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Mooi ges tempelde p r a c h t s t u k k e n 

L U C H T P O S T Neder land 

• 15 en 25 Gld . . . f 2 5 -
15 Gld lob . f 9 -

Verzamehngen 
te koop Supplement Favoriet album 1953 
gevraagd v. x . . 

Pnjs f2 — plus porto 2 20 

H A A G S V O L K S I N K O M E N STEEG S I N D S 1946 V A N 
Fl. 546.000.000 tot Fl 833 000.000 

I N K O M E N S B O V E N Fl. 100.000,— VERDUBBELD 

K O O P K R A C H T V A N DE H A A G S E B E V O L K I N G B O V E N 
H E T N E D E R L A N D S E G E M I D D E L D E ! 

Deze door her Centraal Bureau voor de Statistiek verstrekte gegevens 
zullen U doen begrijpen waarom een 

POSTZEGELVEILING IN DEN HAAG 
zulke uitstekende resultaten oplevert 

Onze veilingen leggen hiervan getuigenis af 

VEILEN MET SUCCES? 
RIETDIJK N.V. HET ADRES! 

Voor onze EERSTE NAJAARSVEILING kunt U nu inzenden-
grote en kleine objecten, engros-posten, archieven, betere losse 
zegels en series Vraagt de gunstige veilingcondities (vooroorlogs) 

Schrijft of belt 

j . K. RIETDIJK N.V. 
Telefoon 11 70 20 

DEN HAAG 
Lange Poten 15 a 

Heeft U nog nimmer een 
zichtzending bij mij aangevraagd? 
Zo neen, dan spoedig doen ! Mijn prijzen ? 

D u i t s l a n d 64 g e b r u i k t t y p e 2 
1924 355/58 
1927 398/400 
1928 416/20 
D u i t s l a n d l u c h t p o s t 20/26 
1928/31 Z e p p e l i n c o m p l . 
1930 Z . - A m e r i k a v l u c h t c o m p l . 
1931 P o l a r f a h r t c o m p l . 
1933 S o u v e n i r C h i c a g o f a h r t 
10 j a r e n n o t h i l f e b l o k 
H o n g a r i j e 1871 N o . 1 
o p b r i e f s t u k F r s . 4500,— 
443/444 2 o p 6 o p 8 c o m p l . 
445/48 F r s . 5400,— c o m p l . 
842/54 n i e u w e m u n t w a a r d e c p l 
927/40 5 j a r e n p l a n cp l . 
L i s t b l o k F r s . 2500,— 
b l o k 18 B r u g 
Y o e g o - S l a v i e 
1919 108 e n 108a k e u r F r s 2500,— 
1926 o p d r u k k e n 182/193 cp l . 
1928 o p d r u k F r s . 12350,— 
1932 R o e i e r s 225/30 
1933 P e n c l u b 231/36 
p o r t o 1921 78/82 t y p e A e n B 
O o s t e n r i j k 1925 331/350 
1932 S c h i l d e r s F r s . 4500,— 
L u c h t p o s t 12/31 F r s . 5260,— 

Alles ongebruikr tenzij vermeld Van deze landen kan ik zo goed als alle 
zegels leveren en geef hiervan pri|sli)sten uit Deze worden na aanvraag 

gratis aan U opgezonden 

Postzegelhandel H . van Lieshout - Helmond 
Hurksestraat 26 — Telefoon 3018 — Giro 325951 
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\ Z Voorburgwal 
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147 AMSTERDAM 
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TE KOOP 
GEVRAAGD: 

K I L O ' S N E D E R L A N D 

a. UITgezochte tegen dagprijs 

■ ^ ^ ^ 

b. ONuitgezochte tegen dagprijs 

Massawaar, alles Tevens K'nd, Zomer en Gelegenheidszegels 
liefst in behoorlijk kwantum 1 

M. J. A. VAN DER HAAGEN - DEN HAAG 
Van Lennepweg 67 Telefoon 550454  Tel adres „Haagphil" 
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DE ZEGELS VAN DE CHINESE VOLKSREPUBLIEK 
(Vervolg en slot) . 

1 Augustus 1950. 
Verdediging van de Wereldvrede. 
Plaatdruk, vellen van 10 X 5 zegels, beeldmaat 26% X 

36 Va mm, tanding 14. 
De eerste Vredesduif door de Franse schilder Picasso ge

tekend voor het eerste Wereld Vredes Congres. 
400 Y. oker, m a r g e n u m m e r 31 
800 Y. grasgroen, „ 32 

2.000 Y. l ichtblauw, „ 33 
Voor NoordOostChina in de munt van dat gebied: 

2.500 Y. oker, margenummer 34 
5.000 Y. grasgroen, „ 35 

20.000 Y. l ichtblauw, „ 36 

1 October 1950. 
Herdenking van de Ie ver jaardag van de st ichting van de 

Chinese Volks Republiek. 
Gecombineerde offset en plaatdruk, vellen van 10 X 5 

zegels, beeldmaat 27 X 3 1 % mm, tanding 14. Wapperende 
nat ionale vlag. 

100 Y. rood, geel, purper , margenummer 37 
400 Y. rood, geel, bruin , „ 38 
800 Y. rood, geel, donkergroen, „ 39 

1.000 Y. rood, geel, olijf groen, „ 40 
2.000 Y. rood, geel, blauw, „ 41 

Voor NoordOostChina in de munt van dat gebied: 
1.000 Y. rood, geel, purper , margenummer 42 
2.500 Y. rood, geel, bruin, „ 43 
5.000 Y. rood, geel, donkergroen, „ 44 

10.000 Y. rood, geel, olijf groen, „ 45 
20.000 Y. rood, geel, blauw, „ 46 

1 November 1950. 
Herdenking van de eerste postconferentie voor geheel 

Chma. 
Offsetdruk, vellen van 10 X 5 mm, beeldmaat 29 X 39 mm, 

tanding 14 y2. 
Postbus, schip, t rein, vliegtuig, landkaar t . 

400 Y. oranjerood en groen, margenummer 47 
800 Y. donkergroen en rood, ,, 48 
Voor NoordOostChina in de munt van dat gebied: 

2.500 Y. oranjerood en groen, margenummer 49 
5.000 Y. donkergroen en rood „ 50 

1 December 1950. 
Herdenking van de onder tekening van het ChineesSovjet 

vr iendschapsverdrag . 
Plaa td ruk , vellen van 5 XIO zegels, beeldmaat 50% X 28 

mm, tanding 14. 
J. V. Stalin en Mao TseTung re iken elkaar de hand, l and 

kaar t , Kremlintoren, Tien An Men. 
400 Y. karmozijn, m a r g e n u m m e r 51 

800 Y. donkergroen, „ 52 
2.000 Y. donkerblauw, „ 53 

Voor NoordOostChina in de munt van dat gebied: 
2.500 Y. karmozijn, margenummer 54 
5.000 Y. donkergroen, „ 55 

20.000 Y. donkerblauw, „ 56 

1 Ju l i 1951. 
Herdenking van de 30ste ver jaardag van de Chinese Com

munis t ische Par t i j . 
Plaa tdruk , vellen van 12 X 5 zegels, beeldmaat 24% X 

42% mm, t anding 14. 
400 Y. oker, m a r g e n u m m e r 57 
500 Y. donkergroen „ 58 
800 Y. rood, „ 59 

15 Augustus 1951. 
Verdediging van de Wereldvrede. 2e serie. 
Plaa td ruk , vellen van 10 X 6 zegels in dr iehoeksvorm, 

beeldmaat 51% X 29 mm, t and ing 12%. 
Tweede Vredesduif getekend door de Franse schilder Picas 
so voor het tweede Wereld Vredes Congres. 

400 Y. roodbruin, m a r g e n u m m e r s 60 
800 Y. blauwgroen, „ 61 

1.000 Y. violet „ 62 

19 October 1951. 
Herdenking van de 15jarige sterfdag van de grote Chinese 

schrijver, denker en revolut ionair Lu Hsun. 
Offsetdruk, vellen van 5 X 5 zegels bee ldmaat 37 X 22% 

mm, t anding 12%. 
Por t re t van Lu Hsun en tekst van zijn beroemd vers . 

400 Y. violet, m a r g e n u m m e r 63 
800 Y. donkergroen, „ 64 
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15 December 1951. 
Honderdjar ige herdenking van de Chint ien-opstand van 

de Tai -Ping-Tien Kuo-revolut ie . 
P l aa td iuk , vellen van 5 X 10 zegels, bee ldmaat 45% X 

28% mm, tanding 14%. 
De Chint ien-opstand. (Boerenopstand). 

400 Y. l ichtgroen, m a r g e n u m m e r 65 
800 Y. rood „ 67 
De drie decreten van de Tai -Ping-Tien Kuo en een m u n t 

van de Taiping-reger ing. 
800 Y. oranjegeel, ma rgenummer 66 

1.000 Y. l ichtblauw, „ 68 

15 Maar t 1951. 
Herdenking van de bevrijding van Tibet. 
P laa tdruk , vellen van 5 X 10 zegels, bee ldmaa t 38 X 25 

mm, tanding 12%. 
Het Potala-klooster te Lhasa. 

400 Y. vermiljoen, ma rgenummer 69 
800 Y. roodpurper , „ 71 
Ploegende Tibetaanse boeren met yaks op het hoge pla teau. 

800 Y. blauwgroen, margenummer 70 
1.000 Y. purper , . . „ 72 

12 Apri l 1952. 
Herdenking van de In ternat ionale Conferentie voor K in 

derbescherming. 
Offsetdruk, vellen van 9 X 10 zegels, bee ldmaat 22 X 33 

mm, tanding 12%. 
Een opgestoken v rouwenarm ter bescherming van k inde

ren van verschil lende rassen, vlag op de achtergrond. 
400 Y. groen, margenummer 73 
800 Y. blauw, „ 74 

1 Mei 1952. 
In terna t ionale Dag van de Arbeid. 
Offsetdruk, vellen van 12 X 12 zegels, bee ldmaat 16 X 26 

mm, tanding 12%. 
Diverse voorstellingen. 

800 Y. rood, hamer en sikkel; m a r g e n u m m e r 75 
800 Y. blauwgroen, hand en duif; „ 76 
800 Y. oranjerood, hamer en korenaar „ 77 

7 Ju l i 1952. 
Herdenking van de 15e ver jaardag van de verdedigings

oorlog tegen Japan . 
Offsetdruk, vellen van 6 X 15 zegels, bee ldmaat 37 X 21 

mm, tanding 14. 
Diverse voorstellingen. 

800 Y. donkerblauw, Lukuchiao onder oorlogswolken; 
Marco Polo-brug bij Peking w a a r de weers tand op 
7 Ju l i 1937 begon; m a r g e n u m m e r 78 

800 Y. groen, overwinning bij P inghs ingkwan; 
margenummer 79 

800 Y. donkerpurper , afscheid van het n ieuwe 4e leger bij 
het ver t rek naa r het Oosten tegen de J apanne r s ; 

m a r g e n u m m e r 80 
800Y. karmozijn, Mao Tse-Tung en Chu Teh beraads lagen 

over een tegenaanval ; m a r g e n u m m e r 81 

1 Augustus 1952. 
Herdenking van de 25ste ver jaardag van het Chinese 

Volksbevrijdings-leger. 
P laa tdruk , vellen van 12 X 7 zegels voor het eerst gemelde 

zegel en van 9 X 12 zegels voor de overigen, beeldmaat ee r 
ste zegel 25 X 42% mm, overige zegels 33 X 22 mm, t a n 
ding 12%. 

Diverse voorstellingen. 
800 Y. karmozijn, vlieger, zeeman en soldaat met ach te r 

grond van geschut en oorlogsschip; m a r g e n u m m e r 82 
800 Y. donkergroen, soldaat met automat isch geweer tegen 

achtergrond van afweergeschut en t anks ; 
m a r g e n u m m e r 83 

800 Y. purper , beeld van een zeeman en oorlogsschip da t 
aan de horizon opstoomt; m a r g e n u m m e r 84 

800 Y. oker, een vliegenier en vliegtuigen in vlucht ; 
ma rgenummer 85 

2 October 1952. 
Herdenking van de Vredes-conferentie v o i r Azië en de 

Stille Oceaan. 
Plaa tdruk, vellen van 12 X 7 zegels, beeldmaat 24 X 42 

mm, tanding 14. 
De Vredesduif getekend door de Franse schilder Picasso 

vliegende boven een k a a r t v a n Azië en de Stille Oceaan. 
400 Y. roodpurper, ma rgenummer 86 
800 Y. karmozijn, „ 88 
Plaa tdruk , vellen van 7 X12 zegels, beeldmaat 42 X 24 mm, 

tand ing 14. 
Duiven en wolken in Chinese stijl vliegende rond een 

aardbol waarop Azië en de Stille Oceaan is te zien. 
800 Y. oranjegeel, margenummer 87 

2.500 Y. donkergroen, ' „ 89 

15 November 1952. 
Herdenking van de tweede ver jaardag van het verblijf 

der Chinese vrijwilligers in Korea. 
Plaa tdruk, vellen van 8 X 13 zegels, beeldmaat 38 X 22 

mm, tanding 14. 
Diverse afbeeldingen. 

800 Y. blauwgroen, Chinese vrijwilligers ver t rekken n a a r 
het front; margenummer 90 

800 Y. vermiljoen, voedselvoorziening voor de frontsoldaten; 
margenummer 91 

800 Y. purper, infanter ie-aanval over een rivier-
margenummer 92 

800 Y. roodbruin, samenkomst van Chinese en Koreaanse 
soldaten; margenummer 93 

10 Maar t 1953. 
Herdenking van de In terna t ionale Vrouwendag. 
P laa tdruk , vellen van 8 X 12 zegels, beeldmaat 38 X 22 

mm, tanding 14. 
Diverse afbeeldingen. 

800 Y. karmozijn, t ex t ie lwerks ter aan de arbeid; 
margenummer 98 

800 Y. lichtgroen, oogstende v r o u w in korenveld; 
margenummer 99 

20 Mei 1953. 
Herdenking van de 150ste ver jaardag van Kar l Marx . 
P laa tdruk , vellen van 12 X 7 zegels, beeldmaat 25 X 38 

mm, tanding 14. 
Por t re t van Kar l Marx . 

400 Y. donkerpurper , m a r g e n u m m e r 100 
800 Y. grijsgroen, „ 101 

25 Jun i 1953. 
Herdenking 7e congres van de Handelsbond voor geheel 

China. 
P laa tdruk , vellen van 12 X 8 zegels, beeldmaat 22 X 33 

mm, tanding 14. 
Twee mannen en een v rouw der werkende klasse gearmd 

voor een achtergrond met vlaggen. 
400 Y. donkerblauw, m a r g e n u m m e r 102 
800 Y. karmozijn, „ 103 

25 Jul i 1953. 
Verdediging v a n de were ldvrede , 3e serie. 
Derde vredesduif getekend door de Franse schilder P icas

so voor het Wereldvredescongres. 
P laa tdruk , vellen van 8 X 12 zegels, beeldmaat 33 X 22 

mm, tanding 14. 
Vliegende duif. 

250 Y. donkergroen m a r g e n u m m e r 104 
400 Y. oker, „ 105 
800 Y. purper, „ 106 

5 October 1953. 
Herdenking van de 35ste ve r jaa rdag van de grote October-

revolutie. 
P laa tdruk , vellen van 7 X 12 zegels, beeldmaat 42 X 24 

m m , tanding 14. 
Diverse voorstellingen. 
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800 Y. donkergroen, Stal in en Mao Tse- tung nemen een 
kijkje over he t Kreml in ; m a r g e n u m m e r 94 

800 Y. karmozijn, Lenin spreekt het tweede Congres der 
Sovjetstaten toe; m a r g e n u m m e r 95 

800 Y. donkerblauw, S ta l in -monument aan de ingang van 
het Wolga-Don-kanaa l ; m a r g e n u m m e r 96 

800 Y. oker, Stalin als spreker ; „ 97 

30 December 1953. 
Herdenking van vier groten der were ld-cu l tuur . 
P laa tdruk , vellen van 12 X 9 zegels, bee ldmaat 22 X 33 

mm, tanding 14. 
Diverse por t re t ten . 

250 Y. donkergroen, Frangois Rabelais, Frarfs schrijver der 
16e eeuw; m a r g e n u m m e r 103 

400 Y. zwartpurper , Jose Mart i , Cubaans schrijver der 19e 
eeuw; m a r g e n u m m e r 104 

800 Y. donkerblauw, Chu Yuan, Chinees dichter der 3e 
eeuw; m a r g e n u m m e r 105 

2.200 Y. donkerbruin , Nicolaus Copernicus, as t ronoom der 
16e eeuw; m a r g e n u m m e r 106 

HOOFDSTUK V. 
Speciale uitgiften. 

1 October 1951. 
Invoering van het nat ionaal embleem, bes taande uit d e 

nat ionale vlag, Tien An Men (Poort der Hemelse Vrede), 
tandwie l en korenaren . 

P laa tdruk , vellen van 12 X 5 zegels, bee ldmaat 26% X 
43 V2 mm. 

Afbeelding van het embleem. 
100 Y. donkerblauvi', m a r g e n u m m e r 1 
200 Y. oker, „ 2 
400 Y. oranjegeel, „ 3 
500 Y. donkergroen, „ 4 
800 Y. rood. „ 5 

1 J a n u a r i 1952. 
Land-hervorming . 
P laa tdruk , vellen van 10 X 10 zegels, bee ldmaa t 40 X 25 

mm, tanding 14V2. 
Boeren krijgen land toegewezen; veldarbeid en sihouet van 

een modern landbouwwerktu ig . 
100 Y. karmozijn, ma rgenummer 6 
200 Y. blauw, „ 7 
400 Y. donkerpurper , „ 8 
800 Y. groen, „ 9 

1 Ju l i 1952. 
Groot Moederland (Tunhuang muurschi lder ingen) (zie 

Apr i lnummer blz. 83/84). 
P laa tdruk , vellen van 8 X 12 zegels, bee ldmaat 38 X 22 

mm, tanding 12 y2. 
Diverse afbeeldingen. 

800 Y. donkerolijf, J ach t (Wei-dinastie 386-580) 
m a r g e n u m m e r 10 

800 Y. kastanjebruin, Dienaren (Sui-dynastie 561-617); 
m a r g e n u m m e r 11 

800 Y. donkerblauw. Fei Tien (op de wolken dri jvende m u 
sici der goden in de Hindu-mythologie; Tang dienast ie 
618-906) m a r g e n u m m e r 12 

800 L. donkerpurper . Draak (Tang dienastie 618-906); 
m a r g e n u m m e r 13 

20 Jun i 1952. 
Radio-gymnast iek. 
Offsetdruk, vellen van 12 X 12 zegels, bee ldmaat 16 X 26 

mm, tanding 12%. 
De zegels vormen in b lokken van 4 s tuks ieder een be 

paa lde opgave voor een oefening. 
400 Y. rood m a r g e n u m m e r s 14/17 
400 Y. donkerb lauw „ 18/21 
400 Y. purper rood 
400 Y. grasgroen 
400 Y. vermil joen 
400 Y. l ichtblauw 
400 Y. oranjerood 
400 Y. donkerpurper 
400 Y. oker 
400 Y. pauwblauw 

22/25 
26/29 
30/33 
34/37 
38/41 
42/45 
46/49 
50/53 

1 October 1952. 
Groot Moederland (2e serie) Bouwwerken . 
P laa td ruk , vellen van 7 X 14 zegels, bee ldmaat 45 X 19% 

mm, tanding 14. 
Diverse afbeeldingen. 

800 Y. violet, s lu isdammen in de Huai - r iv ie r ; 
m a r g e n u m m e r 54 

800 Y. vermiljoen, Chunking-Chentung-spoorweg; 
margenummer 55 

800 Y. donkerpurper , ol ieraffinaderi j ; m a r g e n u m m e r 56 
800 Y. donkergroen, s taa tsboerder i j ; m a r g e n u m m e r 57 

1 September 1953. 
Groot Moeder land (3e serie) Tunhoang-muursch i lder ingen 

(zie Apr i lnummer blz. 83/84). 
P laa td ruk , vellen van 8 X 12 zegels, bee ldmaat 38 X 22 

mm, tanding 14. 
Diverse afbeeldingen. 

800 Y. donkergroen, knech t met p a a r d (Wei-dynast ie 386-
580); m a r g e n u m m e r 58 

800 Y. oranjerood, toneelspelers (Wei-dienastie 386-580); 
ma rgenummer 59 

800 Y. donkerblauw, gevecht (Sui-dienastie 581-617); 
m a r g e n u m m e r 60 

800 Y. karmozijn, Ossekar (Tang-dienast ie 618-906; 
m a r g e n u m m e r 61 

1 December 1953. 
Groot Moederland (4e serie) oude ui tvindingen. 
P laa tdruk , vellen van 8 X 12 zegels, bee ldmaat 38 X 22 

mm, tanding 14. 
Diverse afbeeldingen. 

800 Y. donkerblauw, compas uit de 3e eeuw v. Chr.; 
m a r g e n u m m e r 62 

800 Y. donkergroen, seismoscoop van 132 n. Chr.; 
m a r g e n u m m e r 63 

800 Y. indigogroen, a fs tandsmeter ui t de 3e eeuw n. Chr. 
m a r g e n u m m e r 64 

800 Y. donkerbruin , as tronomisch toestel uit 1437 n. Chr. 
m a r g e n u m m e r 65 

1 Mei 1954 
Economische Opbouw 
(Zie Nieuwe Uitgiften). 

ÜJ^.^i^^t'é-ONDER HET GENOT VAN 
EEN FIJNE PIJP TABAK. 

Vraagt daarom Uw winkel ier 

V. ROSSEM s TROOST 

Wordt lid van een bij ons 
Maandblad aangesloten vereniging 
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NIEUWE TANDING VARIANTEN UIT DE ZWEEDSE POSTZEGELBOEKJES 

In mijn ar t ikel over „Postzegelboekjes van Zweden sinds 
1920 in verband met de t andingen hunne r zegels" opgeno
men in het Decembernummer 1949 van dit Maandblad, was 
sprake van boekjes van de 5 en 20 Kronenzegels, die nog 
met de hand werden gemaakt zulks in tegenstell ing to t alle 
andere boekjes die sinds 1940 machinaa l werden vervaa r 
digd. 

In de loop van het vorige j aa r is men ook voor deze beide 
hoge w a a r d e n overgegaan op machina le aanmaak! 

Bij de 5 Krzegels komen nu paren voor van twee 3zijdig 
getande zegels, die tot n u toe nog niet bestonden. Wel k w a 
men paren voor 3 + 4zijdig en 4 + 3zijdig getand naas t 
de normale van twee 4zijdig getande zegels. 

De 20 Kr. k w a m alleen 4zijdig getand voor en dit is nu 
veranderd in uits lui tend 3zijdig, in verticale paren boven 
en onder getand. 

Een geheel nieuwe groep vormen de boekjes, die via au to 
maten worden verkocht . Deze hebben een zwaarder ka r ton 
nen omslag en de inhoud is op een rond geldsbedrag van 1 
of 2 Kr. ingesteld. Tot heden verschenen 3 verschil lende 
boekjes en wel ' 
A. 10 X 10 öre, bruin , velletje van 5 X 2 zegels 
B. 4 X 25 öre, blauw, velletje van 2 X 2 zegels 
C. 8 X 2.'ï öre. blauw, velletje van 4 X 2 zegels. 

Van de boekjes gemeld 
onder B zag ik twee ver 
schillende variëtei ten, nl.: 
wit te hecht rand boven of 
onder aan het zegelblok, 
hetgeen naar ik vermoed 
ook bij de boekjes gemeld 
onder A en C wel het ge
val zal zijn. A en C beva t 
ten normale paren van 
twee 3zijdig getande ze
gels, maar de boekjes van 
type B geven een geheel 
nieuwe variant , daar de 
blokjes van 4 zegels aan 
3 zijden ongetand zijn i.p.v. 
normal i ter 2 zijden! Men 
kan dus nu losse zegels 
aantreffen die aan twee 
aanliggende zijden onge

tand zijn!, dus bijv.: onder en rechts of boven en links, m 
totaal dus 4 mogeli jkheden die alle 4 evenveel voorkomen! 

Voor de boekjes in type B is een geheel nieuwe druk 
cylinder aangemaak t met 272 zegelbeelden i.p.v. de normale 
340. Deze zegelbeelden zijn gerangschikt in 2 X 4 rijen met 
brede wit te tussenstrook, die de hecht randen moeten leve
ren t ezamen met de bui tenmarges . Wij geven hierbij een 
schema van indeling van zulk een vel. 

(!£^^¥' * *™ —^ 

SVERIGE : SVERIGE 
a 

4 

i i> 

SVERIGE : SVEfllGE 

25 

25 
25 

25 

25 

25 
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25 
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25 

25 

25 

25 
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25 

25 

25 
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25 
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25 

25 

25 

25 

25 

25 
25 

25 

25 

25 
25 

25 

25. 
25 

■f 
25 1 25 

8 B. B 
— velrichting— 

AA snijtijnen tijdens of vlak na de drukgang 
BB snijlijnen aangebracht in de boekjesmachine 

Waar wij in Nederland sinds enige jaren geen zegels af
gestempeld voor f ranker ing bij abonnement meer kennen, is 
iets dergelijks nu in Zweden als proef ingevoerd voor afre
kening van girostortingsrecht, waarvoor dan zegels van 20 
en 5 Kr. worden gebruikt! Als dit algemeen wordt inge
voerd, zullen gebruikte zegels van deze waarden veel goed
koper worden en de mogelijkheid doen onts taan ook ge
bru ik te paren gemakkeli jker te krijgen! J. DEKKER. 

DE FRANKEEKZEGELS VAN 1 t/m 25 SEN VAN DE 
REPUBLIEK INDONESIA. 

Na de eerste publicatie over bovenstaande zegels van de 
hand van de heer J. H. VERSCHUUR, opgenomen in ons 
nummer van Februar i jl. blz. 28 e.v. zond genoemde heer ons 
nog enkele aanvullingen, terwijl ook enkele correcties op het 
gepubliceerde noodzakelijk bleken te zijn. Zowel correcties 
als aanvullingen nemen wtj hierbij op, zodat alle gegevens 
hiermede tot en met Maar t bij zijn. 
Correcties: 
1. in de toelichting s taat kamtanding 12% x 12%, hetgeen 

dient te zijn: kamtanding 12% : 12%, zoals gebruikelflk 
bü kamtanding aanduiding; 

2. in de omschrijving ad. „Ie" dient het woord „eerder" te 
worden opgenomen in de laats te regel tussen de woorden 
„maanden" en „tot"; 

3. De volgende rectificaties dienen in de omschrijving der 
zegels te worden aangebracht : 
a. 5 sen. b) en c) afmeting vel is 510 X 323 en niet 

500 X 323; 

b. 10 sen. laatste zegel van Nov./Dec. '53: afmeting vel 
578 X 330; 

c. 15 sen. c) het knipteken dient „6" te luiden, en niet 
13. In feite is dit knipteken zeer onduidelijk, doch 
betere exemplaren wijzen meer aan, dat het hier „6" 
betreft; 

d. 15 sen. d) door het t raceren van nog een vel kon 
thans het knipteken gereconstrueerd worden, t.w.: 
rechtsno. 3; 

e. 20 sen. c) afmetingen vel dienen te luiden: 578 X 330; 
De laatste zegel (met 5 mm dikke rode balk) verder 
te omschrijven als volgt: Mei/Juni 1953. Afm. vel 
578 X 330 mm. 
Voorts dient de vermelding van de afstempeling op 
de donkerrode zegels niet te zijn Djocjakarta, doch 
Djakar ta ; bovendien blijkt dit niet plaat 6SC te zön, 
m a a r 53B; 

f. 25 sen. De afmetingen worden weer 568 x 329 mm. 
De laatste druk verscheen in Nov./Dec. '53. 
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Aanvullingen: 
WAARDE 
5 sen f) 

g> 
g) 

10 sen e) 
15 sen e) 

e) 
20 sen c)*) 
25 sen b) 

KLEUR 
roserood 
roserood 
roserood 
blauw 
paars 
paars 
rood 
groen 

PLAAT 
81C 
83D 
83D 
67D 
73B 
73B 
53B 
44A 

UITGEGEVEN PAPIER 
Nov./Dec. '53? 
Dec. '53/Jan. '54 
Maar t '54 
Febr./Mrt. '54 
Sept./Oct. '53? 
Jan. /Febr . '54 
Febr. '53? 
Febr. '54 

B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 

K N IP 
Boven 14 
Links 14 
Links 2 X V 4 
Links 2 X V 6 
Rechts 15 
Rechts 14 
Rechts 3 X V 10 
Rechts 2 X V 7 

TUSSEN
STROOK 

82 mm 
82 mm 
82 mm 
82 mm 
82 mm 
82 m m 
82 mm 
82 mm 

GEPERF. 
MARGE 

Top 
Beneden 

id. 
id. 

Top 1 
id. 'i 
id. 
id. 

AFM. VEL 
m mm. 

580 X 306 ») 
580 X 306 2) 
578 X 310 
578 X 330 3) 
580 X 330 ' ) 
580 X 3 3 0 ' ) 
580 X 330 5) 
580 X 301 

*) (In verband hiermede wordt 20 sen plaat 68C onder hoofd
je d) gebracht, daar bovenstaande 20 sen eerder verscheen) . 

Büzonderheden: 
>) Het knipteken komt bij deze druk op het l inker en het 
rechtervel voor naast het plaatnummer op de bovenmarge. 
*) Deze zegels geven een enigszins onverzorgde indruk wat 

kleur betreft. 
») De zegels vallen op door de zeer helderblauwe kleur. 
«) Evenals 1ste druk 73B plaat zijn deze oplagen in l ichtere 
kleur uitgevoerd dan de 42A oplagen. 
f") De zegels vallen op door de zeer donkerrode kleur. Bene
denmarge geen rode balk. (Door schrijver eerst in Maar t '54 
volledig getraceerd) . 

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

BONIF ATlUS ZEGEL. 
Dienstorder H. 351 van 12 Mei 1954 van 
de P.T.T. meldt het volgende: 

rt \ Jl J mi 1 Ifi Jun i van dit jaar zal het 1200 j a a r 
P J ^ s y f ^ zijn geleden, dat de apostel Bonifatius bij 

Dokkum werd vermoord. In verband m e t 
de herdenking van dit feit zal op 16 J u n i 
1954 een bijzonder frankeerzegel (zonder 

aj ■ ■ V I toeslag) in de waarde van 10 et. worden 
Ü i 3 a 4 » r a f l l l uitgegeven. 

Verkrijgbaarstel l ing: 
2. De zegel zal gedurende het tijdvak van 16 J u n i t /m 14 
Augustus a.s. door alle postinrichtingen worden uitgegeven. 
Aan het publiek moet gedurende het genoemde t i jdvak bij 
aankoop van zegels van 10 et de vorenbedoelde he rdenk ings 
postzegel worden vers t rekt , tenzij bepaaldelijk om zegels 
van de gewone uitgifte wordt verzocht. Met de verkoop 
mag niet vóór 16 J u n i a.s. worden begonnen. 

Indien op 16 Augustus 1954 nog niet alle Bonifat iuspost
zegels zijn verkocht , kan de verkoop op de gebruikel i jke 
wijze worden voortgezet en wel uiterlijk t /m 15 September 
1954. Mochten nog exemplaren van deze zegels onverkocht 
blijven, dan behoren deze na de laatstgenoemde d a t u m zo 
spoedig mogelijk op de voorgeschreven wijze aan d e cont ro
leur t e worden opgezonden. 
Ontwerp, afbeelding, kleur. 
3. Het ontwerp is vervaardigd door de heer Huber t Levigne 
te Maastricht, die ook de beeltenis en de achtergrond heeft 
gegraveerd. De tekst , de waardeaanduiding en de j a a r t a l 
len zijn getekend door de heer André van der Vossen te 
Overveen en gegraveerd bij de firma Joh. Enschedé en Zo
nen te Haarlem. De zegel geeft een typering van d e historisch 
religieuze gestal te van de apostel Bonifatius en bevat d e 
jaar ta l len 754 en 1954, de waardeaanduiding en voorts als 
tekst „Bonifatius" en „Nederland". De kleur is l ichtblauw. 
Overige bijzonderheden. 
4. De zegel is gedrukt bij Joh. Enschedé en Zonen, Graf i 
sche Inr icht ingen N.V. te Haarlem. 

Druktechniek: plaa tdruk . 
Afmetingen, beeldgrootte 21,25 X 28,55 m m ; zegelgrootte 

24,25 X 31,55 mm. 
De zegel is voor f rankering geldig t 'm 31 December 1955. 
Het betreffende persbericht vult bovenstaande nog aan 

met de melding: kamtand ing 121/2 : 12, vellen van 10 X 10 = 
100 zegels; papier zonder watermerk; gomming normaal . 

Een ander persber icht meldt nog, dat ter gelegenheid van 
de eerste dag van uitgifte bij de postzegelhandel zgn. Eers te 
Dagomslagen verkr i jgbaar zijn. De op 16 Jun i a.s. aan het 
loket van een der postinrichtingen afgegeven e e r s t e dag
omslagen, uitslui tend voorzien van een of meer van deze 
zegels en ui teraard van naam en adtes van degene voor 
wie de enveloppe bestemd is zullen woiden voorzien van 
een speciale s tempel ing. 

2 et ,. 
5 et „ 

Kon. Ju l iana 10 et „ 
40 et „ 

»» 

45 
L R 2/LR 3 
L R 9/LR 10 
L R 2 
2 

FRANKEERZEGEL 12 CENT. 
Dienstorder H. 387bis van 25 Mei 1954 van de P.T.T. m e l d t 

het volgende: 
1. Ten vervolge op no 92/1954 wordt medegedeeld, dat door 
d e controleur, te r voldoening aan aanvragen om f r ankee r 
zegels van 12 cent, zegels in de nieuwe uitvoering zullen w o r 
den vers t rekt . De kleur van deze zegels is b lauwgroen . 
2. Voor deze zegels geldt eveneens het bepaalde, d a t geen 
verkoop in de nieuwe uitvoering mag plaats vinden, voor 
d a t de zegels van het bes taande type zijn ui tverkocht , tenzij 
het publ iek ui tdrukkel i jk zegels van het n ieuwe t ype v e r 
langt . . 

NIEUWE ETSING EN PLAATNUMMERS. 
Van 1 Maar t t /m 30 April verschenen de volgende e t s ing

en p laa tnummers van Neder landse f rankeer  en por tzegels : 
Frankeerzege ls t ype v. Kr impen 1 et etsingnr. L R 3 

Portzegel 10 et 

A F W I J K I N G E N 
De heer F. E. Appel te Middelburg toonde ons de volgen

de druktoeval l igheid: 
frankeerzegel 2 et, type v. Krimpen: l inks van het cijfer 2 
een wit punt je . j . E . 

PORTZEGELS. 
Redacteur : L. Frenkel , ar ts , Graaf Floriss t raat 48, Rot t e rdam. 
Portzegels van 4 cent. 

Dienstorder H 352 van 12 Mei 1954 van de P.T.T. meld t : 
1. De voorraad portzegels van 4 et bij de controleur is u i t 
geput. Een nieuwe oplaag van deze waarde zal nie t m e e r 
worden aangemaakt , omdat de behoefte daa raan te ger ing is. 
2. De nog op de kantoren aanwezige portzegels van deze 
w a a r d e moeten worden opgebruikt . L. F. 

PLAKZEGELS. 
Dienstorder 354 van 12 Mei van de P.T.T. meldt : 

1. De in ar t . 9, sub 2, van de Postgids bedoelde overige 
plakzegels in a e navolgende w a a r d e n (uitgevoerd in rode 
kleur ) : 
ƒ2 ,25, ƒ2,75, ƒ3,25, ƒ3,50, ƒ3,75, ƒ4 ,—, ƒ4,25, ƒ4,50, ƒ4 ,75 , 
ƒ 6,50, ƒ 7,—, ƒ 8,—, ƒ 8,50 en ƒ 9,50 zullen w o r d e n v e r v a n 
gen door plakzegels van dezelfde waa rden in paa r se k leur . 
2. ( inwendige dienst) . 
3. Na ontvangs t van d e n ieuwe plakzegels moe ten de nog 
voorradige w a a r d e n in rode kleur op de voorgeschreven 
wijze aan de controleur worden teruggezonden. N. 

Adverteer 

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

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

JEUGDZEGELS. 
De reeds in ons Aprilnummer aangekondigde serie bijzon

dere zegels is verschenen. De toeslag van deze zegels komt 
ten bate van het Jeugdwerk van de Evangelische Broeder
gemeente in Suriname, welke zojuist een groot Jeugdcen
trum heeft geopend, bestaande uit enkele sportvelden met 
verlichting, zodat deze ook des avonds gebruikt kunnen wor
den, gymnastiekzaal, vergaderzalen, enz. enz. Het terrein 
van 2 ha is door de Broedergemeente beschikbaar gesteld, 
aanleg plus bouw hebben Slf ,/ 166.000 gekost, waarvan door 
de handel en particulieren reeds Sfl ./ 40.000 is opgebracht, 
terwijl het gouvernement door middel van subsidie en lening 
steunde en tevens aan de Broedergemeente het recht gaf om 
Jeugdzegels te laten ontwerpen. De schilderes Nola Hatter-
man vervaardigde het ontwerp, waarop de oprijlaan van het 
centrum is te zien, met op de achtergrond het gebouw. Ver
der vier kinderkopjes van verschillend ras. Bovendien zul
len eerste-dag-couverten worden uitgegeven, met een afbeel
ding van één der gebouwen. 

Papier zonder watermerk; waarden 7% + 3 et; 10 + 5 et; 
15 + 1V2 et en 30 ^+ 15 et. 

De zegels zullen ook aan de Nederlandse philatelistenlo-
ketten verkrijgbaar worden gesteld. 

NED. ANTILLEN. 
HERDENKINGSZEGELS. 

VIA AIR MAIL I 

Ter gelegenheid van de op 16 Juni 1954 te 
's-Gravenhage in de Houtrusthallen te hou
den Bijbeldag zal aldaar een tijdelijk post
kantoor zijn gevestigd, waar de ter post be
zorgde stukken van een speciale afstempe
ling zullen worden voorzien. Een speciale 
enveloppe en briefkaart zullen verkrijgbaar 
zijn. 

Ter gelegenheid van het 39ste Internationale Esperanto-
congres, dat van 31 Juli—7 Augustus 1954 te Haarlem in het 
Haarlems Concerthuis zal worden gehouden, zal aldaar een 
tijdelijk postkantoor worden gevestigd, waar de ter post be
zorgde stukken van een speciale afstempeling zullen worden 
voorzien. Door het Congres zal bovendien daartoe een spe
ciale enveloppe worden uitgegeven. 

Machimsstempels. 

Aan de in het April-nummer opgenomen lijst van kanto
ren, die gebruik maakten van de vlag „Keukenhof Lisse Hol

land" kan nog toegevoegd worden 
Amersfoort (sinds begin Mei). 

Sinds 26 April is te Meppel 
een nieuwe stempelmachine in 
gebruik, welke tot en met 22 Mei 
de hierbij afgebeelde stempelvlag 

gebruikte. De „Memato" is de op 17 Mei door Minister Mans-
holt geopende Meppeler Markt Tentoonstelling, waarop o.m. 
voorlichting is gegeven over bouwen en wonen ten platte
lande. Deze tentoonstelling werd gehouden in verband met 
het feit, dat dit jaar de Donderdagse weekmarkt in Meppel 
350 jaar bestaat. Wij danken de heren Benders, Dunnebier 
en Smit voor hun meldingen. 

Voorts danken wij de heer C. H. Ardon te Roosendaal voor 
zijn bericht, dat op 12 Mei jl. op het stationpostkantoor te 
Roosendaal eveneens een stempelmachine in gebruik werd 
gesteld, waar als stempelvlag gebruikt wordt: „Roosendaal 
100 jaar Spoorstad 23 Juni—5 Juli 1954". Dit is als propa
ganda bedoeld voor de komende feestelijkheden ter gelegen
heid van het 100-jarig bestaan der spoorwegaansluiting met 
België. 

%wil'' MEPPEL 

L ^ J 
'I7V'„22MEI1954 

r " 
<I7V!40T 

STEUN 
HET EREFOtlOS 
CUD-VERPLEttSI£RS 
POSTGIRO-3650 

'̂ 'f̂ " 93 JAAR [IED VER. 

S l 'V ' 33 BESCHERMiNe 
VAN QiEPEN L *̂̂  J 

Hier verscheen op 1 Mei jl. een postzegel van 15 cent ter 
gelegenheid van de derde jaarlijkse conferentie van de Ca
ribbean Tourist Association op Aruba. Het werd ontwor
pen door de heer André van der Vossen te Overveen (Ne
derland) naar een foto en schets verstrekt door de heer E. 
Bartels van het touristenbureau op Aruba en geeft een af
beelding van de beroemde Palmbeach op dat eiland. De 
zegels werden door de firma Joh. Enschedé en Zn te Haar
lem in rasterdiepdruk op plaatdrukpapier vervaardigd in 
een oplage van 125.000 stuks; kleur blauw, het woord ARUBA 
in zwart; kamtanding 11 : 11%. 

Dit zegel zal ook aan de Nederlandse Philatelisten loket
ten verkrijgbaar worden gesteld. 

De afgebeelde eerste-dag enveloppe is vermoedelijk een 
particuliere uitgave van voornoemde Toeristen-bond. 

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

NEDERLAND. 
Gelegenheidsstempels. 

Van het in het vorige nummer vermelde en afgebeelde 
stempel kwam wegens verlenging der conferentie nog een 
tweede exemplaar in gebruik, waarin als datum t/m 15 i.p.v. 
t/m 12 Mei vermeld was. Aangetekende stukken werden 
voorzien van de op het kantoor Vredespaleis gebruikte aan-
tekenstrookjes met Inschrift: „Cour Internationale de 
Justice", La Haye. 

Tenslotte kwamen op enkele grote kantoren op 17 Mei jl. 
nog een tweetal nieuwe stempelvlaggen in gebruik en wel: 
,.Steun het Erefonds Oud-Verpleegsters Postgiro - 3650", 
alleen te Amsterdam CS. en „90 Jaar Ned. Ver. tot Bescher
ming van Dieren" te Amsterdam CS., 's-Gravenhage en 
Rotterdam CS. 

Typenraderstempels. 
15.5.54 Hulppostkantoor St. Maartensbrug (N.H.) werd 

poststation. 
1.5.54 Postagentschap Rotterdam-Abtsweg werd opgeheven. 
1.6.54 Hulppostkantoor Oyen (N.B.) werd poststation. 

Varia. 
In de Telegraaf van 18 Mei jl. troffen wij een stukje aan 

van de volgende inhoud: 
„De Scheveningers hebben geen gebrek aan motieven om 

te ijveren voor wederinvoering van het poststempel „Sche-
veningen", dat sinds enige tijd door „'s-Gravenhage" is ver
vangen. Niet alleen de positie van Scheveningen als bad
plaats brengt men in het geding. Naar ik van de zijde van 
de Stichting Oud Sche^^eningen hoor, is door het Haagse 
poststempel op een Schcveningse brief al ten minste één 
belangrijke haring-exportorder verloren gegaan. Nadat ver
zoeken van de Haagse Kamer van Koophandel en van B. en 
W. aan P.T.T. zonder resultaat zijn gebleven, heeft de V.V.V. 
een compromis-voorstel gedaan: laat de brieven stempelen 
met de gecombineerde plaatsnamen, naar analogie van bijv. 
„Paris-Neuilly". Het voorstel heeft niet veel kans op succes. 
De Scheveningers zijn niet van zins met een half resultaat 
genoegen te nemen". 
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Wij zouden hierbij willen aantekenen, dat — voorzover 
ons bekend — sedert enige jaren een vérgaande centra l i sa
tie van alle buslichtingen in Den Haag en de randgemeenten 
heeft plaats gehad, waardoor alle post uit de s t r aa tb r i even
bussen inderdaad te ' s -Gravenhage wordt gestempeld. O n 
getwijfeld is een vluggere verzending h iervan het gevolg. 
Anderzijds zijn — n a a r wij menen — op de bi jpostkantoren 
Scheveningen en Scheveningen-Stevinst raat , a lsmede op één 
of meer postagentschappen de stempels nog me t deze n a a m 
voorzien, zodat de har ingexpor teurs nog wel me t w a t e x t r a 
moeite hun zin kunnen k r i j g e n . . . . ! 

LUCHTPOST 
Redacteur: J . C. E. M. Dellenbag, Sta tenweg 172c, 

Rot terdam-C 2. 

NEDERLAND. 
Uitbreiding K.L.M.-net. 

Op 18 Juni 1954 zal de K.L.M, de hoofdstad van Pe ru in 
haa r wereldluchtnet opnemen door de opening van een nieu
we transatlantische luchtdienst Amsterdam-Lima, v.v. Deze 
nieuwe verbinding zal via Curagao worden geleid en eenmaal 
per week met modern viermotorig materieel worden gevlogen. 

Na vervulling van enkele operationele vereisten zal Guya-
quil — de tweede stad van Ecuador — in deze dienst op
genomen worden, hetgeen vermoedelijk op 16 Juli zal kunnen 
geschieden. 

DUITSLAND. 
Op 9 April jl. vonden rechtstreekse postvluchten Hamburg-

Stockholm en Hamburg-Pari js plaats door de Air France met 
„Viscount" schroefturbine-vliegtuigen. De stukken dragen 
maatschappijstempels in rode kleur: „Embleem Air France/ 
Direkter Postflug/Hamburg-Stockholm/Turboprop Vickers 
,Viscount'/Air France/9.4.1954", resp. „Hamburg-Paris" . 

Op 12 April jl. had voor de eerste maal rechtstreeks lucht-
postvervoer plaats Hannover-Amsterdam door de K.L.M, (dus 
niet meer via Hamburg ) ; de stukken dragen een maatschap-
ptjstempel in rood-violette k leur : „K.L.M.-embleem/Erste Luft
post 12.4.54/Hannover-Amsterdam". 

Op 24 Maart jl. had de eerste vlucht Düsseldorf—Zuid-
Amerika plaats door de Pana i r do Brasil; de stukken dragen 
een maatschapptjstempel in groene kleur (dubbelr ing): „1. 
Flug Düsseldorf-Südamerika/24. März 1954/Panair do Brasil". 
De uit Berlijn verzonden stukken dragen nog een 2-regelige 
stempel in rode kleur: „Erstflug Düsseldorf-Südamerika/ 
P.A.B.-24. März 1954-ab Berlin". 

AS (maatchappüstempel in groene kleur) 26 Mar 1954. 

NOORWEGEN. 
Op 24 Mei jl. werd door de S.A.S. met een van haa r DC-6B-

vliegtuigen, de LN-LMP „Leif Viking" een proefvlucht ge
maak t van Scandinavië over de Noordpoolroute naa r Japan en 
terug. Na ontvangst van de stukken hopen wij hierop nader 
t e rug te komen. 

OOSTENRIJK. 
Ballonpost. 

Op 3 Mei jl. had de 11e ballonpostvaart plaats ten gunste 
van de „Oesterreichische Kinderdorf-Vereinigung"; het post
vervoer vond plaats vanuit Salzburg met de ballon „Helvetia" 
HB-BIN; de landing vond plaats naby Golling (AS Gelling 
03.5.54-13). Er werden wederom speciale enveloppen en spec, 
kaa r ten voor deze vaar t uitgegeven, terwijl een aardige spec, 
afstempeling op de stukken werd geplaatst. 

Hier geven wij een verkle inde afbeelding van een dezer 
spec, enveloppen. 

POSTSTUKKEN 
BUITENLAND. 

Redacteur : Dr E. A. M. Speijer, Pijnboomstraat 4a, Den Haag. 
DUITSLAND. 

Bondsrepubliek. Berlijn meldt, dat de serie geïllustreerde 
kaar ten (no. 15) die ik de vorige keer mededeelde (blz. 94) 
het cijfer 15325 vertoont en niet 15323, zoals ik publiceerde. 
Ik heb er mijn exemplaren nog eens op nagezien, maa r ik 
kan er alleen m a a r 15323 uit maken. Voorlopig neem ik dus 
m a a r aan, dat de Berliner Ganzsachen Sammler Verein zich 
vergist heeft. 

Democratisclie Republiek. Van de propaganda-kaarten voor 
de beroepskeuze blijken er niet 3 doch 4 te zijn, met de vol
gende teksten: 
1. Unter ihren Händen wachsen Städte, 

Jungen und Mädchen, e r lerner t Bauberufe! 
2. Jungen, werdet Bergmann! 

Die Kohle ist das Brot der Industrie. 
3. Jungen und Mädchen! 

Werdet Facharbei ter in der Landwirtschaft! 
4. Mädchen! Er lernet Metallverarbeitende Berufe! 

Het kenteken is echter niet I I I 18/19, maa r — zoals scherpe 
opmerkers op het plaatje hebben kunnen lozen — III 18/97. 
SAARGEBIED. 

De kaar t voor het buitenland met betaald antwoord ä 15 
+ 15 fr. rood, zegelindruk Universiteit (Yv. 57), werd ge
splitst, met de niet meer ter zake dienende tekst met rode 
strepen onleesbaar gemaakt, als gewone kaar t verkocht. 
TSJECHO SLOWAKIJE. 

Op blz. 289 van de vorige jaa rgang deelde ik het verschij
nen mede van een groot aanta l poststukken. Er blijkt nu op 
21 Sept. jl. een serie van 30 kaar ten met landschappen te zijn 
verschenen (op verzoek van het Ministerie van Opvoeding) 
en nogmaals 2 kaa r ten om he t 30-jarig bestaan van h e t 
Tsjecho Slowakijse luchtverkeer te vieren (niet het 35-jarig 
bestaan, zoals ten onrechte op blz. 289 van jaargang 1953 ge
meld s taa t ) . De laatste 2 kaa r ten werden op verzoek van he t 
Ministerie van Transportwezen uitgegeven en hebben grote 
afbeeldingen naar tekeningen. 

En ten slotte verscheen de kaa r t met betaald antwoord op 
1 Februar i jl. 

Alle genoemde kaar ten hebben als zegelbeeld het por t re t 
van president Zapotocky ä 30 heller, bruin, en worden voor 
32 heller verkocht. De beide helften van de briefkaart me t 
betaald antwoord z^jn afzonderlijk van de aanduiding 32 h. 
voorzien en van een gelijkluidende, 2-regelige tekst, l inks 
boven. 

HET PARGDL lééé etw knmtl 
iiiiiiiiiuimiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiitiiitimiiiiiniiiiiininiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiihiiiu 
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NIEUWE UITGIFTEN 
Diverse postzegels werden ons ter reproductie af

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

van Geihard Sciiuiz, terwijl de plaatdruk werd verzorgd 
in de Bondsdrukkerij te Berlijn op papier met water
merk ,,Deutsche P o s t " en met zegelafraeting 3 3 x 2 7 , 5 
m m ; tandmg 14 

Een officiële eerste dag enveloppe werd hiervoor 
uitgegeven met afbeelding van bedoelde zetmachine. 

D e m o c r a t i s c h e Repub l i ek 

Op 12 Juni net eerst te Loutdes en op 14 Juni aan 
de overige kantoren een postzegel met afbeelding van 
een gezicht op Lourdes. Waarde 6 fr. Ontwerp en 
gravering van Cottet : zegelbeeldmaat 36 x 22 mm 
en tand ing 13. 

Op gelijke data het eerst te Quimper en vervolgens 
aan de overige kantoren een postzegel met afbeelding 
van een «straat in Quimper. Waarde T2 fr Ontwerp 

E U R O P A 
B e l g i ë 

Hierbij geven wij de afbeelding van de in ons vorige 
nummer gemelde serie toeslagzegels ten bate van het 
herstel van de Brugse Begijnhof. De atmetingen der 
zegels zijn resp. 28x39 of 3 9 x 2 8 mm en voor de 
hoogste waarde 3 8 x 5 6 m m . Tanding 11 Vz De kleuren 
dezer zegels bleken te ' i jn: 

80 0120 c groen 7 t + 3,50 1 roodpaars 
2 f f I f rood 8 f + 4 f bruin 
4 f + 2 f violet Q f|4,^of blauw 

m sriA a s/miBf 

In de serie spooi wegiegels verscheen de toe n.. 
geelgroen met de afbeelding van het Centraalstation 
van Brussel, zodat deze serie thans bestaat u i t : 

4. 5, 6, 7. 8, 9. 13. 18 en 21 fr. nieuw noordstation 
te Brussel. 
10, 20, 30, 40 en 50 t r . middenstation te Brussel. 

5 en 15 fr. congresstation te Brussel. 
100 fr. centraalstation te Brussel 
Verwacht worden nog de i . 2, 3, 60, 80. 200 en 300 fr. 

Bulgarije 
De in ons vorige nummer aangekondigde 2 zegels 

voor de luchtpost blijken reeds in Maart i l . te zijn 
verschenen. Voorts verschenen in deze serie 12 s t . 
roodbruin, vliegtuig boven gebouwen en 16 s t . bruin . 
vliegtuig boven zeekust. 

Verwacht worden nog de 20, 28. 44, 60 en 80 s t . 
en I L. 

Duits land 
Bondsrepubliek 

Op 5 Mei j l . verscheen een postzegel 
van 4 (pf), bruin, ter herdenking van 
het feit. dat 50c jaar geleden de 
Guten bergbij bel tei perse ging. Het 
zegel geeft een afbeelding van een 
drukker uit die tijd aan de arbeid. 
Het ontwerp voor dit zegel is van 
prof Wolter Brudi te Stut tgar t ; de 
boekdruk werd vervaardigd door de 
Bondsdrukkerij op papier met water

merk B P , zegelafmeting 2 7 . 5 x 3 3 m m ; kamtanding 14. 
Een officiële eerstedag enveloppe met portret van 

Gutenberg werd hiervoor uitgegeven. 
De zgn gebouwenserie en alle waarden van de cijfers 

met posthoornserie 1951 zullen vanaf 30 Juni a . s . 
niet meer aan de postkantoren verkrijgbaar zijn. Zij 
blijven voor franker ing geldig tot 31 December van 
dit jaar. 

De waarden 2, 4. 5, 6, 8, 10, 20 en 25 (pi) van de 
Heussserie worden in boekdruk vervaardigd en de 
waarden vanaf 30 (pf) in plaatdruk 

West B e r l i n 
De loojarige geboortedag van de uitvinder van de 

l inotypezetmachine, Ottmar Mergenthaler, werd op 
IT Mei il herdacht op een postzegel van 10 (p t ) , groen, 

met afbeelding van het por
tret van deze uitvinder als
mede van de door hem uitge
eevonden machine. Hij werd 
op I I Mei 1954 te Hachtel bij 
liad Mergentheim geboren. 
Zijn uitvinding deed hij in 
Amerika De eerste zijner 
machines werd in 1886 dan 
ook in dat land in gebruik 
gesteld en wel bij de Nrw 
York Tribune 

Het zegelontwerp is van 
Hermann Zapf, de gravering 

Op 30 April 11. versctienen hiei 2 postzegel ei 
gelegenheid van de 7e Internationale Wielerwedstrijd 
voor de Vrede 1954. Deze zegels werden in rasterdiep
druk vervaardigd naar het ontwerp van Bruno Petersen 
en gedrukt in de Grafische werkplaatsen te Leipzig 
in een oplage van 3 millioen stuks van ieder zegel. 
De zegel afmetingen zijn 4 3 x 2 6 mm en de tanding is 
13 X 12 Va 
De zegels zijn 
12 (pf) bruin wielrijders dooi het publiek toegejuicht. 

24 (pf) donkergroen, wielrijders op landweg. 
Een officiële eerstedag enveloppe werd hiervoor 

uitgegeven, welke wij hierbij afbeelden vanwege de 
daarop voorkomende route welke werd gereden 

Op 5 Juni werden 2 postzegels verwacht gewijd aan 
de 2e Duitse samenkomst van de Jeugd in Berlijn. 

Frankrijk 
Wij geven hierbij de afbeelding van de reeds in ons 

vorige nummer gemelde 5 postzegels, verschenen in 
de serie Kunstambachten 

Op 6 Juni j l . zou het eerst te Arromanches en te 
Parijs en op 8 Juni aan de overige postkantoren een 
postzegel verschijnen van 15 fr., kleur nog onbekend, 
ter herdenking van de landingen te Dieppe, Normandië 
en de Provence. Het zegel /.ou een afbeelding van een 
landing geven met een tank op de voorgrond en schepen 
op de achtergrond Het opschrift luidt Liberation 8 
Nov 1942 6 luni en 15 Aug '44. Het ontwerp voor 
dit zegel is evenals de gravering van Raoul Serres. 
Langwerpig liggend tormaat 36 x 22 mm, tanding 13. 

Op 5 Juni d.a .v zou het eerst te Parijs en op 8 Juni 
aan de overige postkantoren een postzegel verschijnen 
van 12 fr ter herdenking van de Maarschalk de Lattre 
de Tassigny 

Op 12 Juni zou bei eerst te Panjs en op 14 Juni 
aan de overige postkantoren een postzegel verschijnen 
tei herdenking van maarschalk Ledere de Haute
clocque 

Ook de ^ n toeristenseru zou m |uni een vervolg 
krijgen en wel ■ 

Op 5 Juni het eerst te Andelys en op 8 Juni aan de 
overige kantoren een postzegel met afbeelding van 
het dal v m de Seine bij Andelys en het kasteel Gaillard, 
en tn df waarde 8 fr Ontweip en gravering van Decaris. 
Zegelbeeldmaat 36 x 22 m m , t . 13. 

en gidveiing van Chetter, zegelbeeldmaat 22 x 36 mm 
tand ing 13. 

Op 19 Juni het eerst te Cheveiny en op 21 Juni aan 
de overige kantoren een postzegel met afbeelding van 
het kastee' van Chevemy. Waarde 18 fr. Ontwerp en 
gravering van Pheiilpin; zegelbeeldmaat 36 x 22 mm, 
tand ing 13 

Op dezelfde data het eerst te Ajaccio en vervolgens 
aan de overige kantoren een postzegel met de afbeelding 
van een gezicht op de Baai v.in Ajaccio. Waarde 20 fr. 
Zegelontwerp van Lemagny en gravering van Munier. 
zegelbeeldmaat 36 x 22 mm, tanding 13. 

Op 26 Juni het eerst te Royan en op 28 Juni aan de 
overige kantoren een postzegel met de afbeelding van 
Royan. Nadere gegevens nog niet bekend. 

Op 13 Juni zou het eerst te lumièges aan de beneden
Seine en op 14 Juni aan de overige postkantoren een 
postzegel verschijnen ter herdenking van het 1300
jarig bestaan van de Abdy van Jumièges. Het zegel 
van 12 tr. is ontworpen en gegraveerd door Cottet 
zegelbeeldmaat 22 x 36 mm 

Vervolgens staan nog op het piogramma een postzegel 
van 18 fr. met een gezicht op het kasteel van Villandry 
en van 30 fr met een gezicht op het Internationale 
Stud iecentrum voor het Romaans te Tournus De 
eerste verkoop dezer zegels zal op 19 Juni resp. in 
genoemde plaatsen geschiedden en op 21 Juni aan de 
overige kantoren 

Ten slotte valt nog de uitgifte op 26 Juni te Stenay te 
melden en op 28 Juni aan de overige kantoren van een 
postzegel ter herdenking van de 300iarige aanhechting 
aan Frankrijk van Stenay. Dit zegel zal in de waarde 
van 18 fr ,iijn. Nadere gegevens nog niet bekend. 

Griekenland 
Ter gelegenheid van de zitting van het Internationaal 

Olympisch Comité te Athene samenvallende met het 
6ojarig bestaan der Olympische spelen in hun huidige 
vorm, zullen 3 postzegels verschijnen waarvan er 2 
de afbeelding zullen geven van Pierre de Coubertin en 
het derde zegel de kop van een oud Grieks beeldhouw
werk. 

Hongarije 
De I Meiviering werd 
ook di t jaar op de post
zegel herdacht. Hiertoe 
verschenen 2 postzegels 
n l . : 
40 t . olijt, Meiboom. 
60 f. oranjerood, man 
met vlag. De zegels zijn 
in rasterd iepdruk ver
vaardigd met zegelafme
ting 26 X 37 mm, en 

tandmg 12^2 x 12 
Ter gelegenheid van het I l ie Congres dei Hongaarse 

Arbeiderspartij, dat op 24 Mei j l . te Budapest werd 
gehouden, verscheen op die dag een speciale postzegel 
met de afbeelding van een vrouw met een mand vol 
vruchten staande voor een achtergrond van koren 
huizen, tabrieken en electricïteitsmast. Het fe een 
zegel van 6c f. oranjebruin 

Vervolg op bh. 121 
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BONDS- EN VERENIGINGSNIEUWS 
NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN VAN 

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

BONDSDAGEN 1954 TE VLISSINGEN. 
Beknopt p rogramma: 

Vrijdag 3 September 1954: 
13.30 uur Officiële opening van de Nationale Philatelistische 

tentoonstelling „Zeelandia 1954" in het Concert
gebouw te Vlissingen. 

14.15 „ Algemene vergadering in Cosy Corner. 
Zaterdag 4 September 1954: 

9.00 uur Kapit telvergadering Costerusmedaille. 
9.30 „ Opening van de 42e Nederlandse Philatel is tendag 

in Cosy Corner. 
10.00 „ Bel^erwedstrljd. 
12.30 „ Ontvangst door het Gemeentebestuur van Vlisingen 

ten Stadhuize. 

13.30 „ Gemeenschappelijke koffietafel in het Strandhotel . 
15.00 „ Voordrachten door 2 sprekers. 
17.30 „ Sluiting van de 42e Nederlandse Philatelistendag. 
18.00 „ Borreluur. 
20.00 „ Bondsdiner in het Strandhotel . 

Tijdens het diner eventuele uitreiking van de 
Costerus- en Waller-medailles en bekendmaking 
van de door de J u r y toegekende bekroning der ten
toonstelling. 

Zondag 5 September 1954: 

10.30 uur Per touringcar naa r de Provinciale Boot. 
10.55 „ Boottocht Vlissingen-Breskens v.v. 
12.00 „ Rondrit over het eiland Walcheren met bezoek aan 

Westkapelle en Domburg, Veere en Middelburg. 
Gezamenlijke koffietafel te Domburg. 

16.00 „ Terugkomst in Vlissingen. 
17.00 „ Sluiting van de tentoonstelling. 

Aanmeldingsformulieren en tentoonstellingsreglement „Zee
landia 1954" aanvragen by de heer J. Henneman, Brouwer
laan 14, Vlissingen. 

BONDSBIBLIOTHEEK. 
Gevestigd: Koningstraat 36, Arnhem. Voor bezoek geopend elke Woensdag
avond van 19.30 tot 22 uur. 
Correspondentieadres: Bovenbrugstraat 1 III, Arnhem 
Aanwinsten. 
8 C 5 BECK, C , Alexander Bungerz. Biographische Skizze. 

Der Philatelistische Bücherwurm, Berlin 1924. 7 pp. 
25 X 17 cm. 
Schenking Hollandia. 

8 C 4 BECK, C , Senatspräsident Victor Suppantschitsch, 
Altmeister der österreichischen Philatelie. Biogra
phische Skizze, o. Verl., Berlin 1917. 4 pp. 25 X 17 cm. 
Schenking Hollandia. 

8 C 3 BECK, C , Prakt ischer Wegweiser durch das Reich 
der Philatelie. Selbstverlag, Berlin 1899. 15 pp. 
22 X 15 cm. 
Schenking Hollandia. 

8 B 2 BECK, C , Das Reichspostmuseum und seine Mar
kenbestände. R. F . Funcke, Berlin 1908. 12 pp. 
17 X 12 cm. 
Vortrag gehalten auf dem 12. deutschen Sammler tag 
zu Potsdam a m 19. Juli 1908. 
Schenking Hollandia. 

8 D 153 BOREL, H. W., E r r a t a en aanvullingen gelegen-
heidszegels 1952-1953, eigen uitgave, Arnhem 1954. 
28 pp. 25 X 18 cm. 
Schenking van de schrijver. 

4 B 16 BRUDER K., Aerzteportraits auf Briefmarken. F . 
Hoffmann-La Roche & Co. A.G., Basel o.J. 16 pltn 
met tekstbijlagen in portefeuille. 21 x 15 cm. 
Schenking Hoffmann-I,a Roche & Co. A.G. 

4 B 17 BRUDER, K., Beeltenissen van geneeskundigen op 
postzegels, F . Hoffmann-La Roche & Co. A.G. Bazel z.j. 
16 pltn met tekstbijlagen in portefeuille. 21 X 15 cm. 
Schenking J. P. Visser, Rotterdam. Helaas ontbreken hierbij nog de 
platen nrs. 2, 3, 4, 5 en 8. Dank bij voorbaat aan hem die deze 
portefeuille aanvult! 

8 B 4 ENGELS-Afrikaanse filatelistiese woordelys, English-
Afrikaans glossary of philatelic terms. Afrikaanse 
Filatelistiese Vereniging, Johannesburg 1953. 32 pp. 
20 X 15 cm. 
Schenking Afrikaanse Filatelistiese Vereniging. 

8 B 3 GEDICHTE der Philatelie. H. Mittelnmnn, Czerno-
witz 1891. 30 pp. 20 X 13 cm. 
Schenking Hollandia. 

4 B 18 GESCHICHTE der österreichischen Flugpost. A. 
Kosel, Wien 1948. 72 pp. 21 X 15 cm. 
geïll. 
Verfasst von A. Kosel. Sonderheft des „Austria Phi
latelist". 
Schenking j . P . Visser, Rot terdam. 

8 B 11 HAAGSMA'S Postzegelhandel, Japanse bezetting in 
Nederlands O.-Indië, eigen uitgave, Oegstgeest 1950. 
8 pp. 16 X 13 cm. 
geïll. cat. 

8 D 151 HEERDT-KOLFF , M. J. van. Legenden en mythen 
op postzegels. Z. uitg., z.pl.z.j. 28 pp. 29 x 23 cm. 
geïll. 
Schenking Hollandia. 

8 B 1 MELVILLE, F. J., Postage stamps worth fortunes. 
W.publ., London 1908. 46 pp. 16 X 11 cm. 
geïll. 
Schenking Hollandia. 

3 B 18 MUNK. H., Kohl-Briefmarkenhandbuch. 11. Aufl. 
Verein der Freunde des Kohl-Briefmarkenhandbuchs, 
Berlin 1926. Bd. 1. 19 X 12 cm. 
geïll, 
Bd 2-5 waren reeds in de Bondsbibliotheek aanwezig. Ten tijde van 
de schenking van de bibliotheek van de Nederlandse Vereeni};ing 
van Postzegelverzamelaars ontbrak daarin het eerste deel. Anoniem 
werd dit eerste deel thans teruggezonden. Hier past een woord van 
dank aan de anonieme terugzender, 

4 B 15 PHILIPS, C. J., Priced catalogue of the 1856 to 1872 
issues of Mexico with a list of district names and 
numbers together with a description of the reprints 
and forgeries and notes on the plates, colours, re 
touches, etc. Stanley Gibbons Ltd, London 1917. 
72 pp. 19 X 13 cm. 
geïll. 
Schenking Hollandia. 

8 C 1 SCHUBERT, G. W., Der Füh re r im Labyrinthe der 
bisher erschienenen Briefmarken etc. aller Länder 
oder.. . usw. Selbstverlag, Dresden 1867. 48 pp. 
21 X 13 cm. 
Schenking Hollandia. 

8 C 6 SELLSCHOPP, W., Postwertzeichen, Neudruck und 
Sonderausgabe. O. Verl., o.O. 1909. 12 pp. 23 x 15 cm. 
Vort rag gehalten am 8. internationalen Briefmarken-
Händler tage in Berlin am 28. J anua r 1909. 
Schenking Hollandia. 

8 0 2 TIMBRES-POSTE et leur valeur passée, présente et 
future. Les. Yvert & Tellier, Amiens 1923. 18 pp. 
22 X 14 cm. 
Conférance falte (par A. Lavenir) le 17 juin 1923 
au grand amphi thea t re de VAthénée, h Bordeaux 
ä I'occasion de rexposit ion e t du congres de la 
Federat ion des Sociétés Philatéliques Frangaises. 
Schenking Hollandia. 

3 E 26 VALLANCEY, F . H., List of articles on postage 
s tamps etc. F . H. Vallancey. London 1922. 64 pp. 
19 X 13 cm. 
Schenking A. M. Benders, Maurik. 
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3 E 27 VALLANCEY, F. H., A guide to philatelic l i terature , 
being a list of handbooks and periodicals on postage 
stamps and all ma t t e r s relat ing to them 2nd ed. 
F . H Vallancey. London 1923 42 pp 18 X 12 cm 
Schenking A M Benders, Mauiik 

3 E 28 VALLENCEY, F. H , A guide to philatelic l i te ra ture , 
a list of handbooks and articles with their marke t 
value 3rd ed. S tamp Collecting London 1927 Sec

tion 1-3 19 X 13 cm 
Section 3 (Foreign Countries) ontbreekt. 
Schenking A M Benders, Maurik 

4 C 1 WEITHASE, H , Geschichte des Weltpostvereins. 
2 Aufl Heitz & Mündel, Strassburg 1895 184 pp. 
25 X IT cm. 
Schenking B H J F. Lap, Arnhem 

De Beheerder, 
J h r G A DE BOSCH KEMPER. 

I^EDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Seer : P J M. Boel, Bosboom Tous-
saint laan 63, Hi lversum 

Mededelingen: 
a van het secretariaat 

In plaats van de heer J ) Engels is tot Ie 
secretaris \ a n de Afdelinß Lochern benoemd (Je 
heer I H Boom, Villapaik L 96, Barchem 

b van de AMeling Rondzendingen 
Aangezien zowel de Directeur Rondzending als 
de heer M J Keiser van 10 luni tot 10 Juli 
afwezig zullen zi)n, zullen gedurende dit tijdvak 
aan de Sectiehoofden ^een rondzcndingen worden 
toegezonden De leden woiden verzocht geduren
de genoemd tijdvak geen boekjes in te zenden 

Nieuwe leden alle aanmeldingen in het Mei
nummer 

Aanmeldingen per 1 1 54 546 H W I H de 
Bruin, Prins Hendriklaan 15, Ut recht , 533 ï van 
der Houwen, Knspijnseweg 103 z w , Dord iech t , 
464 W L Jansen jh i Molleruslaan 43 Apeldoorn, 
479 M Kuijer, Mr Heeniskerkstraat 15, Vcenen-
daal, 489 M Mulder, Duinkerken 1 B, Krommenie, 
530 Mevr T Vrolijk-van der H u r k , Dorpsstraat 
992, Assendelft 

per 1 7 54 540 N Breedveld, Lavendetstraat 
12 C, Vlaardingen, 562 G Giehs, Burg Lugennk-
singcl 36, Vlaardingen, 465 S ] Nieuwenhuis van 
Deldcnstraat 12, De\enter , 433 M Ch de Reede, 
Luit Kol b d Schaffelaar Baineveld (oud lid); 
483 H Zandstra, Rielerwtg 118, Deventer 

Weder ingeschreven 466 Ir 1 L Wiemans, p^a 
S V P C , Sungei Gerong Sumatra 

Overleden 15S3 H G van Eijsdcn 
Afgevoerd 1044 A janssens 
Geroyeerd wegens wanbetaling contributie 1943 

H de Graaf Sr Zijdam 15, Alkmaar 
Geschorst wegens onbekend adres 247 A Kreugcl, 

v/h Djalan Purwakarta 2, Djakaita 

POSTZEGELVERENIGING „BREDA". 
Secr C. G H Bode-Flohil . G m n e k e n -
u^eg 108, Breda 

Nieuw lid J C F Reep, Tennisplein 10, Breda 
Bedankt L A G Boekraad, Breda, A Botman-

Buisman, Amsterdam-Z , C van Gelderen, Nieuw 
Hel voet A J Groenenboom, Djakarta, Hoeden-
Dijkhof, Johannesburg (Z -Afr ) A P M Smider, 
Canada ( O n t ) I F H Ti tulacr , Beek ( N B r ) , 
A J Veen 's Gravenhage, A G '^i l lcmse, Breda 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „HOLLANDIA", 

AMSTERDAM Secr A D. Aeijelts, 
Churchi l l - laan 175 I, Ams te rdam-Z 2. 

Led.nvergadenng op Vujdag 25 Juni a s te 20 15 
uur m hotel , ,Krasnapolsky" Warmoesstiaat , Am
sterdam De \eiling woid t gehouden van 19 30— 
20 15 uur 

Candidiatleden* 159 H J Bakker, Oudenoord 69, 
Utrecht 177 W Capelle, Hogezoom 61, Haam
stede (Zld ) 166 C J Schmeink, Rooseveklaan 
58 II! Amsterdam-Z 153 jan de Vries, Postieska-
de 237 Amsterdam W 

Afgevoerd 315 D ^ Bidgood, 295 D F Hermans. 

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

Nieuwe leden Mevr I C J Malotaux van Moll, 
Riouwstraat 74, 's-Gravenhage, Mej A M Cramer, 
V Nijenrodestraat 15 *s Gravenhage 

UTRECHTSCHE 
PHILATELISTEN-VEREENIGING. 

Secr • H G van de Wester ingh, Tol
steegsingel 17 bis, Ut rech t 

Bestuursvergidering op Dinsdag 22 Juni a s ten 
liuize van de Secretaris 

Ledenvergidenng op Dinsdag 29 Juni a s , n m. 
8 uur in Tivoli 

I indenwedstnjd Belg Congo 
Nieuwe leden. 2 cand leden, vermeld in het Mei

nummer 
N B In de maanden Juli en Augustus geen 

ledenvergaderingen' 

ROTTERDAMSCHE P H I L A T E L I S -
TENVEREENIGING. Secr • G. C Tops, 
S tadhoudersweg 89b, Ro t t e rdam-C. 
Tel 49340 

Ledenvergadering De eerstvolgende gewone leden
vergadering wordt gehouden op Maandag 28 Juni 
a s in de bovenzaal van Caft. Rts t Du N o i d " , 
Bert,weg 313 (ingan^ Bergsingel 228} te Rot terdam-
Noord Zaal open 19 30 uur Aanvang 20 00 uur 

Gewon*" agenda Bezichtiging van de kavels \ o o r 
de veiling Zaterdag 26 juni a s in ons clublokaal 
en voor de aanvang van de vergadering in , Du 
Nord * 

Juli vergadering De Juli vergadering wordt ge
houden op Maandag 26 Juh a s in ,,Du Nord 

Clubbiieenkomsten Zaterdags van 15 00 tot 17 30 
uui in de bovcnzail van Cife Restaurant ,De Zon" , 
Noordsingel hoek Burg RooiStraat te Rotterdam-
Noord en Donc'erdags \ a n 19 30 tot 22 30 uur in 
Cafe ,De G u n u , Brielselaan 192 Rotterdam Z 

Nieuwe leden 1284 Mevr M van Boissum Waal-
kcs vm Leeuwen, Lemkensstiaat 41 d, Rottcrdani-
W 2, 1286 H V̂  Brans, Maarten D i j k s h o o n h a n 
33, R o t f r d a m N 2, 1301 } de Koomcn, Maasdi|t 
38, 'Äestmaas, 1340 Ir C Polling, Doezastraat 23a, 
Rot terdam C 2, 13t5 J Beetjer, Lorentzlaan l i c , 
Schiedam, 1351 D Jansonius, Putsebocht 193a, Rot 
terdam Z 2, 1354 L Sigmond, Bouwmanstraat 8a, 
Rorte-dam-Z 1, 1361 F Verhage, Stadhoudersplein 
17b Rotterdam C 2, 1383 H v d Vlies Jericho 
laan 96b Rotterdam O 

Weer opgevoerd 315 J L G van Duyn Berkel-
selaan 92b, Rotterdam N 1, 978 M Stibbe, p/a 
N V Kooy & Cosrer van Voorhoud, D)alan Rad
ja wali 44 Surabaia, Indonesië, 1154 C H Mjller , 
Korhaanitraat 24, Rot terdam-Z 1 

Opgezegd. 735 W Simmelink, 1404 N F Hede-
man 

Verkiezing hd Raad van Toezicht Ti)dens de 
Maart-veigadering werd tot plaatsvervangend lid van 
de Raad van Toezicht benoemd de heer A L de 
Waal 

INTERNATIONALE VERENIGING 
„PHILATELICA". Secr.: H. L. Stoffels, 
S inaasappels t raa t 23, *s-Gravenhage. 
Tel 33 83 16 

Afdelingssecretariaten: 
AALSMEFR Ph J Vogel, W van Borsselenweg 

79, Amstelveen 
AMERSFOORT i o : A Werner , Dollardstraat 

250 Amersfoort 
AMSTERDAM- H Gerritsen, Hunzestraat 109 I, 

Amsterdam 
DEVENTER T van Heuvel , Bnnkgreverweg 29, 

DevLUier 
DRIEBERGEN T H v Daalen, Hoofds tna t 96, 

Driebergen 
EMMEN A Kuipers, Noordbargerstraat 106, 

Emmen 
ENK HUIZEN* Jac Kof man, Nanne Grootstraat 

17, Fnkhuizen 
FLAKKEE F van Herwijnen, Meidoornstraat 8, 

Middelharnis 
GOES Dr Cli T Philips, A J kade 11, Goes 
's GRAVENHAGE wnd A Dunnebier, Laan v. 

Meerdervoort 391 
HAARLEM ] Elsenbroek, Muiderslotwtg i l 7 , 

Haarlem 
HARDFRWIJK- H B P Stemerding, Linnaeus-

laan i Harderwijk 
INDIVIDUEEL N F Hedeman Valkenboskade 

76 78 *s Gravenhage 
' t KABINETSTUK- G J Minholts, Stadsweg 3, 

Oosterhogebrue (Gr ) 
KAMPEN W G Ch Albrecht, Mauntsstraat 16, 

Kampen 
LANGEDIJK P Schoenmaker, Grenspad 4, 

Noordscharwoude 
MAASTRICHT* A Schreppers, Min Talmastraat 

31 Maastricht 
MEPPFL K Timmerman, Havenstr 51 M( opel 
N O O R D W I J K - D G de Bruin, Huis ter Duin

straat 2 A Noordwi)k 
ROTTERDAM-Z • T H A Visser Vciboom-

str iar 66 B Rotterdam Zuid 
'ïOEST E Heupers Kcrkpad Z 7 20 F Soest 
TIEL. A C van Haaftcn, Gr Br Grintwcg 148, 

Tiel 

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

VENLO E Heijting, Herungerweg 9, Venlo 
VLISSINGEN: C W. Louwerse, Paul Kruger-

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

burg 
W E E R T . Mej L Weerts, Wilhelminasingel 36, 

Weert 
W O E R D E N . 1 A M. V d. Bosch,, Utrechtse

straatweg 114, Woerden 
ZEIST. J Schipper, Tesselschadelaan 11, Zeist 
ZWOLLE- E Gillet, Vioherenstraat 23, Zwolle 
Vergaderingen en bijeenkomsten 
Aalsmeer. Ie Dinsdag, 20 uur Gebouw , , I rene" , 

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

Amersfoort . Word t in Augustus bekend gemaakt, 
Amsterdam Ie Donderdag, 20 uur ,,Modern ' , 

KI Gartmanplantsücn, Amsterdam, 3e Dondeidag, 
20 uur , Modern (Veigadering) 

Deventer. Ie Vrijdag, 19 30 uur ,,De Heien ig ing" , 
Grote Poot 2, Dcventei 

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

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

Enkhuizen na convocatie Oranjezaal, Kaasmarkt 
4, Erkhuizen 

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

Markt , Goes 
's-Gtavenhage Ie Woensdag, 20 uur volgens con

vocatie te RIJSWIJK, 4e Woensdag, 19 30 uur 
Parkhotel , Molenstraat, Den Haag, iedere Zaterdag, 
1 5 uur Amici i ia" , Westeinde 15, Den Haag 
(beurs) 

Haarlem 3e Vrijdag, 20 uur H K B , Tempeliers-
stl lat 35, Haarlem 

Harderwijk Ie Woensdag, 20 uur Hotel Baars, 
Smeepuortstraat 52, Hardciwijk 

' 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 „ l 'Un i -

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

Oeverstraat, Mepptl 
Nourdwijk 2e Dinsdag 20 uur Hotel ,,De Zee

leeuw Kon Wilh Boul 24, Noordwijk 
Roiterdam-Zuid Ie Dinsdag 20 uur Zaal Tr ia

non Groene Hilledijk 334, Rotterdam Verder iedere 
Dinsddg bijeen op zelfde adres 

Soest- na convocatie 20 uur ,,De Schouw", 
Birktsiraat 47, Soest, na convocatie, 20 uur Café 
Royal v Weedcstraat 59, Soest (ruilen) 

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

Utrv,cht 3e Donderdag, 20 uur „Vredenburg**, 
Vredenburg 13, Utrecht 

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

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

dracht Grote Markt , Middelburg 
Weert 2e Dinsdag, 20 uur Cafe Rest M Ru t -

ten Maasstraat 46 Weert 
Wo'-rden laatste Woensdag, 20 uur „Concord ia" , 

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

dan de Ie, valt deze op Zondag dan de 3e, 20 u u r . 
Hotel ,Wapen van Zeist" , Slotlaan 107, Zeist 

Zwolle Zaterdag 19 Juni , 15 uur vergadering en 
veihngmiddag. Vrijdag 9 juli, 19 45 uur laatste 
veihngavond beide in café rest Suisse, Lutteke-
straat 17 Zwolle Daarna tot 3 Sept vacantie 

Overleden ld 4321 Dr D van Lingèn 
Bedanken Gv 2036 I J H Schetters, ld 2650 

J W Buma, Gv 4059 ] B Remmerswaal 
Afvoeren (adres onbekend) ld 195 J Bonga, 

H k 2840 G Ubels 
Geroyeerd (contributie) Ar JL 11 P van El-

dcrcn Sloterweg 981 Hoofddorp, ld 337 ] P 
Beugels Dorpsstraat 91 Oiisbeek (L ), ld 418 
I 1 Bazel mans Nassaulaan 18, Oegstgeest, Ar 519 
W Fkkel, Hoofdweg 1085, Nieuw Vennep, ld 905 
H Nieuwenhuis, Prinseweg 61 , Wassenaar, Rz . 
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1002 Chr . Romeijn, Oleanderstraat 42, Rot terdam; 
ld. 1105 C. Fellendans, Roelofsstraat 35, Den Haag; 
Gv. 1359 A, E. Langeweg Jr . , Beukstraat 50, Den 
Haag, Wo. 1814 G, Schuurke, Scheidingsweg 1, 
Hooglanderveen; Gv. 2028 Ir M. A. F. Dijkmans, 
27 Toroastreet , Auckland; ld. 2110 Dr C. R Zijer-
veld, Plantage 10, Leiden; Gv. 2117 Mevr. J. C. 
Harms-Kater , Schevenmgseveer 6, Den Haag; Ar. 
2213 A. Maes, IJweg 58, Zwanenburg; ld. 2397 
J F. W. Hoebé, Westlandgracht 89 I, Amsterdam; 
Ze. 2462 G P. v. Nieuwkoop, Terborchstraat 22, 
Zwolle; ld. 2496 Y. Bolman, Zuiderhaven 17, Har-
lingen, Gv. 2619 J. ten Haken, Eimelostraat 41, Den 
Haag, ld 2627 W. van der Zwan, Westduinweg 
106 A, Scheveningen; Gv 2891 } . C. F. Reep, Tcn-
nisplcin 10, Breda, Ia 2900 H L. M. J. Ba7elmans, 
Nassaulaan 18, Üegstgeest; Gv. 2999 H. Karssen 
Azn , Thomsonlaan 127, Den Haag; Rz. 3002 C F. 
J, Gordijn, Mosoelstraat 29 C, Rot terdam-Hoog
vliet; Rz. 3005 Me\ r . G. P. v d. Wolf-Degenaars, 
Miinsherenplein 18 B, Rot terdam; Rz. 3057 A. N . 
Schimmer, Millinxstraat 100 B, Rot terdam; Gv. 
3143 D L. Beek, Copernicuslaan 11, Den Haag; 
Rz . 3188 A. C van Unen, Klaverstraat 73 C. Rot 
terdam; Gv. 3303 F. M Hoogervorsr, Kasteel Be
verbeek, Hament, H m 3537 H, E. Payne, Sprui-
tenbüsstraat 9, Haarlem; ld. 3556 Mevr M C. 
Spronk-Nauta , Rumpenerstraat 1, Brunssum, Gv. 
3603 Th. A. Piot, Vermeerstraat 95, Den Haag; 
Gv. 3647 D J W. van der Meulcn, Ch. de Bour
bonstraat 125, Den Haag; Tl . 3673 P. A. I Umme-
Icn, Burg Bonhofflaan 14, Tiel; Am. 3690 H T-
Ni]me>er, Elandsgracht 12 II, Amsterdam, ld. 3703 
H. A. Lyppcns, Axelsestraat 21, Terneuzen; Gv. 3714 
A. G van Rijt, Tubbergensti aat 84, Den Haag; 
ld. 3793 P. Th V. d. Laan, Berg en Bosch, Bilt-
fiovcn; Ze. 4080 J. S L Brouwer, Melkmarkt 48, 
Zwolle, Ar. 4121 Me-\r H. Bosman-Jansen, Mars
straat 98, Haa i lem-N. ; Gv. 4164 A. A. Troost , 
Statenlaan 7 i , Den Haag; Vo 4176 B. J. B. T i tu -
laer, Slooterbeekstraat 31, Venio; Gv. 4278 C. G. 
Spronsen, Parkweg 76, Voorburg , Gv. 4297 H v. 
Diggelen, Balistraat 45. Den Haag. 

Schorsing intrekken: Hm 1542 L. Haasnoot, Ol t -
manstraat 17, Haai lem; Am 2846 C. Bouwhuisen, 
Molenkade 36, Duivendrecht, ld 3816 C Jasper, 
Delistraat 44, Leeuwarden 

Nieuwe leden: Alle 59 candidaatleden, vermeld in 
het Mei-nummer. W E L K O M ' " 

Candidaatleden: At. 4179 G. G. Baarslag:, P i i -
mutasrraat 58, Amersfoort; At . 4158 J. W G. 
Dnesman, Soesrerweg 194 IV, Amersfoort; At. 
4169 J. C. Moerkerke, Eikstraat 58, Amersfoort; 
At . 4172 G. Scholten, Schutterhoeflaan 20, Leusden; 
At . JL. 41 C. Veldhuizen (18-7-'40), Merwedestraat 
3, Amersfoort; Dr. 980 A. W. Klomp, v Vlotcn-
laan 110, Deventer; Dr 981 Mevr, B. J. Passcnier-
van ' t Spijker, P. W. Janssen Ziekenhuis, Hall 51, 
Almen; Dr. 982 H. Spanier. Keizerstraat 8, De
venter; Gs. 983 B. de longe, Oostweg 2 | , Krab-
bendi)ke (Zld.); Gv. 396 G W. Dekker, Stoi ten-
bekerstraat 399, Den Haag , Gv. 395 J. C. van der 
Ham, Weimarstraat 1 A, Den Haag; Gv. 397 A. 
van Hengel, Genemuidenstraat 271, Den Haag, Gv. 
394 H A de Wit t , v Blankenburgstraat 27, Den 
Haag; ld 984 }. Bezemer, v. Roonhuy'sestraat 1, 
Leeuwarden; ïd. 979 J. F. van Doorn, Weth, Noor
damweg 13, Maarn (U.); ld. 987 G, Schievïnk, Von
delstraat 35, Castncum (post Bakkum), Mt. 986 
H . Bartelet, Hergelweg 293, Maastricht; Rz. 985 
G. Kaiser, Korhaanstraat 95 A, Rot terdam-Z. ; Ut . 
975 }ac. Gulmans, Da Costakade 3, Utrecht ; Ut . 978 
H . Michels, Burg. Hooft Graaflandsir. 40, Ut iech t ; 
Ut . 973 Toh. C Peeters, Weth. Plompstraat 13, 
Ut rech t ; Ze. 988 J. | voor de Poor t , Korenbloem-
straat 145, Zwolle. 

Verandering van afdeling: Hk . 1194 Th . Pecicn, 
Intendance School, Oranje Nassaukazerne, Amster
dam, naar Afd. AMSTERDAM; Nk . 1542 L. Haas
noot, Oltmanstraat 17, Haarlem, naar Afd. HAAR
LEM. 

Rectificatie: Gv 279 A. T. Verkade, Nettelhotst-
straat 17, Den Haag, krijgt als Hdmaatschapsnummer 
Gv. P L. 4. 

AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
„DE PHILATELIST" . Secr.: P. W. Wap, 
2e Oosterparks t raa t 781, Ams te rdam-
Oost. Tel. 740230, 

De leden worden er aan herinnerd, dat wij in de 
maanden Juli en Augustus GEEN vergaderingen 
of bijeenkomsten houden; de eerstvolgende leden
vergadering IS dus vastgesteld op Dinsdag 7 Sep
tember 1954' 

Nieuwe leden: alle in het Maandblad van Mei '54 
opgenomen candidaatleden zijn aangenomen. 

Candidaatleden: 437 R Rozema, Saffierstraat 76 I, 
Amsterdam-Z.; 442 ]. M. Mittendorf, Oostelijke 
Handelskade 46 I, Amsterdam-C.; 443 A. v. d. 
Berg, Transvaalstraat 41 II, Amsterdam-O. 

Afvoeren: 58 L. Roe. 
Bedanken per 31 Dec. '54: 1088 Mevr. G. H . 

Robbers; 193 H. Schpecktor; 220 F. van Berkel; 
15 H . V. d. Berg. 

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

Nieuw lid: A R Lenig, Schralenhouw 6, Ede 
(Afd Ede). 

Bedankt per 1 Sept. 1954: 53 R. de Klark, S05 
H . Buys; 510 G. C. Flipse; 30 B. J. Kemperman; 
47 D. Ederzeel Sr ; 160 P J. Hekker , 410 Mr 
J. W. II des Tombe ; 441 Mevr. J. Hulshof-Fras; 
538 H. J Koffijbeig; 1008 ]. van der Oord. 

Bijeenkomsten: Afd. Arnhem: Laatste bijeenkomst 
in dit seizoen op Woensdag 7 |ul i om half acht in 
Nationaal , Bakkerstraat, Arnhem. 

Afd. Ede: Bijeenkomsten op de eerste Woensdag 
van de maand om 8 uur in Het Hof van Geldei -
land te Ede 

Afd. Zutphen: Bijeenkomst in He t Hof van Flo-
dorf, Halterstraat 22, Zutphen, op Vrijdag 18 ]uni 
om 8 uur. 

Afd. Nijmegen: Laatste bijeenkomst in dit sei
zoen op 22 luni , waarbi) weer een verkoping ge
houden 7al worden door de heer Van 't Hart uit 
A r n h e n . 

Mededeling van het Hoofdbestuur: De aandacht 
van de leden wordt er op gevestigd, dat volgens 
art 6 der Statuten opzegging van het lidmaatschap 
voor het nieuwe veremgingsjaar, dat met 1 
September begint, plaats moet hebben vóór 1 
Augustus a.s. Opzegging moet schriftelijk plaats 
hebben bij de leden-secretans van het Hoofdbe
stuur, of voor afdelingsleden bi| de secrctaiis van 
de afdei-ng en voor bui ten leden bij de Directeur 
der Rcndzendingen. De adressen van genoemde be
stuursleden zi |n. Leden-secretaris van het Hoofd
bestuur, ie\ens secretar.s van de Afdeling Arnhem: 
H . l . 1. Weidema, Mesdaglaan 40, Arnhem; Secr. 
Afd. Ede- J W. Sundermann, Giotestraat 78, Ede; 
Secretari ' Afd Niiniegen. A. M Vlcggaar, Oude 
Molenweg 240, Nijmegen; Secretaris Afd. Velp: 
C. W Baans, Enkweg 18, Velp (Gld ), Secretaris 
Afd. Zutphen D T Nagel, Rozenhoflaan 24, 
Zutphen; Directeur der Rondzendmgen: C. van 
Burken. Achtsprong 2, Velp (Gld.). 

NEDERLANDSCHE P H I L A T E L I S 
TISCHE VEREENIGING , OP HOOP 
VAN ZEGELS" TE HAARLEM. Secr.: 
M. W. V. d. Koog, Leidsevaar tweg 129, 
Heemstede. 

Candidiat l id: 326 B. Galestien, Jan Gijzcnkade 
180, Haarlem. 

Overleden: 192 F. J. J. v Nunen, 452 A. J. 
de Vaan. 

Bedankt per I-3- '54: 152 N . Brouwer; 101 M L. 
Rhemrev. 

Algemene vergadering: Zaterdagmiddag 3 uur, 
26 Juni 1954, in Gebouw Cul tura , Jansstraat 83, 
Haarlem. 

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

Nieuwe leden: 57 A. van Doorcn, Stationsweg 
53a, Har^n, 64 W K. M Schimmelmann, Douwes-
strasze 6, Emden (Oost-Fiicsland) (Did.); 66 J. Bos, 
Moesstraat 1, Groningen; 103 P C. W. Jongebreur, 
Van Leeuwcnhockstraat 37. Groningen. 

LEIDSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS. Secr.: 
G. M. Minnema, Boerhave laan 41, Lei 
den. 

Vergadering op Woensdag 23 Juni 1954, 's avonds 
te 8 uur precies in de bovenzaal van Café-Rest. 
,,De Kleine Bui c h t " , Nieuwe Rijn 19 te Leiden 

Gewone agenda e.t. lezing of hersengymnastiek. 
Dit IS de laatste vergadering van dit seizoen, de 

eerstvolgende vergadering is op Woensdag 22 Sep
tember, dus in Juli en Aug geen vergadering 

Ruilavond: iedere 2de Woensdag van de maand 
in de bovenzaal van de Chem. School, Rapenburg 
30, Leiden, 's avond« van 8 tot 10 uur ; in Aug. 
geen ruilavond. 

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

Nieutve leden: 396 C. B. M v. d. Ende, Verver
straat 36, Leiden; 397 W. J. Liefheid, Grunene-
laan 30, Oegstgeest; 289 C. v. d. Reyden, Acacialaan 
21, Leiderdorp, 

Candidaatleden: 99 J. A. M. Kleine, Lamme-
schansweg 10, Leiden; 159 H . v. d. Kwaak Jr. , Vol-
moiengracht 2, Leiden; 398 M. H . van der Upwich, 
Rij'nkade 17, Le'den; 4 Ph. van Hooven, Tasman-
straat 92, Leiden; 6 J. A G. Delfos, Torenveld-
straat 14, Oegstgeest; 30 H . F . Rauman, Raam-

steeg 2a, Leiden; 100 A. van der Gouwen, Haven 
11, Leiden; 399 H. W. Chr . Cossee, Tiboel Siegen-
beekstr. 7, Leiden; 400 G. van der Vlist, Tiboel 
Siegenbeekstr. 5, Leiden. 

Geschorst als lid: 272 C. G de Jong. ^ 
Afschrijven als lid: 260 F. J. Dubbeldeman. 
Tot on*; genoegen kunnen wij de leden mededelen 

dat d" heer E. Plaggemars in de vergaderingen \ a n 
Sept en Oct. een belangrijke causerie zal houden 
over . .Esperanto en Postzegels". 

PHILATELISTEN-VERENIGING 
„ZUID-LIMBURG". Secr.: Jos. J . P e 
ters, Orlansplein 12b, Maastr icht . 

Nieuw lid: 220 G. J. Hogenboom, Bilserbaan 44, 
Maastricht 

Bijeenkomsten: Maandag 5 Juli Beursavond; Maan
dag 19 Juli Ledenvergadering. Beide om 20 00 uur 
in Restaurant ,,!n de Gouwe Poor t " . 

POSTZEGELVERENIGING „HEER
LEN". Secr.: C. van Dishoeck, Lint jens-
s t raa t 21, Heerlen. 

Nieuwe leden: 69 J. M. Moonen, Akerstraat 56, 
Heerlen; 70 Ir J G. Balkestein, Mgr. Schrijncn-
straat 3, Heerlen. 

Bedankt: 36 C j . V. Pladet. 
Bijeenkomsten: Eerstvolgende bijeenkomst Dinsdag 

6 Juli 1954 

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

Wederom toegetreden als lid per 1 Mei 1954: 
239 W Lohoff, Torenlaan 33, Hilversum. 
Voorgesteld als lid: B. J Bosman, Loienzweg 185, 
HiUersum, H. M. Bergman, Utrechtseweg 32, Hi l 
versum; ( Donker, v d. Helstlaan 25, Hilversum; 
E. K. van der Ven, Rossinilaan 9, Hilverstmi, ] A. 
van Vliet, Dorpsweg 9, Ankevecn. 

Onze ecrst\ olgcndc ledenvergaderingen worden 
gehouden op Woensdag 16 Juni en 21 Juli ]9'i4 
des avonds half acht, In de maanden Juni en Juli 
elke Zaterdagmiddag ruilbeurs van 2 tot 5 uur Al 
deze samenkomsten in de Openbare Leeszaal aan de 
's-Gra\elandseweg te Hilversum. 

' s -HERTOGENEOSSCHE VERENI
GING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS. Secr.: P. Palmen, Or thense -
weg 64, Den Bosch. 

De vergadering zal gehouden worden op Woens
dag 16 Juni a s te 20 00 uur in , ,Hotel Cen t ra l " , 
Markt "^1, Den Bosch Convocaties voor deze ver-
gadciing zullen nog aan de leden worden toege
zonden. 

Nieuwe leden: J P A. Biemans, Burgemeester 
Kanterslaan 16, Oisterwijk 

Candidaatleden: A. Oudbier, Giotestraat 288 A, 
Waalwijk. 

Afvoeren: v Brussel, Ti lburg; Serg.-Ma|oor Ubels, 
Den Bosch. 

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

Bijeenkomsten: 2e Dinsdag van elke maand Café-
Rest ,,du N o r d " , Bergweg 313 (ingang Bergsingel 
228) te Ro t t e rdam-N. Aanvang 20.00 uur. 

NIEUWE PHILATELISTEN VER- " 
EENIGING N.P.V., GRONINGEN. 
Secr.: J . H. Frerks , Kers laan 10, Hooge-
zand. 

Nieuw lid: P. C. Dijk erna, Lokvecnweg 23, Ha
ren (Gr ). 

Afgevoerd: H . Eisinga, Appelscha. 
Geduiende de maanden Juli en Augustus geen 

vergadt ring. 

AMSTERDAMSE SPORTVERENIGING 
„S.H.E.L.L.". Afd. Philatel ie . Secr.: N. 

"J. van Deijck, Corn. Troosts t raat 6*? I, 
Amste rdam-Z. 

Nieuw lid: F. D. Wattjes, Haal 82, Oostzaan. 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „TILBURG". Secr.: 
Mevr. T. Boender—van Bommel, R ing
baan Oost 333, Ti lburg. 

Nieuwe leden: J. Schultz, Irenehof 18, Ti lburg; 
L. van Gageldonk, Heuvelstraat 22, Dongen; H . 
V. d. H o u t , lasmiinstiaat 24, Ti lburg; W. Felix, 
Bissch. V. d. Venstraat 29, Ti lburg; M. v. Loon, 
Lange Nieuwstraat 72a, Ti lburg; T Scheffers. Burg. 
Suysstraat 32, Ti lburg. 

Afschrijven als lid: J. Mahieu, Den Haag; K. vaa 
Spaendonk, Ti lburg. 
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NED. VSR. VAN POSTSTUKKEN- EN 
POSTSTEMPEL VERZAMELAARS. 
Secr.: H, J. Bellaart, Duvenvoordestr. 
32a, Haarlem. 

Als secretaris is opgetreden de heer H . J. Bel
laart, Haarlem. 

Nieuw lid: 286 A. Steegers, Nassau Odyckstraat 
63, Den Haag. 

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

De laatste bijeenkomst van dit seizoen zal plaats
vinden op 28 Juni , des avonds om 7,30 in het Wit te 
Kruisgebouw te Beverwijk aan de Baanstraat. 

In Juli en Augustus komen wij met bijeen terwijl 
u vooi onze eeiste avond van het nieuwe seizoen 
in Septembef een persoonlijke uitnodiging zult ont 
vangen. Het bestuur wenst u allen een prettige 
vacantie toe. 

Nieuw lid: J. Hofland, Galgen weg 11, Beverwijk. 

PHILIPS PHILATELISTEN VERENI
GING, EINDHOVEN. Secr.: A. Find-
hammer, Marconilaan 201, Eindhoven. 

Nieuwe leden: W. Hoens, Hastelweg 88, Eindho
ven; F. Ihmels, Verwerstr . 115, Eindhoven; W. de 
Schrevel, Pr. Alexanderstr. 24, Eindhoven. 

PHILATELISTEN VEREEN. „BAARN". 
Secr.: O. H. W. Krüsel, Reigerstr. 28 I. 
Tel. 2437. 

Nieuw lid: 108 F. A. v. Hoeven, Rembrandt-
laan 2, Baarn. 

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

Vergadering eïke eerste Woensdag van de maand, 
waai van convocatie wordt toegezonden. 

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

Nieuw lid: F. van Drutcn , Koninginnestraat 10 rd, 
Dordrecht . 

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

De bijeenkomsten in Juli zijn: Maandag 5 ju l i 
vergaderavond, Maandag 19 Juli ruil- en veiling-
avond; Vrijdag 30 Juli bestuursvergadering. Alle in 
ons clublokaal Elandstraat 194a, Den Haag. 

Nieuwe leden: 62 W. J. Zuyderwijk, Pr. Marianne-
laan 224, Voorburg ; 63 J. J. Maatman, Kamille
straat 29, Den Haag; 66 P. Wildenberg, Spoorstraat 
4, Voorburg ; 67 W. J Jansen, Cyclaamsti aat 6, 
Den Haag. 

Bedankt: 18 B. v. Asperen. 
Geroyeerd wegens wanbetaling: 113 C. W. Kos

ter, Oudemansstraat 118, Den Haag. 

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

Bijeenkomsten in: Juni 1954, 23 Juni ledenvergade
ring; Juli 1954, 14 Juli sociëteitsavond. 

SHELL POSTZEGEL VERENIGING 
PERNIS. Secr.: A. Keemink, Swee-
linckstraat 209b, Vlaardingen. 

Nieuwe leden: 56 A. A. F, Veltman, Walchc-rse-
straat 48c, Rot terdam; 57 P. Verwey, Pieter Karel 
Drossaartstraat 113, Vlaardingen. 

POSTZEGEL-VEREENIGING „GO- • 
RINCHEM EN OMSTREKEN", GO-
RINCHEM. Secr.: D. J. Hakkert Jr., 
Oosterstraat 16, Gorinchem. 

Nieuwe leden; Me). T- Hoeflaak, B 259, Gjessen-
dam; D. J. E. Holten, Pr. Bernhardstr. 38, Go
rinchem; Dr Lubbers, B 175, Giessendam. 

POSTZEGEL-VEREEN. „ROOSEN
DAAL". Secr.: A. J. H. Sauter, Engel
selaan 11, Roosendaal. 

Nieuw lid: F. C. 
Roosendaal. 

Hcndrikx, Raadhuisstraat 27, 

ALLERLEI 
DE POSTZEGELVERVALSER 
JEiïN DE SPERATI EXIT! 

Jean de Sperati heeft zich vrijwillig uit zijn beroep van 
„postzegelkunstenaar" (hij noemde zichzelf de schepper van 
de kunst-philatelie) teruggetrokken. Dit deed hij niet uit 
medelijden met de Philatelisten, waarvan er menigeen met 
zijn vervalsingen bedrogen is uitgekomen, en ondanks zijn 
bewering in een proces dat hij de weldoener der Philatelis
ten was, omdat hij hen zegels verschafte welke anders bui
ten hun bereik zouden hebben gelegen. De oorzaak van dit 
heengaan ligt op ander terrein en is in de eerste plaats een 
gevolg van zijn sterk achteruitgegaan gezichtsvermogen, ten
gevolge van de minutieuze arbeid die het vervalsingswerk 
medebracht, en in de tweede plaats, en misschien zelfs wel 
in de voornaamste plaats, in het feit, dat hij door afstand 
te doen van zijn werk, werktuigen en postzegelmateriaal, 
een aardig sommetje kon incasseren! De British Philatelie 
Association te Londen, wier expertise-comité zich reeds ja
ren met de vervalsingen door de Sperati vervaardigd heeft 
beziggehouden en daarvan reeds een 350-tal had weten te 
identificeren, heeft dit geldsbedrag in het belang der Phila
telie geofferd, als gevolg van een met de Sperati gesloten 
overeenkomst, waarin tevens werd vastgelegd, dat hij geen 
valse zegels meer zal vervaardigen en aan niemand zijn vak
geheimen zal mededelen. In ruil daarvoor kreeg de B.P.A. 
de beschikking over al het materiaal waarover de Sperati 
beschikte, zowel echte als valse zegels, werktuigen enz. Deze 
verzameling omvat ongeveer 600 diverse vervalsingen, zo
dat het expertise-comité daarmede belangrijke stukken voor 
haar werk in handen heeft gekregen, die haar in staat zullen 
stellen nog meerdere vervalsingen te identificeren. 

De Sperati is de zoon van een kolonel, terwijl zijn groot
vader van moederszijde generaal in het Italiaanse leger was. 
Hij is nu 71 jaar oud en draagt een bril met zeer dikke gla
zen, wegens de achteruitgang van zijn gezichtsvermogen. 
Als jonge man was hij geruime tijd in een levensmiddelzaak 
in Parijs werkzaam. Kort na de tweede wereldoorlog kreeg 
zijn naam voor het eerst bekendheid in Frankrijk, doordat 
de douane een zending zeldzame zegels, bestemd voor Por
tugal, aanhield, omdat daarvan geen aangifte voor uitvoer 
was gedaan. Hij werd wegens deze fraude veroordeeld tot 
300.00|0 francs boete. Maar toen kwam de aap uit de mouw, 
want de Sperati weigerde de boete te betalen, er zich op 
beroepende, dat het hier geen zeldzame postzegels betrof, 
maar vervalsingen van zijn hand, welke nog niet het hon
derdste gedeelte van deze boete waard waren. Toen ontstond 
een strijd tussen diverse experts, waarvan de een de echt
heid der zegels betwistte, maar de ander deze erkende. 

Ten slotte werd de boete teruggebracht tot 20.000 francs. 

Van toen af was echter de handelaarswereld wakker geschud 
en op haar hoede. 

In 1948 bond de Zweed Imra Vajda een proces tegen de 
Sperati aan wegens de levering van een valse 3 skil. geel-
oranje uitg. 1855 van Zweden, van welke foutdruk slechts 
één exemplaar bekend is, dat zich in de verzameling van 
koning Carol van Roemenië bevond. De beschuldigde ont
kende bij zijn verhoor niet een dergelijk zegel nagemaakt 
te hebben, maar wel ontkende hij de verkoop daarvan. Toen 
in dit proces door sommige experts de bij de Sperati aan
getroffen zegels voor „echt" werden verklaard, maakte de 
vervalser zich boos, omdat hij er op stond dat hij als ver
vaardiger van deze zegels zou worden erkend, zulks dus in 
de lijn van Van Meegeren in het bekende schilderijen
proces in ons eigen land. Hij zeide dan ook in zijn taak te 
zijn geslaagd door de experts te hebben misleid. 

De B. Ph. A. voornoemd wil nu van het verkregen mate
riaal een 500-tal albums samenstellen en deze aan experts 
en bona-fide verenigingen verkopen, waarbij de prijs onge
veer 20 ä 30 pond sterling per stuk zal zijn. Dit voornemen 
heeft in de Engelse philatelistische kringen reeds beroering 
gewekt en er is een strijd ontstaan tussen voor- en tegenstan
ders van dit plan. De tegenstanders beweren o.a. dat een 
dergelijke openbaarmaking vele gevaren medebrengt, ook 
al worden voorzorgen genomen, terwijl de voorstanders be
weren dat dergelijke openbaarmakingen nimmer aanleiding 
tot schadeberokkening zijn geweest. Wel staat vast, dat de 
zegels als vervalsing zullen worden gekenmerkt, maar vol
gens de mening van diverse Philatelisten kan niet worden 
volstaan met het aanbrengen van een kenmerk op de ach
terzijde der valse zegels, maar wordt perforatie gewenst ge
acht. Hier staat tegenover, dat voor goede expertise een be
schadiging van de beeldzijde niet wenselijk is. 

Maar hoe het ook zij, laat ons hopen dat met de Sperati 
de laatste belangrijke postzegelvervalser van het philatelis
tische tapijt zal zijn verdwenen en het kapitaal dat deze 
met zijn „kunst" wist te verwerven geen aansporing zal zijn 
voor anderen om te trachteh dit voorbeeld te volgen. 

VERBETERING 
De heer Dr E. A. M. S. verzoekt ons mede te delen, dat in 

zijn artikeltje „Amerikaans!" op blz. 104 van ons vorige 
nummer, 15e regel van onder het woord „maakte" vervangen ' 
moet worden door „naakte", een foutdruk welke de welwil
lende lezer zeker wel bemerkt zal hebben zonder ons deze 
euvel te duiden. 

FRANKEER PHILATELISTISCH 
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Ierland 
Op 24 Mei ]I. zouden hier 2 postzegels verschijnen 

ter herdenking van het Jaa r van de Maagd Maria. 
De zegels zullen beide de afbeelding geven van een 
schilderij van de Madonna della Robbia uit de San 
Gaetano te Florence. De druk der zegels geschiedde 
bij de la Rue en Clonskeagh te Dubl in . De waarden 
zijn: 3 d. blauw en 5 d. groen. 

Ttalie 
Op 24 April j l . verscheen een postzegel 
in rasterdiepdruk gewijd aan het 
eerste vervoer van post per helicopter 
zulks ter gelegenheid van de Jaarbeurs 
van Milaan, vanwaar dit vervoer ge
schiedde Het zegel geeft een af
beelding van de trophee voor post
helicopters, welke in verband daar
mede is uitgeloofd. De druk ge
schiedde in de waardedrukkerij te 
Rome op papier met watermerk ge
vleugeld rad; zegelafmeting 24,5 x 

40 mm, tanding 14. waarde 25 L. donkergrijsgroen. 
Omstreeks 2 Juni j l . zou een postzegel verschijnen 

ter herdenking van het verzet der partisanen tegen de 
Duitse invasielegers. 

Oostenr i lk 
Het 50jarig bestaan van de 
Esperantistenbeweg ing in Oosten
rijk was aanleiding tot de uitgifte 
op I Juni j l . met frankeergetdig
heid vanaf 5 Jun i , van een post
zegel in de waarde i S. olijfbruin 
en smaragdgroen, do afbeelding 
vertonende van de 5 puntige 
groene Esperantoster omgeven 

dooi lauwertakken. Het ontwerp voor dit zegel is van 
Ernst Schrom, terwijl de gravering werd verzorgd door 
G. Wimmer. De druk geschiedde in de Oostenrijkse 
Staatsdrukkerij te Wenen in plaatdruk in vellen van 
50 zegels. De stei werd echter in rasterdiepdruk aan
gebracht Beeldmaat der zegels 34,5 x 25,8 m m , 
zegelmaat 38.=; x 29.8 mm en kamtanding 15% X 
14 y4 

$t$tmit*tmn* tM^mmuut*» 

/# I : 

Op 28 April j l . ver
schenen de jaarlijkse i 
Mei herdenk ingszegels. 
Dit maal zijn het 3 zegels 
in gelijke tekening, n l . 
een hand een bloemtak 
omhoog houdende tegen 
een achtergrond van 2 
vlaggen. De zegels zijn in 
rasterdiepdruk vervaar
digd op papier zonder 
watermerk, en met zegel
afmeting 25,5 X 31.25 
mm. tanding 12 Y4 X 
r2}4 ■ De waarden en 
kleuren zijn: 
40 gr. grijsbrum, 60 gr . 
blauw, 80 gr. rood. 
Op 29 April d .a .v . ver

schenen 2 postzegels ter gelegenheid van de ye Inter
nationale Wielerwedstrijd voor de Vrede Warschau
BerlijnPraag 1954. Ook deze zegels werden in raster
diepdruk vervaardigd op papier zonder watermerk, 
met zegelafmeting 25,5 X 40 mm en tanding i r 3^ x 
12y2 De zegels zijn: 80 gr. bruin , Potsdammerpoort te 
Berlijn, toren te Warschau, toren te Praag, duif en 
embleem; 
80 gr. blauw, duit, wiel en embleem. 

Op 30 April d.a .v . verschenen 2 postzegels in gelijke 
tekening ter gelegenheid van het 3e Handelsbond
congres te Warschau in 1954 gehouden. Het ontwerp 
voor di t zegel is van J. MÜler en de gravering van 
B . Brandt De druk geschiedde in plaatdruk op papier 
zonder watermerk met zegelafmeting 25,5 X 31,25 
m m ; tanding i i ' ^ x 11 %. De zegels zijn: 25 gr. 
donkergrijs, hand met hamer hand met vederpen en 
hand met korenaar; 
80 gr. violet idem. 

Rusland 
De 50ste verjaardag vdn de luchtvaartpionier Valery 

Tschkalov werd op een postzegel herdacht met diens 
afbeelding en in de waarde van i R. ultramarijn en 
zwart 

De 3o]arige stertdag van Lenin was aanleiding tot 
de uitgifte van 5 postzegels in groot formaat 
40 k. portret van Lenin 
40 k. Lenin te Smolny 
40 k. Lenin als student aan de universiteit van Kazan 
40 k. Leninmuseum te Oulianovik 
40 k. toespraak van Lenin tot het volk (naast hem 

Stalin en Sverdlov). 

S a a r g e b l e d 
Ook de 5 fr. der koerserende serie verscheen nu met 

onderschrift onder de afbeelding n l . : Hoofd postkantoor
te Saarbrücken. 

S a n M a r i n o 
Op 5 April verscheen voor de luchtpost een zegel 

van 1000 L . blauw en bruin, links de afbeelding ver
tonende van een vliegtuig boven de rotsen en rechts 
het wapen van di t gebied. 

T r i e s t 
Zone A, (I ta l iaans) . 
Het onder Italië gemelde en afgebeelde zegel , ,heli

cop te rpos t " verscheen voor di t gebied met de bekende 
opdruk AMGFTT. 

Zone B . {Yougo Slavisch). 
Een aantal zegel van de luchtpostsene 1951 van 

Yougo Slavié verscheen voor dit gebied ' in gewijzigde 
kleur en met de opdruk .STT VUJNA, zulks in een 
oplage van 30.000 stuks van ieder zegel. 

1 D, donkerviolet, opdruk zwart 
2 D. smaragd ,, violet 
3 D . steenrood, ,, zwart 
5 D . sepia, „ 

10 D . groen, ,, ,, 
20 D . roodbruin, ,, bruin 
30 D . ultramarijn, ,, zwart 
50 D . donkerolijf, , , , , 

100 D . karmijnrood, ,, rood 
200 D violetblauw ,, violet. 

Tsjecl io Slo\^akije 
De in ons vorige nummer aangekondigde sportserie 

is op 24 April j l . verschenen. Zij bestaat uit 3 zegels n l . : 
30 h. bruin, 2 hardlopers, embleem en onderschrift: 
,,Gereed voor bet werk en voor de verdediging van het 
geboor te land" ; 
80 h. groen, trekkers, embleem der Tsj . Slow, toeristen; 
I Kcs. blauw, zwemsters, en onderschrift: ledere 
stadsbewoner een zwemmer' . 

Het zegeiontwerp voor de 2 eerstgemelde zegels 
is van Mario Strot t i , dat van laatstgenoemde van 
Jir i Behounek. De werktekening voor de 30 h . is van 
J indra Schmidt , de gravering van Jaroslav Gold
schmidt . De werktekening en gravering van de 80 h . 
zijn van Jan Mr icek en van de i Kcs van L . J i r k a . 
De 30 h . en I Kcs werden gedrukt in vellen van 50 zegels 
en de 80 h . in vellen van 10 zegels, eerstgenoemden met 
zegel beeldmaat 23 X 30 mm, laatstgenoemde 30 x 
23 m m ; tanding 30 h en i Kcs. 11 }4 d van de 80 h . 14. 

Het Alg. Dagblad meent op de 30 h . de hardloper 
Zatopek te herkennen. 

Een officiële eerstedag enveloppe werd voor deze 
zegels uitgegeven gegraveerd door Jiri Svengsbir 

De in ons vorige nummer gemelde serie postzegels 
voor gewoon gebruik werd inmiddels met een 5tal 
zegels in rasterdiepdruk en klein formaat aangevuld: 
50 h . groen, soldaat met automatisch pistool 
80 h, bruin , meisje in spinnerij 
1,20 Kcs. blauw, laborant 
2,40 Kcs ultramarijn, treinmachinist 
3 Kcs. rood, chemicus 

Voorts verscheen een serie van 3 postzegels, ver
vaardigd in plaa tdruk; zegelontwerp van K. Svolinsky 
en gravering van J indra Schmidt . Het zijn: 
30 h . sepia, Anton Dvorak, componist, 18411904, 
40 h . bruinrood, Leo Janacek, componist, geb. 1834

1928; 
60 h. blauw, Bedrich Smetana, componist, 18241884. 

V a t i c a a n s t a d 
In de hierbij afgebeelde tekening 
verschenen de navolgende port
zegels, gedrukt in zwart met ge
kleurde ondergrond n l . : 

4 L. zwart op rose 
6 L. ,, ,, groen 

10 L. , , ,, geel 
20 L . , , , , blauw 
50 L . , , , , grijsbruin 
70 L. , , ,, bruinrood. 
Ter herdenking van het , ,Anno 

M a r i a n o " , aangewezen op 8 December 1953, verscheen 
een serie van 6 postzegels waarvan 3 met portret van 
Z H . paus Pius IX en 3 met portret van Z H . paus XII , 
waarnaast een toepasselijke tekst . In ons volgende 
nummer zullen wij een afbeelding van deze zegels 
geven. Zij werden in plaatdruk vervaardigd. Het 
ontwerp voor deze zegels is van E . Pizzi. Het zijn: 

3 L . donkerpaars, paus Plus IX 
4 L. rood, paus Pius XII 
6 L. purper, als 3 L. 

12 L. donkergroen, als 4 L . 
20 L . bruin, als 3 L. 
35 L. blauw, als 4 L . 

I J s l a n d 
Op I Juni j l . verscheen biereen serie van 3 postzegels 

ter herdenking van de eerste uit het land geboortige 
minister van IJsland Mr Hannes Hafstein, geb. 4 
December 1861 te Möoruvellir in Horgardalur. Hij 
behaalde in 1886 zijn meeslerstitel aan de universiteit 
te Kopenhagen. Op i Febr . 1904 werd hij minister van 
I J s land . Hij was leider der HomeRule part i j , 22 jaar 
lang lid van het Althing (kamer) en 7 jaar minister . 
Hij was ook dichter . De zegels geven ieder een ander 
portret van deze in I Jsland vooraanstaande persoon. 
en zijn: 

1,25 Kr. blauw, oplage i millioen 
2,45 Kr. groen, oplage 250.000 
5 Kr. rood, oplage 250.000. 

De druk geschiedde bij Thomas de la Rue en Co te 
Londen in vellen van lO"* zegels. De omlijsting der 
zegels werd ontworpen door Steingrimur Guomundsson. 
Zegel bee ld a f me ting 21,5 x 26,5 m m . 

Z w i t s e r l a n d 
De in ons vorige nummer gemelde Pro Patr ia

zegels beelden wij hierbij af 

B U I T E N EUROPA 
Aden 

Het bezoek van Koningin Elisabeth II met haar 
gemaal aan di t gebied was aanleiding tot de uitgifte 
op 27 April i l . van een postzegel in de waarde van i Sh. , 
violet en sepia, van de algemene serie 1953 met toe
voeging van het Inschrift: Royal Visit 1954. 

A l g i e r s 
Hierbij geven wij de af
beelding van het zegel ge
meld in het Aprilnummer 
op blz. 79, uitgegeven ten 
bate van de oudstrijders, 
alsmede van het eveneens 
aldaar gemelde zegel uit
gegeven ter gelegenheid 
van het 3e Internationale 
Congres voor agrumicul
tuur. 

De hier verschijnende Rode Kruiszegels zullen zijn: 
12 f f 3 f. de hoofden van een Franse en een Algerijnse 
pleegzuster, op de achtergrond een ziekenhuis; 
15 f + 5 f. portret van Henri Dunant , op de achtergrond 
de ruines van Djemila. 

De zegels dragen het opschritt ,,Tous sont frères" 
(Wij zijn alle broeders), zijnde de leuze waaronder het 
Dunant gelukte in de slag bij Solferino gelijke ver
pleging te verkrijgen voor alle gewonden. 

Het Franse zegel ter herdenking van de 10e verjaardag 
van de bevrijdingslanding in Frankrijk zou ook hier 
worden herdacht met de uitgifte van een postzegel 
overeenkomstig liet Franse zegel doch in gewijzigde 
kleur en met opdruk van het woord A L G E R I E . 
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A ustraiië 
' Ter herdenking van het eeuwfeest van de postzegel 
van WestAustralié zal een herdenkingspostzegel van 
3V2 ^- zwart, verschijnen op 2 Augustus a . s . , zulks in 
verband met de dan te openen philatelistische tentoon
stelling te Perth onder de naam W A P E X , welke tot 
6 Aug. d .a .v . zal duren. Zegelafmeting 28,5 x 23,6 
m m . Het zegelbeeld vertoont de zwarte zwaan alsmede 
de omlijsting der eerste zegel van WestAustralie 

B a r b a d o s 
Tn de algemene serie verschenen hier op ig April j l . 

de volgende postzegels met portret van koningin 
Elisabeth II alsmede een of andere afbeelding n l . : 
2 c. groenblauw en oranje, suikerrietteelt 
3 c . groen en zwart, openbaar gebouw 
4 c. oranje en zwart, standbeeld van Nelson 
6 c . roodbruin, visserij met het net 
8 c . blauw en zwart, Anti l laans schip 
12 c. olijf en groenblauw, vliegende vis . 

Reeds eerder verschenen de door ons gemelde i c . 
(zie luninummer '53) en 5 c . (zie Maartnummer '54) . 

Brazi l ië 
Het druivenfeest te Rio Grande do Sol was aanleiding 

tot de uitgifte op 27 Februari j l . van een postzegel van 
40 c t s . , wijnrood, druiventros en wijnkan. 

Op 28 Februari volgde een postzegel ter gelegenheid 
van lie inwijding van het emigrantengedenkmaal 

te Rio Grande do Sol. in de 
waarde van 60 ets donker
violet, met afbeelding van dat 
gedenkmaal. 
Een zegel van 40 ets rood 
herdacht de loojarige eerste 
spoorweg locomotief van dit 
land. 

Canada 
Op 10 Juni j l . verschenen 5 zegels in de serie met 

portret van koningin Elisabeth I I , alle overeenkomstig 
de 5 e t . welke op i April j l . verscheen. Het zijn thans 
de I c. bruin; 2 c. groen; 3 c . rood; 4 c. purper en 6 c . 
oranje. 

Ceylon 
Op 15 Maart j l . verscheen een algemene serie welke 

in rasterdiepdruk bij Courvoisier in Zwitserland werd 
gedrukt . Het zijn de zegels: 
25 o. blauw en oranje, fresco te Sigiriya 
50 o. blauwgrijs, vissersschuit 
5 R. oranje en bruin, basreliff te Ahwradhapara 
10 R. bruin, rijstoogst. 

China (Volksrepubliek) 
Op 1 Mei i l . verscheen een serie van 8 postzegels 

gewijd aan de economische opbouw. De zegels werden 
in plaatdruk vervaardigd in vellen van 12 x nj zegels 
e»*t /^^elbfeldmaaf 22 X 33 mm, kamtanding 14. 

margeno: 72 

70 
68 

roo (y) ohjf, Vlasmoien te Harb in ; 
200 „ donkergroen, n i e u w hnven van 

Tangku; 
250 „ violet, TienshuiLanchow

spoorweg 
400 „ grijszwart, zware machinerie; 
800 „ roodpaars. automatische blaas

oven . 
800 „ donkergrijsblauw, open kolen

mijn te Fuhsin; 
aooo „ rood, automatisch kracht

station in N . O . China; 
3200 „ donkerbruin, geologische opspo

ringsdienst „ 73 

Cuba 
Als algemene serie verschenen de volgende zegels: 

1 c. geelgroen, portret van José Marti (18531895). 
2 c. karmijnrood, portret van generaal Maximo Gomez 
(18331905) 
3 c . violet, portret van José de la Luz Caballero 
(18001862) 
5 c, dofblauw, portret van generaal Colinto Garcia 
(18321998). 

67 

6g 

E c u a d o r 
Voor de propaganda van het toerisme verscheen 

in Maart j l . een fiscaalzegel van 10 c. karmijnrood 
met de opdruk in zwart; „Pro/Turismo/i()54" om 
zodanig als gewone postzegel te worden gebruikt. 

In April j l . verscheen een zgn. consulairzegel in 
sepia met de opdruk in zwart: . ,Aereo/7o/cantavos" 
om als luchtpostzegel te worden gebruikt . 

F r a n s e Koloniën 
Ook de Franse koloniön zouden op 6 Juni j l , ieder 

een postzegel uitgeven als het moederland ter her
denking van de loe verjaardag van de bevrijdings
landing in Frankrijk. Deze zegels zullen alle van gelijke 
tekening'zijn waarin opgenomen de tekening van het 
Franse zegel waarbij links en onder aan het zegel een 
toepasselijke omlijsting voor de koloniën is aangebracht. 
Ook dit ontwerp en gravering is van de hand van Raoul 
Serres. De zegels zijn: 
Kameroen: 15 f .C.F.A. blauwgroen en groen 
Comores: 15 f .C.F.A. zwartbruin en rood 
Frans Equatoriaal Afrika: 15 f.C.F.A violet ''n bruin 
Frans Indië : i fanon, zwart en bruin 
Frans West Afrika; 15 f .C.F.A. zwartblauw en blauw 
Madagaskar: 15 f .C.F.A. violet en bruin 
Nieuw Caledoniê: 3 f .C.F.A. zwartblauw en blauw 
Oceania: 3 f.C.F.A blauwgroen en groen 
St . Tierreen Miquelon: 15 f .C.F.A. zwartbruin en rood 
Togo: 15 f.C F .A. blauw en lila 
Wallis en Futuna : ^ f .C.F.A. zwart en bruin 

F o r m o s a 
De nationale Bomendag was aanleiding tot de uit

gifte op T2 Maart j l . van 2 postzegels, ieder met de 
afbeelding.' van een of ander boomsoort n l . : 
0,^0 $ groen, loo'"boom 
ro $ heldervin'et naaldboom 
De „Dag van de j eugd" was aanleiding tot de uitgifte 
op 2Q Maart j l . van 2 postzegel«, beide met de afbeelding 
van een hardlopend jongmens in sportkieding De 
zegels zijn: 
0.40 $ indigo en 5 $ donkerkarmijn. 

«r 

Iran 
De looojarige herdenking van de geleerde medicus 

Avicenna werd met een vijfde serie postzegels herdacht 
n l . ; . 
50 + 25 D groen, gez'cht op Hamadan 
1 + Yz R bruinlila, portret van Avicenna 
2!4 + 1̂ /4 R blauw, de toren Gonbad Quabus 
5 i 2y2 R. vermiljoen, oude tombe van Avicenna 
10 + 5 R. grijsgroen, nieuwe tombe van Avicenna 

De toeslag komt ten bate van de nationale monu
mentenzorg. 

J a p a n 
De Internationale Handelsbeurs van Osaka, welke 

van ro23 April werd gehouden, was aanleiding tot 
de uitgifte op 10 April j l . van een postzegel van 10 (y) 
steenrood, met afbcoldine van tandraderen en wereldbol. 

De eerstvolgende toeristenserie zal 2 postzegels 
bevatten van 5 en ro (y) gewijd aan het nationaal 
pa^l^ \ an ChirhibuTana, 

De Dag van de vogel was 
aanleiding tot de uitgifte 
op 10 Mei, j l . van een post
zegel van 3 (y), groen, met 
afbeeld ins van een koekoek. 
Aan het wereldkampioenschap 
modern worstelen zou op 24 
Mei j l . een zegel van 10 (y) 
gewijd zijn. 

Kenya Uganda en Tanganyika 
Het bezoek dat koningm Elisabeth II met haar 

gemaal aan dit gebied bracht en dat nogal enige voor
zorgen vereiste, was aanleiding tot de uitgifte op 
28 April j l . van een postzegel van 30 c . met afbeelding 
van het portret van de koningin in medaillon waar
onder een landschap en met het inschrift Royal N'isit 
1954

Na intrekking van dit speciale zegel zal het zonder 
genoemd inschrift verschijnen als gewone postzegel 
voot algemeen gebruik. 

ZuidKorea 
Hier verschenen 3 postzegels in 2 verschillende 

tekeningen: 
100 W. roodbruin damhert met staande reehert 
500 W. oranje, damhert met liggende reehert 
1000 W. geelbruin, als 300 W. 

Marokko 
Het in ons Aprilnummer op 
hlz. 79 gemelde zegel van 
15 fr. roodbruin en blauw, 
>tuw van Bine al Ouidane 
beelden wij thans hierbij 
af. 

Phi lippijnen 
De hier gehouden philatelistische tentoonstelling 

Phicipex, zulks ter gelegenheid van de herdenking 
van het roojarig bestaan der Philippijnse postzegel, 
was aanleiding tot de uitgifte van 3 postzegels voor de 
gewone en 3 postzegels voor de luchtpost. De zegels ge
ven in het midden een afbeelding van de 5 c (Yv. no r) 
van I Febr . 1854, in bruinrode kleur, links daarvan een 
episode uit de landing van Magallan en rechts een 
vrouwenfiguur en gezicht op het h 'o 'dpostkantoor te 
Manilla. De zegels zijn: 
gew one post : 

5 c, wijnrood, oplage 5 millioen 
6 c. groen, „ i „ 

18 c. blauw. ,. V2 
luchtpost : 
10 c . donkerbruin,oplage i millioen 
20 o. donkerolijf. ,. i „ 
50 c. rood. .. y^ 

zegels 
groen, 

Ter gelegen
heid van de eer
ste nationale 
padvindersjam
boree, welke van 
23—3^ April j l . 
hier werd gehou
den, verschenen 
2 postzegels met 
de opdruk: First 
National Boy 
Scouts/Jamboree 
/April 23—30. 
1954. Het zijn de 

5 e. rood, van 1952 (Yv. 399) en 18 op 50 c. 
laan met palmbomen. 

^ * * *  ' ■ ' T É 11 ritiiBHiltl .iMiiiiiiiiiii 

P o r t u g e s e koloniën . 
Het feit dat 400 jaar geleden de stad Sao Paulo in 

Brazilië werd gesticht was aanleiding om tn boven
genoemde kolonién een herdenkingspostzegel uit te 
geven met portret van Manuel de Nobrega. als mede 
een gezicht op genoemde stad. 

De / obrega was de eerste Portugese gouverneur
generaal van P.razilié, waar hij in 1549 met 5 andere 
Jezuïten landde. De zegels zijn: 
Angola: i ang. bruingeel en zwart 
Cabo Verde: i E . geel en grijs 
Por t . Guinea: 1 E . roselila en grijslila 
Por t . Indi(*: 2 T . donkerblauw en zwart 
Macao: 39 av . oranje en zwart 
Mozambique: 3 E 50 lichtgrijs, geel en zwart 
S t . Thomas en Prince: 2 E 50 lichtblauw en zwart 
Timor : 16 av . steenrood, blauw en zwart . 

S p a a n s e koloniën 
Ifni. 

Hier verscheen een se
rie van i r postzegels, in 
3 typen n l . ^ e n vogel en 
2 bloementypen, waarvan 
van elk type een zegel 
hiernaast is afgebeeld. 
De zegels zijn: 

5 c. zalmkleur, vlie
gende meeuw; 

10 c. olijfgrijs, bloeiende 
cactus; 

25 e. roodpurper, (onbe
kende) bloem 

35 c. olijf, als 5 c. 
40 c . l ichtli la, als 10 c . 
60 o. donkerbruin, als 25 

I Pta . grijsbruin, als 5 c . 
1,25 Pta . karmijnrose, als 10 c . 
2 P t a . donkerblauw, als 25 c . 
4,50 P t a . olijf, als 10 c . 
5 P t a . olijfzwart, als 25 c. 

T u n i s . 
Hier zal een nieuwe serie postzegels voor gewoon 

algemeen gebruik binnenkort verschijnen. De zegels 
zijn deels in klein en deels in groot formaat, resp. 
20 X 23Ï4 en 26 X 40 mm n l . 

50 c. gezicht op KsarelRibat; k l . form. 
1 f. idem 
2 f. gezicht op Takrouna; kl . form. 
4 f. idem 
5 f. gezicht op Chenini de Tatahouine; kl . form. 
6 f. idem 

10 f. gezicht in Matmata; k l . form. 
12 f. idem 
15 f. gezicht in^ Sidi bou Said; k l . form. 
18 f. gezicht op de moskee Sidi ben Maklouf; gr. f. 
20 f. gezicht op het fort Tabarka; gr. form. 
25 f. idem 
30 f. gezicht in Tunis, poort BabelKhadra; gr. form. 
40 f. idem 
50 f. gezicht in Médénine; gr. form. 
75 f. idem 

en voor de luchtpost: 
100 f. gezicht op Monastir; gr. lorm. 
200 f. idem 
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Venezuela. 
De 6 in ons vorige nummer gemelde postzegels voor 

de luchtpost uitgegeven ter gelegenheid van de loe 
Pan-Amerikaanse Conferentie te Caracas, geven allen 
een zelfde afbeeldmg van Bolivar, waar overheen de 
tekst is gedrukt van de laatste paragraaf van de oproep 
van 1824. 

In Maart j l . werd de loo-jarige sterfdag van Simon 
Rodriguez op een 5-ta] postzegels met diens portret 
herdacht , n l . ; 

5 c. smaragdgroen 45 c. rosehla 
10 c. karmijnrood 65 c. olijf 
20 c. ultramarijn 

V i e t - N a m . 
Op 12 Juni i .1 . zou hier een serie van 7 postzegels 

verschijnen met verschillende portretten van de prins 
troonopvolger. De waarden zouden zijn: | 0 , 70, 80 en 
90 c. en $ 20, 50 en 100. 

Verenigde Staten van A m e r i k a . 
WIJ geven hierbij de afbeelding van het in ons April-

nummer op biz. 80 gemelde zegel van 8 cent (Liberty) 
en van het in ons vorige nummer op blz. 96 gemelde 
zegel van 3 c. violet, gewijd aan de loo-jarïge s taat 
Nebraska. 

a i ^ t i É i n t i t i 

TENTOONSTELLINGEN 
LUCHTPOSTTENTOONSTELUNG 
„DE VLIEGENDE HOLLANDER". 

De in ons April-nummer vermelde luchtposttentoonstel
ling heeft inmiddels op 25 April jl. plaats gevonden. 

Er waren 19 inzendingen, die te zamen een vrijwel volle
dig overzicht gaven van de ontwikkeling van de luchtpost 
en van de daarvoor gebruikte vervoermiddelen. Het was 
werkelijk zoals enige leden hun inzending betitelden: „Van 
ballon tot straalvliegtuig"! 

Zoals gebruikelijk was de Indië-lijn natuurlijk vertegen
woordigd, al was het deze keer eens niet in die hoeveelhe
den zoals wij die op vorige tentoonstellingen wel zagen. Deze 
beperking van de Indië-lijn kwam echter de tentoonstelling 
als geheel wel ten goede, daar hierdoor deze keer de ver
scheidenheid veel groter was. Zo zagen wij uitgebreide col
lecties zweef- en helicopter-post. Pacific-post, DO-X-post, 
raketpost, Zeppelinpost, mooie luchtpoststukken van Hon
garije, Groenland en Zwitserland, luchtpostzegels en lucht-
vaartcuriosa, o.a. een mooie inzending pamfletten uit de 
oorlogsjaren, getiteld: „De papieren oorlog". 

De jury bestond uit de heren: 
Dr L. Frenkel, Rotterdam, F. Detmer, Wuppertal-Wichling-
hausen en C. de Vos Klootwijk, Rotterdam. 

De door de jury toegekende prijzen waren als volgt: 
Topklasse: Ie prijs, J. Dellenbag, Rotterdam, 2e prijs, R. 

Tocila, Amsterdam. 
Middenklasse: Ie prijs, Mr K. Viehoff, 2e prijs, C. v. d. 

Zijden, 3e prijs, P. van Midden, allen uit Den Haag, 4e prijs. 
Mevr. C. v. d. Kieboom, Rotterdam, 5e prijs J. Polak, Rot
terdam, 6e prijs, H. v. d. Kieboom, Rotterdam, 7e prijs, D. 
Albers, Utrecht, 8e prijs, M. Polak, Rotterdam, en 9e prijs 
P. Dupon, Vlaardingen. 

Beginners: Ie prijs, W. Briel, Leiden, 2e prijs, W. Wolring, 
Rotterdam, 3e prijs, M. v. 't Hoen, Rotterdam. 

Luclitpostzegels: Ie prijs, J. Coolegem, Amsterdam. 
Luchtvaartcuriosa: Ie prijs, Mr K. Viehoff, Den Haag. 

NEDERLANDS POSTMUSEUM. 
In het Nederlands Postmuseum, Zeestraat 82 te 's-Graven-

hage, zijn thans de navolgende collecties te bezichtigen: 
1. De zegels van Nederland en zijn Overzeese Rijksdelen, de 

zgn. Standaardverzameling 1852 — heden. 
2. De zegels van Frankrijk en koloniën, behorende tot de 

bekende collectie De Gastro. 
3. De zegels van Frankrijk van 1849 — heden, behorende 

tot de museumverzameling. 
De Standaardverzameling Nederland en zijn Overzeese 

Rijksdelen 1852 — heden, is voorzien van een uitvoerige be
schrijving aangaande uitgifte, afbeeldingen, ontv;erpers en 
druktechnieken. De collectie biedt aan de verzamelaar op dit 
terrein veel waardevolle gegevens en kan een richtsnoer zijn 
voor hen die het plan hebben opgevat hun collectie op een 
dergelijke wijze te bewerken. 

De collectie „De Gastro" dankt haar naam aan de bekende 
verzamelaar Maurits Henriques De Gastro (t 1927) en werd 
in de jaren 1930—1932 door P. W. Waller opnieuw opgezet en 
beschreven. Vele bijzonderheden, waaronder de 1 franc ver
miljoen van de emissie 1849, de 4 centimes (geretoucheerde 
plaat) uit het jaar 1865, de typenverschillen van de uitgifte 
1870—1872, de niet uitgegeven 20 centimes blauw uit het 
jaar 1877 en de niet uitgegeven 10 op 10 centimes uit 1871 

vragen de aandacht van de bezoeker. Ook bij de buiten-
Europese gebieden valt heel wat te bewonderen, zoals de 
typenverschillen en de opdrukken kopstaand en liggend van 
1888 van Annam en Tonkin, de gehalveerde zegels van Frans 
Congo, die als 5 centimes gebruikt werden. 

Verder zijn er strippen, blokken, kleurverschillen en op
drukken, die tezamen de aantrekkelijkheid vormen van een 
gespecialiseerde verzameling. Bij het beschouwen moet men 
natuurlijk in aanmerking nemen dat het getoonde een onder
deel is van een wereldverzameling en dat deze een generatie 
geleden werd samengesteld. 

Ter completering van bovengenoemde collectie is de mu
seumverzameling Frankrijk, die de uitgiften 1849 — heden, 
te zien geeft, eveneens tentoongesteld. De zegels zijn volgens 
jaar en emissie op afzonderlijke expositiekartons opgezet en 
van verklarende teksten voorzien, waaraan op het museum 
veel aandacht besteed is. 

Als bijzondere attractie zijn gehele vellen tussengevoegd 
die extra de aandacht vestigen op de aesthetische verzorging 
van de vaak zéér fraaie zegels van Frankrijk. 

„NORWEX OSLO 1955" 4—12 Juni 1955. 
Door het Bestuur van de Nederlandsche Bond is inmiddels 

gevolg gegeven aan het verzoek van de Noorse Bond om 
opgave van één Nederlands jurylid voor deze tentoonstelling. 
Ondergetekende is thans definitief tot commissaris van de 
„Norwex Oslo 1955" aangesteld. 

Z.M. Koning Haakon VII heeft het Beschermheerschap 
voor bovengenoemde tentoonstelling aanvaard. 

Ongetwijfeld zal de F.I.P. ook voor deze tentoonstelling 
haar goedkeuring geven. 

Aan de Nederlandse exposanten van Lisboa 1953 en dege
nen die dit wensen, zal propagandamateriaal en aanmel
dingsformulieren voor deze Internationale Noorse Tentoon
stelling worden gezonden. 
27 Mei 1954. JAN POULIE. 

Voorzitter Ned. Bond v. Ver. v. Postz.verz. 
Gommissaris voor Nederland van Norwex. 
de Lairessestraat 46, Amsterdam. 

„STOCKHOLMIA 55" 1—10 Juli 1955. 
Propagandaboekje voor bovengenoemde tentoonstelling is 

intussen verzonden aan de Nederlandse exposanten van Lis
boa 1953 en voorts aan diegenen, die ondergetekende om toe
zending van propagandamateriaal hebben verzocht. 

Ingevulde aanmeldingsformulieren zijn reeds bij onder
staand adres binnengekomen. Moge dit een voorbeeld zijn 
voor hen, die eveneens wensen te exposeren, doch hiervan 
nog geen mededeling hebben gedaan. 

JAN POULIE, 
de Lairessestraat 46, Amsterdam. 

BRAPEX III 6—15 November 1954. 
Met het secretariaat van de Brapex is een verdere corres

pondentie gevoerd en zijn aanvullende mededelingen inzake 
bovenvermelde internationale philatelistische tentoonstelling 
ontvangen. 
Kaders. 

Het aantal kaders per inzender is nog steeds onbeperkt, 
waardoor iedere exposant de mogelijkheid krijgt een groot 
gedeelte van zijn verzameling te exposeren. Dit niet beper
ken van het aantal kaders is nieuw, aangezien bij de inter
nationale tentoonstellingen, gedurende de i?atste jaren ge
houden, steeds moeilijkheden waren in verband met het 
niet toewijzen van het gevraagde aantal kaders. 
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Juniores. 
De mogelijkheid, dat juniores, d.w.z. verzamelaars t.m. 18 

jaar, zouden kunnen inzenden is teruggetrokken, zodat deze 
groep van verzamelaars ook op deze internationale tentoon-
stellmg niet zal kunnen exposeren. Deze beslissing is m.i. 
juist, aangezien het voor de jeugdige verzamelaars meer 
gewenst is, dat zij tot het bereiken van hun achttiende jaar 
alleen exposeren op plaatselijke tentoonstellingen. 
Ingetrokken klasse 

De klasse: materiaal voor het vervaardigen van postzegels 
en philatelistische benodigdheden is komen te vervallen. 
Ere-klasse. 

Ook in de Ere-klasse is het aan inzenders toegestaan een 
groot aantal kaders te vullen, aangezien alleen reeds voor 
deze klasse 500 kaders zijn gereserveerd, terwijl hier naast 
nog 2000 kaders openblijven voor de inzenders in de overige 
klassen. In totaal zijn dus 2500 kaders beschikbaar. 
Thematische verzamelingen. 

Voor deze groep verzamelingen zal een aparte zaal, be
vattende 500 kaders worden gereserveerd, terwijl ook hier 
elke inzender over voldoende kaders zal kunnen beschik
ken. De eventuele prijzen voor deze klasse zullen anders 
zijn dan voor de overige klassen, maar toch een overeen
komstige waarde hebben. 
Medailles. 

Er bestaat momenteel nog verschil van mening tussen 
Brapex, F.I.P.-bestuur en enkele commissarissen. 

Ondergetekende heeft nl. onmiddellijk rechtstreeks als 
commissaris en als bestuurslid van de F.I.P. via deze instel
ling geprotesteerd, aangezien het organisatiecomité van de 
Brapex van plan is, in plaats van medailles bronzen scho
tels beschikbaar te stellen, waarin gegraveerd zal staan: 
goud, verguld zilver, zilver of brons. 

Hoewel het thans nog bestaande oude tentoonstellings
reglement van de F.I.P. naast de beloningen in de Ere-klasse 
geen bijzonderheden inzake medailles voor de overige klas
sen vermeldt, is in het ontwerp van het nieuwe tentoonstel
lingsreglement F.I.P. in artikel 13 nauwkeurig omschreven, 
welke medailles zullen worden gegeven. 

Dit nieuwe reglement zal ongetwijfeld tijdens het volgen
de F.I.P.-congres, hetwelk in Juli a.s. te Geneve wordt ge
houden, worden goedgekeurd, zodat er dan toch nog een 
kans bestaat, dat het normale systeem van beloningen ook 
door de Brapex zal worden gevolgd. 

Het bestuur van de Franse Bond steunt het door onderge
tekende ingediende protest. Tijdens gesprekken in Londen, 
welke schrijver dezes met Engelse verzamelaars enkele da
gen geleden mocht hebben, is het volkomen duidelijk ge
worden, dat ook aldaar geen grote belangstelling bestaat 
voor bronzen borden in plaats van normale medailles. 
Philatelistische tijdschriften. 

Een apart lokaal zal worden gereserveerd voor de tentoon
stelling van philatelistische tijdschriften. De inzending is 
gratis. Bij de inschrijving moeten echter de 6 laatst ver
schenen exemplaren worden gevoegd. Men verwacht dat 
deze lokaliteit dagelijks door duizenden personen zal wor
den bezocht, waardoor dus gratis propaganda kan worden 
gemaakt voor elk der betreffende tijdschriften. 
Inschrijfformulieren. 

Momenteel beschikt schrijver dezes over voldoende in
schrijfformulieren, welke op verzoek gaarne worden toege
zonden. Aan de Nederlandse exposanten van de Lisboa 1953 
zijn deze formulieren reeds verstuurd. Gegadigden voor de 
Brapex III, willen wel zorgen dat de inschrijvingen uiter
lijk 15 Augustus 1954 in het bezit zijn van ondergetekende, 
terwijl het tevens gewenst is mede te delen of men ook 
wenst te exposeren, indien slechts bronzen borden als prij
zen beschikbaar zouden zijn. 

Kaderhuur. 
De kaderhuur bedraagt 2 U.S.A.-doUars, d.w.z. ca ƒ7,60 

per kader van 1 X 1 m zichtbare oppervlakte. Bulletin 2 is 
nog steeds niet verschenen, doch zal t.z.t. aan gegadigden, 
die zich kenbaar maken, worden toegezonden. 

Vervoer van verzamelingen. 
Waarschijnlijk zal ondergetekende de Nederlandse inzen

dingen persoonlijk naar Brazilië kunnen medenemen. 
Er wordt nog onderhandeld tussen Brapex III en de Bra

ziliaanse luchtvaartmaatschappij „Pan Air do Brasil" over 
eventueel gratis vervoer van de inzendingen naar en van 
Sao Paulo. Over dit gratis vervoer van de Nederlandse in
zendingen kon de Amsterdamse vertegenwoordiger van de 
„Pan Air do Brasil" nog niets naders mededelen. Gegevens 
hierover zijn door mij inmiddels in Brazilië aangevraagd. 
Beschadiging door klimaat. 

Als antwoord op enkele hieromtrent binnengekomen vra
gen kan worden medegedeeld, dat het klimaat van Sao Paulo 
zelfs in de zomer geen gevaar vormt voor de postzegels. 
Van Rio de Janeiro en nog meer noordelijker gelegen ge
deelten van Brazilië kan dit echter niet worden gezegd. Wat 
betreft Sao Paulo kunnen de Nederlandse inzenders echter 
gerust zijn. 
27 Mei 1954. 

JAN POULIE, 
Voorzitter Ned. Bond v. Ver. v. Postz.verz. 
Commissaris voor Nederland van Brapex III, 
de Lairessestraat 46, Amsterdam. 

NATIONALE PHILATELISTISCHE TENTOONSTELLING 
TE BRUSSEL. 

De Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen 
verzoekt ons ter kennis van de Nederlandse Philatelisten te 
brengen, dat op 19 en 20 Juni a.s. in de zaal ,3tadium" Quai 
au Foin 43 te Brussel een nationale philatelistische tentoon
stelling zal worden gehouden. 

Buiten de philatelistische propaganda heeft deze tentoon
stelling als doel die verzamelingen te leren kennen, die eens 
geroepen zullen ziJn om deel te nemen aan komende inter
nationale tentoonstellingen. 

Naast inzendingen in de Concurrentie-klassen zal een Ere-
hof worden ingericht, waarin bewonderd kunnen worden ver
zamelingen, welke zijn gekomen uit de best gespecialiseerde 
verzamelingen welke in België zijn. Deze verzamelingen heb
ben op internationale tentoonstellingen reeds de hoogste on
derscheidingen behaald. De bezoekers aan de Belgische natio
nale philatelistische tentoonstelling zullen dus zeer belang
rijke inzendingen kunnen bezichtigen. 

De catalogus, welke ter gelegenheid van de tentoonstelling 
verkrijgbaar zal zijn, zal een beschrijving in 2 talen bevatten. 
In deze catalogus wordt opgenomen een monographie van het 
postvervoer per Helicopter in België met de beschrijving van 
alle bekende philatelistische stukken, alsmede een studie van 
de Belgische legerposterijen in West-Duitsland na de oorlog 
van 1940—1945. 

Dit boekje, hetwelk in beperkte oplage verschijnt, zal op 
de tentoonstelling verkrijgbaar ziJn. 

Nederlandse verzamelaars, die bovengenoemde tentoonstel
ling niet kunnen bezoeken, doch in het bezit willen komen 
van de catalogus der tentoonstelling, kunnen deze verkrijgen 
door storting van ƒ 2,— op postrekening no. 133182 ten name 
van de Penningmeester van de Nederlandse Bond van Vereni
gingen van Postzegelverzamelaars te Amsterdam. Op het giro
strookje te vermelden: Catalogus Belgische tentoonstelling. 

De Ie Secretaris K. E. KÖNIG. 

ir LITERATUUR ^ 

Errata en aanvullingen Gelegenheidszegels. 1952-1953. 
door H. W. Borel. 

In ons Maandblad van Juni 1952 bespraken wij het boek
werk „Gelegenheids-postzegels" door H. W. Borel, uitgave 
van de firma J. C. Auf der Heide te Hilversum en verkrijg
baar in de boek- en postzegelhandel. Nu 2 jaar na het ver
schijnen van dit werk heeft de schrijver een aanvulling 
daarop het licht doen zien, hetwelk op zichzelf reeds een 
boekwerkje is. Het beslaat nl. niet minder dan 28 bladzijden 
stencildruk en is in hetzelfde formaat als het eerste werk. 
Aangezien dit boek 128 bladzijden telt, betreft het dus een 
aanvulling van ongeveer 22 »/o, hetgeen zeer zeker belangrijk 
mag worden genoemd. 
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Hoewel het opschrift op deze aanvulling niet van „post"-
zegels spreekt, heeft zij alleen op dergelijke gelegenheids-
zegels betrekking, terwijl de jaartallen 1952—1953 zouden 
doen vermoeden, dat er alleen sprake is van zulke zegels 
welke in deze jaren zijn verschenen. Dit is echter niet het 
geval, want de schrijver heeft van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om tevens enkele in zijn werk onvermeld gebleven 
zegels uit vroegere jaren alsnog op te nemen, waardoor aan 
compleetheid dus nog is gewonnen. 

De aanvullingen worden bladzijde-gewijs gegeven, zodat 
het gemakkelijk is na te gaan of een bepaalde bladzijde van 
het werk een aanvulling heeft ondergaan, iets wat bij onge
veer de helft van het aantal bladzijden (nl. 66 van de 128) 
het geval is. Ook enkele opschriften in de gebiedsaanduidin-
gen werden door de schrijver gewijzigd, terwijl de volgorde 
der 5 categorieën zegels gehandhaafd bleef. 

Door deze aanvulling is het boekwerk weer practisch „bij" 
te noemen, waardoor de schrijver het zeker nog aantrekke
lijker heeft gemaakt vooral voor de beeldphilatelisten of de 
thematische-verzamelaars. Zij die het werk reeds bezitten, 
zullen zeker niet kunnen nalaten zich deze aanvulling aan 
te schaffen, terwijl zij die het werk nog niet bezaten, zich dit 
thans met de aanvulling kunnen aanschaffen voor de 
sterk verlaagde prijs van ƒ 2,25. Bestellingen te richten tot 
de schrijver Burg. Weertsstr. 1 te Arnhem (postgiro 353741). 

N. 

Italien. Borek Netto-Katalog. Uitgave van Richard 
Borek te Braunschweig. 30e jaargang. Geen prijsver
melding. 

In een keurige uitgave op goed papier gedrukt, zodat de 
cliché's ondanks de verkleining der zegels tot halve grootte 
goed tot hun recht komen, behandelt deze catalogus alle ze
gels (ook port-, dienst-, verrekenzegels, enz.) van Italië. Maar 
behalve deze zegels vinden we er ook gecatalogiseerd de ze
gels der Oud-Italiaanse staten, Vaticaanstaat, Campione, Be-
zettingszege's. Triest (ook Zone B onder Yougo Slavische be
zetting), Italiaanse postkantoren in het buitenland, Italiaanse 
bezittingen in de Egese Zee, Fiume en San Marino. Dit alles 
omvat dan ook 82 bladzijden tekst, terwijl een inhouds
opgave het werk sluit en het opzoeken vergemakkelijkt. Een 
enkel op haar kop staand cliché reeds op de eerste bladzijde 
(Vaticaanstaat, type t) zou doen vermoeden dat er geen 
nauwkeurigheid bij deze catalogus zou zijn betracht, maar 
niets is minder waar, want juist uit alles spreekt de nauw
keurigheid waarmede de samensteller is te werk gegaan. De 
prijzen welke in dit werk bij de zegels en series worden 
vermeld, zijn die waartegen in het algemeen de zegels in de 
(Duitse-) postzegelhandel verkrijgbaar zijn, hetgeen onge
veer neerkomt op V* van de notering in de Michel-catalogus. 
(Deze geeft dan ook als handelsprijs 25 °/o van de door haar 
genoteerde prijzen). 

Bij de nummering der zegels worden de nummers waar
onder de zegels in de Michel gemeld staan, tevens opgege
ven, zodat dit het naslaan of vergelijken met deze catalo
gus gemakkelijk en zelfs vrijwel overbodig maakt. 

De catalogus is tot einde 1953 bijgewerkt, zodat zij in dit 
opzicht zeker aan de eisen der verzamelaars voldoet. Over 
het algemeen zijn geen bijzonderheden omtrent tandings-
of kleurverschillen, plaatfouten, e.d. opgenomen, zodat het 
geen werk is voor specialisten, maar juist voor de gewone 
^ferzamelaar. De pakketpostzegels zijn onder de gewone ze
gels opgenomen en worden dus niet afzonderlijk vermeld, 
zoals dit veelal wel het geval is in andere catalogi. Waarom 
zulks is geschied is ons niet bekend, maar toch zagen wij 
liever afzonderlijke vermelding, zoals wél voor de port- e.d. 
zegels is gedaan. 

Al met al een werk, dat evenals de voorgaande drukken, 
zeker zijn weg wel zal vinden in de verzamelaarswereld. N. 

N.I.P. Orgaan van de Stichting Nederland-Israël-Phi-
latelie. Redacteur: B. H. Cohen, Dionisiusstraat 13, Til
burg. 

Wij mochten het tweede nummer ontvangen van het in 
stencildruk verschijnende orgaan van bovengenoemde stich
ting. Het eerste nummer bereikte ons niet, zodat wij van 
het verschijnen van dit orgaan geen vroegere mededeling 
hebben kunnen doen. Maar het tweede nummer doet ons 
duidelijk zien waarnaar genoemde stichting streeft en de 
wijze waarop deze jonge instelling (met reeds ruim 70 leden) 
haar leden wil voorlichten en behulpzaam zijn bij het ver

zamelen van postzegels e.d. der republiek Israël en alles 
wat daarop betrekking heeft. 

Na een inleidend woord van de voorzitter der stichting, 
de heer J. C. Schäfer te Amsterdam, treffen wij diverse me
dedelingen voor de leden aan. Voorts vinden wij een ver
volg op het blijkbaar reeds in het eerste nummer aangevan
gen artikel ,,De postgeschiedenis van het Heilige Land" van 
de hand van de heer E. Tolkowsky te Antwerpen; een arti
kel over de „Flying Scroll" op de zegels 10-14 van Israël, 
geschreven door de redacteur van het orgaan; en een afdruk 
van een causerie van dezelfde heer over: „Het ontstaan van 
de Staat Israël" gehouden op de bijeenkomst te Utrecht 
in Mei jl. Een Vragenbus voor alles wat Israël betreft be
sluit dit nummer. 

Wij kunnen niet anders zeggen, dan dat dit nummer veel 
wetenswaardigs bevat voor allen die belangstellen in dit ver-
zamelgebied. Wij wensen bestuur en redactie dan ook van 
harte succes voor de toekomst,, zowel voor het blad als voor 
de stichting. N. 

100ste Nummer van de Austria-Philatelist, österrei
chische Briefmarken-Zeitung; Verlag Adolf Kosel, 
Wien 71, Postfach. 

Met het April/Mei-nummer 1954 van de lOe jaargang zond 
dit vooraanstaande Oostenrijkse philatelistische tijdschrift 
haar lOOste nummer de wereld in, want ver buiten de lands
grenzen wordt dit belangrijke tijdschrift gelezen en gewaar
deerd. Hoe moeilijk het in deze tijd is een postzegel tijdschrift 
niet alleen staande te houden, maar ook belangrijk en ac
tueel te doen zijn, weet een ieder die met zulke uitgaven 
te doen heeft. Zelfs in Amerika, het land waar de belang
stelling voor de philatelic vermoedelijk wel het omvang
rijkst is, zien wij reeds lange tijd gevestigde philatelistische 
tijdschriften de strijd opgeven en hun uitgave staken, een 
verschijnsel, dat ook in Europa niet zeldzaam is. Daarom te 
meer hebben wij eerbied voor de uitgever van dit zuster
orgaan, die ondanks de moeilijke tijden welke Oostenrijk 
heeft doorgemaakt en zelfs nog niet te boven is, zijn tijd
schrift niet alleen heeft weten te handhaven, maar dit op 
een peil heeft weten te doen, waarop menig philatelistisch 
tijdschrift jaloers kan zijn. 

Dit jubileum-nummer is wel een heel dik nummer ge
worden van bijna 50 bladzijden, vol met interessante onder
werpen. Zo treffen wij er een voortzetting in aan van de 
niet door het Hoofdbestuur der Posterijen te Wenen erkende 
provisorische- en lokale uitgiften der Ie en 2e republiek, 
zulks van de kundige hand van Ing. K. H. Friedl. Voorts een 
artikel over „Crash Covers" (brieven waaraan een of andere 
ongevalsgeschiedenis is verbonden). Een Motief zegels-cata
logus, hiervan het 2e deel Postzegel- en Luchtposttentoon
stellingen (buiten Europa). Een catalogisering van buiten
landse zgn. Medelopers-post bij de ballonvaarten der Ö.K.V. 
van 1948—1954. Een interessant artikel is ook dat over 
„Klecksstempel" (Kladstempels) op de eerste Oostenrijkse 
uitgifte van 1945 door W. von Blaschek. En dan nog een 
aantal kleinere artikelen, te veel om op te noemen. 

Voor belangstellenden in Nederland is dit jubileum-num
mer bij de uitgever verkrijgbaar tegen inzending van 4 in
ternationale antwoordcoupons of ƒ 1,50 Hlf. in geldige zegels. 

Wij wensen de uitgever van harte geluk met dit jubileum 
en wensen hem toe, dat hij nog vele jaren zijn voor de Phila
telie zo nuttig werk zal kunnen voortzetten. N. 

Deutsche Flugpost Katalog, Sieger. 
Wij ontvingen de 3e aflevering (blz. 25 t/m 36) van deze 

catalogus. Hierin wordt hoofdzakelijk de ontwikkeling van 
de Duitse luchtvaart-maatschappijen en wel in het bijzon
der die van „Luft-Hansa" behandeld. Interessant is de op
stelling van de Duitse luchtvaartmaatschappijen in het bui
tenland (blz. 26), de beschrijving van de opbouw van de 
Zuid-Amerika-dienst (blz. 30) en de katalogisering van de 
DO-X-post (blz. 34/36). 

Het geheel is wederom uitstekend bewerkt en bevat een 
schat van wetenswaardigheden. De prijs van deze aflevering 
is DM. 1,30. J. D. 

The Meter Postage Stamp Catalogue; samengesteld 
door S. D. Barfoot, B.Sc, en Werner Simon. Published 
under authority of Universal Postal Frankers Ltd., 
90 Regent Str., London, W. 1. Prijs ƒ 11,50. 

Voor hen die zich toeleggen op het verzamelen van fran-
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keerstempels van verschillende landen, betekent de onlangs 
in Engeland uitgegeven nieuwe wereldcatalogus van dit in
teressante verzamelgebied de vervulling van een lang-ge-
koesteide wens! 

Wanneer wij de omvang van deze catalogus, 119 pag. van 
", kolommen kleine druk vergelijken met de vorige Engelse 
uitgiften op dit gebied (1937 en 1940) en de eerste Duitse van 
1933 (54 pag. van 1 kolom grotere druk), dan blijkt wel zeer 
duidelijk de enorme toename van het aantal typen frankeer-
stempels. 

Van Nederland, waar sinds 1925 frankeermachines zijn 
toegelaten, waren in 1933 nog slechts 5 soorten machines 
bekend; thans zijn 11 soorten opgenomen met in totaal 86 
typen afdrukken. Dit laatste aantal wordt nog door ver
scheidene landen overtroffen, o.a. Duitsland met ruim 400 
typen, Italië met 240 typen (de regimewisselingen weerspie
gelen zich ook in de frankeerstempels), U.S.A. met 165 en 
Frankrijli met 150 typen, Rusland daarentegen met slechts 
10 typen. 

Zij, die zich nu bijna 100 jaar geleden a)s pioniers wijdden 
aan het verzamelen van de toen nog pas kort in gebruik 
zijnde postzegels, konden zich uiteraard geen voorstelling 
maken van de vlucht, die hun hobby zou nemen. Zal de 
geschiedenis zich herhalen? In elk geval is het verzamelen 
van frankeerstempels geen kostbare liefhebberij; koop en 
verkoop komen nauwelijks voor. Men krijgt ze gratis of voor 
enkele contraprestaties. Onder deze omstandigheden zal de 
aankoop van deze onvermijdelijk vrij dure catalogus (met 
honderden afbeeldingen van afdrukken en machines) voor 
de serieuze verzamelaar een kleiner bezwaar zijn dan voor 
de postzegelverzamelaars, die zowel voor hun (wereld-) 
catalogus als voor hun zegels tamelijk veel geldelijke offers 
moeten brengen. A. v. d. W. 

M INGEZONDEN STUKKEN ir 
Buiten verantwoordelijlcheid der redactie. 

DUNNE EN GEREPAREERDE ZEGELS, 
CATALOGI EN CATALOGISEREN. 

In het maandblad van April jl. kwam een artikel voor van 
" de hand van de heer L. H. Wilde, getiteld: „Is dit zegel dun?" 

Genoemde schrijver zal mij wel willen toestaan enige aan
vullingen en opmerkingen op dit artikel te geven, welke 
naar mijn mening in het belang der verzamelaars kunnen 
zijn. 

Op de eerste plaats zou ik willen wijzen op het onderzoek 
van de achterzijde van het zegel. De schrijver geeft de raad 
deze achterzijde met een loupe te bestuderen teneinde even
tuele ongerechtigheden beter te kunnen vaststellen. Voor dit 
onderzoek zijn zeer geschikt de zgn. kleine ,,draadtellers", 
zoals de gangbare naam voor dit kleine opvouwbare loupje 
luidt. Wanneer men een dergelijk instrumentje bij zich 
draagt, kan men steeds zelf de structuur van het papier 
onderzoeken. Niet alleen gerepareerde gedeelten komen dan 
te voorschijn, doch ook aangezette tandjes, gedichte scheur
tjes, e.d., treden dan aan 't licht. Over het algemeen worden 
deze kleine loupjes niet zozeer aangeraden, daar men slechts 
een klein gedeelte van het zegel ziet, waardoor de totaal
indruk verloren dreigt te gaan. Dit is inderdaad waar, voor 
zover het betreft het bezien van de voorzijde van een zegel
beeld. Wanneer het echter om de achterzijde gaat, zijn deze 
apparaatjes bijna onmisbaar, zeker wanneer het een prijzig 
zegel betreft. Bij eventuele aanschaf hoeft men niet zozeer 
op de prijs te letten. Het komt vaak voor, dat men uit ver
schillende loupjes bij een opticien er eentje uitkiest, dat heus 
niet het duurste is, doch dat het beste voldoet. Dit is mij 
reeds tweemaal overkomen. Het is wel raadzaam enige ze
gels mede te nemen om de proef ter plaatse te kunnen ne
men. 

Verder geeft genoemde schrijver in het aangehaalde arti
kel als zijn mening weer, dat het volgens hem het goed 
recht van een verzamelaar is, om hem aangeboden zegels 
in het water te leggen ter nader onderzoek. Hij zondert 
hier alleen uit de zegels welke postfris, gerepareerd volgens 
opgave van de verkoper, of watergevoelig zijn. Dit is natuur

lijk geheel juist, doch wat gebeurt er nu, wanneer men in 
een boekje een zegel tegenkomt, waarop nog wat papier
resten zijn achtergebleven van de enveloppe, waarop het 
zegel heeft dienst gedaan? Veronderstel eens, dat men zo'n 
zegel gaat afweken en er blijkt nu onder de papierresten een 
dunne plek te zitten. Dan zit men met het geval, en zal er 
weinig anders opzitten dan het zegel te behouden en te be
talen, want de eigenaar zal van zijn kant kunnen zeggen, 
dat de dunne plek door het afweken ontstaan is. Nog een 
ander geval. Men gooit een ?egel in het water, omdat men 
vermoedt, dat het gerepareerd is. Het blijkt, dat men het 
bij het rechte eind had, en het zegel valt in drie stukken uit 
elkaar. Het is een overtuigend bewijs voor de verzamelaar, 
daar niet van, maar zal de verkoper het geloven zonder dat 
hij .van het proces iets gezien heeft? Wanneer men de toe
stemming van de verkoper heeft om de zegels aan een der
gelijk onderzoek te onderwerpen, of men doet het bij de ver
koper ter plaatse, dan is er natuurlijk niets op tegen. In het 
andere geval zou het echter wel eens kunnen gebeuren, dat 
men met de kosten zit. Wanneer door het onderzoek het ze
gel geen schade kan lijden is er natuurlijk niets op tegen. 
Zo kocht ik eens op een veiling een blokje van zes stuks van 
de porties van 1881 van Nederland. Zo op het oog was er 
niets bijzonders aan de hand. Bij nader onderzoek van de 
plaats op het vel van de zegels bleek echter, dat een zegel, 
dat in de onderste rij stond, daar niet kon thuishoren, daar 
de plaatfouten in de tabellen van het Handboek het zegel 
in de bovenste rij van een vel plaatsten. Dit onderzoek was 
natuurlijk geheel juist, want met de zegels was verder niets 
gebeurd. Daar echter de garantietermijn toch al reeds ver
lopen was, wierp ik het blok in het water en het viel in 
verscheidene gedeelten uiteen. Wanneer nu echter de ga
rantie nog niet verlopen was geweest, en ik had alleen de 
waterproef toegepast, hoe had ik dan de handelaar kunnen 
bewijzen, dat de zegels in het water uiteen waren gegaan, 
terwijl de handelaar wel kon beweren, dat ik de zegels uit-
eengescheurd had? 

Het vastplakken van een opgekruld papierdeeltje aan de 
achterzijde van een zegel met een pincet, zoals de schrijver 
dit beschrijft, vind ik evengoed een reparatie en evenzeer 
een waardevermindering. Dit staat volgens mij gelijk met 
een gewone reparatie en zal bij sterke vergroting of in water 
evengoed aan de dag treden. 

Hiermede wil ik niet zeggen, dat men een dergelijk zegel 
niet aan de behandeling mag onderwerpen, wanneer men 
het maar niet als eerste kwaliteit van de hand doet. Het 
chapiter van beschadigde zegels, al of niet gerepareerd, is 
al bijna zo oud als het verzamelen zelf. De ene verzamelaar 
neemt dergelijke zegels principieel niet op, terwijl een an
der de zegels zolang in zijn album plaatst totdat hij het kan 
vervangen door een beter exemplaar. Dit moet iedere ver
zamelaar voor zichzelf uitmaken. Het is wel zo, dat van het 
vervangen van minder mooie zegels in het album dikwijls 
weinig komt. Hierover hebben reeds verschillende schrijvers 
geklaagd. Volgens mij komt dit, doordat de meeste verzame
laars verzamelen op catalogus. Het betreffende nummer van 
het zegel in de catalogus wordt doorgestreept, en wanneer 
men nu een ander zegel in handen krijgt, denkt de verzame
laar, dat het een doublet is en het verhuist naar het stock-
boek. 

Persoonlijk ben ik niet zo voor dat catalogiseren, hoewel 
het wel gemakkelijk is op vergaderingen, e.d. Men komt 
echter veel minder tot het bewerken van de albums, dan 
wanneer men aan de hand van de verzameling zelf zijn 
zegels uitzoekt en steeds minder mooie zegels kan vervan
gen. De Yvert leent zich wel goed voor deze wijze van cata
logiseren, daar het opzoeken in deze catalogus wel erg ge
makkelijk is door verwijzing naar later verschenen num
mers. Zoals ik echter al zei, dit brengt gevaren met zich 
mede. 

Op deze plaats zou ik echter toch nog eens een lans willen 
breken voor het gebruik van de Michel-catalogus. Zeker, ik 
weet het wel, de Michel is aanzienlijk duurder dan de Yvert. 
Hier staat echter tegenover, dat men er dan langer mee kan 
doen. Het opzoeken is misschien niet zo gemakkelijk als in 
Yvert, waaraan wij gewend zijn. Dit is echter slechts een 
kwestie van wennen. Daar staat tegenover, dat de Michel 
zo heel veel meer geeft. Ook wanneer men slechts gewoon 
algemeen verzamelt, weet een echte verzamelaar al die ge
gevens die men in de Michel kan vinden, toch te waarderen. 
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Ik wil nog niet spreken over de talloze waarschuwingen te
gen vervalsingen, herdrukken, nadrukken, welwillendheids-
afstempelingen, enz. 

Vergelijkt u eens een willekeurige behandeling van een 
klassieke emissie in de Yvert met die van Michel. Het kan 
al gauw een bladzijde druks schelen. 

Legt u de behandeling van Nederland eens naast elkaar in 
de beide catalogi, het verschil zal u opvallen. Voor de 
beeldverzamelaars geeft de Michel m.i. ook een schat van 
gegevens. Moge het nog eens zover komen, dat deze cata-

Alvorens tot ons feitelijke onderwerp over te gaan, willen 
wij eerst zeer in het kort een historisch uitstapje maken 
naar dit gebied op het zuidelijk halfrond, waarheen tegen
woordig vele onzer landgenoten heentrekken om te trachten 
er een bestaan te vinden, dat eigen vaderland hen wellicht 
niet zou kunnen schenken. En dit vestigt zeker meer dan 
vroeger de aandacht op dit gebied. 

Hoewel het Australische vaste land al zeer oud is, is de 
kennis daaromtrent belangrijk minder oud en dateert deze 
laatste meer vanaf de 17de eeuw, waarbij onze Oost-Indié-
vaarders zeker geen onbelangrijke rol hebben gespeeld. Na
men zoals v. Diemen, Houtman, Tasman e.d. kan men hier 
dan ook in een of andere samenstelling als Kaap o.d. aan
treffen. 

Eerst in 1788 ontstond de Engelse kolonie Nieuw Zuid-
Wales, waarvan een deel in 1825 als zelfstandige kolonie 
Tasmania werd afgescheiden. In 1829 werd West-Australië 
een Engelse kroonkolonie, terwijl Zuid-Australië in 1836, 
Victoria in 1851 en Queensland in 1859 als zelfstandige kolo
niën ontstonden. Op 9 Juli 1900 werd in het Engelse parle
ment een wet aangenomen betreffende de „Commonwealth 
of Australia", waarbij bovengenoemde staten met ingang 
van 1 Januari 1901 het gemenebest van Australië vormden. 
Ook het noordelijke territorium werd hieraan toegevoegd, in 
1906 nog gevolgd door het territorium Papua. Dit gemene
best heeft een federaal parlement, terwijl iedere kolonie zijn 
eigen volksvertegenwoordiging bezit. 

Vóór deze binding tot gemenebest traden de koloniën on
afhankelijk van elkaar op. Wij kennen postalisch dan ook 
postzegels van Nieuw Zuid Wales sedert 1850 (Sydney 
Views), Tasmanië (toen nog van Diemens land) sedert 1853, 
West-Australië (zwarte zwaan) sedert 1854, Zuid-Australië 
sedert 1854, Victoria sedert 1850 en Queensland sedert 1850. 

Reeds sinds 1909 werden de postzegels voor deze staten 
gedrukt in de Goevernements zegeldrukkerij te Melbourne, 
maar het duurde nog tot 1913 aleer deze staten dezelfde 
Australische postzegels zouden gaan gebruiken (de zgn. 
Kangaroe-zegels). 

Op 1 November 1902 trad de Post- en Telegraaftariefwet 
van 1901 in werking, reden waarom de Ie minister alle mi
nisters van het Engelse gemenebest op 21 October 1902 be
richtte, dat zij de verantwoordelijke hoofden van hun resp. 
departementen opdracht dienden te geven onmiddellijk bij 
de postmeesters-generaal in hun diverse staten om voorzie
ning te vragen van postzegels, doorstoken met de aandui
ding „OS", voor gebruik door de departementen van het 
gemenebestbestuur. 

De postmeesters-generaal in de 6 staten van Australië 
werden op hun beurt door de secretaris van het departement 
bericht er nota van te nemen dat zulke zegels verstrekt 
werden. 

Desniettegenstaande was het toch niet mogelijk de depar
tementen van het gemenebest onmiddellijk van bedoelde 
doorstoken zegels te voorzien, zulks tengevolge van het feit, 
dat in sommige staten de zegeldrukkerij niet over geschikte 
perforatie-machines beschikte 'of elders dat de bestaande 
machines gewijzigd dienden te worden. 

Wat de 6 Australische staten betreft, was de toestand als 
volgt: 

Nieuw Zuid-Wales. Hier worden onmiddellijk maatrege
len getroffen om postzegels te doorsteken en wel met de let
ters „OS" voor gebruik bij de departementen van het geme
nebest en met de letters „OS / NWS" voor gebruik bij de de-

logus, welke ook door de Duitse tekst voor meer verzame
laars begrijpelijk is, nog eens gemeengoed wordt; al waren 
wij maar vast zover, dat naast de Yvert-nummers de num
mers van de Michel vermeld werden, zodat het niet meer 
noodzakelijk is beide catalogi te .bezitten! Stilletjes aan 
wordt de vraag naar deze catalogus'wel groter, evenals naar 
de Zumstein, welke op het gelijke plan ligt, doch in de 
Maandbladadvertenties, veilingcatalogi e.d. is het nog steeds 
de Yvert, welke de toon aangeeft. 

B. v. d. VELDEN. 

partementen van de staat. Het werk werd uitgevoerd door 
de drukker voor het staatsbestuur. De postmeester-generaal 
(Sydney) berichtte de departements-secretaris op 27 October 
1902, dat de eerste met „OS" doorstoken zegels omstreeks 
14 dagen later klaar zouden zijn, en begin November 1902 
kwamen zij in gebruik op de departementen van het ge
menebestbestuur. 

Victoria. In deze staat was weinig vertraging en de post
meester-generaal te Melbourne berichtte dan ook op 29 De
cember 1902, dat de drukker voor het staatsbestuur maat
regelen had genomen voor de doorsteking van „OS"-zegels 
voor gebruik ter departementen van het gemenebestbestuur 
en van het staatsbestuur, en dat deze instellingen daarmede 
reeds werden voorzien. 

Queensland. Hier werd in November 1902 door het staats
bestuur bericht, dat deze staat postzegels zou laten „over
drukken" met de letters ,,OS" inplaats van deze met die let
ters te doorsteken, aangezien de staatsdrukker niet over ge
schikte machines voor doorsteking beschikte. Het departe
ment van de postmeester-generaal was echter niet bevoegd 
toestemming tot deze wijziging te geven, aangezien zulks in 
strijd werd geacht met de Post- en Telegraafwet van 1901. 
Er werden echter maatregelen genomen om de staatsdrukker 
de nodige middelen ter beschikking te stellen, welke te Syd
ney werden vervaardigd. Na aanmerkelijke vertraging kwa
men op 7 Aug. 1905 de eerste zegels met doorstoken „OS" 
te Brisbane in vooraad. Deze zegels waren alleen voor ge
bruik ter departementen van het gemenebestbestuur, maar 
op 11 April 1906 werd toestemming gegeven deze zegels ook 
door de Staatsdepartementen te doen gebruiken. 

Zuid-Australië. Toen deze staat in het gemenebest werd 
opgenomen, gebruikten de Staatsdepartementen reeds zegels 
met de opdruk „OS", waarom het staatsbestuur in October 
1902 verzocht om te mogen doorgaan met het gebruik van 
deze „opdruk"-zegels. Om dezelfde reden echter als bij 
Queensland gemeld was het departement van de postmees
ter-generaal onbevoegd de voortzetting toe te staan. De 
postmeester-generaal te Adelaide berichtte daarop op 4 No-
vem 1902 aan de secretaris van het Staatsdepartement, dat 
het „opdrukken" der letters „OS" op postzegels was stop
gezet. 

Door vertraging in de verkrijging van een geschikte door-
stekings-machine was het niet mogelijk de doorsteking der 
postzegels eerder te beginnen dan omsteeks April 1905. De 
eerst gebruikte plaat was in staat 12 zegels in één keer te 
doorsteken, maar was alleen geschikt voor de zegels in klein 
formaat. Een afzonderlijke plaat werd later in gebruik ge
steld voor de doorsteking der „lange" zegels. 

Reeds een jaar tevoren waren postzegels met doorstoken 
„SA" in gebruik genomen voor de departementen van de 
staat, welke doorsteking was uitgevoerd door de drukker 
voor het staatsbestuur, maar vanaf 1905 werden de „OS" 
doorstoken zegels zowel gebruikt bij de departementen van 
het gemenebest als bij die van de staat. Deze „OS"-door-
steking werd echter verzorgd in de zegeldrukkerij van het 
departement van de postmeester-generaal te Adelaide. 

De departementen van het gemenebest te Darwin werden 
niet eerder dan October 1906 van „OS"-doorstoken zegels 
voorzien. 

Tasmanië. Ook hier verzocht het staatsbestuur in Octo
ber 1902 om toestemming om postzegels te mogen gebruiken 
met „opdruk" van de letters „TS", maar evenals in de ge-

DE EERSTE DOORSTOKEN DIENSTZEGELS VAN AUSTRALIË 
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vallen van Queensland en Zuid-Austra l ië werd geen toe
s temming tot zulk een „opdruk" gegeven. Wel werd in d e 
zelfde maand nog toes temming gegeven om postzegels te 
doorsteken met de le t ters „TS", maa r de s taa tsautor i te i ten 
besloten om alleen de let ter „T" te gebruiken. Zodanig door
stoken zegels werden omstreeks begin 1903 in gebruik geno
men. De depar t ementen v a n het gemenebest gebruikte toen 
niet de „T"-doorstoken zegels, m a a r de gewone ondoorsto-
ken of onopgedrukte zegels, totdat in 1905 met „OS"-door-
stoken zegels werden ontvangen van de regeringsdrukkeri j 
te Melbourne. 

West-Australië. Het s taa tsbes tuur verzocht op 5 Sep tem
ber 1902 om postzegels te mogen „overdrukken" met de le t 
ters „WA" voor gebruik door de depar tementen van de 
staat, maa r het depar t emen t van de pos tmeester -generaal 
n a m hier hetzelfde s t andpun t in als bij andere soortgelijke 
verzoeken. In Jun i 1903 werd bericht , dat er geen bezwaar 
bestond om postzegels met de let ters „WA" te doorsteken 
en korte tijd la ter werden deze dan ook in gebruik genomen. 
De doorsteking werd te Melbourne verzorgd, waa r ook de 
postzegels voor deze s taat werden gedrukt . Met „OS"-door-
stoken zegels waren voor de depar tementen van het gemene-
bestbestuur niet eerder beschikbaar dan in 1905 en van dien 
tijd af werden deze ook in gebruik genomen bij de Staats
depar tementen en werd de „WA"-doorsteking stopgezet. 

Feitelijk zijn wij h ie rmede aan het einde van onze be
schouwing over deze eerste doorstoken zegels van Austral ië , 
m a a r wij hebben ons de moei te getroost eens n a te gaan w a t 
diverse catalogi omtrent deze ui tgaven melden en dit bleek 
wel ontstellend weinig te zijn. Helaas beschikten wij niet 
over alle n ieuwe catalogi en geen enkele speciale catalogus 
over Austral ië . 

^ ALLERLEI ^ 
FIPCO-NIEUWS. 

De Inlichtingendienst van de FIPCO meldt ons het vol
gende: 

Nadat de FlPCO-congressen achtereenvolgens in S t raa t s 
burg, Parijs, Saarbrücken en Bern werden gehouden, zal het 
a.s. IVe congres van 4 tot 6 September a.s. in Karlsruhe haa r 
zetel hebben. 4 Sept. zal gereserveerd blijven voor bijeenkom
sten van bestuursleden en van commissies. Op 5 Sept. (Zon
dag) zal een gezamenlijk bezoek worden gebracht aan de 
bijzondere tentoonstelling „Medicijnen en Philatelie", alsmede 
een bezoek aan de stad, een gemeenschappelijke maaltijd wor
den gehouden en een bezoek worden gebracht aan Baden-
Baden. Op 6 September wordt van 9 tot 13 uur de algemene 
vergadering van de FIPCO gehouden. 

Genoemde tentoonstelling wordt gehouden door de Duitse 
afdeling van de FIPCO de MSG/FIPCO in aansluiting op het 
van 28 Aug. tot 5 September in Karlsruhe te houden Therapie
congres. Hoewel de tentoonstelling slechts één motief zal om
vatten, zal door de diverse inzendingen uit verschillende lan
den toch een voor de constructieve Philatelie belangrijke uit
stalling te bewonderen zijn. 

Naar aanleiding van de Xe wereldkampioenschappen en de 
XXe Europese kampioenschappen IJshockey, waartoe de wed
strijden dit j aa r onder pa t ronaa t van de Spaanse IJshockey-
Bond in Spanje worden gehouden, zou in Barcelona de He 
Internat ionale Tentoonstelling van postzegels op sport be
t rekking hebbende worden ingericht en haa r poorten open 
hebben van 26 Mei tot 6 Jun i jl. 

In Italië is een afdeling der FIPCO tot stand gekomen en 
deze zou reeds deze maand een nationale tentoonstelling van 
beeldpostzegels houden. 

In het r a am van de Internat ionale tentoonstelling „Jacht 
en Sportvisserij, welke van 16 tot 31 October a.s. in Düssel
dorf zal worden gehouden, zal voor de Duitse afdeling van de 
FIPCO vermoedelijk aanleiding ztjn tot het houden van een 
tentoonstelling van postzegels op dit gebied. 

ROLL OF DISTINGUISHED PHILATELISTS. 
Een buitengewone eer is het zeker voor iedere philatelist 

om opgenomen te worden op de Lijst van Onderscheiden Phi
latelisten, welke door de Royal Philatelie Society is ingesteld 
en waaraan jaarlijks enkele namen worden toegevoegd van 

De catalogus waar in wij omtrent het hierboven behande l 
de de uitvoerigste opgaven aantroffen was de zo vaak ve r 
smade Yvert, die de navolgende opsomming bevat : 

Nieuw Zuid-Wales: postzegels 1860—1906 met doorstoken 
le t ters OS/NWS, 16 s tuks en met doorstoken let ters OS, 28 
s tuks. 

Victoria: postzegels 1901—1904 met doorstoken le t ters OS, 
15 stuks. 

Queensland: postzegels 1882—1903 met doorstoken le t ters 
OS in 2 typen, 14 stuks. 

Zuid-Austra l ië : postzegels 1893—1904 met doorstoken le t 
ters SA, 15 s tuks; postzegels 1893—1906 met doorstoken le t 
ters OS in 2 typen, 19 s tuks; postzegels 1904—1906 met door
stoken let ters SA, 14 stuks, en met doorstoken let ters OS, 
4 s tuks. 

Tasmanië : postzegels 1880—1903 met doorstoken let ter T, 
20 stuks, en met doorstoken let ters OS, 22 stuks. 

In de Michel-catalogus troffen wij bij Nieuw Zuid-Wales, 
Victoria en Queensland alleen de mededeling aan dat pos t 
zegels met OS of NWS doorstoken als controle-zegels dienst 
hebben gedaan! 

De Gibbon meldt alleen bij West-Austral ië , dat zegels v a n 
af 1885 met doorstoken OS bestaan, terwijl de Scott in het 
geheel geen melding van deze zegels maakt . 

Het wil ons voorkomen, dat mede in verband met het Eeit 
dat tot op heden slechts weinig belangstell ing bestaat voor 
doorstoken zegels en deze vaak als minderwaard ig worden 
terzijde gelegd of weggedaan, vele van deze werkelijk in t e 
ressante zegels aan de aandacht der verzamelaars zijn ont 
snapt , iets wat door de povere behandel ing in de catalogi 
zeker nog in de hand is gewerkt . N. 

hen die zich bijzonder in de philatelic hebben onderscheiden. 
Het is voor ons een buitengewoon groot genoegen te kunnen 
melden dat dit j aa r deze eer ook te beurt is gevallen aan een 
Nederlander en wel aan de ons zo sympathieke Mr W. S. 
Wolff de Beer te Bussum, 

In een bericht in een Engels Philatelistisch tijdschrift lezen 
wij daaromtrent , dat deze onderscheiding zal worden uitge
reikt op het te Eastbourn te houden congres. Een gelijke eer 
valt te beur t aan de L. J. Gilbert-Lodge, die gedurende 26 jaar 
honorair-secretaris van de Royal Phil. Soc. is, aan de heer 
Dr H. Osborne, schrijver van vele boeken over de Penny 
Black en de blauwe Twopenny-zegels van Engeland en boe
ken als „British Line Ebgraved Stamps", en voorts aan de 
heer A. G. Argyropoulos (Griekenland) een van de grote mede
werkers aan Kohl's Handboek voor wat de zegels van Grie
kenland betreft. 

Omtrent Mr Wolff de Beer wordt gemeld, dat hiJ aandeel 
had in de organisatie van de Nederlandse Postzegeleeuwfeest-
tentoonstelling te Utrecht in 1952 en in vele internationale 
juries werd opgenomen, ook in die te Londen in 1950. Naast 
zijn verzameling Nederland heeft hij meerdere belangrijke 
verzamelingen van meer algemene aard bijeengebracht en 
veel op philatelistisch gebied geschreven. 

Wij wensen Mr Wolff de Beer van har te geluk met deze 
fraaie philatelistische onderscheiding! 

EEN HOGE PRIJS VOOR EEN BIJZONDERE VLIEGBRIEF. 
Op een van de laatste veilingen van H. Harmer te New-

York werd de vliegbrief, welke hierboven is afgebeeld aan
gekocht door de president van de TV-Unlimited, radio and TV 
Packaging firma te New York, Herbert Rosen, voor zijn ver
zameling „Radio en philatelie". De waarde van dit stuk wordt 
op $ 500 geschat. Het dankt deze waarde niet alleen aan de 
vlucht welke dit stuk heeft medegemaakt, nl. de eerste non-
stopvlucht van Floyd Bennett-vliegveld bij New York n a a r 
Rome, welke op 15 Mei 1934 van dat vliegveld s tar t te , en ge
vlogen werd door Cesare Sabelli en kapitein R. Pond. 

De voornaamste waarde ontleent dit stuk echter aan de 
daarop geplaatste handtekeningen van de koning van Italië 
Victor Emanuel, Benito Mussolini en Guglielmo Marconi, de 
bekende Italiaanse uitvinder. Deze handtekeningen werden op 
de brief geplaatst, toen Sabelli door de koning van Italië in 
audiëntie werd ontvangen in bijzijn van genoemde twee per
sonen, zulks op verzoek van Sabelli, die later ook zijn eigen 
handtekening op het stuk plaatste. 



A a n b i e d i n g e o i l e c t i e s i ! 
0 Keurige collectie N E D E R L A N D EN O G in nog nieuw 

Holland album Zeer groot aantal zegels w o diverse , of^n 
betere Mooie kwaliteit Hoge cat waarde . * * O Ü ,  ^ 

# PrachtcoUectie SIAM to t circa 1920 Zeer hoge catalogus _ _ 
waarde Uitsluitend prima kwaliteit . . »♦ ' ^ » 

# Zeer mooie collectie SALVADOR tot circa 1920 Over
wegend postfns en prima Groot aantal zegels »i O / , ^ — 

# PrachtcoUectie diverse BRITSE KOLONIËN w o vele 
betere Gat waarde circa frs 300 000,— . ! » t > ö U , — 

# PORTUGAL PrachtcoUectie vanaf 1895 tot 1953 prac
tisch compleet Veel postfns Zeer hoge cat waarde » » ü " » ^ 

# BELG C O N G O PrachtcoUectie to t circa 1938 op slechts . 
enkele na compleet Zeer hoge cat waarde »» loö) —* 

0 HAWAII PrachtcoU in bijna uitsluitend prima kwal M " ^ » — 

# OBOCK en SOMALIKUST PrachtcoUectie met vele 
betere zegels Meest postfns Hoge cat waarde »» o**,^— 

WIJ hebben steeds een groot aantal fraaie landencollecties voorradig Indien 
U van een bepaald land of gebied een goede begincollectie zoekt dan 
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4,50 

18,— 
5,50 

20 — 
21,— 
2 25 
2 — 
7,50 

11,50 
5,75 
1 75 
2 90 
2,25 
1,85 
4 25 

Lp 6 8 ° 
Lp 1213 ° 
P 31 43 ° 
D 1 8 
D 9 1 5 ° 
D 15 A ° 
D 20 24 ° 
D 25 26 ° 
D 27 39 ° 
P Pv 1 2 ° 
TEL 7 
Ned Indie 
1 ° superbe 
61 ° 
80 ° 
98 ° vol st 
97 f keur 
149 59 
205 
207 
25359 
261 gom 
263 
265 
284 C 
383 88 
P 41 48 
P 4952 ° 
P 34 ° 
Lp 1 5 
Lp 13 

Met '̂  IS eestempeld Lev rembours of e 
tevens franco Zendt L 
Alles leverbaar 
Vietnam Vraag 

van Li{ 

2,75 
20 — 
15,— 
18 50 
5 50 
2,— 
0 60 
0,25 
2,75 
2 — 

65 — 

17,50 
5,50 
6 50 
7,— 

37,50 
22,50 

1,10 
1,50 
8,— 
5,— 

11,— 
8,— 
4,— 

11,— 
2,75 
6,50 
3,— 
5,50 
4 75 

ro Bij / K 
mancolijsten grote voorraac 

chtenstem, Saar 
prijsopgave 

Indonesia. 
! 20 
26 28 
29 33 
43 57 koopje 
58 62 
63 68 
69 73 
74 78 
P 4 12 
N G 2224 
Merapi 
Curafao. 
168 77 
178 
227 230 2 g 
Lp 1 3 blok 
Lp 18 2 5 ° 
Lp 26 40 
Lp 45 52 
Suriname 
34 3 6 ° 
84 
104 10 
146 49 
194° 
197 99 

4,75 
0 60 
0 70 

57,50 
1,10 
1,50 
0,75 
1,35 
1,50 
3,— 
5,50 

3,25 
2,25 

25,— 
180 — 
75,— 
45,— 

9 50 

9,50 
2,— 

60 — 
4 75 
1 50 

11,— 
202 05 en Lp 23 15,— 
220 28 
229 43 
278 79 

,— een zegeltje 

2,65 
■43,— 

5,— 

cadeau, 
Levering vrijblijvend 1 

Triest A en B, Laos, Cambodge, 1 

POSTZEGELHANDEL 
Hoogstraat 182 a — 

A A M DE 
Schiedam — 

GRAAFF 
M A D J O E 

Telefoon 68407 — Giro 428605 

Te koop gevraagd 
Verzamelingen ) 
Partijen > postzegels 
Betere losse i 

Speciaal interesse voor oude 
van de gehele wereld 

AANBIEDING 

' 

zegels 

(x) = ongebr , (o) = gebr 

Nederland 
1923 Toorop (x) ƒ 3,75 
1926 Kmd (o) „ 1,10 
1927 „ (o) „ 0,75 
1928 „ (o) „ 0,90 
1932 „ (x) „ 3,— 
1933 „ (o) 
1933 Zeeman (o) 
1935 Zomer (o) 
1935 l u c h t v Fonds (o) 

„ 1 75 
„ 2,40 
„ 1,10 

0 55 

ALBUMS. 
*Jederland en O G 

Bondsalbum K 11 . . . ƒ 8 50 
„Hol land album „ 12 50 
Alsv binnenschroeven . „ 13 50 

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

26 s 32 im 10 bladen 
ieder blad aan 2 zijden 
12 stroken „ 9,75 
Alsv 20 bladen , 17 25 

Insteckboekjes ƒ 0,50, f 0 95, 
/■ 1 50, f 2,— , ƒ 3 25 ƒ 3 60; 
f 6 , -

Zendl mi) Uw Mancolijst 
Nederland en O G 

H A G A ' S ( ' O s r Z L C b L H A N D E L 
Gravenstraat 24 — Amsterdam C 
Telefoon 43940 - Giro 425549 

7e koop gevraagd: 
Verzamel ingen, Par l i | en , losse /oir ier- en K iude rz tge l s , 
Maa«agoeH Kilowaar H O O G S T E P R I I Z F N 

P o s t z e g e l h a n d e l d i . v. d . E ^ n d e 
Pi-lriiiraai 8 U rerhi (Ooß in Al) Telefoon HU82 

'M^f*fff»n de TE KOOP GEVRAAGD: 
m ^^ massagoed gebundeld, of in zakken 
WMHtffSte van lOÜÜ, seiies, plaatjesgoed van 

Nederland en Kolomen, ook Indonesië. 
pfOJSfn Buitenlands massagoed eveneens te 

« koop gezocht Alvorens elders te ver-
^ kopen, raadpleegt u mij het eerst 

Geen inkoopslysten, prompte betaling 

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

Wordt lid van een bij ons 
Maandblad aangesloten vereniging 

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

Alle phüa te l IS tische benodigd 
heden De zaak voor de Oost en 
Zuid Nederl verzamelaar 

VEILEN 
Als U uw bezit wilt laten veilen 
wi] U gaarne gratis advies 

KLEINE A N N O N C E S 
Prijs 40 ct per mm, betaling na toezending factuur Opgave aan: 
Boom-Ruygrok N V , Ged Oude Gracht 138, Haarlem Tel 17450 

RUIL Aangeb N I dienst 3 f gebr 
Gevr brandkastserie N I (event Ned ) 
ongebr F de Jossehn de Jong, Thor -
beckelaan 207, Den Haag 

EUROPESE AERO-PHILATELISTEN 
V E R E N I G I N G . Voor Nedeiland en Bel
gië P Breebaart, Postbox 108 Nij
megen 

BOD GEVR iedere Kavel afz ook ge
deeltelijk 2000 Ser Winterhulp ; 500 
Scr Tralie 22V2 40 70 80 600 harbouw 
3V8 ct 150 Ser Symb en Zeehelden 
Br onder N o P 181 Boom Ruygrok 
N V , Haarlem 

TWEE ALBUMS Nederland en Kolo
men ongebruikt en gebruikt, pracht 
collectie met afw tandingen Cat waar 
de ± ƒ 8000,—, van particulier Br 
onder N o . P 179, Boom-Ruygrok N V , 
Haarlem. 

Te koop aangeboden N E D E R L A N D 
EN KOLONIËN Handl Cat ± ƒ 700 
Br onder N o P 182, Boom Ruygrok 
N V Haarlem 

Te koop VERZAMELING BELGIË, m 
Excelsior klemband, tot op heden bij
gewerkt Waarde fr 86 000 Br onder 
N o P 180, Boom Ruygrok N V , 
Haarlem 

TE KOOP GEVRAAGD ƒ 2,50 Jav« 
Hoog ƒ 1,— Hoogstaand ƒ 2,50 Javt 
Ko-pstaand 22V2 c Bezit Buiten en no. 
5 f, 23 f, 24 f, 26 f 27 f Mancoliisten 
gevraagd van Frankrijk Uit een col
lectie a V2 c per Yv fr aangeboden 
Br onder N o P 178, Boom Ruygrok 
N V , Haarlem 

D E U T S C H L A N D OST- U N D WEST 
gestempeld zu verkaufen, auch Tausch. 
Günther Hippe, Oldenburg, Ziegel-
hofstr 51 



Goedhope atênbieding van 
veet gevraagde zegels 

NEDERLAND 
No. 
7 I 5 et type I ƒ 2,50 
7 B II 5 et get. lO'/t : lO'li „ 3,25 
8 B II 10 et get. lO'/i : lO'/i „ 0,95 
108' I2V2 et rood „ 0,65 
108»» type II „ 0,80 
113* f 4 et blauw „ 0,65 
113* 4 et N en T verbonden „ 0,65 
133 A 1 Gld op 17'/! et 

Il'/ï X fl „ 1,90 
133 B ) Gld op 17'/! et 11 „ 3,— 
134*-135* Toorop „ 3,75 
136*-138* Tcntoonstcll . „ 9,— 

Foutdruk 
N o . 171 IVi et roodviolet, een in-
plaats van cent. Prachtig postfris-

blok van 4 slechts ƒ 15,—. 

No. 
236" 70 et Postfr. 
238*-239* Goudseglazen 
256" 12'/! Vredeszegel 
Blok van 4 schaars 
4* en 5* Luchtpost samen 
9' 36 cent 
42 en 43 de Ruy te rpo r t 

50 et en 1 Gld Postfr. 
Blokken van 4 

67 B 10 et op I'/a m. witte 
strook 

Brandkast No . 1-7 Postfr. 
Cour Perm. de Justice 9-15 

„ „ „ 16-19 
„ „ „ 20-24 
„ „ „ 25-26 
„ „ „ 27-39 

Telegraaf 2 Gld no. 12 

2,90 
4,— 
0,60 
3,— 
0,45 
3,50 

65,— 

1,90 
55,— 

5,50 
3,25 
0,65 
0,20 
2,45 

35,— 

INDONESIË-NED.INDIË 
Landmail-stempel in blauw ƒ 25,— 
No. 16 A 2'/i Gld get. 14 kl . gaten „ 9,— 

„ 16 B 2 ' / : Gld. get. 14 gr. gaten „ 9,— 
„ 16 F 2 ' / ! Gld. get. 12'/! gr. gaten „ 6,50 
„ 16 F Vit Gld. donker violet en gr. ,, 6,50 
„ 30 2 ' / ! Gld 1892 „ 10,— 
„ 37 A 2,50 op 2 ' /! Gld. 11 ' / ! X 11 „ 4,— 
„ 37 B 2,50 op 2'/2 Gld. 11 getand „ 4,50 
„ 79 1 Gld. Java „ 1,15 
„ 80 2 ' / ! Gld. fava „ 7,50 
„ 97 1 Gld. Buiten Bezit „ 1,25 
„ 98* 2'/i Gld Buiten Bezit Postfr. „ 14,— 
„ 97 1 Gld. Bezit Buiten „ 36,— 
„ 15 Luchtpost 4 ' /! Gld. „ 1,35 
„ 16 Luchtpost 7'/i Gld. „ 2,10 
„ 1* Portzegel 5 et. Postfr. Prima „ 95,— 
„ 1 „ gebr. Pracht ex. ,,110,— 
„ 2* „ 10 et. „ 32,50 
„ 2 „ 10 et. gebr. pracht ex. „ 32,50 
„ 7 Dienst 2'/! Gld. Postfr. , „ 9,— 
„ 7 Dienst 2'/! Gld. gebr. Pracht ex. ' ,, 9,— 
„ 1-7 Brandkastz. Postfr. ,, 55,— 
„ 6» 4Vf Gld. Plaat nr. 2 „ 14,— 

SURINAME 
No. 10 a A 25 ct. get. 14 kl. gaten ƒ 26,— 

„ 13 A 50 et get. 14 kl . gaten ,, 18,— 
„ 5 A X 25 et. blauwachtig papier „ 10,— 
„ 10 a A X 25 ct. blauwachtig papier ,, 35,— 
„ 13 A X 50 ct. blauwachtig papier ,, 18,— 
„ 23* 10 ct . Koningin „ 5,— 
„ 24* 12'/« ct. Koningin „ 7,50 
„ 59 Fête-Bêche 5 ct . getand „ 15,— 
Idem Blok „ 30,— 

* Betekent ongebruikt . 
Kasse bij order. Orders boven ƒ 10,— franco aangetekend. 

Allf» zegels in prima staat. 

I.ZNDRIK VAN DER LOOS POSTZEGELHANDEL 
Herengracht 8a - DEN HAAG — Tel . 112944 — Giro 24392 
Bankr. R. Mees & Zoonen, Nederl . Handel Mij., Herengracht 

Voorheen Rot terdam, Nieuwstraat 26 en Noord-Blaak 93 

r Op Vrijdag 2 Juli a.s. 

VINDT MIJN 103e EN LAATSTE VEILING 
VAN DIT SEIZOEN PLAATS 

Des middags wordt begonnen met een grote 
engros-afdeling, hoofdzakelijk bestaande uit 
zegels van Nederland Vervolgens een keurige 
afdeling kavels van Ned. en O.G., Europa 
en Overzee, terwijl des avonds een uitge
breide partij restanten, collecties enz. ver
kocht zullen worden. 

Voor mijn eerste najaarsveiling in September 
kunt U nu vast inzenden of afspraken maken. 

POSTZEGELHANDEL K. A. WEEDA 
Zoutmanstraat Ua - Tel. 394543 • DEN HAAG - Giro 27773 

I.v.m. mön aanbieding in het Mei Nr. 5 offreer ik momen
teel nog enkele voordelige kopen aan o.a.: 

No. 1 EEN VERZAMELING D.G.W. ONGEBR. EN GEBR. met prima 
exempl. ongebr. ± 2000 versch. exempl., gebr. 13000 verschillende 
ex. in K.b. alb., pnjs ƒ 1500,— in K.b. alb. 10 bdn. 

No . 2 ENGELSE K O L O N I Ë N : ook goede kwaliteit op Schraubek bladen 
met 1500 versch. w.o. zeldzame en ongebr. en gebr., prijs ,ƒ 500,—. 

No. 3 Een « r z . N E D E R L A N D EN O.G. met div. zeldz. ex. in ongebr. 
en gebr in I M P O R T O ALBUM met 1250 velschillende ƒ 1400,—. 

No . 4 DIVERSE RESTANTEN OP LOSSE ALB. BLADEN in prima ex. 
ongebr en gebr , verschillende expl. 
verz. BELGIË 700 ex. in Excelsior prijs ƒ 125,— 

„ H O N G A R I J E 850 ex. op losse bladen „ „ 50,— 
„ TSJECHO SLOWAKIJE 900 ex. op losse bladen „ „ 100,— 

LUCHTPOSTBRIEVEN MET MOOIE FRANKERINGEN. 
Verz der GEHELE WERELD 500 verschillende w.b. zeldz. ƒ 300,— 

No . 5 Verz. HOLLAND 8c O.G. 50 verschillende brieven ƒ 50,—. 

No . 6 Verz H O L L A N D & O.G. brieven vanaf 1867/1900 en tot de latere 
jaren- voor phiiatelistische, versch. stempels, eerste dag stempels. 

No . 7 een collectie BRIEFKAARTEN gebr. en ongebr. w.b. zeer vele 
betere, d.g.w. alsook div. COUVERTEN ± 20.000 stuks, prijs 
ƒ 1000,— w.b. zeer hoog bedrag. 

Een grote partij winkelbenodlgdheden, te bezien bij 

C. J. H. ROOTLIEB - DEN HAAG 
Laan van Meerdervoort 273 A Tel. 392142 Postgiro 444540 

ZUID-AMERIKA 
Dcor aankoop van enige uitgebreide collecties, 
w.o. Dominicaanse Republiek, Ecuador, Guatema
la, Honduras, Peru en Salvador, hebben wij van 
deze landen zeer fraaie 

^^icUtzendln^e n 
kunnen samenste l len . 
O p a a n v r a a g en onder opgave van referentie 
zenden wij g a a r n e deze landen ter mzage. 
Ook van alle EUROPESE LANDEN bez i t ten wij 
een zeer gro te keuze zichtboekjes. 

^Jreiaqt nog heden het qewenóie Land een6 aan. 

POSTZEGELHANDEL G. KEISER & ZOON N.V. 
Passage 25-27 - DEN HAAG Tel. 112438 Giro 4262 

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

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

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


