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Het na afloop der vacanties reeds wat stiller geworden 
Vlissingpn, beleefde op 3, 4 en 5 September jl weer een paar 
drukke dagen met volle hotels en pensions en vrolijke gas
ten Vooral toen de zon op de eerste dezer dagen nog zijn 
milde en verwarmende stralen over Schelde, zee en stad liet 
spelen, was dit een opwekkend begin voor het vele, dat voor 
deze dagen te wachten stond De enigszins nerveuze stem
ming, welke vaak voor de aanvang van grote gebeurtenissen 
voelbaar is, was al spoedig verdwenen en het rad der jaar
lijkse philatelistische gebeurtenissen was zijn wenteling weer 
aangevangen als een rad van avontuur, waarbij een ieder 
uitkijkt naar hetgeen te wachten staat 

Het kreeg aanvankelijk de schijn of dit rad wat stroef op 
gang zou komen, immers toen de Bondsvoorzitter, de heer 
J Poulie, als eerste officiële daad van de vele welke nog 
zouden volgen, m het Concertgebouw, waar de nationale 
philatelistische tentoonstelling „Zeelandia 1954" zou worden 
geopend, in de middag van Vrijdag 3 September met woorden 
V an welkom aanving, was hij voor >de minder prettige taak 
gesteld om mede te delen, dat de Commissaris der Koningin 
in de provincie Zeeland, Mr A F C de Casembroot, die de 
tentoonstelling zou openen door vermoeiende ambtsbezig
heden van de laatste tijd zijn vacantie had moeten veivroe
gen en daardoor niet aanwezig kon zijn Ook de burgemees
ter van Vlissingen, de heer Mr B Kolff, moest wegens 
ambtsbezigheden verstek laten gaan Toch konden vele offi
ciële peisonen welkom worden geheten waarvan m de eerste 
plaats genoemd dient te worden de loco-burgemeester van 
Vlissmgen, wethouder M A van Popenng, die, hoewel 
onvoorbereid, de taak op zich had genomen de officiële ope
ning der tentoonstelling te verrichten Ook de gemeente
secretaris van Vlissingen, alsmede de Inspecteur van de 
P T T , de heer W A L G M Jeuigens, de voorzitter van 
de Stichting Het Nederlandse Postmuseum, de heer T van 
Houwelingen en de directeur van dat museum, de heer Dr 
R E J Weber werden in het bijzonder welkom geheten 

Een mmdei prettige mededeling welke de bondsvoorzitter 
vervolgens moest doen, was de tegenvaller welke was ont
staan doordat tijdens het transport van het tentoonstellings
materiaal van 's-Gravenhage naar Vlissingen een 60-tal rui
ten van de stands was gebioken en onbiuikbaar was ge
worden, zodat vooi nieuwe ruiten moest worden gezorgd 
Zolang er bruikbaar glas aanwezig was geweest was er de 
vorige dag doorgewerkt Het was niet gemakkelijk om glas 
tei vervanging van het gebroken materiaal te krijgen en 
tenslotte moest genoegen worden genomen met halve i uiten, 
waai van er twee in ieder fiame zouden worden aangebracht 
Maar het pechduivcltje had er pleizier m om ook hierbij 
aanwezig te zijn, want toen de ruiten verschenen bleken 
deze verkeerd te zijn gesneden en wel in de lengte van de 
frames in plaats van in de breedte Maar de heer A Rorije, 
voorzitter van de afd Vlissingen van de I V Philatelica, wist 
met zijn helpers van geen wijken en hoewel enigszins ver
laat, kv/am toch ook deze tentoonstelling m orde De bonds
voorzitter getuigde dan ook van veel waardering voor het 
werk van de heer Rorije en zijn helpers en zwaaide hen lof 
toe voor al het werk dat zij, alsmede de diverse commissie
leden, hadden verricht Hierbij aansluitend willen wij tevens 
melding maken van de lof die de bondsvoorzitter bracht aan 
de Amsterdamse architect, de heer F J de Gauw, die in 
weinig tijd de opstelling van deze tentoonstelling zodanig 
wist te ontwerpen, dat met hetzelfde aantal kaders een gro
tere ruimte voor de bezoekers was verkicgen, iets wat de 
tentoonstelling zeer ten goede was gekomen 

Het was prettig te constateien, dat de bondsvoorzitter zich 
door deze tegenslagen niet uit het veld had laten slaan en 
de Ijver der commissieleden en wellicht ook de zonnige dag 
hem het optimisme hadden geschonken om ondanks ook per
soonlijke minder prettige omstandigheden (immers kon zijn 
echtgenote, die hem tot nu toe steeds bij philatelistische 
gebeurtenissen als deze had vergezeld, door ziekte niet aan
wezig zijn) vol moed de zware leiding dezer philatelisten-
dagen op zich te nemen 

Hierna verkreeg de heer M A van Popenng het woord 
voor zijn openingsrede, een taak welke voor hem als niet-
philatelist zekei geen gemakkelijke was, maar des al met 
te min v/ist hij zich op uitstekende wijze van deze taak te 
kwijten en besloot hij zijn rede met de tentoonstelling voor 
geopend te verklaren 

Begeleid door de bondsvoorzitter werd hierop de tentoon-
stellrng in ogenschouw genomen 

Na een korte bezichtiging van de tentoonstelling moest 
met spoed vertrokken worden naar een ander deel van de 
stad ter bijwoning van de algemene vergadering van de 
Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelvei-
zamelaais, welke in een aan de boulevard gelegen zaal kort 
daarop een aanvang nam Aangezien over deze vergadering 
van bondswege in ons volgend nummer een verslag zal wor
den gegeven, zullen wij thans hierop n e t verder ingaan en 
mogen wij naar bedoeld verslag verwijzen Alleen willen 
wil vermelden, dat van de afgevaardigden heel wat uit-
houdingsvei mogen werd gevergd door op een dag de gehele 
lange agenda af te werken Het was dan ook, na een korte 
onderbreking voor een diner, tegen het middernachtelijk uur 
aleer nog wat verpozing kon worden gezocht op het terras 
van een restaurant of dat de vermoeidheid noopte tot een 
spoedig opzoeken van de nachtelijke rustplaats De winst 
was echter, dat de volgende dag de 42ste Nederlandse Phi-
latelistendag geheel aan zijn doel kon beantwoorden en aan 
de Philatelie kon worden gewijd 

Het was even voor 10 uur in de morgen van Zaterdag 
4 September, dat de bondsvoorzitter deze 42ste philatelisten-
dag opende met woorden van welkom tot een groot aantal 
aanwezigen, waarbij hij m het bijzonder voor hun komst 
dank uitspiak jegens de burgemeester van Vlissingen, de 
heer Mr B Kolff, de voorzitter van de Stichting Het Neder
landse Postmuseum en de directeur van dat museum, beiden 
reeds hierboven genoemd en de conservatrice van dat 
museum, mejuffrouw Driessen, alsmede de heer Mr W S 
Wolff de Beer, rechtskundig-adviseur van de Bond Tevens 
deelde de heer Poulie mede welke de oorzaken waren, dat 
ditmaal geen vertegenwoordigers van de buitenlandse bon
den aanwezig konden zijn Voorts memoreerde hij de woor
den welke H M Koningin Julania enkele jaren geleden heeft 
geschreven in de catalogus van de philatelistische tentoon
stelling betreffende Nederland, welke te Philadelphia werd 
gehouden en ook thans nog hun kracht hebben behouden 

Na mededeling, dat na afloop van de voordracht die prof 
K Seizinger des middags zou houden, vanwege de P T T 
enkele films zouden worden vertoond, alsmede van het feit, 
dat de internationale postzegeltentoonstelling, welke in 
October te Sao Paulo zou worden gehouden, geen doorgang 
zal vinden (iets wat niets te maken heeft met de politieke 
spanningen m Brazilië), herinnerde de heer Poulie aan de 
moeilijkheden welke bij de opzet van de tentoonstelling 
„Zeelandia 1954' waren ondervonden, maar deze de vorige 
dag toch geheel gereed was gekomen Hieruit viel ecnter 
weer lering voor een volgende tentoonstelling te trekken 

Hierna sprak hrj over de beoordelrng op deze tentoon-
stellmg en het gewrjzigde tentoonstelhngsreglement van de 
P I P voor internationale tentoonstellingen 

Vervolgens stelde hij voor ook dit jaar weer een telegram 
van trouw en aanhankelijkheid te zenden aan H M Konrngrn 
Julrana, welk voorstel algemene brjval ondervond 

Een brjzondere gebeurtenis in het Nederlandse philatelis
tische leven volgde hierna door de bekendmaking door de 
bondsvoorzitter van het besluit dat in de morgen van 
deze dag was genomen door het Kapittel van de Costerus-
medaiUe Dit Kapittel had nl besloten dit jaar genoemde 
medaille toe te kennen aan de heren J Eijgenraam en Mr 
W S Wolft de Beer 

Zich eerst richtende tot de heer Eijgenraam wenste hij 
deze van harte geluk met deze bijzondere philatelistische 
onderscheiding Reeds vorig jaar, toen geen Costerus-medaiUe 
werd toegekend, had hij medegedeeld dat een 2-tal 
heren wellicht een volgend jaar in aanmerking zouden 
komen voor deze onderscheiding Thans is dit met een dezer 
heren, nl de heer Eijgenraam, het geval De andere persoon 
was door vele werkzaamheden niet in de gelegenheid ge
weest zijn philatelistische pen te doen vloeien, maar mis
schien zal in de toekomst hiertoe wel weer eens de gelegen
heid zijn De heer Erjgenraam heeft /ich wel zeer op phi-
latelistisch gebied onderscheiden en zijn grote kennrs, welke 
hij m diverse artikelen heeft neergelegd, heeft nu de be
kroning verworven welke zij verdient Hij hoopte dat de 
medaille, welke hem tijdens het bondsdiner zou worden uit
gereikt, hem nog vele jaren voldoening moge geven 
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Ook de heer Mr. W. S. Wolff de Beer wenste spreker van 
harte geluk met deze onderscheiding. Hij zeide dat het feite
lijk wel heel laat is, dat deze medaille aan de philatelist Mr. 
Wolff de Beer is toegekend, want zelfs het buitenland heeft 
de grote philatelistische werkzaamheid van hem weten te 
waarderen door het plaatsen van zijn naam op de „Roll of 
Distinguished Philatelists". Spreker verheugde het daarom, 
dat thans ook de Costerus-medaille aan hem is toegekend, 
welke medaille ook aan hem tijdens het bondsdiner zal wor
den uitgereikt. Hij herinnerde er aan. dat reeds ongeveer 
20 jaar geleden de heer Wolff de Beer, al is het dan met 
onder zijn naam, de inleiding schreef over de eerste post
zegeluitgifte van Nederland voor de zgn. handelarencata-
logus, een werk, dat nog heden van grote waarde is, zodat 
onlangs van buitenlandse zijde nog werd verzocht deze in
leiding te mogen vertalen en publiceren, om ook elders de 
verzamelaars van voorlichting te dienen. 

Ten slotte deelde spreker mede, dat reeds de vorige dag 
op de algemene vergadering van de Bond door hem verslag 
was uitgebracht, dat dit jaar de Wallermedaille is toegekend 
aan de heer P. C. Korteweg, de eminente philatelist, vooral 
op het gebied van de zegels van Nederland en de Neder
landse posthistorie. 

Daarna werd overgegaan tot de wedstrijd om de Bonds-
wisselbeker. Overeenkomstig het daarvoor vastgestelde 
reglement moest ter beoordeling van de voordrachten een 
jury van 10 personen worden samengesteld, waartoe zich één 
dame en negen heren beschikbaar stelden. Daar bleek, dat 
een der zich aangemeld hebbende sprekers nog niet was ver
schenen, werd bij loting tussen de beide andere deelnemers 
aan dit tournooi, de heer J. Poulie als eerste spreker aan
gewezen, die het onderwerp zou behandelen „1700 verschil
lende zegels". 

Spreker ving aan met een verklaring waarom hij ook dit 
jaar weer over de eerste emissie der Nederlandse postzegels 
ging spreken. Omdat hij altijd, zo veel als zijn vrije tijd 
hem toelaat, met deze zegels bezig is, is hij van deze gaan 
houden en daarom spreekt hij er ook gaarne over. Hij her
innerde aan het ontstaan dezer zegels (ontwerp en gravering 
van Kaiser) en behandelde de moeilijkheden welke zich bij 
het zgn. platen voordoen. In de loop der tijden zijn daarbij 
fouten gemaakt, maar thans is het toch zó, dat omtrent de 
samenstelling der platen wel SWo zekerheid is verkregen. 

De tweede spreker was de heer N. F. Hedeman, die zijn 
gespecialiseerde verzameling „Malta" tot onderwerp had 
gekozen. 

In zijn voordracht besprak hij o.a. de periode waarin de 
Engelse postzegels ook voor dit gebied gebruikt werden, als
mede de afstempelingen, welke dien ten gevolge daarop 
voorkomen. Hij verklaarde zich daarbij niet geheel eens met 
de volgorde welke Stanley Gibbons in zijn catalogus hier
omtrent aangeeft, zulks in verband met door hem aange
troffen data bij sommige afstempelingen. Ook het besluit 
waarbij de eerste eigen postzegel voor dit gebied als een 
postzegel voor binnenlands gebruik werd ingevoerd, werd 
in extenso behandeld. De korte beschikbare tijd was oor
zaak, dat ook deze spreker slechts een klein deel van dit 
interessante verzamelgebied in zijn voordracht kon ver
werken. 

Aangezien de derde aangekondigde deelnemer aan deze 
wedstrijd nog niet was verschenen, nam de heer Dr. C. J. H. 
van de Broek op zich een inleiding te houden over het onder
werp „Rangschikking van postzegels door de jeugd". 

Spreker behandelde de moeilijkheden waarvoor de tegen
woordige jeugd door de veelheid der zegels komt te staan 
bij het inrichten van hun postzegelverzameling. De onder
scheidene postzegelcatalogi trekken niet de zelfde lijn, noch 
wat nummering noch wat indeling betreft. Aan de hand van 
diverse voorbeelden besprak hij de moeilijkheden welke 
hieruit voor de jeugdige verzamelaars voortkomen. Spreker 
wilde daarom in dergelijke verzamelingen meer het verband 
zien gelegd tussen tijd en oorzaak van bepaalde uitgiften 
waarvan zij een gevolg zijn. De geschiedenis van een volk 
kan uit zijn postzegels worden gelezen, bij het ene land wel
licht gemakkelijker dan bij het andere (bij Duitsland is deze 
b.v. al heel duidelijk). Zo ziet men hoe bij tariefswijziging 
de uitgifte van een bepaalde postzegel of postzegels nood
zakelijk kan worden, maar deze zelfde wijziging brengt ook 
vaak de noodzakelijkheid mede van de uitgifte van een of 
meer portzegels. 

Het onderlinge verband tussen diverse zegels ligt vaak 
geheel anders dan uit de catalogi blijkt, welke ieder soort 
zegel in een bepaalde rubriek onderbrengen, maar daardoor 
het onderlinge verband verbreken. Spreker is daarom voor
stander de jeugd te leren dit onderlinge verband in hun 
verzamelwijze te doen uitkomen en dat niet een of andere 
catalogus slaafs wordt nagevolgd. 

Na deze voordracht maakte de bondssecretaris, de heer 
K. ^E. König, van een kleine pauze gebruik om enkele mede
delingen te doen in verband met zijn vroeger voor de wissel-
beker gehouden voordracht en later ook gepubliceerde arti
kelen over de zgn. Interneringszegels. Hem was nl. van di
verse zijden gevraagd hoe hij er toe was gekomen de hulp 
in te roepen van het damesweekblad „Libelle" bij de door 
hem gedane nasporingen omtrent de ontwerper van deze 
zegels. Hij gaf hieromtrent een kleine tekst en uitleg en 
deelde voorts nog mede, dat in de laatste tijd brieven zijn 
verschenen voorzien van het groene interneringszegel, doch 
met valse stempels. Hij noemde daarbij tevens enkele pun
ten waaraan deze vervalsingen waren te herkennen, maar 
raadde een ieder aan die zgn. interneringsbrieven wilde aan
schaffen, bij de aankoop daar zeer goed op te letten en de 
brieven eventueel aan hem ter inzage te zenden, zulks mede 
in verband met de lijst welke hij van alle echte stukken 
tracht aan te leggen. 

Daarna stelde de heer Drs. G. J. Bij Ie veld zich eveneens 
beschikbaar tot het houden van een voordracht, welk aanbod 
door het bondsbestuur gaarne werd aanvaard, zodat ook dit 
jaar weer het viertal mededingers was bereikt. 

De heer Bijleveld behandelde daarop een algemeen phila
telistisch onderwerp betreffende het „Beperken van post
zegelverzamelingen". 

Spreker nam daarbij stelling tegen vele uitgiften welke 
de laatste jaren verschenen zijn met het doel om geld op te 
brengen voor een of ander doel, hetzij liefdadig, cultureel 
e.d. Dit geschiedde meestal ten koste van de Portemonnaie 
van de verzamelaars. Hij besprak verschillende soorten van 
deze uitgiften, waarbij er zijn welke nimmer gewoon aan 
de postkantoren verkrijgbaar waren. Hij meende dat de 
schuld voor al zulke uitgiften niet bij de P.T.T.-instanties 
lag, maar bij de verzamelaars die deze dingen gretig kochten, 
iets waarvan dan de P.T.T. natuurlijk gebruik maakte. De 
verzamelaars dragen thans de gevolgen van eigen daden en 
niemand kan daarin verandering brengen dan zijzelf. Spre
ker verklaarde zich daarom voorstander van het verzamelen 
van postzegels waarbij de werkelijke postale noodzaak der 
uitgifte als richtsnoer voor de opname in de verzameling 
geldt. Verandering in regeringsvorm of wijziging van staats
hoofd, tariefwijziging e.d. kunnen aanleiding zijn tot veran
dering in de postzegeluitgiften. Scherp stelde spreker zich te
genover uitgiften welke alleen op vooruitbestelling verkrijg
baar zijn. 

Nadat de jury zich enige tijd omtrent de uitslag der wed
strijd had beraden, nam de vice-voorzitter van de Bond, de 
heer P. L. Backer, het woord, om deze uitslag bekend te ma
ken. 

Alvorens hiertoe over te gaan, sprak hij zijn verheugenis 
er over uit, dat uit de vergadering spontaan een tweetal 
heren zich bereid had verklaard om onvoorbereid een lezing 
over een philatelistisch onderwerp te houden. Beide voor
drachten hebben zeker aller belangstelling getrokken. Dit 
gebeuren was voor spreker aanleiding om eens te overwegen 
of het wellicht in de toekomst mogelijk zou zijn ieder jaar 
af \ te wachten welke sprekers zich ter vergadering zullen 
aanmelden en dus niet vooraf vast te leggen wie deelnemer 
aan het tournooi zullen zijn. De nu gehouden lezingen heb
ben perspectieven daartoe geopend en het zou spreker ver
heugen indien in de toekomst een dergelijke gang van zaken 
mogelijk zou zijn. 

Overgaande tot de toekenning van de wisselbeker, deelde 
de heer Backer mede, dat de jury dit jaar deze beker heeft 
toegekend aan de heer J. Poulie, zulks met een totaal van 
81,2 van de 100 te behalen punten. Hij wenste de bondsvoor
zitter geluk met dit succes en hoopte, dat hij ook het vol
gend jaar weer tot de mededingers zou behoren. 

De heer Poulie dankte hartelijk voor de woorden van de 
vice-voorzitter en zeide, dat indien het hem vergund zou zijn, 
hij zeker volgend jaar weer naar de beker zou mededingen, 
maar dan met een ander onderwerp dan de eerste emissie 
Nederland. 

2 
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Vervolgens deelde de heer Backer mede, dat besloten was 
ook twee 2e prijzen toe te kennen, omdat het behaalde pun-
tenaantal boven 70 lag. Deze twee prijzen werden daarop 
toegekend aan de heer Dr van de Broek, die met zijn voor
dracht 78,1 punten had verworven en de heer Hedeman, die 
het tot 76,6 punten had gebracht. Aan de heer Bijleveld 
werd een 3e prijs toegekend, omdat het door hem behaalde 
aantal punten boven 65 was gelegen, nl. 66,2 punten. 

Hiermede was de wedstrijd om de bondswisselbeker ge
ëindigd. De wedstrijd had de volle aandacht van een groot 
aantal toehoorders genoten, welke na iedere voordracht door 
applaus hartelijk blijk gaf van zijn waardering. Alle voor
drachten stonden dan ook op een hoog peil en waren zeker 
belangrijke bijdragen op het terrein der philatelie. 

Onder een inmiddels losgebarsten stortbui werd daarop 
door de reünisten een bezoek gebracht aan het stadhuis van 
Vlissingen ter ontvangst door het gemeentebestuur. Dank 
zij een inderhaast gerequireerde autobus kwamen vele be
zoekers toch droog op het raadhuis aan en bleek de stem-
mind door de regen niet te hebben geleden. 

Burgemeester Mr B. Kolff sprak hierop de reünisten toe 
in een speech waarin hij blijk gaf geen vreemdeling te zijn 
in het gebied der philatelie. Dit bleek wel heel duidelijk 
toen hij sprak over de bezwaren welke de invoering van de 
postzegel in Nederland bij de burgerij had ondervonden. Een 
brief waarvoor het verschuldigde porto bij ontvangst moest 
worden betaald, had immers minder kans van zoekraken dan 
een brief waarvoor reeds door frankering vooruit het porto 
zou zijn voldaan! 

Spreker drukte er zijn voldoening over uit, dat de Bond 
had besloten zijn congres dit jaar in Vlissingen te houden. 
De excentrische ligging van deze stad bracht haar moeilijk
heden mede en daarom verheugde het spreker, dat de deel
nemers aan dit congres kennis zouden maken met het hui
dige Vlissingen en een deel van Zeeland, dat door de ge
beurtenissen der laatste oorlog en de stormramp zo zeer had
den geleden, maar waar weer hard was gewerkt om zoveel 
als doenlijk te herstellen of weder op te bouwen. Ook de 
plaatselijke afdeling van de I.V. Philatelica, onder leiding 
van haar voorzitter, de heer Rorije, dankte spreker voor het 
genomen initiatief. 

De bondsvoorzitter, de heer Poulie, dankte de burgemees
ter voor zijn hartelijke woorden. Hij memoreerde de belang
rijke plaats welke Zeeland in de vroegere tijd in Nederland 
innam, de voorname handel welke hier werd gedreven en de 
postalische gevolgen welke daaraan waren verbonden. Hij 
roemde de flinkheid der Zeeuwen, die de energie bezaten 
om alles weer te herstellen en op te bouwen en uitte zijn 
beste wensen voor de stad Vlissingen en de provincie Zee
land. 

Onder een verversing en een versnapering werd nog enige 
tijd in de vertrekken van het raadhuis doorgebracht, waarbij 
vooral het schilderij van Michiel Adriaansz. de Ruyter veler 
aandacht trok. (Is dit het schilderij waarnaar Hartz zijn 
postzegel der Zeeheldenserie 1943 ontwierp?). Gelukkig was 
intussen de regenbui naar elders vertrokken en kon een ieder 
zich droog naar de lunch begeven. 

In de namiddag van deze dag vertrokken een aantal da
mes van de reünisten voor een autotocht naar Middelburg, 
waar een bezoek werd gebracht aan Miniatuur-Walcheren 
en een kijkje werd genomen bij het fraaie raadhuis. Het man
lijke deel der reünisten verzamelde zich in de zaal van Cosy 
Corner om een inleiding bij te wonen van prof. W. Seizinger 
over ,,Diepdruk, van ontwerp tot postzegel". 

Hoewel de bondsvoorzitter opmerkte dat door het inmid
dels wat beter geworden weder het bezoek niet zo groot was 
als verwacht had mogen worden, kon hij toch behalve de 
reünisten een aantal belangstellenden begroeten, waarbij wij 
o.m. de heer F. A. Hofman, Hoofddirecteur der Posterijen 
opmerkten. 

Na een korte inleiding door de bondsvoorzitter over het 
leven en werk van prof. Seizinger, kreeg deze zelf het woord. 
Hoewel hij zijn inleiding in de Duitse taal uitsprak, was dit 
voor de meeste aanwezigen geen bezwaar om de interessante 
mededelingen van de spreker te volgen. Mij vertelde hoe een 
postzegel zijn eigen eisen heeft voor de techniek. Een beeld 
dat op een viervoudige vergroting het vaak goed doet, ver
liest als klein postzegelbeeld dikwijls zijn waarde. Hij ver
telde voorts, dat vaak eerst een werkbeeld wordt gemaakt 
alvorens tot de gravering van het kleine beeld wordt over

gegaan, doch spreker werkt zonder zulk een voorbeeld en zet 
het beeld onmiddellijk in het metaal. Bij een portret steekt 
hij eerst de ogen, dan de mond, als sprekendste delen van 
het gelaat. Zo ontstaat langzamerhand de kop. Blijkt dat 
een of ander onderdeel niet voldoende uitkomt, dan moet zulk 
een partij dieper worden gestoken. Vooral landschappen 
welke veel te zien geven, bijv. huizen en bomen, zijn heel 
moeilijk om op de kleine schaal van een postzegel te worden 
ingesneden. Door bijv. het weglaten van een aantal ramen 
van een gebouw Itan toch een goede indruk van dit gebouw 
worden gegeven, terwijl het aanbrengen van alle ramen het 
beeld niet goed zou doen uitkomen. 

Na afloop zijner inleiding was prof. Seizinger bereid even
tuele vragen te beantwoorden, een aanbieding waarvan door 
een aantal heren gebruik werd gemaakt en waarbij o.a. kwam 
vast te staan, dat de kleur en samenstelling van de te gebrui
ken inkt ten zeerste samenhangt met de gravering om een 
goede afdruk te verkrijgen. 

Een woord van bijzondere dank werd dan ook aan prof. 
Seizinger door de bondsvoorzitter niet onthouden. 

Doordat zich buiten een donderbui had samengepakt 
en de regen weer was losgelaten, was het aantal bezoekers 
in de zaal inmiddels weer aardig toegenomen en ook de 
toegezegde films zullen het hunne daaraan wel hebben bij-
bijgedragen. 

Het spreekt wel haast vanzelf dat de P.T.T. deze film
vertoning aanving met de film „Het is maar een postzegel", 
welke in 1952 voor de ITEP werd vervaardigd en daar haar 
publieke vertoningen aanving. Een bezoek met de P.T.T.-
bestellers aan de Biesbos was een interessante gekleurde 
film, die voor hen, die in deze streken bekend zijn, zeker 
menig aardig plekje in herinnering riep. Hoewel zijdelings 
in verband staande met de philatelie was de laatst vertoonde 
film niet minder interessant. Zij gaf een beeld van het vlieg-
wezen in haar gehele ontwikkeling, waarbij vooral de oudste 
en de nieuwste toestellen de grootste belangstelling trokken. 
Voor de luchtpostverzamelaars was deze film wellicht dub
bel interessant. Een komische film verlevendigde het pro
gramma. Hartelijke woorden van dank voor deze medewer
king om de philatelistendag tot een goed geheel te maken 
werden dan ook door de bondsvoorzitter tot de P.T.T.-auto-
riteiten gericht. Vervolgens werd deze 42e Nederlandse Phi
latelistendag door hem voor gesloten verklaard. 

Na een borreluurtje, waarin vele philatelistische banden 
nog eens nauwer werden aangehaald, volgde in de avond 
van deze 2e dag het bondsdiner. 

In een prettige omgeving aan fraaie met mooie anjers ver
sierde tafels namen ongeveer 125 gasten plaats, onder wie 
wij aan de bestuurstafel vele autoriteiten en officiële per
sonen opmerkten. Helaas hadden wij vanaf de plaats welke 
ons overbleef geen goede kijk op dit deel der zaal, zodat ons 
verslag van deze feestmaaltijd zich ook tot de hoofdzaken 
zal beperken. Laat ons in de eerste plaats de aardige attentie 
vastleggen, waarmede de menukaart ons verrastte. Het menu 
was nl. afgedrukt op de achterzijde van de feestbriefkaart 
van Zeelandia 1954, op de postzegel voorzien van de afstem
peling der 42ste Nederlandse Philatelistendag! 

In zijn openingswoord verklaarde de bondsvoorzitter, dat 
hij verheugd was zulk een groot aantal gasten aan dit bonds
diner welkom te mogen heten. Een bijzonder woord van 
welkom werd gericht tot verschillende autoriteiten. Hij her
haalde ook hier waarom aan de tafels geen buitenlandse 
vertegenwoordigers aanwezig waren en memoreerde in het 
kort de tegenslag welke bij het opzetten der tentoonstelling 
was ondervonden, maar gelukkig was overwonnen. Hij 
bracht daarom hulde aan allen die tot het welslagen hadden 
medegewerkt en dankte de vertegenwoordiger van de Direc
teur-Generaal der P.T.T. voor de prettige samenwerking, 
welke tussen de directie en het bondsbestuur steeds bestaat. 
Van deze gelegenheid wilde hij echter gebruik maken om 
enkele wensen kenbaar te maken, waarvan hij de vertegen
woordiger van de P.T.T. verzocht deze in overweging te wil
len nemen en te willen bevorderen, dat omtrent deze wensen 
nog eens overleg met de Directeur-Generaal plaats zal mogen 
hebben. Deze wensen betreffen de eerstedag-afstempelingen, 
welke nu alleen op de zgn. handelarencouverten worden aan
gebracht, alsmede de afgifte van de Cour de Justice-zegels 
in ongebruikte staat aan de verzamelaars, nadat deze zegels 
buiten gebruik zullen zijn gesteld, zodat frankering daar
mede toch niet meer mogelijk zal zijn. 
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De heer F. A. Hofman, Hoofddirecteur der Posterijen en 
vertegenwoordiger van de Directeur-Generaal van dat be
drijf deelde later m de avond mede, dat de Directeur-Gene
raal hem had opgdragen de Bond mededeling te doen, dat 
binnenkort postzegels zullen verschijnen in de hoge waar
den J 2,50, j 5,— en 10,— met portret van Koningin Juliana. 

Nog een aantal andere heren maakten in de loop van deze 
avond gebruik om een tafelrede te houden. Zo dankte de 
heer Dr van den Broek het bondsbestuur voor zijn ingeno
men standpunt ten opzichte van het philatelistische jeugd
werk in Nederland door de band welke dit bondsbestuur 
heeft willen leggen met de stichting op dit jeugdwerkgebied. 

Een hoogtepunt van deze avond vormde de uitreiking door 
de bondsvoorzitter van de reeds bekend gemaakte onder
scheidingen met de Costerus-medaille. De heren Eijgenraam 
en Mr Wolff de Beer wenste hij nogmaals met deze bijzon
dere onderscheiding geluk en memoreerde nogmaals de re
denen waarom zij voor deze onderscheiding in aanmerking 
waren gekomen. Bovendien had hij voor de heer Mr Wolff 
de Beer nog een extra-exemplaar van de Wallermedaille, 
waarvan het eertijds aan hem uitgereikte exemplaar door 
de oorlogshandelingen verloren was gegaan. 

Aangezien de heer Korteweg wegens gezondheidsredenen 
niet aanwezig kon zijn zal hem de Wallermedaille, welke 
hem dit jaar is toegekend, later geworden. 

Ten slotte volgde de bekendmaking door de jury, bij mon
de van haar vooorzitter Dr Frenkel, van de op de tentoon
stelling „Zeelandia 1954" verworven onderscheidingen. Voor
af gaf hij echter een enkele toelichting omtrent door de jury 
gemaakte opmerkingen. Dit betrof in het bijzonder de zgn. 
motief- of beeldverzamelingen. De jury had met genoegen 
geconstateerd, dat bij dit soort verzamelingen niet meer zulk 
een overvloed van toevoegsels zoals krantenknipsels, foto's, 
plaatjes e.d. aanwezig was, dingen welke een goede verza
meling slechts kunnen schaden. Een fout achtte de jury 
echter, dat men van een serie postzegels, waarvan alle zegels 
hetzelfde beeld vertoneh, ook alle zegels in de verzameling 
worden opgenomen. Het gaat bij beeldverzamelingen om het 
beeld en niet om zoveel maal hetzelfde beeld, zodat dus één 
exemplaar van zulk een serie voldoende is voor de verza
meling. Daar het beeld op de postzegel voor zulke verzame
lingen beslissend is, dienen ook tandenverschillen e.d. ach
terwege te blijven. 

De uitslag der bekroningen zal elders in dit blad worden 
bekend gemaakt. 

Tot slot voerde de bondsvoorzitter nog het woord en bracht 
hij dank aan de leden van de jury voor het vele werk dat zij 
hadden verricht. Als aandenken aan hun werk bood hij 
ieder van hen een medaille aan. 

Na afloop van het diner bleven een groot aantal reünisten 
in diverse gelegenheden bijeen en was voor velen de mor
genstond reeds nabij aleer de legerstede werd opgezocht. 

De morgenstond van Zondag 5 September was echter een 
grauwe morgen waaruit de regen nederdaalde met onver
droten ijver, welke zij de gehele dag wist te handhaven. 

Desniettegenstaande trok toch een aantal reünisten naar 
de veerpont, welke tussen Vlissingen en Breskens over de 
Schelde vaart, om met de boot van 11 uur een tochtje heen 
en weer te maken. Toen op het middaguur weer voet aan 
Vlissingse wal werd gezet, stond een tweetal flinke autobus
sen gereed om het gezelschap op te nemen, waarbij zich nog 
een aantal voegde dat voor de boottocht verstek had laten 
gaan. Weldra ving daarop een rondrit aan over het eiland 
Walcheren. Voor hen die dit deel van Nederland niet ken
den, maar ook voor hen die hier in lange tijd niet waren ge
weest, was deze tocht ondanks het slechte weer toch een bij
zondere gewaarwording. Het na de stormramp vrijwel boom-
loos geworden eiland, toonde naast vele sporen van verwoes
ting door deze ramp en door de jl. wereldoorlog, de noeste 
vlijt der Zeeuwen, waarmede zij hun gebied hadden her
steld of herbouwd. Het „Luctor et Emergo" sprak als het 
ware uit alles wat werd aanschouwd en naast het fraaie 
oude dat plaatsen als Veere en Middelburg te zien gaven, 
trad het stoere werk aan dijk en land als zinnebeeld van 
deze tijd naar voren 

In het aardige, thans weer druk bezochte badplaatsje Dom
burg werd een Zeeuwse koffiemaaltijd gebruikt. Aan het 
einde daarvan werden door de voorzitter van de afd. Vlis
singen woorden van dank en afschei-d gesproken en een tot 

weerziens toegeroepen, waarna de bondsvoorzitter woorden 
van dank richtte tot de afdeling Vlissingen van de I. V. Phi-
latelica, in het bijzonder voor hetgeen deze had gedaan om 
deze bonds- en philatelistendagen zo goed te doen slagen. 
Ook Dr Weber en juffrouw Driessen dankte hij voor de me
dewerking die zij hadden verleend aan de tentoonstelling 
door de inzending van fraaie stukken uit het Ned. Post
museum en hij sprak de hoop uit, dat ook in de toekomst 
niet te vergeefs een beroep op deze medewerking zou wor
den gedaan. 

Toen te 4 uur namiddag de autobussen weer in Vlissingen 
waren teruggekeerd, werden allerwege handen gedrukt en 
afscheid genomen en daarmede waren ook deze philatelisten
dagen weer geschiedenis geworden. De H. R. 

DE WALLER-MEDAILLE 1954 
Nadat het bestuur van de Nederlandsche Bond van Vereeni-

gingen van Postzegelverzamelaars in 1953 had besloten in dat jar r 
geen Wallermedaille uit te reiken, is door de voorzitter op de 42c 
Nederlandse Philatelistendag te Vlissingen bekend gemaakt, dat 
deze medaille voor het jaar 1954 door het Bondsbestuur is toe
gekend aan de heer P. C. KORTEWEG te Bennebroek. 

De heer Korteweg werd op 29 December 1888 te Groningen ge
boren. Hij begon op jeugdige leeftijd ook met het verzamelen van 
postzegels en ontpopte zich al spoedig niet alleen als een groot 
scherpzinnig vorser, doch ook als een zeer kundig schrijver op 
philatelistisch gebied. 

Het is in binnen- en buitenland algemeen bekend, welk een enor
me hoeveelheid artikelen, op alle terreinen der philatelic, uit zijn 
pen is gevloeid. 

Het is ondoenlijk om maar een enigszins volledig overzicht van 
zijn philatelistische arbeid te geven. Voor enkele werken willen 
wij een uitzondering maken, zoals Het Proevenboek, Landmail
porten, De Puntstempels van Nederland en Postdienst en Post
stempels hier te lande tot 1811 (de beide laatsten in de jaarboekjes 
1940 en 1941 van de Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging), De 
emissie 1864 Nederland (in het Jaarboek 1954 van de Ned. Ver
eeniging) . 

Als hoofdredacteur van „De Philatelist" heeft hij dit tijdschrift 
op een zeer hoog peil gebracht en noemen wij van zijn vele publi-. 
catie's hierin o.a.: Kleinrondstempels Nederland, Duitse Stads-
posten, Bhopal, ie emissie Turkije, V.O.C, stempels. Papiersoorten, 
Puntstempels van Indie, Bosse tanding, ie emissie Nederland en 
Hamburger bodenzegels, terwijl in „De Vraagbaak der Philatelie" 
(het looe nummer van De Philatelist) niet minder dan 13 artikelen 
van zijn hand werden opgenomen. 

Ook was de heer Korteweg de bewerker van de Uitgebreide 
Catalogus van Nederland en Koloniën van de firma Mebus, welke 
in 1934 verscheen. 

In het Julinummer van het Maandblad heeft men kunnen lezen 
dat zijn belangrijke collectie oude poststukken uit het tijdvak van 
de 17e eeuw tot het begin van deze eeuw in eigendom van het 
Nederlandse Postmuseum is overgegaan. 
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Wij kunnen ons slechts verheugen dat een zo unieke collectie, 
als door de heer Korteweg is samengebracht, voor het nageslacht 
is bewaard gebleven. 

Als vlot spreker heeft hij vele lezingen gehouden, niet alleen in 
philatelistische, doch ook in andere kringen, alwaar hij steeds op 
de bres heeft gestaan om de philatelic als wetenschap te propageren. 

In 1926 richtte de heer Korteweg de vereniging „Contact Schept 
Krach t" op, waarin hij steeds de grote stuwkracht is geweest, 
vooral in de leiding van het rondzendverkeer. 

In 1933 werd hij tot erelid van deze vereniging benoemd. 
Ook is de heer Korteweg erelid van de Rotterdamsche Philate

listen Vereeniging. 
De Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelver

zamelaars wijzigde in 1934 de door hem in 1921 ingestelde „Bonds
medaille" in de „Costerusmedaille" en kende het „Kapi t te l" voor 
deze medaille op 8 September 1934 de nieuwe medaille voor het 
eerst toe aan de heren W. G. Zwolle en P. C. Korteweg, aan de 
laatstgenoemde wegens zijn grote kennis van de philatelic en uit
gebreide publicatie's. 

Uit waardering voor zijn omvangrijke philatelistische arbeid 
heeft het Bondsbestuur hem nu ook de Wallermedaille toegekend. 

De Bond wenst de heer Korteweg van harte geluk met deze wel
verdiende onderscheiding en hoopt dat het hem gegeven moge 
zijn nog tal van jaren onder voorspoedige omstandigheden deze 
onderscheiding te bezitten. 

D. O. K I R C H N E R . 

COSTERUS-MEDAILLE 1954 
Zoals reeds hier voor in dit blad kon worden gemeld kon de 

voorzitter van de Nederlandsche Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars bij de opening van de 42e Nederlandse 
Philatelisten dag, op Zaterdag 4 September 1954 te Vlissingen, 
namens het Kapittel voor de Costerus-medaille mededeling doen, 
da t dit jaar deze medaille werd toegekend aan de heren J . EIJ
G E N R A A M en Mr W. S. W O L F F de BEER. 
Zowel het Bondsbestuur als Raad van Beheer en Redactie van dit 
Maandblad bieden deze heren hun hartelijke gelukwensen aan 
met deze onderscheiding, waarbij laatstgenoemde de hoop uit
spreekt, dat nog menige bijdrage van deze heren het Maandblad 
moge sieren. 

J. EIJGENRAAM 

O p 21 Augustus 1891 te Delit geboren kwam hij op 12-jarige 
leeftijd naar Schiedam, waar hij thans nog woonachtii^ is en waar 
hij ook zijn werkkring vond. 

Reeds in zijn Delftse jaren was het postzegelverzamelen een van 
zijn liefhebberijen, welke in Schiedam naarstig werd voortgezet, 
waarbij geprofiteerd werd van de nabijheid van de grote stad 
Rotterdam, welke aan Philatelisten meer schonk dan het om andere 
redenen zo beroemde Schiedam, waar zelfs vroeger geen postzegel-
handel bestond en waar thans nog geen postzegelverzamelaars 
vereniging is gevestigd. Dit maakte dan ook, dat Eijgenraam bij 
de Rotterdamse postzegelhandelaren geen onbekende bleef, het
geen leidde tot een abonnement op „De Philatelist" en via dit blad 
in 1929 tot het lidmaatschap van de Rotterdamsche Philatelis
ten Vereeniging. 

Toen in November 1931 deze vereniging haar eerste lustrum 
vierde door het houden van een tentoonstelling van philatelistisch 
bezit harer leden, trad ook Eijgenraam voor het voetlicht met 
enkele inzendingen, en wist hij reeds aanstonds beslag te leggen 
op de hoofdprijs, een grote zilveren beker, zulks met zijn inzending 
oudste uitgiften van Nederland, Griekenland, Noorwegen, Zwe
den en Romagna, alsmede een inzending Belgié en Luxemburg. 

Dit was nog maar het begin! Sedert dien heeft deze ras-echte 
philatelist niet alleen zijn verzamelingen maar ook zijn philatelis
tische kennis aanmerkelijk weten uit te breiden, dit vooral 
wat oude uitgiften betreft en zgn. voor-philatelistische brieven. 

Ook in het verenigingsleven werd hij een bekende figuur. Be
stuurslid van de R.Ph.V. voornoemd, van de Rotterdamsche Phi
latelisten Club en van Contact Schept Kracht en lid van de Raad 
van Beheer van dit Maandblad, zegt zeker hieromtrent wel vol
doende. Dat hij zich als verzamelaar tot de hogere regionen wist 
op te werken bleek wel uit de gouden medaille met kunstvoorwerp 
en het diploma voor verguld-zilveren medaille, welke hij met zijn 
inzendingen in 1952 op de Internationale tentoonstelling „ I t e p " 
te Utrecht, wist te behalen. Intussen hadden ook andere zowel 
internationale als nationale tentoonstellingen hoge bekroningen 
aan hem toegekend. 

Als groot kenner van zegels werd hij niet alleen keurmeester 
voor de R.Ph.V. maar werd hij ook meermalen bij nationale ten
toonstellingen als lid in de jury opgenomen. 

Naast deze philatelistische werkzaamheid kwam ook de philate
listische pen in de latere jaren in beweging en wij behoeven slechts 
te verwijzen naar de laatste jaargangen van dit Maandblad om 
daarin bijzonder interessante artikelen van zijn hand aan te treffen, 
terwijl hij sedert April 1953 redacteur is van de rubriek Neder
land in dit Maandblad. 

Dat hem thans de Costerus-medaille als onderscheiding voor zijn 
werk is toegekend zal zeker zijn vele vrienden als ook een ieder 
die deze bescheiden persoon Eijgenraam kent, een zeer groot ge
noegen hebben gedaan. " N. 

M r W. S. WOLFF DE BEER 

De heer Wolff de Beer, geboren 28 Maar t 1892 te Amsterdam, 
thans wonende te Bussum, bracht zijn jeugd en studietijd te Utrecht 
door en begon reeds als jongen op de lagere school met het ver
zamelen van postzegels. Naast de algemene verzameling toonde 
hij reeds spoedig een speciale belangstelling voor de Nederlandse 
zegels, waarvan hij een groot kenner werd, 

In 1912 richtte hij, als vertegenwoordiger van De Utrechtsche 
Philatelisten Vereeniging, met de heer Smeulders, als vertegen
woordiger van de Postzegelvereniging „Breda" en de heer Donath, 
als vertegenwoordiger van de Vereniging van Postzegelverzame
laars „Hollandia", het „Philatelistisch Maandblad" op. 

De in 1922 door de Nederlandsche Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars uitgegeven „Leiddraad voor den speciaal
verzamelaar van Nederland" is onder zijn leiding, met medewer
king van de heren J . Kerssemakers en F. H. M. Post, tot stand 
gekomen. 

In het „Jubileumboek" van het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie, dat in 1932 verscheen, schreef hij een prachtig artikel 
over de drukplaten der eerste emissie van Nederland. 

De tekst voor de eerste uitgave van de Speciaal-Catalogus van 
de postzegels van Nederland en Koloniën, in 1933 uitgegeven door 
de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren, over de 
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eerste emissie van Nederland is eveneens van zijn hand en het is 
een bijzonderheid, dat deze tekst (thans wel aangevuld en herzien) 
zovele jaren later nog steeds te gebruiken is. 

Zijn belangrijkste en voornaamste werk, en het werk dat hem 
zelf de meeste voldoening heeft gegeven, is het voltooien van de 
platen van de ie emissie van Turkije (hetgeen volgens velen on
mogelijk was) en waarmede hij in 1930 op de Internationale ten
toonstelling „Iposta" te Berlijn een gouden medaille verwierf. De 
platen van deze emissie werden door hem gereconstrueerd in sa
menwerking met de heer P. C. Korteweg, die hierover uitvoerige 
artikelen heeft gepubliceerd in „De Philatelist". 

Ook in het verenigingsleven heeft de heer Wolff de Beer steeds 
een groot aantal gehad. Reeds op jeugdige leeftijd werd hij lid 
van de U.Ph.V. en na enkele bestuursfuncties te hebben bekleed, 
werd hij op 20-jarige leeftijd reeds voorzitter dezer vereniging. 
Van December 1912 tot October 1919 bleef hij deze functie be
kleden. 

Na zijn promotie in de rechten te Utrecht in 1921 vestigde hij 
zich in 1922 als advocaat te Amsterdam en werd hij aldaar lid van 
,,Hollandia". Van deze vereniging was hij van November 1937 
tot December 1940 voorzitter. 

Zowel de U.Ph.V. als Hollandia verleende hem het ere-voor-
zitterschap en benoemden hem tot lid van verdienste. 

Van 1916 tot 1933 heeft Mr Wolff de Beer deel uitgemaakt van 
het Bondsbestuur en werd hij in 1934 benoemd tot rechtskundig-
adviseur van de Bond, een functie welke door hem nog steeds met 
grote toewijding wordt vervuld. 

Als jurylid op vele internationale tentoonstellingen heeft hij zich 
een goede naam verworven. Ter gelegenheid van de ITEP-ten-
toonstelling in 1952 te Utrecht was hij voorzitter van de internatio
nale jury. Op nationale tentoonstellingen trad hij ontelbare malen 
als jury lid op. 

Tijdens de Internationale tentoonstelling te Madrid werd Mr 
Wolff de Beer benoemd tot lid van de „Academia Iberio Ameri
cana de Historia Postal". Enkele jaren daarvoor was hij benoemd 
tot lid van de „Académie frangaise", terwijl hij dit jaar tot de uit
verkorenen behoorde, die op de beroemde „Roll of Distinguished 
Philatelists", ingesteld door „The Philatelic Congress of Great 
Britain", hun handtekening mochten plaatsen. 

Sinds 1949 is Mr Wolff de Beer lid van het Bestuur van de 
Stichting „Het Nederlandse Postmuseum" in welk bestuur hij 
steeds met grote voortvarendheid de belangen der Nederlandse 
Philatelisten behartigt. 

Als philatelist houdt hij zich de laatste jaren meer speciaal bezig 
met de studie van brieven zonder postzegel, daterende uit de tijd 
voor de invoering van de verplichte frankering, alsmede de af
stempeling op oude brieven. 

Het Maandblad mocht in de laatste jaren nog enkele artikelen 
van zijn hand publiceren. 

Het bericht van het toekennen van de Costerus-medaille aan de 
in alle opzichten deskundige philatelist Mr W. S. Wolff de Beer 
zal door velen in binnen- en buitenland met grote voldoening zijn 
vernomen. 

K 

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

KINDERPOSTZEGELS 1954. 
Dienstorder H. 723bis van 29 September van de P.T.T. be

vat de volgende mededeling: 
WELDADIGHEIDSPOSTZEGELS 1954. 

1 Van 15 November 1954 t/m 14 Januari 1955 worden 
weder Kinderpostzegels verkrijgbaar gesteld, waarvan de 
netto-opbrengst is bestemd voor steun van de arbeid ten bate 
van het bescherming- en hulpbehoevende kind. 

2. Waarden, toeslag. 
De zegels worden uitgegeven in 5 frankeerwaarden, nl. van 

2, 5, 7, 10 en 25 cent; de verkoopprijs is vastgesteld op resp. 
5, 8, 12, 15 en 33 cent. 

3. Ontwerpen, afbeeldingen, kleur. 
De zegels zijn ontworpen door de heer Sierk Schroder te 

Wassenaar. De tekst en waardecijfers zijn verzorgd door de 
heer P. J. J. van Trigt te 's-Gravenhage. De zegels zijn uit
gevoerd in rotogravure (koperdiepdruk) en wel elke zegel in 
één kleur. De zegels geven beelden uit het leven van het 
kind, verzorgd door de met de opbrengst van de toeslag te 

subsidiëren instellingen. De voorstellingen op de zegels en 
de kleuren zijn de volgende: 
de zegel van 2 cent: fröbelen (kinderen bezig met plak

werk); sepia; 
de zegel van 5 cent: hygiëne (kindje, dat tanden poetst); 

olijfgroen; 
de zegel van 7 cent: openluchtspel (jongetje met scheepje); 

grijs-blauw; 
de zegel van 10 cent: algemene verzorging (kinderverzorg

ster met kleuter); bruin-rood; 
de zegel van 25 cent: tekenen als therapie (herstellend 

kind dat tekent); blauw. 

4. Overige bijzonderheden. 
De zegels zijn gediukt bij Joh. Enschedé en Zonen, Grafi

sche Inrichting N.V. te Haarlem. De beeldgrootte van de ze
gels is 24,25 X 31,55 mm. zij blijven voor de frankering gel
dig t/m 31 December 1955. 

5. Met de verkoop mag niet eerder dan 15 November a.s. 
worden begonnen. Voorschotten van Kinderpostzegels aan 
personen en comité's (waarvoor wat de in inspectie-verband 
opgenomen kantoren betreft een machtiging van de afd. 
msp. is vereist) mogen eerst op 15 November a.s. worden 
verstrekt. 

Het betreffende PERSBERICHT van de P.T.T. voegt hier
aan nog het volgende toe: 

Afmetingen zegels 24,25 bij 31,55 mm. 
Afmetingen beeldrechthoek: 21,25 bij 28,55 mm. 
Kamtanding voor de liggende zegels 12 : 12% en voor de 

staande zegels 12% : 12. 
Vellen van 10 X 10 = 100 zegels. 
Papier zonder watermerk. Gomming: normaal. 
Wij tekenen hierbij aan, dat de heer Schroder ook de ont

werper is geweest van de Kinderzegels 1939 (kindje met 
hoorn des overvloeds op de schouder). 

NIEUWE ETSING- EN PLAATNUIVIMERS 
Opgave tijdvak i Juli—31 Augustus 1954. 

Portzegels 

Frankeerzegels 

Luchtvaartfondszegels 

FRANKEERZEGEL 6 CENT, TYPE v. KRIMPEN 
Op Zaterdag 18 September jl. werd deze nieuwe waarde voor 

het eerstst aan het philatelistenloket te Rotterdam verkrijgbaar 
gesteld. De kleur van dit zegel is lichtgrijs, etsingnummer LR i. 

15 et etsingnummer 
25 » 
50 „ 

2 et 
50 „ 

2-f 3 et plaat 
I0-F4 .. 

3 
2 
2 

46 en 47 
LR 2 

I 
I 
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LUCHTVAARTFONDSZEGELS 1954 
boven beneden 

2 + 2 et knipt. I d.i. n.d. 
10 + 4 et „ 7 d.i. n.d. 
d.i. is doorlopende tanding. 
n.d. is nietdoorlopende tanding. 

links 
d.i. 
d.i. 

rechts 
n.d. 
n.d. 

NIEUW KNIPTEKEN 
De heer F. A. van Dongen te Raalte zond ons een gedeelte 

van de onderste rij van een vel 2 et type van Krimpen (plaat
nummer ontbrak op dit stuk helaas) hetwelk wederom een nieuw 
knipteken in veel grovere uitvoering als de vroegere kniptekens 
vertoont. 

♦ » ^ • • « « « ♦ « ^ • • » » » i " » » » • • » * » » # » « 

Op onze desbetreffende vragen mochten wij van de heer 
Controleur der P.T.T. te Haarlem het volgende antwoord 
ontvangen, waarvoor wij hem wel hartelijk dank zeggen: 

„Inderdaad worden sinds enige tijd nieuwe kniptekens ge
bruikt, iets groter dan vroeger toen van tangen gebruik werd 
gemaakt. 

De stempeltjes worden thans in een ponsapparaat ge
plaatst dat met de voet wordt bediend. De man die ponst 
heeft dan beide handen vrij. 

In papier en/of gomsamenstelling is geen enkele wijziging 
gebracht. 

Indien de letters L(inks) en R(echts) ontbreken, is er bij 
koperdiepdruk niet aan vellen gedrukt, doch van de rol. 

AFWIJKINGEN 
De heer J. Nogarede te Venlo toonde ons: 
f 1,— type Harz, uitg. 1949: 
stipje op voorhoofd (volgens inzender plaat I I I onderste rij, 

zegel 8); 
haarlijn vanaf L van NEDERLAND naar beneden (volgens 

inzender plaat III rij 1. zegel 6. 

De heer Mr H. M. F. Kersemakers te Zeist zond ons ter inzage: 
Rode Kruiszegel 1953 

6 + 4 et: linker framelantaarn (voorzijde) sterk rood gekleurd. 
Een o.i. nog niet gemelde variëteit van de legio druktoevallig
heden dezer in tweekleurendruk uitgevoerde weldadigheidsserie. 

De heer W. v. d. Doel te Hilversum zond ons ter inzage een 
blok van 6 postzegels: 
71/2 et type Konijnenburg 1940/47 
door overbeinkting vertonen meerdere zegels rode inktspatjes, 
één exemplaar in die mate, dat zowel de waardecijfers als de C 
van cent vrijwel onleesbaar zijn. 

Mevrouw C. TummersSmits te Heerlen zond ons: 
Luchtvaartfondszegels 1954 

10+4 et wit streepje van uit het haar uitlopend 2 mm boven 
linkeroor. 

Zelf zagen wij van dit zegel diverse vellen, waarvan eerste 
horizontale rij, zegel 10, met streepje laatste D van NEDERLAND. 

BETALINGEN NAAR HET BUITENLAND. 
Naar aanleiding van ons bericht in het Augustusnummer 

blz. 154 betreffende de mogelijkheid van het doen van beta
lingen naar het buitenland per postwissel deed de heer C. de 
Smet te Z.O. Beemster ons enige bescheiden toekomen in 
verband met een door hem gevoerde correspondentie met de 

postchèque en girodienst te 'sGravenhage, Spaarneplein 2, 
waaruit blijkt, dat thans ook het doen van betalingen, voor 
zover deze betalingen niet meer bedragen dan ƒ 200,-—; of 
de tegenwaarde daarvan in vreemde munt zonder overleg
ging van documenten mogelijk is op grond van een door de 
Nederlandsche Bank N.V. verleende Algemene Vergunning. 

Voor deze betalingen dienen alleen de girobiljetten te 
worden ingezonden. Op de drie delen daarvan behoren het 
postrekeningnummer, alsmede de naam en de woonplaats 
van de begunstigde te worden vermeld. Tevens moet de 
leden van de betaling worden aangegeven. 

Omtrent betalingen van grotere omvang in internationaal 
verkeer is bij genoemde dienst een circulaire verkrijgbaar. 
De landen, waarheen betaling per giro mogelijk is, zijn 
thans: België, Denemarken, Luxemburg, Frankrijk met in
begrip van het Saargebied en de Franse zone van Marokko, 
West-Duitsland met inbegrip van de Westelijke zone van 
Berlijn, Zweden, Zwitserland, Italië en Oostenrijk. 

OP DE HOOGTE. 
Naar onze bescheiden mening hebben de verzamelaars hier 

te lande in geen enkel opzicht reden zich te beklagen over 
onvoldoende philatelistische voorlichting en wel in het bij
zonder over de post- en portzegels, de afstempelingen en 
postdienstgeschiedenis van ons eigen land. 

Indien wij nagaan hetgeen in de loop der laatste 30 jaren 
door verschillende auteurs en wel in het bijzonder door de 
bij uitstek deskundige Nederlandse philatelist, de heer P. C. 
Korteweg, is geschreven en gepubliceerd over onze post
zegels, afstempelingen, postdienst enz., dan kunnen zij in 
ruime mate tevreden zijn. Onze philatelistische literatuur 
bevat een schat van gegevens, een rijk gevulde bron, ten
einde de philatelistische kennis van onze verzamelaars te 
verrijken. De vraag of hiervan ruimschoots gebruik wordt 
gemaakt, willen wij thans niet onder de loupe nemen. Dat 
de philatelistische kennis van veel verzamelaars niet bijs
ter hoog mag worden aangeslagen, kan naar onze mening 
dan ook in geen geval worden toegeschreven aan onvoldoen
de philatelistische voorlichting. Dat een verzamelaar er ge
noegen mede neemt boeken en artikelen betreffende phila
telistische onderwerpen niet of onvoldoende te bestuderen 
is een aangelegenheid waarover hij zelf moet oordelen. 

Het is echter een geheel ander geval indien de redactie 
van een ander Nederlands philatelistisch blad in het Sep-
tember-nummer 1954 een afbeelding geeft van een viertal 
postzegels van de uitgifte 1876/94 (V2 cent) waarbij naast een 
normaal getand exemplaar drie stuks in de, naar wij ver
onderstelden, alom bekende zogenaamde „Bosse Tanding" 
worden geclicheerd. 

Het blad geeft daarbij de volgende commentaar: 
Merkwaardige perforaties. 

„Dat Tante Pos met de perforaties van zegels nogal eens 
een loopje neemt (ongewild natuurlijk) moge blijken uit de 
hier afgebeelde V2 cents zegeltjes van de uitgifte 1876 resp. 
1894. Een normaal geperforeerd exemplaar is ter vergelij
king eveneens afgebeeld. 

Onze vriendelijke dank aan abonné X te X om ons deze 
misperforaties ter reproductie af te staan". 

Wij vragen ons af hoe het mogelijk is dat de Redactie van 
bedoeld blad van het bestaan ener „Bosse Tanding" niets 
afweet, zeker 1 op de 10 verzamelaars weten dat wel. Ten 
overvloede noemt de Ned. Hand. Cat. 1953 deze zegels en 
noteert ze ook met vermelding „zie „Philatelist 1922 No. 80. 
(moet zijn 1932. sehr.). In dit nummer is opgenomen een ge
degen artikel van de auteur de heer P. C. Korteweg over 
„De Bosse Tanding". Indien men dit artikel leest (wij kun
nen het ten zeerste aanbevelen) zal het duidelijk worden, 
dat noch Tante Pos, noch de drukkers van deze postzegels, 
de Fa. Joh. Enschedé & Zn te Haarlem, iets te maken heb
ben met of debet zijn aan deze „misperforaties". 

Adverteer 

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

Redacteur : A. J . Uylen, Herm. Heijersmanslaan 6, Eindhoven. 

SURINAME 
In aansluiting aan ons bericht in het vorige nummer kunnen 

wij thans nog melden, dat het luchtvaartpostzegel van 15 cent 
ter herdenking van het 25-jarig bestaan van de luchtpostdienst 
in Suriname, aldaar bij de posterijen verkrijgbaar zal zijn van 
25 September jl. tot en met 31 December a.s., terwijl het voor 
frankering geldig blijft tot en met 31 December 1955. 

Aan de Nederlandse philatelistenloketten zal dit zegel tot en 
met 31 December a.s. verkrijgbaar zijn tegen de prijs van 30 cent. 

Dank zij de heer S. A. Roep te Paramaribo mochten wij reeds 
op 28 Sept. jl. een eerste-dag-enveloppe ontvangen waarvan wij 
hierbij de afbeelding geven. 

i i ^ 

»elgelBgeslaan 7»J 

De serie weldadigheidszegels ten bate van het Jeugdcentrum 
der Evangelische Broeder Gemeente zal op i November a.s. 
in Suriname verkrijgbaar worden gesteld en dit blijven tot 31 
Maart 1955, terwijl de frankeergeldigheid op 31 December 1955 
zal eindigen. 

In het handelarenblad „The Philatelic Exporter" van Sep
tember j .1. lazen wij, dat de Philatelistische Dienst van Suriname, 
Postbox 581 te Paramaribo, nog steeds een groot aantal post
zegels van vroegere uitgiften te koop aanbiedt (ook in Hollandse 
guldens) tegen de nominale prijs in Surinaamse courant -f- 5 % 
commissieloon. Het betreft o.a. de uitgiften Kon. Wilhelmina 
1945-48 en Kon. Juliana 1954 en portzegels van 1913-31 en 1950. 
Ook de zgn. watersnoodzegels zijn nog verkrijgbaar. 

* STEMPELS • 
Redacteur: A. van der Willigen, Laan v. Poot 194, 's-Gravenhage 

Gelegenheids s t empe l s 
Het speciale (rubber)stempel 's-Gravenha!ge-Wittebrug 2 op de 

z.g. „maximum-kaarten" met portret van Dr Plesman, waarvan 
wij reeds in het vorige nummer een afbeelding gaven, blijkt uit
sluitende te zijn gebruikt voor de kaarten, die door de K L M aan 
haar relaties zijn toegezonden (de voorraad hiervan is uitgeput, 
naar wij vernamen!); op de in de postzegelhandel verkrijgbare 
kaarten komt een afdruk van het normale dagtekeningstempel 
's-Gravenhage-Wittebrug i met datum 7-IX-54 (de verjaardag 
van wijlen Dr Plesman) voor. 

In het stempel „12 Eeuwen Dokkum", dat wij ook reeds in 
het vorige nummer afbeeldden, blijkt volgens mededeling van de 
heer Gs. de Vries te Leeuwarden een heraldische fout voor te 
komen. In het stadswapen van Dokkum behoort nl. direct onder 
de, met de punten naar beneden gerichte „wassenaar" (de heral
dische term voor de maan-sikkel in dit wapen) slechts één ster 
voor te komen, terwijl de beide overige sterren op de onderste 
rij behoren te staan. In wapens zonder „wassenaar", waarin 3 
sterren of 3 andere motieven voorkomen, is de normale volgorde 
wél 2 boven en i onder. Wij danken de heer F . de Josselin de 
Jong voor deze heraldisch-deskundige toelichting! 

Dit stempel werd te Dokkum in patr^e kleur naast de — met 
een gewoon poststempel Dokkum 4 afgestemjjelde — zegels op 
de stukken afgedrukt. 

Blijkens persbericht van 3 September zou ter gelegenheid van 
het Internationaal Mathematisch Congres te Amsterdam van 
I t/fii 9 September in het Kon. Instituut voor de Tropen een tijdelijk 
PTT-kantoor met een speciaal poststempel werden gevestigd. Er 
blijkt evenwel geen speciaal stempel te zijn gebruikt. 

In het Concertgebouw te Vlissingen was op 3 en 4 September 
j .1 . ter gelegenheid van de aldaar gehouden postzegel tentoonstel
ling en de 42c Ned. Philatelistendag een tijdelijk bij-postkantoor 
gevestigd, wa t r men voor de op 3 en nä 4 October geposte stukken 

het hierbij afgebeelde ronde stempel gebruikte, terwijl op 4 Sep
tember uitsluitend het rechthoekige stempel afgedrukt werd, beide 
in zwarte kleur op de zegels. Naast het ronde stempel werd op 
de stukken ter datering nog een gewoon dagtekeningstempel 
Vlissingen 3 afgedrukt. O p aangetekende stukken bevond zich 
een strookje met Inschrift: „Vlissingen Zeelandia 1954 3 t/m 5 
September". 

^^^'^^o. 

\^_^^ 

VLISSINGEN 
Jj_EPTEMB£RJ9S_4 
4??7j?(3ÊRLANÖ?E 
PHILATELISTENDAG 

LEEUWARDEN 
TENTOONSTELLING 

ENERGIE 
9-11 SEPTEMBER 1954 

Ter gelegenheid van de tentoonstelling „Energie" van 6 t/m 11 
September gehouden te Leeuwarden, was aldaar het Autopost
kantoor opgesteld, dat de aangeboden stukken voorzag van af
drukken van het hierbij afgebeelde stempel in zwarte inkt op de 
postzegels met ter datering een gewoon dagtckeningstempel 
,,Autopostkantoor" ernaast. 

p-HSTf^. Ter gelegenheid van de van 4 t/m 25 Septem
ber j .1 . in de ApoUohal te Amsterdam gehouden 
Schaak-Olympiade was aldaar een brievenbus 
geplaatst. De hierin aangetroffen corres
pondentie werd afgestempeld met het speciale 
(afgebeelde) poststempel op de zegels en een 
gewoon dagtekeningstempel Amsterdam 85 
ter datering ernaast. 

Ook op de van 28 September t/m 8 October in de Houtrusthallcn 
te 's-Gravenhage gehouden Damesbeurs werd het Autopostkantoor 
opgesteld, waar een speciaal poststempel werd gebruikt. 

Ter gelegenheid van de in Hilversum gehouden tentoonstelling 
„De Gooise Hoofdstad in het Teken van het Kind" was aldaar 
van 29 September t/m 13 October een tijdelijk bij-postkantoor 
gevestigd, hetwelk eveneens van een speciale afstempeling gebruik 
maakte. 

Machines tempels . 
Sedert 6 September 

stempelde de machine te 
Leiden met de hierbij af
gebeelde, op de 3-Octo-
berfeesten betrekking heb
bende Stempelviag. 

6IX ia 
1954 L J 

3-OCTOBEK; 
FEESTEN 
LEIDEN 

De vlag in de stempel-
machine te Apeldoorn be
vat sedert kort aan de on
derzijde een merkwaardig ; 
„aanhangsel", t.w. een 
zestal horizontale lijnen, 
zoals uit bijgaande afbeel
ding blijkt. Bij informatie 
vernamen wij, dat uit
sluitend op dit postkan
toor — een dergelijke 
voorziening werd getrof
fen, omdat op vele aldaar 
geposte drukwerken de zegels te laag worden geplaatst, zodat de 
normale machinestempels deze niet zouden kunnen bereiken. 

i 
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H e r k o m s t s t e m p e l s . 
De heer J . W. F. Bunge te Nijmegen danken wij voor de toe

zending van een brief uit Goirle, waarvan de postzegel te Tilburg 
werd afgestempeld, terwijl op de enveloppe ernaast een stempel 
„Gepost te Goirle" (m rechthoekige omlijsting) was afgedrukt. 
Ó p deze (interlocale) brief was dit stempel eigenlijk niet nodig, 
omdat het slechts dient ter kentekening van locale brieven voor 
Goirle en van brieven van Goirle naar Tilburg, aangezien de uit 
de brievenbussen in Goirle afkomstige correspondentie direct 
naar het postkantoor Tilburg wordt vervoerd maar tussen deze 
plaatsen geen locaal tarief geldt. 

Posta le frankeermachines . 
Reeds eerder meldden wij het gebruik te Amsterdam van een 

Postalia-frankeermachine voor de met Strafport belaste, voor Am
sterdam bestemde stukken, welke dus het gebruik van strafport-
zegels vervangt. Naar wij vernamen is op het postkantoor Amster
dam-Centraal-Station nog een tweede, soortgelijke machine in 
gebruik voor de interne dienst der pakketpost, welke — eveneens 
in blauwe kleur — de bij de geadresseerde te ontvangen gelden 
wegens inklaring enz. afdrukt op de ontvangen pakketkaarten. 
(Dit zal in de toekomst ongetwijfeld een aanzienlijke vermindering 
betekenen van de hoeveelheden in de Rijksveilingen aangeboden 
portzegels; op de veiling van 12 Oct. j . l . werd niet minder dan 
405 kg knipsels met portzegels aangeboden!). 

LUCHTPOST 

NEDERLAND 
Volgens mededeling van 

Dr L. Frenkel te Rotterdam 
is thans aldaar sedert 30 
Augustus j . l . eveneens een 
dergelijke machine in gebruik, 
waarin echter ook een dag
tekeningstempel is opgeno
men. 

Ten slotte kunnen wij nog melden, dat op het bijkantoor Lucht
haven Amsterdam—Schiphol een Postalia-frankeermachine ge
bruikt wordt, waarmede de te laag gefrankeerde luchtpostzendin
gen worden bijgefrankeerd (zoals de meeste lezers ongetwijfeld uit 
eigen ervaring bekend is, ontvangt de afzender van een dergelijk 
stuk van de P T T kennisgeving van deze bijzondere service met 
verzoek deze kennisgeving aan het postkantoor te retourneren na 
er in gewone postzegels het vermelde ontbrekende port op te hebben 
verantwoord; het poststuk is dan inmiddels reeds doorgezonden!). 
Deze afdrukken zijn — als gewone frankering — in rode kleur. 

Typenraderstcmpels . 
In de PTT-Mededelingen van 8 September is vermeld de naams

wijziging van het hulppostkantoor Terschelling in West-Terschel-
ling. 
Cïevestigd: 25 . 8 . 1954 Poststation Kommerzijl (Gron.) 
Gewijzigd: 1 . 9 . 1954 Poststation 't Harde in een hulppost
kantoor 
Vestiging uitgesteld: Postagentschap Amsterdam — Burg. van 
Leeuwenlaan. 

Veldpost . 
Dienstorder H 628 van 25 Augustus j . l . meldde het in werking 

stellen van de Veldpostdienst gedurende het tijdvak 2 Sept. t/m 
4 October j . l . , waarvoor 3 veldpostkantoren werden opgericht. 
Aan en door militairen konden brieven, briefkaarten en drukwer
ken, gefrankeerd naar het binnenlands tarief worden verzonden, 
terwijl aantekening ingaande 13 September was toegelaten. Deze 
Veldpostdienst hield verband met de in West-Duitsland gehouden 
militaire oefeningen genaamd „Battle Royal" (in Ned. vertaling 
„Handgemeen"!) waaraan o.a. 37.000 Nederlandse militairen 
deelnamen. Van de drie, hieronder genoemde veldpostkantoren 
zagen wij tot dus ver de volgende veldpoststempels, in het — ook 
reeds van vorige jaren — bekende model met lange datumbalk: 

NAPO l o i : Stempels Nr. 22 en 42 
NAPO 201: „ „ 12 en 32 
NAPO 241: „ „ 31 
(NAPO betekent: Netherlands Army Post Office) 
Mochten belangstellende lezers andere nummers hebben aan

getroffen, dan houden wij ons voor opgave gaarne aanbevolen. 

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

NEDERLAND 
O p 31 October a.s. zal de K.L.M, voor het eerst een Super-

constellation inzetten op de luchtlijn Amsterdam—Sydney. 
(Emigrantenvlucht). 

Hiervoor worden door de K.L.M, speciale enveloppen uit
gegeven, die op de gebruikelijke wijze bij de erkende postzegel
handelaren verkrijgbaar gesteld zullen worden. Deze enveloppen 
dragen de aanduiding: „Eerste K.L.M. Super Constellation 
Amsterdam—Sydney 31.10.-4.11 Postillon d'Amour". 

DENEMARKEN, 
O p 15 November a.s. zal door de SAS de eerste regelmatige 

luchtdienst Kopenhagen—Los Angeles via de Noordpool geopend 
worden. 

DUITSLAND. 
Wij ontvingen thans de luchtpoststukken van de „Nationale 

Postwertzeichen-Ausstellung Berlin", waarvan in ons Augustus
nummer reeds de spec, afstempeling werd afgebeeld. 

Er werden voor deze gelegenheid speciale kaarten en spec, 
enveloppen uitgegeven (privé) met ingedrukte zegels van 8 en 4 
Pfg voor de kaarten en van 10 en 15 Pfg voor de enveloppen. 

De tekst op de kaart luidt: „Deutsche Lufthansa/Neugrundung 
/1954", daaronder afbeelding van een vliegtuig met rechts daarvan 
„Luftpost-Drucksache". Onder het vliegtuig een ingedrukt Lucht
postetiket „Mit Luftpost/Par Avion" en over de gehele kaart 
onderaan „Nationale Postwertzeichen-Ausstellung Berlin". Spec, 
afst. zie blz. 156. 

De tekst op de enveloppe is: „Erste Luftpost/Dresden—Leipzig— 
Dresden/Mai 1914", daaronder in een groene kleur afbeelding 
van de laetr. zegel 25 Flugpost en daaronder de woorden: „Und 
ein Flugelpaar faltet sich los/Dorthin! Ich muss! Ich muss!/Gönnt 
mir den Flug. (Goethe, Faust)". Links van de zegels een ingedrukt 
luchtpostetiket in blauwe kleur: „Mit Luftpost/Par Avion". Onder 
over de gehele enveloppe „Nationale Postwertzeichen-Ausstellung/ 
Berlin 1954". (Spec. afst. als boven). 

DUITSE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK. 
Messepost . 

Tér gelegenheid van de Leipziger Messe kregen de uit Leipzig 
vervoerde luchtpoststukken ook dit jaar wederom speciale af
stempelingen : 
a. Rondstempel in zwarte kleur; „Leipzig C i/Messeflughafen/ 

afbeelding „Messe"-embleem/afb. vliegtuig/5.9.1954/Son-
• derflug/Leipzig—Amsterdam"; 

b. Kaststempel in violette kleur: „Mit Luftpost befordert 
afb. vliegtuig met links en rechts daarvan het „Messe"-
embleem/vom/Messeflughafen/Leipzig—Mockau"; 

c. Rondstempel in zwarte kleur: „Leipzig C i/Messe-Flughafen/ 
Leipzig—Mockau/06.9. afb. vliegtuig boven „Messe"-
embleem 54. — 15/Leipziger Messe 1954". 

(Vervolg op blz- soy) 

BEKIJKT UW POSTZEGELS 
ONDER HET GENOT VAN 
EEN FIJNE PIJP TABAK. 

Vraagt daarom Uw winkelier 

V. ROSSEM s TROOST 
=S'-0 'v.--



OCTOBER 1954 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 203 

BONDS- EN VERENIGINGSNIEUWS 
NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGËN VAN 

POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Seer.: K. E. König, Dahl ias t raa t 26, Koog a. d. Zaan. 

Telefoon: 02980-2013. 
Kort Verslag van de Bondsbestuursvergadering 

op 25 Augustus 1954 in hotel „Terminus", Utrecht. 
Opening te 18.50 uur . Aanwezig alle bestuursleden. 
Aan het Hoofdbestuur der P.T.T. zal een schrijven worden 

gericht met een klacht over het weer gebruiken van de vlag 
„Behoed Uw land voor bos- en he idebrand" in de s tempel -
machines van enkele grote steden, waardoor de zegels totaal 
ve rmink t worden (vooral de juist verschenen L u c h t v a a r t 
zegels), ondanks de vorig j aa r gedane toezegging, da t deze 
vlag niet meer gebruikt zou worden. 

In bespreking komen de a.s. tentoonstelling en het congres 
te Vlissingen, terwijl uitgebreid van gedachten wordt gewis
seld over de circulaire der Nederlandsche Vereeniging, w e l 
ke door haar aan alle bij de Bond aangesloten verenigingen 
is gezonden. 

Enkele ingekomen s tukken worden behandeld en zullen 
door de secretaris worden beantwoord. De heer E. F r i ede 
rich, voorzitter van de F.I.P., zal een gelukwens worden g e 
zonden met zijn benoeming tot Chevalier dans l 'Ordre d u 
Méri te Postal. 

Nadat de agenda der algemene vergader ing en enkele o p 
merk ingen over de concept s ta tu ten en reglementen b e h a n 
deld werden, brengt de heer Jonke r verslag uit over de be 
sprekingen inzake de samenwerk ing van het „Nederlandsch 
Maandblad" met de „Stichting Philatelistisch J eugdwerk in 
Nederland". 

Van d e „American Philatel ie Society" is een aanbieding 
binnengekomen, da t zij bereid is, een bewijs van eervolle 
onderscheiding beschikbaar te stellen voor philatel ist ische 

tentoonstellingen en voor hen, die zich op andere wijze „phi
latelistisch" hebben onderscheiden. 

De vergadering word t om 23.00 uur gesloten. 
De 2e Secretar is : D. O. KIRCHNER. 

VERZOEK aan H.H. Secretarissen. 
Penningmeester en Secre tar i s verwachten van 28 ve r 

enigingen nog het aan ta l h a r e r leden per 1 Ju l i 1954, da t 
volgens het H.R. in de m a a n d Jul i van ieder verenigingsjaar 
aan de penningmeester — voor de berekening van de te be 
talen contributie — en/of de secretaris — voor het archief — 
moet worden opgegeven. 

Mogen wij op u w medewerk ing rekenen? Bij voorbaat 
dank. De Secretaris: K. E. KÖNIG. 

BONDSBIBLIOTHEEK. 
Bij de aanvang van het n ieuwe seizoen wordt in h e r i n n e 

r ing gebracht dat bij de Bondsbibliotheek verkr i jgbaar zijn: 
Catalogus van de Bondsbibl iotheek / -,25 
Costerus. Klapper op Neder landsch Tijdschrift voor 

Postzegelkunde, Phi latel is t isch Maandblad, Neder 
landsch Maandblad voor Phi la te l ie en De Ph i l a 
telist (1947) , -,50 

Reus. Eenkleurige portzegels van Neder land (1949) . . „ -,35 
Bonds- tandingmeter „ -,15 
In terna t ionaal phi la te l is ten- insigne (als speld) , -,60 
idem (alß knoopje) , -,60 

Bestellingen door s tor t ing of overschrijving op postgi ro-
rekening n r 47715 ten n a m e van de Beheerder van de B i 
bliotheek van de Neder landsche Bond van Vereenigingën van 
Postzegelverzamelaars , me t vermelding van het bestelde op 
het giro („Bij")strookje. 

De Beheerder der Bondsbibliotheek, 
DE BOSCH KEMPER 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Secr.: P . J . M. Boel, Bosboom Toussaint-
laan 63, Hilversum. Tel. 0 2950—2612. 

Afdelingssecretariaten: 
ALKMAAR.: J. P. Lienesch, KennemersingÊ^ 2, 

Alkmaar. Tel. 3957. 
ALMELO: G. J. Zwitïelaar , Appelstraat 15, Al

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

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

sterdam-Z. Tel. 721378. 
APELDOORN: Dr F. T h . Dasbach, Canadalaan 

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

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

Tel . 663. 
CASTRICUM: A. M. L. van Delft, Rembrandt-

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

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

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

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

Prins, Sadeestraat 22 A, Den Haag. 
HAARLEM; J. H. Geerling, Cesar Francklaan 13, 

Heemstede. Tel. Haarlem 38759. 
KROMMENIE: J. W. Lodder, Blok 30, Krom

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

Wittstraat 49, Leiden. 
LOCHEM: H. J. Boom, Villapark L 96, Barchem. 
NIJMEGEN: B. A. On t rop , Zebrastraat 3, Nij

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

T W E N T E : J. Velleman, Nieuwscraat 5, Hengelo. 
TeL 2681. 

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

VLAARDINGEN: P. J. Slangen, Merellaan 45, 
Vlaardingen. 

VOORBURG: Ir J. Sipkes, Hoekwaterstraat 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. 

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

Nieuwe leden: alle aanmeldingen in het Septem
bernummer. 

Aanmeldingen: 1138 M. Bakker, Vriezenveenseweg 
171, Almelo; 1093 J. D. de Bruyn, Blaricummerstraat 
14, Huizen (N .H. ) ; 1132 Th . van Geffen, Dame
straat 9, Ut rech t ; 1193 J. C. de Goede, Dotter
bloemstraat 9 C, Vlaardingen; 1199 M'r A. F. 
Kamp, Rondelaan 1, Bergen (N.H. ) ; 1061 B. Koene, 
Bilderdijkstraat 13, Arnhem; 1156 B. Laman, Bilder-
dijkstraat 56bis, Utrecht ; 1179 H . C. Minderman, 
Brielsestraat 2, Schiedam; 1135 J. van der Plas Jr . , 
Koninginneweg 227, Amsterdam (oud-lid); 1096 J. H . 
Roosdorp, Visserstraax 38, Bussum; 1196 H. van 
Slageren, J. S. Bachstraat 66, Utrecht ; 1106 G. A. 
Straatman, Boslaan 18, Bussum; 1125 Mevr. M. L. 
Udink-ten Cate, Parallelweg 9, Gorssel (lid ,,de 
Globe") ; 1236 P. Vos, Tienewal 11, Alkmaar. 

Aanmeldingen per l - l - ' 5 5 : 1104 J. B. Hellekamp, 
Joh. Geradtsweg 152, Hilversum (lid „Philatel ica"); 
1152 J. Janssen, Rijnstraat 85, Deventer; 1204 Th . 
J. J. Mijnders, Jachtlaan 113, Apeldoorn (oud-lid). 

Bedankt:" 236 Ir L. F. Liera; 1369 H . J. Quak-
kelsteijn. 

Overleden: 1533 A. L. Leemeijer. 
Afgevoerd wegens onbekend adres: 1730 Ir D. 

van de Water, v/h Hotel der Nederlanden, Dja
karta. 

Bedankt per u l t imo 1954: 1513 Mr G. H . M. 
Bodewes; 748 H . van Heuven; 861 Mevr. H . C. 
Janssen van Raay; 1717 C. j . J. Koeleman Jzn . ; 
522 H. Lust; 2039 C. Lut t ik; 1482 H . Mooiweer; 
1084 M. Nederlof; 676 J. van der Oord; 1971 J. W. 
Paardekooper; 390 C. van Vreeden. 

Geschorst wegens onbekend adres: 1710 H. J. 
Nieuwenkamp, Hoofd-employé K.P.M., Djalan En
t repot 1, Tandjong Priok, Indonesia; 678 J. F. 
Stöcker, Elzenlaan 3, Hilversum; 2075 Mevr. S. N . 
Stöcker-Phoe, Elzenlaan 3, Hilversum. 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „HOLLANDIA", 

AMSTERDAM. Secr.: A. D. Aeijelts, 
Churchi l l - laan 1751, Amste rdam-Z. 2. 

Ledenvergadering op Vrijdag 29 October 1954 te 
20.15 uur in hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, 
Amsterdam. De veiling wordt gehouden van 19.30— 
20.15 uur . 

Candtdaatleden; 191 P. J. van Duuren, Nieuwen-
dijk 42 I, Ams te rdam-C; 193 D. P. Lems, van 
Baerlestraat 164 III, Amsterdam-Z. 

Nieuwe leden: 148 F. C. Armstrong, Avenue Kleber 
23, Paris XVIe, France; 187 W. van "t H o o g , Pieter 
V. d. Doesstraat 23 III, Amsterdam-W.; 172 Ir F. H . 
Klokke, Rouaansekaai 23, Middelburg; 188 G. J. 
Kuhlwilm, Lekstraat 42 II, Amsterdam-Z.; 54 Mevr. 
H . S. Kuhlwilm-den Hengst, Lekstraat 42 II, Am
sterdam-Z. ; 189 L. A. Leibbrand, Jac. van Lennep-
kade 63hs, Amsterdam-W.; 165 Mevr. J . H . Lij-
bers-de Bruijne, Uiterwaardenstr. 53 IV, Amster
dam-Z. ; 183 Mevr. E. de Monyë-Barzilay, Koningin
neweg 93, Amsterdam-Z.; 179 A. J. Pauw, Ie 
Jan Steenstraat 130 II, Arasterdam-Z. 

Vervallen: 183 J. Demonjé. 

HAAGSCHE PHILATELISTEN VER
EENIGING. Secr.: J . A. Fock, Laan v. 
Leeuwens teyn 94, Voorburg. 

Nieuwe leden: Mr D. S. Westerman Holstijn, 
Goetlijfstraat 128, Den Haag; H . P . A. Hageraeijer, 
Franklinstraat 183, Den Haag. 

Bedankt per ult imo 1954: O. G. Smit, Den Haag; 
Dr Ir J. G. Schlingemann, Den Haag. 

Candidaatleden: Mr J. Groenendaal, Riouwstraat 
189, Den Haag; M. Parser, Laan Copes van Catten-
burch 36, Den Haag. 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN-
VEREENIGING. Secr.: H. G. van 
de Wester ingh, Tolsteegsingel 17 bis, 
Ut recht . 

Bestuursvergadering op Dinsdag 19 Oct. a.s. ten 
huize van de heer Baljet. 

Ledenvergadering op Dinsdag 26 Oct. a.s. des n.m, 
8 uur in Tivol i . 

Landenwedstrijd: Hongarije tot 1914, 
Jaarverslagen: Penningmeester en Directeur Ver

koop. Rappor t Verificatie-comm. en verkiezing vao 
een lid dezer commissie. 

Nieuwe leden: 2 cand.leden vermeld in het Sep
tembernummer. 

Candidaatleden: P. R. Dekker, Veemarktplein 
28bis, U t rech t ; T h . v. d. Feen de Lille, Emmalaan 
22, U t r ech t ; I r M. W. C. Huysse, Oude Grach t 
50bis, U t rech t ; G. M. Baden, Rubenslaan 5, Bilt-
hoven. 
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ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN-
VEREENIGING. Secr.: G. C. Tops, 
Stadhoudersweg 89b, Rotterdam-C. Tel. 
49340. 

Ledenvergadering: De eerstvolgende ledenvergade
ring wordt gehouden op Maandag 25 October 1954 
in de bovenzaal van Café-Restaurant , ,Du N o r d " , 
Bergweg 313 (ingang Bergsingel 228) te Rot terdam-
Noord . Zaal open 19.30 uur . Aanvang 20 uur . 

'jewone agenda, waaraan worden toegevoegd de 
punten: Financieel verslag over 1953 van de pen
ningmeester; Rappor t van de Raad van Toe2icht; 
Behandeling van de Begroting voor 1954. Deze kon
den tijdens de Jaarvergadering in Februari wegens 
ziekte van de penningmeester niet aan de orde 
worden gesteld. Een afschrift van de begroting zal 
aan elke vergaderingbezoeker worden ter hand ge
steld. Bezichtiging van de kavels voor de veiling 
op Zaterdag 23 October in ons clublokaal en voor 
de aanvang van de vergadering in , ,Du N o r d " , 

November-vergadering: De November-vergadering 
wordt gehouden op Maandag 29 November a.s. in 
„ D u N o r d " . 

Clubbiieenkomsten: Donderdags 19.30 tot 22.30 
u u r : Café ,,De Gunst" , Brielselaan 192, Rot te idam-
Zuid; Zaterdags 15.00 tot 17.30 u u r : Café-Restnu-
ran t „De Z o n " , Noordsingel 101, Rot te rdam-Noord . 

Overleden: 418 F. H. Tuilener; 1338 B. Zeclenberg. 
Geroyeerd: 334 T . Kalkman, Tweebosstraat 58b, 

Rot te rdam-Z. 1; 624 S. Presseisen, Prinses JuHana-
laan 29, Rot terdam-O. ; 670 L. H . M. Post, Ver-
wersdijk 18, Delft, allen wegens wanbetaling con
t r ibut ie , 

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

Sinaasappelstraat 23, 's Gravenhage. 
Tel. 33.83.16. 

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

73, Amstelveen. 
AMERSFOORT: A. Werner, DoUardstraat 250, 

Amersfoort. 
AMSTERDAM: H . Gerritsen, Hunzestraat 109 I, 

Amsterdam. 
DEVENTER: T. van Heuvel, Brinkgreverweg 35, 

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

Driebergen. 
EMMEN: A. Kuipers, Noordbargerstraat 106, 

Emmen. 
E N K H U I Z E N : Jac. Kofnian, Nanne Grootstraat 

17, Enkhuizen, 
FLAKKEE: F, van Her wijnen, Meidoornstraat 8, 

Middelharnis. 
GOES: Dr Ch. T, Philips, A,T.kade 11, Goes, 
' s -GRAVENHAGE: F. A. Versteegh, Pijnboom-

straat 75, *s-Gravenhage. 
HAARLEM: ]. Elsenbroek, Muiderslotweg 117, 

*Iaarlem. 
H A R D E R W I J K : H . B. P. Stemerding, Linnaeus-

laan 1. Harderwijk. 
' t AABINETSTUK: G. I. Minholts, Stadsweg 3, 

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

Kampen. 
LANGEDIJK: P. Schoenmaker, Grenspad 4, 

Noordscharwoude. 
MAASTRICHT: A. Schreppers, Min. Talmastraat 

31, Maastricht. 
MEPPEL: H. Rondhuis, Soembastraat 28, Meppel. 
N O O R D W I J K : D. G. de Bruin, Huis ter Duin-

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

Bruinisse, 
R O T T E R D A M . J. H. A. Visser, Verboomitraat 

66 B, Rotterdam-Zuid. 
SOEST: E. Heupers, Kerkpad ZZ 20 E, Soest. 
TIEL: A. C. van Haaften, Gr. Br, Grintweg 148, 

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

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

sraat 40, VHssingen. 
W A L C H E R E N : Fr. E Appel, Punt 33, Middel

burg. 
W E E R T : Mi^j. L. Weerts, Wilhelminasingel 36, 

Weert 
W O E R D E N : T- A. M. v. d. Bosch, Utrechtse

straatweg 114, Woerden. 
ZEIST: T. Schipner, Tesselschadelaan 11, Zeist. 
ZWOLLE: E. Gillet, Violierenstraat 23, Zwolle. 
Vergaderingen en bijeenkomsten: 
Aalsmeer: Ie Dinsdag, 20 uur : Gebouw , , I rene", 

Kanaalstraat, Aalsmeer; 2e Woensdag, 20 u u r : „De 
Landbouw", H O O F D D O R P ; 3e Woensdag, 20 uur : 
, ,Concordia" , Dorpsstraat, AMSTELVEEN (even 
maand). 

Amt rsfoort: 2e Vrijdag, 20 u u r : Hotel Riche, 
Korte Gracht 2, Amersfoort. 

Amsterdam: Ie Donderdag, 20 u u r : , ,Modern" , 
KI, Gartmanplantsoen, Amsterdam; 3e Donderdag, 
20 uur ; , ,Modern". (Vergadering). 

Deventer: Ie Vrijdag, 19.30 u u r : „De Hereniging", 
Grote Poot 2, Deventer. 

Driebergen: 2e Woensdag, 20 u u r : Nutsgebouw, 
Bosstraat 9, Driebergen. 

Emmen: laatste Maandag, 20 uur : Hotel Grimme, 
Stationstraat 16, Emmen. 

Enkhuizen: na convocatie. Oranjezaal, Kaasmarkt 
4, Enkhuizen. 

Flakkee: na convocatie. 
Goes: 3e Dinsdag, 19.30 uur : Hotel Centraal, 

Markt , Goes. 
's-Gravenhage: Ie Woensdag, 20 uur : volgens con

vocatie te RIJSWIJK; 4e Woensdag, 19.30 uur : 
Parkhotel , Molenstraat, Den Haag; iedere Zaterdag, 
1-5 uur : , ,Amicitia", Westeinde 15, Den Haag 
(beurs). 

Haar lem: 3e Vrijdag, 20 uur : H.K.B. , Tempeliers-
straat 35, Haarlem. 

Harderwijk: Ie Woensdag, 20 uur ; Hotel Baars, 
'Smcepoortstraat 52, Harderwijk. 

't Kabinetstuk: na convocatie. 
Kampen: 2e Woensdag, 20 uur : de Stadsherberg, 

IJs^elkade, Kampen. 
Langedijk: na convocatie. Hotel De Burg, B 29, 

Noordscharwoude. 
Maastricht: 2e Maandag, 20 uur : Hotel ,,1'Uni-

vers" . Kleine Staat 12, Maastricht. 
Meppel; 2e Maandag, 20 uur : Zaal Donker, KI. 

Oeverstraat, Meppel. 
Noordwijk: 2e Dinsdag, 20 uür : Hotel „De Zee

leeuw", Kon. Wilh. Boul. 24, Noordwijk. 
G. J. Peelen: na convocatie. 
Rot terdam: Ie Dinsdag, 20 uur : Zaal Trianon, 

Groene Hilledijk 334, Rot te rdam. Verder iedere 
Dinsdag bijeen op zelfde adres. 

Soest: na convocatie, 20 uur : ,,De Schouw", 
Birkstraat 47, Soest; na convocatie, 20 uur : Café 
Royal, v. Weedestraat 59, Soest (ruilen). 

Tiel: na convocatie, 20 uur : Hotel ,,De Zon" , 
Vaikensmarkt 3, Tiel. 

Utrecht : 3e Donderdag, 20 uur : „Vredenburg" , 
Vrcdenburg 13^ Utrecht . 

Vcnio: 2e Dinsdag, 20 uur : Café-Rest, Schrcurs, 
Lomstraat 5, Vcnlo, 

VHssingen: 3e Donderdag, Restaurant P. Muller, 
Badhuisstr, 8, VHssingen. 

Walcheren: 3e Donderdag, 20 uur : ,,de Een
dracht" , Grote Markt , Middelburg. 

Weert: 2e Dinsdag, 20 uur : Café-Rest. M. Kut
ten, Maasstraat 46, Weert . 

Woerden: laatste Woensdag, 20 uur : , ,Concordia" , 
Havenstraat 4, Woerden. 

Zeisi: 2e van de maand. Valt deze op Zaterdag 
dan de Ie, valt deze op Zondag dan de 3e, 20 uur : 
Hotel „Wapen van Zeist", Slotlaan 107, Zeist. 

Zwolle: Ie Vrijdag, 20 u u r : Café-Rest. Suisse, 
Luttekestraat, Zwolle, ruilen; 3e Zaterdag, 15 uur : 
Café-Rest Suisse, vergadering. 

Onbekend adres: Em. 2718 H. T- B. Kok, v/h 
Angelsloërdijk 103, Emmen; Ar. 3854 F. W. van 
Santen, v/h Kruisweg 648, Hoofddorp. 

Overleden: Gv. 390 F. W. Brouwers; Vo. 2702 
W. Reinhold; ld. 2908 Mr D. W. J. Kievits. 

Afvoeren: Tl . 1299 A. Schneider; Gv. 1936 A. R. 
Kali^;^; Gv. 1959 J. A. A. Schipper. 

Schorsen: Rz. JL. 34 D. Vermeeren. 
Bedanken: 2e . JL. 11 G, Kleis; Gv, 3041 Mr. 

F, C. Kist; Am. 4304 A. C. Snijder. 
Bedanken intrekken: ld. 2863 Mevr. G. J. den 

Houter-Keereweer, ,,De Klokkenbel t" , Almelo; Wn. 
3335 H. Mennes (oud no. 2764), De Ruyterstraat 
34, Middelburg; Gv. 3372 M. W. J. M. Broek-
mever (1673), Stadhouderslaan 144, Den Haag. 

Candidaatleden: At. 4261 W. Berkouwer, van 
Brakelstraat 19 C, Amersfoort; At. 4274 F. W. 
Blanke, St. BonJfaciusstraat 88. Amersfoort; At. JL. 
94 Joh. A. G. Craancn (16-12-'39), Miereveldstraat 
39, Amersfoort; At. 4268 John van Dorpen, Gouds-
blocmstraat 15, Amersfoort; At . 4278 L. L. Eller-
man. Groningerstraat 23, Amersfoort; At. 4269 
P. A. J. Hopstaken, Kelvinstraat 12 B, Amersfoort; 
At. 4243 B. K. Kramer, Langestraat 121, Amers
foort; At. 4263 H. Nieuwland, Sparstraat 13, 
Amersfoort; At. 4245 H . W. C. Soeters, van Mar-
nixKian 29, Amersfoort; At. 4275 H . Stoof, van 
Brakelstraat 51 A, Amersfoort; At. JL. 95 Joh, M. 
Volp (17-2-'45), Celsiusstraat 14, Amersfooit; At. 
JL, 93 A. Willemsen (I6-11-'36), Miereveldstraat 41, 
Amersfoort; Dn. 3329 Mevr. J. C. van Diejen-
Allaries, Buntlaan 77, Driebergen; Dn. JL. 81 E. D. 
V. Gorkom (13-2-'38), Traay 107, Driebergen; Gs. 
3323 A. Aertssen (per l-7-'54), Naereboutstraat 47, 
Goes; Gs. 3349 W. C. M. Mes (per 1-7-'54), Dorps
straat A 45, Heinkenszand; Gs. 3378 I. A. v. 
Royen, C 99, Baarland; Gs. 3324 P. M. de Witte 
(per l-7-'54). Nieuwstraat 50, Goes; Gv. 3380 G. 
Hack, van Ostadestraat 389, Den Haag; Gv. 3305 
Mevr. A. C. I. T . van der KHp-Gosler, Mient 567, 
Den Haag; Gv. 3328 ]. C. T. Mastenbroek, Laan 
van N . O . IndJë 234, Den Haag; Gv. 3322 Mej. 
M. C. Pulle (per l - l - '54) , Riouwstraat 90 C, Den 
Haag; Gv. 3337 Joh. Scheltinga. Hendr. Zwaarde-
croonstr. 19 II, Den Haag; ld. 3350 A. Eveleens, 
Watertorenlaan 5, Hengelo (O.); ld. 3390 Sj. de 
Gauw, 2e Tan Steenstr. 115 hs., Amsterdam-Z.; 
ld . 3341 L. Versloot, Diefdijk 7, Leerdam; ld. 3338 
H . de Vries, Brinkstraat 56, Losser; Kn. 3354 E. de 

Blouw, Dr H . Cohjnstraat 39, Kampen; Kn. 3355 
D. J. Boer, Rondweg 82, Kampen; Kn. 3357 H . J, 
Heger, Thorbeckestraat 102, Kampen; Kn. 3358 H . 
Kamperman, IJsselkade 73 I, Kampen; Kn. 3362 K. 
Poll, Jan V, Arkelstraat 39, Kampen; Kn. 3363 
J. W. Ridderikhoff, Rondweg 85, Kampen; Kn. 
3369 D. Strijbos, Oudendijkstraat 9, Kampen; Kn. 
3370 C. de Zeeuw, Apeldoornsestraat 77^ Kampen; 
Rz. 3352 Mevr. M. van den Berg-OHe, Mathenesser-
laan 504, Rot terdam; Rz. 3348 C. Wiltschut, Franse
laan 216 B, Rot terdam-W.; St. 3988 A. J. van 
Vloten, van Straelenlaan 25, Soest; T l . 3353 A. J. 
M. Luncnberg, Dr. Bosstraat 3, Tiel; Tl . 3371 
Mej. A. E. Sonneveldt, Hoogeindsestraat, Tiel ; 
Vn. 3343 F. G. M. Goethals, Scheldekade Z 3, Bres-
kerfS; Vn. 3344 A. W. Kruijssen, Ferd. Bollaan 10, 
VHssingen; Vn. 3346 J. A. Ots, Emmastr. 10, VHssin
gen; Vn. 3347 R. Wolterbeek, Bloemenlaan 5 II, VHs
singen; Wn. 3376 A. J. de Wit , Koning!nnelaan 8, 
Middelburg; Wn. 3377 Jac. W. de Zwart , ' t Zand-
dorp 10, Middelburg; Zt. 3351 F. H . Beyerinck, 
\ a n Renesselaan 68, Zeist; Zt 3326 J. Boomsma, 
Gezagvoerder ,,La Corona" , c.o. Shell Tankers 
Ltd., Shell House, P .O. Box 148, Singapore; Ze. 
JL, 79 J. G. Advocaat, Tiendmaatweg 13, ' t Harde ; 
Ze. 3375 M, Bruinsma, Abel Tasmanstraat 8, Zwolle; 
Ze. 3379 Mr G. Kramer, Stationsweg 18, Ommen. 

Nieuwe leden: Alle 26 candldaatleden, vermeld in 
het Septembernummer. WELKOM!!! 

Rectificatie: St. 3700 Mej. A. T . Jumelet , Fraun-
hoferstraat 19 B, SOEST i.p.v. Rot terdam. 

Verandering van afdeling: ld. 8 L. Geuchies, 
Kerkstraat 67, Spakenburg, wordt afd. AMERS
F O O R T ; ld. 1121 A. T h . v. Beek, Naaldwijkseweg 
31, 's-Gravenzande, wordt afd. DEN H A A G ; Dr . 
1173 E. J. H . Evers, Franklinstr. 53, Amersfoort, 
wordt afd. AMERSFOORT; ld. 1224 J. Winkelman, 
Langestraat 163, 's-Gravenzande, wordt afd. DEN 
FfAAG; ld. 1219 E. B. Hersevoort, Muiderslotweg 
104, Haarlem, wordt afd. HAARLEM; St. 1988 J. 
Adriaans, Tolakkerweg 49, Holl , Rading, wordt ook 
afd. AMERSFOORT; At. 2479 F. Jellinek, Ut rech t 
seweg 12, Amersfoort, wordt afd. AMERSFOORT; 
Wn. 3643 J, F. H. Odems, v. Dusseldorpstraat 114, 
Goes, wordt afd. GOES. 

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

Bijeenkomsten in November 1954: op Dinsdag 
2 November de LEDENvergadering en op Dinsdag 
16 November RUILavond. 

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

Nieuwe leden: 444 H. L. ten Gate, van Miisschen-
broekstraat 9 I, A'dam-Oost; 445 A. v. d. Na t , 
Ie Jan v. d. Heijdenstraat 46 hs, A'dam-Zuid; 446 
G. j . Vriend, 2e Hugo de Grootstraat 16 II, A 'dam-
West; 452 H . C. Wemekamp, Nieuweweg 12 hs, 
A'dam-Oost . 

Candldaatleden: 447 F. A. de Vries, Adm. de 
Ruyterweg 257, A'dam-West; 453 Mevr. M. Green, 
Linnaeusstraat 104 II, A'dam-Oost. 

Afvoeren: 355 P. Luyten. 
Bedanken per 31-12-'54: 224 G. Verbeek; 16 P . C. 

de Rond; 319 J. Coolegem; 272 P. Dohé; 191 J. E. 
Cats; 1123 L. de Bois; 154 P. A. Jong; 46 H . Okker ; 
368 C. V. Gelderen. 

Overlijden: To t ons leedwezen moeten wij u mede
delen dat de heer G. Langedijk (85) ïs overleden. 

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

Nieuwe leden: Afd. Arnhem: 802 J. Kamps, van 
Goghstraat 51, Arnhem; 803 Ir. P. E. Bos, Ernst 
Casjmirlaan 11, Arnhem; 804 P . Jellesma, Oranje
straat 56 c, Arnhem; 805 J. M. Beumkes, Boter
bloemstraat 23, Arnhem; 806 R. V. v. d. Sijde, 
Dr. Schaepmanlaan 29, Arnhem; 807 D, H . Bas-
tiaanse, Velperweg 138, Arnhem. 

Afd. Ede: 776 C. de Graaf, Kamperfoelielaan 17, 
Wageningen; 777 J. Oudhof, Javastraat 16, Wage
ningen; 778 W. F. Hessen, Kamperfoelielaan 40, 
Wageningen, 

Buitcnleden: 791 G. J. Frederiks, Lebretweg 82, 
Oosterbeek; 792 Ir. W. L. Brocx, Fred, van Prui
senweg 19, Eindhoven. 

Candldaatleden: Afd. Arnhem: K. H. O. Tanger, 
Bosboomstraat 29, Arnhem. 

Afd. Ede: H. Frielink, Reehorsterweg 50, Ede; 
A, L. van Grootheest, Brinkstraat 49, Bennekom; 
F. Lefevere, Rozenlaan 5, Ede; A. H, J. M. Groot , 
Stationsweg 95, Ede. 

Bedankt: 514 A. J, L. Schmidt; 423 J. W. Blom. 
Overleden; 577 A. Griffioen, Zutphen. 
Verandering van afdeling: Van Afd. Zutphen naar 

buitcnleden; 547 H . D. de Best, Fred. Hendr ik 
straat 12, Oostburg. 
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Van Atd, tde naar buitenleden: 674 A J Groene
veld, Hilledijk 289, RotterdamZuid 

Bijeenkomsten der afdelingen: Afd. Arnhem (secr. 
H L J Weidema, Mcsdaglaan 40, Arnhem). Ver
gadering op Woensdag 3 Nov. halfacht en rui i
avonden op Woensdag 20 Oct. en 17 Nov. acht uur 
in Nationaal, Bakkerstraat, Arnhem 

Afd. Ede (secr J W. Sundermann, Grotestraat 78, 
Ede) De volgende bijeenkomst zal met in Ede, 
maar m Wagenmgcn gehouden worden op Woensdag 
3 Nov acht uur in het Oranjehotel, Hoogstraat 79. 
De Wageningse leden bezoeken t rouw onze bijeen
komsten in Fde, daarom Edese leden nu allen naar 
Wageningen' 

Afd. Veip (secr. C. W. M. Baans, Enkweg 18, 
Velp) iedere laatste Zaterdag van de maand in het 
Jagthotel , Hoofdstraat 1, Velp. 

Afd. Zutphen (secr D. J. Nagel, Rozenhoflaan 24, 
Zutphcn) Vrijdag 22 Oct en 19 Nov. , Woensdag 
3 N o \ . om 8 uur in Het Hof van Flodorf, Halter
straat 22, Zutphen 

Afd. Nijmegen (secr A M. Vleggaar, Oude Mo
len\\eg 2'10, Nijmegen) iedere vierde Dinsdag \ a n 
de maand 

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

Candidaatleden: 341 A. J. v. d. Horst , Frans Hals
str 3, Haarlem, 350 E. M. Visser, Freek Oxstr. 14 
hs, A'damW.; 351 B Hoenderdos, Resnovaptein 23, 
Heemstede, 352 H . A. S. Kerkhoven, Freek Ox
str. 14 I, ATisterdamW. 

Overleden: 392 C. D Gaaien Sr. 
Naamswijziging: 669 D. P. Wolters, Spaarnzicht

laan 7, Heemstede, wordt J. Wolters. Zelfde adres. 
Bedankt per 1 Maart 1955: 37 C. J. M. v. d. 

Weiden, 114 A. J. Geriitsen. 
Rondzendverkeer. Gedurende de tijdelijke afwezig

heid van de heer W H E Nieuwenhuijs dient alles 
■wat het rondzendverkeer betreft gezonden te worden 
aan de heer P Stam, Welgelegenstraat 7, Haarlem 

Algemene vergadering. Zaterdagmiddag 3 uur , 30 
October a s . m Gebouw Gultura, Jansstraat 83, 
Haarlem 

PHILATELISTENVERENIGING 
„GRONINGEN". Secr.: J. C. Scheffer, 
de Ranitzstr . 11, Groningen. 

Afgevoerd wegens verhuizing naar Den Haag : 
276 Mevr M LametVersluis 

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

Vei gadcnng op Woensdag 27 October 1954 
*s avonds te 8 uur precies in de bovenzaal \ a n 
Cafc Rest ,, De Kleine Burch t" , Nieuwe Rijn 19 
te Leiden 

Gewone agenda, verder causerie, te houden door 
de heer L Plaggemars met het onderwerp. Esperanto 
poststempels en »net officiële poststukken op Espe
ranto gebied. Verduidelijkt met divers materiaal. 

Ruilavond. elke 2e Woensdag van de maand 
*s avonds van 8 tot 10 uur in de bovenzaal van de 
Chem. School, Rapenburg 30 Leiden. 

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

Volgende vergadering op Woensdag 24 N o \ . 1954. 
Nieuwe leden: 401 H. D. v. d Berg, Kanaal

weg 94, Leiden, 402 W K. H. Mertens, Rijnsburger
weg 127, Leiden, 403 Mevr E H . MertensLam, 
Rijnsburger weg 127, Leiden, 404 D. J. Meiboom, 
Beycrincklaan 43, Leiden 

Candidaatleden. 405 C. Th. Maas, Emmalaan 16, 
Oegstgeest, 406 C M F Pleyte, Bernhardkade 10, 
Leiden, 407 W. F Maas, Hoge Rijndijk 220, Leiden, 
408 B van Elswijk, Schapenrustweg 11, Leiderdorp. 

Rondzendverkeer Boekjes met zegels voor de 
rondzendingcn worden gaarne ingewacht bij de ad
ministrateur van de londzendingen, de heer J Spij
ker, Meidoornstraat 51, Leiden 

Mededelingen De voorzitter ziet zich tot zijn 
spijt gedwongen wegens drukke werkzaamheden 
zich voor het volgend jaar met de bestuursverkie
zingen met meer herkiesbaar te stellen voor een 
functie in het bestuur. Candidatenhjsten voor deze 
functie worden gaarne ingewacht bij de secretaris. 

PHILATELISTENVERENIGING 
„ZUIDLIMBURG". Secr.: Jos. J. P e 
ters , Orleansplein 12 b, Maastr icht . 

Nieuw l id: 222 A. G. van Peppel, Brusselseweg 
87, Maastricht 

Candidaatlid: 108 F. Huinck , Muntstraat 40, 
Maastricht. 

Bijeenkomsten: Maandag 8 November Beursa\ond, 
Maandag 15 November Ledenvergadering. Beide om 
20 00 uur in Restaurant ,,In de Gouwe P o o r t " , 
Vrijthof 50. 

POSTZEGELVERENIGING „HEER
LEN". Secr.: C. van Dishoeck, Lmt jens 
s t raa t 21, Heerlen (L.). 

Het ligt m de bedoeling in de maand December 
in ZuidLimburg etn kleine expositie en enkele 
causerieën over beeldfilatelie te houden Op de 
vergadering van 9 November e.k. zullen de defini
tieve plannen hieromtrent worden medegedeeld, 
reden waarom het bestuur de leden opwekt in 
groten getale deze vergadering te bezoeken Nadere 
voorstellen, opgave van tentoonstellmgsmateriaal 
etc worden voor deze vergadering ingewacht. Aller 
medewerking is vereist 

Bijeenkomsten: In verband met de Feestdag van 
Allerheiligen en de Herdenkingsdag \ a n Allerzielen 
zal de vergadering worden gehouden op Dinsdag 
9 November e k 

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

Voorgesteld als lid; J. A van Meeteren, Hilverts
weg 212, Hilversum, J. L. van Kempen, Koekoek
straat 24, Hilversum, C Luberti , Dahliastraat 28, 
Hilversum 

Aangenomen als lid: 529 H A van der Meer, 
Langestraat 50 B, Hilversum 

Eerstvolgende ledenvergadering op Woensdag 20 
October a s , des avonds half acht in de bovenzaal 
van de Openbaie Leeszaal aan de 's Gra\elandseweg 
te Hilversum 

' s HERTOGENBOSSCHE VERENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Secr.: Mr. H J. Bernsen, Aar tsher togen
laan 275, Den Bosch. 

De maandvergadering zal gehouden worden op 
Woen<;dag 20 October a s te 20 00 uur in Hotel 
, ,Cent ra l" , Maikt 51, Den Bosch. Con\ocaties wor
den de leden toegezonden. 

Candidaatleden: G J. Stekeicnburg, Beekgraaf 10, 
St. Michielsgestel, j M C. van Valderen, Aartsher
togenlaan 65, Den Bosch, C A. Broekman, Bernard 
de Waalstraat 31, Utrecht , Zr M Antoinette, Deken 
van Miertstraat 8, Veghel, H L G Beijsens, 
Doornakker laan 31, Boxtel, Mej. A. ï M Nielen, 
Zuidkade 22, Veghel, J J van Es, Postelstraat 24, 
Den Bosch 

Geroyeerd wegens wanbetaling contr ibutie: J A. 
van den Braak, Oud Land van Altenalaan 10, Sleeu
wijk, F Reijs, Parallelweg 1, Den Bosch, E. Sluyter, 
Zwaluwstraat 5, Den Bosch 

PHILATELISTENCLUB „ROTTER
DAM". Secr.: M. Zuydwegt, Lepe laa r 
singel 88 b, Rot te rdamZ. 1. 

Bijeenkomsten: 2e Dinsdag van elke maand Café
Rest ,,du N o r d " , Bergweg 313, ingang Bergsingel 
228) te Rotterdam N Aanvang 20 00 uur. 

PHILATELISTENCLUB . .EINDHO
VEN". Secr. J . J. H. A. Dolhain, de 
Geneste t laan 5, Eindhoven. Tel. 2737. 

Vergadering elke eerste Woensdag ■\ an de maand, 
waarvan convocatie wordt toegezonden 

POSTZEGELVERENIGING 
„IJMUIDEN EN OMSTREKEN". 

Secr.: G. de Hoog, da Costalaan 18, 
Driehuis . Tel. 4893 (K 2550). 

Verenigingsbencht: De jaarvergadering zal worden 
gehouden op 22 October 1954 in de tussenzaal van 
het Patronaatsgebouw te IJmuiden O Alle leden 
ontvangen voor deze belangrijke vergadering nog een 
convocatie. Een ieder wordt verzocht deze avond 
beslist vrij te houden Aangezien de mogelijkheid 
bestaat, dat de Vrijdagavond zal moeten plaats ma
ken voor een andere avond (wordt besloten op de 
jaarveigadenng), zullen in dit blad voor November 
de data nog niet worden opgegeven 

Nieuw l id: J. JolderSma, Eendrachtstiaat 2, Vel
senNoord. 

Bedankt: S. K. Egner, IJmuiden, B M van 
Pesch Oudshoorn, Haarlem; J. J Stigter, IJmuiden, 

POSTZEGELVERENIGING „SANT
POORT". Secr.: J. F. H Kupker , Kluys 
kens laan 9, Santpoort St . 

Nieuwe leden: 87 M Jenninga, Radarst iaat 100, 
IJmuiden, 88 J. Honsbeek, Prof, v, d. Waalstraat 
56, Haar lem, 90 E van Groningen, Timorstraat 172, 
Haar lem, 91 J. van Meurs, Brederoods*weg 1, 
Santpoort , 92 J. Lootsma, Brederoodseweg 32, Sant
poort 

Candidaaleden: Mej P Folkers, Delftlaan 267, 
Haar lem, G W. van Es, Hertzogstraac 23, Haar
lem, Mevr. Ruyssenaars, 2e Hasselaerstraat 2, 
Haar lem, J C. Vaarberg, Rijksstraatweg 523, Sant
poor t ; T h C. V d Lee, Jephtastraat 22, Haarlem; 
A. G. Poels, Vijverweg 22, Bloemendaal. 

Geroyeerd wegens contributieschuld: 131 O. L, O. 
Wiegant, Joh v. Vlietstraat 80, Haarlem 

Bedankt per 1 September: 118 J. Spykerman. 
Bedankt per 1 Januari 1955: 104 W. J. L. de 

Gee, Marnixstraat 95 rd , Haarlem, 29 L. Gezang, 
Louise de Cohgnylaan 60, Santpoort , 73 J, W. 
Scholten, Mollaan 3, Bloemendaal, 83 J. F. ten 
Veen, Rijswijkseweg 650, Den Haag; 114 G Blanke
meyer, Molenstraat 100, Monster (Z H ) 

Op 8 
huis 
jaren 

H. S, BOGAARDT t 
Augustus 1954 IS in 

te Haarlem, 

1 
het Diaconessen 1 

in de ouderdom 
overleden ons zeer e 

Hendrikus Stafanus 
1 De overledene was sedert 
1 afgebroken hd der verenis 
1 Vricn d Bogaardt Rust in 

acht hd, 
Bogaardt 

var 
de 

1 Maart 1937 
mg. 
Vrede ' 

60 
leer 

NIEUWE PHILATELISTEN VERENI
GING N P . v . , Groningen. Secr.: J . H. 
Frerks , Kers laan 10, Hoogezand. 

Vergadering op Donderdag 28 October 1954, des 
avonds 8 uur in café restaurant ,,Suisse", Heere
straat , Groningen. Leden worden dringend verzocht 
deze vergadering te bezoeken! Verloting. 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DE P H I L A T E 

LIST", GELEEN. Secr.: H. J. A. L e m 
mens, Potgieter laan 1, Geleen. 

De eerstvolgende vergadering zal plaats hebben op 
Zondag 7 November 1954 om 10 uur in de boven
zaal van Hotel . ,Riche", Rijksweg Gentium, Geleen, 

Aangenomen ais l id: } Daniels, Irenelaan 15, 
Geleen 
AMSTERDAMSE SPORTVERENIGING 
,.S.H.E.L.L." Afd. Philatelie. Secr.: N. 
J. V. Deijck, Corn. Trooststr . 62i, A m 
s te rdamZ. 

Nieuw h d . A de Vlaming, R. Claessenstr. 76 hs , 
Amsterdam W 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „TILBURG". Secr.: 
Mevr. T Boenderv. Bommel, Ringbaan 
Oost 333, Tilburg. 

Nieuwe leden: Mej J. Gijsbers, Elzenstraat 47, 
Tilburg , A P J. Dusée, Edisonlaan 360, Ti lburg ; 
A de Vries, Noorwitstraat 9, Tilburg, H . Corbeels, 
Tilburgseweg 191, Goirle. 

DE KENNEMER POSTZEGELCLUB. 
Secr.: J. W. Schachtschabel , St ra t i ng 
plantsoen 46 zw., VelsenN. Post Bever 
wijk. 

De eeist\üigende ruilavonden zijn vastgesteld op 
Maandag 11 en 25 October en 8 en 22 November, 
telkens om 7 30 uur aanvangende. Plaats van samen
komst Witte Kruisgebouw aan de Baanstraat te 
Beverwijk 

Nieuwe leden (ingaande 1 October 1954): W. van 
Leeuwen, Bakkerstraat 10, IJmuiden, J. G Spek, 
Wijk aan Duinerweg 405, Beverwijk; J. F. Feijen Jr , 
Breestr 43, Beverwijk, L W Biuinzeel, lepenlaan 11, 
Beverwijk, C. Koelemeij, W. Passtoorsstraat 6, Be
verwijk; W Natte , Hoflanderweg 99, Beverwijk; 
P. M Zuurbier, Corverslaan 79, VelsenNoord, 
post Beverwijk 

PHILATELISTENVERENIGING 
„BAARN" Secr.: O. H. W. Krusel, Rei 
gers t raa t 28 I, Baarn . Tel. 2437. 

Nieuw lid met ingang van 1 November 1954 114 
L van de Kamp, Brinkstraat 18, Baarn 

Nieuwe leden met mgang van 1 September 1954. 
115 M. C D Papo, van Heemstralaan 33, Baarn, 
116 G J Verkerke, van Heutszlaan 3, Baarn 

WASSENAARSE POSTZEGELCLUB. 
Secr.esse: Mevr. D. Waalkens van der 
Goes, Storm van ' s Gravesandeweg 21, 
Wassenaar . 

De secretaiesse verzoekt goed materiaal voor de 
rondzendmgen De vergaderingen der club zijn iedere 
Ie Woensdag der maand 

Nieuw h d : J H Stoik, Stoeplaan 6, alhier 

VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „DORDRECHT". Secr.: 
J . Dmgemans , Helmers t raa t 11 rood, 
Dordrecht . 

Nieuwe leden: J. D Ans, Gr. Hoef ijzerlaan 47, 
Wassenaar, Toorop , Ceramstraat 68 rd. , Dordrecht ; 
J. H . C. Bal, Mauritsweg 155, Rijsoord, J. Velt
huis, Lombardstraat 23 zw , Dordrecht 

Vergaderingen: ledenvcgadermg op Woensdag 27 
Oct. a s , ruil en koopavond op 10 Nov. a s. 
Beide in het C J.M V gebouw, Burg. de Raadt 
singel, Dordiecht om 20 30 uur. 
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POSTZEGELCLUB „DE KRING". 
Secr.: K. Kouwenberg , Tesselschade-
laan 110, Den Haag. 

De bijeenkomsten in November zijn: Maandag 
1 November en Maandag 15 November, in ons club
lokaal aan de Elandstraat 194a. Aanvang 20.00 uur . 
Ruilen, veilen enz. 

Vrijdag 26 November bestuursvergadering. 

VEREENIGING VAN P O S T Z E G E L 
VERZAMELAARS „DELFT". Secr.: A. 
V. d. Akker , Oostsingel 31, Delft. 

Nieuw lid: 64 T. W. Alsemgeest, v. d. Boschstraat 
36, Delft. 

Afvoeren: 155 B, C. H. J. Smit. 

SHELL POSTZEGELVERENIGING 
PERNIS. Secr.: A. Keemink, Swee-
l incks t raa t 209 b , Vlaardlngen. 

Nieuwe leden; 70 G. de Winter , Transvaalstraat 
24b, Rot te rdam; 71 G. Wasman, Bahreinstraat 39a, 
Hoogvliet ; 72 H . D . Rijpma, Zantelweg 29, Poor-
tugaal. 

NOORDWIJKSE VERENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS. Secr.: 
Jac . Vink, Wilhelminastr . 63, Noordwijk. 

Nieuwe leden: C. v. d. Put ten, Pickéweg 5, 
Noordwijk; C. v. Riel, IJmuiderstr . , Noordwijk. 

STICHTING PHILATELISTENKRING 
AMSTERDAM S.P.A. Secr.: P . Veer 
man , Patroclosst raat 9, Amste rdam. 

Bijeenkomsten in : October 1954: 27 Oct . Vereni
gingsavond; November *54: 10 Nov . Sociëteits
avond. 

PERSONEELS VERENIGING W E R K 
SPOOR AMSTERDAM. Afd. Philatel ie . 
Secr. J . Kuiper, Nieuweweg 24 m, A m 
s te rdam-O. 

Nieuw Ud: C. Huurman, Latherusstraat 81, Am
sterdam. 

Bedankt: W. de Fost, Amsterdam-O. 

SPECIAAL 

van SCANDINAVIË, USA, 
ZUID-AMERIKA, ENG. KOL. en 
NED & O.G. hebben wij weer een 

schitterende coiieetie 

boekjes gereed liggen, 
maar ook de andere landen 
zijn goed vertegenwoordigd. 

Als U nog nooit bij ons aangevraagd 
hebt, doe dit dan NU, U zult 
beslist tevreden zijn, 

S.v.p. opgeven beginnend, 
gevorderd of vergevorderd. 

Postzegelhandel H. OVËRDUIN 
Rozenhagenple in 12 — H A A R L E M 

SPECIALITEIT: Z I C H T Z E N D I N G E N 

ZWITSERSE SOLDATENZEGELS 
Van deze zegels kan ik enige mooie collecties aanbieden, als volgt; 

50 verschillende zegels ƒ 7,50 
100 verschillende zegels , 15,— 
120 verschillende zegels uitsluitend uit de periode 1914—1918 . . „ 22,50 
225 verschillende zegels, waarbij enkele brieven > 40,— 
500 verschillende zegels, waarbij enkele brieven „ 95,— 

1000 verschillende zegels, waarbij enkele brieven 
(een zeer uitgebreide collectie) >.215,— 

Al deze collecties zijn opgezet in stockboeken. Zegels die U niet in de 
normale catalogus vindt vormen vaak het interessantste verzaraelgebied. 

D.N. SANTIFORT-GRONINGEN fL^Jrömfio"^'' 

3^opy voor 
dient 

aaoertentieó 
steeds vóór de Ie 

in ons bezit te zijn. 
van de 

V 

maand 

Profiteer hiervan. Nederland 
Nederland 
3 ° mooi 
4 z. gom 
5 z. gom 
11 1 A z.g. 
I l n A z.g. 
12 ° paartje 
12° goed 
2 7 ° 
61a of ° 
79 A 
80 
131 " 
84-86 ° 
203-07 ° 
225-228 ° 
240-43 " 
244-47 
270-73 " 
278° 
282° 
283-86 ° 
289-92 ° 
305-09 ° 
318-22 ° 
347--49 ° 
350-55 ° 
356-73 o g ° 
356 abcd 
374-78 
379-91 
379 abcd 
402-03 
ld. bloks 
405-21 
530-32 ° 
428-42 
449-53 
462 
469-84 
485-89 ° 
495-98 
503-07 ° 

22,50 
17,50 
18,50 
30,— 
40,— 
45,— 
16,— 
0,50 
3,— 

27,50 
82,50 
13,50 
0,30 
2,— 
1,30 
2,50 
7,50 
2,— 
0,45 
0,50 
0,85 
0,60 
0,65 
0,65 
7,50 
0,60 
6,50 
0,75 
0,25 
0,50 
0,40 
0,40 
3,50 
0,30 
4,50 
0,85 
0,45 
0,09 
5,— 
0,27 
0,45 
0,27 

1 Met ° is gestempeld. 
Bij ƒ 10,— 
geldig. Yvert 

508-12 
533-36 ° 
544 
545-50 
551-55 
556-57 
563-67 
578-82 
583-86 
587-90 
597-01 
R 4 ° 
R 7 ° 
rR 28 of ° 
R 31 of ° 
R 74-77 
R 82-85 ° 
Lp 12-13 ° 
D 9-15 ° 
D 16-19 ° 
D 20-24 ° 
D 25-26 ° 
D 27-39 ° 
Intern 1-2 
P pv 1-2 
Telegr. 4 ° 

Ned.-Indië 
1° 
1 6 ° 
24 
60 
63f-78f 
59 
81-97 
149-59 of ° 
9 8 ° 
160 C ° 
181 
182-85 ° 
205 
207 
211-15 

Levering rembours 

en Kol. aanbieding. 
0,60 
0,40 
0,10 
1,50 
1,95 
0,35 
0,90 
0,90 
0,45 
1,65 
0,95 
2,50 
7,50 
2,25 
2,25 
5,50 
1,30 

20,— 
5,50 
3,50 
0,60 
0,30 
2,75 
8,— 
2,— 
7,50 

17,50 
5,50 
3,50 
4,— 

10,50 
8,— 

15,— 
22,50 

9,— 
9,— 
0,75 
1,10 
1,10 
1,50 
5,— 

230-34 
272 
275 
277 
281 
286 
288 
274C-286C 
290-92 
331-32 
345 
383-88 
Lp 6-10 
P 41-48 
P 49-52 ° 
D 2 7 ° 
D 19a 

Jap. bezetting 
Mal. 13-14 

3-20 
21-25 ° 
43-57 
58-79 
Merapi 
P 4-12 

Curasao 
7 E ZZZ 
54 C ° 
69 
82-88 ° 
178-81 zz 
178 
200-05 
Lp 1-3 
Lp 17 
Lp 18-25 
Lp 39-40 
Lp 41-44 
Lp 45-52 

1,95 
0,30 
1,10 

10,— 
3,50 

11>— 
13,— 
31 — 

3,90 
5,— 
5,— 
9,— 
9,— 
2,75 
6,50 
7,50 
6,50 

7,50 

3,75 
17,50 
55,— 

4,50 
4,51 
1,50 

110,— 
2,— 
4,— 
5,50 

77,50 
2,— 
3,25 

45,— 
6,50 

75,— 
37,— 
21 ,— 
9,50 

of giro. Levering vriibliivend. j 
franco tevens zeeeltie cadeau. Al 
3 delen ƒ 29,75. Te koop 

onze advertenties blijven 1 
Nederlandse kilo's 1 ƒ 5,— bij 1 

vooruitbetaling. Prachtverzameling Liechtenstein voorradig. 

POSTZEGELHAIVDEL M4DJOE 
Hoogstraat 182 a — 

A. A M. DE GRAAFF 
Schiedam — Telefoon 68407 — Giro 428605 

8CH00RLSE POSIZEGEIHANDEI 
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. 

W o r d t lid van een bij ons 
Maandblad aangesloten vereniging 
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ITALIË. 
O p 19 Juli jl. had de eerste vlucht van de LAI (Linee Aeree 

Italiane) plaats van Rome naar Wenen. De stukken dragen een 
speciale afstempeling in violette kleur: „Primo Volo/LAI/Roma — 
Vienna/19—7—1954/Linee Aeree Italiane". V.S. Roma 19.7.54-
16 en AS Wien l o i , 19.7.54-24. 

O p 20 Juli jl. was de eerste vlucht van de LAI Milaan—Wenen. 
De stukken dragen een spec, afstempeling in blauwe kleur: „Primo 
Volo/Milano—Vienna/LAI/20-7-1954/Linee Aeree/Itahane". VS. 
Milano 20.7.54-14 en AS Wien lo i , 20.7.54-24. 

OOSTENRIJK. 
Ter gelegenheid van de Nationale 

Postwertzeichen-Ausstellung" te Berlijn 
werd op 4 Augustus jl. vanuit Wenen 
een speciale postvlucht naar Berlijn 
gemaakt. De met deze vlucht vervoerde 
stukken dragen een spec, afstempelmg, 
waarvan wij hierbij een afbeelding 
geven. 

Volgens opgave van de „Austria-
Philatelist" (Nr. 103/104,-Juh/Aug. '54) 
werden in totaal 3715 poststukken ver
voerd. 

i e Retourvlucht , ,LAP' Wenen—München—Venetië—Mi
laan—Rome, 30 Juli '54. 

O p 20 Juli jl. vond de eerste retourvlucht 
van de Italiaanse Luchtvaartmaatschappij 
LAI (Linee Aeree Italiane) Wenen—Rome 
plaats. De met deze vlucht vervoerde stuk
ken dragen een spec, afstempeling in rode 
kleur, waarvan wij hierbij een afbeelding 
geven. 

Volgens opgave van de „Austria-Philate-
list" (Nr. 103/104, Juli/Aug. '54) werden 
in totaal 2799 stukken vervoerd (incl. 220 

zendingen uit het buitenland). Ongeveer 700 stuks werden tot 
München vervoerd, de rest ging door naar Italié. 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA. 
Raketpost . 

O p de onlangs gehouden Nationale Ph:l. Tentoonstelling te 
Chicago van de „Society of Philatelie Americans „Chispa" ver
wierf de bekende aerophilatelist Dr Max Kronstein, New York, 
voor zijn raketpost-inzending een gouden medaille alsmede een 
trophee voor de beste luchtpostinzending. 

O p de Nationale Luchtpost Tentoonstelling te Philadelphia 
van de „American Air Mail Society" (23/8—18/9 '54) verwierf 
Dr Kronstein eveneens een gouden medaille voor zijn raketpost-
inzending. 

WIJ wensen Dr Kronstein van deze plaats van harte geluk met 
deze onderscheidingen. 

POSTSTUKKEN 

BUITENLAND. 
Redacteur: Dr E. A. M. Speijer, Pijnboomstraat 4a te 's-Graven-
hage. 

DENEMARKEN. 
In het gewone type — kop van Frederik IX — verschenen 3 

briefkaarten op wit karton nl. 
15 ore, violet (met de nummers 183 en 184) 
20 „ bruin (alleen met nummer 183) 
35 „ rood (alleen met nummer 183). 

DUITSLAND. 
Bondsrepubliek. De serie kaarten met Heuss-zegel is nu uit

gebreid met de beide kaarten met betaald antwoord van 10 + 10 pf 
groen en 20 + 20 pf rood. 

Berlijn meldt, dat er ook een serie 15378 in Maart j . l . verscheen 
(serie 15578 meldde ik op blz. 161 van de jaargang. Ik weet niet 
zeker of hier geen schrijffout in het> spel kan zijn.) 

Deze serie is niet genummerd. Berlijn noemt: 
Bad Honnef (oplage 20.000) 
Bad Salzuflen (Wandelhalle) (oplage 20.000) 
Bad Salzuflen (Kurpark) (oplage 20.000) 
Hannover (oplage 20.000) 

Terwijl ik van Dr von Bahrfeldt bovendien uit deze serie ontving 
Koblenz (oplage 40.000). 

Eveneens verscheen, niet genummerd, met cijfer 15104, datum 
van verschijnen 6.54: 
Essen (Baldenegsee (oplage 20.000) 
Stuttgart (Hauptbahnhof (oplage 140.000) 
en met cijfer 15105, ook datum van verschijnen 6.54: 
Hannoversch München (oplage 40.000) 
Stuttgart (Solitude) (oplage 120.000) 
en met cijfer 15106, ook datum van verschijnen 6.54: 
Am Haltemer Stausee (oplage 20.000) 
Stuttgart (Ausstellungshallen) (oplage 120.000) 
Stuttgart (Verkehrsflughafen) (oplage 20.000) 
en ten slotte met cijfer 15107, eveneens datum van verschijnen 
6.54: 
Stuttgart (Schlossplatz) (oplage 120.000) 
Goslar (oplage 40.000). 

ISRAËL. 
Na het afsluiten van de copie van mijn artikel verschenen 3 

nieuwe kaarten, nl. de kaart met betaald antwoord voor het binnen
land van 30 p -j- 30 p , groen, een nieuwe kaart voor het buitenland 
van 70 pruta, rood en de desbetreffende kaart met betaald antwoord 
van 70 p + 70 p Alle kaarten zijn op wit karton en met het zegel
beeld munt. 

NIEUWE UITGIFTEN 
Diverse póstzegelsi werden ons tei reproductie afge

staan door de postzegelhandel K Beunder, School
straat 27 te Lnmpen aan de Lek 

EUROPA 
Bulgarije , 

De 5e verjaardag van de sterldag van George Dimi 
trov werd op een tweetal postzegels herdacht, nl een 
zegel in staand en een in liggend formaat vervaardigd 
in ncterdiepdruk Het zijn 

Donomarken 

44 st 
80 st 

wijnrood op geel, Dimitrov als redenaar, 
sepia op geel Dimitrov en fabrieksgebouwen 

De Dag van het spoorwegpersoneel werd eveneens 
op een tweetal ppstzegels herdacht Beide zegels in 
liggend formaat geven een afbeeldmg van een stoom
trein die juist een tunnel ver laat . Deze zegels zijn-
44 st donkergroen 
44 st zwart op strogeel. 

In de aerie looo 
)aar konmkrijk ver
scheen op 16 Sep 
tember ]1 de 30 ore, 
rood, met afbeelding 
van het slot Nyborg 
Ontwerp voor dit ze
gel IS van Prismas 
Nielsen, de gravering 
van Bent Jacob sen 
Zegelafmetmg enz is 
gelijk aan de reeds 
in deze «lerie ver
sehenen 10 15 en 
20 ore 

Duitsland 
Bondsrepubliek 
Naar het blad Die Lupe vermeldt, zullen de deze 

maand verwachte weldadigheidszegels ,,Helfer der 
Menschheit" de volgende zegels omvat ten-

7+ 3 (pf) Kathe Kollwitz de bekende schilderes van 
menselijk leed 

10+ 5 „ Loren/ Werthe.m de grondlegger van 
Canta'i 

20-f 10 „ Berta Pappenheim stichtster van „Meisjes-
bescherm i n g " 

30-f-io ,. Friedrich Oberlin, geestelijke en opvoeder, 
stichter der kinderbewaarplaatsen 

Democrat i sche Republiek 
Hierbij geven wij de afbeelding van de m ons vorig 

nummer gemelde postzegel uitgegeven ten bate van de 
door de watersnood getroffenen, alsmede van de post
zegel uitgegeven tei herdenking vin Ernst Thälmann 

iiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiMiiiiniiiiiiiiiiiiMtittiinmmmiiiiiiiiiiiMMiMMmiriiMimiuiMiMiiniiiiitniiiiitrMMiiMMtiiti^ 

HET PARGOL léé4 tüe kituitf 
uiJiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiitiitiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiMiiiiiiiiiiMniitiiiiMtiiiiiiiiiiiiiiitiiittiiiiitiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiin 

/ 
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Op 4 Septembei j l . 
verschenen 2 postzegels 
in gelijke tekening ter 
gelegenheid van de Jaar
beurs te Leipzig. Zij 
geven een afbeelding van 
de Grimaische straat al
daar met een gezicht op 
het in die s t raat s taande 
, ,Handelshof" . Het ont
werp voor deze zegels is 
van Erich Grüner te Leip
zig. Zij werden m 

rasterdiepdruk vervaardigd met zegelafmeting 32 X 
27,5 mm, en tanding 13. De waarden zijn: 
24 (pf) rood, oplage 3 millioen 
35 „ blauw, „ 134 » 

Op 7 October j l . verschenen 2 postzegels ter her
denking van het feit, dat g jaar geleden de Deutsche 
Demokratische Republik werd gevestigd. Beide zegels 
vertonen in het midden een portret van president 
Wilhelm Pieck, ter linkerzijde waarvan de Benzjne-
\\ erken m Bohlen bij Leipzig zijn afgebeeld en ter 
rechterzijde een beeld uit de landbouw. Het ontwerp 
voor deze zegels is van Erich Grüner te Leipzig, de ver
vaardiging gesell iedde in rasterdiepdruk door de 
\ EB-Grafische werkplaatsen, op papier met water
merk DDR/Posthoorn en met zegelafmeting 4 4 x 2 6 , 5 
m m . De waarden zijn: 
20 (pf) donkersiena 
35 „ indigo. 

De eerste-dag-enveloppe werd ontwierpen door Kurt 
Eigler te Berlijn. 

Door de ingevoerde portoverlaging in di t gebied zijn 
een deel der koersende waarden overbodig geworden. 
ZIJ zullen daarom worden voorzien van een opdruk 
voor een meer gebruikelijke waarde. De oi-spronkelijke 
waarde wordt ongeldig gemaakt door een Andreaskruis, 
terwijl beneden aan het zegel boven de n ? a n van het 
land een nieuw waardecijfer wordt aangebracht . Het 
zullen ztjn: 

6 op 5 (pf) en 8 op 5 (pf), 12 op 10 (pf), 16 op 15 (pf), 
24 op 20 (pf), 48 op 40 (pf), 60 op 50 (pf) en 84 op 
70 (pf). 

De dienstzegels welke kortelings zijn verschenen 
worden i 'et overdrukt, doch zullen worden opgebruikt , 
terwijl als nieuwe waarden worden toegevoegd; 
15 (pf) groen 50 (pf) violet 
23 „ gri|sgroen 70 „ bruin . 

Finland 
In het nieuwe reeds eerder vermelde leeuwentype ver

schenen inmiddels nog de waarden: 
3 Mk oranje en 20 Mk lila. 

Hongarije 
In verband met de landbouw- en fokveetentoonstel-

ling welke op n September j l . werd geopend verscheen 
op die dag een serie van 8 postzegels met afbeeldingen 
van vruchten. Zij werden door de bankbil jet tendruk-
kerij vervaardigd door middel van koperdiepdruk ge
combineerd met 3 kleurige offsetii»uk. Papier en water
merk vijfpuntige ster; zegelafmeting 3 3 x 4 4 mm en 
Iijntanding i 2 % X i 2 . De zegels zijn: 

40 t. geel, rood, groen, licht en donker blauw, 
papr ika; ontwerp en gravering van M. Fü le ; 

50 „ geel, rood, groen, licht en donker purper, 
tomaten; ontwerp en gravering van E . 
Horvath ; 

60 „ geel, groen, licht en donker blauw, druiven; 
ontwerp en gravering van M. Fü le ; 

80 „ geel, rood, groen, licht en donker bru in , 
abrikozen; ontwerp van M. Fule , gravering 
van F . Gal ; 

F t . geel, rood, groen, licht en donker violet, 
appelen; ontwerp van E . Horvath gravering 
van Z, Nagy; 

' •• gi'ijs, rood, groen, licht en donker blauw, 
pruimen; ontwerp van E . Horvath , gravering 
van J . Vertel; 

I „ rood, groen, licht en donker paars , kersen; 
ontwerp van M. Fule , gravering van Z. Nagy ; 

„ rood, geel, groen, licht en donkerblauw, 
perziken ; ontwerp van E . Horva th , gravering 
\ au I \ ' e r te l . 

Het 60-jarig bestaan 
van de Italiaanse toe
risten club werd op 
ccn postzegel van 25L 
groen eii rood, her
dacht . Het zegel geeft 
een afbeelding van 'n 
landsrliap waarin een 
wielnjder, een auto
mobiel en een kam-

peertent zijn opgenomen als takken van toerisme. Links 
s taat ' t embleem der club. Het ontwerp voor dit zegel is 
van prof. R. I-'ranxoni. Het werd in rasterdiepdruk ver
vaardigd in de staatsdrukkerij te Rome op papier 
met watermerk gevleugeld rad, met zegelafmeting 
4 0 x 2 4 mm en tanding 14. 

Lieclitenstein 
Op 28 September j l . verschenen 3 postzegels uit de 

zgn. schilderijen serie welke op 7 Jul i 1951 werd ui t 
gegeven, met de opdruk van een nieuwe waarde, 
terwijl de oude waarde door dwarsstrepen werd ge
annuleerd. Zij zijn bedoeld als aanvullings- en ver
vangingswaarden voor de gewone koerserende serie 
postzegels. Het zijn: 
35 op 60 (r) groen, kanaal door Albert Cuyp 
60 op 20 ,. bruin, schutterijofficier door Frans Hals 
65 op 40 ,. blauw, landschap door Ruysdael. 

Malta 
Op 8 September j l . verscheen een serie van 3 post

zegels ter herdenking van het 300-j'arige Dogma van 
de Onbevlekte Ontvangenis. De zegels, alle in gelijke 
tekening, vertonen het midden-al taarstuk uit de 
parochiekerk te Cospicua (Malta) dat een werk is van 
de schilder P . P , Caruana, geboren te La Valletta 
De vervaardiging der zegels geschiedde bij Harrison 
and Sons L td . te Londen. De waarden zijn: 
114 d. groen; 3 d. donkerblauw en i sh . grijs. 

Monaco 
Tegen het einde van dit jaar zal hier een serie van 

4 postzegels verschijnen gewijd aan Dr Albert Schweit
zer en diens werk. De vorst van Monaco schonk deze 
weldoener der mensheid enige tijd geleden een complete 
moderne chirurgische uitrusting voor zijn hospitaal 
te Lambarene, waar een Monagaske dokter lange tijd 
Schweitzer behulpzaam was. Twee dezer zegels ver
tonen de eigenaaidige vorm van een afgeknotte drie
hoek (trapeze). De zegels zullen zijn: 

2 f. landingsplaats te Lambarene 
5 „ portret van Dr Schweitzer 

15 „ hospitaal te Lambarene 
200 „ doorkijk op de rivier bij Lambarene. 

Oostenrijk 
Het 2e internationale 

congres voor katholieke 
kerkmuziek, dat van 2-
10 October j l . in yVenen 
werd gehouden was aan
leiding tot de uitgifte op 
29 September j l . met 
frankeergeldigheid vanaf 
2 October van een post
zegel in de waarde van 
I S . , roodbruin, met de 
afbeelding van het grote 
orgel in de parochiekerk 
te S t . Florian (Opper-
Oostenrijk), terwijl voor 
dat orgel een bazu in

blazend engeltje 1= afgebeeld. Het ontwerp voor dit 
zegel is van Alfred Chmielowski en de gravering van 
prof. Hans Ranzoni J r . De druk geschiedde in plaat-
druk in de Oostenrijkse staatsdrukkerij in vellen van 
50 zegels met zegelafmeting 29 ,8x38 ,5 mm (beeld
maat 25 .8x34 ,5 mm) en met kamtanding 14I/4 ; i3'/4-

Portugal 
Op 22 September j l . verschenen 2 postzegels tei 

herdenking van de 350ste verjaardag van het s taats
secretariaat voor financiële zaken. Beide zegels in 

gelijke tekening geven de afbeelding van een soort 
vaartuig (schip van staat) waarop 4 vrouwenfiguren 
als zinnebeelden van het algemeen welzijn (de hoog-
zittende vrouw), de financiële administratie (de op de 
boeg zittende vrouw) en de waakzaamheid en voor
zichtigheid. De zegels zijn: 
I E blauw, oplage 4 millioen 
1 E 50 bruin ,. r „ 

Polen 

Een tweetal dienstzegels, zon
der waardeaanduidmg, verscheen 
ter herdenking van de lode ver
jaardag van Volks-Polen, op 
18 Augustus j . l . Voor gewone 
dienststukken is een blauwe zegel 
bestemd en voor aangetekende 
stukken een rood ^egel. 

Het ontwerp voor deze zegels 
is van W. Falkowski en de gra

vering \ til B Brandt . De zegels werden m piaatdruk 
vervaardigd in de staatsdrukkerij op papier zonder 
watermerk, met zegelmaat 21,5 x 25,5 mm en tan
ding 12. 

Op 24 Augustus j l . werden 2 postzegels uitgegeven 
ter herdenking van de rode verjaardag van de slag 
bij Studzianki (bevrijding van Polen). Deze zegels 
werden in rasterdiepdruk vervaardigd op papier zonder 
watermerk, met zegelafmeting 31,5 x 25,5 mm. De 
60 gr . is getand 12*4 en de i Zl . is getand i 2 ' / 4 i 2 ^ . 
De zegels zijn: 
60 gr . donkergroen, 2 soldaten met afweergeschut 

I Zl . blauw, soldaat en vrouw met vlag. 

Rusland 
De wederopbouw en in gebruikstelling van de sterren

wacht te Pulkowo bij Leningrad, welke gedurende de 
wereldoorlog werd verwoest, werd op een postzegel 
van 40 k . , ultramarijn, blauw en zwart, herdacht . 
Het zegel geeft een afbeelding van deze sterrenwacht 
waarboven 3 portretten van beroemde astronomen, 
n l . F . W. Struve, T Bredichin en A. Belopolsky. 

De 50-jarige sterfdag van de schrijver Anton Pas-
lovitch Tsjechof was aanleiding tot de uitgifte van een 
postzegel met afbeelding van die schrijver zittende in 
een rieten stoel . Het is een zegel van 40 k . groen en 
zwart . 

De 150ste verjaardag van de geboorte van de com
ponist Glinka werd op een tweetal postzegels herdacht 
n . 1 . : 
40 k . rood en zwart, portret van Glinka 
60 k . veelkleurig. Glinka aan het klavier. 

S a n Marino 
Van de in ons vorige nummer op blz. 185 gemelde 

serie postzegels gewijd aan diverse sporten geven wij 
thans de afbeeldingen der zegels. De uitgifte geschiedde 
ter gelegenheid van de internationale postzegelbeurs 
a ldaar . Het ontwerp voor deze zegels Ls van prof. R . 
Franzoni . De druk geschiedde in de staatsdrukkerij te 
Rome in rasterdiepdruk op papier met watermerk 
gevleugeld rad ; zege laf me tingen 3 0 x 4 0 of 4 0 x 3 0 mm 
en tanding 14. 
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Tsjecho Slowakije 
Op 28 Augustus j l . verschenen 2 postzegels ter her

denking van de loe verjaardag van de opstand in 
Slowakije. Het ontwerp voor deze zegels is van de 
schilderes Marie Medveckä, terwijl de gravering resp. 
werd verricht door Jaroslav Goldschmied en BedrichHo
usa De zegels werden in rotatiediepdruk vervaardigd 
in de drukkerij der Posterijen te Praag in vellen van 
50 zegels met zegelafmeting 27x33 mm (zegelbeeld 
23x30 mm) en tanding iiY^xiiYz. Deze zegels zijn: 
30 h. rood, partisaan 
1,20 (Kcs), blauw, vrouwelijke partisaan. 

De eerstedagenveloppe werd ontworpen door Stevan 
Bednar en gegraveerd door Housa. 

In de gewone koerserende bene postzegels met af
beeldingen van ambachten en beroepen zouden in 
September nog verschijnen de waarden 15, 40 en 75 h. 

De 50ste verjaardag van de sterfdag van de russische 
schrijver A. P. Tsjechof zal ook in dit land op een 
tweetal postzegels worden herdacht, resp. in de waar
den 30 en 45 ^. 

Turkije 
Op 20 September jl. verscheen een serie van 3 post

zegels ter herdenking van de 47e conferentie van de 
Internationale Luchtvaart Bond. De zegels werden in 
rasterdiepdruk vervaardigd door de drukkerij „Klisecil
lik ve Matbaacilik" te Istanboel in vellen van 100 
zegels met zegelafmeting 26x41 of 41x26 mm en 
tanding 12Y2 ■ De zegels zijn: 
20 Kurus donker bruingrijs, oefenvlucht; oplage 

100.000 stuks. 
35 „ donker violet, Baron de la Grange en zweef

vliegtuig; oplaag 100.000 stuks. 
45 „ donkerblauw, Atatturk en vliegtuigeskader; 

oplage 150.000 stuks. 

lÉüi 

BUITEN EUROPA 
Afghanistan 

Een tweetal postzegels verscheen met een opschrift 
in de landstaal voor de lage waarde en met een opschrift 
in de franse taal voor de hogere waarde. Dit laatste 
opschrift luidt: Protection de l'enfance, waaruit dus 
blijkt dat we te doen hebben met zegels ten bate van de 
kinderbescherming. Beide zegels vertonen een groep 
kinderen staande op een soort eiland (landkaart?) en 
zijn in de waarden: 
35 P. violet en 125 P. ultramarijn. 

Algiers 
Het franse zegel van 12 f. met afbeelding van de 

instelling van het Legioen van Eer (kamp te Boulogne) 
verscheen op 16 Augustus jl. voor dit gebied in groene 
kleur met rode opdruk van de landsnaam. 

Het in ons Augustusnummer op blz. 163 gemelde 
zegel van 15 f., binnenplein van het Barbopaleis, is 
niet in carnets verschenen, maar wegens kostenbespa
ring als gewoon velzegel in omloop gebracht. 

Op 30 October zullen vermoedelijk 2 postzegels ver
schijnen ten bate van het Rode Kruis. Het zijn: 
12 f f 3 f blauw en rood, pleegzusters en ziekenhuis 

Verdun te Algiers; 
15 f ) 5 f lila en rood, Jean Henri Dunant, de stich

ter van het Rode Kruis en ruïnen van 
Djemila. 

Op r i November a.s. wordt de uitgifte verwacht 
van een postzegel ter herdenking van het feit, dat 
1600 jaar geleden de heilige Augustinus (354—430) 
werd geboren, die bisschop is geweest van Hippone 
bij Böne. 

Argentinië 
In ons vorige nummer op blz. 185 werd een post

zegel gemeld van 1,50 P, uitgegeven ter gelegenheid 
van het loojarig bestaan van een beurs te Cereales. 
Men gelieve hiervoor echter te lezen: ter gelegenheid 
van het loojarig bestaan van de graanbeurs te Buenos 
Aires. 

Het blad Le Timbre meldt de uitgifte op 17 Augustus 
j l . van het eerste zegel van een serie postzegels voor 
gewone post. Het is een zegel van 20 c. rood, met 
portret van generaal José de San Martin. Voor de 
overige waarden die deze serie zal bevatten, worden 
aangekondigd: 

I c. Louis Braille 
5 „ José Hernandez " 

10 „ Domingo F. Sarmiento 
30 „ Manuel Belgrano 
40 „ admiraal Guillermo Brown 
50 „ haven van Buenos Aires 
80 „ koren 

1 P. vee 
1,50 „ industrie 
2 „ Stichting Eva Peron 
3 „ Nihuilrivier 
5 „ watervallen van de Iguezu 

10 „ engte van de Hamahuaca 
20 „ Fitzroyberg 
50 „ generaal José de San Martin. 

Australië 
Op 17 November a.s. verschijnt hier een postzegel 

van 3J4 d., blauw, betrekking hebbende op de belan
gen van Australië in de Zuidelijke Ijszee en de ont
wikkeling van het wetenschappelijk onderzoek in dat 
gebied. Het zegel met afmeting 28,5 x 30,5 mm is 
gedrukt op papier zonder watermerk en in vellen van 
60 zegels. 
De afbeelding op het zegel is gebaseerd op het ronde 
embleem van de afdeling van het Departement van 
Buitenlandse Zaken, waaronder dit gebied resorteert. 
Het vertoont in het midden een kaart van genoemde 
zee met aanduiding in zwart van de Australische ge
bieden . 

Brazilië 
Behalve de beide zegels van 20 en 40 c. met portret 

van Oswaldo Cruz, gemeld in ons vorige nummer op 
blz. 185, verscheen met gelijke afbeelding ook de 30 c. 
groen. 

Deze zegels maken deel uit van een serie postzegels 
voor de gewone post welke verder bestaat uit: 

2 c. ultramarijn, admiraal Tamandare 
5 „ oranje idem 

10 „ groen, idem 
60 „ groen, Joaquim Murtinho 

terwijl in deze serie nog worden verwacht: 
50 c. violetblauw, Joaquim Murtinho 
90 „ oranjerood, idem 

1 Cr. sepia, de Hertog van Caxias 
i,5oCr. lichtblauw, idem 
2 Cr, donkergroen, idem 
5 „ roselila, Ruy Barbosa 

"lo „ lichtgroen, idem 
20 „ rood, idem 
50 „ donkerblauw, José Bonifacio de Andreda e 

Silva. 
Op 15 Augustus jl. verscheen een postzegel van 60 c. 

vermiljoen, met portret van Baltasar Femandes zulks 
ter gelegenheid van het 300jarig bestaan van de stad 
Sorocaba in de staat Sao Paulo, waarvan Femandes 
de stichter is geweest 

Cambodja 
De koerserende serie postzegels zal door een nieuwe 

worden vervangen, welke zal bestaan uit: 
10, 20, 30, 40 en 50 c. met afbeelding van het Koninklijk 

paleis van Phnom  Penh ; 
-> .50, 3. 4.50 en 6 P. met het wapen van Cambodja; 
70 c , I , 1,50, 20 en 30 P. met een tempelingang te 

Angkor; 
3>5o, 4, 5, 10 en 15 P. olifant. 

Canada 

Op I November a s. verschijnen hier lu de serie 
met portretten van ie ministers van dit land, welke 
serie enige jaren geleden aanving, twee nieuwe post
zegels in gelijke afmeting. De zegels zijn naar foto's 
uit openbare archieven vervaardigd en werden gedrukt 
bij de Canadian Bank Note Company te Ottawa. Het 
zijn: 4 c. purper, portret van Rt. Hon. Sir John 
Sparrow David Thompson, le minister van 5 .12 .1892
12.12.1894; 5 c. blauw, portret van Hon. Sir Mac
kenzie Bowell, le minister van 21.12.189427.4 .1896 . 

GhlU 
De 150ste verjaardag van de geboorte van Ignacio 

Domeyho, welk feit reeds in 1952 viel, was thans nog 
aanleiding tot de uitgifte van 2 postzegels. 
Voor de gewone post: i P. blauw, portret. 
Voor de luchtpost: 5 P. grijszwart, portret. 

China (Volksrepubliek) 
Op 25 Augustus j . I . verscheen hier de 5e serie van 

4 zegels in de uitgifte „Groot Moederland''. Deze 
zegels zijn in gelijke afmeting als de vroegere series 
dezer uitgifte en werden eveneens in plaatdruk ver
vaardigd in vellen van 8x12 zegels. Ditmaal zijn het: 
800 y. donkerbruin, beschilderd vaatwerk van om

streeks 2000 V. Chr.; margenummer 74. 
800 „ grijs, muzikale steen van 1200 v. Chr., marge

nummer 75, 
800 „ indigogroen, bronzen bak van 816 v. Chr.; 

margenumm.e 76. 
800 „ roodpurper, gelakt cosmetische bak en schotel 

403221 v. Chr.; margenummer 77. 

ÉÉMktiMMiMiÉNÉtfaMÉMaMaaiiÉMÉÉM 
""ir«w«i'»«""̂ ^ "-m-w! 

Golunibia 
De 7e nationale athletiekwedstrijden waren aanleiding 

tot de uitgifte van 4 postzegels, gedrukt door de la Rue 
en Co Ltd te Londen. Het zijn: voor de gewone post 

5 c. blauw. Olympische vlam en 3 ringen 
10 „ bruinrood, athleet het embleem der spelen om

hoog houdende; 
en voor de luchtpost: 

15 c. donkerbruin, als 5 c. gewone post 
20 „ groen, „ 10 „ „ „ 

Het 50jarig bestaan van de Columbiaanse Academie 
voor geschiedenis was aanleiding tot de uitgifte van 
een door Waterlow in plaatdruk vervaardigd zegel met 
de afbeelding van het embleem der academie. De jaar
tallen op dit zegel luiden 19021952, dus betreft het 
een verlate uitgave. Het zegel is in de waarde 5 c. 
ultramarijn en groen. 

Comores (Eilanden der) 
De in ons Augustusnummer op blz. 164 aangekondigde 

zegels met afbeelding van de kop van de voordiluviale 
vissoort Coelacanthe zijn op 20 September j l . versche
nen en zijn: 

5 f, bruin en groen 
10 „ donkerblauw en geelbruin 
20 „ donkerblauw en hemelsblauw. 

De gehele vis werd afgebeeld op een zegel van 
40 f. zwartblauw en groenblauw. 

Costa Rica 
Hier verscheen een serie postzegels gewijd aan de 

nationale industrie. De zegels hebben alle een zwart 
middenstuk omgeven door een veelkleurige omraming. 
Het zijn: 

5 c. olie en vetten 55 c. voedingsmiddelen 
10 „ aardewerk 60 „ algemene industrie 
15 „ suiker 65 „ metaalwerk 
20 „ zeep 75 „ pharmaceutische pro
25 „ * timmerhout ducten 
30 „ lucifers i C. papier 
35 „ textiel 2 „ rubber 
40 „ Ieder en huiden 3 „ vliegtuigbouw 
45 „ tabak 5 „ marmerbewerking 
50 „ gebak 10 „ borstelwerk 

Dominicaanse Republiek 
Het Mariajaar was ook hier aanleiding tot de uit

gifte van enkele postzegels, nl. 3 zegels voor de lucht
post. Het zijn: 
8 c. lila; 11 c. melkblauw en 33 c. geelbruin. 

Zij geven een afbeelding van het monogram A M 
(Ano Mariano) tegen een lichte stralende achtergrond 
waarboven een boog van 7 sterren. 

Frans Equatoriaal Afrika 
Op 20 September jl. verscheen hier een postzegel van 

15 f. ter nagedachtenis aan de lui tenantgouverneur 
Cureau. Het zegel vertoont diens portret met een 
achtergrond van een inlands dorp. De kleuren zijn 
licht geelbruin en groen. 
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Deze maand worden voor de luchtpost de volgende 
zegels verwacht: 

50 f houtvlotten 
100 „ Kotoko-visser op de Tchad 
200 „ industrialisatie. 

Frans West Afrika 
Op 20 September j l . verschenen hier 4 postzegels in 

nieuwe typen, nl . : 
voor de gewone post: 

25 f. donkergeelbruin, blauw en lichtviolet, man met 
harpoen in zittende houding, dieren en scheepje; 
en voor de luchtpost: 

50 „ geelgroen en bruin, bosontginning 
100 „ bruin, donkerblauw en groen, inlandse telefo

niste 
200 „ groenblauw en sepia, Baobab {boomlandschap). 

Op 28 November a.s. zal een postzegel van 8 f. 
donkerblauw en kastanjebruin, verschijnen met portret 
van de gouverneur-generaal Ballay (de stichter van 
Frans Guiana) in medaillon geplaatst geflankeerd door 
landschappen. 

Formosa 
Voor de luchtpost verscheen een postzegel van 

I $ 60, olijfzwart, met afbeelding van een brug waar
boven 3 straaljagers vliegen. 

Iran 
Een 3-tal veelkleurige postzegels herdenkt de 

I-jarige terugkeer in het land van de sjah. De zegels 
geven een afbeelding van 2 handen die de handboeien 
openen, terwijl het onderschrift luidt: Fidélité au Roi 
(Trouw aan de koning). De waarden zijn: 2, 3 en 5 R. 

Tevens verscheen een postzegel van 50 D. sepia met 
een nieuw portret van de sjah. 

Israël 
Ter gelegenheid van de nationale postzegeltentoon

stelling TABIM, welke van 13 tot 18 October te Jeruza
lem wordt gehouden verschenen op eerstgenoemde 
datum 2 postzegels. De tentoonstelling is georganiseerd 
door de Jeruzalemse Phi latei is tische Vereniging ter 
herdenking van ,,100 jaar postdienst in Jeruzalem 
(1854-1954)". De zegels werden ontworpen door 
O. Wallish en gedrukt door Messrs Lewin-Epstein te 
Bat Yam in rasterdiepdruk op papier met watermerk, 
in vellen van 25 zegels met een rij van 5 vignetten 
onder de benedenste rij. Kamtandmg 14. De zegels 
geven van een zelfde opvatting blijk als de Nederlandse 
ITEP- en Eeuwfeestzegels 1952. Het zijn: 
60 pr. blauw, geel en zwart, oude postkoets voor een 

oud gebouw; plaatnumnier 104 
200 „ donkergroen, rood en zwart, postauto voor 

een modern gebouw; plaatnummer 105. 
Een speciale eerste-dag enveloppe wordt voor deze 

zegels eveneens uitgegeven. 

Japan 
De ge nationale athletiek-wedstrijden waren aanlei

ding tot de uitgifte van 2 samenhangende vierkante 
postzegels, n l . : 
5 (y) bruin, tafeltennis 
5 „ groen, boogschieten. 

Jordanië (Het Hashemitisch Koninkrijk van-) 
Hier verscheen een serie van 8 postzegels in 4 ver

schillende" tekeningen, nl . : 
1 fils blauwgroen en rood, gebouw El. Khaznek 
2 „ rood en grijszwart, portret van koning Hus

sein II 
3 „ roodviolet en violet, als i fils 
4 „ geelbruin en olijfgroen, als 2 fils 

5 „ violet en groen, als i fils 
10 „ violet en groen, gebouw de Dome te Jeruzalem 
12 „ karmijn en zwart, moskee El Aqsar 
20 „ donkerblauw en grijszwart, als 10 fils. 

Kameroen 
Vermoedelijk nog deze maand zullen hier 3 post

zegels verschijnen voor de gewone post en 3 voor de 
luchtpost nl. 

voor de gewone post: 
8 f. bananenoogst 

15 „ idem 
40 „ koffiepluk 

en voor de luchtpost: 
50 „ bos-ontginning 

100 „ giraffen in de vlakte 
200 „ haven van Douala. 

De 75ste verjaardag van Dr Jamot, bestrijder van 
de slaapziekte, zal worden herdacht op een postzegel 
voor de luchtpost van 15 f. donkergeelbruin, blauw en 
groen, met afbeelding van diens portret en op de achter
grond inlanders bezig met microscopisch onderzoek. 

Korea (Zuid-) 
Ter aanvulling van het gemelde in ons vorige nummer 

op blz. 186 kunnen we nog mededelen, dat deze zegels 
met afbeelding van een viermotorig vliegtuig boven 
een pagode in de volgende kleuren zijn: 
25 w. bruin 58 w. ultramarijn 
35 „ roselila 71 „ blauw 
38 „ blauwgroen. 

Madagaskar 
Op 20 September jl. verschenen hier 6 postzegels in 

nieuwe tekening nl . : 
7 f. 50 blauw en groen, tropische planten en bloemen 
8 „ Bordeauxrood, Urate lormis (vogel) 

15 „ blauw en groen, idem 
en voor de luchtpost: 

50 „ blauw en groen, Pachypodes (boomlandschap) 
100 „ zwart, bruin en blauw, viaduct van Antsirabé 
200 „ grijs en zwart, Lemur catta (dier). 

Vermoedelijk zal einde dezer maand een postzegel 
van 40 f. verschijnen met afbeelding van generaal 
Lyauty en een gezicht op Tananariva in 1900. 

Mauritius 
De koerserende serie postzegels werd aangevuld met 

een zegel van 60 c. groen, met afbeelding van de Dodo. 

Mozambique 
Een serie postzegels met afbeelding van de landkaart 

van dit gebied verscheen in Juli j l . De zegels zijn in 
rasterdiepdruk vervaardigd en bestaan uit : 
10 c. grijs, 
20 „ „ 
50 „ 

I E . 
2 ,, 30 „ 
4 » 

10 „ „ 
20 „ „ 

groenblauw, 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 

rood 
„ 

en lila 
» geel 
„ violet 
„ oranjegeel 
„ rose 
„ zalmkleur 
„ groen 
„ vleeskleur 

Paraguay 
Het loo-jarig bestaan van de kerk van San Roque 

te Assuncion werd op een serie van I Ï postzegels voor 
de luchtpost herdacht. De zegels geven een afbeelding 
van deze kerk en vermelden de jaartallen 1853-1953, 
dus een verlate uitgifte. De zegels zijn in plaatdruk 
vervaardigd bij Waterlow en Sons Ltd te Londen met 
tanding 12^4 • Zij zijn: 
20 c. rood 
30 „ violet 
50 „ ultramarijn 

I G. bruinrood en lila 
I „ „ en groen 
I „ „ en oranje 
I „ „ en leigrijs 
5 „ bruin en oker 
5 „ „ en olijf 
5 „ „ en donkerviolet 
5 „ „ en bruinoker. 

De 4 zegels van i G. verschenen evenals de 4 zegels 
van 5 G. ook in een miniatuurvelletje van 124 x i i8 
mm. 
Deze blokken zijn echter in rasterdiepdruk vervaardigd. 

Een drietal helden van dit land wordt herdacht door 
uitgifte van een serie zegels, alle in gelijke tekening 
van het portret dezer personen. Deze zijn de maarschalk 
Lopez, Carlos a Lopez en generaal Caballero. De 
waarden der zegels zijn: 
5 c. lila I G. bruin 

20 „ ultramarijn i „ groen 
50 „ rose 

Voor de luchtpost zullen nog de waarden verschijnen 
5, ïo , 20, 50 en 100 G. 

Peru 
Het 5e nationale Eucharistisch congres en het Maria

jaar waren aanleiding tot de uitgifte van een postzegel 
van 5 c. blauw en rood met afbeelding van een wapen. 

St. Lucia 
In het type van de landschapuitgifte 1936/1946, doch 

thans met portret van Koningin Elisabeth II ver
schenen successievelijk sedert het begin van dit jaar 
de volgende zegels: 
2 c. purperrood 6 c. roodoranje 
3 „ rood 8 „ wijnrood 
4 „ grijs 10 „ blauw 
5 „ violet 15 „ kastanjebruin 

terwijl in het type met het wapen van dit gebied nog 
verschenen: 
25 c. blauw $ I groen 
50 c. olijf $ 2,50 rood 

Syrië 
Hier verscheen een postzegel van 2̂ /2 P-. bruinrood, 

met afbeelding van 2 vrouwen die graan oogsten. 

Togo 
Eind November zullen hier 2 postzegels voor de 

gewone post en een hogere waarde voor de luc|jtpos 
verschijnen nl . : 

8 f. palmnoot 
15 „ idem 

500 „ bosweg 

Verenigde Staten van Amerika 
In aansluiting aan de door ons reeds aangekondigde 

verschijning van nieuwe postzegels in de waarden 
I , 2 en 4 cent, gedaan in ons vorige nummer op blz. 
186, kunnen wij nog melden, dat de i c. het portret 
van George Washington weergeeft naar het vermoede
lijk originele portret door Gilbert Stuart vervaardigd, 
nu deel uitmakende van de Mellan verzameling, aan
wezig in de National Gallery of Art te Washington D.C. 

De 2 c. met portret van Thomas Jefferson ontleent 
zijn beeld aan een portret eveneens door Gilbert Stuart 
vervaardigd en nu aanwezig in The Bowdoin College 
Museum of Fine Arts te Brunswick, Maine. 

De 4 c. met portret van Abraham Lincoln is vervaar
digd naar een portret door Douglas Volk, nu behorende 
aan eerstgenoemd museum te Washington, 

De nieuwe serie postzegels waartoe bovenstaande 
zegels alsmede de reeds verschenen 3 en 8 c. behoren 
zal niet alle waarden bevatten welke de thans nog 
koerserende zgn. presidentenserie telt. Zij zal bestaan 
uit de waarden ^ , i , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 
30, 40, 50 c. en $ I en 5. 

De $ I met portret van wijlen president Wilson 
zou reeds op 31 Augustus j l . zijn verschenen, doch 
hierover ontbreken nog nadere gegevens. 

Behalve de 3 c. welke reeds in roltanding verscheen, 
kwam op 8 October j l . de i c. in deze tanding uit, 
terwijl de 1I4 en 2 c. nog zullen volgen. 

Zanzibar 
De 75ste verjaardag van sultan Sayyid Khalifa bin 

Haroub werd op 26 Augustus j l . herdacht op een serie 
van 5 postzegels met zijn portret, te weten: 
15 c. groen 50 c. violet 
20 „ rood 1/25 oranje 
30 „ donkerblauw, 

WAARSCHUWING. 
M i s b r u i k p o s t s t e m p e l WISSELMEREN (Nieuw Guinea) . 

I n de handel werden onlangs voor hoge prijzen een aantal Neder
landse strafportzegels met afstempeling Wisselmeren, gedateerd 
October en November 1953 te koop aangeboden. 

Deze portzegels waren bevestigd op de voorzijden van lo-cts-
postbladformulieren van Nieuw-Guinea, waarop zich aan bij-
frankering 25 et in koerserende postzegels van Nieuw-Guinea 
bevond, (het voor Nederland geldende luchtposttarief), afgestem
peld Biak—Luchtpost Oct.—Nov. 1953. 

Sommige dezer stukken waren met de schrijfmachine, andere 
met inkt geadresseerd. 
He t schrijfmachine-adres was met inkt onleesbaar gemaakt, doch 
na ontcijfering bleek dit een adres t e . . . . 's-Gravenhage te zijn. 
Verder bleken de met inkt geadresseerde stukken op chemische 

wijze van het oorspronkelijk adres te zijn ontdaan en vervolgens 
opnieuw beschreven te zijn met een (gefingeerd?) adres met 
bestemming Wisselmeren; uit andere kenmerken bleek echter, dat 
ook deze stukken naar den H a a g waren verzonden. 

Zoals bekend werden tot i J a n u a r i 1954 de Nederlandse straf
portzegels in Nieuw-Guinea gebruikt en echte stukken met deze 
zegels zijn zéér moeilijk te vinden. Hiervan is nu misbruik gemaakt, 
door in Nederland aangekomen stukken te voorzien van- hier ge
kochte portzegels van verschillende waarden en deze in Wissel
meren met het echte poststempel, doch met teruggestelde da tum 
te laten afstempelen, alsof dit inderdaad met Strafport belaste 
stukken waren! 

M e n zij gewaarschuwd en kope geen losse portzegels (al of niet 
op briefstukjes) of twijfelachtige stukken tegen hoge prijzen! 

A. VAN D E R W I L L I G E N . 
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TENTOONSTELLINGEN 
BEKRONINGEN TOEGEKEND DOOR DE JURY OP DE NATIONALE 
PHILATELISTISCHE TENTOONSTELLING „ZEELANDIA 1954" 

TE VLISSINGEN. 
Inz. no. 

I l en 23 

25 

38 

9 

45 

34 

32 

6 
14 
18 
24 
36 
43 
47 
61 

3 
4 

15 
16 
21 
22 
30 
31 
35 

37 
40 

41—42 
44 
50 

53 

Jan Pouhe 

W. O. Udenberg 

R. M. Feenstra 

M. C. Samson 

R. Tocila 

Kaiser 

M. Feenstra 

W. Amons 

P. G. Melsert 
H. Rorije 
Jan PouUe 
C. Bogerd 
R. Hamer 
J. P. Bouma 
Jan Dekker 
Prof. K. Seizinger 

N. Indië, Cura
sao en Suriname verg. zilver + medaille 

H.M. de Koningin. 
België, Frankr. verg. zilver -f medaille 

Z.K.H. Prins Bernhard 
verg. zilver + medaille 
Comm. der Koningin, 
verg. zilver + medaille 
P.T.T. 

Griekenland 

China 

Zeebrieven Ned. 
—Ned. Indië 

H. A. Lyppens 
A. v. d. Sloot 
Jan Poulie 
Sanders 
Houtman 
Dalmatië 
A. Rorije 
B. Posthuma 
Koenigsberg 

G. A. J. Jansen 
W.'J. G. Schott 
H. P. V. Lente 
J. V. Klaveren 
W. F. Briel 

W, H. Lutkeveld 

Malta 

Portugal 

Noorwegen 

Puntst. V. Ned 
Liechtenstein 
Letland 
Frankrijk 
U.S.A. 1847-1947 
Transvaal 
Deens W.-Indië 
Tsj. SI., Yougo-
slavië, Kroatië 

Nederland 
Postzegels Ncd. 
Albanië 
Bulgarije 
Opper-Silezië 
Yougoslavië 
Zwitserland 

Oud-Duitse en 
Oud-Ital. Staten 
Japan, enz. 
Israël 
Egypte 
Div. Engelse kol. 
Van ballon tot 
raket 
Muziek op postz. 

verg. zilver + medaille 
Nederl. Bond v. V. v. P 
verg. zilver + medaille 
Philatelica 
verg. zilver -f medaille 
HoUandia 
verg. zilver -(- medaille 
Ned. Ver. v. Postz. H. 
verg. zilver 

,, m. felicita
tie van de jury. 
zilver 

56 
59 
60 
10 
12 
13 
17 
19 
26 
28 
29 
33 
34a 
39 

46 
48 
49 
51 
52 
54 
55 
57 

58 
62 
63 

R. A. Bastiaanse 
Robert Bles 
H. Willemsen 
H. A. Lyppens 
Insulfin 
Pen 
G. H. V. d. Mey 
H. P. V. Lente 
R. Siegmund 
J. W. Wessels 
Constantinowa 
W. Amons 
P. J. Schouten 
Mevr. M. J. Mat-
zen-Fleddérus 
H. P. V. Lente 
F.W.v.d.WartJr 
A. Rorije 
R. M. Feenstra 
J. S. Jansen 
J. A. Lammers 
J. C. Schäfer 
P. Th. V. d. Heij
den 
Fr. Ronda 
S. A. Menist 
Stichting 
Ph. Jeugdwerk 

2e Wereldoorlog zilver 
Locaalpost Duitsl. „ 
Ned. firmaperf. 
België brons 
Fiume „ 
Kroatië „ 
Turkije „ 
Litauen „ 
Hongarije „ 
Engeland „ 
Rusland „ 
Zweden „ 
Duitsland „ 

China „ 
Cameroun „ 
Airgraph's „ 
Luchtpostz. „ 
India 
Religie en Philatelie 
Dieren op postzegels 
Kerstfeest en philatelie 

Sport op postzegels 
Madonna's 
Roulette verz. 

Eervolle vermelding i 

brons 

voor het nuttig 
werk in het belang der Philatelie van de 
toekomst. 

Inzendingen buiten mededinging waren: 
1 
2 
5 
7 

20 
27 
48a 

J. Eygenraam Zeeuwse Post 17e en 18e eeuw. 
A. V. d. Willigen Zeeuwse Poststempels 18e en 19e eeuw. 
Jan Poulie 
Jan Poulie 
Kaunas 
D. O. Kirchner 
D. O. Kirchner 

Nederiand 1852—1940 
Ie Emissie Nederland 
Litauen 
Engeland 
Verongelukte luchtpost. 

De prachtige inzending van het Nederlands Postmuseum verdient 
een aparte vermelding. 

Enkele inzendingen zijn door bekende omstandigheden (vrij grote 
glasbreuk van de kaderramen bij het transport) niet geëxposeerd, 
doch billijkheidshalve wel beoordeeld en bekroond. *) 

De jury; A. M. Benders, arts; J. Eygenraam; L. Frenkel, arts; 
D. O. Kirchner en Drs. A. v. d. Willigen. 

*) Van deze zelfde omstandigheid werd ook de heer Eygenraam de 
dupe, die zich heel veel moeite had getroost om de Zeeuwse Post van 
de 17e en 18e eeuw, juist op deze tentoonstelling, te tonen. 

K. 

THEODORE CHAMPION, t 
Op 31 Augustus jl. overleed 

in de leeftijd van 81 jaar op 
zijn villa te Chêne-Bourg 
(Geneve) de ook in ons land 
zo zeer bekende Parijse post
zegelhandelaar en verzame
laar Theodore Champion. 

Geboren in Zwitserland in 
1873 te Gimel (kanton Vaud) 
werd hij na zijn schooljaren 
bediende op een bankkantoor. 
Behalve een goede sportsman 
(wielrijden) had hij ook een 
grote liefde voor de postzegels 
opgevat, en hij wist door aan
koop tegen de toenmaals lage 
prijzen een flinke voorraad 
zegels te verwerven. 

Op 26-jarige leeftijd ging 
hij naar Parijs om daar de 
handel over te nemen van de 
heer Forbin. Als postzegel
handelaar vestigde hij zich 

toen in de rue Drouot, waar thans nog het inmiddels groot gewor
den bedrijf is gevestigd. 

Vanaf zijn komst te Parijs werd hij ook medewerker aan de be
kende postzegelcatalogus uitgegeven door Yvert en Tellier te 
Amiens, welke toen reeds vier jaren was verschenen. Geheel zijn 
leven is hij daaraan werkzaam geweest tot zelfs aan de enkele dagen 
na zijn dood verschenen 59ste uitgave van dit thans zo omvangrijke 
werk. 

Ook als verzamelaar heeft Champion zich grote bekendheid 
verworven. Aan een wereldverzameling tot 1914 ontbrak vrijwel 
geen nummer. 

Frankrijk heeft vooral aan hem zijn postmuseum te danken en 
het is daarom niet vreemd dat hij drager was van het officierskruis 
van het Legioen van Eer. 
Zijn geboorteland getrouw bracht hij daar ieder jaar zijn vacanties 
door, waar hij nu, evenals in Frankrijk vele vrienden achterlaat. 

Zijn naam zal zeker in philatelistische kringen niet vergeten 
worden. 

H . R. 

FRANKEER PHILATELISTISCH 
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^ LITERATUUR ^ 

Catalogue Yvert & Tellier, Champion 1955. 
Uitgave van Yvert & Tellier te Amiens. Prijs Deel I 
200 fr-, Deel II 850 fr. en Deel III 1140 fr., totaal 2190 fr. 
+ 267 fr. porto. 

Als de nieuwe uitgave van bovengenoemde catalogus weer 
voor ons ligt, en dat is thans de 59ste jaargang, dan betekent 
dat voor ons steeds weer een moeilijke opgave om deze te 
bespreken. Niet alleen de omvangrijkheid van dit werk, 
welke reeds vele weken van intense studie zou vorderen om 
deze goed te bestuderen, maar ook vanwege de aard van de 
inhoud. Ook de plaatsruimte dwingt ons weer met een en
kele opmerking te volstaan. 

Laten wij echter eerst mededelen, dat ook deze 59ste uit
gave weer uit 3 delen bestaat, een vorm waarin zij sedert 
1953 verschijnt. Alles in één deel onder te brengen zou zeker 
een onhanteerbaar boekwerk hebben opgeleverd, gezien de 
totale inhoud van ± 2275 bladzijden. Van deze delen is na
tuurlijk het 3e deel, dat Afrika-Amerika-Azië en Australië 
behandelt (zonder Franse gebieden) het omvangrijkste, nl. 
1125 blz. (vorig jaar 1003). Het 2de deel, dat Europa omvat 
(zonder Frankrijk en Fr. gebieden), nam het minst in omvang 
toe en telt thans ± 800 blz. (v. j . 783), terwijl het 1ste deel, 
dat natuurlijk in de bakermat dezer catalogus het meest 
wordt gevraagd, omdat het de Franse bond behandelt met 
Monaco, Andorra en Saargebied, thans 352 bladzijden telt 
(v. j . 336), waaruit wel blijkt welk een vruchtbaar gebied de 
landen uit dit 1ste deel voor de postzegel opleveren. 

Hoe prettig het ook voor de Engelsen, Duitsers, Spanjaar
den en Portugezen is om bij de buitenlandse uitgave dezer 
catalogus een sleutel hierop in hun eigen taal aan te treffen, 
welke het tevens voor een aantal Nederlanders dat de Franse 
taal niet machtig is mogelijk maakt met beter resultaat van 
de catalogus, gebruik te maken, toch zouden wij deze sleutel 
nog iets uitgebreider willen zien door opname van meerdere 
technische termen, bijv. coin, poingon, moule, e.d. 

Wat Nederland betreft, zien wij ook in deze catalogus de 
prijzen voor de zegels van de eerste drie emissies in onge
bruikte staat, flink in prijs gestegen. Maar ook overigens is 
vrijwel over de gehele linie een prijsstijging te bemerken. De 
kinderzegels 1952, welke vorig jaar nog niet werden opge
nomen, hoewel latere uitgiften zulks wel waren gedaan, zijn 
ook nu gecatalogiseerd, waardoor aan het einde een kleine 
vernummering der zegels heeft plaats gehad. De zgn. Itep-
zegels zijn nu ook afzonderlijk geprijsd. 

Ook bij diverse andere landen zien wij vooral bij de oudere 
uitgiften een stijging van de prijzen. 

Wij weten dat er vele verzamelaars zijn, die de Yvert-
catalogus te oppervlakkig vinden, een opmerking welke o.i. 
met recht gemaakt mag worden, maar wij moeten niet uit 
het oog verliezen, dat het hier een „algemene" catalogus be
treft welke dus een overzicht geeft van alle zegels welke in 
de diverse landen zijn verschenen, hetgeen thans een totaal 
van omstreeks 110.000 zegels betekent, zulks zonder variëtei
ten, tandingen, enz. gerekend. 

Een enkele opmerking omtrent het Franse deel willen wij 
nog maken. Onlangs bespraken wij in dit Maandblad de 
beide typen van de zegels van Frankrijk in het type Sage. 
Wij namen toen aan dat het in de Yvertcatalogus daarom
trent gemelde juist was. Wij werden echter door de heer 
Brocx te Soestdijk opmerkzaam gemaakt op een artikel om
trent deze zegels in de l'Echo de Ia Timbrologie van 28 Fe
bruari 1953, waarin verslag wordt gegeven van het door een 
daartoe ingestelde commissie gedane onderzoek. Deze com
missie kwam tot de conclusie, dat het gewijzigde type niet 
van een herstelde matrijs afkomstig is, doch een gehele nieu
we werd vervaardigd. Het doet daarom vreemd aan, dat met 
dit verslag ook in deze nieuwe catalogus-uitgifte geen reke
ning is gehouden, doch de oude tekst gehandhaafd bleef. 

Als algemene wegwijzer in de grote hoeveelheid zegels 
blijft de Yvert een goed hulpmiddel en zij zal daarom ook 
thans weder haar plaats op de wereldmarkt weten te behou
den, temeer, daar de prijs ondanks de grotere omvang vrij
wel onveranderd is gebleven. 

Afa Frimaerkekatalog Skandinavien 1955. 
Uitgave van Aarhus Frimaerkehandel, Bruunsgade 33 
te Aarhus (Denemarken). Prijs 2,50 Kr. + porto. 

„Alle waar is naar zijn geld" zegt een Nederlands spreek
woord, maar toch is het een feit, dat men bij de een soms 
meer voor zijn geld krijgt dan bij een ander. En als men 
ziet wat deze catalogus biedt voor zo weinig geld, dan zal 
men zeker niet het gevoel krijgen „een kat in de zak" te 
hebben gekocht. Denemarken, Groenland, Thule, Deens-
West-Indië, Finland, Kareliën, Noordingermanland, IJsland, 
Noorwegen en Zweden vindt men hier vrij uitvoerig behan
deld, waarbij zelfs reclame-aanhangsels en eerste-dag-stem-
pels zijn opgenomen, terwijl een lijst van de oplagecijfers 
der Deense zegels aan deze catalogus is toegevoe^gd. 

De opgenomen prijzen zijn samengesteld in samenwerking 
met verzamelaars en handelaren op dit verzamelgebied. 

Hoewel de tekst in de Deense taal is gesteld, lijkt ons zulks 
voor de vele verzamelaars van deze zegels, welke ook in ons 
land worden aangetroffen, geen bezwaar, gezien de vele dui
delijke afbeeldingen welke in de tekst zijn opgenomen. Ook 
de lage prijs voor deze 120 bladzijden tellende catalogus zal 
zeker geen bezwaar opleveren tot aanschaffing. 

Müller-Katalog Schweiz-Liechtenstein 1955. 
Uitgave van Ernst Müller, Aeschenhof, Bazel (Zwit
serland). Prijs 2 Zwfr. 

Weer op de gebruikelijke tijd aan het begin van het nieu
we postzegelseizoen verscheen bovengenoemde catalogus, 
welke thans haar 24ste uitgave beleeft. Dit bewijst wel, dat 
zij door de verzamelaars wordt gewaardeerd en zulks niet 
alleen binnen de grenzen van genoemde landen, maar ook 
ver daarbuiten. Het is dan ook een handig werkje, dat thans 
220 bladzijden catalogus-tekst omvat met ruim 880 afbeel
dingen en meer dan 3000 gecatalogiseerde zegels met bijna 
9200 prijsnoteringen. Met haar ontelbare aantekeningen en 
meldingen omtrent typen, tandingen, plaatfouten, druk- en 
papierverschillen, afwijkingen, zeldzame frankeringen e.d., 
is dit werk ook voor de speciaalverzamelaar een uitstekende 
handleiding. Vanzelfsprekend zijn ook de bijzondere uitgif
ten als de diverse dienstzegels, tète-bêches, blokken, enz., 
uitvoerig behandeld, terwijl ook de zegels van de niet in de 
titel vermelde enclave Campione er in zijn opgenomen. 

Wat de prijzen betreft, deze geven blijk van een nauw
keurige studie, waarbij natuurlijk rekening moet worden ge
houden met het feit, dat het ook hier zgn. catalogusprijzen 
betreft welke in Zwitserland naar onze begrippen vrij hoog 
liggen. De prijs voor deze op fraai papier gedrukte catalogus 
is echter in vergelijking met hetgeen gegeven wordt bijzon
der laag te noemen en wij benijden de Zwitsers een derge
lijke fraaie, uitstekende catalogus van de zegels van hun 
land en het aangrenzende Liechtenstein voor zulk een lage 
prijs te kunnen verkrijgen. 

On CoUectione. 
Uitgave van de Philatelie Club de Belgique A.S.B.I. 
178 avenue Louise, Bruxelles. Prijs 20 B.fr. 

Hoewel het voorwoord van dit in de Franse taal geschre
ven werkje de sympathieke gedachte uitdrukt, dat het zich 
richt tot de ouders van kinderen die postzegels willen ver
zamelen („Uw kind heeft blijk gegeven van het verlangen 
om een postzegelverzameling aan te leggen, en u heeft be
sloten van een familiefeestje gebruik te maken om aan dit 
verlangen te voldoen" „veroorloven wij ons u enige 
practische wenken te geven die ten doel hebben uw toekom
stige verzamelaar in de beste omstandigheden te plaat
sen ") blijkt uit de gehele inhoud van dit boekje van 40 
bladzijden, dat het zich niet tot de ouders van kinderen richt 
maar — tot beginnende verzamelaars zelf. In enige korte 
hoofdstukken worden diverse begrippen in de Philatelie toe
gelicht, waaraan raadgevingen worden verbonden. Natuur
lijk wordt wat het verzamelen van postfrisse of gebruikte 
zegels betreft de beslissing aan de verzamelaar overgelaten 
en wordt geen partij gekozen. 

Het spreekt vanzelf, dat In 'n beknopt werkje als dit, waar
in zoveel onderwerpen de revue moeten passeren, nog heel 
wat vraagtekens zijn te stellen. Zo lezen wij op blz. 4„ Placer 
des timbres dans un album, è la page et dans la case prévue, 
sans se soucier de ce qu'il représente ou de ce qu'il signifie, 
est Ie fait d'un coUectioneur d'images mais indigne d'un phi-
lateliste". Wij zien in gedachte de gezichten al van onze 
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beeld verzamelaars wanneer zij dit lezen! En wat te denken 
van de definitie op blz. 9 ,,Le timbre neuf est celui que l'on 
achète ä la poste ou chez un négociant ou qui est mis en 
souscription par la poste ou certaines oeuvres". En ook de 
raad elders gegeven om alle zegels van de enveloppen af te 
weken vinden wij niet zonder bedenking. Maar laten wij der
gelijke uitlatingen niet al te zwaar opnemen en het doel 
van dit werkje voor ogen houden. Wij mogen dan niet an
ders zeggen dan dat ook deze poging om de aanvangende 
verzamelaar wegwijs te maken op het uitgestrekte terrein 
der Philatelie, onze volle sympathie heeft en daarom heten 
wij ook dit werkje van harte welkom. 

Jammer vinden wij het echter, dat door de Philatelie Club 
de Belgique dit boekje tevens wordt gebruikt om enige blad
zijden te vullen met reclame voor de levering van ongetande 
Belgische zegels, zoals Jordaens en R v. de Weijden, als
mede de „Ballons 1953" e.d. zegels, welke o.i. niet in een 
goede verzameling thuis behoren en zeker niet de begin
nende verzamelaar moeten worden aangeprezen. 

Dte Madonna im Briefmarkenalbum, door Josef Franz 
Aumann. Uitgave van de Sammlergemeinde „St. Ga
briel" door de Stephanus-Verlag te Wenen, Zoller
gasse 34. 
Prijs 4 internationale antwoordcoupons. 

In een aantrekkelijke omslag verscheen in klein formaat 
(12 X 17 cm) en verlucht met niet minder dan 9 bladzijden 
met afbeeldingen van zegels, dit aardige werkje van 24 blad
zijden, dat een opsomming geeft van alle postzegels betrek
king hebbende op de Heilige Maagd. Het grote aantal zegels 
dat aan dit onderwerp is gewijd, zal zeker menig verzame
laar verbazen. Vooral de beeldverzamelaars die dit onder
werp voor hun verzameling hebben gekozen, zullen aan dit 
werkje grote steun hebben en zij zullen niet kunnen nalaten 
zich het boekje aan te schaffen. 

Nederland is in dit onderwerp slechts met een enkele post
zegel vertegenwoordigd, nl. de 2 et. weldadigheid 1927 (met 
wapen van Drente). 

Twee bladzijden zijn nog gevuld met een opgave van ker
ken aan Maria gewijd. 

Door de Wereldbond „St. Gabriel" wordt aan de verzame
laars verzocht kenbaar te maken welke Madonna-zegel door 
hen het mooiste wordt gevonden. De Postadministratie die 
de zegel heeft uitgegeven welke de meeste stemmen heeft 
ontvangen, zal een eremedaille worden toegekend. Opgaven 
worden vóór 31 December a.s. ingewacht bij voornoemde 
Wereldbond, adres te Wenen hierboven vermeld. De H. R. 

Deutscher Flugpost Katalog. Sieger. 
Wij ontvingen de 5e aflevering van deze catalogus (Blz. 49 

t/m 60). Deze aflevering bevat hoofdzakelijk de ontwikke
ling van de luchtpost in Duitsland sedert het einde van de 
oorlog (1948—1954). 

Wij vinden hierin de in 1948 gebruikte spec, afstempelin
gen voor Duitse luchtpost voor binnenlandse en buitenlandse 
bestemmingen, de diverse luchtpostbladen, luchtbrug Berlijn, 
alsmede de ballonpost Bergneustadt Mei 1949, Messe-lucht-
post, Helicopterpost Wuppertal 1951, etc.; alles bijeen we
derom een interessant geheel, dat in geen luchtpost-biblio
theek ontbreken mag. J- D. 

ALLERLEI 
PROPAGANDA ZEGELS 

In ons Augustusnummer bespraken wij op blz. 167 het in Londen 
verschenen werkje over „Forged stamps and propaganda issues of 
the belligerents". Thans ontvingen wij van Amerikaanse zijde de 
afbeeldingen van enige in Oost-Duitsland verschenen anti-rege
ringsgezinde zegels met afbeeldingen ontleend aan aldaar uit
gegeven postzegels. De 12 pf. zegels zijn op het postkantoor te 
Gera (Oost-Duitsland) vermoedelijk aan de aandacht van de post-
ambtenaren ontsnapt en werden als volwaardig afgestempeld. Het 
Inschrift op deze zegels luidt echter: „Werkt langzaam in de on-
duitse ondemocratische republiek." 

De 24-pf. zegels werden door een ondergrondse beweging op 17 
Juni 1953 in omloop gebracht. De overeenkomstige uitgifte in 
Oost-Duitsland verschenen, met de afbeelding van de Stalin-allee, 
kreeg de toevoeging Strasse des 17 Juni, terwijl het onderschrift 
weer werd gewij/igd in „undeutsche undemokratische republik". 

4 
5 
7 
8 
9 
10 
10a 
11 
12 
4Ax 
3B 
16/20 
21 
22 
22a 
22f 
22v 
23 
24 
27 

Tot ƒ 
hebben 

isuRmrAiHi: P O S T F R I S 
ƒ 5,25 
„ 2,90 
„ 3,20 
>. ■•.50 
., 7.20 
„ 8,— 
, . 60,— 
,. 9.80 
„ 8,— 
„ io>— 
„ 1,50 
„ 7,90 
., 110,— 
„ 0,15 
„ 2,50 
» 1>— 
.. 1.75 
„ 6,50 
„ 8,80 
,. 2,70 

nes. 
29 ƒ 
30 
32 
33 
34/36 
37/38 
39 
■to 
41/47 
48/55 
58 
60/64 
65/68 
69/103 
107 
108 
111/114 
115 
117 
130/136 

3.— 
21.— 
2,20 
1,— 

20,— 
2,20 

11,— 
49,— 
7 — 

23,— 
1.70 

62,50 
5.45 

46,— 
6,— 
6,75 
1,45 
5,90 
5,90 
4,— 

nos. 
151/166 J 
167/178 
179/182 
187/189 
194 
195/196 
202/205 
206/209 
210/213 
220/243 
244 
274/275 
276/277 
278/279 
295/296 
Lp 1/7 
- 8/H 
- 15/17 
- 18 
- 24/26 

ALLES IN PERFECTE CONDITIE 
5,— poit extra. Nos. Spec. Cat. 
bijna elk nummer postfris zowel 

nummeropgave ' 

Postzege hande M. 

1,30 
18,— 
3,25 
0,95 
2,50 
3,— 

10,85 
2,10 
1,55 

49,— 
0,18 
0,75 
1,— 
6,— 
1,45 
5,— 

112,— 
10,75 

230.— 
21 ,— 

Geen vooruitbetaling a.u.b. Wij | 
als gebruikt in voorraad. 

D. 
Zend 

POSTMA 
Cnlabuurt 14 - Telefoon 7028 - Giro 295477 - Leeuwarden 

BOREK-LANDEN-CATALOGI 
(Officieel vastgestelde prijzen) 

Duitsland met bezette gebieden ƒ 3,25 
België „ 1,35 
Frankrijk met bijgebieden ,, 1,75 
Groot-Bri t tannië met gebieden „ 1,35 
Israël „ 0,65 
Italië met bijgebieden „ 2,50 
Nederland met Luxemburg ,, 1,35 
Oostenrijk met bijgebieden ,, 2,— 
Portugal „ 1,25 
Zwitserland-Liechtenstcin ,, 1,35 
Scandinavië „ 2,25 
Ver. Staten en Ver. Naties „ 1,35 

(Verkrijgbaar bij iedere handelaar) 

Vertegenwoordiger voor Nederland 

R E N N I E H A A G S M A 
L e c u w e n s t r . 2a - H i l v e r s u m - P o s t g i r o 3355.S9 



A D R E S W I J Z I G I N G 

Wij maken onze geachte clientèle er beleefd op attent, dat met ingang van 
1 November a.s. ons kantoor is verplaatst naar 

SINGEL 276. Amsterdam. Tel. 49749 

Voor onze veiling, welke d.d. 6 November a.s. plaats vindt en welke weder
om zeer belangrijk belooft te worden, zien wij inzendingen van prima materiaal 
gaarne vóór 22 October tegemoet. 

Catalogus van deze veiling 
wordt gratis 

op aanvraag toegezonden 

POSTZEGELHANDEL 

R. Postema 
N . Z . V O O R B U R G W A L 248 - A M S T E R D A M - T E L E F O O N 4 9 7 4 9 . 

Behalve M A S S A G O E D Nederland en Koloniën alsmede buiten
land koop ik thans eveneens SERIES Nederland 
gebruikt en ongebruikt in het bijzonder vanaf 4949, 
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 grooi, altijd prompte betaling. 
Uitvoerige of'ertes aan: 

N.B. 
Inkoopstijscen 
worden niet 
verstrekt 

POSTZEGELHANDEL A. J. DE W I T , 
Albrecht Dürerstraat 4 Amsterdam-Z. - Telefoon 713489 

P O S T Z E G Ë L P A K K E T T E N 
Mooie opmaak. Alleen levering ^an de handel. Prijslijst op 
aanvraag. Ook in consignatie verkoop. 

Postz.handel A. de MAN - Gen. v. d. Heydenstraat 20 - DORDRECHT 

Te koop gevraagd : 
1 Verzamelingeo ) 
1 Partijen / postzegels 
1 Betere losse > 

1 Speciaal interesse voor oude 
1 van de gehele wereld. 

AANBIEDING (gebruikt) 
NEDERLAND 
1852 15 c. oranie ƒ 

1 1869 2'/! c. Kroontje 
1 1872 22'/! c. Koning 

1 gld 
NOORWEGEN 
Yvert, 3 ƒ 5,75; 20 ƒ 

„ 5 „ 3,25j 21 
„ 9 „ 5,75; 26 
„ 13 „ 8,25; 40 
„ 15 „ 6,75; 41 

zegels 

20,— 
6,— 
3,75 
3,— 

7,75 
3,50 
2,— 

34,— 
3,50 

ALBUMS. 
Mederlaiid en O.G. 

Bondsalbum K 11 ƒ 8,50 
„Holland" album 12,50 
Alsv. binnenschroeven . . „ 13,50 

„DAVO" album 22,50 
Groot insteekboek 

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

Insteekboekjes ƒ 0,75; ƒ 0,95; 
ƒ 1,50; ƒ 2 , - ; f 3.25; ƒ 3,60; 
ƒ 6,75 

Zendt mij Uw Mancoliist 
Nederland en O.G. 

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

TE KOOP 
GEVRAAGD: K I L O ' S N E D E R L A N D 

a. UITgezochte tegen dagprijs 
b. ONui tgezochte tegen dagprlfs 

Massavtraar; alles. Tevens K>nd, Zomer en Gelegenheidszegels 
liefst in behoorlijk kvi^antum. 

M. J. A. VAN DER HAAGEN • DEN HAAG 
Van Lennepvtreg 67 • Telefoon 550454 - Tel. adres: „Haagphil" 

ZICHTZENDINGEN 
Een geheel nieuwe serie boekjes van Nederland 
en Overzeese Gebiedsdelen is thans voor circulatie 
gereed. 

Vraagt U eens het gewenste land aan! 

De keus is zeer uitgebreid, ook in de verschillende 
afwijkingen. 

SPECIALE C A T A L O G U S 1955 N e d . & O . G . 
verschijnt ongeveer half November. 
Na overschrijving van f 2,65 ontvangt U onmiddel
lijk na verschijning een ex. franco thuis. 

BESTELT NOG HEDEN! 

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



HARMERS OF L O N D O N 
BERICHT 

BUITENGEWONE N I E U WE - S E I ZO E N 
VEILINGEN 

Hierbij geven wij enige bijzonderheden betreffende de 
belangrijke verzamelingen, welke in onze veilingen in het 
nieuwe seizoen zullen worden aangeboden. Indien Uw naam 
nog niet op onze postlijst voorkomt is het NU de tijd om 
onze veelvoudig-geiUustreerde Catalogus aan te vragen, 
welke U de crème van 's werelds verzamelingen ter 
beschikkmg stelt. 

15 en 16 NOVEMBER 
EEN SUPEBLATIEVE GOUDEN MEDAILLE VERZAMELING VAN H E T EERSTE TYPE GRIE
KENLAND — een van de mooiste verzamelingen welke sedert vele jaren op de mark t komt, en 
waarin zich bevinden Parijse druk I L. ongebruikt blok van vier, gebruikte paren, strippen en 
blokken; 10 L., ongebruikte blokken van vier en zes, de eerste met omgekeerde „O". 1ste Atheense 
druk I L., postfris paar en losse zegels, 1861—63 3 L. de zeldzame eerste druk, 20 L. zonder rug-
cijfer, verscheidene gebruikte en een op gehele brief. 1861—62 en verder, ongebruikt en gebruikt, 
kleurverschillen, blokken en strippen met inbegrip van twee gebruikte exemplaren van de buiten
gewoon zeldzame 40 L. „lilarose". Afstempelingen zeer compleet, alsook een mooie en zeer uit
gezochte kavel enveloppen. 

29 en 30 NOVEMBER 
E E N BUITENGEWONE KOOP VAN BRITSE GEMENEBEST EN BUITENLAND kenmerkt deze 
unieke gelegenheid, waarbij een keuze zal worden geboden uit algemene verzamelingen tot een 
geschatte waarde van over de £ 20.000. Een in het oog vallend deel van deze veiling is het aanta l 
waardevolle verzamelingen die in hun geheel worden aangeboden. Deze omvatten GROOT-BRIT-
TANNIE — een vrijwel complete verzameling van latere zegels; een verzameling in drie banden, 
waarbij de £ 5 op blauw papier, postf r is; alsmede een mooi exemplaar van de 2/- blauw, plaat 3, 
enz. enz.; een waardevolle verzameling in postf risse blokken van vier van het Britse gemenebest 
in vijf „Cistafile" dozen; U.S.A. COLUMBUS UITGIFTEN IN POSTFRISSE VELLEN to t en met 
$ 1, en GROTE BLOKKEN van de hogere waarden. Toegevoegd aan deze aanbieding in blokken 
is een grote keuze materiaal , verdeeld over aantrekkelijke kavels, waarbij grote afdelingen Kaap 
de Goede Hoop, Ceylon, Groot-Brit tannië, Zwitserland, enz. enz. 

6 en 7 DECEMBER 
DE UITGEBREIDE E N STERK GESPECIALISEERDE „JAMES DURHAM" VERZAMELING VAN 
D E VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA in 35 banden. Deze buitengewone tentoonstellings-
verzameling omvat de uitgiften 1845—1937 en is zeer sterk gespecialiseerd in 19de eeuwse •uitgiften. 
Een bijzonder mooie selectie van de N.Y. Postmaster en 1847-uitgiften wordt gevolgd door een 
verwonderlijke rij van 1851—56 en in enkele en meervoudige stukken. 1857—61 in enkele stukken, 
blokken en strippen, 1861 met Première Gravures, 1862—66 en 1867 wafels, 1869 met kleurverschil
len in enkele en meervoudige stukken. Bank Note drukken, een lange rij: Columbus en Omaha 
diverse series, 1907 Pan American I c. met omgekeerd middenstuk, 20ste eeuw, postfris en gebruikt, 
kleurverschillen, blokken, 1909 op blauwachtig „rag" papier. Zeppelins in blokken van vier, als
mede Expresse bestelling, Dienst, Geconfedereerde Staten, enz. enz. 

Vol-geillustreerde Souvenir-Catalogi voor bovenstaande veilingen 2/- per stuk. 
Abonnementen voor 12 maanden op alle Londense catalogi en opbrengstlijsten 
30/- Portvri j . 

Alsmede 
NEW-YORK 

H. R. H A R M E R L T D . 
Internationale Postzegel Veilinghouders 

41 New Bond Street. London W I. Telegramadres: Phistainsel-London. 

Alsmede 
SYDNEY 



Aanbiedin; 
Yvert Nrs. 
31/34 ƒ 15,— 
95 1 2 , -
108 10,— 
108a 4,50 
147b 12,— 
168/9 0,25 
170/181 55,— 
182/193 25,— 
207/9 0,25 
225/230 7,— 
252/4 1,20 
290/4 2,50 
297/300 2,25 
301/2 0,50 
303/5 0,50 
306/9 1,— 
310/1 0,50 
312/3 0,50 
314/7 1,75 
318/321 1,75 
334/8 2,10 
339/342 2,50 
345/348 1,50 
353/6 2,25 
370/3 2,50 
375/9 2,— 
380/3 1,25 
384/5 0,65 
386/7 0,75 
388 2,50 
389/92 1,25 
393/6 1,35 
397/400 20,— 

Onze vorige aanbi 
Roemenië z\jn nog 

Uw mancolijst naar; 

Pojstzegell 
J . M. Gosse - K 
Giro 135793 -

g Joego 
Yvert Nrs. 
398/400 ƒ 
401/5 
419 
440/1 
445/8 

Slavië Ongebruikt 
17,50 
0,50 
0,30 
0,75 
4,— 

449/25 gebr. 1,75 
460/62 
463/5 
469/70 
471/4 
475/7 
492/4 
499/501 
502/4 
505/4 
505/11 
512/4 
515/6 
517/9 
527/9 
561 
562/67 
568 
569 
570/1 
572/3 
574/5 
576/7 
578/9 
580/1 
582/4 
585 
586 

edingen van 
steeds van 

landel 
irulsweg 43 -

0,30 
0,45 
0,30 
0,55 
0,40 
0,40 
0,60 
0,70 
0,70 
1,15 
0,75 
0,90 
2,50 
0,90 
0,20 
3,25 
0,15 
0,30 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
4,25 
0,20 
0,40 

Yvert Nos. 
587 ƒ 0,40 
607/9 1,75 
610 0,30 
611/6 4,— 
617 0,65 
618/20 2,15 
621/4 1,05 
625/6 0,90 
627/9 1,75 
630/3 3,25 
634/6 1,75 
637 0,80 
638 0,25 
639/640 0,75 
641 0,25 
642 0,25 
Luchtpost 
7/16 12,50 
15 4,50 
16 4,50 
17/22 
17/22 Samen

hangend 2,— 
32/40a 15,— 
41 0,70 
42/44 en gebr. 

3,50 4,25 
45 0,60 
46 4,— 
48 5,— 
Por t 
83/7 9,— 
111/3 0,30 
114/121 3,75 

Portugal (Rode Kruis) en 
kraclit. 

Philadelphia 
Haarlem - Telefoon 15515 

Bank: Amsterdamsche Bank N .V . , Haarlem 1 

W.HiECEN POSTZEGELHANDEL - BUSSUM 
Tel. 6288 - Kapelstr. 15 . Giro 451627 

Wij hebben voor het nieuwe seizoen weer vele 
nieuwe boekjes gereed (billijlce prijzen). 

Ned. O.G. - Jap Bezen. Ned. Indié - België - Frankrijk - Duitsland 
Luxemburg • Engeland enz. - Zwitserland - Liechtenstein - Scandinavië 
Oostzee staten - Rusland - Griekenland - halië • U.S.A. • Belg. Congo 
Fr. en Eng Koloniën Brazilië enz. 

Speciaal aangeboden. 

Danzig Luchtp. 
Saargeb. met keur Dub. 
Luxemburg Luxe ex. 
Engeland 
Canada 
Antigua 
Ver. Staten 

id 
Belg. Congo 
Ned. Indië kleurproeven 

„2,50" 
Collectie Kerk. Staat 

id Ned. 0 . G. 

25/29 
16 
22 

183 
50 
55 

156 
157 

5 
1892 

compl. 18 8t 
cpit 

eng. 
-

geb. 
ong. 
geb. 
ong. 
geb. 
geb. 
ong. 

beb. 8 st 
Cat 2200,— 

17,50 

1 1 , -
9 5 , -
65,— 
4 0 , -
52,50 
47,50 

135,— 
190,— 

42,50 
175,— 

1250,— 

A A S T B I E D I K G I S U A Ë L 

1-6 
15 
16 
17 
18-20 
21-26 
27-28 
31 
32-33 
36 
37-42b 

riNE DE euHR 
1 z 

2,— 
0,75 
1,25 
1,— 
2,— 
1,25 
1,50 
0,60 
2,25 
0,50 
2,— 

43-44 
45 
50-52 
54-56 
57 
58-61 
62-63 
64 
65 
66 
67 

Nrs. Yvert 1955. x 

0,55 
0,50 
0,55 
1,25 
1,— 
2,— 
1,— 
0,80 
0,60 
0,60 
0,60 

68-70 
VI 1-4 
VI . 6 

X V I . 7-8 
x V l . 9 
X VI . 10-15 
X P. 6-11 
X P. 12-20 
x D . 1-4 
X D. 1-4 met 

= postfris. 

ƒ 1 , -
■■ 2,50 
» 2,— 
„ 3,— 
„ 7,50 
„ 4,— 
„ 1,50 
„ 3,50 
„ 1,75 

tab „ 3,50 

Ook leverbaar album voor Israëlzegels ƒ 9,25. en 
Israël-catalogus uitgave Mosden 1954 ƒ 8,75. 
Wij hebben een grote sortering in ongebr. zegels, ook 
met tab. Vraagt zïchtzending 

PostzegelhandelTINEDEBUHR 
AMSTERDAM 

N .Z. Voorburgwal 347 
Telefoon 33324 

AMSTERDAM 
Giro 566731 

België 52** 
301** 
325** 
326/32** 
351/2** 
394/400** 

11 — 
6,— 
5,50 
9,25 

20,— 
20,— 

Duitsland: 
Barsinghausen 1/7** 28,50 
Schwarzenburg I 1/23** 

18,— 
Rhodos: 
Weihnachten I I I 

cpf. brief 
Yougoslavië 349/52** 
Dierenserie nieuw** 

100,— 
1,65 

10,— 

Paraguay UPU '53** 3,25 

Luxemburg 2° 
86/8** of 
135/6** 
187/91** 
214/8** 
226/30** 
239/43** 
276/81** 
288/93** 
294/99** 
300/5** 
306/11** 
313/21** 
324/9** 

24,50 
' 2,50 

3,— 
3,— 
3,50 
5,75 
8,90 
9,50 
6,— 
2,75 
7,— 
4,— 
5,25 
6.90 

POSTZEGELHANDEL 
H. KROESKE 

Oude Kijk in ' t Jatstraat 18 - Groningen 

Heeft IJ nog nimmer een rondzending bij mij aangevraagd? 
Zo neen, dan spoedig doen. 
U kunt vrij op zicht ontvangen boekjes Europalanden zoals: 
Duitsland, ook na 1945, Scandinavië, België, ook oud ongebruikt , 
Oostenrijk, Luxemburg, Italië, etc. etc. 
In Eng.-koloniën heb ik momenteel ook prachtig materiaal. 
Mijn specialiteit is Nederland en O . G., ook in tandingen en typen. 
De prijzen zijn steeds zeer concurrerend, daarom steeds 
VRIJ OP Z I C H T 

POSTZEGELHANDEL H. V A N L I E S H O U T 
HURKSESTRAAT 26, H E L M O N D — G I R O 325951 — TELEFOON 3018 

N E D . O V E R Z . U E B . (gebruikt, prima Iswaliteit) 
Suriname: 
29 ƒ 2 , -
33 „ 1,10 
43 „ 1,25 
47 „ 2,— 
76 „ 1,40 
177 „ 4,— 

),— porti extra. 
T E KOOP GEVR. SERIES NEDERL. & O.G. Aantiedingen met prijs 
worden p .o . beantwoord Junior-Cat . '54 (Ned./O.G.) Franco p . p . ƒ 1,16. 
Yvert-Cat . 1955 ƒ 29,75. Frankrük & Kol. f 3,—. Europa ƒ 12,—. Over
zee ƒ 14,75, porti extra. 
N e d e r l a n d s e P o s t z e g e l h a n d e l A.. M. IM. v. d. B r o e k e 
N . Z . Voorburgwal 316 — AMSTERDAM-C. — Postgiro 165298 

Indië 
20) ƒ 1,25 
209 „ 1,75 
264 „ 2 , -
Lp. 6/10 „ 1,75 
Lp. 15 „ 1,35 

Curasao 
24 
32 
34 
63 
92 
99 

ƒ 0,75 
„ 1,75 
.. 2,— 
., 1.75 
,. 1,— 
„ 2,— 

130 
135 
137 
Lp. 8 
Lp. 33 
P. 1 
P. 24 

ƒ 0,30 
„ 0,40 
„ 4,— 
„ 0,35 
„ 0,35 
„ 1,25 
„ 0,45 

Betaling _m bestell, oi onder rernb^ Orders beneden ƒ 5,— 
anbieding' 



Onze 207e Postzegelveiling 
had wederom een groot succes! 

. ^ 
^ * 

Jammer, dat U n/et tot de 
mzenders behoorde! ^JK 

^ • 
Nederland 5 cent no 19 A met een ^ . 
cataloguswaarde van f 30— ^ O n z e 2 0 8 e 
bracht f 74 — op I Vele andere ^ > Pos tze f fe lve i l ine ' 
kavels brachten eveneens < ^ r o s t z e g e i v e i l i n g 
hoge prijzen op Hogere ^ , V ^ biedt U de gelegenheid 
salarissen brengen ho ' ^ \ an het huidige gunstige 
gere prijzen ook ^ ^ prijsniveau te profiteren 
voor de POST /*C?^ ^ ' J ontvingen reeds een mooie 
Z E G E L S ' ^ y ^ collectie Nederland en overz. Ge

^ ■ ^ bieden. Ook U kunt nog Inzenden' 
^^y Vraagt de gunstige veiiingcondities en onze 

•^A»^ veilingcatalogi Desgewenst renteloos voorschot 

4^ 1F J.K. RIETDIJK N.V.DEN HAAG 
TELEFOON 1170 20  LANGE POTEN 15 A 

SCHAUBEKSUPPIEMENTEN 1955 
zijn verschenen! 

Aflevering volgt vanaf 
15 Oct. a.s. 

Vraagt prijslijst 

7 e koop 
gevraagdt 

B U N D E L W A A R E N K I L O W A A R 
vraagt gratis N I E U W E I N K O O P L I J S T 
met verhoogde prijzen 

P o s t z e s e l h a n d e l O . r . d. E ^ n d e 
Petrisiraat 8 • Utrecht (Oog in Al) - Telefoon 24082 

GEVRAAGD NEDERLAND 
NED. ANTILLEN 
SURINAME U.P.U. 
in compl vellen  mogen gevouwen zijn Emmalaan 25, RotterdamHil l 
Aanbieding met pnjs te richten aan Tel 43985 

Bastiaanse's 
Postzegelhandel 

Te koop 
gevraagdi Verzamelingen, partijen massawaar 

en KILOWAAR in grote kwantums 

INTERNATIONALE STAMP TRADE ANNE DEVRIES 
Sumatrastraal 247  AMSTERDAM Tel 55790 

Exc4»lsiar Aibugn 
Nederland en Overzeese Gewesten compleet met alle typen 
en tandingen, foutdrukken, kleurennuances van post en 
portzegels. Armenwet , Cour Permanente Dienstzegels enz 
Het enigst bestaande album in chronologische volgorde. 
Ongeveer 185 pagina's, formaat 29 X 31 cm Kunstlederen 
band, schroeven van buiten niet zichtbaar, prys ƒ 12,50 
in klemband p m s „ 15,— 

Elk iaar m Januari lerschtjnf op dit album een supplement 

Het Excelsior Album is het album voor U. 

J . MEBUIS Postgiro 33045 — Telefoon 37767 45125 
NES 35 — AMSTERDAM 

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

Curacao, Vliegrp. Juliana, 
ongebr. 

Pr ins Bernhardt , gebr. 
Nrs 200/205, Kinderkop

jes, ong. Cur 
Cur. Watersnoodzegel 
Sur Watersnood 

8,75 
65,— 

3,25 
0,85 
1,45 

Landenverzamelingen 
te koop 
JAC. ENGELKAIHP 

SPUISTRAAT 301 
A M S T E R D A M 
G I R O 3 1 2 6 9 6 

P E E T E R S P O S T Z E G E L H A I > ï D E L 
NU 

ZIEKERSTRAAT 64-66 - TEL, 24569 . NIJMEGEN 

Te koop aangeboden fraaie uitgebreide 
EUROPA VERZAMELING, ook Neder 
land zeer volledig aanwezig Prijs 
ƒ 3500,— Brieven onder N o P 231 
Boom Ruygrok N V , Haarlem 

Denemarken 1000 jr FDC kleurendruk 
25 ore met 3 z ƒ 0,95, idem 40 ore 
met 2 z ƒ 0,98 15 Nov S A S openings 
vlucht Scandinavië Groenland U S A 3 
Covers van 3 hoofdsteden ƒ 5,50 (Apart 
ƒ 1,90) 31 Oct KLM Amsterdam Syd
ney, algehele verz ƒ 1,20, idem Kin-
derz 1954 ca 15 Nov ƒ 1,25 Alle 
egeirecht aan opgegeven adressen' T 

Harteveld s FDC Service, Essenburg-
straat 14, Rot terdam W Tel 74461. 
Giro 507407 

Te koop aangeboden door particulier 
zijn postfnsse verzameline Unie van 
Zuid Afrika Zeer vele blokken en paren 
Prachtig om door te verzamelen tot 
tentoonstellings object Cat waarde ruim 
175 000 franc Prijs ƒ 600,— Brieven 
onder N o P 229, Boom Ruygrok N V , 
Haarlem 

Verzamelaar zoekt voor zijn aan te leg
gen Europa collectie landen van Europa 
gebruikt of ongebruikt, alleen in pr ima 
conditie Ook een eventuele Europa-
collectie komt in aanmerking Aanbie
ding onder N o P 228, Boom Ruygrok 
N V Haarlem 

WIJ geven 1 GULDEN voor 1000 zegels 
■van het Buitenland, onverschillig welke, 
min 10 soorten p 1000 Postzegelhandel 
A de Man, Gen v d Hevdenstraat 20, 
Dordrecht 

Te koop gevr Turkije, Egypte, Iraq en 
Transjordanie vóór 1935 postfris compl 
series Hartog Okker , 991 Rapenburg, 
Amsterdam 

Gevraagd BRIEVEN en losse zegels v 
d Duitse, Eng Franse Ital , Oostenr , 
Poolse, Roemeense en Russische Levant 
en Turkije met afstempehng Caifa, Jaf
fa, Jeruzalem, Nashne , Acre, enz Ook 
censuurbrieven en brie\en uit deporta 
tiekampen. Joodse vluchtelingenkampen, 
enz Verder Palestina Yv No 1 op brief 
postfris, enz Aanbiedingen of zichtzen
dingen aan Hartog Okker 99 I Rapen
burg Amsterdam 

ZEND MIJ 1000 tot 4000 francs volgens 
Y\e r t aan zegels van Overzee met een 
minimum van 10 francs per stuk en 
ik z^nd U hetzelfde bedrag aan Europa 
zegels A H van Elk, Mariagaard, 
Beuningen (Gld ) 

TE KOOP 200 wereld ƒ O 70, 500 we 
reld ƒ 1 80, 200 Ned en O G ƒ 2.—, 
500 Ned en O G ƒ 14,50 Por to ad 
ƒ O 20 extra A M Aleven, Zandv laan 
4 Zandvoort 

WILT U voor scherpe prijzen postzegels 
op zicht van welk land ' Gelegenheids-
stempels van Nederland 80 voor ƒ 8 — 
15 enveloppen met eerste dag afstempe
ling van Nederland slechts ƒ 4,— 
C Bot Yerseke 

TE K O O P GEVRAAGD gegarandeerd 
onuitgezochte postzegels in kilogram
men Br met pnjsopg onder No . P 251 
Boom Ruygrok N V , Haarlem. 

Te koop Verz NEDERLAND (bijna 
compl ) en O G in Holland album 
Prachtige grondslag voor serieuze ver
zamelaar J Dingemanse, Dnekl inken 14, 
Driebergen 

Sanaionumpatient vraagt postzegels voor 
zijn verzameling D Boetje Jr , Sa». 
Amerongen 

200 versch ƒ 0,85, 500 versch ƒ 2,30^ 
1000 versch ƒ 5,30 postz Wereld, 500 
versch Europa ƒ 3 ,—, 1000 ƒ 7,50 ui t 
mijn doubl franco D v Ommen, Epe, 
Populierenlaan Postgiro 132330 

SABENA enveloppen Alleenverkoop 
voor Nederland P Breebaart, Postbus 
108 Nijmegen 

Te koop gevraagd CAT. GEH WERELD 
1954 Aanb met prijs W Blom, Mr 
V Coothstr 30, Druten 

Verzamelaar van UNITED N A T I O N S 
zoekt contacten voor uitwisseling v ge
gevens, ruil etc van zegels en F D C 's 
H Kooijmans, 2e Daalse Dijk 103, 
Utrecht 

100 gr onafgeweekte goed gesorteerde 
postzegels uit P T T pakketten w o hoge 
waarden Noorwegen ƒ 3 ,—, Finland 
ƒ 3 ,—, Zweden ƒ 4 , — en Denemarken 
ƒ 2,50 Prachtmateriaal Giro 608069 
C Baert, Nieuwendijk 5A, Vhssingen 

100 gram onafgew goed ges postzegels 
uit P T T kavels van Noorw , Zweden, 
Denemarken en Finland voor slechts 
ƒ 3 — Prachtmateriaal Hoge catalogus
waarde C Baert, Nieuwendijk 5A, Vhs
singen Gil o 608069 

Op aanvrage wordt U omgaand mijn 
spec aanbieding ENG KOLONIËN 
toegezonden bevattende cpl series en 
goede stukken Ook een beperkt aantal 
boekjes zijn gereed voor rondzending 
Aanvragen M Schouten, Goejanverw -
dijk 13, Goud i 

Buitengewo ie offerte N E D E R L A N D 
en OVERZ. GEBIEDEN Prima ex 
versch 500 prima verschillende slechts 
f 20,— franco Posi2tj,elhandel C J 
H Rootheb, Philatelist Expert, Laan 
van Meerdervoort 273 A, sGravenhage 
Tel 392142 Postgiro 444540 

Te koop LUCHTPOST Ned ƒ 25.—, 
gebr voor meest biedende Br onder 
N o P 248 Boom Ruygrok N V , H lern 

De Leidsche Ver v Postzegelverzame
laars vraagt voor haar rondzenddienst 
BOEKJES MET GOEDE ZEGELS Pro
visie 10"/« minimum /" O 25 Bij voor 
keur onze \ e r boekjes te gebr Verknjgb 
ä 20 ets per stuk na betaling op giro 
510485 en inzenden aan de Administra
teur der rondzendingen J Spijker, Mei
doornstraat 51, Leiden 

GEVRAAGD Zweden, Noorwegen, 
Denemarken, IJsland en Finland vóór 
1930 Postfris en gebruikt Losse zegels, 
blokken, vellen, postsi-mpels, envelop
pen Ook Scandinavisch« verzamelingen 
en groothandelpartijen T i j betalen de 
hoogste prijzen Gunnar Benson, Kungs-
gat 30, Varberg, Zweden 



E I N D O C T O B E R 1954 

Aan bod komen zeldzame zegels 
en series van vele landen. 
Neemt aan deze expositie deel. 
Aan serieuze geïnteresseerden 
gratis catalogus. 
Voorwaarden voor inlevering 
op aanvraag. 
Doorlopend contante aankoop 
van waardevolle verzamelingen 
en losse zegels. 

Rudolf Steltzer 
FRANKFURT/MAIN - GR. FRIEDBERGERSTR. 32 

Zeer goedkope aanbieding 
Nederl.-Indiè. 
No. P Zeer mooi ex. . . 

1"̂  Idem 
1 Gest. Zeel mooi ex 
2 Idem 
5^ 2i.t. hla bruin . . 
16A° 2Vs GId 
16B^ 2'/2 GId 
24 > Wh. et 
24° 12'/2 et 
30° 2'/! GId 
37° 2'/2 GId 
37°B 2'/2 GId 
58 ' 1 GId. Z 
59° 2'/2 GId 
60° 1 GId 
79° 1 GId. Java . . . . 
80° 2'/! GId. Java . . 
97° 1 GId B.B 
98° 2'/! GId. B.B. . . 
98" 2 ' /! GId, B.B. . . 
133° \'U GId 
165° 2V2 GId 
165' 2'/2 GId 
166° 5 GId 
166» 5 GId 
209° l->/i GId 
209 zwaarder gest. . . 
2 i r - 2 1 3 
239"-240'' 
277' 20 et 
277° 
278-' 
279' 
280' 
280° 
288" 

20 et. 
25 et. 
30 et. 
35 et. 
35 et 
10 GId 

289« 25 Ged Blok . . 
298^-316 
322'-332-' 
347'-350' 
351"-359-' 
358»A 1 GId 
J62"-383' 
362"B en 364"B 
367-'B 5 sen 
368»B 7V2 sen 
384'-388 2-25 R 
384°-388° 2-25 R. . . 
53° Sukarno 15 R. . . 
57 Sukarno 50 R. . . 

3 en 5 R. opd. Riau . . 
Postzegels Makassar. 
No . 49 ' -51" 

„ 49"-52" 
„ 53'>-66* 
„ 53*-65* cpl. met witte 

tussenstrook per paar 
Blok schaars 
Brandkastzegels 

No . l"-?» cpl 

60,— 
65,— 
20,— 
23,— 
20,— 
9,— 
9,— 
4,— 
5,25 

10,— 
4,50 
5,— 
8,50 
0,50 
1,50 
1,10 
7,50 
1,40 

11,— 
14,— 
0,35 
4,50 
5,75 

13,50 
17,50 

1,50 
1,— 

, 0,50 
1,1a 

12,50 
1 4 , -
12,50 

1,15 
43,— 
55,— 
17,50 

600,— 
2,75 

, 8,25 
0,75 
3,75 
1,— 
1,75 
0,25 
0,60 
0,25 

12,50 
3,50 
1,—. 
2,50 
1,20 

1,50 
9,50 
4,— 

12,50 
25,— 

Nederland. 
Cour Perman de Justice 

No 25'-26' ' postfris . . 
1951 Ie serie 3 st. 

2 c t . ' - l GId.-- postfr. . . 
Postpakket verrekenzegels 
1923 No . I c 

11 op 22V2 et. postfris 
1869 No. 18 2'/ä et. Wapen 

Fianco zonder kastje . . 
1924 Tentoonstelling 
No . 137° F 15 et. m. stip 

„ 137"- F 15 et. m. stip 
„ 137» F 15 et. in blok 

van 4 
„ 137° F 15 et. in blok 

\ a n 4 
Nederland. Portzegels 
1881 No . 11° B 25 et. 

IVe Type 
Idem met langstempel . . 
Idem getand 13Vs : 13'/i 

IVe T>pe puntstempel 
No. 8 E 12'/2 et. get. 12'/2 

Kleine gaten Type I . . 
Idem Type III 
No . 9 A° 15 et. Type IV 
N o . 9 F.g. 15 et. Type V 

get. 13' /! 
1884 No . 23° F 12'/! et. 

Type III 
De Ruyterpor t met streepje 

.door de D 
N o , 37F» 7'/2 et. blok 

van 4 
„ 38F" 10 et. blok 

van 4 
„ 38F° 10 et. blok 

van 4 
„ 38F° 10 et. los ex. . . 
„ 41F° 25 et. los ex. . . 
„ 42F'' 50 et. los ex. . . 
„ 43F 1 GId, los ex. 

115,— 

20,— 

12,50 
12,50 

35,— 

35,— 

22,50 
30,— 

6,50 
5,— 
3,25 

6,50 

4,50 

4,50 

4,50 
3,50 
6,50 

30,— 
70.— 

Suriname. 
Luchtpostbiief, vei zonden dooi de 
Nederlandsche Handel-Maatschappij 
Agentschap Suriname aan de Nederl. 
Handel Mij te Londen per Pan 
American Airways System, gefran
keerd met een zegel van 12'/2 et. 
Sluier en Luchtpostzcgels van 40 en 
60 et. en 5 Gulden als aangetekend 
stuk en geopend aan beide zijden 
door de Engelse censuur, met stem
pels van Paramaiibo Commewijne en 
aankomststempels van Miamo en 
New-York 1942. Een merkwaardig 
en zeldzaam stuk, prijs ƒ 300,—. . . . . „ 55,— 

* = ongebruikt. ° = gestempeld. Order« boven f 10,— fr. aangetekend. 

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

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

Niia's 

Frankrijk per kilo ƒ 6,— 
Ierland per kilo „ 16,— 
Noorwegen per kilo „ 15,50 

25 Argentinië 
25 Amerika 
50 Amerika 

100 Amerika 
25 Belg. Koloniën 
25 Bohemen en 

Moravië 
50 Bohemen en 

Moravië 
75 Bohemen en 

Moravië 
100 Bohemen en 

Moravië 
125 Bohemen en 

Moravië 
300 Bolivia 

25 Brazilië 
25 Bulgarije 
50 Bulgarije 

300 Bulgarije 
400 Bulgarije 

1000 China 
25 Denemarken 
50 Denemarken 

100 Denemarken 
150 Denemarken 
200 Denemarken 

1000 Gr. Duitsland 
100 Duitsl. na '45 
300 Duitsl. na '45 

25 Egypte 
2000 Eng. Kolonie 

25 Finland 
50 Finland 

100 Finland 
150 Finland 
100 Frankr i jk 
200 Frankr i jk 
250 Frankr i jk 
500 Frankr i jk 

1000 Fr. Koloniën 
50 Griekenland 

500 Griekenland 
400 Hongarije 
500 Hongarije 

1000 Hongarije 
300 Italië 

ƒ 0,55 
„ 0,35 
„ 0,95 
„ 2,25 
„ 1,75 

„ 0,35 

„ 1,10 

„ 2,50 

„ 3,90 

„ 6,75 
„ 52,50 
„ 0,40 
„ 0,65 
„ 1,35 
„ 9,75 
„ 2 2 , -
„ 15,25 
„ 0,25 
„ 0,45 
„ 1,25 
„ 2,75 
„ 4,55 
„ 7,95 
„ 0,85 
„ 6,75 
„ 0,60 
„ 9 5 , -
„ 0,30 
„ 0,30 
„ 0,95 
„ 3,25 
„ 0,85 
„ 1,75 
„ 3,50 
„ 10,50 
„ 23,50 
„ 1,45 
„ 34,75 
„ 2,95 
„ 4,95 
„ 25,— 
„ 5,50 

500 Italië 
200 Japan 
300 Japan 

50 
100 

Kroatië 
Kroatië 

25 Noorwegen 
50 Noorwegen 
75 Noorwegen 

100 
200 
225 
250 
275 

Noorwegen 
Noorwegen 
Noorwegen 
Noorwegen 
Noorwegen 

300 Noorwegen 
325 Noorwegen 
350 Noorwegen 
500 Oostenrijk 

1000 Oostenrijk 
100 Oostenrijk 

50 
75 

100 
150 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 

1000 
100 
200 
150 

na 1945 
Scandinavië 
Scandinavië 
Scandinavië 
Scandinavië 
Scandinavië 
Scandinavië 
Scandinavië 
Scandinavië 
Scandinavië 
Scandinavië 
Scandinavië 
Scandinavië 
Spanje 
Spanje 
Tsjecho-Slow. 

200 Tsjech.-Slow. 
50 

100 
400 

Vaticaan 
Vaticaan 
Yougo-Slavië 

500 Yougo-Slavië 
100 
150 
200 
?00 

Zweden 
Zweden 
Zweden 
Zwitserland 

200 Zwitserland 
500 Zwitserland 
300 Ned. Indië 

ƒ 13,75 
„ 5,75 
„ 14,75 
„ 1,80 
„ 4,75 
„ 0,35 
„ 0,75 
„ 1,25 
„ 1,85 
„ 8,75 
„ 12,25 
„ 16,80 
„ 22,40 
„ 30,10 
„ 40,60 
„ 55,30 
„ 6,75 
„ 4 5 , -

„ 1,55 
„ 0,65 
„ 0,75 
„ 1,15 
„ 1,75 
„ 2,— 
„ 3,10 
„ 4,75 
„ 6,25 
„ 10,— 
„ 16,75 
„ 22,50 
„ 4 5 , -
„ 2,75 
„ 5,75 
„ 0,85 
„ 1,65 
„ 4,30 
„ 9,75 
„ 2 2 , -
„ 34,75 
„ 0,95 
„ 1,65 
„ 3,25 
„ 3,25 
„ 8,75 
„ 4 0 , -
„ 12,50 

Complete pakketlijst zenden wij U gaarne toe. 

THEO LAAA 
Spuiweg 39 - Dordrecht - Tel. K. 1850-6900 
Giro 306603, of Amsterdamsche Bank, Dordrecht 


