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I SUPPLEMENT 1953/54 voor het 

I JAVORIET'-ALBUM 
I verschijnt 19 December 

Prijs f 2 . -

I Porto steeds extra. 
I VERKRIJGBAAR BIJ DE POSTZEGELHANDEL 

r Te koop gevraagd: 
KILO'S NEDERLAND 

A Uitgezochte k ƒ 1,75 per kg 
B Onuitgezochte ä ƒ 2,— per kg 

Massa waar; alles 

1 

' M. J. A. van der H A A G E N 
I Van Lennepweg 67 — Den Haag — Tel. 550454 1 

Half November verscheen 

De Dierenwereld op Postzegels 
(2 dL) 

Tweede herziene en bijgewerkte druk 
door M. J. van Heerdt-Kolff. 

Prüs voor de 2 dl. ƒ 3,95 franco. 

Toezending volgt na ontvangst van 
postwissel op naam. van de schrijfster 

Eemnesserweg 91, Baarn. 

Postzegelhandel M. Westerhuis 
Gravenstraat 30 — A M S T E R D A M — Te l . 31319 

Angola, dierenserie 20 w ƒ 1 9 , 5 0 
Duitsland, Noth i l t cb lok N o . 2 45,— 
Frankrijk, nieuwe sportserie 6 w 3,40 
Hongarije, Dag v. d. postz . 2 w , 2,25 
Lichtenstein, 3 w. nieuw „ 1,95 
Oostenrijk, kerstzegel 1 w „ 0,25 
Saar, Weldadigheid 1953 3 w „ 1,45 
Zwitserland, P ro Juven tu te 1953 , 1,95 
idem, speciaal vel met tête-bêche en samen
hangende zegels , 10,— 
Zweden, Eeuwfeest Telegraaf ,, 1,95 
Antigua, Kon. Elis. 1 c t/m $ 4.80 , 31,50 
Gambia, Kon. Elis. V« p . t /m £ 1 „ 35,50 
Gibral tar , Kon. Elis. Vs p . t /m £ 1 30,— 

DAVO-ALBUMS 
Geheel linnen band met landwapens in originele kleuren, 
zeer royaal opgezet, 

Nederland & Ov. Geb. Delen . . schroefband ƒ 22,50 
klemband ,, 25,— 

Frankrijk schroefband ,, 20,— 
klemband „ 22,50 

Duitsland to t 1945 schroefband „ 20,— 
ktemband „ 22,50 

Duitsland na 1945 
Zonen-uitgHven etc schroefband „ 20,— 

Luxemburg schroefband ,, 15,— 
klemband ,, 17,50 

Zwitserland schroefband ,, 20,— 
klemband „ 22,50 

Denemarken schroefband „ 12,— 
klemband ,, 14,50 

Finland schroefband „ 12,— 
kiemband „ 14,50 

Bij iedere handelaar verkrijgbaar! 

UITGEVERIJ DAVO 
N I E U W S T R A A T 78, DEVENTER 



NEDERLANDSCH 

PWI 
WAARIN OPGENOMEN 

30e Jaargang 

MAANDBLAD 

.DE PHILATELIST" 

J Dec. 1953 - No 12 (352) 
Verschijni de vijUiende van iedere maand 

HET EEUWFEEST 
DER 

KAAPSE 
DRIEHOEKJES 

(Vervolg) 
Volgens haar opdracht vervaardigde de firma Per

kins, Bacon and Co de zegels door middel van in staal 
gegraveerde platen, vervaardigd door de graveur der 
firma, W. Humphrys. De druk geschiedde in het zgn. 
"recess"-systeem. Zo kwamen deze eerste postzegels 
tot stand 7 jaren nadat de ordonnantie tot invoering 
dezer zegels was tot stand gekomen. Zij vertoonden, 
zulks overeenkomstig de opdracht, de vorm van een 
driehoek waarin de zittende vrouwenfiguur Hoop is 
afgebeeld en waar oróheen in de rand de eveneens 
aangegeven tekst is opgenomen, terwijl de waarden 
resp. one penny en four pence waren. De basis van 
de zegeldriehoek meet 43 mm en de beide opstaande 
zijden ieder 30 mm. 

De druk geschiedde in vellen van 240 zegels en wel 
zodanig dat er 15 rijen werden gevormd, ieder be
staande uit 16 zegels, • welke op hun beurt zodanig 
waren geplaatst, dat 2 zegels een vierkant vormden 
door de basis der driehoeken naast elkaar te stellen 
met een kleine tussenruimte, zodat er 8 van dergelijke 
vierkanten van 2 zegels werden verkregen. Het ge
bruikte papier was met de hand vervaardigd water
merk-papier. Dit watermerk was een anker en ieder 

zegel was daarvan voorzien. De randen 
der zegelvellen bevatten 5 evenwijdige 
watermerk-lijnen, waarvan de 4 buitenste 
onderbroken zijn en in de onderbrekingen 
een watermerk vertonen, bestaande uit 
het woord POSTAGE, dat op de lange vel
zijde 2 maal en op de korte velzijde 1 maal 
voorkomt. Het watermerk komt bij som

mige zegels dezer eerste uitgifte soms slechts gedeel
telijk voor tengevolge van verschuiving, terwijl ook 
zgn. liggende watermerken bekend zijn. Het papier 
van de postzegels dezer eerste uitgave is blauwachtig 
gekleurd. Deze kleuring van het papier is veroorzaakt 
door de toevoeging van een chemische stof (potassium 
ferrocyanide) aan de inkt waarmede de zegels zijn 
gedrukt. Deze toevoeging geschiedde om de inkt ge
voeliger te maken, zodat verwijdering van eventuele 
stempels gemakkelijker te constateren zou zijn. Het 
was niet de bedoeling om het zegelpapier te kleuren, 
maar het was een toevallig gevolg der toegepaste 
maatregel. De kleurnuances van het papier zijn dan 

door N. 

ook meerdere. De catalogi maken meestal slechts 
onderscheid in twee tinten van het papier, nl. donker
blauw en lichtblauw gekleurd papier, welke laatste 
dan minder aan de achterzijde der zegels zichtbaar is, 
maar zulk een indeling is maar zeer globaal 

Overeenkomstig de opdracht werden slechts de 2 
waarden "one penny" en "four pence" gedrukt, waar
van eerstgenoemd zegel in steenrood en laatstgenoemd 
zegel in blauw. Hierbij doen zich diverse kleurvariaties 
voor en kennen wij b.v. zowel licht- als donkersteen-
rood en zowel licht- als donkerblauw, alsmede daar
tussen liggende nuances. 

In 1855 verscheen de 4 pence op wit papier, terwijl 
de zegelkleur varieert van donkerblauw tot blauw, 
De 1 penny verscheen in 1857 op ditzelfde witte papier, 
waarbij de zegelkleur varieert van steenrood tot 
donkerroserood en lichtrose. 
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Op 18 Februari 1858 verschenen in gelijke tekening 
als de voorgaande zegels de 2 nieuwe waarden, nl. de 
"sixpence" in donkerlila tot licht roselila en de "one 
shilling" in heldergeelgroen tot diep donkergroen. Deze 
aanvulling geschiedde omdat 6 pence het tarief vormde 
voor een brief van niet meer dan een % ons (Engels) 
naar Engeland en 1 shilling verband hield met tarie
ven voor zendingen naar het buitenland. Ook deze 
zegels werden door de firma Perkins, Bacon and Co 
te Londen gedrukt van stalen platen en op wit papier, 
maar toch komen ook hier bij de 6 pence variaties 
voor van blauwachtig papier. De indeling in vele cata
logi gevolgd met verdeling in twee perioden, nl. 1853-
55 op blauwachtig papier en 1855-61 op wit papier, 
wordt de laatste tijd minder juist geacht, omdat de 
4 pence 4n de gehele periode 1853-61 bij verschillende 
uitgiften ook op blauwgetint papier voorkomt, en dus 
de indeling in twee perioden niet strikt gehandhaafd 
kan worden. 

Wat de samenstelling der platen betreft hebben wij 
reeds gemeld, dat deze 240 zegelbeelden bevatten. 
Reeds in 1924 werd door Séfi aangetoond dat de 4 
pence-, 6 pence- en 1 shilling-zegels van platen waren 
vervaardigd waarvoor 2 lichtverschillende matrijzen 
waren gebruikt. De heer van Essen sprak in zijn artikel 
in ons Maandblad van 2 verschillende platen, maar 
hiermede is hij abuis. De twee in één vierkant ge
plaatste zegels stammen van 2 verschillende matrijzen, 
dat zich dus bij ieder tweetal zegels herhaalt. Voor de 
1 penny werd aangenomen, dat deze slechts van één 
oer-matrijs was samengesteld. Stevenson ontdekte 
echter dat ook bij de 1 penny twee matrijzen waren 
te onderscheiden juist zoals bij de 3 andere waarden. 
Hij constateerde nl. dat de ruimte tussen de basis van 
2 in een vierkant geplaatste zegels aan de ene zijde 
van de zegels kleiner was dan aan de andere zijde. 
Dit verschil bedraagt maar een fractie, maar herhaalt 
zich bij ieder paar der zegels in een vierkant. Het 
wijdste is de ruimte aan de rechter benedenzijde van 
de zegels type A en de linker benedenzijde van type B. 
Ditzelfde is ook het geval bij de 4 pence. Wij geven 
hierbij enige verschillen tussen de beide typen der 
4 zegels. 

ONE PENNY. Bij type B komt in de rechterbeneden-
hoek in het daar aangebrachte ornament een vlekje 
voor, dat bij type A ontbreekt. Dit vlekje wordt vrij
wel steeds aangetroffen, behalve bij enkele zeer licht 
gedrukte exemplaren. Het is vermoedelijk veroorzaakt 
door een kleine verhoging in een van de twee matrij
zen der transferrol. 

FOUR PENCE. Bij type B vertoont de F van het 
woord four in de rechterbovenhoek 2 miniscuul kleine 
streepjes, die de indruk van een klein scheurtje ma
ken. Deze ontbreken bij type A. 

SIX PENCE. Bij type B is de dwarsversiering van 
de middelste balk van de letter E in het woord „pence" 
groter dan bij type A. Ook de letter C van dit woord 
is bij type B dikker dan bij type A. 

ONE SHILLING. Bij type B is de dwarsbalk van 
de letter H in het woord ,.shilling" smaller dan bij 
type A. De voet van het eerste been van de letter N 
in hetzelfde woord is bij type B normaal, maar loopt 
bij type A meer naar rechts door. 

"1 

^ i ONE SHILLINGai^ 

Er zijn nog wel enkele andere kleine verschillen, 
maar bovengenoemde zijn het meest duidelijk waar
neembaar. 

Een nog niet geheel opgeloste vraag is nog steeds 
die van het ontstaan der gebruikte matrijzen welke 
nodig waren voor de vervaardiging der drukplaten. 
Stevenson maakt in zijn vorengenoemd boek melding 
van de rekening van de firma Perkins, Bacon and Co 
voor de vervaardiging van de 1 penny en 4 pence, 
1853. Merkwaardig is daarbij dat deze firma de 4 pence 
voorop stelde en voor gravering van de oer-matrijs 
en overbrenging daarvan op de transferrol, graveren 
van de plaat en het harden daarvan 200 guineas in re
kening bracht en voor de 1 penny, welke als 2e werd 
gesteld, slechts 150 guineas. Hieruit zou men dus de 
conclusie kunnen trekken dat de 4 pence de oer
matrijs van de fabricatie is geweest, waarvan later de 
one penny-matrijs is afgeleid. Maar op grond van hun 
bevindingen hebben zowel Stevenson als vroegere 
onderzoekers dezer materie aangenomen, dat niet de 
4 pence maar de 1 penny de oer-matrijs is geweest. 
Toch wordt de laatste tijd deze veronderstelling weer 
in twijfel getrokken op grond van de onmogelijkheid 
om de waarde-aanduiding op de matrijs te vervangen 
zonder de ondergrond daarvan te beschadigen. Deze 
ondergrond was machinaal aangebracht (geciseleerd) 
en het is vrijwel onmogelijk dit met de hand te her
stellen. Vandaar dat C. P. Rang in Gibbons' Stamp 
Monthly in 1950 tot de gevolgtrekking kwam dat er 
wellicht eerst een oer-matrijs zonder waarde-aandui-
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ding zou zijn gemaakt, waarvan dan de matrijs zou 
zijn afgeleid voor de one penny, terwijl de oermatrijs 
voor de 4 pence geschikt zou zijn gemaakt. Hij wordt 
in deze gedachte gesteund door een vermelding in het 
jubileumboek van genoemde drukkersfirma van een 
rol welke zowel een one penny-matrijs als een matrijs 
zonder waarde-aanduiding bevat. 

Stanley Gibbons maakt in haar catalogus melding 
van het voorkomen van de zegels van 1 penny en 4 
pence der uitgifte op wit papier met liggend water
merk, terwijl ook melding wordt gemaakt van deze 
(ongetande) zegels met zgn. roulette-perforatie ter 
scheiding van de zegels. Zij vermeldt daarbij, dat deze 
schijnt aangebracht te zijn door de Standard Bank of 
South Africa te Cape Town. Deze perforatie wordt 
hoofdzakelijk aangetroffen bij fiscaal gebruikte zegels 
op documenten e.d. Op gewone brieven is zij wel heel 
schaars. Toch wordt o.i. terecht op de hoge catalogus
waarde dezer zegels aanmerking gemaakt. De zegels 
zijn nimmer officieel getand of met loulette-perforatie 
voorzien en betreft het dus hier een geheel particu
liere handeling (evenals de zgn. Susse-tanding e.d. bij 
oude Franse zegels). Een ieder was vrij in de wijze 
waarop hij zijn postzegels van elkaar wilde scheiden, 
hetzij met schaar, mes, roulette of wat dan ook. Bo
vendien wordt ten zeerste betwijfeld of alle zegels 
van een dergelijke perforatie voorzien wel van ge
noemde Bank afkomstig zijn, immers deze werd eerst 
in 1862 in Port Elisabeth opgericht en haar filiaal te 
Cape Town opende eerst in 1863 in welk laatste jaar 
een nieuwe uitgifte der zegels verscheen, vervaardigd 
door een andere firma (waarover later), zodat waar
schijnlijk niet lang de oude zegels door de Bank zijn 
gebruikt. De aangetroffen roulette-perforatie varieert 
van 7 tot 15 per 2 cm en is dus gemakkelijk na te ma
ken. 

Nog willen wij melding maker van het voorkomen 
van 4 pence postzegels welke zwart van kleur zijn 
in plaats van blauw Het staat hierbij onomstotelijk 
vast, dat van verkleuring geen sprake is. De firma 
Gibbons meldt in haar catalogus dat' er wel werd be
weerd dat dit zegel als rouwzegel is vervaardigd in 
verband met de dood van de prinsgemaal Albert, maar 
hiervoor wordt nergens een officiële bevestiging ge
vonden. Bovendien komt deze bewering wat onwaar
schijnlijk voor, aangezien prins Albert op 14 December 
1861 stierf en een catalogus van A. Potiquet op 21 De
cember van dat jaar uitgegeven (dus reeds vroeger 
samengesteld) dit zegel reeds vermeldde, terwijl een 
door Callier uitgegeven album in dat zelfde jaar reeds 
een plaats voor dit zegel had ingeruimd. De zegels zijn 
op hetzelfde watermerkpapier gedrukt als de blauwe 
zegels en klaarblijkelijk van dezelfde plaat vervaar
digd. De platen dezer zegels zijn nimmer buiten Enge
land geweest, dus moet de druk dóór hebben plaats 
gevonden. Vliegmachines waren er niet en de post 

ic NEDERLAND ^ 
Redacteur: J. Eijgenraam, Nieuwe Haven 123a, Schie
dam. 

NIEUWE FRANKEERZEGELS 40 CENT. 
Dienstorder H 906 van de P.T.T. dd. 18 November 

1953 bepaalt: 
Ten vervolge op de do 802 bis/1953 wordt medege

deeld, dat door de Controleur, ter vo'ldoening aan aan
vragen om frankeerzegels van 40 cent, zegels in de 
nieuwe uitvoering zullen worden verstrekt. De kleur 
van deze zegels is grijsachtig blauw. 

Ook voor deze zegels geldt het bepaalde in punt 8 

ging in die tijd ook niet zo vlug. Een vraagteken is 
hier o.i. dan ook wel gerechtvaardigd. Maar de zegels 
bestaan en er zijn thans een 8-tal van bekend. Ver
schillende experts nemen dan ook aan, dat hier van 
een proefdruk in zwart sprake is voor een of ander 
doel, waarbij dan enige dezer zegels in handen van 
derden zijn gekomen. In The South African Philatelist 
van 1949 vinden wij omtrent de herkomst dezer zegels 
een heel verhaal, maar het hier medegedeelde Ivomt 
wel wat fantastisch voor. Bovendien wordt door de 
zegsman in dat verhaal medegedeeld, dat er 300 zegels 
in de zwarte kleur zouden zijn gedrukt. Wel een 
vreemd aantal, waar de vellen en drukplaten uit 240 
zegels bestaan. 

Tenslotte nog ,i . ,.eeide ZLg.̂ ls dezei uit
gifte, waarvan de Gibbons catalogus eveneens melding 
maakt in een noot. Wijlen de heer Van Essen maakte 
in ons Maandblad van 1929 eveneens melding van 
zulke zegels, waarbij de afbeelding was gevoegd van 
zulk een stuk en welke afbeelding wij hierbij over
nemen. Officieel schijnt zulk een gebruik nimmer te 
zijn geweest, maar toch komen zij normaal afgestem
peld voor. Gibbons maakt alleen melding van gehal
veerde 6 pence-zegels in combinatie gebruikt met een 
1 penny, tezamen dus een frankeerwaarde vormende 
van 4 pence. De door de heer Van Essen geproduceerde 
brief bevat echter een gehalveerde blauwe 4 pence 
gecombineerd met een gehele 6 pence, een frankeer
waarde vormende dus. van totaal 8 pence. Zoals reeds 
eerder gezegd, komen postzegels dezer uitgifte op ge
hele brief maar schaars voor, maar zeker veel en veel 
schaarser zijn dergelijke gehalveerd gebruikte zegels 
op brief. 

In een volgend hoofdstuk hopen wij onze beschou
wingen omtrent deze interessante Kaapse driehoekjes 
voort te zetten. 

(wordt \crvolgd( 

van do 657/1953 (geen verkoop in de nieuwe uitvoe
ring, voordat de zegels van het bestaande type zijn 
uitverkocht, tenzij het publiek uitdrukkelijk zegels van 
het nieuwe type verlangt). 

Dienstorder H 927 van 25 November jl. geeft een ge
heel overeenkomstige mededeling betreffende het 
nieuwe zegel van 45 cent, helderrood. 
MISDRUKKEN NIEUW TYPE FRANKEERZEGELS 
KONINGIN JULIANA. 

De heer E. M. T. Veelbehr te Hilversum zond ons ter 
inzage een beneden-vel van 100 stuks van de nieuwe 
25 ets waarde. De rij met links telnummer 13 ziet er 
zeer slecht verzorgd uit. De eerste 8 zegels hebben 
meer of minder verfspatjes in de koptekening, welke 
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d e kop meer of min mismaken . De kleur b lauw in he t 
fond heeft wazige contouren. Het ergst zijn de rijen 
m e t l inks de telcijfers 19 en 20 er aan toe. Ru im een 
een zestal zegels is dusdanig toegetakeld, da t noch 
waarde -aandu id ing , noch l andsnaam meer leesbaar 
zijn. Alles bijeen een misdruk van een dergelijke o m 
vang, da t he t onve rk laa rbaa r mag heten da t deze d e 
nauwgeze t t e controles te Haa r l em zijn ontgaan. Som
mige zegels zijn vols t rekt niet voor f ranker ing te ge
bru iken . 

13 

RODE KRUIS-ZEGELS 1953. 
De heer P . S. van 't Haaff stelde ons ter h a n d een 

beneden- l inkerhoekblok van het Rode-Kruis-zegel 
1953 7 + 5 et, waarbi j zegel 82 van he t vel een foutje 
ver toont in de vorm van een rood streepje in he t 
wi t t e vlak l inks van het rode kruis . Bij controle van 
diverse vellen dezer waa rde bleek dit s treepje steeds 
op dezelfde plaats voor te komen. 

WATERSNOODZEGELS 1953. 
De Persdiens t van de P.T.T. meldt ons, dat van b o 

vengenoemde postzegels de opbrengst van de toeslag 
de r zegels, ve rmeerderd met het bedrag van de ve r 
koop der eers te-dag-omslagen, in totaal ƒ 1.615.930,14 
bedroeg. 

ETSING- EN PLAATNUMMERS. 
Nieuwe ets ing- en p l aa tnummers van Neder landse 

frankeerzegels en portzegels van 1 September-31 Oc
tober 1953. 
Frankeerzegels v. Kr impen 2 et n r 42 

id. (nieuw) 5 et L/R 1 
Frankeerzegels 

Kon. Ju l i ana (nieuw) 10 et L/R 2 en L/R 3 
id. „ 15 et L/R 1 en L/R 
id. „ 25 et L/R 1 
ld. „ 75 et L/R 1 

Portzegels 5 et n r 3 

KINDERZEGELS 1953. 
De perforat ie blijkt voor alle w a a r d e n te zijn: 

boven doorlopende gaten; 
beneden geen gaten; 
l inker - en rechterzi j rand afwisselend 1 gat. 
Geen p laa tnummers . Kamtand ing 12 . 12%. 

Oordelen over deze zegels: 
— Een kran tenber ich t meldde, da t het model van de 
k inderkopjes op de vijf postzegels de vijf k inde ren 
v a n de t ekenaar zijn. 

— De zelfde n ieuwsbron m a a k t e de opmerking over 
de prijs van deze en andere bijzondere postzegels: 
„De toeslag is veel te hoog en houdt velen e rvan af 
deze zegels te kopen. Eén of twee cent ex t ra zou de 
omzet aanmerkel i jk vergroten. Niet iedereen k a n in -
plaats van zeven c e n t . . . . twaalf betalen, bijna he t 
dubbele" . 
— In verzamelaarskr ingen beoordeelt m e n vri jwel 
algemeen onze laats te serie kinderzegels als één der 
minst geslaagde series gelegenheidszegels die ooit door 
onze P.T.T. zijn uitgegeven. N a a r veler mening hebben 
de kleuren nog „iets" k u n n e n goedmaken. 

Wij ontvingen vele andere opmerkingen die minde r 
vleiend waren, o.a.: 

„Ik zal slechts één serie kopen, noodzakelijk om bij 
te blijven me t mijn verzameling. Maar , de gewoonte 
getrouw, een paa r honderd s tuks kopen voor de f ran
kering van mijn zakenbrieven, da t doe ik dit j aa r 
beslist niet . Ik schaam mij er werkeli jk voor mijn 
brieven me t deze foei-lelijke zegels te f rankeren" . 

Een vooraans taand Neder lands philatelist ontving 
de volgende regels van een bevriende relat ie in de 
t ropen: 

„Wat de nieuwe kinderzegels betreft, inderdaad, 't 
zijn ongeveer de lelijkste zegels die ik ooit gezien heb. 
Rembrand t zou zich misschien wel 10 maa l in zijn 
graf omdraaien als hij deze smakeloze producten zou 
kunnen zien. De typen van de k inderkoppen zijn w a n 
staltig. Deze „engeltjes" horen stuk voor s tuk thuis 
in een tuchthuis voor minderjar igen. Onverbeter l i jke 
toekomstige misdadigers . S tuk voor stuk. En w a t he t 
duifje betreft, de t ekenaa r schijnt zo'n beest nooit 
goed bekeken te hebben „met veren" op 't lijf, m i s 
schien wél gebraden op tafel. Z'n s taar tveren zit ten 
niet op de plaats w a a r ze horen te zitten, m a a r mid 
den op z'n rug! En w a t een kind van 15 ä 16 j aa r zou 
beginnen met een schepje en een emmer is mij niet 
erg duidelijk. Misschien is de s takker ne t on tsnapt 
uit een of ander krankzinnigengest icht . Ook k a n ik niet 
u i tmaken of 't een joggle of een meiske is. De hoofd
haren zijn te lang voor een jongen en elk meisje zou 
zó geknipt voor spot lopen. Ook 't boefje op de 10 cent 
zegel kan ik niet roemen. Is dat een toekomstige zee
man? Hij heeft complete ezelsoren, m a a r stelt voor 
tot de diersoort homo sapiens te behoren". 

(De redactie van dit Maandblad m a a k t er op a t tent , 
da t de verantwoordel i jkheid voor deze zegels geheel 
bij de P.T.T. berust en de Philatelisten hier in in he t 
geheel geen advies hebben te geven). 

N I E U W GUINEA, SURINAME, N E D . ANTILLEN, 
R E P . INDONESIA. 

Redacteur : A. J . Uylen, Herm. Heijermanslaan 6, Eind
hoven. 

REPUBLIEK INDONESIA. 
SPECIALE UITGIFTE. 

Midden December zal in Indonesia een „Har l an I b u " -
zegel (Moederdagzegel) verschijnen in de w a a r d e 50 
sen, kleur l ichtgroen; geen toeslag. 

PLAAT- EN ETSINGSNOMMERS. 
Van de R. 1.— in de Tempelserie is oplage B v e r 

schenen met e ts ingnommer 69; van de Sukarnozegels 
de 1,50 de 2, 3, 5 en 10 R. met p laa tnommer 2. 

RIOUW. 
Volgens ontvangen ber ichten zijn er opdrukken voor 

dit gebied verschenen, lu idende in Strai tsdol lars , daa r 
dit de geldende m u n t is in dit gebied. Dit zou zowel 
d e fiscale zegels als de postzegels betreffen. Nade re 
ber ichten ontbreken nog. 
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Oplage cijfers. 
Volgens officiële opgave van de P.T.T. in Indonesië 

zijn de volgende hoeveelheden zegels overdrukt: 
20 sen 
25 „ 
30 „ 
40 „ 
45 „ 
5 Rph. 

10 „ 
25 „ 

39.600 stuks 
4.061.600 

46.800 
2.029.400 

953.400 
20.000 
19.900 
19.900 

Van de andere waarden 
waren nog geen cijfers be
schikbaar. (Ontleend aan 
de Mededelingen van de 
Ind. Ver.). 

Fostzegeltentoonstelling te Djakarta. 
De Ind. Ver. van Postzegelverzamelaars hield in 

November jl. een postzegeltentoonstelling, ter gelegen
heid waarvan een speciale enveloppe werd gebruikt, 
terwijl de posterijen haar medewerking verleende door 
het verstrekken van een speciaal stempel. 

Wij geven hierbij het voornaamste gedeelte van deze 
enveloppe weer. 

PERKUMPULAN UMUM PHILATELIS Dl INDONESIA 

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

'sGravenhage. 

Gelegenheidsstempels. 
Het nog juist in het vorige nummer vermelde en 

afgebeelde stempel der World Veterans Federation 
werd in blauwzwarte inkt op de zegels afgedrukt, 
waarnaast het normale dagtekeningstempel 'sGraven
hageGrafelijke Zalen geplaatst werd. Speciale aante
kenstrookjes met inschrift: „'sGravenhage 4th Gene
ral Assembly World Veterans Federation the Hague". 

,9>V[NH4Q. Gedurende de ministersbijeen
^^c>otR^/^^0^ komst van „KleinEuropa" werd 
■P/«A .\^ ygjj 2628 November jl. weder

om een speciale, hierbij afge
beelde afstempeling in de Ridder
zaal gebruikt, eveneens tezamen 
met het dagtekeningstempel 
'sGravenhageGrafelijke Zalen. 

''A^^O^^ 

Blijkens Dienstorder H 924 van 25 Nov. 1953 der 
P.T.T., organiseert de stichting „Voor het Kind" van 
1 t/m 31 December weer een rondreis door Nederland 
met een door de Ned. Spoorwegen beschikbaar ge
stelde autobus. 

De route van dit rijdend postkantoor is weergegeven 
op het gebruikte speciale poststempel, dat — evenals 
in 1952 — een landkaart vertoont, waarboven „Auto
postkantoor" en waaronder „1 Dec. t/m 31 Dec. 1953". 
De afdrukken zijn in paarse kleur. De route is: 'sGra
venhage, Voorburg, Rotterdam, Eindhoven, Maas
tricht, Roermond, Venlo, 'sHertogenbosch, Nijmegen, 
Apeldoorn, Deventer, Hengelo (Ov.), Enschede, Zwolle, 
Assen, Groningen, Leeuwarden, Alkmaar, Haarlem, 
Amsterdam, Utrecht. 

Nieuwjaarsstempels. 
In verband met het feit, dat de speciale naamstem

pels voor nieuwjaarskaartjes, gebruikt op postkanto
ren, die een stempelmachine bezitten, vermoedelijk 
geen variatie t.o.v. vorige jaren zullen vertonen, zul
len wij deze niet als in voorafgaande jaren voor de 
belangstellende lezers gemeenschappelijk aanvragen. 
Mochten lezers evenwel bijzondere stempels, als ge
volg van de Nieuwjaarsdrukte aantreffen, dan hou
den wij ons voor opgaven, liefst met toezending (ter 
inzage) gaarne aanbevolen. 

Typenraders tempels. 
14 Oct. 1953. Gevestigd: Postagentschap Ass  Mr. P. 

J. Troelstralaan. 
1 Nov. 1953. Postkantoor Zwartsluis wordt hulp

postkantoor. 
Hulppostkantoor Marknesse (N.O.P.) wordt post
station. 
Sedert enige maanden worden de nieuwe typen

raderstempels voor hulppostkantoi en wederom afge
leverd zonder de, sinds de laatste 35 jaar gebruikelijke, 
toevoeging van de afgekorte provincienaam achter de 
plaatsnaam, terwijl voorts aan enige kleinere kanto
len en agentschappen bij wijze van proef rubber 
i.p.v. metalen kantoornaamstempels verstrekt worden. 
Het slagen van deze proef is uiteraard afhankelijk 
van de levensduur en kostenverhouding tussen beide 
soorten. 

Buitenland.se stempels, gebruikt op 
Nederlands grondgebied. 

Het zal vermoedelijk slechts weinige verzamelaars 
bekend zijn, dat niet alleen tijdens de Napoleontische 
bezetting enige Franse postkantoren en tijdens de nog 
recente Duitse bezetting talrijke Duitse dienstpostkan
toren in Nederland gevestigd waren, maar dat ook in 
vredestijd nog buitenlandse kantoren in Nederland 
brieven resp. pakketten ter verzending aannamen resp. 
nog aannemen. 

Momenteel is dit nl. nog het geval in Hoek van Hol
land, waar nog steeds ten gerieve van met verlof 
gaande of van verlof terugkerende Engelse bezettings
troepen uit/naar WestDuitsland een Engels veldpost
kantoor functionneert. Dit gebruikt de normale Engel
se postzegels en stempelt deze af met een dagteke
ningstempel Field Post Office, in hetzelfde model als 
tijdens de bevrijdingscampagne in 1944'45 op Neder
lands grondgebied gebruikt werd. Deze veldpostkan
toren waren toen echter wegens de voorgeschreven 
geheimhouding omtrent de plaats van herkomst niet 
als in Nederland werkende kantoren te herkennen. 

Merkwaardig is voorts het feit, dat van 1 Aug. 1853 
tot 1 Mei 1879 in Venlo een Duits postkantoor geves
tigd was, waar men aangetekende brieven en post
pakketten aannam, vermoedelijk alleen voor het zgn. 

http://Buitenland.se
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grensverkeer . Dit kantoor gebruikte achtereenvolgens 
d e postzegels van Pruisen, de Noord-Duitse Bond en 
van he t Duitse Keizerrijk, die men dan ook — hoewel 
s lechts zelden! — aantref t met stempels VENLO in de 
toen gebruikeli jke Duitse typen. Wij hebben deze hier 
te l ande n immer aangetroffen, doch vonden l i t e ra tuur 
over deze stempels in he t I l lustr . Br iefmarkenjournal 
v a n 1S96, pag. 139 en de Deutsche Br i e fmarken-Ze i - , 
tung van November 1916. 

Tenslot te kan nog gemeld worden, dat van 1871 af 
gedurende meer dan 75 j aa r in Zeeuws-Vlaanderen 
Belgische stations gevestigd wa ren van de „ In te rna t io
na le Spoorwegmaatschappi j Mechelen-Terneuzen", 
t .w. Huls t , Kijkuit, Axel , Sluiskil en Terneuzen. G e 
d u r e n d e kor te re tijd had ook de Spoorweg-maa t schap
pij „Gent -Terneuzen" enige stations op Ned. g rondge
bied, nl . Sas van Gent, Phi l ippine, Sluiskil-Brug, Slu is 
ki l en Terneuzen. Op al deze kantoren werden voor 
de aangeboden pakke t ten en goederen de bekende Be l 
gische spoorzegels gebruikt en voorzien van de r ech t 
hoekige p laa t snaamstempels dezer kantoren. Thans is 
eers tgenoemde spoorweg, die in de dert iger crisisjaren 
laa t s tgenoemde reeds had overgenomen, zelf opge
gaan in de Ned. Spoorwegen, zodat aan het gebruik 
v a n deze bui tenlandse (spoor-/post-)zegels een einde 
is gekomen. 

Wij danken de heer F . de Coninck te Terneuzen 
voor zijn uitvoerige inlichtingen over laa ts tgenoemde 
Belgische afstempelingen. 

^ LUCHTPOST ^ 
Redac teur : J . C. E. M. Dellenbag, Sta tenweg 172 c, 

Rot te rdam-C2. 

NEDERLAND. 
KLM-Nieuws. 
Twaalf Convairs 340 komen de K.L.M.-vloot 
versterken. 

Zes Convairs 340, die in Europa zullen worden ge
b ru ik t , worden genoemd n a a r bekende Neder landse 
schilders, evenals dit bij de Convairs 240 het geval is. 
n l . : 

P H - T G D Pieter Breughel P H - T G G Nicolaas Maes 
P H - T G E Je roen Bosch P H - T G H Ferd inand Bol 
P H - T G F Willem van der P H - T G I Vincent van 

Velde Gogh 

De 6 Convairs 340, die in West- Indië dienst zul len 
doen, on tvangen de n a a m van de zes Neder landse 
West - Indische ei landen, nl . : 

P J - C V A Aruba PJ -CVE St. Eusta t ius 
P J - C V B Bonaire P J - C V M St. Maar t en 
P J - C V C Curagao P J - C V S Saba 

Met ingang van 11 October jl. heeft de K L M h a a r 
dienst op Mexico doorgetrokken naa r Guatemala , v a n 
d a a r gaa t het verder n a a r Aruba en Curagao, zodat 

nu de Anti l len ook van deze kant uit met de snelle 
Vliegende Hollanders bere ikbaar zijn. 

Op 5 J a n u a r i 1954 zal de ul t ra moderne Super Con
stellation op de 2 X wekelijkse KLM-dienst Amste r 
dam-Tokio worden ingezet. 

Met ingang v a n de zomerdienstregeling in Apri l a.s. 
zal Colombo op Ceylon eenmaal per week in de A m 
s te rdam-Djakar ta dienst worden opgenomen. De Con
stellation, waa rmede deze dienst zal worden ui tge
voerd, zal in Bangkok aansluit ing geven op de Tokio
dienst. 

BELGIë. 
Helicopterpost Sabena. 

Wij vernamen, da t voor de verschil lende n ieuwe 
helicopterdiensten door de Sabena (Brussel-Rotter
dam, Brüssel-Maastr icht , Brussel-Keulen en Brussel-
Bonn) speciale enveloppe zijn uitgegeven. Wij ont 
vingen een dergelijke speciale enveloppe van de vlucht 
Brusse l -Keulen. Op de achterzijde van deze enve
loppe komt behalve de aankomsts tempel van Keulen 
nog een speciale Sabena-afs tempel ing in groene kleur 
voor: Afb. Sabena-embleem/Premier vol repor té au/ 
Eerste vlucht uitgesteld tot/ Ers ter Flug verspä te t bis 
zum;i5-9-53. 

Ballonpost. 
Op 13 September jl. had tijdens een ballon rallye 

t e Brussel postvervoer p laa ts ; wij ontvingen 5 kaa r t en 
me t 5 verschil lende vignet ten (zoals reeds in 1951 ge
bruikt , doch thans de oude tekst overdrukt met zwar te 
omlijsting en zwar te blokjes en da tumopdruk 13 Sept. 
1953); k leur der vignet ten: groen, oranje, blauw, rood 
en violet. De s tukken dragen ver t reks tempel „Bureau 
de Poste Automobile/13.9.53.15/Automobiel Pos tkan
toor" en aankomsts tempel Halle/13.9.53.19/D.D. De vig
ne t ten zijn afgestempeld: Bruxel les Courr ier Special/ 
afb. ballon/Brussel Bijzondere Koerier; vermoedelijk 
wel pr ivé-afstempeling. Er waren ook speciale enve
loppen verkri jgbaar . 

De heer Scherpenberg uit Tongoren (België) deelde 
ons mede, dat er enveloppen gesignaleerd zijn, waa rop 
geen geadresseerde vermeld staat en de f rankeer -
zegel(s) niet met de Autopostkantoor-s tempel zijn af
gestempeld, doch me t de pr ivé ballonstempel, terwij l 
de s tukken ook geen aankomsts tempel dragen. Ver 
moedelijk zijn dit de overgebleven res tanten! Deze 
s tukken zijn dus niet per ballon vervoerd en men zij 
dus voorzichtig bij aankoop of ruil . 

DUITSLAND. 
Ter gelegenheid van de „BEVERBA 1953" (Berliner 

Landesverbands-Brief marken-Ausste l lung) te Berli jn 
van 9—11 October jl., we rd gedurende de 3 dagen van 
de tentoonstell ing op het tijdelijke postkantoor a ldaar 
een speciale luchtposts tempel gebruikt voor lucht 
postzendingen; hierbij geven wij een afbeelding 
van deze speciale afstempeling. Tevens werden een 
spec, luchtpos tkaar t en een spec, luchtpostenveloppe 
(privé-uitgifte) ui tgegeven (per stel 90 Pfg) me t inge
d ruk t e zegel resp. van 15 Pfg (bruin) en 25 Pfg 
(oranje). Op de k a a r t komt l inks een afdruk voor van 
d e bekende Zeppelin-Liegnitz-zegel uit 1913 me t de 
woorden: „Erste Luftpost/Liegnitz an der Katzbach/ 
Zeppelin-Luftschiff/November 1913" en „Beverba 
1953". Op de enveloppe is l inks gedrukt : „Erste Luft
pos t /Feldberg-Mühlhausen/September 1913/ afb. vignet 
uit 1913, 25 Pf. rood/Beverba 1953". Deze 2 s tukken 
vormen tezamen een aardige her inner ing a a n de beide 
luchtpostevenementen, welke 40 jaar geleden hebben 
plaatsgevonden. 
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Ter herinnering aan het feit, dat 25 jaar geleden de 
eerste vaart van de L.Z. 127 „Graf Zeppelin" plaats 
vond (18 Sept. 1928) werden speciale luchtpostkaarten 
met ingedrukte zegel van 15 Pfg. (violet) uitgegeven 
(privé-uitgitte). Links op deze kaarten is in blauw-
violette kleur de Zeppelin boven Friedrichshafen en 
de Bodensee afgebeeld, daaronder de woorden: „Zur 
Erinnerung an die erste Fahrt des L.Z. 127 „Graf 
Zeppelin" am 18.9.1928". De stukken zijn afgestempeld 
met de poststempel Schiffspost/Friedrichshafen/18.9. 
53.10-11/Bodensee en dragen nog een ovale afstempe
ling in rode kleur „LZ 127/1928-1953", alsmede in blau
we kleur de aanduiding ,;Mit Luftpost nach Berlin". 

FRANKRIJK. 
Eerste vlucht Parijs-Chicago, v.v. Air France. 

Op 19 October jl. had de Ie vlucht Parijs—Chicago 
plaats door de Air France; de stukken dragen een spe
ciale afstempeling in violette kleur (Kaststempel): 
,.Paris-Chicago/lère Liaison Postale Aérienne Directe/ 
19 Octobre 1953". Vertrekstempel „Paris-Aviation 
19.15/19-10/1953/Etranger" en AS „44 Chicago/Oct. 20/6 
pm/1953/Ill." 

De terugvlucht vond 21 Oct. jl. plaats, de stukken 
dragen een spec, afstempeling in groene kleur: „First 
Flight/via the Chicago Parisian/afb. vliegtuig/Air 
France met afb. embleem der maatschappij/from Chi
cago to Paris". Vertrekstempel 44 Chicago Oct. 21,9 
am. 1953 en AS Paris-Aviation 14.30/22-10/1953/ 
Interieur". 

U.S.A. 
Eerste vlucht Chicago—Parijs door Air France. 

Zie onder Frankrijk. 

VIETNAM: 
Op 27 Mei jl had een Ie vlucht plaats van Saigon 

naar San Francisco; de stukken dragen een spec, af
stempeling in zwarte kleur (3-regelig): „27-5-1953/ 
lère Liaison Aérienne/Saigon San Francisco". AS San 
Francisco 30/5-'53, 1 pm. 

ZWITSERLAND. 
Ter gelegenheid van de 1ste regelmatige luchtver-

binding Geneve—Johannesburg door de Sabena kre
gen de met deze vlucht vervoerde stukken de afdruk 
van een maatschappij-stempel van de Sabena, drie
hoekig in zwarte kleur met op- en inschrift: 5-10-53/ 
Première Liaison/Aérienne Regulière/afb.embleem Sa-
bena/Genève/Johannesburg". 

Vertrekstempel Geneve 15/5.X.53-20/Aéroport" en 
AS „Jan Smuts Lughawe/Airport 6/6.X.53". 

LUCHTPOSTBLADEN. 
België. De Vlaams/Franse en Frans/Vlaamse Ipbla-

den verschenen thans met inschrift „Aerogramme/ 
Aerogram", terwijl de tekst aan de onderkant op de 
voorzijde „Uitsluitend te gebruiken voor, etc." vervalt. 
Drietalige Ipbladen in dit type werden nog niet ge
meld. 

Militaire Postbladen. Reeds een paar jaar geleden 
verschenen 2 postbladen voor correspondentie met de 
Belgische Vrijwilligers in Korea. Alhoewel er geen 
vermelding Per Vliegtuig/Par Avion op voorkomt zijn 
deze bladen toch bestemd voor de luchtpost. 

Deze postbladen hebben geen ingedrukt zegel, deze 
is op de Vlaamse stukken vervangen door de letters 
M.D. van Militaire Dienst en op de Franse door de let
ters S.M. van Service Militaire, watermerk ABL, af
korting van Armee Beige-Belgische Leger. Links bo
ven staat „Belgian/Uno Force". De bladen zijn in 
lichtgroene kleur. 

Hierbij geven wij een verkleinde afbeelding van het 
bovenstuk van een dergelijk postblad. 

BELGIAN 

Cuba. Groot formaat luchtpostenveloppe (24 X 
10% cm) met ingedrukte Ipzegel (donkerblauw) 5 c, 
waaronder in donkerblauwe letters „Correo Aereo". 

Idem, doch met ingedrukte Ipzegel 8c, in rode kleur. 
Mauritius. Air Letter (blauwe kleur) m. ingedrukte 

zegel in violette kleur, 35 cents (Koning George VI). 
Trinidad & Tobago. Air Letter (blauwe kleur) m. 

ingedrukte zegel in donkerviolette kleur, 12 cents 
(Koning George VI). 

• POSTSTUKKEN • 
NEDERLAND. 

Eedacteur: J. H. Broekman, Buerweg 34, Bergen (N.H.) 

NEDERLAND. 
De enkelvoudige briefkaart voor binnenlands ge

bruik verscheen in gelijke afmetingen als de vorige 
uitgave, maar met het nieuwe type zegel van koningin 
Juliana. De kleur van dit zegel en de letters en lijnen 
op de crème kaart zijn zwartblauw. Zoals bovenstaan
de afbeelding doet zien is de letter van het opschrift 
der kaart gewijzigd, evenals zulks is geschied met de 
afkorting AFZ. 

De briefkaarten van 15 en van 15 + 15 cent, bruin 
(Hartz type 1948 koningin Juliana) blijken op twee 
kartonsoorten te zijn gedrukt: a. geelachtig en b. 
donkerroomkleurig. 
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België. De heer Scherpenberg kon ons de 7 nog 
ontbrekende „publibels" melden ; het zijn alle rec la 
mes van Savelkoul, en wel de n u m m e r s 1125 en 1130 
op de FransVlaamse k a a r t e n en de n u m m e r s 1131, 
1132, 1133, 1134 en 1135 op de VlaamsFranse kaa r t en . 

Duitsland. Hier werd een heel groot aanta l post
s tukken uitgegeven. In de eers te plaa ts de geï l lus t reer
de kaa r t en ä 10 pf. groen, v a n de Bondsrepubl iek 
Westduits land. 

De 7e serie, die Apri l 1953 moest verschijnen, m a ä r 
gedeeltelijk in September j l . nog niet te krijgen was, 
met het drukkers t eken 15012, omvat de volgende af
beeldingen: 

Hannover (Messe) 
„ (Rathaus) 

Ludwigsburg 
Marburg 
Bad Harzburg 

De 8ste serie, d rukke r s t eken 15039: 
Neuwied 
Stu t tgar t (Hauptbahnhof) 

De 9e serie, te verschi jnen in Mei 1953, drukke r s t eken 
15040: 

Stu t tgar t (Marktplatz) oplage 80.000 
(Sol. Indr.) „ 80.000 

a n d e r e afb.? „ 160.000 
(Wasserpiele) „ 160.000 

De 10e serie, eveneens Mei 1953, drukkers teken 15041: 
SchleswigHolstein (Glücksburg) oplage 20.000 

oplage 20.000(?) 
60.000 
20.000 
20.000 
40.000 

80.000 
80.000 

(Helgoland) 
„ (Holst. Schweiz) „ 
„ (Nordsee) „ 
„ (Ostsee) 

Stu t tgar t (Killerberg) 

20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
40.000 

De l i e serie, te verschi jnen in Mei 1953, drukkers t eken 
15102: 

Braunfels (Lahn) oplage 
Gött ingen (1000 J.) „ 
Bad Herzfeld 
SchleswigHolstein (Ratzeburg „ 

„ (Travemünde) „ 
Sieber „ 

40.000 
20.000 
20.000 
40.000 
20.000 
20.000 

De 12e serie, te verschi jnen J u n i 1953, drukke r s t eken 
15134: 

Gött ingen (Soldatentreffen) oplage 20.000 
Frankenbe rg (Eder) „ 20.000 
Bad Honnef „ ? 
Goslar „ ? 
Stu t tga r t „ ? 

Van de 13e serie, t e ' v e r s c h i j n e n Ju l i 1953, d r u k k e r s 
teken 15155 zijn tot dusve r al leen bekend: 

Herchen oplage 20.000 
Bad Dürrhe im „ 40.000 

BEKIJK U W POSTZEGELS 
O N D E R HET G E N O T V A N 
E E N F IJ NE PIJP T A B A K 

Vraag daarom U winke l ie r : 

V. ROSSEM'S MILO MIX 
Z E L D Z A A M L I C H T E N S M A K E L I J K 

Prijs I I.— per pakje 

NIEUWE UITGIFTEN 
Diverse postzegels werden ons ter reproductie afgestaan door de post

zegelhandel K. Beunder, Schoolstraat 27 te Krimpen aan de Lek. 

E U R O P A 
Albanië . 

Een serie van 8 postzegels werd hier gewijd aan de vooruitgang van het 
land, n l . : 
0,50 Lek roodbruin, gebouw 
I ,, groen, kanaal door landbouwgebied 
2,50 ,, bruin , fabriek en vrouw 
3 ,, rood, woonwijk en vrouw 
5 ,, blauw, gebouw 
8 , , olijfgroen, weverij en vrouw 

12 , , roodlila, hoogspanningsdraden en transportbuizen 
20 ,, grijsblauw, waterstuwing. 

B e l g i ë . 
Op 26 October i l . verscheen hier een serie van 3 postzegels met toeslag 

ten bate van het Europees Bureau voor Jeugd en Kind, welke zegels alle
gorische voorstellingen geven die de Europese gedachte symboliseren. Zij zijn 
voor frankering geldig tot 30 September 1954. en zijn: 
80 c . + 20 c . groen 
2.50 fr. + I fr. rood 
4 tr + 1,50 t r . blauw. 

De jaarlijkse zegels met toeslag ten bate van de t .b.c.bestrijding zullen 
di t jaar 8 in getal zijn. De 4 laagste waarden zullen een afbeelding geven van 
het Lotharnigschekruis, terwijl de 4 hoogste waarden portretten geven 
van geleerden die zich op het gebied der t .b.c.bestri jding verdienstelijk 
hebben gemaakt n l : 
2 fr. + 50 c . Malvoz 
3 fr. + I fr. 50 Forlanini 
4 fr. + 2 fr. Calmette 
8 fr. + 4 fr. Koch 

Deze zegels werden m plaa tdruk in horizontaal formaat vervaardigd. 
In de zgn. spoorwegzegels voor de pakketpost zal een geheel nieuwe 

serie verschijnen met afbeeldingen van de nieuwe stations Brusselmidi, 
Brussel  noord, Hal te Chapelle, Hal te Congres en Centraalstat ion. De waarden 
zullen zijn i t/m 10 fr., 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 200 en 300 fr. 

Bulgarije . 
Aan de beide m ons vorige nummer op blz. 267 gemelde zegels (herdenking 

opstand in Macedonië), werd nog een derde zege! toegevoegd, n l . : 
44 et violet, strijdscène. 

Meldden wij in ons Octobernummer op blz. 267 de 50jange herdenking 
van de opstand te Hinden (Macedonië) nu valt een zelfde herdenking op de 
postzegel te melden van de opstand te Preobragenie. Het betreft een enkele 
postzegel van 44 s. violet , met de afbeelding van een strijdscène. 

De ,,Dag van het Leger" werd op 23 September j l . herdacht op 2 postzegels 
n l . : 
16 s . roodlila, soldaat en opstandelingen voor het socialisme. 
44 s. grcenblauw, soldaat , landbouw en industrie 
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Aan de 30ste verjaardag van de opstand van 1923 zijn 3 postzegels gewijd 
n l . : 

8 s. donkerolijf, G. Dimitrof en V. Kolarof 
16 s. bruin , opstandscène. 
44 s. rose, andere opstandscène. 

Voorts vallen nog 2 postzegels te melden welke het feit herdenken dat 
50 jaar geleden de sociaaldemocratische partij werd gesticht . Deze zegels 
zijn; 
16 s . bruin, D . Blagoef, stichter van de partij 
44 s. bruinzwart , D . Blagoef en G. Dimitrof. 

Te verwachten s taa t een serie postzegels met afbeeldingen van geneeskun
dige bloemen en kruiden 

D e n e m a r k e n . 
De serie ,,1000 

koninkrijk " w e r d 
op 13 November 
]1. voortgezet met 
2 postzegels in 
gelijk formaat als 
de reeds hierin 
verschenen 10 ó. 
Nu waren he t : 
15 o, 
violet. Viking
kamp te Trelle
borg. Het ont
werp voor dit 
zegel IS van Pri
mus Nielsen; 20 
o, bruin , kerk 

. y * , 10001100.5«Si::i 
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van Kaiundborg. Het ontwerp van het zegel is van Viggo Bang Beide 
zegels werden gegraveerd door B . Jacobsen. De druk geschiedde in p laa tdruk 
in vellen van 50 zegels, met zegelmaat i j ^ maal het gewone zegelformaat. 

Het zegel van 10 ore in het cijfertype met golflijnen werd overdrukt met 
het woord POSTFAERGE om dienst te doen als veerbootpakketzegel. 

Duits land . Bondsrepubl i ek . 

P De serie postzegels , .Helpers der Mensheid*' welke de laatste ]aren versche
nen werden op 2 November j l . ook di t jaar weer voortgezet met toeslag ten 
bate van de volksgezondheid-ins te l l ingen. Ook nu weer geven de zegels 
afbeeldingen van personen die zich tegenover de mensheid verdienstelijk 
hebben gemaakt nl . 

4 + 2 (pf) b rum, August Hermann Francke (1663-1727), een stichter 
van de zgn. , ,HaUischen S t i f t u n g " , een instelling op weeshuis
gebied; oplage 2.900.000 s t . 

1 0 + 5 (pf) groen, Sebastian Kneipp (1821-1897), de uitvinder van de 
zgn. Kneipp-Kuur (water en kruiden behandeling); oplage 
4.000.000 s t . 

80 4- 10 (pf) rood, Dr Johann Christ ian Senckenberg (1707—1772), ar ts 
en grondvester van de s t icht ing naar zijn n a a m ; oplage 
3.150.000 st 

30 4- 10 (pf) blauw, Fridjot Nansen ( i86i—1930) , noordpoolvorser en 
helper van ui t hun land verdrevenen tijdens de i e wereld
oorlog; schepper van de zgn. Nansen-paspoort; oplage 
1.350.000 st 

Deze zegels werden in p laa tdruk vervaardigd m de Staatsdrukkerij te 
Berlijn op papier met watermerk D P , De beeIdontwerpen en de gravering 
zijn van Leon Schnell te Berlijn, terwijl de letters en cijfers werden ontworpen 
door Hermann Zapf te Frankfur t . 

West B e r i y n . 

In de serie postzegels met afbeelding van de vrijheidsklok met klepel in 
het midden verschenen na de reeds gemelde 5 (pf) op 26 September jl ter 
gelegenheid van de Industr ietentoonstelhng Berlijn 1953 de zegels* 
20 (pf) rood, 30 (pf) donkerblauw en 40 (pf) paars 

De 10 (pf) groen verscheen op 9 October jl ter gelegenheid van de postzegel
tentoonstelling Beverba. 

Democrat i sche Republ iek. 
Op 16 October j l . verscheen een postzegel van 24 (pf), l icht-en donker

bruin, ter herdenking van de 400-jarige sterfdag van Lucas Qranach. De 
zegel vertoont zijn por t re t . Qranach, eigenlijk genaamd Muller, werd op 
4 Oct, 1472 in Kronach geboren en overleed 16 Oct. 1553 te Weimar. Hij 
was een beroemd schilder, graveur en houtsnijder 

p p 25 October j l . was het de Dag van de Postzegel 1953, weike aanleiding 
was tot de uitgifte van een bijzondere postzegel van 24 (pf), grijsblauw, met 
de afbeelding van een postbesteller, die aan een man en vrouw een brief 
overhandigt 

Voor beide bovengenoemde postzegels verscheen een officiSle f-d. enveloppe, 
voor eerstgenoemd zegel met een afbeelding van een gravure van Cranach 
uit 1508 (het oordeel van Paris) en voor laatstgenoemd zegel de afbeelding 
van een Brandenburgse rijdende post uit de 17e eeuw 

Op 23 October j l . verscheen een postzegel ten bate van het Rode Kru is . 
Het door Kurt Eigler ontworpen zegel vertoont een verpleegster in een 
industriebedrijf een gewonde arbeidster helpende. He t is een zegel van 24 
(pf), brum op rood 

Op 2 November j l . 
verscheen een postzegel 
ter herdenk ing van het 
75-jarig bestaan van de 
Diergaarde te Leipzig. 
Het zegel geeft de af
beelding van een leeuw en 
leeuwin liggende voor een 
hol . Het ontwerp voor 
di t zegel is van E . Gniner, 
terwijl de druk geschiedde 
m rasterdiepdruk. 

Op 9 November d . a . v . 
verschenen 3 postzegels 

ter herdenking van Duitse pa t r io t ten . Ook deze zegels zijn in rasterdiepdruk 
vervaardigd en waren oorspronkelijk bedoeld om op 18 October j l . te ver
schijnen ter gelegenheid van de 140ste verjaardag van de Volkerenslag bij 
Leipzig. 

Het zijn de zegels: 
12 (pf) b r u i n , Thomas Munzer en de 
boerenoorlog in 1525, 
20 (pf) karmijn, Ferdmand v . Schill 
en de pa t r io t ten van 1809; 
24 (pf) b lauw, Blucher en de Volke
renslag van 1813 

Op 21 November j l werd de nieuwe serie postzegels gemeld in ons Septem
bernummer op blz . 237 nog aangevuld met een zegel van 24 (pf) rood, Sta lm-
allee te Berlijn. Dit zegel werd nog vervaardigd m rasterdiepdruk 

"Ie gelijker tijd verschenen de waarden i , 6 , 10, 12, 16, 25 . 30, 60 en 80 
(pf) dezer serie in de reeds lang verwachte boekdruk. 

Voorts verscheen een postzegel van 48 (pf) licht en donker geelbrum ter 
ï25-jarige herdenking van de sterfdag van de bekende liederen- en sympho-
nieöncomponist Franz Schubert (1779-1828). 

E n g e l a n d . 
In de nieuwe serie postzegels voor gewoon gebruik (zie ons Octobernummer 

blz 267) verschenen nog ' 
4 d . u l t ramari jn , als de reeds verschenen 2^4 d . 
1/3 donker en lichtgroen als de reeds vpr<;chenen 1/— 
1/6 donker en lichtblau idem 

F i n l a n d . 

De jaarlijkse 
Rode Kruiszegels 
zullen dit jaar 
weer 3 m getal 
zijn en op 16 No
vember a . s . ver
schijnen. Ook 

deze zegels zijn 
van de hand van 
Signe Hammar-

sten-Jansson en geven di tmaal afbeeldingen 
van dieren, n l . : 
10 -f 2 Mk. eekhoorn, opl . 500.000 
1 5 + 3 Mk. brume beer, ,, 500.000 
23 + 5 Mk elandhert , ,, 400.000 

F r a n k r i j k . 
Op 19 Sept . j l . verscheen 

het eerst te Parijs en op 21 
Sept . d . a .v op de overige 
postkantoren een tweetal 
postzegels voor gewoon ge
bruik en behorende tot de 
serie van ,,personen uit de 
werken van bekende meesters ' ' 

Ditmaal zijn he t : 
8 f. donkerblauw en blauw, 

Célimène uit de ,,Mi
s a n t h r o p e " van Mo
lière, het ontwerp voor 
dit zegel is van Cami 
en de gravering van 
Cottet . 

12 f. groen en violet , Figaro 
uit de , ,Manage de F i g a r o " van Beaumarchais ; het ontwerp voor di t zegel 
is van Spitz en de gravering van Cheffer. 

Beide zegels werden m plaatdruk vervaardigd in vellen van 50 zegels met 
zegelafmeting 22 x 36 m m : tanding 13 . 

Op 29 September il . werd de serie voor 
gewoon gebruik met afbeeldingen van 
provincie-wapenen opnieuw uitgebreid, 
thans met 2 zegels in de lage waarden: 
70 c . b lauw, bruin , rood en geel, wapen 

van Gascogne; 
80 e . b lauw, rood en geel, wapen van 

B a m 

,^.'^z..i.j.-ÊTï^m..^..: 

De jaarlijkse^Rode Kruis-zegels zullen di t jaar op 12 December a . s . te 
Havre verschijnen ter gelegenheid van een aldaar te houden Rode Kruis» 
tentoonstell ing en voorts vanaf 15 December op de overige postkantoren in 
het land verknjgbaar zijn. De zegels zijn: 
12 f. -f 3 f. Mme Vigée-Lebrun en haar dochtert je; 
15 f. -f 5 f. Terug van de doop; 
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beide naar een schilderij in het Louvre, Deze zegels zullen ook in zgn. 
camets verkrijgbaar worden gesteld, bevat tende een blok van ieder dezer 
zegels. 

Nog wordt d i t jaar een serie van 6 postzegels verwacht met afbeeldingen op 
sportgebied en wel van die sporten, waarin de Fransen op de laatste Olym
piade te Helsinki fraaie overwinningen hebben behaald . Het zullen zijn: 
20 fr. zwemmen; 25 fr. a th le t iek; 30 fr. schermen; 40 fr. kanospor t ; 
50 fr. roeien en 75 fr. paardensport . 

Gibra l tar . 
Op 19 October j l . verscheen hier de serie voor gewoon gebruik met af

beelding van het portret van koningin Elisabeth II in medaillon naast een 
of andere afbeelding n l . : 
% d . indigo en grijsgroen, handelskaden in vogelvlucht; 

1 d . blauwgroen, Gibral tar uit het zuiden gezien; 
i ^ d . zwart , tonijnen-aanvoer voor conserven; 
2 d . donker olijfbruin, .de haven van Sou thpor t ; 
2 ^ d. karmijn, zeilen in de b a a i ; 
3 d. groenblauw, uitvarend schip ; 
4 d . ul tramari jn, kolenhaven; 
5 d . bruinrood, mili taire luchthaven; 
6 d . l ichtblauw en zwart . Kaap Europa ; 
1/— roodbruin en b lauw, het nauw van Buena Vis ta ; 
2/— violet en oranje, Rosia-baai en het nauw; 
5/— donkerbruin, hoofdingang van de gouverneurswoning; 
10/— ultramarijn en roodbruin, Moors kas teel ; 
£ I . oranjegeel en rood, wapen van Gibra l ta r . 

Groenland . 
Voor di t gebied verscheen op i December j l . een postzegel in het type 

van Denemarken, koning Frederik IX in admiraals-uniform, in donker
blauwe kleur; tanding 12^/^. 

Hongarije . 
Op I November j l . verschenen 2 postzegel^ 

in gelijke tekening ter gelegenheid van een 
postzegeltentoonstelling te Budapest , terwijl 
deze zegels tevens golden voor de Dag van de 
Postzegel welke op 8 November werd gevierd. 
De zegels geven een afbeelding van een brieven-
bestelster die aan een vrouw voor een venster 
een brief overhand igt . Het ontwerp voor 
deze zegels is evenals de gravering van E . 
Horva th . Zegelafmeting 33 x 43 mm, beeld
maat 28 X 38 m m , kamtanding 12. 

Een officiële eerste-dag enveloppe met een 
met bloemen versierde posthoorn werd hier toe 
uitgegeven. Zowel op i als op 8 November 
werden de zegels van een speciaal stempel 
voorzien. 

Ter aanvull ing van het gemelde omtrent 
de klederdrachtenzegels gemeld in ons October-

nummer , b lz . 268, kunnen wij thans de opgave geven op welke plaatsen in 
Hongarije deze drachten betrekking hebben, n l . resp. in volgorde der waarden: 
Kazar — Noord-Honganje 
Ersekcsanad — Zu id-Hongarije 
Kalocsa — Midden-Hongarije 
Sióagard — Zuid-Hongarije 
Sarkoz — West-Horrganje 
Boldog — Noord-Hongarije 
Orhalom — Noord-Hongarije 
Kosszuheteny — West-Hongarije. 

itaue. 
De koerserende serie postzegels met afbeeldmg van de kop met Moren-

kroon zal worden uitgebreid met de waarden 13 L . , 100 L . en 200 L . , waarvan 
de eerste in rasterdiepdruk en de beide andere in plaatdruk (tweekleurig) 
worden vervaardigd. 

Ook wordt verwacht een strafportzegel van 25 L . en een pakketpostzegel 
van 1000 L 

Liechtens te in . 
Ter gelegenheid van de opening van het Landsmuseum te Vaduz werden 

op 26 September j l . 3 postzegels uitgegeven met motieven ontleend aan de 
vroegste geschiedenis en het praehistorische tijdperk, n l . : 

10 c . b r u m , sierschijf uit de Alemmanse periode, ca 600 jaar n . Chr.' 
gevonden te Schaan in 1934; 

20 c . groen, gezicht op de versterkte nederzetting Borscht. uit de prae
historische tijd, op Schellenberg; 

1,20 fr. blauwgrijs, R ó s s e n e r k r u i k u i t h e t s t e n e n t i j d p e r k , p l m . 3000 v .Chr. , 
gevonden te Gutenberg-Balzers in 1934 • 

L u x e m b u r g 
Op 3 December j l . verschenen hier de jaarlijkse Caritas-zegels, Dit jaar 

zijn de gebruikelijke por t re t ten verlaten en is overgegaan op zinnebeeldige 
voorstellingen ontleend aan de folklore van het land. De ontwerpen voor 
deze zegels werden vervaardigd door Gust Trémont . De druk geschiedde in 
rasterdiepdruk (heliogravure) bij Courvoisier in Zwitserland in vellen van 
25 zegels gevat in een art ist ieke omlijsting. De zegelafmetingen zijn 29 x 24 
m m . De verkoop geschiedt tot 13 Februari a .s . terwijl de frankeergeldigheid 
eindigt op 13 December 1954- I^e zegels zijn: 
25 c. + 15 c. rood met oranje lijst, Maria Lichtmis , 
80 c. -f 20 c. blauwgrijs met sepia lijst, ratels (Paasweek); 
1,20 fr. 4- 30 c. olijfgroen met donkergroene lijst, Paaseieren; 
2 fr, + 25 c . bruin met l i labruine lijst, als 25 c. 
4 fr. -1- 50 c . ultramarijn met blauwe lijst, als 80 c. 
7 fr. + 3,35 fr. violet met violetblauwe lijst, als 1,20 fr. 

Van de Caritas-zegels 1952 werden de volgende aantallen verkocht: 
60 c . + 15 c. 251.884 stuks 
2 fr. -t- 25 c . 163.607 ,, 
4 fr. + 25 c . 66.364 
8 fr. + 4,75 fr. 46.159 

Oos ten r i jk . 
Op 14 October j i . verscheen met fran

keergeldigheid vanaf 17 October een post
zegel van -,50 S. blauwgroen, ter her
denking van het 150-jarig bestaan van 
het landstheater te Linz, dat op 4 October 
1803, op de naamdag van keizer Franz 
werd geopend met een voorstelling van 
, .Octavia ' ' van Kotzebue. Het theater 
werd gebouwd naar het voorbeeld van het 
door Schikaneder m Wenen gebouwde 
theater . De postzegel geeft een afbeelding 
van het Linzer-theater en van 2 antieke 
maskers . J l e t ontwerp voor dit zegel is van 

Ernst Schrom en de gravering van Friedrich Teubel. De plaatdruk geschiedde 
in vellen van 50 zegels met zegelafmeting 38,5 x 29,8 mm, beeldmaat 34,5 X 
25,8 mm; kamtanding ii^U x IAV^- Oplage 800.000 s tuks . 

Op 30 October i l . verscheen met Irankeergeidigheid vanat 5 November 
een sene van 5 postaegels met toeslag ten bate van de wederopbouw van de 
evangelische school te Wenen op de Karlplatz . De zegels zijn : 
70 + 15 g. roodviolet, historisch Bummerlhaus m Steyr; 
I S + 25 g. zwartblauw, astronoom Johannes Kepler (1571—1630) 
1,50 S -f 40 g. roodbruin, Lutherbijbel uit de Oostenrijkse Nationale 

Bibliotheek; 
2,40 S -f 60 g. blauwgroen, bouwmeester Theophil v . Hansen (1813-1891); 
3 S -f 75 g- zwartviolet, evangelische school te Wenen op de Karlplatz 

na de wederopbouw. 
De ontwerpen voor de regels van 70 g . , 1,50 S. en 3 S, werden vervaardigd 

door Alfred Chmielowski en voor de 1 S. en 2,40 S. door F . Lorber, de 3 hier 
eerst genoemde zegels werden gegraveerd door Rudolf Toth en de beide 
andere zegels door F , Lorber voornoemd. De omramingen voor alle 5 zegels 
werden ontworpen door A. Chmielowski voornoemd en gegraveerd door Maria 
Olinowetz. De plaatdruk werd verzorgd in de Oostenrijkse Staatsdrukkerij 
in vellen van 50 zegels met zegelafmeting 29,8 x 38,5 mm, beeldmaat 
25.8 X 34.5 m m ; kamtanding 1414 x 13^*- ^^ oplagen zijn resp. 670 000; 
670.000; 590.000; 520 000 en 470 000 stuks 

Wordt lid van een bij ons 
Maandblad aangesloten vereniging 
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Portuga l . 

Op 26 November j l . 
verscheen met frankeer-
geldigheid vanaf 30 d a v . 
een postzegel gewijd aan 
het Kerstfeest Het is een 
zegel van i S zwartgroen 
met afbeelding van een 
meisje, dat het wonder 
van de versierde en bran
dende kerstboom aan
schouwt Het ontwerp 
voor dit zegel is van 
Alfred Chmielowski ter
wijl de gravering werd 
verzorgd door prof. Fer
dinand Lorber De druk 

geschiedde m de Staatsdrukkerij te Wenen in plaatdruk in vellen van 50 zegels 
met zegelafmeting 29,8 x 38,5 mmTbeeldmaat 25,8 x 34,5 mm kamtan-
ding I4Ï4 X 13^4» oplage 2 millioen stuks 

Ook de Dag van de Postzegel werd een speciaal zege! met toeslag ten bate 
van de phi la tehe gewijd. Di t zegel verscheen op 2 December j l met frankeer-
geldigheid vanaf 5 d a . v . Het is een zegel van i S + 25 g donkerbruin met 
afbeeldmg van een aardbol waaromheen zich een lint shngert met opschrift 
, ,Tag der Briefmarke 1 9 5 3 " . De bol rust op een opengeslagen postzegelalbum, 
evenals een vergrootglas Er naast ligt een pmcet . Het ontwerp voor di t 
zegel IS van dezelfde kunstenaar als die van het hierbovengenoemde zegel, 
terwijl de gravering geschiedde door Georg Wimmer Druk, zegelafmetingen 
en t andmg als voorgaande zegel; oplage 490.000 s tuks . 

P o l e n . 
De loe verjaardag van het Poolse volksleger werd op 10 Oct. ]1 herdacht 

met de uitgifte van 3 postzegels, gedrukt in rasterdiepdruk op papier zonder 
watermerk en met zegelmaat 25,5 X 31,25 m m ; kamtanding 12^2 De zegels 
zijn 
45 gr . bruin, portret van Mieczyslaw Kalinowski 
80 gr rood, soldaten in actie 
1,75 Zl grijsohif portret vin R o m m Pizinski 

wmmmwm 

ö»0iQZE>*{4 -
i | i | V l l l i l ' Op 6 November jl verschenen 

3 postzegels ter herdenking van de 
, , rena issance" in Polen. 

Het zijn de zegels 
20 gr . roodbrum, portret van J a n 

Kochanowski; 
80 gr . donkerviolet , gebouw; 
1,35 Z l . blauwgrijs, portret van 

Mokolaj Kei . 
He t ontwerp voor de zegels van 

20 g . en 1,35 Zl. IS van M. Polak 
en da t van de 80 g van C.Z. Sla-
n i a . De graveringen zijn resp . 
van S t . Lukaszewski, C. Z . Slania 
en B . Brand t . De druk geschiedde 
in p laa td ruk , met zegelafmeting 
25,5 X 31,25 mm of omgekeerd 
en met tanding ia ' /« X 1 2 ^ of 
omgekeerd. 

»»»»mmm»*»!, 

Van de m ons vorige nummer op biz zóg 
gemelde postzegels uitgegeven ter herdenking 
van het feit dat 100 jaar geleden de eerste post
zegels in dit land werden uitgegeven, geven 
WIJ thans de afbeeldmg van één dier zegels 

R o e m e n i e . 
De Dag der Mijnwerkerb was aanleiding tot de uitgifte van een postzegel 

van 1,55 Lei, leigrijs, met de afbeeldmg van een mijnwerker aan de arbeid 
met boor tol 

ïn de serie Roemeense kunst verscheen een postzegel van 35 bani violet 
met de afbeelding van een groep personen een volksdans uitvoerende 

Het 50-jarig bestaan van het hoofdpostgebouw te Boekarest werd herdacht 
met de uitgifte van een serie van 4 postzegels nl . 
20 b . roodbruin, hoofdgebouw in medail lon, geflankeerd door links een 

telefoniste en rechts een mecanicien, 
55 b . donkerohjf, hoofdpostgebouw en brievenbestelster, 

I L blauw, zinnebeeldige voorstelling van post, telegraaf en rad io , 
1,55 L donkerkarmijn, hoofdgebouw m medaillon geflankeerd door links 

telegrafiste en rechts telexbediener 

De ge verjaardag van de 
bevrijding werd op een 
enkele postzegel herdacht 
nl 
55 b b ru in , bevrijdings-

medail le 
Ook de , ,Dag van het 

Leger ' ' w erd een enkele 
zegel gewijd nl 
55 b . olijf, kop van een 

soldaat en lands-
wapen 

De sport luchtvaart was aanleiding tot de uitgifte van 4 postzegels alle met 
afbeelding van een tak dezer sport n l . 
10 b . oranje en donkeroUjfgroen, meisje met model van een vl iegtuig; 
20 b . roodbrum en olijfzwart, parachutespr ingen, 
55 b ' donkerkarmijn en donkerviolet , zweefvliegtuig op de grond; 
1,75 L . donkerviolet en donkerbruin, eenmotorig vliegtuig m de lucht 

Rusland . 
Op 27 Jul i j l . werd de looste geboortedag van V . G. Korolenko herdacht 

met de uitgifte van een post£egel van 40 k, geelbruin, dat het portret van 
deze persoon vertoont . 

Op dezelfde da tum verscheen een serie van 6 postzegels alle gewijd aan het 
Woiga—Don-kanaal, De zegels zijn veelkleurig en vertonen een of ander 
beeld van dit kanaal . De waarde van ieder dezer zegels is 40 k . 
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R u s l a n d . 
Ter herdenking van het feit, da t 125 jaar geleden de later zo beroemd 

geworden schrijver L N Tolstoi (1828—1910) werd geboren, verscheen een 
postzegel in formaat 27 x 37 mni , tanding 1 2 ^ vervaardigd in rasterdiep
druk 
I R donkerbruin, Tolstoi aan zijn schrijftafel 

Op 5 Augustus j l verschenen 2 herdenkmgspostzegeIs nl 
40 k geel en bruin portret van de Slavische revolutionnaire schrijver N G. 

Chernysjefsky (1828—1889), 
40 k rood en rose, portret van J Majakofsky, die i i o jaar geleden werd 

geboren 

S a a r g e b i e d . 
De 15 fr violetzwart , gemeld in ons Novembernummer 1952 en afgebeeld 

in het Decembernummer 1952 verscheen in gewijzigde vorm nl met het onder
schrift , . I N D U S T R I E - L A N D S C H A F T " 

Op 16 November j l verschenen de m ons Octobernummer op blz 269 reeds 
aangekondigde weldadigheidszegels Wij kunnen aan de melding nog toevoe
gen, dat de kleuren der zegels resp violet , wijnrood en ohjfgroen zijn De 
ontwerpen voor deze zegels zijn resp van Dufresne Gandon en Mazelm Op
lage 250 000 zegels van iedere waarde 

Spanje . 
Het 700 jarig bestaan van de 

Universiteit van Salamanca werd 
op ^ e Dag van de Postzegel (12 
Oct j 1 ) herdacht met de uit
gifte van 3 postzegels nl 
50 c . wijnrood zegel der uni

versi tei t , opl 20 mill ioen. 
go c . gnjsgroen, broeder Luis de 

Leon, opl i millioen 
2 P t s . bruin gezicht op de uni

versi tei t , opl 2 millioen 
Op 9 October j 1 verscheen 

voor de luchtpost een zegel van 
50 Pts met afbeelding van de 
beroemde schilder Joaqum Sorolla 
y B a s t i d a ( 2 7 2 1863—11 8 1923) 
Oplage 200 000 stuks 

T s j e c h o S lowaki je 

Op I October j l verscheen een enkel zegel 
van 10 ets als verplicht bijplakzegel ten bate 
van de t b c -bestrijding Di t zegel in de kleur 
donkerblauwgroen met rood t io thanngskrms 
geeft een afbeelding van een pleegzuster een 
baby verzorgende Omtrent de gebruikelijke 
verdere zegels dezer uitgaven is nog niets 
bekend 

Op 9 October j l verscheen een postzegel ter 
herdenking van de schilder Joaquin Sorella y 
Bast ida (1863—1923) met afbeelding van diens 
por t re t . D i t zegel werd vervaardigd in plaat-
druk in een oplage van 200 000 stuks 
50 P zwartviolet , portret 

Ter gelegenheid van het Congres van de 
Spaans Philippijnse Postume verscheen een 
postzegel in p laatdruk van 25 P groengrijs 
met portret van Legazpi 

Ter gelegenheid van de Leger-
dag 1953 verschenen op 3 Oct j l . 
3 postzegels nl 
30 h bru in , een Hussite krijgs

m a n , ontwerp van het ze
gel van Paval Hlava , gra
vering van Jan Mracek 
roodviolet, de eed van 
trouw aan het werk van 
Klement Gottwald door het 
leger, 

Verzorging van het grafisch 
geheel door Jan Cumpelik, Alena 
Cermakova en Jaromir Schor; 
pen en inkttekening van J m d r a 
Schmidt , gravering van Jaroslav 
Goldschmied 
I Kcs roserood soldaat van het 

Tsjecho Slowaakse rode 
leger, ontwerp van het 
zegel vanBohumi lMate j i -
cek, gravering van 
Laidslav J i rka 

De zegels werden in plaatdruk 
vervaardigd ter drukkerij van 
de Post te Praag m vellen van 

^ 60 h 

50 zegels met zegelraaat 26 x 33 mm» beeldmaat 23 x 30 tam, landing 
ï i % iiVz De officiöle f d omslag werd ontworpen door Adolf Matuta 
en gegraveerd door Bohumil Cernik 

Ter gelegenheid van de Conferentie te Praag van de Tsjecho Slowaakse 
verdedigers der Vrede verscheen op I I Oct jl een postzegel van 30 h donker
bruin met de afbeelding van een beeld vervaardigd door de beeldhouwer 
Tibor Bartfay, die daarmede de erepnjs won in de kunstwedstrijd van het 4e 
Internationale Studenten en Jeugd congres te Boekarest Het toont een Tsje
cho Slowaaks meisje dat een Koreaans meisje een halsdoek ombindt ten teken 
van vriendschap Het ontwerp en de gravermg voor dit zegel zijn van J m d r a 
Schmidt De plaatdruk en de afmetingen zijn als de hier bovengemelde 
zegels 

Ter gelegenheid van de Maand 
der Tsjechoslowaakse en Sovjet-
vriendschap verscheen op 7 No
vember ]1 een serie van 3 post
zegels m zeer groot formaat, 
III 52 X 33 m m (beeldmaat 
49 X 30 m m ) , ontworpen door 
Albert Jonas , architect Bohdan 
Roule en Bedrich Housa De laag
ste en hoogste waarden werden 
gegraveerd door Housa voor
noemd en de middenwaarde door 
Roule voornoemt De duk ge
schiedde in plaatdri 'k m de Staats
drukkerij te PraAg a vellen van 
25 zegels Het 7ij } 

30 h groengrijs, gezicht op het 
Kremlin *s Moskou, 

60 h grijsbrum Lomonosov-uni
versiteit te Moskou, 

1,20 Kcs , blauw, het scheepvaart
kanaal V I Lenm 

Ter herinnering aan de 70ste 
verjaardag van de st ichting 
van de Nationale schouwburg 
verscheen op 18 November j l , 
een serie van 3 postzegels 

30 h zwartgnjs, portret van 
Erna Destinnovä, de 
beroemdste Tsjechische 
operazangeres (zulks 
ter gelegenheid van 
haar 75ste verjaardag), 
ontwerp van prof Ka-
rel Svolinsky, grave
ring van J m d r a 
Schmidt , 

60 h geelbrum, Nationale 
schouwburg, ontwerp 
en gravermg van J i r i 
Svengsbir 

i Kcs bruinzwart , portret v , 
Eduard Vojan, be
roemd Tsj ech isch to -
neelspeler, die 100 jaar 
geleden werd geboren. 
Ontwerp van prof Ka-
rel Svolinsky, grave

ring van J indra Schmidt 

De druk geschiedde in plaatdruk voor de 30 h . en 2 Kcs in vellen van 10 
zegels en voor de 60 h m vellen van 50 zegels, alle met zegelafmeting 
23 X 30 m m 

De eerste dag omslag werd ontworpen door Svolinsky en gegraveerd door 
J i r i Svengsbir bovengenoemd 

Turkije . 
Op 29 October jl verscheen hier een serie van 6 postzegels ter gelegenheid 

van de 30ste verjaardag van de Turkse republiek Deze zegels zijn gedrukt m 
de Oostenrijkse Staatsdrukkery te Wenen in rasterdiepdruk m vellen van 
50 zegels met zegelafmeting 26 x 41 m m of 41 X 26 mm Zij hebben frankeer-
geldigheid tot 28 Februari a s He t zijn: 

10 k 
15 k 
20 k 
30 k 
35 k 
55 k 

lichtgeelbruin, landbouwmachine 
grijs, waterwerk te Berdan 
rood, parade 
olijf, Dieseltrein, 
blauw, vliegveld te Yesilkoy 
violet, wijlen pres Ata turk 

oplage 100 000 
,, 140 000 
, , IOC 000 
, , 80 000 
, , 100 000 
„ 80 000 
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Op 10 November jl verschenen 2 post
zegels ter herdenking van de overbrenging 
van de stoffelijke resten van wijlen presi
dent Ata turk van de voorlopige graftomb« 
naar het speciaal opgerichte mausoleum. 
Druk enz als van bovengenoemde zegels 
Het zijn 
15 k leigrijs, portret van Ataturk en 

mausoleum, 
20 k m a u v e , idem 

Op de zelfde datum verschenen m de koerserende serie postzegels met por
tret van pres Ataturk enkele nieuwe zegels en enkele zegels m gewijzigde 
kleur nl 

oplage 10 millioen 
4 ,. 

z k 
1 k 

10 k 
12 k 
11 k 
20 k 
30 k 

lichtrood 
licht koffiebrum 
ohjf 
rood 
steenrood 
violet 
lichtgroen 

30 ,, 
3 

, , 2 , , 
Tevens verschenen nog 2 portzegels ieder van o 50 k en m verschillende 

kleur nl steenrood resp sepia beide met afbeelding van de citadel van 
Ankara en duif 

De zegels der koerserende serie zijn vervaardigd in de Staatsdrukkerij te 
Istanboel m typographic terwijl laatstgenoemde 2 zegels werden vervaardigd 
in de drukkerij Desem T Ltd O te Ankara m rasterdiepdruk 

Twee postzegels in gelijke tekening 
verschenen ter 800 jarige herdenking 
van St Bernardo da Chiaravalle He t 
ontwerp van deze zegels is van E 
Pizzi naar een schilderij van Fil ippino 
Lippi 

20 L donker litarood en donker olijf-
groen 

60 L donker ohjfgroen en helder 
blauw 

De dichter Branko Radicevic die 100 jaar 
geleden stierf, werd op een postzegel herdacht 
met afbeelding van zijn portret 15 (D) licht-
violetgrijs portret 

Op 25 October ]1 verschenen 2 postzegels m 
gelijke tekening, waarvan het gebruik als toeslag-
zegei verplichtend was van 25 October tot i Novem
ber ]1 ten ba te van het Rode Kruis De zegels \ er-
tonen een pleegzuster die een zieke verpleegt Het 
ontwerp voor deze zegels is van Tanasia Kmjaic 
te Belgrado, de druk geschiedde in rasterdiepdruk 

Het zegel voor gewoon gebruik is 
2 D m bruin en rood 
en het zegel voor strafport is 
2 D m violetrood en rood 

Op 29 November jl verscheen ter gelegenheid 
van de loe herdenkingsdag van de st ichting der 
republiek een serie van 3 postzegels Het zijn een 

15 Din gezicht op Jajce 10 Din gebouw waar de i e z i t t ing van de wet
gevende macht werd gehouden te Jajce 50 Din Maarschalk Ti to een rede
voering houdende 

Z w e d e n . 
WIJ geven hierbij de afbeelding van de m ons Octobernummer aangekondigde 

3 zegels uitgegeven ter herdenking van het 100 jarig bestaan van de telegraaf 
in dit land Wij herinneren er aan dat de 25 ore ook 3 zijdig getand verscheen 

MMI M4i«WWPMPi«> 

ÉÉAÉM m 

mmmmmnww'vmn 

Ï W i t H l t l i i i 

Z w l t s e r l a nd 
Op I December a s verschijnen hier weer de jaarlijkse Pro Juventu te 

postzegels en ook di t jaar zal de serie uit 5 zegels bestaan met frankeergeldig-
heid tot 30 Jun i 1954 De zegels zullen zijn 

5 + 5 (c) bruinkarmijn, meisjeskopje naar een schilderij van Albert 
Anker, 

10 + 10 (c) groen b r u m , karmijnrood, nonvlmder (Lymantr ia monacha) , 
20 + 10 (c) karmijnrood, gnjs okergeel en brumviole t , rouwmantel-

vlinder (Vanessa antiopa) 
30 + 10 (c) olijf, grijs en rood, purper bokkever (purpuricenus Kaehler i ) j 
40 + 10 (c) blauw zelfportret van de kunstschilder Ferdinand H-^dler 

De 5 en de 40 c werden in rotatiediepdruk vervaardigd ter drukkerij van de 
P T T de gravering geschiedde door K Bickel De overige waarden werden 
m rotatie rasterdiepdruk vervaardigd bij Courvoisier Het ontwerp voor 
deze zegels is van Hans Fischer De druk geschiedde in vellen van 50 zegels 
met zegelafmeting 2^. x 29 m m beeldmaat 21 X 26 mm De 5 en 40 c zijn 
gedrukt op wit papier de andere zegels op rood en blauw vezelpapier 

iiirimHmiriiimmfimtrmrmiHmrmmtmmMiuiMiiimiiiiiiiiiiiiminiimtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

HET PARGDL léééiUekmntf 
iiniiitniiiiiiiiuiimuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiii 



322 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE DECEMBER 1953 

Op verzoek van de vereniging Pro Juventu te worden deze zegels ook m 
zgn. postzegelboekjes uitgegeven en in vellen met keerdrnk. De boekjes zullen 
bevat ten 4 zegels van 20 + 10 tezamen hangend met 2 zegels van 30 f 10, 
en 6 zegels van 5 + 5 en van 10 + 10. De prijs per boekje bedraagt 4 fr. Het 
keerdrukvel bevat 16 zegels van 20 + 10 en 8 zegels van 30 f 10 waarvan 
4 keerdrukparen van 20 + 10 en 30 + 10 deel ui tmaken. Prijs 8 fr. 

B U I T E N E U R O P A 
Afghani s tan . 

De Dag van het Kind werd hier o .m. gevierd met de uitgifte van 2 wel
dadigheidszegels in groot formaat met gelijke afbeelding van het kinder
portret van de kroonprins Shar Mahmoud Khan . De waarden zijn: 35 pools, 
oranjegeel en 135 pools ultramarijn. 

De Dag van Panhtounistan werd herdacht met de uitgifte van 2 post
zegels n l . : 

35 p . vermiljoen, twee omhoog gestoken vlaggen 
125 p . blauw, wapen 

A l g i e r s . 
Een postzegel van 500 fr. blauw, verscheen op 12 October j l . voor de lucht

post in gelijke afbeelding als de 100 fr. luchtpost (kloof van de E l Kanta ra ) . 
Verwacht wordt een zegel met toeslag ten bate van de sociale werken voor 

het leger. Het zal een zegel van 15 f. + 5 f. zijn met de afbeelding van een 
gevleugelde vrouwenfiguur staande op een aardbol (symbool van de over
winning) , zulks naar een beeld ui t het oudheidkundig museum in Algiers. 
Het ontwerp voor dit zegel en de gravering zijn van de hand van Mazelin. 

A n g o l a . 
Hier verscheen een serie postzegels met de afbeeldingen van dieren waarvan 

de namen zowel in het Latijn als in het Portugees op de postzegels s taa t 
vermeld. Wij geven hierbij deze namen in het latijn weer en voor zover ons 
bekend zo goed mogelijk in het Nederlands: 
10 c . Hippotragus niger Variani (steenbok soort) 
20 c . Loxodonta africana (olifant) 
30 e. Taurotragus oryx Livingstonii 
40 c . Champse vulgaris (krokodil) 
50 c . AEpyceros melampus Petersi 
I A. Equus hippotigrus Harmannae (bergzebra) 
1 A . 50 Limnotragus spekii selousi 
2 A. Diceros bicornus (neushoorn) 
2 A. 30 Oryx gazella Blainei (gazelle) 
2 A. 50 Felis leo Bleyenberghi (leeuw) 
3 A. Syncerus caffer (buffel) 
3 A. 50 Antidorcas marsupialis angolensis (springbok) 
4 A. Gorgon taurinus (gnou) 
5 A . Alcelaphus caama evalensis (bosantilope) 
7 A . Phacochoerus aethiopicus Shortbridgei 
10 A . Kobus defassa Penricei (bosdamhert) 
12 A. 50 Hippopotamus amphil ius (nijlpaard) 
15 A. Strepsiceros zambeziensis (antilope) 
20 A. Giraffa camelopardalis angolensis (giraf) 

De 5 c , 40 c , 2 A. en 3A. zijn in horizontaal , de overige zegels in verticaal 
formaat . Zij werden in rasterdiepdruk vervaardigd door de drukkerij Lito 
Maia te Oporto. 

Argent in ië . 

Het 400jarig bestaan van de stad Santiago del 
Estero werd op 28 Augustus j l . herdacht met de ui t 
gifte van een postzegel van 50 c. smaragdgroen, met 
de afbeelding van een antiek vaatwerk dat zich in het 
archeo log isch museum van deze stad bev ind t , Het 
zegel werd gedrukt in plaatdruk in de Nationale Munt 
in een oplage van 2 millioen s tuks . 

Op 8 October j l . verscheen een postzegel in groot formaat ter herdenking 
van de redding op 8 October 1903 der schipbreukelingen van de , , A n t a r t i k " 
door het Argentijnse fregat , , U r u g u a y " : 
50 c . blauw, het fregat , , U r u g u a y " . 

Een serie van 18 postzegels zal verschijnen ter gelegenheid van i e Pan . 
Amerikaanse sportwedstrijden. Het zijn voor de gewone pos t : 20 c , 45 c , 
70 c , 80 c , 1,20 P . en 1,80 P . en voor de luchtpost: 40 c , 50 c , i P . , 
1,45 P . , 1,60 P . , 2,50 P . , 3 P . , 6 P . en 15 P . 

B o l i v i a . 
De in ons Jul inummer j l . op b i z . 179 gemelde serie postzegels ter herdenking 

van de i e verjaardag van de Aprilrevolutie 1952 werd met een gtal zegels 
voortgezet n l . voor de gewone pos t : 
30 c . violet , portretten van Villarroel , Paz Estenssoro en Siles Zuazo. 

z B . karmijn, id. 
3 B . blauw, id. 
4 B . geel, id. 
5 B . donkerviolet , id. 

en voor de luchtpost : 
3 B 70 bru in , allegorische voorstell ing; 

10 B . blauwgroen, id. 
i 6 B . oranjerood, id, 
40 B . grijs, id. ' 

^ 

II s 
ï S ^ 

^^g 
^m 
^^y 
^^,^^s 

TASMANIA SBWUCïNTïNAÖy 

Wij geven hierbij 
thans de afbeelding 
van de postzegels wel
ke op 23 September 
j l . werden uitgegeven 
ter herdenking van de 
iSOjarige vestiging 
in Tasmanië en 
waarvan wij melding 
maakten in ons vorige 
nummer op biz. 238. 

Wij herinneren er 
aan , dat de 2 boven
ste zegels tezamen
hangend in het vel 
werden gedrukt . 

De uitgifte zou 
slechts ongeveer een 
maand ' duren. 

Op I I November 
a . s . zal een postzegel 
worden uitgegeven 
ter herdenking van 
het eeuwfeest van de 
eerste postzegels van 
Tasmanié, welk ge
bied thans een pro
vincie van Australië 
is . Het zal een zegel 

zijn van 3 d. oudrose, met afbeelding van de 4 d. postzegel als een van de 
twee eerste postzegels van Tasmanië , dat toen Van Diemensland heet te , 
vertonende een jeugdportret van koningin Victoria. De afmetingen van di t 
zegel zullen 23,5 x 28,5 m m bedragen. Het wordt gedrukt op papier zonder 
watermerk in vellen van 120 zegels. Het zal ongeveer een maand verkrijgbaar 
zijn. 

Braz i l i ë . 

f^tmmmmmmmmmmwm Dank zij de 
hulp v a n ^ e heer 
Polling te Haas
trecht kunnen wij 
hier weer mel
ding maken en de 
afbeelding geven 
van een aanta l 
postzegels welke 
de laatste tijd in 
di t land zijn ver
schenen . Het 
zijn: 

Een zegel uit
gegeven ter ge
legenheid van het 
Xe internationa
le congres van de 
z iekenverp legers 
gehouden te Pe
tropol is . . 
1,20 Cr$, olijf
grijs, lamp en 
weg van Rio naar 
Petropolis. 

Een zegel uit
gegeven ter ge
legenheid van de 
4e wereldconfe
rentie van de 
doopsgezinde 
jeugd, gehouden 
van 15—20 Ju l i 
j l . te Rio de 
Janei ro . 

3,80 CrS, don
kergroen , ingang 
van de baai van 
Rio met het zgn. 
suikerbrood. 

Een zegel uit
gegeven Ier her
denking van het 

■f:oWMid^ ^ ^ H loojarig bestaan 
" " ^ ^ . . . . . ^ ^ ^ ^ van^de st^ad J a ü . 

kerviolet, landkaart met aanduiding van de ligging van Jaü alsmede het 
wapen van deze s t ad . 

Een zegel uitgegeven ter herdenking van het loojarig bestaan van de Bank 
van Brazil ië. 

1,20 CrS, violet , portret van de burggraaf van I taborahy, stichter van 
de bank. 

Een postzegel ter loojarige herdenking van Maria Quiteria de Jesus, 
welke persoon ons verder helaas onbekend is. 

60 Cr$, blauw, afbeelding van deze persoon. 
(Vervolg op blz, 527' 
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ir BONDS- EN VERENIGINGSNIEUWS ir 
NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN 

VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Secretaris: K. E. König, Dahliastraat 26. 
KOOG AAN DE ZAAN, Tel.: K 2980-2013. 

Kort Verslag van de Bondsbestuursvergadering van 
22 September 1953 in hotel „Terminus" te Utrecht. 

Om 18.55 uur opent de voorzitter deze eerste be
stuursvergadering nä de bondsdagen te Arnhem. Het 
doet hem genoegen dat alle bestuursleden aanwezig 
zijn. 

De voorzitter doet verslag van zijn bezoek — met 
de heer Van Lente — aan het jubilerende „Breda". 

In verband met de begroting doet de heer Jonker 
het voorstel, om voortaan de notulen der bestuursver
gaderingen op andere wijze te behandelen, waardoor 
meer tijd overblijft voor de andere punten van de 
agenda. Dit wordt aangenomen-

Na enkele mededelingen van de heer Backer over 
het „Maandblad" wordt overgegaan tot het opstellen 
van een rooster van aftreden van het bondsbestuur. 

Daarna worden de korte verslagen van de Alg. Ver
gadering en de 41e Nederl. Philatelistendag besproken 
en na enkele wijzigingen en aanvullingen goedgekeurd. 
(Deze zijn inmiddels als hoofdartikelen geplaatst in 
het Octobernummer van het „Maandblad", blz. 249 
t/m 252!). 

Na behandeling van verschillende ingekomen stuk
ken — er is o.a. van de particulier secretaris van H.M. 
een dankbetuiging ontvangen op ons huidetelegram 
van 5 September — komt de bibliotheek ter sprake. 
De tekst der concept-overeenkomst met de gemeente 
Arnhem wordt uitgedeeld. Deze tekst wordt goedge
keurd en zal met een begeleidend schrijven aan alle 
aangesloten verenigingen worden verzonden. Als op
volger voor de heer Tholen — die voor deze functie 
heeft bedankt — wordt de heer König tot lid van de 
Bibliotheekcommissie gekozen. 

Nadat de kwestie van philatelistische frankering is 
besproken, komt de rondvraag, waarvan de voorzit
ter, de heer Van Lente en de heer Jonker gebruik 
maken. 

Om 23.00 uur sluit de voorzitter onder dankzegging 
deze vergadering. 

De Bondssecretaris: 
K. E. KÖNIG. 

DRINGEND VERZOEK 
VAN DE BONDSPENNINGMEESTER EN DE 

BONDSSECRETARIS. 
De Bondspenningmeester heeft bij schrijven van 1 

October 1953 Nr. 53/54/76 aan alle secretarissen ver
zocht, hem opgave te verstrekken van het aantal l e 
den hunner verenigingen per 1 Juli 1953. Nog een zes
tal verenigingen heeft aan dit verzoek niet voldaan. 
ZONDER deze aantallen is het hem niet mogelijk de 
contributiebijdragen te bepalen. 

De Bondssecretaris heeft reeds vijf maal verzocht 
— de eerste keer in het Maandblad van 16 Februari 
1953 — hem de namen en adressen te doen toekomen 
van drie hoofdfunctionarissen van iedere vereniging, 
zulks met het oog op samenstelling van een herziene 
adreslijst. Hierbij gaarne opgave van evt. telefoon
nummers en van de penningmeester bovendien het 
gironummer, onder aanduiding eigen giro (e.g.) of ver
enigingsgiro (v.g.). 

Ondanks zijn laatste vriendelijke verzoek in boven
vermeld schrijven van 1 October 1953 zijn de volgen
de verenigingen tot heden in gebreke gebleven: 

Nederl. Phil. Verg. De Verzamelaar (Bussum) en 
Postzegelverg. Santpoort. 

Met dit al — de eerste oproep is intussen immers 
11 maanden oud — is het zeer goed mogelijk, dat bij 
verschillende verenigingen inmiddels veranderingen 
hebben plaats gehad. Derhalve wordt de secretarissen, 
die indertijd hun plicht deden, verzocht de copie van 
hun schrijven aan de Bondssecretaris nogeens door 
te kijken, of er in hun verenigingen sedertdien veran
deringen plaats vonden. Reeds bij voorbaat vriende
lijk dank voor de medewerking. 
ledere secretaris, die aan de verzoeken om medewer
king van het bondsbestuur niet voldoet, stagneert hier
mee het bondswerk en schaadt de philatelic in Ne
derland. 
De Bondspenningmeester: De Bondssecretaris: 

H. P. VAN LENTE K. E. KÖNIG. 

BONDSBIBLIOTHEEK. 
Wederopenstelling. 

De Bibliotheek is thans ondergebracht in een lokaal 
van het gebouw Koningstraat 36 te Arnhem. Met in
gang van 16 December 1953 zal zij weer wekelijks een 
avond voor bezoek geopend zijn en wel op elke 
Woensdagavond van 19.30 u. tot 22.— uur. 

Het gebouw aan de Koningstraat is op 10 minuten 
gaans van het station gelegen, naast het stadhuis. 
Aanwinsten. 

Door een schenking van de Stichting Het Nederlands 
Postmuseum zijn thans de volgende jaarverslagen van 
die instelling in de bibliotheek opgenomen en gere
gistreerd onder de hieronder vermelde nummers: 
A 260 A 9e jaarverslag 1938 
A 261 A l ie jaarverslag 1941 
A 262 A 18e jaarverslag 1947 
A 262 B 19e jaarverslag 1948 
A 262 C 20e jaarverslag 1949 
A 262 D 21e jaarverslag 1950 
A 262 E 22e jaarverslag 1951 
A 262 F 23e jaarverslag 1952 

Voorts werden in de bibliotheek opgenomen: 
A 119 Unesco. Round the world with a postage stamp. 

A booklet for teachers and children about the 
Universal Postal Union. Unesco, Paris, 1953. 40 
pp. 22 X 14 cm. geïll. reg. 
Towards World Understanding XII. 

A 273 Gouwe, W. F. Het ontwerpen van postzegels, 
Staatsbedrijf P.T.T., 's-Gravenhage, 1953. 78 pp. 
en 44 ptn. 24 X 17 cm, geïll, reg. 
Publicaties van het Staatsbedrijf der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie IV. 

A321A United States Post Office Department. A de
scription of United States postage stamps, issued 
by the post >.ffice department from July 1, 1847, 
to May 31, 1947. United States government prin
ting office, Washington, 1947. IV + 164 pp. 
24 X 15 cm. 

B140 Jugofilatelija. Katalog maraka jugoslavenskih 
zemalja. Drugo izdanje. Jugofilatelija. Beograd, 
1952. VIII + 256 pp. 18 X 14 cm. geill. 

A 119 is een opmerkelijk boekje, aanbevelenswaardig vooral voor 
jeugdleiders. Aardig zijn de opgaven, die er gesuggereerd worden ora 
aan de leerlingen voor te leggen. A 273: dit werk werd in het No
vembernummer van het Maandblad uitvoerig besproken. A 321 A ïi 
een volgend in de jaarlijks verschijnende reeks, waarin de postzegels van 
de Verenigde Staten beschreven worden, vrij uitvoerig, maar zonder ver
melding van enige afwijking. B 140, een, schenking van een regelmatlj 
Bibliotheek-gebruiker, maakt de indruk een aardig uitvoerige speciaal
catalogus te zijn: ook de eophilatelie krijgt er aandacht in; het b 
echter alleen geschikt voor hem die de Kroatische taal beheerst. 
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Degenen, die afzonderlijk op het Maandblad 
geabonneerd ziin — dus geen leden van een bij 
het Maandblad aangesloten postzegelvereniging 
— en wier abonnement op 31 December a s 
eindigt, worden verzocht , mdien zij dit abonne
ment over 1954 verlengd willen zien, het 
abonnementsgeld ten spoedigste aan de admini
strateur over te maken Di t kan geschieden op 
giro rekening 344900 t/n v h Nederlandsen 
Maandblad voor Philatelie te Dordrecht en het 
abonn geld bedraagt voor Nederland en O G 
ƒ 7,50 en voor het buitenland ƒ 8 50 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
van POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Secr P. J M Boel, Bosboom Tous-
samtlaan 63, Hilversum 

De leden worden beleefd uitgenodigd de con
tr ibut ie voor het jaar 1954 ad ƒ 5,— vóór 1 
Februari a s te voldoen door overschrijving op 
girorekening 33805 ten name van de Penning
meester der Nederl Ver van Postzegelverzame
laars te Bussum Nä 1 Februari zal over het 
bedrag, vermeerderd met 25 cent incassokosten 
worden beschikt De leden in Indonesië worden 
verzocht hun relatie in Nederland op te dragen 
de contr ibut ie over 1954 over te schrijven op 
bovengenoemde girorekening 

Nieuwe leden alle aanmeldingen in het N o 
vembernummer • 

Aanmeldingen 1620 F J van Boxmeer, Gijs-
brecht van Amstelstraat 200, Hilversum (lid 
, B r e d a ' ) , 1455 H P Brasser, Ericalaan 2, Wa-

geningen, 1570 H Brunink, Wesselsstraat 342, 
Den Haag , 1613 J van Deelen, ,,Den Eiken 
b o o m " , Beekbergerweg 2, Loenen (Gld ) , 1603 
M H de Graaf, L v N Oosteinde 408, Voor
burg , 1572 M P Kokje Waalsdorperweg 223, 
Den Haag , 1528 W Koppe, Oudshoornweg 14, 
Alphen a/d Rijn, 1621 A A Lijsten, Gabnel -
straat 39, Arnhem, 1511 B W T Majoor, Joh 
de Wit t laan 260 III , Arnhem, 1546 J H Mas-
smk, Wilhelminalaan 21 Alkmaar , 1457 A 
Ohj Vlusch 12, Krommenie , 1428 M W Oos-
terwijk Handelskade 7, Deventer , 1429 A H 
Overhe i r , Vosakkerstraat 22, Deventer, 1601 Ir 
P Plantenberg, Essesteijnstraat 7, Voorburg , 
1532 A van Rijn, Zuideinde 33, Aarlanderveen, 
1473 J Schoen, Evenwichtstraat 23, Krommenie, 
1568 J A Tegelaar Frannhoferstraat 24, Am
sterdam O (hd , Breda ) 1589 J W Tr ip , 
Thorbeckelaan 373, Den Haag 1614 L P M 
Truff ino, Marlotlaan 16 Den Haag , 1442 B P 
van Vals, Radstake weg 45, Deventer , 1540 A 
van de Veer, Willemstraat 22, Alphen a/d Rijn, 
1454 H Verweij, Gorsselstraat 17, Deventer 

Bedanken ingetrokken 1146 P Bootsma, 
Zwolseweg 49 Heei de bij Epe 

Rectificatie 1186 Mevr E Hors ter Deelstra, 
vermeld onder Aanmeldingen in het October-
nummer , moet zijn Mevr E Horsten Deelstra 

Overleden 422 B J Stronkhorst 
Geroyeerd wegens wanbetaling contributie 

880 J A M Albrecht Rhiendennklaan 6, 
Warnsveld 

Bedankt 246 Mr J F Beekman, 202 J Boers-
ma 568 Mevr H M Boersma Ui t den Bogaard, 
1305 P J Keijzer, 1349 C A van Lent 757 
W O O h m , 65 K L Vermaat , 259 Mevr 
G M Warnar Her twig , 2053 W F van de 
Woeste ijn e 

Bedankt per u l t imo 1953 794 Y J Beek, 
1783 R W Bliek, 2046 J Y Bosma, 1355 C 
Glazer, 541 J C Gruys 1813 Ir R Herk lo ts , 
577 Mevr G van het Hof Zijlstra, 1161 Mej 
J J Huussen, 1274 Dr J A B M de Jong. 
1865 F Molenaar, 1168 Mej A J Pieters, 325 
J Pluim 74 A Ros , 150 B Rucht ie , 1195 
J J Speelman, 526 A J Vermeulen, 1282 
H W Vermeulen, 304 A de Visser 

POSTZEGELVERENIGING „BRE
DA" Secr C A Otter, Ulvenhoutse-
laan 34, Breda Tel 6648 

Nieuwe leden 461 J K M Bottema Schim-
melpenmncksrr 6, Breda 431 J C van Dijk, 
Haagweg 165 Breda, 462 J J de Haas Hilda 
Ramstraat 38 Berchem Antwerpen, 410 G J 
Jansen, Nassausingel 8, Breda 

Voorgehangen C P Schalk, Ginnekenmarkt 9, 
Breda, M J A Luijten, Drie Hoefijlzersstraat 7, 
Breda, M A m ' t Groen, Reimerstraat 25, 
Breda, H J Beek Baronielaan 325 Breda 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „HOLLANDIA". 
Secr.. A D Aegelts, ChurchiU-laan 
175 I, Amsterdam-Z 2 

Ledenvergadering op Vrijdag 18 December 
1953 te 20 15 u u r in hotel „Krasnapolsky ' , 
Warmoesstraat, Amsterdam C De veiling wordt 
gehouden van 19 30 20 15 uur 

Candidaatleden 542 P A Brun, Corantijn-
straat 7 I Amsterdam W , 540 H S Hagedoorn, 
Singel 426 1, Amsterdam C , 144 H D G Kroo-
nenberg, c/o Nieco, Oranjestad, Aruba (N A ) , 
376 J F Lochman van Bennekom, M H Tromp
straat 3 III . Amsterdam W , 534 W F E R 
ten Raa, Garenkokerskade 65 Haarlem, 546 
J Roos Hermanus Coenradistraat 12 I Am 
sterdam W , 147 G J Stoppelsteen San Hoog-
Laren , Blaricum (Post Laren N H ) 

Nieuwe leden 514 Dr N J H F van Beek, 
Rubt-nsstraat 54, Amsterdam 2 , 526 J P van 
Bentem, Sarphatistraat 165 hs, Amsterdam C , 
548 A D Brandts Galerij 47, Amsterdam C , 
519 E Haenen, Legmeerstraat 77 Amsterdam 
W . 530 T Hulsman, Adm de Ruyterweg 179 II, 
Amsterdam W , 532 H W A de Jager, Bun 
senstraat 1 bo \ , Amsterdam O , 524 Joh in ' t 
Veld Hillegommerdijk 26, Haarlemmermeer, 
Post Nw Vennep , 360 Drs R Wessels, Wou 
wermanstraat 39, Amsterdam 2 , 513 W v d 
Zanden Sta t ionst raa t 1 7 1 , Amsterdam 2 

Overleden 73 H J Jansen 
Afgevoerd 376 K Koopmans 
Bedankt per 31 October 1953 536 A F Ba 

rendse, 337 Mej J P Klopper t , 750 W Koele-
mij, 116 Dr A J M Krens, 319 W P Post 
ma 495 J v Saarloos, 789 A Vallenduuk, 
826 A de Weger 88 R P Duut 280 G J 
Ph Enters , 429 H Gest, 827 J Heikamp 557 
G Koerselman, 485 C F G Lorenz 235 Mevr 
T h C M van Nes Hel l ing, 458 H W Pel 
ser 344 Dr S Postmus 179 H Welling 754 
S Y V d Werff 

HAAGSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING Secr- J A Fock, 
Laan v Leeuwesteijn 94, Voorburg 

Nieuwe leden F H Hulshoff, Laan van N O 
Einde 225, Voorburg Mr W H B Over-
bosch V Blankenburgstraat 140, Den Haag, 
W H M Rose, Vreeswijkstraat 173 Den Haag 

Overleden Ir L L E Ornstein, Den Haag 
Bedankt Ir H A Rodrigo Den Haag (we

gens vertrek naar het buitenland), J Kater, 
Den Haag , A J Rooseboom, Den Haag 

Bedankt per 1 Jan 1954 I r ^ J A TeijincÊ^ 
Den Haag 

UTR PHILATELISTEN-VEREENI-
GING Secr H G v d Westermgh, 
Tolsteegsingel 17 bis, Utrecht 

Bestuursvergadering op Dinsdag 22 Dec a s 
ten huize van de heer Klinkenberg 

Ledenvergadering op Dinsdag 29 Dec a s des 
n m 8 uur in Tivoli 

Voordracht door de heer H J Spoorenberg, 
Breda over Beeldphilatelie 

Landenwedstrijd Max 6 bladen beeldphila
telie 

Wederom als hd ingeschreven J G Straat
man Utrecht 

Nieuw hd 1 candidaat hd, vermeld in Nov -
nummer 

Candidaatleden Mevr H G Jansen Boven-
schen Emmalaan 21, Ut rech t (E ) 

Af te voeren als leden J Beerthuizen, 
Utrecht H de Jong Utrecht T Harskamp, 
Utrecht J A Roelands Utrecht H Th v d 
Helm Groenekan, E Meijer, Ut rech t . D A 
de Jong Zeist 

INTERNATIONALE VEREENIGING 
„PHILATELICA". Secr.: J. A. C 
Achilles, Zuiderparklaan 249, Den 
Haag Tel 321123 

CONTRIBUTIE 1954. 
Om het vele werk van uw Penningmeester en 

Atd Penningmeester te verlichten, alsmede ter 
besparing van ƒ O 60 incasso en administratie
kosten, worden de leden beleefd uitgenodigd de 
contributie over 1954 vóór 1 Febr a s te vol
doen door overschrijving op zijn postrekening 
315284 t n Alg Penn I V „Philatehca , Huls 
horststraat 249, Den Haag, óf indien u hd is van 
een afdeling bij uw Afd penningmeester, met 
vermelding van hdmaatschapnummer (zie 
contr k r t 1953) — juiste naam — voorletters en 
adres 

De contr ibutie bedraagt, uitgezonderd de af 
delingscontributie 

a Nederland / 5 — per jaar 
b Buitenland ƒ 6,— per jaar 

De KAMPER PHILATELISTEN CLUB heeft 
het belangrijke besluit genomen als 28e AFDE 
LING tot onze 1 V toe te treden Wij verheu 
gen ons ten zeerste over ons nieuwe gezinslid 
en spreken het vertrouwen uit dat de samen 
werking aangenaam en vruchtbaar zal zijn 

Afdelingssecretanaten 
AALSMEER Ph J Vogel, W v Borsselen-

weg 79, Amstelveen 
AMSTERDAM H Gerritsen, Hunzestraat 

109 I, Amsterdam 
DEVENTER T van Heuvel , Brinkgrever-

weg 29, Deventer 
DRIEBERGEN J H van Daalen, Hoofd 

straat 96 Driebergen 
EMMEN A Kuipers, Noordbargerstraat 106 

Emmen 
E N K H U I Z E N Jac Kofman, Nanne Groot 

straat 17 Enkhuizen 
FLAKKEE F van Herwijnen, Meidoornstraat 

8, Middelharnis 
GOES Dr Ch J Philips A J kade 11, Goes 
's GRAVENHAGE H L Stoffels, Sinaas

appelstraat 23, s Gravenhage 
HAARLEM J Elsenbroek, Muiderslotweg 

117, Haarlem 
H A R D E R W I J K H B P Stemerding, Ljn-

naeuslaan 1 Harderwijk 
INDIVIDUEEL J A C Achilles, Zuider

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

3, Oosterhogebrug (Gr ) 
KAMPEN W G Ch Albrecht , Mauri ts-

straat 16 Kampen 
LANGEDIJK P Schoenmaker, Grenspad 4, 

Noordscharwoude 
MAASTRICHT A Schreppers. Min Talma-

straat 31 Maastricht 
MEPPEL K Timmerman Havenstraat 51 , 

Meppel 
N O O R D W I J K D G de Bruin, Huis ter 

Dumstraa t 4 A, Noordwijk 
R O T T E R D A M ZUID J H A Visser, Ver

boomstraat 66 B, Rot terdam 2 
SOEST E Heupers Kerkpad 2 2 20 E Soest 
TIEL A C V Haaften Gr Br Grintweg 

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

Zuilen 
VENLO E Heijting, Herungerweg 9, Venlo 
VLISSINGEN C W Louwerse Paul Kru-

gerstiaat 40 Vlissingen 
W A L C H E R E N Fr E Apï^el, Koudekerkse-

weg 53 Middelburg 
W E E R T Mej L Weerts, Wihelminasingel 36 

Weert 
W O E R D E N J A M V d Bosch, Ut rech t 

sestraatweg 114, Woerden 
ZEIST G M Slothouwer. Fred Hendr ik

laan 46, 2eist 
ZWOLLE S Hoff, Anemoonstraat 54, 

2wol]e 
Vergaderingen en bijeenkomsten 
Aalsmeer Ie Dinsdag, 20 uur Gebouw Irene, 

Kanaalstraat, Aalsmeer 2e Woensdag 20 uur 
, de Landbouw' , H O O F D D O R P , 3e Woensdag 
20 uur Concordia ' Dorpsstraat , Amstelveen 
(EVEN m n d ) 

Amsterdam Ie Donderdag 20 u u r Café Rest 
Modern K Gartmanpl Amsterdam 3e Don
derdag, 20 uur Café Rest Modern (Verg ) 
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Deventer , le Vrijdag, 19 30 u u r . Soc. „De 
Hereniging *, Grote Poot 2, Deventer. 

Driebergen, 2e Woensdag, 20 uur . Nutsge
bouw. Bosstraat 9, Driebergen 

Ëmmen . laatste Maandag, 20 u u r . Hotel 
G n m m e , Stationsstraat 16, Êmmen. 

Ënkbuizen. na convocatie Oranjezaal, Kaas
mark t 4, £nkhuizen 

Flakkee. opgave volgt 
Goes: 3e Dinsdag, 19 30 uur Hotel Centraal, 

Grote Markt 40, Goes 
'sGravenhage le Woensdag, 20 u u r . Hotel 

Vredenburg, Haagweg 108, 2e Woensdag, 19 30 
uur , ,Parkhotel" , Molenstraat 53, Den Haag, 
4e Woensdag, 19 30 u u r . „ P a r k h o t e l " (Vergade
r ing) , iedere Zaterdag 15 u u r . „Amici t ia" , 
Westeinde 15, Den Haag (Beurs) 

Haarlem 3e Vrijdag, 20 uur . H K B , Tem
peliersstraat 35, Haarlem 

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

' t Kabinetstuk na convocatie Café Wester
hof, Oosterhogebrug (Gr ) 

Kampen 2e Woensdag 20 uur CaféRest 
„De Hanzestad' , Ijsselkade, Kampen 

Langedijk na convocatie Hote l De Burg, 
B 29, Noordscharwoude 

Maastricht . 2e Maandag, 20 uur „ l 'Univers" , 
Kleine Staat 12, Maastricht 

Meppel 2e Maandag, 20 uur Zaal Donker, 
KI Oeverstraat, Meppel 

Noordwijk 2e Dinsdag, 20 uur Hotel De 
Zeeleeuw, Wilh Boul 24, Noordwijk 

RotterdaraZuid le Dinsdag, 20 uur Zaal 
Trianon, Groene Hilledijk 334, Rot te rdam, ver
der iedere Dinsdag bijeen op zelfde adres. 

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

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

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

Venlo. 2e Dinsdag, 20 u u r . Café Rest. 
Schreurs, Lomstraat 5, Venlo 

Vlissingen Opgave volgt 
Walcheren. 3e Donderdag, 20 uur „Be Gou

den Poor te" , Wagenaarstraat, Middelburg 
Weert 2e Dinsdag, 20 uur Café Rest M 

Rut tcn , Maasstraat 46, Weert 
Woerden laatste Woensdag, 20 uur „Con

cordia" , Havenstraat 4, Woerden 
Zeist. 2e van de maand Valt deze op Zater

dag, dan de l e , valt deze op Zondag, dan de 3e. 
20 uur Hotel „Vapen van Zeist , älotlaan 107, 
Zeist 

Zwolle le Vrijdag 20 uur Café Rest Suisse, 
Luttekestraat, Zwolle (ruilen), 3e Zaterdag, 
15 uur Café Rest Suisse (verg ) 

Overleden Vo 1195 G Tur ien , Rz 4127 
M j Moerman, Rz 4223 Joh P van Nes 

Royement intrekken Gv 4204 G C Bossers, 
Spoordonkseweg 47, Oirschot (N B r ) 

Wijzigmgen lidmaatschapsnummers door over
schrijding leeftijdsgrens Gv jL 4 C A Steen
bergh, L v Leeuwensteijn 6, Voorburg, nu 
Gv 34, St JL 9 L V d Ven, Krankeleden
straat 5, Amersfoort, nu St 59, Vn JL 10 
G de Greef, Boerhavelaan 29, Leiden, nu Vn 
101, Gv JL 20 W V d Molen, Groot Her
toginnelaan 209, Den Haagf nu Gv 201, Ar 
TL 22 A A D Klootwijk, IJweg 1658, Nw 
Vennep, nu Ar 221, ld JL 23 Mej D W H 
M V d Weijer, , ,Leeuwenborst", Bunnik 
( U t r ) , nu ld 123, Nk JL 25 C J van Eg
mond, Hoofdstraat 2 B, Noordwijk, nu Nk 25, 
Gv JL 30 L J Kemper Kempstraat 62, Den 
Haag, nu Gv 230, Nk JL 31 J C Duijn
dam, Ruyterstraat 34 Noordwijk, nu Nk 310, 
ld JL 37 J P Beugels, Dorpsstraat 91, Oirs
beek (L ), nu ld 337 Ze JL 41 J Roseboom, 
Dorpsstraat 19, Heerde, nu Ze 410 Vn JL 48 
Mej J A M Naaktgeboren Boterbloemlaan 
18, Vhs^ingen nu Vn 480, Wo JL 54 j P 
de Lange, Nieuwendijk 75, Woerden, nu Wo 
454, W t JL 62 P Broers, Dorpplein 128 Bu
del nu Wt 262, Vo JL 70 M H J Korsten, 
K Dooimanlaan 28, Reuver (L ) nu Vo 270, 
St JL 77 Mej M Poutsma Olijkeweg 3, Soest, 
nu St 277 

Candidaatleden Ar 1178 J H Rofekamp, 
Bilderdijklaan 14, Amstelveen, Am 1196 E 
Gihssen Veerstraat 20 III, Amsterdam, Dr 1200 
H Rouftenhorst (oud 1097) p/a P W Jansen 
Ziekenhuis Almen (Gld ), Dn 1225 C van 
Diejen, Drift 9, Driebergen, En 1215 Mej Tj 

de Boer (Huisgen hd) , Noorderweg 3, Enkhui 
zen. En 1206 B Kamp, Tussen Hel en Vage
vuur 1, 'Enkhuizen , En 1210 Mej J Kofman, 
ZHavendijk 55, Enkhuizen, En 1211 J J de 
Moei (Huisgen lid). Schaperstraat 16, Grote
broek, En 1213 J Sijm, Klein Gouw 120, An
dijkWest, Fe 1162 A A van den Hoff, Emma
laan 13, Middelharnjs, Fe 1163 Jac In ' t H o l , 
Burg C Zaayerlaan 38, Dirksland, Fe 1164 
J. H Koppelaar, Chr de Vneslaan 28, Middel
harnis, Fe U66 G van Lente, Gel Cornelisse
straat 15, Middelharnis, Fe 1170 F Noordi jk, 
Voorstraat 32, Sommelsdijk, Fe 1171 G S 
Wolfert, Voorstraat 6, Oude Tonge, Gv 1221 
Mej M G Boon, Oudemansstraat 26, Den 
Haag, Gv 1265 L J Cosse, Dautzenbergstraat 
79, Den Haag, Gv 1274 J E Edie, Joh van 
Oldenbameveldtlaan 37 A, Den Haag, Gv 1222 
Mevr M P HaakmanStall ing, Erasmusweg 403, 
Den Haag, Gv 1180 H F de Klerk, Loudonstr 
61, Den Haag, Gv 1183 M Noordtz i j , Mon
sterweg 40, 's Gravenzande, Gv 1267 F Rade
maker, Smidstraat 17, Den Haag, Gv 1191 H 
Steen (oud 2123), Gerard Reynstraat 50, Den 
Haag, Gv 1190 Mej G L v d Zwet, Celsius
straat 1 J 1 , Den Haag, H m 1269 Mevr M H 
Jobse Tiemeyer, Rijklof van Goensplein 1, 
Haarlem, Hm 1271 W van Zeeland, Kamer 
132, Kouden Hornkazerne , Haar lem, H k 1194 
T n Peelen, Onder Afd B K L , Post ' t Harde 
( G l d ) , Id 1219 E B Hersevoort , W Brink
manstraat 64, Zaandam, Id 1223 I de Jongh, 
Soestdijkseweg 272 Z, Bilthoven, Id 1220 H 
Vennegoor, Z L 184, De Lutte Oldenzaal, Id 
1224 J Winkelman, Langestraat 163, 's Graven
zande, Kn 1227 W I Betsema, L Huisman
straat 42, Kampen, Kn 1228 J C Bonsink, 
Julianastraat 37, Kampen, Kn 1230 J H Bijle
veld, Ijsselkade 34 B, Kampen, Kn 1232 W F 
D V d Drift , 2e Ebbingestraat 4, Kampen, 
Kn 1233 T Dronker t , Noordtzijstraat 22, 
Kampen, Kn 1234 W Elzenga, Boelcstraat 23, 
Kampen, Kn 1236 A van Harn , Schokkerstraat 
16, Kampen, Kn 1237 J P ten Hove, de la 
Sablomèrekade 1, Kampen, Kn 1238 G W 
Klaassen, Boelestraat 30, Kampen, Kn 1239 
A F Loner Boelestraat 28, Kampen Kn 1240 
G J Maalderink, Noordtzijstraat 22, Kampen, 
Kn 1241 L J de Maar, Burg v Engelenweg 
17, IJsselmuiden, Kn 1247 A v d Meer, Bo
ven Nieuwstraat 119, Kampen Kn 1243 J A 
Muller Boelestraat 25, Kampen Kn 1244 
G C F W Doni tz , Oenerweg 22, Heerde, Kn 
1246 W Post, L de Colignystraat 15, Kampen, 
Kn 1250 A Reeder, IJsseldijk 40, Kampen, 
Kn 1251 B Scholten, Brummelkampstraat 3, 
Kampen, Kn 1252 A Seiles, Ebbingedwarsstraat 
6, Kampen, Kn 1253 M H Snijders, Groen v 
Prinstererstraat 74, Kampen, Kn 1255 R 
Toxopeus, le Ebbingestraat 19 Kampen, Kn 
1256 N de Visser, Jan v Arkelstraat 26, Kam
pen, Kn 1258 J de Weert , Muntplein 7, Kam
pen Kn 1259 H J A Westerhof, Ijsselkade 
46, Kampen, Kn 1263 J Wolthuis , Greenter
weg 29, Kampen, Rz 1198 A J van den Berg, 
Gerard Scholtenstraat 97 B, Rot te rdam, Rz 
1268 J Stortenbeker Oranjeboomstraat 329 B, 
Rot terdam, St 3961 B de Haard Schaepman
straat 40, Soest, St 3963 G Jeremiasse, Hooge
weg 70 I, Amersfoort , St 3962 Nic Luchten 
veld. Vreeland 35 C, Amersfoort , St 3960 L A 
Werner, Hellmgweg 18, Soestdijk, Vn 1192 Jac 
den Hooglander, Simon Stevinstraat 41, Vlis
singen, Wn 1202 A M Brasser, Vhssingsestraat 
111, Oost Souburg W n 1195 J de Grip Ka
naalstraat 43, O W Souburg, Wo 1085 F 
Schrijver, Oostdam 12 Woerden 

Verandering van afdeling Vn 101 G de 
Greef Boerhaavelaan 29, Leiden, nu INDIVI 
DUEEL Wn 268 E V d Mijle Fluitsiraat 
23 C Rot terdam, nu Afd R O T T E R D A M Z , 
Am 849 Jac Visser Pleinweg 129 B, Rot te r 
dam Z nu Afd R O T T E R D A M  Z , Ze 1097 D r 
P de Bruyn, Vloeddijk 101, Kampen, nu Afd 
KAMPEN Ze 1111 W Ba^neveld Schokker
straat 19 Kampen, nu Afd KAMPEN, Ze 1390 
A Th Grootenhuis , Graafschap 28, Kampen, 
nu Afd KAMPEN Ze 1392 J Rook, Schok^ 
kerstraat 15 I, Kampen, nu Afd KAMPEN, 
Ze 1596 Mevr S N SnoepBernhard, de Ia 
Sabl kade 5 Kamper , nu Afd KAMPEN. Ze 
1612 K de Velde Harsenhorst Voorstraat 98, 
Kamp'n, nu Afd KAMPEN Ze 1689 W G 
Ch Albrechr, Mauntsstraat 16, Kampen nu 
Afd K \ M P E N ld 2194 H J v Dnessel 
Burg \ En^elenwe? 81, IJsselmuiden nu Afd 
KAMPEN, Ze 2338 P A Honing , Okmastraat 

21, Kampen, nu Afd KAMPEN, Ze. 2703 P. 
Wieckeraad, H v Viandenstraat 22, Kampen, 
nu Afd KAMPEN, Ze 3163 G Arentshorst , Gr 
V Prinstererstraat 1, Kampen, nu Afd KAM
P E N , Vo 3195 J L G Ophuis , 2e B o t h o f d w 
straat 31, Enschede, nu INDIVIDUEEL, Ze. 
3666 G Nieuwenhuis, Thorbeckestraat 82, Kam
pen, nu Afd KAMPEN, Gv 3783 Pater M. 
V Everdingen, Rijksstraatweg 4, Haren (Gr ), 
INDIVIDUEEL, Ze 3861 W v d Noor t , 
Oudestraat 33 I , Kampen, nu Afd KAMPEN, 
Ze 3892 B Vierbergen, Boelestraat 13, Kampen, 
nu Afd KAMPEN, Ze 3943 J Post, Burgwal 
107 1, Kampen, nu Afd KAMPEN, Ze 4049 
Chr Jansen, Voorstraat 33, Kampen, nu Afd 
KAMPEN, Ze 4311 Ir G A R Ensennk, 
Boelestraat 16, Kampen nu Afd KAMPEN 

Ale candidaatleden vermeld in het Novem
bernummer van het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie, werden als lid aangenomen Wij 
roepen hun een hartelijk WELKOM toe! 

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

Ledenvergadering De eerstvolgende gewone 
ledenvergadering wordt gehouden op Maandag 
21 December a s in de bovenzaal van Café
Restaurant , ,Du Nord , Bergweg 313 (ingang 
Bergsingel 228) te Rotterdam Noord Aanvang 
20 uur Zaal open 19 30 uur 

Gewone agenda, waaraan wordt toegevoegd 
Voorstel van het bestuur to t het royeren we
gens wanbetaling van lid 1422 P Kool, Wol
phaertsboclit 421 te Rot terdam 

Bezichtiging van de kavels voor de Veiling op 
Zaterdag 19 December in ons clublokaal en vóór 
de aanvang der vergadering in , ,Du N o r d ' 

Vergaderingen in 1954 De ledenvergaderingen 
in 1954 zullen worden gehouden op de Maan 
dagen 25 Januari , 22 Februari , 29 Maart , 26 
April , 31 Mei, 28 Jun i , 26 Juh , 27 September 
25 October, 29 November en 27 December, alle 
in , ,Du Nord ' In de maand Augustus wordt , 
zoals gebruikelijk, geen vergadering gehouden 
N O T E R E N S V P 

Contr ibut ie 1954. Volgens besluit van de le
denvergadering d d 23 November jl blijft de 
contr ibutie gehandhaafd op ƒ 5,25 (juniores 
ƒ 4,25) per jaar De leden wordt verzocht dat 
bedrag over te maken op de postrekening n r . 
517293 ten name van de Rotterdamsche Phila 
telisten-Vereeniging, Administratie Contr ibut ie 
Rot te rdam Z 1 

Opzegging lidmaatschap Onder verwijzing 
naar het in het Maandblad van November ge 
publiceerde wordt de aandacht erop gevestigd, 
dat ingevolge artikel 12 van het Huishoudelijk 
Reglement opzeggingen, welke de secretaris na 
30 November bereikten of nog zullen bereiken, 
eerst tegen 1 Januari 1955 in aanmerking kunnen 
worden genomen 

Nieuwe leden 728 N H M van Altena, 
Oostzeedijk 33a, Rot terdam O , 730 A van den 
Berg, Kruizemuntstraat 40a, Rot te rdam Z 1, 
744 J F Bezemer, Mathenesserlaan 462 Rot
terdam W 1, 755 G Blankenstein, Kamelia-
straat 28b, Rot te rdam Z 2, 772 J W Caron, 
Groene Hilledijk 398 b Rot te rdam Z 2, 779 P 
Curvers , H a r ngpakkerstr 71, Ro t t e rdam-W 2 , 
784 L Fleghaar, Jericholaan 66 b , Rot te rdam O , 
792 C H W Heusdens, Stadhoudersweg 44 c, 
Rot te rdam C 2, 794 Ir A van der Heyden, 
Voorschoterlaan 137, Rot terdam O , 798 K A 
Hovig , Nassaustraat 67a, Rot te rdam Z 1, 810 
P Keyzer, Hilledijk 163 b , Rot te rdam-Z 1, 
816 G Klaver, Mglchertstr 65, Rot te rdam-Z 1, 
821 A de Koning, Kabeljauwsestraat 36 ĉ  Ro t 
terdam N 1, 822 W de Kreek, Mathenesser
laan 447 b , Rot terdam W 1, 824 C W J 
Meijer, P J Troelstralaan 65, Schiedam, 841 
R J Ouwendijk, Davidsstraat 45 b , Ro t t e r 
dam W 1, 844 Joh M van Pelt , Bloemfon-
teinstraat 33 a, Rot te rdam Z 1, 845 W B A 
Roest, Terbregseweg 91 , Rot te rdam N 2, 849 
G Rouwenhorst , Westdijk 59, Mijnsheerenland, 
854 C Stehouwer, Heiman DuUaertplein 27 b , 
Rot terdam W 1, 855 W J H Tenthof van 
Noorden, Utenhagestraat 203 a, Rot te rdam-Z 1, 
859 \V H VervloM, Wijnstraat 124, Dordrech t , 
871 J Freen Treubstraat 7 b, Rot te rdam C 2; 
878 W A de Graaff Philips van Bourgondie-
straat 19, Schiedam, 890 M Harreman, Wan-
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deloordstaat 35, Rot terdam N 1, 928 P M v 
H i n t u m , Herlaerstraat 7 a, Rot te rdam-C 1, 
940 J A Huizer , Goudse Rijweg 24, Ro t t e r 
dam O , 941 C van Ooste ihout , Caracasbaai-
weg 161, Willemstad, Cura9ao, Ned Anti l len, 
942 H van Rouwendal , Abr Kuyperlaan 86 b , 
Rot te rdam C 2 , 948 Ir K R T i p , Prins 
Bernhardlaan 48, Schiedam 

Afgevoerd 38 H C A Jansson, 156 A F J 
de Ryck v d Gracht , 668 H J Waalwijk, 
1164 C G de Wilde, 1433 A L A Boeren 

Opgezegd per 1 Januari 1954 36 J v d Es, 
89 Mr A W L Talma Stheeman, 165 A 
Voogd, 187 J B Duugenius , 208 J C Jansen, 
217 Ph Jordaans , 223 D de Kok, 319 Ir J H 
Wi l ton , 415 B Vnjenhoek, 527 W B T o b e , 
541 J C Rogmans, 579 J Bronder, 649 Dr 
J B Buijs, 769 J Karreman, 793 H J M 
Everwijn, 851 G A M Steeneken, 884 C J 
H a i t m a n , 891 A M H Mebus van H o u d t , 
938 L M de Klerk, 978 M Stibbe, 1039 J de 
Levie, 1068 G den Ouden, 1076 Mevr C P 
Landman Corne t , 1077 W C Ruivenkamp, 
1178 C A van Ferney, 1209 H J R de 
Ruy te r , 1218 J Haga, 1263 H L de M m k , 
1306 W S Heesterman, 1337 J Schippers, 
1382 G Krijgsman, 1402 M Kooij, 1412 F 
Schrunder 1453 M J Mulder 

AMSTERDAMSCHE VEREENIGING 
„DE PHILATELIST" Secr P W. 
Wap, 2e Oosterparkstraat 78 I, Am
sterdam-Oost 

In de ledenvergadering van 3 November 1953 
IS het voorstel van het bestuur aangenomen om 
gedurende drie jaar, met ingang van 1 Januari 
1954, een verplichte bijdrage van een gulden per 
lid te vragen Dit bedrag is bestemd tei vor
ming van een fonds voor een waardige viering 
van ons 30 j ang bestaan De contr ibutie kwi 
tantie zal dus voor 1954 een totaalbedrag van 
ƒ 7,— aangeven ( ƒ 6,— contr ibutie + ƒ 1,— 
bijdrage) 

Voor een goede gang van zaken wordt aan 
de leden verzocht om uiterlijk vóór 1 Februari 
1954 de contr ibutie plus de bijdrage te vol
doen Dit kan geschieden per postgiro nr 
467574 of per gemeente giro P 3017, beiden ten 
name van ,,De Philatelist , Amsterdam Ook 
op de verenigings-avonden kunt u het verschul
digde voldoen aan de penningmeester 

Ledenvergadering op Dinsdag 5 Januari 1954 
en Ruilavond op Dinsdag 19 Januari 1954 De 
bijeenkomsten worden gehouden op het bekende 
adres cafe rest , De Kroon , Rembrandtplein 
17 Aanvang half acht , zaal open zeven uur 

Nieuwe leden Alle in het Maandblad \ a n 
November 53 opgenomen candidaatleden zijn 
aangenomen, alsmede 101 B A van Ti lburg, 
J V Riebeeckstr 24 B, Amsterdam West, 141 
H F ïdema. Geulstraat 28 hs Amsterdam Z , 
150 N H Hoofien, Stolwijkstraat 62 II, Am
sterdam W , 106 F Fortgens, Grote Houts t raa t 
128 Haarlem 

Candidaatleden 151 J Visser, Curajaostraat 
91 I Amsterdam W , 156 E Mayer, Gerri t 
V d Veenstraat 23, Amsterdam-Z , 171 J M 
R P Niese Laplacestraat 4 I, Amsterdam O 
174 J H Wijnekus, Ciüiersstraat 4 I Amster 
dam O , 179 F J M Bokelmann, Rijnstraat 
236 I, Amsterdam Z (asp ) , 1001 Mevr J A 
Takes Defilet, Lomanstraat 66 Amsterdam Z , 
wegens overname lidmaatschap van wijlen de 
heer F E H Takes 

Bedanken per 31-12-'53 455 D Balk Goed, 
270 P Balledux, 920 S van Berg, 12 R H 
Borchers 4 J Boskamp Jr , 995 C Bovenkerk, 
577 J W van Dehn, 542 D van Delen, 864 
Adr Derksen 266 J Deul , 450 J H Engels, 
297 C T h Erhard t , 509 R W Ertzen 817 
Hk van Everdingen, 663 W D J baron v d 
Feltz 244 J T h Galesloot 78 H J Groene-
woud 249 A ten Haaft 869 M A Haas, 
651 J A Habig 342 E Hacnen, 228 C J v d 
Har t 938 W Hclmer , 388 A J H o r n , 167 
J G V d Hors t 195 L H Huurdeman , 
698 G J H u y 162 J D Jansen, 942 C Jonge-
boer, 39 J V d Kaay 491 Mevr C Koopman-
Bal 263 L Kranenborg 639 Arn Kuif 633 
A Kuiper 146 J v d Linden 400 P J v d 
Loo 77 H J W Meeuwscn 353 K H Metz, 
699 W ter Meulen 67 F J Mulder 612 C F 
Muller, 396 N Nyhoff 328 H Olfenbacher, 
169 W Ol tmans , 723 E F Portier 42 Corn 

Post, 924 G Prins , 941 J van Reeden 182 
S P Robbers , 425 L Ru te r , 505 N Schaaf, 
953 J Schagen, 381 J Schubert, 636 'W J 
Snijders, 3l6 A J P Steegstra, 957 G Steen-
ha r t , 911 L H Tholen , 158 L P Verwoerd, 
722 F H Vink , 602 H van Zwol Jr 53 W A 
Bar to , 208 H L D e i n e n , 89 P O Loonen, 
108 B Miedema, 970 J B Stoekenbroek Sr 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DE GLOBE" 

Secr Algemene Zaken J W Vonk, 
Mesdaglaan 36, Arnhem Tel 26511. 
Ledensecr H L J Weidema, Mes
daglaan 40, Arnhem Tel 25906 

Afdeling Arnhem Veigadering op de Ie 
Woensdag van de maand om half acht ruil
avond op de 3e Woensdag van de maand om 
8 uur beide in Cafe National Bakkeistraat, 
Arnhejn 

Afdeling Ede In de Octobervergadeung is 
besloten dit seizoen twee propaganda\ergade-
nngen te houden in Wageningen De eerste ver
gadering wo id t gehouden op Woensdag 13 Jan 
1954 m Hotel Wenthol t Hoogstraat 88 'S age-
ningen, des avonds om 8 uur Dimgend ver
zoeken WIJ alle leden, zo enigszins mogelijk, 
deze bijeenkomst te willen bijwonen en zoveel 
mogelijk ruilmateriaal te willen meenemen De 
gewone bijeenkomst te Ede komt in Januari te 
vervallen de eerstvolgende bijeenkomst te Ede 
IS derhalve Woensdag 3 Febr 1954 gebruike
lijke plaats en tijd 

Nieuwe leden 347 J B Gosselaar Beerta, Pr 
Bernhardlaan 276 Zutphen 354 Mej J M v 
Dongen Evertsenlaan 10 Velp {G) 362 Mej 
M Rozcboom Diedcnweg 5, Ede ( G ) , 997 H 
Jansen Dobbelmanweg 112 Nijmegen, Mr A 
M van der Storm Groesbeekseweg 111 Nij 
megen 428 A M E v Reijn Snoeck Utrecht
seweg 117 Oosterbeek 327 A J M Hurkmans , 
Den Brink 5 Ede (G ) 

Opnieuw lid geworden 352 Joh Serlier, 
Hoofdstraat 118 Apeldoorn 937 P Hubener , 
van Welderenstraat 48 Nijmegen 250 F Jonge-
nus Willem van Noor ts t raa t 5 Arnhem 

Bedankt 6 M Kooijman, 491 G Timmers , 
957 P J M van den Bosch 927 H Sanders, 
29 M van Betuw 952 H Smit (in September 
nummer abusievelijk als geschorst vermeld) 959 
A de Weerd 465 ] G Schoofs, 477 P Doekes, 
346 C J Veldhuyzen, 529 P Ottcn 158 F 
Plantinga 31 E \ a n Woudenberg Hamstra 41 
J van Eijk 57 T Vergeer, 115 Snoodijk, 546 
J T j van Dellen, 445 H W de Groot , 449 
M Elsenaar 452 G A Hendriks, 531 G J 
Kooper 

Candidaatleden G J Burgman, Nieuwstad 21, 
Zutphen, A E Brands Tuinstraat 22, Brum
men 

NEDERLANDSCHE PHILATELIS
TISCHE VEREENIGING „OP HOOP 
VAN ZEGELS" Secr M W v d 
Koog, Leidsevaartweg 129, Heem
stede 

Candidaatleden 233 G v d Plas Jan H a -
nngs t raa t 21, Haarlem 235 W Traksel Frans 
Halsstraat 222w , Haarlem 

Bedankt per 1 l- '54 110 A J Veldhuis, 
Eksterstraat 178 Haarlem 298 J v d Linden, 
Koninginneweg 79 Haarlem 661 J van Dam, 
Linschotenstraat 85 Haarlem 

Algemene Vergadermg Maandagavond 8 uur , 
21 December 1953 m Gebouw Cultura Jans 
straar 85 Haarlem 

PHILATELISTEN-VERENIGING 
„GRONINGEN" Secr J C Schef-
fer, de Ranitzstr 11, Groningen 

Nieuw lid 274 A J ter Heide Zuiderstraat 
132 Sappemeer 

Bedankt per 1 Januari 1954 Dr J v d 
Broek, Koudum J A M Berssenbrugge Leeu
warden, L F Janssen, Leeuwarden J Veras 
donck Grouw H L de Blinde Oudeschoot, 
A Sijstra, Bozum, H J Suerhoff Bussum, 
T C Timmer , Winschoten Pater Th Schou
ten Jzn Vorden (Gld ) , A Jaarsma, Bussum 

Vergadering 24 Januari 1954 

Contr ibut ie 1954 Verzoeke te voldoen op 
girono 552363 ten name van Penn Phil Ver 
„Groningen Bedrag ƒ 5 — 

LEIDSCHE VERENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS 

Secr G M Mmnema Boerhaavelaan 
41, Leiden 

Vergadering op Wouisdag 23 December 1953 
's avonds te 8 uur piecies m de bovenzaal vaa 
Café Rest ,De Kleme Burcht , Nieuvte Rijn 
19 te Leiden 

Gewone agenda veider Benoeming Fin Com
missie, Cand stellen voor de BestuuisverKie-
zing daarna Lezing Hersengymnastiek ea 
Landenwedstrijd Luchtpost Ned en Overzeese 
gewesten (4 bladen) 

Nieuwe leden 4 candidaatleden in het Nov -
nummer 

Verder ingeschreven als lid 388 Ir J Heyt in^ , 
van Cuycklaan 6 Oegstgeest (hd Philatelica) 

Candidaatlid 387 Liem Kit Siang, Kempe-
naerstraat 88, Oegstgeest 

Overleden 83 A \an der Kloes 
Geroyeerd als lid (wanbetaling contributie) 188 
G D ikstra Haarlemmerstraat 186 Leiden 

Bedankt als lid (met ingang van 1 Jan 1954) 
19 L W ^^akka 30 A Schipper, 49 H van 
Loef, 122 Mevr S C v d Berg 159 J W 
Smidt , 163 A L de Neys, 168 P Vermet , 
185 M J Huiber t s . 189 L v Duren, 199 W 
Minnebo, 223 Mej W F Engels 224 J de 
Priester, 263 J Splinter 283 J J van Dor t , 
285 L M Knegtcl 289 J de la Rie , 295 L J 
Meyer, 335 J Ebbmk 342 Th P Yperlaan 

Volgende verfeadeiing Woensdag 27 Januari 
1954 Beurs en Ruilavond Woensdag 13 Jan 
1954, s avonds van 8 to t 10 uur in de boven
zaal van Chem School, Rapenburg 30, Leiden 
Jeugdafd Elke Ie Dinsdag van de maand in 
het V C F Huis, Gerecht 10, Leiden 

Leden die hun contributie reeds willen be
talen voor het jaar 1954, kunnen dit ( ƒ 5,—) 
gireren of storten op giro N o 390926 t n van 
Penningmeester L V v P V , Tiboei Siegenbeefc-
straat 9 Leiden 

Bedankt Mej M H Nederburgh, hd N o 108 

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

Bedankt per 31 December 6 J Schellmx Oss 
Nieuwe leden Alle candidaatleden, genoemd 

in de Maandbladen van October en November 
werden als lid toegelaten 

Candidaatlid 215 B H Vermeer, Houthemer-
weg 170 Valkenburg (L ) 

Bijeenkomsten Maandag 4 Januari Beurs
avond Maandag 18 Januari Ledenvergadering 
Beide om 20 00 uur in Restaurant In de 
Gouwe Poort 

Contr ibut ie 195^ De k d e n worden vriendelijk 
verzocht de contributie ad ƒ 5,— vóór de Jaar 
vergadering van Februari aan de Penningmeester 
te willen voldoen Giro 30447 

POSTZEGELVERENIGING „HEL
DER" Secr L M F Ruder, Soem-
bastraat 35, Den Helder Tel 3294 

Nieuw lid per 1 December 1953 P J Boon, 
Jan Blankenstraat 5 Den Helder 

Bedankt per 1 December 1953 M J E 
Kett ler , Weststraat Den Helder 

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

Nieuwe leden 56 Mevr C Tummers Smits, 
Welterlaan 10 Heerlen 

Bijeenkomsten De feestavond zal worden ge
houden op 18 of 21 December e k Gelijk an
dere jaren belooft ook deze avond een succes 
te worden Eerstvolgende bijeenkomst (de eerste 
in 1954) 5 Januari 1954 
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Een postzegel uitgegeven ter gelegenheid van de Dag van de Postzegel 
en ie nationale philatelistische tentoonstelling in verband met de opvoeding. 

1,20 Cr$, grijsgroen, gebouw van de Braziliaanse drukkersvereniging te 
Rio de Janeiro. 

Een postzegel uitgegeven ter herdenking van het bezoek van de president 
van Peru, Generaal Manuel A. Odria, aan Brazilië, een bezoek van eenheid 
en samenwerking, zoals de zegel aanduidt. 

1,40 CrS. bruin, portret van genoemde president. 
Voorts verscheen een 

serie van 4 postzegels ter 
herdenking van de graaf 
van Caxius aan wie het te 
danken is dat hij als gene
raal in de jaren tussen 
1840—50 de rust in het 
land onder de jonge ko
ning Pedro n wist te 
herstellen door de oproe
rige provincies te onder
werpen. De zegels zijn: 
0,60 Cr$, groen, de gene
raal voert zijn troepen in 
de strijd aan; 
1,20 Cr$., roodlila, sarco
faag in mausoleum; 
3,80 Cr$., roodbruin, wa
pen van de graaf; 
5,80 Cr$, donker violet
blauw, portret van de 
graaf. 

Ter gelegenheid van het 
5e nationale journalisten
congres verscheen een 
postzegel van i E 60 c. 
blauw, met de afbeelding 
van een landkaart waar
over een ganzenveer. 

Het bezoek dat de pre
sident van Nicaragua, 
Anastasio Somoza, aan 
Brazilië bracht was aan
leiding tot de uitgifte van 
een postzegel met diens 
afbeelding in de waarde 
1,40 C.$, bruinrood. 

In de serie g'raaf Caxias 
verscheen nog een zegel 
van 1,70 Cr.$. 

Op 30 September jl. werd het leii dat 100 jaar geleden de Franse botanicu 
Auguste de SaintHilaire (1779—1853) overleed, op een postzegel met dien® 
portret herdacht. Het is een zegel van 1,20 Crs roodlila. 

Op 4 October j l . werd de loojarige sterfdag van de slavemijbestnjde'^ 
Jose de Patrocinio op een postzegel herdacht met afbeelding van deze per' 
loon; 60 c. groengrijs. 

Het feit dat 100 jaar geleden de stad Crato werd gesticht was aanleiding to* 
de uitgifte van een postzegel met de afbeelding van een toren: 60 c. groen

Canada. 
_^^ ^^ Op'2 November jl. verscheen ter vervanging 

"■ van de koerserende zegel van 50 c. olie
industrie, een postzegel van 50 c. groen, 
textielindustrie, in de zelfde afmeting als 
het eerstgenoemde zegel. Het ontwerp is van 
A. L. Pollock, kunstenaar op industrieel 
gebied. De druk geschiedde bij de Canadian 
Bank Note Company te Ottawa. Het zegel 
geeft de afbeelding van een weefspoel, waarvan 
de draden overgaan in geweven stof. Er vóór 
staat een spinnewiel. 

Voor gebruik als dienstzegel zal ook dit zegel worden uitgegeven met de 
opdruk van de letter G. 

Ook de thans koerserende postzegels i c t/m 5 c met portret van koningin 
Elisabeth II zijn als zodanig overdrukt. 

arbeider met vrouw en zoon en vlaggen. 

Chili. 
Het eeuwfeest van de postzegel van dit land werd herdacht met de uitgifte 

van 2 postzegels nl . : 
I P. bruin, afbeelding van de eerste 5 c. zegel van het land; 

100 P. blauw groen, afbeelding van de eerste 10 c. zegel van het land; welk 
zegel voor de luchtpost is bestemd. 

Het bezoek dat president Péron van Argentinië aan Chili zal brengen zal 
insgelijks 2 zegels in genoemde waarde tot gevolg hebben. Deze zegels zullen 
de afbeelding geven van het Christusbeeld in de Andes, geflankeerd door de 
wapens der beide landen. 

De herdenking van de opstand van 1952 zal aanleiding zijn tot de uitgifte 
van 4 postzegels in de waarden i . 2,50, 3 en 4 P. 

China. Volksrepubliek. 
Ter gelegenheid van het 7e Congres van de Chinese arbeiders verschenen 

op I Juli jl. 2 postzegels in gelijke tekening, nl: 
400 $ blauw, 
800 $ karmijnrood 

Op 25 Juli jl. verschenen 3 postzegels als propaganda voor de wereldvrede. 
Zij vertonen alle de afbeelding van een vliegende duif. In de benedenmarge 
vermelden zij de nummers 104 tot en met 106. De waarden zijn: 
250 $ groen; 400 $ oranjebruin en 800 $ violet. 

In de serie met afbeelding van het Tien.Mun gebouw te Peking verscheen 
de 2000 $ oranje. 

Met de margenummers 58 t/m 61 verschenen 4 postzegels met afbeeldingen 
ontleend aan oude muurschilderingen te Kanson. Alle zegels zijn in de waarde 
S 800 en resp. in de kleuren: groen, vermiljoen, blauw en karmijnrood 

De 35ste verjaardag van de Russische revolutie werd hier herdacht op 4 
postzegels in groot formaat nl. : 

800 groen, MaoTseTung en Stalin op een dakterras van het Kremlin; 
$ 800 karmijnrood, Lenin, Stalin en Trotsky in de Octoberdagen van 1917 
tijdens een volks toespraak door Lenin; 
$ 800 blauw, Stalinmonument; 
$ 800 bruin, Stalin als redenaar. 

Deze zegels dragen in de marge nog het jaartal 1952 en resp. de nummers 
94 t/m 97. zodat het wel lang heeft geduurd aleer zij werden uitgegeven. 

Columbia. 
Als noodhulpzegel voor de luchtpost verscheen de postzegel Yvert no 42g, 

10 cent, waterval van Tequendama, met de opdruk in zwart van het woord 
,, Aereo' *. 

Costa Rica. 
Drie zegels van de luchtpostserie 1934 verschenen in gewijzigde kleur nl, : 

5 c. blauw i.p.v. groen 
10 c. groen i.p.v. karmijnrood 
15 c. karmijnrood i.p.v. bruin 

Een fiscaalzegel van 10 c. groen, verscheen met opdruk om als gewone 
postzegel dienst te doen. De 5regelige opdruk luidt: Junio 1953/Correos/ 
de Costa Rica/Cinco Centimos/C 0,05 C 0,05. 

Cuba. 
Meldden wij in ons Apnlnummer van dit jaar op blz. 97 de verschijning van 

het eerste zegel van een serie van 21 stuks ter herdenking van het feit dat 100 
jaar geleden de voorvechter voor Cuba's onafhankelijkheid, José Maria Marti 
(1853—1895) werd geboren, thans vallen in deze serie enkele verdere zegels 
te melden nl . : 

voor de gewone post; 
I c. groen en roodbruin, Marti voor de krijgsraad 
3 c. violet en lichtbruin, gevangenis waarin Marti was geplaatst 
3 c. id. Marti in gevangenschap 
5 o. blauw en lichtbruin, de verblijfplaats van Marti op het eiland Pinos 

10 c. geelbruin en zwart, standbeeld van Marti 
en voor de luchtpost: 

8 c. donkergroen, gedeelte van het manifest van Montecnsto met hand
tekeningen van Marti en Gomez. 

Ecuador. 
Voor gebruik als gewone postzegel verscheen een consulairzegel van 10 

Sucres, olijf, zowel met de opdruk Postal 20 centavos, als met Postal 30 cen
tavos. 

Een fiscaalzegel van 50 c. werd op gelijke wijze tot een postzegel hervormd 
door de opdruk Postal 40 centavos. 

Voor de luchtpost werd een conculairzegel van 2 sucres door opdruk ge
wijzigd in een luchtpost zegel nl. Aereo 1 Sucre; kleur lichtbruin. 

Egypte. 
Als nieuwe zegels meldden wij reeds de 10 m. soldaat en de i m. landboujver 

en de hoge waarde £E i , kop van koningin Nifertiti. Thans kunnen wij de 
opgave geven van de tot heden in deze nieuwe serie verschenen zegels nl. : 

lichtpaars soldaat 
bruinrood kon. Nifertiti 
donkerpaars id. 
groen en rood, id. 
lichtgroen moskee 
blauw id. 
bruin id. 

In de luchtpostserie Nijldeltastuwdam verschenen tot op heden de reeds 
gemelde 15 m. bruin en voorts de 5 m. bruinrood. 

I m . 
2 m. 
3 m . 
4 m. 

10 m . 
15 m . 
17 m . 

roodbruin 
violetbruin 
blauw 
olijf groen 
bruin 
grijs 
blauwgroen 

landbouwer 
id. 
id. 
id. 
soldaat 
id. 
id. 

20 m 
100 m 
500 m 
I E ; 

30 m 
32 m 
40 m 
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E g y p t e (vervolg). 
Sedert bovenstaande opgave verschenen nog de 

30 m . groen, moskee Rifai te Cairo; 
32 m . blauw, idem 
40 m . roodbruin, idem 

De 10 m . hierboven gemeld, vertonende de afbeelding van een soldaat , 
vermeldt als inschrift het woord „ D e f e n c e " in het Engels inplaats van 
„Defense" in het Frans . Aangezien de 15, 17 en 20 m. hierbovengemeld de 
Franse tekst vermelden is het te verwachten dat de 10 ra. wel een wijziging in 
het inschrift za! ondergaan. 

E n g e l s e k o l o n i ë n . 
De Engelse koningin en haar gemaal vmgen op 23 November j l . een reis 

aan voor een bezoek aan Australië en Nieuw Zeeland van welke gelegenheid 
zij tevens gebruik maken op heen en terugreis enkele andere tot het dominion 
behorende gebieden te bezoeken, n l . op de heenreis in 1953 Bermuda, Jamaica 
en Fidjieilanden en op de terugreis in 1954 Kenya, Aden, Malta en Gibral tar . 
De dag van aankomst m ieder dezer gebieden zal aanleiding zijn tot de uitgifte 
van een zegel der aldaar koerserende serie met opdruk: Royal Visit , alsmede 
het jaar tal waarin het bezoek plaats heeft. Deze zegels zullen slechts 8 dagen 
verkrijgbaar zijn. 

E t h i o p i ë . 
Op 5 October j l . verscheen een serie van 5 postzegels in 2 verschillende 

typen ter herdenking van de re verjaardag van de vereniging met Er i th rea . 
Het zijn: 
10 c. rood en sepia, keizer en landschap; 
15 c . blauw en olijf, keizer en zeegezicht; 
25 c . oranje en sepia, als 10 o. 
30 e . bruin en olijf, als 15 c . 
50 c . violet en sepia, als 10 c . 

F o r m o s a . 
De beide opdrukzegels gemeld in ons Augustusnummer op blz. 211 werden 

nog aangevuld m e t : 10 et op 30 e t . l i labruin (Yv. 128) met opdruk in blauw. 
Een serie van 4 postzegels verscheen ten bate van de t .b.c.bestri jding 

in de waarden 40 c. bru in ; i $ 60 blauw; 2 $ geelgroen op geelachtig en 5 $ 
oranjerood op zalmkleur. 

Frans West Afrika. 
Hier verschijnt in de gewone koerserende serie een postzegel van 15 fr. 

groen, donlrerbruin en sepia, met de afbeelding van een dokter in zijn werk
kamer in een microscoop kijkende. Het ontwerp voor dit zegel is evenals de 
gravering van Pheulpin . 

Grenada . 
De in ons Augustusnummer op blz . 211 gemelde serie postzegels met portret 

van koningin Elisabeth II werd op 15 September j t . voortgezet met een zegel 
van 2 c . 

Guinea ( S p a a n s ) . 

Voor gewoon gebruik verscheen 
een 5tal nieuwe zegels n l . : 
5 c. oranje, zittende inlandse 

vrouw met duif; 
10 c . roodlila, id. 
60 c . bruin, id. 

I P . violet , inlander met trom 
( tamtam) 

1,90 P . donkergroen id. 

Dit gebied gaf een serie van 10 postzegels uit alle met de afbeelding van 
een of ander insect uit deze streek. De druk geschiedde bij Courvoisier in 
Zwitserland, specialist op het gebied dezer afbeeldingen. De insecten zijn in 
natuurlijke kleuren en melden wij alleen de grondtoon der zegels: 

5 c . geel, Analeptes trifasciata 
10 c . groenblauw, Callidea panaethiopica 
30 c . zalmkleur, Craspedophorus brevicollis 
50 o. groen, Anthia nimrod 
70 c . parelgrijs, Platypr ia luctuosa 

1 E . oranje, Acanthophorus maculatus 
2 E . geelgroen, Cordyloraera nit idipennis 
3 E . r o o d v i o l e t , Lycus lotissimus 
5 E . groen, Cicindela Brunet 

10 E.gr i j s l i l a , CoUiurus d imid ia t a . 

H o n d u r a s . B r i t s . 
Op I September j l . verscheen een serie postzegels voor gewoon gebruik 

met portret van koningin Elisabeth I I in medail lon alsmede een of andere 
afbeelding, n l . : 

1 c. zwart en groen, wapen van de kolonie; 
2 c. zwart en bruin, t ap i r ; 

wijnrood en roodlila, raadzsaal en scepter; 
groen en sepia, houtwinning; 
rood en donkergroen, kreeft; 
blauw en grijs, luchthaven Stanley Fie ld ; 
violet en geelgroen, oude Majafries; 

3 
4 
5 

10 
15 

c. 
c. 
c. 
c. 
c. 

25 c . brum en blauw, blauwe vlinder (Morpho peleides); 
go c . wijnrood en bruin, Majavrouw; 

1 $. bruin en lelgrijs, gordeldier; 
2 $. grijs en rood, brug van Hawkesworth; 
5 S. grijs en violet, bergorchidee; 

De 50 c en 5 S zijn in verticaal de overige zegels in horizontaal formaat. 

India. 

■ ;/ ■ ' \ i i v 

Hierbij geven wij de afbeelding van 
een der beide zegels in gelijke tekeninS 
uitgegeven ter herdenking van het 
loojarig bestaan van de telegraaf in 
dit gebied, en waarvan wij melding 
maakten in ons vorige nummer op blz. 
239. 

De verwachte Mount Everestzegels 
zullen verschijnen in de waarden 
2 As en 14 As. 

Op 2 October j l . , de nationale 
feestdag ter herdenking van de 
verjaardag van wijlen Mahatma 
Gandhi, verschenen 2 postzegels 
ter herinnering aan de succesvolle 
bestijging van de Everest door 
de Engelse expeditie onder leiding 
van Sir J . H u n t . Beide zegels 
vertonen de zelfde afbeelding van 
een blik op de top van deze berg, 
zulks naar een foto van de Indiase 
luchtmacht . De waarden zijn 2 as . 
violet en 14 as . sepia . 

I sraë l . 

Hier worden voor de luchtpost de volgende zegels verwacht: 
10 p . olijfgroen, olijfbomen; 

p . rood, Eingev (zee van Kinnare tb ) ; 
p . groen, weg naar Jeruzalem; 
p . bruin, Leeuwenkoprots in de Nigev; 
p . wijnrood, baai van E l a t h ; 
p . blauw, waterval van Hatanur te Metulla. 

70 
HO 
200 
300 
500 

De koerserende serie zegels met afbeeldingen van oude munten wordt 
nog aangevuld m e t : 

p laa tno . 8 1 ; 
82; 
8 3 ; 

80 p . goudoker 
95 p . helder groen 

100 p . roodbruin 
125 p . helder blauw 

J a p a n , 

De in ons vorige nummer op blz. 239 gemelde nationale parkzegels blijken 
niet juist te zijn vermeld. Het zijn: 

5 yen, ultramarijn, meer van Sfaikotsu; 
j o yen, emeral t , Voteiberg. 

Voor de luchtpost in buitenlands verkeer verschenen op 15 Augustus j l . 
4 postzegels in gelijke tekening van een Boedhafiguur te Nara en de berg 
Foejama en vliegtuig op de achtergrond. De waarden zijn: 
70 (yen), roodbruin 115 (yen), olijfgroen 
80 ,, , blauw 145 ,, , blauwgroen. 

Op 15 September j l . verscheen een zegel van 100 (y) roodbruin, zonder 
de twee kleine nullen achter het cijfer, en met afbeelding van visserij met 
behulp van een aalscholver op de Nagararivier . 

Op 2 October j l . verschenen in de toeristenserie weer 2 postzegels ditmaal 
gewijd aan het nationaal park van IseShima n l . : 

5 (y) vermiljoen, Futamigaurabaai 
10 (y) blauw, kust van N a m i k i n . 

Beide zegels verschenen tezamen in een zgn. miniatuurvellet je. 
Op 12 October j l . werd de terugkeer van de kroonprins van diens reis naaf 

Europa en Amerika op 2 postzegels herdacht n l . : 
5 (y) steenrood, de heilige vogel Hoo0 (Phoenix) 

10 (y) blauw, de vogel Grue (vogel van het goede voorteken). 
Op 22 October j l . verschenen 2 postzegels ter gelegenheid van de 8ste athle

tiekwedstrijden. Zij vertonen afbeeldingen aan de sport ontleend n l . aan 
judo en aan waterpolo. 

J o r d a n i ë . 

Op 10 October j l . verschenen de postzegels welke nog waren gewijd aan de 
kroning van koning Hussein. De zegels vertonen rechts diens portret en links 
een tekst . Het zijn: 

I f. donkergroen en zwart ; 
4 f. roselila en zwart 

15 f. blauw en zwart, 
20 f. violet en zwart, 
50 f. groenblauw en zwart, 

100 f. indigo en zwart . 

K a m e r o e n . 

Een zegel in groot tcrmaat in de waarde van 15 fr. zal worden uitgegeven 
ter gelegenheid van de inwijding van de watersperring van de Odea. Ontwerp 
en gravering van Hertenberger. 
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Het zegel, dat voor de luchtpost is bestemd, geeft een afbeelding van di t 
waterwerk, waarbij de kleuren als volgt zijn: rivierhelderblauw; landschap
donkerbruin; vogel en landsnaambruinrood. 

Kenya, Uganda en T a n g a n y i k a . 
Hier wordt een nieuwe serie postzegels voor gewoon gebruik verwacht : 

5 0. 
10 o. 
20 C. 
30 C. 
50 c . 

I / 
2 / 

5 / 
1 0 / 
i I . 

lichtblauw en zwart , Owenwatervaldam; 
geel, giraffe; 
oranje en zwart , leeuw 
sepia en zwart , Owenwatervaldam; 
purper, giraffe; 
kastanjebruin en zwart , leeuw; 
groen en zwart , Kil imanjarobrug; 
grijs en roodachtig geel, olifanten; 
baluw en zwart , kon. verblijf te Sagana; 
zwart en vleeskleur, portret van kon. Elisabeth II . 

Montserrat . 
Op 15 October j l , verschenen hier de eerste zegels der nieuwe emissie met 

portret van koningin Elisabeth II in medaillon en voorts een of andere af
beelding, n l . : 
1 c . zwart , gouvernementsgebouw, 
2 e. groen, katoenbouw, 
3 e. geelbruin, kaar t van het ei land. 

N i e u w Caledonië . 
Naast de afbeelding van de 4 postzegels gemeld in ons Augustusnummer op 

blz . 212, en uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking 100 jaar Frans 
bezi t , geven wij tevens een verbeterde opgave der kleuren n l . ; 

1,50 fr. oranjerood en donker lilarood 
2 fr. zwartblauw en l ichtblauw 
6 fr. bruin , blauw en rood 

13 fr. donkergroen en emeral t . 

Korea. Z u i d 

In het type schildpad verscheen thans nog de 500 w . violetblauw. 
Voorts verschenen 2 weldadigheidszegels ten bate van het Rode Kruis . 
Deze zegels in groot formaat zijn: 

j o + 5 hw. blauw en rood, man door 2 pleegzusters gesteund; 
xo 4 5 hw. lichtgroen en rood, binnendragen van een gewonde in een 

veld t en t . 

Libanon. 
Wederom onderging de serie voor gewoon gebruik een wijziging in de teke

ning. Nu verschenen: 
0 pi 50 hemelsblauw, cederboom 
1 pi lilarood, id , 

■ " id . 
id. 
postkantoor te Beyrouth 
id . 
id . 
id . 
id . 

N i e u w Zeeland. 

2 pi 50 violet, 
5 pi lichtgroen, 
7 pi 50 rose, 

10 pi groen, 
12 pi 50 blauwgroen, 
25 pi ultramarijn, 
50 pi l i labruin, 

De luchtpostserie werd vervangen door een serie van 8 zegels alle me 
de zelfde afbeelding van neus en vleugels van een 4motorig vliegtuig in 
vlucht , n l . : 

5 p i . lichtgroen 25 p i . blauw 
10 p i . donkerrood 35 pi« bruin 
15 p i . oranjerood 5° p i . indigo 
20 p i . blauwgroen 100 p i . donkerbruin 

Ook een serie straf por tzege Is verscheen in een nieuwe tekening, bestaande 
ui t een middenpaneel omringd door ornamenten: 

rood 5 p i . violetrood p i . 
: pi, 

pi , 
blauwgroen 
oranjegeel 

10 pi , 
15 pi . 

bruin 
donkerblauw. 

LibeHa. 
In Augustus j l . verscheen hier een serie postzegels betrekking hebbende 

op het verkeerswezen, n l . : 
12 e. roodbruin, moderne wegaanleg; 
25 c . l i la, vrijhaven van Monrovia; 
35 c . violet , diesellocomotief; 
50 c . oranje, vrijhaven van Monrovia; 
70 o. groen, luchthaven Roberts Fie ld ; 
1 $. blauw, William V . S . Tubmanbrug . 

MaroUco. Frans 

De inwijding van de watersperring te BineelOuïdare, welke reeds enige 
tijd geleden plaats vond, was toch nog aanleiding om later een postzegel ui t 
te geven ter herdenking van di t feit . Het is een zegel van 15 fr. met afbeelding 
van deze sperring. Het ontwerp voor het zegel is van Delpy en de gravering 
van Hertenberger. Kleur van het zegel is zwart blauw. 

Binnenkort zullen 2 we Idadighe idspostzegels verschijnen ten bate van de 
sociale werken voor het leger, n l . een zegel van 15 fr. met afbeelding van een 
gezicht op de vesting van Mogador en een zegel van 30 fr. met de afbeelding 
van Moorse ruiterij . Kleur der zegels resp . groen en bruin. 

Marokko ( S p a a n s  ) . ~ 

Op I September j l . verscheen een luchtpostzegel der serie 1928 {Yv. L p . ó) 
met een opdruk en gewijzigde waarde, ter gelegenheid van de eerste de
finitieve postzegeluitgifte in di t gebied, welk feit 25 jaar geleden plaats 
vond. 
50 op 75 c . ultramarijn, haven van Caracha. 

De jaarlijkse zegels ten bate van de t .b.c.bestrijding verschenen op i Oc* 
tober j l . en zijn voor de gewone pos t : 

5 c. rood en groen, ruiter van voren gezien. 
10 c . rood en violet , ruiter van achteren gezien. 
30 c. f 10 c . rood en violet , trekkende rui ter , 
90 c . f 10 c . rood en zwart , lancier, 

5 P . f 2 P . rood en blauw, rui ter met getrokken sabel, en voor de lucht
pos t : 

25 c . rood en groen, gezicht op Tetouan, 
60 c. + 25 c . rood en bru in , landschap, 
1,10 P , + 25 c. rood en bru in , vl iegtuig. 

De 5 , 10 en 25 c . waren verplichte bij plakzegels. 

Als noodhulpuitgifte verscheen het zegel van ï^ d . 
geelbruin, portret van koning George V I , met de opdruk 
in zwart i d. 

Het bezoek dat koningin Elisabeth II in December 
a . s . aan dit gebied zal brengen is aanleiding tot de ui t 
gifte van 2 herdenkingspostzegels, n l , : 
3 d . violet , portret van de koningin 
4 d. blauw, portret van de koningin en haar gemaal . 

O c e a n i c . 
Op 24 September j l . verscheen het reeds aangekondigde zegel voor de 

luchtpost ter herdenking van de Franse schilder Gauguin, die hier lange tijd 
heeft geleefd en gewerkt en op 8 Mei iqo3 stierf. Het zegel van 14 fr. groen, 
rood en bruin geeft een afbeelding van zijn bekende schilderij Nafea Foa 
Ipo ipo . 

»liiiMiiUIHHIilMWiMIlmmMUMMIUIHUm 

N i g e r i a . 
De in ons Novembernummer 1952 op blz. 289 gemelde serie postzegels voor 

gewoon gebruik is op i September j l . verschenen. De £ i . is in het formaat 
42 X 32 m m , de 2/6, 5/— en 10/— zijn in het formaat 40 x 25 m m en de 
overige zegels in het formaat 35 x 23 m m . Alleen de 6 d is in vert icaal , de 
overige zegels alle in horizontaal formaat . De y% d . , 1 ^ d . , 2 d . , 4 d . , i / — 
en 5/— en £ 1/— vertonen niet het portret van koningin Elisabeth I I , de 
overige waarden doen zulks wel 

P a n a m a . 
Een tweetal zegels voor de luchtpost herdenkt het loojarig bestaan van 

het blad , ,La Estrella de P a n a m a " . Zij vertonen beide dezelfde afbeelding 
van de kop van het eerste nummer van dit blad van r Februari 1853. De 
waarden zijn: 

P e r u . 
Onze opgave in het Augustusnummer op blz . 212 blijkt niet juist te zijn. 

De daar gemelde 50 c . moet zijn 2 S., terwijl toegevoegd moet worden de 
50 c. geelgroen, maiscul tuur . 

P o r t u g e s e koloniën . 
Ook hier werd de uitgifte 

van de i e postzegels voor 
Portugal in 1853 herdacht 
met een herdenkingspostzegel, 
welke in het midden de 5 reis 
of 25 reis i e uitgifte van Por
tugal afbeeldt geflankeerd 
door de wapens der koloniën, 
welke in de juiste kleuren zijn 
uitgevoerd. Wij geven hierbij 
dan ook alleen de hoofd
kleuren der zegels weer. De 
zegels zijn: 
A n g o l a . 50 e t s , licht en don
ker grijs, (midden 25 reis) 
Guinea . 50 e t s , geel en blauw
grijs, (midden 23 re is) . 
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Ind ia . I Tanga , licht en donker groen, (midden 5 reis) . 
Kaap Verde, 50 c , lila en donkergrijs, (midden 25 reis) . 
M a c a o , 10 a, lichtgroen en bruingroen, (midden 5 reis) . 
M o z a m b i q u e , 50 c , bruingeel en bruin , (midden 5 reis) . 
St T o m é en P r i n c e , 50 c . licht en donker bruin , (midden 25 reis). 
T i m o r . 10 a, lichtvioletgrijs en donker violet , (midden 5 reis) . 

R h o d e s i a , N o o r d 

De serie postzegels voor gewoon gebruik met gewijzigd portret koningin 
Elisabeth II i . p .v . koning George VI verscheen op 15 September j l . 

Rhodes ia . Zuid

Op 31 Augustus j l . verscheen een nieuwe serie postzegels voor gewoon 
gebruik met portret van koningin Elisabeth II alsmede een of andere voor

stelling n l . : 
y^ d . anti lope 9 d. 

1 d . tabaksplanter 1/— 
2 d. graf van Rhodes en 2/— 

Allan Wilsongedenk teken 2/6 
3 d. Afrikaanse boerenarbeider 5/— 
4 d. vuurlelie 10/— 
\y% d. Victor ia waterval £ i . 
6 d. Daobabboom 

leeuw 
ruïnen van Zimbabwe 
Birchenough brug 
Karibabergkloof 
Afrikaanse mandenmaker 
Balancerende rotsen 
wapen van de kolonie. 

.Week van de P e r s " herdacht 
R i o u s  K i o u s . 

Op I October j l . werd voor de 3e maal de ; 
met de uitgifte van een enkel zegel n l . : 
4 (y) geelbruin, portret en drukrol . 

Salvador . 
De 132iarige onathankelijkheid van dit land werd herdacht op een serie 

van 9 postzegels voor de gewone en 4 voor de luchtpost . De zegels voor de 
gewone post geven een afbeelding van het tekenen van de onafhankelijkheids
verklaring op 15 Sept. 1821, en die voor de luchtpost de afbeelding van de 
toren van de Miséricordekerk, welke deze onafhankelijkheid inluidde. De 
zegels zijn voor de gewone post : 

1 c. rose 10 c . geeloker 
2 c. groen 20 c . oranje 
3 c. violet 50 e. geelgroen 
5 c . ultramarijn i c . grijs 
7 e. olijfbruin 

en voor de luchtpost : 
5 c . rose 20 c. blauw ^ 

10 c. groen i C. violet 

Somal i i and (Bri ts) . 
Op 15 September j l . verscheen een serie postzegels voor gewoon gebruik 

met portret van koningin Elisabeth II in medai l lon, waarnaast een of andere 
afbeelding n l . : 

5 c. 
10 c. 
15 c . 
20 c . 
30 c. 
35 c . 
50 c . 
i / 
2 / 
5 / 

grijs, kameel met gurki 
oranje, Askarisoldaat 
groen, als 5 c. 
rood als 5 c. 
bru in , als 10 c . 
blauw, Somaliduif 
rose en bru in , arend 
groenblauw, zwartkopschaap 
violet en bruin , als 35 c . 
geelgroen en bruin , als 50 c. 

S o m a l i i a n d (I ta l iaans m a n d a a t ) . 
Op 28 September j l . verschenen 4 zegels in groot formaat ter gelegenheid 

van de 2e Beurs van Mogadiscio, n l . voor de gewone pos t : 
35 c . groen, veldarbeider 
60 c . blauw, idem, 
en voor de luchtpost : 
1,20 Somali , steenrood en rose, palmboom en vliegtuig, 
1,50 ,, donkerbruin en stroogeel, idem. 

Verwacht worden 2 postzegels ter herdenking van de eerste postzegels welke 
50 jaar geleden hier werden uitgegeven. Zij zullen de beide typen der emissie 
1903 afbeelden. 

Veren igde N a t i e s . 
Op 10 December a . s . verschijnen 

weder 2 postzegels ter gelegenheid 
van de , ,Dag van de Rechten van de 
Mens " . De zegels zijn beide in dezelfde 
tekening en geven een symbolische 
voorstelling van een vlam waarnaar 
zich 2 handen ui ts t rekken. De waarden 
zullen zijn 3 c . blauw en 5 c . rood. Het 
ontwerp is van Leon Helguera in 
Mexico, die ook reeds enkele zegels 
der gewone V.N .serie ontwierp {1.% c . 
en 50 c ) . 

Op 24 October j l . verschenen de 
reeds door ons in het Jul inummer aangekondigde en afgebeelde postzegels 
ter gelegenheid van de Dag der Verenigde Nat ies . Het ontwerp voor deze 
zegels is van Olav Mathiesen, die reeds eerder de 15 en 25 e. luchtpost der 
V.N.zegels ontwierp alsmede de zgn. Vluchtelingenzegels. De zegels meten 
27 X 33 mm en zijn gedrukt in vellen van 50 zegels. Zij zijn 3 c . groen en 
5 c . grijs. 

Verenigde Staten van A m e r i k a . 
Op 14 September j l . verscheen het eerst te Oyster Bay (N.Y.) een postzegel 

van 3 c. groen, met afbeelding van Sagamore Hill aldaar, het huis van wijlea 
president Theodore Roosevelt. Het zegel is in de bekende afmeting 40 x 25,5 
mm 

Op 13 October j l . werd het eerst te Kansas City, Missouri, een postzegel 
uitgegeven van 3 c. blauw, ter herdenking van het 25jarig bestaan van de 
organisatie der , ,Future Farmers of A m e r i c a " . Het zegel geeft de afbeelding 
van een jonge boer op diens rug gezien, die staande onder een boom een 
landschap overziet. Zijn rug is versierd met het embleem der organisat ie . 
Het ontwerp voor dit zegel is van Robert L. Miller, terwijl de gravering ge
schiedde door Arthur W. Dintaman wat het beeld en door George L. Hubers 
wat letters en cijfers betreft. De eerste uitgifte had plaats ter gelegenheid vaa 
het jaarlijks congres der organisat ie . Ook deze zegels meten 40 x 25,5 m m . 

Op 27 October volgde een zegel betrekking hebbende op de vervaardiging 
van trucks, met eerste verkoop te Los Angeles, Calif, terwijl op 11 November 
een zegel van 3 Q.\ volgde ter herdenking van generaal George S. Pat ton 
J r . en de pantsertroepen van het Amerikaanse leger. De eerste verkoop van 
dit zegel had te Fort Knox, Kentucky plaats 

Op 20 November j l . volgde een zegel van 3 cent ter herdenking van het 
300jarig bestaan van NewYork City . De eerste uitgifte had plaats te New
York ter gelegenheid van de 3 daagse Nationale Postzegeltentoonstelling 
aldaar onder auspicitïn van de handelarenvereniging. Dit zegel geeft een af
beelding van de stad Nieuw Amsterdam (zoals New York vroeger heette) in 
de eerste jaren van haar vestiging. Op de voorgrond ligt een Nederlands 
schip voor anker. Op de achtergrond een licht silhouet van de moderne wolken
krabbers. Oplage i i o mill ioen. 

Op 30 December a .s . volgt nog een postzegel van 3 cent, eerste uitgifte te 
Tucson, Arizona, ter herdenking van de Gadsdenaankoop. Het zegel geeft 
de afbeelding van een groep pioniers met ossenwagen te midden van een 
cactuslandschap. Boven aan het zegel is een landkaart afgebeeld die de 
omvang van de aankoop doet zien. 

Het nieuwe jaar zet in met een uitgifte op 4 Januar i a . s . , eerste dag van 
uitgifte te New York N . Y , , van een postzegel ter herdenking van het feit, 
dat 200 jaar geleden de ColumbiaUniversitet t werd gesticht. Nadere bijzon
derheden zijn nog niet bekend. 

ZuidAfHka. 
In deze maand worden hier 3 nieuwe postzegels van een nieuwe serie voor 

gewoon gebruik verwacht nl : 
4i4 d. purperbruin en geel, Merinoram en landschap: 
1/3 roodbruin, springbok 
1/6 roodoranje en donkergroen, aloe 's en landschap. 
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-k VOOR BEGINNERS -k 
Beste Dick, 

Je hebt mij verschillende malen vragen gesteld, die 
alle ondergebracht kunnen worden onder een rubriek: 
„Hoe behandel ik mijn postzegels". 

Alvorens ik nu op de beantwoording daarvan die
per inga, moet je één ding goed voor ogen houden. 

Er is geen enkele methode die geheel goed is; elke 
methode brengt een bepaald risico met zich mede. 
Vooral bij het reinigen van postzegels zal je deze stel
ling bevestigd zien. 

Wij moeten nooit vergeten, dat elke materie vergan
kelijk is — dus ook alle dingen die uit onverschillig 
welk materiaal vervaardigd zijn. 

Dit afbraakproces staat nooit stil; HET IS EEN NA
TUURLIJK PROCES. 

Met alle mogelijke middelen trachten wij onze post
zegels tegen schadelijke invloeden te beschermen; 
het lukt ons wèl dit natuurlijke vernietigings-proces 
te vertragen; geheel tot stilstand brengen kunnen wij 
het niet. 

Wij zullen dus eerst het reinigen van postzegels be
handelen; bijv. van die exemplaren die nog op een 
stuk van de enveloppe zijn geplakt. 

Je neemt daarvoor een bord (soepbord) of een on
diepe platte schaal, gevuld met lauw zuiver water; 
vooral niet te heet. Hierin leg je de zegels, stuk voor 
stuk, zo, dat ze elkaar niet raken. Zorg er voor dat 
de bedrukte zijde boven komt. Bij deze methode moet 
je op het volgende letten: 

Sommige zegels zijn met zeer gevoelige kleuren ge
drukt; bij de aanraking met water kunnen deze gaan 
„doorlopen", hetgeen het zegel bijna waardeloos kan 
maken. Vooral de Engelse koloniale zegels zijn in de
ze gevoelige kleuren gedrukt, dus is oppassen de bood
schap! Ook sommige zegels van Nederl. Indië hebben 
deze loslatende kleuren. Men heeft deze kleuren met 
opzet gebruikt, om het (frauduleuze) verwijderen van 
de stempels onmogelijk te maken. 

Je moet er ook op letten, dat het papier van de en
veloppen niet kan afgeven en zodoende de zegels be
smetten. Tegen dit gevaar voegt men wel eens een 
weinig ehloras calium toe aan het water. Maar in al 
deze twijfelgevallen Dick, doe je er goed aan voor het 
te laat is, geen onnodig risico te nemen, en je eerst 
om raad te wenden tot ervaren leden in je vereniging 
of tot een betrouwbare handelaar. 

Vergeet niet, dat een onbeschadigd zegel op een 
stuk of een gehele enveloppe geplakt, een beter figuur 
slaat in je verzameling, dan zo'n doorgelopen en ge
vlekt exemplaar, waarvan het overtollige papier ver
wijderd is. 

Je zegels liggen dus in het bad: nu maet je gedul
dig zyn en rustig afwachten. Bega niet de fout om te 
proberen het zegel los te peuteren voordat het vol
doende is losgeweekt. De kans bestaat, dat de papier
vezel van het zegel eerder doorweekt is dan de gom 
en wanneer je nu gaat trekken is de mogelijkheid 
groot, dat 'het zegel scheurt en beschadigt! 

Wacht dus, totdat het gemakkelijk loslaat; ook al 
zou je 24 uur geduld moeten hebben. Maar is het een
maal zover, dan pak je het zegel met de pincet aan 
en legt het voorzichtig, met de bedrukte zijde naar 
beneden, op een stuk zuiver wit vloeipapier. Eventuele 
papierresten aan de achterkant kunnen dan verwij
derd worden. Maas wees voorzichtig! Het zegel is 
doorweekt en de papiervezel heeft daardoor alle weer
stand verloren. 

Neem wat dik vloeipapier; de ondergrond moet vol
komen vlak zijn. Het vloeipapier zuigt het water uit het 
zegel op en daardoor komt dit vlak te liggen. Tracht 

"niet geforceerd te drogen met andere middelen. Je 
loopt kans dat de zegels gaan omkrullen en dat is 
hinderlijk en lastig. 

Sommigen van ons leggen de zegels tussen twee 
vellen vloeikarton en drukken ze dan nog aan ook. Ik 
raad je deze manier niet aan, zegels met een sterke 
reliëfdruk worden zodoende sterk gemangeld en ge
plet. Het natte zegel heeft geen weerstand. Een relief-
drukzegel op deze manier mishandeld heeft veel van 
haar waarde verloren. Heb je de zegels op de voorge
schreven manier op vloeikarton neergelegd, let dan op, 
dat er behalve papierresten ook geen gomresten blij
ven zitten. Ook deze worden voorzichtig verwijderd; 
als regel droog je geen zegel waarop nog gomresten 
zitten. 

Die gom, dat weet je nu langzamerhand wel, vormt 
meestal een bedreiging. Het ligt voor de hand, dat de 
posterijen in de verschillende landen, bij het samen
stellen van het plakmiddel (de gom) geen rekening 
hebben gehouden met de wensen van de verzamelaar; 
vroeger althans zeker niet. Let maar eens op de oude 
zegels van ons land; de gom heeft een ontbindende 
invloed op de papiervezel van het zegel uitgeoefend. 
Vele van deze oude zegels dragen hiervan de sporen 
in de vorm van zgn. roestvlekken. Daaraan is dan 
weinig meer te doen. Het is niet alleen de gom die de 
posterijen gebruikten; bij oude zegels is het ook de 
gom die de eerste verzamelaars toepasten om hun ze
gels in te plakken, die een groot gevaar vormen. Ik > 
schreef je al, dat de plakkertjes die wij tegenwoordig 
kennen, na tal van voorgaande experimenten, eerst 
in 1885 In hun tegenwoordige vorm werden gefabri
ceerd. Voordien gebruikte men lijm of stijfsel. Zo kon 
het nog gebeuren, dat een der meest vooraanstaande 
verzamelaars in 1887 publiceerde, dat onder de uit
rusting van de verzamelaar ook een fles met dikke 
lijm en een penseel gerekend moest worden. Mocht 
je ooit de bezitter worden van zo'n oud album, haal 
er dan een deskundige bij alvorens jezelf aan het 
werk gaat met afweken. Het is een lastig, ondank
baar en dikwijls onbegonnen werk en lukt het soms 
om de zegels zonder beschadiging uit het album te 
weken, dan blijkt achteraf maar al te dikwijls, dat 
het gebezigde plakmiddel zijn ruïneuze invloed reeds 
heeft uitgeoefend en het zegel onherroepelijk verlo
ren is. Vele kostbare en zeldzame exemplaren zijn op 
deze wijze vernietigd. 

In oude voorschriften treft men wel eens de zgn. 
„Priessnitz-methode" aan. Priessnitz was een medicus, 
die de toepassing van het waterverband als genees-
en heelmethode tot grote bekendheid bracht. Deze 
Priessnitz-methode moeten wij bij onze postzegels 
niet toepassen; de nadelen zijn te groot. De methode 
zelf komt hierop neer, dat men enige vellen vloeipa
pier goed nat maakte en deze tussen de bladen van 
het oude album legde. Wanneer dan alles goed met 
vocht doortrokken was, werden de zegels met behulp 
van een mes of ander geschikt voorwerp uit het oude 
album gelicht. Voor alle zegels met oplosbare kleu
ren en ook voor die exemplaren welke op krijtpapier 
waren gedrukt, was deze behandeling te verwerpen. 
Ook de zegels met reliëfdruk verloren onder die be
werking hun waarde. Een veel betere manier om de 
zegels uit zo'n oud album te weken is de volgende: 

Op een ondergrond die glad is en geen vocht op
neemt, bijv. een glasplaat, leg je een vel vloeipapier 
(wit) dat geheel met water verzadigd is. Je knipt het 
zegel uit het album en legt het, met de bedrukte zijde 
naar boven, op het natte vloeipapier. Na verloop van 
tijd is een en ander zo vochtig, dat het zegel zonder 
grote moeite losgemaakt kan worden. Reliëfdrukken 
blijven zo gespaard; de kans op doorlopen van ge
voelige kleuren is belangrijk kleiner geworden. 

/ 
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Het is mogelijk bij een oud album, dat de bladen 
aan beide zijden met zegels zijn beplakt en dat je 
geen stuk uit het album kunt knippen zonder dat de 
achterzijde eveneens een zegel vertoont. In dat ge
val moet je roeien met de riemen die je hebt. Pas je 
dan de laatste beschreven wijze van losweken toe, dan 
ben je verplicht een dezer zegels met de bedrukte 
zijde op het natte vloeipapier te leggen; je hebt geen 
andere keus. Als je nu maar zorgt, dat die onderlig
gende zegel geen reliëfdruk is of met oplosbare kleu
ren is bedrukt, dan loop je dus geen extra risico's. 

Heb je een zegel, dat smoezelig is, dan moet dat 
ook gereinigd worden. Je kan het met benzine of tetra 
proberen en daarbij een zacht penseeltje gebruiken. 
Afspoelen daarna met zuiver' water. Maar ook hier is 
oppassen de boodschap; vele kleuren-drukinkten los
sen op in benzine! 

Een ander middel is kneedgummi, wat je vooral 
niet verwisselen moet met vlakgom. Dit laatste is ten 
enenmale ongeschikt. Door te wrijven met vlakgom 
tast je papier en druk aan. Kneedgummi is een sub
stantie die de vuildeeltjes in zich opneemt en de kleu
ren noch de papiervezel aantast. Je kunt het in zaken 
voor tekenartikelen kopen; het kost een paar dubbel
tjes. Bewaar het in een perkament of vetvrij stukje 
papier; het mag niet uitdrogen. 

Onthoud tenslotte dit nog: Een verzamelaar zorgt, 
dat zijn zegels er keurig en netjes uitzien; hij zal dus 

• het reinigen van onogelijke zegels als regel toepassen, 
m a a r . . . . plak liever een onogelijk, maar waardevol 
zegel ongereinigd in je album, dan dat je met reini
gingsmiddelen experimenteert, waarvan je de uitwer
king niet kent en dus de kans loopt een volkomen be
dorven en waardeloos zegel over te houden. 

Ik wees je in het begin van mijn brief op het ver
gankelijke van elk materiaal; ook de meest verzorgde 
verzameling zal eens tot stof worden. Natuurlijk gaat 
dit proces erg langzaam, zodat de verzamelaar van nu 
zich daar nog niet druk om behoeft te maken. Niet
temin is het natuurlijk onze plicht zo veel als mogelijk 
voor ons nageslacht te bewaren. Misschien zal de 
wetenschap eens het volmaakte conserveringsmiddel 
uitvinden; voorlopig zijn we echter nog niet zover. 
Men is nu bezig te onderzoeken of we het wel in con
serveren moeten zoeken, dan wel een principieel an
dere methode moeten volgen, nl. om het materiaal 
opnienw te voeden. 

Vocht is een grote vijand van onze verzameling, ook 
warmte, licht, lucht enz. kunnen nadelig inwerken. 
Tegen vocht dekte men vroeger de zegels wel af met 
een laagje colodium; het wordt nu niet meer gedaan. 
Het is zeer goed, om je album regelmatig door te 
bladeren; er moet lucht bij de zegels kunnen komen. 
De transparante papieren zakjes of kleine envelopjes 
waarin zeldzame exemplaren worden opgeborgen en 
die daarna in het album worden geplalct, vormen al 
een uitstekende bescherming tegen verschillende scha
delijke factoren. 

Zoals je weet moet een postfriszegel een onge
schonden gomlaag hebben, een enkele uitzondering 
daargelaten (indien uitgegeven zonder gom) en het 
verliest veel van zijn waarde indien de gomlaag ver
wijderd is. De verzamelaar die zijn collectie zo goed 
mogelijk wil conserveren, zal echter de gomlaag weg 
halen, omdat hij in zijn zegels nog meer ziet dan spe
culatie- of handelsobjecten. Anderen zullen het dwaas 
vinden. Het blijft een open vraag wie gelijk heeft, een 
vraag die ook ik niet kan beantwoorden. Maar Dick, 
een ding weet ik zeker. Het nageslacht zal de verzame
laar die de gomlaag verwijderde dankbaar zijn, omdat 
zij daardoor bver ongeschonden zegels kan beschilcken. 

En nu jongen, tot de volgende keer, ik kom dan op 
dat „waardebegrip" terug. OOM 'WIM. 

SCHEEPSKANTOREN TEN NOORDEN 
VAN DE POOLCIRKEL 

door J. P. Visser. 

Daar tegenwoordig veel verzamelaars ook belang 
stellen in afstempelingen, waag ik het er op om hier 
eens de aandacht te vestigen op een jiaar interessante 
bootstempels. 

De nederzettingen in het Noordpoolgebied zijn klein 
en dun gezaaid, zodat het postverkeer geen grote af
metingen aangenomen heeft. Dikwijls wordt dan ook 
volstaan met een postagent of postmeester aan boord 
van de schepen die de post vervoeren en dit is de 
aanleiding tot het voorkomen van bootstempels op 
correspondentie van en naar de poolgebieden. 

Op correspondentie uit Spitsbergen treft men het 
stempel SVALBARDRUTEN aan (fig. 1), dat gebruikt 

wordt aan boord van de sche
pen die 's zomers de verbin
ding tussen Kings Bay en 
Troms0 onderhouden. Deze 
afstempeling dient ter vernie
tiging van de frankeerzegels, 
terwijl de gewone stempel 
van Troms0 de datum van 
aankomst in die haven aan
geeft. 

Aan de andere zijde van de 
oceaan in de archipel tussen Groenland en Canada, 
verkeert eens per jaar de EASTERN ARTIC PA
TROL aan boord van een Canadese Gouvernements
stomer. Aan boord bevindt zich een postmeester die 
de correspondentie van en rjaar de nederzettingen op 
de eilanden en aan de kust van het NOORD WEST 
TERRITORIUM behandelt. 

Voor de oorlog be
voer de R.M.S. Nas-
copie deze route (af
stempeling fig. 2), 
doch na het vergaan 
van dit schip, nam 
de C.G.S. Howe de 
dienst over. Tegelijk 

werd een nieuw 
stempel in gebruik 
genomen (fig. 3). 

Zo ziet men, dat ondanks de 
grote ontwikkeling van de lucht
vaart, het schip zijn betekenis 
voor de posterijen in de pool-
streken nog niet heeft verloren. 

DE MUNTHERVORMING IN DE TSJECHO-
SLOWAAKSE REPUBLIEK VANUIT 

PHILATELISTISCH OOGPUNT BEZIEN 
door H. H. Engelhardt. 

Naar aanleiding van het artikel onder bovenstaand 
opschrift in ons Augustusnummer van dit jaar op blz. 
218 schrijft de samensteller van dat artikel ons nog 
het volgende ter aanvulling: 

Hoewel door de regering voor de Ie Juli 1953 aange
kondigd, werden de nieuwe posttariefsverhoging zo
wel als de aangekondigde nieuwe postzegels reeds op 
19 Juni daaraan voorafgaand ingevoerd. In verband 
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daarmede dient de door ons opgenomen tabel der ta
rieven gewijzigd te worden. Boven lijst b dient nu te 
staan: „1/6 tot 18/6.53" en wordt aan het geheel een 
4e lijst toegevoegd als volgt: 

sedert 19/6.53 
lijst d. 

0,20 Kcs 
0,30 „ 
0,60 „ 
0,15 „ 
0,45 „ 
0,75 „ 
1,20 „ 

geen toeslag 

gr 

binnenlands drukwerk 
binnenlandse briefkaart 
binnenlandse brief 20 gr 
buitenlands drukwerk 50 
buitenlandse briefkaart 
buitenlandse brief 20 gr 
aantekenrecht 
luchtpostrecht Europa 5 gr, 

De postzegels die op 19/6.53 verschenen in raster
diepdruk, werden sedert resp. 18/7 en 22/7.53 uitge
geven in plaatdruk. 

In het philatelistisch tijdschrift Schweizer Brief
marken-Zeitung van September jl. troffen wij over 
hetzelfde onderwerp een artikel aan van Feliks See-
bauer, waaraan wij het volgende ontlenen: 

Het spreekt vanzelf dat de behoefte aan postzegels 
tot het tienvoud van de vroegere behoefte opklom en 
dat zich deswege vooral bij postkantoren met druk 
verkeer al zeer spoedig een tastbaar gebrek aan post
zegels voor deed. Door toepassing van oudere voor
schriften werd daarom de betaling in baar geld in
gevoerd. Deze oplossing, welke op zich zelf veel tijd 
vorderde, deed een hele rij postkantoren naar hulp-
brengende oplossingen grijpen. 

In het overwegend grootst aantal gevallen gebruikte 
men Baar-vrijmakingsstempels van gummi. Of er 
werd in een nabijgelegen zaak voor kantoorbehoeften 
een stempel „Bezahlt" „Beglichen" of een dergelijke 
tekst gekocht of men liet een bijzonder stempel ma
ken. Vaak kocht men ook een kleine zelfdrukdoos en 
stelde daaruit zelf het opschrift op. In enkele gevallen 
ging de postmeester er toe over om met ongeoefende 
hand het stempel uit een stuk gummi of hout te 
snijden. Een bijzonder interessant provisorisch stem
pel werd b.v. in Moravsky Pisek in gebruik genomen. 
Daar vergat de postmeester dat stempels in Spiegel
schrift gesneden dienen te worden en sneed de eerste 
lettergreep van het woord „Betaald" (in het tsjechisch 
„ZAPLAZENO") gewoon uit. Waarschijnlijk bemerkte 
hij bij een eerste proef af druk zijn fout want de ver
dere lettergrepen zijn reeds op goede manier in spie-
gelschrift gesneden. Na de vierde lettergreep had hij 
vermoedelijk geen geduld meer; hij sneed er een punt 
achter en het woord verschijnt nu in afgekorte vorm 
„AZPLA". Zo ontstond zonder twijfel het interessant
ste Baar-frankeringsstempel van de CSR. 

Een niet minder interessante provisorium ontstond 
bij het postbijkantoor Brno 2. Daar plaatste men — 
zoals ook bij vele andere bijkantoren — de Baar-
frankeermachine „Frankotyp" gewoon op de toon
bank; de beambte incasseerde het bedrag voor het 
porto, stelde de machine op het betreffende bedrag 
en trok de brief door de machine. Op de brief was 
zodoende het frankeerstempel van de Francotyp afge
drukt. Waren er brieven welke te omvangrijk waren, 
dan drukte de beambte het stempel op een strook 
papier en plakte deze op de brief. Deze stempelafdruk 
werd dan nog met het dagtekeningsstempel onbruik
baar gemaakt om de ambtelijke aanbrenging er van te 
bevestigen. Zo ontstond — ongewild en onbemerkt — 
in de ware zin des woords een Gebührenzettel. 

De postmeester van het kleine dorpje Kaznesov 
schreef met de schrijfmachine op een vel papier met 
veel doorslagen het woord „Gebühr bezahlt", sneed 
deze opschriften uit en plakte de papiertjes op de 
brieven in plaats van postzegels. 

Te vermelden valt ten slotte nog dat een klein aan
tal plaatsen stempels in vreemde taal gebruikten, 
meest „Taxe pergue". Dit kwam doordat men de baar-
frankering ook voor het buitenland kenbaar wilde 
maken en eenvoudigheidshalve slechts één stempel 
gebruikte — dus die in de vreemde taal. Een groot 
aantal postkantoren stelde zich tevreden met hand
schrift en gebruikte geen hulpmiddelen. 

Intussen zond ons de heer J. Dekker te Amsterdam 
ons een enveloppe, welke op 16/6.53 te Praag met zgn. 
baarfrankering in handschrift (3.60) in potlood en 
groot stempel „TAXE PERgUE" werd verzonden en 
van het dagtekeningsstempel werd voorzien. Van het 
betreffende deel van de brief geven wij hierbij de af
beelding (verkleind) weer 

j ^ ^ . * ! « ^ ^ ^ 

.^^ ...!«tP^ ^ ~̂^ -f i ../. 

LITERATUUR 
Catalogus van Katholieke Postzegels. 
Manuscript-uitgave door de Fraters-postzegel
afdeling Missiehuis St. Franciscus Xaverius te 
Teteringen. Prijs ƒ3,90. 

In een tweede uitgave verscheen bovengenoemde ca
talogus ondei de bovenstaande o,i. verkeerde titel, im
mers de postzegels zijn niet katholiek, maar zij geven 
afbeeldingen verband houdende met het katholicisme. 
Maar „What is in a name?" waar wij toch allen begrij
pen wat hier wordt bedoeld. 

Een vergelijking met de vorige, welke reeds van 1938 
dateert, is welhaast niet mogelijk, aangezien niet alleen 
de omvang maar ook de opzet aanmerkelijk verschilt. 
Wat het eerste betreft werden de 55 bladzijden van de 
eerste uitgave er nu 170 bij de tweede. Was de eerste 
uitgave samengesteld volgens de landen, nu is een ge
heel andere samenstelling gevolgd, nl. naar de op de 
zegels voorkomende afbeeldingen, te weten: God, 
Christus, Maria, Engelen, Heiligen, Pausen, Geeste
lijken, Leken, Gebouwen en Varia. Deze indeling stelt 
de beeldverzamelaars in staat zelfs op een onderdeel 
dezer opsomming reeds een aardige samenstelling te 
maken van de betreffende zegels. Omdat de redactie 
eerst in Januari 1953 sloot, vermeldt deze catalogus 
nagenoeg alle zegels die met een katholiek motief zijn 
verschenen. Elk zegel is aangeduid met de nominale 
waarde en het er op betrekking hebbende Yvert-num-
mer, terwijl de meeste zegels zijn voorzien van een 
korte, kernachtige beschrijving. 

Wij zijn er van overtuigd, dat deze catalogus voor 
het groot aantal verzamelaars dezer zegels in ons land 
een prettige aanwinst betekent. 

De Dierenwereld op Postzegels, door M. J. van 
Heerdt—Kolf f. Tweede, herziene en bijgewerkte 
druk, 1953. Prijs ƒ 3,95. Verkrijgbaar bij schrijf
ster, Eemnesserweg, Baarn. 

Deel I. Koralen, schelpdieren, insecten, vissen, 
amphibiën, reptielen en vogels. Deel II. Zoogdieren. 

De geheel uitverkochte Ie druk van dit werk maak
te, gezien de vraag, een tweede druk noodzakelijk. Van 
deze gelegenheid is door de schrijfster niet alleen ge
bruik gemaakt om haar werk „up-to-date" te maken, 
maar vooral het Ie deel kreeg een grondige herziening, 
waarbij het hoofdstuk „vogels" volgens mededeling 
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van de schrijfster in haar „voorwooid' is geklasseeid 
volgens de laatste richtsnoeren voor het onderwijs m 
de biologie aan de hogere onderwijsinstellingen in ons 
land Gezien de hulp welke schrijfster bij haar werk 
heeft gehad van personen zoals Prof Dr H C Dels-
man (voor het hoofdstuk „vissen") en Prof Dr G J 
van Oordt (voor het hoofdstuk „vogels en deel „zoog
dieren") staat het wel vast, dat hier werk is geleveid, 
dat aan zeer hoge eisen op zoologisch gebied voldoet 
Maar ook op philatelistisch gebied, hetwelk voor ons 
uiteraard het voornaamste is heeft de schrijfster werk 
geleverd, dat voor alle postzegelverzamelaars, zowel 
jong als oud, een bron van vieugde kan zijn Het 
hardst zullen natuurlijk de Beeldphilatelisten juichen, 
die hun bibliotheek met een belangrijk werk op hun 
gebied kunnen aanvullen Het is dan ook m het be
lang van de „beeldzamelaars" dat schrijfster volgens 
haar vooiwoord deze 2e druk deed verschijnen 

"WIJ zouden gereigd zijn veel uit de inhoud nader te 
bespreken, maar helaas laat de plaatsruimte in ons 
Maandblad zulks met toe Wij willen daarom volstaan 
met Mevrouw M J Baionesse vin Heerdt—Kolf f onze 
hulde te brengen voor haar mooie werk aan de Phila
telie geschonken en wensen haar in het belang der 
Philatelie toe, dat deze 2e druk nog spoediger uitver
kocht zal zijn dan de Ie druk Wij raden voorts iedere 
natuurliefhebber en iedere postzegelverzamelaar aan 
zich dit werk aan te schaffen, is men of het een of het 
ander dan wordt men na kennismaking met dit werk 
welhcht beide Nu het werk nog voor de Decembei-
feestdagen is vei schenen, is hiei tevens een prachtige 
gelegenheid voor een mooi cadeau, zowel op philatelis
tisch als op zoologisch gebied 

Jaarverslag 1952 van de Stichting het Neder
landse Postmuseum, Zeestraat 82 's-Gravenhage. 

Mochten wij m het voorjaar van dit jaar het Jaar
verslag 1951 ontvangen en m ons blad bespreken, thans 
ligt het bovengenoemde verslag voor ons, zijnde het 
23ste verslag dezer stichting Bij deze uitgave is nu 
gebroken met het tot op heden gebruikelijke groot 
formaat m creme omslag en werd overgegaan naar 
een kleiner formaat in lichtgriize omslag Zoals ge
bruikelijk, bevat ook dit jaarverslag de mededehngen 
betreffende inrichting, gehouden tentoonstellingen en 
medewerking aan dergelijke manifestaties en aanwin
sten voor het museum Deze laatsten beliepen in het 
verslagjaar 762 stuks van alleilei aaid waaronder 295 
boekdelen Een belangrijke aanwinst was o a een lak-
cachet met inschrift , Postamt der Stad Doesburgh en 
het wapen der stad, een cachet waarvan de juiste be
tekenis tot op heden nog niet met zekerheid vastge
steld IS kunnen worden 

Van de cijfers in dit verslag noemen wij als belang
rijkste die van het aantal uitgeleende boeken, dat 130 
bedroeg en die van het aantal bezoekers van het mu
seum, dat 23, 919 noteerde 

Als voornaamste bijlage bevat het boekje ditmaal 
een artikel op telegrafisch gebied, zodat in dit opzicht 
de Philatelisten dit verslag iets minder belangrijk zul
len vinden dan dat van de voorafgaande jaren 

Catalogo Normal Galvez de Colonias Y Ex-Colo-
nias Espanolas 1954 Uitgave van M Galvez, 
Principe 1 Madiid Prijs 1 Am dollar 

Sedert de uitgave 1951 van de Catalogo Especial de 
Colonias Espanolas zijn vele wijzigingen ingetreden, 
zowel op het gebied der prijzen als uitbreiding van de 
stof, zodat het noodzakelijk was om tot een herziening 
van deze catalogus te komen Deze gelegenheid is te

vens te baat genomen om enkele wijzigingen ten voor
dele aan te brengen in de indeling van het geheel, en 
door weglating van alle variëteiten, foutdrukken, enz, 
een „normaal" catalogus samen te stellen welke op de 
hoogte van deze tijd is gebracht Zij omvat 220 blad
zijden met 1326 afbeeldingen en 4764 nummers waaiin 
de Spaanse kolomen inclusief Cuba, Puerto Rico en de 
Philippinen zijn behandeld 

Stanley Gibbons „Two Reigns" Po'<tage Stamp 
Catalogus 195i Uitgave van Stanley Gibbons 
Ltd, 391 Strand, London WC2 Prijs 4 sh + 3 d. 
porto, wit doorschoten 7 sh 6 d + 6 d porto 

Zoals uit de bovenvermelde titel al wel blijkt, is deze 
catalogus de voortzetting van de vroegere serie cata-
logie welke verscheen als „King George VI" catalogus 
Het paars-iode omslag vertoont dan ook de portretten 
van Koning George VI en koningin Elisabeth Zoals 
gebiuikelijk worden in deze catalogus alle zegels ge
noteerd, welke gedurende de regering dezer peisonen 
zijn uitgegeven, maar ook alle zegels welke uit vroe
gere perioden op hen betrekking hebben, waarbij dan 
de gehele betreffende serie is gecatalogiseerd Voor hen 
die bedoelde twee peiioden der regelingen gescheiden 
wil houden is in de catalogus daarmede door onder
linge afscheiding rekening gehouden Het spreekt van
zelf, dat door de uitbreiding over de twee regeringen 
de omvang van de catalogus groter is geworden en nu 
211 bladzijden omvat (v j 192) met 1806 illustraties 
(v j 1640) en 7699 zegels (v j 7220) 

Stanley GtbboTis „Simplified" Stamp Catalogue 
1954 Uitgave als bovenstaaande Prijs 18 sh 6 d 
+ 1 sh 6 d porto 

Ondel de algemene, met gespecialiseerde catalogi der 
zegels van de gehele wereld is deze catalogus zo niet 
de enige dan toch zeker een dei weinige die dit alles 
m 'n enkel deel samenvat Met haar talrijke illustraties 
IS deze 19e uitgave zeker ondei de besten op dit gebied 
te rangschikken en dit maakt dan ook, dat de vraag 
naar dit werk met ieder jaar toeneemt Geen water
merken, tandingen, foutdrukken, enz , belemmeren een 
goed overzicht van de in ieder gebied uitgegeven ze
gels, terwijl een sleutel op de inhoud gemakkelijk aan
geeft waar bijv een of andere afkorting (bijv E E F 
of V G e d) IS te vinden Als nieuwe gebieden werden 
opgenomen Nieuw Guinea, Rajasthan en Ryukyu-
eilanden 

Ook deze catalogus moest om op de hoogte van de 
tijd te blijven weer aanmerkelijk worden uitgebreid 
Zij omvat thans 1532 bladzijden (v j 1488) met 11 500 
illustraties en 85 000 zegelmeldingen, getallen welke 
slechts een kleine indruk geven van het gehele zo be
langrijke werk 

Elisabeth II 1953 Verlag Albert Kurzl Nibelun-
genstr 97, München 38 Piijs DM 2 

Dat de postzegels betrekking hebbende op koningin 
Elisabeth II van Engeland ook buiten het gemenebest 
belangstelling genieten, blijkt wel uit de uitgifte van 
bovengenoemde catalogus m Duitsland Keurig uitge-
voeid op kunstdrukpapier en met een omvang van 
73 bladzijden deed bovengenoemde uitgever een cata
logus verschijnen van alle postzegels die sedert de 
regering van koningin Elisabeth II werden uitgegeven 
in het gemenebest, met uitzondering van die zegels 
met portret van haar vader koning George VI, welke 
als late aanvullingen moeten worden beschouwd van 
vroegere uitgiften en dus feitelijk m een verzameling 
„Geoige VI" thuis behoien Maar tevens zijn opgeno-
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K E I V I V I E H A A G i S l I A ' S 

ir PHILATELISTISCHE BOEKHANDEL T<r 
Leeuwenstraat 2a — Hilversum 

verzorgt gaarne Uw bijzondere wensen. Vrijwel alle werken 
voorradig of op korte termijn leverbaar. Vraagt onze boekenlijst. 

men alle zegels waarop een afbeelding van de koningin 
voorkomt, waarbij dan de gehele serie is geplaatst 
waarin deze zegels voorkomen. 

Vrijwel alle typen der opgenomen zegels zijn zeer 
duidelijk afgebeeld, zodat vergissingen daardoor vrij
wel worden uitgeschakeld. Voor ieder gebied is bo
vendien de rest van de niet gebruikte kolom vrij ge
laten, zodat men zelf de noodzakelijke aanvullingen, 
welke zeker binnenkort nodig zullen zijn, er onder kan 
plaatsen. Vrijwel alle zegels, met uitzondering van en
kele kroningszegels, zijn tevens geprijsd, zodat ook in 
dit opzicht aan eventuele wensen van verzamelaars 
tegemoet is gekomen. Bovendien zijn gemakshalve de 
postzegels uitgegeven vóór 1952 genummerd vanaf 1001, 
terwijl na die tijd de nummering aanvangt met 2001. 

Al met al een uitgave, welke ook voor de toekomst 
gemakkelijk is bij te houden en haar diensten aan de 
verzamelaars van deze zegels zeker kan bewijzen. 

Katalog Ceskoslovenskych Znamek 1953. Uit
gave Pofis, Na Prikope 13, Praha I. Prijs Kys 1.80. 

Pofis is de door de staat geautoriseerde instelling 
waaronder ook de postzegelhandel van het land res
sorteert. De door haar uitgegeven catalogus is dan ook 
min of meer de „officiële" prijslijst van het land. Wij 
bespraken de uitgifte 1953 reeds in ons Maart-nummer 
(blz. 76), waaraan wij tjians alleen hebben toe te voe
gen, dat deze catalogus thans opnieuw is verschenen, 
alleen met dit verschil, dat de prijzen zijn gewijzigd 
en nu zijn aangepast aan de jongstleden plaats gehad 
hebbende munthervorming. 

10 Ars Virke For Danmarks Juniorsamlere 
1943—1953. 

In een prettig aandoend oranje omslag geven de 
Samenwerkende Junior-verzamelaarsverenigingen ver
slag van hun arbeid in de thans afgesloten 10 jaren 
van hun samenwerking, een arbeid van 10 verenigin
gen van jongere verzamelaars en in verbinding staan
de met de Deense Filatelisten Bond. Onder de 10-jari-
ge leiding van Werner Andersen in Kopenhagen heb
ben deze jongeren geleerd op eigen benen te staan. 
Verreweg het grootste deel der voor hun werk beno
digde gelden wordt gevonden door de jaarlijkse uit
gifte van speciale enveloppen en sluitzegels ter gelegen
heid van de Dag der Jeugdphilatelie. Hieruit worden 
de kosten van administratie, uitgifte van een klein tijd
schrift en van diverse mededelingen etc. bekostigd. 
Van Bondszijde wordt geen geldelijke steun ontvan
gen. Onlangs werd ook een cursus gegeven voor jury
leden voor zgn. . jeugdtentoonstellingen, terwijl een 
handboek voor jeugdleiders in voorbereiding is. 

Duidelijk blijkt uit dit verslag hoe de Deense jeugd 
zich op philatelistisch gebied weet te weren. 

Frankeer Philalelislisch 

• TENTOONSTELLINGEN • 
LISBOA 1953. 

Wij lezen elders dat op de Internationale Postzegel
tentoonstelling, welke in October jl. te Lissabon werd 
gehouden ter herdenking van het eeuwfeest van de 
Portugese postzegel, de volgende Nederlandse inzen
ders een bekroning wisten te behalen: Jan Poulie, 
Amsterdam, medaille in zilver en brons; D. O. Kirch
ner, 's-Gravenhage, medaille in brons; H. P. van 
Lente, Amsterdam, medaille in brons; R. M. Feenstra, 
Capelle a. d. IJssel, medaille in zilver; H. Rorije, 
's-Gravenhage, medaille in brons; Jan Dekker, Am
sterdam, medaille in brons; Frans Ronda, Maastricht, 
diploma zilveren medaille; P. J. Schouten, 's-Graven
hage, diploma. 
TENTOONSTELLING BELGIë 1953. 

Van 12 tot 20 December 1953 zal te Brussel in het 
gebouw Grand-Place 7 ter gelegenheid van het licht-
feest dezer stad en ten bate van t.b.c.-bestrijding in 
het land een postzegeltentoonstelling worden georgani
seerd door de Association Beige d'Etude et d'Echange 
en het philatelistisch orgaan l'Echo Philatélique, zulks 
onder patronaat van het Syndicat d'Initiative van de 
Stad Brussel, de Internationale Handelaren-vereni
ging en de Bond van Phil, verenigingen in de kring 
Brussel. Deze tentoonstelling beperkt zich uitsluitend 
tot de zegels van België en hoe deze te verzamelen. 

UITSLAG PRIJSVRAAG. 
Op onze 52ste prijsvraag, voorkomende in het Octo-

bernummer van dit Maandblad, kwamen in totaal 90 
antwoorden in. Slechts 2 inzendingen bevatten een 
goede oplossing. Ondanks het feit, dat er meerdere op
lossingen mogelijk waren, hebben de overige inzenders 
deze kansen niet benut, door zich niet voldoende reken
schap te geven van de opdracht. Deze vraagt nl. de 
volgorde der woorden te wijzigen, maar niet de stand 
ten opzichte van elkaar. De dikgedrukte letters E moe
ten dus onder elkander blijven staan. Bij vrijwel alle 
oplossingen kwamen bij plaatsing van deze E's onder 
elkaar wèl de letters van het woord Philatelie in volg-

,orde van boven naar beneden in de woorden voor, 
Jmaar het woord Philatelie werd niet gevormd en daar 
Jging het juist om. 
J De prijswinaar, de heer N. Ph. Glaudemans te 's-Her-
Hogenbosch, zond ons de volgende goede oplossing toe: 

o) 
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5) 
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(of Anseele) 

terwijl de prijswinnaar de heer W. F. Braunstahl te 's-Gra
venhage ons de volgende goede oplossing toezond: 
10) 
1) i 
5) 
2) n 
7) 
6) 
9) 
3) g 
5) 
8) 
Er was dus keuze genoeg! 
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RADIO. 
Op 30 December a.s. zal de heer K. E. König uit 

Koog aan de Zaan in de uitzending „Rijp en Groen", 
welke iedere^ Woensdag tussen 19,30 en 20 uur voor 
de V.P.R.O. wordt gehouden, spreken over het onder
werp: Postzegels in verband met „Kerst" en „Nieuw
jaar". 

NEDERLAND-ISRAëL. 

Op 25 October jl. werd te Amsterdam opgericht de 
„Stichting Nederland-Israël Philatelie", welke zich 
ten doel stelt de verzamelaars van postzegels enz. van 
Israël te verenigen en deze zo ruim mogelijk voor
lichting te geven op dat gebied. 

Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot 
de secretaris der stichting, de heer N. A. de Groot Azn, 
Gratamaplein 33 te Emmen (telefoon 1541). 

ZWITSERSE UITGAVE TEN BATE VAN DE 
WATERSNOOD IN NEDERLAND. 

Voor hen die de diverse uitgiften verzamelen welke 
betrekking hebben op de Watersnood in ons land, wil
len wij hier melding maken van hetgeen mevrouw 
M. J. Baronesse van Heerdt-Kolff ons mededeelde. Zij 
berichtte ons nl. dat in Zwitserland door de Pestalozzi 
Weltstiftung, adres Seefeldstrasze 8 te Zürich, ten bate 
van de kinderen van de slachtoffers van de waters
nood van 31 Jan. jl. in ons land een mapje is uitge
geven, met versierd omslag, bevattende links een blok 
van vier Nederl. watersnoodzegels, afgestempeld met 
het stempel van het Postmuseum te 's-Gravenhage en 
rechts een ongestempeld blok van vier dezer zegels, 
waaronder in blauwgroen het stempel dat ook op de 
f-d-omslagen werd geplaatst, terwijl beide bladzijden 
nog onderschrift of afbeelding bevatten. Het mapje 
in bijpassende briefomslag is tegen de prijs van Zw. 
frs 5 bij genoemde instelling verkrijgbaar en de netto 
opbrengst komt ten bate van bovengenoemd doel. 

Wij wijzen er op, dat het hier dus een geheel par
ticuliere uitgave betreft. 

VERENIGINGSNIEUWS 
(Vervols van pa^. jji) 

Contr ibut ie 1954: De leden wordt verzocht de 
contr ibutie voor het jaar 1954 te storten op 
gi rono. 481641. Na de jaarvergadering, die zal 
worden gehouden op 2 Februari e.k. zal per 
kwitantie worden gedisponeerd. 

POSTZEGELVERENIGING »HIL
VERSUM EN OMSTREKEN". Secr.: 
A. W. Ebrecht, O. Amersfoortseweg 
116, Hilversum. Tel. 3521, 

Voorgesteld als l id: A. Knïgge, Oud Loos-
drechtsedijk 108, Loosdrecht; F. C. Kramer, 
Tolstraat 118, Amsterdam. 

Eerstvolgende ledenvergadering op Woensdag 
16 December a.s., des avonds half acht in de 
bovenzaal van de Openbare Leeszaal aan de 
*s-G*ravelandseweg te Hilversum. 

's-HERTOGENBOSSCHE VERENI
GING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS. Secr.: N. Ph. Glaudemans, 
Jan Steenstraat 17, 's-Hertogenbosch. 

Vergadering: Op Woensdag 16 December 1953 
in hotel „ D e Postzegel" te 's-Hertogenbosch te 
20 uu r . Aan de leden zal nog een convocatie 
met agenda worden toegezonden. 

Overleden: G. E. J. M. Raaymakers, Vught . 
Nieuwe leden: De candidaatleden, vermeld in 

het Novembernummer van dit Maandblad. 
Candidaatleden: A. Boersma, Kamperfoelie

straat 7, 's-Hertogenbosch; Mej. E. Kouwen-
berg, Raadhuisstraat 13, Waspik; Th . Rood, 
Ziggenstraat 27, Geldrop. 

Bedankt per 1 Januari 1954: M. van Gro
ningen, Prins Bernhardstraat E 98tt, Rosmalen. 

POSTZEGEL-VERENIGING 
„IJMUIDEN EN OMSTREKEN". 

Secr.: G. de Hoog, da Costalaan 18, 
Driehuis, p. IJmuiden. 

Verenigingsbericht: De clubavond van 1 Jan. 
a.s. wordt verzet naar Vrijdag 8 Jan. en vervol
gens op 22 Jan. , 5 en 19 Febr. 1954. De bijeen

komsten worden gehouden in het Patronaatsge
bouw (ingang hek Zeeweg hk Willemsbeekweg). 
Aanvang steeds om 19.30 uur *s avonds. 

Nieuwe leden: G. Janus, Stationsweg 81, 
Velsen; A. Romeijn, de Ruijterstraat 61, IJmui-
den-O. ; H . Romeijn, Willemsbeekweg 66, IJmui-
den-O. ; H . A. de Wit , Willemsbeekweg 6, 
I Jmuiden-O. 

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

Nieuwe leden: K. v. Dor th , Toekomststraat 
52; J. Maeyer, Eeflinksweg 86; G. H. v. 
Lochem, Pieter Bothstr . 21, allen te Enschede. 

VER. VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS „GOUDA". Secr.: D. Pals-
graaf Jr., Vossenburchkade 117, 
Gouda. 

Bedankt: C. M. Avé, Jan Luykenstraat 3 en 
L. Burghoorn, Zoutmanstraat 46, beiden te 
Gouda, resp. op 1 October 1953 en per 1 Jan. 
1954. 

Vergadering: Donderdag 17 December 1953, te 
20 uur in ,,De K r o o n " aan de Kleiweg, Gouda. 

Geen agenda, doch gezellige avond voor de 
vergaderingbezoekers. Wedstrijden om prijzen 
met bridgen, sjoelbak, voetbalspel en hersen-
gymnastiek. 

POSTZEGELVERENIGING „SANT
POORT". Secr.: J. F. H. Kupker, 
Kluyskenslaan 9, Santpoort-St. 

Nieuwe leden; 43 J. Krletemeijer, Jan Gijzen-
ksde 73, Haar lem; 45 K. A. Dekker, Ambacht-
straat 21, Haar lem; 50 P. J. Visser, Waalstraat 
11, Haar lem; 54 N . Vergunst, Trompstraat 69, 
Haar lem; 65 G. J. Masteling, Bloemendaalse-
straatweg 7, Santpoort ; 75 Th . Huisman, Duin-
lustparkweg 58, Santpoort ; 77 Mevr. H . G. 
Huisman-Klauwers, id.; 80 P, van Wijngaarden, 
Bik en Arnoldkade 15rd., IJmuiden, 

Candidaatl id: J. A. L. Yzendoorn, Schaepman-
laan 23, Santpoort St. 

P.Z.V. ZEEUWSCH VLAANDEREN. 
Secr.: G- E. v. Halsema, Geranium
straat 16, Terneuzen. 

Nieuwe leden: 182 F. D. Hamelink, Leliestr. 
9, Terneuzen; 183 Ir W. Toorcnman, Heren
gracht la , Terneuzen. 

Volgende vergaderingen: 16 D e c ; 27 Jan., 24 
Febr. 

VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DE PHILATE
LIST". Secr.: C. D. C. Weverling, 
Kwikstaartstr. 14, Geleen. 

Eerstvolgende vergadering Zondagmorgen 3 
Januari 1954 in Hotel „R iche" , Rijksweg Z. 1, 
Geleen. 

Aangenomen als lid: Th. v. d. Berg, Lim-
bricht en H . J. Stapelvoort, Geleen. 

Adspirant-l id: P. Brouwers, Klaverstraat 9, 
Sit tard. 

SPORTVERENIGING „S.H.E.L.L.". 
Afd. Philatelie. Secr.: N. J. v. Deijck, 
Corn. Trooststr. 62 I, Amsterdam-Z. 

Nieuw lid: J. W. Weel, Heimansweg 43 huis, 
Amsterdam-N. 

Bedankt: E. Schilstra, Amsterdam-N.; P. H . 
de Leeuw, Amsterdam-W.; J. v. d. Hoeven, 
Amsterdam-O. 

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

Vergadering elke eerste Woensdag van de 
maand, waarvan convocatie wordt toegezonden. 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „Z.Z.Z.". Secr.: 
N. J. Steijn, Bosjesstraat 8, Koog 
aan de Zaan. 

Nieuwe leden: 331 T . Vink, Oranjestr. 120 B, 
Bodegraven; 336 T . Vink, Burg. v. Robben de 
Bruynstraat 4, Bodegraven; 338 T . Domburg, 
Buitenkerk 4 D , Bodegraven; 339 M. Broekhof f. 
Oranjestraat 120, Bodegraven. 

Bedankt als lid: 33 Los; 79 Goslings; 178 Edie; 
192 Bartelings; 204 Woudt ; 214 Linnekamp; 279 
Stelling; 322 Schout; 371 Bakker. 

POSTZEGELVERENIGING „VLIS-
SINGEN". Nieuwe secretaris: J. F. 
Bastiaanse, Nadorstweg 1 d, Middel
burg. Tel. 3867. 

Bedankt per l-10- '53: J. F. Meijer te St. 
Laurens. 
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De KENNEMER POSTZEGELCLUB. 
Secr.: J. W. Schachtschabel, Strating-
plantsoen 46zw., Velsen-Noord, post 
Beverwijk. 

De eerstvolgende vergaderavonden zijn vastge
steld op Maandag 28 December 1953 en 11 en 
25 Januari 1954. Te houden in het Witte Kruis 
gebouw te Beverwijk aan de Baanstraat, 

Nieuw l id: N. J, Hoogland, Grebbestraat 12, 
Beverwijk, 

EERSTE SURINAAMSCHE PHILA
TELISTEN VERENIGING. Secr.esse: 
Mej. W. Nahar, Box 398, Paramari
bo, Suriname. 

Nieuwe leden: T h . Winter , Box 218, Para-
nam, Suriname; L. Dupont , Hotel Riverview, 
Paramaribo, Suriname; Maj. Ds. J. M. Lange-
veld, Miendrinettistraat, Zorg en Hoop , Suri
name. 

PHILATELISTEN VERENIGING " 
„DE FIVEL", DELFZIJL. Secr. H. J. 
Huizinga, D 137, Weiwerd (Gr.). 

Nieuw lid: F. W. van Duim, Internaat Abel 
Tasman, Delfzijl. 

Bedankt: De heren de Jong, Academieplein, 
Groningen. 

POSTZEGELCLUB „WASSENAAR". 
Secr.esse: Mevr. D. Waalkens v. d. 
Goes, St. van 's-Gravesandeweg 21, 
Wassenaar. 

De club vergadert iedere Ie Woensdag van de 
maand. Jaarvergadering 6 Jan. 1954, 

Bestuur: Voorzi t te r : W. A. M. Melis; Secreta
resse en Hoofd Rondzenddienst: Mevr. D . Waal-
kens-v. d. Goes; penningmeester: W. van der 
Worp . 

Wij houden ons gaarne aanbevolen voor goed 
ruilmateriaal, te zenden aan St, v. 's-Grave-
sandeweg 21, Wassenaar, 

Nieuwe leden per 1 Jan, a.s.: Mevr. M, H . 
van Zoest, van Oldebarneveldweg 9; Mevr, E, 

Marian, Hogeweg 17 en Mej. L. Knijnenburg, 
Wittelaan 6; J. Reijntjes, Waldeck Pyrmont -
laan 1, alle te Wassenaar. 

Bedankt: 33 Mej- A, C . Roodhuysen; 48 
Mevr. T . van der Schriech-Conijn. 

Aan de Secretaresse kunnen boekjes met goed 
ruilmateriaal gezonden worden. 

PHILIPS PHILATELISTEN VER
ENIGING. Secr.: A. Findhammer, 
Lijmbeekstr, 8, Eindhoven, 

Bedankt per 31 Dec. a.s.: R. Kreuger, Eind
hoven; H . Hiddink , Eindhoven; J. v. Rijswijk, 
Beek en Donk. 

Nieuwe leden: F. A. Uytrecht , v. Speykstr. 2, 
Eindhoven; A, Elsenaar, Hezerweg 367, Eind
hoven; B. V. Maurik , Molenstr, 3, Eindhoven. 

STICHTING PHILATELISTEN-
KRING AMSTERDAM, S.P.A, Secr.: 
P. Veerman, Patroclosstraat 9, Am
sterdam, 

Bijeenkomsten in December 1953: 23 Decem
ber ledenvergadering. Januari 1954: 13 Januari 
sociëteitsavond. 

DORDTSE PHILATELISTEN VER
ENIGING „DE POST JAGER", Secr.: 
A, L. Blonk, Zuidendijk 68 Dordrecht, 

Ledenvergadering: Vrijdag 18 Dec. a.s. in het 
Gebouw V, d. Chr . Leeszaal, Voorstraat 396, 
Dordrecht , Aanvang 7.30 uur . 

Candidaatleden: A, A. Bongers, Knolhavcn 
5 rd; Th . Lam, Spuiweg 39 en A. Talens, Var-
kensmarkt 26 rd, allen te Dordrecht . 

Contactavondi Vrijdag 8 Jan. a.s., eveneens 
in de Chr . Leeszaal, Aanvang 7.30 uur. 

Bedankt (per 1 Jan, a.s.): D. ïn ' t Veld, Dor
drecht. 

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

De bijeenkomsten in Januari zijn: Maandag 
4 Januari vergaderavond; Maandag 18 Januari 
ruil- en veilingavond, beide in ons clublokaal 
Elandstsraat 194 a, Den Haag, 

Nieuwe leden: 195 J . P . Coats de Bosson, 

Joan Mactsuyckerstraat 42, Den Haag ; 196 G. 
W. Fehres, J, v. Oldenbarneveltlaan 69, Den 
Haag; 197 S. O. T. H . H a n , jeugdl. , Frederik 
Hendriklaan 241, Den Haag. 

Geroyeerd wegens wanbetaling: 12 L. v. Ame-
rongen, v. Baerlestraat 76, Den Haag; 13 G. 
Weytze, Verburglaan 19, Naaldwijk; 63 H . N . 
v. d. Spank, v, Bylandtstraat 2/2, Den Haag; 
156 D . J. Luteyn, Herenweg 17, Wassenaar. 

Bedankt: 28 M. A, Marijs; 78 G. B, Kleiterp; 
132 H . Monshouwer. 

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

Nieuw ltd: 44 F. M. Knols, J. C. van Mar
kenplein 11, Delft 

Bedankt: 282 J. v. d. Kley. 

SHELL POSTZEGEL \SERENIGING 
„PERNIS". Secr.: A. Keemink, Swee-
linckstraat 209 b, Vlaardlngen. 

Nieuwe leden; 44 H . de Zeeuw, Groote Vis
serijstraat 69, Ro t t e rdam-W. ; 40 A, Schouten, 
Mendelssohnplein 44 A, Vjaardingen. 

NED. VER. VAN POSTSTUKKEN
EN POSTSTEMPELVERZAME

LAARS. Secr.: Ir Fr. Blom, Ant. 
Helnsiusstraat 31, Den Haag. 

Vergadering op Zondag 17 Januari 1954 in 
Vredenburg te Utrecht , Agenda wordt nader 
bekend gemaakt. 

Nieuw lid: 279 Mr. R. W. van Dam, Park 
laan 241, Katwijk aan Zee. 

Overleden: 29 J. Binder. 

PERSONEELS VERENIGING 
WERKSPOOR AMSTERDAM. Secr.: 
J. Kuiper, Nieuweweg 24III, Am-
sterdam-O. 

Nieuwe leden: S. L. Koevoet, Commelin-
straat 102 IJIj A 'dam-O. ; H . Wienesen, p/a 
Werkspoor, A'dam, afd. Wagenbouw; A. Rey-
mers, Ic v. Swindenstraat 126 hs, A 'dam-O. 

DE KOOP VAN DE MAAIVD! 
Curasao 
X of o 1883 2V! gld. Koning Willem III (12) / 6,50 

o 1906 l'/s en 2'h gld. Koningin Wilhel-
mina, paar (42/43) „ 10,— 

X 1947 2V2 gld. Kon. Wilhelmina (179) „ 3,50 

Luchtpost 

X 1929 Complete serie opdrukken, 
met keur (1—3) „ 40,— 

KLEINE V O O R R A A D . BESTEL N O G H E D E N 

Postzegelhandel G. KEiSER & Z O O N N.V 
Passage 25-27 — DEN HAAG Giro 4262 

r 
Frankeer 

Philatelistiseh 

1 SDRInrAME ( c o m p l e t e s e r i e s ongrebrullct) 
111/14 1,50 
127/29 1,30 
137/40 4,10 
141/44 5,25 
146/49 4,85 
150 0,55 

151/56 4,— 
176/77 7,— 
179/82 2,80 
183/86 1,30 
190/93 1,30 
206/09 2,— 

210/13 1,40 
214/19 5,— 
220/28 3 ,— 
257/73 9,— 
274/75 0,65 
276/77 0,95 

1000 verschillende Europa per pakket ƒ 6,50 
Betaling m. bestell, of onder remb. Orders beneden ƒ 5,— 
por t i extra. Te koop gevr. Series Nederl . & O.G. aanbiedingen 
m. prijs worden p.o, beantwoord. Speciaal-Cat. 1954 Ned. & 
O.G. ƒ 2,62 fr. per post. 

Nederl. Postzegelhandel A. M. I\. v. d. Broeke 
N . Z . Voorburgwal 316 - AMSTERDAM-C. - Postgiro 165298 

Schaarlse 
POSTZEGELHAIVDEL 
Telefoon K 2209-365 - Giro 348933 
Mancolijsten Europa, Ned. en Overz. Ge
westen worden door ons p.o. behandeld. 

We leveren nieuwtjes van geheel Europa. 
Prijzen zeer billijk. 

file:///SERENIGING
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O nze eerste veiling in 1954 vindt ca medio Januari plaats. 
Voor deze veiling mochten wij reeds vele inzendingen ontvangen 
o.a. een zeer interessante en belangrijke collectie Engelsche Kolo
niën ; bevattende tientallen pondenwaarden; Gambia, Zanzibar en 
Zoeloeland practisch compleet, enz. 
Inzendingen van prima materiaal kunnen nog tot uiterlijk 26 
December toegevoegd worden. 
De catalogus voor deze veiling wordt gratis op aanvraag toege
zonden. 
Wij maken tevens van deze gelegenheid gebruik onze geachte 
clieatèle genoegelijke feestdagen en een gelukkig en voorspoedig 
1954 toe te wensen. 

Hoogachtend, 

POSTZEGELHANDEL R. POSTEMA 
Heerengracht 227, A'dam, tel. 49749 

J 
A^anbiedinff SuringëMne 

De in Ket 'voiig nummei aangeboden zegel Aan Suiiname 
N r 245 F met dubbele opdruk, waarvan één met kopstaande 
opdruk , 13 bijna uitAerkocht, de paar laatste e \ . heb ik ge
koch t , maar nu \ o o r een belangrijk hogere prijs. Ik zal tot 
eind December nog voor ƒ 125,— le\eren, doch na 1 Januari 
ben ik genoodzaakt mijn pnjs op ƒ 150,— te stellen (postfns). 
Di t zegel is ui teis t schaais en zo\c i ik weet nog nooit in 
Nederland aangeboden. 

Een segel met toekoniat 

No. 

No. 

Luchtpost 
15 20 et. 
16'- 40 et. 
17" 2 ' / : Gld. 
19 ' 10 Gld. 
20 en 21 gest 
22 1 Gld. 
31 27i/!ct. 

Portzegels 
10 et. type I 
20 et. 

20 et 
20 et 

25 et. 
40 et 

ƒ 

40 et. 

1,40 
3,50 
7 — 

45,— 
0,65 
9,— 
1,20 

ƒ 3 0 , -
12,— 
12,— 
4,50 

, 5,50 
, 6,75 
,250,— 

N o 7 ' 40 et. type III ƒ 4,50 
IV „ 1 0 5 , -
IV „105,— 

7' 40 
7 ' 40 ct. 
9< 2'/ä et 
10 > 5 ct. 
n-' 20 ct. 
11» 10 et. 
12'' 20 ct. 
14- 40 cl 
15of* 10 ct. op 30 

type III 
16» 10 ct. op. 50 

type I 
16" 10 ct. op 50 

tvpe II . 
29'' 40 et 

II 
II 
II 
I 
III 
I 

0,45 
1,50 

50,— 
5,— 
0,60 
0,75 

21,— 

32,— 

35,— 
4,50 

Kasse bij order. Franco aanget. bij* orders boven ƒ 10,—. Ver
schenen Yvert en Tellier 1954, 3 delen, compleet ƒ 28,30 
+ po r to 60 c t . ; deel I Frankrijk en Kol. ƒ 3 ,—, por to 25 c t . ; 
deel l i Europa zonder Frankr . ƒ 11 ,—, por to 35 ct . ; deel III 
Overzee zonder Fr. Kol. ƒ 14,30, por to 45 et. 

Hendrik v. d. Loo's Postze^elhandel 
Herengracht 8a - Den Haag - Tel . 112944 - Giro 24392 
Bankr . R. Mees & Zoonen. Neder!. Handel Mij, Herengracht . 
Voorheen Ro t t e rdam: Nieuwstraat 26 en Noord-Blaak 93. 

Fa. C. J. H. RootUeb 
Oudste Postzegelhandel in Nederland (gevestigd A° 1885) 
voorheen: Rokin te Amsteidam, thans: Laan van Meer-
dervoort 273a, Tel. 392142, Postguo 444540 te ' s -Gra-
venhage heeft op heden velschillende partijen postzegels 
te koop, in albums Nederland en O.G., w.b. vele zeld
zame ex. Zend uw mancohjst. Ook grote partij brief
kaarten, postz. op brief der gehele wereld en Lucht -
brieven der g. w. Inkoop — Verkoop — Ruil — ook 
\ a n Munten en Penningen. 

Postzegelhandel C, J. H. Rootlieb, Philatelist-Expert 
Laan van Meerdeivoort 273 A — 's-Gi avenhage 
Tel. 392142 - Postgiro 444540 

SPECIALE AANBIEDING POSTFRIS 
BULGARIJE 
215-18 
227 
228 
229 
273-77 
287-89 
290-94 
319-23 
324-28 
329-32 
340-44 
VI. 19-30 
VI. 15-18 
Blok 1 
Expres 16-20 

riNE OE BUHR 
ï 2 

-11 
onget. 

ESTLAND 
105 
146-49 
150-53 
163-66 
167-70 
171-74 
VI. 7 
idem 
LETLAND 
179a gebr. 
211-17 gebr. 
190-94 onget. 
195-99 onget, 
231-37 
238-45 
VI. 10-12 
VI. 16-20 gebr. 9,-
VI. 21-24 

1,25 
1,— 
7,— 
4,50 
1,— 
4,— 
4,— 
4,— 

1,25 
2,50 
4,— 
4,50 
2,— 
2,50 
6,— 

LITAUEN 
25-55 
67-77 
85-99 
117-28 
172 
174 
188-200 gebr. 
303-10 onget. 
366-69 
Souv. 12-15 
VI. 1-7 gebr 
VI. 15-17 
VI. 45-51 
VI. 52-59 onget. 3,— 
VI. 68-75 onget. 5,— 
VI. 68-75 get. 5,— 
VI. 84-89 3,50 

2,50 
2,— 
5,50 
1,75 
1,25 
1,25 

12,— 
2,50 
1,— 
1,25 
5,— 
1,75 
3,75 

AMSTERDAM 

P O S T Z £ O E: l i H AN » £ l i 

Tine de Ruhr 
N.Z. Voorburgwal 347 - AMSTERDAM 
t e l . 33324, na 6 uur 38340. - Giro 566731 
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SPECIALE AANBIEDING FRANKRIJK 
Yv. No. 
169 
240 
253/55 
262 
266/68 
270/74 
275/77 
285 
287 
290 
291 
299 
302 
307/08 
309 
310 
312 
313 
314/15 
316/17 
318/19 
320 
328 
329 
330/33 
334 
337/38 
339/40 
343/44 
345/47 
353 
372/76 
377/77a 
379 

ong. 

geb. 
ong. 
,, 
, j 

,, ,, 
j , 

j j 

^ j 

j j 

^ j 

,, 
j , 

, j 

j , 

, j 

j , 

, j 

j , 

,̂  
j i 

j j 

, j 

^ j 

,, 
, j 

,̂  
j j 

j j 

,, 

ƒ 5,50 
„ 2,— 
,, 5,— 
„ 10,— 
„ 6,25 
„ 2,50 
„ 14,— 
„ 2,70 
„ 2,40 
„ 0,45 
„ 0,85 
„ 0,85 
„ 0.90 
„ 3,50 
„ 0,55 
„ 0,55 
„ 0,35 
„ 0,55 
„ 0,70 
„ 1,50 
„ 0,90 
„ 0,55 
„ 0,55 
„ 0,45 
„ 2,25 
„ 0,35 
„ 1,20 
„ 0,40 
„ 0,45 
„ 0,50 
„ 0,40 
„ 0,55 
„ 0,70 
,, 0,90 

Yv. N o . 
380/85 ong. 
386/87 
388/94 
395 
396 
399 
401 
402 
403 
404/16a 
417 
418 
420 
424 
427 
429 
430 
436/39 
440/41 
447 
451/52 
461 „ , 
462/64 
466/69 
474/75 
493 
497/98 
526/37 
572/75 
582 
585/86 
Lp. 23 
Port 67/77 
Blok 3 

f 3 , -
, 0,55 
, 2,50 
, 0,55 
, 0,40 
, 0,65 
, 0,35 
, 0,40 
, 0,25 
, 0,70 
, 0,30 
, 0,45 
, 0,30 
, 0,35 
, 0,35 
, 0,45 
, 0,30 
, 0,80 
, 0,55 
, 0,35 
, 0,40 
, 0,65 
, 0,35 
, 0,65 
, 0,35 
, 1,50 
, 0,40 
, 1,50 
, 0,75 
, 0,35 
, 0,35 

0,55 
, 0,95 
, 9,— 

Zend ons eens Uw mancolijst 
Frankrijk toe !! 

Enige nieuwe uitgiften : 
FRANKRIJK: Nieuwe serie Sport 6 w. 
F INLAND: Dierenserie 3 w. 
OOSTENRIJK; Kerstzegel 1 w. 
SAARGEBIED: Serie 3 w. 
ZWITSERLAND: Pro Juv . 1953 5 w. 
ZWITSERLAND: Autopostkantoor . 2 w. 

3,65 
1,10 
0,25 
1,40 

Öi45 

Orders vanaf ƒ 10,— franco huis. 
Ook uw adies voor uitgebreide Z I C H T Z E N D I N G E N is: 

Postzegelhandel A. JAASMA 
Kapelstr. 31 • BUSSUM - Tel. 5835 - Giro 480272 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Verzamelingen, Partijen, 

Massagoed, Kilowaar 
HOOGSTE PRIJS 

Postzegelhandel G. T. d. Efjnde 
Petristraat 8 • Utrecht (Oog in Al) - Telefoon 24082 

EXCELSIOR ALBUMS 
Nederland Sc Overz. Gewesten 185 pagina's in blauw over
trokken kunstieder. Schroeven van buiten niet zichtbaar. Met 
typen, tandingen, foutdrukken enz. prijs ƒ 12,50. In klemband 
ƒ 15,—. Zonder typen en tandingen (wel roltand.) prijs ƒ 8,50. 
Blanco album met 100 bladen formaat 29 : 24 cm prijs j 7,50. 
Formaat 31 : 30 cm prijs ƒ 15,—. Landen-albums Ver. Staten 
V. Amerika prijs ƒ 15,—. Zwitserland prijs ƒ 20,—. Luxemburg 
ƒ 11,—. Oostenrijk, Bosnië enz. ƒ 20,—. Denemarken ƒ 10,75. 
Finland ƒ 10,75. Noorwegen ƒ 10,25. IJsland ƒ 9,75. Zweden 
ƒ 11,25. Vaticaanstad ƒ 8,—. Israël ƒ 7,50. Elk jaar verschijnen 
op deze albums supplementen. 

Port is extra. 

J M C D I I C Huidenstraat 13 - AMSTERDAM 
m r I C D U O Fostgiro 33045 * Telefoon 37767 

n n m w 

Foutduik 404 t Cat, t 2000,— 

Aln^eer een belangrijke 
VAN DIETEN-VEILING 

Donderdag 7 Januari 19 uur. Gro te 
belangnjke afdeling albums en landen-
verzamelingen. 

Vrijdag 8 Januari 13 30 uur. Uitge
breid Nedcrl . en O.G. en om 19.15 uur 
Europa in Parkhotel , Den H a a g . 

Catalogus: Noordeinde 37, Den Haag, tel. 11.48.36 . 

PGETËKiS l>OSTZKOE:i,B[A]!iri>i:ii 
Van Welderenstraat 27 - Nijmegen - Tel. 24569 
Alle philatelistische benodigdheden. De zaak voor 
de Oost- en Zuid-Nederlandse verzamelaar. 
V E I L E N Als U uw bezit wilt laten veilen, 

geven wij U gaarne gratis advies. 

Laat U W MAANDBLADEN INBINDEN door 

C. J. BLANKENZEE 
V.h. Kemper & Co., Boekbinderij en Persvergulderij 
Elandsgracht I I, Amsterdam - Telefoon 3 3276 
Speciaal adi-es voor al Uw pliilatelistisch en ander faïndwerk ! 

Te koop gevraagd: 
V e r z a m e l i n g e n 
P a r t i j e n 
B e t e r e l o s s e S p o s t 

z e g e l s 

SPECIAAL INTERESSE V O O R 
OUDE ZEGELS V A N DE 

GEHELE WERELD. 

AANBIEDING. 
1922 Jaaibeurs B. (x) ƒ 

C U R A C A O 
1873 Koning 15 c (o) ƒ 
1906 IV2 en !'/• Gld (x) „ 
1936 Sluier 2Vj G)d (0) „ 
1941 21 en 2772 c (x) „ 
1946 6 c-lVi Gld (x) „ 
1948 Kind (x) „ 
1951 Kinderen (x) „ 
1952 Zeeman (x) „ 
1943 Krijgsgev. (x) „ 
1946 Lp. 16 St. (x) „ 
1947 Lp. 6 c-11/2 Gld (x) „ 

22,50 

3,90 
27,25 

3,— 
5,25 
5,75 
3,90 
2,90 
2,65 

22,50 
14,50 
7,75 

ALBUMS. 
Nedeiland en O.G. 

Bondsalbum K 11 . . . . f 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 
ledei blad aan 2 zijden 
12 stroken 10,— 
AlsY. 20 bladen 17,25 

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

Zendt mij Uw Mancolijst I 
Nederland en O.G. 1 

HAGA's 

(x) = ongebr. (o) = gebr. 

POSTZEGELHANDEL 
Gravenstraat 24 - Amsterdam-C, 
Telefoon 43940 - Giro 425549 
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OCCAiSIOXSi 
Alles ongebruikt tenzij anders vermeld, Nrs . Yvert cat. 1953 

ASCENSION: 1937 Vi d. t /m 10/- nrs. 38/50, frs. 4800 ƒ 25,— 
AUSTRALIË: 1949 5/- t /m £ 2,- nrs . 164/167 „ 37,50 
BAHAMAS; 1942 Columbus herd. nrs. Souv. 1/14, 

frs. 8075 „ 40,— 
BURMA: 1945 MiL Adm. nrs. 1/16, frs. 2538 8,50 
C A N A D A : 1928 50 et. K $ 1,- nrs. 138/139, frs. 6500 „ 32,50 

1930 50 et. Sc $ 1,- nrs. 154/155, frs. 7000 35,— 
1935 10 et. t/m $ 1,- nrs. 185/189, frs. 2325 12,— 
1938 10 et. t /m $ 1,— nrs, 197/201, frs. 2425 12,— 

DUITSLAND: 1900 10 pf. Reiehspost O N G E T A N D 
paar , Michel Cat . nr 56 U, MK. 160,— „ 24,— 
1930 Südaraerikafahrt nrs. 38/39, frs. 10000 45,— 

EGYPTE: 1953 3 balken opdruk op frankeer- en iueht-
postzegels compleet 36 w „ 5 7 , 5 0 

E N G E L A N D : 1948 Silver Wedding nrs. 237/238 15,75 
1948 £ 1,— bruin nr . 248 „ 15,50 
1951 2/6 t/m £ 1,- nrs. 256/259 24,— 

FIJI ISL.: 1950 10/- en £ 1,- nrs. 123/124 „ 21,75 
FRANKRIJK: 1927 Luchtpost nrs. 1/2, frs. 4500 25,— 

1945 Londense druk nrs. 701a/701f, frs. 9000 „ 50,— 
FRANS M A R O K K O : 1953 dag v. d. Postzegel O N -

G E T A N D 6,— 
ISRAËL: 1949 250 m. Jerusalem met tab. nr . 16 , 2,25 

1949 Blok nr 1 2,75 
1950 Luchtpost nrs. 1/6, met tabs 10,75 
1950 U.P.U. serie nrs. 27/28 2,25 
1950 U.P U. serie tête bêche en se tenant (4) 12,— 
1951 Nationale lening nr. 45, met tab 1,50 
1951 Nieuwjaar 5712 nrs. 50/52 met tabs , 1,25 
1952 Taba tentoonstelling luchtpost nrs. 7/8 met tabs „ 3,75 

JAMAICA: 1945 New Const i tut ion nrs. 136/142, frs. 2445 „ 12,— 
LIECHTENSTEIN: 1935 5 frs. nrs.128, frs. 12500 ,62 ,50 
Z.W. AFRIKA: 1943/44 nrs. 190/203, kl. formaat frs. 735 „ 4,— 
Z W E D E N : 1942 luchtpost 20 Kr. nr. 7 „ 15,50 
P R A C H T BLANCO ALBUM, geh. linnen schroefband, formaat 
26V2 X 30V! cm, met 100 bladen zwaar houtvrij papier met 
lichte ruit bedrukt ƒ 8,— 
Idem, doch met 150 bladen , 1 1 , — 

Albums, catalogi, boeken, Zichtzendingen. 
Vraagt toezending GRATIS NIEUWSBULLETIN. 

D. N. SANTIFORT - GRONINGEN 
Postgiro 277850 — Telefoon 27768 — Gr . Kr . Elleboog 14 

NIEUWE en RECENTE UITGIFTEN 
ALGIERS: 
500 frs. luchtpost ƒ 7,75 
AUSTRALIË: 
Tasmanië Jubileum (3) 
100 ). postz. Van Diemens 
land (1) 
BERMUDA: 
Royal Visit '53 (1) 
C H I N A : 

1 Formosa frankeerz. (12) 
Glorious Mothercount ry 

(4) 
DENEMARKEN: 
10 öre-1000 jaar 

1 Koninkrijk 
1 15 en 20 öre, idem 
1 10 öre Postfaerge 

DUITSLAND: 
1 Helfer der Menschheit (4 
1 Berlijn: 
1 3e Klokken compl. (5) 
1 Oost: 
1 5 jarenplan (17) 
1 Granach (1) 

Rode Kruis (1) 
1 Dag V. d. Postz. (1) 
1 Dierentuin Leipzig (1) 
1 Schubert (1) 
1 Patriotten (6) 
1 Leipziger Messe (2) 
1 F INLAND: 
1 Anti T.B.C. (3) 
1 FRANKRIJK: 
1 Sportserie (6) 
1 Rode Kruis serie '53 (2) 
1 JAMAICA: 
1 Royal Visit (1) 

1,40 
-0,20 

0,35 

4,85 

1,— 

0,07 
0,25 
0,07 

1,05 

1,20 

1,65 
0,08 
0,10 
0,08 
0,08 
0,16 
0,55 
0,20 

1,05 

3,25 
0,55 

0,15 

LUXEMBURG: 
Caritas '53 (6) ƒ 1,85 1 
N W . ZEELAND: 
Health '53 (2) 
Royal Visit '53 (2) 
N O O R W E G E N : 
Anti Kanker (1) 
Kerkjubileum (1) 
Noordkaap '53 (3) 
OOSTENRIJK: 
Kerstmis zegel '53 
SAARGEBIED: 
500 frs. frankeerzegel 
Vclkshilfe '53 (3) 
SAN MARINO: 
sportserie (9) 
SPANJE: 
50 Ptas. luchtp. Sorolla 
25 Ptas. luchtp. Lepazpi 
SP. MAROKKO: 
Anti T.B.C. '53 (8) 
VATICAAN: 
Assisi herd. (2) 
St. Bernardo (2) 
500 en 1000 L. luchtp. 
VERENIGDE NATIES: 
Human Rights (2) 
U.P.U. (2) 
Technische Hulp (2) 
IJSLAND: 
Manuscripten (5) 
ZWEDEN: 
700 j . Stockholm (4) 
100 jaar Telegraaf (5) 
ZWITSERLAND: 
Zürich Airport 
Pro Juventute '53 (5) 

0,30 1 
0,45 1 

0,30 1 
0,22 1 
1,10 1 

0,20 1 
7,25 1 
1,30 1 

3,20 j 
7,25 1 
3,40 1 

1,75 1 

0,50 1 
0,70 1 

12,50 1 

0,50 1 
0,50 1 
0,50 1 

3,95 1 
2,15 1 
1,60 1 

0,45 1 
1,70 1 

D. N. SANTIFORT - GRONINGEN 
1 Postgiro; 277850 - Tel . 2 7768 - Gr. Kr . Elleboog 14 

Profiteer hiervan, i«(j syn goedkoop 
Nederland 
3 ° mooi 
4 ° mooi 
6 ° prima 
11 ° mooi 
12 ° mooi 
1 6 ° 
29 ° iets zw. 
82-83 
9 9 0 
105 " 
134-35 
136-38 " 
169-76 
2 7 8 " 
212-19 " 
229-231 0 
238-39 " 
270-73 o 
277 " 
2 8 2 ° 
299 " 
300-304 
313-17 ' 
356-73 
350-55 "• 
374-78 " 
379-91 
392-96 " 
397-01 
402-03 
405-21 
423-27 
428-42 
464-68 
485-89 

16,— 
1,25 

12,— 
9,— 

17,50 
i -

1 1 , -
0,35 
4,50 
5,50 
3,75 
9,50 
0,45 
0,45 
4,5) 
1,5) 
2,75 
1,75 
0,40 
0,55 
0,11 
1,— 
0,40 
6,50 
0,60 
0,25 
0,50 
0,14 
0,2) 
0,40 
0,30 
0,13 
0,85 
0,30 
0,50 

495-98 ° 
508-12 " 
531 " 

type I of 
533-36 0 
545-50 
558-62 
563-67 
568-72 
573-76 
578-82 
587-90 
591-95 
597-01 
604-08 
Ned.-Indië 
2 4 ° 
59 
167-70 
172-75 
176-79 
221-25 
235-38 » 
239-40 
241-45 
289 z. gom 
274-86 C 
290-91 
304-08 
317-21 
332-32 
345-46 " 
361 -
384-88 ° 
Lp. 1-5 
P 41-48 

0,17 
0,35 

II 1,30 
0,35 
1,45 
0,80 
0,90 
0,75 
0,90 
0,85 
1,65 
0,75 
0,85 
1,— 

4,— 
7,50 
2,25 
3,58 
2,50 
2,50 
0,60 
0,90 
1,75 

70,— 
32,50 

3,90 
0,35 
0,20 
6,— 

16,— 
10,— 
3,— 
5,50 
2,75 

P 49-52° 
P 53-65 
D 19 a 
322 a 
323 a 
Java 5-12° 
Indonesia 
3-11 
12-20 
26-28 
29-33 
34-42 
43-57 
58-62 
63-68 
69-73 
74-78 
79 
P 1-3 
P 4-12 
Curasao 
2 prima 
178-81 ° 
241 
242 
Lp. 45-52 
Lp. 88 
Suriname 
15° 
30 
34-36 ° 
5 6 ° 
103 A 
197-99 
278-79 

6,50 
2,25 
5,75 
2,25 
2,25 
2,— 

0,50 
4,25 
0,65 
0,70 
0,45 

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

12,50 
60,— 

0,90 
0,50 
9,50 

55,— 

20,— 
15,— 
9,50 
5,— 
7,50 

12,— 
4,50 

Met ° is gebruikt. Levering remboufs of giro. Bij ƒ 10,— een 
Indonesia no. 45'' cadeau. Boven ƒ 10,— franco. Al onze vorige 
advertenties blijven geldig. Levering vrijblijvend op voorraad. 
Vraagt onze nieuwe prijslijsten. Ook üjst inkoop bundelwaar. 

Postzegelhandel „MADJOE" 
H o o g s t r a « 182 a -

Telef. 
A. A. M. DE GR A A FF 

68407 - Giro 428605 
Schiedam 

Philatelistische Veiling Combinatie 
Prinsengracht 852 — Amsterdam 

Onze Jubileumveiling zal worden gehouden op 
Zaterdag 23 Januari 1954 te 13 uur in de 
grot« zaal van Hotel „Suisse", N.Z. Voor
burgwal 181 te Amsterdam. 
Kijkdag Vrijdag 22 Januari 1954 in Hotel 
„Suisse" van 10 tot 17 en van 19 tot 22 uur, 
alsmede op de veilingdag van 10 tot 12.30 u. 
Catalogus op aanvrage verkrijgbaar. 

Te koop gevraagd ; 
Verzamelingen, partijen massawaar en 
KILOWAAR in grote kwantums. 

I N T E R N A T I O N A L STAMP TRADE A N N E D E V R I E S 
Sumatrastraat 247 — AMSTERDAM — Tel. 55790 

PROEVEN VERZAMELING 
te koop, zeldzaam object f 1300,— 
Jac. Engelkamp, Spuistr. 301, Tel. nr 30998, AMam 



o Jaar geleden • • • 
kon U in het Maandblad 15 ä 20 aanbie
dingen voor zichtzendingen vinden. 
In 't laatste Maandblad stonden er slechts 4. 
6 jaar geleden was de kans op teleurstelling 
groot. Nu behoeft U daarvoor niet meer 
bang te zijn. 
De aanbiedingen die niet mee konden, ver
dwenen automatisch. 

Waarom konden wij onze zichtzendingen 
gedurende 20 jaar handhaven? 

Omdat wij ons geheel instelden op hetgeen 
voor U aantrekkelijk is. 
Zoals U aan uw verzameling bouwt, bouwen 
wij aan onze zichtzendingen. 
Als U dan ook één of ander Europa-land 
aanvraagt, ontvangt U ook werkelijk een 
collectie van zo'n land. 
Zeer zeker zullen zich daarin niet alle 
zegels bevinden die U zoekt. De ontbreken
de nummers kunt U ons dan opgeven op 
de mancolijst-formulieren, die zich bij elke 
zending bevinden. 
Ook van de Engelse Koloniën zijn prachtige 
boekjes beschikbaar. 
Minder goed gesorteerd is het overige van 
Overzee, maar altijd toch nog zo, dat de 
meest vergevorderde verzamelaar er een 
keuze uit kan doen. 

Zichtzendingen en Mancoliji^ten 
het zijn de pölers, waarop wij met succes 
bouwden. 
Daarvan getuigen de honderden tevreden-
heidsbetuigingen die wij bezitten. 

Mevr. L. te Z. schreef ons nog op 21 Maart 1953: 
„Ik ontvang nu reeds jaren uw zichtzen
dingen. Ze blijven prachtig. Alle eer!" 

Dhr. B. te G. schreef ons op 18 Febr. 1953: 
„Iets dergeiyks trof ik nog niet eerder aan 
in de toch al weer lange jaren dat ik ver
zamel". 

Jhr de R. v. Z. schreef ons op 4 Mei 1953: 
„Ik moet erkennen, dat uw zending zeer ver
zorgd is en my veel genoegen verschafte". 

Mr de V. te G. (zeer vergevorderd verzamelaar 
van Engelse Koloniën) schreef ons op 14 
Maart 1953: 
„Vriendelijk dank voor de keurige verzor
ging van mUn mancolijsten". 

Laat de postbode ook 
-I U één of twee maal 

per maand een zen
ding thuis bezorgen. 

Uw verzameling zal er 
wel by varen!!! 

Postzegelhandel Van Duyn & Verhage 
Berkelselaan 92 b R O T T E R D A M — Tel . 48209 

ALGEMEENE 

Oud-leden worden 
vertegenwoordiger 

A. 
Z.j 

V E R E E N I G I N G V A N 
IN INDONESIË 

verzocht 
in Neder 

P . V A N G O G H , Prins 
ontvangen dan 

P H I L A T E L I S T E N 

naam en adres op te geven 
land. 

Bernhardlaan 
een verrassing. 

38, Voorburg 

aan de 

N E T P E R S O O N , 31 jaar, P.G. , ongeh. 
Serieus philatelist , uitstekende kennis Nederlands, 
bekend met het grafisch bcdiijf, behoorlijk kunnende 
le t ter tekcnen, k tnnis van calligraphic, gevoel voor 
blad verdel ing, zoekt plaatsing in 

P O S T Z E G E L B R A N C H E , INSTELLING OF U I T G E V E R I J . 
Uneven onder No . P 059, Uitgeverij Planeta. 

T s j e c h o - S l o w a k i j e T " o^""^™= ff '̂ uitgebreide speciaal-
' ' collectie in 3 blanco albums Met veie 

proeven en on twerpen , o a. van de eerste luchtpostserie, w.v. 
ook fou t -drukkcn , kops taande en dubbeldi ukken Aanwezig zijn 
voorts vele interessante variLteiten en afwijkingen, Slowakije en 
Boh. Mor. compleet aanwezig Dele prathtcoUect ie van pi m. 
4000 zegels is zeer geschikt om uit te breiden tot tentoonstel l ings-
obfcct. Prijs (beneden taxatie) ƒ 1000,—. 
Brieven onder letter P 060, Uitgeverij Planeta. 
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KLEINE ANNONCES 

Prys 35 et per mm, beta
ling na toezending factuur. 

Z E N D MIJ 500 verschillende 
Europa - U.S.A. - Engeland - Do
minions en u ontvangt 500 ande
re terug. J. H . Dols t ra , Prins 
H e n d n k l a a n 17, Baarn. 

G E V R A A G D Indonesië postfr . : 
Cijfer Smelt 10 sen t. U V Ï ; Tem
pel RIS opdr . 30 sen t. 1 2 V J ; 
idem 40 sen t. llVa. 

A A N G E B O D E N alle andere waar
den, ± halve ca t .pr . , vraagt hjst. 
W. V. d. Kloot , Hinde l . 1. Den 
Dolder . 

BOD G E V R A A G D op verzame
ling geil lustr . br iefkaarten , ,Voor 
het K i n d " 1926—1945. Ruim 400 
stuks m solide pos ts tukkenalbum. 
Br. onder N o . P 061, Uitgeverij' 
p laneta , Haar lem. 

BOEKJES E N G . K O L . worden U 
na opgave der verlangde landen 
gaarne op zicht gezonden. Aan
vragen onder opgave referenties 
aan M. Schouten, Goej'anverw.dijk 
13, Gouda. 

GRATIS uw naam en adres in 
onze Phil . adreslijst, welke gra
tis naar het bui tenland gezonden 
w o r d t . Frankeer s.v.p. philatel is-
tisch aan Dutch Stamp Club , 
Korevaarstraat 5, Leiden. 

200 vers. ƒ 0,85, 500 vers. ƒ 2,30, 
1000 vers. f 5,30 postz. Were ld , 
500 vers. Europa f 3 ,—, 1000 
ƒ 7,50 uit mijn doubl , f ranco. 
D. V. Ommen, Fpe , Popul ieren
laan. Postgiro 132330. 

Finland-Iceland cont ra Hol land 
and Colonies; mail char i ty . H E. 
Jensen, N y Korvej 13, Aalborg, 
Danmark . 

Z O C H T U moderne uitgaven, 
sportseries en nieuwtjes van Rus
land ' Zendt mij dan uw manco-
lijst. Kan ook leveren het schaar
se zegel Est land, Zumstem No . 
169A, ongebruikt . D. Groene-
veld, Oosterweg 82, Groningen. 

TE K O O P voor meest biedende: 
verz. geh. wereld ± 18000 z. in 
zes Sch. klemb. albums, ben. vele 
doubl. De Korte , Duinoords t raa t 
66, Haar lem. 

VERZAMELAAR Ned. en KoL, 
gebruikt , in typen en tandingen, 
met ± ƒ 2000,— waarde aan 
doublet ten ongebr. en gebr. , zoekt 
lu i lcontacten. Brieven aan C. J. 
Prey, P. Bothl . 18, Amersfoort . 

TE K O O P : Verzameling Ned. en 
O.G. Catalogusw, + frs. 3200,—. 
Verkoopprijs ƒ 1250,—. Te zien 
na afspraak. G. J. Schuitemaker, 
L. v. N w . Oost Indie 10, ' s -Gra-
venhage. 

Please sent me 50 to t 100 stamps 
of C A N A D A , I R A N or I JSLAND 
and I will sent you same quant i ty 
and value of Dutch and German 
stamps accordingly your wish. 
D. W. Papendrecht , Hoofds t raa t 
107, Sassenheim, Ho l l and . 

Verzamelaar heeft mooie D O U 
BLETTEN Neder l . & O.G. , In
donesië, IJsland, Rusland e.a. 
Europalanden, ook prima Engelse 
Kolonien tegen voordelige prijzen. 
Zichtzending op aanvraag onder 
N o P 058, Uitgeverij Planeta. 

Te koop aangeb. : POSTZEGEL
VERZAMELING der geh. wereld, 
in tien K.b. a lbums, in p r . con-

' ditie (klembanden) , compl , to t 
1940, met ruim 20 000 verschillen
de gebr. en ongebr . , hoge cata
loguswaarde, prijs ƒ 1500,—. O p 
aanvraag te bezichtigen. Br. ontf. 
N o . P 062, Uitgeverij Planeta. 
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DËNEDERLANDSCHE 
POSTZEGELYEILING 

Hoofdkantoor : Rokin 58 
Amsterdam-C. Tel. 3026 I 

Regelmatig grof e 
openbare veilingen 
Voor onze belangrijke 

JAKUARI-YEILING 
kan nog tot 23 December a.s. materiaal 
worden toegevoegd. 

Op belangrijke inzendingen wordt gaarne 
voorschot verleend. 

Al het materiaal van derden te onzen kantore is op 
beurspolis tegen brand en inbraak verzekerd; voor 
inzenders op onze veilingen ontstaan hierdoor geen 
extra kosten. 

W. H. EECEN 
P O S T Z E G E L H A N D E L - B Ü S S Ü M 
Tel. 6288 - Kapelstraat 15 - Giro 451627 
XMCHTZEIVDilVGEJV 

Wö hebben voor het nieuwe seizoen weer vele 
nieuwe boekjes gereed (billijke prijzen). 
Ned. O.G. - Jap. Bezett. Ned. Indië - België - Frankrijls 
Duitsland - Luxemburg - Engeland enz. - Zwitserland 
Liechtenstein - Scandinavië - Oostzee staten - Rusland 
Griekenland - Italië - U.S.A. - Belg. Congo - Fr. en Eng. 
Koloniën - Brazilië enz. 

Speciaal aangeboden Franse Kol.: 
Guadeloupe 

id . 
id. 
id . 

Guyana 
id. 

Etab. '1 Inde 
id. 

Indo-China 
id. 

Madagaskar 
Maroc 
Martinique 

id. 
id. 

Mayotte 
id. 

Ver. Staten 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

PRIMA inplakboekies 
per 
pe r 

10 St. 
100 St. 

20 
ƒ 

24 a 
23 

T. 1 
T. 3 

22 
25 
20 
23 
39 

72/89 
4 

10 
9 
6 

50 
14 
16 
84 
87 
88 
90 
91 

98 a en b 
111 a en b 

168 a 
X 10 zegels m. 

2,50 + porto 
ƒ 22,50 franco 

gebr. 
ong. 
eng. 
ong. 
ong. 
ong. 
gebr. 
gebr. 
ong. 
ong. 
gebr. 
gebr. 
ong. 
ong. 
gebr. 
ong. 
ong. 
ong. 
ong. 
ong. 
gebr. 
gebr. 
ong. 
ong. 
ong. 

optel- en 

ƒ 7 , -
» .̂— ., 45,— 
„ 7 0 , -
„ 2,75 
., 7 , -
.. 15,— 
., 3 5 , -
„ 37,50 
., 55,— 
., 4,— 
„ 65,— 
., 100, -
» 2,— 
., 9 , -
„ 7,50 
„ 8,50 
., 4,— 
» 4,— 
., 6 . -
» 8.50 
.. 15,— 
„ 12,— 
„ 5,— 
„ 7,50 

afrekenstaatje 

»» „FAVORIET 
Postzegelhandel 
en Uitgeverij 
TH. HEKKER 

Zomerzorgerlaan 15 - Bloemendaal 
Tel. K 2500-25478 - Giro 55 38 Ol 

S U P P L E M E N T „ F A V O R I E T " - A L B U M 
verschijnt 19 DECEMBER 

prijs f 2 ,— franco thuis f 2,25 

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

MIJN 
PRIJZEN ? 

Nederland en O.G. 50 è 60% 
catalogus Handelären 1953. 
Europa (alle landen te leveren 
40 ä 50 cent per 100 Frs. Yvert 
1953. 

Op dezelfde basis heb ik voor verzending gereed 
een mooie collectie boekjes van de Eng.-koloniën. 

Postzegelhandel H. V A N L I E S H O U T 
Hurksestraat 26 - HELMOND - Giro S25951 

Tegen de hoog/ste prijzen 
te koop gevraagd: 

massag-oed gebundeld, of in zakken van 
1000, series, plaatjesgoed van Nederland 
en Koloniën, ook Indonesië. 
Buitenlands massagoed eveneens te koop 
gezocht. Alvorens elders te verkopen, 
raadpleegt u mij het eerst. 
Geen inkoopslijsten, prompte betaling. 

A T A^ \iT*ê- Albrecht Dürerstraat 4 
. J . a e w i l A M S T E R D A M - Z U I D 

<DRUK BOOM RUYGHOK NV HAAKLEH> 


