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Onze Meuwtjesdienst Een abonnement op deze dienst biedt 
thans veel voordelen: 

Ie. U behoeft U alleen te abonneren voor de landen of gebieden 
die U verzamelt, mits U geen abonnement geeft voor slechts 
één land. 

2e. Retourzendingen worden geaccepteerd, mits binnen 8 dagen na 
ontvangst van onze zendingen. 
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HET DRUKWERKROLSTEMPEL VAN 1912 
door F. BLOM 

Zonder ons te verdiepen in de wijze waarop en de graad 
waarin de afwijking van het verzamelen — in het algemeen 
— voorkomen, noch de psychologische invloed hiervan be
schouwen, mag wel worden opgemerkt, dat uit iedere ver
zameling een persoonlijk beeld van de verzamelaar naar vo
ren komt-

Naast uniformiteit, de verscheidenheid van kleur of af
beelding, naast de weidse, de bekrompen opzet welke zowel 
slordig als netjes kan zijn, monotoon en zelfs figuratief. Dit 
als enkele voorbeelden van de tientallen verschillen die mij 
als leek zelfs opvallen bij het bezien van de verzamelingen 
der klassieke- en neo-philatelisten (niet te verwarren met 
eo-philatelisten). 

Een psychologisch getraind vakman zou hieruit meer con
clusies kunnen trekken dan alleen de simpele wetenschap, 
dat iemand verzamelt. 

Mogelijk zal de philatelic in het psychotechnisch onder
zoek nog eens een belangrijke rol gaan spelen en zullen de 
geleerden zich verdiepen in het „hoe en waarom" van deze 
liefhebberij. 

Laat u door dit toekomstbeeld evenwel niet weerhouden 
een interessant verzamelgebied met veel aspecten tot het uwe 
te maken. 

„Merkwaardig" is wellicht de juiste term voor bovenge
noemd stempel. 

Reeds direct na het verschijnen, maakte het Ned. Tijd
schrift voor Postzegelkunde melding van dit stempel. In de 
loop der jaren zijn in de Nederlandse en vooral in de Bui
tenlandse bladen, artikelen over dit stempel verschenen. In 
Amerika heeft men zelfs deze stempels opgenomen in een 
catalogus van vóórafstempelingen (precancels). 
Het meest merkwaardige is evenwel, dat dit stempel een van 
de weinige — zo niet het enige — „Nederlandse" stempels is, 
niet van buitenlandse makelij of naar buiten! ands voor
beeld vervaardigd. 

Opvallend is het, dat dit stempel ook wordt verzameld door 
degenen die geen uitgesproken stempelverzamelaars zijn, wat 
overigens met de puntstempels ook veelal het geval is. 

Houden wij ons aan de werkelijkheid en even vast aan de 
voorschriften, dan vinden wij in de verz. no. 8 van 7 Maart 
1912 par. 1: 

„Voor het onbruikbaar maken van de frankeerzegels, ge
hecht op de ter voorafgaande stempeling aangeboden vellen 
met adressen van voor het binnenland bestemde nieuwsbla
den, kunnen na gebleken behoefte, rolstempels in gebruik 
worden gesteld, waarmede alleen de kantoornaam, het jaar
tal en enige rechte lijnen worden afgedrukt. 

De rolstempel mag, behalve tot bovengemeld doel, desge-
wenscht mede worden gebezigd voor het onbruikbaar maken 
van spaarbankzegels, gehecht op als inlage aangeboden mo
dellen RPS 6 en 6a. 

De Directeuren, die verstrekking van zulk een stempel 
noodig achten, behooren eene aanvraag daartoe, door tus-
schenkomst van den Afdeelings-inspecteur in te zenden", 
waarmede het „Drukwerkrolstempel" officieel in gebruik 
kwam. 

Was het hierbij gebleven, dan zouden wij kunnen volstaan 
met de typen, de emissie(s), waarop het gebruikt werd, en de 
plaatsen te vermelden, die dit stempeltype hebben ontvangen. 

De vele haken en ogen maken het noodzakelijk dieper in 
te gaan op het gebruik en het misbruik van dit stempel. 

Als voorbeeld van het „misbruik" vindt u onderstaand een 
afbeelding van een bandje vóórafgestempeld met het rol
stempel en met bestemming „Brussel". 

I f I i f 

. t l 

Behalve de doorgewinteide chauvini^i ..„^ ^i.^^. l^i de 
conclusie komen, dat in de vroegere jaren de bekendheid met 
c.q. het zich houden aan de voorschriften, niet tot de dage
lijkse gewoonten van de postambtenaar en beambte schenen 
te behoren. 

Deze omstandigheid maakt het verzamelen van de druk
werkrolstempels moeilijker, doch ook interessanter. 

U kunt zich bepalen dit stempel te verzamelen, onver
schillig voor welk doel dit werd gebruikt, maar ook kunt u 
deze verzameling onderverdelen in: 

(adresstroken 
Vóórafstempeling frankeerzegels (kruisbandjes 

(velafstempeling. 
bij abonnementsfrankering. 

Afstempeling zachte pakjes, enveloppen met veel zegels en 
postpakketdienst. 
Rebut-alstempeling. 
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Rijkspostspaarbank. 
Restantvernietiging. 
Verzoekafstempeling. 

Vóóraf stempeling frankeerzegels. 
Deze groep is de meest uitgebreide en velen menen, dat 

ieder zegel — en zeker de drukwerkzegels —• van de emissie 
1891, een vóórafstempeling (in het vervolg aangeduid met 
v.a.) moet zijn. Dit is geenszins het geval en ook omgekeerd 
kunnen hogere waarden en latere emissie's wel degelijk v.a. 
zijn In de loop van dit artikel zal e e a. nader worden be
sproken en geïllustreerd. 

Om een juiste indruk te krijgen van de voordelen, die aan 
het vóórafstempelen van de frankeerwaarden verbonden 
waren, in het bijzonder voor drukwerken, is het wel wense
lijk dit even nader toe te lichten De verzending van cou
ranten i.e. drukwerken nam, in de ene plaats vroeger, in de 
andere plaats later, zo'n omvang aan, dat de expeditie dreig
de te stagneren. Men ging toen over tot het vernietigen van 
de frankeerzegels vóór deze op de couiant, respectievelijk 
het drukwerk werden bevestigd. 

De werkwijze was nist altijd dezelfde. Het oudste is waar
schijnlijk wel de vernietiging van de zegels aan het vel door 
middel van horizontale en/of verticale inktstrepen, welke met 
de pen werden getrokken (Ver. Staten 1847,. 

Bepalen wij ons — kortheidshalve — tot Nederland, dan 
komen wij tot drie verschillende methoden. 
Ie. Het vóórafstempelen van adresstroken. Deze methode 

werd reeds in 1876 in verschillende plaatsen in ons land 
toegepast en be
stond uit het af
stempelen van een 
strook met onder 
elkaar geplaatste 
adressen, welke 
aan de linker of 
rechter zijde van 
een verticale of ho
rizontale reep ze
gels was voorzien, 
vóór deze op het 
drukwerk werden 
bevestigd. 

Deze methode werd in de periode, waarin het rol
stempel werd gebruikt, nog slechts in enkele plaatsen 
toegepast. In Maastricht werden de stroken met de 
schaar gescheiden. In 'sHertogenbosch ging men door 
met de in 1894 gewijzigde werkwijze, de zegels los op 
te plakken op een dubbele strook, waaraan de adressen 
kopstaand tegenover elkaar stonden (tête beche), waar
door het zegel altijd aan de rechter zijde van het adres 
kwam te staan, Eerst werden de strolien van elkaar en 
later de adressen onderling gescheiden met een per
foreermachine. Bij het onzuiver opplakken van de zegels 
of het onzuiver instellen van de machine ontstond door 
het zegel een extra tanding. 
Beide werkwijzen worden hierbij geïllustreerd. 

2e. Vóóraf stempeling van kruisbandjes. Gefrankeerde en, of 
geadresseerde kruisbandjes werden, vóór deze om de 
courant werden geslagen, op het postkantoor afgestem
peld. Vóór de ingebruikname van het rolstempel ge
beurde dit op de dag der expeditie (behoudens de uit
zonderingen) en in de gebruikstijd van het rolstempel 
mogelijk ook voor meerdere dagen of wellicht maanden 
tegelijk. Dit laatste werd mogelijk, doordat alleen jaar
karakters in het stempel verwerkt waren en de tijd van 
verzending daardoor niet vast stond. 

Oolc gebruikte men vellen, waarop meerdere adres
sen stonden en die, na afgestempeld te zijn, van elkaar 
werden gescheiden. Onderstaand een duidelijk voorbeeld. 
Zegel aan bovenzijde afgesneden en aan onderzijde een 
fragment van een ander zegel. 

Oötlcrwfief 
kade 12 Xïmt"-

■ >■"■■ V ' '■4'^ 

3e. _Velatstempelingen. Deze methode is in Nederland heel 
weinig gebruikt. Het buitenland ging ons reeds voor 
(Frankrijk 1893 en België 1894). In Nederland heeft men 
deze methode nimmer officieel willen aanvaarden en 
toch heeft deze geruime tijd in verschillende plaatsen 
dienst gedaan. Ook in deze periode. Men is dan aange
wezen op brief stukjes, te herkennen aan het niet door
lopen van het stempel. Zo'n stukje is alleen — en dan 

nog alleen voor uzelf — interessant, 
als u dit zelf vindt in een paitij 
zegels. De mogelijkheid tot het 
„maken" hiervan is zo groot, dat 
men ieder stuk moet wantrouwen, 
ook al heeft men aan de hand van 
strookjes van dezelfde plaats langs 
chemische weg de identiteit vastge
steld. Niet iedereen zal hierop in
gesteld zijn, evenmin als op het 
vaststellen van de breeklengte van 
het papier, etc. etc. De velafstempe
ling is dan ook altijd clandestien, 

voor zover het betreft de nog voor frankering dienende 
zegels. 
kering dienende zegels. 

Heel eigenaardig is, dat over v.a. — welke reeds van af 
1876 regelmatig en in verschillende plaatsen werd toegepast 
— het eerst wordt gesproken in de Verzameling Voorschrif
ten P. en T. van 1903 en wel als volgt: 

„Na bekomen machtiging van den Directeur Generaal kan 
gelegenheid gegeven worden om de frankeerzegels gehecht 
op banden of strooken, bestemd voor de verzending van 
nieuwsbladen, vóór de terpostbezorging dier bladen, ten 
postkantore te doen afstempelen". 

Later werd machtiging verleend door de Afdelingsinspec
teur, terwijl de mogelijkheid werd geopend niet gebruikte 
stroken in te wisselen. 
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Nog eigenaardiger is evenwel, dat men zo weinig gebruik 
maakte van de mogelijkheid geboden bij K.B. 11 Februari 
1892 Stb. 42 tot uitvoering van de Wet van 15 April 1891, 
betreffende het hieronder volgend onderdeel: 

Frankering bij Abonnement. 
De tekst zal ik u besparen, met uitzondering van art. 4. 
Met dit besluit heeft men blijkbaar een einde willen ma

ken aan het onmatig voorkomen van verschillende metho
den van v.a. zonder dit direct te willen verbieden, omdat 
hieraan ook voor de posterijen een groot voordeel was ver
bonden (geen opstopping, snellere expeditie, enz.). Veelzeg
gend is o.a. art. 4: 

„Nieuwsbladen, waarvan het port bij abonnement wordt 
betaald, behooren voor elk kantoor van bestemming afzon
derlijk bijeengehouden, ter post te worden bezorgd". 

Hieruit kunnen wij opmaken, dat de Posterijen het van be
lang achtten, dat de couranten met eenzelfde bestemming 
met één greep in de betreffende zak konden worden gedaan. 

Het per kwartaal vooruit betalen en de administratieve 
romslomp zullen, naast de weinige voordelen, die deze Wet 
voor de „klant" gaf. wel oorzaak geweest zijn, dat men op de 
oude voet voortging. 

Wat de stempel ing betreft vinden wij: 
Verz. 1913 Voorschr. no. 11 dd. 31.3.13 art- 4. 
„De nieuwsbladen worden, indien het aantal exemplaren 

voor dezelfde bestelkring bestemd, tien of méér bedraagt, 
voor dien bestelkring afzonderlijk bijeengehouden. 

De omslagen en adresstrooken behooren steeds vooraf ten 
postkantore ter stempeling te worden aangeboden, met uit
zondering van de strooken, welke in de bovenbedoelde pak
ketten zijn op te nemen". 

Voorschr. van 1914 no. 41 s3 bepaalde: 
„Het stempelen van adresstrooken, dienende voor de ver

zending van nieuwsbladen, waai'van de frankeering bij 
abonnement is geschied, en welke vooraf op het postkantoor 
ter afstempeling aangeboden worden, kan geschieden met 
den rolstempel. 

In verband hiermede wordt art. 4 van verz. no. 11 van 1913 
aangevuld als volgt: voor de stempeling van adresstrooken 
kan ook gebruik worden gemaakt van den rolstempel als 
bedoeld bij art. 385 laatste lid V.P. Binnenland („de stempel
afdruk dient behalve tot aanduiding van plaats en tijd der 
terpostbezorging, mede tot de onbruikbaarheid van het op de 
stukken gehechte frankeerzegel"). De afstempeling van de 
hierboven bedoelde omslagen behoort echter steeds met den 
dagteekenstempel te geschieden". 

In Voorschr. Postdienstl919 bijl. 5 art. 7 vinden wij: 
„Bij abonnement gefrankeerde stukken worden ten kan

tore niet gestempeld". 
Uit het bovenstaande kunt u afleiden, dat de vóórafge-

stempelde kruisbandj es, waarvan de frankering bij abonne
ment was voldaan, afgezien van het feit, dat er geen enkele 
reden was, deze te bewaren, onder de weinig voorkomende 
documenten mogen worden gerekend. 

MMÉÉÉÉÉÉI ÊMÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

Kruisbandje Frankering bij Abonnement. 

Alvorens de rubrieken verder te behandelen, wil ik u een 
foto en beschrijving geven van het stempel. 

Op nevenstaande foto vindt u het voor- en zij-aan
zicht van het drukwerkrolstempel. 

De totale lengte van het stempel is 26 cm. 
De breedte van de stempelcylinder bedraagt: 21 mm. 
De diameter van de stempelcylinder bedraagt: 33% mm. 
De omtrek is ongeveer 105 mm, waarop zich 5 stempels be

vinden, die — als ze gescheiden waren — ieder een afdruk 
van ongeveer 21 mm zouden geven. 
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Hieruit volgt, dat het stempel, mits geheel over het zegel 
afgedrukt, te allen tijde tot een geheel is te construeren, 
aangezien de hoogte (resp. de breedte) van de toen koerse
rende zegels méér bedroeg. 

De jaarkarakters zijn rond en hebhen aan een of twee 
zijden een afgeplat gedeelte, worden van de buitenzijde af 
ingebracht en — door een schoefje in de zijwand — vast
gehouden. 

De schroefjes (2 mm) zijn verzonken in de wand en moei
lijk te verwijderen, evenwel gemakkelijk zoek te maken en 
dit zal wel de reden zijn, dat er zoveel variaties zijn. 

„Verschillende jaren" zullen wel veroorzaakt zijn door de 
onmogelijkheid een jaarkarakter te verwijderen. 

De vilten inktrol wordt met een veer op het stempel ge
drukt. 

Afstempeling zachte pakjes, enz. 
Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn geworden, dat het 

afstempelen van zegels op een zachte ondergrond beter mo
gelijk was met een rolstempel, dan met een dagteken
(slag)stempel. Het voordeel van het gebruik van het rol
stempel voor de vernietiging van een rij zegels op een brief 
b'eplakt, laat zich wel raden. Men behoefde niet meerdere 
malen heen en weer te stempelen, maar kon met één streek 
de hele rij afrissen. 

Bij het afstempelen van postpakketformulieren behoefde 
men het pakket niet in allerlei bochten te wringen om een 
ondergrond te krijgen voor het slagstempel, maar kon hier 
eenvoudig de rol over heen halen. 

Het drukwerkrolstempel werd in Amsterdam in 1926 bij 
wijze van proef, bij de Postpakketdienst gebruikt en ook 
Rotterdam verschijnt voor het eerst op het toneel (officieel). 

Rehut-afstempeling. 
Blijkens onderstaande illustratie heeft men van dit stem

pel ook gebruik gemaakt als rebutafstempeling. (Afst. van 
onbestelbare stukken). Dit was alleen noodzakelijk als er 
gevaar bestond dat de betreffende frankeerwaarde(n) op
nieuw zouden worden gebruikt. 

In Nederland alleen mogelijk bij de zgn. frankeermachi
nes. 

Rv) kspostspaarbank-
Naast voorafstempeling is dit het enige doel, waarvoor het 

stempel „officieel" heeft gediend. 
Het bijbrengen van spaarzin is geenszins het monopolie 

van een nog levende, 
M i ■ > «•F^i i^^^nü^fW^^^** ' '<m Nederlandse oudminis

ter van Financiën, maar 
werd de jeugd in de vo
rige eeuw reeds voor
gehouden. 

Men kon toen — in 
speciaal daarvoor be
stemde boekjes — naar 
gelang de draagkracht 
van het moment een 
gewone frankeerzegel 
van 1 of 5 et. inplak
ken. Was zo'n vel vol, 
dan kon men dit op het 
postkantoor laten af
stempelen en het ge

plakte bedrag werd op het spaarbankstrookje bijgeschre
ven. Deze velletjes komen niet veel voor en hoewel bekend, 
wordt toch als voorbeeld een blokje hiervan afkomstig ge
reproduceerd. 

Verzoekaf stempelingen. 
Waarschijnlijk ouder dan de publicaties over afstempelin

gen, zijn de verzoeken aan de Postambtenaren geweest om 
een afdruk van een bepaald stempel. Ook rolstempels wilde 
men graag hebben. Voorbeelden hiervan zijn de stukken 
van AmsterdamZuid en de laatst uitgereikte stempels, 
waarvan enkele worden afgebeeld. 

Restantvernietiging. 
Restantvernietiging door middel van het rolstempel komt 

— zo ver bekend — alléén voor van 'sGravenhage, met het 
onderstaande (RPS)stempel op buiten koers gestelde Zee
helden, Symbolen en Meeuwen. 
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De Typen. 
Het Drukwerkrolstempel wordt — afhankelijk van het 

„vulteken" in het ondersegment van het stempel — onder
scheiden in zeven verschillende typen. Deze typen zijn zelfs 
(behoudens type VII) internationaal in gebruik en Hoover 
noemt dezen in zijn „foreign" catalogus analoog F 201 t/m 
206. 

kend is, volgt als eerste nieuwe type Tiel (nu V) 9214, wel
ke plaats type IV gekregen zou hebben. Dragten (nu type IV) 
volgde 28615 en zou type V moeten hebben, terwijl aan 
Arnhem op 101217 het derde stempel Arnhem 3 (nu type 
VII) werd uitgereikt, dat type VI zou moeten zijn, terwijl 
als laatste Groningen 1 en 2 van 25919 (nu type VI) type 
VII zou moeten zijn. 

Vanzelfsprekend houden wij ons aan de bestaande typen, 
die u onderstaand vindt afgebeeld, waarbij opgemerkt dient 
te worden, dat dit tekeningen zijn, die derhalve niet als ver
gelijking kunnen dienen. 

Wat de typen betreft kan nog worden opgemerkt, dat tus
sen 11911 en 10413 uitsluitend typen I, II en III zijn aan
gemaakt, van 18413 af uitsluitend de typen I, IV, V, VI en 
VII. 

Dat de stempelsnijder niet aan banden was gelegd wat be
treft het vulteken, blijkt wel uit het feit, dat type III alleen 
voor 'sHertogenbosch en 'sGravenhage werd aangemaakt, 
terwijl bijv. Wijk bij Duurstede, met veel meer letters, type 
I heeft. 

Overigens herkent men in de typen IV en volgenden di
rect de „nieuwe hand" van de stempelsnijder. 

^üj. ■;r*,j*!^

Weljie overwegingen hebben geleid tot het vaststellen van 
deze typen, is nu niet meer na te gaan. 

Waarom 'sGravenhage (zonder vulteken) type III, Amers
foort (met 1 punt) type I en Cuyk (met 3 punten) type II 
kreeg, zal wel nimmer opgelost worden. De later versche
nen typen IV, V, VI en VII volgden natuurlijkerwijs. 

Maken wij een chronologische opstelling van de plaatsen 
naar verstrekking der stempels, dan komen wij tot een ge
heel andere samenstelling en wel als volgt: Type I voor 
'sHertogenbosch (nu type III) aan welk kantoor op 11911 
een stempel werd verzonden zonder jaar. Hierop volgde Am
sterdam op 27312 (nu type I) en dit zou dus type II ge
worden zijn. Breda op 27612 (nu type II) zou type III ge
worden zijn. 

Santpoort (Stat.) ■*) geheel buiten beschouwing latend, aan
gezien hiervan geen afdruk in handen van verzamelaars be

*) Voor type zie foto van het stempel (vóóraanzicht). 

Type I In ondersegment 1 punt. 
II „ 3 punten. 

III Zonder vulteken. 
IV Boogje in ondersegment. 
V Punt tussen twee halve boogjes. 

VI Cijfer in ondersegment. 
VII „ „ „ tussen twee halve boogjes. 

De Plaatsen. 
Wanneer u de lijst van uitgereikte stempels beziet, kunt u 

terstond vaststellen, dat slechts een deel van de toen funge
rende postkantoren een drukwerkrolstempel ontvingen. Zon
der ons te verdiepen in het hoe en waarom en zonder bij iede
re plaats stil te staan, zijn er wel opvallende verschijnselen 
en vragen wij ons af, waarom bijv. een plaats als Deventer, 
waar in 1876 reeds „volop" werd voorafgestempeld, of Be
verwijk en Leiden, waar dit in de 90er jaren geschiedde. 
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nimmer een rolstempel hebben aangevraagd. Anderzijds 
werd bijv. aan Kerkrade en Leens een stempel verstrekt, dat 
blijkbaar zo weinig werd gebruikt, dat de afdrukken hiervan 
nogal moeilijk te vinden zijn. 

Dat Rotterdam het stempel — tijdens de koersduur van de 
emissie 1899 — niet heeft gebruikt, kan mogelijk worden ver
klaard door het feit, dat de „grote klant" (de Nieuwe Rot
ter 'amse Courant) zelf voor de vooraf stempeling zorgde met 
een eigen stempel. Toch zijn er enkele afdrukken van Rot
terdam op de emissie 1899 voor enkele dagen in handen ge
weest van een verzamelaar, doch zij werden weder afge
staan aan P.T.T., omdat deze afdrukken op frauduleuze wijze 
waren ver''.regen door een van haar employe's. Weert, in 
vroegere publicaties genoemd, is nimmer uitgereikt. 

Naamswijziging. 
Deze vindt twee maal plaats en wel Alphen (Z.H) in 

Alphen a/d Rijn en Neuzen in Terneuzen. 
In Terneuzen was men blijkbaar zo blij, het in 1903 ver

loren naamdeel terug te hebben gekregen (1 Januari 1942), 
dat men eenvoudig alle nog aanwezige stempels heeft doen 
vernieuwen, waaronder ook het rolstempel. 

Waarden-
Een moeilijk onderwerp voor een slecht schrijver en een 

Biecht lezer. 
De verzamelaar, die zich tevreden stelt met „het zegel", 

ondervindt natuurlijk geen moeilijkheden. Hij of zij ver
zamelt alle plaatsen, waarden, emissies, enz., en kan hierin 
een grote variatie hebben, waarvan onderstaand een voor
b( 2ld wordt gegeven. 

De verzamelaar, die de bokken van de geiten wil schei
den, komt voor een reeks moeilijkheden te staan. 

Ideaal is natuurlijk het verzamelen op heel stuk, omdat 
men dan in 90 "/o van de gevallen kan nagaan tot welke groep 
dit document behoort. De hele stukken liggen evenwel niet 
voor het oprapen. Het is verklaarbaar, dat een kruisbandje 
van een courant minder algemeen werd bewaard dan een 
ansichtkaart van of aan een suikeroom, welke behalve om 
de etische en philatelistische waarde, ook nog werd bewaard 
om het mooie plaatje. In het neophilatelistische tijdperk zal 
het net andersom zijn. 

Bepalen wij ons eerst tot de v.a., dan komen wij terstond 
tot de conclusie, dat men alléén ondubbelzinnig kan vast
stellen of men met een v.a. te doen heeft, als het een heel 
stuk of briefstukie is, dat bovendien aan de achterzijde de 
zgn. abklatsch heeft. „Abklatsch" wil zeggen: sporen van de 
inkt van een eerder afgestempeld strookje of bandje op de 
achterzijde van het volgende. Vanzelfsprekend bevindt zich 
ie abklatsch bij het gesloten bandje aan de binnenzijde. 
Inktsporen op de achterzijde van een gesloten bandje dui
den juist op het stempelen na het sluiten hiervan. Men moet 
tevens voorzichtig zijn abklatsch niet te verwarren met 
doorgedrongen inkt door het vaak dunne en poreuze papier 
van het bandje. 

Het abrupt ophouden van de afstempeling op het bandje 
wijst ook op v.a., in het bijzonder als het begin of het eind 
een hoek vormt van meer (resp. minder) dan 90". 

Bij „los zegel" is alleen v.a. te constateren, als zich aan 
het zegel aanwijzingen bevinden, die wijzen op een bijzon
dere manier van scheiding der adresstroken of bandjes: tan
ding of knip (zie betreffende afbeeldingen). 

Ieder ander los zegel is een dubium, hetgeen niet hoopvol 
klinkt voor de v.a. verzamelaar. 

Om een scheidingslijn te trekken wordt in het algemeen 
aangenomen, dat alle courantenzegels (de zegels van % t/m 
2y2 et.) precancels zijn. Het tegenbewijs vindt u in de af
beelding onder „zachte pakjes". 

Dit wil geenszins zeggen, dat een 7% of 10 et. niet even
goed een v.a. kan zijn. 

Reeds van 1882 vindt men 5 ets. en zelfs 20 ets zegels van 
de emissie 1872, waarop in Amsterdam voorafgestempeld 
werd en ook uit de periode van het rolstempel zijn hogere 
waarden bekend, welke voorafgestempeld zijn

Deze hogere waarden stammen van monsters of van 
bandjes, welke werden gebruikt voor het verzenden van 
meerdere couranten. Het was nml. mogelijk — in plaats van 
afzonderlijke adressering — eenvoudig aan de Beheerder 
van het Postkantoor of een brievengaarder een pak cou
ranten te zenden, die dan bezorgd werden volgens de be
stellijst, die op het kantoor aanwezig moest zijn (max, 25 
stuks). 

De laatste der Mohikanen? 
Onderstaand vindt u afgebeeld een kruisbandje, waarvan 

de zegels vooruit werden vernietigd, hetgeen blijkt uit de 
abklatsch, die zich binnen op het bandje bevindt en zelfs op 
enkele plaatsen is doorgedrongen (zie pijltje). 

L^4c*t<4g^'w*^ 

' — J,,... «!m.8 . . » J»» ! »....<^.»^ , . ..i . » ! » , . . .....8».;.^... . . . . . . . »..■,».ffi,w. .».»..'..«» 

Het is verwonderlijk te moeten vaststellen, dat in dit 
atoomtijdperk deze methode nog werd toegepast, terwijl men 
anderszijds een robot in gebruik wil nemen, die de brieven 
zo sorteert, dat deze met de postzegel, binnen het bereik van 
het stempel worden gelegd. Aan tien naast elkaar geplaatste 
drukwerkrolstempels van 1912 ontsnapt ook het zegel niet 
aan de vernietiging in de stempelmachine. 

Heeft de angst voor bedrog Nederland weerhouden een 
vóórafstempeling in te voeren, zoals deze in de Verenigde 
Staten reeds een eeuw en in verschillende andere landen 
meer dan een halve eeuw wordt gebezigd? Een onderwerp, 
waarin mogelijk een van de lezers een basis vindt voor een 
artikel. 

Om een te grote uitgebreidheid te voorkomen, werd in de 
lijst aan het slot van dit artikel, naast plaatsnaam, typen, 
uitreikingsdata van het stempel en jaren, wel de drukwerk
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waarden, doch niet de overige waarden opgenomen, die van 
een plaats bekend zijn. Wel werd de plaatsnaam van een 
sterretje voorzien, als andere waarden bekend zijn. 

Rest mij nog te danken de vele medewerkers, die door het 
verstrekken van gegevens, dit artikeltje hebben mogelijk 
gemaakt. 

Gehele of gedeeltelijke overname van het hierbij gepu
bliceerde is gebonden aan de toestemming van het Ned. 
Maandblad voor Philatelie en/of de samensteller, FB. 
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dan de drukwerkzegels dezer serie en/of op andere uitgiften. 
' ) uitsluitend zonder jaar. als verzoek en post pak kets tempel gebruikt . 
' ) , , 3 " is geen bijkantoorstempel^ doch volgnummer. Met '19 nog veelvuldig 

en lang gebruikt voor postpakketten en zachte pakjes. 
^) '17 f '18, '18 f '19 kopst. en '20 + '20 kopst op een rol, komen voor. 
*) '14 + '14 liggend komt voor 
)̂ Van deze plaats is op de datum van publicatie geen atdruk (in handen van ver

zamelaars) bekend. 
") Uitsluitend bekend als vernietigingbstempet van buiten koers gestelde zegels 

(Zeehe Iden  Meeu wen) 
') Uitsluitend bekend als welwiUeudheidstempel. 
*) Geen bi]kantoorstempel doch volgnummer. 
)̂ '18 + ' ig op een rol, komt voor 

'") Het ]aai '22 is bekend o.a. op 4/4^^ et . 
") Uitsluitend bekend als vernietigingsstempel postpakketdienst. 
'^) '19 + '20 op een rol, komt voor, alsmede '18 f '20. 
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^ BONDS- EN VERENIGINGSNIEUWS i^ 
NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN 

VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
Secr.: K. E. König, Dahliastraat 26, 
KOOG a/d ZAAN, Tel.: 02980-2013 

K'ort Verslag van de Bondsbestuursvergadering van 6 April 
1954, in hotel „Terminus", Utreclit, 18,45 uur. 

Aanwezig alle bes tuurs leden. Afwezig met bericht v a n v e r 
hindering Dr. van den Broek. 

Notulen der bes tuursvergader ing van 8 en 30 IVIaart w o r 
den vastgesteld. 

Op initiatief van het bondsbestuur zal op 13 April een 
vergadering van de Regl.-Commissie met de juridisch a d v i 
seur van de Bond plaats vinden. 

De R. Ph. V. heeft bericht , d e a.s. bondsdagen niet te k u n 
nen organiseren, m a a r overweegt in 1955 of '56 als gas t -
vrouwe op te t reden. 

De correspondentie inzake het commissar iaat-generaal 
voor Nederland van d e BRAPEX III wordt besproken. De 
heer Poulie is als zodanig aangewezen. 

De Stichting voor het philatelistisch Jeugdwerk in Nede r 
land heeft haa r s t icht ingsakte bij het bondsbestuur gedepo
neerd. De voorlopige afgevaardigde van de Bond in het 
st ichtingsbestuur, de heer Jonker , deelt n.a.v. de begroting 
van de stichting mede, da t de uitgifte van „De Posthoorn"' 
een onevenredige zware last voor deze stichting is. Er word t 
besloten voor te stellen aan de Raad van Beheer en aan he t 
Stichtingsbestuur een samenwerking tussen Maandblad en 
Stichting tot s tand te brengen, om de jonge verzamelaars 
met een minimum van kosten in het bezit te stellen van een 
voor hen bestemde maandel i jkse publicatie. 

De agenda voor de a.s. vergader ing van d e R.v.B. w o r d t 
besproken. 

De notulen der Alg. Verg. 1953 zijn in laats te lezing vas t 
gesteld. 

Als da tum voor de a.s. voorzit tersvergadering wordt voor
lopig 22 Mei vastgesteld. 

Een offerte voor de aanmaak van het phi la te l is ten-
speldje is b innengekomen en zal op de voorzit tersverg. te r 
kennis worden gebracht . 

Vastgesteld wordt da t philatelistische frankering door het 
bondsbestuur niet mag leiden tot verhoging van de por to
kosten. 

Het F.I.P.-tentoonstellingsregl. wordt nó een kor te toe
lichting van de voorzit ter aan de bestuursleden ter nade re 
bestudering rondgedeeld. De onderwerpen voor mogelijke 
voordrachten tijdens de a.s. Philatelistendag worden b e 
sproken. 

Er wordt overwogen tot het samenstellen van de geschie
denis van de Bond. 

Voorts wordt besloten een lijst op te stellen van hen a a n 
wie de bondstentoonstel l ingsplaquette en -medail le ten deel 
zijn gevallen. 

Op informatie van d e heer Lutkeveld deelt de voorzit ter 
mede dat voor de ju ry voor de nationale tentoonstelling Zee-
landia-1954 een deskundig beeldphilatelist t.w. de heer A. M. 
Benders te Maurik, zal worden aangezocht. K. E. K. 

KORT VERSLAG 
van de Bondsbestuursvergadering van 20 April 1954 

in hotel „Terminus" te Utrecht, 18,45 uur. 
De heer Van Lente is met kennisgeving afwezig. 
Een deel der vergader ing wordt door de heer Spoorenberg 

(Breda) op uitnodiging van het bondsbestuur bijgewoond. 
De volgende wensen t.a.v. bondspublicaties in het M a a n d 
blad worden geformuleerd: 
Ie) ongewijzigde opname van de bondsmededelingen, 
2e) zekerheid van di recte opname van de door de Bond ge 

wenste overige publicaties, 
3e) mogelijkheid tot deelneming aan een aanta l rubr ieken 

en 
4e) het bondsbestuur is bereid de verantwoordeli jkheid van 

deze publicaties ten volle op zich te nemen. 
De heer Spoorenberg zal als initiatiefnemer van de be 

sprekingen inzake de kwest ie „Maandblad-Bondsblad" deze 
wensen aan de overige eigenaressen voorleggen. 

Inzake de 9 te Lissabon gekozen F.I .P.-bestuurders zal een 
volledige publicatie in het Maandblad worden opgenomen. 

De heer Poulie wordt aangewezen als afgevaardigde voor 
het in Jul i te Geneve te houden F.I.P.-congres. 

De Vereniging „Monster" heeft inlichtingen gevraagd om
t ren t toetreding lot de Bond. 

De heren Poulie en De Bosch Kemper zullen namens het 
Bondsbes tuur de jaarvergader ing van de „Nederlandsche 
Vereeniging" bijwonen. 

De jaarvergader ing van de I. V. „Philatel ica" zal worden 
bijgewoond door de heer Poulie. 

De heer Van den Broek heeft het Bondsbes tuur ver tegen
woordigd bij de jaarvergader ing van „Po & P o " en b reng t 
daa rove r verslag uit. 

N a a r aanleiding van een aanbod der afdeling Vlissingen 
van de I. V. „Philatelica" word t voor 27 Apri l een bespre 
king vastgesteld tussen ver tegenwoordigers dezer afdeling 
me t afgevaardigden van „Hollandia", he t hoofdbestuur der 
I. V. „Philatel ica" en de Bondsvoorzitter. 

De bespreking van de Regl.-Commissie met de juridisch a d 
viseur van de Bond is nader vastgesteld op 9 Mei. K. E. K. 

KORT VERSLAG 
van de Vergadering van het Bondsbestuur met de 
Regl.-Commissie op 8 Juni 1954 in hotel „Terminus" 

te Utrecht, 18,45 uur. 
Afwezig met kennisgeving de heer de Bosch Kemper . 
Deze vergader ing was uitslui tend gewijd aan de vas ts te l 

l ing van de aan de aangesloten verenigingen voor te leggen 
tekst van concept-s tatuten en -huish.regl . 

Tijdens de besprekingen is rekening gehouden met de 
zienswijzen die op de Alg. Verg. naa r voren wa ren gekomen 
en la ter schriftelijk ter kennis van het Bondsbes tuur zijn 
gebracht . 

De Regl.-Commissie had deze voorstellen vooraf bespro
ken met de juridisch adviseur van de Bond. 

Over de uiteindelijke teksten is in beginsel volledige over 
eens temming bereikt. Deze concepten zullen bij het verschi j 
nen van dit verslag reeds in het bezit van de secretar ia ten 
de r aangesloten verenigingen zijn en wel aan iedere ve ren i 
ging een aanta l overeenkomende met he t aan ta l h a r e r afge
vaard igden ter algemene vergadering, vermeerderd me t één 
exemplaa r voor het archief der aangesloten vereniging. 

K. E. K. 
KORT VERSLAG 

van de Bondsbestuursvergadering van 23 Juni 1954 in hotel 
„Terminus" te Utrecht. 18.45 uur. 

De heren Kirchner en Van den Broek zijn wegens vacan-
tie afwezig. De notulen der bes tuursvergader ing van 6 en 
20 Apri l worden goedgekeurd. 

De agenda voor de a.s. algemene vergader ing te Vlissin
gen wordt samengesteld. 

N.a.v. het feit, dat Mr. Wolff de Beer zijn handtekening 
p laa ts te op de Roll of Distinguished Philatelists , werd opge
merk t , dat de vermelding van deze eervolle onderscheiding 
in het Maandblad werd opgenomen onder het hoofd „Aller
lei", terwijl het toch beter was geweest, indien deze onder 
scheiding vermeld was geworden op de eerste bladzijde van 
he t Maandblad onder gelijktijdige opname van een foto. Nu 
di t bl i jkbaar om technische redenen niet mogelijk was , had 
di t bericht toch minstens opgenomen behoren te worden 
onder het hoofd „Personalia". Verder wordt in het betref
fende stukje vermeld, da t de „Roll" is ingesteld door de 
Royal Philatel ie Society. Dit is onjuist en moet zijn: door 
de „Philatelie Congress of Great Bri tain". 

De voorzit ter doet mededeling over het te Eas tburn ge 
houden Engelse Congres. 

Van de afdeling Vlissingen van de I. V. „Philatel ica" is 
het verzoek binnengekomen, of d e voorzit ter zit t ing wil n e 
m e n in het te vormen ere-comité van de Zeelandia-54, aan 
welk verzoek deze zal voldoen. 

De „NORWEX-1955" (Oslo) v raag t een Neder lands phi la 
telist aan te wijzen als jurylid voor deze tentoonstell ing. De 
volgende heren zullen hiertoe worden aanbevolen: L. F r e n -
kel, P. Wit tkämper , Mr W. S. Wolff de Beer. 
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De beheerder der bondsbibliotheek deel t mede, da t hij 
n.a.v. zijn oproep in het Maandblad van April j l . om losse 
n u m m e r s van b innenlandse tijdschriften van vier zijden 
medewerking ontving. 

A a n het Hoofdbestuur der P.T.T. we rd op 25 Apr i l 1954 
een schrijven gezonden met verzoek een onderzoek te doen 
instellen naa r de herkomst van de in een veiling in Den 
Haag aangeboden ongebruikte zegels „Cour P e r m a n e n t " van 
de laats te uitgifte. Tevens werd verzocht ten einde ve rdere 
knoeierijen tegen te gaan, deze zegels ongebruikt — evt. via 
de Bond — ter beschikking van de verzamelaars te stellen. 
Aangezien op dit schrijven tot heden geen antwoord is b in 
nengekomen, zal aan dit schrijven gerefereerd worden. 

Verdere belangrijke ingekomen en ui tgegane s tukken w o r 
den besproken. 

Tenslotte worden opmerkingen van bondszij de op he t 
F.I.P.-tentoonstellingsregl. voor de laats te maa l bekeken en 
met algemene s temmen goedgekeurd. Het F.I .P.-bestuur zal 
h iervan kennis worden gegeven. 

De Secretar is : K. E. KÖNIG. 
Rectificatie: 

In het Meinummer van het Maandblad s taa t op blz. 97 
onder het hoofdje „Nieuw F.I .P.-bestuur" Dr. Ophir (Egypte). 
Dit moet zijn: Dr; M. Ophir (Israël). K. E. K. 

BONDSBIBLIOTHEEK 
Binnenkor t zal een aanvang gemaakt worden met het a a n 

leggen van een n ieuwe catalogus van de Bibliotheek. B e 
gonnen zal worden met het maken van een catalogus in de 
vorm van een kaar tsys teem. De car to theek-kaar t jes zullen 
door middel van stencils vermenigvuldigd worden, zodat te 
zijner tijd naas t de alphabetische catalogus een sys temat i 
sche catalogus opgebouwd kan worden. 

Het ligt in de bedoeling in een la ter stadium, wannee r de 
systematische catalogus gebleken is juist te zijn, tot de u i t 
gave van een catalogus in boekvorm over te gaan. Geduren
de de eerstvolgende ja ren behoeft echter hierop niet g e r e 
kend te worden. 

Om evenwel de gebruikers van de bibliotheek, die zulks 
wensen in de gelegenheid te stellen op kortere termijn 
reeds in het bezit van een geheel bijgewerkte ve rn ieuwde 
catalogus te komen, heeft het Bondsbestuur besloten de 
cartotheek-catalogus, ECHTER ALLEEN BIJ INTEKENING, 
algemeen verkri jgbaar te stellen. Vooral voor verenigings
secretariaten of -bibliotheken zal deze uitgave geschikt b l i j 
ken: de leden der verenigingen kunnen dan ook daar zich 
oriënteren omtrent de in de Philatelistische Bibliotheek van 
de Bond aanwezige werken. Ook na de verschijning van de 
catalogus-in-boekvorm behoudt de cartotheek haar waarde , 
doordat het mogelijk zal zijn, zich op de later verschijnende 
kaar t jes te abonneren. 

Ter informatie van geïnteresseerden zij vermeld, da t het 
formaat der kaart jes 10 X 6 cm zal zijn, dat zij op goed 
car totheek-kar ton zullen worden gemaakt en da t zij door 
elke afnemer zo gerangschikt kunnen worden als hem da t 
het beste past. Adviezen omt ren t de rangschikking zullen 
in de loop der tijd door de beheerder worden verstrekt . 

De kosten van de eerste 750 kaar t jes zullen ƒ 10,— bedra 
gen, inclusief porto. INTEKENING KAN GESCHIEDEN 
VOOR 1 AUGUSTUS 1954 door overschrijving van het ve r 
schuldigde bedrag op postgirorekening 47715 ten name van 
de Beheerder van de Bibliotheek van de Nederlandsche 
Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars, Boven-
burgstr . l / III te Arnhem, onder vermelding van „cartotheek" 
op het giro-„BIJ"-strookje. De Beheerder: 

J h r . G. A. DE BOSCH KEMPER. 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 

Secr.: P. J. M. Boel, Bosboom Toussaint-
laan 63, Hilversum. 

Mededelingen van het secretariaat; In de algemene 
vergadering, gehouden op 17 Mei 1954 te Apel
doorn, zijn tot ereleden benoemd Mevrouw M. J. 
Baronnesse van Heerdt-Kolff te Baarn en de heer 
T h , Seth Paul te Makassar, Indonesia. 

Afdelingssecretariaten: 
ALKMAAR: J. P. Lienesch, Kennemersingel 2, 

Alkmaar. Tel. 3957. 
ALMELO: G J. Zwitzelaar, Appelstraat 15, 

Almelo. 
ALPHEN a/d R I J N : H. Korthals, van Velzen

straat 19, Alphen a/d Rijn. 
AMSTERDAM: Ed. Verff, Maasstraat 20 II, Am-

tterdam-Z, Tel. 721378. 
APKL D O O R N : Dr. F. Th . Dasbach, Canadalaan 

13, Apeldoorn. 
A R N H E M : N. L. W. van Straten, Velperweg 149, 

Arnhem. Tel. 25806. 
BOSKOOP: C. Bulk, Goudse Rijweg^ 10a, Bos

koop. 
CASTRICUM: A. M. L. van Delft, Rembrandt-

straat 10, Alkmaar. 
DEVENTER: C. Pohlmann, Schoolstraat 22, 

Deventer. 
D O R D R E C H T : P. Kraaijeveld, Singel 120, Dor

drecht . Tel . 4858. 
GOOI- EN EEMLAND: P. J. M. Boel, Bosboom 

Toussaintlaan 63, Hilversum. Tel. 2612. 
' s -GRAVENHAGE: P. A. F. Bloys van Treslong 

Prins, Sadeestraat 22 A, 's-Gravenhage. 
HAARLEM: J. H, Geerling, Cesar Francklaan 13, 

Heemstede, Tel, Haarlem 38759, 
KROMMENIE: J. W, Lodder, Blok 27, Krom-

menie-
LEIDEN: Dr, J. A. W. Groenewegen, Johan de 

Wit ts traat 34, Leiden, 
LOCHEM: H, J, Boon, Villapark L 96, Barchem. 
NIJMEGEN: B. A. O n t r o p , Zebrastraat 3, Nij

megen. Tel. 26441, tst. 87, uitsluitend van 8.30— 
12.30 .n van 14.00—17.30 uur . 

TU E N T E : J. Velleman, Nieuwstraat 5, Hengelo. 
Tel . Ihn. 

U T R E C H T : G. Gerbranda, Homeruslaan 53, 
Utrecht . 

V L A A R D I N G E N : P. J. Slangen. Merellaan 45, 
Vlaardingen, 

V O O R B U R G ; Ir J. Sipkes, Hoekwaterstraat 82, 
Voorburg 

VOOR.SCHOTEN; Mr. F. C. R. Drossaart Bent-
fort , Leldseweg 180, Voorschoten. Tel . 2313. 

WEST-FRIESLAND: G. J Stap, Tweeboomlaan 
151, H o o r n . 

Nieuwe leden: alle aanmeldingen in het j u n i -
nummer 

Aanmeldingen; 663 G. J. van Aalderen, Rande 
70 A, Diepenveen; 588 Mevr. J. L. Andersson, p/a 
R.C.M.A. , Djalan Balai Kota 8, Medan, Sumatra 
T i m u r ; 566 K. A, Awater, Patrijsstraat 54, Nijme
gen; 615 Ch, Booy, 99 Marbre Hill Ave, New York, 
N.Y.U.S.A. ; 652 H . P . M. Caarls, Gerard Doustraat 
16, Alkmaar; 666 K. Hogerland, Burg. Luyerink-
singel 22, Vlaardingen (oud-lid); 592 Mr. J. W. 
Korswagen, Willem de Clerqstraat 31, Almelo; 
597 M. C. Kulk, Barneveldstraat 19, Den Haae: 
587 D. den Ouden, Dr . Lovincklaan 9, Alphen a/d 
Rijn; 656 Mej. I. Schaake, Rohofstraat 90, Almelo; 
629 A. Stuiver, Maardijk 50, Almelo; 641 H. Tr ip , 
Kanaalgang 1, Almelo; 665 H, H . van Wagten-
donk. Stationsplein 1, Deventer; 628 E. M, Wierse-
ma, Rijksstraatweg 22, Haren (Gr,), 

Bedankt; 223 Tan Tjong Ging, 
Overleden: 523 A. van Loon; 30 F, C, Muysken. 
Geroyeerd wegens wanbetaling; 532 A. P. Corten-

bach, Esdoornstraat 11, Den Haag; 999 A, van 
Heerwaarden, Zonnelust O 26 A, Oosterend, Texel; 
778 H. F. A. Lohman, Stationsplein 3, Boxtel; 
535 D. Ooms, Warmonderweg 24, Oegstgeest; 1299 
W. M. F. Sutherland, Kon. Wilhelminalaan 98, 
Postbus 430, Voorburg; 1650 S. C. Zijlstra, West
einde 53, Voorburg. 

Weder ingeschreven; 143 Ang Twan Sien, Te-
nianggungan. Gang I .N. 7, Surabaja. 

Schorsing ingetrokken: Jack Sijm, 540 A, Andljk; 
(wordt niet opnieuw ingeschreven als lid). 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „HOLLANDIA", 

AMSTERDAM. Secr.: A. D. Aeijelts, 
Churchil l- laan 1751, Amsterdam-Z. 2. 

In verband met de vacanties zullen er in de 
maanden Juli en Augustus geen ledenvergaderingen 
plaats vinden. 

Candidaatleden: 167 J. Dekker, Weesperzijde 91 I, 
Amsterdam-O. ; 165 Mevr. J. H . Lijbeus-de Bruyne, 
Uiterwaardenstraat 53 IV, Amsterdam-2. 

Nieuwe leden: 159 H. J. Bakker, Oudenoord 69, 
Ut rech t ; 177 W. Capelle, Hogezoom 61, Haam
stede (Zld.); 150 Mevr. L. Muller, Stadionplein 
75 II, Amsterdam-Z.; 166 C. j . Schmeink. Roose-
veltlaan 58 III, Amsterdam-Z.; 161 L. H. Th . 
Thonhauzer , Sarphatistraat 109, Amsterdam-C; 
153 J. de Vries, Postjeskade 237, Amsterdam-W.; 
171 P, Waal, Jan van Galenstraat 187 III. Amsicr-
dam-W,; 170 C, W, Warger, Bestevaerstraat 269 11, 
Amsterdam-W,; 18 A, Westerduin, Legacicn De 
Holanda, Bogota, Colombia, 

Overleden: 354 M, E. van Dijk, 
Afgevoerd: 489 H . P. O. Vaessen. 

Correctie ledennummer: W. E. Gcrrish, Wood
lands Hi l l , Woodlands Road, Surbiton, Engeland, 
No . 159 moet zijn No. 22. 

INTERNATIONALE VERENIGING 
„PHILATELICA". Secr.: H. L. Stoffels, 
Sinaasappelstraat 23, 's-Gravenhage. Tel. 
33.83.16. 

Een groep van Amersfoortse verzamelaars en de 
Postzegelver. „G . J. Peclen", gevestigd te Bruinisse, 
namen contact op met de I.V. met de vraag, of zij 
als Afdelingen zouden kunnen toetreden. Wederom 
werd dus het Philatelicagezin uitgebreid en brachten 
de twee — hartelijk welkom zijnde — nieuwelingen 
het aantal aangesloten Afdelingen op precies dertig. 

Vergaderingen en bijeenkomsten: Gedurende de 
vacantiemaanden Juli en Augustus gelieve u zich 
hieromtrent in verbinding te stellen met de Af-
delings-secretariaten. 

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

79, Amstelveen. 
AMERSFOORT: A. Werner. Dollardstraat 250, 

Amersfoort, 
AMSTERDAM: H Gerritsen, Hunzestraat 109 I, 

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

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

Driebergen. 
EMMEN: A. Kuipers, Noordbargrrstraat 106, 

Emmen. 
E N K H U I Z E N : Jac. Kofman, Nann« "-rootstraat 

17, Enkhuizen. 
FLAKKEE: F. van Herwijnen, Meiduornsl -aat 8, 

Middelharnis. 
GOES: Dr Ch. J. Philips, A.J.kade 11, Goes. 
• s -GRAVENHAGE: F. A. Versteegh. Pijnboom-

straat 75, 's-Gravenhage. 
HAARLEM: J. Elsenbroek, Muiderslotweg 117, 

Haarlem. 
H A RD ERWIJK : H . B. P. Stemerding, Linnaeus-

laan 1, Harderwiik. 
•t KABINETSTUK: G. J. Minholts, Stadsweg 3, 

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

Kampen. 
LANGEDIJK: P Schoenmaker, Grenspad 4, 

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

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

straat 2 A, Nüordwijk. 
G. J. PEELEN: A. v. d. Berge, Korte Ring 15, 

Bruinisse . 
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R O T T E R D A M : J H A Visser, Verboomstraat 
66 B, Rotterdam Zuid 

SOEST. E Heupers, Kerkpad ZZ 20 E, Soest 
TIEL A C van Haaften, Gr Br Grmtweg 148, 

Tiel 
U T R E C H T B Kesting, van Maasdi)kstraat 7, 

Zuilen-Utrecht 
VENLO: E Heijting, Herungerweg 9, Venlo 
VLISSiNGEN: C W. Louwerse, Paul Kruger-

straat 40, Vlis-ïingen 
WALCHEREN- Fr E Appel, Punt 33, Middel

burg 
WEERT Mei L Weerts, Wilhelminasmgel 36, 

Weert 
WOERDEN. 1 A M V d Bosch Utrechtse

straatweg 114, Woerden 
ZEIST: J Schipper, Tesselschadelaan 11, Zeist 
ZWOLLE: E Gillet, Vioherenstraat 23. Zwolle. 
Overleden: Wn 1352 D Slot , Gv 3009 F A K. 

H Pcnris 
Bedanken: ld 286> Mevr G J den Houter -

Keereweer 
Onbekend adres: Vo 782 M van Schaik, v/h 

Ombiljusstraat 10, Amsterdam-O 
Ahoeren intrekken* ld 820 H J van der Poll, 

195 Muldersdrifiioad, Northchff, Johannesburg 
Royement mtrekken: Ze 4080 J S L Brouwer, 

Dnehuizerweg 85, Apeldoorn 
Bedanken intrekken Zt 1938 H A Rolvink, 

(oud no 1680), Ridderschapslaan 30, Zeist, Gv 4211 
R Auer, Aucjbastraat 34, Den Haag 

Candidaat-leden. A t 4189 H Chel, Kapelweg 
123 C, Amersfoort, At . 4183 Me| P H T Du-
mon, Stoutenburgerlaan 12, Hoevelaken, At 4188 
K L Kluppell, Marconistraat 27, Amersfoort, 
Am 4180 G Heinsius de Wittekade 22, Amsttr-
dam-W , Fe 993 K van Alphen, Molenstraat 6, 
Middelharnis, Fe 997 J. van der Sloot, A J de 
Graaf f straat 6, Sommelsdijk, Gv 1932 F W An-
driessen, Fuchsiastraat 117, Den Haag , Gv 991 E 
van Beugen, Hildebrandstraat 318, Den Haag, Gv 
99^ Joh J Hagenzieker, Fr Maelsonstraat 31, Den 
Haag, Gv 1935 D r W J Har tmann van Nor tmoor , 
Sweelinckstraat 49, Den Haag, Gv 1936 A. R 
Kahgis, Rhijnvis Feithlaan 62, Den Haag, Gv 398 
F T Kleyheeg, den Burghstraat 29, Voorburg, 
Gv 1927 A P van Ooyen, Erasmusweg 667, Den 
Haag, Gv 1943 C C A Schade, Goudenregen-
straat 129, Den Haag, Gv 399 H Zeldennjk, Am-
perestraat 29, Den Haag, Hk 1930 J v d Hoek, 
Kampweg 36, Harderwijk, H k 1931 H ƒ de 
Vroom, Enkweg 43, Harderwijk, Kn 1925 Jac. 
Koning, Groen van Pnnsterers t raat 47, Kampen, 
Gp 1939 C Bal, St foostdijk A 222 I, Ooster-
land (Zld ) , Gp 1929 A van den Berge, Korte 
Ring 15, Bruimsse, Gp 1940 Mej J C Capelle, 
Dorpswtg 27, Bruimsse, Gp 1941 J L Edelschaap, 
Schoolstraat 8, Bruimsse, Gp JL 54 Fr Kik 
(30 8 42), Dorpsweg 6, Bruimsse, Gp JL 48 D D, 
Jumelet (26 9 41), Poststraat 8. Bruimsse, Gp JL 
44 M Jumelet (30 4-39), Kerkstraat 13, Bruimsse, 
Gp 1942 S A Tumelet, Noordstraat 5, Bruimsse, 
Gp JL 49 St de Koning (20 2 38), Koningin Ju-
Iianastraai 8, Bruimsse, Gp JL 52 Joh Padmos 
(25-9-39) Kerkstraat 47, Bruimsse, Rz 1926 Th . 
van der Linde, Daltonstraat 14 B Schiedam, Vo. 
1921 Mej D J Colijn, Burg Houbenstraat 16, 
Venlo, Vn 1937 Sorab B Kapadia, K 10 Gandhi-
gram P O , Visakhapatnam D.st (South India), Vn 
1918 A A F Kruijsse, Anjeherenlaan 81, Vlissingen, 
Zt 1928 J van Ravens^^aay Joubertlaan 31, Zeist, 
At 1945 Mevr D van de Bogt, Pieter Pijperstraat 
31, Amersfoort, At 1946 D W BijI, Berkelstraat 
33, Amersfoort, At 1947 H W FIos, Pieter Pijper
straat 27, Amersfoort At 1948 Mej G M A M. 
Guikers, Asch van Wijkstraat 21 Amersfoort, At 
1949 Joh A Kaspers, Nieuwstraat 25, Amersfoort, 
At 1950 R H F Overmars, ' t Zand 18, Ameis-
foort , Gv 1944 G A M Brok, Leliestraat 21, 
Riiswijk (Z H ), Nk, 1951 Jac Haasnoot, Nooidzee-
straat 1 Noordwijk 

Verandering van afdeling Ze 710 H van Brum
men Cannenburglaan 222, Den Haae naar Afd 
' s -GRAVENHAGE, ld 3539 J M Offringa, Flora
kade 368, Groningen, naar Afd "t KABINETSTUK, 
St GM 80 K W G Deelen, Prins Frederiklaan 12. 
Amersfoort, naar Afd AMERSFOORT, St 170 
D J van den Bos, Spaarnestraat 199, Amersfoort, 
naar Afd AMERSFOORT, St 1186 J J H 
Tjaarda, Prins Frederiklaan 15, Amersfoort, naar 
Afd AMERSFOORT. ld 1785 C J Nefkens, S 
v d Hagenlaan 12, Amersfoort, naar Afd AMERS
F O O R T , St 2072 A Zwaaf, Pieter Bothlaan 6, 
Amersfoort, naar Afd AMERSFOORT St 2082 
H A Ackema Snaarnestraat 142 Amersfoort, naar 
Afd AMERSFOORT, St 2104 Mevr J Bartels-
PlomD Lanecstraai 94 Amersfoort, naar Afd 
AMERSFOORT, St 2179 T H v d Port , Lange-
straat 80, Amersfoort, naar Afd AMERSFOORT, 
St 2386 A I Manse, Soester weg 145, Amersfoort, 
naar Afd AMERSFOORT, St 2387 G J H 
Gunrher Hooglandsewec 8 Amersfoort naar Afd 
AMERSFOORT; St. 2418 W Dekker , Rembrandt-
straat 3, Amersfoort naar Afd AMERSFOORT, 
St 2461 Mr E H Nuver , Schaepmanlaan 1, Amers

foor t , naar Afd AMERSFOORT. St 2892 J Pijl 
Jr , Spaarnestraat 201, Amersfoort naar Afd. 
AMERSFOORT, St 3858 J B van Nieuwenhuizen, 
Vermeerstraat 118 Amersfoort naar Afd AMERS
F O O R T , St 3887 J Brandscn, Evertsenstraat 35, 
Amersfoort, l aa r Afd AMERSFOORT, St 3897 
W Biankestijn, Isseltseveld 11 D, Amersfoort, naar 
Afd AMERSFOORT, St. 3899 A Werner, Dollard-
straat 250, Amers.toort, naar Afd AMERSFOORT, 
St 3901 L Staal, Leusderweg 245, Amersfoort, 
naar Afd AMERSFOORT, St 3902 H J Vester, 
Waalstraat 54, Amersfoort, naar Afd AMERS
F O O R T , St 3903 H J Fremouw, Stengelweg 12, 
Amersfoüit naar Afd AMERSFOORT, St 3906 
R T h Meijer, Bisschopsweg 136 Amersfoort, naar 
Afd AMERSFOORT, St 3907 Joh Burer, Evert
senstraat 41, Amersfoort, naar Afd AMERSFOORT, 
St 3909 A Ravesloot, Merwedestraat 31 . Amers
foort, naar Afd AMERSFOORT, St 3913 J G. 
de Sain, Esdoornstraat 20 Ameisfoort, naar Afd. 
AMERSFOORT, St. 3962 Nie Luchtenveld, Vree
land 35 C, Amersfoort, naar Afd AMERSFOORT, 
St 3963 G Jeremiasse. Hoogeweg 70 I. Amersfoort, 
naar Afd AMERSFOORT, St 3968 J W Ising, 
Noordewierweg 16 B, Amersfoort, naar Afd. 
AMERSFOORT, St 3979 D van Bemmel. Celsius-
straat 16, Amersfoort, naar Afd AMERSFOORT 

Nieuwe leden* De 22 candidaatleden, vermeld in 
het Juni nummei W E L K O M n i i 

Overschrijving lidmaatschap: Gv 419 Th J. 
Boogaard. Weissenbruchstraat 394, Den Haag, 
wordt Mevr M A E Boogaard-Leugenng, Weissen
bruchstraat 394, Den Haag 

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

Ledenvergadering De eerstvolgende gewone leden
vergadering wordt gehouden op Maandag 26 Juli 
19^4 in de bovenzaal van Café Restaurant , ,Du 
N o r d " , Bergweg 313 (ingang Bergsingel 228) te Rot 
terdam-Noord Zaal open 19 30 uur Aanvang 
20 00 uur 

Gewone agenda, waaraan wordt toegevoegd Voor
stel tot royement van een aantal leden wegens wan
betaling *) 

Bezichtiging van de kavels voor de veiling op 
Zaterdag 24 Juli a s in ons clublokaal en voor de 
aanvang van de vergadermg in ,,Du N o r d " 

*) Het bestuur stelt voor de volgende leden te 
royeren wegens wanbetaling van de contributie 
334 T Kalkman, Tweebosstr 58 b , Rot terdam-Z 1, 
624 S Presseisen, Prinses Julianalaan 29, Rot ter
dam O . 670 L H M Post, Verwersdijk 18, Delft 

September-vergadering. De September-vergadering 
wordt gehouden op Maandag 27 September a s m 
,,Du N o r d " Zoals gebruikelijk wordt in de maand 
AUGUSTUS GEEN vergadering gehouden 

Clubbijeenkomsten. Zaterdags 15 00 tot 17 30 uur 
bovenzaal van Cafe Restaurant , ,De Z o n " , Noord
singel 101, Rotterdam Noord . Donderdags 19 30 tot 
22 30 uur Café „De Guns t" , Brielselaan 192, Rot -
t e rdam-2 . 

Nieuwe leden J 1384 J C M Har tmann Ma-
thenesserlaan 398 h, Rot terdam W 1, 1416 W E. 
van den Berg, Mathenesserlaan 504, Rot te rdam-
W 1, 1426 F de Galan, Sonmansstraat 99 a, Rot 
terdam-C 2, 1437 J de Groot , Voorburgstraat 98, 
Rot terdam N 1, 1444 C K Har tog , Merwestraat 
40, Shedrecht, 1458 J Holierhoek, Prins Hendrik
straat 19 d, Rot te rdam-C 1, I 1465 P Kmbbe, 
West Sidehnge 280, Rot te rdam-W 2 1475 P T M 
Smits, Adrien Mildersstraat 70 a, Rot te rdam-W 1; 
1486 J Stortenbeker, Oranjeboomstraat 329 b , Rot 
terdam-Z 1, 1495 A L Troost , Oost Voorstraat 
26 Oud Beijerland 

Overleden* 148 Mevr H F Ie Roy-Bems, 1032 
Dr F Ekstein 

Opgezegd 1344 P Wulffraat 
Afgevoerd 384 A C v d Veeken, 409 P Leers, 

594 H ï Kleefstra, 1009 Mej A A Zoete 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „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: 801 J F Schippers, Karthuizerstraat 
7, Arntiem 

Bedankt per 1 Sept. 1954* 958 H Blijdenstein; 
744 S C Wagemaker, 378 S Bijl, 520 E van 
Binsbergen 

Bijeenkomsten. In verband met de vacantietijd zign 
er deze maand geen bijeenkomsten, de eerstvolgende 
bijeenkomsten zijn voor de afdelingen Nijmegen en 
Velp eind Augustus, voor de afdelingen Arnhem, 
Ede en Zutphen begin September Nadere bi)zonder-
heden hierover volgen in het Augustusnummer van 
het Maandblad. 

Mededeling van het Hoofdbestuur. De leden wor
den er aan herinnerd, dat op 1 Sept a s het 
nieuwe vcrenigingsjaar ingaat Volgens besluit van 
de Dies-vergadenng van 13 Februari jl is ingaande 
het verenigingsjaar 1954—1955 de contributie op 
/ 6,— per jaar gebracht. Met het incasseren der 
contributie zijn de penningmeesters van de afde
lingen (voor buitenledcn de Directeur der Rond-
zendingen) belast De namen en adressen van deze 
functionarissen zijn 

Afdeling Arnhem: J W de Jong, Zaaijerplein 8, 
Oos'erbeek (leden van de afdeling Arnhem kunnen 
ook gireren op postrekening 9692 ten name van de 
Penningmeester van De Globe te Arnhem) 

Afdeling Ede: J Willems, Nassaulaan 22, Benne-
kom 

Afdeling Nijmegen: J F 1 Jansen, van Pelt-
laan 109, Nijmegen, postrekening 531321 

Afdeling Velp H W Germeraad, Ringallee 87, 
Vclp 

\fdeling Zutphen . Mej M Renssen Weg naar 
Laren 16, Zutphen 

Directeur der Rondzendingen C van Burken, 
Achtsprong 2, Velp, postrekening 492670 

Jaarvergadering Reeds thans kan worden medege
deeld, dat de jaarvergadering op Zaterdagmiddag 2 
October a s te Arnhem gehouden zal worden Het 
ligt in de bedoeling op de avond van diezelfde dag 
een filmavond te organiseren, waarop enkele inte
ressante films op philateliatisch gebied gedraaid 
zullen worden Deze filmavond is gratis toeganke
lijk voor alle leden Het Hoofdbestuur rekent op 
een grote opkomst, met alleen van de Arnhemse 
leden, maar ook van de leden van de andere afde
lingen en de buitenleden Houd t allen 2 October 
vri) voor De Globe' 

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

Candidaathd: 329 W E J Schulz, Zandvoorter 
Allee 22, Heemstede 

Eerstvolgende Algemene Vergadering* Donderdag
avond, 8 uur, 30 September 1954, m Gebouw Cul -
tura , Jansstraat 83, Haarlem 

LEIDSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS Secr,: 
G. M. Mmnema, Boerhaavelaan 41, 
Leiden. 

In de maanden Juli en Augustus geen vergade
ringen, eerstvolgende vergadering op Woensdag 22 
September 1954 
Eerstvolgende beurs- en ruilavond op Woensdag 
8 September 

Jeugdafd iedere Ie Dinsdag van de maand 
Nieuwe leden: 4 Ph van Hooven, Tasmanstraat 92, 
Leiden, 6 J A G Delfos Toorenveltstraat 14, 
Oegstgeest, 30 H F Roman, Raamsteeg 2a (R M 
v N H ), Leiden, 100 A van der Houwen, Haven 
11, Leiden, 159 H van der Kwaak Jr , Volmolen
gracht 2, Leiden, 99 J A M Kleine, Lammeschans-
weg 10, Leiden 398 M H van den Upwich Rtjn-
kade 17, Leiden, 399 H W Chr Cossee, Tiboel-
Siegenbeekstraat 7, Leiden, 400 G van der Vlist, 
Tiboel-Siegenbcekstraac 5, Leiden 

Candidaat-leden 401 H D van den Berg, Kanaal
weg 94, Leiden, 402 W K H Mertens, Rijnburger-
■weg 127, Leiden, 403 Mevr E H Mertens Lam, 
Rijnburgerweg 127, Leiden 

Afschrijven als lid 272 C G de Jong 
Op de vergaderingen in de maanden Sept en Oct . 

zal de heer E Plaggemars een belangrijke causerie 
houden over Esperanto en Postzegels" Op de 
Septembervergadering zal behandeld worden Espe
rantopostzegels en poststukken, met materiaal en op 
de October vergadering zal besproken worden Post
stukken op Esperantogebied (met officieel) en Espe
ranto poststempels, ook hiervan zal dan tevens een 
kleine tentoonstelling zijn 

PHILATELISTENVERENIGING 
„ZUIDLIMBURG". Secr : Jos J. Peters . 
Orleansplem 12 b, Maastricht. 

Biieenkomsten* Maandag 2 Augustus Beursavond; 
Maandag 16 Augustus Ledenvergadering. Beide om 
20 00 uur tn Restaurant ,,In de Gouwe P o o r t " 

POSTZEGELVERENIGING „HEER
L E N " Secr.: C van Dishoeck, Lintjens
s t raat 21, Heerlen (L ). 

Candidaathd T Polstra St Jozefstraat 58, Kaal
heide 

Bedankt als h d : 65 N Pitz. 
Bijeenkomsten Eerstvolgende bijeenkomst Dinsdag 

3 Augustus 1954 
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POSTZEGELVERENIGING „HELDER 
Secr L M F Ruder, Soembastraat 35, 
Den Helder 

In memoriam J GEUS 
HIJ ruste in vrede 

Afgevoerd A S van der Lijn, Den Helder , J 
Geus Den Helder 

Nieuw lid per 1 Juli 1954 Ir K de Munter , 
Middenweg 139 Den Helder 

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

Voorgesteld als lid H H Hamers te Hilversum 
Bussummergrindwcg 39 

Aangenomen -«Is lid per 1 Juni 1954 523 H M 
Bei gman te Hilversum Utrechtsewes 32 524 T 
Donker te Hilversum v d Helstlaan 25 525 E K 
van der Ven te Hil\ei=um Rossinilaan 9, 527 B J 
Bosman te Hilversum Lorenzweg 185 

Aangenomen als lid per 1 Juli 1954 526 1 A 
\an Vliet te Ankeveen Dorpsweg 9 

Ome eerstvolgende ledenvergaderingen worden ^e 
houden op Woensdag 21 }uli en 15 September 1954 
des avonds halfacht in de Openbare Leeszaal aan 
de s Giuvehndseweg te Hilversum In de maand 
Augustus IS er dus geen ledenvergadering evenmin 
wordt in Augustus de Zaterdagmiddagse ruilbeurs 
gehouden 

's-HERTOGENBOSSCHE VERENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 

Secr P Palmen, Orthenseweg 64, Den 
Bosch 

Op 21 Juli a s zal er een ruilavond gehouden 
worden om 8 uur in Hotel Central, Markt 51 Den 
Bosch 

Nieuwe leden A Oudbier Grotestraat 288 A, 
Waalwijk 

Candidaatleden A Z Koldewey, Muntweg 199, 
N jmegen 

POSTZEGELVERENIGING „IJMUIDEN 
EN OMSTREKEN" Secr G de Hoog, 
da Costalaan 18, Driehuis Tel 4893 

Verenigingsberuht Op 18 Juni werd de laatste 
ruilavond gehouden De maanden Juli en Augustus 
staan de rui la\onden en \ergaderingen stil O p 
Vrijdag 10 September a s komen wij weer bijeen 
Alle leden ontvangen voor die datum een convocatie 

Bedankt G Koomen IJmuiden O 

PHILATELISTENCLUB „ROTTER
DAM" Secr M Zuydwegt, Lepelaar
singel 88 b, Rot terdam-Z 1 

Bijeenkomsten 2e Dinsdag van elke maand Cafe 
Rest du Nord Bergweg 313 ingang Beigsingel 
i28) te Rotterdam N Aan\ang 20 00 uur 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „GOUDA" 

Secr G Portheine Bosboom Toussaint-
kade 4, Gouda 

Nieuw lid C de Haan Karnemelksloot 67, 
Gouda 

De heei A J A de Vues Willemspaikweg 215 
Amsterdam Z vci vangt de afgetreden heer Van der 
Zwan als Commissaris rondzending poststukken Hij 
verzoekt de leden dringend om inzending van mate 
naa i Ook de commissarissen der overige gebieden 
Zien gaarne materiaal tegemoet 

POSTZEGELVERENIGING „ROOSEN
DAAL" Secr A J H Sauter, Engelse
laan 11, Roosendaal (N Br ) 

Nieuw hd A Smits Wilhelminaplein 18 Ouden 
bosch 

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

A t t e n t i e " Zoals u reeds bekend is houden wij 
in de maanden Juli en Augustus geen bijeenkomsten 
Hoogstwaai schijnlijk zal de eerstvolgende ledenver
gadering NIET MEER IN cafe rest De Kroon 
G E H O U D E N W O R D E N ' In het Maandblad van 
Augustus a s zullen nadere mededelingen over de 
plaats van samenkomst gedaan worden 

Nieuwe leden alle in het Maandblad van Juni '54 
opgenomen candidaatleden 2ijn aangenomen 

Overleden To t ons leedwezen moeten wij mede 
delen dat ons lid de heer D van Ossenbruggen 
(243) IS o\ei leden 

PHILATELISTEN-VERENIGING 
„GRONINGEN" Secr J C Scheffer, de 
Ramtzs t r 11, Groningen 

Nieuw hd 76 E F van der Meer, Oosterstraat 
23 Stadskanaal 

Geroyeerd 350 B K Bakker, St Jacobstraat 31, 
Leeuwarden 

Vergaderingen 30 Augustus (d i in afwijking 
met de Unuai opgave) en 27 September 

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

De bijeenkomsten in Augustus zijn Maandag 2 
Augustus vert,aderavond Maandag 16 Augustus 
ruil en veilingavond Vrijdag 27 Augustus be 
stuursvergadering Alle m ons clublokaal Eland 
straat 194a Den Haag 

Nieuwe leden 78 P Walraven Pluvierstraat 414 
Den Haag 98 T Hardorff jeugdl , Snijdeisstraat 
20 Den Haag 101 A v Maarseveen v Beijei en 
straat 82 Den Haag 

Bedankt (per 1 Juli 1954) 189 C de Haan 

D E K E N N E M E R POSTZEGELCLUB 
Secr J W Schachtschabel Strating-
plantsoen 46 zw, Velsen-N Post Bever-
wyk 

Gedurende de maanden Juli en Augustus worden 
er geen ruilavonden gehouden De eerstvolgende 
ruilavond vindt plaats in September juiste datum 
wordt nog naJer bekend gemaakt 

Nieuwe leden T Bremmers Melklaan 3 Velscn 
N post Beverwijk C J v d Waal Hoflander 
weg 101 Beverwijk 

Bedankt B I Bremmers Velsen N J J F de 
Vries Beverwijk 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DE PHILATELIST", 
GELEEN Secr H J A Lemmens. 
Potgieter laan 1, Geleen 

In verband met de vacantie wordt in de maand 
Augustus geen vergadering gehouden Onze eerst 
volgende bijeenkomst is vastgesteld op Zondag 5 
September a s 

PHILATELISTENVERENIGING 
„BAARN" Secr O H W Krusel, Rei-
gers t raa t 281, Baarn Tel 2437 

Nieuwe leden 109 C C J Lommen Heu\elweg 
41 Soestdijk 110 W Tom p/a Postkantoor ROSE 
H O U G H Oost Transvaal Suid Afrika 

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

Bijeenkomsten in Juli 1954 geen Aug 1954 geen 

NED VER VAN POSTSTUKKEN- EN 
POSTSTEMPELVERZAMELAARS 

Secr H J Bellaart, Duvenvoordestraat 
32 a, Haar lem 

Vergadering op Zondag 17 October 1954 in Kras-
napolsky te Amsterdam 

SHELL POSTZEGELVERENIGING 
PERNIS Secr A Keemink, Sweelinck-
s t raat 209 b, Vlaardingen 

Nieuwe leden 58 C A Tettelaar, Schimmel 
penninckstraat 23 c Vlaardingen 59 W J Brede 
roode Mendelssohnplein 18a, Vlaardingen 60 L 
Bromleve Bankasmgel 79 Vlaardingen 61 J J 
Stigter Valeriusstraat 40 Vlaardingen 62 J M 
Splunter St Andriesstraat 31 b Rotterdam Z , 
63 I F Lucouw Hoogvlietsekerkweg 74 Poortu 
gaal 

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

Vergadering elke eerste Woensdag van de maand, 
vaarvan convocatie wordt toegezonden 

POSTZEGELVERENIGING 
BRUNSSUM-HOENSBROEK Secr P 
V d Scheer, Hommerterweg 33, Am-
stenrade (L ) 

Nieuw hd J de Ree Neptunusstraat 8 Treebeek 
Bedankt M Bons Brunssum 

VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „HELMOND" Secr 
D Andriessen, Steenweg 18, Helmond 

Nieuw lid A van Asten Wilhelminastraat 105, 
Asten 

POSTZEGELVERENIGING 
„ZEEUWSCH-VLAANDEREN" 

Secr I r W D A Toorenman Heren
gracht 1 a, Terneuzen 

In plaats van de heer G E v Halsema is tot 
secretaris van onze Vereniging gekozen de heer 
Ir W D A Toorenman adres zie boven 

ALLERLEI 

AUSTRALISCHE VOORNEMENS 
De Austral ische P T T zal ten behoeve van de ve rzame

laars een eers te-dag-enveloppe uitgeven, welke voor alle 
nieuwe uitgiften gebruikt zal kunnen worden Verplicht is 
echter zulk een gebruik niet en zijn alle andere enveloppen 
eveneens toegelaten Tevens zal de P T T voor de door haa r 
ui tgegeven enveloppen een adresverzorgmgsdienst inrichten, 
zodat op aanvrage adressering bij de post kan p laa ts h e b 
ben, terwijl deze enveloppe ook door de post van de n ieuw 
verschenen postzegels kunnen worden voorzien De enve-
lopoe zal 2 d kosten, de adressering daa rvan zal eenzelfde 
bedrag vergen, terwijl het opplakken van de zegels, behalve 
de kostan der zegels, ook 2 d e x t r i - k o s t e n medebrengt 
Alle overzeese bestellingen zullen via het Philatel is t isch b u 
reau te Melbourne lopen 

POSTZEGEL-FILMSTRIPS 
Onder onze lezers die in 1952 de ITEP bezochten, zullen 

er meerdere zijn die zich de lezing van de heer K E König 
zullen herinneren, welke hij hield aan de hand van gekleur
de film-strips, welke daarbij op het witte doek werden ver 
toond 

Ook in Amerika schijnt zulk een weergave van postzegels 
haa r aantrekkeli jkheid te hebben, a l thans ontvingen wij van 
daar een mededeling over zulk een str ip van 35 gekleurde 
filmbeelden, uitgegeven onder de titel , De geschiedenis van 
het P a n a m a k a n a a l ' , welke als s t r ip verscheen in de voorge
nomen serie „Avonturen in Postzegels" Deze eerste s tr ip 
werd samengesteld en van begeleidend commentaar voor
zien door de heer Herber t Rosen een bekend philatelistisch 
schrijver houder van lezingen over philatelie en rad io
commentator (van welke laats te praat jes hij er meer dan 
3000 hield) Verdere str ips in deze serie zijn o a Rai l -ver
keer m het Postzegelrijk, Ontdekking en Exploratie van de 
Noordpool, De geschiedenis der luchtvaar t , Postzegels ve r 
oorzaken oorlog en revolutie 

De uitgave dezer strips geschiedt door de Cambridge P r o 
ductions, 17 East 45th Street te New York City De prijs 
word t in de mededeling me t genoemd 

file:///ergaderingen
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NEDERLAND • * STEMPELS 
Redacteur: J. Eijgenraam, Nieuwe Haven 123a, Schiedam. 

NIEUWE FRANKEERZEGEL VAN 35 CENT. 
Dienstorder H 407bis van 2 Juni 1954 van de P.T.T. meldt: 

Frankeerzegels in de nieuwe uitvoering. 1. Ten vervolge 
op do. 287bis/1954 wordt medegedeeld, dat door de controleur, 
ter voldoening aan aanvragen om frankeerzegels van ƒ 0,35, 
zegels in de nieuwe uitvoering zullen worden verstrekt. De 
kleur van deze zegels is sepia. 

2. Voor deze zegels geldt eveneens het bepaalde, dat geen 
verkoop in de nieuwe uitvoering mag plaats vinden, voor
dat de zegels in het bestaande type zijn uitverkocht, tenzij 
het publiek uitdrukkelijk zegels van het nieuwe type ver
langt. 
STEMPELTJE: V5 in vierkant. 

Dr. A. M. Benders te Maurik danken wij voor de toezen
ding van een paartje zomerzegels 1954 (10 + 5 cent) met een 
blauw vierkant stempeltje met V 5 in de velrand. Een der
gelijk stempeltje hebben wij afgedrukt in het Januarinum
mer 1950 van ons blad. 

De vierkante blauwe stempeltjes zijn van de interne con
trole van de drukkerij Enschedé. Het cijfer is het nummer 
van de verificateur die de extra controle op de aantallen 
heeft uitgevoerd. 
AFWIJKINGEN MISDRUKKEN ENZ. 

Van de heer T. Valk te Overschie zagen wij een blok van 
zomerzegels 1954 waarvan de letters ER van NEDERLAND 
voor het grootste deel met rode inkt waren bedekt. Deze 
druktoevalligheid moet zijn veroorzaakt door over-beïnkting 
van de drukplaat. 

De heer J. C. L. M. Diepen te Weert zond ons een druk
toevalligheid, nl. de 10 op 12% cent (Ned. Hand. Cat. no. 
118), waarvan de tweede balk van de 1 bovenaan gedeelte
lijk was weggevallen. 

De heer A. J. Tacken te Helmond 
zond ons ter inzage een zegel Neder
land 1946, cijfertype van Krimpen, 4 
cent, groen, met volledige spiegeldruk. 
[n verband met de fraaie afdruk beel
den wi] het zegel hierbij af. 

De heer C. de Graaff te Haar
lem zond ons het hiernevens af
gebeelde interessante zegel NE
DERLAND 1950 6 op 7% et, type 
Harz, met schuinstaande opdruk. 

Het betreffende zegel is ge
keurd door de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelhande
laren met de volgende aanteke
ning: 
„DAT DE OPDRUK ECHT IS, 
MAAR DAT WIJ TE WEINIG 
GEGEVENS HEBBEN KUNNEN 
VERKRIJGEN OM EEN VER

KLARING OVER HET ONTSTAAN TE KUNNEN GEVEN". 
De vraag lijkt ons gewettigd: Is het onderhavige zegel des

tijds normaal aan een der loketten van de Nederlandse pos
terijen verkocht? 

In het bevestigende geval moeten er zonder twijfel meer
dere exemplaren bekend zijn, waarvan, vreemd genoeg, naar 
ons beste weten nimmer melding werd gedaan. 

Wij zijn zéér geïnteresseerd te mogen vernemen of er on
der onze lezers zijn die omtrent deze bijzondere opdruk in
lichtingen kunnen verstrekken. 
VALSE LUCHTPOSTZEGELS NEDERLAND 1921. 
(Ned. Hand. Cat. 1-3). 

Ter oriëntering van onze lezers maken wij er melding van, 
dat bovengenoemde serie in het buitenland vervalst blijkt 
te zijn. Wij hebben deze valse zegels in ons bezit en con
stateren dat de druk vrij gebrekkig is, fletse kleuren, papier 
en gom veel te wit, tanding klopt vrijwel. 

O.i. zal deze valse serie niet direct bestemd zijn ter dupe
ring van de Nederlandse verzamelaars, daar slechts volsla
gen „leken" een dergelijke serie als .,echt" zullen accep
teren. 

itii ht MiiiniMtiriimit- - — - - -

^Sè;;?:«*^ 

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

Bootstempels. 
De heer J. P. Visser te Rotterdam vestigt er onze aan

dacht op, dat ook buitenlandse bootstempels op Nederlandse 
postzegels kunnen voorkomen, waartoe hij als bewijs een met 
een Ned. postzegel gefrankeerde kaart, voorzien van het 
dagtekeningstempel „Deutsche Schiffspost / Santa Catarina" 
(behorende tot de Hamburg-Zuid-Amerika-lijn, die ook Am
sterdam aanloopt) toezond. Inderdaad kunnen ook op bui
tenlandse schepen in Nederlandse aanloophavens poststuk
ken, gefrankeerd met Nederlandse postzegels, aangeboden 
worden, overeenkomstig een op het Wereldpostcongres van 
Stockholm (1924) genomen beslissing. 

Gelegenlieidsstempels. 
De uitgifte van het Bonifatius-

zegel was wederom aanleiding voor 
het gebruik van het hiernevens af
gebeelde Eerste dag-stempel op de 
verplichte handelaars-couverten. 

Het reeds in het vorige nummer 
aangekondigde en afgebeelde „Bi]-
beldag"-stempel werd in blauw-
zwarte inkt op de zegels afgediukt, 

waarnaast ter datering (hoewel overbodig voor dit ééndags-
stempel!) een oud-model langebalkstempel 's-Gravenhage 32 
was geplaatst. 

Ter gelegenheid van de herdenking van het sterfjaar van 
Bonifatius werd op 3, 5, 6 en 7 Juli jl. in Dokkum een tij
delijk, bijkantoor der posterijen gevestigd in een autopost
kantoor, waar een speciaal stempel werd gebruikt. 

Machinestempels. 
Na het Memato-stempel, gemeld m het vorige nummer, 

werd in de nieuwe stempelmachine te Meppel de gewone 
stempelvlag .,Vermeld op uw poststukken naam en adres 
afzender ' geplaatst. 

Sinds 14 Juni jl. gebruikten Amsterdam CS., 's-Graven
hage, Rotterdam CS. en 's-Hertogenbosch-Station de reeds 
uit 1951 bekende stempelvlag „Steun de Anjerdag. . . ." 

Op 22 Juni jl. kwam in de machine van het hoofdpostkan
toor Amsterdam een nieuwe vlag: „Dokkum Bonifatiusstad 
3-24 Juli 1954". Wellicht ter gelegenheid van de eerste dag 
stond te 18 uur het datumstempel omgekeerd in deze machine. 

Noodslempel. 
Biervliet gebruikte op 22 en 23 September 1953 een rub

ber kantoornaamstempel en afzonderlijk datumstempel, beide 
in paarse inkt, vermoedelijk ter tijdelijke vervanging van 
het normale dagtekeningstempel. Wij danken de heer F. E. 
Appel te Middelburg voor zijn desbetreffend bericht. 

Typenraders tempels. 
24.3.54 Postagentschap Amsterdam-Nassaukade werd op

geheven. 
1.5.54 Hulppostkantoor Herkingen werd poststation. 

16.5.54 Poststation Oostmahorn werd opgeheven. 
19.5.54 Postagentschap Utrecht-Fregatstraat werd opgeheven 
20.5.54 Postagentschap Amsterdam-Van Hallstraat werd 

gevestigd. 
29.5.54 Postagentschap Apeldoorn-Schuttersweg werd op

geheven. 
1.7.54 Poststation Valthe (Dr.) werd gevestigd. 

OVERZEESE GEBIEDSDELEN. 
Nieuw-Guinea, Ned. Antillen. 

Volgens opgave van de heer J. P. Visser te Rotterdam zou
den in beide gebieden Amerikaanse bases gedurende de 
laatste oorlog geweest zijn die over eigen veldpostkantoren 
beschikten. De nummers der Army-Post-Offices waren 24 
voor Nieuw-Guinea, 811 voor Aruba en 812 voor Curagao. 
Kent één onzer lezers wellicht nog andere kantoren uit deze 
gebieden? 
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LUCHTPOST 
Redacteur: J. C. E. M. Dellenbag, Statenweg 172c, 

Rotterdam-C2. 
NEDERLAND. 

Volgens mededeling van de P.T.T. is met de Ie vlucht 
naar Lima op 18 Juni jl. geen post vervoerd. Ook met de Ie 
vlucht naar Guyaquil (vermoedelijk op 16 Juli) zal geen 
post worden meegenomen. 

BELGIË. 
Speciale helicoptervlucht Brussel-Brugge 
op 19 Juni '54. 

Op 19 Juni jl. had ter gelegenheid van de herstelling van 
het „Brugs Begijnhof" een speciale helicoptervlucht Brussel-
Brugge plaats, waarbij slechts de speciale enveloppen van 
het „Comité" werden vervoerd. 

Hieronder geven wij een verkleinde afbeelding van een 
dergelijk stuk. Het Inschrift van de speciale afstempeling 
luidt: „Courier spécial par Helicoptère/Bruxelles-Bruges/ 
19-6-1954/Brussel-Brugge/Bijzondere koerier per Hefschroef-
vliegtuig". 

ZWITSERLAND. 
Van de in ons Mei-nummer vermelde vlucht met de DC-

6B Zürich-Genève-Sao Paulo ontvingen wij intussen de 
betr. stukken. 

27 Mai 1934 
.fï^uüJ^atiOi dit serv c« fwgy!(6rawfS5A!R 
SU1SSE-R(0 OE JANEtRO SAOPAUtO 

l «3« r 
J .C, » « l l e n * « « 
Stst.nweg 17? e 
R o t t e r d » « C. 
ïiiederlatade 

ITALIË. 
Speciale helicoptervlucht Sabena Milaan-Turijn v.v. 
op 27 April 1954. 

Ter gelegenheid vai de jaarbeurs te Milaan vond op 27 
April jl. een speciale helicoptervlucht van de Sabena plaats 
(met postvervoer) van Milaan naar Turijn en terug. 

Hierbij geven wij een verkleinde afbeelding van een spec, 
enveloppe vervoerd op het traject Milaan-Turijn met de 
spec, afstempelingen en AS Turijn. Het stuk is gefrankeerd 
met de spec, zegel van 25 Lire, welke de Italiaanse Poste
rijen voor deze vlucht hebben uitgegeven, met Inschrift; 
„rEsperimento Trasporto di Posta per Elicotterre Milano-
Torino Aprile 1954". 

De spec, enveloppe van de terugvlucht Turijn-Milaan 
draagt dezelfde spec, afstempelingen, doch thans met in-
schrift: „Torino-Milano". 

Hierbij geven wij een verkleinde afbeelding van een uit 
Geneve verzonden spec, enveloppe; de tekst van de spec, 
afstempeling op de zegels luidt: „Geneve 15 Aéroport/ 
Ouverture de la llgna Zürich-Genève-Sao Paulo". De spec, 
afstempeling op de linkerhelft is de datumstempel (met uur
aanduiding van de aankomst op het vliegveld van Sao 
Paulo. 

De uit Zürich verzonden stukken dragen een andere spec, 
afstempeling over de zegels en wel met Inschrift: „Zürich 
58 Flughafen/Liniereöffnung Zürich-Genf-Sao Paulo"; ook 
de aankomststempel Sao Paulo is anders. 

Ü.S.A. 
Op 30 April jl. werden door Pan American World Airways 

le luchtpostvluchten Chicago-Shannon en Detroit-Shannon 
uitgevoerd (uitbreiding van 'F.A.M. 18 route); AS Luimneach, 
l-V-'54. De stukken dragen een spec, afstempeling in vio
lette kleur met afbeelding van een harp. 

Op 1 Juni jl. had de le non-stop-vlucht San Francisco-
New York door United Air Lines met een DC-7 plaats. De 
stukken dragen een grote rechthoekige afstempeling in wijn-
rode kleur: „First/Non-stop Flight/San Francisco New York/ 
afbeelding DC-7/United Air Lines/DC-7/June 1,1954". 

VS. San Francisco, Calif. Jun 1 8 AM 1954 Air Mail Field 
en AS New York Jun 1 10 PM 1954. 

Bekijkt Uw postzegels onder het genot 
van een fijne pijp tabak 

I ul^os^ei»^ 
[i UCHI 

GEURIG I 
11 - pef pakie 

Zeldzaam lichl en smakelijk • Priji^ l 1 .— |ier pakje. 

Wordt lid van een bij ons 
Maandblad aangesloten vereniging 
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NIEUWE UITGIFTEN 

Diverse postzegels werden ons ter reproductie af
gestaan door de postzegelhandel K. Beunder, School
straat 27 te Krimpen aan de Lek. 

EUROPA 

Bulgarije 
In de reeds eerder gemelde serie postzegels met 

afbeeldingen van zgn. medicinale bloemen en plan
ten verschenen wederom 5 zegels, nl. : 
20 St. rose, papaver somniferum 
40 st. blauw, uva ursi. 
44 St. bruin, tussilago farfara 
80 St. geelbruin, primula officinalis 
1 L. roodbruin, taraxacum officinalis, 
zodat deze serie thans bestaat uit de waarden: 
2, 4, 8, 12, 16 (vermiljoen) 16 (ultramarijn), 16 
(wijnrood), 20, 28. 40, 44, 80 st. en 1 en 2 L. 

O p 30 Mei jl. verschenen 2 postzegels ter her
denking van de 30jarige sterfdag van Dimitri Bla
goev, stichter der Bulgaarse sociaal democratische 
part i j . 
16 St. roodbruin, ■ por t re t met achtergrond van 

volksmenigte met vlaggen; 
44 St. sepia, Blagoev aan zijn schrijftafel. 

Duitsland ' 
Bondsrepubliek 

Op 5 Juni jl. verscheen 
ook hier een postzegel ter 
herdenking van de vermoor
ding van BonIfatiuE, welke 
1200 jaar geleden plaats had. 
Het ontwerp voor dit ze
gel is van Ernst GÖhlert te 
Augsburg, de gravering van 
Gerhard Schulz te Berlijn. 
De druk geschiedde in de 
Bondsdrukkerij te Berlijn in 
plaatdruk, gecombineerd met 
droogreliëfdruk in een op
lage van 5 millioen stuks, 
met zegelafmeting 27,5 X 
33 mm, tanding 14. 
20 (pf) karmijnrood, bis

schopsmuts en zwaard. (Bijzondere Ie dagafstempe
ling te Fulda). 

Democratische republiek 

De 2e samenkomst 
van de Jeugd onder 
het motto Vrede, 
Eenheid en Vrijheid, 
welke in OostBer
lijn plaats vond, was 
aanleiding tot de 
uitgifte op 3 Juni 
jl. van 2 postzegels, 
vervaardigd in ras

terdiepdruk op watermerkpapier posthoorn DDK.; 
zegelafmeting 27,5 X 32 mm, tanding 13V« X 13. 
Gedrukt bij de VEBGrafische Werkstät te te Leip
zig in een oplage van 3 millioen stuks van ieder 
zegel. 
12 (pf) groen, dansend paar (volksdans), zegel
ontwerp van Bade en Kurt Eigler. 
24 (pf) rood, meisje en twee jongens voor een vlag, 
zegelontwerp van Eigler. 

Een officiële cerstedagenveloppe werd hiervoor 
uitgegeven. 

Op 12 Juli jl. zou een postzegel van 24 (pf) ver
schijnen ter herdenking van de SOjarige sterfdag 
van de bekende in dialect schrijvende romancier 
Fritz Reuter. Zegelontwerp van Kurt Eigler; oplage 
iVï millioen 
Frankrijk 

Ter aanvulhng van het door ons gemelde in ons 
vorige nummer op blz. 116 kunnen wij nog mede
delen, dat het zgn, Bevnjdingszegel, dat het eerst 
op 6 Juni il. verscheen, op die dag behalve op de 
reeds genoemde plaatsen ook verkrijgbaar was te 
LionsurMer (Calvados) en Sainte Marie du Mont 
(Manche). De kleuren van dit zegel zijn rood en 
helderblauw. 

De kleuren van het eveneens gemelde Lourdes
zegel zijn zwartblauw, groen en helderblauw en van 
het Quimperzegel lila en donkerviolet . 

Gibral tar 
Op 10 Mei jl. verscheen ter gelegenheid van het 

bezoek van koningin Elisabeth en haar gemaal aan 
deze vestingstad een postzegel van 3 d, groen
blauw, met por t re t van de koningin in medaillon 
en een afbeelding van de rots vanuit zee met sche
pen op de voorgrond. Het Inschrift luidt , ,Royal 
Visit 1954". Ontwerp , gravering en plaatdruk van 
Thomas de la Rue te Londen. 
3 d. grocnblauw. 

Hongarije 

Van het op 24 Mei 
jl. uitgegeven zegel ter 
gelegenheid van het Ille 
Congres der Hongaarse 
Arbeiderspartij, gemeld 
in ons vorige nummer 
op blz. 116, geven wij 
thans de afbeelding. 
Zegclafmeting 44 X 33 
mm; tandlng 12 X 12V«, 
watermerk, vijf puntige 
ster, gele gom. 

Ter gelegenheid van de in deze maand ie Boeda
pest re houden „Dag van de Luch tvaa i t " versche
nen 8 postzegels in vierkant foimaat , hetzij normaal 
of op een punt staande. Zij geven afbeeldingen over 
het gehele gebied der luchtvaart vanaf modelbouw 
to t het moderne type vliegtuig. Zegelontweip van 
Ferenc. Gal. 
40 f, oker en grijsblauw, modelvervaardlging; 
50 f. grijs en roodbruin, demonstratie met model; 
60 f. roodbruin en grijsblauw, vliegtuig in de lucht; 
80 f. lila en bruingrijs, vliegtuig op vliegveld; 
1 F. bruin en grijsblauw, parachutespringen; 
1,20 F. donkergroen en groenbruin, ecnmotorig 
vliegtuig in de lucht ; 
1,50 F. violet en grijsblauw, tweemotorig vliegtuig 
in de lucht; 
2 F. blauw en bruin, moderne straaljager in de 
lucht. 

Italië 
De 10e verjaardag van de weerstand van de I ta

liaanse verzetsstrijders tegen de Duitse Invasietroe
pen, welke op 2 Juni jl. ter gelegenheid van de 
,,Dag der Republ iek" werd herdacht, was aanlei
ding to t de uitgifte van een herdenkingspostzegel 
van 25 L. bruinrood en grijs. Het toont een in ver
dedigende houding op ruïnes zittende adelaar, waar
boven uit een klokketoren steekt. Het ontwerp is 
van prof. Vit tor io Grassi. Druk van de staatsdruk
kerij op papier met watermerk gevleugeld rad, 
zegelafmeting 24,5 X 40 mm, tanding 14, 

Op 19 Juni j l . verscheen een postzegel van 25 L. 
donkergroen, ter herdenking van het eeuwfeest van 
de componist Alfredo Catalan!, die op 19 Juni 1854 
te Luques (Toscane) werd geboren en op 7 Augustus 
1893 in Milaan overleed. T o t zijn voornaamste wer
ken behoren de opera's Elda, Dejanice, Edmea en 
Wally: De zegels werden in rasterdiepdruk vervaar
digd in de staatsdrukkerij te Rome met zegelaf
meting 26 X 31 mm. 

Malta 
Op 3 Mei jl. verscheen ook hier een postzegel 

van 3 d. violet, ter gelegenheid van het bezoek van 
koningin Elisabeth II en haar gemaal aan di t eiland. 
Het zegel geeft naast het por t re t van de koningin 
in medaillon de afbeelding van de St. John's Co 
kathedraal . Ook dit zegel draagt het Inschrift 
, ,Royal Visit 1954". Ontwerp , gravering en plaat
druk van Waterlow en Sons Ltd 

Polen 
Het 3e Congres 

van de Poolse Phi
latelisten Bond was 
aanleiding to t de 
uitgifte op 23 Mei 
il, van een fraai 

miniatuurvelletje, 
bestemd voor de 
luchtpost. Het ont
werp van het zegel 
is van R. Klec
zewski, de gravering 
was van B. Brandt 
en de plaatdruk is 
van de Staatsdruk
kerij op wit papier 
zonder watermerk, 
Zegelbceldmaat 21 
X 27 mm; zegel
maat 25,5 X 31 
mm; tanding I2V2 

X 13; afmeting velletje 57 X 76 mm. H e t zegel 
van 5 Zl . , groen, geeft de afbeelding van een post
koets, hollende over de aardbol, waarboven een 
vliegtuig. De prijs van het velletje bedroeg 5 4
2,50 ZL 

Op 30 Mei jl. verscheen een serie van 4 post
zegels ter gelegenheid van de Internationale wed
strijd voor zweef vliegers 1954. Deze zegels werden 
in rasterdiepdruk vervaardigd op papier zonder 
watermerk, met zegelafmeting 31,25 X 25,5 m m , 
tanding 12'/« X_12'/ i . Alle zegels geven afbeeldingen 
van een zweefvliegtuig. De waarden zijn: 
45 gr. groen 60 gr violet 
60 gr. bruin 1,35 ZI. donkerblauw 

De 1,35 ZL verscheen als anummcr ook in l icht
blauw. 

mm 
\4»4»ft»$tt$$ê«9t$9 limiMIMIÜWI'»« 

Ook verscheen hier een zgn. 
dienstzegel, bestemd voor ge
wone post, welk zegel even
eens in rasterdiepdruk werd 
vervaardigd met zegelafmeting 
22 X 27 mm en tanding 
11 X I2V4. Het heeft geen 
waardeaanduiding en is d o n 
kergrijs van kleur . De t eke 
ning vertoont de Poolse ade
laar. 

Rusland 
De 300Jarige aanhechting van de Ukraine aan 

Rusland werd herdacht op een serie van 8 zegels, 
n l . : 
40 k. rood. zwart en geel, Kiev en Moscou; 
40 k. steenrood en veelkleurig middenstuk, Tchev

tchenkovtheater te Kiev; 
40 k. ultramarijn en bruin, Tchevtchenkovunlver

siteit te Kiev; 
40 k. rood en geel, Tchevtchenkovmonument te 

Khartov; 
60 k. rood, groen en violet, ruiterstandbeeld; 
1 R. ultramarijn, blauw, rood en geel, vlaggen 

waartussen het Inschrift „300 j aa r " ; 
2 R. ohjfgrocn, medaille (Yv. 1384) met opdruk in 

rood van een herdenkingstekst. 
De steridag van Stalin werd ook dit jaar herdacht 

door de uitgifte op 5 Maart jl. van een postzegel 
van 40 k, donkerbruin, met diens por t r e t . 
Saargebied. 

Ook hier wordt het Mariajaar op de postzegel 
herdacht. In deze maand zullen nl. 3 postzegels 
worden uitgegeven waarvan de afbeeldingen zijn ont 
leend aan oude meesterwerken, nl . : 

5 fr. Madonna van de Bazelse burgemeester Meyer, 
door Hans Holbein de Jonge (14971543); 

10 fr. Madonna uit de Sixtijnse kapel, door Raphael 
(14831520); 

15 fr. Madonna met kind en peer, door Albrecht 
Dürer (14711528), uit het Kunsthistorisch mu
seum te Wenen. 

Triest B (Yougoslavische zone) 
De in ons Maart en Apri lnummer gemelde zegels 

van Yougo Slavic met afbeeldingen ontleend aan de 
fauna van dat land, verschijnen voor dit gedeelte 
van Triest in gewijzigde kleuren en met de opdruk 
STT, VUJNA, nL: 

2 d. roodbruin, grijs en bruingeel 
5 d. blauwgrijs, donkerbruin en oranjegeel 

10 d. groen, bruin en groenoker 
15 d. grijsachtig groenblauw, sepia en oranje 
17 d. bruingrijs, donkerbruin en bruingeel 
25 d. bruinoker, blauwgrijs en geeloranje 
30 d. violetgrijs en donkerbruin 
35 d. donkerviolet en zwart 
50 d. geelgroen en vloletbruin 
65 d, bruin en zwart 
70 d. blauw en bruinrood 

100 d. groenblauw en zwart . 

UI111I iiiiiiiiiiiimii iiiiiiiiiiiMi iiiiiiiiiiiiiimiiiiiitiiii liiiiiittiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiii 

HET PARGDL Iéé4 etie kÊtmtt 
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De oplagen hiervan bedragen: 
2, 5, 10, 15 en 17 d. ieder 450.000 stuks; 
25,30 en 35 d. ieder 175.000 stuks; 
50 d. 75.000 stuks; 
65 en 70 d. ieder 50.000 stuks; 
100 d. 40.000 stuks. 

TsjechoSlowakije 
Hierbij geven wij de afbeelding van de 5 post

zegels voor gewoon gebruik, gemeld in ons vorige 
nummer op blz. 121. De uitgifte vond plaats op 
15 Mei jl. De vervaardiging geschiedde niet in ras
terdiepdruk, zoals daar gemeld, maar in plaatdruk 
en wel de 5 laagste waarden in de drukkerij der 
Posterijen te Bratislava en de beide hogere vaarden 
in die te Praag alle in vellen van 100 zegels met 
beeldmaat 19 X 23 mm. Hiervoor werd geen spe
ciale eerstedagenveloppe uitgegeven. 

De eveneens gemelde 3 postzegels met portretten 
van componisten verschenen op 22 Mei jl. ter ge
legenheid van , ,Het Jaar van de Tsjechische muziek 
1954". De keuze viel op deze componisten in ver
band met de 50jar4ge sterfdag van Dvorak, de 100
i'arige geboortedag van Janacek en de 130jarige ge
loortedag en 70iarige sterfdag van Smetana De 

plaatdruk geschiedde in de drukkerij der Posterijen 
te Praag in vellen van 50 zegels met zegelbeeldmaat 
23 X 30 mm. 

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

Vaticaanstad 
Van de beide typen der serie zegels, uitgegeven 

ter herdenking van het Mariajaar, gemeld in ons 
vorige nummer op blz. 121, geven wij hierbij de 
beloofde afbeelding. Zegelmaaat 40 X 24 mm; tan
ding ISVa X 13V* Watermerk gekruiste sleutels. 

De heiligverklaring van Z.H. Paus Pius X werd 
op 3 postzegels hercacht , alle met de afbeelding 
van diens por t re t , nl. : 
10 L. bruinolijf en roodlüa; 
25 L. violet en roodlila; 
35 L. gncigroen en roodlila. 

YougoSlavië 
Ter aanvulling van het medegedeelde in ong 

Maart en Aprilnummer kunnen wij thans nog mel
den, dat de bedoelde zegels zijn ontworpen door 
Mate Zlamalik te Belgrado en werden gedrukt door 
Courvoisier in Zwitserland. Zegelbeeldmaat 23 X 33 
of 33 X 23 mm. Zegelmaat 26 X 36 of 36 X 26 
mm. De laagste 6 waarden zijn in liggend formaat 
en de hogere waarden ïn staand formaat. De kleu
ren zijn: 

2 d. donkergroen, grijs en geelbruin 
5 d. groengrijs, donkerbruin en oranjegeel 

, 10 d. grijs, bruin en groenoker 
15 d. grijsblauw, sepia en oranje 
17 d. grijsviolet, donkerbruin en bruingeel 
25 d. violet, blauwgrijs en geeloranje 
30 d. violetblauw en donkerbruin 
35 d. bruin en zwart 
50 d. donkerolijfgrocn en violetbruin 
65 d. lilarood en zwart 
70 d. heldergroen en bruin 

100 d. ultramaiijn en 7WTrr 

De oplage bedraagt: 
2. 5, 10, 15 en \7 d. ieder 900.000 stuks; 
25, 30 en 35 d. ieder 350.000 stuks; 
50 d. 150.000 stuks; 
65 en 75 d. ieder 100.000 stuks; 
100 d. 80.000 stuks. 

Zweden 
Op 18 Juni werden hier 2 postzegels uitgegeven 

ter herdenking van de dichteres Anna Maria Lenn
gren. De zegels vertonen haar por t re t in medaillon; 
ontwerp en gravering van Sven Ewert. 
20 öre, grijs en 65 öre, bruin. 

De 20 öre verschijnt ook ïn de nieuwe soort post
zegelboekjes. 

BUITEN EUROPA 
Argentinië 

Als aandenken aan het Internationaal Congres op 
het gebied der televerbindingen, dat van 3 Oct. 
to t 22 Dec. 1952 te Buenos Aires werd gehouden, 
verschenen thans nog, dus iVa jaar later, 3 post
zegels in rasterdiepdruk. Deze late verschijning 
schijnt het gevolg te zijn van het rouwjaar dat ook 
bij de P T T in acht werd genomen wegens het over
lijden van de presidentsvrouw Eva Peron. De zegels 
zijn: 
1 P. 50 violetbruin, telefoonisolatiepot 
3 P. donkerblauw en hemelsblauw, radiozendmast 
5 P, karmijn symbolische voorstelling. 

Basoetoland 
De koerserende postzegels met por t re t van koning 

George VI boven een landschap met krokodil wordt 
vervangen door een serie postzegels met portret 
van koningin Elisabeth II in medaillon boven di
verse afbeeldingen, nl.: 
V2 d. bruin en zwart , Qiloane 

1 d. groen en zwar t . Oranjerivier 
2 d. oranje en blauw, Mosoetoruiter 
3 d. rood en groen, Basoetowoning 

4V2 d. ultramarijn en blauw, herder 
1/ lila en groen, landelijk leven 
1/3 groenblauw en bruin, Gaplanciers 
2/6 karmijn en blauw, oud fort Leribe 
5/ rood en zwart, missie 

10/ roselila en zwart , Angorageït. 

Birma 
Ter gelegenheid van de 6e Boedhistische Wereld 

Synode, gehouden te Rangoon, verscheen een serie 
van 5 postzegels in de waarden 10.35 en 50 p . en 
1 en 2 K. 

Bolivia 
Vermoedelijk als tijdelijk verplichte bijplakzegels 

verschenen 2 zegels in gelijke tekening van een op 
een hoorn blazende mannenkop. De opbrengst dezer 
zegels komt ten bate van de herstellingsoorden voor 
postambtenaren. Beide zegels zijn in de waarde 1 Bs 
en resp. lila en sepia. 

Brazilië 
Een postzegel van 1,50 Cr. roodlila, met afbeel

ding van het por t re t van de president van de Liba
nese republiek, Camille Chamoun, verscheen ter ere 
van diens bezoek aan Brazilië. 

Ceylon 
Van de in Januarinummer op blz. 118 aangekon

digde zegels verschenen inmiddels op 15 Maart jl. 
25 c. ultramarijn en oranjebruin, Sigïriyamuurschil

dering {vrouwenfiguur met bloem) 
50 c. indigo en leigrijs, vissersschuit 
5 R. bruin en oranje, basrelief, Anurad Lapura 

(man en vrouw) 
10 R. roodbruin en bruingeel, rijstoogst {vrouwen 

in rijstveld). 
Eerder vsrschenen reeds de 10 c. en 35 c. {zie 

nummers Sept. '51 blz. 191 en Maart '52 blz. 57). 
Nog worden verwacht: 
2 c. Nationaalpark te Runhnu 
3 c. oud beeld *■ 
6 c. rijst 

40 c. rubber 
85 c thee 
2 R. Galoya 

Columbia 
Het 4e eeuwfeest van Franciscus Xavïer (overl. 

1552) werd op een postzegel van 5 c. grijs, groen 
en bruinlila, herdacht , met de afbeelding van 2 ge
kruiste armen waartussen een kruis . Het zegel ver
meldt de jaartallen 15501950. 

Een zegel voor extraspoedbestelHng in de waarde 
van 5 c. lila, geeft de afbeelding van een vogel ïn 
vlucht met brief. 

Cuba 
Na de tabak krijgt de suiker een extra beurt op 

' de postzegel. Voor de luchtpost verscheen een serie 
van 11 zegels, nl . : 

5 c. geelgroen, suikerriet 
8 c. kastanjebruin 

10 c. donkergroen, verveer van suikerriet 
15 c. roodbruin, oogst van suikerriet 
20 c. l ichtblauw, moderne suikerfabriek 
25 c. rood, interieur van suikerfabriek 
30 c. lila, storten van suiker in zakken 
40 c. donkerblauw, suikerinlading 
45 c. violet, suikertransport per buffelwagen 
50 c. melkblauw, primitieve suikerbereiding 

1 P. leigrijs, Alvaro Reinoso, invoerder van het 
suikerriet in Cuba. 

Alle zegeh in liggend (5 t/m 50 c.) en in staand 
langwerpig formaat {1 en 5 P.) zijn door een dia
gonaal in twee delen verdeeld, en vertoont het ene 
gedeelte een 4motorig vliegtuig en het andere ge
deelte bovengemelde afbeelding. 

Ecuador 
De provisorische opdrukken op vroegere uiigiften 

blijven voortgang vinden. Thans zijn te melden: 
90 c. op O S 50 rose (consulairzegel) 

3 S. op 5 S. violet (consulairzegel). 
Het 25jarig bestaan van de luchtvaartmaatschappij 

Panacra deed voor de luchtpost een tot heden niet 
uitgegeven zegel verschijnen met de opdruk Aereo/ 
Panacra/19291954, alsmede een gewijzigde waarde
aanduiding, nl. : 
80 ets op 20 c. vermiljoen 

] Sucre op 20 c vermiljoen. 
Het zegel vertoont het postkantoor te Guayaquil . 
De 500jarige herdenking van de geboorte van 

Isabella de Katholieke deed 3 jaar te laat hier nog 
een serie van 7 postzegels verschijnen. Deze zegels 
dragen de jaartallen 14521952 (IsabelU werd echter 
in 1451 geboren) De zegels zijn, voor de gewone 
post: 
30 c. zwart op blauwachtig, por t re t 
50 c. zwart op geelachtig, id. 
en voor de luchtpost: 
60 c. donkergroen, portret en gebouw 
90 c lilarose, idem 

1 S. zwart op roseachtig, idem 
2 S. zwart op lichtblauw, idem 
5 S. zwart op rose. 

Guatamala 
Als_ eerbewijs aan ^et nationale leger van de re

volutie verscheen een serie zegels met gelijke al
beelding van een zittende Maya boogschuter, nl. : 
1 c. karmijnrose 
2 c. blauw 
4 c. geelgroen 
5 c. blauwgroen 

6 c. oranje 
10 c, violet 
20 c. donkerbruin 

Israël 
De 50jarige sterfdag van Herzl (aan welke per

soon reeds op 14 Augustus 1951 een postzegel van 
dit land werd gewijd) zal vermoedelijk nog deze 
maand op een postzegel in de waarde van 180 pruta 
worden herdacht. 

Vervolgens staat nog een postzegel van 300 pruta 
op het programma ter herdenking van de herbe
graving in Israël van de in 1934 in Franrijk over
leden Baron Edmonde de Rothschild. 

Nog staat te wachten een postzegel van 25 pruta 
ter gelegenheid van het Nieuwjaar 5715 (Augustus), 
terwijl nog in overweging is de uitgifte van 2 post
zegels ter gelegenheid van de Nationale Postzegel
ten toons teilin TABIM, welke in October a.s. te 
leruralem zal worden gehouden. 

Japan 

Het in ons vorige num
r^gli;:;^^;;;^^^;^;^ mer op blz. 122 gemelde 

n U R H S ^ B f l l ^M hierbij af. Zegelafmeting 
' " ' 36,5 X 20,5 mm, tanding 

13V4 X 13Vt, 

Libanon 
De inwijding van de internationale luchtvaart

haven van Beyrouth was op 23 April jl. de aan
leiding to t de uitgifte van 4 postzegels voor de 
luchtpost, alle met gelijke afbeelding van het sta
tionsgebouw, waarvoor een vliegtuig staat. De zegels 
zijn: 
10 P. rood en rose 
25 P. grijsblauw en blauw 
35 P. geelbruin en sepia 
65 P. olijf en groen. 

Nigaraguay 
Op 30 April jl. verscheen als hulde aan de Ver

enigde Naties zowel een serie postzegels voor de 
gewone post als een serie voor de luchtpost, alle in 
vierkant formaat, met rond gekleurd middenstuk 
met een of andere voorstelling, verband houdende 
met de V.N. Voor de gewone post: 
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3 c. olijf, Nicaraguay werkt mede aan O .N.U. 
4 c. olijfgroen, wapen van Nicaraguay 
5 c. geelgroen. De O.N.U. werkt voor het welzijn 

der wereld 
15 c. groen, De grondbeginselen van de O.N.U. zijn 

in het handvest van Nicaraguay opgenomen 
1 C. blauwgroen, vlaggen van Nicaraguay en 

O . N U . 
Voor de luchtpost: 

3 c. lilarose, De wei en de toekomst 
4 c. oranje, De volk-ïn hebben geloof ïn de O.N.U. 
5 c. rood, als 15 c. 

30 c. roselila, als 1 C. 
2 C. roselila, als 5 c. gewone post 
3 C. bruinoranje, als 3 c. gewone post 
5 C. lichtrood, als 4 c. gewone post. 
Er zouden 50.000 volledige series zijn uitgegeven. 

Panama (Republiek—) 
De 1 c. groen (Yv. 234) verscheen thans ïn kar-

mijnrose i p.v. donkergroen. 

Philippijnen 
Op 31 Mei jl. verschenen 3 postzegels ter gelegen

heid van de 2e Aziatische Spelen, welke van 1 tot 
9 Mei Jl. in Manilla werden gehouden. Zij vertonen 
het embleem dezer spelen en voorts: 

5 c. ultramarijn, discuswerper (oplage 5 mülioen) 
18 c. groen, zwemmen (oplage 1 millioen) 
30 c. karmijn, boxen (oplage 2 millioen) 

Rhodesia en Nyasaland 
Weer een nieuwe combinatie in ons album. 

Noord- en Zuid-Rhodesia en Nyasaland geven vanaf 
1 Juli jl. geen afzonderlijke postzegels meer uit. 
Deze laatsten werden op 30 Juni jl. ingetrokken. 

De 3 federale staten gebruiken nu dezelfde post-
z e ^ l s met opschrift Rhodesia en Nyasaland. De 
zegels vertonen alle het por t re t van koningin Eli-
sebeth. 

Tunis 
In onze opgave op blz. 122 werd gemeld de 6 f., 

dit moet echter zijn: 8 f. Wij kunnen thans ook 
de kleuren der zegels geven, n l . : 
50 c. heldergroen 

2 f. violetbruin 
4 f. grijsblauw 
5 f. violet 
8 f. zwart 

10 f. donkergroen 
12 f. roodbruin 
15 f. blauw 
18 f donkerbruin 
20 f. blauw 
25 f. zwartblauw 
30 f. grijszwart 
40 f donkergroen 
50 f. violet 
75 f. rood 
en voor de luchtpost t : 
100 f. zwartblauw en groen 
200 f. zwartbruin en kastanjebruin 

Verenigde Staten van Amerika 
Het reeds in ons Meinummer op blz. 96 gemelde 

zegel van 3 c. ter herdenking van de 100-Jarige 
staat Kansas, verscheen op de aangekondigde datum, 
31 Mei jl , het eerst te Fort Leavenworth (Kansas). 
Het is in het bekende langwerpige formaat en geeft 
een afbeelding van een landschap met koren en boe
renwoningen in het verschiet, waarboven als een 

fata-morgana een osjekar der pioniers trekt. Kleur: 
roodachtig goud. 

Op 12 Juli jl. verscheen een postzegel in de 
waarde van 3 c. ter herdenking van het feit, dat 
100 jaar geleden de pionier op fotografisch gebied, 
George Eastman, werd geboren. Eerste dag te 
Rochester (N.Y.) . 

Op 28 Juli a.s. volgt een zegel van 3 c. ter her
denking van de 150ste verjaardag van de expeditie 
van Clark en Lewis naar Sioux ó t y (Iowa). Eerste 
dag te Sioux City. 

In de serie , ,Liber ty" , waarvan wij de 8 c. in ons 
vorige nummer op blz. 123 hebben afgebeeld, ver
scheen op 24 juni Jl. de 3 c. purper , in rotatiedruk 
met zegelbeeld 18,8 X 22 mm. Het verscheen het 
eerst te Albany (N.Y.) ter gelegenheid van de 200ste 
verjaardag van het eerste Amerikaanse Congres. 

Begin dezer maand verscheen dit zegel ook in 
automaattanding, terwijl het op 30 Juni jl. in boek
jes verscheen van resp. 12 en 24 stuks in velletjes 
van 6 zegels. 

Viet Nam 
De in ons vorige nummer op blz. 123 aangekon

digde zegels welke op 12 Juni jl. verschenen, blijken 
2 typen te zijn, nl. 

tisch costuum voor de 
40 c. groenblauw 
70 c. wijnrood 

80 c. gri|s 
100 P. lila 
en in militair costuum: 
90 c. olijfgroen 
20 P. karmijn 
50 P. violet 

Prins Bao-Long in annami-
waarden: 

LITERATUUR 

De emissie 1864 van Nederland, door P. C. Korteweg. 
Jaarboekje 1954 van de Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars. 

Het Jaarboekje van de „Nederlandsche Vereeniging" geeft 
ditmaal niet alleen de gebruikelijke verslagen e.d. van haar 
diverse afdelingen, doch is ter gelegenheid van het 70-jarig 
bestaan dezer oudste Nederlandse vereniging van postzegel
verzamelaars, tot een voor onze Philatelie zéér bijzonder 
boekwerkje uitgegroeid. Hierin is nl. opgenomen een uiterst 
belangrijk artikel over onze emissie 1864 van de hand van de 
bij uitstek deskundige Nederlandse philatelist P. C. Korte
weg, die met deze recente bijdrage voor de zoveelste maal 
getuigenis aflegt van zijn wel unieke kennis op philatelis
tisch gebied en wel op zodanige wijze, dat dit grote bewon
dering moet afdwingen. 

Allereerst zijn onze welgemeende gelukwensen gericht 
aan de schrijver voor deze belangrijke bijdrage zeker op zijn 
plaats. Zonder twijfel heeft hij hiermede niet slechts de le
den van de Nederl. Verg., doch alle Nederland.se verzame
laars, alsmede de Philatelisten ver buiten onze grenzen, zeer 
aan zich verplicht. Gaarne brengen wij hulde aan het Be
stuur van de Ned. Verg. voor het o.i. zéér gelukkige initia
tief het VO-jarig bestaan der vereniging op deze wijze op te 
luisteren. Onze felicitaties met deze ongetwijfeld kostbare 
bijdrage ten bate van de Nederlandse Philatelie, gevoegd bij 
die ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan, mogen wij haar 
zeker niet onthouden. 

Het lofwaardige streven jaarboekjes te doorluchten met 
een artikel op philatelistisch gebied is overigens geen novi
teit, zo min voor de Ned. Verg., die o.a. in 1950 een uit
voerig artikel opnam over „het Eeuwfeest van de Posther-
vorming", zo min als voor haar Rotterdamse zustervereni
ging, die in 1940 en 1941 is voorgegaan met de „Puntstem-
pels" en „De Postdienst hier te Lande tot 1811", alles van de 
hand van de heer P. C. Korteweg. Wij ontveinzen ons niet, 
dat aan dergelijke publicaties als zodanig grote geldelijke 
offers gebonden zijn, die de financiële draagkracht onzer 
vereniging, gezien in het licht van de minimale contributies, 
verre overschrijdt. 

Deze 35 pagina's lange monografie over de emissie 1864 
moge niet de langste zijn, maar zij is voor de postzegelver
zamelaars o.i. verre de belangrijkste, want de andere, zoeven 
genoemde, drie publicaties bewegen zich op zijtakken der 
Philatelie, terwijl ditmaal de postzegels én hun voorgeschie

denis in 't brandpunt der belangstelling geplaatst werden en 
zowel aan de eenvoudige verzamelaar, als aan de specialist, 
een schat van gegevens wordt voorgelegd. Het artikel is on
derverdeeld in niet minder dan 20 hoofdstukken, waarin het 
licht ontstoken wordt in schier elke duistere hoek, waaraan 
onze tweede emissie zo rijk was. Wij menen niet teveel te 
zeggen als wij verklaren dat tot heden over geen enkele 
postzegeluitgifte zó weinig gepubliceerd werd als juist over 
de emissie 1864. Het „Proevenboek" van 1931 van dezelfde 
auteur wordt, wat deze uitgifte betreft, tevens in de stof ver
werkt en de prachtige pagina 12 uit het Proevenboek is af
gebeeld met toestemming van het Postmuseum, noodzakelijk 
bij de beschrijving van het hoofdstukje „De Voorgeschiede
nis". Ook elders blijkt een intens contact te bestaan tussen 
schrijver en het Postmuseum. De directie van Johan Ensche
dé en Zoon nam laboratoriumproeven, deed mededelingen, 
gaf toestemming tot publicatie van nog nimmer algemeen 
bekend geworden bescheiden. Aan deze studie moet niette
min door P. C. Korteweg maanden lang tot in de kleinste 
details gezwoegd zijn om tot een dergelijk volkomen resul
taat te geraken. Die zaak is rond en het verrassende is wel 
dat de catalogusbeschrijving overeenkomstig de overleve
ring, tot nu toe het enige houvast in deze zo uiterst moeilijke 
materie, volkomen onjuist blijkt te zijn en grondig herzien 
zal moeten worden. 

De Nederlandse Vereniging heeft ongetwijfeld veel geld 
ten koste gelegd aan de bijlage, de 4 kleuren rasterdruk, een 
geheel ander drukprocedé als de staaldruk, waarin de post
zegels zelf werden uitgevoerd en met welke rasterdruk lang 
niet het effect bereikt kon worden dat de fraaie zegels in 
natura bieden en waarmede nog minder de juiste tinten 
konden worden weergegeven, maar diepdruk of rotogravure 
zou duizenden guldens duurder kosten, welke uitgaven te 
zwaar op de betrekkelijk kleine oplage zouden drukken. Ge
lukkig dat de heer Korteweg in zijn „Samenvattmg" zorg
vuldig en minitueus de kleuren beschrijft, waardoor de 4-
kleurendruk feitelijk overtollig werd en daarom als opluis
tering toch weer gewaardeerd kan worden. De Nederl. Verg. 
beoogde met deze kleurenbijdrage ongetwijfeld baanbreken
de perspectieven; werkelijk jammer is het dat naar philate-
lis tische inzichten deze eerste proeve niet aan het gestelde 
doel van „kleurmeter" ter onderscheiding van de Utrechtse 
en de Haarlemmerdruk (in 16 tinten!), voldoet. De tabellen 
van de „Samenvatting" zijn getest aan een groot aantal met 
zorg gerangschikte zegels op gehele brief, de vrucht van 
jarenlange serieuze studie. Verder zijn er nog blokken van 
10 zegels met fijn raster geclicheerd van de 5 cent plaat I 
en de 5 cent plaat II, waarbij men helaas nauwelijks de ken
merken kan onderscheiden. Maar wederom gelukkig, is de 
beschrijving der plaatverschillen (bladz. 32-34) zo overdui-
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delijk en uitgebreid, dat men zich geheel aan de tekst kan 
houden en de afbeelding kan laten voor wat ze is. 

Voor de twee lijncliché's (schematische voorstelling van de 
vervaardiging der platen uit de originele gravure, alsmede 
de grafiek van de gebruikstijden der platen) niets dan lof, 
evenals voor de sierlijke, duidelijke, kleine letter, de fraaie 
bladspiegel, het mooie kunstdrukpapier en de gitzwarte inkt, 
die de hoogstaande druktechniek verraden van een drukkerij 
van de allereerste klasse. 

Ieder verzamelaar, specialist of niet, behoort dit werkje 
aan te schaffen. De Nederl. Verg. liet de oplage wat groter 
drukken dan haar ledental bedraagt, zodat ook niet-leden 
zich het welverzorgde boekje kunnen aanschaffen, dat ./ 2,50 
kost. Giro te zenden aan de heer P. Wittkämper, postreke
ning 226639 te Bussum. J. EIJGENRAAM. 

• TENTOONSTELLINGEN • 
HET NEDERLANDSE POSTMUSEUM. 
Belangrijke aanwinst voor het Nederlandse Postmuseum. 
Verwerving van de post-historische collectie Korteweg. 

De belangrijke collectie oude poststukken van de bekende 
verzamelaar P. C. Korteweg te Bennebroek, is in eigendom 
van het Postmuseum overgegaan. Het is een verzameling 
van meer dan 24.000 brieven en briefomslagen, die het tijd
vak bestrijken van de 17e eeuw tot in het begin van deze 
eeuw. Wetenschappelijk geordend en chronologisch opgezet 
volgens de afstempelingen, vormt zij het resultaat van een 
jarenlange arbeid. 

Bekend is vooral het oudste gedeelte van de verzameling, 
waarover Korteweg in 1941 een studie publiceerde in het 
Jaarboekje van de Rotterdamsche Philatelistenvereeniging, 
onder de titel: „Postdienst en poststempels hier te lande tot 
1811". In deze studie worden 233 stempeltypen beschreven 
van vóór, tijdens en na de Statenpost, die in het standaard
werk van Vellinga over de Nederlandse stempels niet of 
nauwelijks vermeld zijn. 

Op deze grote verzameling oude stempels volgt de meest 
uitgebreide verzameling 19e eeuwse stempels. Het zijn de 
plaatsnaam-, dagtekening-, franco-, bestellers- en admini
stratieve stempels, enz., die in zo velerlei vorm en functie 
op de stukken voorkomen. Zij zijn in de verzameling ge
ordend volgens de nummering van Vellinga, die reeds meer 
dan 270 stempeltypen vermeldde. Opgemerkt kan worden, 
dat Korteweg's verzameling uitgebreider is. De stempels zijn 
verzameld op jaar en half jaar, waarbij men de onderschei
dene typen ziet wisselen, de stempels ziet slijten, de inkt van 
tint veranderen, enz. Tot diep in de 19e eeuw werden nog 
vele stempels met de hand gestoken, zodat een bepaald stem
pel als bijv.: „Na Posttijd" ontelbare variaties heeft. Ook 
deze heeft Korteweg verzameld. 

Naast de stempels is eveneens veel werk besteed aan het 
andere grote postale kenteken: het cijfer voor het te betalen 
port. Dit krijgt bijzondere aandacht in 1827 bij de overgang 
van de taxatie in stuivers op die in centen en in de jaren 
1852—1870, waarin dit cijfer langzamerhand door de post
zegel vervangen wordt. 

Na de invoering van de postzegel krijgt de stempel er dan 
een functie bij: te zorgen dat deze zegel onbruikbaar ge
maakt wordt. IVIeer dan 26.000 losse postzegels in de verza
meling vertellen naast de brieven met welke stempels dit 
onbruikbaar maken geschiedde. 

De verzameling wordt afgesloten in het begin van deze 
eeuw met de invoering van de typenraderstempels en de af
stempelingen van de electrische stempelmachines. 

In versneld tempo verdwijnt in onze tijd het oude bezit 
aan particuliere brieven. De oorlog en de kleine moderne 
behuizing zijn hierop van veel invloed geweest. IVIoderne 
enveloppen plegen slechts weinigen te bewaren. De collectie 
Korteweg is dan ook een uniek geheel, zoals er geen tweede 
meer zou kunnen worden gevormd. Het museum zal de col
lectie voortzetten met moderne stukken, doch voor elke oude 
brief, die zij onder de ogen mocht krijgen, zal zij zich even
eens blijven interesseren, want vooral bij het tentoonstellen 
duiken af en toe gezichtspunten op, welke behoefte doen 
ontstaan aan nieuwe aanwinsten. 

EXPOSICION INTERNACIONAL DE FILATELIA 
DEPORTIVA. 

De heer R. Tocila, commissaris voor Nederland voor deze 
2e Internationale Philatelistische tentoonstelling op Sport
gebied, welke van 26 Mei tot 6 Juni te Barcelona werd ge
houden (zie ons Aprilnummer blz. 82), meldt ons, dat op deze 
tentoonstelling 3 inzendingen van Nederlandse verzamelaars 
aanwezig waren, welke allen een prijs wisten te verwerven. 
De heer P. Th. v. d. Heyden te Eindhoven verwierf voor zijn 
verzameling Sportzegels de 2e Grote Prijs, een beker be
schikbaar gesteld door het Gemeentebestuur van Barcelona; 
de heer Jhr W. Six te Haarlem, verwierf een bronzen me
daille voor zijn inzending van zegels en stempels betrek
king hebbende op de Padvinderij, terwijl de heer R. Tocila 
te Amsterdam een zilveren medaille verkreeg voor zijn in
zending stempels op sportgebied. 

Wij wensen deze heren van harte geluk met de verwor
ven onderscheiding en zij kunnen er verzekerd van zijn, dat 
de Nederlandse (Beeld)philatelisten het op prijs stellen, dat 
zij de eer van de Nederlandse Beeldphilatelie op zulk een 
voortreffelijke wijze hebben weten hoog te houden. 

INDIPEX. 
Op 1 October a.s. zal het honderd jaar geleden zijn sedert 

India haar eerste postzegels uitgaf. Ook hier zal dit eeuw
feest in de eerste plaats met het houden van een Internatio
nale Philatelistische tentoonstelling worden herdacht, welke 
onder de naam INDIPEX van 1 tot 15 October 1954 te New 
Delhi zal worden gehouden. Hiertoe zal een speciale per
manente hal worden gebouwd voorzien van zgn. „air-con
ditioning" ter bescherming van de inzendingen. Inzendingen 
worden verwacht van Postadministraties, philatelistische or
ganisaties, postzegelhandelaren en (het laatste genoemd!) 
ook van postzegelverzamelaars met inbegrip van de jeug
dige verzamelaars. De tentoonstelling zal niet in de strikte 
betekenis een wedstrijd-tentoonstelling zijn, maar niet te 
min zullen er gouden- en andere medailles en certificaten 
van verdienste worden uitgereikt voor o.a. de best opgezette 
verzameling van zegels van India, de beste thematische 
opzet en de beste jeugd-verzameling van personen onder de 
20 jaar. 

Behalve een serie van 4 postzegels, een enveloppe met in
gedrukt zegel, een binnenlandse briefkaart en een luchtpost-
enveloppe, zullen er nog twee belangrijke uitgiften zijn, nl. 
een Geschiedenis van de postdienst van India en een album 
met de zo goed mogelijk in originele kleuren gedrukte re
producties van alle postzegels van India. 

Naast deze tentoonstelling zal er ook een Internationale 
Post-tentoonstelling worden gehouden, welke ten doel heeft 
de ontwikkeling van de post gedurende een honderdtal ja
ren te tonen in haar organisatie en diensten en andere op
zichten alsmede een blik te geven op de toekomstige vooruit
gang met het accent op het toenemend gebruik van mecha
nische middelen. Deze tentoonstelling zal eveneens op 1 Oc
tober a.s. worden geopend en een maand duren. 

EEN HOGE PRIJS VOOR EEN BIJZONDERE VLIEGBRIEF. 
Doordat op het laatste moment een berichtje binnen kwam 

over de philatelistische onderscheiding te beurt gevallen aan 
Mr W. S. Wolff de Beer, hetgeen wij nog gaarne aan de le
zers bekend wilden maken (het blad was reeds geheel opge
maakt), moest de foto behorende bij het stukje, onder boven
staand opschrift vervallen. Helaas verzuimden wij de tekst 
dienovereenkomstig te wijzigen. De bedoelde afbeelding is 
thans hierbij opgenomen. 
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„Wat wij over de keuren op postzegels weten moeten" 
door D. J. Saarloos. 

Steeds weer blijkt er onder de verschillende verzamelaars 
een streven te bestaan om elk stempeltje, of wat daar op 
lijkt, voor een keur te verslijten en nog kortelings maakte ik 
het mee dat een zegel, dat naar mijn bescheiden mening vals 
was, voor echt werd verhandeld, omdat op de achterzijde 
van het zegel diverse stempels waren te zien en dat dus keu
ren moesten zijn. 

Nu betrof het hier geen waardevol zegel en de man die het 
zegel kocht, wilde het in ieder geval kopen omdat naar zijn 
zeggen voor hem het valse zegel net zo interessant is als een 
echte. 

Als verwoed verzamelaar' kan ik mij dat indenken. Ik koop 
of ruil ook graag een vals zegel voor mijn verzameling, maar 
dan moet ik ook pertinent weten dat het een vervalsing is en 
dan merk ik dergelijke zegels zeer nauwkeurig en duidelijk, 
zodat het uitgesloten is dat deze zegels later misschien als 
echt weer in de circulatie zouden komen. 

Het keuren van postzegels is niet nieuw. Reeds ver voor de 
eerste wereldoorlog waren er verschillende firma's die de 
zegels, welke zij verkochten, van een klein naamstempeltje 
voorzagen en daarmede hun garantie gaven voor de echt
heid van het zegel. De kwaliteit van het zegel was niet onder 
de garantie begrepen. 

Na de eerste wereldoorlog werd het al heel gauw anders, 
want door de grote toevloed van nieuwe zegels met over
drukken en het steeds weer opduiken van vervalsingen, 
waagden de handelaren zich niet meer aan het zo zonder 
meer garanderen van diverse zegels. 

Het vaststellen van de echtheid van een zegel stelde grote 
eisen van bekwaamheid aan de handelaren en men kan nu 
eenmaal niet alles weten van bijv. alle zegels van Europa. 

Zo kwam het dat in de loop van de tijd verschillende men
sen die een speciale studie hadden gemaakt van een of meer 
zegels door hun publicaties en door tentoonstellingen van hun 
studieverzamelingen, door handelaren en postzegelverzame
laars als speciale deskundigen van een of meerdere zegels 
werden erkend. 

Namen als Dr Dubois, Köhler, Diëna, Thier, Schlesinger, 
Friedl, Kolbe, Weihs, Wallner, enz., zijn onverbrekelijk ver
bonden aan bepaalde zegels. 

Aanvankelijk keurde elke expert op zijn eigen manier en 
bracht zijn keurmerk achter op het zegel aan, op de wijze 
welke hem goeddacht. 

Het was de grote Duitse philatelist Heinrich Köhler te 
Berlijn, die het initiatief nam .om het keuren te reglemen
teren en daarbij richtlijnen aangaf die in zijn jarenlange 
practijk hun juistheid hadden bewezen. 

Op 30 Juni 1943 werd deze reglementering voor geheel 
Duitsland ingevoerd en sedertdien hebben de meeste Euro
pese landen deze wijze van keuren overgenomen. 

We willen nu eens zien wat de keuren ons te vertellen 
hebben. 

Om te beginnen onderscheiden we de zegels in diverse 
soorten, nl.: 
1. Ongetande zegels gebruikt. Zie afb. 1. 
2. Doorstoken zegels gebruikt. Zie afb. 2. 
3. Getande zegels gebruikt. Zie afb. 3. Alle zonder opdruk. 

Met opzet heb ik het keuringsteken duidelijk op de voor
beelden gezet. Vele keurmeesters zetten hun keuringsmerk 
met potlood op de achterzijde van de zegels en deze zijn na 
verloop van tijd niet altijd duidelijk meer te zien. Over keu
ringsstempels zal ik het straks nog hebben. 

Voor zegels met een opdruk is de stelling van het keur
teken een geheel andere en hier is het dat we leren zien dat 
de keuren ons een geheel aparte taal te vertellen hebben. 

Bij afb. 1 hebben we gezien dat het keur in de rechter-
benedenhoek staat op normale wijze leesbaar, dus horizon
taal. 

Vergelijken we nu afb. 1 met afb. 4, dan zien we dat bij 
het zegel met opdruk het keur ook horizontaal staat, maar 
nu kopstaand. 

Ditzelfde zien we ook bij de doorstoken en getande zegels. 
Zie afb. 5 en 6. 

Deze wijze van keuren wordt alleen toegepast bij gave ze
gels voor getande en volrandige exemplaren voor ongetan
de zegels. 

Ik heb hier nu besproken de keuring van gave gebruikte 
zegels en maak mijn lezers er opmerkzaam op, dat het keur 
altijd precies in de rechterbenedenhoek moet staan, want, 
zoals we straks zullen zien heeft een keur, dat op een andere 
plaats is aangebracht, ons iets heel anders te vertellen. 

Bij postfrisse zegels is slechts één verandering te zien ten 
opzichte van gebruikte zegels, nl. dat dan het keur aan de 
linkeronderzijde van het zegel is aangebracht. Dit laatste 
schijnt echter geen vaste maatstaf te zijn, want ik bezit zelf 
postfrisse zegels met'een keur van een bekend keurmeester, 
die zijn keur aan de rechterzijde van het zegel heeft ge
plaatst. 

Ik wijs er nogmaals nadrukkelijk op, dat alleen zegels van 
eerste kwaliteit op bovenomschreven wijze van een keur 
worden voorzien. 

Want wat is het geval? In de loop van de jaren kwamen 
natuurlijk verschillende kostbare zegels op de markt en vele 
daarvan vertoonden een of meerdere gebreken. 

Vele van deze kostbaarheden waren verkleurd, dun, ge
scheurd, misten tanden of waren kort geknipt, kortom, het 
ging hier om zegels die geen 100 % waren, maar toch wel zo 
zeldzaam, dat men ze niet vernietigde, maar waar mogelijk, 
opknapte en repareerde. 

Om nu deze zegels door middel van het keur van de Ie 
kwaliteit zegels te kunnen onderscheiden, heeft men een 
systeem bedacht dat in de practijk zeer goed voldoet. 
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We vergeli jken n u afb. 1 met afb. 7 en zien dan dat het 
keu r iets hoger is geplaats t en di t wijst e r op da t het zegel 
een l ichte beschadiging heeft. Afbeelding 8 geeft een keur 
weer op een zwaar beschadigd zegel. 

Vanzelfsprekend is, dat de waardebepa l ing van het zegel 
niet alleen afhankelijk is van de stand van het keur, maa r 
dat de graad van zeldzaamheid hier ook een woordje mee
spreekt . 

Een gerepareerde Rode Merkuu r van Oostenrijk brengt a l 
tijd nog een behoorl i jke pri js op in vergelijking met bijv. een 
Baseier Duifje met een dunne plek. 

Beide zegels zijn zeldzaam, m a a r men zal nu eenmaal eer 
der een gerepareerde Rode Merkuur kopen dan een gerepa
reerde Baseier Duifje, omdat dit zegel nog wel eens op een 
of andere veil ing te koop is, terwij l de Rode Merkuur een 
unicum genoemd mag worden. 

Maar voor ons is de hoofdzaak, da t we weten dat een af
wijkende s tand van he t keur betekent , da t he t zegel min of 
meer beschadigd is en we dus bij het kopen of ruilen van 
een dergelijk zegel daa r rekening mee moeten houden. 

Natuurl i jk behoeft u niet bang t e zijn dat een bonafide 
hande laa r u een gerepareerd zegel voor Ie kwal i te i t zal ve r 
kopen, maa r het is pre t t ig als u zelf aan de stand van een 
keur kun t zien hoe zwaar u de beschadiging van het zegel 
moet tellen. 

Afbeelding 9 geeft ons een beeld van een keur op een be 
schadigd zegel met doorsteek en afb. 10 en 11 een voorbeeld 
van een getand zegel met resp. een lichte en zware bescha
diging. 

Ik meen met deze kleine opsomming van verschil lende 
keuren u duidelijk te hebben gemaakt hoe u het verschil 
tussen een Ie kwali tei tszegel en een geschonden exemplaar , 
ook a l is da t op het eers te gezicht niet direct te zien, zelf 
kun t constateren. 

Vanzelfsprekend is over het keuren van proeven, ambte 
l i jke- en p r ivé -he rd rukken nog veel meer te vertel len en ook 
over he t keuren van papier en tandingafwijkingen is nog 
wel het een en ander te zeggen, maa r voor de doorsnee ver 
zamelaars is de kennis van bovens taande voldoende. 

Reeds eerder heb ik verteld, dat het keur in zeer veel ge
val len met potlood ach te r op het zegel word t geschreven. 
Zeer veel -zegels zijn echter voorzien van een keurs tempel 
en ik meen er goed aan te doen er op te wijzen, dat in da t 
geval de n a a m van de keurmees te r er voluit op moet s taan. 
Stempels me t bijv. alleen de let ters H.K. voor Heinrich 
Köhler , zijn door Köhler nooit gebruikt en als keur dus 
waardeloos. Bij een aan ta l zegels die ik zelf kort geleden in 
Oostenrijk liet keuren, door verschi l lende keurmeesters , w e r 
den de zegels alle me t de volledige n a a m van de keurmees 
ter gester .peld. 

Tot slot merk ik nog op, dat er verschi l lende keurmees ters 
zijn die van een merks tempe l gebruik maken en hoewel ik 
enkele van deze keurs tempels wel ken en als volwaardig 
keur beschouw, is mijn kennis van deze stempels te gering, 
om zo zonder meer van elk sterret je , kringetje, v ierkant je of 
driehoekje te zeggen: „dat is een keurs tempel van een alge-
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meen bekend keurmees te r" en dus blijf ik persoonlijk de 
voorkeur geven aan een duidelijk leesbare naamstempel of 
hand teken ing met potlood. 

Misschien dat er onder de lezers zijn die beter op de hoog
te zijn met de verschil lende bes taande keurstempels en het 
zal zeker interessant zijn om hiervan ook iets te vertel len. 
Voor uw op- of aanmerkingen houd ik mij gaarne aanbe 
volen. 

54ste PRIJSVRAAG. 
Deze pri jsvraag schijnt moeilijker geweest te zijn dan 

haa r voorgangster , want d i tmaal kwamen er slechts 12 an t 
woorden in, waa rvan er 8 de juiste oplossing brachten. Dit 
kleine aanta l verwonder t wel zeer, aangezien juist door de 
tegenwoordig zo veel beoefende beeldphilatelie verwacht 
werd da t de kennis der beelden op de diverse postzegels 
groter zou zijn, dan bijv. die van opschriften, verschil len 
in cijfers e.d. 

Goede oplossingen kwamen in van : 
W. Amons, Zaandijk 
Mevr. A. Buhse, Bloemendaal 
C. Doup, Oss, N.Br. 
V. H. Haag, Wageningen 
Mevr. M. J. Matzen-Fleddérus , ' s -Gravenhage 
J . Molenaar , Breda 
M. J. Mulder, Rot te rdam 
W. Waayenborg, Rot terdam-N. , 
van welke inzenders er 4 ook vorige maal to t de pr i j swin
n aa r s behoorden! 

De oplossing luidt : 
1. San Marino Yv. 47 of 49/51 
2. Liechtenstein Yv. 272 
3. Po r tuga l Yv. 677 
4. Dui ts land Yv. 773 
5. Oostenrijk Yv. 621 
6. Polen Yv. 674 
7. San Marino Yv. 74/75 
8 Zweden Yv. 341/343 
9. Spanje Yv. 514 of 519 

10. Yougo Slavic Yv. 630. 
De pr i j swinnaars zal h u n prijs worden toegezonden. 

H. Red. 

DE ZEGELS VAN DE CHINESE VOLKSREPUBLIEK. 
In ons art ikel onder bovenstaande titel is op blz. 110 een 

fout geslopen in de eerste kolom 2e datum, welke niet moet 
zijn 15 Maar t 1951, doch 1952, terwijl op blz. U I de m a r g e -
n u m m e r s der zegels ui tgegeven op 30 December 1953 niet 
moeten zijn 103 t /m 106 doch resp. 109, 110, 107 en 108. 

Naa r aanleiding van daaron-jtrent gedane vragen kan wor 
den medegedeeld, da t opname van afbeeldingen van de ge
melde zegels achterwege moest blijven vanwege de hoge cli-
chékosten. Eventuele nadere inlichtingen omtrent de afbeel
dingen op de zegels worden door de Hoofdredacteur gaarne 
vers t rek t . 
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ƒ 8,50. TE KOOP GEVRAAGD: Saargebied, alle betere series en' collecties, 
o.a. nrs, 75, 76, 82 en Lp. 4, 68-72, 97 en blokken 1 en 2, 1948-Watersnood, 
alsmede landen collecties, mits gevorderd en prima, onder opgaaf prijs. 
Nederl. en O.G. 1954 Junior cat. N V P H , franco ƒ 1,16 op giro 77077. 
Scott catalogus USA, Britse Kol. en Zd. Amerika laatste uitgaaf f 21 ,—. 
Gibbons deel I. Brit. Empire f 10,85, deel III, USA. Afrika-Azii- f 12,50. 

Fa . SUTHERLAND, POSTBUS 430, ' s -GRAVENHAGE 
Aanbiedingen vrijblijvend. (Tel. 774467, k t r . : v. Alkemadelaan 334). 

Te koop 
gevraasd: Verzamelingen, partijen massawaar 

en KILOWAAR in grote kwantums. 

INTERNATIONALE STAMP TRADE ANNE DE VRIES 
Sumatrastraat 247 — AMSTERDAM - Tel. 55790 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll 

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

Te koop (of in ruil) gevraagd kleinere of grotere partijen zegels der zgn. B O N T 
SERIE (1899) van Nederland. Gebruikt of ongebruikt. Aanbiedingen \oor uitsluitend 
prima zegels aan F. H. M, Poi t , Ut recht , Maliebaan 104. 

EXCHANGE. EXCHANGE. Send me 
250 tot 1000 good mixed used stamps of 
Netherlands & colonies & used Europe 
stamps, Commemoratives, Chari ty, 
Recent issues etc. etc. in return for 
Australian & New Zealand stamps. 
Quality for quality. All correspondence 
promptly answered. Send immedia-
teley t o : Kevin G. Wherby, Box 37 
P.O. Lidcombe. N.S.W., Australia. 

AFRIKA: 100 schone sortierte Marken 
von Swaziland, Beshld, Basutoland, 
S. West Afr., Rhodesia und Kenya für 
eine 5 Guilden Schein. Machen Sie einen 
Versuch und Sie werden nach bestellen. 
Schreiben Sie in deutscher oder englischer 
Sprache bei Luftpost an F. Stein, Box 
5663 Johannesburg, S. Africa. 

Aangeb.; FRANKRIJK laatste nieuwtjes 
i IV* ct. per fr. Br. onder N o . P 186, 
Boom-Ruygrok N.V., Haarlem. 

WERELDVERZAMELING o.a. Midden-
(.n Zuid-Amerika uitgebreid. Prijs 
f 10.000,—. Na overleg ter inzage te 
Amsterdam. Brieven onder No . P 185, 
Boom-Ruygrok N.V. , Haarlem. 

Te koop gevraagd: Zegels van COLOM
BIA, gebr. en ongebr., liefst Scadta en 
consulaire overdrukken. Br. met volle
dige opgaaf en prijs aan Peter van 
Compel, Galle 59, No. 16-24, Aparta-
mcnto 401, Bogota, Colombia of voor 
doorzending aan G. C. van Compel , 
Baf finstraat 12, Amsterdam. 

M A X I M A 
P H 1 

Zomers 

L A T E L 1 Ê 

1 9 5 4 

erie op 
5 maximum-kaarten 2,50 
Bonifatius op 
maximum-kaar t 0,50 
Id. met 2 zegels en 
2 versch, stempels 0,75 

fr IMACS i^ 
Leeuwenstraat 2a Hilversum 

Sluit U aan bij de I M A C S ä 
f 1.— (zilverbon) per jaar, incL 
mededelingenblad en g r a t i s 

rriRvimiim-kaart. 

Wij geven 1 GULDEN voor 1000 zegels 
van het Buitenland, onverschillig welke, 
min. 10 soorten p . 1000. Postzegelhandel 
A. de Man, Gen. v. d. Heydenstraat 20, 
Dordrecht. Giro 4610S6. 

Gevraagd door ]. Schippers, Heemst, 
Dreef 163 te Heemstede een gebruikte 
serie STRAFPORTZEGELS Ned. Anti l
len 1948-49, nrs. 34 t/m 43 en een ge
bruikte serie JAP. BEZETTING Ned.-
Indië, Malakka '43-'45, nrs. 1 t/m 10. 

RUIL. Zend mij 100 verschillende post
zegels, zelfde aanta! andere retour. 
Geraldton's Stamps Service, Postbox 
428, Geraldton Western Australia. 

FISCAALZEGELS ITALIË (staatsuitgif-
tcn) te koop gevraagd. Br. onder No . 
P 193, Boom-Ruygrok N.V. , Haarlem. 

200 vers. f 0,85, 500 vers. f 2,30, 
1000 vers. ƒ 5,30 postz. Wereld, 500 
vers. Europa f 3,—, 1000 ƒ 7,50 uit 
mijn doubl franco. D, v. Ommen, Epe, 
Populierenlaan. Postgiro 132330. 

FIRST DAY COVERS worden U ge
leverd tegen billijke prijzen door P. H. 
Madler, postbus 555, Mülheim-Ruhr, 
Duitsland. Duitsland lijst gratis. 

Te koop gevraagd: ZWITSERSE SOL-
DATENZEGELS Mobilisatie 1914/1918 
en 1939/'.945 op brief en los, gebruikt 
of postfris. Br. onder No. P 190, 
Boom-Ruygrok N.V. , Haarlem. 

R.I .S.-OPDRUKKEN Indonesië 1 sen 
t/m 1 rupiah postfris, waaronder enkele 
duurdere tandingen (totaalwaarde cat. 
1954: ƒ 10,33) aangetekend toegezonden 
na storting van ƒ 3,75 op giro 568681 
van ). H . Niehof te Den Haag, Bij elke 
zending 1 serie ,,Bajar P o r t o " extra. 

O N Z E 4 4 e VEILING bev« o.a. 
N E D E R L A N D 1891 S et foutdruk op echt gelopen 

brief. 
„ 1953 'VTatersnoodfoutdrukken in 

strook. 
NEDERL. INDIË 1917 17'/! et kopstaand, 2 ex. 

„ 1930 12'/! et kopstaand, 2 ex. 
,, „ 1932 Luchtpost 50 et kopstaand. 

CUR/ l fAO 1929 6 et kopstaand. 
SURINAME 1945 Luehtpost 22'/! et kopstaand, 

2 ex. 
U.S.A. 1893 Columbus 1, 2, 3, 4 en 5 Dollar. 

Vraagt gratis veilingcatalogus 

*•• •«•«••• • • 

ixoell 
LjoeL o eken) a 

POSTBUS 45 
's-GRAVENHAGE 
TELEF. 110319 

Prinsestraat 58-60 hoek Juffrouw Idastraat 
Inzendingen voor volgende veilingen zien wij gaarne tegemoet. Grote ob 
jecten komen wij persoonlijk afhalen. 

EEN AANBIEDING „VOOR ELCK WAT WILS" 
N E D E R L A N D 

■■^"^Internering pei paar f 8,75 
*''Als voren, met min. tanding of gomfoutjes 5,75 

BRAZILIË 
'*»1940 Tent. New York blokken opl 29,75 

DUITSLAND 
1945 OostSaksen Nr 1 „Pos ta" op brief 25,— 

"■'1949 Fr. Zone Rode Kruis epl. met blokken . . „ 90,— 
ENGELSE 
K O L O N I Ë N "■••Bahamas Yv. Nrs : Souv. 1/14 „ 44,50 

"■'Bahrain Yv. Nrs : 68/72/74/76 „ 21,50 
Br. Guyana Yv. Nrs : 137/41 17,50 
Brunei „ „ 95/97 „ 8,— 

•»■»Kuwait Yv. Nrs : 95/102 zonder 99a „ 21,50 
ISRAËL 

■"U.P.U. 27/28 „ 1,75 
"■»U.P.U. met tab. 27/28 2,50 
" ' U . P . U . blok met plaatnummer 27/28 „ 9,75 
Grote voorraad Voorlopers, F.D. covers enz. enz. 

Portugese Koloniën. 
"■'1939 New York Tent. Luchtpost cpl „ 130,— 

POSTVERZEGELDE KILO'S 
Oost en 'WestDuitsland „D D.R. 19451953" per kilo ƒ 2 1 , — 
Finland 1950 „ „ 25,— 
Toezending na storting op Girorekening 247130. Bij kilo's por to steeds extra. 

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

P o s t z e g e l h a n d e l Cr. v. d. E y n d e 
Pptrisiraai 8 ■ Uirechl (Oog m Al) - Telefoon 24082 

HEEFT U NOG NIMMER EEN 
RONDZENDING BIJ MIJ AANGEVRAAGD 7 

Zo neen, dan spoedig doen. 
V kunt boekjes ter inzage hebben van alle Europalanden speciaal 
van Nederland en O.G., België en Duitsland van welke landen 
bijna alle zegels zijn opgenomen, 

MIJN PRIJZEN? 
Nederland en O.G. waarin b.v. alle tandingen, uitgezonderd 
enkele zeldzamere, op basis Handelaren 1954 45 ä 60Vo catalogus. 
België waarin van de uitgifte 1865 tot 1893 ONGEBRUIKT 
aanwezig zijn (een unieke gelegenheid voor de verzamelaar van 
oud ongebruikt België om zijn manco's aan te vullen) prijzen 
Yvert 1954 45 'a 55'/«. 

Van Duitsland en Koloniën ook bijna alles te leveren alsmede 
van de oud Duitse Staten waarvan ik een mooie sortering op 
zicht kan zenden. Prijzen 45 ä 60'/« catalogus Yvert 1954. 

De zendingen gaan steeds zonder verplichting van aankoop. 
Zendingen zowel voor de beginnende als gevorderde verzamelaar. 

Postzegelhandel H. V A N LIESHOUT • Helmond 
Hurksestraat 26 Telefoon 3018 — Giro 325951 



1 AANBIEDING 

NEDERLAND no's 
166/68 
199/202 
203/207 
208/11 
220/23 
283/86 
289/92 
300/304 
374/78 
454/59 
495/98 
503/507 
508/12 
532 
545/50 
573/76 
587/90 

pfr. 
1,— 
2,— 
3,— 
1,60 

2,— 
1,75 
1,60 
0,65 
0,30 
0,50 
0,50 
0,80 

1,65 
0,95 
1,75 

gebr. 
0,75 
1,20 

1,— 
1,— 

0,60 
0,55 
0,35 
0,30 
0,25 
0,30 
0,40 
2,65 

BELGIË (yve 

DUITSLAND 
Dem. Rep. 

BADEN 1949 
FRANKRIJK 
Luchtp . 
VATICAAN 

rt) no 's pfr. gebr. 1 
363/74 120,— 1 
407/409 0,95 
538/46 1,10 1,10 1 
655/30 1,15 1 

1/2 0,30 
5 0,20 1 

10/13 0,85 0,40 1 
25/26 0,40 
38/40 3,25 
55/58 0,75 0,40 
63'66 0,50 1 

106/8 0,60 0,30 1 
46 1,85 1,85 

20 9,— 1 
1954 Plus X 3 w. 0,65 1 

POSTZEGELHANDEL A. VAN AMELSVOORT 

ATTESTIEI 
Korvelseweg 82, Tilburg. Tel. 21776. 
Giro 320910. 

Voor mün 44e velling, welke 
goed materiaal worden 

in Sept. wordt gehouden, kan 1 
ingezonden tot 1 Aug. 

HAAGS VOLKSINKOMEN STEEG SINDS 1966 VAN 
Fl. 546.000.000 tot Fl. 833 000.000 

INKOMENS BOVEN Fl. tOO.000,— VERDUBBELD 
KOOPKRACHT VAN DE HAAGSE BEVOLKING BOVEN 

HET NEDERLANDSE GEMIDDELDE! 

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

POSTZEGELVEILING IN DEN HAAG 
zulke uitstekende resultaten opleven. 

Onze veilingen leggen lyiervan 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 vellingcondltles (vooroorlogs) 

Schrijft of belt: 

j . K. RIETDIJK N.V. 
Telefoon 11.70.20 

DEN HAAG 
Lange Poten 15 a 

ZOMER^AANBiEDING 
No. 65 Vï et. o of X 

66 2 ' / ! et. o of X 
67 5 et. o of X 
68 12'/! et. X 
65a V2 et. o of x 
65 B V.* et. o of X 
66 B 2 ' /! et. o of X 
68 a 12Vi et. x 
66 b Type n 2 ' / ! et. 

o of X 
66 c Type II 2'/» et. 

o of X 
68 b Type II X 
68 c Type II x 
122x 21 et. 
123x 21'h et. 
127 2 + 2x 
127x—129x 
130x—136x brandk. 
145x 6 op 7V! et. 
150 6 et. oranie 
170 20 et. 
194 15 et. bl. 
200x—201x 
210x—213x 
210x a V2 op 1 et. 

ƒ 0,15 
, . 0,35 
„ i.-to 
„ 2,90 
„ 0,15 
., 0,25 
„ 0,45 
„ 2,90 

„ 0,45 

„ 0,50 
„ 3,— 
.. 3,— 
.. 2,75 
„ 2,60 
„ 0,30 
„ 1,10 
„ 3,50 
„ 0,20 
„ 0,50 
„ 0,40 
„ 1,75 
„ 0,50 
., 1,35 
-., 0,12 

No. 210x 
„ 210x 
„ 212x 
„ 213x 
„ 213x 
„ 213x 
„ 213x 
„ 213x 
„ 213x 
„ 239 
„ 240 
„ 241 
„ 242 
„ 243 
„ 245x-
„ 247x-
„ 274x-
„ 276x-
„ 278x-
„ 280x-
„ 294 
„ 295x-
„ 31x 
„ l l x 
„ 29x 

b V2 op 1 et. 
c V2 op 1 et. 

a 5 op 10 et. 
a 7V3 op 10 et. 
b 7'/s op 10 et. 
e 7V2 op 10 et. 
d 7'/2 op 10 et. 

7V2 op 10 et. 
7'/2 op 10 et. 
1 Gulden 
l'/j Gulden 
2'/2 Gulden 
5 Gulden 
10 Gulden 

246x 
248x Lp. 29x-30x 
275x empl. 
277x cnipl. 
279x empl. 
283x empl. 

o 1 Gulden 
—296x 
Lp 271/2 et. 
Portzegel 10 et. 
Portzegei 40 et. 

" 0,40 
0,60 
0,20 
0,40 
0,40 
2,50 
0,80 
1,50 
1,50 
2,25 
3,25 
5,— 
5,— 

10,— 
0,15 
4,25 
0,60 
0,80 
5,50 
4,60 
0,65 
1,45 
1,20 
4,— 
4,— 

et bekende , ,Davo" Album van Nederland en Overzeese Gebiedsdelen 
nu ook verschenen met typen der portzegels, kleurverschillen, fout-

drukken enz., nu in 2 delen met 2 linnen foudralen. De priizen zijn com
pleet in 2 delen en 2 linnen foudralen, schroefsluiting ± ƒ 34,50. Idem 
in klembanden ƒ 38,50 Por to ƒ 0,75. 

Om tegemoet te komen aan de vele bezitters van een Davo Album heeft 
de uitgever besloten een extra supplement te maken voor die verzamelaars 
die hun album met Typen enz. enz. willen uitbreiden. Dit supplement 
dat u i t 31 bladen bestaat is bij mij verkrijgbaar ä ƒ 6,25 en por to 40 et. 

Het album wordt binnenkort geleverd doorschoten met kristalpapier. Dit 
kristalpapter zal verkrijgbaar gesteld worden in pakjes van 50 vellen. 

Alle zegels in prima staat. 
X = ongebruikt, o = gestempeld. Orders boven .ƒ 10,— fr. aangetekend. 

HENDRIK VAN DER LOOS POSTZEGELHANDEL 
Herengracht 83 - DEN HAAG — Tel . n2944 — Giro 24392 
Bankr. R. Mees & Zoonen, Nederl . Handel Mij., Herengracht 

Voorheen Rot terdam, Nieuwslraat 26 en Noord-Blaak 93 

Aanbieding, alles ongebruikt. 
Servië, 1916, Oostenr. bez. no. 1/21 ƒ 10,— 

„ no. 22/42 75,— 
Guernsey en Jeisey cpl. Yvert biz. 289 7,50 
Luxemburg, Duitse bez. no. 1/16 „ 1,65 

no. 17/32 3,25 
no. 33/41 , 1,— 

Istrië no. 27/41 A + B 2,25 
Joegoslavië, l t . bezetting no. 1/13, 15/17 9,50 
Lubiana, Zumstein no. 50/64 cpl. (260 frs.) , „ 95,— 
Uw mancolijsten behandelt gaarne: 

Postzegelhandel J. RETSZ 
Vaartweg 25 - HILVERSUM — Tel. 8428 — Giro 350592 

Let op! 8terk 
1 Nederland. 
1 2 " paartje 
1 6 " paartje 

12 ° paartje 
2 7 ° 
2 8 ° 
29 ° vol stemp 
43 ° 
4 6 ° 
130° 
131 ° 
136-38 
203-07 
212-19 
244-47 
270-73 ° 
282 ° 
283-86 ° 
305-09 ° 
318-22 ° 
350-55 ° 
356-73 
379-91 
402-03 
428-42 
469-84 
545-50 
551-55° 
587-90 
R 2 8 ° 
R 31 
Lp 6-8 ° 
Lp 12-13° 
P 31-43 ° 
D 20-24 ° 
D 25-26 ° 
D 27-39 ° 
P Pv 1-2° 
Teleg. 7 ° 

25,— 
35,— 
45,— 

0,50 
2,50 
8,— 
5,50 
1,— 
9,50 

13,50 
9,50 
2,50 
6,50 
7,50 
2,— 
0,50 
0,85 
0,65 
0,65 
0,60 
6,50 
0,50 
0,40 
0,85 
5,— 
1,45 
1,95 
1,65 
2,25 
2,— 
2,75 

20,— 
15,— 
0,60 
0,25 
2,75 
2,— 

38,50 

verlaagde zomerprijzen. 
Ned.-Indië. 
5 ° 
24 
81-98 ° 
129-34 
149-59 
182-85 ° 
205 
207 
217-20 
221-25 
230-34 
253-59 
261 
262 
263 
265 
277 
278 
280 
286 
288 
284 C 
322-30 
345 
360 
383-88 
Lp 1-5 
Lp 6-8 
Lp 14 
Lp 16 
Port 2 ° 

„ 3 4 ° 
„ 3 8 ° 
„ 3 9 ° 
„ 41-48 
„ 49-52 ° 
„ 53-65 

Met ° is gestempeld. Levering rembours 
cadeau, tevens 
stein. Al onze 

franco. 
vorige 

15,— 
3,50 

17,50 
12,— 
22,50 

1,10 
1,10 
1,50 
3,50 
2,50 
1,95 
8,— 
7,50 

14,— 
II ,— 
8,— 

10,— 
11,— 
35,— 
11,— 
15,— 

4,— 
1,65 
5,— 
5,— 

10,— 
5,50 
9,— 
3,50 
7,50 

20,— 
3,— 
2,50 
2,50 
2,75 
6,50 
2,25 

of giro. 
Levering vnibliivend. Alles 
advertenties blij 

andere goede zegels enz. 
•en geldig. 

POSTZEGELHANDEL 
Hoogstraat 182 a — 

A. A. M. DE 
Schiedam — 

GRAAFF 

Japanse bez. 
Sum. 1-12° 
MaL 1-10 

„ 11-12° 
„ 13-14 

Java 5-12 ° 
„ 13-14° 

Gr. O . 1-11 
Rep. Indonesia 
3-20 
26-28 
29-33 
34-42 
43-57 Sukarno 
58-62 
63-68 
69-73 
74-78 
Merapi 
P 4-12 
Curasao 
II 
24 
28 
104-20 
121-37 ° 
168-77 
178 
Lp 1-3 
Lp 18-25 ° 
Lp 45-52 
Lp 53-68 
Suriname 
104-110 
130-36 
146-49 
157-78 
197-99 
278-79 

Bij ƒ 10,— een 

3,75 
8,75 
7,50 
7,50 
2,— 
0,75 
4,25 

4,75 
0,60 
0,70 
0,40 

55,— 
1,10 
1,50 
0,75 
1,35 
5,50 
1,50 

22,50 
0,60 
5,— 

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

*^ — 75,— 
9,50 

13,50 

65,— 
3,25 
4,75 

19,50 
11 — 

5,— 
zegeltje 

leverbaar van Liechten-
Inkcop bundelwaar en 

M A D J O E 
Telefoon 68407 — Giro 428605 

T'ffffen de TE KOOP GEVRAAGD: 
- ^ massagoed gebundeld, of in zakken 
nOOffSme van lOOO, series, plaatjesgoed van 

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

1 koop gezocht. Alvorens elders te ver-
"rC kopen, raadpleegt u mö het eerst. 

Geen inkoopslüsten, prompte betaling. 

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


