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HOOFDREDACTEUR: 
J. C. NORENBURG, Welgelegenlaan 71, Driebergen, 

Telefoon K 3438 no. 8640. 
ADMINISTRATEUR; 

E. J. V. d. FLIER, Mij. Dordrechtstraat 5, Dordrecht, 
Telefoon 6606. Postrek. 344900, ten name van het 
Nederlandsch Maandblad v. Philatelie. 

REDACTEUREN: 
Postzegels van Nederland: 

Ir. H. J. W. Reus, Ernst Casimirlaan 13, Arnhem. 
Postzegels van de Overzeese Gebiedsdelen: 

A. J. Uylen, Herman Heyermanslaan 6, Eindhoven. 
Portzegels van Nederland en Overzeese Gebiedsdelen: 

L. Frenkel, arts. Graaf Florisstraat 48, Rotterdam. 
Poststukken van Nederland en Overzeese Gebiedsdelen: 

J. H. Broekman, Buerweg 34, Bergen (N.H.), 
Telefoon 2582. 

Poststukken Buitenland: 
Dr. E. A. M. Speijer, Pijnboomstr. 4a, 's-Gravenhage. 

Luchtpost: 
J. C. E. M. Dellenbag, Stateniyeg 172c, Rotterdam. 

Stempels: 
A. van der Willigen, Laan v. Poot 194, 's-Gravenhage. 

Jeugd: 
K. E. König, Dahliastraat 26, Koog a/d Zaan. 

Erelid der Redactie: 
A. M. Benders, arts te Maurik (Gld.). 

Correspondentie betreffende de redactie te zenden aan 
de rubriekredacteuren, voor zover het hun rubriek 
betreft; overige stukken voor de redactie te zenden 
aan de hoofdredacteur. 

Correspondentie betreffende abonnementen en adver
tenties uitsluitend te richten aan de administratie. 

ABONNEMENTSPRIJS: 
Gratis voor de aangesloten verenigingen. 
Voor niet-aangeslotenen (bij vooruitbetaling): Neder

land en Overzeese Gebiedsdelen, per jaar, 
franco per post ƒ7,50 
Buitenland, per jaar, franco per post . . . ƒ8,50 
Afzonderlijke nummers ƒ0,75 

Nummers van oude jaargangen: 
Per jaargang ƒ 1,25. Per nummer ƒ 0,15, excl. porto. 

ADVERTENTIE-TARIEVEN: 
Deze worden op aanvraag bij de administratie van dit 

Maandblad verstrekt. 
De prijs der z.g. .,Kleine advertenties" wordt ƒ 2.50 per 
vakjes (alleen voor leden van aangesloten verenigingen). 
Voor advertenties onder nummer wordt de prijs ver
hoogd met ƒ 0,25 voor administratie en het toezenden 
der brieven. 
Bij 3-, 6- en 12 achtereenvolgende plaatsingen resp. 5, 
7% en 10% reductie, behalve op „Kleine advertenties". 
De verhoging der prijs met 25% voor een vaste plaats 
op de achterpagina blijft gehandhaafd. 

Teksten voor advertenties moeten uiterlijk de.laatste 
van de maand voor het volgend nummer bij de admini
stratie binnengekomen zijn. 
De administratie behoudt zich het recht voor de plaat
sing van advertenties zonder opgaaf van redenen te 
weigeren. 

Postzegelveilingen 
zul len door ons rege lmat ig te 
A m s t e r d a m worden gehouden. 

-)<- Voorts b e l a s t e n wij ons m e t 
T A X A T I E S en he t kopen en v e r -
koi>en v a n postzegels. 

Hekker's Postzegelhandel 
l e p e n l a a n 4 
BLOEMENDAAl . , TeL K 2500-23074 

DIT IS GOEDKOOP! 
Een album Nederland en zijn Overzeese Gewesten onge
veer 185 pagina's. Met typen, tandingen van post- en 
portzegels, tevens alle primaire foutdrukken, in kunst
lederen band en schroef, de schroeven van buiten niet 
zichtbaar. Prüs ƒ 12.50. Dito album klemband ƒ 15.—. 
Hetzelfde album zonder typen en tandingen, wel de 
roltandingen. Een compleet album, prijs ƒ 8.50. For
maten ongeveer 29 x 31 cm. Reeds 30 jaar verschijnen 
op deze albums de supplementen. 
EGO verschillende Nederland'en Overz. Gewesten, prijs 
ƒ 17.50. Nederland 1940 ongebr. 5, 7'A, 10, 12^4, 15, 20', 
22VJ, 25, 30 en 40 ct., prijs 50 cent. 

J. MEBUS, Postzegelhandel, A'DAM 
HUIDENSTBAAT IS (Bü het Spui) — Beëdigd Expert 
Telefoon 37767 - Postgiro 33045 - Gevestigd 1915 

Heeft U nog nooit bij mij een 
zichtzending v a n 

N E D E R L A N D EN O.G. 
a a n g e v r a a g d ? 
Zo neen d a n spoedig doen! Mijn pri jzen 

\ zijn 40 ä 60% catalogus 1951. Zowel 
voor beg innenden als gevorderden , ool< 
verzorg ing van mancoli jsten. 

■)( Ook over ige l anden heb ik mooi voor 
0.20 ä 0.40 pe r F r s Yver t 1951. 

■)(■ Voor beg inners h e b ik l andenres t an ten , 
ui tzoeken voor 2 è 3 cent pe r s tuk! 

Postzegelhandel H. VAN LIESHOUT 
Hurkses t r aa t 26  H E L M O N D  Giro 325951 

BUSSUMSE P O S T Z E G E L H A N D E L 
Kape l s t r aa t 15  Telefoon 6288  Giro 451627 

W. H. E EC EN 

Z I C H T Z E N D I N G E N 
Voor het n ieuwe seizoen h e b b e n wij 
w e e r veel nieuwe boekjes gereed. 

)(■ Speciaa l Ned. en Gew., Scandinav ië , 
Zwi t se r land , Ver. Sta ten , Eng., Fr. , 
Por t . Kol. enz. enz. 
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ELIE 
„DE PHILATELIST" 

J September 1951 No. 9 (325) 
V«richynt de derde Dinsdag van iedere maand 

U i t d e i n h o u d : 
Bondsdagen - 40 jaar „Philatelica" - Nieuwe Uitgiften - Poststukken - Luchtpost 

Waarschuwing - Literatuur - Philatelistische Beurzen 
DE NEDERLANDSE INTERNERINGSZEGELS 

Algemene Vergadering van de Nederlandsche Bond van vereenigingen 
van postzegelverzamelaars 

39e Nederlandse Philatelistendag en 40-jarig bestaan van de Internationale Vereniging „PHILATELICA". 

Lorsque tout est f i n i . . . nous reste Ie recit, denkt 
de hoofdredacteur, en hij zet zich aan het werk om U 
een verslag te geven van bovenstaande gebeurtenissen, 
welke op 24, 25 en 26 Augustus j.1. te 's-Gravenhage 
in Houtrust plaats hadden. 

Dat deze dagen geslaagd zijn, zal wel niemand ont
kennen die gedurende die tijd een bezoek aan Hout-
rust heeft gebracht. Laten wij de I. V. Philatelica dank
baar zijn voor alles wat zij heeft gedaan om deze dagen 
zo aantrekkelijk mogelijk te maken, waarbij de natio
nale tentoonstelling zeker wel als hoogtepxint mag 
worden genoemd. 

Een waardig begin werd aan deze dagen gegeven 
door de officiële opening van de tentoonstelling, een 
daad welke werd verricht door de heer F. A. Hofman, 
Hoofddirecteur der Posterijen. 

Een paar honderd personen hadden gevolg gegeven 
aan de uitnodiging van Philatelica en hadden zich op 
24 Augustus verzameld in de restauratiezaal van Hout-
rust, toen de voorzitter van deze vereniging, de heer P. 
L. Backer, hen allen een hartelijk welkom toeriep, zich 
in het bijzonder daarbij richtende tot de heren autori
teiten en vertegenwoordigers van buitenlandse phila
telistische bonden. Dankbaar memoreerde hij de schen
kers van medailles voor de tentoonstelling en wel in 
de eerste plaats H. M. de Koningin en Z. K. H. de Prins 
der Nederlanden. Na een en ander te hebben verteld 
uit de 40-jarige geschiedenis van de vereniging gaf hij 
het woord aan de heer Hofman. 

Deze spreker gewaagde van de belangrijkheid van 
goede zegels, die wel eens de ambassadeurs van hun 
land worden genoemd. Het valt niet te ontkennen, dat 
een goede postzegel een goede reclame is voor een land. 
Ook de Nederlandse P.T.T. beijvert zich om goede post
zegels te geven telkens wanneer de gelegenheid zich 
daartoe voordoet, zoals bij de z.g. Zomerzegels en de 
Kinderzegels. De laatste zomerzegels met afbeeldingen 
van kastelen, blijkt wel een succes te zijn geweest. 
Ook voor de toekomst staan enkele bijzondere post
zegels te wachten, n.1. een Van Riebeeck-zegel, een 
mijnenzegel en zegels ter herdenking van het 100-jarig 
bestaan van de Nederlandse postzegel en de 100-jarige 
telegrafie in Nederland. Voorts wees spreker op de 
goede verstandhouding tussen de Philatelisten en het 

P.T.T.-bedrijf, bij welke dienst zeker met de belangen 
van de Philatelisten terdege rekening wordt gehouden. 
Nadat spreker de tentoonstelling voor geopend had ver
klaard, werd een rondgang langs de stands gemaakt. 

Om even 2 uur in de namiddag van die zelfde dag 
opende de voorzitter, de heer P. S. van 't Haaff, de 
algemene vergadering van de Nederlandsche Bond. 
Elders in dit blad hopen we een kort verslag van deze 
vergadering te kunnen geven. 

Vroegtijdig moest de vergadering worden onderbro
ken, aangezien de deelnemers te 5 uur op het stadhuis 
aan de Javastraat vanwege het gemeentebestuur zou 
worden ontvangen. Enige autobussen brachten de ge
nodigden derwaarts, waar zij door de waarnemend bur
gemeester en enige wethouders werden opgewacht. 

De waarnemend burgemeester, de heer Ir. L. J. M. 
Feber, sprak vervolgens een rede uit, waarbij hij als 
uitgangspunt nam het feit, dat, toen hij zijn jeugd-
postzegelalbum weer eens doorbladerde, hij getroffen 
werd door de overeenkomst tussen de postzegels en de 
mensen. Bij beide treft men goede en valse aan. Even
als de zegels heeft ook de mens vaak een opdruk, welke 
hem soms meer waarde geeft, maar ook wel eens in 
waarde doet dalen. Bij de postzegels is het vaak nodig 
deze te doorzien in verband met het watermerk. Ook 
de mens moet men vaak doorzien en eerst dan ontdekt 
men de juiste waarde. Voorts prees spreker de Phila
telie als nuttig en leerzaam, vooral voor de jeugd. 
Deze leert netheid en accuratesse, terwijl de speurzin 
wordt aangewakkerd, alle eigenschappen welke de 
jeugd zo nodig heeft. 

Dat deze toespraak in de smaak viel, bleek wel uit 
de hartelijke lach, waarmede zij soms werd onderbro
ken en het niet minder hartelijk applaus aan het einde 
daarvan. 

De bondsvoorzitter beantwoordde deze rede met 
woorden van dank en hij sloot zich in het bijzonder 
gaarne aan bij hetgeen de wnd. burgemeester omtrent 
het nut van de philatelie voor de jeugd had gezegd. 
Hij zeide, dat de bond juist de laatste jaren dit vraag
stuk ernstig ter hand heeft genomen. Hij betreurde het 
dat de jeugd van heden haar genoegens zo veel buitens
huis zocht, hetgeen het moeilijk maakte om de phila
telie op grote schaal ingang te doen vinden. Hij zag 
hier echter een mooie taak voor ouders en opvoeders. 
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Nadat de bondsvoorzitter zijn hartelijke dank had 
uitgesproken voor deze ontvangst, verspreidden de 
gasten zich in de diverse vertrekken en werd onder het 
genot van een kopje thee of andere lafenis, nog enige 
tijd bij elkaar gebleven en van deze gelegenheid ge
bruik gemaakt diverse oude kennissen weer eens te 
spreken. 

Om 8 uur des avonds van die dag verenigden zich 
vele Philatelisten met hun dames aan het z.g. bonds
diner, dat in de inmiddels daartoe ingerichte restaura
tiezaal van Houtrust plaats vond. 

Ook hier heette de voorzitter allen hartelijk welkom 
en richtte hij zich speciaal tot de waarnemend burge
meester Ir. Feber, de heer F. A. Hofman, hoofddirec
teur der Posterijen, de heer J. P. G. van Holthoon, 
directeur van het hoofdpostkantoor te Den Haag, de 
heer T. van Houwelingen, voorzitter van het bestuur 
van het Nederlandse Postmuseum, de heer Dr. R. E. J. 
Weber, directeur van dat museum en de heer Wal
ravens, ondervoorzitter van de Belgische Bond. Ver
volgens bracht hij een dronk uit op H. M. de Koningin, 
hetwelk gevolgd werd door een driewerf hoera en het 
zingen van het Wilhelmus, terwijl een telegram van 
hulde aan H. M. werd verzonden. 

Het was reeds laat in de avond toen de gasten op
braken om zich huiswaarts (of elders heen) te be
geven. 

De volgende dag, 25 Augustus, opende de bondsvoor
zitter te omstreeks 10 uur voormiddag in de inmiddels 
weer tot vergaderzaal ingerichte restauratiezaal van 
Houtrust, de 39e Nederlandse Philatelistendag, waarbij 
hij de bedoeling en het belang van zulk een dag memo
reerde. Hierna werd de de vorige dag afgebroken ver
gadering voortgezet tot het lunchtijd werd. 

Een gemeenschappelijke lunch (waartoe de genoem
de zaal alweer van aspect veranderde) werd onder ge-
noegelijke kout verwerkt, zodat men, inwendig ver
sterkt, zich weer op kon maken voor de voortzetting 
van de vergadering. Dit laatste geschiedde gemaks- en 
spoedshalve in het achter de tentoonstellingshal gelegen 
paviljoen. 

Nadat enkele punten van de agenda nog werden af
gedaan, kon worden overgegaan tot de z.g. bekerwed
strijd. Een 2-tal dames en 8 heren, die daartoe door het 
bestuur werden aangezocht, verklaarden zich bereid 
zitting te nemen in de commissie, belast met de toe
kenning van de beker. 

Ook dit jaar had zich weer een viertal heren, waar
onder de bekerhouder, de heer K. E. König, voor de 
wedstrijd aangemeld. 

Het was zeer verheugend, zowel voor de sprekers als 
voor het bondsbestuur, dat de belangstelling voor de 
lezingen zeer groot was. Dat de toehoorders geen spijt 
van hun aanwezigheid hadden, bleek wel uit het spon
taan applaus na iedere voordracht. 

De inzet was reeds heel goed, want de loting voor de 
volgorde had de bekerhouder als Ie spreker aange
wezen. Met een zeer interessante causerie over „de 
emissie 1906 van Bosnië Herzegowina" — een terrein 
waarop spreker bij uitstek thuis is — wist hij reeds 
aanstonds aller aandacht te boeien en stond het reeds 
bij voorbaat vast, dat zijn mededingers hun beste 
beentje voor zouden moeten zetten, wilden zij hem de 
beker afhandig maken. En zij deden hun best! Zowel 
de volgende spreker, de heer A. J. M. Annegarn, met 
het onderwerp „De stichting en de zegels van de Zwit
serse Pro Juventute", — waarbij hij veel beter op dreef 
was dan het voorgaande jaar —, als de derde spreker, 
de heer F. W. v. d. Wart Jr., die voor het eerst in het 
strijdperk trad, en wel met het onderwerp „De ge
schiedenis en het gebruik van „Airgraphs" door de 
Engelse troepenonderdelen en van de „V-mail" door 
de Amerikaanse troepenonderdelen gedurende de twee
de wereldoorlog", wisten met hun voordracht de aan
dacht vast te houden, waarbij vooral laatstgenoemde 
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voordracht voor vele toehoorders onbekend terrein be
streek. Ten slotte was het de heer J. Poulie, die op het 
hem door en door bekende terrein van „De eerste emis
sie Nederland" een voordracht hield, welke die van de 
bekerhouder zeker naar de kroon stak. 

Terwijl de beoordelingscommissie zich buiten de zaal 
(en wel in de open lucht) had teruggetrokken tot het 
opmaken van haar rapport, stelde de voorzitter met 
goedvinden van de zo-even gencemde sprekers de aan
wezigen in _de gelegenheid vrag(;n te stellen over het
geen zij zo'juist hadden gehoord. Dit was een aardige 
gedachte en een nuttige aanvulling, welke de tijd van 
wachten op de uitslag wel zeer spoedig deed voorbij 
gaan. Dat de beantwoording der gestelde vragen naar 
genoegen der vraagstellers was, behoeven we zeker niet 
extra te onderstrepen. 

Toen de commissie haar rapport bij de voorzitter 
indiende, steeg de spanning en het was met groot 
applaus dat de aanwezigen vernamen, dat de heer 
König als overwinnaar uit de strijd was gekomen. Met 
83,6 van de 100 punten had hij nog juist de heer Poulie, 
die 82,7 punten behaalde, weten te overvleugelen en 
daarmede voor de derde achtereenvolgende maal beslag 
op de beker te leggen, welke daardoor zijn eigendom 
werd. Ook de overige sprekers hadden een goed aan
tal punten weten te verwerven en ook zij gaven elkaar 
maar weinig toe. De heer v. d. Wart behaalde n.1. 74,2 
punten en de heer Annegarn met 74,1 punt bleef daar 
slechts 0,1 punt bij achter! 

Met een keurige speech reikte daarop de voorzitter 
de beker aan de heer König uit, die op zijn beurt har
telijke woorden van dank sprak, zowel jegens de toe
hoorders als het bondsbestuur. Hoewel de beker thans 
zijn eigendom is geworden en het volgende jaar een 
nieuwe beker als inzet zal gelden, verklaarde hij, dat 
dit voor hem geen reden zou zijn om van verdere deel
name aan de wedstrijd af te zien, maar zal hij ook 
dan tot de deelnemers behoren. 

Na een kleine pauze kwam voor Philatelica een vol
gend hoogtepunt van haar programma, n.1. het Phila-
telica-feestdiner, dat te omstreeks 6 | uur een kleine 
150 deelnemers aan zijn tafels verenigde. Hier zat 
natuurlijk de voorzitter van Philatelica aan het hoofd 
en heette hij alle gasten welkom, waarbij in het bij
zonder de eregasten en de buitenlandse gasten, onder 
welke laatste zich thans ook de heer L. Teisen, voor
zitter van de Luxemburgse bond bevond, zodat de 
Benelux volledig was vertegenwoordigd ! 

In opgewekte stemming, waarbij het Wilhelmus, het 
Belgische en het Luxemburgse volkslied niet werden 
vergeten, werd het menu verwerkt, tijdens welke werk
zaamheden de heer Teisen namens de Luxemburgse 
Bond zijn dank uitsprak voor de ontvangst en de Ne
derlandse Philatelisten opwekte tot een bezoek in 1952 
aan de Centilux in zijn land. Ook de heer Walravens 
sprak woorden van dank en wel namens de Belgische 
bond, waarbij hij de hoop uitsprak dat de goede ver
standhouding tussen beide landen de banden tussen de 
bonden zou verstevigen en de Nederlandse Bond zich 
op het Congres van de Belgische Bond zou doen ver
tegenwoordigen. 

De voorzitter deed nog mededeling van vele inge
komen gelukwensen, zowel in bloemvorm als in ge
schriften. Vooral de afd. Aalsmeer van Philatelica 
diende te worden genoemd, aangezien deze als geschenk 
de zeer fraaie tafelversiering had geschonken, een 
bloemenschat zoals alleen een bloemencentrum als 
Aalsmeer kan leveren. 

Weer moest de zaal worden ontruimd om te worden 
ingericht voor de feestavond, welke door Philatelica 
was gearrangeerd ter gelegenheid van haar jubileum. 
Een zeer volle zaal, waar de fleurige toiletten van vele 
dames zeker de stemming verhoogden (vermoedelijk 
deden de dames zelve dat ook wel) kreeg een program
ma aangeboden, zoals vele bezoekers wellicht nimmer 
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hadden aanschouwd. Het „Cabaret de Vuurpijl", onder 
leiding van zijn conferencier Luc Willink, wist met een 
door en door Nederlands programma aller harten te 
winnen. Een keur van oud-Hollandse liedjes op geesti
ge wijze voor het voetlicht gebracht door een gezel
schap amateurs, die beroepsartisten naar de kroon 
staken, was een programma, dat wel bijzonder in de 
smaak viel, hetgeen dan ook wel duidelijk bleek aan 
het applaus dat de diverse nummers verwierven. Het 
zou dwaas zijn hier speciaal namen te noemen, of het 
ene nummer boven het andere te stellen. Zou Baron 
Hop beter zijn dan Ah, die bakker!? Of zou het treu
rende meisje aan „de snelle vliet" te vergelijken zijn 
met „Het tolhuis"? Neen, wij zijn philatelist en geen 
kunstcriticus, maar genoten hebben we! En wat ons 
betreft kunnen we gerust verklaren, dat Philatelica 
hier wel een bijzonder gelukkig programma heeft doen 
brengen. 

Een gezellig bal deed vele gasten eerst zeer laat 
huiswaarts keren. 

Intussen was gedurende de beide dagen de tentoon
stelling niet vergeten en bleek zij een grote attractie te 
zijn voor vele Philatelisten, en laten wij hopen, ook 
voor niet-philatelisten. Ook op Zondag 26 Augustus 
konden de postzegelliefhebbers hier hun hart ophalen 
of hun ogen uitkijken, al naar verkiezing, en dat heb
ben zij gedaan ook, want de belangstelling bleek wel 
heel groot te zijn. Dat zij dit ten volle waard was bleek 
reeds bij het inzien van het tentoonstellingsprogramma. 
De keur van Nederlands Philatelie had hier het groot 
deel van zijn schatten tentoongesteld en de jury zal 
zeker geen gemakkelijke taak hebben gehad met de 
beoordeling. Elders hopen wij op deze tentoonstelling 
nader terug te komen. Laat ons hier volstaan met Phi
latelica geluk te wensen met deze prachtige en ge
slaagde tentoonstelling, een oefening voor de grote 
internationale tentoonstelling, welke in 1952 te Utrecht 
zal worden gehouden en waar de lessen, hier opgedaan 
door de inzenders, zeker benut zullen worden om daar 
er van te profiteren. En als dat geschiedt zal dit een 
fraai jubileumgeschenk zijn, dat Philatelica aan de 
Nederlandse philatelic heeft geschonken. 

De Hoofdredacteur. 

VAN DE REDACTIE. 
In verband met de beperkte omvang van ons 

blad in zijn huidige vorm, hebben wij ons ont
houden van een redactioneel voorwoord in de laatste 
nummers. Wij zullen zulks blijven doen in het belang 
van de overige inhoud, maar toch zijn er wel eens 
mededelingen van zodanig belang, dat wij verplicht 
zijn een kleine ruimte voor ons zelf te reserveren, en 
zulks is thans het geval. Wij mochten n.1. van de heer 
A. Huijsman, bedrijfsleider van Joh. Enschedé en Zonen 
Grafische Inrichting N.V. te Haarlem, een schrijven 
ontvangen, waarin deze de aandacht vestigde op de 
vermelding van diverse drukprocédé's in ons blad, 
welke verwarrend zou kunnen werken. Wij voegen 
hier aan toe, dat bij de nieuwe uitgiften de daar ge
melde drukprocédé's door ons aan de officiële medede
lingen van de desbetreffende landen worden ontleend, 
of aan de mededelingen dienaangaande in buitenlandse 
tijdschriften. De heer Huijsman stelde voor een „nor
malisatie" van de gebruikte termen in te voeren en 
daartoe de volgende nomenclatuur aan te houden: 

Hoogdruk: Dit woord te gebruiken in plaats van boek
druk (welk woord een te grote associatie oproept 
met het drukken van boeken, dus het gebruik van 
losse lettertekens) en in plaats van typografie (aan
gezien dit woord: Ie. geen zuiver Nederlands is en 
2e evenals boekdruk aan losse letters — typen — 
doet denken). 

Vlakdruk: In normale gevallen. Dus niet splitsen op 
eigen gezag in offset, steendruk enz., daar dit zeer 
gevaarlijk is (zie het interessante geval van de Inter
neringszegels). Slechts wanneer men volkomen zekei 
is van de techniek kan gesplitst worden. 

Rotogravure: (welk woord door de Nederlandse P.T.T. 
gebruikt wordt), of rasterdiepdruk. Alle andere 
termen (die meestal precies hetzelfde bedoelen) laten 
vervallen. Het woord rasterdiepdruk is beter dan 
rotogravure, daar in het laatste woord het gevaar 
schuilt te denken aan „rotatie", dat is het drukken 
op papier van een rol en niet aan vellen. 
Het de laatste tijd in 't Maandblad gebruikte woord 
„etsing-nummer" is correct en niet het woord „plaat-
nummer", zoals dat bij het Sukarnozegel op pag. 40 
in het Maartnummer aangegeven staat. Inderdaad 
bestaan er rasterdiepdrukpersen, die van platen • 
drukken en niet van cylinders, doch deze persen 
worden, voor'zover ik weet, niet gebruikt voor het 
drukken van postzegels. „Etsing-nummer" is in ieder 
geval veiliger. 

Plaatdruk: Aangezien er machines zijn die van mas-
_ sieve cylinders in plaats van platen drukken (o.a. in 

Zwitserland) is het woord „plaatdruk" niet correct. 
Het is echter zo ingeburgerd, dat wij het beste doen 
dit zo te laten totdat er een beter woord voor wordt 
gevonden. De woorden „gravuredruk" en „etsdruk" 
zijn foutief, aangezien een zegel bijna nooit uitslui
tend door middel van graveren of uitsluitend etsen 
is tot stand gekomen, doch meestal een combinatie 
is van beide. Bovendien is het, zelfs voor een vak
man, dikwijls moeilijk aan een afdruk te zien wat 
gestoken en wat geëtst werd. 
Bij plaatdruk is het gebruik van het woord „plaat-
nummer" volkomen terecht. 

Ontwerp: Het woord „tekening" is enigszins misleidend, 
aangezien de „ontwerp-tekening" nooit dezelfde is 
als die, welke door de graveur gebruikt wordt bij 
het graveren. Het woord „ontwerp" is daarvoor beter. 

Wij behoeven zeker niet te zeggen, dat wij de heer 
Huijsman, die terzake zo bij uitstek deskundig is, 
hoogst dankbaar zijn voor bovenstaande technische 
mededelingen, welke ons blad in hoge mate ten goede 
kunnen komen. Wij aarzelen dan ook niet de door deze 
heer voorgestelde „normalisatie" der genoemde uit
drukkingen zo goed mogelijk in ons blad verder toe te 
passen. 

Gelukkig wordt de laatste tijd door vele verzame
laars meer en meer belang gesteld niet alleen in „het 
plaatje" maar ook in de wijze van de totstandkoming 
daarvan, waaronder de druktechniek zeker een voor
name rol speelt. Wij hopen deze belangstellenden een 
dienst te hebben bewezen met het gedeeltelijk over
nemen van hetgeen de heer Huijsman ons schreef en 
danken deze tevens voor zijn toestemming zulks te 
hebben mogen doen. 

De Hoofdredacteur. 

VERBETERING 

Tot onze spijt is in ons vorige nummer een fout in 
de nummering der bladzijden geslopen. Wij verzoeken 
de lezers beleefd zelf de correctie te willen aanbren
gen, zulks met het oog op de vermelding in de 
„Inhoud" van de jaargang. De bladzijden -van het 
Augustusnummer lopen van 159 t / m 182. 
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N E D E R L A N D . 
WAT ONS TE WACHTEN STAAT. 

In het PTT-Nieuws van Augustus 1951 lezen we het 
volgende: 

In 1952 zal de uitgifte van de volgende bijzondere 
postzegels worden bevorderd: 
a. een zegel (met toeslag) voor de van Riebeeck-her-

denking (omstreeks half Maart-half April); 
b. een „Mijnen"-postzegel (zonder toeslag); uitgifte 

omstreeks Mei '52 i.v.m. het 50-jarig bestaan van 
de Staatsmijnen; 

c. Zomerpostzegels (Mei/Juni 1952); 
d. ITEP-postzegels (eind Juni 1952 tot eind Juli 1952), 

ter gelegenheid van het eeuwfeest van de eerste 
Nederlandse postzegel en van het eeuwfeest van de 
Rijkstelegraaf, in 4 waarden (zonder toeslag); 

e. Kinderpostzegels (Nov./Dec. 1952). 
We tekenen hierbij alleen maar aan,- dat we ons in 
gemoede afvragen waar dat heen moet. Wil men dan 
beslist, dat Nederland als niet meer verzamelwaardig 
wordt beschouwd ? 
Misperforatie 25 cent Veth 4-zijdig;e rolperforatie. 

Naar aanleiding van het verzoek om inlichtingen te 
mogen ontvangen van hen die exemplaren met de ge
noemde misperforatie bezitten, mocht ik opgave ont
vangen van de heer Ir. M. Brinkgreve te 's-Graven-
hage, die een gebruikt exemplaar bezit. Mijn hartelijke 
dank voor dit bericht. 
Afwijking 12i cent Konijnenburg. 

De heer Pabon te Coevorden zond ter inzage een 
zegel van 12J cent Konijnenburg, waarbij de onderste 
punt van de C van Cent tot een stip vervormd was. 
Genoemde heer bezit nog een tweede exemplaar hier
aan gelijk. Vermoedelijk een foutje in de etsing. Onze 
dank voor dit bericht. 
Nieuwe Etsingnummers enz. 

In de maand Juli verscheen de 10 cent L/R 32. 
Zoals reeds gemeld is de L/R 32 reeds in Juni ver

schenen. 
In de maand Augustus verschenen geen nieuwe 

nummers. 
Ir. H. J. W. REUS 

NED. ANTILLEN. 
De reeds aangekondigde Weldadigheidsserie, is eind 

Augustus verschenen (zie afbeelding). De waarden zijn: 
IJ + 1 cent-violet, 5 + 2J cent-bruin, 6 + 2J cent-

blauw, 12i + 5 cent-rood, 25 + 10 cent-groen. 
Papier zonder watermerk, kamtanding 14 x 13. 
De zegels zijn aan de verzamelaarsloketten verkrijg
baar. 

IIIIVII« 

REPUBLIK INDONESLV. 
In het cijfer-type zijn ook verschenen de: 

1 sen-grijs en 2 sen-violet. 
Gedrukt in de bekende dubbelvellen met brede vel-
afstand tussen linker en rechter vel. 

Etsingnummers resp. 45 en 46. 
Opdrukken 1947 op 80 et. zonder watermerk (Sp. Gat. 

no. 330). Thans zijn 5 gebruikte exemplaren gemeld 
afkomstig uit de laatste Rjjksveiling, 4 van de 5 hebben 
stempel Pladjoe. 

Vervolgens is de 45 op 60 et. (no. 325) gemeld met 
verticaal watermerk. Persoonlijk heb ik dit zegel nog 
niet gezien. Heeft een onzer lezers misschien een 
exemplaar ten „inzage" ? 

ZUID-MOLUKKEN (Ambon) 
In de U.S.A. worden thans zegels van de Republiek 

van de Zuid-Molukken aangeboden, zowel postfris 
als afgestempeld. Volgens een artikel van de heer 
Karel J. V. Nikijuluw, voorzitter van de Zuid-Moluk
se delegatie in de U.S.A. in het weekblad. „Stamps" 
zijn deze zegels uitgegeven zowel ter herinnering aan 
het eenjarig bestaan van het eerste postkantoor in de 
Republiek van de Zuid-Molukken als ter gelegenheid 
van het 75-jarig bestaan van de U.P.U. 

Het zijn zegels van de volgende waarden 4, 10, 25 en 
50 sen, alle dezelfde voorstelling gevende van een 
postbode in Zuid-Molukse en een in Europese kleder
dracht, die elkaar de hand reiken; op da achtergrond 
een Moluks postkantoor en het kantoor te Bern. 

De zegels worden zowel postfris als gestempeld 
geleverd tegen nominaal, d.w.z. $ 0,25 per serie. 

Bovenstaande gegevens kregen wij juist voor 
het ter perse gaan. Bij telefonische navrage in 
Den Haag, waarbij men ons de eerste dag mededeelde 
geen inlichtingen te kunnen verstrekken, kon men ons 
de tweede dag mededelen, dat men van de uitgifte 
i e t s wist, n.1. dat de zegels in de U.S.A. gedrukt 
waren; of ze reeds naar de Molukken geleverd waren 
was onbekend. 

Nadere inlichtingen zijn onzerzijds zowel in de 
U.S.A. als te Den Haag aangevraagd. Volgende maand 
hopen wij op deze (post?)-zegels nader terug te komen. 

A. J. UYLEN 

D A V O - A L B U M 
Nederland en Overzeese 
Gebiedsdelen 

Geheel linnen band, donker
blauw, met goudstempel. 
Royaal van opzet. 
In schroefband . . . ƒ 22.50 
In klemband . . . . ƒ25.— 

DAVO 
J E U G D - A L B U M S 
Bij iedere postzegelhandelaar 
verkrijgbaar. 

UITGEVERIJ DAVO 
Nieuwstr. 78, Deventer, Tel. 4018 
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STEMPELS 
N E D E R L A N D 

Gelegenheidsstempels. 
Ter gelegenheid van het 

9de Int. Congres voor En
tomologie, gehouden te 
Amsterdam van 17-24 Aug. 
j.1., was in het Instituut 
voor de Tropen een tijde-
lijkpostkantoor gevestigd, 
waar alle correspondentie 
werd afgestempeld met het 
hierbij afgebeelde post
stempel in violette inkt. 
Ter datering kregen de 
stukken bovendien naast de 
zegels afdrukken van het 
gewone dagtekeningstempel Amsterdam 85. 
getekende stukken werden voorzien van 

ESS' 
De aan-
specialé 

aantekenstrookjes met Inschrift: Amsterdam/IXth In
ternational Congress of Entomology. 

Alle brieven, gepost op de Nationale Postzegelten
toonstelling in de Houtrusthallen te 's-Gravenhage 
werden voorzien van speciale, hiernevens afgebeelde 
poststempels in blauwzwarte inkt en wel: 
a. indien gepost op 24, 25 en 26 Augustus met het ten-

toonstellingsstempel op de zegels, waarnaast een 
datumstempel 's-Gravenhage 32; 

b. indien gepost op 25 Augustus desgewenst het stem
pel van de Philatelistendag, waaraan bovendien op 
aangetekende stukken het eerder genoemde datum
stempel werd toegevoegd. 

, Speciale aantekenstrookjes met Inschrift: „Nationale 
Postzegeltentoonstelling Houtrust" waren voor alle 
stukken, ongeacht de afstempeling in gebruik. 

Typenraderstempels. 
1 Aug. 1951 Hulppostkantoor Rinsumageest werd om

gezet in een poststation. 
28 Aug. 1951 Poststation Middelrode opgeheven. 

1 Sept. 1951 Opgeheven: Postagentschap Utrecht-Jan 
van Scorelstraat. 
Gevestigd: Postagentschap Utrecht-Hobbemastraat. 

Frankeermachines. 
Dienstorder H 621 van 22 Augus-

<̂—»v yv yv ̂ —>,^ tus j.1. maakt bekend, dat weder-
^ _ ^ P ^ / ^ _ . | ^ oom een nieuw type frankeer-
^ t D E K L A l N D machine voor Nederland is toe-

S101 gelaten en wel het van Franse 
oorsprong zijnde systeem „Satas", 
waarvan een afbeelding van de 
afdrukken hierbij is opgenomen. 
Deze machines worden hier te 
lande ingevoerd door de firma 
W. Dotsch, Poelestraat 17, Gro
ningen. 

De machine werkt volgens het z.g. rekening-courant
systeem en het machinenummer wordt voorafgegaan 
door de letter S. 

INDONESIA. 
Gelegenheidsstempels. 

De heer Th. Seth Paul zond ons een brief met een 
rode afdruk van een speciaal poststempel in dubbel 
ovaal: „Pasar Malam Makassar 17 Augustus-17 Sep
tember 1951 Kiosk P.T.T.", dat naast de zegels werd 
afgedrukt. 

Het volgend nummer verschijnt 16 October 1931. 

NIEUWE UITGIFTEN 
Diverse postzegels werden ons ter reproductie afge

staan door de postzegelhandel K. Beunder, School
straat 27 te Krimpen a.d. Lek. 

E U R O P A 
Albanië. 

De in ons Mei-nummer op blz. 95 aangekondigde 
Kinderdag-zegels zijn op 16 Juli j.1. verschenen en zijn: 
2 L. groen, kind en aardbol; 
2 L. 50 bruin, kind op weegschaal; 
3 L. karmijnrose, als 2L50; 
5 L. blauw, als 2L. 
België. 
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Op 20 Augustus j.1. verschenen drie postzegels met 
toeslag ten bate van het Comité „Nationaal Gedenk
teken aan de Politieke gevangene". De zegels zijn uit
gevoerd in rasterdiepdruk. Zij blijven frankeergeldig 
tot 30 September 1952. 
1,75 fr. 1 25 c. sepia, frontaanzicht van 't monument; 
4 fr. + 2 fr., azuurblauw op grijsblauwe achtergrond, 

fort Breendonk; 
8 fr. + 4 fr., olijfgroen, zijaanzicht van het monument. 

Met voorafstempeling zal het zegel van 20 c. in de 
nieuwe tekening Heraldieke leeuw verschijnen; zowel 
het in diepdruk als in vlakdruk uitgevoerde zegel. 
Op 1 September j.1. verscheen ter herdenking van het 
25jarig bestaan van de Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen een spoorwegzegel van 25 franc. 
De uitvoering geschiedde in diepdruk in een oplage 
van 59.500 stuks. Het drukmateriaal is daarop ver
nietigd. 

Denemarken. 
Op 13 September j.1. verscheen een postzegel met 

toeslag ten bate van het Rode Kruis in dit land. Het 
zegel geeft een afbeelding van het hospitaalschip „Jut
landia" dat juist een aantal gewonde Koreastrijders 
huiswaarts heeft gebracht, zulks als 
bijdrage van Denemarken aan de 
strijd van de Verenigde Naties. Het 
ontwerp voor dit zegel is van de 
bekende Deense artist Viggo Bang, 
terwijl de gravering geschiedde 
door Bent Jacobsen. Het zegel 
heeft IJ maal de grootte van een 
gewoon Deens zegel, en werd ge
drukt in vellen v£in 50 stuks. 25 + 5 öre, rood. 
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Duitsland. Duitse Democratische Republieli. 
Ter gelegenheid van de 3e wereldspelen der jeugd en 

studenten voor de vrijheid (!) verschenen 4 postzegels 
in 2 verschillende tekeningen, nl.. 
12 (pf) licht en donkerbruin, meisje een vlag hijsende; 
24 pf) rood en groen, 3 dansende meisjes; 
30 (pf) lichtbruin en groen, als 12 pf; 
50 (pf) donkerblauw en rood, als 24 pf. 

Bondsrepubliek. 

In het nieuwe posthoorn type zijn weer enkele waar
den verschenen, nl. 2 (pf) lichtgroen, 5 (pf) rood-
violet en 30 (pf) blauw. 

De gehele serie zal bestaan uit de waarden 2, 4, 5, 6, 
8, 10, 15, 20 en 25 (pf) uitgevoerd in hoogdruk en for
maat 25 X 21 mm, en de waarden 30, 40, 50, 60, 80 en 
90 (pf) uitgevoerd in rasterdiepdruk en formaat 25 X 
21 mm. De 1 en 2 DM. zullen een afbeelding geven van 
het standbeeld van de Ridder van Bamberg. 

Ter gelegenheid van de Nationale Postzegeltentoon
stelling te Wuppertal zullen 2 postzegels met toeslag 
verschijnen, ieder in een oplage van 1 millioen stuks. 
Het ontwerp voor deze zegels is van de hand van Prof. 
Hermann Schardt te Essen, en geeft een afbeelding van 
enige oud-Duitse zegels waarboven een loupe. Op de 
randen van de loupe staan de letters N en A en in het 
midden van de loupe de letter B. De zegels zijn uitge
voerd in vlakdruk in drie kleuren en zijn 10 + 2 (pf) 
en 20 + 3 (pf). 

Een tweetal postzegels met toeslag verscheen ten 
bate van de wederopbouw van de MSariakerk te 
Liibeck, zulks in verband met de viering van het 
700-jarig bestaan. De zegels werden ontworpen door 
Bittrof te Frankfurt en uitgevoerd in vlakdruk in vel
len van 25 stuks. Oplage 2 millioen stuks van iedere 
waarde. 

De zegels, welke beide in dezelfde tekening zijn, 
geven één der figuurgroepen weer uit een venster van 
genoemde kerk. 
1 0 + 5 (pf) groen en grijszwart. — -
20 + 5 (pf) donker bruinrood 

en grijszwart. 

Ter gelegenheid van de Leip-
ziger-najaarsbeurs verscheen een 
eenvoudig zegeltje, vertonende 
een rood cijfer 5 waarachter 
korenaren. 

24 (pf) donker bruinrood, rood 
en geel. 

Vermoedelijk zullen deze maand ook nog enige Wel-
dadigheidszegels verschijnen, waarvan de ontwerpen 
werden gemaakt door de graficus Hermann Zapf te 
Frankfurt. 

Ook deze zegels worden in diepdruk vervaardigd en 
zullen een oplage hebben van resp. 4, 3, 3 en IJ mil
lioen stuks. De waarden zullen zijn: 

4 + 2 (pf) Vincenz von Paul; 
10 + 3 (pf) Pastoor von Bodelschwingh; 
20 + 5 (pf) Elsa Brandstrom; 
30 + 10 (pf) Heinrich Pestalozzi. 

West-Berlijn. 
De beide zegels met afbeelding van de Vrijheidsklok, 

vermeld in ons Mei-nummer op blz. 95 en afgebeeld in 
het Juni-nummer op blz. 112, hebben op 6 Augustus j . l . 
aanvulling gekregen van 3 zegels in gelijke tekening en 
afmeting (27,3 x 32,8 mm) en eveneens uitgevoerd in 
rasterdiepdruk. Het zijn: 

5 (pf) brum, vrijheidsklok, oplage 500.000 stuks, 
20 (pf) rood, idem „ 500.000 
40 (pf) violet, idem „ 250.000 

DAVO-ALBUM 
F I N L A N D 

In de bekende donkerblauwe 
band met goudstempel. 

Prima papier, royaal van opzet. 
In schroefband . . . ƒ 12.— 
In klemband . . . . ƒ 14.50 

Griekenland. 
Hier zal binnenkort een serie van 6 postzegels ver

schijnen voor gewoon gebruik in geheel nieuwe teke
ningen, waarvan we reeds thans hier de afbeeldingen 
kunnen g'even. Naflere gegevens ontbreken ons echter 
nog, behoudens de oplage der zegels welke zijn: 

700 drachmen, oplage 27 millioen stuks; 
800 drachmen, oplage 4 millioen stuks; 

5 millioen stuks; 
5 millioen stuks; 
5 miillioen stuks; 
4 millioen stuks. 

1300 drachmen, oplage 
1600 drachmen, oplage 
2600 drachmen, oplage 
5000 drachmen, oplage 
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Î K ^9 
1 

■1 

B'l^'¥'MAlsd' [ 
|W7\ ^ J 3 i L 
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Hongarije. 
Op 1 Augustus J.l. verscheen hier een serie van 7 

postzegels, waarvan 4 voor de gewone en 3 voor de 
luchtpost. De zegels zijn gewijd aan de sociale zorg 
voor gezondheid en welzijn van het volk. De zegels 
zijn voor de gewone post: 
20 f. sepiazwart, fabricage van tractors; 
30 f. een dokter licht een man door; 
40 f. rose, bankwerker aan de arbeid; 
60 f. bruin, vrouw op landbouwtractor en oogst met 

landbouwmachines. 
Voor de luchtpost: 
70 f. roodbruin, aanleggen van electrische geleidingen; 

1 Ft. groen, vacantiegenoegens; 
2 Ft. roodpaars, vliegveld waarboven een vliegtuig

schild, waarop hulde aan Stalin en waarboven de 
Sovjetster. 
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De in ons vorige num
mer op biz 115 vermelde 
en afgebeelde zegels m 
klein formaat en weer
gevende enige nieuwe 
grote gebouwen, werden 
aangevuld met nog twee 
zegels in hogere waar
den, nl.: 
1 Ft. blauw en 3 Ft. 

paarsrood. De zegels hebben watermerk vijfpuntige 
ster. ^ 

Italië. 
Het feit, dat ongeveer 500 jaar geleden de later be

roemde schilder Pietro Vanucci werd geboren, meer 
bekend onder zijn schildersnaam II Perugino, was aan
leiding hem thans op een postzegel te herdenken. 
20 L. roodbruin en sepia, portret van de schilder. 
De 3jarige kunstbeurs te Milaan was aanleiding tot de 
uitgifte van 2 postzegels met moderne kunstteke

ningen. 
20 L. zwart en groen. 
55 L. vleeskleur en blauw. 

Het wereldkampioenschap wielrijden dat te Milaan
Varese werd gehouden deed een postzegel het licht 
zien, waarop een wielrenner over een deel van de 
aardglobe rijdt. Op de achtergrond de torens van 2 
kerken. 
25 L. donker olijfgroen, wielrenner. 

DAVO-ALBUM 
L U X E M B U R G 

Geheel linnen, donkerblauwe band 
met goudstempel. 

Royaal van opzet, prima papier. 
In schroefband 
In klemband . 

f 15.— 
f 17.50 

Noorwegen. 
De serie postzegels met nieuwe tekening van het 

portret van koning Haakon VII werd aangevuld met 
een enkel zegel. Tanding 13, geen watermerk. 
60 öre, donker groenblauw, portret. 

Ten bate van het Noorse Olympische Comité zullen 
ter gelegenheid van de Olympische Winterspelen welke 
van 14 tot 29 Februari 1952 te Oslo zullen worden 
gehouden, op 1 October a.s. 3 postzegels miet toeslag 
verschijnen. De ontwerpen voor deze zegels zijn van 
Johs. Haukland, terwijl de rasterdiepdruk werd uitge
voerd door de firma Emil Moestue A.S. te Oslo. Tan
ding der zegels is 13, geen watermerk. 

1 5 + 5 öre, groen, schaatsenrijder 
30 f 10 öre, rood, skispringer 
55 + 20 ore, blauw, Noors winterlandschap. 

Polen 
Ter gelegenheid van de 7e verjaardag van de be

vrijding van Polen verschenen op 22 Juli j.1. drie 
postzegels in groot formaat (51 Va X 31% mm) met 
afbeelding van het portret van president Boleslaw 
Bierut, geflankeerd door vlaggen en lauriertak. Ter 
linkerzijde fabrieken en gebouwen in aanbouw en ter 
rechterzijde moderne landbouwmachine op een veld. 
45 gr. rood; 60 gr. groen en 90 gr. blauw. 

Ter gelegenheid van het 3e Wereldfestival voor de 
Jeugd te Berlijn verscheen op 5 September j.1. een 
postzegel m groot formaat (31 X 44 mm) miet de 
afbeelding van een wereldbol waar bovenop de Bran
denburgerpoort staat, terwijl om de aardbol heen de 
jeugd van allerlei nationaliteit danst. 
40 gr. donkerblauw. 

Roemenië. 
Ook in dit land wordt de rijwielsport op de postzegel 

geëerd en wel ter gelegenheid van de Tour van 
Roemenie. 
11 L. roodbruin, tourdeelnemers op de weg. 
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Rusland. 
Door ons onbekende oorzaak is onder de afbeeldin

gen van de zegels 1 R. standbeeld en 40 k. fabrieken 
het daarbij behorende onderschrift weggevallen. Wij 
vermelden daarom hier hetgeen onder deze zegels ver
meld had dienen te worden: 

Een viertal postzegels verscheen hier ter ere van het 
„bevriende" Hongarije, nl.: 
25 k. groen, Donau met vrijheidsbrug te Budapest; 
40 k. blauw, het Hongaarse parlementsgebouw te 

Budapest; 
60 k. bruingrijs, museum; 

1 R. zwart op zalmkleur, standbeeld „Dank van Hon
garije aan Stalin". 
Voorts verscheen nog een zegel in groot formaat ter 

gelegenheid van het 150jarig bestaan van de Donetz
staalwerken. 
40 k. bruin op geel, de Kirovfabrieken te Stalingrad. 

De in ons vorige nummer vermelde oogstserie was 
wellicht aanleiding tot het feit om ook voor Georgië 
een tweetal dergelijke zegels het licht te doen zien, n.1.: 
25 k. bruin, oranje en violet, sinaasappeloogst; 

1 R. roodbruin en groen, druivenoogst. 
Ook kunnen wij nog twee zegels melden, uitgegeven 

ter gelegenheid van het 175jarig bestaan van de grote 
schouwburg te Moskou Deze zegels zijn: 
40 k. bruin, rood, groen en geel, afbeelding van de 

schouwburg; 
1 R. veelkleurig, portretjes in medaillon van Glinka, 
Tschaikovsky, Mussorgsky, RimskyKorsakov, als
mede een kleine afbeelding van de schouwburg. 

San Marino. 
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Het vorige jaar ver
schenen luchtpostzegel in 
groot formaat van 500 L. 
met een door opdruk her
ziene waarde van 300 L. 
ter gelegenheid van de 
Philatelistendag te San 
MarinoRiccione op 20 
Augustus j.1. welk feit in 
het Italiaans met zwarte 
opdruk werd vermeld. 

Spanje. 
Op 1 Augustus j.1. verscheen een postzegel ter her

denking van Calderon de la Barca, een beroemd ge
worden Spaanse schrijver (17 Jan. 160025 Mei 1681). 

De zegels werden vervaardigd in rasterdiepdruk in 
vellen van 125 stuks. 
tanding 12J X 12J, oplage 200 millioen stuks. 
5 c. kastanjebruin, portret van de schrijver. 

Op 9 September j.1. zou hier een postzegel verschij
nen ter ere van St. Antonio Maria de Claret, die het 
vorige jaar heilig werd verklaard. 

Triest. Zone A (Italiaans). 

De hierboven onder Italië vermelde 
zegels verschenen voor dit gebied met 
de bekende opdruk AMGFTT. Van 
het laatst vermelde zegel (wielren
kampioenschappen) geven wij hierbij 
de afbeelding. 

ITAUANt 

Tjecho Slowakije. 
Op 21 Juli verschenen hier twee 

postzegels in een zelfde portretteke
ning ter herdenking van de 20ste ver
jaardag van de dood van Josef Hybes 
(18501921) een socialistisch politicus 
en een van de stichters van de Tsje
choslowaakse communistische partij. 
De ontwerpen zijn van Jan Hlina, ter
wijl de gravering geschiedde door La
dislav Jindra. De druk geschiedde in 
rasterdiepdruk in vellen van 50 en 25 
stuks. Het formaat der zegels is 23,5 x 
37 mm; tanding 12|. 
1,50 Kcs. bruin, portret 
2 Kcs rood, id. 

Op 19 Augustus j.1. verscheen een serie van 4 post
zegels ter herdenking van het feit, dat 100 jaar geleden 
de bekende Tsjechische schrijver Alois Jirasek werd 
geboren. De laagste en hoogste waarden dezer serie 
geven een zelfde portret van deze schrijver, waarvan 
het ontwerp stamt van prof. Karel Svolinsky. / 

De beide andere zegels zijn vervaardigd naar teke
ningen op karton van Mikulès Ales gebruikt ter ver
siering van het Nationaal theater te Praag, en hebben 
betrekking op werken van Jirasek, nl. „Fabels en 
godinnen" en „Het domein van Tabor". De bewerking 
voor de postzegels geschiedde ook voor deze zegels door 
Svolinsky, terwijl de druk in plaatdruk werd uit
gevoerd, zulks in tegenstelling met de beide andere 
zegels dezer serie, die in rasterdiepdruk werden ge
drukt. De portretzegels werden gedrukt in vellen van 
50 en 25 stuks, de beide andere in velletjes van 10 stuks 
van een vlakke plaat. De afmetingen der eerste twee 
zegels zijn 23 X 37 mm en der beide liggende zegels 
22 X 36,5 mm. Tanding der portretzegels is 12J, die 
der beide andere zegels 14. 
1,50 Kcs. zwartgrijs, portret; 
3 Kcs. rood, fabels en godinnen; 
4 Kcs. bruingrijs, het domein van Tabor; 
5 Kcs. blauw, portret. 

Voor beide uitgiften verscheen een officiële fd
omslag. 

Turkije. 
Op 31 Augustus j.1. verscheen hier een serie van 

4 postzegels ter gelegenheid van de 40e Interparlemen
taire conferentie, welke op die dag in het paleis Tildiz 
te Istanbul werd gehouden. De plaatdruk dezer zegels 
werd verzorgd door de Oostenrijkse Staatsdrukkerij 
te Wenen, in vellen van 50 stuks. De afmetingen der 
zegels zijn 26 X 41 mm. Zij blijven frankeergeldig tot 
30 November a.s. 
15 Kurus, olijf groen, park en moskee van Sultan 

Ahmet, oplage 150.000; 
20 Kurus, donkerblauw, paleis van Dolmabahge, op

' lage idem; 
30 Kurhus, sepia, portret van graaf Carton de Wiart, 

opl. 120.000; 
60 Kurhus, violet, toren van Rumelihisar, opl. 80.000. 
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Yougo Slavië. 

Zoals reeds in ons vorige nummer 
aangekondigd, verschenen op 16 
Augustus j . l . 2 postzegels ter gele
genheid van de kampioenswedstrijd 
parachutespringen (welke ditmaal 
door een Fransman werd gewonnen). 
Thans geven wij een afbeelding van 
een dezer zegels. 

Zweden. 
Op 30 Augustus j.l. verscheen een postzegel ter her

denking van Christoffer Polhem (1661-1751). Het ont
werp voor dit zegel is van W. Peterson naar een schil
derij van J. H. Scheffel. Polhem heeft naam gemaakt 
op het gebied van mijn-machinerieën, waar hij ver
schillende uitvindingen deed. Beide zegels komen zowel 
4-zijdig als tweezijdig getand voor, terwijl de laagste 
waarde qok in de hier bekende drie-zijdige tanding 
voorkomt (links of rechts ongetand) voor de post
zegelboekjes, zodat deze twee zegels 6 variaties in de 
tandingen opleveren. 
25 öre, grijs, portret; 
45 öre, bruin, id. 

Zwitserland. 
Ter gelegenheid van de grote nationale postzegel

tentoonstelling, de LUNABA, welke van 29 September 
tot 7 October a.s. te Luzern zal worden gehouden, ver
schijnt een voor frankering geldig miniatuurvelletje, 
waarop het zegel van 40 c. voorkomt, waarvan de teke
ning is ontleend aan het zomerzegel van dit jaar van 
de waarde 20 + 10 c. Het Inschrift is echter gewijzigd 
en vermeldt nu Lunaba 1951 Helvetia, terwijl ook de 
kleur (thans blauw) en de waarde veranderd zijn. De 
prijs van dit velletje is 3 Zw. fr. en is van 29 Septem
ber tot 15 October a.s. aan de Zwitserse postkantoren te 
koop en tot 31 October a.s. bij de phil. dienst te Bern, 
terwijl de frankeergeldigheid duurt tot 30 November 
a.s. De netto-opbrengst komt ten goede van de Lunaba 
en de Zwitserse scholen in het buitenland. 

DAVO-ALBUM 
Z W I T S E R L A N D 

Geheel linnen, donkerblauwe 
stempelband, met het wapen in 
de originele kleuren. 

In schroefband . . . ƒ 20.— 
In klemband . . . . ƒ 22.50 

BUITEN EUROPA 
Brazilië. 

Ter gelegenheid van het Ie Braziliaanse theater
congres, dat van 9 tot 13 Juli j . l . te Rio de Janeiro werd 
gehouden, verscheen een postzegel waarvan het ont
werp van de hand is van Joao Caetano. Het geeft de 
afbeelding van een toneel, waarvoor ter linkerzijde de 
bekende twee maskers en rechts de gelauwerde kop 
van een toneelspeler. 
0,60 Crs, licht grijsblauw. 

Het feit, dat 100 jaar geleden Orville A Derby werd 
geboren was aanleiding een postzegel met diens portret 
te doen verschijnen. 
2,00 Crs, donker grijs, portret. 

Ter herdenking van de eer
ste vlucht per vliegtuig van 
New York naar Rio de Janeiro 
op 15 Augustus 1922, welke 
vlucht werd gedaan door E 
Pinto Martins, verscheen een 
postzegel met het portret van 
deze vliegenier alsmede de 
landkaart van Noord- en Zuid-
Amerika. 
3,80 Crs. lichtbruin en geel

groen. 
Ceylon. 

Op 1 Augustus j . l . verscheen hier een 
nieuwe postzegel van 10 c. in fraaie uit
voering. Het werd gedrukt bij de be
kende firma Courvoisier te La Chaux-
de Fonds (Zwitserland). 
10 c. groen en blauwgrijs, cocospalmen. 
China. Volksrepubliek. 

Hier verschenen op 1 Juli j . l . 3 postzegels ter gele
genheid van het 30-jarig bestaan van de communisti
sche partij. 
$ 400, bruin, portret van Mao Tse Tung 
$ 500, groen, idem 
$ 800, rood, idem 
Cuba. 

Het 100-jarig bestaan van de nationale vlag (hetgeen 
reeds het vorige jaar een feit was) deed dit jaar een 
serie herdenkingspostzegels het licht zien, zowel voor 
de gewone als voor de luchtpost. 

Voor gewone post: 
1 c. groen, blauw en rood, Miguel Teurbe Tolon; 
2 c. rood en zwart, Narciso Lopez; 
5 c. ultramarijn en rood, Emilia Teurbe Tolon; 

10 c. lila, blauw en rood, vlag. 
Voor de luchtpost: 

5 c. olijf, blauw en rood, de landing van generaal 
Lopez te Cardenas; 

8 c. bruin, blauw en rood, een onafhankelijkheids
strijder hijst de vlag; 

25 c. zwart, blauw en rood, de Cubaanse vlag op 20 
Mei 1902 op het slot Morro. 

MEBUS POSTZECELHANDEL IS UW ADRES 
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Expresse: 
10 c. roodoranje, blauw en rood, de vlag op het rege

ringsgebouw te Cardenas. 

Ifni. 
Op 18 Juli verscheen hier een drietal postzegels ter 

herdenking van het bezoek, dat generaal Franco in de 
vorige herfst aan dit gebied heeft gebracht. 
50 e. oranje, kop van Franco en man met liggende 

kameel; 
1 P. lilabruin, idem 
5 P. blauwgroen, idem 

Israël. 
Het 23e Zionisten-congres, dat in Augustus j.1. in dit 

land werd gehouden, was aanleiding tot de uitgifte van 
een postzegel met de afbeelding van Dr. Theodor Zeev 
Herzl (7-5-1860 X 3-7-1904) een joods schrijver van 
Hongaarse afkomst. Ook als journalist en propagandist 
voor de Zionistische zaak verwierf hij zich grote be
kendheid. Hij schreef o.a. „Een joodse staat in Oud-
Nieuwland". Hij was ook de eerste president van de 
Zionistische organisatie, waartoe hij als zodanig werd 
gekozen op het eerste congres te Bazel in 1897. Het 
ontwerp voor dit zegel is van M. en G. Shamir te Tel 
Aviv. 

80 prutah, groen, portret. 
Japan. 

Op 20 Juni j.1. verschenen nog een paar z.g. touris-
tenzegels 

8 yen, lichtbruin, Uyi-rivier 
24 yen, donkerblauw, riviergezicht vanaf de Uyi-brug. 

De ontwerpen voor deze zegels zijn van Yusaka 
Yoshida, terwijl de gravering van de hand is voor de 
8 yen van Takeo Matsuuri en voor de 24 yen van 
Shichiro Kurihara. 

Op 20 Juli j.1. verscheen weder een z.g. nationale 
parken-serie, ook thans bestaande uit 4 zegels. Dit is 
reeds de 12e serie van dergelijke zegels. Nu betreft het 
het park te Tomasa. 
2 yen, bruin, de Oirase-stroom; 
8 yen, groen, het Towada-meer; 

14 yen, roodbruin, Kandai; 
24 yen, blauw, Hakkoda-berg. 

De gewoonte getrouw verschenen deze zegels ook te 
zamen in een miniatuur-velletje, prijs 55 yen, met een 
oplage van 200.000 stuks. Op 9 Juli j.1. verscheen in de 
serie beroemde personen de 10e zegel, thans met het 
portret van Dr. Ogai Mori, die in 1862 in Shimane werd 
geboren en op 9 Juli 1922 te Tokio overleed. Hij stam
de uit een oud dokters-geslacht en werd eerst leger
chirurg. Vervolgens studeerde hij in Duitsland in de 
medicijnen, waar hij de dokterstitel verwierf, later 
werd hij chirurg-generaal bij het leger. Ook als auteur 
verwierf hij zich naam en schreef hij verschillende 
novellen, toneelstukken en historische verhalen. Hij 
was een vooraanstaand figuur in de literaire kringen 
van zijn land. 

8 yen, purper, portret. 
Korea, Z u i d . 

Mekeel's Weekly vermeldt, dat hier een serie van 32 
zegels zal verschijnen als blijk van waardering voor 
de hulp, welke door verschillende landen van de Ver. 
Naties is geboden. Deze zegels zullen de vlaggen af
beelden van de U.N. van Korea en van het land dat 
geëerd wordt. Deze landen zullen zijn: Ver. Staten van 
Amerika, Engeland, Turkije, Canada, Philippijnen, 
Thailand, Frankrijk, België, Griekenland, Nederland, 
Nieuw Zeeland, Unie van Zuid-Afrika, Australië, 
Ethiopië, Columbia en Luxemburg. 

Voorts wordt de verschijning gemeld van 4 post
zegels voor de gewone post: 

5 won, bruin, vliegende kraanvogel; 
20 won, violet, draak; 

MEBUS POSTZEGELHAN 

50 won, groen, duif en vlag 
100 won, donkerblauw, medaille met paard; 
en voor de luchtpost: 
1000 won, groenblauw. 

Macao. 
Wederom valt hier een serie nieuwe postzegels te 

vermelden, welke voor dit gebied in voorbereiding zijn 
en vermoedelijk nog dit jaar zullen verschijnen. Alle 
zegels zijn in de afmeting 24 x 27 mm en zuUen als 
volgt zijn: 

1 a. zwart en lichtblauw, Fernao Mendes Pinto; 
2. a. bruin en groensepia, St. Francis Xavier; 
3. a. groen en lichtgroen, Jorge Alvares; 
6 a. violet en lichtblauw, Luis de Camoes; 

10 a. bruin en oranje, St. Francis Xavier; 
20 a. bordeauxrood en rose, Fernao Mendes Pinto; 
30 a. purperrood en lichtgroen, Luis de Camoes; 
50 a. rood en lichtoranje, Jorge Alvares. 

Marokko (Spaans-) 
In de serie Tanger versehenen enkele aanvullings

waarden, n.1.: 
1 c. blauwgroen, berbervrouw; 
2 c . oranje id. 

10 c. donkerblauw, kop van een inlander; 
20 c. grijsblauw, id. 

Mexico. 
Ook hier houdt de vloed van nieuwe zegels niet op 

en vallen thans te vermelden: 
voor de gewone post: 40 c. roodoranje, oud beeldhouw

werk (Tabasco); 
voor de luchtpost: 5 c. blauw, gezicht op Cuerrero; 

10 c. oranjebruin, vederdans door Caxaca. 
Nieuw Zeeland. 

Op 1 October a.s. zullen hier de jaarlijkse weldadig-
heidszegels (hier genaamd Health-stamps) verschijnen. 
De twee zegels zullen eenzelfde afbeelding geven van 
zeiljachten van de Takapuna-klasse voor de kust van 
Nieuw Zeeland. Het ontwerp voor deze zegels is van 
de heren J. Berry te Wellington en R. S. Phillips te 
Rangiora. De druk geschiedde in rasterdiepdruk bij de 
firma Bradbury Wilkinson en Co. in Engeland. De 
beeldgrootte der zegels is 21 x 37 mm en de zegel-
grootte 24 x 40 mm. 

IJ d. -|- J d. rood, zeilende jachten; 
2 d. 4- 1 d. grijsgroen, idem. 

Pakistan. 

Op 14 Augustus j.1. verscheen hier een serie post
zegels ter herdenking van de 4-jarige onafhankelijk
heidsverklaring. Deze serie bestaat uit de volgende 
zegels voor de gewone post: 
2J a. rood, muzelmanse vaas en bord met lofwerk

versiering; 
3i a. blauw, idem. 
4 a. groen, muzelmanse bladtekening en maan en ster; 
6 a. bruin, idem. 
8 a. donkerbruin, muzelmanse boog waarin lamp, 

maan en ster; 
10 a. purper, » idem. 
en voor de luchtpost: 
3 a. donkerrood, vliegtuig, maan en ster en zandloper; 

12 a. donkergroenblauw, idem. 
Paraguay. ^ ' 

Ter aanvulling van ons bericht in het vorige nummer 
op blz. 119 kunnen we nog berichten, dat de daar ver
melde opdruk is aangebracht op blokken van 4 post
zegels der vermelde waarde. 

IDEL KOOPT COLLECTIES 
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NEDERLANDSCHE BOND VAN 
VEREENIGINGEN VAN 

POSTZEGELVERZAMELAARS 
Secretaris: J. C. Norenburg, 

Welgelegenlaan 71, Driebergen. 

Kort verslag van de Algemene 
Vergadering gehouden op 24 en 25 
Augustus 1951 in Houtrust te 's Gra-
venhage. 

In de namiddag van 24 Augustus 
1951, te omstreeks 2 uur ,opent de 
bondsvoorzitter, de heer P. S. van 
't Haaff, de vergadering met een 
rede, waarin hij de vertegenwoor
digers der aangesloten verenigingen 
en gasten welkom heet, maar ook 
moet hij constateren, dat er weer 
verliezen zijn geleden in de ver
enigingen door het overlijden van 
verschillende leden, waaronder zeer 
verdienstelijke. In het bijzonder 
herdenkt hij de onlangs over
leden ex-voorzitter van de Bond, de 
heer J. C. Cramerus, welke herden
king door het in acht nemen van 
enkele ogenblikken van stilte wordt 
besloten. Vervolgens laat spreker 
enkele punten de revue passeren, 
zoals de bondsdagen te Groningen 
(waar een kleine vereniging blijk 
gaf iets groots te kunnen verrich
ten), het ruilverkeer met het bui
tenland, het jeugdwerk, het Maand
blad, de ITEP 1952 en de FIP. 

De notulen van de alg. vergade
ring te Groningen worden na enkele 
opmerkingen goedgekeurd. De heer 
König herinnert aan zijn schrijven 
waarin hij een foutieve vermelding 
van het door hem gesprokene heeft 
recht gezet. Dit zal in het volledige 
verslag worden opgenomen. 

Mededeling wordt hierop gedaan 
betreffende enkele ingekomen stuk
ken, welke bij de diverse agenda
punten zullen worden behandeld. 

Daarna komen de diverse jaar
verslagen in behandeling, welke al
le, hetzij al of niet na enige opmer
kingen, -worden aangenomen, be
houdens het verslag van het Bonds
informatiebureau hetwelk tot de 
volgende dag wordt aangehouden, 
omdat de beheerder van dat bureau, 
het bestuurslid Mr. Loef, door 
familie-omstandigheden deze eerste 
dag niet aanwezig kon zijn. 

Zoals de laatste jaren gebruikelijk, 
ontlokt het financieel verslag ook 
nu weer veel discussie ^oor wat de 
opstelling, betreft. De heren Lente 
en Siegmund stellen zich beschik
baar om hier het volgend jaar bij 
behulpzaam te zijn. 

Wat het ruilverkeer met het bui
tenland betreft, deelt de heer Pol

blad blijven de 2 bestuursleden en 
de eventuele plaatsvervanger ge
handhaafd, terwijl buiten deze be
stuursleden bij acclamatie de heer 
de Bosch Kemper (de Globe), die tot 

ling mede, dat hij zeer veel navraag nu toe als plaatsvervanger was op-
krijgt omtrent de ruil-mogelijkhe- getreden, als vertegenwoordiger van 
den, een correspondentie welke veel de Bond wordt aangewezen. Voor de 
tijd in beslag neemt. Hij stelt daar- vierde plaats als zodanig wordt bij 
om voor de secretarissen der aan- schriftelijke stemming de heer Dr. 
gesloten verenigingen nogmaals in Batta (Zuid-Limburg) gekozen en 
het bezit te stellen van de voor- als plaatsvervanger voor beide laat-
waarden dienaangaande en dat de ste heren de heer de Graaf (Op 
gevraagde inlichtingen voortaan al- hoop van zegels), 
leen door deze secretarissen zullen Vervolgens wordt het jaarverslag 
worden verstrekt. Dit wordt goed- van het Bondsinformatiebureau be-
gevonden. Tevens wordt de heer handeld, aangezien de heer Mr. Loef 
Polling gemachtigd een sdhrijfma- thans aanwezig is. Enige vragen 
chine aan te schaffen. wonden gesteld en door Mr. Loef 

Na het verslag van de financiële beantwoord. Bij deze besprekingen 
commissie worden rekening en ver- komt naar voren, dat het wenselijk 
antwoording van de penningmeester wordt geacht, dat iedere aangesloten 
goedgekeurd. vereniging zedelijk verplicht wordt 

De voorzitter licht daarop een geacht eventuele royementen van 
verzoek van het bestuur toe om dit leden aan het bureau te melden 
machtiging te geven tot het doen onder opgave van de re,den. De lei
van uitgaven in verband met de der van het informatiebureau zal 
tentoonstelling 1952 en de F.I.P.- dan naan aanleiding van de mede
vergadering te Utrecht. Hiervoor delingen beslissen of de geroyeerde 
zal een bedrag van ƒ2500.— wel persoon ook uit andere verenigin-
nodig zijn. De machtiging wordt aan gen dient te worden geweerd. Wordt 
het bestuur verleend. zulks noodzakelijk geacht, dan zal 

Het punt bestuursverkiezing wordt de betreffende vereniging verplicht 
snel afgehandeld, aangezien geen zijn deze persoon niet aan te nemen 
candidaten waren gesteld en de af- of uit de vereniging te verwijderen, 
tredende bestuursleden dienover- Een in deze geest door de voorzitter 
eenkomstig worden herkozen. Zij opgestelde motie wordt met alge-
verklaren allen hun herbenoeming mene stemmen aangenomen, 
aan te nemen. Betreffende de Waller-medaille 

In de financiële commissie zullen doet de voorzitter mededeling dat 
voor het a.s. jaar de verenigingen het bondsbestuur geen aanleiding 
Philatelica te 's Gravenhage en Hol- heeft gevonden de medaille dit jaar 
landia te Amsterdam zitting heb- toe te kennen. 
ben, dit laatste ter vervanging van Wat de Costerus-medaille betreft 
de Phil. Ver. Groningen, welke aan doet hij mededeling dat het Kapittel 
de beurt van aftreding was. voor deze medaille deze m.orgen 

De Nederl. Ver. vraagt of het heeft besloten dit jaar de medaille 
Maandblad niet goedkoper kan wor- toe te kennen aan de heer C. D. 
den. Er is n.1. een drukker die het Ricardo, zulks meer speciaal voor 
blad belangrijk goedkoper wil leve
ren dan thans het geval is. 

De voorzitter zegt dat dit hoofd
zakelijk een kwestie is voor de Raad 

zijn publicaties op het gebied van 
de Japanse Bezettingszegels van 
Ned. Indië. 

Het bestuursvoorstel om de „Dag 
van Beheer van het Maandblad en van de Postzegel" hier te lande 
de Bond alleen door zijn vier ver- meer ingang te doen vinden en 
tegenwoordigers in die Raad zijn daarvoor aan te wijzen de tweede 
stem kan uitbrengen. De vereniging Zaterdag in de maand October van 
Eindhoven stelt voor, dat het Bonds- ieder jaar, zulks in verband met de 
bestuur aan de Raad van Beheer datum van oprichting van de U.P.U., 
omtrent die kosten inlichtingen ver- wordt met algemeen goedvinden 
zoekt aan genoemde Raad. Met dit aangenomen, 
voorstel wordt accoord gegaan. Een bestuursvoorstel om het uit 

Wegens tijdgebrek wordt de ver- 1921 daterende bondsinsigne (Base-
gadering verdaagd tot de volgende lerduif zittend op letters P.V.) te 
morgen. vervangen door het z.g. F.I.P.-

„ „ , , „^ . i , insigne wordt eveneens zonder 
Op Zaterdag 25 Augustus d.a.v stemming aangenomen, 

opent de bondsvoorzitter eerst met 
een korte toespraak de 39e Neder- Nadat de voorzitter de gelegen-
landse Philatelistendag. Hierop heid heeft geopend om over het 
wordt de vergadering, welke de vo- Jeugdwerk te spreken, wordt hier-
rige dag was afgebroken, vervolgd, van door meerdere sprekers gebruik 

Als vertegenwoordigers in de gemaakt. Een voorstel uit de ver-
Raad van Beheer van het Maand- gadering om de Contact Commissie 

;7MEBUS POSTZEGELHANDEL KOOPT ENCROS PARTIJEN 



194 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE SEPTEMBER 1951 

zonder meer een bedrag van ƒ 500 — 
ter beschikking te stellen kan geen 
ingang vinden en wordt verder met 
in behandeling genomen. 

In verband met het jubileumjaar 
van de Postzegelvereniging „Hollan-
dia" te Amsterdam wordt op uitno
diging van deze vereniging besloten 
de jaarlijkse algemene vergadermg 
volgend jaar te Amsterdam te hou
den, waartoe emde Augustus de 
meest geschikte tijd wordt geacht. 

Van de gelegenheid om vragen te 
stellen wordt nog door enige afge
vaardigden gebruik gemaakt, welke 
rondvraag tijdelijk voor de lunch 
werd onderbroken. 

In de namiddag had daarop de 
bekerwedstrijd plaats, waaromtrent 
elders in dit blad verslag wordt ge
geven 

BONDSRAAD 
De secretaris van deze Raad, de 

heer J. Dekker, heeft te kennen ge
geven om redenen van particuliere 
aard en geheel gelegen buiten de 
Philatelie, zijn functie als zodanig 
neer te leggen. 

Als secretaris van deze Raad zal 
voorlopig optreden de heer P. J. M 
Boel, Bosboom Toussaintlaan 63, 
Hilversum, aan wie dus alle corres
pondentie de Bondsraad betretfende, 
dient te worden gezonden 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
van POSTZEGELVERZAMELAARS 
Secr.: P. J. M Boel, Bosboom Tous
saintlaan 63, Hilversum. 

Tot Sectiehoofd te Arnhem is benoemd 
de heer R W Bliek Tivolilaan 1, aldaar 

Opgave van de data waarop de afde
lingen maandvergadering houden 

Alkmaar eerste Dinsdag m hotel Ceres 
Almelo tweede Donderdag in hotel 

Verboom 
Alphen a/d Run tweede Maandag in 

hotel Centraal 
Amsterdam afwisselend tweede Maan

dag en tweede Vrijdag m het , American 
Hotel", Leidseplein 

Apeldoorn na bekendmaking in Huize 
Hautink Loolaan 25 

Arnhem na bekendmaking 
Boskoop eerste Maandag m hotel Neuf 
Castricum tweede Donderdag, Wilhel-

minalaan 20 
Dordrecht derde Woensdag in ,,Ame

rican", tudeluk ten huize van een der 
leden 

Gooi- en Eemland laatste Dinsdag 
beurtelings in hotel Vlietlaan te Bussum 
en hotel Santbergen te Hilversum 

's Gravenhage derde Dinsdag, lokali
teit wordt per convocatie bekend ge
maakt 

Haarlem September tweede Maandag; 
October tweede Dinsdag, November 
tweede Woensdag, December tweede 
Maandag, enz telkenmale m de Kegel
bond 

Krommenie derde Dinsdag in het 
huis ,,te Zaanen ', Zaanweg, Wormerveer 

Leiden na bekendmaking 
Liochem derde Maandag in hotel 

Meenderink te Lochern, een enkele maal 
te Borculo 

Numegen eerste Maandag om 19 30 
uur in Café-Restaurant , Pays Bas", Ba
tavierenweg 1 te Numegen De Jeugdaf

deling op dezelfde dag om 14 uur In 
, De Vereeniging" 

Twente na aankondiging 
Utrecht na aankondiging 
Vlaardingen tweede Dinsdag om 19 30 

uur in het R K Ver gebouw, Markgraaf-
laan 42 

Voorburg eerste Dinsdag en derde 
Donderdag in de rechter-voorfoyer -van 
Theater Forum, Herenstraat 

Voorschoten eerste Donderdag in ho
tel Deurlo 

West-Priesland tweede Woensdag om 
19 30 uur in Café-Restaurant , De Valk", 
Kaasmarkt te Hoorn 

Tenzi] anders is aangegeven beginnen 
de vergadering om 20 uur 

Nieuwe leden: Zie de aanmeldingen m 
het Augustus-nummer 

Aanmeldingen: 115 G Bakhuis Fa-
briekstiaat 63 Apeldoorn, 79 H M 
Baud p /a B F M, Pladju, Sumatra 
Selatan, 102 J J F A Berhitoe van 
Swietenstraat 53, Den Haag, 94 B C 
Frederiks, Drieboomlaan 256, Hoorn, 98 
P de Groot Zoggel, Uden, 78 J W 
Rotteveel Diepenweg 2, Epe, Gld (lid 
,De Globe') , 93 Mr C J van Schelle, 

p /a Hoge Commissariaat der Nederlan
den Medan Merdeka Timur ƒ Djakarta 
118 Mevr H Wallage—de Hes Heem-
steedse Dreef 144, Heemstede 

Bedankt: 819 W F Hoop, 1622 T 
Marskamp 1854 J E Timmermans- 820 
Mevr Th Timmermans—Neidt, 1890 G 
A van dor Velden 

Geroyeerd wegens wanbetaling" 1862 J 
A Crooy, Djalan Mangga 24 Medan 

Afgevoerd wegens onbekend adres: 
167 Mej K Bakker, 100 C J J Ver
meulen 2027 J H Cornets de Groot, 
2078 Mej Zr K Diesbergen 2079 A B 
J Graaf land, 626 Mevr S Schulze— 
Brocx, 478 Mevr F L Nieraeth— 
Quelle, 1704 Mevr E V. M Hooft—Wap, 
758 H G J de Leeuw 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „HOLLANDIA", 
AMSTERDAM. Secr.: A. D. Aeijelts, 
Churchill-laan 175 I, Amsterdam.Z 2 

Ledenvergadering op Vrijdag 28 Sep
tember 1951 te 20 15 uur in hotel , Kras-
napolsky ', Warmoesstr, Amsterdam-C 
De veiling wordt gehouden van 19 30— 
20 15 uur 

Candidaat-lid: 807 Vries, D de. Waal
straat 531 Amsterdam-Z 

HAAGSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING. Secr.: Ir. M. Brink-
greve. Ananasstraat 93, 's Graven
hage. 

Candidaat-lid: J Verrijn Stuart, Bal-
semienlaan 36, Den Haag 

Overleden: P F Laforêt, Den Haag 
Vergadering op Donderdag 27 Septem

ber De agenda wordt per convocatie be
kend gemaakt 
UTRECHTSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING. Secr.: H. G. van de 
Westeringh, Tolsteegsingel 17 bis, 
Utrecht. 

Vergadering van Bestuur en Sectie
hoofden op Dinsdag 15 September a s 
des nam 8 30 uur in Tivoli Bestuurs
leden s v p om 7 30 uur aanwezig 

Ledenvergadering op Dinsdag 25 Sep
tember a s des nam 8 uur in Tivoli 
Van 7 30—8 uur ruilen Gewone agenda 
Jaarversl secr Landenwedstrijd postze
gels met beeltenis Koningin Juliana 

Nienwe leden: 2 cand leden, vermeld 
in het Juli-nr , benevens N M de Vos, 
Prof Pullelaan 7, Utrecht. 

Candidaat-leden: P G Akkerman, Pa-
ramaribostraat 6, Utrecht (E ) , H Th 
van der Helm, Willem Barentzstraat 15, 
Utrecht (E ) 

Af te voeren: O Schley Utrecht, W 
Bastiaan Utrecht; J G Bos Utrecht, 
G M Serto, Utrecht, A Smits Utrecht 
A Herzog, Utrecht, J A Vliegenthart, 
Utrecht, J Stuivenberg, Groenekan 

Overleden: J W de Vaal, Utrecht 
INT. VERG. „PHILATELICA". 

Secr. J. A. C. Achilles, Zuiderpark-
laan 249, 's-Gravenhage. 

Mutaties Augustus X951 
Bedankt- Zt 1649 P Brand, Gv 2777 

N H Riko, ld 3424 P Wagter 
Adres onbekend: Ar 193 G Pul, v/h 

Handweg 105, Bovenkerk, Ze 763 A 
Beekman v/h Deventerstraatweg B 106, 
Zwollerkerspel 
Verandering van afdeling: Zt 1984 Mej 
A Beuerman, Lindeheuvel 1, Hilversum 
wordt individueel lid 

Rectificatie: ld 3166 Mej. G. Breuer, 
Gr Noord 24 Hoorn moet zun Mevr. H 
Breuer van Grafhorst, Gr Noord 24, 
Hoorn 

Candidaat-Ieden. Afd. Goes: Gs 3510 
Mej M Dieleman Zaagmolenstraat 32 
Goes 

Afd. 's Gravenhage: Gv 3574 C A v d 
Berg Hoekwaterstraat 74 Voorburg, Gv 
3517 H W Bree v d Parrastraat 15a, 
Den Haag, Gv 3522 M R Kummerer 
V Goghstraat 61 Den Haag, Gv 3527 
H Loose, Pappstraat 3 Den Haag, Gv 
3529 Mr A H J Nord, Duivelandse-
straat 73 Den Haag, Gv 3538 Mevr M 
D Ochsendorf—Scherer, 2e Sweelinck-
straat 82 Den Haag Gv 3558 E Rosen-
boom. Vondellaan 14 Ruswuk, Gv 3583 
C F C H Stroo Kon Wilhelminalaän 
168c Voorburg, Gv Jl 19 J H J Ver
hoeven (18-6-'38), Javastr 129 Den Haag 

Afd. Individueel ld 3512 Ir J R 
Keuchenius, v Beverninckstraat 142, Den 
Haag, na l-2-'52 c/o S V P M Sungei 
Gerong Palembang Indonesië 

Afd. Kotterdam-Znid: Rz 3503 M C J 
v d Elzen Gerrit v d Lindestraat 27b, 
Rotterdam 

Alle candidaat-leden, bekend gemaakt 
in het Augustusnummer, werden als 
nieuwe leden aangenomen Wu roepen 
hen een harteluk welkom toe 

AMSTERDAMSE VERENIGING 
„DE PHILATELIST" Secr.: K. Bui-
ter. Marathonweg 40 hs, Amster
dam-Z, Tel. 92075. 

Ledenvergadering 2 Oct 1951 en 6 Nov 
1951 Ruilavond 16 Oct 1951 Alle baeen-
komsten zun op Dinsdagavond, in Hotel 

De Kroon", Rembrandtplein 17, Am-
sterdam-Centr 

Candidaat-leden: 66 H S van Krim
pen, Frans Halsstraat 67 hs , Amster
dam-Z , 88 P Meyer, Bos en Lommer
weg IIO-III, Amsterdam-West; 116 Mej 
A Reichart, Stalinlaan 35-11, Amster
dam-Z 

Weder opvoeren: 273 J A Kollner, 
Bürgern van Houtlaan 40, Helmond 

Afvoeren. 146 D J Fernandes, 166 C 
van Nimwegen 

ROTTERDAMSCHE PHILATE-
LISTENVEREENIGING TE ROT
TERDAM. Secr.; G. C. Tops, Stad
houdersweg 89b, Rotterdam C. 

Belangrijke ledenvergadering. De eerst
volgende ledenvergadering zal worden 
gehouden op Maandag 24 September 1951 
m de bovenzaal van Café-Restaurant ,,Du 
Nord", Bergweg 311 (ingang Bergsingel 

MEBUS POSTZEGELHANDEL BESTAAT 36 JAAR 
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227) te Rotterdam-Noord Zaal open 7 30 
uur Aanvang 8 uur 

Agenda opening, notulen, ingekomen 
stukken, bestuursmededelingen, belang
rijke mededelingen betreffende onze 
feestavond en tentoonstelling. Philatelis-
tisch nieuws, Ballotage candidaat-leden; 
verloting rondvraag Daarna te ca 9 30 
uur veiling 

Bezichtiging van de kavels op Zater
dag 22 September in ons clublokaal (bo
venzaal Cafe-Restaurant ,,de Zon", 
Noordsingel, hk Burg Roosstraat te 
Rotterdam) en voor de aanvang van de 
vergadering Ieders opkomst Is dringend 
gewenst. 

October-vergaderlng. De October-ver-
gadering zal worden gehouden op Maan
dag 29 October a s m ,,Du Nord" 
VERENIGING VAN POSTZEGEL

VERZAMELAARS „DE GLOBE" 
Secr . J. W Vonk, Mesdaglaan 36, 

Arnhem 
Bedankt- 342 J Bosman, 370 W v 

Breda, 254 B M v Dorp, 353 H Buhrs, 
559 J de Vries 361 H J E Peeraer, 
548 Mevr J Rogmans—Verschueren, 437 
J Doorenbos 461 P Holleman, 81 H C 
Valkema—Blouw, 266 J Rietbergen; 230 
J A v d Broecke, 191 J J Joosten, 
427 H Dik, 343 A F Sanders 181 M 
L Lietrmk, 482 Mevr G J v d Steen-
hove—Goedhart, 332 A Goudswaard, 460 
E E Kaufe, 522 W A J Westerveld, 
486 M P Holthuizen, 322 F M Lmders, 
515 H A V Es, 421 W C de Bruin 
503 H V Leeuwen, 318 R H W WiUe, 
366 Mevr M Veneman—Bros, 375 E 
Engels, 51 C Brouwer, 120 A B Fert 
Jentink, 303 G J Gooiker, 473 J P 
Huijer, 251 C Hilgerdenaar, 38 J Boll, 
447 M W Vreelmg, 103 Dr O E 
Houtsma, 193 F P J H Oudens, 210 
H de Haas, 227 C A M v Eikeren 

Nieuw lid: 585 J Oosterom, Catte-
poelseweg 207, Arnhem 

Wi] vestigen de aandacht van onze le
den erop, dat het verenigingsjaar loopt 
van 1 September tot 31 Augustus Opzeg
gingen van het lidmaatschap dienen te 
geschieden per 1 September en moeten 
worden ingediend vóór 1 Augustus van 
het voorgaande verenigingsjaar Bedank
jes voor het verenigingsjaar 1951/'52 wor
den dus niet meer geaccepteerd 

Afd. Arnhem: Eerstvolgende bijeen
komst Woensdag 3 October 19 30 uur 
Café Nationaal, Bakkerstraat 

NEDERLANDSCHE PHILATE
LISTISCHE VEREENIGING „OP 
HOOP VAN ZEGELS" TE HAAR
LEM. Secr.: M. W. van der Koog, 
Leidsevaartweg 129, Heemstede. 

Overleden: 114 H G J Ras 
Af voering ingetrokken: 4 Mevr J C. 

Tinkelenberg, Bandoeng 
Bedankt per 1 Maart 1952: 297 M 

Schudel 
Jaarlijkse Algemene Vergadering. Don

derdagavond 27 September 1951, gebouw 

Cultura, Jansstraat 83, Haarlem Aan
vang 8 uur 

Bestuursverklezing. De periodiek af
tredende bestuursleden zijn de heren P. 
de Jong, voorzitter, P H S Mos pen
ningmeester, terwijl voorzien moet wor
den m de vacature van een 2e secretaris 

Ingevolge art 8a van het Huishoude
lijk Reglement moeten candidaatstellin-
gen dooi ten minste twee leden onder
tekend, twee dagen voor de vergadering 
bij de secretaris worden ingediend 

LEIDSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Secr.: G. M. Minnema, Boerhaave-
laan 41, Leiden. 

Vergadering op Donderdag 11 Oct 1951 
's avonds te 8 uur in het Cafe-Restaurant 
,,De Kleine Burcht", Nieuwe Run 19, 
Leiden (bovenzaal) Gewone agenda, ver
der causerie ,,Wat Hoe en Waarom 
verzamelen wij" 

Volgende vergadering is vastgesteld op 
Dinsdag 6 Nov a s 

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

Beurs- en Builavond * elke 4de Woens
dag van de maand m de bovenzaal van 
de Chem School, Rapenburg 30 (8 uur) 

Afd. Noordwijk: Convocatie wordt ge
zonden 

Nieuw Lid: 329 J J Swaan, Schelpen
kade 31 Leiden 

Candidaat-lid: 339 W de Vries v ' t 
Hoftstraat 33. Leiden 
POSTZEGELVERENIGING „HIL
VERSUM EN OMSTREKEN". Secr 
Mr G W van Stapele, Javalaan 24, 
Hilversum 

Bedankt: I J Taconis (De heer Taconis 
IS vertrokken naar Willemstad, Curacao) 

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

Nieuw lid: 207 L M L F Hosselet, 
Notgerusweg 26B Maastricht 

Bijeenkomsten- Maandag 1 October 
Beursavond, Maandag 15 October Leden
vergadering Beide om 20 uur in Restau
rant ,,In de Gouwe Poort", Vrijthof 60 
PHILATELISTEN VERENIGING 
„AMERSFOORT" Secr: P E Bos, 
Voltastraat 27, Amersfoort, Tel. K 
3490—5551. 

Mededelingen: Op de laatste bijeen
komst van het vorige verenigingsjaar — 
19 Juni 1951 — werd besloten om in den 
vervolge de maandelijkse bijeenkomsten 
te doen plaats vinden op de vierde Dins
dag van de maand 

De eerstvolgende bijeenkomst, tevens 
Jaarvergadering, zal plaats vinden op 
Dinsdag 25 September 1951 des avonds 
te acht uur in de Bestuurskamer van de 
Sociëteit ,,Amicitia" te Amersfoort Een 
nadere convocatie met vermelding van de 
Agenda zal aan de leden nog worden 
toegezonden Onnodig te zeggen dat het 
Bestuur de leden m groten getale op deze 

eerste bijeenkomst m het nieuwe ver-
emgmgsjaar verwacht 

Bedankt Mevr J P C Keyzer; Mej 
Lia Roben, A Benniks J r , Mr A Du-
dok van Heel, Dr D v d Haar, J de 
Vos C J de Wit, T Wunderink, Pater 
P Butselaar 
VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DE PHILATE
LIST" GELEEN. Secr : C D. C 
Weverling, Kwikstaartstraat 14. 

In het vervolg zullen onze maandelijkse 
vergaderingen met meer op de laatste 
Zondag van de maand, doch op de eerste 
Zondag van de maand worden gehouden 
Plaats en tijd blijven ongewijzigd, dus 
m de Bovenzaal van Hotel Riche te om
streeks 10 uur 

De eerstvolgende veigadering is dus 
op 7 October a s 
POSTZEGELCLUB „DE KRING": 
secr tijdelijk K Kouwenberg, Tes-
selschadelaan 110, Den Haag. 

De bijeenkomsten m October zun ver
gaderavond Maandag 8 October, ruil- en 
veilingavond Maandag 22 October Spui 
10 Den Haag, te 19 30 uur 

Nieuwe leden: no 151 Joh W L Ger-
rets Wenckebachstraat 86 Den Haag, 
no 156 D J Dutej n Heerenweg 17, 
Wassenaar, no 157 L Scheffens Ged 
Burgwal 38 Den Haag, no 158 J W 
V d Kroft Karel de Geerstraat 45 Den 
Haag no 159 W A Schölte, Engelen
burgstraat 24, Den Haag, no 160 F H 
J Dutscher, van Vlotenstraat 55, Den 
Haag 
POSTZEGELVER. „HEERLEN" 

Secr.: C van Dishoeck^ Hindestraat 
24, Heerlerheide. 

Eerstvolgende vergadering Dinsdag 2 
October 1951 Gewone agenda Eerstvol
gende beursavond Woensdag 10 October 
1961 Beide in Hotel Robertz 

„DE KENNEMER POSTZ. CLUB" 
Secr.: C. Luttik, Wnjikerstraatweg 
207a, Velsen-Noord. (Postbest. Be
verwijk). 

De jaarl alg verg wordt gehouden op 
Maandag 17 Sept in het Witte Kruisge-
bouw te Beverwuk, aanvang 8 uur De 
clubavonden worden gehouden op Maan
dag 1 15 en 29 October, eveneens in 
het Witte Kruisgebouw aan de Baan-
straat Aanvang clubavonden 7 30 uur 

Nieuw lid: I Veerman, Berkenlaan 24 
te Beverwuk 

POSTZEGEL-VERENIGING 
„IJMUIDEN EN OMSTREKEN", 
Secr , G. de Hoog, Da Costalaan 18 
Driebuis. 

Eu de verschijning van dit nummer ziin 
WD al weer een keer bneen geweest De 
e V vergaderingen vinden plaats op 21 
September, 5 en 19 October Aanvang 
half acht in het Patronaatsgebouw te 
IJmuiden-Oost 

CURACAO (Compl. series ongebr.) 
No 82/88 f 8— 164/67 f O 95 198/99 f O 75 
No 103 f 0 60 182/84 f 130 200/05 f 4 — 
No 138/40 f O 95 185/95 f 9 — 206/08 f 1 20 
No 158/63 f 1 — 196/97 f O 75 209/10 f 1 90 
Lpst No 41/44 f 22 75 Lpst No 45/52 f 14— 

Lpst No 53/68 f 16— 
Betaling met bestelling of onder rembours Orders 
beneden f 5 — porti extra Te koop gevr. Series Neder
land en Overz. Gew. Aanbiedingen m prijs worden om
gaand beantwoord Yvert.Cat. 1952 f 22 50 pi 50 et porti 
Nederl. Postzegelhandel A. M. N. v. d. Broeke 
N.Z. Voorburgwal 316, Amsterdam-C, Postgiro 165298 

A A N K O O P 
Groot Postzegel-Bedruf zoekt relaties voor regel
matige afname van NEDERLANDSE EN BUITENL,. 
Postzegels w o wordt verstaan z g Massa- en Bundel
waar KILO'S, Postzegels v Corr v Instellingen en 
Kantoren Liefd Instellingen, Kloosters enz Ook v 
Verzamelaars DOUBLETTEN EN ENGBOSBESTAN-
TEN, alsmede COLLECTIES m de meest uitgebr zin 
Liefst pers bezoek zonder verplichting Uwerzijds Brie
ven en aanbiedingen onder No 31 Bur van dit blad 

MEBUS ALBUM IS UW ALBUM 
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DJ. Santifort Postzegelhandel 
G R O N I N G E N 

Giro: 277850 - Telef. 27768 - Gr. Kr. Elleboog 14 

N I E U W E C A T A L O G I 
In September en volgende maanden verschijnen 
zoals gewoonlijk weer vele nieuwe catalogi, 
waarop wij Uw bestelling gaarne tegemoet zien. 
Indien U Uw bestelling NU plaatst kunt U ervan 
verzekerd zijn dat U het bestelde, voorzover niet 
voorradig, direct na verschijnen ontvangt. 
"Wereld catalogus YVERT 1952, 2 delen ƒ 22,50 
FRANKRIJK catalogus Yvert 1952 . . ƒ 2,60 
Europa catalogus Michel ƒ 16,15 
Overzee catalogus Michel deel I A/K 

(Nov. '51) pl.m ƒ 17,50 
Overzee catalogus Michel deel II L/Z 

(Febr. '52) pl.m ƒ 17,50 
Europa catalogus Zumstein 1952 . . . ƒ 13,50 
Zwitserland en Liechtenstein speciaal 

cat. Zumstein ƒ 8,25 
Zwitserland en Liechtenstein cat. 1952 . ƒ 1,15 
Nederland en O.G. Junior catalogus '51 f 0,75 
Nederland en O.G. speciale catalogus '51 ƒ 2,— 
Nederland en O.G. DAVO catalogus '52 ƒ 1,— 
SCANDINAVIë, Zweedse speciaal cata

logus Wennberg (450 blz.) . . . ƒ 6,— 
U. P. U. catalogus „Berck" (nieuwe 

Franse uitgifte) ƒ 1,90 
Uw Yvert 1951, 2 delen, nemen wö in betaling 
ad ƒ 6,—, mits in goede staat en franco 
toegezonden. 

N I E U W E A L B U M S 
Het NEW WORLD WIDE POSTAGE ALBUM: 

wereldalbum voor beginners meer 
dan 7150 illustraties, wereldkaarten 
in kleuren, plaats voor meer dan 
15.000 zegels; historische en geo
grafische beschrijving van elk land, 
prima houtvrij papier, meer dan 
350 blz., het geheel in solide 
schroefband ƒ 21,50 
Blanco aanvullingsbladen voor dit 
album, per 100 ƒ 5,— 

SCHAUBEK EUROPA ALBUM, jeugd-
uitgave, zeer vele afbeeldingen, op 
goed papier in schroefband . . . ƒ 12,75 

PRACHT BLANCO ALBUM, 100 bladen 
prima zwaar houtvrij papier (140 
grams) in schroefband met lin
nen rug ƒ 7,50 
Aanvullingsbladen voor dit album 
per 100 ä ƒ 6,— 

POSTZEGELBOEKJES: Inplakboekjes 
voor rondzendingen e.d. van uit
stekend houtvrij papier en stevige 
omslag: 
formaat 11 x 14V2 cm, 16 bladen 
voor 160 zegels ä ƒ 0,15 
formaat 101/2 x 161/2 cm, 20 bladen 
voor 200 zegels ä ƒ 0,18 
formaat 21 x 13 cm, 16 bladen 
voor 320 zegels è ƒ 0,25 

VLAGGEN: 81 gegomde vlaggen van 
verschillende naties in de juiste 
kleuren, per serie ƒ 1,50 

Prijzen zjjn vrijblijvend. -)f Porto extra. 

Het kopen op veilingen heeft zeker veel aan
trekkelijks, n.1 voor de veilinghouder. Hij 
loopt geen enkel risico en toucheert alleen maar 
de aan- plus verkoopprovisie. Zo tezamen onge
veer 25%. Nu gun ik dat de veilinghouders van 
harte, want zij hebben ook hun onkosten. Ik als 
winkelier verdien zeker ook niet meer dan die 
25%, vaak zelfs veel minder, hoewel ik ook 
mijn onkosten heb. Maar als U na een jaar of 
nog langer, bij mij terugkomt met een gegronde 

■ reclame, b.v. een zegel blijkt vals te zijn, het
geen altijd tot de mogelijkheid blijft behoren, 
ben ik steeds bereid dit zegel van U terug te 
nemen. Welke veilinghouder doet dat ook? 
Koopt U op veiling een kavel van meer dan 
4 zegels en het beste zegel blijkt achteraf be
schadigd te zijn, dan hebt U geen recht van 
reclame, want dat staat duidelijk in de voor
waarden. Bij een winkelier echter wel. Trouwens 
bij mij in de winkel hebt U alle tijd Uw zegels 
van voren naar achteren en nog eens van achteren 
naar voren te bekijken. Dat recht hebt U ook 
bij de veilinghouders. Maar niet de tijd, want er 
zijn zovele, zovele kavels te bekijken. 

Hebt U dus postzegels te verkopen, komt U dan 
gerust bij mij. Ik koop uitsluitend ä contant en 
draag zelf het risico van event, valse of bescha
digde zegels. 

Wilt U echter postzegels kopen, dan moet U 
zeker bij mij zijn, want ik geef U iedere denk
bare service, welke een veilinghouder U niet 
geven KAN. 

Dus voor aankoop of verkoop van Uw zegels 
naar: 

M. KUPFERMAN 
Amsterdamsche Postzegeihandel 

N.Z. Voorburgwal 314  Tel. 33473 
A M S T E R D A M  C . 

DUITSE 
KAMERUN 

no. 2 
:i 
4 
6 
6 

14 
15 

KAKOLINEN 

no. 1 
2 
3 
5 
6 

. 10 
11 
i a 
18 
18 

Postzege 
Passapre 2527 

KOLON 1 

_ 
— 
__ 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
~ 

f 1.6U 
f 1.6U 
t 2.— 
t 8.5U 
t 7.50 
t 2.50 
f 2.26 

I 3.— 
f 3.— 
f 4.50 
1 10.— 
f 13.50 
f 2.25 
t 4.50 
t 4.ÖU 
f 4.5U 
I 25.— 

handel C 
 Den Haag: 

ëN  GEBRUIKT 
MABIANEN 

no. 

MABSHAI.I . 

T U ( i O 

no 

no 

1 — f 7.50 
5 — f 26.— 

10 — f 3.50 
11 — f 4.— 
13 — f 6.— 
14 — f 7.50 
15 — f B.50 
IB — f 17.50 

 E I L A N D E N 

7 — f 1.50 
9 — f 3.50 

10 — t 5.— 
12 — f 8.50 

1 — f 2.50 
4 — r 2.50 
5 — f 10.— 
B — f 17.50 

. Keiser & Zn. n.v. 
 Telefoon 11.24.38 Giro 4262 
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Philippijnen. 
Als vierde serie in de wapenreeks versehenen op 26 

Augustus j.1. drie postzegels met het wapen van de stad 
Iloilo. Deze uitgave geschiedde tevens ter herinnering 
aan de opstand der Philippijnen tegen de Spaanse kolo
niale overheersing te Balintawak, nu 55 jaar geleden. 

5 c. groen, wapen van lloila, oplage 3 millioen; 
6 c. violet, wapen van lloila, oplage 2 millioen; 

18 c. Pruisisch blauw, wapen van lloila, oplage 1 mill. 
Fitcairn Eilanden. 

Op 1 September j.1. verschenen 2 nieuwe postzegels: 
4 d. groen en zwart, bijbel van John Adams (Bounty 

bijbel); 
8 d. purper en groen, school opgericht in 1949. 

Beide zegels vertonen tvens het portret van koning 
George VI. 
Sahara (Spaanse-). 

Ook hier verschenen 3 postzegels ter herdenking van 
het bezoek, dat generaal Franco vorige herfst aan dit 
gebied bracht. De zegels zijn overeenkomstig die van 
Ifni: 
50 c. oranje, kop van Franco en man met liggende 

kameel; 
1 P. lilabruin, idem. 
5 P. blauwgroen, idem. 

Thailand (Siam). 
De serie postzegels met portret van de koning, waar

van wij in ons Aprilnummer op blz. 2 het eerste zegel 
aankondigden, werd inmiddels voortgezet en versche
nen: 

5 satang, lilarood; 
10 satang, groen; 

1 Baht, blauw. 
Timor. 

In verband met de vermelding van de diverse bloe
men, afgebeeld op de nieuwe serie postzegels, opgeno
men op blz. 148 van deze jaargang, schreef ons de heer 
Luyten te Haarlem, dat de aangegeven benamingen 
vermoedelijk Timorese benamingen zijn. Voor de bloe-
menliefhebbers geeft hij daarom de volgende Latijnse 
benamingen op: 

1 avo, orchidee (soort onbekend) 
3 avos, Caesalpinia idem 

10 avos, Calotropis, idem 
16 avos, Caesalpinia (verm. pulcherrima) 
20 avos, Crinum (soort onbekend) 
30 avos. Allamanda cathartica (een mooie bloemhees-

ter, welke vroeger ook in de rest van Indië veel 
werd aangeplant) 

70 avos, Haemanthus (verm. coccineus) 
1 pataca, Bauhinia (soort onbekend) 
2 patacas, Eurycles amboinensis 
5 patacas, Crinum (soort onbekend). 

Tristan da Cunha. 
Dit eiland in de Zuid-Atlantische Oceaan zal weldra 

eigen postzegels krijgen. Als eerste maatregel verschij
nen de postzegels van St. Helena met opdruk in zwart 
van de naam Tristan da Cunha. De waarden zijn J d. 
tot 10 sh. Later worden de definitieve postzegels (Ver
wacht. 

Uruguay. 
In het portrettype generaal Artigas verscheen in het 

kleine formaat de 1 c. roselila. 

Venezuela. 
Hier verschenen 2 zegels voor de gewone en 2 zegels 

voor de luchtpost, alle in dezelfde tekening van het 
wapen van Caracas, waarboven oude gebouwen en 
moderne sky-scrapers. 

Voor de gewone post: Voor de luchtpost: 
5 c. groen 5 c. blauw 

10 c. donkerkarmijn. 10 c. rose. 

Verenigde Naties. 
Ter aanvulling van onze berichten in het vorige num

mer kunnen wij nog melden, dat de zegels alle gedrukt 
zullen worden in vellen van 50 stuks zonder plaatnum-
mer. Wel zullen op de velranden het U.N.-embleem en 
de woorden "First issue U.N. Stamps 1951" 4 maal wor
den aangebracht. De tanding zal van alle zegels 13:12^ 
zijn, terwijl het papier geen watermerk zal vertonen. 

Verenigde Staten van Amerika. 
Het in ons vorige nummer 
vermelde zegel van 3 cent Co
lorado verscheen niet het eerst 
te Denver maar te Minturn. 
Wij geven thans van dit zegel 
hierbij de afbeelding. 
Op 4 September j.1. verscheen 
het eerst te New York het 
reeds door ons aangekondigde 
zegel ter ere van de 75e ver

jaardag van het Amerikaans Chemisch Genootschap. 
Oplage 110 millioen stuks. 
3 c. wapen van het genootschap geflankeerd door het 

opschrift: Diamond Jubilee 1876—1951, en geeft 
voorts de afbeelding van enige chemische instru
menten en een gezicht op moderne fabrieksgebou-

Viet Nam. (Indo-China). 
De in ons Julinummer op blz. 149 aangekondigde 3 

zegels zijn op 6 Juni j.1. verschenen en zijn: 
10 c. olijfgroen, Bongour-waterval bij Dalat; 
3 P. blauw, portret van keizer Bao-Daï; 
5 P. groen, als 10 c. 

VEILING-AGENDA. 
De Vakgroep Postzegelhandel meldt ons de volgende 

a.s. veilingen: 
Ned. Postzegel Veiling - Amsterdam, 19, 21 en 22 

September. 
J. K. Rietdijk N.V. - Den Haag, 24 September. 
J. L. van Dieten - Den Haag, 25 t /m 29 September. 
K. A. Weeda - Den Haag, 4 October (middag en 

avond). 

B U I T E N L A N D 

BELGIë 

De nieuwe kaarten zijn verschenen. Het zegelbeeld 
is hetzelfde als dat van de nieuwe lage waarden van 
de postzegels, zoals ik reeds vermeldde. De waarde is 
90 centimes, blauw op gekleurd karton. Voorlopig zag 
ik 6 variëteiten, n.1.: 
in het grote formaat met Vlaams/Frans en met Frans/ 
Vlaams, beide met en zonder publibel; 
in het klein formaat met Vlaams/Frans en met Frans/ 
Vlaams; hiervan zag ik nog geen publibels. 

Bovendien meldde de heer Broekman mij, dat er óók 
kaarten met drietalige tekst voor Eupen gedrukt zou
den zijn; ik kreeg er echter nog geen onder de ogen. 

Van de publibels ontving is in het zelfde type 
(no 143) 
889 Vlaamse reclame voor Sasa. 

En in het type landbouwserie 2,50 fr. Liège. 
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Van de nieuwe kaart, waarvan we er één afbeelden, 
tevens als type van het zegelbeeld, zag ik tot nu toe 
slechts 2 Vlaams/Franse kaarten n 1: 
982, werkhuizen van Bouchout; 
991, Gam, gieterijen van Herseele. 

Er schijnen echter niet minder dan 46 verschillende 
tegelijk verschenen te zijn. Zodra mij nummers bekend 
worden zal ik ze melden. 

DUITSE DEMOCRATISCHE REPUBLIEK 
De kaart van 10 pf. groen met Bebel kwam nu ook 

uit met dezelfde vermelding als de 12 blauw met de 
kop van Pieck, n.1. III/18/85. 

WEST-BERLIJN 
De kaart met de vrijheidsklok, die ik op blz. 114 

meldde verscheen met een allegorische voorstelling ter 
herinnering aan de „Europazug 1951". 

JOIB WIEOEKGEBUKT O E R 
i-HEIHTslT ERLEBEN 

''' )<tU i.'!.'. Iff ^ii^ftä m ëi^riat u. SB^ic^ti^ tfigyginWiHii 

FRANKRIJK 
Nog steeds zag ik geen kaart van 18 francs, maar we 

gaan langzaam, in die richting, want deze maand 
ontving ik de 15 francs, rose, Marianne van Gandon, 
met bijplakking van 3 francs. 

JAPAN 
De heer Traanberg bezorgde mij 3 nieuwe Japanse 

poststukken. In de eerste plaats een vrij zeldzaam 
voorkomend type: een label I)ostpakketkaart van 3 yen, 
compleet met ijzerdraadjes; zegelbeeld groen op ge
kleurd karton. (Welk gebouw het zegel voorstelt weet 
ik tot mijn spijt niet). 

Van de zomerdagpostkaarten, die het vorige jaar met 
libellen en stranddieren uitkwamen, verscheen er nu 
één met, naar ik geloof, rijstvelden en één met een 
cucurbis op de keerzijde. Waarde 2 en blauw, op ge
kleurd karton. Het zegelbeeld stelt hetzelfde gebouw 
voor dat op de label prijkt. 

LUCHTPOST 

K. L. M.-NIEUWS. 
19 Auff. '51. Uitbreiding dienst West Indisch Bedrijf 

K. L. M. Curagao—San José via Maracaibo, Barran-
quilla en Panama van 2 X P- week tot 3 X p. week. 
Eenmaal per week wordt doorgevlogen naar Managua 
en San Salvador. (Eerste vlucht naar beide laatstge
noemde plaatsen vond plaats op 5 Mei j.1.). 

U. S. A. 
1 Juni '51. Eerste vlucht Chicago—Frankfurt/Main. 

Speciale afstempeling Chicago Hoofdpostkantoor is in 
groene kleur (zie verder beschrijving op blz. 150, Juli-
nummer). 

1 Juli '51. 25 jaar geleden vond de eerste post-
vlucht Boston—Connecticut—New York—New Jersey 
plaats; ter gelegenheid van de herdenking van dit feit 
kregen de stukken uit Boston A.M.F, een speciale af
stempeling in blauwe kleur: "25th Anniversary/July 1. 
1926-July 1,1951/First Contract/Air Mail Flight/afbeel
ding vliegtuig/from Boston/Hub of the Air Universe". 

"Hub of the Air Universe" slaat op de tegenwoordige 
luchtpostvluchten van Boston naar Europa en het Verre 
Oosten. 

4 Juli '51. Ter gelegenheid van een wedstrijd van 
zweefvliegtuigen te Elmira had postvervoer plaats en 
de stukken werden voorzien van een speciale afstempe
ling in groene kleur. Afbeelding zweefvliegtuig met 
wolk en zon, waaromheen "1951/18th National Soaring 
Contest"; daaronder "Harris Hill/Elmira, N.Y./July 
4-12, 1951/Elmira Stamp Club". 

VERBETERING. 
De heer F. H. M. Post te Utrecht schrijft ons: 
De deskundige lezer zal het zijn opgevallen, dat, op 

één uitzondering na, in mijn artikel op blz. 131 van het 
voorgaande nummer, het woord „Leiddraad" f o u t i e f 
met één d staat gedrukt. Dit is geen fout of abuis van 
mij, want in mijn concept stond wel degelijk „LEID
DRAAD", onder welke naam, op initiatief van Mr. W. 
de Beer, die namens de Bond zitting had in de com
missie van samenstelling, het werkje destijds is ver
schenen. 

(Wij maken ons excuus voor deze begane fout, welke 
bij de correctie der drukproef helaas aan onze aan
dacht is ontsnapt. Red.) 
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DE NEDERLANDSE INTERNERINGSZEGELS 
DOOR K. E. KÖNIG 

(Vervolg). 

Uit de bestudering van het materiaal, dat ik ter 
beschikking had — o.a. ook de 55 brieven met inter
neringszegels, die in het bezit van het POSTMUSEUM 
zijn — is mij voorts nog het volgende gebleken : de 
meeste afstempelingen liggen vóór 15 Februari 1916; de 
vroegste afstempeling is 3 Februari, de laatste 8 Maart 
1916 (Postmuseum). Deze late brief moet de posterijen 
door de vingers geglipt zijn, want zoals we reeds zagen, 
deelde het Hoofdbestuur der P.T.T. bij schrijven van 
24 Februari 1916 aan de opperbevelhebber mee, -dat de 
Duitse militaire autoriteiten in België, alle stukken, die 
van deze zegels voorzien waren, geweigerd en ge
retourneerd hadden, voorzien van één der stempels: 
„Zurück, weil unzulässig" of „unzulässig zurück" al of 
niet in een kastje of in verschillende lettertypen (zie 
afb. 4, 8, 9 en 19). 

Afb. 18 

De geïnterneerden kregen hun brieven dus terug en 
werden van een en ander op de hoogte gesteld, zodat 
we gevoeglijk kunnen aannemen, dat afstempelingen 
nè Februari 1916 practisch niet meer (kunnen) bestaan. 

Men zij op zijn hoede voor maakwerk, dat was de 
waarschuwing, die reeds in 1917 in de Nederlandse 
philatelistische pers opgenomen werd. Ik kan niet 
anders dan deze waarschuwing herhalen en haar nog 
eens dik onderstrepen. Het is mij tijdens mijn onder
zoek gebleken — en uit betrouwbare bron bevestigd — 
dat een ambtenaar dergelijke brieven nog jaren later 
met hem ter beschikking staande stempels heeft ge
fabriceerd. Afstempelingen nä Februari 1916 moet men 
dus steeds met de nodige reserve bejegenen. Vroegere 
afstempelingen — ook dat komt voor: ik zag er een 
uit „AMERSFOORT 21.IX.15" — zijn natuurlijk pure 
nonsens. Men zij ook uiterst voorzichtig met brieven, 
die uitsluitend één of andere ovale (meestal paarse) 
militaire stempel dragen. Deze stempels zijn nl. vrij 
zeker in particuliere handen geraakt — of anders .;ijn 
ze ook zeer gemakkelijk na te maken — en een derge
lijke afstempeling geeft niet de minste waarborg, dat 
het een ECHT gelopen interneringsbrief is. Zo'n brief 
bevat in de regel: 
Ie. een postale plaatsnaamstempel; 
2e. een militaire internerings-depot-stempel; 

3e. de stempel: PORTVRIJ/FRANC DE PORT/Mili-
taires étrangers internes dans les Pays-Bas; 

4e. één der Duitse censuur stempels: Zuriick, weil un
zulässig. 

Bovendien staan heel vaak gedeeltelijk op de brief, 
gedeeltelijk op de zegel nog óf de handtekening, öf de 
initialen van de één of andere kampcommandant. 

Afb 19 

Dat de militaire stempels niet in de archieven van 
het Postmuseum voorkomen, behoeft ons niet te ver
bazen. Het waren tenslotte militaire eigendommen en 
geen poststempels. Bedenkelijker is echter, dat bij 
controle van het archief van genoemd museum bleek, 
dat ook niet alle poststempels der kampen aanwezig 
zijn. De volgende stempels bevinden zich in het archief 
van het Postmuseum: 
WOLFHEZEN - INTERNEERINGSDEPOT, typenrader-

en naamstempel; 
HATTEM - INTERNEERINGSDEPOT, st. 1 en 2, ty-

penrader- en naamstempel; 
RIJS - INTERNEERINGSDEPOT, typenrader- en 

naamstempel; 
LEGERPLAATS BIJ LOOSDUINEN, typenrader-

stempel; 
LEGERPLAATS BIJ ZEIST, typenrader- en naam

stempel; 

http://21.IX.15
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LEGERPLAATS BIJ ZEIST, st. 1, 2, 3, typenrader-
stempel; 

UDEN VLUCHTOORD, typenraderstempel en naam
stempel; 

UDEN VLUCHTOORD, st. 2, typenraderstempel; 
UTRECHT, EXP. VOOR BELGIë, typenrader- en 

naamstempel; 
en — vier — exemplaren van de rubberstempel: 

PORTVRIJ 
FRANC DE PORT 
Militaires étrangers 

internes dans les Pays-Bas 

Niet aanwezig zijn dus: LEGERPLAATS BIJ OLDE-
BROEK, NUNSPEET VLUCHTOORD, LEGERPLAATS 
BIJ HARDERWIJK en LEGERPLAATS BIJ LAREN 
(N.H.), waarvan de laatste weliswaar voor afstempe
ling van brieven van Belgische geïnterneerden niet 
gebruikt is. 

Onnodig te zeggen, dat bruine zegels met één of 
andere afstempeling in het rijk der fantasie thuishoren. 
Ik weet, dat ze ook zoiets gefabriekt hebben, maar dat 
kan niet anders dan onrechtmatig geschied zijn. Dragen 
ze bovendien nog afstempelingen van Februari 1916, 
dan moeten het nog geantedateerde stukken zijn, die 
later door de welwillendheid van één of andere ambte
naar alsnog afgestempeld zijn. Kortom: het is een 
philatelistische onmogelijkheid, een onding! 

Interessant zijn al die afstempelingen, die de inter-
neringsbrieven sieren ongetwijfeld, en ik kan niet na
laten er hier enkele voor de lezers te reproduceren, 
waaronder ook de stempel: 

P O R T V R I J 
FRANC DE PORT 

SERVICE DES PRISONNIERS DE GUERRE, 

een stempel, die ook met de laatste regel als EERSTE 
regel voorkomt. 

Afb 20 

Al deze interneringsstempels, afstempelingen van 
legerplaatsen, stempels van interneringsdepots, cen-
suurstempels, enz. zijn immers stille getuigen van de 
eerste wereldbrand, die de mensheid in onze eeuw heeft 
geteis terd") . 

DE UIT BELGIë GEÏMPORTEERDE 
3800 COMPLETE STELLEN 

In mijn „Verantwoording" memoreerde ik reeds het 
feit, dat medio 1949 niet minder dan 3800 complete 
stellen vanuit België geïmporteerd werden, voor 
— naar men zegt — de somma, van f 1,— per stel. 
Aangezien de kleur belangrijk fletser was en de zegels 
zo plotseling als „onherroepelijk laatste restanten" op
doken, was men in het begin erg huiverig om ze te 
kopen. Men hield de zegels voor herdrukken, na
drukken of zelfs vervalsingen. Dit was wel enigszins 
begrijpelijk, aangezien men omtrent de herkomst van 
deze zegels niets wist. Niet alleen, dat de drukker on
bekend was, maar wat wist men tenslotte van de op
lage, wat van de eventuele restanten en wat van het 
lot der platen? Bovendien, had de heer J. E. Bohlmeijer 
— de oudere verzamelaars zeker nog bekend — niet 
reeds in 1918 het volgende geschreven 28): 

„Toch moet van hier een waarschuwing uitgaan 
Niet alleen dat duizenden zegels uit de kampen naar 
Den Haag teruggezonden zijn, maar de leverancier 
kan ook blijven voortdrukken. Er worden in den 
laatsten tijd reeds groote hoeveelheden, in gezel
schap van een bruin zegel, aangeboden. Dat bruine 
is niets meer waard dan een plakplaatje; geeft er 
geen geld voor uit. De gebruikte zegels op heele 
stukken zijn belangwekkend, door de verscheiden
heid van Nederlandsche en Duitsche stempels." 

Aangezien ik niet wist, of het mij ooit zou gelukken 
de drukker te achterhalen, ging ik alvast op voorlopig 
onderzoek uit. Het papier werd onderzocht door de 
papier-expert Dr. J. Bekk van het Laboratorium van 
G. H. Bührmann's Papiergroothandel N.V. te Amster
dam. Deze expert had voor zijn verbrandingsproef 
beschikbaar: een fletsgroene zegel (één van de 3800 uit 
België ingevoerde!) en een wit randstuk, afkomstig van 
een veldeel van 12 donkergroene zegels. Beide gaven 
dezelfde vezelsamenstelling, nl. naaldhoutcelstof (o.a. 
van grove den), espartocelstof en lompen, vandaar dat 
Dr. Bekk in zijn Rapport No. 10053 van 29 November 
1949 tot de volgende conclusie komt: 

„Door de zeldzame combinatie van lompen, 
espartocelstof en naaldhoutcelstof van de grove den, 
lijkt het ons zeer onwaarschijnlijk, dat de twee 
papiersoorten niet van dezelfde afkomst zijn." 

Vervalsingen of nadrukken (dus drukken van nieuw 
aangemaakte stenen) op origineel papier, dat leek me 
nu wel wat vreemd en nä mijn bezoek aan het Post-
museum kon ik dat ook zonder meer over boord 
gooien. De bestudering van het daar aanwezige vol
ledige vel — eveneens een zeer lichte afdruk — bracht 
mij dan ook verder. Verschillende plaatfouten gecon
stateerd op zegels op brief, werden op het vel terug
gevonden, waarmee bewezen was, dat het geen ver
valsingen, nóch nadrukken, maar op z'n hoogst HER
DRUKKEN konden zijn, dus latere drukken van de 
originele plaat ( = steen) op origineel papier. 

Uit het verdere onderzoek — gesprekken met deskun
digen en correspondentie met de Drukkerij J. van 
Beekhoven — bleek echter, dat ook dit als zeer-zeer-
onwaarschijnlijk beschouwd moest worden. Veeleer 
moet worden aangenomen — en dat is mij door 
drukkers bevestigd — dat er in het geheel geen sprake 
van HERDRUKKEN is en dat dergelijke nuances een
voudig het gevolg zijn van vetter of minder vet af
drukken van de steen op het papier, óf doordat de 
druk niet achter elkaar op één dag is geschied, óf dat 
de drukker tijdens de druk heeft moeten nä-inkten. 

De platen ( = stenen) bestaan niet meer en we 
kunnen gevoeglijk aannemen, dat de stenen, nadat de 
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order van hogerhand stopgezet werd, door de drukker 
afgeslepen zijn, om opnieuw gebruikt te kunnen 
worden. Drukkerij Gebr. Frisch hebben alle aanwezige 
stenen van de Drukkerij J. R. v. d. Berg overgenomen 
en ik heb gesproken met twee employe's (steendruk-
kers) van Gebr. Frisch, die indertijd de stenen na 
overname hebben gesorteerd. Ik heb van deze beide 
drukkers veel geleerd en ze hebben me op mijn vele 
vragen vele antwoorden gegeven. Zij verklaarden mij, 
dat de „interneringsstenen" er niet bij geweest waren 
en er dus ook niet meer bij zijn. De Drukkerij J. van 
Boekhoven schreef mij daarover het volgende 2«): 

„De stenen waren eigendom van deze drukker 
(J. R. V. d. Berg) en heeft hij wellicht weer afge
slepen om opnieuw te gebruiken"'"). 

Het is dwaas, om, na alles wat ik van de persoon van 
de drukker, wijlen J. R. v. d. Berg, gehoord heb, nog 
aan te willen nemen, dat hij op eigen houtje nog verder 
gedrukt zou hebben, nadat hogerhand de druk stop
gezet had. Voor deze drukker waren de internerings
zegels — het waren zegels zonder waarde-aanduiding — 
niets anders dan zijn gewone werk, de etiquetten voor 
flessen, blikken, enz. Bovendien had op dat ogenblik 
nog geen postzegelverzamelaar belangstelling voor deze 
zegels. Bovendien was het met de oplage van 65.000 
stuks gedaan, want de volgende maand zouden immers 
de bruine aan de beurt komen. Deze bruine zegels zijn 
ook pas een maand later afgeleverd en het is niet on
waarschijnlijk, dat de steen van de groene intussen al 
afgeslepen was. 

'". 
f O « T ¥ » ^ ^ ^ K ^ ^ 

j cMtkJmiM^mi: ff// 

Een kaar t van een Belgische ge ïn te rneerde in he t 
b innen lands verkeer 

Afb. 21 

Wat anders is het, of er dan misschien met de in de 
interneringskampen achtergebleven restanten vreemde 
dingen zijn gebeurd. En daarop kan ik niet anders, ge
zien de verkregen inlichtingen, dan volmondig JA 
antwoorden. Eén mijner zegslieden — een inmiddels 
gepensionneerde hoofdofficier, die indertijd een voor
aanstaande positie in het kamp ZEIST-AMERSFOORT 
bekleedde — schreef mij op mijn vraag omtrent de 
afwikkeling in de kampen het volgende' ' ) : 

„Zonder eenige twijfel is geen aandacht besteed 
aan kampeigendommen; ook in bruikleen gegeven 
zaken, honderden muziekinstrumenten, waarvan 
vele mijn eigendom, de geheele bibliotheek met al
weer honderden aan mij toebehoorende werken 
werden eenvoudig aan de geïnterneerden cadeau ge
geven, enz. enz." 

En over de zegels schrijft mijn zegsman in dezelfde 
brief als volgt: 

„In de zomer van dat jaar (1916) bracht mijn 
toenmalige adjudant, de Belgische sous-lieutenant 
Somers mij ongevraagd een groot aantal ervan — de 
groene (zegels) bedoel ik. Zij zijn blijkbaar die dag 
en daarna in massa gratis links en rechts uitgedeeld 
als waardeloos. 

Hoewel ik ook toenmaals een postzegelverzame
ling had, heb ik ze niet eens in mijn albums geplakt 
en vond, mogelijk een jaar of tien later het stel, als 
een kluwen aaneengeplakt terug, wierp het meeren-
deel weg." 

Toen ik later nog eens naar deze kluwen precies in
formeerde, berichtte mij genoemde hoofdofficier nog 
eens het volgende 3*): 

„Deze hoop zegels destijds waren overgebleven 
ongestempelde; ik heb er niets meer van, herinner 
mij, er in 1940 of '41 vele verkocht te hebben aan 
een vader en zoon, handelaren uit Apeldoorn, die 
me op het lijf kwamen vallen en er fel op waren. 
Kleekamp of een dergelijke naam." 

Inderdaad herinner ik me, kort na de bevrijding in 
Amsterdam bij een postzegelhandelaar een groot deel 
van een vel van de GROENE, ONGEBRUIKT MAAR 
ZONDER GOM te hebben gezien. 

Uit dit alles kunnen wij gerust de conclusie trekken, 
dat dus slechts een fractie van de zegels naar de 
„INTERNEERINGSDIENST" te 's-Gravenhage terug
gezonden is. En wat zich daar bevond, is naar alle 
waarschijnlijkheid door deze dienst aan de man ge
bracht, wellicht verkwanseld aan één of meer goocheme 
jongens, die er wel wat in zagen. De heer J. B. Robert 
schrijft daarover in 1918 het volgende'3); 

„In Januari zijn te 's-Gravenhage door één per
soon 30.000 bruine en 10.000 groene interneerings-
zegels aangeboden voor % resp. 3 cent en van twee 
andere zijden 108 groene, geplakt op gele envelop
pen, voor ƒ 1,— per zegel. Eén der belanghebbenden, 
die bij ons om raad aanklopte, hadden wij den aan
koop ontraden, maar zooals het gaat bij deze 
categorie „verstandigen", beide kochten ze toch, 
maar voor „50 cent". Dit „koopje" konden ze niet 
laten voorbij gaan." 

Al met al kan dus geconstateerd worden, dat niet bij 
de druk, maar eerst later met de restanten onregel
matigheden zijn geschied. Er is dus door hogerhand 
niets vernietigd, maar de restanten zijn veeleer geheel 
aan de man gebracht. 
27) Ook In de 2e Were ldoor log wierpen zich wederom talloze 
verzamelaars op de rge luke afs tempel ingen. 
28) I n . . N E D E R L . T I J D S C H R I F T VOOR POSTZEGELKUN« 
D E " , 1918, blz. 20. 
2«) S C H R I J V E N d d. 12 Sep tember 1950. 
30) He t bewaren van s t enen is geen kleinigheid. Alleen als de 
d r u k k e r vermoedt , da t hij de s teen nog meer zal nodig hebben, 
bewaar t hU hem, a n d e r s worden ze meesta l afgeslepen, om 
opnieuw gebru ik t te k u n n e n worden. 
31) S C H R I J V E N d.d. 8 October 1949. 
32) S C H R I J V E N d d. 13 J u n i 1950 
33) In „ N E D E R L . T I J D S C H R I F T VOOR P O S T Z E G E L K U N -
D E " , 1918, blz 21. 
34) Zie: . . N E D E R L . T I J D S C H R I F T VOOR P O S T Z E G E L K U N -
D E " , 1918, blz. 21. 
35) Zie : ZUMSTEIN, SPECIAAL-CATALOGUS-ZWITSER
LAND. 

(Slot volgt) 

De postzegelhandelaar de heer J. Mebus te Amster
dam, deelde ons mede, dat hem begin Augustus j.1. 5 
exemplaren van de 5 gld. op 3 cent (z.g. traliezegels) 
door een handelaar werden aangeboden, die in deze 
geheel te goeder trouw was. De zegels bleken echter 
de reeds vroeger gesignaleerde valse opdrukken te zijn. 
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Hieromtrent werd in ons blad van December 1945 op 
blz. 36 reeds mededeling gedaan, maar gezien het weder 
opduiken van deze vervalsingen, achten wij het raad
zaam onze lezers nogmaals voor deze zegels te waar
schuwen. Wij geven daarom nog eens de afdruk van 
een goed en een vals zegel, alsmede enkele herken
ningspunten vermeld in genoemd Maandbladnummer. 

a. het originele zegel (links) is gedrukt in rotogravure 
(apart aangemaakt voor de traliezegels van 5, 10 
en 174 tot 500). De valse opdruk (rechts) is aange
bracht op een gewoon 3 cent-zegel, in offsetdruk. 

b. de kleur van de originele zegels is helder lichtgroen; 
die van de vervalsing dof lichtgroen (op de foto is 
duidelijk zichtbaar — beter dan bij het zien van de 
zegels zelf — dat de valse zegels meer geelgroen, 
de echte meer blauwgroen zijn). De heer Mebus 
deelt ons nog mede, dat men thans getracht heeft 

. het donkere zegel iets te verkleuren, zodat voor de 
leek de herkenning op dit punt moeilijker wordt. 

c. de originele opdruk is uitgevoerd in twee kleuren, 
n.1. bruinzwart voor het grootste deel van de opdruk 
en grijszwart voor de guilloches in het oog van de 
beide nullen, benevens in de boog van de 5, onder 
de staart van de 5 en boven de eerste nul; bij de 
vervalsing is alles dof zwart. (De echte opdruk is in 
offset gedrukt; de valse in boekdruk). 

d. de hoekornamentjes van de tralie-opdruk zijn bij 
de echte zegels regelmatiger dan bij de vervalsing; 
zo loopt het streepje rechtsboven tot vlak bij de O 
door, bij de vervalsing niet; het ornamentje rechts
onder vertoont een lijntje, dat bij de echte zegels 
meer naar boven wijst dan bij de valse. 

e. de beide nullen zijn een haartje smaller, aan de 
binnenkant gemeten, dan bij de echte zegels. 

De heer Mebus voegt hier nog aan toe, dat de staart 
voor de 5 (beneden) bij de valse zegels puntiger is dan 
bij de echte, terwijl de beide 00 van het cijfer bij de 
valse zegels een langer gemeenschappelijk deel hebben 
dan bij de echte. 

Bij goede beschouwing merkt men echter nog veel 
meer afwijkingen op. Zo constateerden wij, dat de lin
ker benedenboog bij het echte zegel eindigt naast de 
punt van de 5, terwijl dit bij de valse onder deze punt 
het geval is. De daar bovengelegen linker krul loopt 
beneden na de sluiting nog iets door, bij de valse 
zegels is dit echter niet het geval. 

Merkwaardigerwijze is de tanding geheel normaal 
en bij het blokstukje valse zegels, hetwelk de heer 
Mebus ons voor legde, is ook de rand van het vel met 
de dubbele lijn en telcijfers (in dit geval 12 en 11) aan
wezig. Even boven het cijfer twaalf staat het boogje 
met punt, hetwelk voor de perforatie dienst doet, en de 
plaats aangeeft waar het vel op de perforatiemachine 
moet worden bevestigd. Merkwaardigerwijze is noch 
de punt doorgeprikt, noch komt zulk een prik in de 
omgeving voor, iets wat anders steeds het geval is. 

Wij danken de heer Mebus hartelijk voor zijn waar
schuwing en voorlegging der zegels. 

LITERATUUR 

„LUSTRUM 1946 — 6 September 1951". Uitgave van 
de Ned. Ver. van Poststukken en Poststempelver
zamelaars. Lekstraat 68, Amsterdam Z. 

In een gestencild werkje van 29 bladzijden legt de 
Nederl. Ver. van Poststukken en Poststempelverzame
laars haar eerste lustrum vast, waarin in een inleiding 
de korte historie van deze vereniging werd verankerd. 
Voorts een tweetal grote artikelen waarvan één van de 
hand van de secretaris dier vereniging, de heer J. 
Dekker te Amsterdam, dat ruim 15 bladzijden in beslag 
neemt en handelt over „De Geïllustreerde briefkaar
ten van Nederland 1924—1946." In een zeer lezens
waardig en uitvoerig gedocumenteerd artikel doet 
schrijver verslag van zijn bevindingen aangaande deze 
briefkaarten. De naar aanleiding daarvan gedane on
derzoekingen leverden verrassende resultaten omtrent 
de diverse drukken en oplagen. Schrijver geeft hierbij 
blijk van grote oplettendheid en accuratesse en werd 
het hem zelfs mogelijk de samenstelling van diverse 
vellen waarin deze kaarten werden gedrukt, te recon
strueren. Voor de verzamelaars van poststukken moet 
dit wel een zeer welkome aanvulling zijn van de lite
ratuur op dit gebied. 

Het tweede grote artikel is van onbekende hand (al 
vermoeden wij de identiteit van de schrijver) en han
delt over „De Nederlandse Handroldagtekeningstempels 
1927—'51" welke materie in een viertal bladzijden 
tekst en ruim 5 bladzijden tabel wordt behandeld, ter
wijl 2 pagina's afbeeldingen de oriëntatie vergemak
kelijken. Voor de verzamelaars is ook dit artikel zeker 
niet van belang ontbloot bij de opzet van hun stem
pels, waarbij de vermelding van het jaar van inge
bruikneming der diversie stempels een uitstekend 
hulpmiddel zal zijn. 

Een klein derde artikel is gewijd aan de Nederlandse 
Spoorwegzegels. Ook hier wordt de schrijver niet ge
noemd. Dit in ons land minder als in het buitenland 
gewaardeerde gebied geeft toch ook voor ons land heel 
wat te verzamelen en het hier geboden overzicht zal 
daarbij zeker een onmisbare handleiding zijn. 

Vooirts geeft het werkje nog een bladzijde afbeel
dingen met weinig tekst betreffende de drukwerkrol
stempel. Dit is wel het minst geslaagde deel van dit 
werkje, aangezien het als aanvulling wil dienen op de 
in ons blad van November 1927 vermelde lijst van deze 
stempels. Als aanvulling worden slechts een paar 
stemi>els vermeld, hoewel sedert de verschijning 
daarvan heel wat meer aanvullingen zijn gepubliceerd. 
Persoonlijk zijn ons reeds ongeveer 85 aanvullingen 
op deze lijst bekend en bestaat reeds geruime tijd 
het voornemen deze lijst eens opnieuw in ons blad 
te publiceren. 

Mogen wij eindigen met de Ned. Ver. van Poststuk
ken en Poststempelverzamelaars niet alleen van harte 
geluk te wensen met haar eerste lustrum, maar tevens 
met de goede gedachte dit werkje ia het licht te geven. 

3e OVERZICHT verslag-seizoen 1950-51, van de firma 
J. L. van Dieten, Noordeinde 37 te 's-Gravenhage. 

De originele advertentie in ons vorig nummer, waar
bij belangstellenden werden uitgenodigd bovenvermeld 
„Overzicht" aan te vragen, zal zeker haar effect niet 
hebben gemist. En wie aan de uitnodiging gevolg heeft 
gegeven, zal zeker met groot genoegen van de inhoud 
van deze 16 pagina's omvattende brochure hebben 
kennis genomen. Keurig verzorgd, met mooie cliché's, 
geeft dit reclame-geschriftje niet alleen verslag van de 
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in het afgelopen seizoen gehouden veilingen door deze 
firma en de ups en downs op de postzegelmarkt, maar 
ook een zeer lezenswaardig artikel over het bekende 
thema „Postzegels als geldbelegging", een artikel dat 
vele verzamelaars, belust op winstbejag, misschien wat 
zal deprimeren, maar dat de volbloed-verzamelaar, wie 
het dus alleen om de zegels gaat, juist zal waarderen, 
omdat hierin de verzamelaar-speculant terdege wordt 
gewaarschuwd. Lezing van deze brochure kunnen we 
dan ook de postzegelliefhebbers zeker aanbevelen. 

WRONA DEUTSCHLAND-SPEZIAL KATALOG 1952. 
Uitgave van Robert Wrona, Berlin W 30, Neue Winter-
feldstrasze 26. Prüs 2,75 DM. 

In een klein handig zakformaat van 10 X 14J cm ligt 
dit boekje van bijna 200 bladzijden voor ons. Zoals 
wel uit de titel valt op te maken is de vermelding der 
zegels uitgebreid met opname van vele bijzonderheden, 
zoals afwijkingen in zegelbeeld, watermerk of papier
soort e.d. Ook aan het hoofdstuk „zegels in samenhang" 
zijn veel pagina's gewijd, terwijl ook de postzegelboek
jes niet zijn vergeten. Verder vindt men behandeld de 
zegels van West-Berlijn, Franse Zone, Russische Zone, 
Lokaal-zegels, Oost-Zone, Oud-Duitse Staten en kolo
niën, in een woord alles wat maar van Duits of voor
malig Duits gebied te vermelden valt. 

In een stevig kartonnen omslag is het boekje ook 
uiterlijk goed verzorgd en is het een werkje, dat bij 
vele verzamelaars van deze zegels — die er in ons land 
zeker talrijke zijn — na kennismaking spoedig een veel 
geraadpleegd boekje zal zijn. N. 

POSTE AERIENNE FRANcAISE. Vol. 
Nord. Henri TRUC. 

1. Afrique du 

Bij R. Pasquier te Parijs verscheen het eerste deel 
van een zeer uitgebreide luchtpostcatalogus van de be
kende aerophilatelist Henri Truc. Dit deel is getiteld 
„Afrique du Nord" en behandelt Algiers, Marokko en 
Tunis. Voor speciaalverzamelaars van deze gebieden 
een uitstekend werk, 135 blz. met zeer veel afbeeldin
gen van stempels, vliegbrieven, routekaartjes e t c ; 
prijsaanduiding vindt men in een aparte klapper los 
achter in de catalogus. 

In bewerking zijn nog de volgende delen: „Afrique 
frangaise" (sauf Afrique du Nord); „Pays frangais 
d'Amérique, d'Asie et d'Océanie"; „La poste aérienne 
frangaise en France et en Europe". J. D. 

TENTOONSTELLINGEN 

„DE-NO-FIL" 

De in ons Februari-nummer van dit jaar op blz. 35 
aangekondigde nationale tentoonstelling onder boven
genoemde naam, vond van 25 Augustus tot 2 Septem
ber j.1. te Oslo plaats, zulks ter gelegenheid van het 
65-jarig bestaan van de Oslo Filatelistklubb. 

Zoals reeds vermeld, was er een speciaal postkan
toor met bijzondere afstempeling op de tentoonstelling 
aanwezig. Ook werd er een aardig miniatuurvelletje 
zonder frankeerwaarde te koop gesteld waarop een 
viertal postzegels van diverse emissies in natuurge
trouwe kleur werden afgebeeld, afgestempeld met het 
speciale stempel. De afmetingen van dit op carton-
papier gedrukte velletje zijn 10% x 15% cm. 

LUNABA—LUZERN 

Van 29 September tot 7 October a.s. zal te Luzern 
(Zwitserland) een grote nationale postzegel tentoon
stelling worden gehouden, gepaard gaande met de 
jaarlijkse vergadering van de Zwitserse Bond van 
Postzegelverzamelaars. Voor deze tentoonstelling be
staat zeer veel belangstelling en deze is groots opgezet. 
Zoals in de rubriek Nieuwe Uitgiften reeds staat ver
meld, wordt vanwege de P.T.T. een speciaal minia
tuurvelletje voor deze tentoonstelling uitgegeven met 
frankeerwaarde. Ons werd een aantal reclamebiljetten 
voor deze uitgifte toegezegd. Indien deze bijtijds in 
ons bezit komen zal in ieder Septembernummer zulk 
een biljet worden ingelegd, waarmede wij onze lezers 
een genoegen hopen te doen. 

NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 
WUPPERTAL 

Van 14 tot 18 September j.1. hield de Bund Deut
scher Philatelisten e.V. in samenwerking met het 
Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. in de stad 
Wuppertal een nationale postzegeltentoonstelling, ter
wijl eerstgenoemde bond op 15 September aldaar zijn 
5e bondsdag hield en op Zondag 16 September de 52e 
Duitse Philatelistendag aldaar werd gehouden. Op 
laatstgenoemde dag hield Dr. Dr. F. M. Lenig een lezing 
over „Groothertogelijk-bergische en koninklijk-west-
faalse post", terwijl Dr. W. Ploenes een lezing hield 
over „Postgeschiedenis en philatelie". Ook werd een 
P.T.T.-film vertoond. 

De brochure no. 2, welke wij mochten ontvangen, 
bevat behalve mededelingen aangaande vergadering 
en feestelijkheden een aardig artikel van de hand van 
Dr. Kurt Hackenberg getiteld „Over Wuppertal, over 
de Wupper en over de Wupperdalers". 

BEKRONINGEN NATIONALE 
EREKLASSE 

Medailles van : 
1. H.M. de Koningin 
2. Z.K.H, de Prins der 

Nederlanden 
3. Z.E. de Minister van 

Verkeer en Waterstaat 
4. Commissaris der Koningin 

provincie Zuid-Holland 
5. Burgemeester van 

's-Gravenhage 
6. Staatsbedrijf der P.T.T. 
7. Gouden herinnerings 

legpenning 
8-9. Zilveren herinnerings 

legpenning 
Zilveren herinnerings 
legpenning 

POSTZEGELTENTOONSTELLING „PHILAPOST" 24—26 Augustus 1951 

Omschrijvins Naam : 
M. C. Samson, R'dam 
J. Poulie, A'dam 

H . V. Strieland, Bussum 

N. Hedeman, Den Haag 

A. V. d. Sloot, Schiedam 

I. Vooren, Schiedam 
H. Zwijnenburg, R'dam 

Mevr. M. Matzen-Fleddérus 
Den Haag 
J. Dekker, A'dam 

Inzending ; 
Erekl. 5 
Erekl. 1 + 3 

Erekl. 4 

Erekl. 6 

Erekl. 2 

Erekl. 10 
Erekl. 9 

Erekl. 8 

Erekl. 7 

Japan 

Nederl. 1852, Letland 

Japanse Bezett. Indonesië 

Japanse Bezett. Indonesië 

Ned. portzegels brief 

Oud-Oostenrijk 
Zegels in bijz. samenhang 
Oud-Servië 

Denemarken, Deens West 
Ind., IJsland, Zweden. 
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WEDSTRIJD 
GOUDEN MEDAILLE Rotterdamsche Philatelisten 
Vereeniging + BONDSMEDAILLE. 
J. Poulie, A'dam, 8 inzendingen : 

A 12 Nederland gespecialiseerd 
B 15 Ned. Indië, Curagao, Suriname gespecialiseerd 
e 19 Nederland Telegraafzegels 
D 28 Albanië 
D 34 Litauen 
D 36 Rusland 
D 37 Bulgarije 
D 45 Fiume 

Gouden medailles van „Philatelica" 
1. C. D. Ricardo, Heemstede : 

B 14 Japanse Bezetting van Ned. Oost-Indië 
F 59 Japanse Bezetting van Britse gebieden in 

Azië 
2. H. J. H. van Strieland, Bussum : 

B 16 Japanse Bezetting van Ned. Oost-Indië 
L 79 Postafstempelingen gedurende de Japanse 

toezetting van Ned. Oost-Indië 
3. M. J. Feenstra, Capelle a/d IJssel: 

D 24 Oud-ItaUaanse Staten 
D 41 Portugal 

4. R. M. Feenstra, Oapelle a/d IJssel: 
D 38 Turkije 
E 52 Venezuela en Chili 
L 81 Stempels van Griekenland en Turkije 

5. D. O. Kirchner, Den Haag: 
D 23 Engeland 
G 69 Luchtpost 
H 72 Zeldzame Nederlandse poststukken 

6. Ir A. G. Ferf, Den Haag : 
D 42 Frankrijk 

roet aanbeveling de opzet nog wat te ver
beteren. 

7. N. Hedeman, Den Haag : 
F 64 Malta 
M 102 U.P.U. 

Zilveren medaille van de Ned. Ver. van Postzegel
verzamelaars 

P. G. Melsert, Den Haag : 
L 80 De puntstempels van Nederland 
L 99 De puntstempels van Ned. Oost-Indië 
L 100 Van krijtstreep tot aantekenstrookje 

Zilveren medailles van „Philatelica" 
1. Th. L. Gijzeman, Den Haag : 

B 17 Curagao en Suriname 
2. H. P. van Lente, A 'dam: 

D 25 Yougo Slavië 
E 47 Egypte 

3. H. Rorije, Den Haag : 
D 26 Liechtenstein 

4. J. G. J. Polling, Gouda : 
D 29 Yougo Slavië 

5 J. Dekker, A'dam : 
D 44 Finland en Noorwegen 

6 Th. Thierry de Bye Dolleman („Lama"), Heemstede: 
E 46 Peru 

miet aantekening dat vermeldirug „buiten 
mededinging" in de catalogus op een mis
verstand berust. 

7. G. H. van Grunningen, Den Helder : 
F 57 Deens West-Indië 

8. J. V. Klaveren^ A'dam : 
F 58 Engelse Dominions en Koloniën 

9. L. A. Donker, R 'dam: 
F 60 Belgische Congo en Ruanda Urundi 
F 63 Grand Liban 
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10. F. W. V. d. Wart, A'dam : 
G 65 Geallieerde luchtpost 

11. L. H. Tholen, Utrecht: 
G 68 Vliegbrieven Canada 

12. H. J. C. van Beek, Hilversum : 
G 70 De ontwikkeling van de Luchtpost op de 

K.L.M.-Indië-lijn. 
13. J. P. Bouma, Den Haag : 

K 74 Spiegel Postael en Historiael 
14. H. Oudejans, Hilversum : 

K 77 Grepen uit de Nederlandse Postgeschie-
denis. 
met bijzondere w'aardering van de jury voor 
de keurige opzet en beschrijving. 

15. P. G. Melsert, Den Haag : 
L 80 De puntstempels van Nederland 
L 99 De puntstempels van Ned. Oost-Indië 
L 100 Van krijtstreep tot aantekenstrookje 

16. Joh. F. Wolvers, Schiedam : 
D 96 Engeland tot 1900 
Bronzen medailles van de Postzegelvereniging: 
„Hollandia" te Amsterdam. 

1. P. A. J. C. van Midden, Den Haag : 
G 67 Luchtpost 

met bijzondere waardering van de jury voor 
de keurige opzet en beschrijving. 

2. V. H. W. Borstlap, R 'dam: 
M 89 De ontwikkeling der scheepvaart op de 

postzegels. 
Bronzen medailles van „Philatelica". 

1. H. Willemsen, R'dam : 
A 13 Geperforeerde zegels van Nederland 

2. Th. Boogaard, Den Haag : 
C 18 Nederland, emissie 1891 

3. H. Meltzer, Aerdenhout: 
C 21 Oostenrijk en Lombardije 

4. H. A. Lyppens, Terneuzen : 
D 30 België 

5. A. J. Aarts, Leur N. Br. : 
D 31 Kroatië 

6. W. P. Braun, Noordwijk : 
D 33 Benelux 

met aantekening dat deze collectie naar de 
mening der jury behoort in klasse M : 
beeldverzamelingen en dat zij uitmunt door 
grote vindingrijkheid. 

7. B. Posthuma, A'dam : 
D 35 Tsjecho Slowakije 

8. P. A. van Marie, Den Haag : 
D 43 Toeslagzegels 

9. R. Hamer, A 'dam: ' 
E 48 U.S.A. 

10. Mevr. M. J. Matzen-Fleddérus, Den Haag: 
E 49 China 

11. J. A. e . Achilles, Den Haag: 
E 53 Perzië 
G 103 Luchtpost 

12. G. H. V. d. Meij, A'dam : 
F 62 Italiaanse Koloniën 

13. J. Boesman, Den Haag: 
G 66 Curieuze en zeldzame luchtpostbrieven 

14. R. Tocila, A'dam : 
K 76 Veldpost 

met aantekening dat deze verzameling door 
betere opzet belangrijk zou winnen. 

15. A. V. d. Schoot, Leeuwarden : 
L 78 Stempelcollectie Friesland 

met aantekening dat deze verzameling door 
betere opzet belangrijk zou winnen. 

16. W. J. Pfeiffer, Den Haag: 
L 82 Treinstempels 
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17. P. Th. van der Heyden, Eindhoven : 
M 84 Het Nazi-regiem en zijn gevolgen 

18. R. A. Bastiaanse, Middelburg : 
M87 Strijd en Verzet 1940-1945 

19. C. Broekhuizen, Den Haag : 
A 97 Oudere emissies van Nederland. 

20. K. Bazelmans, Oegstgeest: 
M 101 Zegels betreffende wijlen president 

Roosevelt. 
Van de herinneringslegpenningen zijn slechts genoemd 
die voor de collectieve inzending der Nederl. Vereeni-
ging van Poststuklten- en Postzegelverzamelaars, 
waaraan de jury haar felicitaties wil verbinden. 
Hoewel ingezonden „buiten mededinging" meent de 
jury nog bijzondere lof te mogen uitspreken voor de 
inzending in klasse F no. 61: Engelse Koloniën van Ir. 
A. G. Ferf. 
Tenslotte wil de jury nog van haar waardering melding 
maken voor het betoonde initiatief, dat tot uitdrukking 
komt in de inzending van klasse N no. 105 : de Phila
telie in dienst van bet onderwijs. 
's-Gravenhage, 26 Augustus 1951. 
De J u r y : 

L. Frenkel, R. Boekema, S. Keiser, J. Eijgenraam, 
A. v. d. Willigen. 

AANBIEDING 
Nederland Kon. Wilhelmina 

2%, 5 en 10 Gld. gest f 
Idem licht gest f 
Kon. Juliana, 10 Gld. gest. . . . f 

Curasao '47 
21/2, 5 en 10 Gld. gest f 60.-
Idem, ongestempeld f 80.— 
Idem 11/2 Gld. gest f 
Idem ongest f 

Nieuw-Guinea 1950 
1 en 5 Gld gest f 
Idem ongest f 
ld. 80 et. gest f 

5.— 
6.— 
3.— 

1.— 
4.25 

ld. 
ld. 
ld. 
ld. 

50 et. gest f 
40 et. gest f 
25 et. gest f 
20 et. gest f 

Orders boven f 1 0 . ^ franco aangetekend. 
Kassa bij order. 

3.90 
8.50 
0.40 
0.30 
0.15 
0.15 
0.15 

Hendrik v.d. Loo's Postzegelhandel 
Herengracht 8a - DEN HAAG - Telefoon 112944 
voorh. Nieuwstr. 26 en N/Blaak 93, Rotterdam 

Bankrek. R. Mees en Zonen 
Nederlandsche Handel Mij. Den Haag. 

PHH^ATELISTISCHE BEURZEN. 
Het Verbond van Postzegelhandelaren in Nederland 

deelt ons mede, dat dit Verbond het voornemen heeft 
om door het gehele land z.g. postzegelbeurzen te orga
niseren, welke ruilbeurzen gratis kunnen worden be
zocht. De eerste als zodanig te houden beurs zal op 
Zaterdag 6 October a.s. van 11 uur v.m. tot 10 uur n.m. 
te Arnhem worden gehouden in Café-Restaurant Natio
nal-Central. Daar zal een twaalftal handelaren 
aanwezig zijn in een tweetal zalen met z.g. stands met 
postzegels, albums en andere phil. benodigdheden. Het 
Verbond hoopt op deze wijze de verstandhouding tussen 
handelaar en verzamelaar en tussen verzamelaars on
derling te verbeteren en te verstevigen, waarom een 
slagen van deze eerste beurs gaarne wordt verwacht. 

Philatelistisch allerlei 
VIERING DAG VAN DE POSTZEGEL. 

Traditiegetrouw zal ook dit jaar in Breda weer de 
„Dag van de Postzegel" gevierd worden met een jeugd-
tentoonstelling en wel op 7 October a.s., van 10,30—17 
uur in het hotel „Het Wapen van Nassau", Prinsenkade 
te Breda. 

Eén van de Bredase kunstenaars heeft wederom een 
speciale kaart ontworpen welke zeer geslaagd mag 
heten, terwijl de P.T.T. de verzorging van een speciaal 
stempel reeds heeft toegezegd. 

Verzamelaars, die prijs stellen op toezending van 
deze kaart(en) met speciaal stempel tegen een prijs 
van ƒ 0.30 per stuk, worden verzocht hun bestellingen, 
onder gelijktijdige overmaking per giro van het ver
schuldigde, te richten aan: C. A. Otter, Ulvenhoutse-
laan 34 te Breda. Giro 342498, ten name van Postzegel
vereniging Breda. 

TE KOOP AANGEBODEN 
een goed onderhouden collectie 
in 12-delig K.B.-album met klemruggen, 
gebr. en ongebr. en in prima kwaliteit 
w.o. ook meer zeldzame ex. Catalogus
waarde ruim frs. 500.000 Yvert 1950, prijs 
f2200.—. Posten onder 25 frs. niet be
rekend. Pracht object voor geldbelegging. 
De verzameling omvat 22000 verschillende 
zegels. 

Voorts een verzameling van Ned. en O.G. met 
1550 gebr. en ongebr. zegels en een catalogus
waarde 1950 van f 1800.—. Mooie kwaliteit voor 
slechts f 450.—. Br. onder no. 99b Bur. v. d. blad. 

Ter overname aan geb. door 
oud handelaar wegens 
voortdurende ziekte een 
sinds jaren 

BEKENDE ZAAK 
met mooie oude voorraad 
der gehele wereld, w.o. 
flinke stock-Holland en 
O.G. De voorraad bestaat 
uit ongebr. en gebr. exem
plaren met een enorme 
waarde volgens da huidige 
catalogi. "Wordt wellicht 
ook in gedeelten verkocht, 
mooie gelegenheid voor een 
jong philatelist. 
Br. onder no. 99a bur. blad. 

— Zumstein Catalogi 1952 — Zumstein Catalogi 1952 

o 

JUIST VERSCHENEN 

ZÜMSTEIl CATALOGI 1952 
geheel bijgewerkt 

EUROPA 1952 . . . . ƒ 13.50 
Speciaal Cat. Zwitserland/Liechtenstein 1952 ƒ 8.25 

Kleine Cat. Zwitserland/Liechtenstein 1952 f 1.15 
BESTEL OMGAAND BIJ UW POSTZEGELHANDELAAR 
Vertegenw. Nederland Sutherland's Boeken Import, 
Postbus 430 Den Haag. 

N 

o 

to en 

Zumitein Catalogi 1952 — Zumstein Catalogi 1952 — Zumstein Catalogi 1952 
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OCCASIONS 
NEDERLAND: '23 10 Gld. nr. 101 gest. ƒ 50,— 

1925 Kindzegels ongebr ƒ 0,95 
1926 Kindzegels ongebr ƒ 1,95 
1927 Kindzegels ongebr ƒ 1,50 

NEDERL. INDIë: 1938 50 cent met 
waterm. nr. 260 ongebr ƒ 70,—> 

NEDERL. INDIë: 1946 Makassar 
port serie nrs. 49/52 ongebr. . . ƒ 9,75 
1946 Port nr. 52a ongebr. . . . ƒ 11,50 

CURAcAO: 1934 Herd, serie nrs 104/ 
120 compl. ongebr ƒ 85,— 
1946 Luchtp. 6 et. t /m IJ Gld.nrs. 
69/82 ongebr ƒ 9,— 
1946 Luchtp. 2J 25 Gld.nrs. 83/88 
ongebr ƒ 155,— 

ADEN Shihr & Mukalla: nrs. 1/11 
compl. ongebr ƒ 9,50 
Silver Wedding nrs. 14/15 ongebr. ƒ 8,— 

BR. GUIANA: 1938 nrs. 162/173 com
pleet ongebr ƒ 27,50 

BURMA: 1945 Mil. Admn. nrs. 1/16 
compl. ongebr. frs. 4000.— . . .ƒ 20,—■ 

CANADA: 1908 Quebec nrs. 85/92 
compl. ongebr ƒ 45,— 
1928 nrs. 129/139 compl. ongebr. 
frs. 5700.— ƒ 32,50 
1875 Reg. letter stamp 8 et. nr. 3 
gest ƒ 30,— 

CEYLON: 1949 Indep. nrs. 273/276 
compl. ongebr ƒ 0,85 

EGYPTE: 1933 Congres serie nrs. 150/ 
154 ongebr. compl ƒ 22,50 
1946 Postz. tent. Cairo blokken 
getand en onget. nr. 1. frs 13000.- ƒ 70,— 

ENGELAND: 1929 £ 1.— U.P.U.-con-
gres nr. 183 gest. pr. ex ƒ 55,— 

EQUADOR: Luchtp. 1946 nrs. 149/153 
compl. ongebr ƒ 7,25 
luchtp. 1950 nrs. 218/222 compl. 
ongebr ƒ 8,50 

IRAQ: 1948 frank.zegels 1 d. t /m 1 D. 
incl. nw. waarden en gew. kleuren 
compl. ongebr ƒ 33,50 
1949 U.P.U. serie compl. ongebr. ƒ 2,25 

LUXEMBURG: 1923 10 frs nr. 140 on
gebr. frs. 25.000.— ƒ 145,— 

PERU: 1938 frankeerzegels nrs. 356/ 
365 compl. ongebr ƒ 10,75 

SUDAN: Palmserie 1941 nrs. 62/76 
compl. gest ƒ 65,—• 

TRIëST B: 1948 nrs. 1/3 compl. onge
br. frs. 3000.— ƒ 15,— 
1949 nrs . '5 /14 compl. ongebr. 
frs. 3000.— ƒ 15,— 
1949 nrs. 17/20 compl. ongebr. 
frs. 1000.— ƒ 5,— 
1949 luchtp. nrs. 10/16 compl. on
gebr. frs. 3750.— ƒ 19,— 

ZWITSERLAND: 1918 Dienstzegels 
nrs. 1/16 compl. ongebr. frs. 
12000.— ƒ 60,— 

Orders minder dan ƒ 10.— porto extra. 
Vraagt toezending GRATIS NIEUWSBULLETIN 

DJ. Santifort Postzegelhandel 
G R O N I N G E N 

Giro: 277850 - Telef. 27768 - Gr. Kr. Elleboog 14 

LAATSTE RECLAME-AANBIEDING (Belg. pfr.) 
411/18 
488/45 
488/S5 
5i:i . . 
532/37 
538/46 
556/67 
568/72 

1.6Ü 
l.̂ iö 
4.B5 
U.B6 
ü.35 
1.3U 
2.65 
ü.65 

573/82 . 
583/92 . 
593/601 . 
603/12 
613/14 . 
615/22 . 
631/38 . 
581a/582a 

ƒ 1.10 
J 1.05 
1 1.10 
} 1.10 
f 1.46 
/ 1.— 
ƒ 1.65 

u i t onze adver tent ie van het 
bestei t , kan voor 10 procent 

Aug. of 
GBATIS 

Iedereen, die 
Sept . -nummer 
bijbestellen. 

G. B B O £ B S 
Dorplein 128, Bnde l , Giro 411570 por to to t ƒ 10.— ex t r a 

T B K O O P : Ru im 10.000 pos t 
zegels van alle landen van 
Europa, behalve Neder land . 
W a a r d e Yvert 1950 328.0U0 Ir. 
Tevens Maandblad Ph i la te l i e 
1929 tot 1949. P a r k l a a n 92, 
Sassenheim. 

BOD GEVRAAGD op pos t 
zegelverzameling Ned. en 
O.G. Cat .waarde ru im f 600,-. 
A d r e s : H. BROUWER, P i e -
te r P a u w s t r a a t 17, Zaandam. 

Bezoekt iedere Za te rdagmid
d a g van 2.30 to t 5.30 de 
VOORBURGSE P O S T Z E G E L -
BEURS in het F o r u m - T h e 
ater , Herens t r . 6, Voorburg . 
Kopen - Rui len - Verkopen -
Veiling. 

BOD GEVRAAGD op j a a r 
gangen 1916 to t heden van 
,,Ned. Maandblad voor P h i l a 
te l ie" en j aa rg . 1926—1929 
van ,,de Ph i l a t e l i s t " . F . M. 
H. HAAN, oud-nota r i s t e 
Urmond. 

D I T IS E E N K O O P J E . De 
schaarse 45 cents oranje Kon. 
Ju l iana . Spec. Cat. 1951 f 0.30 
(gebruikt ) nu f 0.04. Beste l 
l ingen tot f 10.— plus por to . 
D. GROENEVELD, ü o s t e r -
w e g 82, Groningen. 

T E K O O P GEVRAAGD : 
Neder land massawaar , lucht-
postbladen Indonesië , g e t r a n -
keerde enveloppen, geen 
kwan tum te groot of te k le in ; 
voor ts alle oude pos twaa r -
dea , br iefkaar ten ( l andschap
pen- en s tedenser ies) , oude 
afs tempel ingen op brief. 
Klassieke zegels, kleine ge 
breken geen bezwaar. Br ie 
ven onder n r . 83 Bureau van 
di t blad. 

200 vers. f 0.85, 500 vers . 
f 2.30, 1000 vers. f 5.30 postz. 
Wereld 500 vers. Eu ropa 1 3 . - , 
1000 f 7.50 ui t mün doubl, 
franco. D. v. OMMEN, Epe , 
Popul ierenl , , Pos tg i ro 132330. 

Suche Nieder lande samt Kol . 
gegen I ta l ien und Tschecho-
slow. Gegensei t ige Manko
liste Yvert. Korresp . Deutsch, 
Franz . , I ta l . , Engl . A. VON 
W E I S S 6 Via Bergagnone , 
Milano. 

Wanted exchange Cataloque 
bas is Medium and r a r e 
s t amps from Hol land and 
Colonies. I give be t te r 
Scandinavia, F in landla , l e e -
land, Russia , Austra l ia , J a 
pan, N.Z. and other. HJAL.-
MAR HOLMQUIST, N y -
köp ln ï , Sweden. 

T E KOOP ä een de rde cent 
pe r fi;anc of in ruU van pa r 
ticulier, Po r tugese koloniën 
waaronder ra r i te i ten . Ru i l -
basis nader overeen t e 
komen. Alb. Neuhuys laan 15, 
Bussum. 

VERZAMELAAR in he t bezit 
van u i tgebre ide verzameling 

punts tempels Neder land 
wens t deze van de hand t e 
doen. Brieven onder No. 85b 
Bureau van di t blad. 

BOD GEVRAAGD op Yvert 
1951, compleet. Te koop 45 et. 
oranje Kon. Ju l i ana onafge-
weekt op pos ts t roken 1 2.— 
per honderd p lus por to
kosten. G. J . K R E D I E T , 
Maaskade 63, Rot te rdam-C. 

P H I L A T E L I S T E N ! Bezoekt 
de Postzegeibeurs . l ede re 
Za te rdagmiddag vanaf 13 u u r 
in , ,AMICITIA", Wes te inde 
15, Den Haag-C. 

F . D. COVERS van Joego 
slavië, Kroat ië en Servië 
levert in rui l na overeen
komst. Dr. V. Slmic-Vakano-
vic te Zagreb, Ju r j evska 27b, 
Joegoslavië. 

MAROKKO te koop gevraagd : 
F r . , D., Eng. , Sp. en locaal-
uitglften, bi jzonderheden enz. 
ongebruik t of op brieven. 
D. N. SANTIFORT, Gr. Kr . 
Elleboog 14, Groningen. 

T H E ENCYCLOPAEDIA OF 
B R I T I S H E M P I R E 
POSTAGE STAMPS 

Volume I I I , The Empi re In 
Asia. Nu verschenen. 559 
pag ina ' s met voor de verza
melaar onontbeerli jke Infor
matie. I l lus t r a t i e s in k leuren 
en zwar t /w i t . Een u i tzonder
lijk handboek. Uit voorraad 
leverbaar f 27,50. D. N. SAN
T I F O R T , Gr. Kr . El leboog 
14, Groningen. 

Ned. Super K.G. (veel Weid.) 
f 4.50; Deense postv . K.G. 
1951 f 12.50; Were ld , versch. 
500 f 2.-, 1000 f 4.80; JSuropa, 
versch. 500 f 2.60, 1000 f 7.—. 

Voortui tb. of rembours . 
H A R T E V E L D ' S Postzegel-
handel , E s s e n b u r g s t r a a t 14, 
Rot te rdam, Telefoon 39944, 
Giro 507407. 

B O E K J E S ENG. KÜLONIëN 
in pracht u i tvoer ing met 
post t r . en gebru ik t worden U 
n a ontvangst ref. toegezon
den. Keuze u i t duizenden 
zegels tegen billijke prijzen. 
Aanvragen aan M. SCHOU
TEN, Goejanverw.diJlc 13, 
Gouda. 
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LIJ]\ABA 
NATIONALE POSTZEGEL-
TENTOONSTELLING 
IN LUZERN 
29 Sept.—7 October 1951 

Oud-Zwitserland, Oud-Europa en 
Overzee in zeldzame pracht, veel
voudige en bijzondere samenstelling. 
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Tentoonsteliingsblok met 
.̂ bijzondere stempels 
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VOORDELIGE AANBIEDING 
NEDERLAND EN NED. INDIë 
AUes PRIMA kwaliteit 

N E D E B L A N D : 
No. 78 gebr . ƒ 0.25; No. 79 gebr. ƒ 0.55; No. 82/83 
gebr . ƒ 0.45; No. 129 gebr. ƒ 0.70; No. 220/23 
gebr . ƒ 0.75; No. 238/39 pfr. ƒ 2.75; No. 261/64 
^ebr . ƒ 1.40; No. 289/92 pfr. ƒ 1.30; Rolt . No. 
74/77 pfr. ƒ 6.25; Rolt . No. 78/81 pfr. ƒ 2.25; 
Rolt . No. 82/85 gebr . ƒ 1.20; Rolt . No. 94/97 ge 
br . ƒ 2.25; Rol t . No. 98/101 gebr. ƒ 2.—. 

N E D . I N D I ë : 
No. 10 geb . ƒ 0.65; No. 75 ongeb. ƒ 1.20; No. 80 
geb. ƒ 7.— ; No. 172/75 pfr. ƒ 4.—; No. 216 pfr. 
ƒ 0.60; No. 230/34 gebr . ƒ 1.30; No. 293/97 gebr . 
ƒ 5.— ; Luch tp . No. 13 pfr. ƒ 6.25; Luch tp . No. 15 
gebr . ƒ 1.40; Luch tp . No. 16 gebr . ƒ 2.—; P o r t 
No. 34 gebr . ƒ 3 .—; P o r t No. 40 pfr. f 0.40; Diens t 
No. 25 ongebr . ƒ 2.25. 

Maak te U r e e d s kennis me t onze 
P R A C H T I G E Z I C H T Z E N D I N G E N ? 
Op verzoek zenden wU U die gaa rne geheel 
vrijblijvend toe. 
V i n l t e r geen spü t van hebben ! ! 
Orders beneden ƒ 1 0 . ^ Porto extra. 

POSTZEGELHANDEL A. JAASMA 
K s p e l s t r . SI - BUSSUM - Tel . 6835 - Giro 480272 

De tentoonstelling vindt slechts één ft 
maal plaats in de imieke omlijsting "̂  
van de mooiste stad aan het mooiste 8 
meer. m 

„Firstday cover" „Firstday cover" „Firstday corcr" 

AANBIEDING INDONESIë 
al les ongeb rn ih t zonder p lakker 

No. 186/210 ƒ 27,50; No. 290/292 ƒ 6,75; No. 293/297 
ƒ 6,25; No. 283/288 ƒ 23,—; Luch tpos t 6/10 f 10.—; 

Luch tpos t 14/16 ƒ 21,50; P o r t 23/39 ƒ 10,50. 
Te koop g e v r a a g d : Verzamelingen, F a r t ü e n , Massagoed. 
P O S T Z E G E L H A N D E L G. v. d. E T N D E - Ü T E E C H T 
P e t r i s t r a a t 8 (Oog in Al) - Giro 498361 - Telefoon 24082 

Onze 

1 9 6 e P o s t z e g e l v e i l i n g 
MAANDAG 24 SEPTEMBER in Hotel „Pomona". Den Haag 

biedt een bijzondere gelegenheid voor 

Verzamelaar en Handelaar 
zijn verzameling en voorraad aan te vullen. 

Nederland en Ov. Geb.-Europa-Overzee-Restanten 
VEILINGCATALOGI GRATIS OP AANVRAAG! 

t t t f 
L A N G E POTEN 15A 

DEN H A A G 

Voor onze 197e Postzegelveiling worden nu reeds 
INZENDINGEN tegemoet gezien. Schrijft U ons 
heden I 

I ̂^ 
I WINTERMAANDEN 
% staan voor de deur I 
^ U heeft slechts enikele manco's ? 
^ Vraagt gratis toezending van onze 

'*S'©->-«W-®^S^^©^iH'S-»-*-^®-^**®-^*-^S-^«^®^*^®->*^®^*^®-^*«>®->-** ® nieuwe 

TELEFOON 

DEN HAAG 11.70.20 

GIRO 420.875 

G e l e g e nheidsaanbieding 
I; Vele honderden voordelige losse zegels en series van ^ 

;; Nederland en O.G., Europa, Overzee. Prima kwaliteit. '' 

',', Lage prijzen. 

I 



DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING 
HOOFDKANTOOR: ROKIN 58 AMSTERDAMC 

TEL. 30261 

^^SOa REGELMATIG 
GROTE OPENBARE VEILINGEN 

INZENDING DAGELIJKS 
OP BELANGRIJKE OBJECTEN 

WORDT GAARNE 
VOORSCHOT VERLEEND 

Voor onze veiling, die 

EINDE OCTOBERa.s. 
gehouden wordt, kan nog tot 

1 OCTOBER Q.ŝ  
materiaal worden toegevoegd. 
Al het materiaal van derden ten onzen kantore 
is op beurspolis tegen brand en inbraak ver
zekerd. Voor inzenders in onze veilingen ontstaan 
hierdoor geen extra kosten. 

V E R G E E T U N I E T 
VOLGENDE WEEK 2529 SEPT. 

V E I L I N G V A N D I E T E N 
)f Catalogus gratis op aanvraag: 

Noordeinde 37 
D E N H A A G 

PEET E RS POSTZEGELHANDEL, 
V. Welderenstraat 27 - Nijmegen 
Telefoon 24569 

ALLE PHIL. BENODIGDHEDEN 
De zaak voor de Oost en Zuid

Nederlandse verzamelaar. 

VEILEN 
Als U Uw bezit wilt laten veilen 
geven wij U gaarne gratis advies. 

Voortaan zal ik me bezighouden 
met het organiseren van 

VEILINGEN 
met medewerking van 
M E V R . D E B U H R 

Inzendingen van uitsluitend prima 
materiaal worden gaarne ingewacht 
aan mijn adres Keizersgracht 530 te 
Amsterdam (Tel. 3i211), zowel als 
aan het adres van Mevr. de Bohr, 
N.Z. Voorburrwal 347 (Tel. 33324). 

Ik ben gaarne bereid U thuis 
vrijblijvend te bezoeken-

H. KOOPMAN, expert 
Keizersgracht 53»  AMSTERDAM  TeL 84211 

Op 1 Sept. 1951 heb ik mijn 
Postzegelzaik aan de 

N.Z. VOORBURGWAL 347 
te AMSTERDAM, TELEFOON 83J24 

GEOPEND 
Ik ben ruim 30 jaar in het postzegelvak 
werkzaam en dit waarborgt U een goede 
en vakkundige bediening 

^ UITVOERING VAN MANCOLUSTEN 

Aanbevelend: 

TINE DE BUHR 

Adverteert een keer en U doet het meer 

PARTICULIER VERZAMELAAR VRAAGT 
TE KOOP van particulier (geen handelaar) 

Ongebruikt Nederland en O.G. 
in uitsluitend onberispelijke postfrisse 
kwaliteit in blokken en los, evenwel uit
sluitend klassiek, zoals eerste, tweede, 
derde en vierde emissie (beslist geen 
zegels nä 1900). 

Aanbiedingen onder nr. 95 Bureau ▼. d. blad. 


