening verkondig, dat een ongestempeld 
zegel eigenlijk iets is, dat zijn taak niet vervuld heeft en dat daardoor 
iets mist van het rijpe, het ongetwijfeld aantrekkelijke dat een gestem
peld exemplaar kenmerkt, dan zal elke verzamelaar begrip tonen voor 
deze mening en haar als volwaardig aanvaarden. Maar de verzamelaar, 
die het postfrisse zegel, ongestempeld en met ongeschonden gomlaag, 
als een aesthetisch geheel ziet en het stempel als een verontreiniging, 
als een vieze veeg op een mooi gelaat ervaart, ook hij zal voor zijn 
mening hetzelfde begrip vinden e n . . . . waardering. Het is juist deze 

grote vrijheid, die het postzegelverzamelen zulke enthousiaste aan 
hangers hcaft bezorgd. 

Ik mag dus, zonder iemand iets tekort te doen, mijn voorkeur voor 
stempels uitspreken. Het is voor mij een genot, aan de hand van de 
stempels,'n brief op haar verre en vaak interessante tochten te volgen. 
Dat ik hierin niet alleen sta, bewijst 't feit, dat vele verzamelaars er 'n 
stempelverzaraeling op na houden. De eerste stempels zijn heel wat 
ouder dan de eerste postzegels. Deze laatste stammen uit het jaar 
1840, maar voor de eerste stempels moet je ongeveer een anderhalve 
eeuw verder in de geschiedenis teruggaan. Evenals met de postzegels 
is Engeland het eerste land dat poststempels gebruikte. Wij kennen 
kleine stempeltjes met een datumvermelding, die uit of omstreeks 
1660 stammen. — Men neemt aan, dat Nederland het eerste land is 
geweest, dat stempels met een waardeaanduiding gebruikte, vaststaat 
in ieder geval, dat er originele brieven bestaan uit het jaar 1667, 
waarop bedoelde stempels voorkomen. Deze tijd noemt men wel eens 
de voor-philatelistische, dus toen er nog geen sprake was van post
zegels (1840) en geregelde postdiensten. Waarschijnlijk zal men in 
internationaal verband binnen afzienbare tijd het besluit nemen om 
deze onjuiste benaming „voor-philatelistische" te vervangen door 
„eo-philatelistische". Met het gebruik van postzegels vervielen deze 
stempels. 

Zo een stempel met waardeaanduiding — er kwam bv. de aandui
ding ,,3 St" op voor, hetgeen 3 stuiver betekende — werd bij aan
komst in Amsterdam op de brieven gedrukt. De letters H. of R. 
wezen er op, dat de brieven uit Den Haag of Rotterdam kwamen. 
Het is niet oninteressant om te vermelden, hoe het in die dagen kon 
gaan m.et een brief. De schippers, die zich met de overbrenging van 
de brieven hadden belast, meerden aan de Nieuwe Brug in Amster
dam en vonden daar altijd veel bereidwillige burgers, die zich wilden 
belasten met de bezorging in de stad. De brieven kwamen dan ook 
met dikke pakken tegelijk, in handen van deze bezorgers, maar aan 
deze bereidwilligheid zat een luchtje. Wanneer zo'n vrijwillige post
bode zich aan het huis van de geadres-seerde meldde, eiste hij een wille
keurig bezorgloon en dreigde desnoods de brief te vernietigen, indien 
aan zijn (meestal) onredelijke eis niet werd voldaan. Het is dan ook 
niet te verwonderen, dat de overheid ingreep en bepaalde, dat de 
schippers de brieven moesten afgeven aan de paalknecht, die aan de 
Nieuwe Brug in het paalhuis verblijf hield. Deze zorgde er voor, dat 
de brieven, voor zover zij niet door de geadresseerde werden afgehaald. 

Vervolg op blz. 101 
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BONDS- EN VERENIGINGSNIEUWS 
NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN VAN 

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

Kort Verslag van de Bondsbestuursvergadering van 30 Maart 1954 
in hotel „Terminus" te Utrecht. 

De voorzitter opent om 19 uur de vergadering De heren Jonker 
en Van den Broek zijn door ziekte verhinderd de bijeenkomst bij te 
wonen 

De gecomprimeerde notulen van de algemene vergadering 1953 te 
Arnhem worden vastgesteld 

Verscheidene ingekomen brieven worden behandeld, waarbij een 
schrijven over philatelistische frankering als agendapunt voor de a s 
voorzittersvergadering wordt aangewezen 

De reglementscommissie zal binnenkort een bijeenkomst houden te 
Amsterdam ten kantore van mr Wolff de Beer 

In bespreking komen de a s vergadering van de Raad van Beheer 
van het „Maandblad" en de a s algemene vergadering en philatelisten-
dag Onder grote dank is een aanbieding ontvangen voor de organisatie 
van het congres Plaats en nadere mededelingen zullen eveneens op de 
\ oorzittersvergadenng worden bekend gemaakt 

Op 24 April a s zal de , leidraadcommissie" wederom bijeenkomen 
Om 23 uur sluit de voorzitter de vergadering 

De 2e Secretaris D O Kirchner 

Nieuw F.I.P.-Bestuur. 
Op de laatstgehouden vergadering van de F I P te Lissabon werd 

besloten dat voor de periode 1953—54 het bestuur zou bestaan uit 
9 leden De volgende personen v\ erden gekozen in de achter hun naam 
vermelde functies 

E Friederich (Zwitserland) — voorzitter 
L Berthelot (Frankrijk) — vice voorzitter 
F Rufer (Zwitserland) — secretaris penningmeester 

H Fraccaroh (Brazilië) 
Dr Ophir (Egypte) 
J Poulie (Nederland) 
H Schultz-Steinheil (Zweden) 
Prof Dr Trincao (Portugal) 
G Trussart (België) 

adviseurs 

Gegadigden voor het a.s. Bekertoornooi. 
Wie deel wil nemen aan het bekertournooi, dat op de a s philate-

Ustendag zal worden gehouden maken wij attent op artikel 7 van het 
Reglement voor de toekenning van de wisselbeker, dat als volgt luidt 

Zij, die een voordracht wensen te houden, moeten vóór 1 Juh 
hiervan — onder opgave van het onderwerp — mededeling doen aan 
de (bonds)secretans " 

De Secretaris K E König 

BONDSBIBLIOTHEEK 
Gevestigd Koningstraat 36, Arnhem Voor bezoek geopend elke 

Woensdagavond van 19 uur 30 tot 22 uur 
Correspondentie adres Bovenbrugstraat l / I II 

Hartelijk dank wordt gebracht aan degenen die aan de oproep om 
oude tijdschriften gehoor gaven De bibliotheek heeft daardoor weer 
een mooie aanvulling gekregen Het verzoek blijft echter van kracht l 

In het bijzonder vraagt de Bondsbibliotheek enkele nummers van 
„De Philatelist ' en wel nrs 3, 4, 5, 6, 8, 9, en 22 Deze ontbreken nog 
m een Amerikaanse bibliotheek, die de Nederlandse reeds zeer belang
rijk heeft geholpen met het completeren van Amerikaanse bladen 

Voorts ontbreekt m de Bondsbibliotheek Kohl s Handbuch, deel I. 
Indien iemand een los exemplaar weet te vinden verneemt de be
heerder gaarne tegen welke pnjs dit kan worden afgestaan 

De beheerder 
Jhr G A DE BOSCH K E M P E R 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Secr P . J. M Boel, Bosboom Tous-
sa in t laan 63, Hi lversum 

Algemene vergadering op Donderdag 27 Mei a s 
in Hotel ,,De Keizerskroon" te Apeldoorn 

Bezoekers, die per trein aankomen, vinden tegen 
over ü e t station op het Sophiaplein de Centrale 
standplaats van alle busdiensten Zi) nemen daar de 
bus voor Zwolle — vertrek om het half u u r — 
en rijden daarmede tot het Paleis He t Loc De 
Keizerski oon ligt vlak bi) de bushalte 

In plaats van de heer P D Bremer is benoemd 
tot Sectiehoofd te Leiden, de heer Dr K A An 
dnesse, Temmmcklaan 2, aldaar, tel 31117 

He t adres van het Sectiehoofd van de Sectie Ne
derland en O G IS thans Ds J J T Spaargaren, 
Bejaardencentrum no 47, Wester Blokker 

In de plaats van de heer H Verschuur Hzn is 
benoemd tot Secretaris van de Afdeling Alphen 
aan de Rijn de heer H Korthals , van Velzen 
straat 19, aldaar 

Nieuwe leden alle aanmeldingen in het A p n l -
nummer 

Aanmeldingen* 347 W. F. Anderson, Ootmarsum-
sestraat 116, Oldenzaal, 403 L J Bodaan, Zuivel-
straat 25, Oldenzaal, 214 Mevr M C Boomert-
Verhoekx, Markt 9, Vlaardingen, 303 L M B 
Buissink, Victoneplein 25 hs, Amsterdam, 408 G 
van Eijk, Sparstraat 47, Oldenzaal , 171 G Jansen, 
Hof\e ld 71 B Apeldoorn, 245 H Klaassen, Hus-
selseweg 22, Putten (Gld ) , 422 W F Koek, Frans 
Halsstraat 13 De^ enter 332 W P Kreb, Breelaan 
16, Bergen (N H ) 264 N J J van der Mey, p/a 
Ass Mij „De Nederlanden 1845", Djakarta, 310 
G N Mulder, Onderdijk B 211, Weivershoof, 
260 J Nieuwenhuijze, Nolensstraat 16 II, Ut recht , 
341 Pierre K Plantinga, 115 College Avenue, 
Poughkeepsie, New York, U S A , 241 K J 
Schon, Judith Leijsterstraät 17, Haar lem, 183 A 
Trommel , Schuttersweg 123, Apeldoorn, 414 M 
Zuydwegt, Lepelaarsingel 88 B, Rot te rdam Z 1 

Aanmeldingen per l-7-'54 270 J S Beemster-
boer, Baansingel 53, Alkmaar , 418 J A A Bren
del, Dr van Sleestraat 53, Deventer , 417 D J 
Theuns, Lorentzweg 181, Hilversum 

Bedankt 915 J P C Kenter 
Afgevoerd 1383 A T h Misset 
Geroyeerd wegens wanbetaling 1852 T h L Nan-

nings. Grote Oost 58, H o o r n 

POSTZEGELVERENIGING „BREDA" 
Secr C G H Bode-Flohil , G inneken -
weg 108, Breda 

Tijdens de ledcn\ergadering van 12 A pn l werd 
een geanimeerde veiling gehouden en een inteies-
sante verloting 

Nieuwe leden 484 H Ch Tenret Oveiasewcg 18, 
Bieda N O G , b77 K Vacquier, Spitsbergcnstr 8a 
Breda N O G , 316 P J N C Steylcn, Bredase 
weg 107, Etten (N B r ) N O G , 458 J C v d 
Voo, Oude HaA en A 377, Zienkzee , 253 J 
Freysen, Bredasestraat 48, Bergen op Zoom N O G , 
731 Morren, St Bernardse Steenweg 170, Antwerpen 

Bedankt C Verwer Breda, M Noordtz i j , 
's Gravenzande, S van Berg Amsterdam, G Al t 
hof, Hengelo, A A Vermeys, Breda, G van 
Cauwenberghe, Antwerpen, L Willemsens, Wil 
rijk (Belg ) , J Rijbels, Antwerpen 

VERENIGING VAN P O S T Z E G E L 
VERZAMELAARS „HOLLANDIA", 

AMSTERDAM Secr • A D Aeijelts, 
Churchi l l - laan 175 1, A m s t e i d a m - Z 2 

Ledenvergadering op Vrijdag 28 Mei 1954 te 20 15 
uur in hotel ,,Krasnapolsky , Warmoesstraat, Am
sterdam C De veiling wordt gehouden van 19 30— 
20 15 uur 

Candidaatleden 150 Mevr L Muller Stadion
plein 75 II, Amsterdam Z , 161 L H T h Thon 
hauzer, Sarphatistraat 109, Amsterdam C , 170 
C W Warger, Bestevaerstraat 269 II, Amster 
dam W , 18 A Westerduin, Legacion De Holanda, 
Bogota Colombia 

Nieuwe leden 190 C W Bofingei Ie Atjeh-
straat 126 hs , Amsterdam O , ^06 Mevr J J A 
Bolmers Jans, van Ruysbroekstraat 77 II , *s Gra-
vcnhage 669 M T H Dieterman, Tugelaweg 124 I, 
Amsterdam O , 169 R C Harder , Fr van Mieris
straat 93 III , Amsterdam-Z , 787 P O M van 
Hasselt, Okeghemstraat 29 II, Amsterdam Z 182 J 
Jonen, Leeuwerikstraat 49, Badhoevedorp (N H ) , 
812 J J Paanakker Jac van Lennepkade 126 II , 
Amsterdam-W , 833 H Roncken, P C Hoof t -
straat 125 I, Amsterdam Z , 152 J Rozegarde, O Z 
Voorburgwal 96, Amsterdam C 715 H J van de 
Rijt, Victoneplein 17a, Amsterdam Z 197 F 
Schut, Burg Fockstraat 66, Amsterdam W 

Overleden 353 J W Buter , 146 P J de Groot 
Aanmelding ingetrokken 161 L. Liffman. 

Afgevoerd 665 Th Janus, 658 J Verrijn Stuar t 
Wijzigmg lidmaatschapsnummer Mr J C v d 

Berg, Raphaelstraat 16 Amsterdam Z , N o 150 
wordt N o 168 

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

Candidaatleden Mej A M Cramer, van Nijen-
rodestraat 15, Den Haag Mevr I C J Malotaux-
van Moll , Riouwstraat 74, Den Haag 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING 

Secr H G van de Wester ingh, To l 
steegsingel 17 bis, Utrecht 

Bestuursvergadering op Dinsdag 18 Mei ten huize 
van de heer Albers 

Ledenvergadering op Dinsdag 25 Mei des n m 8 
uur in Tivoli Landenwedstnjd ,,Estland'* 

Nieuwe leden 2 candidaatleden, \ e rmeld in het 
Apri lnummer 

Geroyeerd wegens wanbetaling* W v d Haar , 
Ouderkerk a d IJsel D v d Heuvel , Ut rech t 

Tijdens deze vergadering komt een bestuursvoor-
stel to t aanvulling van ons huishoudelijk reglement 
in behandeling De tekst ^an de voorgestelde ar t ike
len luidt als volgt 

Van de Jeugdafdelingen 
Art 61 

T o t de Verenitjing kunnen een of meer jeugdafde-
hngen behoren 

Art 62 
H e t doel van deze afdelingen is 

a De belangstelling \ o o r het verzamelen van post-
postzegels te stimuleren 

b H e t geven van voorlichting en raad bij het 
aanleggen en onderhouden van postzegelverza-
mehngen 

Art 63 
H e t bestuur van de U Ph V wijst enige leden van 

de vereniging aan, geschikt en genegen de functie 
van leider o f leidster van de Jeugdafdelingen uit te 
oefenen 

Al t 64 
To t leden van de Jeugdafdelingen kunnen worden 

toegelaten jongens en meisjes m de leeftijd vao 
10—18 jaar. 
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Art 65 
A^U aangelegsnheden, betrekking hebbende op de 

gevone bijeenkomsten van de leugdafdelingen worden 

teregeld door de jeugdleiders Voor optreden naar 
uiten IS de toestemming van het bestuur van de 

U Ph V vereist 
Ar t 66 

Een of meer bestuursleden van de U Ph V worden 
door het bestuur aangewezen om het contact tussen 
moedervereniging en de jeugdafdehngen in stand te 
houden en te verstevigen 

Ar t 67 
leder jaar wordt door de leiders een begroting 

van inkomsten en uitgaven ingediend bij het be 
s tuur der U Ph V , waarna di t , onder goedkeuring 
van de ledenvergadering aan elke afdehng een sub
sidie toekent 

Ar t 68 
De leiders der jeugdafdelingen stellen een werk-

reglement samen, hetwelk de goedkeuring behoeft 
van het bestuur der moedervereniging 

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

Afdflingssecretanaten 
AALSMEER Ph J Vogel, W van Borsselenweg 

79, Amstelveen 
AMSTERDAM H Gei ritsen Hunzestraat 109 I, 

Amsterdam 
DEVENTER T van Heuvel Brinkgreverweg 29, 

Deventer 
DRIEBERGEN J H v Daalen, Hoofdstraat 96, 

Driebergen 
EMMEN A Kuipeis Noordbargerstraat 106, 

Emmtn 
E N K H U I Z E N Ja t Kofman Nanne Groots t raat 

17, Enkhuizen 
FLAKKEE F van Herwijncn Meidoornstraat 8, 

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

straat 23, s G r i v n n a ^ L 
HAARLEM I Llsenbrock Muiderslotwei, 117, 

Haarlem 
HARDERWIJK H B P Stemerding Linnaeus-

laan 1, Harderwijk 
INDIVIDUEEL J A C Achilles, Zuiderparklaan 

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

Oosterhogebrug (Gr ) 
KAMPEN W G Ch Albrccht, Mauritsstraat 16, 

Kampen 
LANGEDIJK P Schoenmaker, Grenspad 4, 

Noordscharwoude 
MAASTRICHT A Schreppers Min Talmastraat 

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

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

straat 66 B Rot terdam Zuid 
SOEST E Heupers, Kerkpad ZZ 20 E, Soest 
TIEL A C van Haatten Gr Br Grintweg 148, 

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

Zuilen Utrecht 
VENLO E Hei|ting Herungerweg 9, Venlo 
VLISSINGEN C W Louwerse, Paul Kruger-

straat 40, Vlissingen 
W A L C H E R E N Fr E Appel, Pun t 33, Middel

burg 
WEERT Mei L Weers Wilhclminasingel 36, 

Weert 
W O E R D E N J A M V d Bosch, Utrechtse

straatweg 114, Woerden 
ZEIST J Schipper, Tesseischadelaan 11 Zeist 
ZWOLLE E Gillet, Violierenstraat 23, Zwolle 

Vergaderingen en bijeenkomsten 
Aalsmeer Ie Dinsdag 20 uur Gebouw „ I r e n e " , 

Kanaalstraat, Aalsmeer, 2e Woensdag, 20 uur De 
Landbouw H O O F D D O R P , 3e Woensdag 20 uur 
„ C o n c o r d i a ' Dorpsstraat , AMSTELVEEN (even 
maanH) 

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

Deventer Ie Vrijdag, 19 30 uur „ D e Herenig ing" , 
Grote Poot 2, Deventer 

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

Emmen laatste Maandag, 20 uur Hotel Gr imme, 
Stationstraat 16, Emmen 

Enkhuizen na convocatie Oranjezaal, Kaasmarkt 
4, Enkhuizen 

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

Mark t , Goes 
's-Gravenhage Ie Woensdag, 20 uur Hotel Vre-

denburg, Haagweg 108, RIJSWIJK, 4e Woensdag, 
19 30 uur Paikhote l , Grote zaal, vergadering, 
ledere Zaterdag 1-5 uur „Amic i t i a " , Westeinde 15, 
Den Haag (beurs) 

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

Harderwijk Ie 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 
Roi terdam-Zuid Ie Dinsdag, 20 uur Zaal Tria

non, Groene Hilledijk 334, Rot te rdam Verder iedere 
Dinsdag bijeen op zelfde adres 

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

Tiel na convocatie, 20 uur Hote l ,,De Zon ' , 
Varkensmarkt 3 Tiel 

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

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

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

dracht Grote Markt , Middelburg 
Weert 2e Dinsdag, 20 uur Café Rest M Kut

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

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

dan de Ie, valt deze op Zondag dan de 3e, 20 uur 
Hotel ,Wapen van Zeist , Slotlaan 107, Zeist 

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

Overleden Gv 2089 A H Kloppenburg 
Afvoeren Ar JL 5 M R van Donk , Zt JL 42 

E Rui te r , ld JL 52 H A T Sanders ld 820 
H J V d Pol l , Am 1196 E Gilissen Gv 1422 
D Isselmann, Gv 1899 T h v Krieken, H m 2586 
N Hoekstra , Ar 2922 L Braakman, ld 3512 Ir 
J R Keuchenius 

Schorsen ld 337 J P Beugels, ld 418 J J 
Bazelmans, ld 905 H Nieuwenhuis , ld 1105 C 
Fellendans Gv 1359 A E Langeweg Jr , Wo 1814 
G Schuurke Gv 2028 Ir M A F Dijkmans, 
ld 2110 Dr C R Zijerveld, Gv 2117 Mevr J C 
Harms Kater ld 2397 J F W Hoebe, Ze 2462 
G P van Nieuwkoop , ld 2496 Y Bolman Gv 
2619 J ten Haken, ld 2627 W van der Zwan, 
ld 2900 H L M J Bazelmans, Gv 2999 H Kars 
sen Azn , Rz 3005 Mevr G P v d Wolf, Gv 
3143 D L Beek Gv 3303 F M Hoogervorst , 
H m 3537 H E Payne ld 3556 Mevr M C 
Spronk Nauta Gv 3603 T h A Piot , Gv 3647 
D J W V d Meulen, Tl 3673 P A J Umme-
len ld 3703 H A Lyppens Gv 3714 A G \ a n 
Rijt , ld 3793 P T h V d Laan, ld 3816 C 
Jasper, Ze 4080 J S L Brouwer, Ar 4121 Mevr 
H Bosman Jansen, Gv 4164 A A Troost Gv 
4278 C G Spronsen Gv 4297 H van Diggelen 

Afvoeren intrekken Wn 1393 E Schaffart, 
Abeelseweg 34, Souberg ( Z l d ) 

Schorsen intrekken N k JL 82 J J van den 
Berghe, Hoofdstraat 76, Noordwijk N k JL 83 
P H van Rhijn, Ruyters t raat 2 Noordwijk ld 
267 A Winkels, Dorpsstraat C 158, Nieuw Namen 
(Z ) ld 1611 L de Meijer J Catslaan 65, Leiden 
Gv 2101 E Leidelmeyer, Haagsestraat 63, Scheve-
ningen ld 2393 L H Bos Sportlaan 61 Fmmel 
oord ( N O P ) 

Nieuwe leden Alle 58 candidaatleden vermeld in 
het Apri lnummer W E L K O M " ' 

Candidaatleden Ar 4153 Jac van der Pol, Ewijk-
straat 10, Hoofddorp , Ar 4157 T h J Zwetsloot, 
Huigsloterdijk 387, Abbenes, Am 967 J W C de 
Groot Roemer Visscherstraat 38 bv , Amsterdam, 
Am 957 Mevr S E v Werven Weissenborn Val 
schermkade 23 I, Amsterdam W , Dn 1916 C de 
Haan , Lindelaan 21, Driebergen En 1912 I 
Bergsma, Venuslaan 66 A, Enkhuizen, En 969 S 
Brouwer (Huisgenootlid), Doelenlaantje 17, Enkhui
zen, En 1913 Mevr G de Graaff Sikkema, Waag-
straat 3, Enkhuizen, Gv 278 Mevr C P J van 
Es van Ameyde, v Beuningenstraat 96 Den Haag 
Gv 281 J A Meise Laan v Sevenstar 8 Voorburg , 
Gv 282 J T h W Valkenburg, Komngmnelaan 49, 
Rijswijk, Gv 279 A T Verkade, Nettelhorststraat 
17 Den Haag , Gv 280 W K Waisvisz, Emma 
straat 14, Den Haag Hk 1909 W van de Vis, 
Donkers t r 56, Harderwijk, ld JL 30 A G Braat 
(27 12 39), Fop Smitstr 50, Alblasserdam, ld 1905 D 
V Ruler Sr Emmaweg 5, Vreeswijk, ld 1900 Mevr 
A E Sassen van Wermeskerken, Hoofdstraat 2, 
Ter Apel, Kn 962 J C Dor tmund , Voorstraat 65, 
Kampen, Kn 1915 C H L Lijs, Apeldoornse-
straat 46, Kampen, Kn 952 G J Maalderink, 
Thorbeckestraat 88, Kampen, Kn 958 | C 
Overeem, de Sav Lohmanstraat 18 Kampen Mt 
GM 42 J Banser (2 10 42), Bataviaplantsoen 4, 
Maastr icht , Mt GM 45 P v d Berg (20 5-35), 

Voltastraat 48, Maastricht, Mt GM 54 H Boers 
(12 12 42), Humcovers t raat 32, Meerssen, Mt GM 
63 Sj Bouvrie (3 6 41), BouiUonstraat 11, Maas 
t r i ch t , Mt Gm 64 G Cats (30 5 38), Hubertus 
laan 7, Maastr icht , Mt GM 65 J van Eck (29 5-
38), Hoge Kanaaldijk 31, Maastricht, Mt GM 66 
D Govaerts (3 11 37), Bleekerij 20, Maastricht, 
Mt GM 67 N Heu tz (3 2 40), O L Vrouweplein 
15, Maastr icht , Mt GM 68 M Loyens (2 9 43), 
Bieslanderweg 10, Maastricht, Mt GM 73 B P n c k 
(11 4 45), O L Vrouweplein 2, Maastricht, Mt 
GM 75 B Ravensteyn (3 5 43) Wolfstraat 9, Maas 
t u c h t , Mt GM 76 A Simons (28 6 42), Attilaweg 
26, Maastr icht , Ml JL 37 O H A Hermens 
(19 2 44), For t E 133, Zuidwoldc (Dr ) , Ml 953 
H Lijzen, de Vos van Steenwijklaan 25, Meppel, 
Rz 954 L A Blankenstein, Kouterstraat 18 D, 
Ro t t e rdam Z , Rz 1911 Th A van Eyk, Polsland 
straat 132 C, Rot te rdam Z , Rz 956 J T h de 
Goey, Bas Jungeriusstraat 32, Rot terdam Z , Rz 
963 J G Kalshoven, Beuketsweg 94 D, Rot te rdam, 
Rz JL 33 Joh Koetsier (15 1 38), Schilperoortstr 
60 A, Rot te rdam Z , Rz 1904 G Louwen, Dahlia-
straat 30 A, Rot te rdam Z , Rz 1903 G C Schoon-
derwoerd. Groene Zoom 210, Rot terdam Z , Rz 
JL 34 D Vermceren (15 2 38) Clemensstraat 31 B, 
Rot te rdam Z , St 3980 Joh L M Mimpen, den 
Bheklaan 3, Soest-Z , W t GM 4 J Ch L M 
Diepen (20-2 40), Julianalaan 12, Breda, Wt GM 6 
H J W M Hermans (18 11 40), Dorpsstraat 65, 
Baexem, W t GM 14 H M Hermans (16 12 40), 
Wilhelminasingel 18, Weert , W t GM 15 J L H M 
Janssen (3 8 40), Rijksweg 25, Reuver Wt GM 16 
K Kuypers (2 5-40), , d Everdoncq , T u r n h o u t , 
W t GM 23 P J Peek (12 8 40), Wilhelminasingel 
18, Weer t , W t GM 26 B H J M v Thiel 
(28 2 40), Wilhelminasingel 18, Weert , W t GM 27 
G M J J Verbunt (25 6 41), Bredaseweg 443, T i l 
bu rg , Wt GM 36 A Wehmeijer (8 8 40) Wilhel
minasingel 18 Weer t , Vn 1907 W A Bax, Kou 
dekerkseweg 84, Vlissingen Vn 1908 K Strack van 
Schijndel, Zeilmarkt 14, Vlissingen Ze JL 31 R 
Jagersma (19 12 39), Hortensiastraat 27, Zwolle, 
Ze 951 H Metselaar, Julianastraat 108, Dedems-
vaart Ze JL 25 H A J Roeter t Steenbruggen 
(25 6 38), Wipstnkkeral lee 27, Zwolle Ze 960 A 
L Scheer, Goudsbloemstraat 86 Zwolle 

Verandering van afdeling H k 108 W Rasch, 
Dr H Colijnstraat 36 Kampen naar Afd KAM
P E N , ld 1186 J J H Tjaarda, Prins Frederik-
laan 15, Amersfoort , naar Afd SOEST, Ut 1537 
Mej J W A Ravenshorst v d Spiegelstr 11, 
Goes, naar Afd GOES, Kn 2194 H J v Driessel, 
v Engelenweg 81 IJsselmuiden, ook Afd ZWOLLE, 
En 2375 B jelgersma, Bos en Lommerweg 160 III 
Amsterdam, naar Afd AMSTERDAM, Ar 2393 
L H Bos, Sportlaan 61 Emmeloord naar INDI 
VIDUEEL, Gs 2518 W de Bruyn, Voorstraat 62 
Delft naar INDIVIDUEEL Kn 4085 J D de 
Jong Trekvaar t 11 Ilsselmuiden ook Afd 
ZWOLLE 

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

Ledenvergadering De eerstv gewone ledenvergade 
ring wordt gehouden op Maandag 31 Mei a s in de 
bovenzaal van Cafe Restauratn Du N o r d , Berg 
weg 313 (ingang Bergsingel 228) te Rot terdam N 
Zaal open 19 30 uur Aanvang 20 00 uur 

Gewone agenda Bezichtiging van de kavels voor 
de veihng Zaterdag 29 Mei a s in ons clublokaal 
en voor de aanvang van de vergadering in „Du 
N o r d 

Juni vergadering De Juni vergadering wordt ge 
houden op Maandag 28 Juni a s in , Du N o r d * 

Clubbijeenkomsten Zaterdags van 15 00 tot 17 30 
u u r m de bovenzaal van Cafë Restaurant De Zon , 
Noordsingel hoek Burg Roosstraat te Rot terdam 
Noord en Donderdags van 19 30 tot 22 30 uur in 
Cafe ,De Gunst Bnelselaan 192 te Rot terdam Z 

Prijzen Ja^rverloting 1953 D« prijslijsten van de 
jaar verloting 1953 liggen ter inzage bij de heer 
L J Luyendijk, Korhaanstraat 56a, Rot terdam 2 
(telefoon 79298) Op de ledenvergaderingen bestaat 
gelegenheid tot het in ontvangst nemen van de pri j
zen Deze blijven tot 1 September 1954 ter be
schikking van de winnaars Na die datum vervallen 
de niet afgehaalde prijzen aan het Jubileumfonds 

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

De LEDENVERGADERING wordt gehouden op 
Dinsdag 1 Juni 1954, terwijl de R U I L A V O N D is 
vastgesteld op Dinsdag 15 Juni a s De bijeenkomsten 
worden gehouden op het bekende adres in café rest 
, De K r o o n " Rembrandtplein 17, aanvang half acht, 
zaal open zeven uur 
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Nieuwe ieden; Alle in bet Maandblad van April 
opgenomen candidaatleden zijn aangenomen, alsmede: 
426 J. H . P, Peters, Radioweg 9, Amsterdam-Oost 
(asp.). 

Candidaatleden: 427 Chris t . Boelens, Leliegracht 
54, A m s t e r d a m - C ; 429 A. Rijnhout, Balboastraat 
58 III , Amsterdam-West (oud lid); 433 Mej. J. C. 
Lanson, Marco Polostraat 262 hs., Amsterdam-W. 

VERENIGING v. POSTZEGELVERZA
MELAARS „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: Afdeling Arnhem: 687 Th . H . van 
Karnenbeek, Vondellaan 10, Arnhem; 688 H . G. 
van de Kamp, Lijsterstraat 29, Arnhem; 689 J. W. 
van Brakel, p/a Obrechtstraat 60, Arnhem; 690 J. 
van de Kooij, Voetiuslaan 15 11, Arnhem; 1016 
J. J. Bink, Jacob Cremerstraat 87, Arnhem. 

Afdeling Ede: 673 B. Hendriksen, Twijnstraat 8, 
Ede; 674 A. J. Groeneveld, Ranonkellaan 66 I, Ede. 

Bijeenkomsten: Afdeling Arnhem: Laatste ruï l -
avond van dit seizoen op 19 Mei om 8 uur , ver
gaderingen op 2 Juni en 7 JuH om half acht, alle 
in Nationaal , Bakkerstraat, Arnhem. 

Afdeling Ede: Bijeenkomsten in He t Hof van Gel
derland te Ede op de eerste Woensdag van de 
maand. 

Afdeling Zutphen: Bijeenkomsten jn He t Hof van 
Flodorf, Halters traat 22, Zutphen, op Vrijdag 21 
Mei, Woensdag 2 en Vrijdag 18 Juni , 's avonds 
8 uur . 

NEDERLANDSCHE PHILATELIS
TISCHE VEREENIGING „OP HOOP 
VAN ZEGELS" te HAARLEM. Secr.: 
M. W. V. d. Koog, Leidsevaartweg 129, 
Heemstede. 

Candidaatleden: 321 J. J. F, de Vries, Laan van 
Kanaan 63, Beverwijk; 325 Mej. M. Krefft, Rijks
straatweg 556, Haarlem. 

Blanco boekjes rondzendingen. Te bestellen uit
sluitend schriftelijk en bij vooruitbetaling (postgiro 
69967) bij de heer W. H . E. Nieuwenhuys, Bach-
laan 20, Heemstede. Verder ook bij de heren P. de 
Jong, Slangenkruidlaan 38 en P . Koomen, Kastanje
straat 33, Haarlem. 

Over op 1 Juni a.s. nog niet betaalde contr ibu
tie zal per postkwitantie worden beschikt onder 
bijberekening der kosten ad ƒ 0,25. 

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

Benoemd tot erelid: 48 Dr . Jac. v. d. Spek, 
Heemskerklaan 1, Velp. 

Nieuwe leden: 21 G. J. Smook, Van Boekeren-
straat H 113, Stadskanaal; 44 G. D. J. Beulink, 
Javalaan 33a, Groningen; 251 B. Amsing, Noorder
straat 27, Sappemeer; 257 H . Bieleveld, JuHanastr. 
137, Hoogezand; 259 A. Boersema, G. Imbosstraat 
125 A, Foxhol; 262 M. H . Bulder, Goudsbloem
straat 17, Sappemeer; 264 Mej. T. Bulder, Parallel
weg 40, Hoogezand; 271 D. Gruis, Barentzstraat 
24 A, Hoogezand; 273 J. A. Kampen, Slochter-
straat 18, Sappemeer; 275 J. Kuipers, Noorder
straat 51, Sappemeer; 279 R. Rijkens, Goudsbloem
straat 19, Sappemeer; 280 W. A. Tu lp , Hoofd
straat 32, Hoogezand. 

Vergaderingen: 24 Mei en 28 Juni . 
Opricht ing afdeling: Op 13 April 1954 werd een 

afdeling „Hoogezand-Sappemeer" opgericht. Be
stuur: Voorzi t ter , J. H. Wever, Hoofdstraat 4, 
Sappemeer Secretaris-Penningmeester, J. W. C. 
Beek, Noordersingel 39 A, Hoogezand. Sectiehoofd 
Rondzendverkeer, A. J. ter Heide, Zuiderstraat 132, 
Sappemeer. 

Vergaderingen: 2e Dinsdag, 20 uur in het restau
rant „ ' t Bontehuis" te Sappemecr. 

LEIDSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS 

te LEIDEN. Secr.: G. M. Minnema, 
Boerhaavelaan 41, Leiden. 

Vergadering op Woensdag 26 Mei 1954, 's avonds 
te 8 uur precies in de bovenzaal van café-rest. ,,De 
Kleine Burch t" , Nieuwe Rijn 19, Leiden. 

Gewone agenda; verder lezing, hersengymnastiek 
en landenwedstrijd (4 bladen van uw album). 

Nieuw lid: 308 P. C'. Bouwmeester, Lupinenhof 
9, Katwijk a. d. Rijn. 

Candidaat l id: 396 C. B. M. van den Ende, Ver
verstraat 36, Leiden; 397 W. J. Liefheid, Grüneric-
laan 30, Oegstgeest; 289 C . van der Reyden, Acacia
laan 21 , Leiderdorp, 

Volgende vergadering: Woensdag 23 Juni 1954. 
Rui lavond: iedere 2de Woensdag van de maand in 

de bovenzaal van de Chem. school, Rapenburg 30, 
Leiden, 's avonds van 8 tot 10 uur . 

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

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

Candidaat l id: 220 G. J. Hogenboom, Bilserbaad 
44, Maastricht. 

Bijeenkomsten: Maandag 14 Juni : Beursavond; 
Maandag 21 Jun i : Ledenvergadering. Beide om 20.00 
uur in Restaurant „ In de Gouwe P o o r t " . 

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

Nieuwe leden per t April 1954: J. T . M. Slinger, 
J . van Linschotenstraat 53; G. Harjer , Oostsloot-
straat 19. Beide te Den Helder. 

POSTZEGELVERENIGING „HEER
LEN". Secr.: C. van Dishoeck, Lint-
jensstraat 21, Heerlen. 

Candidaatl id; J. H . Kengen, Kerkraderweg 42, 
Heerlen. 

Bijeenkomsten: Eerstvolgende bijeenkomst Dinsdag 
1 Juni 1954. 

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

Candidaatl id: P. Nierop Sr., Langestraat 90, 
Amersfoort . 

Eerstvolgende vergadering op Dinsdag 25 Mei 
1954 des avonds te 8.15 uur in de benedenachter-
zaal van „Monopole" , Stationsplein te Amersfoort . 

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

Aangenomen als l id: 521 K. R. Mulder, Sophia-
laan 8, Hi lversum; 522 H . C. Kool, Pïeter Postlaan 
40, Hilversum. 

Bedankt per 1 JuH 1954 (wegens vertrek naar het 
bui tenland): 288 H , Manheim te Hilversum. 

Onze eerstvolgende ledenvergadering wordt gehou
den op Woensdag 19 Mei 1954 des avonds halfacht 
in de Openbare Leeszaal aan de 's-Gravelandseweg 
te Hilversum. 

POSTZEGEL-VERENIGING „XJMUI-
DEN EN OMSTREKEN". Secr.: G. de 
Hoog, da Costalaan 18, Driehuis. Tel. 
4893-K 2550. 

De eerstvolgende clubavonden zullen plaats vinden 
op 21 Mei, 4 en 18 Juni . Alle avonden worden ge
houden in een van de zalen van het Patronaats
gebouw aan de Zeeweg hoek Willemsbeekweg te 
IJmuiden-Oost . Aanvang steeds om 19.30 precies. 

Bedankt: C. van Andel, IJmuiden; H . A. d« 
Vries. Velsen. 

Nieuwe leden: N . Brakenhof f, Kennemerlaan 27, 
I Jmuiden; L. J . de Heer , de Ruijterstraat 52, IJmui-
den.O. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DE PHILATELIST", 
GELEEN. Secr.: H. J. A. Lemmens, Pot
gieterlaan 1, Geleen. 

Onze eerstvolgende vergadering vindt plaats op 
Zondagmorgen 30 Mei a.s. in Hotel , ,Riche" , Rijks
weg Zuid 1 te Geleen. 

Overleden: H Eussen, Geleen 
Bedankt: W. Blaszkiewicz, Geleen; J. Boosten, 

Stein; J . Hanssen, Geleen, 

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

Bijeenkomsten: 2e Dinsdag van elke maand Caf^-
Rest . „ d u N o r d " , Bergweg 313 (ingang Bergsingel 
228) te R o t t e r d a m - N . Aanvang 20.00 uur . 

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

Nieuwe leden: J. J. Bergsma, Tromplaan 9, En
schede; J. A. G. Stokkel, Overmaat 2C, Vliegveld 
Twente , Enschede; J. F. Sache, H . B. Blijdenstein-
laan 45, Enschede; H . J. Visser, Dr . P. v. Hoek-
straat 8, Enschede; Mej. R. van der Veen, Olden-
zaalsestraat 158, Enschede; H . H . de Jong, Oost
burgweg 84, Enschede. 

AMSTERDAMSE SPORTVERENI
GING „S.H.E.L.L." Afd. Philatelie. 
Secr.: N. J. van Deijck, Corn. Troost-
straat 62 I, Amsterdam-Z.' 

Nieuwe leden: M. de Roo , Slauerhofstraat 8 III, 
Amsterdam-W.; A, M. Stevenhagen, Leeuwarderweg 
25, Amsterdam-N. ; C. L. Donker , Van Bossestraat 
30, Amsterdam-W.; B. J. Kleene, Nieuwe 's-Grave
landseweg 1 B, Bussum. 

PHILATELISTENCLUB „EINDHO
VEN". Secr.: J. J. H. A. Dolhain, de 

• Genestetlaan 5, Eindhoven. Tel. 2737. 
Vergadering elke eerste Woensdag van de maand, 

waarvan convocatie wordt toegezonden. 

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

De verenigingsavonden zijn vastgesteld als volgt : 
17 en 31 Mei en 14 en 28 Juni telkens des avonds 
om 7.30 uur , in het Wit te Kruisgebouw aan de 
Baanstraat te Beverwijk. ■ 

Nieuwe leden: J. J. Schipper, Koningstraat 2 A, 
Beverwijk; A. Baljeu, Duinwijklaan 45, Beverwijk. 

PHILIPS PHILATELISTEN VERENI
GING, EINDHOVEN. Secr.: A. Find
hammer, Lijmbeekstr. 8, Eindhoven. 

Bedankt: A. v. d. Bilt, Eindhoven, P. C. v. d. 
Pol , Eindhoven. 

Nieuwe leden: C. Lammerts, Botenlaan 30, Eind
hoven; Mevr. DrewesVoges, Heezerweg 295, Eind
hoven; A Pietje, Bergen op Zoomstr. 39, Eind
hoven; Mej. R. lig, Julianastr. 27, Eindhoven; P. 
Teunissen, Kerkakkerstraat 27, Eindhoven. 

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

De bijeenkomsten in Juni zijn: Dinsdag 8 Juni 
vergaderavond; Maandag 21 Juni ruil en veiling
avond; Vrijdag 25 Juni bestuursvergadering. Alle in 
ons clublokaal Elandstraat 194a, Den Haag. 

Nieuwe leden: 18 J. v. d. Meulen, Corn , de Wit t 
straat 20, Wassenaar; 28 A. J. Werner, L, v. Eik 
en Duinen 229, Den Haag; 53 J. M. v. Vliet, Lin
naeusstraat 13, Den Haag. 

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

Afvoeren: 281 M. de Roo. 
Nieuwe leden: 42 H . Dijkstra, Ternatestraat 28, 

Delft; 45 J. Butterman, Hugo de Groots t r . 212, 
Delft; 46 G. Elmendorp, van Heemstrastraat 24, 
Delft. 

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

_ Bijeenkomsten in Mei 1954; 26 Mei ledenvergade
ring; Juni 1954: 9 Juni sociëteitsavond. 

PERSONEELS VERENIGING WERK
SPOOR AMSTERDAM. Secr.: J. Kui
per, Nieuweweg 24III, AmsterdamO. 

Nieuwe leden: W. Ekelschot, Pieter Nieland
straat 37 I, AmsterdamO. ; W. de Fest, Celcbes
straat 99 III , AmsterdamO. 
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, 3 ,— 
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, 8,— 
. 12,— 
, 3 ,— 
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, 7,50 
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, 3,25 
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AUes prima kwaliteit. Orders vanaf f 10,—. Franco tliuis. 
ZICHTZENDINGEN: 

Prima boekjes voor gevorderde verzamelaars! 
O.a. ENGELSE KOL. t/m Seychelles; RUSLAND; TSJ. 
SLOWAKIJE; HONGARIJE; POLEN; OOSTENRIJK en 
ROEMENIË opnieuw bewerkt. 
Bij aanvrage s.v.p. referenties bijvoegen. 
Vraagt eens onze regelmatig verschijnende SPECIALE 
AANBIEDINGEN aan! Zonder enige verplichting zenden 
wij U die gaarne toe. 

Postzegelhandel A. JAASMA 
Kapelstraat 31 - BUSSUM - Tel. 5835 - Giro 480272 

Postverzeg.-kilo 
1 D'marken, 1950, '51 
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Noorwegen 1952 en 

i '."ÏS n 
Zweden 1950 .. 

1952 .. 
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Postzegelhandel R. POSTEMA 
N.Z. VOORBURGWAL 24« - AMSTERDAM - TELEF. 49749 

Onze e. v. veiling vindt plaats 
op 19 en 22 Mei a.s. 

Deze veiling bevat o.a. weer een 
belangrijke afdeling restanten, 

boekjes enz. 

Catalogus van deze veiling wordt 
gratis op aanvraag toegezonden. 

Voor de veiling welke eind Juni gehouden wordt, 
zien wij inzendingen gaarne vóór 10 JUNI tegemoet. 

PUNTSTEMPEL-
C A T A L O G U S 

van puntstempels op frankeer- en portzegels van Nederland 

verschijnt omstreeks 1 Juni a.s. 

Uitgave: 

Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelhandelaren, den Haag 

Prijs f 1,25 (plus porto) 

Verkrijgbaar bij de postzegelhandel 

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

XiCHTXENBiNGEJV 
Wij hebben van bijna alle landen boekjes gereed 
(billijke prijzen). 

Ned. O.G. • Jap Bezett. Ned. Indië - België - Frankrijk - Duitsland 
Luxemburg - Engeland enz. - Zwitserland - Liechtenstein - Scandinavië 
Oostzee staten - Rusland - Griekenland - Italië - U.S.A. - Belg. Congo 
Fr. en Eng, Kolonien - Brarilië enz. 
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in de stad bezorgd werden tegen een redelijk bezorglooii fen on 
rechte heeft men lange tijd gemeend dat het waardestempel met dat 
bodeloon te maken had, en men noemde het dan ook paalhuisstem-
pel ' Latere onderzoekers hebben aangetoond dat dit inderdaad met 
het geval was, het bodeloon werd apart berekend 

Oudere, voor-philatelistische , stempels vermelden de datum van 
-vertrek of aankomst, of bevatten een aanduiding dat het verschul
digde porto betaald was, respect door de geadresseerde verrekend 
moest worden Ook aanduidingen uit welk land de brief kwam, kwa
men voor en ook andere vermeldingen, zoals de zgn ontsmettmgs-
stempels die het bewijs vormden dat de zending gedesinfecteerd was 
en geen besmettelijke ziekten kon overbrengen — Maar mtt de in
voering van de postzegel kreeg het stempel meer de taak het postfnsse 
zegel te vernietigen als postwaarde 

Men gebruikte daarvoor de zgn langstempels die bestonden uit 
een plaatsnaam zonder meer of een zgn kastje ' dat het woord 
franco vermeldde, ook de puntstempels werden gebruikt, die beston
den uit enige rijen punten, met in het midden een cijfer, dat duidde 
op het kantoor van afzending — Men noemt ze daarom ook wel num-
merstempels — 

Deze vernietigingsstempels verschenen m een grote verscheiden
heid m alle landen Soms bestond zo'n stempel uit enige evenwijdig 
lopende strepen, men noemt deze balkstempels, dan weer uit enige 
concentrische ringen Een stempel van Sicilie wil ik even apart ver
melden Het verhaal wil dat Koning Ferdinand II, die een zeer ijdel 
man was er bezwaren tegen had dat zijn beeltenis op de postzegels 
door stempelinkt besmeurd zou worden Dus liet hij een stempel ver
vaardigen, dat uit een rechthoekige lijst met zeer fraaie versieringen 
bestond Het stempel van Napels, dat eveneens tot het gebied van 
deze vorst behoorde wordt gevormd door het woord , annulata ' uit 
sierlijke letters gezet, hetgeen dus betekent dat het als postwaarde 
waardeloos is geworden Bij de oude Engelse zegels bestond het stem
pel uit een malthezer kruis 

De onbruikbaarmakmg van het Irankeerzegel gebeurde ook wel op 
andere manieren Men kent de manier, waarbij de betrokken beambte 
een schrijfpen gebruikte en een woord een paar letters of anders 
eenvoudig een paar krassen door het zegel gaf In zo'n geval spreken 
WIJ van penvernietiging Het is nu eenmaal een feit, dat zegels die 
op deze wijze zijn vernietigd minder m tel zijn bij verzamelaars, 
dan exemplaren met een stempel vernietiging Een uitzondering vor
men de zegels, die een penvernietiging moeten hebben willen zij echt 
zijn Er waren postkantoren (Ned Indie) die geen stempel bezaten 

In Afghanistan vernietigde men het zegel door een stuk ervan af 
te scheuren, of men bereikte hetzelfde door er een gekleurde duim-
afdruk op te zetten Van de Nederlandse tuberculosezegel uit het 
jaar 1906 werd een veel te grote oplage gedrukt Na het verstrijken van 
de uitgiftedatum bleven de posterijen met een geweldige hoeveelheid 
zitten Men heeft dit restant afgestempeld met het stempel , Amster
dam 31 Jan 07 10-12 N' en de gehele restantpartij aan de handel 
verkocht Men noemt een dergelijke stempeling wel eens een , wel-
wiUendheidsafstempeling" In de meeste gevallen noteren deze zegels 
een lagere prijs De normaal afgestempelde tuberculosezegels van het 
jaar 1906 noteren in de catalogus een prijs die vijfmaal zo hoog is 

De meeste stempels bestonden uit zgn Handstempels, maar naar
mate de posterijen steeds meer en meer brieven te verwerken kregen 

^ TENTOONSTELLINGEN ie 
Hongaarse PostzegeltentoonstelUng. 

Van 16 t/m 22 April jl werd door het Gezantschap der Hongaarse 
Volksrepubhek te 's-Gravenhage {Oranjestraat 8) m het gebouw 
van de Haagse Dierentuin aan de Benoordenhoutseweg aldaar een 
tentoonstelling gehouden van Hongaarse postzegels In een keurig 
verzorgde opmaak hingen in zilverldeurige lijsten een aantal tableaux 
aan de wanden welke een overzicht gaven van de zegels van dit land 
uitgegeven na 1945 o met de regering in deze periode direct in ver
band staande De indeling der tableaux was met slechts enkele uit
zonderingen geheel in de geest van de thans zich steeds meer ver
tonende motief- of beeldverzamehngen, waarbij ieder motief een eigen 
tableau had met franse tekst terwijl de Nederlandse tekst op het 
glas was aangebracht Van deze ± 18 tableaux willen wij er enkele 
melden om een indruk van de opzet te geven Zo troffen wij aan 
Vriendschap Hongarije en Sovjet, Intern Arbeids-bewegmg, Onze 
grote mannen. Kuituur, Jeugd, en Sport, Het vijfjarenplan m het 
beeld der zegels. Flora en fauna. Luchtpost vroeger en heden On 7e 
opbouw, e d 

Slechts een enkel tableau vertoonde iets over het ontstaan der 

zocht men naai een mogelijkheid om het tijdrovende en omslachtige 
handstempelen door een meer efficiënte methode te vervangen en 
weldra kwamen de machinestempels m gebruik De machine deed het 
werk van de handstempelaar in een fractie van de tijd, die deze ervoor 
nodig had Deze machinestempehng is gemakkelijk te herkennen; 
ook de leuzen en slogans die in de tekst waren opgenomen, zoals: 
, Bevorder het postgiroverkeer' of , Vermeld in uw belang ook adres 
van afzender ' en meer van deze raadgevingen heeft iedereen wel eens 
gezien In het jaar 1923 konden ook particuliere ondernemingen re
clame voor hun producten maken d m v deze machinestempehng 
Zo gebeurde het dat over de fraaie jubileum/egels met het portret 
van de koningin een stempel liep waarin een lirma reclame maakte 
voor een bepaald soort margarine die natuurboter kon vervangen 
Deze mededelingen veroorzaakten een storm van protest en de poste
rijen namen het besluit geen particuliere reclame in de stempeling op 
te nemen De overheidsbedrijven echter behielden dat recht en tot 
op heden kan men hun reclame op de brieven aantreffen 

Tegenwoordig treft men op banken en bij grote handelsinstellingen 
de zgn frankeermachine aan Door deze machine is het gebruik van de 
postzegel geheel uitgesloten Door middel van een hefboom plaatst 
de betrokken firma een poststempel op haar brieven, dat tegelijkertijd 
de f ran keerwaarde aangeeft Men kan de machines zo afstellen, dat 
elke gewenste frankeerwaarde gedrukt kan worden Verrekening 
vindt natuurlijk met de postadministratie plaats 

Deze stempels zijn steeds in een rode kleur gezet en vormen dus 
een combinatie van postzegel en stempel In ons land zijn een groot 
aantal van deze frankeermachines in gebruik Bij deze stempels is 
het «el gebruikelijk dat de naam van de firma of instelling mede-
gedrukt wordt en gewoonlijk ook enige reclame voor een bepaald 
product Natuurlijk, Dick zijn er verzamelaars die van deze frankeer
machinestempels een speciale verzameling hebben aangelegd Er is 
van stempels veel en veel meer te vertellen Indien het onderwerp je 
zodanig mocht interesseren dat je er meer van weten wil, dan laad 
ik je aan eens het werk van de heer O M Vellinga dat tot titel heeft 
, De poststempels van Nederland tussen de jaren 1676 en 1915 te 
lezen en te bestuderen Van latere datum is de verhandeling die de 
heer P C Korteweg over poststempels in het jaarboekje 1941 van 
de Rotterdamse Philatelistenvereniging schreef Natuurlijk zijn er 
nog meer uitstekend en vakkundig geschreven verhandelingen over 
dit onderwerp 

Dick ik wil niet eindigen met deze brief zonder je op het hart te druk
ken vooral geen brieven met stempels etc te vernietigen of terwille 
van het daarop geplakte zege! te verscheuren Ook al heb je met het 
oog op je verzameling daar momenteel niets aan Bewaar ze! Dit geldt 
ook voor zegels Doe ze niet weg 

Je Oom Wim 
P S 

Elke maand, een jaar lang heb ik je een brief gestuurd met adviezen 
en verklaringen Natuurlijk moest ik gezien het kleine bestek en de 
plaatsruimte erg op de vlakte bli|ven 

Wil je nu een onderwerp wat meer uitgebreid besproken hebben ol 
op bepaalde onderdelen dieper ingaan schrijf me dan Zijn er vrienden 
van je die mijn adres niet kennen laat ze dan schrijven naar de hoofd 
redactie van het Maandblad Die zal de brieven dan wel doorsturen 
en ik beloof antwoord 

zegels met enkele proefafdrukken van het zegelcliché in verschillende 
stadia van zijn vordering terwijl van het zegel Yvert 1054 diverse 
kleurproeven te zien waren 

In het midden der ruime zaal waren een aantal talels opgesteld met 
Hongaarse nijverheidsproducten zoals bijzondere nationale kleder 
drachten handwerken e d alsmede met lectuur betrekking hebbende 
op het nieuwe Hongarije 

De opening geschiedde op Donderdag 15 April zonder enig cere
monieel 

Het geheel maakte een keurige indruk 

NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 
BERLIJN 1954. 

Juis t voor he t te r perse gaan van di t nummei ontv ingen 
WIJ de b rochure voor bovengenoemde tentoonstelhng welke 
van 4 tot 8 Augus tus 1954 zal worden gehouden Behalve he t 
p rogramma der d a a r a a n verbonden bijeenkomsten e d en 
enkele bepa lmgen o m t r e n t mzending van verzamelmgen enz 
bevat dit 48 bladzijden tel lende geschrift vele gegevens o m 
t ren t Berlijn en ha r e cul turele en wetenschappeli jke m s t e l -
Imgen 

Brochu re - aanv rage eventueel te r icnten tot d e P e r s -
afdelmg K u r t D a h m a n n , Berlm-Wilmersdorf , K o n s t a n -
zerstr 9. N. 
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„BRAPEX l ï l " 
6—15 Nov 1954 

In verband met het 400-jarig bestaan van de stad Sao Paulo zal op 
initiatief van de Federatie van philatelistische verenigingen van 
Sao Paulo, de Sociedade Phüatelica Paulista van Sao Paulo en de 
Clube Philatelico do Brasil van Rio de Janeiro een internationale 
philatelistische tentoonstelling worden gehouden m Sao Paulo In 
deze Braziliaanse miUioenenstad heeft men voor deze tentoonstelling 
een gebouw gereserveerd, dat met ca 12000 m* oppervlakte, verdeeld 
over 3 etages gemakkelijk ca 2000 kaders kan onderbrengen, alsmede 
plaats biedt voor 100 stands voor handelaren of philatelistische ver
enigingen. 

Men 1 s dus van plan een tentoonstelling te organiseren, welke nog 
groter zal zijn dan de m October jl te Lissabon gehouden expositie. 

De president van de Verenigde Staten van Brazilië Z E Dr Getulio 
Vargas heeft het ere-voorzitterschap van deze tentoonstelling aan
vaard Voorzitter van het organisatiecomité is Dr Niso Vianna, ter
wijl de ook m Europa welbekende Braziliaanse verzamelaar, jurylid 
en F I P afgevaardigde Hugo Fraccaroli als secretaris van dit comité 
optreedt 

Hoewel men oorspronkelijk van plan was de tentoonstelling te 
houden in Augustus, is tenslotte vastgesteld 6 tot 15 November 1954. 
Brapex I I I zal in 1954 de enige internationale philatelistische tentoon
stelling zijn, waarover de F I P het patronaat heeft geaccepteerd. 
Ondergetekende is, ingevolge schrijven dd 19 Februari ]1 door de 
heer Fraccaroli uitgenodigd ook voor de Brapex als Commissaris in 
Nederland op te treden, welke uitnodiging gaarne werd aanvaard 
Aangezien schrijver dezes Brazilië zeer goed kent van vroegere be
zoeken, welke vele maanden duurden, wil hij de uitnodiging van onze 
Braziliaanse vrienden om Brazilië en in het bijzonder Sao Paulo en 
de Brapex te bezoeken, met genoegen ondersteunen 

Voor de postzegelhandelaren, die tijdens de Brapex Brazilië willen 
bezoeken kan worden medegedeeld, dat de in- en uitvoer van post
zegels geheel vrij zal zijn, terwijl de door verkoop van postzegels 
verkregen bedragen, naar het eigen land kunnen worden overgemaakt. 
De huur van een handelarenstand, groot 2 x 3 m, bedraagt 70 U S A. 
dollars 

Voor de verzamelaars, die in Sao Paulo willen exposeren wordt 
het volgende medegedeeld 

Toegelaten voor expositie zijn 

a. postzegels in de ruimste zin van het woord, dus inclusief telegraaf 
en postale fiskaalzegels 

b. ontwerpen, proeven, herdrukken, afstempelingen, luchtpost 
etiketten en valse zegels, mits als zodanig beschreven 

c. voorlopers, poststukken en luchtpoststukken 
d philatelistische publicaties nl boeken en tijdschriften, de phila-

tehe betreffende, philatelistische maand- en dagbladen 
e. materiaal voor het vervaardigen van postzegels en philatelistische 

benodigdheden 

De internationale jury zal bestaan uit minstens 15 leden en geheel 
vnj zijn in de door deze jury gewenste wijze van beoordeling Er zal, 
zoals gebruikelijk, een Ereklasse zijn, waarin tentoongesteld moeten 
worden de verzamelingen, die op de 

Efiro 1950 (Buenos Aires) 
Reinatex 1952 (Monaco) 
Centilux 1752 (Luxembourg) 
Itep 1952 (Utrecht) 
Lisboa 1953 (Lissabon) 

ten minste twee gouden medailles of een Grand Prix en een gouden 
medaille hebben behaald 

Omtrent de in de verschillende klassen te verlenen bekroningen 
wordt nog overleg gepleegd met de F I P en tussen F I P en haar 
adviseurs, aangezien men ditmaal hoopt te komen tot een systeem, 
dat alle belanghebbenden voldoet 

De kaders zullen 1 x 1 m bruikbare oppervlakte groot zijn De 
huur zal bedragen 80 Cruzeiros of 2 U S A dollars per kader Waar
schijnlijk zal het aantal kaders per inzender onbeperkt kunnen zijn 
Een uitzondering wordt gemaakt voor juniores t/m 18 jaar, die maxi
mum 2 kaders toegewezen kunnen krijgen 

Lezers, die nadere bijzonderheden wensen te vernemen, worden 
verzocht hiervan kennis te geven aan ondergetekende, die tevens 
gaarne zal weten wie in aanmerking wenst te komen voor toezending 
van bulletin 2 Bulletin 1 is nl reeds m Augustus jl verschenen, 
doch bevat tegenstrijdigheden met later uitgegeven publicaties en 
enkele onjuistheden en wordt daarom niet verder gedistribueerd. 

Naast de Brapex I I I wordt de bezoekers de gelegenheid geboden, 
ooa Paulo, de tweede stad van Brazilië, de hoofdstad van de staat 
oao Paulo nader te leren kennen Sao Paulo heeft 2 5000 000 inwoners. 

Het vliegtuig brengt de bezoeker voorts in anderhalf uur van het 
Sao Paulo naar Rio de Janeiro, een der mooiste steden ter wereld. 
Deze stad met een kustlijn van ca 30 km, gebouwd tegen berghellingen, 
heeft meren, prachtige stranden en paradijsachtige eilanden, voor de 
kust gelegen. Komt genieten van de heerlijke warmte, die men ook 
in November in Rio de Janeiro en zelfs nog in Sao Paulo kan mee
maken. 

Opdat het tentoonstellmgscomité thans reeds een indruk kan krij
gen van de Nederlandse verzamelingen, die in Sao Paulo, naast de 
reeds aangemelde collecties uit Engeland. Portugal, Frankrijk en 
Italië zullen worden geëxposeerd, verzoekt men de verzamelaars, die 
op de Brapex III willen inzenden zich zo spoedig mogelijk met onder
getekende in verbinding te stelleji Men kan ook de conditie maken 
alleen te exposeren, indien ondergetekende persoonlijk transport 
naar en van Brazilië en de opzet verzorgt Er bestaat nl een grote 
kans, dat ook deze internationale tentoonstelling door schrijver dezes 
als exposant en commissaris persoonlijk zal worden bezocht 

JAN POULIE 
de Lairessestraat 46 
Amsterdam 

„NORWEX OSLO 1955" 
4—12 Juni 1955 

Het 100-jarig jubileum van de eerste Noorse postzegel zal in 1955 
o m worden herdacht door een internationale philatelistische ten-
toonsteUing, welke te Oslo zal worden gehouden in het Artistenhuis 
van 4 tot 12 Juni 

Deze tentoonstelling, die de naam draagt van „Norwex Oslo" 1955 
zal namens de Noorse Bond m samenwerking met de Noorse Poste
rijen worden georganiseerd door de Oslo Filatelistklubb 

Erevoorzitter van deze tentoonstelling zal zijn de voorzitter van 
de Noorse Bond, de reder F Walter-Johannesen wonende te Bergen 
Als President van de tentoonstelhng zal optreden de voorzitter van 
Oslo Filatelistklubb, de antiquair Arnstein Berntsen 

In het nieuwe stadhuis van Oslo zullen de openingsplechtigheden 
plaatsvinden De Burgemeester van de Noorse hoofdstad zal bij die 
gelegenheid een receptie houden en het hoofdbestuur van de Noorse 
P T T zal een diner aanbieden in het vermaarde kasteel Akershus 

Het tentoonstellmgscomité, waarin o m zitting heeft de heer Jarle 
O Stensdal, is reeds bezig het eerste bulletin over deze expositie samen 
te stellen Verzamelaars, welke voor toezending hiervan in aanmerking 
wensen te komen, kunnen zich tot verkrij'ging van deze publicatie in 
verbinding stellen met ondergetekende, die in nauw contact staat met 
de voorzitter van de „Norwex Oslo 1955 ' 

In het volgende nummer van het Maandblad zullen ongetwijfeld 
verdere bijzonderheden over deze herdenking van het eeuwfeest van 
de eerste Noorse postzegel bekend gemaakt worden 

JAN POULIE 
de Lairessestraat 46 
Amsterdam. 

„STOCKHOLMIA 5 5 " 
1—10 Juh 1955 

In verband met het 100-jarig jubileum van de eerste Zweedse 
postzegels zal van 1 tot 10 Juh 1955 m Stockholm een internationale 
philatelistische tentoonstelling plaatsvinden 

De voorzitter van de Zweedse Bond, de heer H Schultz-Stemheil 
zal als president van het organisatiecomité optreden Secretaris van 
dit comité is de heer Sven Backstrom, functionaris van de Zweedse 
P T T De organisatie van deze tentoonstelling geschiedt in overleg 
met de P T T , door welke instantie een belangrijk bedrag beschikbaar 
IS gesteld om deze expositie te kunnen doen slagen 

De F I P. heeft het patronaat over „Stockholmia 55" aanvaard, 
terwijl in Lissabon tijdens het laatste F I P -congres is bepaald, dat 
het congres van 1955 in Stockholm zal plaatsvinden 

Ondergetekende is aangezocht om als Commissaris generaal voor 
Nederland werkzaam te zijn Hoewel de toezegging is gedaan, dat vol
doende propagandamateriaal beschikbaar zal worden gesteld, werd 
tot heden nog niets ontvangen Bijzonderheden ontbreken voorts ook 
nog. Gegadigden willen hun naam en adres wel opgeven, opdat na 
verschijnen onmiddellijke toezending van het eerste bulletin kan 
plaatsvinden. 

JAN POULIE 
de Lairessestraat 46 
Amsterdam. 
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^ VRAGENBUS ^ 
Onder medewerking van Jhr G A de Bosch Kemper, leider van 

de Bondsvragendienst, Bovenbrugstraat l /III, Arnhem 

DUITSLAND (R.R.) — naar aanleidng van vraag nr 25. 
De heer R Bles te Rotterdam deelt mede, dat hij de vermelde 

opdrukken eveneens op het zegel van 5 Millionen kent deze worden 
evenwel noch in Kohl, noch in Stamp Collecting genoemd 

Voorts bericht hij, dat de tekst van het stempel, het welk soms op 
deze zegels voorkomt, luidt „Rhemlandschutz — die Oberleitung 
Sud, Service de Protection de Rhename — La Direction Generale' 

Van de heer R Boekema te s-Gravenhage kwam het bericht, dat 
hij als ooggetuige een geheel andere lezing omtrent het ontstaan en de 
betekenis van deze zegels kan geven, waarop nog nader zal worden 
teruggekomen Voorlopig behelst zijn mededehng een waarschuwing 
zich niet zonder meer op het gegeven antwoord te baseren 

ITALIË 
Vraag nr 26: Met de vorming van het koninkrijk Italië uit Sardinië 

en de daarbij aangesloten overige oud-Italiaanse staten, is voor het 
voormalige koninkrijk Napels een aparte serie zegels uitgegeven, 
luidend in Tornese en Grana, terwijl de rest van Italië (hoewel daar
voor ook andere muntsoorten gebruikend) lire en centesimi hanteer
de Waarom is deze afzonderlijke uitgave nodig geweest en waarom 
IS deze dan ook niet in Sicilie (dat met Napels een rijk vormde) 
gebruikt' 

Antwoord: De eenwording van Italië, die bezegeld werd met het 
uitroepen van de koning van Sardinië, Victor Emuanuel, tot koning 
van Itahe op 14 Maart 1861, had een bewogen voorgeschiedenis, 
tegen de achtergrond waarvan deze postzegeluitgitten gezien moeten 
worden 

Deze voorgeschiedenis uitvoerig te behandelen zou te ver voeren 
voor het bestek van de vragenbus van belang is voornamelijk te 
wijzen op het verschil in de aansluiting van het koninkrijk der Beide 
Sicihen en van de overige oud Italiaanse staten bij Sardinië 

Nadat er, sinds de ineenstorting van het Franse keizerrijk, in alle 
Itahaanse staten een soms tot oproeren en regelrechte revoluties op
laaiende strijd was gevoerd tussen de conservatieve, absolute vorsten-
regeringen en meer liberale bevolkingsgroepen die een constitutionele 
regeringsvorm wensten, kwam een zodanige constitutie (grondwet) 
het eerst tot stand in Sardinië, dat behalve het eiland van die naam, 
het hertogdom Savoye, het vorstendom Piemont, de hertogdommen 
Aosta en Montferrat, het graafschap Nice en het hertogdom Genua 
omvatte en waarvan de hoofdstad Turijn was Leidende staatsman 
was daar de graaf van Cavour, die in het constitutionele Sardinië 
vrijwel steeds minister van koophandel en financiën, en later ook van 
binnen- en buitenlandse zaken was Cavour wist te bewerken, dat de 
economische toestand l an zijn land belangrijk in bloei toenam, en 
wilde daarmee het overige Itahe een voorbeeld stellen Hij ijverde 
voor een verenigd Itahe, welk ideaal door de voorvechters der revo
lutionairen in de andere Italiaanse staten werd overgenomen Zij 
zagen de eenheid van Itahe door aansluiting bij Sardinië, welk land 
m deze de oudste rechten had Cavour zag deze opvatting niet on
gaarne 

Deze aansluitingen begonnen, nadat spontane revoluties de weg 
daartoe geopend hadden, met volksstemmingen m Toscane Parma, 
Modena en het tot de Kerkelijke Staat behorende Romagna, gehouden 
tussen Augustus 1859 en Mei 1860 

In het koninkrijk der beide Sicihen lag de zaak echter anders Daar 
was het leger in staat de opstanden m bedwang te houden waarschijn
lijk door gebrek aan goede leiding bij de opstandelingen en een te 
weinig ontwikkelde bevolking Toen er nu te Palermo een nieuwe 
opstand uitbrak landde de Sardijnse generaal Guiseppe Garibaldi op 
11 Mei 1860 op Sicilie en proclameerde zich drie dagen later tot dic
tator over de veroverde en nog te veroveren gebieden van Sicilie en 
Napels In een snelle veldtocht versloeg hij de Napohtaanse legers. 
Zijn dictatoriaal gezag droeg hij pas aan zijn koning over nadat deze 
legers op 26 October 1860 hun definitieve nederlaag hadden geleden. 
Vijf dagen tevoren hadden ook m dit koninkrijk volksstemmingen 
plaatsgevonden, die voor een vereniging met Sardinië uitvielen 

De voorgeschiedenis van de aansluiting van het voormahge konink
rijk der Beide Sicihen en van die der andere oud-Itahaanse staten was 
dus geheel verschillend In het Noorden volkomen spontaan en met 
opvattingen sterk beïnvloed door de politicus-econoom Cavour, in 

het Zuiden slechts met sterke steun van de militair Garibaldi In het 
Noorden een algemene bereidheid zich bij Sardinië politiek en econo
misch aan te sluiten, m het Zuiden een meer anarchistisch getinte 
oproerigheid, die door Sardinië werd benut om de aansluiting te be
werken, maar die ook daarna nog bleef bestaan en eigenlijk nu nog in 
Zuid-Italie van zich doet spreken 

De primitiviteit van de bevolking maakte het onmogelijk daar 
dadelijk het Sardijnse muntstelsel m te voeren Garibaldi moest er 
genoegen mee nemen het portret van de nieuwe koning op de post
zegels aan te brengen Wel bereidde de Napohtaanse post een serie 
postzegels voor met de nieuwe munteenheid (Yvert nos 5a — 9), maar 
deze werd nooit uitgegeven 

Op Sicilie lag de situatie kennelijk nog moeilijker Daar werden de 
oude zegels op 27 Mei 1860 buiten koers gesteld, behalve in de provin
cie Messina die nog met door Garibaldi's legers was bezet en waar zij 
nog gedurende twee maanden geldig bleven Van toen af behielp men 
zich er met contante frankering tot op 1 Mei 1861 de Sardijnse zegels 
werden ingevoerd 

Het is dus waarschijnlijk dat het verschil tussen de geaardheden 
der bevolking en tussen de invloed van Cavour en Garibaldi als oor
zaak van de afzonderlijke serie voor de Napohtaanse provincies gezien 
moet worden 

Mevr. M. J. Baronesse van Heerdt-Kolff verzoekt ons a l s 
nog opname van l i te ra tuur-verwi jz ing betreffende het van 
h a a r hand in ons vorige n u m m e r geplaats te ar t ikel over de 
muurschi lder ingen van T u n - H u a n g . Deze verwijzing luidt 
The I l lus t ra ted London News van 6 en 13 Februar i 1954, 
Gibbons ' S t a m p Monthly October 1952, biz 19, The Mura l 
Designs of Tun-Husang by W E Jones . 

RIJDENDE SPOORWEGPOSTKANTOREN IN 
NIEUW-ZUID WALES. 

De T P O (Travel lmg Post Office) beschikt, evenals in ons 
land over een aan ta l r i jdende spoorwegpostkantoren, welke 
dus langs bepaalde spoorlijnen zijn ingeschakeld Het a ldus 
bes t reken traject beslaat tegenwoordig meer dan 3000 mijl. 
Wij geven hierbij een overzicht in kaa r t van dit t raject ge 
volgd door een s taat ve rmeldende de diverse diensten 
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Naam van de dienst: 

T P O N o 1 N o r t h West Down 
T P O N o 1 N o r t h West U p 
T P O N o 2 N o r t h Down 
T P O N o 2 N o r t h Up 
T P O N o 1 N o r t h Coast Down 
T P O N o 1 N o r t h Coast Up 
T P O N o 2 N o r t h Coast Down 
T P O N o 2 N o r t h Coast U p 
T P O N o 1 South Down 
T P O N o 1 South U p 
T P O N o 1 West Down 
T P O N o 1 West Up 
T P O N o 2 West Down 
T P O N o 2 West U p 

Beginpunt: 

Sydney 
Narrabr i 
Werris Creek 
Glen Innes 
Sydney 
Kempsey 
Kempsey 
South Grafton 
Sydney 
Junee 
Sydney 
Orange 
Orange 
Dubbo 

Eindpunt : 

Nar rabr i 
Sydney 
Glen Innes 
Werris Creek 
Kempsey 
Sydney 
South Grafton 
Kempsey 
Junee 
Sydney 
Orange 

Sydney 
Dubbo 
Orange 

Mijl: 

354 
354 
168 
168 
313 
313 
119 
119 
299'/t 
299Vi 
200 

200 
87 
87 

ALLERLEI 

Vóór 1927 bestond de dienst TPO No. 2 Nor th West Down, 
welke Werr is Creek tot beg inpunt en Moree tot e indpun t 
had. In omgekeerde r icht ing was het TPO No. 2 Nor th West 
U p van Moree n a a r Werr is Creek. Op 20 Feb rua r i 1927 werd 
de dienst herzien en in 2 gedeelten gesplitst, nl . 
TPO No 1 Nor th West Down 
TPO No 1 North West Up 
TPO No 2 Nor th West Down 
TPO No 2 Nor th West U p 

Sydney Gunnedah 
Gunnedah Sydney 
Gunnedah Moree 
Moree G u n n e d a h 

Op 5 Ju l i 1931 k w a m er opnieuw verander ing in deze lijn 
en werd deze als in de grote tabel aangegeven gereden t u s 
sen Sydney en Nar rab r i . Het gedeelte Nar rab r i -Moree w e r d 
verder bij gewone postzak afgedaan. 

Een dienst welke bestond tussen Nar rab r i en B u r r a n J u n c 
tion en bekend s tond als TPO N a r r a b r i - B u r r a n Junc t ion 
werd op 9 Maar t 1929 opgeheven. 

O p 20 Februa r i 1927 werd de lijn TPO North Service t u s 
sen Sydney en T a m w o r t h en tussen Tamwor th en W a l l an -
ga r ra gewijzigd in een lijn tussen Werris Creek en W a l l an -
gar ra , doch in Augus tus 1932 werd het laats te gedeelte in 
gekor t en de dienst Werr is Creek-Glen Innes ingesteld m e t 
loslating van het traject Glen Innes -Wal langar ra . 

De TPO Nor th Coast werd op 11 Jul i 1948 in dienst ge 
steld. 

De TPO South was vóór 1932 eveneens in 2 gedeelten, nl . 
TPO No 1 South Sydney-Cootamundra 
T P O No 2 South Cootamundra-Albury . 

Vanaf 29 Augus tus 1932 echter werd de lijn J u n e e - A l b u r y 
niet meer als zodanig gebruik t en werden de beide r e s t e 
rende delen tot een lijn verenigd Sydney- Junee als in d e 
grote tabel aangegeven, onder TPO No 1 South Down en Up. 

Al deze lijnen gebruiken hun eigen posts tempel bes t aande 
uit een rond s tempel van ongeveer 30 mm middelli jn, a l le 
me t Inschrift „N.S.W.-Aust" onderin, terwijl bovenin de 
aanduid ing van de lijn s taat . In het cen t rum s taa t de d a t u m 
in he t kor t aangeduid, bijv. 13 Oct 53 en daa rach t e r he t 
woord Up of Down al n a a r gelang van de gereden r icht ing. 
Wij geven hierbij een sterk verkli jnde afbeelding dezer 
Stempels. 

50 CENT CANADA 1908, KONING EDUARD VII 
Mekeel's Weekly van 19 Maart jl. vertelt dat een bekend Canadees 

postzegelhandelaar onlangs 4 vellen ieder van 100 stuks van boven
gemeld zegel (Yv. 84) wist aan te kopen voor de som van $ 7.500 
van 2 broers en een zuster, wier grootmoeder in 1908 postmeesteres 
was te Port Maitland. Een vel was nog in uitstekende staat, een ander 
vel was aangebroken en de beide overige vellen verkeerden in minder 
goede toestand. 

Bedoeld zegel stond in Canada genoteerd voor $ 25 per stuk, onge
bruikt en S 3,40 gebruikt, terwijl de Yvert dit zegel resp. noteert 
voor 12.000 en 2500 franc. Voor zover bekend bestaat er slechts een 
groot blok van dit zegel, bestaande uit 28 stuks. Van dit zegel werden 
maar 500.000 stuks uitgegeven en was het 3 jaar en 2 maanden 
in koers, terwijl deze waarde als frankeermiddel heel weinig werd 
gebruikt. 

NOG EEN GOED VOORBEELD. 

Mochten wij in ons vorige nummer melding maken van het goede 
voorbeeld dat de Posterijen in Tonga gaven, ook Oostenrijk heeft op 
philatelistisch gebied een goed voorbeeld gegeven. Zij stelt nl. etiketjes 

beschikbaar van het hierbij afge
beelde model in groen/witte kleur 
hetgeen op een brief of briefkaart 
bevestigd voor de posterijen een 
aanduiding is, dat hét een philate
listische frankering betreft, waar

van een nette atstempelmg wordt verzocht, en aan welk verzoek dan 
zal worden voldaan. 

En dan te bedenken, dat jaren geleden de Nederlandse P.T.T. het 
gebruik van particuliere etiketjes met een dergelijk verzoek er op 
vermeld op de voorzijde der brieven verbood op straffe van niet 
bezorging dezer stukken. N. 

AMERIKAANS ! 

De Amerikaanse philatelist verheugt zich o.a. in het benijdens
waardige bezit van een 2 maal per week verschijnende postzegelkrant: 
de Western Stamp Collector, uitgegeven door de Van Dahl Publica
tions, Inc. in Albany, Oregon. Behalve allerlei nieuws uit de aard 
der zaak zeer up to date, staat de krant vol met aanbiedingen. ~ 

In het nummer van 6 Maart lees ik o.a. in een advertentie; toeslag
zegels van Nederland compleet (Scott: 1 tot en met 263) postfris 
29 dollar 75, gebruikt 19 dollar 75. 
• Een andore aanbieding bevat slechts ongebruikte complete vellen 
van de Verenigde Staten, een derde collectie maakte vrouwen op 
postzegels, een vierde ,,vullers" voor series, een vijfde bevat aanbie
dingen van oude zeldzame zegels met kleine beschadigingen en er 
goed uitziende van de Verenigde Staten, enz. enz. 

Maar wat mij persoonlijk meer interesseert is, dat dezelfde firma 
een maandblad uitgeeft: „Covers", dat een speciale rubriek Postal 
Stationery (poststukken) bevat. Deze rubriek wordt geredigeerd door 
E. A. Farnsworth. In het Aprilnummer bevat deze rubriek 9 blad
zijden, waarin o.a. behalve van de redacteur artikelen zijn opge
nomen van Frank J. Penar en van Norton D. York. 

Het zal de Nederlandse verzamelaars, beheerders van philatelis-
tische bibliotheken en handelaren wel interesseren te vernemen, dat 
uit een mededeling van de heer Farnsworth blijkt, dat op een veiling 
van de bibliotheek van col. Ralph A. Kimble een Ascher „Grosser 
Ganzsachen Katalog niet minder dan 52% dollar opbracht, dat is 

J, Heeft I) nog nimmer 
'^ een zichlzending bij mij aangevraagd ? 

Zo neen dan spoedig doen. 
Op het ogenblik prachtige boekjes van Scandinavië, 
Lichtenstein, België, alsmede Eng.-koloniën voor ver
zending gereed. 

POSTZEGELHANDEL H. v. LIESHOUT 
Hurkse. Straal 26, Helmond, giro 325951 
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toch maar even 200 gulden, en een Beckhaus (niet Beckhouse zoals 
abusievelijk werd vermeld) Welt-Ganzsachen-Katalog 1938 27 54 
dollar, toch óók nog ± 100 gulden! 

Het is misschien wel aardig hierbij te vermelden, dat de uitgever, 
Robert Noske, toen ik de Beckhaus recenseerde, het boek aanbood 
voor. . . . 13,50 Mark + 1,10 Mark porto, en. . . . restant-exemplaren 
van de Ascher voor 7,50 Mark! Dr E. A. M.. S 

UITSLAG 53STE PRIJSRAADSEL 
Ditmaal kwamen 50 oplossingen binnen waarvan er 21 geheel juist 

waren. Onder deze 21 goede oplossers werd een 10-tal prijzen in post
zegels verloot. De gelukkige winnaars zijn: 

J. F. W. Adriaans, Rotterdam, nader adres onbekend. 
Mevr. E. M. Besier-Sloet van Marxveld, Ramstraat 1, Utrecht. 
V. H. Haag, Rijksstraatweg 29, Wageningen. 
Mevr. M. J. Matzen-Fleddérus, Riouwstraat 13, 's-Gravenhage. 
E. Mayer, Gerrit v. d. Veenstraat 23, Amsterdam-Z2. 
W. A. M. Melis, de Lus 6, Wassenaar. 
J. Molenaar, Koninginnestraat 39, Breda. 
J. Smorenburg, Prins Bemhardlaan 17, Heer (Lb.). 
Tj. A. E. Trijsselaar, Bouriciusstraat 5, Arnhem. 
W. Waayenborg, Tollensstraat 96, Rotterdam-N. 

De juiste oplossing luidt als volgt: 
Horizontaal: Verticaal: 

1. 
5. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
17. 
20. 
22. 
23. 
25. 
26. 
27. 
29. 
30. 
32. 
33. 
34. 
35. 

ItaHë 
India 
Berg 
Espana 
Ifni 
Arad 
Noorwegen 
T.E.O. 
Rodi 
Baranya 
Bazel 
O.F. 
A.M. 
Malta 
S.O. 
Chile 
Benin 
Krim 
Nejd 
Korea 

1. 
2. 
3. 
4. 
6. 
7. 
8. 
9. 

14. 
15. 
16. 
18. 
19. 
21. 
24. 
28. 
31. 

Iran 
Togo 
Andorra 
I.E.F. 
Nederland 
Indonesië 
Barcelona 
Birma 
Wenden 
Egypte 
Guam 
Obock 
E.A.F. 
O.B. 
Z.A. 
T.E.Q. 
DJ. 

54STE PRIJSVRAAG 
Uw hoofdredacteur had door zijn werk

zaamheden geen gelegenheid om met de 
Paasdagen naar het buitenland te gaan, 
maar geen nood, een reisje naar het buiten
land in zijn postzegelalbum had ook zijn 
bekoring. Gewapend met schetsboek, pen 
en inkt trok hij er in zijn postzegelverza
meling op uit, en geeft hij hier nevenstaand 
een reproductie van een 10-tal zijner schets-
aantekeningen. Maar nu heeft hij verzuimd 
op te schrijven uit welke landen en van 
welke zegels de 10 tekeningen afkomstig 
zijn welke hier in zijn verwerkt. Kunt u 
hem helpen zijn fout te herstellen? 

Voor goede oplossingen worden een 10-tal 
prijzen in postzegels beschikbaar gesteld. 

Oplossingen in te zenden vóór 1 Juli 1954 
aan het adres van de hoofd-redacteur: 
Welgelegenlaan 71 te Driebergen. 

Correspondentie over deze rubriek wordt 
niet gevoerd! 

fVAARSCairfVIJVG 
De heer Sieger te Lorch zond ons de volgende mededeling: 
Kortgeleden bevatte de pers een mededeling over de vervalsing 

van het Rode-Kruisblok van Baden (Zie Yvert deel 1 blz. 118 blok 
1949. Red.). Deze vervalsing laat zich echter door iedere verzamelaar 
gemakkelijk herkennen, daar zij niet zoals het origineel in rasterdiep
druk doch in boekdruk is vervaardigd. De voornaamste verschillen 
tussen origineel en vervalsing zijn de volgende: 

CHRIS DE MOOR 

echt: 
1. rasterdiepdruk (iets onscherpe 

tekening, zwakke tinten, de 
tekening lost zich onder sterke 
loupe op in rasterpunten); 

2. opschrift: „Blockpreis 3.50 
DM" met smalle B en brede R 
met kleine kop, de 3 van boven 
puntig; 

3. van achteren bezien: de om
trekken van de zegelbeelden 
zijn niet doorgedrukt; 

4. de sierbanden om het wapen 
zijn gekleurd; 

5. in de dwarsbalken van de 
wapens zijn de graverings-
strepen tegen de ondergrond 
uitgevloeid. 

vals: 
boekdruk (scherpe tekening, 
harde tinten, de tekening 
blijft ook onder de loupe dui
delijk); 
brede B; R met grote kop; 
de 3 van boven rond. 

de omtrekken van de zegel-
beelden zijn doorgedrukt en 
op de achterzijde waarneem
baar; 
de sierbanden om het wapen 
zijn gepunkteerd; 
in de dwarsbalken van de 
wapens komen de graverings-
strepen zeer duidelijk naar 
voren. 

De blokken zijn tot op heden slechts ongebruikt te voorschijn ge
komen maar het is natuurlijk toch mogelijk dat zij ook met later aan
gebrachte afstempelingen of vals stempels voorkomen. 

In het Dagblad „Parool" van 31 Maar t jl. troffen wij he t 
navolgende ar t ikel aan , he twelk wij me t goedvinden v a n 
de redact ie v a n d a t blad in zijn geheel overnemen. 

De schri jver van di t ar t ikel , Chris de Moor bovengenoemd, 
is geboren te Ro t t e rdam in 1899. Hij kreeg zijn opleiding 
aan de Academie voor Beeldende Kuns ten aldaar , a lsmede 
aan de Academie des Beaux Ar t s te Pari js . Hij maak te ook 
wandtap i j t en (Raadzaal Leidse stadhuis) , g las- in- lood
ramen , moza ïeken en appl ique 's v a n hou t en ceramiek. Hij 
is aesthet isch adviseur der P.T.T. 

Toen ik in 1951 W. F. Gouwe opvolgde als aesthetisch a d 
viseur van P.T.T., had ik bijna alle t akken v a n de m o n u m e n 
ta le of gebonden kuns ten meer of minder zelf beoefend of 
van nabij le ren kennen . Wandschi lder ingen, wandtapi j ten , 
g las technieken en zovele andere u i tdrukkingsmiddelen . 
Voor taan zou deze kenn i s mij k u n n e n s teunen bij h e t a a n 
bevelen van kuns t enaa r s die in aanmerk ing zouden komen 
voor he t u i tvoeren van k u n s t w e r k e n in of aan P.T.T.-gebou-
wen. Ik wis t da t mijn eigen scheppend werk hierdoor s te rk 
gereduceerd zou worden. Maa r in he t s tad ium w a a r i n ik 
meen da t de Westerse kuns t in deze j a ren gekomen is, zag 
ik er een voordeel in om in d e vrije tijd die mij naas t h e t 
ve le w e r k voor P.T.T. overblijft d e weg v a n he t vo lkomen 
vrije expe r imen t te k u n n e n bewandelen . 

Gouwe, mijn voorganger , heeft vóór de oorlog als Di rec
teur van he t Ins t i tuu t van Sier- en Ni jverheidskunst e n o r m 
veel gedaan voor de gebonden kuns ten . Samen me t J e a n 
Frangois van Royen leidde hij de V.A.N.K. (Vereniging voor 
A m b a c h t s - en Nijverheidskunst) . Toen na de oorlog het w e r k 
d a t v a n Royen voor he t w a a r d i g n a a r bui ten t reden v a n 
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P.T.T. in aesthetische verzorging en vormgeving was begon
nen, moest worden voortgezet, was het logisch dat na een 
overgangsstadium waarin A. M. Hammacher en Frits Span
jaard optraden, de heer Gouwe daarvoor allereerst in aan
merking kwam. Door hem werd ik ingevoerd in de proble
men van het ontwerpen van postzegels en door hem is het 
gekomen dat voor mij het ontwerpen van een postzegel op 
dit ogenblik even belangrijk is geworden als het concipiëren 
van een gobelin of een mozaïek. 

Kortgeleden kwam Max Nord mij vragen iets te schrijven 
over een onderwerp dat me na aan het hart ligt. Eigenlijk, 
zei ik hem toen, zou ik het liefst over de postzegel schrij
ven, omdat deze in onze samenleving van zo groot belang is. 
Dit kleine waardepapier is over de hele wereld object voor 
verzamelaars geworden. Het is economisch en cultureel van 
belang. 

De bijzondere zegels met toeslag, waarvan twee series elk 
jaar terugkeren, nl. de zomerzegels en de kinderzegels, ge
ven financiële steun aan instellingen die voor het maat
schappelijk heil werken. Ook het Rode Kruis, de Olympi
sche Spelen en verschillende fondsen worden op deze wijze 
van tijd tot tijd financieel gesterkt. 

Onze postzegels brengen behalve de beeltenis van onze 
Koningin, afbeeldingen van religeuze onderwerpen, van 
schoonheid van het land, van kunst, techniel< en wetenschap, 
van beroemde persoonlijkheden, ver over de grenzen van 
ons land. Daarbij komt nog een factor van smaakvorming. 
Door de postzegel een waardig, aesthetisch verzorgd uiter
lijk te geven, wordt het publiek ten goede beïnvloed, op de
zelfde wijze als het beïnvloed wordt door beeldend zuivere 
affiches en door typografisch op hoog peil staand drukwerk. 
Basis van dit alles blijft: verstaanbaarheid, er moet contact 
zijn met het door allen gezamenlijk geleefde leven. 

Toen ik mijn tegenwoordig werk aanvaardde, had men mij 
wel trachten te overtuigen dat onze pos'tzegel toch maar 
weinig aantrekkelijk was ten opzichte van die van andere 

landen. Men moet dit met een korreltje zout nemen, want 
wij zijn maar al te veel doordrongen van het feit, dat alles 
wat uit het buitenland komt beter is dan wat we zelf ma
ken. Ik ben dan ook heel erg sceptisch in dit opzicht. 

Wat de wereld produceert aan postzegels bevat voortdu
rend zeer mooie, maar voor een groot deel heel lelijke voor
beelden. Het ontstaan van een postzegel is gebonden aan 
talrijke eisen. Ten eerste de opdracht van hetgeen verbeeld 
moet worden, dan de door de kunstenaar te vormen con
ceptie van beeld met tekst en waardecijfer, zodat een har
monisch geheel ontstaat. Dit moet gedacht zijn in de tech
niek van de uitvoering. Dan ontstaat er overleg met de 
drukker. Slechts bij een nauwe samenwerking en goed we
derzijds begrip tussen ontwerper en drukker kan behoorlijk 
resultaat verwacht worden. 

Vaak schiet de beeldende kunstenaar tekort in het letter-
tekenen, er moet dan een letterkunstenaar aangetrokken 
worden. Daarna vormen kleurkeuze en papier nieuwe pro
blemen, waarbij nog de gevaarlijkste tegenstander „de tijds
limiet" komt. 

Dit proces, waarbij door het hoofdbestuur P.T.T. kunste
naars en de firma Enschedé worden ingeschakeld, wordt 
van het begin af door de aesthetisch adviseur geregeld en ge
leid. Soms krijg ik brieven vol afkeuring over een postzegel, 
waarbij dan vaak ontwerpen zijn gevoegd, die aangeven hoe 
de schrijver denkt dat het zou moeten. Meestal spreekt daar
uit onkunde en het ontbreken van de eerste beginselen der 
grafische kunst. 

Ook vraagt men: waarom de opdrachten niet gegeven aan 
de grootste kunstenaars? Daar is niets op tegen en dit ge
beurt ook, maar er zijn tegenvallers. Want dit kleine werkje 
vraagt bovenal inzicht, langdurige zorg en liefde. En voort
durend beteugelen van al te hoog vliegende illusies, die niet 
zijn in te perken in het kader van een sober op de practijk 
gericht kunstwerkje. CHRIS DE MOOR. 

DE ZEGELS VAN DE CHINESE VOLKSREPUBLIEK 
Als verzamelaar van de zegels van China hebben wij on

dervonden hoe moeilijk het is om de zegels der na-oorlogse 
jaren niet alleen in handen te krijgen, maar ook om deze 
behoorlijk gerangschikt in onze verzameling op te nemen. 
Geldt dit in de eerste plaats voor alle uitgiften in de zo ver
warde jaren direct na de grote wereld-oorlog met hun munt-
devaluaties en uitgiften voor speciale delen van het oude 
rijk vanwege de steeds verder opdringende zgn. volkslegers, 
niet minder geldt het voor de zegels der gevestigde volks
republiek sedert 1949. En juist doordat deze zegels over het 
algemeen van betrekkelijk geringe waarde zijn, maakt dit 
het verzamelen daarvan juist zo begerenswaardig. Een aar
dig hulpmiddel wordt ons bij dit verzamelen geboden door 
de nummers welke zich bij diverse zegels in de beneden-
marge bevinden, maar toch is ook dit niet voldoende en vol
gen deze niet altijd de chronologische orde van uitgifte. 

Door officiële inlichtingen welke wij kortelings mochten 
ontvangen daartoe in staat gesteld, willen wij de medever
zamelaars dezer republiekzegels een overzicht van deze uit
giften geven Tot op heden waren de bekende catalogi onze 
enige wegwijzers in deze materie, maar het feit, dat deze 
vaak óf onvoldoende óf onjuiste opgaven bevatten, was voor 
ons een reden te meer om een zo volledig mogelijk overzicht 
samen te stellen. 

Vooraf dient nog te worden opgemerkt, dat enkele dezer 
uitgiften in gewijzigde waarden en kleur speciaal voor 
Noord-Oost-China verschenen, hetgeen door ons bij deze ze
gels werd vermeld. Alle zegels zijn zonder gom. 

Voor een goed overzicht werden de zegels In de volgende 
hoofdstukken ingedeeld: 

I. Uitgiften voor gewoon algemeen gebruik. 
II. Uitgiften voor de luchtpost. 

III. Portzegels. 
[IV. Herdenkingszegels. 
, V. Speciale uitgiften. 

HOOFDSTUK I. 
Uitgiften voor gewoon algemeen gebruik. 

10 Februari 1950. 
Tien An Men te Peking (Poort van Hemelse Vrede). 

Offsetdruk, vellen van 20 X 10 zegels, beeldmaat 18 X 20 
mm, tanding 13. 

200 Y. groen 
300 Y. purperrood 
500 Y. karmozijn 
800 Y. oranjerood 
1.000 Y. violet 

9 Juni 1950. 

2.000 Y. olijfgroen 
5.000 Y. rose 
8.000 Y. donkerblauw 

10.000 Y. hchtbruin. 

Als vorige uitgifte. 
Boekdruk, vellen van 20 X 10 zegels, beeldmaat 18 X 21 

mm, tanding 12%. 
1.000 Y. violet 
3.000 Y. roodbruin 
10.000 Y lichtbruin. 

6 October 1950. 
Als vorige uitgifte. 
Offsetdruk, vellen van 20 

mm, tanding 14. 
100 Y. pauwblauw 
200 Y. groen 
300 Y. purperrood 
400 Y grijsgroen 

22 December 1950 en 8 Juni 1951. 
Als vorige uitgifte. 
Offsetdruk, vellen van 20 X 10 zegels, beeldmaat 18 X 20 

mm, tanding 12%. 

X 10 zegels, beeldmaat 18 X 20 

500 Y. karmijn (1-12-50) 
800 Y. oranjerood 

2.000 Y. olijfgroen (1-12-50). 

100 Y. 
200 Y. 
300 Y. 
400 Y. 
500 Y. 
800 Y. 

1.000 Y. 
2.000 Y. 
3.000 Y. 
5.000 Y. 

p a u w b l a u w 
groen 
purper rood 
grijsgroen 
karmozijn 
oranjerood 
violet 
olijf groen 
roodbruin 
rose 

( 8- 6-51) 
(22-12-50) 
( id. ) 
( 8- 6-51) 
(22-12-50) 
( id. ) 
( 8- 6-51) 
(22-12-50) 
( 8- 6-51) 
(22-12-50) 
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18 April 1951. 
Als vorige uitgifte. Druk op netwerk-achtergrond. 
Plaatdruk, vellen van 20 X 10 zegels, beeldmaat 19 X 20 

mm, tanding 14. 

50.000 Y. violet 
100.000 Y. rood 
200.000 Y. donkerblauw. 

10.000 Y. oker 
20.000 Y. olijfgroen 
30.000 Y groen 
25 Maart 1953. 
Verschillende voorstellingen. 
Offsetdruk, vellen van 20 X 10 zegels, beeldmaat 18 X 21 

mm, tanding 14. 

50 Y. purperrood, 
200 Y. groen, 
250 Y. blauw, 
800 Y. blauwgroen 

1.600 Y. grijs, 
2.000 Y. oranjerood. 

textielarbeidster 
schaapherderin (t. 12%) 
stenen leeuw 
bankwerker met rode vlag gewon

nen op een ere wedstrijd 
mijnwerkers 
een torentje van het „Oude Paleis" 

te Peking (23-5-53). 

HOOFDSTUK II. 
Uitgiften voor de luchtpost. 

1 Mei 1951. 
Viermotorig postvliegtuig vliegende bij de Hemelse Tem

pel te Peking. 
Plaatdruk, vellen van 5 X 10 zegels, beeldmaat 47 X 21% 

mm, tanding 12%. 
1.000 Y. karmozijn 
3.000 Y. groen 
5.000 Y. oranjerood 

10.000 Y. roodpurper en groen 
30.000 Y. blauw en bruin. 

HOOFDSTUK III. 
Portzegels. 

1 September 1950. 
Tandrad en korenaren, als symbool' van de band tussen 

arbeiders en boeren. 
Boekdruk, vellen van 20 X 10 zegels, beeldmaat 15% X 

20% mm, tanding 12%. 
Alle waarden in diep blauwe kleur. 
100, 200, 500, 800, 1.000, 2.000, 5.000, 8.000 en 10.000 Y. 

HOOFDSTUK IV. 
Herdenkingszegels. 

8 October 1949. 
Herdenking van de eerste zitting van de Chinese Volks 

Politiek Consultatieve Conferentie. 
Offsetdruk, vellen van 10 X 10 zegels, beeldmaat 21 X 29 

mm, tanding 12%. 
Volksfeest bij de Poort van de Hemelse Vrede te Peking 

ter ere van bovengenoemde eerste zitting; een c;;hinese lan
taarn waarin heel klein een ster en jaartal 1949. 

30 Y. donkerblauw margenummer 1 
50 Y. karmozijn „ 2 

100 Y. lichtgroen „ 3 
200 Y. purperrood „ 4 
Voor Noord-Oost-China in de munt van dat gebied: 

1.000 Y. donkerblauw, margenummer 5 
1.500 Y. karmozijn, „ 6 
3.000 Y. lichtgroen, „ 7 
4.500 Y. purperrood, ,, 8 

16 November 1949. 
Herdenking van de Handels Vereniging Conferentie voor 

de landen van Azië en Australië. 
Offsetdruk, vellen van 10 X 10 zegels, beeldmaat 22 X 30% 

mm, tanding 12%. 
Wereldbol waaruit een hand steekt met hamer. 

100 Y. karmozijn, margenummer 17 
300 Y. donkergroen, „ 18 
500 Y. blauw, „ 19 
Voor Noord-Oost-China in de munt van dat gebied: 

5.000 Y. karmozijn, margenummer 20 
20.000 Y. donkergroen, „ 21 
35.000 Y. blauw, „ 22 

1 Februari 1950. 
Herdenking van de Chinese Volks Politiek-Consultatieve 

Conferentie. 
Plaatdruk, vellen van 10 X 5 zegels, beeldmaat 24 X 31 

mm, tanding 14%. 
Embleem van de conferentie boven de hoofdingang van 

het Centraal Volksregeringsgebouw waarin de conferentie 
werd gehouden. 

50 Y. vermiljoen, margenummer 9 
100 Y. donkerblauw, „ 10 
Voor Noord-Oost-China in de munt van dat gebied: 

1.000 Y. vermiljoen, margenummer 13 
1.500 Y. donkerblauw, „ 14 

Herdenking als boven. 
Plaatdruk, vellen van 5 X 10 zegels, beeldmaat 31 X 24 

mm, tanding 14. 
Voorzitter Mao Tse-Tung spreekt de conferentie toe. 
300 Y. purperrood, margenummer 11 
500 Y. grasgroen, „ 12 
Voor Noord-Oost-China in de munt van dat gebied: 
5.000 Y. purperrood, margenummer 15 

20.000 Y. grasgroen, „ 16 

1 Juli 1950. 
Herdenking van de stichting van de VolksJRepubliek van 

China. 
Offsetdruk, vellen van 10 X 5 zegels, beeldmaat 30 X 52% 

mm, tanding 14%. 
Nationale vlag, portret van Mao Tse-Tung, en de grote 

parade van 1 October 1949 (stichtingsdag) het Tien An Men 
gebouw voorbij trekkende. 

800 Y. rood, geel, groen, margenummer 23 
1.000 Y. rood, geel, bruin, „ 24 
2.000 Y. rood, geel, purper, „ 25 
3.000 Y. lood, geel, blauw, „ 26 

Voor Noord-Oost-China in de munt van dat gebied: 
5.000 Y. rood, geel, groen, margenummer 27 

10.000 Y. rood, geel, bruin, „ 28 
20.000 Y, rood, geel, purper, „ 29 
30.000 Y. rood, geel, purper, „ 30 

Mededeling myn geachte clientele 
Na een afwezigheid van ruim drie maanden in het 
Rode Kuis-ziekenhuis vertoefd te hebben, ben ik 
thans in mijn woning terug en wil zien of er voor 
mij nog wat te handelen valt. Ik ben genoodzaakt 
vanwege mijn hoge leeftijd, 77 jaren, mijn gehele 
voorraad te verkopen, daar ik geen opvolger heb, 
waarom ik thans verschillende verzamelingen te 
koop aanbied: 

Een verzameling der gehele wereld met ± 25.000 
stuks verschillende in ongebr. en gebr. 
voor ƒ 2500,— 

Mooie kwaliteit, w.o. zeldzame exemplaren, een 
collectie Engelse Koloniën, 3000 exempl, 
ongebr. en gebr., mooie kwaliteit „ 1000,— 

Alsook kleinere verzamelingen van diverse landen. 
Een verzameling ongebr. en gebr. 
Ongebr. 1500 versch. Holland en O.G. ... „ 2000,— 
Gebr. 1650 versch. Holland en O.G „ 1500,— 

Een verzameling oude brieven, w.o. zeer vele 
zeldzame. 

Een verzameling luchtbrieven, div. partijen ... „ 2000,— 
Op aanvraag te bezichtigen bij: 
C . J . H . ROOTLIEB POSTZEGELHANDEL 
Laan van Meerdervoor t 273a - Den Haag 

Gevestigd sinds Ao. 1885 Amsterdam. 
Tel. 392142. 



A A N B I E D I N G E U R O P A x betekent ongebruikt 

WURTEMBERG 
X 48 ƒ 

49 
X 50 
X 55 
Dienst 13 

„ 22 
„ 23-37 

MEMEL 
X 30 

K I A U T S H O U 
X 24-33 

M A R I A N E N 
X 7-16 

5,— 
5,— 
3,75 
1,50 
2,25 
1,75 

35,— 

7,50 

9,50 

2 , -

MARSHALL EIL. 
X 3 
X 6 

T O G O 
1 

Duitse Post 
C H I N A 

X 5 
X 18 
X 19 
X 20 

45 
X 46 
X 48 
X 46-48 

ƒ 7,50 
25,— 

2,— 

in 

3,— 
3,75 
3,— 
4,50 
2,— 
1,50 
4,— 
7,50 

Duitse Post in 
LEVANT 

2 ƒ 5 , -
6-10 3,25 
44 2,25 

D . O . AFRIKA 
6 1,— 
18 2,— 
26 2,— 

D.Z .W. AFRIKA 
3 3,25 
12 1,50 
17-21 4,— 

X 26-34 14,— 

TINE OE BUHR 

PostzegelhandelTiNEDEBUHR 
N.Z. Voorburgwal 347 
Telefoon 33324 

AMSTERDAM 
Giro 566731 

A M S T E R D A M 

Extra voordelige aanbieding! 
BELGIË. 

81/91 
258/266 
269/272 
293/298 
305/307 
342/350 
353/355 
404/409 
411/418 
432 
471/477 
488/495 
id. gebr. 
496/503 
504/511 
513/518 
519/526 
556/567 
615/622 
647/652 
781/784 
Bloli 13/4 

Alles prima 

f 4,50 
7,95 
3,50 
5,40 
3,— 

82,— 
4,— 
2,50 
2,40 
3,95 
3,15 
3,30 
3,— 
3,15 
8,40 
6,60 
3,65 
2,30 
0,95 
1,55 
1,55 
1,10 

postfris. 

POSTZEGELHANDEL 

M. D. 
Uniabuurt ^A 

R U A N D A 
12 
17 
MALTA. 
52 
171/174 
FRANKRIJ I 
Luchtp . 1/2 

U R U N D l . 
ƒ 2,60 

2,60 

42,50 
5,— 

28,— 
LUXEMBURG. 

81/83 
187/191 
206/207 
214/218 
226/230 
252/257 
276/281 
306/311 
312/321 
324/329 
H A W A I I . 
52 
54 
Dienst 1/6 

Nos . volgens 

POSTMA -

3,20 
3,75 
1,50 
3,45 
7,45 

13,— 
9,— 
4,20 
5,50 
7,50 

9,— 
9,— 

26,50 
Yvert . Tot 

M A N C H U K U O . 
1/18 ƒ 

19/22 
32/35 
36/37 
38/50 ex 42 
51/54 
55/56 
57/72 
76/93 ex 87 

Luclitp. 1/4 
SIAM. 

1/6 
7/14 

15/26 
32/40 
43/48 
72/76 
77/83 (gebr.) 

124'134 
184/189 
SPANJE. 
226/235 

20,85 
8,60 
5,60 
2,90 

10,80 
1,70 
7,50 
7,— 
5,90 
3,80 

10,60 
3,— 
8,— 
6,— 
3,— 
3,25 

22,— 
112,— 

46,— 

31,50 
ƒ 5,— por t extra, 1 

LEEUWARDEN 
Giro 295477 Telefoon 7028 

Te koop gevraagd : 
Verzamelingen i 
Partijen > postzegels 
Betere losse i 

Speciaal interesse voor oude zegels 

van de gehele wereld. 

AANBIEDING, 

(gebruikt ; Yv.nos.) 

N o . 3 ƒ 6,25 N o . 26 ƒ 2,25 

ALBUMS. 
Nederland en O.G. 

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

„ D A V O " album 22,50 
Groot insteekboek 

26 X 32 cm. 10 bladen 
ieder blad aan 2 zijden 
12 stroken „ 9,75 
Alsv. 20 bladen 17,25 

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

11 
12 
13 
15 
16 
19 
20 
21 

2,50 
1,75 
8,25 
7,— 
1,50 
3,— 
7,25 
3,50 

28 
32/34 
35a 
40 
41 
42 
44 
58/62 

„11>— 
„ 6,50 
„ 1,60 
„37,50 
„ 3,50 
„ 1,— 
„ 1,20 
„12,— 

Zendt mij Uw Mancolijst 
Nederland en O.G. 

H A G A ' S POSTZEGELHANDEL 
Gravenstraat 24 — Amsterdam-C. 
Telefoon 43940 — Giro 425549 

Q u e e n E l i s a b e t h 
Kroning 113 zegels ongebruikt 50,— 
Kroning 113 zegels gebruikt 60,— 
Kroning 113 zegels op F.D.C. 100,— 
Kroningsalbum (klemband) 8,50 
I s r a ë l 
Impor t Israël Albumpje 5,— 
Hollands Israël Album 8,— 
Yvert Album „Israël" 15,— 
„Israë l" catalogus 1954 8,75 
B u i t s l a n d 
600 verschillende slechts 6,— 
Borek Duitsland catalogus *54 3,25 

N i e u w t j e s 
Van rood China, Algiers, Brazilië 
en vele andere landen leveren wij 
Inabonnement tegen import-prijzen. 

W e r e l d - a l b u m s 
Gay Venture (met wereldkaart) 1,95 
„ D A V O " Junior 4.50 Globus 5,90 
„ D A V O " Kosmos, losbladig 8,50 
„ K a b e " losbladig schroefband 16,50 
„ S C O T T " losbladig, 

schroefband 25,— 
„ Y V E R T " losbladig, 

schroefband 30,— 

RENNIE HAAGSMA - HILVERSUM 
Leeuwens t raa t 2a — Telefoon 7606 — Giro 336559 

liet op, wij blaren goedkoop! 
Nederland. 
1 ° melkblau^ 
2 ° prima 
3 ° superbe 
2 ** paartje 
5 z. gom 
1 1 ° 
11 t . 11 
1 2 » 
16 
2 9 ° zw. St. 
27 ° 
4 4 ° 
61 a of ° 
131° 
134-35 ' 
136-38 
203-07 ° vol 
238 " St. 
244-47 
267-68 
270-73 ° 
278 ° 
283-86 ° 
289-92 ° 
2 8 2 ° 
347-49 ° 
356-73 
469-84 Blok 
530-32 
530-32 ° 

Met ° is gest 
cadeau, tevens 

10,— 
4,— 

20,— 
27,50 
18,— 
9,— 

40,— 
17,50 
10,— 
10,— 
0,50 
5,50 
3,— 

13,50 
2,75 
9,50 
2,— 
0,60 
7,50 
1,25 
2,— 
0,45 
0,85 
0,60 
0,50 
6,50 
6,50 

2 0 , -
21 ,— 

4,50 

empeld. 
franco. 

545-50 
551-55 
563-67 
587-90 
Lp. 6-8 ° 
Lp . 12-13 ° 
D 9-15 ° 
D 15 A ° 
D 20 24 ° 
D 27-39 ° 
P pv 1-2 ° 
Ned.-Indië . 
1 ° Superbe 
30 ° 
37 
8 0 ° 
81-98 
129-34 
149-59 
176-79 
182-85 ° 
277 
278 
280 ZZ 
263 
265 
383-88 
P 41-48 
P 49-52 " 
P 3 4 ° 
Lp 1-5 

Lev. rembours of 
Sehandeling uwer 

Levering vrijblijvend uit voorraad. 

1,45 
1,95 
0,90 
1,65 
2,75 

20,— 
5,50 
2,— 
0,60 
2.75 
2,— 

17,50 
7,50 
6,50 
6,50 

27,50 
12,50 
22,50 
2,50 
1,10 

10,— 
12,— 
35,— 
11,— 
8,— 

1 1 , -
2,75 
6,50 
3,— 
5,50 

giro. Bij 

Lp 6-10 
Lp 14-16 
0 7 ° 
D 19 a 
D 27 

9,— 
15,— 
7,50 
6,75 
7,50 

Indonesia nieuw. 1 
Merapi 
Verder alles 
leverbaar. 
Curasao. 
104-20 
168-77 
178 
185-95 
227-230 z. g. 
236-240 
Lp 1-3 
Lp 18-25 ° 
Lp 26-40 
Lp 45-52 
Suriname. 
22 V. ongt. 
22 av. enget . 
87-103 
104-10 
146-49 
130-36 
205 d 
202 a 
202 b 
204 b 

ƒ 10,— een leuk 

5,50 

72,50 
3,25 
2,25 
9,50 

25,— 
2,75 

45,— 
75,— 
45,— 
9,50 

1,50 
7,— 

29,— 
60,— 

4,75 
3,25 

17,50 
1,50 
1,75 
2,— 

zegel 
mancolijsten, zeer grote voorraad. 1 

POSTZEGELHANDEL 
Hoogstraat 182 a — 

A. A. M. DE 
Schiedam — 

GRAAFF 
MADJOE 

Telefoon 68407 — Giro (28607 

7e koop gevraagd: 
Verzamelingen, Partijen, 
Massagoed Kilowaar 

losse Zomer- en Kinderzegels, 
HOOGSTE PRIJZEN 

P o s t z e g e l h a n d e l O . v. d. E ^ n d e 
Petrisiraai 8 Uirechi (Oog in Al) - Telefoon 24082 

1 INDONESIË (Ned. Indië) (prima kwaliteit) 
Ongebru ik t : 
226/27 ƒ 0,40 
230/34 „ 1,95 
235/38 „ 1,— 
241/45 „ 1,75 
266/71 „ 2,— 
298/03 „ 0,60 
304/16 „ 1,70 

333 ƒ 0,10 
337/44 „ 1,30 
347/48 „ 0,25 
349/50 „ 0,25 
372/73 „ 0,35 

. L p . 1/5 „ 5 , 5 0 
Lp. 13 „ 5 , -
Lp. 18 „ 0,50 

Gebruik t : 
135/37 ƒ 4,— 
172/75 „ 4,— 
180 „ 0,05 
182/85 „ 1,10 
217/20 „ 3,25 
221/25 „ 1,75 
226/27 „ 0,40 

235/38 
239/40 
241/45 
266/71 
314/16 
347/48 
349/50 
Lp. 15/16 

1 Betaling m. bestell, of onder remb Orders beneden ƒ 5,— port i 

ƒ 0 , 7 0 
„ 0,80 
„ 1,25 
„ 1.55 
>, 0.20 
„ 0,25 
„ 0,25 
,. 3.50 
extra. 

T E K O O P GEVR. SERIES N E D E R L . & O.G. Aanbiedingen met prijs 
worden p.o. beantwoord Jun ior -Cat . '54 (Ned. /O.G.) Franco p . p . ƒ 1,16. 

N e d e r l a n d s e P o s t z e K e l h a n d e l A. M. N. v. d. B r o e k e 
1 N . Z . Voorburgwal 316 — AMSTEROAM-C. — Postgiro 165298 1 

De hoogste prijzen betalen wij voor: 
1e Massagoed van Nederland, gebundeld per 100 of In 

zakken van 1000. 
2e Massagoed van Ned. Indië en Indonesia (ook kleinere 

aantallen dan 100 stuks). 
3e Kilo's, uitgezocht en onuitgezocht. 
4e Kind- en Zomerzegels, afgeweekt en op papier. 

3e EGELANTIERSDWARSSTRAAT 7, 
Postbus 883 ■ Telefoon 31602 - Amsterdam J. J. ANGEL 
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Nog steeds is het adres 
voor prima rondzendingen 

Postzegelhandel H. Overduin 
Rozenhagenplejn 12 

Haarlem (Tel. K 2500-11445) 

Een WERKELIJK PRACHT COLLECTIE 
boekjes van Ned. en O.G., Europa (Spec. Scan
dinavië) en Overzee met MOOI U.S.A., ENG. 
KOL. en Z. AMERIKA hebben wij gereed voor 

verzending. 

Zegt U dit ietsj» 
Vele verzamelaars zijn al 15 jaar cliënt 
bij ons, omdat wij voor hen steeds weer 

wal nieuws brengen. 

Te koop gevraagd: 

Van Lennepweg 67 
DEN HAAG 

Tel. 550454 

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

M. J. A. VAN DER HAAGEN 

P R I N S B E R N H A R D O P B R I E F 
Uit een kleine partij complete series op brief bleken slechts enkele 
zonder tandinggebreken te zijn. Deze werden alle door ons opgekocht 
en bieden wij aan voor f 75.00. Let bij aankoop vooral op de 20 et 
■¥ 25 et 
J A C . E N G E L K A M P » Spuistraat 301, Amsterdam, telefoon 30998, 
giro 312696  Twentsche Bank 

PEETERS POSTZEGELHAIVDEL 
Van Welderenstraat 27 — Nijmeéen — Tel 24569 

Alle philatelistische benodigd
heden. De zaak voor de Oos t en 
ZuidNederl . verzamelaar. 

V E I L E N 
Als U uw bezit wilt laten veilen, 
wij U gaarne gratis advies. 

H. w. Borei GEIEGENHEIDSPOSTZEGEIS 
Uitvoerige beschrijving van alle postzegels betrekking 
hebbende op de postzegels zelf en de posterijen. 
Postz. Tentoonstellingen, Jubilea, Dag v. d. Postzegel, Alge

mene Post Unie, Postpersoneel enz. 
Met ERRATA en TOEVOEGINGEN 1952 en 1953. PRIJS 
F 2,25. De toevoegingen afzonderlijk f 0.70. 

Verkrijgbaar bij den schrijver 

A R N H E M - Bürgern. Weertsstraat I - Postgiro 35 37 41 

G. ARENTSHORST 
Postzegelhandelaar 

K A M P E N 

I n k o o p  V e r k o o p  T a x a t i e 

Philatelistische benodigdheden 

Onze 206e Postzegelveiling 
vindt in JUNI a.s. plaats. , 
Deze veiling omvat hoofdzakelijk 

NEDERLAND en 
<è^ 

^ 

/ • ^ 

OVERZ. GER. 
Veilingcatalogi gratis op aanvraag 

Voor onze 206e veiling 
kunt U niet meer inzen ^ 
den, wel nu reeds voor  ^ ( ^ 
o n z e e e r s t e n a j a a r s  ^ C K 
v e i l i n g ! ^ \ C r 
Gunstige veiling- /^t^ 
condities. ^ v^ 
Renteloos ^!^X 
voorschot!  ^ f t ^ 

^ 
^ ^ 

Zeggen 
onderstaande 

cijfers U nieis? 

35 jaar ervaring 
205 postzegelveil ingen 
7 17 veilingdagen 

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

1 0 5 0 0 0 0 fotoplaten verzonden 

. ^ ^ 
^ J. K. RIETDIJK n.ï.  DEN HAAG 

Telefoon I I 7 0 2 0  Lange Poten I SA 

Treffen de 
hnogste 
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 inkoopslysten, prompte betaling. 

A. J. DE WIT 
ALBRECHT D ü R E R S T R A A T 4 
AMSTERDAMZUID 
Telefoon 713489 

S I / R 1 7 G D NEDERLAND ONGEBRUIKT 
Bondscatalogus 513, 515, 524 en 525. 

^ Juliana type 1949. De 5, 10, 45 cent 
beide kleuren. Alleen op offerte met 
prijzen wordt geantwoord. 

J . M E B I J S POSTBOX 1  BILTHOVEN 

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

Gevraagd door verzamelaar BETERE 
ZEGELS U.S.A., bovendien ook curiosa, 
tandingaf wijkingen, dienstpostzegels. 
Brieven onder N o . P 174, BoomRuyg
rok N . V . , Haarlem. 

TE K O O P : Verz. Ned. en O.G. onge
stempeld 3 albums, gestempeld 1 album 
(klembanden) met vele duplicaten; 2 
grote en 6 middelgrote stokboeken; 
enkele jaargangen Philatelist. Waarde 
ruim ƒ 2600,—. Br. onder No . P 173, 
Boom-Ruygrok N .V . , Haarlem. 

T E K O O P : 200 versch. ƒ 0,70, 
versch. ƒ 1,60, 
Ned. & Kol. ƒ 
ƒ 14,50, onder 
extra. A. M. 
Zandvoort . 

100 
2 , -
i 5 

Frankr . ƒ 0,70 
-, 500 Ned. en 
— por to ad ƒ 

Aleven, Zandv.laar 

500 
200 

Kol. 
0,20 

4 

Wij 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 . 

USSR-postfr. modern en ouder goed 
steeds voorradig. Zend mancolijst. 
CLIMAX, Postbox 1099, Amsterdam. 

R . I . S . - O P p R U K K E N Indonesië ï ^ 
t /m 1 rupiah postfris, waaronder enkele 
duurdere tanclingen (totaalwaarde cat. 
1954: ƒ 10,33) aangetekend toegezonden 
18989S OJi3 do s^'£ ƒ UBA 3UIJJO3S EU 
van J, H . Niehof te Den Haag. Bij elke 
zending 1 serie „Bajar P o r t o " extra. 

Gevraagd: Y V E R T 1953. Brieven met 
prijsopgave aan N . Steygerwalc, Melk
weg 15 A, Laren (N.H. ) . 

Verzamelaar vraagt van verzamelaar te 
koop goede verzameling van N E D E R 
L A N D EN O.G. en of Europa. Alleen 
belangrijke collecties komen in aanmer
king. Aanbieding onder nummer P 175, 
Boom-Ruygrok N .V . , Haar lem. 

Te koop aangeboden pracht collectie 
E N G . K O L O N I Ë N met doubletten 
± fr. 3.500.000. Br. onder N o . P 172, 
Boom-Ruygrok N .V . , Haar lem. 



ngISOci 

DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING 

Hoofdkantoor: Rokin 58, 
Amsterdam-C, te l . 30261-42380 

n^^ 

Regelwnatig grate 
apenbare veilingen 
Inzending: dagelijks 

Deze ZEER IMPORTANTE veiling, die op 26, 
28 en 29 Mei a.s. gehouden wordt, bevat op 
velerlei gebied uiterst belangrijk materiaal, tal
rijke v^aardevolle topstukken en een HOOGST 
BELANGRIJKE AFDELING VERZAMELINGEN, 
LANDENRESTANTEN etc, speciaal-collecties, 
w.o. een internationaal met zilver bekroonde 
collectie „Wiesbadener Regierungsmarken" ter 
waarde van ruim Mk. 44.000,— etc. etc. Bij 
elkaar materiaal, dat in dergelijke omvang hier 
te lande slechts sporadisch ten verkoop komt. 

Woor serieuze gegadigden geïllustreerde catalogus 
op aar)Yraag. 

Laatste veiling in dit seizoen : begin jULI a.s. 

Hiervoor sluit de inzendtermijn op 30 Juni a.s. 

Z E L D Z A A M H E D E N ! 
H a m b u r g 1859 

Hannover 
^Helgoland 
Hongari je 

ir 

* Monaco 
Oldenburg 
P a r m a 

Por tuga l 

Pru isen 

1864 
1850 
1879 
1871 

1920 
1852 
1854 
1859 
1862 
1895 

1856 

sh. ( 
sh. ( 
sh. ( 
gr. ( 
sh. ( 
kr. ( 

15 kr. ( 
frs. ( 'o 

1/15 tl: 
5 c. 
10 c. 
40 c. 
50 r. 
150 r. 
300 r. 
500 r. 
1000 r. 

3) 
6) 
19) 
1) 

18) 
1) 
5) 
46) 
3) 
6) 
13) 
15) 
16) 

(119) 
(121) 
(122) 
(123) 

2 sgr.( 7) 

* = ongebruikt 
Nos. Yvert '54 

ƒ 17,50 
12,50 
35,— 
15,— 
15,— 
30,— 
35,— 
15,— 
35,— 
25,— 
35,— 
40,— 
15,— 
14,— 
25,— 
35,— 
50,— 
25,— 

POSTZEGELHANDEL G. KEISER & ZOON N.V. 
P a s s a g e 25-27 — D E N HAAG — Tel. 11.24.38 — Giro 4262 

OCCASIONS! ai!L"Äf''""-'' 
Nederland en O.G. nrs . volgens Spec. Cat. 1954. 
Overige nrs . volgens Yver t Gat. 1954. 

Nederland: Rolt. 1925 zonder wate rm. nrs . 1/18 ƒ 45,— 
1926 Rolt. met wa te rm. n r s . 19/31 „ 12,50 
1928 vierz. Rolt. nrs . 33/56 20,— 
1930 hoekrolt. nrs . 57/70 „ 10,— 
1925/33 Kindzegels met Rolt. compl. nrs . 71/101 „ 35,— 

Curasao: 1934 Herdenkingsser ie nrs . 104/120 64,— 
1947 21/2 t /m 10 Gld. n rs . 179/181 „ 72,— 
Luchtpost 1929 nrs . 1/3 39,— 

„ 1941 P r . Bernhardser ie compl 75,— 
1942 10 c. t /m 10 Gld. nrs. 26/40 47,50 

„ 1943 Krijgsgev.serie nrs . 41/44 19,— 
Sur iname: 1945 10 et. t /m 10 Gld. nrs . 229/243 47,50 
België: 1918 Rode Kruis 5 frs. nr. 16a, frs. 6000 „ 30,— 

1918 Rode Kruis 10 frs. nr. 163, frs. 17500 , S5,— 
1919 Helmserie 2 frs. nr . 176, frs. 10000 , 50,— 
1932 Kardinaal Mercier-serie compl. frs. 16525 „ 80,— 
1933 Orvalserie n r s . 363/374 compl. frs. 23000 „ 110,— 
1928 Orvalserie me t opdr. Antwerpen. Souv. 1/9 ,, 22,50 

Belg. Congo: 18 Rode Kr. serie nrs . 72/80, frs. 5925 „ 30,— 
1952 Bloemenserie compl. 22 w 21 ,— 

Ruanda Urundi: 1918 Rode Kruis nrs. 36/44, 4370 „ 22,50 
Danzig: '30 15 Noc.serie nrs . Souv. 1/11, fr. 13225 „ 59,— 
E g y p t e : '52 Geogr. Congr. nrs . 94/96 gest. frs. 2250 „ 10,— 

1927 500 m & f 1,- nrs . 129/130, frs. 9000 40,— 
1933 Spoorcongrès nrs . 146/149 frs. 4100 „ 20,— 
1933 Luchtvaar tcongr . nrs . 150/154, frs. 4350 „ 2 1 , — 
1934 U.P.P.-congres 1 t /m 200 m. nrs. 155/166 

frs. 6600 32,50 
1943 Kindzegel met opdruk nr. 221 , 7,— 
1952 Opdrukken Koning van Egypte en Sudan 

compl. 48 w 52,50 
1933 3 balken opdruk f rankeer - en luchtpost

zegels compl. 38 waarden 57,50 
1948 Egyptische bez. v. Pa les t ina compl. 39 w. „ 47,50 

Frankrijk: 1923 Exp. Bordeaux nr. 182, frs. 3000 „ 17,50 
Luchtp. 1927 Opdr. nrs . 1/2, frs. 4500 „ 25,— 
1925 Exp. Parijs Blok nr . 1, frs. 5000 27,50 
1937 Pexip blok nr . 3, frs. 1500 7,50 

Israël: 1948 nrs . 1/9 compl. op Ie dag couvert 135,— 
Vrijwel alles van Israël voorradig, ook vele 
voorlopers, etc. 

Kenya & Uganda : 1922/27 1 ct. t/m £ 100-/-, 
nrs . 1/28, ongebruikt met „Specimen" opdruk, 
normaal nominale waarde £ 297,-, in Yvert 
genot, voor frs. 1.006.800,- in Stanley Gibbons 
Cat. £ 1051,-, onberispelijke ex. (28) 350,— 

Liechtenstein: '28 Pr ins Jean nrs . 82/89 frs. 11300 „ 50,— 
1934 5 fr.s nr. 128 frs. 12500,- 60,— 
1941 10 frs. Madonna nr. 172, frs. 2500 , 12,50 
1941 Madonna blok nr. 5, frs. 12500 „ 60,— 

Luxemburg : 1921, Blok nr. 1, schaars „ 10,— 
Monaco: '33 40 c. t /m 20 frs. n r s . 115/134, frs. 6185 „ 27,50 
Noorwegen: 1941 V.-serie nrs . Souv. 1/21 12,50 
Oostenrijk: '32 Turkenbevr . n r s . 431/436 frs. 6000 , 29,— 

Luchtpost 1925/30 2 gr . t /m 10 Sh. nrs . 12/31, 
frs. 5300 25,— 
1931 Rotary-serie cpl. nrs . Souv. 1/6, frs. 6000 „ 29,— 

Saargebied: 1932 Volkshilfe nrs . 155/161, frs. 8000 „ 36,— 
Zwitserland: 1919 luchtp. n r s . 1/2 frs. 6000 32,50 

1934 Naba-blok nr. 1, frs. 5500 30,— 

WERELD COLLECTIE 
Meer dan 70.000 zegels in 35 banden. Alleen de afd. Eng . 
en Kol. is reeds meer dan frs. 2.000.000,—. Vraagprijs voor 
het geheel ƒ 29.500,—. Te bezichtigen na afspraak. 

N I E U W E U I T G I F T E N van vrijwel alle landen, ZICHT-
ZENDINGEN, CATALOGI, ALBUMS, BLANCO A L 
BUMS, enz. 

GRATIS M A A N D E L I J K S N I E U W S B U L L E T I N op aan
vrage . 

D. N. SANTIFORT - GRONINGEN 
Pos tg i ro : 277850 - Tel. 27768 Gr. Kr. Elleboog 14 


