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BIJ HET AFTREDEN VAN DE DIRECTEUR-GENERAAL 
DER P.T.T.. DE HEER L. NEHER. 

Nu de heer L. Neher met ingang van 1 October a.s. zijn 
functie van Directeur-Generaal der P.T.T. neerlegt wegens 
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, willen wij 
niet nalaten ook op deze plaats van de heer Neher afscheid 
te nemen en hem dank te zeggen voor alles wat hij voor de 
Philatelie in ons land heeft gedaan. 

Het spreekt vanzelf, dat niet alle beslissingen van de Dir.-
Gen. bij de postzegelverzamelaars even enthousiast werden 
ontvangen, maar wij behoeven alleen maar te herinneren 
aan datgene wat de heer Neher in 1942 voor de I.T.E.P. heeft 
gedaan om reden te over te hebben om hem dankbaar te zijn. 
Immers zonder zijn grote medewerking zou de I.T.E.P. zeker 
niet zo goed zijn geslaagd en was het eeuwfeest van de Ne
derlandse postzegel misschien vrijwel onbemerkt voorbij ge
gaan. 

Steeds heeft hij een open oor en oog gehad voor de be
langen van de postzegelverzamelaars, en mochten niet al 
hun wensen door hem zijn vervuld, dan moet daarbij zeker 
steeds worden bedacht, dat ook een Dir. Gen. aan belangen 
van anderen is gebonden en verantwoording schuldig is aan 
hoger gezag, waartegenover hij alleen de aansprakelijkheid 
draagt en deze niet kan afwentelen op de schouders der Phi
latelisten. 

Wij nemen daarom afscheid van de heer Neher met de 
hartelijke wens, dat hij nog vele jaren van een gelukkig 
leven mag genieten nu de ambtelijke zorgen van de P.T.T. 
hem niet langer in beslag zullen nemen. De H. R. 

Nationaal Luchtvaartfondszegels 
In de Maasbode van 7 Augustus jl. komt in de rubriek 

„Even aandacht voor Postzegels" een berichtje voor, dat 
voor de lezers van ons Maandblad niet van belang is ont
bloot. Het daarin vermelde had ons ook langs andere weg 
reeds bereikt, maar wij gingen nog niet tot publicatie over, 
omdat ons bevestiging van een en ander nog ontbrak. Nu 
wij deze inmiddels ontvingen, willen ook wij de aandacht 
van onze lezers op bedoelde kwestie vestigen. Wat toch is 
het geval? Het bestuur van het Nationaal Luchtvaartfonds, 
dat dus uiteindelijk de beschikking krijgt over het totaal be
drag van de toeslag der verkochte luchtvaartfondszegels 
(zulks waarschijnlijk na aftrek van aanmaakkosten e.d. de
zer zegels, hetgeen dus een voordeeltje voor P.T.T. mede
brengt), tracht de verkoop der zegels te stimuleren om zo
doende een grotere opbrengst der toeslag te verkrijgen. Om 
dit doel te bereiken schakelt het fonds haar agenten in die 
jaarlijks de zgn. Luva-loten verkopen en die daarvoor een 
zekere vergoeding ontvangen. Dit zijn dus particulieren die, 
indien zij een groot afzetgebied weten te vormen door een 
kleine percentage van de hun verleende provisie aan de 
klant ten goede te laten komen, de postzegels beneden nomi
naal kunnen doen dalen. Het kleine verleende rabat zal door 
de grotere omzet ruimschoots kunnen worden vergoed. 

Is deze gang van zaken ten opzichte van Nederlandse ze
gels voor het aanzien in het buitenland minder gewenst, nog 
erger zal dit worden door hetgeen thans geschiedt. Immers, 
behalve deze zgn. Luva-agenten heeft het fondsbestuur nu 
ook aan de postzegelhandel een zeker rabat op de verkoop 
der zegels toegestaan. Niet dat wij de handelaren geen winst 
op postzegels gunnen, verre van daar. Geen enkele verzame
laar maakt er bezwaar tegen, dat in de postzegelhandel 
nieuw uitgekomen zegels met een kleine winstmarge worden 
geleverd, maar wel lijkt het ons verkeerd, dat hierdoor post
zegels kunnen worden geleverd beneden de nominale waar
de, hetgeen zowel bij de Nederlandse als bij de buitenlandse 
verzamelaars tot depreciatie van de Nederlandse postzegels 
zou kunnen leiden. Dat zulks met deze uitgifte het geval zal 
kunnen worden, lijkt ons in het geheel niet denkbeeldig. Het 
spijt ons dat het bestuur van het Luchtvaartfonds tot de 
bovengesignaleerde handelwijze is overgegaan en wij spre
ken de hoop uit, dat ook de Nederlandse P.T.T. deze aange
legenheid onder de loupe zal nemen. 

Dat ook de jeugd in de actie wordt betrokken door in
schakeling van zgn. modelvliegtuigclubs of modelzweefvlieg-
tuigclubs (en dus bij het luchtvaartfonds wellicht geïnteres
seerd zijn) willen wij hier buiten beschouwing laten. 

De H. R. 
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De portoprovisorische opdrukken van TsjechoSlovakije 
uit de jaren 1918 en 1919 door K. E. König. 

Woord vooraf. 
Twintig j aa r geleden — om precies te zijn, in Maart 1934 — 
deed ik als medewerker bij ons Maandblad mijn intrede met 
het artikel over „De Poolse PortoProvisorische Uitgiften van 
1919". 1) 

Wetende, dat ik verzamelaar was van GostenrijkHongarije 
en de staten, die daaruit nä de Ie Wereldoorlog waren ont
staan, ontving ik reeds kort daarna van verschillende zijden 
het verzoek, om ook een dergelijk art ikel te schrijven over 
de Hongaarse en Tsjechische provisorische portoopdrukken. 
Ik moest dit toen van de hand wijzen, daar ik van deze beide 
gebieden nog over te weinig mater iaal beschikte, terwijl ik er 
bovendien een zekere tegenzin in had, omdat bij beiden het 
speculatieve element zo overheerste. 

Eerst in 1948 liet ik mij — als vast medewerker aan het 
voormalig „Vlaamsch Postzegeltijdschrift" — verleiden, om 
een artikel te publiceren over „De Hongaarse PortoOver
drukken uit het j aa r 1918". ") 

En nu nä twintig jaar wil ik gaarne aan het tweede ver
zoek voldoen, want u weet, de Fransman zegt: „L'appétit 
vient en mangeant !" En als men dan in aanmerking neemt 
de hoeveelheid speculatieve zegels, die er tegenwoordig ver
schijnen met exhorbi tan te toeslagen — men viert zelfs een 
eenmalige voetbaloverwinning door de uitgifte van een post
zegel en voorziet die ook nog van een bijzondere afs tempe
ling — dan is het net, of men zachter gestemd wordt tegen
over de speculatieve uitgiften pit vroeger jaren, vooral als 
deze zegels zonder toeslagen zijn verschenen. 

Dit alles in aanmerking genomen, ziet men als zoekend 
philatelist op een gegeven ogenblik uitsluitend weer de „post
zegel", die ons aller belangstelling heeft en dit geeft me de 
moed, u heden de bekendste in de handel voorkomende typen 
der Tsjechische product ie op het gebied der noodpoorten 
voor te zetten. 

Inleiding. 
Werkelijk gebrek aan portzegels, soms echter ook een zekere 
speculatiezucht, heeft eind 1918/begin 1919 verschillende van 
deze opdrukzegels doen verschijnen. Zij hebben niet — zoals 
bij Polen en Hongarije 3) — hun ontstaan te danken aan een 
algemene verordening der P.T.T. of een ministerieel besluit, 
maar aan eigenmachtige besluiten van verschillende directeu
ren van grotere en kleinere postkantoren. 

Vaak op de meest primitieve wijze aangemaakt , zijn zij 
gemakkelijk te vervalsen, hetgeen de heren vervalsers dan 
ook niet hebben nagelaten te doen. Het verdient derhalve aan
beveling, deze opdrukzegels uitsluitend te verzamelen op ge
hele brief of kaar t en dan liefst nog echtgelopen zonder phila
telistische reuk of bijsmaak. Voorzichtigheid is nog steeds de 
moeder van de porseleinkast! Want ondanks het feit, dat de 
oplagen overal klein zijn geweest, bevindt zich dit soort ze
gels steeus in veelvoud bij de bezitterverkoper in portefeuille. 

Hebben de Poolse en Hongaarse postdirecteuren er naar 
gestreefd, een rijke verscheidenheid van behoorlijke opdrukken 
te produceren, die het verzamelen ervan afwisselend en dus 
aantrekkelijk maakt , hun Tsjechische collega's hebben vrij 
eentonige en smakeloze opdrukken gefabriceerd, terv.'ijl enkele 
directeuren volstonden, deze zegels als portzegels te kenmer
ken, door die aanduiding met inkt of inktpotlood er op aan 
te brengen. Feitelijk strekt hun dat tot eer en het is wel 
typisch, maar het zijn veelal de minst speculatieve uitgiften. 

Uit ervaring weet ik, dat er in menige verzameling — en 
niet alleen in zgn. gespecialiseerde Tsjechische verzamelingen, 
m a a r ook in normale Europaverzamelingen — dergelijke ze
gels voorkomen. De betreffende verzamelaar weet er verder 
meestal niets of weinig van. Begrijpelijk, want de bekende 
EKSTEINcata logus van TsjechoSlovakije noemt ze ook niet, 

') Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, Breda1934; blz. 58/60, 164/165 en 
1935: 101. 

'} Het Vlaamsch Postzegeltijdschrift, Tielt1948: blz. 12/13, 30/31, 43/45. 
") Voor Polen: Ministerieel besluit van 19 Maart 1919, Nr . 116701; voor 

Honganje: Verordening van de DirecteurGeneraal der P.T.T . van 15 Juni 1918, 
Nr . 10775 (volgens anderen een ministerieel besluit!). 

zodat losse en vaak ongebruikte exemplaren ■— en in zo'n 
staat bevindt zich helaas het merendeel dezer zegels — voor 
de verzamelaars niet naar plaatsen te rubriceren zijn. *) 

Catalogisering. 
Onderstaande opstelling, in alfabetischlexicografische volg
orde (onder vermelding van zo mogelijk de Tsjechische en 
Duitse plaatsnaamaanduiding) is resp. kan niet volledig zijn. 
Zij bevat immers slechts zegels uit mijn eigen verzameling 
— en dat zijn tevens de zegels, die in de handel het gang
baarste zijn (waren) — en enkele, die mij uit de schaarse 
l i teratuur over deze mater ie bekend zijn. 

Vele dezer producten zijn opdrukken op zegels van het Kei
zerrijk Oostenrijk uit de jaren 1916/17/18, de Yvertnrs. 143/147, 
152, 162/165, alsmede kranten(expresse)zegels, nrs. 23/24 en 
nr. 28. 

De lezer bedenke immers, dat de eerste Tsjechische post
zegels — type burcht van Praag, de zgn. Hradschin — eerst 
op 18 December 1918 verschenen (de 5 en 10 heller) , op 21 
December gevolgd door de 3 heller en op 30 December door 
d& 20 en 25 heller, terwijl de andere waarden eerst in de loop 
van 1919 — de 10 en 30 heller type IV zelfs eerst in 1920 —• 
verschenen. 

De eerste officiële Tsjechische portozegels — de bekende 
donkerolijfkleurige — verschenen pas op 1 Februar i 1919 
(de 5, 10 en 15 heller) , in diezelfde maand nog gevolgd door 
de 20, 30, 40 en 50 heller; in Maart en April volgden weer 
andere waarden, terwijl de 250, 400 en 2000 heller eerst in 
October 1920 werden uitgegeven. 

Tegenover oplaagcijfers — van verschillende uitgiften zijn 
ze inderdaad bekend geworden — moet men de nodige reserve 
betrachten. In het algemeen waren immers oplaagc^fers niet 
precies vast te stellen, daar de zegels al naar behoefte — dus 
meestal eerst vlak vóór gebruik als zodanig, vaak zelfs eerst 
nä opplakken op de brief — van de portoaanduiding werden 
voorzien, terwijl iedere postambtenaar die zegels pakte , die 
hij toevallig ter beschikking had. 

Zijn er dus in de volgende regels hier en daar oplaagcijfers 
vermeld, dan moet de lezer dit meer als curiositeit beschouwen 
en ze vooral niet als onomstotelijk juist aannemen. 

En nu dan de opstelling: 
BRNO (Brünn) . Eind November 1918 had het postkantoor 

Brno2 (station) geen portozegels meer ^). De gehele voor
raad aan Oostenrijkse portozegels was waarschijnlijk naar 
Praag gezonden, om overdrukt te worden. Men behielp zich 
toen door Oostenrijkse postzegels van een zwarte Topdruk 
te voorzien: 11 mm hoog en 7 mm breed. Uitgegeven zijn de 
3, 5, 6, 10, 12, 15 en 20 heller. Hogere waarden, alsmede op
drukken op Oostenrijkse kranten (expresse) zegels worden niet 
vol erkend. De toenmalige Duitse Philatelistenclub te Brünn 
erkende zelfs uitsluitend 5 en 10 hellerzegels en dan nog 
slechts, als ze met de tweetalige afstempeling: BRÜNN 2 — 
BRNO 2, 8b of 8a vernietigd waren. 

Dit laatste is inderdaad van belang, want 

■"Ê in de tijd, dat deze noodzegels werden ge
; bruikt — nl. van 27 November tot 8 Decem

ber 1918, misschien zelfs één of twee dagen 
eerder, maar beslist niet later — waren de 
afstempelingen nog tweetalig, m.a.w. de 
Duitse plaatsnaamaanduiding was er nog 

; niet uitgesneden. Voornoemde Philatelisten
1 club spreekt van ongeveer 78000 brieven, 

die met deze 5 en 10 hellerTopdrukzegels 
waren voorzien, waarvan het merendeel in 
de prullemand is terecht gekomen. (Afb. 1) . 

*) Jaren geleden hefe ik in de verzameling De Castro van het Neder] . Post
museum nä overleg met de heren Tresling en Waller de verkeerde rubricering 
in deze verzameling verbeterd, een bewiis, dat men ook daar met de materie 
onbekend was. 

*) Volgens anderen bestond dit gebrek aan portozegels ook bij het post
kantoor Brno1 (hoofdpostkantoor I). 
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Dezelfde Oostenrijkse zegels met een „T" of „D" opdruk in 
cirkel — eveneens afkomstig uit Brünn — zön als niet ambte
lijk te beschouwen. Deze zegels komen o.a. ook voor in da 
reeds genoemde verzameling. De Gastro van het Postmuseum. 

CHANOVIOE (Chanowitz). Hier behielp men zich door 
eenvoudig op de zegels met inktpotlood te schrijven „Doplatit". 
Mij zijn bekend 10 en 20 hellerzegels (Hradschin), maar wel
licht bestaan ook nog andere waarden. De zegels werden be
gin Februari 1919 nog gebruikt. (Afb. 2). 

Afb 2 

DOUDLJEVEC (bij Pilsen). Opdruk van een 10 mm hoge 
en 8 mm brede „T" op Oostenrijkse postzegels: 5, 10, 15, 20, 
25, 30 en 40 Heller, alsmede op 10 Heller krantenzegel. Bo
vendien ook op 5, 10 en 20 Heller Hradschin. Oplage tussen 
de 100 en 500 stuks per zegelopdruk. 

CHEBU (EGER). Ook hier een werkelijk gebrek aan porto
zegels. Contact met Praag was in het begin zelfs verbroken, 
omdat het zgn. Sudetenland aansluiting bij de republiek 
Duits-Oostenrijk zocht. Opdruk van een oude metalen T-stem-
pel van het postkantoor EGER 2 in zwart en blauwzwart 
eerst op Oostenrijkse postzegels: 3—50 heller; (voor verreke
ningsdoeleinden ook enkele hogere waarden, zoals 1, 2, 3 en 
4 Kroon); later Hradschin 3, 5, 10 en 20 heller (ongetand) en 
5 en 25 heller (getand). Dit later wil zeggen nä 1 Januari 
1919. Beide soorten ziJn toen tot ongeveer 10 Februari 1919 
gebruikt en wel naast elkaar. Postkantoor EGER 1 (uitsluitend 
verzendkantoor) hfpft p'ppn nnrirnknnrtpn uitgegeven. (Afb. 3). 

Afb. 3 . 

FRANZENSBAD. Tussen 15 Januari en 25 Februari 1919. 
Opdruk van een „T", 12 mm hoog en 7 mm breed op 5 heller-
postzegel en 5 heller expressezegel (Oostenrijk) en op 10, 15 

en 20 heller (Hradschin). Oplage van de beide 5 hellerzegels 
samen een kleine 1500 stuks, van de andere waarden samen 
slechts 200 stuks. 

GABLONZ „Sammler-Woche" (München) meldde een 5 
hellerzegel van Oostenrijk met opdruk „Porto". Verdere ge
gevens ontbreken geheel. (20 mm lang, P en t 5 mm hoog, 
andere letters 4 mm hoog). 

VELKA VES (GROSSDOBF). In deze plaats werden drie 
typen gebruikt. Type I: een 10 mm hoge en 5 mm brede „P" 
in een dubbele cirkel, waarvan de binnenste een diameter van 
16, de buitenste van 20 mm heeft. Bekend zijn de waarden: 
5, 10, 20 en 25 heller (Hradschin). Type II: dezelfde waarden 
met een 25 mm lange en 5 mm hoge opdruk „PORTO". 

Type III: 9 mm hoge en 8% mm brede zwarte „T" op Oos
tenrijkse krantenzegels van 10 en 30 heller. (Afb. 4). Vermoe
delijk philatelistisch beïnvloed? «) 

Afb 4 . 

KARLOVY VARY (KARLSBAD). Een 12% mm hoge en 
7 mm brede „T" op 40 heller (Oostenrijk) en op 2 heller kran-
ten(expresse)zegel. Dezelfde opdruk op 3 en 20 heller 
(Hradschm) moet — naar men zegt — maakwerk zijn. Ver
dere gegevens ontbreken. 

KUSCHWARDA. Volgens een besluit (?) van de postdirec
teur Franz Reif werden in de periode van 1 Januari tot 14 
Februari 1919 uitgegeven 5, 10 en 20 hellerzegels (Hradschin) 
voorzien van een 11 mm hoge en 6 mm brede „T". 

LUNDENBURG. Hier werden 10 vel der aanwezige 2 heller 
krantenzegels (Oostenrijk), daarna ook 6 heller postzegels 
(idem) en tenslotte 5 heller (Hradschin) van een schuine 
handstempel „PORTO" voorzien: 21 mm breed en 5 mm hoog. 
Volgens anderen werden ook de bekende langwerpige kranten-

•) In Velkd Ves was het overigens niet helemaal pluis. Begin Januari 1919 
gebruikte men daar Oostenujkse portozegeli (15 en 20 heller), alsmede 4, 6 en 
10 heller krantenzegels met zwarte opdruk „franco". Blijkbaar was de voorraad 
gewone H'-adschin-zegeL opl {^fb 5) 

Afb 5 . 
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(expresse) zegels van Oostenrijk van dezelfde opdruk voorzien. 
Deze noodporten gebruikte men van 24 Januar i tot 20 Fe

bruar i 1919, het meest de 2 heller, het minst de 6 heller. Van 
2 + 3 maakte men 5 hellerporten, van 6 + 2 + 2 10 hellerport
«egels. 

By deze noodporten hebben we een mooi echtheidskenmerk: 
de eerste „O" s taa t 1% mm lager dan de andere letters, ter
wijl de R meer lijkt op een P met punt (P.) . 

PLUMOW (bö PREBAU) . Van 5 tot 28 Februar i 1919 wer
den hier de 2 en 5 heller kranten(expresse)zegels en de 3 
heller postzegel van Oostenrvjk voorzien van de zwartblauwe 
(geheel met de kleur der vernietigingsstempels overeenkomen
de) opdruk „Doplatit". Gebruikt werden van de verschillende 
waarden tussen de 200 en 400 stuks. 

PLZEN (P ILSEN) . Hier werden in de periode van 12 De
cember 1918 tot 15 Februar i 1919 verschillende zegels van een 
blauwzwarte , vettige „T" voorzien, die 11 mm hoog en 7 mm 
breed is. Bekende waarden: 5, 10, 15, 20, 25, 30 en 40 heller
zegels van Oost nrijk, alsmede 10 heller kranten , resp. 2 en 
5 heller kranten(expresse)zegels. Oplage tussen 200 stuks (25 
heller frankeer en 2 heller kranten (expresse) zegel) tot 1000 
stuks voor de 10 heller krantenzegel. ' ) 

PBACHATICE (PBACHATITZ). Van deze plaats zijn mij 
bekend 10 en 20 hellerzegels (Hradschin) met opdruk van een 
zwar te „P"; 10 mm hoog en 7 mm breed. Deze zegels — en 
wellicht ook nog andere waarden — werden nog nä medio 
Februar i 1919 gebruikt. (Afb. 6). 

\:^\\ t \ fV «va 

PISEK. „Doplatit" — 25 mm lang en 4 mm hoog — op 
Costenrükse zegels van 5, 10 en 15 heller en op 10 heller 
(Hradschin) . 

PBAHA (PRAG). Hier moeten we een aantal uitgiften on
derscheiden, afkomstig van verschillende Praagse postkanto
ren. In de eerste plaats hebben we dan: 

KRAL VINOHRADY (Prag:König). Weinberge) . 
I e uitgifte: van 20 December 1918 tot 30 Januar i 1919 op

druk van een 12% mm hoge en 7% mm brede „T" op Oosten
rijkse postzegels van 5, 15, 20 en 40 heller, bovendien 10 heller 
krantenzegel en 5 heller kranten(expresse)zegel; tenslotte ook 
op 5 heller (Hradschin) . ») (Afb. 7). 

2e uitgifte: „D" in vierkant kastje op verschillende zegels 
(opdrukkleur: roodbruin). Oplage en gebruiksdata als volgt: 
5 heller (Hradschin) van 25.1—7.2.1919 8800 stuks 

15 heller (Karel) van 26.1—7.2.1919 4400 stuks 
20 heller (Karel) van 30.1—1.2.1919 1100 stuks 
40 heller (Wapen) van 29.1—5.2.1919 600 stuks 
30 heller (kranten) van 3.2—6.2.1919 600 stuks 
(Afb S) 

i c ó. / 

. < 4^ 

,f 

Alb A 

PBAHA I (PRAG 1) 

'Sty / 

Schuine opdruk „DOPLATIT" tussen twee sterren, voorko
mende op 15, 20, 25, 30 en 40 heller (Oostenrijk) en boven
dien op 5, 10, 20 heller (Hradschin) ongetand en op 5 en 10 
heller (Hradschin) getand. (Afb. 10). 

^ M 
it. 

H | ^ ^ ^ B | ^ ^ i ' ' j> v'j ^ 

fl 

1 
^ 

■HjMMM|^g^n jH | 

Afb. 7. 

Ajb 01 

' ) Pilsen had evenals Grossdorf blijkbaar 
ook behoefte aan gewone fiankeerzegels en 
voorzag daarom Oostenrijkse PORTzegeh 
van de opdruk „ F R A N C O " . Ook zijn ge
halveerde Oo5tenri|kse f rankeei zegels met 
opdruk „ F R A N C O " bekend. (Afb. 9). Phi
latelistisch maakwerk ' 

Afb 9 

)̂ Dit kantoor had reeds op 15 September 1918 — dus nog vóór het in
eenstorten der monarchie — de Oostenrijkse frankeerzegels van 5 heller \ a n een 
, ,T"opdruk. voorzien. 
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PRAHA 14 (PRAG 14) 
Zwarte opdruk „PORTO" (20 mm lang en 5 mm hoog) op 5, 

10 en 20 heller (Hradschin) ongetand, maar wellicht ook op 
getande zegels. (Afb. 11). 

MIK mitm f£f^^'> 
int* «.^^ U^&'ThrtienbfST* ttCHlti *^* ÏZt: ^ • PK,\<) WSfcRSSÜi; »ÏN», ••• 

stuks). De totale oplage bedroeg van de 5 heller ca. 26003000, 
van de 10 heller ca. 22002600 en van de 20 heller hoogop 
800 stuks. De zegels werden gebruikt tussen 15 Januari en 
10 Februari 1919. 

Hier geldt inderdaad: lest, best! Hier was werkelijk gebrek 
aan portozegels en deze portoopdrukken werden ook werke
lijk op normale post gebruikt. De betreffende stempel bevond 
zich in handen van een speciaal daarvoor aangewezen ambte
naar. Tijdens diens afwezigheid zijn er een 20tal stukken met 
inkpotlood „porto" beschreven, daar het overige personeel 
niet over deze stempel beschikken mocht. De zegels werden 
afgestempeld met de tweetalige dubbelringstempel: 1 ZN AIM 1 
1 ZNOJMO 1 of met de halve ringstempel: 1 ZN AIM 1. 
Znaim 1 was het hoofdpostkantoor, Znaim 2 — dat geen porto
opdrukken kent — was het zelfstandige stationspostkantoor, 
waar alleen brieven werden verzonden. 

. , i « i . 

e : 

V .<'..:J.;..5Ä^' 

Afb. I I , 

TEPLITZ—SCHÖN AU. 10 mm hoge en 7% mm brede „T" 
zoals bfl EGER en wel op 5, 10 en 20 hellerzegels in het 
Hradschintype. 

UNTER BUKOWITZ. Hier werden van 8 tot 24 Maart 1919 
— dus wel zeer laat — 5, 10, 15, 20, 30 en 40 hellerzegels 
(Oostenrijk) en 5, 10, 20 en 25 hellerzegels (Hradschin) voor
zien van een grijszwarte opdruk „DOPLATÏT". 

VIMPERK (WINTEREER«). „PORTO" — 4 mm hoog en 
11 mm breed — op 3, 5, 10 en 20 heller (Hradschin) in zwarte 
stempelinkt met loden stempeltje aangebracht. Gebruikt tus
sen 24 Januari en 12 Februari 1919. Oplage: ongeveer 3600 
stuks van elke zegel. (Afb. 12). 

ZNOJMO (ZNAIM). „PORTO" — 15 mm lang, 4 mm hoog 
■— in bleeklila kleur op 5, 10 en 20 hellerzegels (Hradschin). 
De"5 heller schijnt eerst ook in zwart overdrukt te zijn (3400 

Hiermede ben ik aan het einde van mijn opsomming. Ik 
kan echter niet nalaten, onderstaand nog enkele opdrukken 
voor u af te drukken, die ik ondanks naarstig zoeken tot heden 
niet heb kunnen thuisbrengen. Het is een mengelmoes van 
T(axe), Porto, Doplatit en Doplatnéopdrukken. (Afb. 13). 

Afb. 13 

Wie uwer biedt hier de helpende hand? Wie heeft d^ze 
zegels op brief of briefstuk met duidelijk leesbare afstempe
ling, zodat de plaats van herkomst is na te gaan? 

Besluit. 
Als verzamelaar — hoe kan het anders — bent u natuurlijk 
benieuwd naar de waarde en de prgs van al deze producten. 

Ik zou van „waarde" bij dit soort zegels liever niet willen 
spreken. En de prijs dan? Ook hierover kan Ik heel kort zijn. 
Met recht kan hier gezegd worden: „Wat de gek er voor 
geeft!" 

De gewone losse exemplaren — en we hebben reeds ge
constateerd, dat het merendeel der zegels in zo'n toestand ver
keert — zün met 5 ä 10 ct. per stuk betaald. Op „echt ge
lopen" brief daarentegen is de zaak wel iets anders. Dan 
worden er prijzen betaald van 30/40 et. tot 1 gld. en hoger 
toe, al naar gelang de frankering, resp. het aantal gebruikte 
portoopdrukken, dat op zulk een stuk voorkomt. 

Ik heb u een jachtterrein voorgezet, waar nog veel te jagen 
en te ontdekken valt. Wie jaagt er mee? 

Koog a/d Zaan, in Maart 1954. 

UII1lllllllllllHlllllliiUIINIIIIIIIIUlllllll1lllillllMIIIIIII>niMIMIi!IIIIIIIIIIUIItlllllllllllllllllllllllllll[|]||[||||||I[|||[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||i[||i||||||{||||^ 

HET PARGDL lééé tlie kitultl 
(uiiiiiiiiiiiuiuuiiiiiiiiHiiiuiuiuitiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiitiitiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiuiiii uiimmiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiimiiiiuiuiiiimuiiiiiiiiiijmmuiiiiiJiiiiiiituiiiiiiiiuiiiiiia 
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De postzegels met Rupiahfrankeerwaarde van 
INDONESIA — R.I.S. REPUBLIK INDONESIA 

(t/m April 1954) 

Het verloop van deze postzegels sinds 194g geeft aan de speciaal
verzamelaar zeer veel bijzonderheden. Schrijver heeft zich e.e.a. 
in het begin niet gerealiseerd, zodat diverse details over de eerste 
emissies summier en incompleet zijn. Ook een korte afwezigheid 
in 1952 heeft niet medegewerkt aan een volledig overzicht, zo dit 
over een uitgestrekt gebied als Indonesië onder de huidige om
standigheden nog mogelijk is. Daarom zijn verbeteringen en 
aanvullingen van de zijde der lezers zeer welkom. 

Het materiaal, aan de hand waarvan onderstaand resumé is 
samengesteld, is evenwel zodanig, dat een logisch geheel hieruit 
kan worden opgebouwd. Dit geheel is gebaseerd op eigen waar
nemingen ên veronderstellingen van de schrijver, zonder enige 
informatie zijnerzijds bij het Hoofdbestuur der Posterijen te 
Bandung dan wel bij de drukkers van de diverse series postzegels. 

INDONESIA 
(t/m 27 Dec. 1949) 

In Augustus 1949 werd een geheel nieuwe uitgifte aangekondigd 
ter vervanging van de postzegels met beeltenis van H.M. Koningin 
Wilhelmina der Nederlanden met overdruk in zwart: INDONESIA 
Deze nieuwe serie, derhalve nog uitgegeven door het (Neder

landse) prefederale gou
vernement wordt alge
meen aangeduid als de 
zgn. „Tempelserie". O p 
het moment van uitgifte 
konden de zegelwaarden 
boven Rph. i,— niet on
gestempeld aan de loketten 
aan het publiek verkocht 
worden. 

Gemakshalve geven wij 
hierbij een overzicht der 
kniptekcns waarvan een 
aantal door vermelding 
van het er bijstaande 
nummer in de hierna 
komende staten wordt 
vermeld. 

Aan Rupiahwaardcn verschenen: 

.♦ 
:é 

.V 

1 X 
ft 

,♦ 
, • 

4 
ii 

, » 

T 

• 

. » 

L 
1* 

f 
9 

A 
•<• 

Y 
ir 

Waarde 

Rph. I 

Rph. 2 

Rph. 3 

Rph. 5 

Rph. 10 

Rph. 25 

Kleur 

donker
violet 

donker
olijf 

lila 

donker
bruin 

grijs
zwart 

rood
bruin 

Plaat
nummer 

A13 

A22 

A23 

A24 

A25 

A26 

Knip
teken 

' 5 
beneden 

? 

? 

2 X 4 
beneden 

3 
boven 

14 
boven 

Bijzonderheden 

Sept. 1949 
Perf. rechts doorlopend 
Geen paarse balk op de 
linkermarge. 
Oct./Nov. 1949 
Onder de kwartslamp 
enigszins bruinig. 
Oct./Noc 194g 
Onder de kwartslamp 
oranjekleurig. 
Oct./Nov. 1949 
Perf rechts doorlopend 
Links bruine balk 5 k 
414 niffl taps. 
Oct./Nov. 1949 
Perf links doorlopend 
Rechts grijze balk 2 mm 
Oct./Nov. 1949 
Perf links doorlopend 
Rechts roodbruine balk 
3% k 2 mm (taps) 

Deze postzegels werden in rotogravure gedrukt op vellen van 
100 stuks en in kamtanding 12% '■ i2 ' / j geperforeerd door N.V. 
G. Kolff & Co. te Djakarta. De Rph. i.— verscheen als eerste 
zegel, terwijl de andere hoge waarden zeker vóór December 1949 
in omloop gekomen zijn, omdat per i Januari 1950 de met 
I N D O N E S I A opgedrukte zegels niet langer meer geldig waren 
voor frankeerdoeleinden. 

door J . H. V E R S C H U U R 
Hierbij zij nog opgemerkt, dat de details inzake de waarden 

5, 10 en 25 Rph. eerst in 1953 werden genoteerd. Schrijver meent 
evenwel te kunnen beweren, dat van genoemde waarden slechts 
één druk bestaat, in tegenstelling met de andere waarden, welke 
2 of meerdere malen werden gedrukt. Wel is mij een randstuk 
van de Rph. 5.— bekend, waarop het knipteken (4) slechts i maal 
voorkomt, doch e.e.a. is waarschijnlijk aan een kleine onoplettend
heid toe te schrijven. 

Van de Rph. i.— is (zeer waarschijnlijk omstreeks Jan. /Febr . 
1950) een tweede oplaag verschenen, waarvan de details luiden: 

Waarde 

Rph. I 

Kleur 

donker
violet 

Plaat
nummer 

A13 

Knip
teken 

boven 

Bijzonderheden 

Perf. rechts doorlopend 
Op linker marge een 
ca 2 mm brede violette 
balk. 
Onder de kwartslamp: 
donkerrood. 

REPUBLIK INDONESIA SERIKAT 
{27 Dec. 1949 tot 17 Aug. 1950) 

O p 27 December 1949 droeg de Nederlandse regering de 
Souvereiniteit van het voormalig Nederlands Indie (met uit
zondering van enkele gebieden) over aan een federale Indonesische 
regering, en ontstond op dat moment de rechtstaat Republik 
Indonesia Serikat (afgekort: R.I.S.); vertaald: Verenigde Staten 
van Indonesia). Alle koerserende zegels van de tempelserie, met 
uitzondering van de 15 sen, werden in zwart opgedrukt met 
„ R I S " . De eerste van deze RISopdrukken verscheen ongeveer in 
April/Mei 1950. De nietopgedrukte zegels behielden hun volle 
geldigheid, zodat men Indonesia en Riszegels gelijktijdig kon 
gebruiken. 

De specificatie van de RIStempelserie is als volgt: 

Waarde 

Rph. I 

Rph. 2 

Rph. 3 

Rph. 5 

Rph. 10 

Rph. 25 

Kleur 

donker

violet/ 
zwart 

donker
olijf
groen/ 
zwart 
lila/ 
zwart 
donker

bruin/ 
zwart 
grijs
zwart/ 
zwart 
rood
bruin/ 
zwart 

Plaat
nummer 

A13 

A22 

A23 

A24 

A25 

A26 

Knip
teken 

6 
boven 

2 X 18 
beneden 

2 X 15 
beneden 
2 X 9 
boven 

2 x 6 
beneden 

2 x 4 
beneden 

Bijzonderheden 

Mei 1950 
Perf rechts doorlopend 
Balk op linkermarge 
van 5 mm breedte. 

Perf. ? doorl. balk 
onbekend 

B 
ïj • » u TT* 

^ 
0 ^ 

0 

Perf. links doorl. balk 

Zeer opmerkelijk zijn de veranderde kniptekens. Nog op
merkelijker is het feit, dat bij de RIStempelserie de kniptekens 
veelal op de tegenovergestelde rand zijn geplaatst ten opzichte van 
de Indonesiatempelserie. Steller vraagt zich af of complete vellen 
RIStempelzegels een knipteken aan de boven en aan de onder
rand hebben. Of is er voor de RISopdrukken gebruik gemaakt 
van een speciale oplaag? De Rph. i.— waarde doet dit laatste 
wel veronderstellen, gezien de balk op de linkermarge. Deze 
vraag zal evenwel door de Ind. P.T.T., dan wel door de fa. Kolff 
beantwoord moeten worden, aangezien het uitermate moeilijk was 
van deze RISopdrukken voldoende materiaal te bemachtigen 
voor een meer uitgebreide collectie. 

De rechtstaat R.I.S. werd ontbonden, en op 17 Augustus 1950 
kwam hiervoor in de plaats de: 
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REPUBLIEK INDONESL^ 
(vanaf 17 Augustus 1950) 

Ter herdenking van de onafhankelijkheidsverklaring op 17 
Augustus 1945 gaf de nieuwe Republiek Indonesia op 17 Augustus 
1950 een serie van 3 herinneringszegels uit, waarvan de hoogste 
waarde Rph. i.— bedroeg. 

Deze zegels werden gedrukt in rotogravure en geperforeerd in 
kamtanding 12V2 '■ 12 door N.V. G. Kolff & Co. te Djakarta. 
De druk geschiedde in vellen k 100 zegels. Verdere details zijn: 

Waarde 

Rph. I 

Kleur 

violet
bruin 

Plaat
nummer 

A3a 

Knip
teken 

2 X 15 
beneden 

Bijzonderheden 

Perforatie links door
lopend. O p rechter
marge 7% mm brede 
balk. 

Op 16 Augustus 1950 werd dit zegel reeds verkrijgbaar gesteld, 
terwijl de frankeergeldigheid eerst op 17 d.a.v. inging. Opmerkelijk 
is het feit, dat de plaatnummering van de prefederale en de 
federale regering worct voortgezet door de R.I . regering. 

Daar alle frankeerzegels van de regeringsvormen INDONESIA 
en R I S hun geldigheid behielden, behoefde de zegelvoorraad niet 
(opnieuw) opgedrukt, dan wel direct aangevuld te worden. De 
aankondiging van een nieuwe serie frankeerzegels vond dan ook 
eerst dd. 15 Januari 1951 plaats. In de betreffende P.T.T.
mededeling wordt naast de nieuwe „cijferserie" ook de zogenaamde 
„President"serie aangekondigd voor de hoge waarden vanaf 
Rph. I.—. 

De „President"zegels zijn gedrukt in rotogravure en ge
perforeerd in kamtanding 12% : 12 door Joh. Enschedé & Zonen 
Grafische Inrichting N.V. te Haarlem (Nederland). De zegels 
komen in vellen van 100 stuks aan de loketten, doch worden 
mogelijk in vellen van een bepaald meervoud van 100 zegels 
gedrukt. 

De Rph. I.— verscheen wederom als eerste zegel in deze serie 
en wel in Maart 1951, de andere zegels volgden van April t/m 
Juli 1951. De details luiden: 

Waarde 

Rph. I 

,, 2 
.. 3 
.. 5 
„ 10 

.. 25 

Kleur 

paars 

groen 
blauw 

blauw
grijs 
rood 

Plaat
nummer 

I 

I 
I 
I 
I 

I 

Knip
teken 

13 
? 
■f 

? 
? 
? 

Bijzonderheden 

Bovenmarge geperf. 
Maart '51 
Juli '51 id. 
Ju l i '51 id. 
April '51 id. 
Mei '51 

Mei '51 

Het papier van deze uitgifte is enigszins crème getint. Onder de 
kwartslamp toont het grauwig. Vele kniptekens van de eerste 
oplaag zijn mij onbekend. Aangenomen mag worden, dat evenals 
bij latere oplagen, de kniptekens zowel op de boven als de onder
rand voorkomen, en zowel links als rechts. 

Ook van de „President"zegels was de verkoop der waarden 
Rph. 2 t/m 25 toentertijd aan restricties onderworpen. Het is 
voor de hand liggend dat het publiek en de handel prefereerde om 
uit voorraad meerdere zegels van Rph. 1.— te gebruiken boven 
de speciale regeling verbonden bij de aankoop van de hogere 
waarden. Zodoende raakten de Rph. i.— zegels ongetwijfeld 
het eerst uitverkocht en diende derhalve een nieuwe oplaag te 
worden gedrukt. Het is eveneens begrijpelijk, dat in een speciale 
herdenkingsserie ook de Rph. i.— werd opgenomen. 

Ter gelegenheid van het 6jarig bestaan der Organisatie der 
Verenigde Naties (U.N.O.) werd op 24 October 1951 een serie 
herdenkingszegels in omloop gebracht, waarvan de hoogste 
waarde Rph. i.— bedroeg. Deze zegels zijn gedrukt in de U.S.A. 
door de American Banknote Company, en zijn geperforeerd in 
lijntanding 12 X 12. De details luiden: 

Waarde 

Rph. I 

Kleur 

grijs
bruin 

Plaat
nummer 

F13237AI 

Knip
teken 

geen 

Bijzonderheden 

Van een plaatnummer mag misschien met gesproken worden, 
aangezien alle waarden van de UNOserie het bewuste nummer 
in de kleur der betreffende zegels aangeven. Het zegelbeeld stelt 
een vogel voor, die zich voegt bij een grote groep vogels, hetgeen 
de toetreding van Indonesië als lid tot de U N O symboliseert. 
De datum 28 September 1950 is nl. de datum waarop Indonesië 
als lid werd aangenomen, en is toegetreden. 

Reeds begin 1952 verscheen er een nieuwe oplaag van de 
„President"zegel Rph. i.—. Door afwezigheid niet in staat zijnde 
zich voldoende documentatiemateriaal aan te schafTen, wil ik 
mijn toevlucht nemen tot een veronderstelling aan de hand van 
de foto op blz. 74 van het October 1952 maandblad (nr. 5) van de 
Alg. Ver. voor Phil, in Indonesië. De details, waarvan uitsluitend 
het knipteken op genoemde foto gebaseerd is, luiden: 

Waarde 

Rph. I 

Kleur 

paars 

Plaat
nummer 

2 

Knip
teken 

■ 

Bijzonderheden 

Bovenmarge niet ge
perforeerd 

Het papier van deze oplaag is eveneens enigszins creme getint. 
De kleur is een fractie donkerder, hetgeen vooral in het uniform " 
tot uiting komt. 

Uit het bovenstaande blijkt, dat geregeld nieuwe aanvullingen 
van de Rph. i.— zegel vereist werden. De mogelijkheid bestaat, 
dat de oplagen van de eerste „President"zegels betrekkelijk gering 
waren. Voeg hierbij dat in 1952 de posttarieven verhoogd werden, 
dan valt te begrijpen, dat meer en meer zegels met hoge frankeer
waarden werden gebruikt. Allereerst de Rph. i.—, maar daarnaast 
toch ook de andere waarden. Mogelijk meer om reden van tijdnood, 
dan uit oogpunt van deviezenbesparing werden in i952/'53 
wederom zegels van de „tempel"serie gedrukt in de waarden 
Rph. I, 2 en 3. 

Voor Philatelisten doet zich hier de bijzonderheid voor, dat 
zegels van een vervallen regeringsvorm worden herdrukt en door 
een andere regeringsvorm worden uitgegeven. Dit zou m.i. precies 
hetzelfde zijn als indien de huidige Republiek Oostenrijk moment
teel zegels uit de periode van het voormalige Keizerrijk Oostenrijk 
liet drukken en wederom uitgaf. Deze herdrukken van de tempel
serie zijn opvallend verschillend van de eerste druk in 1949. 
E.e.a. kan als volgt gespecificeerd worden: 

Waarde 

Rph. I 

Rph. 2 

Rph. 3 

Kleur 

rood
violet 

gnjs
groen 

lila 

Plaat
nummer 

B69 

A22 

A23 

Knip
teken 

15 
boven 

18 
boven 

7 
boven 

Bijzonderheden 

De „rode" tint van 
deze zegel is reeds een 
duidelijk kenmerk. De 
achterzijde is „rood" 
doorschijnend. Het 
plaatnummer en letter 
werd gewijzigd. 
Uitgegeven ca. Aug.'52 
Perforatie links door
lopend. Onder de 
kwartslamp is het zegel 
„lichtrood". 
Dit zegel is „groener" 
dan die der eerste druk. 
Plaatnummer en letter 
bleven evenwel onver
anderd. 
Uitgegeven eind 1952. 
Perforatie links door
lopend. O p rechter
marge een ^y2 (boven) 
en ca 1% mm (beneden 
tapsaflopende balk. 
Het kleurverschil tus
sen de beide drukken is 
moeilijk te onderschei
den. Ónder de kwarts
lamp echter veranderen 
deze zegels practisch 
niet van kleur, terwijl 
de eerste druk „oranje" 
kleurig werd. Datum 
van uitgifte ca eind 
1952? 

3 
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Naast bovengenoemde nieuwe oplagen van Kolff, werden ook 
de „President"zegels opnieuw gedrukt in Nederland. De volgende 
oplagen werden getraceerd lot Augustus 1953: 

Als laatste zegel verscheen m 1953 (ca. November) een tweede 
druk van de B69 plaat (Rph. i.— van de tempelserie). De om
schrijving luidt: 

Waarde 

Rph. I 

Rph. 2 

Rph. 3 

Rph. 10 

Kleur 

paars 

groen 

blauw 

blauw

grijs 

Plaat
nummer 

2 

2 

a 

2 

Knip
teken 

A 

5 

6 

8 

Bijzonderheden 

Augustus 1953. 
Bovenmarge geperf. 
Kleur practisch gelijk 
aan plaatnr. i. 
Begm 1953. 
Kleur iets donkerder 
dan bij plaatnr. i. 
April 1953. . , , , 
Kleur iets minder hel
derblauw dan bij pi. i . 
Augustus 1953. 
Kleur iets grijzer dan 
bij plaatnr. i . 

Afgezien van de afwijkende kleuren, hebben alle zegels nog 
een groot verschil met de vorige druk(ken). Deze nieuwe druk is 
nl. op helderwit papier gedrukt. Legt men zegels met rand
stukken onder de kwartslamp, dan vertoont zich het papier 
helder krijtwit , in tegenstelling tot dat der vorige druk(ken), 
waarvan, zoals reeds geschreven, het papier een grauwe tint 
kreeg. 

Nieuwe, sterk verhoogde, posttarieven gaven aanleiding tot 
uitbreiding der „vrije" verkoop van de hoge frankeerwaarden. 
Tot Rph. 5.— mocht ongestempeld aan de loketten verkocht 
worden, doch later in 1953 werd deze grens gebracht tot Rph. 10. 
De restrictie voor de „tempeP'serie verviel hierdoor automatisch, 
met uitzondering van de Rph. 25. Sinds 1953 zijn deze hoge 
waarden dus minder uniek geworden dan voorheen. 

De gewijzigde tarieven waren tevens reden dat de koerserende 
uitgifte met talrijke aanvullende en nieuwe waarden diende te 
worden uitgebreid, en wel voornamelijk de hoge waarden. Zo 
verschenen omstreeks Juni/Juli 1953 de volgende nieuwe „Presi
dent"zegels: 

Waarde 

Rph. 1,25 
,. 1,50 
„ 2,50 

., 4,— 

„ 6,

.. «5, 

„ 20, 

„ 40, 
., 50, 

Kleur 

oranje 
bruin 
rood
bruin 
geel
groen 
grijs
lila 
oker
geel 
violet
zwart 
groen 
violet
blauw 

Plaat
nummer 

Knip
teken 

7 
8 
4 

10 

11 

12 

' 5 

16 
17 

Bijzonderheden 

Al deze zegels zijn 
gedrukt op helderwit 
papier. 
Bij alle waarden is de 
boven en linkermarge 
geperforeerd. De knip
tekens kunnen zowel op 
de boven als de be
nedenmarge voorko
men, waardoor de 
stand dus ook anders 
wordt. 

Van de Rph. 1,50 bestaat een olijf bruine kleurnuance. Het 
plaatnummer en knipteken zijn waarschijnlijk identiek met de 
vellen van de normale kleur. Nadere details omtrent de oor^aak 
ontbreken noc 

Curacao, Vllegp. Juliana, 
ongebr 

Prins Bernhard, gebr. ... 
Nrs 200/205, Kinderkop

jes, ong. Cur 
Our. Watersnoodzegel ... 
Sur. Watersnood 

8,75 
65,— 

3,25 
0,85 
1,45 

JAC. ENGELKAMP 
SI'UlblRAAT 301 
A M S T E R D A M 
r, T R 0 1 1 2 6 0 6 

Waarde 

Rph. I 

Kleur 

violet 

Plaat
nummer 

B69 

Knip
teken 

2 X 10 
boven 

Bijzonderheden 

De kleur van dit zegel 
is minder „rood"
violet dan van de 1952
druk, doch daaren
tegen wel duidelijk af
wijkend van de A. 13 
plaat. De achterzijde is 
niet „rood" doorschij
nend. 
Perforatie links door
lopend. 
Onder de kwartslamp 
is dit zegel „paars". O p 
de rechtermarge is een 
5 mm brede balk. 

Mogelijk is in 1953 nog één zegel met hoge waarde t.w. Rph. 
5.— van de „president"serie verschenen, t.w. plaatnummer 2. 
Dit zegel werd evenwel getraceerd nadat de schrijver reeds in 
Februari 1954 van hetzelfde zegel plaatnummer 3 had ontdekt. 
De kans dat begin 1954 beide plaatnummers in omloop zijn 
gebracht, acht ik niet uitgesloten. Beide oplagen zijn opvallend 
donkerder van kleur dan de 1951druk (plaatnummer i ) . 

Een gecombineerde opgave van de „President"zcgels, welke 
tot uit. April 1954 in omloop kwamen, luidt als volgt: 

Waarde 

Rph. I 

Rph. 1,50 

Rph. 5 

Rph. 5 

Kleur 

violet 

bruin 

donker
sepia 

donker
sepia 

si 
0.= 

3 

2 

2 

3 

SI 
? 

? 

7 

7 

Bijzonderheden 

Opvallend door 
nogal fletse 
kleur 

Kleur is veel 
donkerder (min
der bruin) dan 
I e oplaag. 
Kleur is iets 
donkerder dan 
2e oplaag 

Ver
sche
nen 

Mrt. 
■954 

Mrt. 
'CLA 

54 
53 

Febr. 
'54 

Papier 

wit 

wit 

Marge 
Perf. 

boven 

boven 

Van de Rph. i.— zegel van de „Tempel"serie verscheen in 
Maar t 1954 een derde druk van plaat 69B. De details van dit 
zegel luiden: 

Waarde 

Rph. I 

Kleur 

violet 

Plaat
nummer 

69B 

Knip
teken 

3 en 18 
boven 

Bijzonderheden 

Kleur zeer flets en niet 
doorschijnend. O p lin
kermarge een taps af
lopende 4 tot jy^ mm 
brede balk. 
Perforatie rechts door
lopend. 

Pen bate van de slachtoffers van de uitbarsting dd. 18 Januari 
1954 van de vulkaan Merapi (Java) werd op 15 April 1954 een 
serie speciale toeslagzegels uitgegeven. Ondanks de zeer hoge 
nominale waarde en toeslag bleek er van philatelistische zijde 
een dermate grote belangstelling voor de officiële eerstedag
couvert te bestaan, dat de distributie van de beide hoogste waarden 
aan de postkantoren in het gedrang kwam. Waarschijnlijk is 
zowel van de Rph. 3.— (plus Rph. i.—) als van de Rph. 5.— 
(plus Rph. 2,50) een betrekkelijk kleine oplage gedrukt. Toen 
deze zegels dan ook in de grotere steden dd. 15 April aan het 
loket verkocht werden, was de door Bandung toegezonden hoeveel
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heid in enkele uren reeds uitverkocht. Daar de vraag bleei bestaan 
naar deze waarden, kan gevoegelijk aangenomen worden dat 
binnenkort een ade oplaag zal verschijnen. 

Alle waarden werden gedrukt op vellen (afm. 339 X 578 mm) 
elk bevattende 100 zegels. Het knipteken bevindt zich onder het 
4e zegel van links op de benedenrand. De perforatie is doorlopend 
op de rechterrand. Opmerkelijk is de bijvoeging van de letter 
„A" bij het plaatnummer. 

Voor zover het de Rupiah-waarden betreft luiden de verdere 
details: 

Waarde 

Rph. I (-1-25 sen) 
Rph. 2 (-t-50 sen) 
Rph. 3 (-f Rph. i) 
Rph. 5 (-1-Rph. 2,50) 

Kleur 

karmijn 
donkerbruin 
olijfgroen 

lichtbruin 

Plaat-
nummer 

95A-A 
96A-A 
97A-A 
98A-A 

Knip
teken 

2 X 18 
2 X 14 
2 ? X 10 
3 x 4 

Bijzon 
der-
heden 

zie 
boven 

Vermeld dient te worden, dat alle zegels hierboven genoemd, 
nog frankeergeldigheid bezitten, zodat men zeer interessante 
combinaties kan samenstellen bij frankering, waardoor men een 
envelop krijgt, die op zichzelf een historische en/of philatelistische 
geschiedenis vertolkt. 

Surabaia, Juni 1954 
ADDENDA 

Medio Juli 1954 werden de beide hoogste Merapi-waarden 
wederom aan de loketten bij de postkantoren verkocht. Deze 
2de oplaag wijkt in vele punten af van de April-oplaag, alhoewel 

zulks aan zegels zonder randstukken moeilijk te constateren valt. 
Zowel de Rph. 3.— als de Rph. 5.— werden ditmaal gedrukt 

op vellen (afm. 578 X 339) elk bevattende 2 X 100 zegels per vel. 
Beide veldelen zijn door een 47 mm brede strook gescheiden. De 
randletters bleven ongewijzigd t.w. „A", doch de plaatnummers 
werden wel gewijzigd. De kniptekens zijn identiek met die der 
eerste oplaag, doch werden thans aangebracht op de rechtermarge 
van het rechterveldeel ter hoogte van de 4e rij van boven gerekend. 
De perforatie is thans aan de bovenrand doorlopend. 

Waarde 

Rph. 3 ( Rph. i) 
Rph. 5 (X Rph. 2,50) 

Kleur 

olijfgroen 
lichtbruin 

Plaat-
nummer 

99B-A 
looB-A 

Knip
teken 

2 X 10 
3 x 4 

Bij
zonder 
heden 

zie 
boven 

ALLE R E C H T E N V O O R B E H O U D E N 

In ons Octobernummer volgt nog een overzicht over dé hier 
behandelde zegels. (Red.) 

Adverteer 

Philatelistisch! 

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

FRANKEERZEGEL VAN 6 CENT. 
Dienstorder H 642bis van 1 September jl. van de P.T.T. 

meldt : 
Ten vervolge op do 407bis/1954 wordt medegedeeld, da t 

door de controleur ter voldoening aan aanvragen om f ran-
keerzegels van 6 et, zegels in de nieuwe uitvoering zullen 
worden verstrekt . De kleur is lichtgrijs. De zegels zijn — 
overeenkomstig het medegedeelde bij do 657/1953, pun t 2 — 
uitgevoerd in het cijfertype. 

Voor de zegels van 6 et geldt eveneens het bepaalde, da t 
geen verkoop in de nieuwe uitvoering mag plaats vinden, 
voordat de zegels van het bestaande type zijn ui tverkocht , 
tenzij he t publiek ui tdrukkeli jk zegels van het n i euwe type 
verlangt . 

NIEUW KNIPTEKEN. 
In verband met het n ieuwe knipteken (zie Augus tusnum

mer) kunnen wij nade r aanvul len: 
2ct., type v. Krimpen, etsingnr. 45 met n ieuw knip teken 

onder zegel 199. 
Wij danken o.m. de heren P . Goettsch, M. W. v. d. Koog, 

J . A. Pabon en J. Troost voor berichtgeving in deze. 
Bij ui tzondering hebben wij hiervan melding gemaakt , 

daar het een nog onbekend knipteken betreft . Het is niet 
onze gewoonte kniptekens op gewone frankeerzegels te me l 
den. 

AFWIJKINGEN. 
De heer J . A. Pabon te Coevorden toonde ons 2 s t r ippen 

van 4 zegels 2 et. v. Kr impen, met randcijfer 13, volgens in
zender afkomstig van vellen met e ts ingnummer 44 en 45. 
Hierbij vertoont het 7e zegel van de velrij etsnr. 44 een 
b lauw streepje door de laats te D van NEDERLAND, terwijl 
dit op hetzelfde zegel op dezelfde plaats in de vellen met 
e ts ingnummer 45 een minimaal wit plekje laat zien. 

Een en ander is naa r onze mening veroorzaakt door een 
onreinheid van de drukplaa t . 

De heer W. Ph. Pelgr im te Rijswijk (Z.H.) toonde ons een 
Bonifatiuszegels waa rvan do linkeroog-parti j opvallend zwak 
is afgedrukt. De p laa ts van het zegel in het velddeel werd 
ons niet gemeld. 

De heer Joh. Troost te Ons twedde zond ons een f r ankee r -
zegel 2 et. type v. Kr impen t e r inzage met diverse wi t te s t ip 
jes rond het cijfer 2. Geen opgave van plaats van het zegel 
in het veldeel. 

BONIFATIUS-HERDENKINGSPOSTZEGEL. 
De heer Tj . G. de Vries te Leeuwarden meldt ons da t te 

Leeuwarden dit zegel van p laa t 2 ook verkr i jgbaar was met 
de velperforatie: boven beneden l inks rechts . 

d.i. n..d n.d. d.i. 

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

Redacteur : A. J. Uylen, Kerm. Heijermanslaan 6, Eindhoven.^ 

SURINAME. 
HERDENKINGSZEGELS JUBILEUM LUCHTPOST. 

Het 25-jarig bestaan van de luch t -
postdienst in Sur iname op 25 Sep tem
ber a.s. zal aanleiding zijn tot de u i t 
gifte op die dag van een he rdenk ings 
postzegel, w a a r v a n wij hierbij de af
beelding geven. 

Nadere bijzonderheden omtrent dit 
zegel zijn ons nog niet bekend, doch 
wij hopen ze in ons volgend n u m m e r 
te kunnen geven. 

WELDADIGHEIDSZEGELS JEUGDCENTRUM. 

Van de in ons J u n i - n u m m e r op blz. 
114 aangekondigde 4 postzegels, alle in 
gelijke tekening, welke zullen worden 
uitgegeven ten ba te van het J e u g d 
cent rum der Evangelische Broederge
meente , kunnen wij hierbij reeds de af
beelding geven. De d a t u m van uitgifte 
is nog niet bekend. Zegelafmeting 
30,2 X 42,5 mm. De kleuren zijn: 
7% c -f 3 violetgrijs 
10 c -t- 5 b lauwgroen 
15 c + 7% roodbruin 
30 c + 15 b lauw 
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REPUBLIK INDONESIA. 

Nu met ingang van 10 Augustus jl. de Unie-overeenkomst 
met de Rep. Indonesia is geëindigd en de laatste binding met 
Nederland is opgeheven (goedkeuring door de beide parle
menten voorbehouden), zullen de uitgiften van de Rep. In
donesia uit de gebruikelijke rubriek verdwijnen en overgaan 
naar de rubriek „Nieuwe Uitgiften". Vermoedelijk zullen de 
uitgevers van albums en de samenstellers van Speciale Cata
logi van Nederland enz. zich op hetzelfde standpunt stellen. 
De laatste uitgiften welke dus nog in Unieverband hebben 
plaats gevonden zijn de Riouwzegels en de Merapiserie. On
dergetekende blijft de verdere uitgiften toch (privé) uitge
breid verzamelen en is steeds bereid hierover inlichtingen te 
verstrekken, terwijl de nieuwe uitgiften van de Rep. Indo
nesia ten behoeve van o.m. de Indonesische lezers van ons 
Maandblad iets uitgebreider zal geschieden als voor de ove
rige landen het geval is. 

Waarschuwing. Er wordt gewaarschuwd voor valse op
drukken Riouw die in Indonesia gesignaleerd zijn. Deze val
se opdrukken schijnen zowel gebruikt als ongebruikt voor 
te komen. Verdere bijzonderheden ontbreken nog. Men be
trekke deze zegels dus slechts van betrouwbare zijde. 

Merapizegels. De hoogste twee waarden waren in korte 
tijd uitverkocht en er verscheen een nieuwe oplage. 
Terwijl de eerste oplage gedrukt was in enkel vellen van 
100 stuks, is de tweede oplage verschenen in dubbelvellen 
van 2 X 100 stuks, gescheiden door een 47 mm brede tussen-
strook; etsingnos. zijn 99B en lOOB, terwijl de randletter is 
gebleven. De complete opgave van de etsingsnos. is: 15 + 10: 
91A, 35-1-15: 92A, 50 -h 25; 93A, 75 + 25: 94A, 1,— + 25: 95A, 
2.— -1- 50: 96A, 3. h 1.— 97A, 99B, 5.— + 2,50: 98A, lOOB. 

FRANKEER PHILATELISTISCH 

STEMPELS 

Redacteur: A. v. d. Willigen, Laan van Poot 194, 
's-Gravenhage. 

GELEGENHEIDSSTEMPELS. 

jOW«i»t, 

Zowel het stempel van het Esperantisiencongres te Haar
lem, als dat van het Int. Muziekconcours te Kerkrade, beide 
gebruikt door het Autopostkantoor en reeds gemeld in ons 
vorige nummer, werden in zwarte kleur op de zegels afge
drukt. Van het muziekconcours-stempel geven wij hierbij 
nog de afbeelding; dit werd van 9 t/m 21 en van 24 t/m 31 
Augustus gebruikt. Op de tussenliggende Maandag 23 Augus
tus stond het Autopostkantoor bij het Malieveld te 's-Gra
venhage voor verkoop en afstempeling der Luchtvaartfonds-
zegels met een speciale afstempeling, waarvan wij hierbij 
eveneens 'n afbeelding geven. De afdrukken waren in blauw-
zwarte kleur met als datering een Autopostkantoorstempel. 
Het hierbij afgebeelde le-dag-stempel op de verplichte 
handelaarscouverten werd ditmaal in groenachtige kleur 

afgedrukt, terwijl tenslot
te de zgn. maximum-
kaart, uitgegeven door de 
K.L.M, en op de beeld-
zijde met portret van Dr 
PÏesman tevens gefran
keerd met een 10 et 

Luchtvaartfonds-zegel 
werd afgestempeld met 
'n rubberstempel 's-Gra
venhage-Wittebrug 2. De
ze rubberstempel, speci
aal aangemaakt om de 
kaarten niet door de me
talen stempels te laten 
beschadigen, heeft een 
diameter van 34 mm, ter
wijl de normale stempels 
slechts 28 mm diameter 
hebben. Volgens persbe
richt van de K.L.M, zijn 
deze „maximum-kaar-
ten" na 7 September via 
de postzegelhandel ver
krijgbaar. 

Ter gelegenheid van de herdenking van het 1200-jarig 
bestaan van de stad DOKKUM werd op 28 Augustus en van 
30 Augustus t/m 4 September ter plaatse een tijdelijk post

kantoor gevestigd, waar het hierbij afgebeelde speciale stem
pel werd gebruikt. 

Tenslotte werden ook te Vlissingen op de Nationale Post
zegeltentoonstelling en op de Philatelistendag speciale stem
pels gebruikt, waarop wij in het volgende nummer zullen 
terugkomen. 

In de ApoUohal te Amsterdam zal van 4 t/m 25 September 
een brievenbus worden geplaatst in verband met de aldaar te 
houden Schaak Olympiade 1954. De in deze bus aangetrof
fen correspondentie zal van de afdruk van een bijzonder 
stempel worden voorzien. 

MACHINESTEMPELS. 
De in het Juninummer gemelde Spoorstad-vlag te Roosen

daal werd tot omstreeks 30 Juni gebruikt; van 1 en 2 Juli 
zagen wij in deze machine de ook elders gebruikte vlag 
„Verzend per luchtpost", terwijl na 7 Juli de normale vlag 
„Postzegels rechts boven in de hoek" bekend werd. 

Te 's-Gravenhage kwam omstreeks 16 Augustus weer in 
gebruik de reeds vroeger gemelde vlag „Steun de Kanker
bestrijding Koningin Wilhelminafonds Giro 874", dit jaar 
evenwel geheel met hoofdletters. 

Voorts stempelen sedert 23 Augustus Amsterdam CS., 
's-Gravenhage en Rotterdam CS. met een nieuwe vlag: 
„Jeugd en Luchtvaart Zegels voor het Nationaal Luchtvaart
fonds". 

TYPENRADERSTEMPELS. 
Nieuw gevestigde postagentschappen: 

1.9.1954 Apeldoorn-Schuttersweg en Enschede-Olieslagweg. 
1.10.1954 Amsterdam-Burg. van Leeuwenlaan. 

CURIOSA. 
Wij danken de heer Th. J. Putter te Hilversum voor de 

toezending van een briefstuk met een oranje 10 ct.-zegel der 
vorige uitgifte, afgestempeld met het handrol-dagtekening-
stempel Zeist 2 dd. 6.2.51 - 6, niet in zwarte kleur, doch in 
goud-achtige tint! Wellicht was dit een onderdeel der feest
viering van een gouden post-jubilaris ten kantore? 

LUCHTPOST 

Redacteur: J. C. E. M. Dellenbag, Statenweg 172c, 
Rotterdam-C2. 

BELGIË. 
Op 14 Juli jl. had de Ie luchtpostverbinding van de Sabe

na Brussel-Lourdes plaats. De stukken dragen een speciale 
afstempeling in zwarte kleur (maatschappijstempel, doch 
volgens uit België ontvangen berichten door de Belgische 
Posterijen op de stukken aangebracht). VS. Brussel, 14.7.'54 
en AS Lourdes 14.7.'54-18 H. 

(Vervolg op blz. 183). 
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BONDS- EN VERENIGINGSNIEUWS 
NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN 

VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 

Seer.: K. E. König, Dahliastraat 26, 
KOOG a/d ZAAN, Tel.: 029802013 

KORT VERSLAG van de Bondsbestuursvergadering van 
24 Juli 1954, 14,30 uur, ten huize van de Voorzitter te Am
sterdam. 

Jhr. de Bosch Kemper is wegens vacantie afwezig. 
Een rectificatie op de verkorte verslagen in het Julinum

mer van het Maandblad zal worden aangebracht. 
De jaarverslagen van de secretaris, de penningmeester en 

van de beheerder van het Bondsinformatiebureau worden 
behandeld en goedgekeurd. 

Van de P.T.T. is een afwijzende beschikking ontvangen op 
het verzoek van het Bondsbestuur, om ook andere envelop
pen dan de officiële eerstedagenveloppen, die dan door tus
senkomst van de Bond gebundeld zouden worden aangebo
den, eveneens van een eerstedagafstempeling te voorzien. 

De heer Kirchner brengt verslag uit over de vorderingen 
betreffende het concept voor de nieuwe Leidraad. 

Van de Raad van Beheer van het Nederlandsch Maandblad 
is een schrijven ontvangen waarin advies gevraagd wordt 
over het verzoek van de Periodiekwerkgroep van de Stich
ting voor het Phil. Jeugdwerk in Nederland om cliché's van 
het Maandblad ter beschikking te stellen ten behoeve van 
een door deze' werkgroep te verzorgen postzegelrubriek van 
het jeugdblad KrisKras. De heer Jonker zal terzake nader 
informaties inwinnen alvorens in deze advies wordt gegeven. 

Tot slot worden nog enkele huishoudelijke zaken afgedaan. 
De 2e Secretaris: D. O. KIRCHNER. 

KORT VERSLAG van de Bondsbestuursvergadering van 
3 Augustus 1954, 18.30 uur, ten huize van de Voorzitter te 
Amsterdam. 

De heren König, Van Lente en Jhr. de Bosch Kemper zijn 
wegens vacantie afwezig. 

De notulen van de Voorzittersvergadering van 29 Mei 1954 

worden behandeld en goedgekeurd. ' 
Het jaarverslag van de beheerder van de Bondsbibliotheek 

en het verslag van de heer Jonker inzake de Contactcommis
sie en de Stichting voor het Philatelistisch Jeugdwerk in Ne
derland worden behandeld en goedgekeurd. 

Ingekomen is een schrijven van de Nederlandsche Veree
niging van Postzegelverzamelaars, waarbij het lidmaatschap 
na het bondsjaar 1954—1955 wordt opgezegd. 

Van de Stichting NederlandIsraël Philatelie is het ver
zoek ontvangen om als lid van de Bond te worden toegelaten. 
De statuten van deze stichting zullen worden onderzocht of 
deze niet in strijd zijn met die van de Bond, waarna tot 
toelating kan worden besloten. 

Van de P.T.T. werd een schrijven ontvangen in antwoord 
op ons verzoek van 25 April jl., een onderzoek te doen in
stellen naar de herkomst van de ongebruikte zegels „Cour 
Permanent" van de laatste uitgifte, waarbij wij tevens ver
zochten deze zegels, evt. via de Bond ter beschikking te stel
len van de Nederlandse verzamelaars. 

Op dit laatste verzoek w^erd afwijzend beschikt. 
De Penningmeester heeft bericht, dat de Nederlandsche 

Philatelisten Vereeniging „DE VERZAMELAAR", Bussum, 
niettegenstaande verschillende aanschrijvingen, tot op heden 
in gebreke is gebleven de contributie voor de Bond te be
talen. Besloten wordt nog een rappel te verzenden, waarin 
zal worden medegedeeld, dat indien voor de aanstaande jaar
vergadering de contributie niet is voldaan, aan deze verga
dering een voorstel tot royement zal worden voorgelegd. 

Te 22.15 uur wordt deze vergadering gesloten. 
De 2e Secretaris: D. O. Kirchner. 

RECTIFICATIE. ' 
Het zal de aandachtige lezer zijn opgevallen, dat de eerste 

zin van het verslag der bondsbestuursvergadering van 6 
April 1954 dient te vervallen. 

De laatste alinea van hetzelfde verslag behoort te worden: 
de voorlaatste alinea van het kort verslag der bestuurs

vergadering van 23 Juni 1954. 
De Secretaris: K. E. König. 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Secr.: P. J. M. Boel, Bosboom Toussaint
laan 63, Hilversum. Tel. 2612. 

Opgave van de data waarop de Afdelingen maand
vergaderingen houden. 

ALKMAAR: eerste Dinsdag in hotel , ,Ceres" . 
Secr.; J. P. Lienesch, Kennemersingel 2, Alkmaar . 
Tel . 3957. 

ALMELO: tweede Donderdag in hotel , ,Ver
b o o m " . Secr.: G. J. Zwitzelaar , Appelstraat 15, 
Almelo. 

A L P H E N a/d R I J N : tweede Maandag in hotel 
, ,Cen t raa l" . Secr.: H . Kortha ls , van Velzenstraat 19, 
Alphen a/d Rijn. 

AMSTERDAM: afwisselend tweede Maandag en 
Tweede Vrijdag in het , ,American H o t e l " , Leidse
plein. Secr.: Ed. Verff, Maasstraat 20 II , Amster
damZ. Tel . 721378. 

A P E L D O O R N : na bekendmaking in , ,Huize 
Hai j t ink" . Secr.: Dr F. T h . Dasbach, Canadalaan 
13, Apeldoorn. 

A R N H E M : op een Maandagavond in hotel ,,Be]le
v u e " , Sonsbeek. Secr.: L. W. van Straten, Velper
weg 149, Arnhem. Tel . 25806. 

BOSKOOP: eerste Maandag in hotel , ,Neuf". 
Secr.: C. Bulk, Reijerskoop 142, Boskoop. Tel . 663. 

CASTRICUM: tweede Donderdag , Wilhelminalaan 
20. Secr.: A. M. L. van Delft , Rembrand t s t r aa t 10, 
Alkmaar. 

D E V E N T E R : derde Woensdag in hotel „De 
Leeuwcnbrug". Secr.: C. Poh lmann , Schoolstraat 22, 
Deventer. 

D O R D R E C H T : derde Woensdag in „Amer i can" , 
tijdelijk ten huize van een der leden. Secr.: P. 
Kraaijeveld, Singel 120, Dord rech t . Tel . 4858. 

G O O I  E N E E M L A N D : laatste Dinsdag, beur te
lings te Bussum en te Hilversum. Secr.: P. J. M. 
Boel, Bosboom Toussaint laan 63, Hilversum. Tel. 
2612. 

■sGRAVENHAGE: derde Dinsdag in nader aan 
te geven lokaliteit . Secr.: P. A. F. Bloys van Tres
long Prins, Sadeestraat 22 A, Den Haag. 

H A A R L E M : in Januar i op de tweede Maandag; 
in Februari op de tweede Dinsdag; in Maart op de 
tweede Woensdag en vervolgens, telkens in de Kegel

bond. Secr.: J. H . Geerling, Cesar Francklaan 13, 
Heemstede. Tel . Haar lem 38759. 

K R O M M E N I E : derde Dinsdag in Huis , , ,Te Zaa
n e n " , Zaanweg te Wormerveer . Secr.: J. W . Lod
der, Blok 30, Krommenie . 

L E I D E N : na bekendmaking. Secr.: D r J. A. W. 
Groenewegen, Johan de Wit t s t r aa t 49, Leiden. 

L O C H E M : derde Maandag in hotel , ,Meender ink" 
te Lochem; een enkele maal te Borculo . Secr.: H . J. 
Boom, Villapark L 96, Barchem. 

N I J M E G E N : eerste Zaterdag in caféres taurant
tearoom ,,Pays Bas" , Batavierenweg 13. Secr.: 
B. A. O n t r o p , Zebrastraat 3, Nijmegen. Tel . 26441, 
uitsluitend van 8.30—12.30 en van 14.00—17.30 u . 

T W E N T E : na bekendmaking. Secr.: J ; Velleman, 
Nieuwstraat 5, Hengelo . Tel . 2681. 

U T R E C H T : derde Woensdag in hote l „ N o o r d 
Braban t " . Secr.: G. Gerbranda , Homerus laan 53, 
Utrech t . 

V L A A R D I N G E N : tweede Dinsdag van 7.30— 
10.00 uur in het R.K. Verenigingsgebouw, Mark
graaflaan 42. Secr.: P. J. Slangen, Merellaan 45, 
Vlaardingen. 

V O O R B U R G ; eerste Dinsdag en derde Donder 
dag in de rechtervoorfoyer van , ,Theater F o r u m " , 
Herenst raat . Secr.: Ir J. Sipkes, Hoekwate r s t r aa t 82, 
Voorburg . 

V O O R S C H O T E N : tweede Maandag in hotel 
, ,Deu r loo" . Secr.: Mr F. C. R. Drossaart Bcntfort , 
Leidseweg 180, Voorschoten . Tel , 2313. 

WESTFRIESLAND: tweede Woensdag in hotel 
,,De V a l k " , Kaasmarkt te H o o r n . Secr.: G. J. 
Stap, Tweeboomlaan 151, H o o r n . 

Tenzij anders aangegeven, is het aanvangsuur 
20.00 uur . 

Nieuwe leden: alle aanmeldingen in het Augustus
nummer . 

Aanmeldingen: 977 J. Bootsma, p/a In t e rna t io , 
Djakar ta ; 1020 K. H.. van Brederode, Jan van G'a
lenstraat 18, Haar lem; 1017 C. W. Evers, A N o . 14, 
Wehl (Gld.) ; 1047 Mevr. E. KriekaardMonsma, 
Duin en Bosch 17, Bakkum; 1000 M. E. Leeuwrik, 
Arnhemse Bovenweg 1 A, Zeist; 933 W . Leidekker , 
Wibauthof 6, Almelo; 971 John de N o o d , 1324 
Hibbard St., Coffeyville, Kansas, U.S.A. ; 979 H . I. 
Olthof, A. G. W. Plein 17, Veendam; 1007 F. H . 
Smit, Hobbemast raa t 8, Nijmegen; 954 J. J. Smits, 
Oude Vriezeveenseweg 9, Almelo . 

Inge t rokken royement : 532 A. P. Cor tenbach , 
Esdoornstraat 22, Den Haag. 

Bedankt : 887 Mr A. W. L. Ta lma Stheeman, , 
Maasstraat 150 II, AmsterdamZ. 

POSTZEGELVERENIGING „BREDA". 
Secr.: Mevr. C. G. H. Bode Flohil, Gin
nekenweg 108, Breda. 

Geroyeerd: 29 J. E. M. Kramers , Sarphat is t raat 
6, Amsterdam, privéadres : Kett ingweg 37, Baarn. 

Afgevoerd: 546 A. A. J. v. Mier lo ; 8 Lod. Abat
tucci ; 739 S. Nogmensky; 720 J. J. J. Peynaar ts ; 
1 Ch. Rogier ; 738 A. R u b i n ; 93 L.' Symens; 734 F. 
Weustenraad. 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „HOLLANDIA", 

AMSTERDAM. Secr.: A. D. Aeijelts, 
Churchilllaan 1751, AmsterdamZ. 2. 

Ledenvergadering op Vrijdag 24 September > 1954 
te 20.15 uur in hotel , ,Krasnapolsky" , Warmoes
s t raat , .Amsterdam. De veiling w ord t gehouden van 
19.30—20.15 u u r . 

Candidaat leden: 148 F. C. Armst rong , Avenue 
Kleber 23, Paris XVIe , France; 183 J. Demonjé, 
Koninginneweg 93, AmsterdamZ. 
HAAGSCHE PHILATELISTEN VER
EENIGING. Secr.: J. A. Fock, Laan v. 
Leeuwensteyn 94, Voorburg. 

Candidaat leden: Mr D. S. WfstermanHols t i jn , 
Goetlijfstraat 128, Den Haag; H . P . A. Hagemeijer, 
Franki ins t raat 183, Den Haag. 
UTR. PHILATELISTEN VERENIGING 
Secr.: H. G. van de Westeringh, Tol
steegsingel 17 bis, Utrecht. 

Bestuursvergadering met Sectiehoofden op Dinsdag 
21 Sept. a.s., des n.m. half negen in Tivoli (Be
s tuursk . ) . Bestuursleden s.v.p. om half acht aan
wezig. 

Ledenvergadering op Dinsdag 28 Sept. a.s., des 
n.m. 8 u u r in Tivol i . 

Bijzondere agendapunten: Bestuursverkiezing: af
tredend en herkiesbaar de H . H . C. A. Klinkenberg, 
L. H . Tho len , H . G. van d e ' W e s t e r i n g h . Jaarver
slag Secretaris. 
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Candidaat leden: Mr W. J. de Ruy te r de Wi ld t , 
Kamer 119, St, Ant . Ziekenhuis , U t r ech t ; D r A. J. 
Klein, Socrateslaan 26, U t r ech t . 

Af te voeren wegens bedanken: J. van A r n h e m ; 
G. Gerbranda ; A. M. Kragten; M. H . Mostcr t ; 
Mevr. J. de Jong-Wendl ing. 

Allen te Ut rech t , 
N . B . De penningmeester verzoekt de leden de 

con t r ibu t ie l-9- '54 to t 31-8-'55 over te maken op 
postrekening 36991 t/n Penningm. U .Ph .V. 

Stadsleden ƒ 7,50; Buitenleden ƒ 6,—. 

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

Ledenvergadering; De eerstvolgende gewone leden
vergadering wo r d t gehouden op Maandag 27 Sep
tember a.s. in de bovenzaal van Café-Restaurant 
, ,Du N o r d " , Bergweg 313 (ingang Bergsingel 228) te 
R o t t e r d a m - N o o r d . Zaal open 19.30 uur . Aanvang 
20.00 uu r . 

Gewone agenda. 
Bezichtiging van de kavels voor de veiling op Za

terdag 25 September in ons clublokaal en voor de 
aanvang van de vergadering in „ D u N o r d " . 

October -vergader ing : De October-vergader ing 
wor d t gehouden op Maandag 25 October 1954 in 
„ D u N o r d " . 

Clubbijeenkomsten: Zaterdags 15.00 tot 17,30 u u r : 
bovenzaal van Café-Restaurant „ D e Z o n " , N o o r d 
singel 101, R o t t e r d a m - N o o r d ; Donderdags 19.30 t o t 
22.30 u u r : Café „ D e G u n s t " , Brielselaan 192, R o t 
t e rdam-Zuid . 

INTERNATIONALE VERENIGING 
„PHILATELICA". Secr.: H. L. Stoffels, 

Sinaasappelstraat 23, 's Gravenhage. 
Tel. 33.83.16. 
Hierbij maken wij de leden er op a t tent , dat de 
Najaarsvergadering gehouden zal worden op Zate r 
dag 23 October 1954, te 10.30 uur in Esplanada te 
U t r e c h t . 

Eventuele voorstellen in te dienen to t uiterlijk 
1 October bij het secretariaat . 

Agenda: 1. Opening — 2. Notu len vergadering 
van 15 Mei 1954 — 3. Ingekomen stukken en mede
delingen — 4. Cont r ibut ieverhoging — 5. Herz ie 
ning Huishoudelijk Reglement — 6. Begroting voor 
het jaar 1955 — 7. Verkiezing 2 leden voor de 
kascommissie, idem voor de commissie Rondzend-
verkeer (art . 32 H.R. ) —, 8. Verslag Bondsvergade
ring — 9. Halfuurt je philatel ie , te verzorgen door 
de afdeling Weert — 10. Kleine verlot ing — 11. 
Plaatsbepaling volgende vergadering — 12. Veiling 
— 13, Wa t verder ter tafel zal worden gebracht — 
14. Rondvraag — 15. Sluiting (te circa 17 uu r ) . 

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

79, Amstelveen. 
A M E R S F O O R T : A. Werner , Dol lardst raat 250, 

Amersfoor t . 
A M S T E R D A M : H . Gerr i tsen, Hunzes t raa t 109 I, 

Amsterdam. 
D E V E N T E R : T . van Heuvel , Brinkgreverweg 29, 

Deventer . 
D R I E B E R G E N : J. H . v. Daalen, Hoofdstraat 96, 

Driebergen. 
E M M E N : A. Kuipers, Noordbargers t raa t 106, 

Emmen. 
E N K H U I Z E N : Jac . Kofman, Nanne Groots t raa t 

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

Middelharnis . 
G O E S : Dr C h . T- Phi l ips , A.J .kade 11, Goes. 
' s - G R A V E N H A G E : F. A. Versteegh, Pijnboom

straat 75, ' s -Gravenhage. 
H A A R L E M : J. Elsenbroek, Muiderslotweg 117, 

H a a r l e m . 
H A R D E R W I J K : H . B. P . Stemerding, Linnaeus-

laan 1, Harderwijk. 
' t K A B I N E T S T U K : G. J. Minhol ts , Stadsweg 3, 

Oos te rhogebrug (Gr.) . 
K A M P E N : W. G. Ch . Albrecht , Mauri tss traat 16, 

Kampen. 
L A N G E D I J K : P . Schoenmaker , Grenspad 4, 

Noordscha rwoude . 
M A A S T R I C H T : A. Schreppers, Min. Talmast raa t 

31, Maastr icht . 
M E P P E L : K. T i m m e r m a n , Havenstr . 51, Meppel. 
N O O R D W I J K : D. G. de Bruin , Huis ter Du in 

s t raa t 2 A, Noordwijk, 
G. J. P E E L E N : A. v. d. Berge, Korte Ring 15, 

Bruinisse, 
R O T T E R D A M : J. H . A. Visser, Verboomst raa t 

66 B, R o t t e r d a m - Z u i d . 
SOEST: E. Heupers , Kerkpad ZZ 20 E, Soest. 
T I E L : A. C . van Haaf ten . Gr . Br. Grintweg 148, 

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

Zu i l en -Ut rech t . 
V E N L O : E. Heijting, Herungerweg 9, Venio. 
VLISSINGEN: C. W . Louwerse, Paul Kruger-

sraat 40, Vlisslngen. 

W A L C H E R E N : Fr. E. Appel , Pun t 33, Middel
burg . 

W E E R T : Mej. L. Weerts , Wilhelminasingel 36, 
Weer t . 

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

ZEIST: J. Schinoer, Tesselschadelaan 11, Zeist. 
Z W O L L E : E. Gillet , Violierenstraat 23, Zwolle. 
Vergaderingen en bijeenkomsten: 
Aalsmeer: Ie Dinsdag, 20 u u r : Gebouw , , I rene" , 

Kanaals t raa t , Aalsmeer; 2e Woensdag, 20 u u r : , ,Dt 
L a n d b o u w " , H O O F D D O R P ; 3e Woensdag, 20 u u r : 
, , C o n c o r d i a " , Dorpsst raat , AMSTELVEEN (even 
maand) . 

Amers foor t : 2e Vrijdag, 20 uur : Ho te l Riche, 
Kor te Grach t 2, Amersfoort . 

Ams te rdam: Ie Donderdag, 20 u u r : , ,Modern" , 
KI. Gar tmanplan tsoen , Amsterdam; 3e Dondcraag, 
20 u u r : , ,Mode rn" . (Vergadering). 

Deven te r : Ie Vrijdag, 19.30 u u r : ,,De Heren ig ing" , 
Gro te P o o t 2, Deventer . 

Dr iebergen: 2e Woensdag, 20 uu r ; Nutsgebouw, 
Bosstraat 9, Driebergen, 

Emmen : laatste Maandag, 20 u u r : Ho te l Grimme, 
Sta t ions t raa t 16, Emmen. 

E n k h u i z e n : na convocatie . Oranjezaal , Kaasmarkt 
4, Enkhuizen . 

F lakkee : na convocatie. 
Goes: 3e Dinsdag, 19.30 u u r : Hote l Centraal , 

M a r k t , Goes. 
' s -Gravenhage: Ie Woensdag, 20 u u r : volgens con

vocatie te R I JSWIJK; 4e Woensdag, 19.30 u u r : 
Pa rkho te l , Molenstraat , Den Haag ; iedere Zaterdag, 
1-5 u u r : „ A m i c i t i a " , Westeinde 15, Den Haag 
(beurs) , 

H a a r l e m : 3e Vrijdag, 20 u u r : H .K .B . , Tempeliers
s t raat 35, Haar lem. 

Harde rwi jk : Ie Woensdag, 20 u u r : Ho te l Baars, 
Smeepoor ts t raa t 52, Harderwijk. 

' t Kabine t s tuk : na convocatie . 
Kampen : 2e Woensdag, 20 u u r : de Stadsherberg, 

IJsselkade, Kampen. 
Langedijk: na convocat ie , Ho te l De Burg, B 29, 

Noordscha rwoude . 
Maas t r i ch t : 2e Maandag, 20 u u r : Ho te l , , r U n i -

v e r s " . Kleine Staat 12, Maastr icht . 
Meppel : 2"e Maandag, 20 u u r : Zaal Donker , KI. 

Oevers t raa t , Meppel . 
Noordwi jk : 2e Dinsdag, 20 u u r : Ho te l „ D e Zee

leeuw" , Kon . Wilh. Boul. 24, Noordwijk. 
G. J. Peelen: na convocatie, 
R o t t e r d a m : Ie Dinsdag, 20 u u r : Zaal Tr ia 

n o n , Groene Hilledijk 334, Rot terdanr . Verder iedere 
Dinsdag bijeen op zelfde adres. 

Soest: na convocatie, 20 u u r : , ,De Schouw", 
Bi rk ts t raa t 47, Soest; na convocatie, 20 u u r : Café 
Roya l , v. Weedestraat 59, Soest (ruilen). 

T i e l : na convocat ie , 20 u u r : Hote l ,,De Z o n " , 
Va rkensmark t 3, T ie l . 

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

Ven lo : 2e Dinsdag, 20 u u r : Café-Rest. Schreurs, 
Lomst raa t 5, Venlo. 

Vlissingen: na convocatie . 
Walche ren : 3e Donderdag, 20 u u r : ,,de Een

d r a c h t " , Gro te Mark t , Middelburg. 
W e e r t : 2e Dinsdag, 20 u u r : Café-Rest. M. R u t -

ten, Maasstraat 46, Weert . 
W o e r d e n : laatste Woensdag, 20 u u r : , ,Concord ia" , 

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

dan de Ie , val t deze op Zondag dan de 3e, 20 u u r : 
H o t e l . .Wapen van Zeis t" , Slotlaan 107, Zeist. 

Zwol le : Ie Vrijdag, 20 u u r : Café-Rest. Suisse, 
Lu t tekes t raa t , Zwolle , ru i len; 3e Zaterdag, 15 u u r : 
Café-Rest . Suisse, vergadering. 

Candidaa t leden: At . 4236 G. van den Brink, 
Kleine Nachtegaals t raat 25, Amersfoor t ; At . 4214 
Mevr. L. Clauwens-Hageman, Langestraat 117, 
Amers foor t ; At . 4217 D. van Kesteren, Arnhemse
weg 242, Amersfoor t ; At . 4232 Ir H . de Kleine, 
Vreeland 33 C, Amersfoor t ; At . 4219 H . J . T immer
man, Bil l i tonstraat 21, Amersfoor t ; At . 4223 P . 
Ui tenbogaar t , Frans Halsstraat 41, Amersfoort ; At . 
4224 L. M. Vegting, Alb. Hahns t r aa t 8, Amersfoort ; 
At . 4235 J. Vermeer , Kolkkamp 28, Bunschoten; 
At . 4230 Mej. G. Wassink, Muurhuizen 179, Amers
foor t ; Dn. 3306 Mevr. C. E. Hetebri j -Mourik, 
T r a a y 73, Driebergen; En. 3313 Jac. Bakker, Korte 
Tu ins t r aa t 18, Enkhuizen; En. 3316 R. van Ingen, 
N o o r d e r g r a c h t 6, Enkhuizen; Gv. 1997 N . Glaude-
mans , Frankenslag 148, Den Haag ; Gv. 1999 G. R. 
E. W. Govaars , Frederik Hcndr ïk laan 6, Den Haag; 
Gv. 3320 T h . W. Rüssel, Frederik Hendriklaan 291, 
Den H a a g ; Gv. 1996 H . Verhoeff, Aardbeistraat 3, 
Den Haag ; Gv. 1992 T. O. W. Weber , Waldeck 
P y r m o n t k a d e 30, Den Haag; ld. 1998 Joh. Reparon, 
Lingezoom 14, Leerdam; Ml. 1995 T. M. Zandbergen, 
Sluisgracht 46, Meppel; Gp . JL. 42 Jac. A. Deurloo 
(14-4-'42), Kerkst raat A 126, Oosterland (Z.); 
Gp . 3300 L. Jumelet , Deczystraat 3, Bruinisse; 
Gp . 3301 J. A. van ' t Leven, Schipperslaan 9, 
Bruinisse; Gp . 3303 Mej, J. van Popering, Dorpsweg 
29, Bruinisse; W t . 3309 Jac. A. Zonderop, J. 
T ruyens t r aa t 23, Weer t ; Ze. 1993 K. Dijkink, Ha-
nekamp 83, Zwolle ; Ze. 3318 D. C. Gljsen, Heems-
kercks t raa t 37, Zwolle . 

Nieuwe leden: Alle 31 candidaatleden, vermeld in 
het Ju l i nummer . WELKOM!! ! 

Verander ing van afdeling: At . 170 D. J. van den 
Bos, Spaarnestraat 199, Amersfoort , ook Afd. 
SOEST; Em. 1004 W. MoUema, da Costalaan 111, 
Rijswijk, w o r d t Afd. D E N H A A G ; At . 2072 A. 
Zwaaf, Pieter Bothlaan 6, Amersfoort , ook Afd. 
SOEST; At . 2082 H . A. Ackema, Spaarnestraat 142, 
Amersfoor t , ook Afd. SOEST; At. 2461 Mr. E. H . 
Nuve r , Schaepmanlaan 1, Amersfoort , ook Afd. 
SOEST; A t . 2892 J. Pijl J r . , Spaarnestraat 201, 
Amersfoort , ook Afd. SOEST. 

AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
„DE PHILATELIST". Secr.: P. W. Wap, 
2e Oosterparkstraat 78 I, Amsterdam-O. 
Tel. 740230. 

De bijeenkomsten in October 1954 zijn als volgt 
vastgesteld: Ledenvergadering op Dinsdag 5 Oc tober 
1954, terwijl Dinsdag 19 October a.s. de kaa r t - en 
speelavond w ord t gehouden. Zie voor deze aankon
diging ' ook het Septembernummer van , ,Amster-
ph i l a " . 

De bijeenkomsten worden gehouden in hotel-café-
rest. , ,Krasnapolsky" , Warmoesstraat . Aanvang om 
8 uu r ; zaal open om half acht! 

Candidaa t leden: 444 H . L. ten Cate, van Mus-
schenbroekstraat 9 I, Amste rdam-O. ; 445 A. v. d. 
N a t , Ie Jan v. d. Heijdenstraat 46 hs., Amster-
dam-Z . ; 446 H . Vr iend , 2e Hugo de Groots t r . 16 II, 
Ams te rdam-W. ; 447 C. v. d. Hoeven, Ie Atjeh-
straat 146 II , Ams te rdam-O. ; 452 H . C . Wemc-
k a m p . Nieuweweg 12 hs, Amsierdam-O. 

Bedanken per 7-8- '54: 315 A. L. Can té ; 855 Mej. 
G. de Klerk; per 3I-12- '54: 147 D . C. Mol ; 1140 
H . W . van Eig. 

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

Candidaa t l id : G. J. Frederiks, Lebretweg 82, 
Oosterbeek. 

Bedankt : 20 J. A. Lammers; 93 A. Zonde rop ; 
401 A. Janssen; 988 J. C. Reijs. 

Bedanken inge t rokken : 320 H . M. Bensdorp, Korte 
Zijlweg 33, Overveen, 

Nummerwi jz ig ing: 776 B. A. Thedinga wo rd t 222; 
451 W, F. Leemans w ord t 441. 

Bijeenkomsten der afdelingen: Afd. Arnhem (secr. 
H . L. J. Weidema, Mesdaglaan 40, Arnhem) : Ver
gadering op Woensdag 6 Oct . half acht en rui l -
avond op Woensdag 22 Sept. en 20 Oct . acht uur 
in Nat ionaa l , Bakkers t raa t , Arnhem. 

Afd. Ede (secr. J. W. Sundermann, Grotes t raa t 78, 
Ede): Woensdag 6 Oct . 8 uur in He t Hof van Gel
derland te Ede. 

Afd. Nijmegen (secr. A. M. Vleggaar, Oude Mo
lenweg 240, Nijmegen): ledere vierde Dinsdag van 
de maand . 

Afd. Velp (secr. C. W. M. Baans, Enkweg 18, 
Velp) : ledere laatste Zaterdag van de maand om 
half acht in ' t Jagthote l , Hoofds t raa t 1, Velp . 

Afd. Zu tphen (secr. D. J. Nagel, Rozenhof laan 
24, Z u t p h e n ) : Vrijdag 17 Sept. , Woensdag 6 Oct . 
en Vrijdag 22 Oct . om 8 u u r in H e t Hof van 
Flodorf, Ha l te r s t raa t 22, Zutphen. 

Jaarvergader ing: Her innerd word t aan de jaarver
gadering en de f i lmavond op 2 Oct . a.s. te Arn 
hem. Voor bijzonderheden word t verwezen naar het 
Augus tusnummer van het Maandblad. 

Con t r ibu t i ebe ta l ing : Met het incasseren van de 
cont r ibut ie ä ƒ 6,— voor he t op 1 Sept. aange
vangen verenigingsjaar zijn de afdelingspenning
meesters (voor buitenleden de Directeur der R o n d -
zendingen) belast. De bedoelde functionarissen zijn: 

Afd. A r n h e m : J. W. de Jong, Zaaijerplein 8, 
Oosterbeek (giro 9692 ten name van de Penning
meester van de Globe te Arnhem). 

Afd. Ede : J. Wil lems, Nassaulaan 22, Bennekom. 
Afd. Nijmegen: J. F. J. Jansen, van Peltlaan 109, 

Nijmegen, giro 531321, 
Afd, Ve lp : T h . S. Germans, Rozendaalselaan 31, 

Velp, giro 32517.^ 
Afd. Z u t p h e n : Mej. M, Renssen, Weg naar Laren 

16. Zu tphen , giro 638788. 
Directeur der Rondzendingen: C. van Burken, 

Achtsprong 2, Velp (Gld,) , giro 492670. 
Door voor 1 November te betalen voorkomt men 

Incassokosten. 

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

Nieuwe leden: 79 P . Alt, Melndert Hobbema-
straat 3a, Groningen; 81 B. G'. Rosenboom, Zuider
straat 62, Sappemeer; 82. H. Boswijk, Zuiders t raat , 
Sappemeer; 84 S. Brouwer, Florespleln 22 B, G r o 
ningen; 86 Mevr. A. Bulk-Zwarts , Coendersweg 
45 A, Gron ingen ; 90 A. H. C, N o t t e n , Suriname-
straat 62, Groningen . 
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Overleden: 184 W. A Noordhoff ; 252 Dr I. 
V d. Spek. 

Vergaderingen: 27 September en 25 Oc tobe i . 

LEIDSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS. Seer.: 
G. M. Minnema, Boerhaavelaan 41, 
Leiden. 

Vergadering op Woensdag 22 September 1954, 
's avonds te 8 uur precies in de bovenzaal van 
Café-Rest. ,,De Kleine B u r c h t " , Nieuwe Rijn 19, 
Leiden. 

Gewone agenda, verder causerie te houden door 
de heer E. Plaggemars met het onderwerp ,,Espe-
1 anto en Postzegels en Posts tukken, verduidelijkt 
met divers materiaal, in de October -vergadenng zal 
het vervolg „Posts tukken op Esperanto-gebied 
(niet officieel) en Esperanto-pos ts tempels" ook voor
zien \ a n materiaal , behandeld worden. 

Rut iavond: -edere 2de Woensdag van de maand 
's a \onds van 8 tot 10 uur in de bovenzaal "van 
de Chem School, Rapenbu ig 30, Leiden 

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

Volgende vergadering op Woensdag 17 Oct . 1954. 
Candidaatleden: 401 H . D . v. d._ Berg, Kanaal

weg 94, Leiden; 402 W. K. H . Her tens , Rijnsbur-
gerweg 127, Leiden; 403 Mevr. E. H . Mertens-Lam, 
Rijnsburgerweg 127, Leiden; 404 D . J, Meiboom, 
Beyenncklaan 43, Leiden. 

Af te schrijven als l id: 272 G. C. de Jong. 

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

Bedankt: 140 M. van der Leur. 
Nieuwe leden: De in he t vorige Maandblad ge

noemde candidaatleden werden als hd toegelaten. 
Candidaat l id: 222 A. G. van de Peppel , Brusselse

weg 87, Maastricht . 
Bijeenkomsten: Maandag 4 Oc tober : Beursavond, 

Maandag 18 October : Ledenvergadering Beide om 
20.00 uur in Restaurant , ,In de Gouwe P o o r t " . 

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

Bedankt als l id: T j . Polstra , St. Jozefstraat 58, 
Kaalheide. 

Bijeenkomsten: Eerstvolgende bijeenkomst Dinsdag 
5 October 1954. 

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

Wederom toegetreden als üd per 1 Aug. 1954: 
335 N . Dijkwel, Hi lversum, Beyenncklaan 4 

Alsnog af te voeren per 1 Jul i 1954: 471 D, 
Kloot ; 402 E. Oudke rk . 

Eerstvolgende ledenvergadering op Woensdag 20 
October a s., des avonds half acht in de bovenzaal 
van de Openbare Leeszaal aan de 's-Gravelandse-
weg te Hi lveisum. 

's-HERTOGENBOSSCHE VERENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Secr.: Mr H. J. Bernsen, Aartsherto
genlaan 275, Den Bosch. 

De maandvergadering zal gehouden woiden op 
Woensdag 15 September a s. te 20.00 uur in , .Ho
tel C e n t r a l " , M a r k t 51, Den Bosch Convocaties 
worden de leden toegezonden. 

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

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

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „GOUDA". 

Secr.: G. Portheine, "Bosboom Tous-
saintkade 4, Gouda. 

Bedanken: D. Palsgraaf, Gouda ; H . Termeulen, 
Gouda ; L. Burghoorn , Gouda ; C h r . Jansen, Haas
t rech t ; F. Eijnwachter, Gouda ; C. Slaman, Gouda; 
C. G. de Jong, Gouda ; D, P . C . Harmsen, Gouda; 
R. Toxopeus , Kampen. 

Nieuwe leden: G. J. Grundmeijer , Kattensingel 
71, Gouda ; J. B. Jansen, Steijnkade 3, Gouda; C. 
de Haan , Karnemelksloot 67, Gouda. 

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

Vergadering elke eerste Woensdag van de maand, 
waarvan convocatie w ord t toegezonden. 

NED. VER. VAN POSTSTUKKEN- EN 
POSTSTEMPEL VERZAMELAARS. 

Secr.: H. J. Bellaart, Duvenvoordestraat 
32 a, Haarlem. 

Vergadering op Zondag 17 October 1954 in Kras-
napolsky te Amsterdam. Agenda in eerstvolgende 
Postzak. 

DE KENNEMER POSTZEGELCLUB. 
Secr.: J. W. Schachtschabel, Strating-
plantsoen 46 zw., Velsen-N. Post Bever
wijk. 

De eerste ru i lavond na de vacantie is vastgesteld 
op Maandagavond 13 September te 7.30 uur in het 
Wi t te Kruisgebouw te Beverwijk aan de Baanstraat. 

O p 27 September daaraanvolgende houden wij onze 
Jaarlijkse algemene vergadering, voor bijzonderheden 
verwijs ik naar de circulaire die u begin September 
hebt ontvangen. 

De ruila vonden voor October zijn bepaald op 
I l en 25, steeds beginnende om 7.30 uu r . 

Nieuwe leden: F. de Bruin, van Rijswijkstraat 28, 
Velsen-Noord (post Beverwijk); J. Jansen, Acacia
laan 50, Beverwijk; C. Klooster, Ladderbeekstraat 1, 
Velsen-Noord (post Beverwijk); J. Spijkerman, van 

Ost adcst raat 89, I Jmuiden-Oos t , H . Schippers, 
Lange Nieuwstraa t 782, I fmu iden -O . 

PHILATELISTENVERENIGING 
„BAARN". Secr.: O. H. W. Krüsel, Rei
gerstraat 28 I, Baarn. Tel. 2437. 

Nieuw lid met ingang van 1 Aug . 1954: 112 f. 
Slagt, Fehrsenstraat 535, Pre tor ia , Zuid-Afr ika . 

Nieuw lid met ingang van 1 Sept . 1954: 113 H . 
Junge, Parks t raa t 10, Baarn. 

POSTZEGELCLUB „DE KRING". 
Secr.: K. Kouwenberg, Tesselschade-
laan 110, Den Haag. 

De heer A H . Meerburg heeft i .v .m. zijn ver-
t i ek naar elders als secretaris moeten bedanken. In 
de vergadering van 5 Aug. j l . is t o t zijn opvolger 
benoemd K. Kouwenberg, eerder 2e secretaris. T o t 
2e secretaris is benoemd de heer H . Fransman, 
Goeverneurlaan 178, Den Haag . 

De bijeenkomsten in October zijn: Maandag 4 O c 
tober , vergaderavond; Maandag 18 O c t o b e r : ' r u i l 
en vei l ingavond; Vrijdag 29 O c t o b e r : bestuursver
gadering. 

Nieuwe leden: 132 K. v. d. Steen, Cremers t raa t 4, 
Voorburg . 

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

Nieuwe leden: 48 C. J, Brons , Rosener Manz-
straat 58, R o t t e r d a m ; 62 C. v . d. Maarel . T h o r -
beckestraat 71, Delft ; 63 L. v . d. Maarel , Pa t r i 
moniumst raa t 28, Delft. 

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

Nieuwe leden: 67 B. Blans, Mosoelstraat 37b, 
Hoogvl ie t ; 68 W. Hi lar ius , Bankasingel 61 , Vlaar
dingen; 69 D. Roodenburg , Bankast raa t 18, Vlaar
dingen. 

POSTZEGELVEREENIGING „GORIN-
CHEM EN OMSTREKEN", GORIN-
CHEM. Secr.: D. J. Hakkert Jr., Ooster
straat 16, Gorinchem. 

Candidaat leden: J. van Selm, Kor te Slagenstraat 
12, Gor inchem; G. J. v . Genderen, Ark Onderweg 
21 , Gor inchem, Mevr. H . M. v . Wijk, Hoogs t raa t 
18, Gor inchem; Mevr. A v. d. Straaten-Visser, 
Wolpherenwal 16, Gor inchem; Boris Kivimägi, 
Horndi jks t raa t 1, Leerdam, P . J . v. Vl ie t , Eenden-
plas 9, Gor inchem. 

Aangenomen als l id: H . v. Wijngaarden, Rem
brandlaan 43, Sliedrecht. 

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

Nieuw l id: A. Kessel, Polders t iaa t 8, Oudenbosch. 

AANBlEUIKGc v o o r l i e t n i e u w e s e i z o e n 
alles postfris, hetzij anders vermeld. 

ƒ 1 0 , -A N G O L A 1954, dierenserie 
20 s tuks 

D A N Z I G , Nrs 155-76 
Dienst 37-47 

DUITSLAND 379-89 
G R I E K E N L A N D 375-92 

VI.p. 5-7 
„ 8-14 

ITALIË 124-27 
124-27 gebruikt 
146-51 
Vl.p. 52-55 gebr. 

„ 102-6 gebr. 
Expres 1 

„ 5 
O O S T E N R I J K Po i t 111-30 

„ 131-54 

riNE OE 6UHR 
7 Z 

'ïiS? rü 

A M S T E R D A M 

LUXEMBURG Vl .p . 9-15 
ƒ 20,— P O R T U G A L 1953 100 laar 
,, 27,50 postzegels ,, 8,50 
„ 45,— P O R T U G . K O L O N I Ë N 
,, 12,50 Heilig jaar serie ,, 12,50 
„ 14,— SPANJE 339-66 „ 6,— 
„ 7,50 TSJECHO-SLOWAKIJE 
,, 6,— 203-5 ,, 40,— 
„ 2,50 TRIEST B. blok -
,, 5,— getand en ongetand ,, 20,— 
„ 2 5 , — V A T I C A AN 26-38 
,, 4,— plus Expres 1-2 ,, 7,50 
„ 2,50 „ 40-43 „ 4,— 
„ 1,25 „ 56 gebr. „ 4,50 
,, 2,50 „ 66-71 „ 15,— 
„ 10,— „ 167-71 „ 3 ,— 

176-86 ,, 5,— 
gebr. „ 8,— „ VI p. 16-17 „ 23,— 

Heb t U al de nieuwe Yver t & Tellier catalogus 1955' 
deze is reeds leverbaar als volgt : 
deel Frankrijk & Kolomen ƒ 3 ,— 

•«t ,, Europa , 12,— 
Overzee , ,14,75 

compleet 3 delen ,, 29,75 
ook Zumstein Europa en andere catalogi level baar. 

PostzegelhandelTINEDEBUHR 
N Z Voorburgwal 347 — AMSTERDAM 
Telefoon 3^324 — Giro 566731 

HEEFT U NOG NIMMER EEN 
RONDZENDING BIJ MIJ AANGEVRAAGD? 

Zo nttn^ dan spoedig doen 
U kunt boekjes ter inzage hebben van alle Europalanden speciaal 
van Nederland en O.G. , België en Dui ts land, van welke landen 
biin.1 alle zegels zijn opgenomen 

MIJN PRIJZEN? 
Nederland en O.G. waarin b .v . alle tandingen, ui tgezonderd 
enkele zeldzamere, op basis Handelaren l'>54 45 ä 60V» catalogus. 
België waarin van de uitgifte 1865 tot 1893 O N G E B R U I K T 
aanwezig zijn (een unieke gelegenheid voor de verzamelaar van 
oud ongebruikt België om zijn manco's aan te vullen) prijzen 
Yvert 1954 45 h 55V«. 

Van Duitsland en Kolonien ook bijna alles te leveren alsmede 
van de oud Duitse Staten waarvan ik een mooie sorter ing op 
zicht kan zenden. Prijzen 45 ä 60'/i catalogus Yver t 1954. 

Ook van de Scandinavische landen mooie zichtzendingen aan
wezig. Prijzen 45 ä 60'/i Yver t '54. 

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

Postzegelhandel H . V A N L I E S H O U T • Helmond 
Hurksestraat 26 — Telefoon 3018 — Gi ro 325951. 



Onze 207e Postzegelveiling 
vindt Maandag 20 September a.s. 
plaats in Restaurant Den Hout, 
Bezuidenhout 11 te 's-Gravenhage. # 

. - * ^ -

^ 
^ ^ " 

C ^ 

VRAAGT ONZE 
VEILING-CATALOGI! 

Deze veiling bevat naast . " ^ 
„Voor Elck Wat Wils" - ^ ^ 
een belangrijke afdeling .^L^ 
ENGROS, hoofdzakelijk 
van CURAfAO. Een 
bijzondere gelegenheid 
voor handelaar en 
wederverkoper om hun 
voorraden aan te vullen 
Beslist ongelimiteerde 
verkoop! ^ ;i 

^ ^ J. K. RIETDIJK n.v. - DEN HAAG 
"** T E L E F O O N 11.70.20 - LANGE P O T E N 15 A 

Hebt 
Stel t 
m e t 

U veAoop-p l annen? 
U zich nog heden 

ons in verbinding. 

OP VRIJDAG 1 OCTOBER 
vindt onze 104e veiling plaats 
in het Parkhotel te Den Haag 

Wij beginnen met een 150-tal engroskavels, 
vervolgens een keurige afdeling Nederland 
en O. G., Europa en Overzee, terwijl des 
avonds 7.30 uur precies, een begin v^ordt 
gemaakt met de verkoop van restanten, par
tijen, collecties enz. 
Voor volgende veilingen kan regelmatig goed 
materiaal worden ingezonden. 

POSTZEGELHANDEL K. A. WEEDA. 
Zoutmanstraat 14a - Telefoon: 394543-Gi ro : 27773 - Den Haag 

r r ~ ^ 

A a n h i e d i n g R o e m e n i ë Ongebr 
Yver t Nrs . 
203/206 ƒ 1,25 
309/318 0,75 
338/343 1,30 
436 14,— 
468/470 1,10 
497 0,35 
511/514 1,30 
523/524 0,60 
535 0,10 
536/546 1,75 
547/551 1,50 
552/565 1,— 
566/567 0,15 
568/569 0,20 
644/648 1,40 
654/656 0,25 
657/660 1,— 
661/669 1,75 
678/685 2,50 

Uw mancolijst naar: 

Postzegelh 

Yvert Nrs . 
686/692 
693/695 
696/698 
699/701 
702/704 
705 
706/708 
732/736 
737/738 
742/746 
747/750 
751/758 
759 
760 
761/764 
770/773 
774/784 
819/822 
829/832 

andel 
J. M. Gosse - Kruisweg 43 -
Giro 135793 — 

ƒ 1,25 
0,50 

\ 1,35 
1,35 
1,35 
0,35 
0,55 
1,— 
0,30 
1,25 
0,50 
1,35 
0,25 
0,25 
2,— 
1,— 
1,10 
0,25 
0,60 

Phi 

Yvert Nrs . 
833/835 
849/853 
869/870 
872/876 
877/881 
911/915 
934/937 
947/951 
987 
1085/86 
1164/66 
1231/32 
1234/37 
1238 
Luchtpost 
31 
32/33 
34/35 
42 

uikt 

ƒ 2,25 
1,65 
0,15 
0,60 
0,60 
0,40 
0,20 
0,25 
0,30 
1>— 
1,10 
0,30 
0,60 
0,35 

0,30 
0,50 
0,75 
0,12 

ladelphia 
Haarlem - Telefoon 15515 

Bank: Amsterdams he Bank N.V., Haarlem | 

^ 

C Catalf^gi 1955 3 

Yvert Wereld Catalogus 
deel I Frankr i jk en Kol ƒ 3,— 

„ II Europa „ 12,— 
„ I I I Overige landen „ 14,75 

Zumsteln Europa cata logus , 15,90 
Zwitser land/Liechtenstein ... „ 1,35 
Speciaal cat . Zwitserland/ 
Liechtenstein m e t suppl. 

boekje 1955 „ 9,25 
Michel Europa cata logus pl.m. „ 17,50 

„ Duitsland cata logus , 
Overzee 2 delen 

Stanley Gibbons Catalogi: 
deel I British Empi r e , io,90 

„ II Europa en Koloniën 14,25 
„ III Amerika, Afrika en Azië , 12,50 

(hier in geen Br. Kol.) 
Wereld catalogus (ui tgave Nov. '53).. . „ 12,90 
Two Reigns 1955 , 
Junior Nederland & O.G. '54 ", 1,10 
Nederland Pun t s t empe l catalogus „ 1̂ 25 
Mosden Israël ca ta logus , 7,50 
Borek Catalogi 1955 m e t ne t to prijzen: 
Duitsland en gebieden - 163 blz „ 2,75 
België - 40 blz „ 1,50 
Frankrijk, F r . kan to ren en Monaco ... „ 2,— 
Engeland, Eng. kant. , Gibral tar , Malta, 

Ier land „ 1,25 
Israël _ 0,50 
Italië en gebieden. Triest A, Triest B, 

F iume , San Marino „ 2,35 
Oostenrijk en gebieden, Bosnië „ 1,75 
Portugal „ 1̂  
Zwitserland, Liechtens te in „ 1,50 
Scandinavië D e n e m a r k e n me t Groen

land, Finland, Noorwegen en Zweden „ 2,— 
U.S.A. en U.N.0 1,25 

porto extra 

BLAXCO ALBUMS 
Indien U Uw verzamel ing wilt opzetten naa r 
eigen inzicht, of indien U een beeld- of motief
verzameling in een goed album wilt onder
brengen, kun t U niet be te r doen dan een van 
de volgende blanco a lbums te kiezen: 

Pracht Blanco Album 
formaat 26% x 30% cm, geheel linnen 
schroefband, me t 100 bladen zwaar 
houtvrlj register papier me t lichte ruit 
bedrukt ƒ 8,— 
Alsvoren, doch m e t 150 bladen „ 11 ,— 
LUXE schroefband me t 100 bladen 

papier, alsvoren „ 9,— 
Alsvoren, doch met 150 bladen „ 12,— 
KLEMBAND, geheel l innen klemband 
formaat 28 X 31 cm zware veren met 
100 bladen papier, a lsvoren „ 12,— 
E x t r a bladen k u n n e n worden geleverd ä ƒ 6,— 

per 100. P o r t o extra . 

D. N. SÄNTIFORT - GRONINGEN 
Postgiro: 277850 - Tel. 37768 Gr. Kr. Elleboog 14 
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ENGELAND. 
Helicopterpost. 

Op 16 Juni jl. werd door de BEA een helicopter-passagiers-
dienst Londen-Southampton v.v. geopend, waarbij ook post 
werd vervoerd. De stukken dragen (behalve de gewone fran
kering) een BEA-vignet in groene kleur van 8 d.; deze vig
netten zijn met een rechthoekige spec, stempel afgestempeld: 
„Waterloo Air/Terminal/16 Jun 1954/London". Op de stuk
ken vanuit Southampton zijn deze vignetten bovendien nog 
met een kleine rechthoekige stempel afgestempeld: „BEA/16 
Jun 1954/Southampton". 

De stukken werden eerst na aankomst van de helicopter 
gepost. 

SPANJE. 
In verband met de afschaffing van het extra luchtrecht 

werden de stukken met de eerste vlucht op 10 Juli jl. tussen 
Madrid en Barcelona vervoerd, van een spec, afstempeling 
voorzien, evenals de stukken met de Ie terugvlucht op 11 
Juli jl. van Barcelona naar Madrid. Eveneens werden voor 
beide vluchten spec, enveloppen uitgegeven. Hierbij geven 
wij een verkleinde afbeelding van een stuk van Barcelona 
naar Madrid vervoerd. Zowel te Madrid als te Barcelona 
werd een spec, zeshoekige aankomststempel gebruikt. 

Behalve de in ons vorig nummer vermelde helicopter-
vluchten vonden ter gelegenheid van „Armed Forces Day" 
nog verschillende andere vluchten plaats, nl.: 
1. Post vervoerd per helicopter van de Amerikaanse Mari

ne; afst. Mitchel Air Force Base May 16 1954 — 3.30 pm. 
en AS Hempstead May 17 1954 - 9.30 am. 
De stukken dragen een speciale vignet en bovendien nog 
een strookje „Via Helicopter/Demonstration Flight/U.S. 
Navy UR 64 No. 129996 HUP 2/Lt. E. A. Jacobs, Pilot". 
Rechts hiervan afbeelding van het wapen van de Marine. 

2. Idem met een helicopter van de Amerikaanse Lucht
macht; afst. Mitchel Air Force Base May 16 1954, 3.30 pm 
en AS Hempstead May 17 1954, 9.30 am". 
Spec, vignet als boven en strookje: „Via Helicopter/De
monstration Flight/U.S.A.F. H19B No. 52-7519/Major Ver
ne V. Falkner, Pilot". Rechts hiervan afbeelding van een 
helicopter. 

3. Idem met de „Piaseki"-helicopter (met 2 schroeven); 
afst. Lakehurst May 17 1954 3 pm. en AS Hempstead May 
18, 8.30 am". 
Spec, vignet als boven en strookje: „Via Helicopter 
5-16-54/Piaseki/Mitchel A.F.B, to N.A.S. Lakehurst/Lt. 
Eldon A. Jacobs, U.S.N., Pilot". Rechts hiervan een af
beelding van de „Piaseki"-helicopter. 

4. Post per parachute uitgeworpen en daarna per helicop
ter van de Amerikaanse Luchtmacht doorvervoerd; afst. 
Mitchel A. F. B. May 16, 3.30 pm en AS Hempstead May 
11, 9.30 am. 
Spec, vignet als boven en strookje: „Parachute Dropped 
by 46th/Air Rescue Team of Westover A.F.B./Retrieved 
and Returned/by Helicopter H-19-B/Maj. V. V. Falkner 
U.S.A.F., Pilot". Rechts hiervan afbeelding van een val
lende parachute. 

5. Post vervoerd met een demonstratievlucht van een 
JATO-start (Jet-ossisted-take-off) van een amphibie-

vliegtuig; afst. Mitchel Air Force Base May 16, 3.30 pm 
en AS Hempstead May 17, 9.30 am". 
Spec, vignet als boven en strookje: „Flown-Demonstra-
tion Flight/JATO Takeoff Amphibious SA-16/Capt. R. N. 
Swenson, Pilot/Lt. R. E. Milstead, S. Sgt.: J. LaMonica". 
Links van deze tekst een afbeelding van het vliegtuig. 
Van de onder 4 vermelde brief geven wij hierbij een af
beelding (verkleind); het grote vignet is op alle stukken 
hetzelfde, doch de aparte kleine strookjes zijn verschil
lend 

_ , EARLY BlftDS 

WAARSCHUWING TEGEN VERVALSINGEN 
OP LUCHTPOSTGEBIED. 

Van de heer Hermann E. Sieger te Lorch (Württ.) ontvin
gen wij twee circulaires, resp. dd. Mei en eind Juni 1954, 
die wij hier vertaald weergeven: 

De laatste tijd zijn vervalsingen van Zeppelinkaarten en 
Zeppelinzegels te koop aangeboden: 

De Liegnitz-Zeppelinzegel werd reeds meerdere malen, ook 
op veilingen, ongestempeld in beide kleuren aangeboden. In 
de meeste gevallen waren het echter niet de originele zegels, 
maar de goedkope „Barz"-herdrukken, die zich in veel bij
zonderheden, speciaal in de tanding en ook op bepaalde 
plaatsen in de hoekornamenten van de originele zegels on
derscheiden. De „Barz"-herdrukken dragen op de achter
zijde meestal een kleine ronde stempel „Barz & Co. Görlitz". 

Van de Zeppelinluchtschepen Schwaben, Viktoria Luise, 
Hansa, Sachsen en Bodensee bestaan zgn. „Leer gestempel
te" kaarten. Dat zijn blanco luchtschip-kaarten, welke zijn 
voorzien van een afdruk van de boordstempel of van de 
boordpoststempel van een dezer luchtschepen. Deze kaar
ten, die zeer goedkoop zijn, zijn thans gebruikt voor korte
lings aangeboden geraffineerde vervalsingen. Deze „leere" 
kaarten werden door dienovereenkomstige beschrijving, la
ter opgeplakte postzegels, valse poststempels, etc. in echt ge
vlogen Zeppelinpoststukken vervalst. Deze vervalsingen zijn 
buitengewoon handig aangebracht en zijn zelfs voor kenners 
gevaarlijk. 

Het verdient aanbeveling de bovengenoemde stukken te 
laten keuren. 

2e circulaire: ' 
Aan mijn laatste waarschuwing tegen vervalsingen moet 

ik toevoegen, dat niet alleen de zgn. „leer gestempelten" 
Zeppelinkaarten door dienovereenkomstige beschrijving, la
ter opgeplakte postzegels, vervalste poststempels, e tc , in 
ogenschijnlijk echte Zeppelinpost vervalst werden, maar dat 
op het ogenblik zowel zgn. Luchtpost als ook zgn. Zeppelin-
post te voorschijn gekomen zijn, die voordien onbekend wa
ren. Men heeft op handige wijze gewone briefkaarten en en
veloppen nog later met een of ander stempel of stempels, etc. 
versierd, ten einde op deze wijze zgn. nieuw ontdekte lucht
post te fabriceren, die echtei slechts in de fantasie van de 
makers bestaat. 

* POSTSTUKKEN • 
NEDERLAND. 

Redacteur: J. H. Broekman, Hof laan 25, Bergen (N.H.). 
NEDERLANDS NIEÜW-GUINEA. 

Hier verscheen een Aerogramme, Luchtpostblad, van 15 
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et. in het nieuwe type koningin Juliana (Hartz) donkergroen. 
De beeldenaar is groter dan van de Nederlandse postzegel en 
heeft de grootte van de postzegels met paradijsvogels van 
Nederlands Nieuw-Guinea. De tekst is dezelfde als die van 
het Nederlands Aerogramme. 

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

's-Gravenhage. 

EGYPTE. 
Met zegelindruk soldaat (Yv. 311) verscheen een serie van 

25 geïllustreerde briefkaarten è 6 milis, bruin. 
De kaarten zijn van een sierrand voorzien en vertonen 

links van de deelstreep een foto waarboven in het Arabisch 
en Frans „Republique d'Egypte" en links onder eveneens in 
het Arabisch en het Frans het onderschrift. 

Buiten de rand onder, van links naar rechts: Survey of 
Egypt (dus Engels!) daarna Carte Postale en dan 2 Arabische 
Inschriften, die klaarblijkelijk hetzelfde betekenen. 

Eigenlijk zijn er 50 verschillende kaarten, omdat, behalve 
de bruine zegel het geheel in het paars is gedrukt of in het 
blauwgroen, en alle afbeeldingen bestaan in de beide kleu
ren. Hier volgt het lijstje: 

Place de Ramleh - Alexandrië 
Plage ä Alexandrië 
Mosquée du Sultan Hassan - Le Caire 
Jardin de Nouzha - Alexandrië 
Le kiosque Philae 
Statue du Nil 
Exposition 
Vue prés des Barrages du Delta 
Pont de Kasr el Nil - Le Caire 
Temple de Louxor 
Les Barrages du Delta 
Place de Ramleh - Alexandrië 
lie et temple de Philae 
Mena House (Hotel) 
Sphinx et Pyramide 
Vue du Nil - Le Caire 
Vue du Nil au Caire 
Université du Caire 
Pylöne - Temple de Louxor 
Allee des Sphinx Temple de Karnak (Louxor) 
Assouan 
Université du Caire (ander beeld) 
Le Nil et Pont el Gala - Le Caire 
Hotel Seniiramis 
Hotel Cataracte - Assouan. 

O l e Pwtale *.^/. 'J'*-^ 

NIEUWE UITGIFTEN 
Diverse postzegels werden ons ter reproductie afge

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

EUROPA 
Be lg i ë . 

Ter gelegenheid van de internationale Rotary-
conferentie, welke van lo tot 13 September te Ostende 
werd gehouden, alsmede ter herdenking van de 50ste 
verjaardag van de stichting op 23 Februari 1905, 
verschenen op lo September j l . 3 postzegels {zopder 
toeslag) vervaardigd in piaatdruk naar de ontwerpen 
van Jan van Noten te Brussel en gegraveerd door L. 
Janssens te Mechelen Het zijn: 
30 c . aardrijkskundige voorstelling van de landen die 

tot de gewestelijke conferentie te Ostende zijn 
uitgenodigd, alsmede embleem van de Rota ry ; 

80 c . Mercunus en de Zee, zinnebeelden van Ostende 
en embleem van de Rotary; 

4 fr. embleem van de Rotary en z hemisferen. 

Duits land . 
Bondsrepubl iek 
Zoals verwrc'it werd verscheen op 28 Jul i j l . in de 

serie postzegels met portret van president Heuss de 
door de tariefwijzigingen nodig geworden 7 (pf) blauw
groen, waarmede dus ons lijstje in het vorige nummer 
op blz . 162 dient te worden aangevuld. 

Democrat i sche republiek. 
Op 16 Augustus j . l . verscheen een postzegel met 

toeslag ten bate van de slachtoffers van de watersnood. 
Het zegel werd ontworpen door Kurt Eigler te Berlijn 
en werd in rasterdiepdruk vervaardigd in de Grafische 
Werkstätten te Leipzig in een oplage van 5 miUioen 
s tuks . Zegelafmetingen 32 x 27,5 mm en tandtng 
13^4. Het is een zegel van 24 + 6 (pf). groen met af
beelding van een watersperring. 

Op r8 Augustus d .a .v verscheen een postzegel ter 
herdenkmg van Ernst Thälmann, die 10 jaar geleden 
in Buchenwald het leven liet. Ook dit zegel werd door 
Eigler ontworpen en in bovengenoemde drukkerij ver
vaardigd in rasterdiepdruk met een oplage van 10 mil-
lioen s tuks . De zegelafmetingen zijn 27 x 32 mm en 
tand ing 1314.Het zegel van 24 (pf) toont een portret van 
Thalmann in de kleuren grijsblauw en bruin tegen rode 
achtergrond. 

Voor beide zegels verscheen een officiële eerste-dag 
enveloppe (pnjs 20 pf) welke tot en met de uitgiftedag 
der 7cgeis aan de postloketten verkrijgbaar was. Daarna 
zijn Hf>7e enveloppen met de zegels voorzie« en af-
geslem 'id tegen de nominale zegelwaarde -f- 20 pf 
verki i^iiaar bij de Versandstelle fur Sammlermarken. 
Berlii] W 8, zolang de voorraad s t rekt . 

Op 15 Augustus j . l . werden na 10 jaar weder zgn 
Dienstzegels ingevoerd welke alleen aan de vastgestelde 
en tot het gebruik verplichte afdelingen van dienst-
instellingen worden afgegeven. Zij zijn voor anderen 
noch aan de postkantoren noch aan de Versandstelle 
verkrijgbaar. Ook deze zegels zijn ontworpen door Eiglei 
en zijn alle in gelijke tekening van een hamer, passer 
en korenarenkrans. De waarden zijn 5, 6, 8, 10, 12, 
16. 20, 24, 30, 40, 48, 60 en 84 (pf), terwijl de kleuren 
overeenstemmen met de overeenkomstige waarden der 
gewone postzegels. 

West Berlijn. 
Door de portoverhogingen noodzakelijk geworden 

verschenen in Jul i j l . : 
7 (pf) blauwgroen, Jaarbeursgebouwen bij het radio

s ta t ion; 
70 ,, jachtslot Grünewald. 

Ter gelegenheid van de Nationale post zegel ten toon
stelling en de Bonds- en Philatelistendag welke van 
4—8 Augustus j l . te Berlijn werden gehouden, verscheen 
een postzegel in 6 kleurendruk (de eerste in Duitsland) 
met afbeelding van een Pruisische postiljon van om
streeks 1827. De zegelwaarde bedraagt 20 4- 10 (pf). 

Op 18 September a . s . zal een postzegel van 40 (pf) 
verschijnen gewijd aan de grote componist en dirigent 
Richard Strauss (1864—1949). Dit zege! geeft het por
tret van deze man met dirigeerstok. 

Ter gelegenheid van de aanvang van de Duitse In
dustrietentoonstelling. Berlijn 1954 zal op 25 September 
a.s . ter nagedachtenis aan August Borsig (1804—1854), 
die in 1837 de bekende Berhjnse locomotievenfabriek 
st icht te , een postzegel van 20 (pf) verschijnen met af
beelding van smeden in een smidse arbeidende. 

Hongarije. 
Op 20 Augustus J . l . verschenen 3 postzegels ter ge

legenheid van de 5-jarige huidige staatsregeling der 
republiek. De zegels werden in rasterdiepdruk vervaar
digd met zegelafmeting 27 >f 'ï7 mm en tandinp 12% x 
12 fTpf 7;,,-
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\o t. licht en donUerbiauw, de Dorische zuilen van 
het Nationaal museum; 

60 I. licht en donkerroodbruin, het nieuwe wapen 
der republiek; 

I Ft . licht en donkerchocoladebruin, de verlichte 
koepel van het Hongaarse parlementsgebouw. 

Voorts staat voor deze maand een serie postzegels op 
het programma met afbeeldingen van vruchten, zulks 
in verband met de te houden landbouw en fokvee
tentoonstelling. 

Een voorgenomen sene „groten der wereld'* zal 
geen doorgang vinden op grond v a n . . . technische moei
lijkheden. 
P o l e n . 

Een serie van 6 postzegels verscheen op 9 Juli j l . 
voor de luchtpost. De druk geschiedde in plaatdruk 
door de Staatsdrukkerij op papier zonder watermerk 
met zegelafmeting 25,5 x 31,25 mm en tanding 
12^2 X i2*/ | . De zegels zijn: 
60 gr. donkergroen, Paczkow; zegelontwerp van Cz. 

Slania, gravering van J . Miller; 
80 gr. rood, Kazimierz Dolnv; zegelontwerp en gra

vering Cz. Slania; 
1,15 Zl. zwart, Krakow; zegelontwerp van Cz. 

Slania, gravering van St . Lukaszewski; 
1,50 Zi. roodviolet, Wroclaw; zegelontwerp van 

B . Brandt, gravering van Cz. Slania; 
1,55 21. donkerblauw, Warszawa; zegelontwerp van 

Cz. Slania, gravering van B . Brand t ; 
1,95 Zl . Lublin; zegelontwerp van Cz. Slania, gra

vering van M. Polak 

Een serie vdu 3 postzegels is gewijd aan landbouw en 
veeteelt, n l . : 
40 k. groen en bruin, kolchose (gemeensch. boerderij) 
40 k. groen, blauw en zwart , watersperring 
40 k. bruin en blauw, veeteelt. 

S a n Marino 
Op 28 Augustus j l . was het de eerste dag van uitgifte 

van een serie van 10 postzegels eveneens aan de sport 
gewijd, n l . : 
1 L. wandelsport 
2 L. schermen 
3 L. worstelen 
4 L . ringgymnastiek 
5 L. motorrijden 

Op 1/ [uil j l . volgde een serie van 3 postzegels ter 
gelegenheid van de 2e Zomerathletiekwedstrijden. De 
zegels werden m rasterdiepdruk vervaardigd in de 
Staatsdrukkerij op papier zonder watermerk en met 
zegelafmetingen resp. 32 .25x25 ,5 mm en 25,5x31,25 
m m ; tanding resp. 12^1, x 12^4 en 12^4 X ^^^U- De 
zegels zijn: 
25 gr . donkerviolet, schermen 
60 gx, dookergroenblauw, brugturnen 

I ZÏ. donkerblauw, estafetteloop. 

Voor hetzelfde doei verschenen 
tegelijkertijd 2 postzegels in groter 
formaat, n l . 31,5 X 39,5 mm en 
tanding 12, in overeenkomstige 

druk als de 3 vorige zegels. Zij 
geven beide een afbeelding van het 
embleem dezer wedstrijden (jongen 
en meisje als speerwerpers). Het 
zijn: 
60 gr. roodbruin en donkerbruin 
1.55 Zl. grijs en donkergrijs. 

Roemenië . 
Op I Juni j l . verscheen ter gelegenheid van de 

internationale kinderdag een postzegel van 55 Bani , 
bruin, met afbeelding van een kind, duif en wereldbol. 

Rusland. 
Hier verscheen een serie van 8 postzegels gewijd aan 

diverse sporten, n l . : 
40 k. bruin en grijs, daraeshordenloop 
40 k. bruin en blauw, zeilen 
40 k. bruin en geelbruin, wielrijden 
40 k. brum, hardlopen 
40 k. bruin en blauw, zwemmen 

ï R. bruin en sepia, basketbal 
I R. bruin, grijs en blauw, bergklimmen 
1 R. bruin en blauw, skiön 

8 L. speerwerpen 
12 L. automobiiisme 
25 L . GrieksRomeins 

worstelen 
80 L. wandelsport 

200 L. ringgymnastiek 

Spanje . 
In de koerserende serie verscheen de 5 ets op i Juli 

j l . in grijsolijf i .p .v . vaalbruin. 
Ter aanvull ing van deze serie verscheen op 7 Augustus 

de 80 e ts . heikarmijn, portret van Franco. 
Verwacht wordt de 30 ets . Franco voor kasteel. 
Op 19 Juli j . l . verschenen de beide eerste zegels van 

een serie uitgegeven ter gelegenheid van het Mariajaar. 
Het zijn: 
10 ets wijnrood, de , ,Onbevlekte ontvangen i s" naar 

een schilderij van Alfonso Canos in de kathe
draal van Granada (oplage 10 millioen) 

30 ets geelbruin, Onze lieve vrouwe van Montserrat 
,,De zwarte Jonkvrouw" (oplage 20 millioen) 

De overige waarden dezer serie zullen zijn: 
5 ets Onze lieve vrouwe van Begona (opl. 10 m.) 
5 ets ,, ,, , , , , los Desamparados (id.) 

' o c t s ,, ,, ,, , , de Pilar (opl. 2 o m . ) 
' o ets ,, ,, ,, , , Covadogna (opl. 10 m.) 
' o ets ,, ,, , , ,, los Reyes (opl. 20 m.) 

I F . ,, ,, , , , , ia Almudena (opl. l o m . 
3 P . ,, ,, , , ,, Guadalupe (opl. 5 m.) 

Voorts wordt voor de luchtpost een zegel verwacht 
va i 50 P . met portret van de ingenieur en uitvinder 
Leonardo Torres Quevedo. (opl. 2 millioen). 

De Dag van de Postzegel op 12 October a . s . zal het 
iicht doen zien aan een postzegel van 80 c. met afbeel
ding van Marcelmo Menéndez y Pelayo. 

Triest A. 
De beide in ons vorige nummer bij Italiö gemelde 

postzegels ter herdenking van Marco Polo verschenen 
VDor dit gebied met de bekende opdruk AMGFTT, 
evenals het daar eveneens gemelde zegel van 1000 L. 
voor de pakketpost . 

Turkije. 
Op 8 Augustus 

j . l . verschenen 4 
postzegels ter her
denking van de 5e 
verjaardag van de 
Raad van Europa. 
De zegels werden in 
rasterdiepdruk ver
vaardigd door de 
drukkerij Guzel Sa
nat lar Matbaasi te 
Ankara, in vellen 

van 50 zegels met zegelafmeting 41 x 26 mm en tanding 
I I . De zegels zijn: 
10 kurus sepia, symbolische voorstelling van algemene 

economische ontwikkeling; oplage i io .ooo 
s tuks ; 

15 kurus grijsgroen, symbolische voorstelling van ge
rechtigheid en vrede; opl. 150.000 stuks 

20 kurus helderblauw, als 15 k . ; opl . 140000 stuks 
30 kurus violet, als 10 k . ; opl . 100.000 stuks 

In de koerserende serie postzegels met portret van 
Ataturk verscheen in een nieuwe druk van 15 millioen 
stuks de 20 para, geel. 

Vaticaanstaat . 
Naar het blad II Collezionista meldt zullen voor h e ' 

einde van di t jaar nog 3 series postzegels verschijnen 
resp. ter ere van de heilige Augustinus die een der voor
naamste kerkvaders was, geboren 1600 jaar geleden 
{zegelwaarden 35 en 50 L. ) , een serie ter ere van de 
heilige Eugenius en een serie ter gelegenheid van het 
700jarig bestaan van de basiliek van de heilige Francis
cus van Assisi. 
Yougo Slav lë . 

Ter gelegenheid van de op 8 Augustus j . l . geopende 
2e "^ougo Slavische philatelistische tentoonstelling te 
Laibach verscheen een postzegel van 15 D . donkerblauw, 
donkergroen en sepia, met een gezicht op de stad Lai
bach in de 17e eeuw. Dit zegel was alleen verkrijgbaar 
gepaard met een toegangsbewijs voor de tentoonstelling 
ad. 35 D . 

Medio deze maand zullen 4 postzegels de eerste Ser
vische opstand herdenken welke 150 jaar geleden plaats 
had . Deze zegels zullen zijn: 
15 D . oker, rood, karmijn en blauw, vlag uit de tijd 

van deze opstand; 
30 D. groen en bruinrood, kanon uit diezelfde tijd; 
50 D. grijsbruin, karmijn en blauw, zegel der op* 

Stande lingen; 
70 D. groen en bruin, portret van Karadorde, leider 

der opstandelingen. 

B U I T E N EUROPA 
Afghanistan . 

Ter gelegenheid van de Dag dei Rode Wassende Maan 
(Rode Kruis) verscheen een zegel van 10 pools licht
groen, met afbeelding van een hospitaalsoldaat. 

Voorts verscheen een serie dienstzegels alle met 
afbeelding van het staatswapen. Dit zijn: 
0,50 af. olijf ■ 4 af. bruin 
1 af. groen 5 af. oranje 
2 af. groenblauw 10 af. roodpaars 
3 af. blauw 20 af. donkergroen 
Argent inië . 

Op26 Jul i j . l . verscheen biereen postzegel v a n s Peso, 
rood, ter herdenking van de 2e verjaardag van de dood 
van Maria Eva Duarte de Peron, wijlen de echtgenote 
van de president. Het zegel vertoont haar portret als
mede het Inschrift: Aniversario de su paso a la immor
tal idad. 

Op 13 Juli ] l . verscheen een postzegel van i P . 
met afbeelding van de topgevel van het Beursgebouw 
ter gelegenheid van het loojarig be^itaan van de koop
mansbeurs te Buenos Aires. 

Het 100jarig bestaan van de beurs te Cereales werd 
op een postzegel van 1,50 P . herdacht. 

Een serie van 2 zegels, n l . 40 c. en 50 c. zal de 40
jarige sterfdag herdenken van Jorge Newery, de voor
loper der Argentijnse luchtvaart . 

Voorts worden nog 3 postzegels verwacht gewijd aan 
de provincies La Pampa, Chaco en Misiones. met resp. 
de zegelwaarden 50 c . , i P. 
Austral ië . 

en 1,50 P . 

Hierbij geven wij de 
afbeelding van het in 
ons vorige nummer op 
blz. 163 aangekondigde 
zegel uitgegeven ter 
gelegenheid van het 
eeuwfeest van de stoom
trein in di t gebied. 

Dank zij weder de 
hulp van de heer Pol
ling te Haastrecht kun
nen wij thans de af
beelding geven van 
een aantal door ons 
reeds vroeger gemelde 
postzegels n l . : de beide 
zegels gemeld in ons 
Decembernummer 1953 
blz. 322: 

60 ets . leignjsblauw, Jose de Patrocinio 
60 ets . furkooisblauw, 100 jaar stad Crato 

de 3 zegels gemeld in ons Februarinummer j l . blz. 38 
60 e ts . grijsblauw, feest van het koren 
10 e t s . lichtgeelgroen, vader Damiao 
60 ets . lakrood, lerarencongres ; 

de zegel gemeld in ons Aprilnummer j . l . b l z . 79 
a Crs. bruin en zwart , Zacarias de Goïse e Vasconcellos 

de beide zegels gemeld in ons Juninummer j l . blz . 123 
40 ets wijnrood, druivenfeest 
60 ets donkerviolet ,emigrantengedenkteken 

•'•■'■''•■"•■fTÜ 
PRASfL f 

^ÖRASIi. I 

de zegel gemeld in ons Jul inummer j l . blz. 144 
1,50 Crs. roodpurper, Camille Chamoun. 

Op 2 Juni j l . verscheen 
een portretzegel van i ,20 
Crs, geelgroen, ter her
denking van de loojarige 
geboortedag van de ac
trice Apolonia Pin to . 

Het internationale pad
vindcrskamp dat dit jaar 
te Sao Paulo werd gehou
den was aanleiding tot de 
uitgifte van een postze
gel van 1,20 Crs. violet

blauw, met de afbeelding van een padvinder. 
Met de afbeelding van Oswaldo Cruz verschenen 2 

postzegels n l . 20 ets , lila en 40 ets , rood. 
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China (Volksrepubl iek) . 
Op 30 Juni j . l . verscheen een serie van 3 postzegels 

ter herdenking van de 30jarige sterfdag van V. I . Lenin. 
De zegels zijn vervaardigd in plaatdruk, tanding 14 en 
dragen in de benedenmarge resp. de nummers 113, 
I I I en 112. Het zijn: 

400 (y) indigogroen, Lenin en Stalin te Gorki; ge
drukt in vellen van 99 zegels (g x 11} met 
zegelbeeldmaat 33,25 x 25 n u n . ; 

800 (y) donkerbruin, portret van Lenin; gedrukt in 
vellen van 88 zegels ( i i X 8) met zegelbeeld
maat 25 X 36,75 m m ; 

2000 (y) violetrood, Lenin een redevoering houdende, 
gedrukt in vellen van 88 zegels en zegel
beeldmaat als 800 y . 

mmm 

Cuba. 
In Jul i j l . verscheen een serie van 6 zegels voor de 

gewone post , alle met afbeelding van een of andere per
soon ui t de Cubaanse geschiedenis n l . : 

8 c . roodbruin, Ignacio Agromonte (1841— ? ) 
10 c . donkerbruin, Tomas Estrada Palma (1835—1908) 
13 c . donkeroranje, Carlos J . Finlay (18331915) 
20 c . ohjfgroen, José Antonio Saco (i795—1859) 
50 c , oker, Antonio Maceo {1848—1896) 

I $ oranje, Carlos Manuel de Cespedes (1819—1873) 
E g y p t e . 

De in ons Decembernummer 1953 op blz . 327 gegeven 
opsomming van nieuwe postzegels voor de gewone post 
blijkt inmiddels nog te moeten worden aangevuld met 
het zegel: 
50 m.gr i j s l i la , moskee Rifai te Cairo. 
F o r m o s a . 

Hierbij geven wij de 
afbeeldingen van de 
beide zegels , ,Nationale 
Boomplantdag" en van 
een der zegels , ,Dag van 
de J e u g d "  g e m e l d in 
ons Juninummer op 
blz. 122. 

Tevens geven wij de 
afbeelding van een der 
Jegels uitgegeven ten 
bate der t .b .c . bestr i j 
d ing, welke alle in ge
lijke tekening in 4 waar
den verschenen; met af
beelding van een dokter 
en dokteres patiënten 

onderzoekende, waarnaast een pleegzuster. 
De waarden zijn: 

40 o. bruin en rood 2 . $ lichtgroen en rood 
1,60 $ blauw en rood 5 $ oranje en rood 
India . 

Van de in ons vorige nummer op blz . 164 gemelde 
4 postzegels, welke in October a . s . zullen worden uit
gegeven t . g . v . het eeuwfeest van de postzegels van dit 
land. geven wij hierbij de afbeeldingen 

Korea (Zuiu> 
In verband met gewijzigde posttarieven verschenen 

in de luchtpostserie de waarden 25, 35, 38, 58 en 71 
wenn. 
Mongol ië (Buiten) 

De 2jarige sterfdag van maarschalk Ch. Tschacbalsan 
werd op een serie van 12 postzegels herdacht, alle met 
een of andere episode ui t diens leven, n l . : 
15 m. groen, inspectie van een landbouwkundig sta

tion 
20 m . bruin, idem 
15 ra. blauw, de maarschalk in nationaal kostuum; 
20 m. groen, idem 
20 m. blauw, bezoek aan een fabriek; 
30 m . bruin, idem; 
50 m . oranje, op bezoek bij de padvinders; 

I T. karmijn, idem; 
1 T . bruinviolet , de maarschalk in uniform; 
2 T. rood, idem; 

3 T . donkerbruin; portret van de maarschalk en 
zijn opvolger Syke Bator ; 

5 T . rood, idem. 

N i e u w Zeeland. 
De jaarlijkse , ,gezondheidszegels", welke op 4 Octo

ber a . s . zullen verschijnen vertonen di t jaar een jonge 
bergbekl immer . 'De waarden zijn: 
11/2 d f 1/2 d en 2 d. f I d, 

N icaragua . 
Ter ere van de nationale luchtmacht en ter aandenken 

aan wijlen de Amerikaanse kapitein Dean L. Ray, die 
op 19 Januari 1954 bij een Amerikaanse luchtshow op 
het vliegveld , ,Las Mercedes" te Managua (Nicaragua) 
verongelukte, zal op 12 October a . s . een serie van 7 
postzegels verschijnen voor de gewone post en een gelijke 
serie voor de luchtpost . De zegels zijn in vierkant for
maa t met beeldgrootte 24 x 24 m m en zegelgrootte 
27 X 27 mm, vierzijdig getand. Druk van Waterlow 
Sc Sons Ltd te Londen in gecombineerde plaatdruk en 
rasterdiepdruk in vellen van 50 zegels. Het zijn: 
voor de gewone pos t ; 
0,01 C$ zwart , portret van k a p . Dean L. Ray 
0,02 C$ zwart , diens vliegtuig SabreJet P86 
0.03 C$ zwart en grijsblauw, type A20 der lucht

macht 
0,04 C$ zwart en oranje, Bombardeermachine B24 
0,05 C$ zwart en lichtgroen, Type AT6 der luchtmacht 
0,15 C$ zwart en l ichtblauw, stichter van de nationale 

luchtmacht 
1.00 C$ zwart en violet, embleem der nationale lucht

macht . 
Oplage van ieder zegel i millïoen stuks doch van 

laatstgenoemd zegel 50.000 s tuks . 

voor de' luchtpost: 
0,10 C$ zwart, als 0,01 gewone post 
0,15 C$ zwart , als 0,02 gewone post 
0,20 C$ zwart en purper, als 1,00 gewone post 
0,25 C$ zwart en oranje, hangars der nationale lucht

macht 
0,30 C$ zwart en donkerblauw, als 0,15 gewone post 
0,50 C$ vliegtuig AT6 in Array 
1,00 C$ zwart en groen, type P38 der luchtmacht . 

Oplage dezer zegels resp, 250, 250, 150, 150, 150, 50 
en 150 duizend s tuks . 

P a k i s t a n . 
De 7e verjaardag van 's lands onafhankelijkheid werd 

herdacht op een uitgifte van 7 postzegels welke de eerste 
zijn die in het land zelf werden gedrukt . Het zijn: 
6 p . purper, Kaghanbal 
9 p . blauw,sneeuwbergen bij Gilgit 
I a. lichtrood, Badshahi Moskee te Lahore 
lYi a. rood, mausoleum van keizer Jehangor te Lahore 
14 a. donkergroen, theeplantage in OostPakistan 
1 R . lichtgroen, katoenplantage in WestPak is tan 
2 R. oranje, juteveld in OostPakistan bij rivier. 

P a n a m a . 
Omstreeks Mei van dit jaar verscheen in het type 

Yv. 234 de I centimo di Balbao, karmijn Pollera Campe
sina (landelijke klederdracht) 

Thans is di t zegel verschenen met opdruk in zwarl 
van de nieuwe waarde 3 c. 

P e r u . 
Het 5e Nationale Eucharistische Congres en het 

Mariajaar waren aanleiding tot de uitgifte van een 
postzegel met roulettetand ing in de waarde van 5 c . 
ultramarijn en rose, de afbeelding vertonende van de 
, ,Dochters van M a r i a " . 

RyuKyue i landen . 
De koerserende serie werd aangevuld met de waarde 

4 yen, bruin, aardewerk van dit gebied. 

Verenigde N a t i e s . 
Op 25 October a .s . zullen ter gelegenheid van de 

, ,Dag der V . N . " weder 2 postzegels verschijnen. Dit
maal zullen zij de afbeelding geven van het gebouw der 
V.N, te Geneve naar een foto van Earl W . Purdie, een 
Amerikaans architect . De zegels worden gedrukt bij 
Thomas de la Rue en Co Ltd te Londen en zijn in de 
waarden 3 e t . donkerpurper en 8 et . donkerkarmijn. 

Verenigde Staten van Amer ika . 
Het in ons vorige nummer op blz. 165 gemelde en op 

3 September j l . verschenen 4 etluchtpostzegel is blauw 
van kleur en vertoont een adelaar in vlucht tegen een 
achtergrond van wolken. 

In de nieuwe serie postzegels waarin reeds de 3 en 
8 et Liberty verschenen werd op 26 Augustus j l . te Chi
cago een nieuwe zegel uitgegeven van i c. met afbeelding 
van president Washington; zulks ter gelegenheid van 
het congres van de Society of Philatelic Americans. 

Op 15 September volgt een zegel van 2 c . met portret 
van Thomas Jefferson; eerste verkoop te San Francisco 
ter gelegenheid van het congres van de Americain 
Philatelic Society (een andere vereniging dus dan eerst
genoemde) . 

Op ig November volgt een zegel van 4 c . met afbeel
ding van president Lincoln met eerste verkoop te New 
York ter gelegenheid van het congres van de American 
Stamp Dealers Ass. 

ZuidAfrika. 
De reeds in ons vorige nummer op blz. 165 aange

kondigde serie van 14 postzegels met afbeeldingen aan 
de fauna van di t gebied gewijd, zal op 14 Oct. a .s . ver
schijnen. De kleuren en afmetingen zijn als volgt : 

Yx d. Wartog, donkergroen, 20,25 X 24,2; 240 p . vel 
1 d. Zwart wildebeest, steenrood, i d . ; id. 
lYz d. Luipaard, sepiabruin, i d . ; id. 
2 d. Zebra, donkerviolet, id . ; id. 
3 d. Rhinoceros, roodbruin en hemelsblauw, 

24,2 X 30,2; 120 per vel 
4 d. Olifant, zwartblauw en lichtgroen, i d . ; id. 
4 ^ d. Hippopotamus, zwartblauw en blauwgrijs, i d . ; 

id. 
6 d. Leeuw, bruin en oranje; 30,2 X 24,2; id . 
i /— Kudu, warmbruin en meekrapbniin; 24,2 X 

30,2; id. 
1/3 Springbok, bruin enfclaujiigroen, 30,2 X 24,2 ; 

id. 
1/6 Gemsbok, roodbruin en lichtkarmijn, 24,2 X 

30,2; id. 
2/6 Nyala , zwartbruin en geelgroen; id . ; 60 per vel 
5/— Giraffe, sepiabruin en chromaatgeel; id . id. 
10/— Sabelanti lope, zwart en blauwgrijs; id . id. 

Wij beelden hiprbii deze zegels af 
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Bekijkt Uw postzegels onder het genot 
van een fijne pijp tabak 

Zeldzaam lichl en smakelijk - Prijs ' 1.— per pakje. 

^ LITERATUUR ^ 
:; 

Stanley Gibbons' Postage Stamp Cataloque 1955. 
Part. I. British Empire (complete). Prijs 16/- + 1/1 
porto. Part. II. Foreign countries. Europe and Colonies. 
Prijs 21/- + 1/5 porto. 
Uitgaven van Stanley Gibbons Ltd. 391 Strand, Lon
don WC. 2. 

Op 5 Augustus jl. verscheen deel II en op 26 Augustus 
d.a.v. deel I van bovengenoemde catalogus. Het is verheu
gend om te zien hoe bij iedere nieuwe uitgave blijkt hoe 
serieus dit werk wordt behandeld en alle mogelijke moeite 
wordt gedaan het zo volledig mogelijk te doen zijn. Hoewel 
bijv. Engeland reeds een onschatbaar materiaal bevatte voor 
de speciaal-verzamelaar van de zegels van dit land, blijkt 
telkens weer een of ander onderdeel nog nauwkeuriger be
werkt. Dit jaar werden de 11 platen van de 1 penny, zwart, 
ook ongebruikt geprijsd, alsmede de beide platen van de 2 
pennies 1840. De prijzen voor de Engelse zegels bleven op een 
enkele uitzondering na (bijv. de 1/- groen 1847 en de 6 d. 
donkerlila Oct. 1856, die percentsgewijze een flinke stijging 
doen zien) vrijwel constant. 

Het aantal bladzijden nam weer met een gering aantal toe 
(12) waarvan natuurlijk een deel op rekening komt van de 
kroningszegels voor de diverse gebieden van het gemene
best, alsmede de reis van koningin Elisabeth en haar gemaal 
naar verschillende gebieden daarvan, en de thans onregel
matig verschijnende nieuwe uitgiften verband houdende met 
de nieuwe kroonsbezetting. 

In de inleiding van dit eerste deel wordt de vroegere lei
der van het cataloguswerk, wijlen Stanley Phillips met grote 
waardering voor zijn werk herdacht, een hulde die zeker 
verdiend is, want het door hem gegrondveste werk stelt dit 
onder het beste op dit gebied. 

Deel II had harder vernieuwing nodig dan deel I, want de 
vorige druk dateerde reeds van het voorjaar 1952. Het is 
daarom niet te verwonderen, dat het aantal bladzijden van 
dit deel van 1126 opliep tot 1213, terwijl ook het aantal 
ilustraties aanmerkelijk groter werd. Dat deel II, ondanks 
de grote postzegel-aanwas in de tussenliggende tijd, nog niet 
een groter aantal pagina's dikker is geworden, is voor een 
deel te danken aan het feit, dat de illustraties compacter 
zijn gezet door meer afbeeldingen naast elkaar te zetten in 
plaats van afzonderlijk, hetgeen dus een aanzienlijke be
sparing op de ruimte medebracht. 

Ook spreekt het vanzelf, dat de prijzen in dit deel meer 
wijzigingen ondergingen dan in deel I, dat reeds na 1 jaar 
werd herdrukt. Ons tot Nederland bepalende, zien wij de 
zegels van de eerste uitgifte, ongebruikt, aanmerkelijk hoger 
in prijs gesteld; zo steeg de 5 et. melkblauw en de 5 et. staal
blauw ieder met niet minder dan £ 10. Ook de 10 ct., hoorn 
en 10 et. geretoucheerde hoorn vertonen een zelfde stijging 
in prijs, terwijl de 15 et. ruim £ 9 hoger werd genoteerd. 
Maar ook de zegels van de 2e en 3de emissie zijn niet on
belangrijk in prijs gestegen voor zover het ongebruikte 
exemplaren betreft, evenals zulks het geval is voor de 2% et. 
van 1876. 

Zoals te verwachten was liep de prijs der zgn. traliezegels 
en die van enkele andere zegels uit de bezettingstijd nog iets 
terug, evenals die van de luchtpostzegels van 1%, 4¥2 en 7% 
gld. Mercurius. 

Ook de eerste en tweede serie portzegels vertonen een 
aardige prijsstijging, vooral voor de ongebruikte exemplaren. 

Wat de Overzeese gebieden betreft is „over het algemeen" 

een iets lagere tendens merkbaar. Voor de hoge waarden 
der tempel-serie van Indonesië is deze zelfs vrij belangrijk, 
nl. ± 50 Vo. 

Voor de overige landen valt op te merken, dat de oudste 
uitgiften weer een kleine prijsstijging doen zien, doch overi
gens bleven de prijzen vrijwel constant. 

Met genoegen werd door de samensteller der catalogus 
kennis genomen van het besluit, waarbij ingaande 30 Octo
ber 1953 de postzegels in- en uitvoer in Engeland weer is 
vrijgegeven. 

Daar ook in ons land dit verkeer heel wat gemakkelijker 
is gemaakt en ook de mogelijkheid weer is geopend om in 
het buitenland postzegels e.d. te kopen, zal zeker langzamer
hand ook hier de prijs der postzegels een meer internatio
naal karakter krijgen en dan is het goed een catalogus als 
de Gibbons te bezitten, die niet alleen als postzegelgids, • 
maar ook als prijslijst een betrouwbare vriend zal blijken te 
zijn. 

Neues Handbuch der Briefmarkenkunde. 
Reihe A. Lieferung I. Macao 1844—1942. Prijs DM. 6. 
Uitgave van de „Arbeitsgemeinschaft „Neues Hand
buch der Briefmarkenkunde E.V." Frankfurt an Main. 

Zoals reeds vroeger in deze rubriek werd gemeld, wordt 
het Handbuch der Briefmarkenkunde (waaraan vooraf ging 
Kohl Briefmarken Handbuch) met de uitgifte van het Neues 
Handbuch der Briefmarkenkunde voortgezet in een B-reeks 
welke alle aanvullingen op de reeds eerder versehenen lan
den beoogt. Er werd daarin aangevangen met de behande
ling van de zegels van Duitsland vanaf 1925. 

Thans ligt het eerste nummer van een nieuwe reeks voor 
ons, de A-reeks genoemd. Deze reeks zal het werk voort
zetten waar dit door haar voorgangers werd geëindigd. Dit 
eerste deeltje, behandelende Macao, sluit dan ook aan op 
deel 16/17 (Luxemburg) van het Handbuch voornoemd. De 
wetenschappelijke bewerking en de leiding berust in han
den van de bekwame philatelist H. Kricheldorf te Freiburg 
im Breisgau. 

Alvorens tot de behandeling van het feitelijke onderwerp 
over te gaan, wordt op de eerste bladzijde een kort over
zicht gegeven van de U.P.U. en het Amerikaans-Spaans post
verdrag. N. 

Deutsche Flugpost Katalog. Sieger. 
Wij ontvingen de 4e aflevering (blz. 37 t/m 48) van deze 

catalogus. In deze aflevering wordt de Duitse Luchtpost van 
1931 tot 1945 gecatalogiseerd en wel in het bijzonder de ont
wikkeling van het wereldluchtverkeer van de Lufthansa. 
Wij vinden er de Luposta-stempels in behandeld (uitgezon
derd de Zeppelinpost), de wereldvluchten van Von Gronau 
in 1932, de „Katapultdampfer Westfalen" in 1933, de opening 
van de Lufthansalijn Europa—Zuid-Amerika, v.v. met de 
verschillende interessante afstempelingen, etc. 

Voor de verzamelaars van dit gebied een uitstekende 
handleiding. 

Helaas deelde de heer Sieger ons mede, dat de gehele op
lage van deze catalogus thans voltekend is, zodat geen nieu
we bestellingen meer kunnen worden gedaan. De intekena
ren ontvangen natuurlijk verder hun afleveringen. J. D. 

• TENTOONSTELLINGEN • 
RECTIFICATIE. 

ZEEL AN DIA 1954. 
In de mededeling omtrent bovengenoemde tentoonstelling, 

voorkomende op blz. 149 van ons Augustusnummer, komt 
tot onze spijt een storende fout voor. De daarin genoemde 
Klasse I dient men te lezen als volgt: 
Klasse I: Nederland, Nederlands Indië, Curagao, Suriname, 
Japanse bezetting van Nederlands Indië en Malakka. 
BRAPEX i n . 

De voorzitter van de Nederlandsche Bond van Vereeni-
gingen van Postzegelverzamelaars deelt ons mede, dat hem 
uit Brazilië het bericht bereikte, dat de voorgenomen Inter
nationale philatelistische tentoonstelling, welke onder de 
naam Brapex III in October van dit jaar te Sao Paulo zou 
worden gehouden, niet kan doorgaan. 
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Het gebouw waarin de tentoonstelling zou plaats vinden, 
kan nl. niet op tijd worden opgeleverd. In plaats van in deze 
maand kan het betreffende gebouw pas in Maart 1955 ge
reed zijn. In verband hiermede is de tentoonstelling afgelast. 

NATIONALE POSTWERTZEICHEN-AUSSTELLUNG 
BERLIN 1954. 

In ons Meinummer van dit jaar maakten wij melding van 
de grote philatelistische tentoonstelling welke van 4—8 
Augustus jl. te Berlijn zou worden gehouden. 

Uit de ons toegezonden bescheiden blijkt, dat deze ten
toonstelling een groot succes is geworden. Het bezoek be
droeg ± 15.000 personen. Onder de 245 inzendingen met 
± 10.000 bladen en 1 millioen zegels, brieven, enz., bevond 
zich ook een Nederlandse inzending, nl. van de heer R. To-
cila te Amsterdam (inz. 103) die daarmede een zilveren me
daille wist te verwerven. Het betrof een verzameling Hon
gaarse luchtpost. De heer Tocila wensen wij hiermede van 
harte geluk. 

Natuurlijk was het verzamelgebied „Duitsland" in zijn 
volle uitgebreidheid sterk vertegenwoordigd, nl. 40 inzendin
gen. Europa telde er 35 en Overzee 11. De luchtpost was door 
16 inzendmgen vertegenwoordigd en de motiefverzamelaars 
stelden 33 verzamelingen ten toon, hetgeen wel doet zien hoe 
deze laatste verzamelwijze zich allengs uitbreidt. Een 50-tal 
inzendingen was over allerlei andere aspecten der philatelie 
verdeeld (o.a. 25 jeugdverzamelingen). De literatuurgroep 
omvatte een 50-tal boeken, catalogi, e.d. 

De catalogus der tentoonstelling (een boekwerkje van 80 
bladzijden) was wel zeer aantrekkelijk gemaakt door de op
name daarin van een aantal artikelen op philatelistisch ge
bied, waarvan wel in het bijzonder dient te worden genoemd 
het artikel van Franz Biesecke over „Die Berliner Post
anstalten und ihre Stempel von 1800 bis 1875" en het artikel 
van Kammergerichtsrat J. Dahmann over „Die Anfäge der 
Deutschen Schiffspost". 

^ VRAGENBUS ic 
(De antwoorden, gemerkt BVD, worden geplaatst onder 

verantwoordelijkheid van de Bondsvragendienst, leider: 
Jhr. G. A. de Bosch Kemper, Bovenbrugstraat l/III, Arnhem). 

ITALIË - naar aanleiding van vraag nr 26. 
De heer Brocx meent, dat de afwijkende handelwijze voor 

Napels en Sicilië wel degelijk een gevolg is geweest van de 
afwijkende, valuta en geeft een kort overzicht van de gang 
van zaken in de Italiaanse staten die na 1861 het Koninkrijk 
Italiè v'ormden. In feite echter bevestigt hij het gegeven ant
woord: 

De oude valuta's luidden. 
Modena: 1 lira = 100 centesimi 
Parma: 1 lira = 100 centesimi 
Toscana; 1 lira = 12 crazie = 20 soldi = 60 quattrini 
Romagna: 1 scudo = 100 baiocchi 
Napoli: 1 ducaat = 100 grano = 200 tornesi 
Sicilia: 1 ducaat = 100 grana = 300 tornesi. 

Hij meent derhalve, dat de vraag van een verkeerde ver
onderstelling uitgaat, wanneer er gesteld wordt, dat de an
dere staten ook afwijkende valuta's hanteerden. Hij geeft 
echter toe, dat deze lire niet gelijk waren en dat met name 
de Toscaanse aan sterke koersschommelingen onderhevig 
was en dat de Napolitaanse en Siciliaanse ducaat niet gelijk 
waren (1 grano nap. = 4% cent, 1 grano sic. = 2% cent). 

Voorts signaleert hij ook bij de andere oud-Italiaanse sta
ten voorlopige uitgiften en meent hij met name in de Romagna 
een soortgelijke geschiedenis waar te nemen als in de beide 
Siciliën. Inderdaad is dit zo, maar deze voorlopige uitgiften 
lagen tussen de data der omwentelingen in deze staten en de 
vereniging met Sardinië, terwijl de overgangsperiode bij Na
pels en Sicilië nä de vorming van het Koninkrijk Italië viel. 

De zegels der overgangsperiode die Toscana deed aanma
ken vertoonden reeds vóór de vorming van het verenigde 
Italië het Italiaanse wapen, die van Parma werden in Turijn 
gedrukt: bevestiging van de veronderstelling dat de bereid

heid tot aansluiting aan Sardinië daar reeds was. De waar
den der provisorische zegels van Parma, Modena en Toscana 
waren die, die voor Sardinië reeds typisch waren: 5, 10 (Mo
dena: 15), 20, 40 en 80 centesimi, zulks in afwijking van de 
waarden der voorafgaande series: bevestiging van de ver
onderstelling, dat hier de economische aansluiting aan de 
politieke voorafging. 

De Noordelijke Italiaanse staten hadden dus wel degelijk 
een — min of meer — afwijkende valuta, maar waren reeds 
voor de aaneensluiting gereed met de omvorming. In de 
beide Siciliën vond deze omvorming eerst na de aansluiting 
(door verovering) plaats. 

In hoofdlijnen is dus het gegeven antwoord juist. In fines
ses kan het zi]n dat het een of ander in zijn algemeenheid 
niet steeds opgaat, maar de door de Bondsvragendienst ge
geven antwoorden pretenderen niet een antwoord op elk on
derdeel te geven: zij hebben ten doel de vraagsteller en an
dere belangstellenden op weg te helpen. (BVD*3) 

LETLAND. 
Vraag nr. 27: In Michel staat vermeld, dat de Rode-Kruis-

zegels van Letland van 1920, Mi nrs. 51/54, Yv. nrs. 55/58, 
gedrukt zijn op restanten van 10 Mark-biljetten van het le
ger van Awaloff-Bermondt. Ik ben ze echter ook tegenge
komen op verschillende papiersoorten, o.a. bruin en groen en 
zou hierover graag nader geïnformeerd worden. 

Antwoord: In Augustus 1920 verschenen drie verschillende 
series Rode-Kruiszegels. De eerste serie werd gedrukt op de 
blanco achterzijde van nog niet voltooide 10 Roebelbiljetten, 
uitgegeven in 1919 door de Arbeiders- en Soldatenraad te 
Riga. Deze zegels, welke ongetand zijn, vertonen aan de ach
terzijde de kleuren bruin, lichtbruin, groen en rood. Het is 
mogelijk blokken van 8 of 12 zegels zodanig uit het vel te 
knippen, dat de achterzijde van een dergelijk blok een bank
biljet vormt. 

De tweede serie werd gedrukt op de blanco achterzijde van 
nog niet voltooide 10 Markbiljetten van het Westleger onder 
Bermondt Awaloff. Deze zegels zijn getand en vertonen op de 
achterzijde de kleuren bruin op groen. Op blokken van 12 of 
15 zegels kan aan de achterzijde een bankbiljet voorkomen. 

De derde serie werd gedrukt op de blanco achterzijde van 
nog niet voltooide 5 Roebelbiljetten van de Rigase Arbei
ders- en Soldatenraad. Deze zegels, welke eveneens getand 
zijn, vertonen aan de achterzijde de kleuren blauw en licht
blauw. Blokken van 8 of 12 zegels kan men zodanig uit het 
vel scheuren, dat de achterzijde een volledig bankbiljet toont. 

De eerste serie, dus de ongetande, is het zeldzaamst: hier
van bestaan slechts 70.000 complete series. Van de tweede 
serie zijn ca 250.000 series uitgegeven en van de derde ca 
142.000. 

Bovengenoemde uitgiften vertonen veel afwijkingen. Uit
voerig is hierop ingegaan in een artikelenreeks van de heer 
J. Poulie in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 
een opsomming van de jaargangen waarin deze artikelen
serie voorkomt, vindt men in de „Klapper" van de heer Cos-
terus. De bedoelde zegels zijn behandeld in de 16e, 17e en 18e 
publicatie van genoemde artikelenreeks. (BVD*61) 

OPSPORING VERZOCHT. 
Bij een inbraak ten huize van een onzer redacteuren wer

den in de nacht van 16 op 17 Augustus jl. een aantal Neder
landse en Indische postzegels ontvreemd. 

De zegels bevonden zich m een hoogglans gepolitoerd hou
ten kistje, lang 42 cm, breed 30 cm en hoog 10% cm, voor
zien van 2 scharnieren en ingebouwd slotje. Door een mid-
denlat is het kistje in 2 lange vakken verdeeld, waarin 4 ä 
500 normale doorzichtige postzegelzakjes, afmeting ± 12 X 8 
cm. De helft heeft driehoek-sluitingklep en het andere deel 
trapeziumvorm klepje. De bovenzijde van het kistje is in de 
lengterichting sterk bekrast. De zakjes bevatten 10 tot ± 
200 zegels en wel: 

Nederland: 5 et. blauw (Nr. 19); 30 t/m 33 (ook a-nummers); 
ongeveer 100 ä 200 stuks van de nos. 37, 38, 39 en 40 (de 10 
t/m 20 et. Koningin hangend haar, waarbij de 10 et. gesor
teerd op kleuren); de nos. 50 t/m 76 en zo doorgaande tot de 
laatste weldadigheidszegels Bonifatius (o.a. 10 stuks van de 
45 et. Juliana, oranje). Diverse waarden roltanding, vlieg-
post 36 ct., 70 ct. en 80 ct. 
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Ned. Indië: o.a. 1 ct. Java , nos. tussen 99 en 148, bevr i j 
dingsseries (304 tot 316) en verder nos. tussen 317 en 383. 

Verder diverse waa rden Republiek Indonesia. 
Bij aanbieding gaarne bericht aan Recherche Eindhoven 

of telefoon K 4900-5226. (Telefoonkosten worden vergoed). 

EEN EER-HERSTEL. 
In ons nummer van Maar t 1953 komt op blz. 77 een b e 

richtje voor van Dr E. A. M. Speijer, waar in deze de a a n 
dacht vestigt op een enormitei t welke in de Winkler P r ins 
Encyclopaedie, 15e deel (1953) voorkomt onder „Postzegel-
kunde of Phi la te l ie" (blz. 584). In dit berichtje word t o.m. de 
naam genoemd van de heer J . A. van der Vlls als onder te 
kenaar van bedoelde tekst . 

De Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegel
verzamelaars ber icht ons thans, dat hij naa r aanleiding d a a r -
\ an een uitgebreide correspondentie heeft gevoerd met de 
uitgevers van het werk alsmede de samenstel lers van het 
bewuste art ikel . Tot zijn genoegen (en ook de onze, Red.) 
kan de Bond thans mededelen, dat de bekende Neder landse 
philatelist, de heer J . A. van der Vlis, aan deze tekst niet 
debet is en dus hiervoor ook niet verantwoordeli jk kan w o r 
den gesteld. 

Gaarne nemen wij van deze mededeling acte en zuiveren 
gaarne de heer Van der Vlis van de smet die op hem k w a m 
te rus ten door de vermelding van zijn n a a m onder de tekst 
in de encyclopaedie. H. Red. 

UIT DE OUDE DOOS. 
WETENSWAARDIGHEDEN EN MERKWAARDIGHEDEN. 

BLAUW 
DE KLEUR VAN DE DROEFHEID. 

Een verzamelaar van de oudste emissies van China is he t 
misschien nooit opgevallen, dat stelselmatig de kleur b l a u w 
op alle emissies is vermeden. 

ALLERLEI 

Emissie 1878 
1885 
1895 
1897 
1898 

1902/1907 

3 waa rden 
3 
9 

12 
12 
14 

Totaal 53 waarden . 
De eerste 53 zegels van China vertonen nergens de k leur 

blauw, zelfs niet in de twee-kleurige. 
Men voelt wel : dat moet opzet zijn. en het is ook opzet, 

want blauw (en wit) is de kleur van de droefheid, en het fa
briceren, uitgeven en gebruiken van postzegels is toch geen 
droeve gebeurtenis . 

Hier maak t u weer kennis met de Oosterse mental i tei t , die 
zozeer afwijkt van de onze. Rudyard Kipling schreef: „East 
is East and West is West and the twain will never meet" . 
Ook hier. 

Wij hebben immers ook een k leur van de droefheid, he t 
zwart , de kleur van de rouw, maa r wij hebben er nooit b e 
zwaar tegen gehad die k leur voor de postzegels te gebru i 
ken. Denk eens aan Groot-Br i t tannië nr. 1, Spanje nr. 1, 
Sardinië nr. 1, F rankr i jk nr. 3, hele series van Brazilië, enz. 
enz., en om meer moderne voorbeelden te noemen, een 30 cen
times van F rans Andorra , en het pas verschenen zegel van 
het Saargebied. 

Eerst in 1908 verscheen in China het eerste b l auwe zegel, 
de 10 Cents, m a a r dat was dwang, dat moest, w a n t China 
was lid van de U.P.U., en deze eiste voor een enkele brief 
naa r het bui tenland gebruik van een b lauw zegel (onze 12% 
cent Koningin met bontkraag) . 

Toch heeft China al vóór 1908 zegels uitgegeven, die b l auw 
zijn, zelfs een hele serie. Dat zijn de strafporizegels van 
1904, een serie van 8 waarden . 

En nu vraag ik me af: „Is dat ook weer opzet?" Best mo
gelijk. Ik zie al die Chinese postbode met een buiging zo'n 
met Strafport belaste brief aanbieden. De k leur b lauw geeft 
te kennen, da t het de Keizerlijke Postdienst toch zo innig 
spijt, da t ze verplicht is deze brief eeist af te geven, nada t 
de ontvanger een klein bedrag heeft betaald. 

Zou het zó wezen? Misschien wel, want East is East and 
West is West. W. B. BROCX. 

Wij ontvingen het eerste n u m m e r van de Philatel is t ische 
Informatiedienst van de Croatische reger ing in ball ingschap, 
welke te Buenos Aires (Argentinië) is gevestigd. 

Dit eerste nummer doet mededel ing van een aan ta l post
zegels door deze regering uitgegeven, o.a. ter herdenking 
van de 10-jarige en 12-jarige bevri jding en het herstel van 
de Onafhankelijke staat Croatië. 

Aangezien, voor zover ons bekend, deze regering niet bij 
d e U.P.U. is aangesloten (wel gaf zij op 21 J a n . 1952 een 
aanta l postzegels ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan 
der U.P.U. uit) en de zegels niet voor f ranker ing in het in
ternat ionaal postverkeer zijn toegelaten, menen wij tegen
over deze uitgiften voorlopig een afwachtende houding te 
moeten aannemen en stellen wij ze op één lijn met de reeds 
in ons blad gemelde postzegels van Ambon, uitgegeven door 
de Ambonese regering in bal l ingschap. 

Ook de Ukrainse verzetsbeweging in het bui tenland doet, 
volgens een melding in het blad „Madrid Filatelico" aan 
zulke ui tgaven mede door de 35ste ver jaardag van de zegels 
der Nationale republiek Ukra ine van 1918 (Yv. 39/43) op een 
5-tal postzegels te herdenken. Waar deze postzegels werden 
vervaardigd en uitgegeven, bleek uit dit ber icht niet. Zij ge
ven een afbeelding van bedoelde zegels waarboven de j aa r 
tal len 1918—1953 en waa ronde r in het Ukra ins „Zegel van 
het Ukrainsche verzet". 

Bovendien werden nog 4 zegels uitgegeven, resp. met af
beelding van een v rouw met b r a n d e n d e toorts en met een 
m a n te paard die een draak bestrijdt. Deze 4 zegels dragen 
een randschrif t in de Ukra inse taa l . 

POSTZEGEL-MISHANDELING 
Vele Philatelisten die de postzegels v a n I tal ië in gebruikte 

s taat verzamelen, zullen zeker meermalen de wens hebben 
geslaakt, dat de I tal iaanse posterijen eens wa t minder kwis 
tig met hun stempels en s tempel inkt zouden omgaan, w a a r 
mede helaas vele zegels voor de verzamelaars vri jwel w a a r 
deloos worden gemaakt en de afbeeldingen op de zegels n a 
genoeg onzichtbaar doet zijn. 

In het I tal iaanse philatel ist ische maandblad „Il Colle 
zionista" verschijnt dan ook geregeld een rubr iek waar in de 
aandacht van de posterijen op deze „mishandel ing" der ze
gels wordt gevestigd, zulks met afbeelding van vaak zeer 
erge klatsch. 

In het Augus tusnummer van dit maandb lad treffen wij 
d i tmaal m bedoelde rubr iek de afbeelding aan van een uit 
Nederland verzonden brief welke „aangetekend" werd ver 
zonden vanui t Amste rdam-Cent raa l Stat ion naa r Rome en 
welke gefrankeerd was met een postzegel van ƒ 5,— en van 
J 1,— koningin Jul iana alsmede 2 series der laatste Rode 
Kruiszegels, dus een echt philatel is t isch s tuk! Te Amste r 
d a m waren de zegels keurig licht afgestempeld (hulde aan 
onze Nederlandse P.T.T.!). In I tal ië echter werd deze af
stempeling blijkbaar niet voldoende geacht, a l thans niet vol
doende gewaardeerd, want a ldaar werden de postzegels alle 
met gekleurd potlood van een dik kru is voorzien die de ze
gels zeker waardeloos maakten . Is het wonder dat de ont
vanger over zulk een behandel ing klaagt! 

EEN POSTZEGEL-MULTIMILLIONAIR OVERLEDEN. 
Op 12 Jul i jl. werd te Bournemouth (Engeland) het stoffe

lijk overschot ter aarde besteld van John Alfred Grace Wal
lace, een pionier op het gebied van de postzegelhandel en 
gros. Wij lezen omtrent hem in de Bournemouth Daily Echo 
van 13 Jul i jl. o.m. het volgende: 

Als jongen van 18 j aa r t rok hij met een oom, die mijn
ingenieur was, naar Austral ië , om een onderzoek in te s tel
len naa r eventuele goudvelden. Toen de oom na enige tijd 
n a a r Engeland terugging, liet hij neef John daar achter en 
stelde hem £ 40 ter hand voor de terugreis , indien hij daa r 
toe zou besluiten. Spoedig nada t de boot was ver t rokken, 
kreeg John de gelegenheid om een mooie verzameling post
zegels te kopen. Hij vroeg zijn oom telegrafisch om het be -
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nodigde bedrag voor aankoop. Toen zulks werd gestuurd 
kocht hij de collectie, welke daarop naar de eerstvolgende 
aanloophaven van het schip werd gezonden. Deze handel 
bracht John ongeveer £ 150 pond op en deze, gevoegd bij de 
£ 40 welke hij reeds voor zijn reis bezat, vormden het kapi
taal waarmee hij zich in Melbourne als eerste postzegalhan
delaar ging vestigen. Na 3 jaar vertrok hij naar Engeland, 
waar hij de firma Wallace Bros vestigde, welke een wereld
naam zou verwerven. 

Omstreeks 1905 begon hij postzegels op te kopen bij mil
lioenen. Dit nam spoedig zulk een omvang aan, dat hij enige 
speciale pakhuizen er voor moest huren. Een van deze eerste 
postzegelaankopen kwam in 50 door paarden getrokken 
verhuiswagens aan en omvatte 500 millioen zegels, afkom
stig van een weekblad dat prijzen toekende aan hen die de 
meeste zegels inzond. Er waren een 30tal meisjes nodig om 
alles te sorteren. Hij kreeg de naam van de koning der groot
handelaren. Naar alle delen van de wereld gingen zijn zen
dingen, rraar de voornaamste afnemers waren Frankrijk, 
Duitsland, België, Nederland, Italië en Amerika. 

Tussen de beide wereldoorlogen maakte hij een wereldreis, 
gedeeltelijk voor genoegen, maar tevens ook voor zijn zaken. 
In Melbourne bezocht hij de plaats waar hij als handelaar 
was begonnen, doch zijn zaak was nu een deel van een auto
showroom. 

Bij de laatste wereldoorlog werd zijn huis te Londen door 
vijandelijke bommen get offen en de plaats waar zijn meest 
waardevolle zegels zich bevonden bleek, toen zij na 3 maan
den te bereiken was, vrijwel geheel waardeloos geworden 
goed te bevatten. 

Wallace trok zich toen uit zijn zaken terug en vestigde 
zich te Banwell in Somerset, het weinige bezit aan post
zegels dat hem nog was gebleven daarheen medenemende. 

Zijn zoons Herbert en Albert drijven nu een zaak in Lon
den, terwijl zijn zoon William de naam Wallace Bros te 
Bournemouth verder doet voortbestaan. Drie jaar geleden 
verhuisde John Wallace ook daarheen. Thans is daar het 
einde gekomen aan he( leven van de man die in zijn toptijd 
eens een voorraad van 1.000 millioen postzegels bezat. Dat 
was 25 jaar geleden. 

EEN SOUVENIR? 
In de „Motor Kampioen" van 10 Juli jl. geeft de heer W. 

Dussel een verslag van zijn reis per scooter door Pakistan. 
Wat hierbij de postzegelverzamelaars zeker vreemd zal aan
doen is zijn mededeling, dat op het postkantoor te Lahore 
een bord te zien en te lezen is, dat een groot oudDuits wa
pen vertoont waaronder in grote letters: „Kaiserlich Deut
sche Postagentur", terwijl op de omlijsting de woorden zijn 
aangebracht, bovenaan: „Post Office" en onderaan: „Ger
man East Africa". 

De tijd gaat snel, maar in Pakistan schijnt het tempo iets 
langzamer te zijn! 

PHILATELIE ACHTER HET IJZEREN GORDIJN. 
In het 2 X per week verschijnende Amerikaanse Philate

listisch blad „Western Stamp Collector" van 18 Mei jl., lazen 
wij een artikel van de hand van een zich noemende „Janus", 
waarin deze verslag doet van zijn inlichtingen welke hij van 
een verzamelaar in Gorki (vroeger Nisjni Novgarod) ver
kreeg. Volgens deze inlichtmgen is de postzegelhandel in de 
U.S.S.R. geheel opgenomen in de te Moscou gevestigde boek
handelcentrale van de republiek. Deze heeft vertakkingen 
over het gehele gebied van de Unie en in een aantal sateliet
staten, langs welke weg de in en uitvoer van postzegels 
plaats heeft. Slechts een klein aantal particulieren tracht 
deze officiële bescherming te ontgaan om op die wijze post
zegels te verkrijgen welke anders onbereikbaar zijn. Uit
voer van Sovjetzegels anders dan langs de officiële weg is 
strikt verboden, maar in de praktijk is wel gebleken dat 
aangetekende brieven met ongebruikte zegels als inhoud tot 
een tamelijk bedrag toch ongemoeid doorkwamen. Hoewel de 
roebel officieel op ongeveer 25 Am. cents is vastgesteld, doet 
deze in de praktijk niet meer dan ongeveer 10 Am. cents, 
zijnde de koers van vóór de munthervorming in 1949. 

Vrijwel alle nieuwe uitgiften worden tijdelijk aan,de lo
ketten van het postkantoor te Moscou verkrijgbaar gesteld. 
In andere steden geschiedt zulks slechts meestal met enkele 
w I arden waaraan behoefte bestaat voor gewoon gebruik. De 
gewone koerserende zijn nog de zgn. „kleine koppen", de 

40 k. wapens van de Sovjet Unie en de 1 R. Kremlin Spass
kitoren. ^ 

De Philatelistische organisatie verkoopt de koerserende »"^ 
zegels tegen nominaal in boek en andere algemene winkels, 
maar andere zegels worden tegen 30 ä 40 Vo hogere prijs 
te koop aangeboden. 

Losse waarden van herdenkingszegels en speciale uitgif .; 
ten worden door de bevolking in grote hoeveelheden gekocht 
en worden deze door de kantoren zo spoedig mogelijk van l 
de hand gedaan om dan weer tot de gewone koerserende ze , 
gels over te gaan. 

De Philatelisten zijn meestal georganiseerd in sportvereni
gingen of in verenigingen van handelshuizen, e.d. " ' 

Wat de buitenlandse zegels betreft zijn de zegels van alle 
landen tot omstreeks 1941—'45 in de handel, terwijl de zegels ■ , ; 
van na die tijd niet zijn toegelaten. , ^ 

Een uitzondering hierop maken de zegels van de Duitse * 
Dem. Republiek, Bulgarije, Polen, Hongarije, Tsjecho Slo ■» .' 
wakije en Roemenië, die wel zijn toegelaten. < ''■i. 

De Sovjetzegels worden alle in de drukkerij voor Staats ^fe 
papieren en documenten vervaardigd. Niet meer in verkoop ' • 
zijnde zegels kunnen bij het Philatelistisch bureau van de 
Staat tegen de op een lijst vermelde prijzen worden gekocht. •; 
Ook gestempelde zegels zijn verkrijgbaar tegen 40 è 50 »/o f̂ ; 
nominaal. ■• ^ ^ 

Beslist beperkte uitgiften zijn er niet met uitzondering 
van het miniatuur velletje uitgegeven ter gelegenheid van de 
25ste verjaardag van Lenin's dood en de ongetande U.P.U.
uitgifte. ' 

Vrijwel alle uitgiften van na 1924 zijn nog voor franke
ring geldig. De gewoonlijk koerserende zegels zijn de Zum
steinnummers 1283/84, 1326/30 en 1647/50. s 

Een merkwaardigheid is, dat alle via het Philatelistisch 'ï.i 
bureau van de Unie verkochte zegels aan de achterzijde zijn. ^ g 
voorzien van een rond stempeltje met de russische letters" i f « 
MK. •■' •" f̂  

Particuliere handelaren zijn er in de U.S.S.R. niet. , ' 

GEHALVEERDE ISRAËL-ZEGELS. 
In ons Augustusnummer 1953 blz. 218 maakten wij mel

ding van de aanbieding van door de post gehalveerde zegels 
van Israël gebruikt op brief. Thans wordt ons van de zijde 
der P.T.T. aldaar, die reeds eerder het officiële bestaan van 
deze halve zegels ontkende, nog vermeld, dat zekere Dr Blan 
vooral in Duitse en Scandinavische philatelistische tijd
schriften zulke stukken te koop aanbiedt. 

Deze Dr Yedidia Blan, alias Dr Zimri Aylon, Dr E. Eglon, 
Dr B. Yedidia, Omri Ben Zimri Blan, Yehoram Benzimri 
Blan, Didiloto Meresse, Pincilly Rozenba, Didi Pincily, Lotte 
von WadlerAnker (geb. Graefin van Didilly), Lealotte Pin
cilly, Omri Benaba Upincilly, en „last but not least" The 
Oriental Institute of Tel Aviv" (Philatelie Section), en nog 
is de lijst niet volledig... . is de maker, propagandist en ver
spreider van al dit fraais. Gezien de vele namen is verder 
commentaar wel overbodig. Men zij gewaarschuwd! 

ir INGEZONDEN STUKKEN • 
(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie) 

VERZAMELAARS EN HANDELAREN OPGELET! 
Door toevallige samenloop van omstandigheden kwamen 

mij een groot aantal vervalsingen in handen. Ik zag nl. bij 
een der erkende handelaren een collectie van 10000 verschil
lende zegels van Nederland, koloniën en overzeese gebieds
delen, die mij op het eerste gezicht aantrok, maar niét om 
het goede, maar om het slechte materiaal dat zij bevatte. 

Bij nauwkeurige controle thuis bleken er 25 valse en 5 
suspecte maar waarschijnlijk eveneens valse opdrukken in 
te zitten. 

Hier volgt allereerst een opsomming van de vervalsingen: 
Nederland: Armenwet 1% en 3 cent. 
Ned. Indië: Buitenbezit 2'/4, 17% en 50 cent 

Java 2% en 3 cent (met een stempel 19061). 
Java hoog 10 cent (stempel 1905!). 
Dienst 1, 3 (stempel 1904!), laVa en 50 cent. 
Japanse bezetting: 
Anker op 2 cent karbouw (met stempel 1939!). 
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Niet bestaand anker op 2 cent karbouw. 
Vals Makassaranker op 3% cent karbouw en op 5 cent 
danser. 
Valse zwarte Atjehopdrukken op: 
3% cent karbouw, 5 cent cijfer, 4 en 5 cent danser, 2% en 
3% cent Enschedéport. 
Vals Samarindaanker op 5 cent danser. 
Kruis op 10 cent Kreisler (over veldpoststempel 7 Dec
divisie!). 
Vals kruis op 10 cent Konijnenburg. 
Het is een hele rij en hoewel het voor de kenner geen ge

vaarlijke vervalsingen zijn, acht ik het toch van groot be
lang voor iedereen, dat aan de fabricage en de distributie 
ten spoedigste paal en perk gesteld wordt. 

Ik besprak deze nare historie met de verkoper, die bleek 
het geheel van een andere handelaar gekocht te hebben, zon
der het op de keper te hebben beschouwd. 

Ik heb geen reden aan zjjn goede trouw in deze te twijfe
len. De oorspronkelijke verkoper werd gewaarschuwd. 

Maar hiermede is voor ons allen de kous niet af. De mo

rele kant is zeer belangrijk, maar nog belangrijker is voor
lopig de practische kant. De bron van deze vervalsingen 
moet gestopt worden. Wij moeten de zekerheid hebben, dat 
deze rommel niet meer aan de markt komt, noch hier, noch 
in het buitenland. 

Hiertoe moet iedere handelaar en philatelist medewerken. 
Het meest typerende van het materiaal heb ik in mijn 

bezit. Zodra ergens iets opduikt dat lijkt uit dezelfde fabriek 
of bron te komen, ontvang ik gaarne ogenblikkelijk bericht 
of nog liever toezending van materiaal. Laten de handelaren 
en veilinghouders terdege opletten, en iedere aanbieding van 
soortgelijke collecties goed bekijken. 

Eén keer kan een vergissing zijn, dat wil ik gaarne aan
nemen, al vind ik het een zeer betreurenswaardige vergis
sing; een herhaling zou na deze waarschuwing op kwade 
trouw duiden en dan dienen er maatregelen genomen te wor
den. Ik reken er op, dat allen die het goed met de philatelie 
en onze Nederlandse naam menen, in deze diligent zullen 
zijn! 
'sGravenhage, Pijnboomstr. 4a. Dr E. A. M. SPEIJER. 

Wtj vragen te koop: ^ 

KILOGOED NEDERLAND 
ä f. 2.— per kg. 

COLLECTIES POSTZEGELS 
tegen aantrekkelijke prijzen 

. BETERE SERIES EUROPA 
Alles wordt prompt en omgaand afgewikkeld. 

Op de 10 September verschijnt: 
de nieuwe Yvert cat. 1955 Frankrijk f. 3.
de nieuwe Yvert cat. 1955 Europa f. 12.
de nieuwe Yvert cat. 1955 Overzee f. 14.75 

Bestellingen gaarne omgaand. U ontvangt de catalogus op de 
dag van verschijnen. Prijzen plus porto. 

A U F » E B S I E I U Ë ' s P o s l z e g e l h a n d e l 
HILVERSUM, Surinamelaan 31. Giro 1700. Tel. 4323, Hoofdkantoor . 
AMSTERDAM. N.Z. Voorburgwal 151 bij de Paleisstraat. Tel . 47103, Filiaal. 

r Send me 50 different fine used Gommemoratives 
after 1950 from Holland orj and Colonies. You will 
receive the same numbers from DENMARK, 
NORWAY, SWEDEN and ICELAND. Other 
exchange propositions welcome. Set newest stamps 
on your cover, I do the same to you. The stamp 
magazine have my references. 

M0LLER ANDERSEN - VESTRE RINGGADE 154 
AARHUS - DENMARK 

Goedkope Aanbieding 
C U R A C A O . 

No. 

1 0 " 
19 " 
1 9 ' 
2 1 ' 
25 » 
25 " 

et. 
ct. 

ct. 

60 
10 
10 
15 
2'/! op 30 I 
idem 

27 ° 25 op 25 ct. 
3 7 * 15 ct 

10 ct 
10 ct 
12'/! ct. . . . 
15 ct 
15 ct 
20 ct 
22'/: ct. . . . 
22'/i ct. . . . 
25 ct 
30 ct 
35 ct 
50 ct 

IV. Gld. . . . 

55« 
5 7 ' 
59" 
60« 
61 » 
63 • 
6 4 " 
6 4 ' 
65« 
6 6 " 
67 « 
6 8 ' 
69 
71°—72° elk 
73 * 1 ct. . 
73 ° 1 ct. . . . 
74 * 5 ct. op 
74 ° idem . . . 
74 a ° idem 

ex. 

7 4 ° 
7 5 * 
78 » 
79 » 
80 ♦ 
81 » 
75 a 
94 ° 
96 ° 
97 > 

en 74 a s 
■77» 3 St. 
20 ct. . . . 
1 Gld. . 
2V! Gld. 

5 Gld. . . . 
5 ct. . . . 
20 ct. . . . 
25 ct. . . . 
27'/! ct. . 

• 3 , 
0,40 
2,25 
0,15 
0,30 
0,65 

27,50 
1,40 
0,25 
3,50 
0,50 
0,95 
0,80 
0,65 
1,05 
2,— 
1,05 
1,35 
1,15 
1.60 
1,25 

, 0,25 
. 3,— 
, 1,20 
, 1,80 
, 1,35 
, 1,80 
, 1,20 
, 4,50 
, 5,70 

1,65 
1,55 
5,50 

25,— 
33,75 

2,50 
0,35 
0,65 
3,25 

100 « 
105 " 
108 ' 
108 ' 
1 0 9 ' 
110 ' 
1 1 3 ' 
1 1 7 ' 
118 ' 

98 ° 30 ct 
99» 35 ct 
89a* 6 ct 
92 a° 12'/! ct 
93 a° 15 ct 
94 a° 20 ct 
98 a" 30 ct 

6 op 7'/i ct. 
I'/i ct 
5 ct 
5 ct 
6 ct 
10 ct 
20 ct 
30 ct 
50 ct 

127°—130" 
134 ° 30 ct 
135 ° 50 ct 
136° I ' / i Gld 
137° 2'/i Gld 
135 A » 50 ct 
137 A ° 2 ' / . Gld. . . 
142—144° 
145 * 20 ct 
145° 20 ct 
146° 21 ct 
149—150° 
151 ° 1'/! Gld 
152° 2'/! Gld 
153»157» 
157° 5 ct 
164°—167° 
168»—177» 
178° I'/j Gld 
195 1'/! Gld 
196>—197» 
198»—199» 
200>—205» 

0,30 
2,10 
4,75 
1,65 
0,50 
0,45 
0,45 
0,25 
0,20 
0,45 
0,35 
0,18 
0,50 
0,95 
1,20 
1,75 
0,60 
0,30 
0,25 
2,50 
2,50 
0,30 
5,50 
0,65 
0,75 
0,75 
3,20 
0,35 
0,80 
1,15 
2,20 
0,10 
1,15 
3,50 
0,60 
1,10 
0,65 
0,65 
4,— 

* = ongebruikt . ° = gestempeld. Orders boven ƒ 10,— fr. aangetekend. 

HENDRIK VAN DER LOO'S POSTZEGELHANDEL 
Herengracht 8a - DEN HAAG — Tel. n2944 — Giro 24392 
Bankr. R. Mees & Zoonen, Nederl . Handel Mij., Herengracht 

Voorheen Rot te rdam. Nieuwstraat 26 en Koord-Blaak 93 
Gevestigd 1897. 

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

Wij hebben vooi het nieuwe seizoen weer vele 
nieuwe boekjes gereed (billijke prijzen). 

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

CURAeAO. LUCHTPOST 1943 

„Voor KrijgsgeTangenen'' 
Postfris, compleet ƒ 18,—. Gebruikt ƒ 18,50. Prima van tandlng. 
Ook in paren, blokken en strippen. Beperkte voorraad. Por to extra. 

Catalogi 1955 
Yvert: wereld ƒ 29,75, Europa ƒ 12,—, Frankrijk en Kol . ƒ 3 ,—. 
Zumstein: Europa f 15,90. Voor toezending por to extra . 

Postzegelhandel „PHILORGA" (v.h. J. L. van Dieten) 
Rotterdam, Coolsingel A 3 - Tel. 0-1800-27957 - Giro 447726 



2 
4 
5 ^ 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
13/17 
18 
19/23 
20 
22 
?4 
25 
28 
42 

C U » A < ; 
ƒ 2 0 , -
■ ■ 5,— 
„ 24,— 
,, 6 — 
„ 6,— 
„ 7,80 
„ 6,50 
., 28,— 
„ 9,75 
>■ 5,— 
„ 2,80 
„ 10,50 
„ 3,40 
,. 6,30 
,, 1,— 
., 30,— 
., 7,— 
„ 13,— 

nos. 
43 
44/70 
55 
73 
74 
74a 
74b 
89/99 
92 
95 
97 
101/102 
103 
137A 
138/140 
141/152 
147 
148 

ALLES IN 

A O 
ƒ 17,80 
„ 32.— 
„ 0,45 
„ 1,85 
„ 1.50 
„ 6,75 
„ 9,80 
„ 15,— 
„ 1,50 
., 3,— 
„ 4,20 
„ 2,— 
„ 0,75 
„ 8,50 
„ 0,75 
„ 18,50 
„ 2,25 
„ 3,— 

VOHTVniH 
nos. 
15< 
15? 
153/157 
158/163 
164/167 
16S/177 
178 
182/184 
196/197 
198/199 
206/208 
209/210 
211/226 
231/235 
236/240 
241 • 
241a 
242 

/ 3 , -
„ 4,50 
„ 2,25 
„ 1,30 
„ 1,10 
„ 4,— 
„ 2,50 
.. 1,40 
„ 0,65 
„ 0,70 
„ 1,50 
„ 1,65 
„ 6,— 
„ 3,75 
„ 3,— 
„ 0,85 
„ 1,20 
„ 0,60 

nos. 
Lp. 4/16 ƒ 
- 26/38 
- 39 
- 41/44 
- 45/52 
- 53/68 
- 69/82 
- 83/88 
Port 1 

2 
- 3 (T.I.) 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

- 44/53 

PERFECTE CONDITIE 

13,50 
18,— 
1 1 , -
24,— 
11,— 
14,50 
11,— 

145,— 
1,30 
0,60 

21,— 
100,— 

6,— 
4,75 

64,— 
4,75 
4,75 
5,30 

Tot ƒ 5,— port extra. Nos. Spec. Cat. Wij hebben bijna elk nummer 
postfris zowel als gebruikt in voorraad. Zend nummeropgavel 

Postzegelhandel M. D. POSTMA 
Unlabuurt 14 - Telefoon 7028 - Giro 295477 - Leeuwarden 
Yvert 1955 cpl. ƒ 29,75 plus port. Uw Yvert 1954 nemen wü 
voor ƒ 10,— in betaling, mits in goede staat. 

Behalve M A S S A G O E D Nederland en Koloniën alsmede buiten
land koop ik thans eveneens SERIES Nederland 
gebruikt en ongebruikt in het bijzonder vanaf 1949, 
doch ook de oorlogsuitgaven, benevens V E R Z A M E 
L I N G E N en PARTIJEN, vooral overzee. 
Voor belangrijke objecten bezichtiging ter plaatse. 
Geen collectie te groot, altijd prompte betaling. 
Uitvoerige offertes aan: 

N.B. 
Inkoopslijsten 
worden niet 
verstrekt. 

POSTZEGELHANDEL A. J. DE WIT, 
Albrocht Diirerstraat 4 Amsterdam-Z. Telefoon 713489 

PEETERS POSTZEGELHAIVDEL 
Van Welderenstraat 27 — Nijmegen — Tel 24569 

Alle philatelistische benodigd
heden. De zaak voor de Oost-en 
Zuid-Nederl. verzamelaar. 

VEILEN 
Als U uw bezit will laten veilen, 
wij U gaarne gratis advies. 

geven 

POSTZEGELBOEKJES V O O R R O N D Z E N D V E R K E E R 
ƒ 0,15 per stuk, ook franco huis. Verenigingen per 100 

• stuks iC/o korting. CAT. NED. 1954, ƒ 0,80 (opruiming). ^ 
Bestellingen uitsluitend door overmaking op giro 447495 t.n.v. ^ 
Fa J. W. RICHT, Beatrixlaan 11, VUGHT (v/h te Haarlem). 

BIG MAIL 1955 
stort f. 2.- op onze giro en U ontvangt gedurende 12 maanden 

onze interessante bulletins. 

HET LAATSTE NIEUWS 
^ THE FIRST DAY COVER ^ 

MAXIMA-PHILATELIE 
Met vele gratis bijlagen zoals boekenlijsten, tijdschriften 

speciale stempels, etc. 
De nieuwste catalogi, met gunstige inruil-mogelijkheid van 

oudere, uit voorraad leverbaar. 

RENNIE HAAGSMA 
Leeuwenstraat 2a - Hilversum - Te'e'oon 76 (if* - Postgiro 336 559 

MfeÉ grootste succes 

i^ 

in onze vorige annonce hebben wy 
gehad met de lots van frs. 8000,- voor 
ƒ 10,— en frs. 25000,- voor ƒ 25,—. 

Deze lots bevatten hoge waarden, luchtpost, 
weldadigheid en gelegenheidszegels. 

W E R K E L I J K l E T S B I J Z O N D E R S 

Ten einde een ieder de Itans te geven hiervan 
nogmaals te profiteren, bieden wtj alles aan 
volgens Yvert 1954 en zoals boven is om
schreven ; 
frs. 5000 voor ƒ 5,50 franco aangetekend 
frs. 10000 voor ƒ 10,— dito 
maximaal 5 stuks van één soort; elke frs. 5000 
meer ƒ 5,—. 

U begrijpt dus hoe groter bedrag U stort, hoe groter 
assortiment U krijgt. Zeer geschikt voor wederver
kopers of om in te zenden in verenigingen. Het win
terseizoen met zijn lange postzegelavonden staat 
voor de deur. 
Aanbieding series en pakketten van het Augustus
nummer bluft geldig. 
Toezending volgt na ontvangst, betaling per aange
tekende brief, postwissel of op giro 231613 ten name 
van P. Mastenbroek, Frans van Mierisstraat 79 B, 
Amsterdam. 

ten gunste van Postzegel lm- en Exporthandel 

POSTIMEX f f 

Frans van Mierisstraat 79 B, Amsterdam-Zuid 
Lid Ned Ver. van Postzegelhandelaren enz. enz. 

levert ÏÏJ tneer voor Utv yeid 

^ 

9JE1>. O Y E U Z . U £ B . (gebruikt, prima kwaliteit) 1 
Indië 
201 ƒ 1,25 
209 „ 1,75 
264 „ 2 — 
Lp. 6/10 „ 1.75 
Lp. 15 „ 1,35 

Curasao 
24 ƒ 0,75 
32 „ 1,75 
34 „ 2,— 
63 „ 1,75 
92 „ 1,— 
99 „ 2,— 

130 ƒ 0,30 
135 „ 0,40 
137 „ 4,— 
Lp. 8 „ 0,35 
Lp. 33 „ 0,35 
P. 1 „ 1,25 
P. 24 „ 0,45 

Suriname: 
29 ƒ 2,— 
33 „ 1,10 
43 „ 1,25 
47 „ 2,— 
76 „ 1,40 
177 ., 4.— 

Betaling m bestell, of onder remb. Orders beneden ƒ 5,— porti extra. 
TE KOOP GEVR. SERIES NEDERL. & O.G. Aanbiedingen met prijs 
worden p.o. beantwoord Junior-Cat . '54 (Ned./O.G.) Franco p . p , ƒ 1,16. 
Yvert-Cat . 1955 ƒ 29,75. Franliriik & Kol. f 3,—. Europa f 12— Over
zee ƒ 14,75, porti extra. 
I>IedcFlandse P o s t z e g e l h a n d r l X.. M. IV. T. d . B r o e k e 
N . Z . Voorburgwal 316 — AMSTERDAM-C. — Postgiro 165298 

TE KOOP 
GEVRAAGD: 

Massawaar; alles. Tt 
liefst in behoorlijk k 

M. J. A. VAN 
Van Lennepweg 67 

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

a. UITgezochte tegen dagprijs 
b. ONuitgezochte tegen dagprijs 

:vens Kind Zomer en Gelegenheidszegels 
wantum. 

DER HAAGEN • DEN HAAG 
Telefoon 550454 - Tel. adres: „Haagphil" 



CHINA 
Collectie van 2000 versch. zegels in 2 boekjes ƒ 75,— 
Collectie van 3000 versch. zegels „ 325,— 
Collectie van 4000 versch. zegels „ 800,— 
ROOD CHINA: coll. van 800 versch. zegels „ 145,— 

Zeer mooie collecties met vele bijna onvindbare zegels. 
Prachtig materiaal voor specialisten. 

D. N. SANTIFORT - GRONINGEN Gr. Kr. Elleboog 14 
Postgiro 277850 

Wordt lid van een bij 

het Maandblad aangesloten Vereniging 

^ , Ie. MASSA WAAR VAN NED. & OVERZ. GEB. 
Te koop 2e. SERIES VAN NEDERLAND, SPECIAAL DE 
gevraagd- OORLOGSUITGAVEN, IN GROTE KWANTUMS 

* 3e. KILO'S UITGEZOCHT EN ONUITGEZOCHT 
POSTZEGELHANDEL J. ] . ANGEL, AMSTERDAM 

Postbus 883. Kantoor; Egelantiersdwarsstraat 7, tel. 31602. Giro 430015 

Te koop 
gevraagd: Verzamelingen, partvjen massawaar 

en KILOWAAR in grote kwantums. 

INTERNATIONALE STAMP TRADE ANNE DEVRIES 
Sumatrastraat 247 - AMSTERDAM - Tel. 55790 

Excelsior J^ibum 
Nederland en Overzeese Gewesten compleet met alle typen 
en tandingen, foutdrukken, kleuren-nuances van post- en 
portzegels. Armenwet, Cour Permenente Dienstzegels enz. 
Het enigst bestaande album in chronologische volgorde. 
Ongeveer 185 pagina's, formaat 29 X 31 cm. Kunstlederen 
band, schroeven van buiten niet zichtbaar, prtjs ƒ 12,50 
in klemband pr\js „ 15,— 

Elk jaar m Januari verschijnt op dit album een supplement. 

Het Excelsior Album is het album voor U. 

J. MEBrS Postgiro 33045 — 
NES 35 — AMSTERDAM 

Telefoon 37767-45125 

Te koop 
gevraagd i 

B U N D E L W A A R E N K I L O W A A R 
vraagt gratis N I E U W E INKOOPLIJST 
met verhoogde prijzen. 

P o s t z e g e l h a n d e l C}, v. d. E y n d e 
Petristraal 8 - Utrecht f Oog in Al) - Telefoon 24082 

CHILI 
COLUMBIA 

COSTA RICA 
ECUADOR 

GUATEMALA 
HAITI 

HONDURAS 
MEXICO 

NICARAGUA 
PANAMA 

PERU 
PERZIË 

SALVADOR 
SIAM 

URUGUAY 
VENEZUELA 

Van nevenstaande OVERZEE-lan-
den hebben wij fraaie ZIGHTZEN-
DINGEN gereed, welke wij — op 
aanvrage — gaarne ter inzage doen 
toekomen. 
en nog andere landen, 
zoals China, Japan, Liberia, enz. 

Bovendien een fraaie collectie Portugese Koloniën 

OOK VAN DE EUROPESE LANDEN 
ZIJN MOOIE ZICHTBOEKJES VOOR
HANDEN. 

Vraagt nog heden de gewenste landen eens aan! 

POSTZEGELHANDEL G. KEISER & ZOON N.V. 
Passage 25-27, DEN HAAG — Tel. 112438 — Giro 4262 

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 voor uitsluitend 
prima zegels aan F. H . M. Post, Ut recht , Maliebaan 104. 

Te koop gevraagd 
Verzamelingea i 
Partijen > postzegel» 
Betere losse ' 

Speciaal interesse voor oude 
van de gehele wereld. 

AANBIEDING. 

INDIË. 

1870 Koning 1 c. I (o) 
■■ 2 c. (x) 
„ 2V! c. (o) 
., 5 c. (o) 

SURINAME. 
1873 Koning 1 c. (o) 

„ 3 et. (x) 
25 c. (uit.) (o) 

1948 Hartzserie (x) 
(x) = ongebr. (o) •= geb 

zegels 

ƒ 1 , 1 0 
. 1,50 
, 4,75 
. 1,35 

, 0,50 
, 4,— 
, 4,75 
, 6,90 

r. 

ALBUMS. 
Nederland en O.G. 

Bondsalbum K 11 ƒ 8,50 
„Ho l l and" album 12,50 
Alsv. binnenschroeven . . „ 13,50 

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

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

ïnsteekboekjes ƒ 0,75; ƒ 0,95, 
/ 1.50; ƒ 2 , - ; f 3.25; ƒ 3,60; 
ƒ 6,75. 

Zendt mi) Uw Mancolijst 
Nederland en O.G. 

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

100 fr. — ca. 400 ex. — onafgew goed 
gesorteerde POSTZEGELS uit P .T .T . -
pakketten w.o. hoge waarden: Noorwe
gen ƒ 3,—, Finland ƒ 3,—, Zweden 
ƒ 4,—, Denemarken ƒ 2,50. Pracht-
materiaal. Giro 608069. Neem beter 
Ned. en O.G , België, Frankrijk en 
Eng. Kol in ruil voor Scandinavië, 
voor 20 versch. Ned. toeslagzegels 100 
versch. Scandinavië. Retourpor to bij
doen. C. Baert, Nieuwendijk 5 A, Vlis-
singen, 

In verband niet onze binnenkort te 
openen winkel T E K O O P GEVRAAGD: 
complete series en losse exemplaren van 
Ned. & O.G., moderne Europa-uitgif
ten, verzamelingen, partijen, archieven 
enz. Aanb. met prijs aan Heymans's 
Postzegelhandel, Boeierstraat 21a, Ro t 
terdam. 

TE KOOP GEVRAAGD door verzame
laar: Bolivië 177, Liberie, L.P. 26, Mo
zambique 282 t/m 291, Franchise 13 
t/m 22, Lithauen Souvenir 1 t/m 5, 
Palestina ongebr. nrs. 1, 15 t/m 25 
(type II), 42, 45, 60, 61, 62, 15a, 17a, 
b, c, 19a. Italiaanse-, Russische-, Fran
se-, Duitse- Engelse Levant met af-
stempehngen Jeruzalem, Jaffa, Haifa, 
Turkije met afstempelingen uit Palesti
na; Egypte (1872) afstcmpelingen V.R. 
Poste Égiziane Jaffa, verder alle veld
post e.d betrekking hebbende op Pa
lestina en Israël en poststukken betrek
king hebbende op Joodse geschiedenis. 
Br. onder No P 213, Boom-Ruygrok 
N.V. , Haarlem. 

Te koop gevraadg LUXEMBURG Ie 
emissie (kleur-stempel op brieven); 
Yv. No. 34, 39; Dienst 24i30 50 gek. 
P. J. Couvée, Kerkplein, Olst. 

Verzamelaar van VOOR PHILATELIE 
is geïnteresseerd aan Offertes, Ruil-
adressen en Literatuur. Br. onder N o , 
P 211, Boom-Ruygrok N.V. , Haarlem. 

EEN UNIEKE GELEGENHEID. Gep. 
ambt. , geen opvolger hebb. om zijn 
verz. voor t te zetten, biedt Europ. verz. 
aan in blanco „Excelsior" albums. Cat . 
w. Zwits. fr. 5.500. Serieuze verz., die 
nadere inlicht, wensen sehr, onder No . 
P 210, Boom-Ruygrok N .V. , Haarlem. 

ZEND MIJ 100-200 postzegels van uw 
land en ik zend u hetzelfde aantal en 
gelijke kwaliteit van Denemarken. Bille 
Folkmar, Jul . Thomsensg. 18, Kopen-
hage V , Denemarken, 

Ui t mijn doubletten 60 versch, DUITS
L A N D na 1945. Veel hoge waarden. 
Yvert pl.m. 400 fr. F 1,— en ƒ 0,10 
por t op mijn giro 499822, H . Mennes, 
Middelburg. 

' Verzamelaar in ' t Westen des lands 
BIEDT TE KOOP AAN de volgende 
collecties: I. Ned. en O.G. compleet 
tot 1954, veel ongebruikt, cat.waarde 
ƒ 5600,—. II. Ned. en O.G., cat.w. 
ƒ 700,—. r i l . Ned. nr. 332 t/m 346 en 
405 t/m 459 postfr. in vellen van 100. 
cat.waarde f 940,—. IV. Verz. Europa 
waarde Yv. frs. 360.000. V. Verz. 
Buiten-Europa, waarde Yv. frs. 140.000. 
Br. onder No. P 219, Boom-Ruygrok 
N . V . , Haarlem. 

N E D . EN GEBIEDSD. zenden wij a 
gaarne op zicht. Zeer scherpe prijzen. 
80 diverse gelegenheidsstempels slechts 
f 8,—. 15 enveloppen met eerste dag 
afstempeling slechts ƒ 4,—. C. Bol, 
lerseke. 

Aangeboden een verzameling NED. EN 
O.G., de grootste helft postfris, voor 
de uiterste prijs van f 2000,—. Cata
loguswaarde is ongeveer f 5400,—. 
Br. onder No . P 217, Boom-Ruygrok 
N.V. , Haarlem. 

H O L L A N D A N D COLONIES contra 
Danmark, Iceland and Finland. Base 
Yvert and N . V.P .H. Adres: H . E. 
Tensen, Ny Körvej 13, Aalborg, Dan
mark. 

TE K O O P : 200 wereld ƒ 0,70, 500 we
reld ƒ 1,80, 200 Ned. en O.G. ƒ 2,—, 
500 Ned. en O.G. ƒ 14,50, por to ad 
ƒ 0,20 extra. A. H . Aleven, Zandv.laan 
4, Zandvooi t . 

POSTZEGELRUIL. Zend ons 100 post
zegels, wij geven U 110 anderen, of, 
zend 100 Groot form, plaatjes zegels 
gehele wereld, wij zenden u 300 ze
gels ongesort. , meest Brits Emperium, 
ook iedere andere ruil is ons welkom^ 
H e t adres voor Australische postzegels, 
ook voor handelaren, is: Gera ld ton ' j 
Stamp Service, Postbox 428, Geraldton 
(Western-Australia), Australia. 

WEN S TE RUILEN: 50/100 versch. be
tere zegels van Ned. en O.G. tegen 
zegels van Scandinavië, Finland, IJsland 
etc. Ik offreer basis Yvert , Zurastein, 
Verz . eerst te zenden. Hjalmar H o l m -
qvist , Nyköping , Zweden. 



Aon serieuze gegadigden 

wordt op aanvraag 

gaarne een exemplaar 

van de geïllustreerde 

catalogi onzer veilingen 

toegezonden. 

De Nederlandsche Postze^elveilinê 
HOOFDKANTOOR: ROKIN 58 - AMSTERDAM-C. - TEL. 30261 

October 1954 Veiling 
In onze a.s. velling, die van 13 t/m 16 October wordt gehouden, komt 
ten verkoop naast veel belangryk materiaal van EUROPA en OVER
ZEE, een IMPORTANTE AFDELING RESTANTENVERZAMELIN
GEN, alsmede UNIEK MATERIAAL VAN NEDERLAND EN 
OVERZEESE GEBIEDEN, in een omvang zoals slechts sporadisch 
wordt gezien tot een cataloguswaarde van ruim ƒ 60.000,—, in prima 
kwaliteit. 

Wel de gelegenheid tot aanvulling van Uw verzameling met U ont
brekende stukken en aanvulling van handelsvoorraad met dit in de 
laatste tijd zo bij uitstek gezocht materiaal! 

N o T e m b e r V e i l i n g 
Voor onze veiling, die medio November zal worden gehouden, kan 
nog tot eind September a.s. beter mater iaa l worden toegevoegd. 

Hoogachtend, D E N E D E R L A N D S C H E P O S T Z E G E L V E I L I N G . 

Fantastisch 
zün onze nieuwe zichtzendingen, die wü bij 
het begin van het seizoen weer voor U 
gereedmaakten! 

O.a keuze uit: 
ENGELSE KOL. - EGYPTE - VER. STA
TEN - DUITSLAND - DUITSE GEB. -
FRANKRIJK - SCANDINAVIË - RUSLAND 
- ZWITSERLAND - LIECHTENSTEIN -
OOSTENRIJK enz. enz. 

Onder opgave van referenties zenden wij U gaarne 
zonder enige verplichting onze boekjes t e r inzage. 

De nieuwe catalogi 1955 
Halt September verwachten wij; Franco Huis 

YVERT 1955 Gehele Wereld in 3 delen ƒ 29,75 ƒ 30,35 
1955 Deel I Frankrijk & Kol 3,— „ 3,20 
1955 Deel II Europa (zonder Fr.) 12,— „ 12,45 
1955 Deel III Overzee (zonder Fr. Kol.) . . „ 14,75 „ 15,25 

ZUMSTEIN 1955 Europa 15,90 „ 16,40 
1955 Zwitserland/Liechtenstein „ 1,35 „ 1.50 

STANLEY GIBBONS 1955 British Emp. 
(alle Eng. Kol.) „ 10,90 „ 11,35 

R. W R O N A 1955 Duitsland plus alle Geb 2,25 „ 2,40 

Bestelt tijdig 
ter voorkoming van teleurstelling I 
POSTZEGELHANDEL 

A. JAASMA - BUSSUM 
Kapels t raa t 31 - Tel. 5835 - Giro 480272 

Hoe bcitaat het? voor zulke spotprijzen, en prima kwaliteit 

of 

Nederland. 

3 " superbe 
4 z. gom 
5 ï. gom 
11 I A z. g. 
11 II A z. g. 
12 ° paartje 
1 8 ° 
28 " 
27 
49 
61 
77 
79 
80 
131 " 
84-86 " 
203-07 " 
208-11 "• 
212-19» 
220-23 " 
225-28 "• 
236-37 
244-47 ° 
289-92 o 
350-55 " 
356-73 
379-91 
402-03 
ld. bloks 
405-21 
530-32 " 
539-43 ' 
545-50 of 
551-55 of 
555-57 
587-90 
R 4 ° 
R 7 ° 
R. 28 of 
Lp 6-8 " 

of 

22,50 
17,50 
18,50 
30,— 
40,— 
45,— 

5,50 
2,75 
0,50 

11,50 
3,— 
4,50 

22,50 
82,50 
13,50 
0,30 
2,— 
0,75 
4,50 
0,85 
1,30 
5,50 
4,75 
0,60 
0,60 
6,50 
0,50 
0,40 
3,50 
0,30 
4,50 
0,40 
1,50 
1,95 
0,35 
1,65 
2,50 
7,50 
2,25 
2,75 

Lp 9 
Lp 12-13 " 
D 1-7 
D 9-15 " 
D 16-19° 
D 20-24 " 
D 25-26 ° 
D 27-39° 
Internering 1-2 
P p V 1-2° 

Ned.-Indië. 
1 ° prima 
1 6 ° 
24 
79 a 
63-79 f 
81-98 
149-59 " 
263 
265 
290-92 
293-97 
383-88 
351-61 
Lp 1-5 
Lp 16 
P 3 4 ° 
P 3 8 ° 
P 3 9 ° 
P 41-48 
P 49-52 ° 
D 19 a 
D 2 7 ° 
Br. kast 1-12 

Jap. bezett ing. 
Sum. 1-12 ° 
Mal. 13-14 
lava 5-12° 
lava 13-14° 

3,50 
20,— 
12,50 
5,50 
3,50 
0,60 
0,30 
2,75 
8,— 
2,— 

17,50 
5,25 
3,50 

27,50 
35,— 
27,50 
22,50 
11,— 
8,— 
3,90 
4,— 
9,— 

21 ,— 
5,50 
1,50 
3,— 
2,50 
2,50 
2,75 
6,50 
6,50 
7,— 

45,— 

3,75 
7,50 
2,— 
0,75 

Rep. Indonesia. 
3-20 
21-25 ° 
43-57 
Merapi 
P 4-12 
Curasao. 
7 E Zeldzaam 
12 B ° 
24 
28 
104-20 ° 
178 

4,75 
17,50 
55,— 

4,50 
1,50 

110,— 
10,— 
0,60 
5,— 

65,— 
2,-

178-81 Zeldzaam 77,50 
185-95 
200-05 
Lp 1-3 
Lp 17 
Lp 18-25 ° 
Lp 26-40 ° 
Lp 41-44 
Lp 45-52 
Lp 53-68 

Suriname. 
20 A 
2 5 ° 
84 
118-26° 
141-44° 
146-49 
157-78 
183-86 ° 
187-89° 
220-28 
278-79 
295-96 
297-300 
201-03 
Lp 1 4 ° 
Lp 24-26 

9,50 
3,25 

45,— 
6,50 

75,— 
27,50 
21,— 

9,50 
13,50 

5,— 
4,— 
2,— 
9,— 
5,— 
4,75 

19,50 
1,30 
1,— 
2,65 
5,— 
1,60 
1,25 
3,— 

15,— 
22,— 

Met ° is gestempeld. Levering rembours of giro. Bij ƒ 10,— franco een 
zegeltje cadeau. Levering vrijblijvend. Onze vorige advertenties blijven geldig. 
Yvert 3 delen ƒ 29,75, Te koop Nederlandse kilo's ä ƒ 5,— bij voorui t 
betaling. 

POSTZEGELHANDEL MADJOE 
A. A. M. DE GRAAFF — H O O G S T R A A T 182 a — SCHIEDAM 

TELEFOON 68407 — G I R O 428605 


