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Nationale Philatelistische Tentoonstelling „ZEELANDIA 1954" 
BONDSDAGEN 1954 

en 
42ste NEDERLANDSE PHILATELISTENDAG. 

Ter gelegenheid van de Bondsdagen, die dit jaar op 3, 4 
en 5 September a.s. te Vlissingen zullen worden gehouden, 
wordt door de afd. Vlissingen van de I.V. Philatelica een 
nationale tentoonstelling georganiseerd. 

Deze tentoonstelling, waarvoor ruimte is gereserveerd in 
het Concertgebouw, Emmastraat 10 te Vlissingen, omvat 
onderstaande klassen: 
Klasse I: Nederland, Nederl. Indië en Molukken. 

II: Europese landen. 
III: Zelfstandige staten buiten Europa. 
IV: Koloniën, Dominions, Protectoraten en Mandaat

gebieden. 
V: Luchtpost. 

VI: Poststukken. 
VII: Zegels in bijzondere samenhang. 

VIII: Thematische verzamelingen. 
IX: Diversen. 

De volledige onderverdeling van de betreffende klassen, 
het tentoonstellingsreglement, alsmede aanmeldingsformu
lieren worden op eerste aanvrage direct toegezonden door 
de secretaris van het tentoonstellingscomité, de heer J. Hen-
neman, Adriaen Brouwerlaan 14, Vlissingen. 

Gegadigden willen wel bij de aanvrage eveneens opgeven, 
hoeveel aanmeldingsformulieren zij wensen te ontvangen, 
aangezien voor elke inzending één formulier nodig is. De 
kaderhuur bedraagt ƒ 5,— per kader. Het aantal kaders per 
inzender is voorlopig onbeperkt, doch het comité heeft het 
recht, minder kaders beschikbaar te stellen dan zijn aan
gevraagd. Eventueel te veel gestorte kaderhuren worden dan 
gerestitueerd. 

De kaderafmeting is 109 cm (hoog) X 114 cm (breed), ter
wijl er ruim 320 kaders zullen zijn. Het beoordelen der in
zendingen en de toekenning der medailles en de prijzen zal 
geschieden door een Jury. Deze Jury, die misschien nog zal 
worden uitgebreid, zal in elk geval bestaan uit de heren: 

A. M. Benders. 
J. Eygenraam. 
L. Frenkel. 
D. O. Kirchner. 
A. v. d. Willigen. 

Wegens ingetreden wijziging in de lijst van Juryleden is 
de opgave hieromtrent in het reglement niet meer juist. De 
Jury zal volkomen vrij zijn in het bepalen van de wijze, 
waarop de bekroningen door haar zullen worden toegekend. 

Medailles, in het aantal, dat de Jury zal wensen toe te 
kennen, zijn beschikbaar in verguld-zilver, zilver en brons. 

Evenals bij de in 1952 gehouden nationale tentoonstelling 
zal het aantal Ereprijzen belangrijk zijn en o.m. bestaan uit: 
Zilveren medaille van H.M. de Koningin. 
Zilveren medaille van Z.K.H. Prins Bernhard. 
Zilveren medaille van de Commissaris der Koningin in 
Zeeland. 
Zilveren plaquette van Ned. Bond v. Ver. v. Postzegelver
zamelaars. 

De tentoonstelling zal Vrijdagmiddag 3 September a.s. om 
1.30 uur officieel worden geopend door de Commissaris der 
Koningin in Zeeland, Jhr. Mr. A. F. C. de Casembroot. 

„Zeelandia 1954" is toegankelijk voor het publiek op: 
Vrijdag 3 September van 14-22 uur. 
Zaterdag 4 September van 10-22 uur. 
Zondag 5 September van 10-17 uur. 

Voor het opzetten is de gehele Donderdagmiddag en -avond 
beschikbaar, terwijl eventueel ook Vrijdagochtend nog kan 
worden opgezet. Met het afnemen kan Zondagmiddag, direct 
na 17 uur, worden begonnen. Buiten mededinging zullen 
enkele zeer belangrijke verzamelingen worden ingezonden, 
terwijl men voorts op de „Zeelandia 1954" verzamelingen 
zal kunnen bewonderen, die, gedurende de laatste jaren, ook 
In het buitenland tentoongesteld zijn geweest. 

Hoewel inmiddels reeds vele aanmeldingen zijn binnen
gekomen, verwacht het tentoonstellingscomité, dat nog meer
dere zullen volgen. Indien men na ontvangst van klasse
indeling, reglement en aanmeldingsformulieren, nog nadere 
inlichtingen wenst, zullen deze gaarne worden verstrekt. 

Verzamelaars, komt allen naar Vlissingen, opdat deze 
nationale, philatelistische tentoonstelling, kan uitmunten 
door een record-aantal bezoekers. 

Philatelisten, „Zeelandia 1954" verwacht u. 
De Bondsvoorzitter, 

JAN POULIE. 

Op Vrijdag, 3 September zal de Jaarvergadering van de 
Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelver
zamelaars worden gehouden; op Zaterdag, 4 September, 
wordt de 42e Nederlandse Philatelistendag gevierd, terwijl 
des avonds het Bondsdiner plaats vindt. 

Dezelfde dag zal het Congres door het gemeentebestuur 
van Vlisingen worden ontvangen. 

Des Zondags biedt de afdeling Vlissingen van de I.V. „Phi
latelica" de afgevaardigden een boottocht naar Breskens en 
een rondrit over het eiland Walcheren aan. 
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Gedurende deze dagen zal in het Concertgebouw een tijde
lijk postkantoor worden gevestigd. 

Er zullen speciale enveloppen en briefkaarten verkrijg
baar worden gesteld, alsmede speciaal bedrukte rijksbrief-
kaarten. Correspondentie, op Vrijdag 3 en Zondag 5 Sep
tember gepost, wordt voorzien van het tentoonstellings-
Etempel. 

Op Zaterdag, 4 September, geschiedt dit met het speciaal 
stempel „42e Philatelistendag". 

Bestellingen voor deze poststukken kunnen worden ge
richt aan de heer M. Prince, Scheldestraat 92 boven te Vlis-
singen. De kosten bedragen: 
a) speciale enveloppe 25 cent 
b) speciale briefkaart 25 cent 
c) rijksbriefkaart 32 cent 

De prijzen onder a en b moeten nog vermeerderd worden 
met de frankeerkosten. 

Op veler verzoek geef ik een kort overzicht van alle tot 
cp heden verschenen poststukken van bovengenoemd land, 
waarvan de postalische uitgaven ook in Nederland zeer al
gemeen worden verzameld. 

Wat de poststukken betreft, is op het ogenblik zonder al 
te veel moeite en met vrij geringe kosten het gebied nog te 
completeren, maar vooral van de eerste emissies is de voor
raad zeer beperkt en zijn er nu al nummers aan te wijzen 
die beslist schaars zijn en bij de groeiende belangstelling 
over enkele jaren alleen tegen grof geld verkregen zullen 
kunnen worden. 

Ik baseer dit artikeltje in grote lijnen op een overzicht 
van Herrn. M. Z. Meijer te Jerusalem (1), maar met enkele 
aanvullingen en verbeteringen ontleend aan de officiële pu
blicaties van het Israelische ministerie van transport en 
verbindingen, departement van de post, telegrafie en tele
foon, afdeling philatelistische dienst (2.3.4 en 5) en aan eigen 
collectie. 

Volledigheidshalve verwijs ik naar een aantal mededelin
gen van mijn hand in het Maandblad, in de jaargangen 1949, 
1950 en 1952 (6). 
ENVELOPPEN. 

No. 1. vanaf 3-5-1949 verkrijgbaar. Uitgegeven ter herin
nering aan de proclamatie van de Staat Israël op 5 Ijar 
5708 (4 Mei 1948). Zie afbeelding A 

Afb. A 

30 mils (niet pruta, de munteenheid was toen nog mils!). 
Verkoopprijs 50 mils; kleur: blauw. Sedert 20-9-'50 niet 
meer aan de post verkrijgbaar. 

No. 2. vanaf 27-11-1949 verkrijgbaar (officieel aangekon
digd voor 2 November (bulletin no. 11) maar om mij onbe
kende redenen 25 dagen verschoven. De datum 27-9 van 
Meijer mist elke fundering. Uitgegeven voor de 75ste ver
jaardag van president Dr. Chaim Weizmann; vertoont het 
zegelbeeld drinkende kamelen in de „Negev"-woestijn. Zie 
afbeelding B. 

In de prijs onder c zijn 7 cent frankeerkosten begrepen. 
Voor aantekenrecht moet 20 cent extra worden betaald. 

Bij het bestellen gelieve men tegelijkertijd het verschul
digde bedrag over te maken op postrekening nummer 131921 
ten name van M. Prince, Scheldestraat 92 te Vlissingen. 

Voor deelneming aan de verschillende festiviteiten vrage 
men een formulier aan bij de heer J. Henneman, Adriaan 
Brouwerlaan 14 te Vlissingen, voor logies wende men zich 
onder opgave voor welke nachten logies gewenst wordt, als
mede of dit voor een echtpaar, man of vrouw wordt gewenst, 
tot de secretaris der afdeling Vlisingen van de I.V. „Phila-
telica", de heer C. W. Louwerse, Paul Krugerstraat 40 te 
Vlissingen. 

De Bondssecretaris, 
K. E. KÖNIG. 

Afb, B 

15 mils, verkoopprijs 25 pruta. Kleur bruin, in 2 tinten. 
Eveneens vanaf 20-9-'50 niet meer aan de post verkrijgbaar. 
POSTBLADEN. 

No. 1. Tot dusver is er maar één postblad verschenen, 
voor gebruik in het binnenland. Datum van uitgifte 18-2-'52. 
Afbeelding C. 

30 pruta, verkoopsprijs bij uitgifte eveneens 30 pruta (hoe 
Meijer aan 35 pr. komt is mij een raadsel). 

Atb C I 

LUCHTPOSTBLADEN. 
Hiervan is reeds een vrij groot aantal verschillende num

mers verschenen, waarvan meerdere wel onopvallend uit het 
verkeer werden genomen. Verzamelaars opgelet! 

No. 1. verscheen op 2 Juli 1950 (niet 3 Juli, zoals Meijer 
aangeeft). 

25 pruta. Verkoopsprijs 30 pruta. 
Kleur blauw. Behalve de landsnaam in het zegelbeeld in 

arabisch en latijns schrift en de woorden „par avion" is de 

De poststukken van de staat Israël 
door Dr. E. A. M. Speijer. 

/ 



AUGUSTUS 1954 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 151 

tekst geheel in het Hebreeuws. Afbeelding D. 
Op 30-6-'52 niet meer aan de post verkrijgbaar. 

Afb. D 

No. 2. verscheen tegelijkertijd met no. 1 en werd op de
zelfde datum ingetrokken. 

50 pruta. Verkoopsprijs 55 pruta. 
Kleur van de zegel rood, verder blauw. 
No. 3 verscheen 28-2-1951. Onderscheidt zich slechts van 

no. 1 door de bijvoeging van het woord „aerogramme". 
Werd op 30-6-'52 uit het verkeer genomen. Afbeelding E. 

I 
vmêMmw 

Afb. E 

No. 4. verscheen op 18-3-1951. Onderscheidt zich van no. 
2 eveneens slechts door bijvoeging van „aerogramme". Tot 
dusver kon ik de officiële datum van intrekking nog niet 
bevestigd krijgen, hoewel 30-6-'52 logisch zou zijn, maar in 
ieder geval klopt dat niet, want een exemplaar in mijn col
lectie werd nog op 15-9-'53 aan de post verkregen. 

No. 5. verscheen op 4-5-1952. 
55 pruta. Voor het eerst is de aanschaffingsprijs niet ho

ger dan de zegelwaarde. Zegelindruk belangrijk kleiner dan 
bij de vorige emissies. 

Zegelkleur rood, de rest weer blauw, maar veel lichter 
dan bij de andere uitgiften. Aan de achterzijde nu ook het 
woord: „expediteur" naast de Hebreeuwse tekst. Afbeel
ding F. 

No. 6. verscheen op 5-10-1952. 
110 pruta. Kleur blauw. Bijzonderheden als bij no. 5. 
No. 7. verscheen eveneens op 5-10-1952. 
150 pruta. Kleur bruinolijf. Bijzonderheden als bij nos. 

5 en 6. 
No. 8. verscheen op 8-4-1953. 
110 pruta. Kleur blauw. 
Dit postblad kreeg ik nooit onder ogen. Volgens Meijer is 

het m lithografie in plaats van fotogravure vervaardigd, en 
zonder het woord „expediteur" aan de achterzijde. 

No. 9. verscheen op 5-7-1953. Het type van de luchtpost-
bladen werd andermaal gewijzigd; het ingedrukte luchtpost-
étiket werd anders, de tekst op de achterzijde werd anders 
gerangschikt en op het gegomde sluitrandje verscheen het 
postembleem. Bovendien werd gebroken met de tweekleu-
ngheid en kreeg rand, versiering en zegelbeeld dezelfde 
kleur. 

55 pruta. Kleur rood. Afbeelding G. 

"Of. jS, j j 9 l j « r , 8 a , « . 

Hollaad 

^ 

^ 

I 
Afb. G 

No. 10 verscheen eveneens op 5-7-1953 Geheel in het type 
van no. 9. 

100 pruta. Kleur vrij donker blauw. 
Intussen ontving ik een exemplaar dat op 9-5-'54 verzon

den werd en dat veel lichter, bijna hemelsblauw van kleur Is. 
No. 11 verscheen op 5-7-1953. Geheel als nos. 9 en 10. 
120 pruta. Kleur olijfgroen. 

BRIEFKAARTEN. 
No. 1 verscheen op 20-8-1950. 

10 pruta. Zegelbeeld oude munt. 
la. Kleur donkergroen op groen papier. 
Ib. Iets later verscheen de kaart met een lichtere zegel

kleur op iets lichter groen papier. Mijn exemplaar 
werd op 12 April 1951 in Rhovot verstuurd. 

Ic. Een derde variatie verscheen op 8-7-'51. Zegelkleur 
nog iets lichter, papier veel donkerder groen. De 
Israëlische postdienst vermeldt deze laatste kaart 
als een afzonderlijke uitgifte (die zij aanduidt als 
E 3a in tegenstelling tot de eerste kaart, die zij E 3 
noemt- Meijer noemt slechts één kaart. 

De verkoopsprijs bedroeg 12 pruta. 
Alle variaties werden op 31-l-'52 uit het verkeer geno

men. Afbeelding H. 

Afb. F Afb. H 
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No. 2 verscheen op 20-8-1950. 
15 pruta. Kleur rood op bruingeel karton. Zegelbeeld oude 

munt. 
Zoals uit de afbeelding wel te zien zal zijn, is deze kaart, 

die voor het buitenland bedoeld was, van een aanduiding 
„Israel-Carte Postale" voorzien. 

Verkoopsprijs 17 pruta. 
Ook deze kaart verdween op 31-l-'52 uit het verkeer. 
Afbeelding J. 

Afb. I 

No. 3. Op 26-11-1951 verscheen de eerste kaart op wit kar
ton, de 10 pruta, groen, terwijl tevens vanaf die datum geen 
extra-toeslag meer voor de kaarten werd geheven. 

Deze kaart bleef slechts 2% maand aan de post, nl. ook 
maar tot 31-l-'52. 

Volkomen onverklaarbaar neemt Meijer deze kaart (no. 
E6 van de catalogus no. 4 van de Israëlische posterijen) in 
zijn lijst als b-nummer van no. 1 op. 

No. 4. Op 1-2-1952, dus nadat alle vorige kaarten inge
trokken waren, kwam als eersteling van de nieuwe serie de 
15 pruta, roodbruin op wit karton. 

No. 5. Op 26-10-1952 volgde een 20 pruta, lichtrood, even
eens op wit karton. 

No. 6. Op 8-11-1953 volgde de 30 pruta, blauw op wit 
karton. 

INTERNATIONALE ANTWOORD-COUPONS. 
Dit is een afdeling die niet algemeen verzameld zal wor

den, hoewel de antwoordcoupons strikt genomen tot de post
stukken behoren en in de officiële catalogus van de Israëli
sche post ook opgenomen worden. Meijer vermeldt hen niet. 
Er zijn er maar 2. 

No. 1. verscheen op 1-9-1950, waarde 45 pruta. 
Op 31-1-1952 ingetrokken. 
No. 2. verscheen de dag volgende op de intrekking van 

no. 1, dus op 1-2-1952. Waarde 55 pruta. 
Dit poststuk bleef slechts tot 14-2-1952 verkrijgbaar, dus 

slechts 14 dagen! Het zal, mede door de geringe belangstel
ling voor de antwoordcoupons, wel vrijwel onopgemerkt 
gebleven zijn. Ik zag er nooit een. Verzamelaars van de 
postwaarden van Israël, u weet dus waarnaar u moet uit
kijken! De zeldzaamheid van dit nummer stelt hoogstwaar
schijnlijk die van elke andere regulaire uitgifte verre in de 
schaduw! 
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Meijer, Jerusalem. Die Ganzsache 28. Jahrgang, Juni 
1954, no. 3. 

2. State of Israël, Ministery of Transport and Communica
tions, Department of Posts, Telegraphs and Telephones, 
Philatelic Services, Buletin no. 7. Hakirya, 24-4-'49. 

3 , Selling List no. 1, 
Hakirya, l-5-'49. 

4 Catalogue no. 3, 
Jeruzalem, Oct. 1951. 

5 , Catalogue no- 4, 
Jerusalem, August 1953. 

6. Nederl. Maandblad voor Philatelie, verschillende artike
len in de jaargangen 27 (1950), 28 (1951), 29 (1952). 

C O S M E T I E K 
Voordracht gehouden voor de Eindhovense Philatelisten Club door J. W. Smits, arts te Eindhoven. 

Het speciale beeldphilatelistische onderwerp dat ik hier 
wil behandelen is de Cosmetiek. Dit is de kunst om de 
lichaamsschoonheid te behouden en te bevorderen. Ik koos 
dit onderwerp voor een beeldverzameling, niet uit compen
satie voor eigen gemis, doch omdat ik in een tijdschrift 
„Medizinische Kosmetiek" van de hand van collega Bruder 
een interessant artikel hierover ontdekte, dat de moeite 
waard was om hiernaar een verzamelmg te creëren. Boven
dien vormt de hygiëne en de verzorgmg van het lichaam 
een onderdeel der Prophylaxe en zodanig ook een onderdeel 
ener „medische verzameling", hoewel op een vergezocht zij
spoor. Door de gehele geschiedenis der mensheid werd de 
kosmetiek beoefend en talrijke zegels laten ons geschied
kundig en historisch diverse facetten hiervan zien. 

De cosmetiek is even oud als de Homo Sapiens zelf, de 
oorsprong is zelfs te zoeken bij de prae-historische mens. 
In het oude Egypte bereikte zij echter haar eerste top, spe
ciaal bloeide er de kunst van het zalven, in-olién, parfu
meren en schminken van het lichaam. Het hoofdhaar der 
vrouwen werd kunstig gefriseerd. Koningin Nefrotiti (zegels 
van Egypte 1947: 30 + 30 m. Yvert 252 en 1953: 100, 200, 
300 m. en £ 1.) geeft hiervan een typisch voorbeeld. Bij de 
mannen werd wegens de hitte van het land het hoofdhaar 
kort geschoren, terwijl aan de baard grote zorg werd besteed 
(Egypte, zegel met beeld van Imhotep, Yv. 134). Slechts bij 
feestelijke gelegenheden droegen de pharao's van Egypte en 
hoogwaardigheidsbekleders speciale pruiken (zegels van 
Egypte met beeltenis van Ramses II, Yv. 64/65; Amenhotep, 
Yv. 131/133, Tutenchamon, Yv. 253, tempelwachters, Yv. 52). 

wnrw^n^r^nwrvr 

iiiiÉinia«[ii«M«iiitfti 
Vvert nos. 134, 52, 131 

W>JQ -̂: BEKIJKT U W POSTZEGELS 
O N D E R HET G E N O T VAN 
EEN FIJNE PIJP TABAK. 

Vraagt daarom Uw winkelier 

V. ROSSEM s TROOST 
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De hoogste volmaaktheid bereikte de cosmetiek in het klas
sieke Griekenland, waar de sportlieden door zalvingen, 
baden en massage hun sportieve lichaamsprestaties verhoog
den (Griekenland, sportzegels). 

Ook bestond de 
antieke ge

woonte van het 
epileren van 

alle lichaams-
haren; speciaal 
in het oude 
Hellas was dit 

de gewoonte 
bij de vrou
wen, terwijl de 
mannen dit al
leen deden bij 

sportwedstrij
den, vnl. bij 
het worstelen, 
waarbij dan 

tevens het lichaam rijkelijk met olie behandeld werd. 
Deze „Alopecismus" heeft zich echter in later eeuwen nog 
voortgezet, zoals beeldhouwwerken van Thorwaldsen en 
Bosio, schilderijen van Goya, of moderne sportlieden of 
vrouwelijke inboorlingen ons laten zien. Vaak worden vol
komen onthaarde lichamen voorgesteld in beeldhouw- en 
schilderkunst (Griekenland, Yv. 427; Cirenaica Yv. Lp. 14; 
Monaco 314/317 en Lp. 28/31; Frankrijk Yv. 185). 

Allerlei haardrachten laten ons de 
postzegels zien, waarbij het kapsel vaak 
aan mode onderhevig is, zowel bij vrou
wen als bij mannen. De antieke Griekse 
haarmode was het lange, lichtgolvende, 
afhangende haar (Hygyaea) en het jon
gensachtige kapsel, zoals de Venus van 
Milo ons laat zien. 

Inboorlingen, speciaal uit de binnen
landen van Afrika, tonen ons zeer kunst
volle frisuren, die ook uit ethnologisch 
oogpunt zeer belangrijk zijn, o.a. de 
Ubangis, Mangbetus en Batetelas in 
Belgisch Congo, de Pahouins in Gaboen, 
de Skalaven in Madagaskar en andere 
inboorlingen in Kameroen en Frans 

Yv. 185 Equatoriaal Afrika. 
Een kleine technische uitweiding zij mij hier geoorloofd: 

Bij het bekijken der speciale negerkapsels der inboorlingen 
van de Congo, Kameroen, Tanganyka enz. vraagt men zich 
af, hoe het mogelijk is, dat het krullend haar dezer negers 
zich lenen kan voor deze vorm van permanent. Op deze 
vraag kon collega Melchior, u waarschijnlijk wel bekend 
door zijn boeken over Afrika en de walvisvaarder, de Wil
lem Barentz, en die enkele weken geleden voor onze artsen
vereniging een voordracht hield over zijn reizen door Mid
den-Afrika, mij het antwoord geven. Inderdaad kan het 
negerhaar geheel worden uitgekamd en daarna gelegd wor
den in de vereiste wrongen, die dan op hun plaats worden 
gehouden door een speciaal plakmiddel, dat voor het groot
ste deel bestaat uit geitenmest. . . . Minstens een half jaar 
bleef deze permanent houdbaar. 

De middeleeuwen vertonen een teruggang in de cosmetiek. 
Lichaamsvijandigheid en askese verdrukten de lichaams
verzorging. De kledij werd zelfs zo, dat geheel het lichaam 
en gelaat verscholen gingen in kloosterachtige gewaden. 
De Arabieren daarentegen beoefenden de cosmetiek in 
hoge mate, vooral gepropageerd door Avicenna, de vorst 
der middeleeuwse geneeskunde, die in zijn „Canon der Ge
neeskunde" een groot epistel wijdde aan de schoonheidszorg. 

De Renaissance 
brak abrupt af 
met de Middel
eeuwen in zijn 
vorm van hoog
staande cosmetiek, 
zoals de schilde
rijen van Dürer 
(Venetiaans vrou

wenportret) en 
van Leonardo da 
Vinci (Mona Lisa) 

ons laten zien. 
(Duitsland Yv. 638 

en West-Duits
land Yv. 34). 

De haardracht 
ten tijde van Phi
lips de Goede had de vorm van een vlak kalotje op de kruin, 
de rest der haren rondom weggeschoren. 

Een nieuw hoogtepunt bereikte de cosmetiek onder de in
vloed der hoven van Lodewijk XIV en XV. Toen ontstond 

vnl. in Frankrijk 
r99rw% wrwmmmtwimmmvm ^^" cosmetische 

industrie en wel 
hoofdzakelijk het 

bereiden van 
odeurs. De schoon
heidskunst echter 
hield geen gelijke 
tred met de li-
chaamscultuur en 
gezondheid Met 
de reinheid van 
het lichaam was 

het toen bar 
slecht gesteld; on
voldoende badge-
legenheid; men 

verwaarloosde dü 
dagelijkse reini

ging, zodat het lichaam blootgesteld werd aan allerlei huid
ziekten, die littekens en haaruitval ten gevolge hadden. Ter 
camouflage hiervoor kwamen de pruiken in de mode, die 
in allerlei vormen gefabriceerd werden. Bladziiden vol zegels 
leggen hiervan getuigenis af. 

Ook het kapsel is in de loop der eeuwen veel aan mode 
onderhevig geweest. Ik noem slechts enkele typische eigen
aardigheden. De mannen der 16e eeuw lieten het haar vaak 
krullend lang over schouder en rug hangen, zoals onze zee
helden laten zien. In het begin onzer eeuw kwam de bubbi-
kop in de mode, zoals het zegel met de beeltenis van Senora 
Tulla Serria Morazan ons toont. Tegenwoordig is weer een 
ander dameskapsel in de mode, zoals ons het zegel toont 
met de beeltenis van Senora Eve Peron. Een speciaal haar-
kapsel is nog de Hitlerlok. 

In de 19e en 20e eeuw ontwikkelde zich de cosmetiek 
enorm. Men kwam tot het inzicht, dat gezondheid de grond-
peiler der lichaamsschoonheid is. De natuurlijke genezings
krachten werden te hulp geroepen. De zeebaden kwamen in 
opbloei, terwijl ook de zonnebaden een levendig aandeel 
kregen in het behouden en bevorderen der lichaamsschoon
heid (zegels van Bulgarije, Yv. 574; Joegoslavië, Yv. 340; 
Monaco, Yv. 323 en Hongarije, Yv. 953). Finland wijdt zelfs 
een gehele serie zegels aan het gebruik van het Saunabad 
(Yv. 345/348). Daarnaast deed de sport een ware zegetocht 
door de gehele wereld, hetgeen ons honderden zegels kun
nen tonen. 

Yv. 617 en 854 
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Terwijl de natuurlijke levenswijze, het verblijf in buiten
lucht, water , zon en zee de menseli jke cosmetiek gezonde 
bases geeft, heeft zich daa rnaas t een medisch-chirurgische 
cosmetiek ontwikkeld om l ichaamsgebreken en onts ierende 
l i t tekens weg te werken. Hoewel deze nog op geen postzegels 
werd afgebeeld, mag deze toch niet ontbreken in het kader 
van deze voordracht . De pharmaceut i sche cosmetische indus 

t r ie viert steeds nieuwe t r iom-
phen in de vorm van odeurs , 
zalven, crèmes en poeders zonder 
of met v i taminen of hormonen. 
Bulgari je toont u op enkele zegels 
een propaganda voor een na t io 
na le industr ie : de rozenolie me t 
de roos en een flacon odeur (Yv. 
309/310). 

Diverse planten, die de grond
stoffen voor de odeurbereiding 
leveren, zien wij eveneens op 

Yv. 309 zegels afgebeeld. 

NEDERLAND 
Redacteur . J . Eijgenraam, Nieuwe Haven 123a, Schiedam. 
NATIONAAL LUCHTVAARTFONDS-POSTZEGELS. 

Dienstorder H. 
522bis van 14 Juli 
19S4 van de P.T.T. 
meldt : 
Uitgifte van bij
zondere postzegels 
met toeslag t.b.v. 

het Nationaal 
Luchtvaartfonds. 
1. Gedurende het 
tijdvak 23 Augus 
tus t/m 9 October 
1954 zullen op de 

postinrichtingen 
bijzonüi-ie postzegels veiKrijgbaar worden gesteld, welke 
met een toeslag boven de f rankeerwaarde zullen worden 
verkocht . 
2. Waarden, toeslag, doel. 

De zegels worden in de f rankeerwaarden 2 en 10 et u i t 
gegeven; de verkoopprijs is vastgesteld op resp. 4 en 14 et, 
zodat de prijs van een serie 18 et bedraagt . De ne t to -op
brengst van de toeslag komt ten bate van de Stichting Nat io -
Luchtvaartfonds. 
3. Ontwerpen, afbeeldingen, k leur . 

De zegels zijn ontworpen door Prof. C. V. A. Róling te 
Laren (N.H.), die ook do tekst en waarde-aandu id ing ver 
zorgde. 

Het zegel van 2 et stelt voor een jongen, die een model 
van een vliegtuig oplaat. 

Het zegel van 10 et d r aag t de beeltenis van wijlen Dr. 
A. Plesman. ^ 

De kleur van het zegel van 2 et is geelachtig groen en die 
van het zegel van 10 et gri jsblauw. 
4. Overige bijzonderheden. 

De zegels zijn gedrukt bij Joh . Enschedé & Zn, Grafische 
Inr icht ing N.V. te Haar lem. 

Druktechniek: Rotogravure (koper diepdi'uk). 
Afmetingen: Beeldgrootte 21,25 X 28,55 m m ; zegelgrootte 

24,25 X 31,55 mm. 
De zegels zijn voor f rankering geldig tot 31 December 1955. 

5. Een beroep wordt gedaan op de medewerking der a m b t e 
naren teneinde de verkoop van de vorenbedoelde zegels zo
veel mogelijk te bevorderen. Tot vergrot ing van het debiet 
zal o.m kunnen worden bijgedragen door met een enkel 
woord de aandacht van de zegelkopers op deze bijzondere 
postzegels te vestigen. 
6. De voorschriften betreffende de zomerpostzegels en k in 
derpostzegels zijn op overeenkomstige wijze van toepassing 
op de ^liervoren bedoelde zegels. 

Het betreffende persbericht voegt aan bovenstaande nog 
toe: Kamtanding 12% : 12; vellen van 10 X 10 zegels; papier 
zonder watermerk . 

BESTUURSWISSELING P.T.T. 
N a a r de dagbladen melden legt de huidige Directeur Gene 

raal , de heer L. Neher, met ingang van 1 October a.s. zijn 
functie als zodanig neer, wegens het bereiken van de pen 
sioengerechtigde leeftijd. Als zijn opvolger wordt genoemd 
de heer I r J. D. H. van der Toorn, thans hoofddirecteur 
algemene zaken en radio, tevens waarnemend directeur-
generaal van dat bedrijf. 

(Het betreffende K.B. is inmiddels verschenen). 

BONIFATIUS-HERDENKINGSPOSTZEGEL. 
10 cent: plaat 1 en 2, kn ip teken 11. 
perforat ie: boven beneden 
Plaa t 1 d.i. n.d. 
p laa t 2 n.d. d.i. 
n.d. = niet doorlopend 
d.i. = doorlopend 

NIEUWE ETSING- EN PLAATNUMMERS. 
(opgaaf tijdvak 1 Mei-30 Jun i 1954). 
Frankeerzegels: 
Kon. Jul iana (nieuwe type) 

Bonifatiuszegels 
Cijfertype v. Krimpen 

links rechts 
n.d. d.i. 
n.d. d.L 

10 cent 
12 cent 
10 cent 
7 cent 

LR 11 
LR 1 
1 
LR 5 

LR 12 
LR 2 
2 

EEN NIEUW KNIPTEKEN? 
Ons werd het nevenalgebeelde 

zegel in 2 et, type v, Kr impen, 
vertoond, dat als knipteken een 
vierkant gat in de velrand ver 
toonde. Helaas weten wij niet het 
e ts ingnummer dat op het betref
fende vel voorkwam, noch de 
plaats waar het zich in de marge 
b°vond. 

AFWIJKINGEN, MISDRUKKEN, ENZ. 
De heer H. Gerri ts te Gramsbergen zond ons ter inzage 

een blok van 10 zegels, 15 et Kon. Juliana, nieuwe type, 
w a a r v a n één zegel met wit vlekje in het haar (druktoeval-
ligheid). Volgens inzender zou dit zegel 8 van rij 20 zijn. 

De heer F. A. Levinson te Breda zond ons een interessante 
foto van een in zijn bezit zijnd zegel 10 et Kon Jul iana, 
n ieuwe type. Door een papiervouw is bij het zegel in d e 
rechter benedenlioek een blanco vierkantje van 5 bij 7 mm 
ontstaan. 

POSTWISSELVERKEER MET HET BUITENLAND. 
Dienstorder H 563 van 28 Juli jl. van de P.T.T. bevat de 

ook voor postzegelverzamelaars belangrijke mededoling: 
Vereenvoudigde Deviezenbepalingen. 

1. Door de Nederlandsche Bank N.V. wordt met ingang 
van 1 Augustus a.s. een algemene vergunning verstrekt , 
krachtens welke het aan ingezetenen is toegestaan een be 
drag van j 200,—, of tegenwaarde daarvan, uit het bui ten
land te ontvangen resp. naa r het buitenland te verzenden, 
zonder daarvoor een speciale vergunning vereist is, resp. 
zonder da t de tot dusver voorgeschreven formulieren b e 
hoeven te worden overgelegd. Opgemerltt wordt, dat het ver
boden is, bedragen boven ƒ 200,— te splitsen, teneinde deze 
onder bovenbedoelde algemene vergunning te doen vallen. 
Indien gegrond vermoeden bestaat, dat in strijd hiermede 
wordt gehandeld, behoren de betrokken aanbieders omtrent 
deze bepaling te worden ingelicht. 

2. Op grond van deze vergunning kunnen met ingang van 
genoemde datum in het postwisselverkeer met het bu i ten
land door ingezetenen bedragen tot een tegenwaarde met 
een maximum van ƒ 200,— naar het buitenland worden over
gemaakt , zonder dat daarvoor de in punt 2 van do 21/1954 
genoemde documenten moeten worden vertoond of over
gelegd, evenwel met inachtneming van de voor postwissels 
voor de verschillende landen geldende maximumbedragen. 

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

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

RIOUW. In het Decembernum
mer van 1953 van het Maandblad 
werd een serie zegels voor Riouw 
aangekondigd. Deze zijn onder
tussen verschenen en werden 
vervaardigd door het overdruk
ken van diverse zegels met het 
woord RIAU. De serie bestaat 
uit de volgende waarden: 
5, 7V2, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 
45, 50, 60, 70, 75, 80 en 90 sen van 
de Rep. Indonesia-serie (Spec. 
Cat. blz. 263, nos 37-42, blz. 265, 
nos 69-78) en de Rupiah 1, 2, 3, 

5, 10 en 25 van de Tempelserie (blz. 216, nos 383-388). Opdruk 
zwart; op de cijfertypen en de tempelserie verticaal, op de 
overigen waarden horizontaal. 

DE POSTKANTOREN VAN DE NED. ANTILLEN. 
De heer Dr A. M. Benders schrijft ons: 
In aansluiting op het stukje in het Mei-nummer (blz. 91) 

over dit onderwerp, kan nog worden vermeld, dat een onder
zoek op Aruba en Bonaire niets heeft opgeleverd, dat enig 
licht zou kunnen werpen op de vraag: hoe werd de post op 
beide eilanden behandeld vóór ze in 1894 een eigen stempel 
kregen? 

Wel kwamen er enkele andere bijzonderheden aan het 
licht over de postgeschiedenis van Curagao. Nadat de Engel
sen in 1814 de eilanden weer aan Nederland hadden afge
staan werd de postdienst van Nederland uil gedirigeerd. In 
1825 werd de zorg voor en het toezicht op de posterijen toe
vertrouwd aan de Gouverneur-Secretaris. 

Er bestond geen post-monopolie; men was niet verplicht 
de brieven aan de post af te geven. 

Het briefverkeer tussen de eilanden Aruba, Bonaire en 
Curagao was portvrij (wat dat betreft was er dus geen post
stempel Aruba of Bonaire nodig, maar hoe stond het rr-2t 
de post van die beide eilanden naar verdere bestemmingen?). 
Er was geen vaste postdienst; van Aruba moest men maar 
zien, een brief naar Curagao te krijgen. 

De op Curagao aangekomen brieven moesten bij de post-
directie door de geadresseerde worden afgehaald. Bestelling 
aan huis geschiedde op verzoek tegen betaling van zes stui
vers en dan niet eerder dan 24 uur na aankomst. 

Aruba kreeg in 1888 een hulppostkantoor, eerst onder lei
ding van de gezaghebber van het eiland, na 1908 onder de 
ontvanger. Zoals al gemeld werd het in 1925 een volwaardig 
postkantoor. 

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

's-Gravenhage. 
NEDERLAND. 

DOKKUM 
BONIFATIUSSTAD 
754-1954 

.vt^r"-^ 

'^OhlC9.i.^° 

3^24 JU L11954 
Gelegenheidsstempels. 

Zoals reeds in het vorige nummer werd gemeld, stempelde 
het Autopostkantoor van 3 t/m 7 Juli jl. te Dokkum met een 
speciaal Bonifatiusstad-stempel, waarvan wij hierbij de af
beelding geven. Dit stempel werd echter in paarse kleur 

naast de zegels afgedrukt, die zelf gestempeld werden met 
het stempel Autopostkantoor. 

De start van de Tour de France 1954 uit het Stadion te 
Amsterdam op 8 Juli jl. was aanleiding voor de vestiging van 
een speciaal postkantoor aldaar, waar het hierbij afgebeelde 
stempel in zwarte inkt op de zegels werd afgedrukt. Geen 
speciale aantekenstrookjes. 

Van 31 Juli t/m 7 Augustus jl. stond het Autopostkantoor 
te Haarlem, waar ter gelegenheid van het 39e Internationaal 
Esperanto-Congres een speciale afstempeling werd gebruikt. 
Nadere bijzonderheden hierover in het volgende nummer. 

Op 23 Augustus a.s. zal een speciale eerste dag-stempel 
worden gebruikt voor de op dien dag verschenen Lucht-
vaartfondspostzegels, welke zijn geplakt (met uitsluiting van 
alle andere postzegels) op de door de postzegelhandel ver
krijgbaar gestelde speciale enveloppen, en daartoe op ge
noemde datum aan het loket van een postinrichting zijn af
gegeven. 

Op deze dag zal het autopostkantoor van 9 tot 17 uur 
standplaats hebben op het Malieveld te 's-Gravenhage, waar 
de ter post bezorgde stukken gefrankeerd met deze zegels 
eveneens van bijzondere afstempelingen zullen worden 
voorzien. 

Ter gelegenheid van het Wereld-Muziekconcours te Kerk-
rade zal vanaf 9 Augustus voorlopig tot en met 21 Augustus 
het Autopostkantoor tijdelijk standplaats hebben op de Markt 
aldaar. De aldaar ter verzending aangeboden stukken zullen 
van een bijzonder stempel worden voorzien. 

Machinestempels. 
Omstreeks 1 Juli jl. werd de reeds in het vorige nummer 

gemelde Bonifatiusstad-vlag overgebracht van Amsterdam 
naar Amsterdam CS. 

Begin Juli kwam voorts nog een tweetal nieuwe vlaggen 
voor gebeurtenissen van locaal karakter in gebruik, t.w.: 
a. te Middelburg. Bezoek/Miniatuur-Walcheren/Middelburg/ 

25 Juni-Eind Sept. 
b. te Zwolle-Station: Zwolle Één/Licht- en Muziekfestival/ 

28 Juli t/m 7 Augustus 1954. 
T.a.v. het Middelburgse stempel danken wij de heren 

M. D. Ramondt te Goes en F. W. v. d. Wart J r te Amsterdam 
voor hun meldingen terzake. 

ö — 33 
BEZOFK 

mmum WALCHERFN 
f/ilDDELBURG 

2oJUNI-EiNDSfcTT L 
513 VII14; 

1S54 _S 

ZWOLLE E. M 
LICHI-ENMUZIEKFCSriïAL 
28JULIV<;7ftUG1954 

Typenraders tempel. 
1.6.1954. Gevestigd: Postagentschap Assen-Steendijk. 

Veldpost. 
De heren J. P. van Blarkom te Delft en R. Tocila te Am

sterdam danken wij voor aanvullende gegevens inzake Ame
rikaanse veldpostkantoren op het grondgebied van Neder
land en Overzeese Gebiedsdelen. Gemeld werden: 
Maastricht 135, 327; 
Paramaribo 870 en American Base Forces A.P.O. 803 A; 
Zanderij Veld (Suriname) 602; 
Nw. Guinea basis veldpostk. 7, Morotai (Halmaheira) 925. 

BUITENLAND. 
Zweden. 

Slechts bij wijze van uitzondering willen wij weer eens 
melding maken van een speciale afstempeling, gebruikt ter 
gelegenheid v a n . . . . de zonsverduistering! Het Zweedse 
postkantoor Jónköping gebruikte op 30 Juni jl. een dubbel-
ringstempel met omschrift: Jönköping/Totala Solförmörkel-
sen" en in de binnencirkel een landkaartje van de Zuidelijk
ste punt van Zweden, waarover de gearceerde baan, die de 
totale verduisteringszone aangeeft. Wij danken de heer H. 
Gerrits te Gramsbergen voor toezending. 
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LUCHTPOST 
Redacteur: J. C. E. M. Dellenbag, Sta ten weg 172 c, 

RotterdamC2. 
Suriname. 

In ons Maartnummer 1954 op blz. 50 meldden wij reeds 
de eerste vluchten ParamariboMoengo en Paramaribo
Coronie, doch wij konden toen helaas geen afbeeldingen 
geven van de speciale afstempelingen. Thans — hiertoe in 
staat gesteld door de heer H. de Jonge van Ellemeet te Was
senaar — geven wij hierbij nog de betreffende afbeeldingen. 
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België. 

De „Catalogus van de Nationale Philatelistische Tentoon
stelling van Brussel 1920 Juni 1954" bevat (behalve de ge
gevens over deze tentoonstelling) een voor helicopterpost
verzamelaars zeer interessant artikel d.d. April 1954 door 
Jean van Weddingen, Charles Joncker en Gaston Trussart, 
getiteld: „Monographie van het Postvervoer per Helicopter 
in België", waarin wij een volledige opsomming aantreffen 
van alle Belgische helicopterpost met uitvoerige beschrij
vingen, afbeeldingen, speciale afstempelingen en prijsaan
duiding. Bovendien gaat aan deze ,,Monographie" nog een 
inleidend artikeltje vooraf „Het postvervoer per Helicopter 
in België". 

Duitsland. 
Ter gelegenheid van de 

„Nationale Postwertzeichen 
Ausstellung" in Berlijn van 
48 Augustus 1954 zal een 
speciale luchtpoststempel ge
bruikt worden met de afbeel
ding van een 4motorig vlieg
tuig. 

Hierbij geven wij een af
beelding van deze speciale af
stempeling. 

Op 7 Juni jl. had de eerste directe luchtpostverbinding 
plaats tussen Berlijn en NewYork, via Hamburg en Glas
gow. De stukken ondergaan een speciale afstempeling (maat
schappijstempel Pan American) in rode of wijnrode kleur: 

„I Direkter Flug/afb. vliegtuig met daaronder links afb. vrij
heidsbeeld te New York en rechts Berlijn/Pan American 
World Airways/embleem/BerlinNew York". Speciale enve
loppe. AS New York (IDL)AMF 8 Jun '54,4.30 AN. 

Op 6 Juni jl. had de eerste directe luchtpostverbinding 
plaats tussen Hamburg, Chicago en Detroit. Speciale enve
loppen met maatschappijstempel Pan American in blauwe 
kleur: „I Direkter Flug/afb. vliegtuig/routeaanduiding Ham
burgDetroitChicago/embleem Pan American/Pan American 
World Airways". 

Noorwegen 
Wij ontvingen thans de stukken vermeld in onze mede

deling onder bovengenoemd hoofd in ons Juninummer 1954 
blz. 115. De route van deze proefvlucht was: OsloBodö
Fairbanks (Alaska)Shemya (Aleoeten)Tokio; totale afstand 
11.975 km, vliegtijd 32% uur. Het traject BodöFairbanks 
werd gevlogen over of in de nabijheid van de geografische 
Noordpool: De gezagvoerder was Capt. M. Aschim. Het was 
een chartervlucht van de SAS voor het Noorse Rode Kruis, 
waarmede personeel werd vervoerd voor het Veldhospitaal 
in Korea. De stukken OsloTokio dragen een speciale maat
schappijstempel in violette kleur: ,,First direct Flight/Bodö
FairbanksTokyo'Scandinavian Airlines System/May 24th 
1954". AS Tokyo AMF 26/5'54,2224. 

De stukken van de terugvlucht dragen geen speciale af
stempeling, VS Tokyo AMF 28.V.54.20 en AS Stockholm 
31.5.'54. Zowel voor de heen als voor de terugvlucht wer
den door de SAS speciale enveloppen uitgegeven (met route
aanduiding). 

Verenigde Staten van Amerika. 
Helicopterpost. 
In de week van 1017 Mei jl. vonden ter ere van de „Armed 

Forces Day" enige helicoptervluchten plaats vanaf een klein 
helicopterlandingsterrein langs de Hudson Rivier op de 
uiterste punt van Manhattan Eiland (zgn. Heliport No 2) naar 
verschillende andere punten. Er vonden 5 verschillende 
vluchten plaats en de stukken dragen verschillende speciale 
afstempelingen (privé) van de „Metropolitan Airmail Collec
tors Club", nl.: 
1. 10 Mei 1954: Afst. New York, 4regelige speciale afstem

peling in zwarte kleur: „Armed Forces Ce
lebration'M.A.C.C. Honors/The Armed For
ces/Flown from Heliport 2". 

2. 11 Mei 1954: Afst. Staten Island, grote ronde speciale af
stempeling (dubbelring) in wijnrode kleur; 
Armed Forces Celebration/M.A.C.C./Honors/ 
The/Armed/Forces/Heliport 2", daaronder 
nog „Helicopter Flown". 

3. 13 Mei 1954: Afst. Lakehurst, 4regelige speciale afstem
peling in wijnrode kleur; tekst geheel gelijk 
aan No 1. 

4. 16 Mei 1954: Afst. Mitchel Air Force Base, grote ronde 
speciale afstempeling (dubbelring) in zwarte 
kleur; tekst geheel als onder No 2. 

5 17 Mei 1954: Afst. Brooklyn, 4regelige speciale afstem
peling linker helft in zwarte kleur en rechter 
helft in wijnrode kleur; tekst geheel als 
onder No 1. 

LUCHTPOSTBLADEN. 
Australië. 

Het 10 d. luchtpostblad, dat op 29 Juli 1953 werd uitge
geven, IS thans in gewijzigde vorm uitgegeven: de omlijsting 
van de randen is in verschillende kleuren, terwijl de inge
drukte zegel en het woord „Aerogramme" thans in rode 
kleur zijn gedrukt (inplaats van blauw). Het nieuwe lucht
postblad is op 31 Maart jl. verschenen. 

Oostenrijk. 
1 Juli jl. verscheen hier een nieuw luchtpostbl^d in beige 

kleur met een ingedrukte zegel van Sch. 2,80 in bruine kleur. 
Omranding en verdere tekst eveneens in bruine kleur. Op 
de linkerhelft staat: „Nur nach europäischen Ländern", 
daaronder „Mit Flugpost/Par Avion" en links onderaan: 
„Aerogramm/Aèrogramme/Air Letter". 
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BONDS- EN VERENIGINGSNIEUWS 
NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN 

VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
Secr.: K. E. König:, Dahliastraat 26, ' 
KOOG a/d ZAAN, Tel.: 029802013 

AGENGA 
voor de 46e ALGEMENE VERGADERING en de VERGADE

RING bedoeld in art. 12 van de STATUTEN te 
VLISSINGEN op VRIJDAG 3 SEPTEMBER 1954

1. Opening. 
2. Aanwijzing van stemopnemers en leden van het stem

bureau. 
3. Notulen der Algemene Vergadering1953 te Arnhem. 
4. Ingekomen stukken. 
5. Jaarverslag van de Secretaris. 
6. Jaarverslag van de Penningmeester. 
7. Rapport van de Kascommissie. 
8. Jaarverslag over de Bibliotheek. 
9. Jaarverslag over het Bondsinformatiebureau. 

10. Jaarverslag van de Bondskeuringsdienst. 
11. Aangaan van een overeenkomst met de „Stichting voor 

het philatelistisch Jeugdwerk in Nederland". 
12. Verslag van de Bondsafgevaardigde bij het F.I.P.con

gres1953 te Lissabon en 1954 te Geneve. 
13. Evt. bestuursmededelingen. 
14. Bestuursverkiezing *). 
15. Wijziging van de statuten. 
16. Wijziging van het huishoudelijk reglement. 
17. Begroting 1954/1955 en vaststelling contributie voor dit 

bondsjaar. 
18. Verkiezing van een lid voor de financiële commissie. 

19. 

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

Aanwijzing van de vertegenwoordigers in de Raad van 
Beheer van het „Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie". 
Mededelingen inzake „Maandblad  Bondsblad". 
Mededelingen inzake de Wallermedaille. 
Mededelingen inzake de Costerusmedaille. 
Aanwijzing van de plaats voor de Alg. Vergadering1955. 
Wat verder ter tafel komt. 
Rondvraag. 
Sluiting. 

'■) De aftredende bestuursleden, t .w. de heren Jan Poulie , , voorz i t t e r , H . P. 
van Lente, penningmeester , D, O. Kirchner , 2e secretaris, Dr C. J. H . van den 
Broek en J, J. Jonlter, commissarissen, stellen zich herkiesbaar. Andere candi
daten zijn niet gesteld. 

Nieuw F.I.P.Bestuur: 
Op de laatstgehouden vergadering te Geneve werd be

sloten, dat voor de periode 195455 het F.I.P.bestuur zal 
bestaan uit 10 leden. De volgende personen werden gekozen 
in de achter hun naam vermelde functies: 
E. Friederich (Zwitserland) voorzitter 
L. Berthelot (Frankrijk) vicevoorzitter 
F. Rufer (Zwitserland) secr.penningmeester 
H. Fraccaroli (Brazilië) 
Prof. Gruss (TsjechoSlovakije) i 
J. Poulie (Nederland) i 
H. SchultzSteinheil (Zweden) I adviseurs 
Prof. Trincao (Portugal) i 
H. Trollux (Zwitserland) 
G. Trussart (België) ' 

De Secretaris: K. E. KÖNIG. 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 

Secr.: P. J. M. Boel, Bosboom Toussaint
laan 63, Hilversum. Tel. 2612. 

Mededeling van het secretariaat : H e t verslag van 
de op 27 Mei 1954 te Apeldoorn gehouden algemene 
vergadering wordt op aanvraag toegezonden door 
het secretariaat. 

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

Alkmaar . Tel . 3957. 
ALMELO: G. J. Zwitzelaar , Appels t raa t 15, 

Almelo. 
A L P H E N a/d R I J N : H . Korthals , van Velzen

straat 19, Alphen a/d Rij'n. 
AMSTERDAM: Ed. Verff, Maasstraat 20 II, Am

sterdamZ. Tel . 721378. 
A P E L D O O R N : Dr . F. T h . Dasbach, Canadalaan 

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

Arnhem. Tel . 25806. 
BOSKOOP: C. Bulk, Reyerskoop 142, Boskoop. 

Tel. 663. 
CASTRICUM: A. M. L. van Delft , Rembrand t 

straat 10, Alkmaar. 
D E V E N T E R : C. Pohlmann, Schoolstraat 22, De

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

drecht . Tel. 4858. 
G O O I  E N EEMLAND: P. ] . M. Boel, Bosboom 

Toussaintlaan 63, Hilversum. Tel . 2612. 
' s  G R A V E N H A G E : P. A. F. Bloys van Treslong 

Prins, Sadeestraat 22 A, Den Haag . 
H A A R L E M : J. H . G'eerling, Cesar Francklaan 13, 

Heemstede. Tel. Haar lem 38759. 
K R O M M E N I E : J. W . Lodder , Blok 27, Krom

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

Wit ts t raa t 34, Leiden. 

L O C H E M : H. J. Boom, Vil lapark L 96, Barchem. 
N I J M E G E N : B. A. O n t r o p , Zebras t raat 3, Nij

megen. Tel . 26441, tst. 87, uits lui tend van 8.30— 
12.30 en van 14.00—17.30. 

T W E N T E : J, Velleman, Nieuwstraa t 5, Hengelo. 
Tel . 2681. 

U T R E C H T : G. Gerbranda , Homerus laan 53, 
Utrech t . 

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

V O O R B U R G : Ir J. Sipkes, Hoekwaters t raa t 82, 
Voorburg . 

V O O R S C H O T E N : Mr F. C. R. Drossaart Bent
fort , Leidseweg 180, Voorschoten. Tel . 2313. 

WESTFRIESLAND: G. J. Stap, Tweeboomlaan 
151, H o o r n . 

Nieuwe leden: Alle aanmeldingen in het Jul i 
nummer . 

Aanmeldingen: 720 W. A. Agema, Anemoon
straat 1, Katwijk a/d Rijn; 687 P. Benning, Atjeh
straat 79, Nijmegen; 670 A. van den Berg, Rem
brandt laan 31, Voorbu rg ; 798 J. Drecuws, Kenne
merstraatweg 141, Alkmaar ; 724 E. H . Ebens, 
P 151a, NieuwBuinen (Dr . ) ; 855 Mr T h . Fleerkamp, 
Sterreschansweg 51, Nijmegen; 834 P. F. L. de 
Grui te r , Endepol , Graaf Ottoweg 19, Lochern (Gld.) ; 
916 Arne Jensen, Saling veg 34III, Kopenhagen; 
760 A. J. Juffermans, Kon. Wilhelminalaan 405, 
Voorburg ; 926 Chr . R. Keesman, Sanator ium, 
Beekbergen (Gld.) ; 831 P. L. Koster, ten Harmsen
straat 17, Alphen a/d Rijn; 761 J. "W. Lammer t ink , 
Zutphenselaan 20, Deventer ; 835 M. N . Leeuw. 
Oosteinde A 45, Berkhout ; 763 A. P. du Pree, Koe
poortsweg 84, H o o r n ; 805 D. Raa t , Oostwijk 220, 
Koedijk; 671 Mevr, K, RuebDozy , Pension de 
Maze, Wilhelminalaan 2, Wassenaar; 742 P. Schaap, 
Sumatralaan 100, Apeldoorn; 839 N . A. M. Scheer
der, Emmastraat 26, Barendrecht ; 908 J. Seinen, 
Jasmijnstraat 11, Almelo; 795 L. Steenks, Juliana
straat 25, Poeldijk; 705 G. H . C. Stevens, St. Anna

st raat 26, Nijmegen; 816 KL Valk, Friescheweg 53, 
Alkmaar ; 911 K. van der Wijk, Geestweg 30, Ber
gen ( N . H . ) . 

Royement inge t rokken: 1299 W. M. F. Suther
land, Postbus 430, Den Haag. 

Bedankt : 859 Mevr. F. E. Francis. 
Afgevoerd: 985 D. L. Beek; 58 P. A. van Blom

mestein; 2098 C. Bood; 1013 A. de G r i p ; 1542 
Mevr. H . Maasscn; 222 J. Schoutendorp . 

Geroyeerd : 1954 J. J. F. de Vries, Laan van 
Kanaan 63, Beverwijk, 

Geschorst wegens onbekend adres: 1116 Radjin, 
p/a fam. J, Spinhoven, Voorschoter laan 67 B, Rot 
te rdam. 

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

Afvoeren: H , P. Dielemans, Breda; V, Verschnü
ren, Ti lbu rg ; Mevr. A. J, Asselbergs de Voogt , 
Den Haag . 

Nieuwe leden per 1 Ju l i : 103 D . J. H , Copier , 
OudeSchaik 13, Leerdam; 88 L. v. d. Kolk, Fröbel
straat 16 b, Breda; 105 J, Laban, Schotsestraat 7, 
Waalwijk; 74 Mevr. T h . J. H , T. Meyer, St. 
Ignatiusstraat 13, Breda; 488 Seminarie Ypelaar 
Postzegelclub, Beukenlaan 1, NieuwGInneken (post 
Breda). 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „HOLLANDIA", AM
STERDAM. Secr.: A. D. Aeijelts, Chur
chilllaan 175 I, AmsterdamZ. 2. 

In verband met de vacanties word t er in de maand 
Augustus niet vergaderd. De eerstvolgende leden
vergadering vindt plaats op Vrijdag 24 September 
1954 te 20.15 u u r in hotel , ,Krasnapolsky" , War
moesstraat , Amsterdam. De veiling w o r d t gehou
den van 19.30—20,15 uur . 
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Candidaat leden: 172 Ir F. H . Klokke , Rouaanse-
kaai 23, Middelburg; 179 A. J. Pauw, Ie Jan Steen
s t raa t 130 II, Amste rdam-Z. 

Cor rec t i e : 165 Mevr. J. H . Lijbeus-de Bruyne 
moet zijn: Mevr. ] . H . Lijbers-de Bruïjne. 

Bedankt : 820 J. V a a s . 

UTR. PHILATELISTEN-VEREENI-
GING. Secr.: H. G. van de Westeringh, 
Tolsteegsingel 17 bis, Utrecht. 

Bestuursvergadering op Vrijdag 27 Aug. a.s., ten 
huize van de heer Tholen . 

Afgeschreven als Hd wegens bedanken: J. B. Ager-
beek, U t r ech t ; G. v. d. Eijnde, U t r e c h t ; W. C. 
V. Asperen, U t r ech t ; H . Clausen, U t r ech t ; G. F. 
Rieksen, Hi lversum; M. Pols , Bü thoven ; J. Haas , 
Hellevoetsluis; W . A. L. Wreesman, U t r ech t ; Ir A. 
Govers, Delft; Dr W. v. d. Giessen, Woerden; G. 
Pas tun ink , Bil thoven; F. Labohm, Bi l thoven; T . M. 
H . V. d. Vlist, Polsbroek; G. L. Over ink , U t r e c h t ; 
W . Feenstra, R e n k u m ; W. J. Mallee, U t r e c h t ; J . 
v. d. Veen, Ut rech t . 

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

Ledenvergadering: De eerstvolgende gewone leden
vergadering word t gehouden op Maandag 27 Sep
tember a.s. in , ,Du N o r d " . Nadere aankondiging 
volgt in het Septembernummer . In de maand 
A U G U S T U S word t G E E N V E R G A D E R I N G ge
houden . 

Clubbijeenkomsten: Zaterdags 15.00 to t 17.30 u u r : 
bovenzaal van Café-Restaurant , ,De Z o n " , N o o r d 
singel 101, R o t t e r d a m - N o o r d ; Donderdags 19.30 to t 
22.30 u u r : Café „ D e G u n s t " , Brielselaan 192, R o t -
terdam--Zuid. 

Nieuwe leden: 114 W . Bogaard, Allard Pierson-
straat 39 b , R o t t e r d a m - W . 1; 118 Mevr . J. E. Dijk
stal-Janse, Broersvest 135, Schiedam; 125 I. F. de 
H a a n , Mathenesserlaan 399 b , R o t t e r d a m - W . 1; 
132 Mej . M. A. Liem, Boezembocht 20, Ro t t e rdam-
N . 1; 137 J. Na te r , Honingerdijk 69, R o t t e r d a m - O . ; 
142 H . M. Wetzels , Snell inckstraat 33 a, Ro t t e r 
d a m - C . 2; 144 D. A. Dudock , Molenwaterweg 52 b , 
R o t t e r d a m - C . 2; 162 M. A. P. van Dijke, Psych. 
In r ich t ing „Maasoord" , Poor tugaal (Z .H . ) ; 167 K. 
Zwiers, Middenstraat 37, Sliedrecht. 

Over leden : 85 C. H . Westerveld. 
Opgezegd: 1061 W . Triel ler . 
Geroyeerd wegens wanbetal ing con t r ibu t i e : 334 T . 

Kalkman, Tweebosstraat 58 b , R o t t e r d a m - Z . 1; 
624 S. Presseisen, Prinses Jul ianalaan 29, R o t t e r d a m -
O . ; 670 L. H . M. Post,. Verwersdïjk 18, Delft. 

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

Vergaderingen en bijeenkomsten: Met het oog op 
de vacanties gelieve u zich h ie romt ren t in verbin
ding te stellen met uw afdelingssecretariaat. 

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

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

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

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

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

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

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

17, Enkhuizen. 
FLAKKEE: F . van Herwijnen, Meidoornst raat 8, 

Middelharnis . 
G O E S : D r Ch. T- Phil ips, A.J .kade 11, Goes. 
* s -GRAVENHAGE: F. A. Versteegh, Pijnboom-

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

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

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

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

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

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

31 , Maast r icht . 
M E P P E L : K. T i m m e r m a n , Havenst r . 51, Meppe!. 
N O O R D W I J K : D. G. de Bruin, Huis ter Duin

straat 2 A, Noordwijk. 
G. J. P E E L E N : A. v. d. Berge, Kor te Ring 15, 

Bruinisse. 
R O T T E R D A M : I. H . A. Visser, Verboomstraa t 

66 B, Ro t t e rdam-Zu id . 
SOEST: E. Heupers , Kerkpad ZZ 20 E. Soest. 

T I E L : A. C. van Haaf ten, Gr . Br. Grintweg 148, 
Tie l . 

U T R E C H T : B. Kesting, van Maasdijkstraat 7, 
Zu i len-Ut rech t . 

V E N L O : E. Heijting, Herungerweg 9, Venlo. 
VLISSINGEN: C. W . Louwerse, Paul Kruger-

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

burg . 
W E E R T : Mej. L. Weer ts , Wilhelminasingel 36, 

Weer t . 
W O E R D E N : J . A. M. v. d. Bosch, Utrechtse

straatweg 114, Woerden. 
ZEIST: J. Schipper, Tesselschadelaan 11, Zeist. 
Z W O L L E : E. Gillet, Viol ierenstraat 23, Zwolle. 
Onbekend adres: W t . 3026 R . Könings, v/h Graaf 

Jacobstraat 32, Weer t . 
Bedanken: Gv. 1044 Mej. M. C. Stad; Gv. 3206 

Mej. H . Levie. 
Bedanken in t rekken : Ze. 1987 A. v. d. Bend (oud 

1402), Hoogs t raa t 181, Zwolle ; ld . 3439 J. Bats, 
Burg. Meesstraat 23, Leerdam. 

Nieuwe leden: De 41 candidaatleden, vermeld in 
het j u l i n u m m e r . WELKOM!! ! 

Candidaat leden: At . 4201 A. A. Carpr ieaux, Is-
seltseveld 45 C, Amersfoor t ; At . 4202 H . W. v . 
Valkenhoef, Muurhuizen 34, Amersfoort ; At . 4208 
P . J. Visser, Bil i tonstraat 13, Amersfoor t ; At. 4209 
P. Zandvl ie t , Soesterweg 92 II, Amersfoort ; Am. 
1972 H . J. Meun (per 1 JuU), Dongestraat 9 hs . , 
Amsterdam; En. 1965 C. }. van Kleef f, Hoofd
straat 181, Grootebroek ; En. 1213 J. Sijm, Klein 
Gouw 120, Andijk-West; Gs. 1967 A. C. van Eyke-
ren. Buys Ballotstraat 24, Kloe t inge; Gv. 1956 
W. B. v. Bezooyen, Haagweg 207, Rijswijk (Z .H. ) ; 
Gv. 1953 F. M. B. Heemskerk , Wolmarans t raa t 76, 
Oen Haag ; Gv. 1957 K. Kouwenberg, Tesselschade
laan 110, Den Haag ; Gv. 1985 A. van Rijswijk, 
Maretaks t raa t 32, Den Haag ; Gv. 1959 J. A. A. 
Schipper, Valkenboskade 334, Den Haag; H m . 1968 
C. T h . Stoop (per 1-1-54), Eendrachtstraat 12, 
H a a r l e m - W . ; ld. 1978 Mevr. G. K. M. Bats-Tom-
barge, Ir . de Stigterstr . 20, Leerdam; ld . 1969 A. L. 
van H a r t e , Strooweg 14, Hengelo (Ov.) ; ld. 1970 
J. B. Jansen, Twekkelerweg 291, Hengelo (Ov.) ; 
ld . 1958 Mevr. N . van der Meyden-Commijs, Ste
vensweg 65, Dubbeldam; Mt . 1976 P . M. Willems, 
Leg. N o . 31.10.30414-316 Squadron-Kamp Beatrix, 
Vliegbasis Eindhoven; Rz . 1973 C. P . van Eeten, 
Schippersstraat 21 A, R o t t e r d a m - W . ; Rz . 1975 P . 
van der Ende, West Varkenoordseweg 459, R o t t e r 
d a m - Z . ; Rz . JL. 5 P. de Wi t , Schielaan 62, Over-
schie; St. 3983 H . W. Howel l , Armhoefstraat 36, 
T i lburg ; St. 3986 G. G. Zoetelief, Steenhoffstraat 
35, Soest; U t . 1961 P . J. F. C. de Haan , Bilt-
s t raat 8 A, U t r e c h t ; T l . 1962 W . P. Voor thuyzen , 
Jacob Cremers t raa t 4 A, T ie l ; Vn . 1963 P . Dinge-
manse. Duins t raa t 4, Koudekerke ; W n . 1960 J. C . 
van den Boudt , Veersesinget 232, Middelburg; Ze. 
1991 R . Broekhuizen, Vondelkade 23, Zwolle; Ze. 
1989 N . T. H a v e r k o r t , Assendorperstraat 49, Zwolle; 
Ze. ]L. 11 G. Kleis, Krimweg 10, Coevordcn. 

Verandering van afdeling: T l . 1030 Ir A. Sinnema, 
Kampwal \% Emmeloord , naar Afd. KAMPEN; 
H m . 1271 W. van Zeeland, Maaswi)kstraat 81, Sche-
veningen, naar Afd. ' s - G R A V E N H A G E : ld. 2242 
P. Loekemeijer, Korte Delft 44, Middelburg, naar 
Afd. W A L C H E R E N . 

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

De eerstvolgende L E D E N V E R G A D E R I N G in het 
nieuwe seizoen word t gehouden op Dinsdag 7 Sep
tember 1954, terwijl de R U I L A V O N D is vastgesteld 
op Dinsdag 21 September a.s. 

A T T E N T I E I De bijeenkomsten zullen met ingang 
van 7 September a.s. worden gehouden in hotel -
café-rest. „ K R A S N A P O L S K Y " , Warmoesstraat . 

Aanvang om 8 uur , terwijl de zaal w ord t open
gesteld om half ach t ! 

Candidaat leden: 444 H . L. ten Cate, v. Musschen-
broeks t raa t 9 II , Ams te rdam-O. ; 445 A. v. d. N a t , 
Ie Jan van der Heijdenstr. 46 hs. , Amsterdam-Z. 

Bedanken per 31 Dec. 1954: 60 L. T r a p . 

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

Nieuw l id: 776 B. A. Thedinga, Veerweg 141, 
Wageningen (Afd. Ede). 

Bedankt per 1 Sept. 1954: 273 Mej. G. A. Swa-
n ink; 641 D. de Bont ; 320 H . M. Bensdorp; 398 J. 
Kaas. 

Bijeenkomsten der afdelingen: Afd. Arnhem (secr. 
H . L. J. Weidema, Mesdaglaan 40, Arnhem): De 

bijeenkomsten in September zijn 1 week verschoven; 
onze eerste vergadering in het nieuwe seizoen zat 
gehouden worden op Woensdag 8 September om 
half acht , de eerste ruilavond op Woensdag 22 
Sept. om acht uur , beide in Nat ionaa l , Bakker
s t raa t , Arnhem. 

Afd. Ede {secr. J. W . Sundermann, Grotes t raa t 
78, Ede): Vergadering op Woensdag 1 September 
om 8 u u r in het Hof van Gelderland te Ede. 
Agenda o.m. Jaarverslagen en bestuursverkiezing 
(aftredend voorz i t te r en secretaris, die herkiesbaar 
zijn; tegencandidaten in te dienen bij de secretaris). 

Afd. Nijmegen (secr. A. M. Vleggaar, Oude Mo
lenweg 240, Nijmegen): De eerste bijeenkomst in het 
nieuwe seizoen zal plaats hebben op 24 Augustus a.s. 

Afd. Velp (secr. C. W. Baans, Enkweg 18, Velp 
(Gld . ) : Bijeenkomsten op de laatste Zaterdag van 
iedere maand in Hote l Naeff, Hoofdst r . , Velp. 

Afd. Zu tphen (secr. D. J. Nagel, Rozenhoflaan 24, 
Z u t p h e n ) : Bijeenkomsten op Woensdag 1 Sept. en 
Vrijdag 17 Sept. om 8 uur in He t Hof van Flodorf, 
Ha l t e r s t r aa t 22, Zutphen. 

Jaarvergader ing: Deze zal di t jaar gehouden wor 
den op Zaterdag 2 Oct . 1954, om 15 uur , in Cen
t raa l -Na t ionaa l , Bakkerstraat , Arnhem. Agenda: 1. 
Opening — 2. Notu len Diës-vergadering — 3. In
gekomen stukken — 4, Bestuursverkiezing (aftre
dend zijn de heren van Barken en Vonk , die zich 
beiden herkiesbaar stellen) — 5. Verslag Bondsver
gadering — 6. Verslagen van de afdelingen, jeugd
afdelingen en bibliotheek — 7. Begroting — 8. Be
spreking 60-jarig jubileum — 9. Voorstel t o t wij
ziging van het Huish . Reglement en benoeming van 
een commissie hiervoor — 10. Rondvraag — 11. 
Sluit ing. 

Heren afdelingssecretarissen worden verzocht de 
afdelingsverslagen, alsmede de namen van de afge
vaardigden naar de jaarvergadering, vroegtijdig in 
te zenden aan de secretaris J. W. Vonk , Mesdag
laan 36, Arnhem. 

In aansluit ing op de jaarvergadering worden op 
2 Oc tober om 20 uur , eveneens in Nat ionaal door 
de Propagandadienst van de P . T . T . vijf interessante 
films ve r toond , waarbij de heer A. van Balen een 
causerie zal houden. Deze films zijn: I, Twee vol
ken spreken. 2. Rond de wereld binnen één seconde. 
3. Nach tpos t t r e inen . 4, N o r t h Sea. 5. H e t is maar 
een postzegel. 

N i e t alleen de afgevaardigden naar de jaarverga
dering en de leden van de Afd. Arnhem, maar de 
leden van alle afdelingen en alle buitenleden zijn 
hier , met huisgenoten, welkom. 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTI
SCHE VEREENIGING „OP HOOP VAN 
ZEGELS", HAARLEM. Secr.: M. W. v. d. 
Koog, Leidsevaartweg 129, Heemstede. 

Nieuw l id: 337 M. N . Pollé, Zijlweg 104 rd . , 
Haar l em. 

Bedank t : 328 R. Smitz. 

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

In de maand Augustus geen vergadering; eerst
volgende vergadering op Woensdag 22 September 
1954. 

Eerstvolgende Beurs- en Ruilavond op Woensdag 
8 September. 

Teugdafd.: 1ste Dinsdag ïn de maand. 
Candidaa t leden: 401 H . D. van den Berg. Kanaal

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

Over leden : 59 A. de Jong. 
O p de vergaderingen in de maanden Sept. en 

Oc t . zal de heer E. Plaggemars een belangrijke 
causerie houden over Esperanto en Postzegels. Op 
de vergadering in September zal behandeld worden: 
Esperanto-postzegels en poststukken met materiaal 
en cp de vergadering ïn October zal besproken 
worden : Posts tukken op Esperanto-gebied (niet of
ficieel) en Esperanto-poststempels. Ook zal hiervan 
dan een kleine tentoonstelling zijn. 

PHILATELISTEN-VERENIGING 
„2:UID-LIMBURG". Secr.: Jos. J. Peters, 
Orleansplein 12 b, Maastricht. 

Candidaa t leden: 221 de heer en mevr. A. Voor
jans, KI. Looiersstraat 31, Maastricht. 

Bijeenkomsten: Maandag 6 September Beursavond; 
Maandag 20 September Ledenvergadering. Belde om 
20.00 u u r in Res taurant ,,In de Gouwe P o o r t " . 

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

Bedank t : 34 H . Hylkema. 
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Bijeenkomsten: Eerstvolgende bijeeenkomst Dinsdag 
14 September 1954. Bespreking plannen voor het 
komende seizoen, rui lavonden en andere gezellige 
bijeenkomsten. He t bestuur rekent op een grote op
komst . 

POSTZEGELVERENIGING „HILVER
SUM EN OMSTREKEN". Secr.: A. W. 
Ebrecht, O. Amersfoortseweg 116, Hil
versum. Tel. 3521. 

Voorgesteld als l id: H . A. van der Meer, Lange-
straat 50 B, Hi lversum. 

Aangenomen als Hd per 1 JuU 1954: H. H . Ha
mers, Bussummergrindweg 39, Hi lversum. 

Onze eerstvolgende ledenvergadering word t gehou
den op Woensdag 15 September 1954 des avonds 
half acht in de Openbare Leeszaal aan de 's-G'ra-
velandseweg te Hi lversum. 

's-HERTOGENBOSSCHE VERENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 

Secr. Mr H. J. Bernsen, Aartshertogen
laan 275, Den Bosch. 

In de Junivergadering werd t o t voorz i t te r van de 
vereniging gekozen de heer J. B. C. van de Mortel , 
to t bestuurslid mr H , ]. Bernsen (secretaris). 

Nieuw l id : A. Z. Koldeweij, Muntweg 199, Nij
megen. 

Afvoeren: P . Reusing, Bpsscheweg 63, Boxtel. 

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

Bijeenkomsten: 2e Dinsdag van elke maand Café-
Rest. ,,du Nord'*, Bergweg 313 ingang Bergsingel 
228) te R o t t e r d a m - N . Aanvang 20.00 uur . 

ENSCHEDESCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING. Secr.: A. H. Soetekouw, 
C. J. Snuifstraat 18, Enschede. 

Overleden: P. J. H . Dieho, Lonneker . 
Nieuw l id : E. M. van Diffelen, Mekkelholtsweg 

92, Enschede. 

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

Nieuw l id : J. H o l t m a n , Emmer iks t r . 18, Heeze. 

NIEUWE PHILATELISTEN VEREENI
GING N.P.V., GRONINGEN. Secr.: J. H. 
Frerks, Kerslaan 10, Hoogezand. 

D r J. V. d. SPEK. 
He t bestuur van de Nieuwe Philatelisten 
Vereniging te Groningen geeft met diep 
leedwezen kennis van het overlijden van 
een van onze t rouwste leden de heer 
Dr J. v, d. Spek. De vereniging verliest 
in hem een goed philatelist en een t rouw 
vriend. 

Verenigingsbericht . Eerstvolgende vergadering op 
Donderdag 23 Sept. a.s. des avonds 8 uur in Café-
Res tauran t , ,Suisse", Heerest raat te Groningen. 

Overleden Dr J. v. d. Spek, Groningen. 

POSTZEGELVERENIGING 
„ZEEUWSCH-VLAANDEREN". 

Secr.: Ir W. D. G. Toorenman, Heren
gracht la, Terneuzen. 

Bedankt : R . G. Vriel ing, Terneuzen. 

VER. VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS „DE PHILATELIST". GELEEN. 
Secr.: H. J. A. Lemmens, Potgieterlaan 
1, Geleen. 

Onze eerstvolgende vergadering zal plaats vinden 
op Zondag 12 September a.s. in de bovenzaal van 
Hote l Riche, Rijksweg cent rum Geleen. Aanvang 
10 uur . Agenda volgens convocatie. 

Aspirant l id: J. Daniels, Irenelaan 15, Geleen. 

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

Vergadering elke eerste Woensdag van de maand, 
waarvan convocatie w o r d t toegezonden. 

POSTZEGELVERENIGING BRUNS-
SUM-HOENSBROEK. Secr.: P. v. d. 
Scheer, Hommerterweg 33, Amsten-
rade (L.). 

Nieuw i id: W . Jonker , Heufkenstraat 74, Bruns-
sum. 

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

De bijeenkomsten in September zijn: Maandag 6 
September vergader avond; Maandag 20 September 
rui l - en vei l ingavond; Vrijdag 24 September be
stuursvergadering. Alle in ons clublokaal Eland
straat 194a, Den Haag. 

Nieuwe leden: 104 1 . J. M. v. Eijk, jeugdl. , Doe-
dijnstraat 43, Den Haag ; 124 P . v . d. Kaay, Brue-
ghelstraat 109, Den Haag. 

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

Bijeenkomsten in : September 1954: 8 Sept. Socië
tei tsavond; 22 Sept. Verenigingsavond; October 
1954: 13 Oct . Sociëteitsavond; 27 Oct . Verenigings
avond. 

SHELL POSTZEGELVERENIGING 
PERNIS. Secr.: A. Keemink, Sweelinck-
straat 209 b, Vlaardingen. 

Nieuwe leden: 64 T . de Reus, Bakkers t raa t 61, 
R o t t e r d a m ; 65 J. Overkleeft , Schout v. Groene-
wegenstraat 63 b , Overschie; 66 G. .]. H . Verva t , 
Gaarde 28, Hoogvl ie t . 

POSTZEGELVER. „GORINCHEM EN 
OMSTREKEN". Secr.: D. J. Hakkert Jr., 
Oosterstraat 16, Gorinchem. 

Heropgave wegens foutieve naam: D . J. E. N o l 
ten, Pr. Bernhardstr . 38, Gor inchem. 

Candidaat l id : H , v. Wijngaarden, R e m b r a n d t s t r . 
43, Sliedrecht. 

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

Nieuw l id: 111 Mevr. J, v. d. H e l m , Gover t 
Flincklaan 11, Baarn. 

PERSONEELS VERENIGING WERK
SPOOR AMSTERDAM, Afd. Philatelie. 
Secr.: J. Kuiper, Nieuweweg 24 III, Am
sterdam-O. 

Nieuw l id: C. Pool , Plantsoen Laanhorn 3, Am
stelveen. 

ZUMSTEIN EUROPA 
CATALOGUS 1 9 5 5 
Geheel bijgewerkt tot op heden f 15.90 
Kleine Zumstein Zwitserland/Liechten
stein 1955 ƒ 1 , 3 5 
,.Speciaal Catal . Zwitserland/Liechten
s te in" , blijft 1952 editie, docli met 1955 
supplementboelïje 9,25 
Verschijningsdatum 1955 editie 12 Sept. a.s. 
BESTEL N U BIJ U W VASTE L E V E R A N C I E R 
of bij de impor teur v. Neder! . : Fa. Suther land, 
Den Haag. 

Y V E R T 1 9 5 5 , verschijnt pl.m. 11 September 
Bestel N U , 
wereld COMPLEET 
dus ƒ 29,75 

Deel I F R A N K R I J K & K O L O N I Ë N ƒ 3 , — 
„ II E U R O P A 
,, III Overzee 

ƒ 3 , - ) 
„ 1 2 , -
„ 14,75 ) 

S T A N L E Y G I B B O N S 1 9 5 5 : deel I, British Empire ƒ 1 0 , 9 0 
, , 1 9 5 5 : deel II, Europa 14,25 

. . , , 1 9 5 4 : deel III , Afrika, Azië, Amerika „ 12,50 

— Vracht , res'p. po r t i , voor boekwerken steeds extra . — 

Sutherland's Boeken Import: Postbus 430 - Den Haag 
(Tel. 774467: kan t . 334 v, Alkemadelaan — Giro 77077) 

Y V E RTS 
19S5 COMPLEET f. 29.75 
1954 COMPLEET f .15.-
1953 COMPLEET f .10. -
1952 COMPLEET f. 6.25 

Levering na ontvangst van remise. Aanbieding vrij
blijvend. Wij nemen in betaling: 

Y V E R T 
Y V E R T 
Y V E R T 

1954 
1953 
1952 

10.-
6.75 
3.75 

Yvert supplement ingaande Yvert 1955 met nieuwe uit
giften en prijsveranderingen: 12 maandelijkse afleveringen 

franco f. 4.50 

RENNIE HAAGSMA 
Leeuwenstraat 2a - Hilversum - Giro 336 559 - Telefoon 7606 

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

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

V E I L E N 
Als U uw bezit wilt laten veilen 
wij U aaarne gratis advie& 

Te koop 
gevraagd: Verzamelingen, partijen massawaar 

en KILüWAAR in grote kwantums. 

I N T E R N A T I O N A L E STAMP T R A D E A N N E DEVRIES 
Sumatrastraat 247 — AMSTERDAM — TeL 55790 



M^ees en prafiteer 
VAN DEZE ZEER LAGE PRIJZEN 

Postimex levert U meer voor Uw geld 
Oordeel 

zelf: 

Luchtpos t . 
100 versch 
200 „ 
300 „ 
500 „ 

1000 „ 
2000 „ 
3000 „ 
Wereld . 

Ethiopië luchtpost 31-34 
Liberia 278 + lp. 50-52 

-
-

287-290 + lp. 59-60 
308 + lp. 65 

Pales t ina 
Po r tuga l 
New 

t 

500 versch. ƒ 
1000 „ 
2000 „ 
3000 „ 
5000 „ 

10000 ,, 
20000 „ 
Engelse K o 

100 versch 
200 „ 
300 „ 
500 „ 

1000 „ 
2000 „ 
3000 „ 
4000 „ 

omen. 
/ ■ 

\ 

79-81 ong. 
257-272 ong. 

Zealand 236 ong. 

2,— 
4,25 
9,— 

20,— 
65,— 

175,— 
425,— 

1,25 
3,50 
8,50 

14,— 
32,50 

105,— 
400,— 

0,50 
1,35 
3,25 
7,50 

20,— 
65,— 

145,— 
250,— 

ong. 
ong. 
ong. 

5000 versch. ƒ 375,— 
6000 „ 575,— 
Grotere op aanvrage. 

100 Beieren ƒ 2 — 
200 
200 België 
300 „ 
400 „ 
500 „ 
600 „ 
700 „ 

50 Bosnië 
100 ,, 
150 „ 
50 Canada 

100 ,, 
150 „ 
200 ,, 
200 Zd.Amerika 
300 
500 

1000 
2000 
3000 

7,50 
1,— 
2,25 
3,75 
7,— 

11,50 
17,50 

2,— 
7,50 

15,— 
0,55 
2,— 
4,25 

12,— 
1,25 
2,90 
6,50 

20,— 
55,— 

100,— 

frs. 390, — 
frs. 705,— 
frs. 1595,— 
frs. 190,— 
frs. 3500,— 
frs. 1080,— 
frs. 250,— 

50 Danzig 
100 „ 
200 „ 
300 „ 
300 Frankrijk 
500 
800 

1000 
100 Irak 
100 Egypte 
200 „ 
300 „ 
100 Nede 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 

-land 

300 Bulgarije 
400 
400 Joego 
500 „ 

ƒ 
ƒ 
ƒ 

1,25 
0,75 
5,25 

ƒ 0,50 
ƒ 7 ,— 
ƒ 3,— 
ƒ 

f 

1,— 

0,80 
3,— 

10,— 
35,— 

2,50 
10,— 
40,— 
80,— 
2,75 
2,75 

12,— 
35,— 

0,40 
1,35 
3,— 
6,50 

13,— 
25,— 
45,— 
99,— 

6,50 
13,— 
13,— 
20,— 

Dit is slechts een kleine opsomming van landensamenstellingen. Uitgebreide 
lijst is in druk en wordt op aanvraag gaarne toegezonden. 
Voor ruilmateriaal hebben wij interessante en goedkope offerte: -

frs. 8000,— volgens Yvert 1954 voor ƒ 10,— 
frs. 25000,— „ „ „ „ „ 25 — 

Deze lots bevatten in hoofdzaak betere waarden, luchtpost, gelegenheids- en 
weldadigheidszegels, minimum frs. 10,'— per zegel en maximaal 5 dezelfde 
zegels in 1 lot. Neemt eens proef!! Zendingen boven ƒ 10,— franco aange
tekend. Beneden dit bedrag ƒ 0,30 extra bijvoegen voor porto en aantekenen. 
Leveringen na ontvangst bestellingen in volgorde van binnenkomst. Stortingen 
kunt U doen per aanget. brief, postwissel of op Bank voor Internationale 
Handel, Herengracht 518, Amsterdam-C. 

T E N G U N S T E V A N 

P O S T I M E X " 59 
Frans van Mierisstraat 79 b Amsterdam-Zuid 

BEGIX SEPTEMBER 
verschijnt de YVERT & TELLIER catalogus 1955 

Deze is weer leverbaar als volgt: 

deel F R A N K R I J K , prijs f 3 . — 
deel E U R O P A (zonder Frankrijk) „ 1 2 . — 
deel O V E R Z E E „ 14.75 
compleet in 3 delen „ 29.7S 

Reeds verschenen D U I T S L A N D catalogus 1955, 
ui tgave Wrona f 2.50 

port extra. 

IINE 06 BUHR 
T Z 

; 1*1! < 

A M S I E B O A M 

•ff Bestel tijdig, zodat wij, direct na ver
schijnen, kunnen afleveren. 

PostzegelhandelTINEDEBUHR 
N.Z. Voorburgwal ^47 — AMSTüKDAM 
Telefoon 33324 — Giro 566731 

TE KOOP 
GEVRAAGD: 

KI LO'S N E D E R L A N D 

a. U ITgezochte tegen dagprijs 
b. O N u i t g e z o c h t e tegen dagprijs 

Massawaar; alles Tevens K'nd Zomer en Gelegenheidszegels 
liefst in behoorlijk kwantum. 

M. J. A. VAN DER HAAGEN ■ DEN HAAG 
Van Lennepweg 67 Telefoon 550454 Tel. adres: „Haagphll ' 

C Ü U A ^ A U E M Ü t U R I K i A I N L E (ongebru ik t , pr ima kwal i te i t ) 
Curasao: 
103 
138/40 
158/63 
164/67 
182/84 
196/97 
198/99 
Betaling m 
TE KOOP 
worden p.o. 

ƒ 0,70 
„ 0,75 
>, 1,— 
„ 1,— 
„ 1,25 
„ 0,75 
„ 0,75 

200'05 
206/08 
231/35 
236/40 
241 

ƒ 3,90 
„ 1,25 
„ 3,— 
„ 2,90 
„ 0,90 

Lp St. 45/52 9,50 
„ 53/68 
„ 69/82 

ƒ 14,50 
,, 7,— 

Suriname 
127/29 
137/40 
141/44 
183/86 
190/93 
206/09 
210/13 

t 1,25 
„ 4,— 
„ 5,— 
„ 1,20 
.> 1>35 
„ 2,— 
„ 1,40 

214/19 
274/75 
276/77 
278/79 
280/83 
295/96 
297/300 
Lp St. 31 

ƒ 4,35 
0,80 
1,— 
5,— 
4,75 
1,65 
1,30 
1,50 

bestell, of onder remb. Orders beneden ƒ 5,— porti extra, 
GEVR. SERIES NEDERL. & O.G. Aanbiedingen met prijs 
beantwoord Junior-Cat. '54 (Ned./O.G.) Franco p. p. ƒ 1,16. 

nieclerlandse Postzegelhand«! A. M. I\. v. d. B roeke 
N.Z. Voorburgwal 316 — AMSTERDAM-C. — Postglro 165298 

IN VOORRAAD 

I Verzameling Oud-Europa 
JAG. ENGELKAMP, Spuistraat 301, Amsterdam, telefoon 30998, 
giro 312696 - Twentsche Bank. 

Te koop gevraagd : 
Verzamelingen > 
Partiien > postzegels 
Betere losse ' 

Speciaal interesse voor oude 
van de gehele wereld. 

AANBIEDING. 

zegels 

N E D E R L A N D (ongebruikt) 
1924 Kind ƒ 
1925 „ 
1926 „ 
1927 „ 
1928 ,, 
1936 Zomer 
1937 „ 
1938 ,, 
1939 „ 
1945 Bevrijdingserie ,, 
1947 Har tzser ie 

0,85 
0,75 
1,35 
1,— 
1,10 
1,90 
1,35 
1,35 
1,50 
0,85 
4,25 

ALBUMS. 
Nederland en O.G. 

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

„ D A V O " album 22,50 
3roüt insteekboek 

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

Insteekboekies f 0,50; f 0,95; 
/■ 1 'SO; f 2 . - ; f 3,25; f 3,60; 
ƒ 6,75. 

Zendt mij Uw Mancolijst 
Nederland en O.G. 

H A G A ' s l'OSTZEGELHANDEL 
Gravenstraat 24 — Amsterdam-C. 
Telefoon 43940 — Giro 425549 

Nieuw Zeeland - And Islands 
F-D Covers - Mint & Used Stamps -
Past , Present & F u t u r e - Enquiries 
Invi ted (in English) - Write 

Philatelie Serviee BureaBë 
(R. G. T h o m a s - P r inc ipa l ) 
P . 0 . Box 2047 - WeUing ton N e w Z e a l a n d 

SCHOORISE POSTZEGEIHANDEI 
Tel. 365 Giro 348933 
Gaarne zullen we uit onze grote voorraad 
uw mancolijst behandelen. 
We leveren nieuwtjes van geheel Europa, 
ook aan verenigingen, tegen zeer billijke 
prijs. 
Uitsluitend Europa, Ned. en Gewesten. 
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POSTSTUKKEN 
NEDERLAND. 

Redacteur: J. H. Broekman, Hof laan 25, Bergen (N.H.) 
In P.T.T.-NIEUWS van Mei 1954 is een artikel opgenomen 

over het Nederlandse luchtpostblad. Wij lezen daarin, dat 
maandelijks thans ruim 430.000 exemplaren worden verkocht. 

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

's-Gravenhage. ^ 

BELGIË. 
Er zijn weer een aantal Publibels te melden, alle op de 

koerserende kaarten ä fr. 1,20, nl.: 
1244 Libby's (het is mij niet bekend of dit een Vl/Fr of een 

Fr/VI kaart is) 
1277 U.P.C, op Fr/Vl kaart 
1279 Nezo-zout op Vl/Fr kaart 
1285 Ostende-Dover op Vl/Fr kaart 
1287 Hasselt op Vl/Fr kaart. 

DUITSLAND. 
Bondsrepubliek. 

Met de kop van president Heuss verschenen: 
een 8 pf. grijs; een 10 pf. groen en een 10 + 10 pf. groen, alle 
op grijs karton. 

Bovendien verschenen de eerste 5 series geïllustreerde 
kaarten, alle met de kop van de huidige president als zegel
beeld, waarde 10 pf., terwijl opnieuw met de nummering 
werd begonnen (dus dit zijn de series 1 t/m 5). 
Serie 1, cijfer 15571, datum van verschijnen 3.54. 
Hannover-Deutsche Industrie-Messe (3 verschillende plaat
jes, oplaag van ieder 20.000); 
Ostseebad Dahme (oplaag 20.000); 
Koblenz (oplaag 60.000); 
Harzkurort Sieber (oplaag 20.000). 
Serie 2, cijfer 15578, datum van verschijnen 3.54. 
Hannover (3 verschillende plaatjes, oplaag van ieder 20.000); 
Koblenz (oplaag 40.000); 
Salzerflen (2 verschillende afbeeldingen, oplaag ieder 20.000); 
Telgte (oplaag 20.000). 
Serie 3, cijfer 15056. datum van verschijnen 5.54. 
Ansbach (oplaag 20.000); 
Beërfelden (oplaag 20.000); 
Braunfelz (Lahn) (oplaag 40.000); 
Hohwacht (oplaag 20.000); 
Stade (oplaag 40.000); 
Trier (oplaag 20.000). 
Serie 4, cijfer 15057, datum van verschijnen 5.54. 
Duisburg (2 verschillende plaatjes, oplaagcijfer is mij nog 
niet bekend); 
Esenen (2 verschillende plaatjes, oplaagcijfer niet bekend); 
Wittdün (Amrum) oplaag 20.000). 
Serie 5, cijfer 15090, datum van verschijnen 6.54. 
Deze serie bestaat geheel uit afbeeldingen van Mühlheim a/d 
R. en heeft 6 verschillende kaarten, 4 in een oplaag van 
20.000 stuks en 2 in een oplaag van 40.000. 

WEST-BERLIJN. 
Klachten over de slechte papiersoort maakten, dat de koer

serende kaarten van 8 pf. roodoranje (Schöneberg) en 10 pf. 
groen (Kolonaden am Kleistpark) op wit kaïton werden her
drukt. 

DUITSE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK. 
Het zegelbeeld van president Pieck werd gewijzigd, boven

dien onderging de druk ook enkele veranderingen. Zo werd 
van één kaart (de 10 pf.) het woord „postkarte" 4 mm klei
ner. Aldus verschenen: 
10 pf. blauwgroen; 12 + 12 pf. blauw; 20 + 20 pf. roodbruin; 
alle op gekleurd karton, met drukkersteken 111/18/97. 

ITALIË 
Dit gaf een kaart van 20 L. uit, groen op gekleurd karton, 

met links boven een reclame voor de jaarbeurs van Palermo 
van 22 Mei tot 10 Juni. 

PAPUA EN NIEUW GUINEA. 
Dit nieuwe verzamelgebied, in 1952 ontstaan, doordat beide 

gebieden administratief blijkbaar bij elkaar gevoegd zijn, 
begint ook poststukken uit te geven. 

De heer Scherpenberg meldde een couvert voor aange
tekende zendingen ä 1 sh. % penny, bruin, met als zegel
beeld een landkaart. 

SAARGEBIED. 
Hier verscheen een briefkaart a 12 francs, groen op ge

kleurd karton, met als zegelbeeld het hoofdpostkantoor te 
Saarbrücken. Het viel mij op — en zal ook de opmerkzame 
lezer opvallen — dat de tekstindeling van deze kaart zich, 
behalve in het lettertype en in enkele kleine bijzonderheden, 
zoals de beide cirkeltjes op de kaart van de Bondsrepubliek 
en het drukkersteken op die van de Democratische Repu
bliek, in niets onderscheidt van die van de kaarten van de 
beide delen van Duitsland. 

TRIisST (Zone A.) 
De bij Italié genoemde kaart voor de jaarbeurs in Palermo 

verscheen eveneens met de opdruk AMG-FTT. 
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NIEUWE UITGIFTEN 

Diverse postzegels weiden ons ter reproductie afge
staan door de postzegelhandel K. Beunder, School
straat 27 te Krimpen aan de Lek. 

EUROPA 
België. 

De van dit land zo bekende voor-afstempelingen, 
bestaande uit een rechthoek waarbij m het midden 
een posthoorn is aangebracht, terwijl bovenaan de datum 
van Uitgifte staat en benedenaan de datum tot wan
neer zij geldig zijn, zal voortaan uit 7 waarden bestaan, 
nl. 5, 10, 20, 40, 60 en 80 c. en i Fr., terwijl de fran-
keergeldigheid tot 2 jaar zal worden uitgestrekt. 

De verkoops-termijn van de postzegels ten bate van 
het Brugse Bagijnhof is tot 31 Augustus a.s. verlengd, 
waaruit wij concluderen, dat de verkoop dezer zegels 
niet zo heel hard is gegaan. 

Bulgarije. 
De m ons Juninummer op blz. 116 aangekondigde 

serie luchtpostzegels met afbeeldingen van diverse 
plaatsen waarboven een vliegtuig is als volgt samen
gesteld : 

4 s. blauw 28 s. blauw 
8 s. zwartgroen 44 s. vïoletbruin 

13 s. roodbruin 60 s. roodbruin 
16 s. bruin 80s . groen 
20 s. oranjebrum i L. donkergroen 

Duitsland. 
Bondsrepubliek. 

Nu de serie Henss-postzegels ter vervanging van 
vroegere uitgiften in haar geheel is verschenen geven wij 
ten behoeve van de verzamelaars een volledige opsom
ming dezer zegels. 

2 
4 
5 
6 
8 

10 
i " ; 
20 
2<ï 
30 

(pf) groenoUjf 
„ oranjebruin 
„ lichtroodviolet 
„ bruin 
,> gnjs 
„ groen 
„ blauw 
„ karmijn 
„ bruinlila 
„ blauw 

40 (pf) roodviolet 
50 „ donkergrijs 
60 „ karmijnbruin 
70 „ olijf 
80 „ bruinrood 
90 „ donkergroen 
en in groter formaat 

I DM olijf 
3 „ lichtvioletblauw 
3 „ roodlila 

Democratische Republiek. 
Op 12 Juli jl. verscheen het 

reeds aangekondigde zegel 
24 (pf), donkerbruin, ter 
herdenking van de schrijver 
P'ntz Reuter. Zegelafmeting 
27,5 X 32 mm, tanding 

Verwacht worden op 14 
Augustus twee postzegels ter 
herdenking van de communist 
Ernst Thalmann, terwijl later 
een serie van 6 postzegels zal 
volgen gewijd aan personen 
uit de arbeidersbeweging. 

West Berlijn. 
Op 20 Juli jl. verscheen een postzegel van 20 (pf) ter 

herdenking van de slachtoffers van de mislukte aanslag 
op Hitler, welke 10 jaar geleden op dezelfde datum 
plaats vond. Als slachtoffers werden o.a. de generaal 
Beek en Olbricht, kolonels Stauffenberg en Merz von 
Quirnheim en ie It. Haeften in de tuin van het voor
malige ministerie van oorlog te Berlijn geëxecuteerd. 
Te hunner nagedachtenis werd hier later een beeld 
opgericht, voorstellende een geboeide man (ontwerpvan 
prof. Scheibe). Een gedeelte van dit beeld werd op de 
postzegel afgebeeld. 

Op 17 Juli jl. verscheen de 20 (pf) rood met afbeelding 
van de Vrijheidsklok ter gelegenheid van de presidents
verkiezing met de opdruk „Wahl des Bundespräsidenten 
in Berlin 17 Juli 1954". 

»»TfffWPWWPfIffl Ter herdenking van de 
loo-jarige geboortedag 
van de schilder Albert 
Edelfelt verscheen op 
21 Juli jl. een postzegel 
van 25 (Mk) met afbeel
ding van een schilderij 
van deze meester, Het 
ontwerp voor dit zegel 
IS van Eric Vasstrom. 
De werktekening werd 
vervaardigd door de be
kende artiste Signe Ham-

marsten-Jansson en de gravering geschiedde door R. 
Achrén. Plaatdruk in oplage van 3 millioen stuks. 

Frankrijk. 
Thans kunnen 

wij de afbeelding 
geven van enkele 
zegels welke wij 
in ons Juni- en 
Julinummer reeds 
meldden, maar die 
wij te Iaat ont
vingen om nog tij
dig te kunnen af
beelden. 

Op 18 Juni jl. verscheen het eerst 
te Tournus (Saóne en Loire) en vanaf 
21 Juni aan de overige kantoren het 
reeds aangekondigde zegel van 30 fr, 
zwartblau w en koningsblauw, uit
gegeven ter herdenking van het inter
nationaal centrum voor de studie van 
de Romaanse tijd. Het zegel is ont
worpen en gegraveerd door Decaris. 
Het werd in plaatdruk vervaardigd 
in vellen van 50 zegels met zegel-
beeldmaat 22 y 36 mm. tanding 13. 

Het reeds door ons aangekondigde 
zegel ter herdenking van de 300-iarige aanhechting van 
Stenay aan Frankrijk verscheen op 26 Juni jl. het eerst 
Idaar en op 28 Juni aan de overige kantoren. Het zegel 

van 15 fr. geelbruin en zwartbruin, werd ontworpen 
door Spitz en gegraveerd door Pheulpïn. De plaatdruk 
geschiedde eveneens in vellen van 50 zegels, zegelbeeld-
maat 36 X 22 mm en tanding 13. De afbeelding ver
toont het wapen van Stenay en een gezicht op het 
stadsplein. 

Het op 3 Juli j l . het eerst te Royan (Charante-Mariti-
me) en vervolgens op 5 Juli aan de overige kantoren ver
schenen zegel van 10 fr. geelbruin en blauw, met afbeel
ding van een gezicht op deze na de oorlog herbouwde 
stad, werd eveneens ontworpen door Spitz en gegra
veerd door Piel. Druk enz. als bij het vorige zegel 
gemeld. 

Het op gelijke data als het vorige zegel verkrijgbaar 
gestelde zegel gewijd aan Ajaccio (Corsica) en het eerst 
uitgegeven aldaar, is in de waarde van 20 fr. zwartbruin, 
steenrood en blauw, en geeft een afbeelding van een 
gezicht op de omgeving van genoemde plaats. Het ont
werp is van Lemagny en de gravering van Munier. Druk 
enz. als bij het vorige zegel. 

Op 10 Juli j l . verscheen het eerst te Versailles het 
zegel van 18 fr. met afbeelding van het toegangshek tot 
het kasteel aldaar, zulks naar de tekening van Utrillo 
(zie ons Januarinummer 1953 blz. 8), maar thans in 
andere kleuren, nl. blauw, zwartblauw en sepia. Op 
12 Juli werd het ook aan de andere kantoren m het land 
verkrijgbaar gesteld. 

Finland. 
, / In de serie postzegels met nieuwe tekening (leeuw) 
afgebeeld in ons Meinummer blz. 94 verscheen inmiddels 
de 10 (Mk) blauwgroen, op i Juni j l . 

Op de zelfde datum verscheen de jaarlijkse serie van 
6 zegels gewijd aan beroemde personen. Dit jaar bestaat 
deze uit de volgende zegels: 
12 f + 4 f chineesblauw, Saint Louis (de heilige Lode-
wijk) (1215—1270), voorvechter van het christendom, 
die bij zijn tweede kruistocht sneuvelde. Zegelontwerp 
van Lemagny gravering van Dufresne, Eerste dag van 
verkoop te Poissy (Seine en Oise). 
15 f + 5 f roseviolet, Bossuet (1627—1704). Deze was 
eerst bisschop te Condom, later te Dyon. Zijn preken 
en grafredenen zijn beroemd als staaltjes van welspre
kendheid. Hij is auteur van diverse werken. Zegel-
ontwerp van Cami en gravering van Dufresne. Eerste 
dag van verkoop te Dijon. 
18 f + 6 f zwartbruin, Sadi Carnot (1857—1894). Hij 
was ingenieur en politicus en werd in 1887 tot president 
van de Franse republiek gekozen. Hij werd te Lyon 
door de anarchist Caserio vermoord. Zegelontwerp en 
gravering van Serres. Eerste dag van verkoop te Limo
ges. 
20 f + 7 f japans rood, A. Bourdelle (1861—1929). 
Hij was beeldhouwer van grote naam en wordt wel de 
„laatste van de romantische tijd" genoemd. Hij was 
leerling van de academies te Toulouse en te Parijs en 
onderging de invloed van Rodin. Zegelontwerp en gra
vering van Cheffer. Eerste dag van verkoop te Mon-
tauban (Tarn en Garonne). 
25 f -f 8 f zwaluwblauw. Dr Emile Roux (1855—1933). 
Hij werkte samen met Pasteur en werd ook diens op
volger aan de Medische universiteit en vanaf 1895 aan 
het Instituut Pasteur. Hij ontdekte o.a. de behandeling 
van dipheteritus met paardenserum. Zegelontwerp en 
gravering van Munier. Eerste dag van verkoop te Con-
folens (Charente). 

30 f -f 10 f violetbruin, Paul Valery (1871—1945). 
Hij was een bekend prozaïst, dichter en denker. 
Zegelontwerp en gravering van Pheulpin. Eerste 
dag van verkoop te Sète (Hérault). 

Alle zegels werden in plaatdruk vervaardigd in vellen 
van 25 zegels met zegelbeeldmaat 22 X 36 mm. en tan
gling 13. De toeslag komt ten bate van het Franse Rode 
kruis. 

Op 17 Juli jl. verscheen het 
eerst te Villandry in het kas
teel aldaar en op 19 Juli aan 
de overige kantoren in het 
land een postzegel gewijd aan 
dat kasteel. Het geeft er een 
afbeelding van naar het ont
werp van Cami. Het is een 
zegel van 18 f, russisch groen 
en donkerblauw, met zegel-

• beeldmaat 36 x 22 mm,ver
vaardigd in plaatdruk; tan
ding 13. 

Op I Augustus volgde in het kamp van Coetquidan 
(Morbihan) en op 2 Augustus aan de overige kantoren 
en postzegel van 15 f blauw, rood en grijsblauw, ter 

herdenking van het 150-jarig bestaan van de militaire 
school van Saint-Cyr, waarvan het gebouw echter is 
verwoest. Zegelontwerp en gravering van Mazelin. 
Plaatdruk met zegelbeeldmaat 36 x 22 mm, tanding 13. 
Afb. vaandeldrager. 

Op 14 Augustus verscheen het eerst te Boulogne en 
op 16 Augustus aan de overige kantoren een postzegel 
van 12 f. (keur nog onbekend) ter herdenking van het 
feit dat Napoleon 130 jaar geleden in het kamp van 
Boulogne het Legion d'honneur instelde. Van dit feit 
geeft de postzegel een afbeelding naar het ontwerp van 
Lalou. De gravering geschiedde door Cheffer, plaatdruk 
met zegelbeeldmaat 36 x 22 mm, tanding 13. 

Griekenland. 
In de loop van Juli jl. zou hier een serie van 12 post

zegels verschijnen met afbeelding van de portretten der 
koninginnen en koningen van dit land sedert de onaf
hankelijkheid. Nadere gegevens ontbreken ons nog. 
De afgebeelde personen zullen vermoedelijk zijn: 
koning Otto en koningin Amelia; koning George I en 
koningin Olga; koning Konstantin I en koningin Sophie; 
koning Alexander I en George II ; koning Paul I en 
koningin Friderika. 

Hongarije. 
Hierbij geven wij de afbeelding van de in ons vorige 

nummer gemelde zegels uitgegeven ter gelegenheid van 
de „Dag van de Luchtvaart". 

T ' 

I *il imutééMÊlUÉÊÈiÊMtêMÊt 
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Ierland • 
Op 19 Juli jl verschenen 2 postzegels ter herdenking 

van het^ioojarig bestaan van de Katholieke Universi
teit van le i land. De beide zegels m gelijke tekening 
vertonen het portret van kardinaal John Henry Newman 
(de eerste rector dezer universiteit) , zulks naar oen buste 
welke in de kapel dezer instelling is geplaat^^t 

De waarden dezer zegels zijn: 
2 d. roselila en i sb ^ d. donkerblauw. 

I ta l ië . 
Op 8 Juli ] l . verbchenen 2 postzegels ter herdenking 

van de ontdekkingsreizigei Marco Polo, die 700 jaar 
geleden als zoon van een Venetiaans koopman werd 
geboren. De zegel«^ werden in plaatdruk vervaardigd 
m de drukkerij voor waardepapieren te Rome en zijn 
in de waarden 25 J.. bruin en 60 L. groen. Beide zegels 
in gelijke tekening zijn ontworpen door Romolo de 
Caterini en vertonen behalve het portret van Marco Polo 

ook een kaart met schema
tische aanduiding van xijn 
reizen, alsmede van de Ve
neziaansc leeuw en een Chi
nese draak. Link', staat het 
■ levies van Venetië; Pax 
tibi Marce' en rech tb een 
thmee<; opschrift hetwelk be
tekent: Europa en Azié 
verenigd als twee delen 
van een '.elfde luweel ' ' . 

Van het in ons vorige 
nummer gemelde zegel L25 
donkergrijsgroen, uitgegeven 

ter herdenkmg van de componist Catalani geven wij 
hierbij de afbeelding. 

In de postpakketzegelserie verscheen een /egel van 
1000 L blauw Het ib in de bekende vorm van 2 door 
p3rforatie gescheiden zegels, waarvan één deel is bestemd 
voor het paUketformulier en het andere deel voor het 
ontvangbewijs. Het linker zegeltje vertoont in het 
centrum de postiljon zoals deze voorkwam op het 
Toscaan=.( bi lefpapier met stempel {zgn Cavalini) 

Oouenr l jk . 

Op 30 Juli j l . verschenen met irankeergeldigheid 
vanaf 4 Augustus d .a .v . 2 postzegels, n l . : 
i e een postzegel van i S. blauwgroen, ter herdenking 
van de 300jarige geboortedag van Michael Rottmayr 
von Rosenbrunn (1654—1730), zulks in verband met 
de tentoonstelling welke te zijner ere van i Juni tot 31 
Augustus 1954 te Salzburg wordt gehouden. 

Het ontwerp voor dit zegel is prot. Vinzenz Gorgon 
en de gravering van prof. Ferdinand Lorber. De plaat
druk 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 mm) op wit papier en kam
tanding 14^4 : 13% in een oplage van goo.ooo s tuks . 

2e. een postzegel van 1,50 S, ultramarijn, ter her
denking van de 25jarige sterfdag van Dr Carl Auer
Welsbach (1858—1929). 

riet ontwejp en de gravering werden door de zelfde 
personen verzorgd als van bovengemeld zegel van i S., 
terwijl ook aanmaak en verdere g^'geven; geheel over
eenkomstig zijn. 

Eerstgenoemde persoon was een beroemd schilder uit 
de hoogtijd der Barok. Talloos zijn ziin altaarstukken, 
plafondschilderingen e.d. zowel op bi|l)else als mytho
logische verhalen gebasefrd Zi|n opleiding ontving hij 
in Venetié. 

i^aatstgenoemde is een bekende persoon op chemisch 
gebied en o.a . uitvinder van de gloeikousjes voor gas
licht, waarvan hij het patent voor een millioen gulden 
verkocht 

R o e m e n i e . 
Op I April j l . verschenen 3 postzegels ter gelegenheid 

van de Maand van het Woud 1954. Het zijn: 
20 b . bruin op geel, hert 
55 b . violet op geel. kinderen planten een boom 
1,75 L blauw op geel, berglandschap met bomen. 
Voorts verecheen op 15 .^pril een serie van 5 post

zegels gewijd aan de rust en herstellingsoorden voor 
arbeidere Deze zegels zijn: 

5 b . zwart op bruin, Calimanesti 
1,55 L . bruin op blauwachtig, Sinaïa 
2 L. groen op rose, Predeai 
2,35 L. briiinolijf op groen, Tusnad. 
2,55 L. bruinrood op groen, Govora. 
Op 26 Mei volgde een postzegel ter herdenking van de 

10jarige sterfdag van de schilder Octav Bancila 
{1872—1944). Het zegel geeft een afbeelding van deze 
schilder naar een schilderij vervaardigd door Nitolae 
Popa en 1* in de waarde 5^ b . roodbruin op ohjfgroen. 

Rus land . 
In Mei jl verschenen 5 zegels in horizontaal formaat 

en I zegel in verticaal formaat als propaganda voor de 
sport De /egels werden in ra=terdi"p<lruk vervaardigd 
en ?ijn 

40 k gcelgnjs en steenrood, wielnjden. 
40 k geelgnjs en steenrood, harrliopen. 
40 u. geelgrijs en steenrood, horden loop. 
40 k blauw en steenrood, zeilen. 
r R. geelgnjs en steenrood, basketbal (ver t . ) . 
I R. blauw en steenrood, skiën. 

Tries t . A. 
De in ons vorige nummer onder Italië gemelde zegels 

Verzetstrijders en Catalani verschenen voor dit gebied 
met de bekende letteropdruk AMGITI" in zwart . 

Van de serie land
schappen van I tal ié , 
welke wi] in ons 
Maartnummer op blz. 
57 hebben gemeld, 
verscheen voor di t 
gebied de 23 L, 
d o n k e r g r i j s g r o e n , 
Cortina d'Ampezzo 
en de 60 L . grijsblauw 
en donkergroen, Ca

pr i , met de opdruk in zwart AMGFTT alsmede „Fiera 
di Trieste 1954" . znlks ter gelegenheid van de Jaar
beuf= van Triest. 

Tsjechos lowakije . 
Op 15 Juni j l . verschenen 

:: postzegels in gelijke teke
ning ter herdenking van het 
feit, dat 200 jaar geleden de 
Tsjech Prokop Divis de 
bliksemafleider uitvond, (dus 
niet Benjamin Franklin, zoals 
algemeen wordt aangenomen). 
H I J woonde toen in het kleine 
dorpje Piimetice in Zuid
Moravië en noemde zijn uit
vinding zelf de „Meteorolo
gische m a c h i n e " . 

Het zegelontwerp is van 
prof. Cyril Bouda en de gra

veung van Bohdan Roule. De zegels werden in plaat
druk vervaardigd in de drukkerij der posterijen te Praag 
in vellen van 50 zegels met zege^afmeting 27 x 33 mm 
(zegelbeeld 23 X 30 mm) en tanding I T % X I I T ^ . 
De waarden zijn: 
30 h, donkergrijs. 

75 h . bruinli la . 
De eerstedagenveloppe werd ontworpen door piot . 

Bouda voornoemd en gegraveerd door Jaroslav Gold
schmied. 

V a t i c a a n s t a d . 
De heiligverklaring van Z .H . 

Paus Pius X (Guiseppe Sarto) 
werd op een drietal postzegels 
herdacht . De afbeelding vertoont 
de paus in de houding waarin hij 
zijn zegen aan het volk geeft. Het 
ontwerp voor deze zegels is van 
E , Pizzi terwijl de vervaardiging 
in rasterdiepdruk geschiedde in 
de drukkerij voor waardepapieren 
te Rome. Zegelafmeting 30 x 40 
m m , tanding 13. De zegels zijn: 

10 L. jcpia, chroouigecJ en roodlila. 
25 L. blauwviolet , chroomgeel en roodlila. 
35 L donkerblauwgrijs, chroomgeel en roodlila. 

B U I T E N E U R O P A 
A l g i e r s . 

Het in ons )uninummer blz. 121 aangekondigde 
zegel ter herdenking van de roe verjaardag van de 
bevrijdmgslanding in Franknik verscheen voor dit 
gebied op 8 Juni j l . m de waarde 15 f karmiinrose, 
met opdruk „Alger ie" 

Op 23 Juni d .a .v . verscheen een postzegel van 15 I. 
rosehla, met afbeelding van het hydroelectrisch 
krachtstation te Darguinah, dat op 27 Juni officieel in 
gebruik werd gesteld. Het zegelontwerp is van Razous 
en de graverin« van Diifresne Zegelbeeldmaat 22 x 36 
m m . 

Op I lulr | l . verscheen een zegel in klem loimaat 
en in zgn carnets in de waarde van 15 f. blauw en 
l ichtblauw, met afbeelding van de Pat io (binnenplein) 
van het Barbopaleis 

Angola . 
De reizen welke picbidenl Ciaveiro Lopes maakte , 

waarbij hij een bezoek bracht aan diverse Portugese 
kolomen, waren aanleiding tot de uitgifte in Jun i j l . 
van 2 postzegels met afbeelding van een landkaart 
van Afrika en een gedeelte van Azié daarop bedoelde 
koloniën in rood zijn aangegeven. De zegeh zi|n: 
35 c. groen, olijfbruin en rood (opl. i millioen). 
4 A 50 blauw, helderblauw, violet en rood (opl. "ioo.ooo) 

Hierbij geven wij de 
dbeelding van het in ons 
luninummer op blz. 122 
.langekoudigde en op 2 
Augustus j i . verschenen 
/,egel van 3̂ /2 d. zwart , 
uitgegeven ter gelegen
heid van de herdenking 
van het eeuwfeest van de 
WestAustralische post
zegel . 

Op 13 Septembei a . s . 
verschijnt wederom een 

postzegel van sVs <^ . thans in zwartrode kleur, en nu 
ter herdenking van het eeuwfeest van de stoomtrein in 
dit werelddeel, welke trein op 13 Sept . 1854 voor het 
eerst werd opengesteld op de lijn Melbourne—Sandndge 
(thans Poit Melbourne). Het zegel m de afmeting 
37,5 X 24,05 mm, geeft een afbeelding van de eerste 
stoomlocomotief en van een moderne diesel t rein. 
Zegeldruk m vellen van 80 zegels op papier zonder 
watermerk, 

Nog kunnen vvij de volgende oplage cijfers melden van 
vroegere uitgiften: 
Kroningsserie: 3 ^ d. 78.090.000 stuks 

7/2 d. 2.339.600 „ 
2/— 4.196.640 „ 

Jonge Boeren Clubs (uitgifte 391953). 
3!4 d. 27.279.300 stuks 

150jarige vestiging in Tasraaniè (uitg. 391973). 
sYi d^ (Collins) 18.979.200 stuks 
sVa d. (Peterspn) 18.97g.200 „ 
2/— 2.312 .000 „ 
Eeuwfeest ie zegel van Tasmanië (uitg. 11111953). 

3 d. 23.404 680 stuks 

B r a z i l i ë . 
Het 50jarig 

bestaan van het 
gebouw van de 
broeders Maris
ten werd in Mei 
1. op 2 post

zegels herdacht , 
n l . : 
(»o c . violet , ge
bouw 
1.20 Cr. ul t ra
marijn, broeder 

stichter der orde te Lyon 
in 1817. welke verscheidene vestigingen heeft in Bra
zihV 

Marcelino Champagnat , 

Bri ts Guiana. 
Hier zal met de portrctwibseling van koning George 

VI in dat van koninging Elisabeth II tevens een nieuwe 
serie postzegels verichijnen, bestaande uit de volgende 
zegels. 

1 c. zwart, hoofdgebouw van de post te Georgetown. 
2 c. groen, botanische tu in . 
3 c . olijf en bruinrood, Victoria Regiabloem. 
4 c. violet, visvangst met pijl en boog. 
5 c . rood en zwart , landkaar t . 
6 c. groen, rijstoogstniachine. 
8 c. blauw, binnenbrengen van suikerriet . 

12 c. zwart en bruinrood, Greanheart . 
24 e. zwart en oranje, Bauxitdelving. 
36 c . karmijn en zwart , Roraima berg. 
48 c. ultramarijn en rood, Kaieteurwaterval . 
72 c. rose en smaragdgroen, De Arapaima. 
$ I . zwart, rood, groen en geel, Toekan. 
$ 2. roodlila, goudwinning. 
$ 5 blauw en zwar t , wapen. 
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Caimane i landen . 
Op 2 Jun i j i . verschenen weder enkele waarden in de 

nieuwe serie postzegels met portret van Koningin 
Elisabeth II naast een of andere afbeelding, waarvan 
reeds de 4 d. zwart en blauw, vuurtoren verscheen, 
Thans waren he t : 
2 d. roodviolet en karmijnrose, inlandse zeelieden. 
2^2 d blauwgroen en zwart , kaart van de eilanden. 
9 d . vermiljoen en grijsgroen, haven van George

town terwijl op 7 Jul i j l . volgden: 
Vg d. roodviolet en groenblauw, cocospalmen. 

I d. olijfgroen en donkerblauw, schildpad. 
1^2 d. groen en bruin, biezenindustrie. 
6 d. roodbruin en blauw, kust landschap. 
en later nog zullen volgen: 

Yi d. blauw en lichtrood, vaartuigje. 
3 d. groen en l ichtblauw, vis . 
1/— bruin en oranje, schildpadden in kraal . 
2/— violet en roodlila, Caimanschoener. 
5/— olijfgroen en violet , scheepsbouw. 
10/— zwart en rood, regeringsgebouw 

Chili . 
Het 25jarig bestaan 

van de Nationale lucht
vaart Maatschappij werd 
in Mei j l . op een post
zegel herdacht van 3 
Pesos, blauw, met de 
afbeelding van een vlieg
tuig uit 1929 tegen een 
achtergrond gevormd door 
het silhouet van een 
modern vliegtuig. 

Het 400jarig bestaan 
van de stad Angol werd 

in Mei j l . herdacht op een postzegel van 2 Pesos, kar
mijn, met afbeelding van het wapen dezer stad 

Columbia . 
In Juni j l . verscheen een postzegel van 5 c. blauw, 

voor de gewone post en van 15 c. karmijnrose voor de 
luchtpost, beide in gelijke tekening met Inschrift 
,,13 De Junio 1953" en , ,Por la patr ia , la paz y la 
j u s t i c i a " . Voorts bevat het het landswapen en een 
soldaat . 

C o m o r e s , Eilanden der — 
Vermoedelijk in September a .s . zulten 3 portzegels 

verschijnen, alle in gelijke tekening van de kop van een 
Coelacanthe, een vis uit het voordiluviaal tijdperk, 
welk dier echter nog thans wordt aangetroffen. De 
waarden zullen zijn: 5, 10 en 20 f. 

Cuba. 
Het feit dat 100 jaar geleden de latere majoorgeneraal 

José Maria Rodriguez werd geboren werd op 2 post
zegels herdacht, n t . : 
2 c. steenrood en olijfbruin, portret . 
5 c. liln en oliifbruin, Rodriguez te paard. 

Dominicaanse Republ iek. 
Het 25jarig presidentschap van Rafael Trujilio 

Molina werd op 3 postzegels in gelijke tekening van het 
vredesmonument van Trujilio te Santiago herdacht . 
De waarden zijn: 
2 c . eroen. 7 c. blauw. 20 c. oranjegeel. 

E g y p t e . 

Op 18 Juni j l . versche
nen 2 postzegels ter her
denking van de i e ver
jaardag van de republiek, 
n l . : 
10 m . bruin, manifestan

ten . . 
30 m . blauw, optocht . 

Fidji . 
Van de in ons Juninummer op blz . 158 aangekondigde 

nieuwe zegels met portret van koningin Elisabeth 
verschenen op i Jul i j l . de waarden 1/2. 6. 8 d. 10/— en 
£ I.. terwij 1 de 2 d. 1/— en 2/6 reeds eerder verschenen. 

India. 
Het eeuwfeest van de postzegels van India, dat ge

vierd zal worden in October a . s . met het houden van 
een internationale postzegeltentoonstelling en een 
postale tentoonstelling te houden door de posterijen 

aldaar, zal tevens gepaard gaan met de uitgifte op 
I October a.s , van 4 herdenkingspostzegels, alle in 
horizontaal formaat 40 x 24,5 mm, gedrukt op water
merkpapier meervoudige 5puntige ster. Het opschrift 
in Hindisch zal luiden Dak Ticket Shatabdi ; de waarde
aanduiding zal in het Engels en Hindisch worden op
genomen. De waarden zullen zijn: 
1 a. roodpurper, postvervoer te voet, per kameel en 

per ossekar; 
2 a. karmijn, l inks: postduif met brief; rechts: vlieg

tu ig ; de twee delen zijn door een diagonaallijn 
gescheiden; 

4 a, l ichtbruin, vervoer van postzakken per rijwiel, 
per trein, per stoomboot en per vliegtuig: 

14 a. donkerblauw, als 2 a. 
Vermoedelijk op 26 Januar i 1955 zal de koerserende 

zgn. archeologische serie postzegels worden vervangen 
door een serie „vijf j a r e n p l a n " , waarbij vooral de land
bouw op de voorgrond zal worden gebracht. 

Israë l . 
Het reeds in ons vorige nummer aangekondigde 

zegel ter herdenking van de 50jarige sterfdag van 
Dr Theodor Zeev Herz . , verscheen op 21 Jul i j l . Het 
zegel van r6o pru ta , blauw, donkergrijs en oker, dat 
de beeltenis van Herzl vertoont , werd ontworpen door 
R. Errell te Tel Aviv en werd in rasterdiepdruk ver
vaardigd bij Messrs LevinEpstein te Bat Yam op papier 
met watermerk in vellen van 25 zegels met 5 beschrij
vende vignetten onder de benedenste rij regels. Afmeting 
der zegels 40 x 26 ram, kamtanding 14, plaat no. 88. 
Herzl werd op 2 Mei i860 in Budapest geboren, leefde 
als Journalist en schrijver in Parijs en Wenen in welke 
laatste stad hij op j Jul i 1904 overleed. In Augustus 
1949 werd zijn stoffelijk overschot van Wenen naar Je
rusalem overgebracht en daar opnieuw ter aa'd^ besteld. 

In Augustus verscheen het eveneens aangekondigde 
zegel ter herdenking van baron Edmonde de Rothschild, 
Het is een zegel van 300 pru ta , groen, met portret van 
deze persoon waarnaast een druiventros, dit laatste 
vanwege zijn aanmoediging tot verbouwing van druiven 
voor wijn in Israel. Het zegelontwerp is van G. Haraori 
te Tel Aviv en de vervaardiging geschiedde in raster
diepdruk op watermerkpapier in de Staatsdrukkerij te 
Hakirya in vellen van 20 zegels met 5 beschrijvende 
vignetten onder de benedenste rij zegels; zegelafmeting 
40 X 26 mm, kamtandmg 14, plaatno. 89. 

De Rothschild werd op ig Augustus 1845 geboren en 
overleed op 2 November 1934 Hij heeft met grote 
geldelijke offers de welvaart van Israel bevorderd. 
Zijn stoffelijk overschot alsmede dat van zijn echt
genote werden naar Israël overgebracht en op fi April 
1954 te Zikhron Yaakov begraven 

Het derde eveneens reeds aan
gekondigde zegel zal in Sep
tember a .s . verschijnen ter 
gelegenheid van het Joodse 
lueuwjaar 5715 Het zegel 
vertoont 2 mannen die aan 
een stok een grote druiven
tros dragen. Dit is ontleend 
aan het 4e Boek van Mozes 
waarin s taa t : , ,Daarna kwa

men zij tot het dal Eskol , en sneden van daar eene rank 
af, met eenen tros wïjndruiven, dien zij droegen met 
tweeën, op eenen draagstok. . . (Numeri 13.23). 

Dit zegel van 25 pru ta , bruin, werd ontworpen door 
G. Hamori te Tel Aviv en in rasterdiepdruk vervaar
digd in de Staatsdrukkerij te Hakurya geheel overeen
komstig het vorige zegel. Plaatnummer 90. 

V'oor al deze zegels werden ook officiële eerstedag 
enveloppen uitgegeven. 

Japan 
Op 25 Juni jl verschenen weer 2 postzegels in de 

serie nationale parken. Ditmaal betreft het [oshin
etsuKogen en zijn de zegels: 

5 (y) rood, Asamaberg, 
10 (y) blauw Tanigawanokcbeig 

■ i 3 <* i' ' ï 1 

Mi 
m 

^&M 

Kenya  Uganda  Tangannyika 
Hierbij beelden wij de 

postzegel af uitgegeven ter 
gelegenheid van het bezoek 
van koningin Elisbeth I I aan 
dit gebied. Ontwerp van H . 
Gr ie me. 

De door ons in het Decem
bernummer 1953, blz . 329, 
aangekondigde serie nieuwe 
postzegels verscheen op i 
Juni j l . in andere kleuren 
dan daar is aangegeven , 'n l . : 
5 c. bruin en grijs, Owen
watervaldam (als bovenge
meld zegel). 

10 c. rood, giraffe 
20 c, oranje en zwart, leeuw 

ultramarijn en grijs, als 5 c . 
lila, als 10 c. 
lila en zwart, als 20 c. 
groen en grijs, Kilimandjaroberg 
grijs en goud, olifanten 
blauw en grijs, koninklijk paviljoen te Sagana 
zwart en oranjerood, portret van koningin Elisa
beth I I . 

30 c 
50 e 
i / 

2 / 

5/
1 0 / 

£ r 

Liberia 
Op 21 Juni j l . verschenen 4 postzegels ten bate van 

het rijksziekenhuis te Monrovia. Het zijn zegels voor 
gewone post, n | . : 

5 cf 5 c. wijnrood en zwart, jongen en meisje ieder 
met een microscoop; 

i o c + 5 c. karmijn en zwart, pleegzuster; 
20C + 5 C . groen en zwart, ziekenhuis; 
25 c + 5 c. rood, ultramarijn en zwart, dokter en pleeg

zuster bij een patient . 
De zegels verschenen zowel getand als ongetand. 

Malaya / 
Voor Malacca verschenen in de definitieve serie 

postzegels met portret van koningin Elisabeth I I : 
4 c. bruin, op 5 Jun i j l . 
5 c. op 12 Juli j l . 
6 c. grijs op 5 Juni j l . 

10 r op I Juli j l . 
en voor Penang het zegel in overeenkomstige tekening: 
6 c. grijs op 9 Juni il. 

Nepal 
Voor de gewone post verschenen 12 postzegels met 

afbeelding van koning Tribhuvana, n l . : 
2 p . bruin 20 p . lakrood 
4 p . groen 24 p . creme 
6 p . rose 32 p . ultramarijn 
8 p . violet 50 p . karmijn 

12 p . scharlaken i R. rose 
16 p . bruin 2 R. oranje 

In gelijke waarden en kleuren verscheen ook een serie 
postzegels met afbeelding van de landkaart van di t 
gebied 

NoordBorneo 
Ook hier verschijnt successievelijk de nieuwe serie 
postzegels met portret van koningin Elisabeth II 
naast een of andere afbeelding Reeds verschenen 
de volgende zegels dezer serie: 

5 c. violet, vee te Kota Belud 
10 c. violetbruin, houthakkers; 
terwijl op i Augustus jl. werden verwacht: 
20 c. bruin, inlandshoofd; 
30 c. geelbruin, Souloukboot, 

Philippijnen 
Op 31 Mei j l . verschenen 3 postzegels ter gelegenheid 

van de 2e Aziatische sportspelen welke op 19 Juni 
te Manilla werden gehouden, nl : 

5 c. ultramarijn op blauw, discuswerper 
18 c. olijf op groen, zwemmer in sprong 
30 c. roodlila op rose boksers. 

PHn4PI>tNES PHILIPPINES 
18? 

#,sui6a,«&s imti^-'-'j, ■ 

Korea (Zuiu; 
Hier verschenen 2 postzegels voor gewone post n l . ; 

10 hw. l ichtbruin, vlinder en vlag 
30 hw blauw, pagode. 

Reuniou 
Op 17 Juli j l . werden hier de volgende Franse post

zegels met gewijzigde waardeopdruk uitgegeven: 
I t. CFA op 2 f. wapen van Champagne 
4 f. CFA op 10 f. gezicht op Royan 
8 f CFA op 40 f. porcelein en kristal 

20 f. CFA op 75 f, bloemen en parfums. 
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Rhodes i a en N y a s a l a n d 
De in ons vorige nummer gemelde zegels met portret 

van koningin Elisabeth II zijn de volgende: 
formaat 22x26 mm: 
Ï4 d. ora^ific AVZ d- groenblauw 
1 d. ultramarijn 6 d. wijn(:ood 
2 d. blanwgroen 9 d . violet 
3 d. karmijn 1/- grijs 
4 d. roodbruin 

formaat 26x22 m m : 
1/3 lichtblauw en oranje 
2/- geelbruin en donkerblauvi' 
2/6 karmijnrose en Ewart 
5/- olijf en lila 
formaat 30x26 m m : 
10/- oranje en groenblauw 
i I violptbniin en bronsgroen 

Salvador 
Op I )uni j l . verscheen zowel een serie postzegels 

voor de gewone post als een serie voor de luchtpost, 
w l k e zegels gedrukt werden bij Courvoisier in Zwitser
land en dus moo'e plaatjes te zien geven. 

Voor de gewone post: 
zegelbeeldmaat-: 32,5 x 22 mra. 

I c. olijf en blauwgroen, vissersschip van de coöpe
ratieve visserij te Acajutla; 

I c. donkerkarmijn en groen, brug; 
I c. violet, plein van Barrios te San Salvador en 

regeringspaleis; 
. geelgroen en lichtblauw, idem; 
, blauwgroen en lichtblauw, badplaats Atecosol, 

Isalco-vulcaan en park; 
. geelbruin en geeloker, idem; 

IOC. karmijn en rose, badplaats Apulo en Ilopagno-
meer, 

22 c donkergrijsbiauw, marine-kunstwacht; 
1 c. helderblauw, idem; 

zegelmaat 22 X 32,5 m m : 
2 c oranjerood, allegorie op handel en industrie; 
3 c. kastanjebruin gen Manuel lose Arce; 
5 c. emeralt idem; 

zegelbeeldmaat 21 X 25 m m : 
7 c violetrood en olijf, Balbao-park; 

50 c. zwart en bruin weg van Sonsonate naar Roajut la; 
zegelbeeldmaat 37,5 x 22 m m : 

2 c wijnrood, twee beelden; 
3 c donkerstaalgrij« watersperring van Guayabo in de 

Rio Lern pa; 
5 c roodviolet en blauw, idem; 

IOC. blauwgroen, allegorie op handel en industrie; 
IOC rose, violetbruin en blauw, 6 ministers van Cen-

traai-Amenka met de ODECA-vlag; 
Voor de luchtpost (in gelijke tekeningen): 

zegelbeeldmaat 32,5 X 22 mm: 
5 c. geelbruin en geel, vissersschip; 

10 c. olijf en blauw Barriosplein; 
IOC. karmijn, marine-kustwacht; 
15 c. leigrijs badplaats Apulo; 
20 c blauwgroen, watersperring; 

I c . lilarose, badplaats Atecosol; 
zegelbeeldmaat 22 X 32,5 m m : 

5 c. rood en rose allegorie op handel en industrie; 
10 c. indigo, gen. Arce; 
zegelbeeldmaat 21 x 25 m m : 
IOC. violet en geelbruin, Balbao-park; 
\o c bruin en oranje, weg van Sonsonate; 

2 e. 
3 c. 

7 c . 

zegel bee lamaat 37,5 x 22 m m : 
10 c . donkergroen en blauw, 6 ministers met v lag; 
25 c. blauwgroen en groenblauw, watersperring; 
30 c . karmijn en oranje, arbeiderswijk; 
80 c. roodbruin, 2 beelden; 

2 c. oranie idem. 

Somal l l aDd (I ta l iaans—) 
Het op I I November 1913 tussen dit gebied en Malta 

gesloten verdrag voor de verzorging van melaatsen 
werd op i Juni j l . herdacht op 2 postzegels voor de 
gewone post en 2 voor de luchtpost. Het ontwerp voor 
deze zegels is van Massa, de rasterdiepdruk had plaats 
in de drukkerij voor waardepapier te Rome. 

Het zijn voor de gewone post; formaat 32 x 24 m m : 
25 c. blauw en blauwgrijs, landschap. 
60 c. bruin en bruingrijs, idem. 
Voor de luchtpost; formaat 24 x 32 mra: 
I , 20 S zwartgroen en bruin stroom landschap van de 
Djouba. 
2 S . donkerkarmijn en violet, idem. 

wmmmmmm 

1 2fli?,5Av*t.r-
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S p a a n s e ko lon iën . 
Ten bate van de jeugd verscheen op i Juni j l . de jaar

lijkse uitgifte. Ditmaal bestaat zij u i t : 

Ifni. 
5 c. + 5 c. karmijnbruin, negerin met kind op de rug. 

10 c. -j- 5 c. lila negerin met kind (koppen). 
15 c. olijf, als 5 c. 
60 c. bruin, als 10 c. 
alle in staand formaat. 

Gunea . 
5 c. + 5 c . karmijnbruin, boogschutter. 

10 c. + 5 c . lila, olifantenjacht. 
15 c . olijf, als 5 c. 
60 c. bruin , als 10 z. 
alle liggend formaat. 

Sahara . 
5 c + 5 c. karmijnbruin, hordenloop. 

10 c + 5 c. lila, hardlopen. 
15 c. olijf, als 5 c. 
60 c bruin. als 10 c. 
Sint T h o m a s e n P r i n c e . 

In dezelfde tekening als hiervoren bij Angola gemeld 
verschenen voor dezelfde herdenking (reis van president 
Craveiro Lopes) 2 postzegels, n l . : 
15 c. blauw, lichtblauw, violet en rood. 
5 E . groen, olijfbruin en rood. 

V e r e n i g d e S t a t en van A m e r i k a . 
Op 12 luli jl verscheen het eerst te Rochester N . Y . 

een postzegel tei herdenkmg van de loo-jarige geboorte
dag van George Eastman. Dit zegel van 3 c . bruinrood, 
vertootn het portret van genoemde man. De vervaar
diging geschiedde in rotatiedruk met zegelafmeting 
21.7 X 25 m m . 

Eastman werd m 1854 54 W'aterville geboren, rt'elke 
plaats hij reeds jong verliet. Hij verloor op jeugdige 
leeftijd zijn vader en leefde dientengevolge in armoedige 
omstandigheden. Hij vestigde zich te Rochester N . Y . 
waar hij bankbediende werd, maar op 24-jarige leeftijd 
ging hij zich geheel aan de fotografie wijden. In 1880 
slaagde hij er in droge platen te vervaardigen en 4 jaar 
later kwam zijn grote succes met de film. In igo2 vond 
hij de Kodak-camera uit . Hij was oprichter van de East
man Kodak Company. In 1932 overleed hij te New York. 

Het in ons vorige nummer op blz. 145 aangekondigde 
zegel ter herdenking van de i^octe verjaardag van de 
expeditie van Lewis en Clark naar Sioux Ci ty , ver
scheen op 28 Juli jl in de waarde van 3 c. met eerste 
dag verkoop te Sioux City. De afmetingen van di t 
zegel zijn overeenkomstig die van de vroegere herden
kingszegels in liggend formaat (36.5 x 21,5 m m ) . 
De afbeelding stelt Lewis en Clark voor bij hun landing 
op de banken van de Missouri-rivier. Achter hen staat 
het Shoshone-indiaanse meisje Sacagawea en achter 
haar haar man Charbonneau en daarachter de boot 
waarmede de tocht werd gemaakt. 

Het nieuwe 3 . 0 . Liberty-zegel, purper, in hetzelfde 
bericht in ons vorige nummer gemeld, verscheen op 
20 Juli j l . in 2-zijdige automaat- tanding, het eerst te 
W^ashington D.C. 

Op 3 September a s . zal het eerst te Philadelphia 
Penn, een luchtpostzegel van 4 c. verschijnen, zulks ter 
gelegenheid van de jaar lijkse bijeenkomst en tentoon
stelling van de Luchtpost-vereniging van Amerika, 
welke in het Nationaal Philatelistisch Museum aldaar 
wordt gehouden. Het is het luchtrecht voor een brief
kaart 

V i e t - N a m . 
De '"n ons Juuinumnier op blz. 123 gemelde serie post

zegels met afbeeldingen van de prins-troonopvolger 
verscheen op 15 juni j l . (niet 12 Juni) in de volgende 
waarden en kleuren: 
40 e. blauwgroen 20 P . lichtrose. 
70 c. dijnrood 50 P . lichtlila 
80 c . sepia 100 P . violet 
90 c olijfgroen 
Zanzibar . 

Op 25 Augustus a . s . zal hier een serie van 5 postzegels 
verschijnen ter herdenking van de 75e verjaardag van 
sultan Seyyed Khalifa bin Haroub. 

De waarden zullen zijn: 15, 20, 30, 50 c. en 1 sh 25 . 
Zuid Atrika. 

Nog dit jaar zullen vermoedelijk de nieuwe postzegels 
verschijnen waartoe indertijd een prijsvraag voor ont 
werpen werd uitgeschreven. Het zal een serie van 14 
zegels zijn met afbeeldingen van wilde dieren uit dit 
gebied. Óp de '/g > i . i ^ en 2 d . worden alleen de koppen 
der dieren afgebeeld. Het zullen zijn: 

1/2 d. warthog 6 d. leeuw 
1 d. zwart wildebeest 1/— kudu 
1 ^ d. luipaard i / j springbok 
2 d. zebra 1/6 gemsbok 
3 d . rhinoceros 10/— sabel-anti lope. 
4 d. olifant 2/6 nyala 
4^^ d. hippopotamus 5/— giraffe 

VOOR BEGINNERS 
Nu oom Wim zijn brieven aan zijn neefje Dick heeft ge

ëindigd zou het zeiker jammer zijn als daarmede ook de band 
tussen de jonge verzamelaars en ons Maandblad verbroken 
zou worden. Daarom werd besloten toch een hoekje voor 
de beginners te reserveren en daarin allerlei philatelistische 
dingen te bespreken, welke voor de beginnende verzamelaar 
van belang kunnen zijn en hem kunnen helpen bij zijn ge
noegen van het verzamelen van postzegels, een hobby, welke 
naar ik hoop, zelfs een genoegen voor heel zijn verdere 
leven zal worden. Wil je wel geloven, dat ik nu vaak nog 
met plezier naar eenvoudige zegeltjes kijk welke ik vanaf 
mijn jeugd heb bewaard en dat is nu al ongeveer een halve 
eeuw lang. Misschien was in mijn jeugd het verzamelen iets 
eenvoudiger dan thans, doordat het aantal zegels nog niet 
zo groot was. Tegenwoordig maakt het reuze aantal post
zegels het wellicht moeilijker om een richting te bepalen. 
Toen ik met mijn postzegels begon was er nog geen richting, 
men verzamelde alles, dus zogenaamd: algemeen. Tegen
woordig is dat niet zo goed meer mogelijk, ja feitelijk on
doenlijk en zal iedere verzamelaar, hetzij vroeg of laat, zich 
een beperking van zijn verzamelgebied moeten opleggen, 

wil hij althans iets goeds tot stand brengen. Maar als be
ginnend verzamelaar is het zeker niet nodig aanstonds zulk 
een keuze te doen. De levensomstandigheden waarin de mens 
later wordt geplaatst zullen ook hierin een woordje mede
spreken. Stel je voor, dat je ouders over enige jaren eens 
naar Canada of naar een ander land emigreren, dan weet 
ik zeker dat de postzegels van dat land de bijzondere aan
dacht zullen krijgen, maar daarvan weet je nu nog niets. 
En zo zijn er zovele mogelijkheden. Je komt later op een 
handelskantoor terecht, waar je in staat wordt gesteld zegels 
van een bepaald land gemakkelijk te krijgen, welnu als je 
een echte verzamelaar bent grijp je die kans natuurlijk aan 
en . . . . dat land krijgt de voorkeur. Hiermede wil ik maar 
zeggen, dat er van haast om zogenaamd te gaan speciali
seren zeker geen sprake is. De tijd zal dat wel leren. Begin 
dus maar met alles te verzamelen wat je te pakken kunt 
krijgen. Maar één ding staat daarbij voorop, nl. tracht ook 
de bijzonderheden te weten te komen van de zegels die je 
in je bezit krijgt, want vaak gelijken de zegels op elkaar, 
maar wijken zij door kleine bijzonderheden toch van elkaar 
af. Om een eenvoudig voorbeeld te noemen wijs ik maar op 
de eerste zegels van het Duitse keizerrijk, de zogenaamde 
grosschen en kreuzer-uitgiften, waarbij het verschil tussen 
de uitgifte van 1871 en die van 1872 alleen is gelegen in het 
in wit ingeperste wapen, waarbij vooral het door de adelaar 
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in de klauwen vastgehouden wapent je in het oog moet wor
den gehouden. Vaak is het zelfs moeilijk te ondei scheiden, 
maar met een beetje oefening en een vergrootglas lukt dat 
wel. Welnu, bij de eerste uitgave is dit wapent je klein en 
bij de tweede heel wat groter. Zij hebben dan ook in de 
catalogi verschillende nummers gekregen. En zo zijn er zo
vele kleirigheden die toch van groot belang zijn. Misschien 
kom ik er nog wel eens toe een bepaald land op eenvoudige 
wijze te bespreken en kan ik dan eventueel op zulke ver
schillen wijzen. Maar als de postzegel goed bekeken wordt 
en de catalogus goed wordt bestudeerd, dan kan zeker al 
heel wat worden bereikt. 

En nu ik toch over „kleinigheden" schrijf wil ik tevens 
eens wijzen op iets wat toch zeker ook de aandacht van de 
jeugdige verzamelaars mag hebben. Ik bedoel hier om er 
eens goed op te letten wat bij postzegels vaak vlak onder 
het zegelbeeld met heel kleine lettertjes is gedrukt. Bij een 
aantal postzegels van Nederland staat met zulke lettertjes 
aangegeven tot hoelang die zegels geldig waren en ook wel 
voor welk doel zij werden uitgegeven, of de naam van de 
afgebeeld., persoon e.d. Maar daarop wilde ik niet wijzen. 
Wat ik onder de aandacht wil brengen zijn namen, die ogen
schijnlijk niets met de betreffende postzegel te maken heb
hen; en toch hebben ze dat wel! Kijk b.v. maar eens bij die 

eenvoudige zegeltjes van Frankrijk, die 
in 1876 gingen verschijnen. Het zijn de 
zegels met een zogenaamde allegorische 
groep er op; een vrouw en een man, 
vrede en handel voorstellende, die el-
kaars hand vasthouden, en er tussenin 
nog een deel van de aardbol. Links 
onder het zegelbeeld is te lezen; J A 
SAGE INV, en rechts: E MOUCHON 
D & S. 

Wat IS hiervan nu de betekenis? Voor 
het antwoord hierop moet ik eerst even 

verwijzen naar de brief van oom Wim, welke in het April-
nummer van dit jaar werd opgenomen en waarin hij (zeer 
oppervlakkig) vertelt over zogenaamde drukprocédé's. Wel
nu, de hier bedoelde Franse postzegels werden in plaatdruk 
vervaardigd. Daartoe werd dus eerst een ontwerp gemaakt, 
dus een tekening, waarbij de kunstenaar het voorbeeld voor 
het zegel in het groot aangeeft. Deze ontwerper van de 
postzegel wordt in het Frans inventeur (uitvinder) genoemd 
en dit woord werd op de postzegel afgekort tot inv. De 
melding aan de linkeronderzijde betekent dus, dat de heer 
J. A. Sage de ontwerper van deze postzegel is. Om de druk 
van de postzegel mogelijk te maken door plaatdruk moet 
een blokje metaal zodanig worden gegraveerd, dat de post
zegel op ware grootte als het ware daarin is getekend. Om 
dit goed te kunnen doen wordt eerst een werktekening ge
maakt, dat is een tekening die vergroot precies aangeeft hoe 
de lijntjes in het metaalblokje moeten worden aangebracht. 
Nu behoeft deze tekening niet altijd gemaakt te worden door 
degene die de gravering in het metaal uitvoert, maar in ons 
geval was het wél dezelfde persoon, nl. de heer E. Mouchon 
en daarom zette hij achter zijn naam de letters D (van des-
sinateur) & S (sculpteur), hetgeen zoveel betekende als teke
naar en beeldhouwer. 

Opzettelijk heb ik dit iets uitvoeriger besproken, want niet 
alleen bij dit zegel, maar ook bij zegels van andere landen 
komt een dergelijke aanduiding vaak voor en deze is nu ge-
n akkelijk te begrijpen. Kijk maar eens bij de postzegels van 
Oostenrijk, Frankrijk, Italië en Tsjecho-Slowakije. Maar niet 
altijd is de naam van de ontwerper op een dergelijl^e wijze 
aangegeven en geschiedde dit wel eens op een zeer eigen
aardige manier. Lees hierover maar eens het artikel in het 
Aprilnummer van dit jaar betreffende de postzegels van 
Napels 1858, waarbij de schrijver door een tekening heeft 
duidelijk gemaakt hoe op iedere postzegel van die uitgifte 
slechts één letter van de naam stond vermeld en deze te 
zamen vormden G. Masini. 

Natuurlijk*zal bij een zelfde land vaak dezelfde naam 
voorkomen of zelfs namen, want b.v. bezit Frankrijk tegen
woordig een aardig aantal zegelontwerpers en graveurs. 
Vaak worden de namen ook aangetroffen op postzegels van 
een ander land dan dat waar de ontwerper of graveur werk
zaam is. Dan zal ook vaak blijken dat deze zegels toch op 
dezelfde drukkerij werden vervaardigd, maar noodzakelijk 
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is dat natuurlijk niet. Het loont de moeite om van een be
paalde kunstenaar eens na te gaan welke postzegels hij 
heeft ontworpen of gegraveerd. Wanneer deze zegels dan 
in volgorde van de tijd waarin zij werden gemaakt bil elkaar 
worden gezet, wordt een heel aardig overzicht gekregen van 
de ontwikkeling van de kunstenaar op dit gebied, want 
ook hier geldt de regel „al doende leert men". Het ontwer
pen van postzegels is heus niet gemakkelijk en zelfs grote 
kunstenaars hebben er vaak zeer veel moeite mede. Vooral 
het kleine formaat van de postzegels brengt veel moeilijk
heden mede. Iets wat groot getekend heel aardig lijkt wordt 
bij sterke verkleining veel te druk en op vele delen veel 
te nietig om een mooi effect te maken, en dat laatste moet 
toch zeker voor iedere postzegel het geval zijn. Dan moet 
er ook nog rekening mede worden gehouden dat de afstem
peling ter vernietiging van de zegels daarop duidelijk zicht
baar is, want anders zou dit in de hand kunnen werken, dat 
zegels, die reeds gebruikt zijn, nogmaals op de brieven e.d. 
worden geplakt. Hoe klein dus de afbeelding ook is, toch 
moet zij mooi zijn. Maar wat is mooi? Hierin lopen de 
meningen nogal eens uiteen. Wij, ouderen, zullen zeker 
andere maatstaven aanleggen dan de jongere generatie en 
dat is niet te verwonderen, want onze opvoeding op dit ge
bied was 'heel anders dan die van tegenwoordig en het 
onderwijssysteem is de laatste tientallen jaren heel wat ge
wijzigd, waarbij vooral het teken-onderwijs en de kunst
geschiedenis het hunne hebben bijgedragen. In mijn jeugd 
ontbrak les in kunstgeschiedenis geheel op het lesprogram
ma! Dit heeft ook ten gevolge dat wij, ouderen, over vele 
onzer moderne zegels wel heel anders zullen oordelen dan 
de jeugd van thans. 

Nu ik hierboven sprak over die Franse postzegels in het 
zogenaamde allegorische type, wil ik van deze gelegenheid 
gebruik maken om de jeugdige verzamelaars tevens even 

attent te maken op een andere 
„kleinigheid" welke toch zeker 
van belang is. Als je goed op die 
letters J A SAGE INV let, zal je 
zien, dat deze ten opzichte van 

de postzegeltekening niet altijd op dezelfde plaats staan. 
Dit is het beste te constateren door te letten op het begin 
van het woord REPUBLIQUE in die tekening. Er zijn nu 
postzegels waarbij letter N van INV onder de B van REPU
BLIQUE valt en andere waarbij die letter onder de U van dat 
woord valt. Men noemt deze twee soorten resp. type I 
en type II. Feitelijk had dit andersom moeten zijn, maar het 
is nu eenmaal zo gewoonte geworden en daar blijven we 
dan maar bij. De oorzaak van dit verschil ligt daarin, dat 
bij het vervaardigen van de drukplaat de daartoe gebruikte 
stempel een barst kreeg. Maar eerst moet ik dan vertellen 
wat dat woord stempel hier betekent. Reeds hierboven sprak 
ik over het blokje metaal waarin de graveur zijn tekening 
maakt. Van dit. blok je wordt, nadat de tekening er op de 
juiste wijze in aangebracht is, op een of andere wijze (waar
over misschien later nog wel eens) een metalen afdruk ge
maakt, waarbij dus hetgeen op het eerste blokje in het 
metaal stond bij die afdruk er bovenop komt te liggen. En 
deze afdruk is nu de door ons bedoelde stempel. Daarmede 
wordt nu telkens weer een afdruk in een grote metalen plaat 
gemaakt; zo een honderd of 200 stuks netjes in rijen. 

Toen dus bedoelde stempel door de daarop uitgeoefende 
druk bij de overbrenging op de plaat een barstje kreeg, 
moest de graveur dit gebrek herstellen. Het barstje in de 
linkerbenedenhoek werd weggewerkt en de stempel weer 
bijgewerkt, en de naam van de ontwerper, die bij het her
stel eerst was verwijderd, werd er weer op aangebracht. 
Maar de graveur heeft toen niet goed opgelet en de naam 
niet precies op dezelfde plaats gezet zoals deze eerst had 
gestaan. Er ontstond daardoor dus een tweede type, dat, zo
als ik boven reeds zeide, steeds type I wordt genoemd (maar 
feitelijk type II is). Kijk dus maar eens goed uit als je deze 
postzegels tegenkomt, want dat type I is veel zeldzamer. Wie 
hieromtrent het naadje van de kous wil weten, verwijzen 
wij naar ons Maandblad van Juni 1928, blz. 109. 

Voor ditmaal hiermede genoeg. Mochten juUlie wat te 
vragen hebben dat ook voor andere beginnende verzamelaars 
van belang kan zijn, laat het mij dan gerust weten, dan 
praten wij daar wel eens over. 

HOOFDREDACTEUR. 
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ir LITERATUUR ^ 
Catalogus der puntstempels van Nederland. 
Officiële uitgave van de Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelhandelaren. Prijs ƒ 1,25. 

De bij Circulaire No. 747 van 16 Maart 1869 van de Minis
ter van Financiën als „nommerstempel" bekend gemaakte 
stempel voor vernietiging van postzegels (later vanwege haar 
aard ook „puntstempel" of „prikstempel" genoemd) en inge
voerd per 1 April van dat jaar, is reeds jaren lang een voor
werp van studie geweest voor de postzegelverzamelaars. Het 
aantal verzamelingen, hetzij groot of klein, op dit gebied is 
zeker niet onbelangrijk. En nog steeds staat dit stempel in 
de belangstelling der Philatelisten, zelfs in het buitenland. 
Meermalen werd ons naar lectuur op dit gebied gevraagd, 
maar helaas moesten wij dan steeds naar vrijwel niet meer 
te verkrijgen literatuur verwijzen, waarvan wel het bekend
ste is het werk van de heer Korteweg, opgenomen in het 
Jaarboekje 1940 van de Rotterdamsche Philatelisten Ver
eeniging. Bij het bombardement van Rotterdam op 14 Mei 
1940 ging het op 6 Mei daaraan voorafgaande uitgegeven 
Jaarboekje echter voor een groot deel der oplage in vlam
men op, zodat het aantal toen in omloop gekomen boekjes 
nauwelijks een 400 stuks zal hebben belopen, waarvan er in 
de loop der tijden nog wel ettelijke verloren zullen zijn ge
gaan. Dit thans antiquarische boekje werd vooraf gegaan 
door een behandeling dezer zelfde stof in „De Philatelist" 
no. 32 van September 1928, door dezelfde schrijver, daarna 
als afzonderlijk deel van de „Nederlandsche Philatelisten 
Bibliotheek" te Rotterdam uitgegeven, maar eveneens vrij
wel niet meer aan te treffen. 

En hiermede is vrijwel alles over de literatuur betreffende 
de puntstempels gezegd, zodat het verlangen van vele verza
melaars naar een nieuwe uitgave met herziene bewerking 
van deze materie na zoveel jaren zeker niet te verwonderen 
is. Helaas heeft het hierboven aangekondigde werkje van 26 
bladzijden (formaat 9% X 16 cm), waarvan er 11 worden in
genomen door een voorwoord in 4 talen, zich er toe bepaald 
alleen een „prijslijst" te geven van de meest met dit stempel 
voorkomende postzegeluitgiften, terwijl die van enkele niet 
opgenomen zegels dezer uitgiften de waarde kan worden af
geleid uit die van andere genoteerde zegels door toepassing 
van een in het voorwoord daartoe aangegeven vermenigvul
digingsfactor. Zodoende trekt dus dit boekje de puntstem
pels geheel in de „waarde"-sfeer met weglating van al het
geen, hetwelk juist het verzamelen dezer stempels zo aan
trekkelijk maakt. 

De 259 stempelnummers zijn in volgorde dezer nummers 
met de namen der plaatsen waar zij werden gebruikt in ta
bellen verwerkt, welke tabellen ons aanstonds deden den
ken aan het werk van Korteweg voornoemd. Bij nadere be
schouwing bleek ons echter, dat bij de uitgifte 1872 enige 
waarden méér werden opgenomen, bij de uitgifte 1876 enkele 
waarden werden weggelaten en bij de uitgifte 1891 weer een 
paar waarden meer werden gerubriceerd. Het principe der 
opstelling bleef echter ongewijzigd. 

Dat de prijsbepaling na 14 jaren eens grondig werd her
zien was zeker geen overbodige luxe, want in dit tijdsver
loop, waarin een wereldoorlog bovendien zoveel verandering 
bracht op monetair gebied, is ook in de prijsverhoudingen 
wel een en ander gewijzigd. Het is ons echter niet duidelijk, 
dat de prijzen welke Korteweg volgens vernuftig systeem 
berekende en daarbij voor de meest voorkomende (bijv. stem
pel 5 van Amsterdam) op 5 c. waarde 1872 en 1891 tot 1/25 
en 1/20 c. kwam, dus tot waardeloosheid, deze thans 50 maal 
zoveel waard zouden zijn en daarom voor 2 en 3 c. genoteerd 
staan. 

In haar voorwoord legt de uitgeefster van dit boekje er 
de nadruk op, dat dit „niet in de plaats wil treden van vroe
ger uitgegeven beschouwingen over deze materie, waaraan 
trouwens theoretisch weinig of niets te veranderen valt". 
O.i. is dit zeer juist, want de eminente studie van de heer 
Korteweg heeft vrijwel alle moeilijkheden op dit terrein op
gelost en dat de samensteller van dit nieuwe werkje van 
diens studie heeft gebruik gemaakt blijkt overduidelijk. 
Voorts zegt het voorwoord dat het werkje „uitsluitend een 
richtlijn (wil) zijn voor reële thans geldende prijsverhou
dingen". Aan deze doelstelling, maar ook niet meer, wordt 

dan ook in dit boekje voldaan en kan het als waardemeter 
aanbeveling verdienen. Wij blijven het echter jammer vin
den, dat niet iets meer is gegeven. Zo hadden wij bijv. gaar
ne vermelding gezien van de zo sterk uiteenlopende datums 
waarop dit stempel bij de diverse kantoren in gebruik werd 
gesteld, waarin de oorzaak is gelegen van de zeldzaamheid 
van sommige stempels na het plotselinge einde op 15 Juni 
1893 van de zo onregelmatig uitgegeven nummervolgorde. 
Ook een verwijzing naar de betreffende literatuur op dit 
gebied (welke toch niet zo heel groot is) zou zeer zeker deze 
catalogus ten goede zijn gekomen en zou voor hen, die zich 
op dit terrein meer kennis willen verwerven omtrent deze 
interessante materie, nl. omtrent het hoe en waarom, en die 
niet uitsluitend op handelswaarde acht slaan, zeker grote 
winst hebben betekend. Dat er geen verschillen worden aan
gegeven voor stempel 21 van Delfshaven en 21 van Emmen, 
niet voor 25 van Dirksland en 25 van 's-Graveland, dat er 
niets vermeld wordt over de badplaatsen, de soldatenkam-
pen, over het bestaande maakwerk, de vervalsingen, over 
de puntstempels op hele brief enz. enz. valt te betreuren en 
stellig voor hem, die deze stof bij uitnemendheid beheerst, 
maar wiens naam zelfs niet wordt genoemd, maar toch zeker 
mede de grondslag heeft gelegd ook voor dit werkje. 

Wat het formaat van het werkje betreft is afgeweken van 
het „handige" formaat van de catalogi-uitgiften der N.V.P.H. 
en is tot een zeer klein formaat overgegaan. Zou het anders 
ondanks het 4-talige voorwoord te nietig zijn geworden en 
kreeg het daarom ook een harde karton-omslag, welke de 
andere catalogi zeker ook ten goede zou komen, doch deze 
niet bezitten? Maar de indruk is keurig, mede door de af
beelding van het zo zeldzame stempeltje 155, dat Korteweg 
door zijn ijverige studie tot het gebruik in 3 soldatenkampen 
wist uit te breiden (en stempel 159 in 2 kampen), welke num
mers in de hier besproken prijslijst zonder datumaangifte 
echter niet tot hun recht komen. N. 

Forged stamps of two world wars. 
The postal forgeries and propaganda issues of the bel
ligerents 1914-1918; 1939-1945. By L. N. and M. Wil
liams. Verkrijgbaar bij de schryvers 30 Dunstan Road, 
London-NW 11. Prijs 6 sh. netto. 

Van de hand van de op philatelistisch gebied niet alleen 
in Engeland maar ook daar buiten zeer bekende verzame
laars en schrijvers, de gebroeders Leon Norman en Maurice 
Williams, verscheen een aardig, goed geïllustreerd boekje 
(in de Engelse taal), van 41 bladzijden tekst, waarin door 
hen de zegels worden behandeld, welke in de Ie en 2e wereld
oorlog als zgn. spionnage- en propaganda-zegels verschenen. 
In de eerste plaats worden de zegels onder de loupe genomen, 
welke door een der oorlogvoerende partijen opzettelijk wer
den nagemaakt. Hoewel aanvankelijk werd aangenomen, 
dat zulks geschiedde om de spionnen in vijandelijk land hun 
werk buiten de censuur om gemakkelijker te maken, is men 
later op deze (onwaarschijnlijke) verklaring teruggekomen 
en wordt aangenomen, dat zij dienden ter frankering van 
binnengesmokkelde of in het vijandelijk land geproduceerde 
propagandalectuur om deze dan onopvallend te distribueren. 

In de eerste wereldoorlog heeft zich dit materiaal tot een 
klein aantal zegels van Duitsland, Oostenrijk en Beieren be
perkt. In de tweede wereldoorlog was dit echter heel wat 
uitgebreider, vooral wat Franse en Duitse zegels betreft. 
Ook het Nederlandse zegel 1% cent, grijs, duifjestype, vin
den wij hier gemeld. Omtrent dit, alleen in ongebruikte staat 
bekende valse zegel, geven de schrijvers echter een andere 
verklaring dan de Speciaal Catalogus van de Nederlandse 
Handelaren daaromtrent op blz. 58 geeft. Schrijvers wijzen 
op de slechte uitvoering van deze namaak-zegels, zulks in 
tegenstelling met de in Engeland officieel nagemaakte Fran
se en Duitse zegels. De schrijvers noemen dan ook de her
komst dezer Nederlandse zegels als onbekend. Gebruikte 
exemplaren van dit zegel zijn niet bekend en de ongebruikte 
alleen in losse exemplaren, met uitzondering van een verti
cale strip van 4 zegels, waarbij zich bovenaan en onderaan 
een witte marge bevindt. Dit stuk bevindt zich in de ver
zameling H. R. Harmer. Het gaf aanleiding tot de veronder
stelling, dat deze zegels in dergelijke strippen zouden zijn 
vervaardigd, maar zulks komt de schrijvers echter niet 
waarschijnlijk voor. 

Niet alleen van deze zegels maar ook van de overige be
handelde zgn. spionnage-zegels worden de verschillen met 
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de echte zegels vrij uitvoerig beschreven en zijn zij in af
beelding opgenomen. 

Een afzonderlijke categorie vormen de zgn. propaganda
zegels. Deze hebben vaak niets uitstaande met de gewone 
postzegels, maar ook komt het voor, dat zij van bestaande 
zegels de hoofdtekening hebben behouden doch er verder 
wijzigingen zijn aangebracht, welke hen tot een bespotting 
van de vijand maken. Het zou te ver voeren in deze bespre
king hierop verder in te gaan. Zij, die zich in dergelijke 
zegels specialiseren, vinden in dit boekje heel wat interes
sant materiaal. Maar ook de overige postzegelverzamelaars 
zullen met genoegen kennis van de inhoud nemen, dat ga
randeert de naam van de schrijvers, die bij hun werk boven
dien veel hulp hebben ondervonden van de handelaren Mano 
Katz en H. R. Harmer.  N. 

Catalogo Galvez. Precio corriente de sellos de Espana 
1954-1955. Uitgave van M. Galvez. Principe 1, Madrid. 
Prijs 1 $ U.S. 

Deze .,normale" prijscourant van de zegels van Spanje, 
welke in tegenstelling met de „speciale" catalogus vrijwel 
geen plaatfouten of variëteiten behandelt, doch zich bepaalt 
tot de zgn. hoofdnummers, verscheen ditmaal in iets smaller 
formaat dan de uitgifte 1953 en tevens op witter papier, twee 
dingen die het gebruik zeker prettiger maken. Evenals de 
vorige uitgifte is ook dit keer naast de eigen nummering 
der zegels de nummering van de Yvertcatalogus voor de 
overeenkomstige zegels opgenomen. Een bijzondere aanvul
ling is ditmaal echter de opname van afbeeldingen van ge
wone stukken, breedrandige stukken, luxe exemplaren en 
exemplaren 2e soort, zulks ter onderscheiding met het oog 
op de prijsbepaling. De indeling in 10 hoofdstukken werd 
ook in deze uitgave gehandhaafd, hetgeen het opzoeken 
van speciale zegels vergemakkelijkt. De vele vreemdsoor
tige zegels die men in dit land kent, en die de verzamelaars 
vaak afschrikken tot het verzamelen van de Spaanse zegels 
over te gaan, maken het niet altijd gemakkelijk hierin de 
weg te vinden. Alleen de gewone zegels vormen al een uit
gebreide collectie, welke reeds 86 bladzijden van de 157 be
slaat. Totaal bevat deze catalogus 928 afbeeldingen. Natuur

lijk werd de uitgave weer bijgewerkt en op de hoogte van 
de tijd gebracht, ook wat de prijzen betreft, welke vooral 
voor de oude uitgiften vaak een niet onbeduidende verhoging 
vertonen. N. 

WAARSCHUWING. 
In de afgelopen jaren hebben wij reeds vele malen zegels 

van de Zuid Molukken genoemd. De eerste uitgaven (opdruk
ken op de tempelserie) zijn nog in de Zd Molukken uitge
geven; de volgende (U.P.U.) in ieder geval met voorkennis 
of medeweten van Dr Nikilujow, de vertegenwoordiger van 
het Comité Zd Molukken in de U.S.A.; de daarop volgende 
(o.a. portret Mc. Arthur en landkaart, getand en ongetand) 
waarschijnlijk reeds zonder meer door de handelaar ge
drukt, terwijl op het ogenblik de markt overstroomd wordt 
door „plaatjes" met afbeeldingen van vogels, vissen, vlin
ders enz. In het Julinummer van Gibbons Stamp Monthly 
wordt hiertegen scherp stelling genomen, hetgeen wij sterk 
verkort ook hier nog eens ter waarschuwing overnemen: 
„Er zijn slechts bescheiden winsten te behalen met de ver
koop van nieuwe uitgiften van normale landen, daar de 
concurrentie groot is. Wat zeggen „de handige jongens" nu: 
„Laat ons onze eigen nieuwe uitgiften maken". Gelukkig 
zijn er maar weinig landen die bereid zijn aan deze ver
krachting van hun uitgiften mede te werken, zodat deze 
heren gedwongen zijn om regeringen te vinden (misschien 
slechts in eigen verbeelding) wier namen zij kunnen uit
buiten. Wij leven in een vrije wereld, dus wij gunnen hen 
het recht mooie plaatjes te laten drukken, maar laten wij 
het er dan ook over eens zijn, dat dit geen postzegels zijn. 
Dit geldt voor de volgende uitgiften: Vrij Albanië: afbeel
ding van Roosevelt, Kastnoti en Churchill; verschillende 
kleuren, sommige overdrukt 1952. Vrij Kroatië: 4 U.P.U.
plaatjes; Inschrift N.D. Hrvatska, 18741949 U.P.U.; en 2 
series driehoeken, waarvan een luchtpostserie afbeeldingen 
geeft van vogels en vlinders. ZuidMolukken: diverse series 
met afbeeldingen van vogels, vissen, vlinders, dieren. 

A. J. UYLEN. 

Te koop 
gevraagd: 

B U N D E L W A A R E N K I L O W A A R 
v r a a g t grat is N I E U W E I N K O O P L I J S T 
m e t verhoogde prijzen 

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

POSTZEGELHANDEL 

j . j o ? r i : B i 
G r a v e n s t r a a t 30 
Postgiro 617097 

Croatié 140/42 schaars . . . . 
Japan blok No. 1 
Alexandrette Lp. 1/8 
Afr. Equart. Lp. 50/52 

(Nom. f 7,70) 
Afr Occ. Lp. 12/14 

(Nom. f 7,70) 
idem Lp. 16 (Nom. f 11,) 
Cameroen Lp. 38/40 

(Nom. f 7,70) 
Cóte des Somalis Lp. 20/22 

v.ta. M . W E S T K K H I J 1 S 
Amste rdamC  Telefoon 

 Gem. 

ƒ 4 0 , -
., 15,— 
„ 15,50 

>, 8,50 

„ 8,50 
„ 12,50 

„ 8,75 
„ 8,— 

Grro J 133 

Fezzan Lp. 3/4 
Grand Liban Lp. 39/48 . . 
Madagascar Lp. 63/64 

(Nom f 7,70) 
Martinique Lp. 13/15 
Nouv. Caledonié Lp. 33/35 

(Nom. ƒ 21,-) 
Oceanië Lp. 26/28 

(Nom. ƒ 21,—) 
Syrië Lp. 105/106 

Alles ongebruikt 

31319 

ƒ 7,50 
„ 7,— 

„ 8,75 
„ 5,50 

„ 24,50 

„ 24,50 
„ 9,75 

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

N.B. 
Inkoopslijsten 
worden niet 
verstrekt. 

POSTZEGELHANDEL A. J. DE W I T , 
Albrecht Dürerstraat i Amsterdam-Z. Telefoon 713489 

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

Te koop (of in ruil) gevraagd kleinere of grotere partijen zegels der zgn. BONT
SERIE (1899) van Nederland. Gebruikt of ongebruikt . Aanbiedingen voor uitsluitend 
prima zegels aan F H . M. Post, Utrecht , Maliebaan 104. 

Buitengewone offerte: NEDERLAND 
en O V E R 2 . GEBIEDEN. Prima ex. 
versch, 500 prima verschillende slechts 
ƒ 10,— franco. Postzegelhandel C. J. H . 
Rootl ieb, Philatelist-Expert, Laan van 
Meerdervoort 273 A, 's-Gravenhage. 
Tel. 392142. Postgiro 444540. 

Gezocht door de heer Imré Varadi, Bu
dapest 53, Postafiók 9, NEDERLAND 
N i . 98-99-100 en 101, beslist postfris, in 
ruil voor ongebruikte Hongaarse zegels. 
Referentie: P. Veerman, Patroclosstr. 9, 
Amsterdam. 

Aangeboden tegen elk aannemelijk bod: 
JAARGANGEN 1924 tot en met 1953 
van het „Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie". Jaargangen 1924 tot en met 
1951 ingebonden A. van ' t Hoen, 
Newtonstraat 2 B, Schiedam. Tel . 66836. 

FRANKRIJK. Nieuw: Luchtp. 4 w. 
1800 frs. ƒ 22,50. Sportserie 6 w. 270 
frs. ƒ 3,—. Kunstambachten 5 w. 220 
frs. ƒ 2,75 etc. Alle nieuwtjes iV« et. 
per fr. Br. onder N o . P 201, Boom-
Ruygrok N .V . , Haarlem. 

Te koop gevraagd POSTZEGELCOL
LECTIE, zowel van gehee! Europa als 
van afzonderlijke landen. Aanbieding 
onder nummer P 200, Boom-Ruygrok 
N . V . . Haarlem. 

Gevraagd pl.m. 10 zegels NEDERLAND 
75 et. voorlaatste uitgifte, Kon. Juliana 
en face, gebr. of ongebr. A. M. Poot, 
Haydnstr . 12, Vlaardingen. 

Wij geven 1 GULDEN voor 1000 zegels 
van het Buitenland, onverschillig welke, 
min. 10 soorten p, 1000. Postzegelhandel 
A. de Man, Gen. v. d. Heydenstraat 20, 
Dordrecht. Giro 461086. 

SILVER 
WEDDING 

ENGELAND & 
K O L O N I E N 

geheel compleet , 

postfris aangeboden 

F 690.-
series, eventueel, los 

Brieven onder nr P 207 
Boom-Ruygrok N.V. Haarlem 
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?k oekema veilt op Vrijdag 27 Augustus a.s. in 

PARK HOTEL MOLENSTRAAT 53 te 's-GRAVENHAGE 
een gespecialiseerde collectie 

NEDERLAND 
EN OVERZEESE 
GEBIEDEN 

Vraagt gratis veilingcatalogus : 

's-GRAVENHAGE 
POSTBUS 45 - TELEF. 110319 
PRINSESTRAAT 58-60 
hoek Juffrouw Idastraat 

Neder l . Indië 

w.i.o.a. 
Nederland foutdruk 1891 5 cent op echt gelopen brief 

„ 1953 Watersnoodfoutdrukken 
„ Postbewijs en derg. series postfris! 

1904 2V2 GId. Java, hoog, kopst. en Bezit Buiten 
1881 zeldzame Porten 
1917 171/2 et. kopstaand 2 ex. 
1930 I2V2 et. kopstaand 2 ex. 
1948 Pelita kopstaand 3 ex. 
1932 Luchtpost 50 c. kopstaand 
1929 6 c. kopstaand blok van 4 
1889 zeldzame Porten 
1945 Luchtpost 22 /̂2 c. kopstaand 
1886 zeldzame Porten etc. etc. 

EUROPA . OVERZEE o.a. 
België ongetand in div. luxe exemplaren! Frankrijk ongetand etc. 
U.S.A. Columbus 1, 2, 3, 4 en 5 Dollar ongebruikt! 
E N G R O S E N R E S T A N T E N ! ! 

Curafao 

Suriname 

V. 
* Inzendingen voor volgende veilingen zien wij gaarne tegemoet. Voor grote objecten komen wij persoon/i/k. 

Een „ TOPPRESTA TIE'' 
is het zojuist verschenen SCHAUBEK ALBUM 

Populaire uitgave in schroefband goed album
papier halflinnen f l . 21.50 
alsvoren zonder Nederland E tekst . . „ 18.50 
Grote uitgave in heel linnen schroefband prima 
velijn papier!! 32.50 
Grote uitgave in heel linnen klemband . . „ 35.50 

NEDERLAND 
EN OVERZEESE 
GEBIEDEN 
met typen en tandingen! 

* 

UW POSTZEGELHANDELAAR 
KAN HET U 
OOK LEVEREN! 

Bestelnummer 
8/904 V E 

8/904 V 
8/904 L E 

8/904 aLE 

Zoals bij SCH 
8/904 T V E 
8/904 T V 
8/904 T E 
804 T 
804 E 
904 T 

Zoals bij SCHAUBEK gebruikelijk is, alles los verkrijgbaar: 
complete albumtekst goed papier . . , fl. 
idem doch zonder Nederland E tekst . 
complete albumtekst velijn papier . . 
Nederland „ „ „ • • 
Nederland tekst typen en tandingen . . 
Overzeese Gebieden albumtekst velijn . . 

Bijpassende banden: 

8/904 V Halflinnen schroefband voor populaire uitg. 
8/904 L Heellinnen schroefband voor grote uitgave 
8/904 aL Heellinnen klemband voor grote uitgave 
804 L Heellinnen schroefband voor Nederland 
804 aL Heellinnen klemband voor Nederland 

fl. 

17.50 
14.50 
24.50 
6.00 
3.25 

15.00 

4.50 
9.00 

12.50 
9.00 

11.00 



C«i@i^. DE NEDERLANDSCHE 

Éy POSTZEGELVEILING 

y Hoofdkamoor: ROKIN 58 
^"^mm^^ AMSTERDAMC. 

negeiwnatig grate 
apenhare veiiingen 
P INZENDING DAGELIJKS | 

EERSTE NAJAARS-VEILING 
Onze eerstvolgende, zeer impoi tante 
veiling wordt gehouden einde 
September/begin October a.s.  Tot 
begin September a.s. bestaat nog 
gelegenheid voor deze veiling beter 
materiaal toe te voegen. 

ZOMEÜ^AANBIEDiNG 
S U R I N A M E 

65 Vï et . o ot X 
b6 2V2 et. 0 of X 
67 5 et. 0 of X 
68 12'/! et. X 
65a Vï et. o of x 
65 B 2'/! et. 0 of X 
66 B 2'/j et. 0 of X 
68 a 12'/« et x 
66 b Type II 2'/ : et. 

o of X 
66 e Tvpe II 2 ' / . et 

o of X 
68 b Type II x 
68 c Type II i 
122x 21 et. 
123x 22'/! et. 
127 2 4 2x 
127x—129x 
130x—136x brandk. 
145x 6 op 7'/! et. 
150 6 et. oranje 
170 20 et. 
194 15 et. bl. 
200x—201x 
210x—213x 
210x a '/2 op 1 et. 

J 0,15 
„ 0,35 
„ 1,40 
„ 2,90 
„ 0,15 
„ 0,25 
„ 0,45 
.. 2,90 

„ 0,45 

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

No. 210x b Va op 1 et. 
„ 210x e ' / ! op 1 et. 
„ 212x a 5 op 10 et. 
„ 213x a 7'/! op 10 et. 
„ 213x b 7'/! op 10 et. 
„ 213x e 7'/! op 10 et. 
„ 213x d 7'/! op 10 et. 
„ 213x E 7'/! op 10 et. 
„ 213x F 7'/: op 10 et. 
„ 239 X 1 Gulden 
„ 240 X l '/ï Gulden 
„ 241 X 2'/i Gulden 
„ 242 o 5 Gulden 
„ 243 o 10 Gulden 
„ 245x—246x 
„ 247x—248x Lp. 29x30x 
„ 274x—275x cnipl. 
„ 276x—277x cmpl. 
„ 278x—279x empl. 
„ 280x—283x cmpl. 
„ 294 o ! Gulden 
„ 295x—296x 
„ 31x Lp 27V2 et. 
„ Ux Portzegel 10 et. 
„ 29x Port7eecl 40 et. 

ƒ 0,40 
, 0,60 
, 0,20 
, 0,40 
, 0,40 
, 2,50 
, 0,80 
, 1,50 
, 1,50 
, 2,25 
, 3,25 
, 5,— 
, 5,— 
, 10,— 
, 0,15 
, 4,25 
, 0,60 
, 0,80 
, 5,50 
, 4,60 
, 0,65 
, 1,45 
, 1,20 
■ 4,— 
. 4,— 

Het bekende , ,Davo" Album van Nederland en Overzeese Gebiedsdelen 
is nu ook verschenen met typen der portzegels, kleurverschillen, fout
drukken enz., nu in 2 delen met 2 linnen foudralen. De prijzen zijn com
pleet in 2 delen en 2 linnen foudralen, schroef sluiting ± ƒ 34,50. Idem 
in klembanden ƒ 38,50 Por to ƒ 0,75. 

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

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

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

HENDRIK VAN DER LOOS POSTZEGELHANDEL 
Herengracht 8a - DEN HAAG — TeL 112944 - Giro 24392 
Bankr. R, Mees & Zoenen, Nederl. Handel Mij., Herengracht 

Voorheen Rot te rdam, Nieuwstraat 2S en Noord-Blaak 93 

NEDERLAND POSTFRIS 
no. 
14 
20 
36 
41 
44 
36a 
37a 
38a 
40c 
48 
49 
74 
76 
77 
78 
79 
80 (stipje) 
61a 
61b 
95 
96 
97 
98 

ƒ 30,— 
3 , -
1,50 
3,50 

36,— 
4,— 
6,— 
4,— 
4,20 

84,— 
20,— 

7,50 
4,— 
5,80 

11,— 
34,— 
40,— 

3,— 
5,20 
1,10 
1,— 
3 — 
3,80 

no. 
99 

100 
101 
107/109 
163/165 
184 
195 
225/228 
236/237 
238/239 
244/247 
257/260 
347/349 
356/373 
469/484 
Rolt. 7 
- 14 
- 28 
- 74/77 
- 78/81 
- 82/85 
- 90/93 
- 98/101 

ƒ 1 5 , -
18,— 
85,— 
5,75 

23,— 
3,— 
4,— 
2,30 
7,50 
4,— 
8,50 
5,50 

28,— 
7,50 
5,75 

12,— 
9 — 
4,20 
6,75 
2,25 
2,50 
3,70 
3,50 

no. 
Por t 1 
- 2 
- 5 
- 6 
- 7 
- 8 
- 10 
- 11 
- 12 
- 13/26 
- 27 II 
- 28 
- 25a 
- 29/30 
- 31/43 
- 59 
- 65/68 
- 67a 
- 68a 
- 75 
Dienst 1/8 
- 6 
- 16/19 

ƒ 14,— 
20,— 

3,60 
8,— 

12,— 
10,— 

3,60 
24,— 
10,— 
19,— 

5,50 
16,— 
3,15 
1,10 

26,— 
9,— 
0,60 
1,50 
2,10 
1,50 

20,— 
1,50 
5,90 

ALLES IN PERFECTE CONDITIE 
Tot ƒ 5,— port extra. Nos. Spec. Cat. Wij hebben bijna 
elk nummer postfris zowel als gebruikt voorradig. 

Zend nummeropgave! 

Postzegelhandel M. D. POSTMA 
Uniabuurt 14 - Telefoon 7028 - Giro 295477 - Leeuwarden 

HEEFT U NOG NIMMER EEN 
RONDZENDING BIJ MIJ AANGEVRAAGD? 

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

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

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

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

Postzegelhandel H . V A N L IESHOUT ■ Helmond 
Hurksestraat 26 — Telefoon 3018 — Giro 325951. 

Liechtenstein verzameling 
te koop aangeboden op enkele zegels na compleet, 
ongebruikt en pracht kwaliteit. 

PRIJS SLECHTS f. 1000.--

POSTZEGELHANDEL MADJOE 
A. A. M. DE GRAAFF - Hoogstraat 1821 - SCHIEDAM 
Telefoon 68407 — Giro 428605 


