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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. Speyer, Pijnboomstr. 4a, VGravenhage. 

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

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

leugd: 
K. F. König, Dahliastraat 26, Koog a/d Zaan. 

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

Correspondentie betref/ende de redactie te zenden aan 
de rubriekredacteuren, voor zover bet 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. 

ABONNEMENTSPPflJS: 
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, fianco per post . . . /8,50 
Afzonderlijke nummers ƒ0,75 

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

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

Maandblad verstrekt. 
De prijs der z.g. .JCleine 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. 
Bq 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 blqft gehandhaafd. 

Teksten voor advertenties moeten uiterlijk de laatste 
van de maand voor het volgend nummer bq de admini
stratie binnengekomen zijn. 
De administratie behoudt zich het recht voor de plaat
sing van advertenties zonder opgaaf van redenen te 
weigeren. 
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Postzegelveilingen 
zullen door ons regelmatig te 
Amsterdam worden gehouden. 

)( Voorts b e l a s t e n vrij ons met 
TAXATIES en het kopen en ver

kopen v a n postzegels . 

Hekker's Postzegelhandel 
lepenlaan 4 
BLOEMENDAAL, TeL K 250023074 

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. Prijs ƒ 12.60. Dito album klemband ƒ 16.—. 
Hetzelfde album zonder typen en tandingen, wel de 
roltandingen. Een compleet album, prüs ƒ 8.50. For
maten ongeveer 29 x 31 cm. Ree^s 30 jaar verschijnen 
op deze albums de supplementen. 
500 verschillende Nederland en Overz. .Gewesten, prijs 
ƒ 17.50. Nederland 1940 ongebr. 5, 7Vi, 10, 12» ,̂ 15, 20, 
22V2, 25, 30 en 40 ct., prijs 50 cent. 

J. MEBUS, Postzegelhandel, A'DAM 
HUIDENSTEAAT 13 (Bü liet Spui) — Beëdigd Expert 
Telefoon 37767 - Postgiro SS045 - Gevestigd 1915 , , 
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AANBIEDING BLOCS POSTFRIS 
Yvert 

Albanië 
nr. 1 . . . 
nr. 2 . . . 

BuIgarUe 
nr. 1 . . . 

Snltsland 
nr. 1 . . . 
nr. 3 . . . 
nr. B . . . 

Hongarüe 
nr. 4 . . . 
nr. 6/6 gebr. 
nr. S . . . 
nr. a . . . 

onget. nr. 10/12 . 
nr. 13 . . . 
nr. 18 . . . 

Let land 
nr. 1 . . . 

Liechtens te in 
nr. 6 gebr. . 

Li tauen 
nr. 1 get. 
nr. '^ gebr. . 

f 1,25 
f 1,60 

f 1,50 

f 20,00 
r lU.UO 
f Ü,5Ü 

I 1,50 
I 3,25 
f 0,25 
f 0,75 
f 7.50 
r 2,50 
f 10,00 

r 2,00 

f 25,00 

f 1,25 
I 1,60 

Yvert 
L u x e m b u r g 

nr. 2 . . . 
nr . 3 . . . 
nr. 4 . . . 
nr. 6 . . . 
nr . 7 . . . 

Monaco 
nr. 2 . . . 

Servië 
nr. 1/2 . . 

TsjechoSlowakUe 
nr. 3 . , . 
nr. B . . . 
nr . 8 . . . 
nr . 10 . . . 
nr . 11 . . . 

T u r k ü e 
nr . 1 . . . 
nr. 4 . . . 

Zwitser land 
nr . 1 . . . 
nr . 2a . . . 

f 1,25 
f 7.50 
f 4,50 
f 4,50 
I 4,50 

t 6,00 

f 12,00 

I 0,25 
f 0.75 
t 1,00 
f 0,50 
f 0,40 

r 2,50 
f 1,60 

f 25,— 
f 15,00 

U w mancoli jst n a a r : 

Postzegelhandel „Philadelphia" 
• J. M. GOSSE 

KRUISVt^EG 43  HAARLEM 
Telefoon 15515  Giro 135793 

Bank: Incassobank, Haarlem 
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„DE PHILATELIST" 

October 1951 No. 10 (326) 
Verschijnt de derde Dinsdag van iedere maand 

U i t d e i n h o u d : 
De Nationale Postzegeltentoonstelling - Nieuwe Uitgiften -

De Costerus-medaille - Prijsvraag. 
DE NEDERLANDSE INTERNERINGSZEGELS (slot) 

De Nationale Postzegeltentoonstelling te 's Gravenhage 
Gehouden door de Internationale Vereniging „PHILATELICA" 

van 24 tot en met 26 Augustus 1951 
Tot onze spijt hadden wij in het vorige nummer 

zowel door tijdsgebreli als door plaatsgebrek geen ge
legenheid om naast de vermelding van de bekroningen, 
welke reeds IJ bladzijde besloeg, nog een verslag op 
te nemen over bovengenoemde zo goed geslaagde en 
uitstekende tentoonstelling, waarmede de Int. Ver. 
Philatelica zeker alle eer heeft ingelegd. 

Reeds de bekroningenlijst deed blijken welk een 
keur van collecties hier tentoon werd gesteld. Gaarne 
willen wij echter hierbij nog even opmerken, dat de 
nummers voor de bekroningen in de lijst geplaatst, niet 
een volgorde van bekroning aanwijzen, maar alleen het 
aantal bekroningen in iedere afdeling weergeven, waar
door de omvang duidelijker blijkt. 

Voorts werd ons van de zijde der Jury verzocht een 
kleine plaatsruimte af te staan voor hetgeen bij monde 
van haar voorzitter werd medegedeeld, alvorens tot de 
bekendmaking der prijzen werd overgegaan. Gaarne 
voldoen wij aan dit verzoek, omdat daarin in het bij
zonder de aandacht werd gevestigd op enkele inzendin
gen buiten-mededinging, die zeker een groot deel tot 
het succes der tentoonstelling hebben bijgedragen. Deze 
inleiding luidde: 

,,Op mij rust. als voorzitter van de Jury, de vereren
de taak, onze beoordeling bekend te maken. Deze be
oordeling werd ons niet gemakkelijk gemaakt wegens 
het groot aantal inzendingen. Gezien het overwegend 
hoogstaande peil van het ingezondene, hebben wij het 
aantal uit te reiken prijzen dan ook drastisch moeten 
beperken. 

Indien wij over de gehele linie de hand hadden ge
houden aan de voorgestelde puntentelling, ons als richt
snoer door het Bestuur van ,,Philatelica" verstrekt, dan 
had het gouden medailles geregend. In de ere-klasse 
hebben wij genoemde telling minutieus toegepast. 

Van de buiten mededinging ingezonden collecties 
maken die van de heer Eijgenraam (Nederland) en Ir. 
Ferf (Engelse koloniën) een magnifieke indruk en 
dragen deze niet weinig ter opluistering van deze ten
toonstelling bij, om, in alfabetische volgorde gesproken, 
die van Het Nederlandse Postmuseum niet te vergeten. 

Met het oog op inzending 105 toont de Jury haar 
bewondering voor het streven van de jeugd om iets 
moois te laten zien". 

En hier het verslag van een onzer redacteuren: 

Onze lezers, die begin September een bioscoop bezocht 
hebben, zullen ongetwijfeld geboeid zijn door dat ge
deelte van het film journaal, dat zowel „in vogelvlucht" 
als in enkele „close-ups" interessante beelden gaf van 
deze in elk opzicht geslaagde tentoonstelling, waarvoor 
de 40-jarige jubilaresse, de Internationale Vereniging 
„Philatelica" te 's-Gravenhage de eer toekomt van de 
grootste, tot dusver in ons land gehouden philatelisti
sche manifestatie te zijn. 

In de zo bij uitstek hiervoor geschikte ruimte van 
één der Houtrusthallen te 's-Gravenhage was in ruim 
600 kaders een zo grote verscheidenheid van inzendin
gen bijeen gebracht, dat het samenstellen van een ook 
maar enigszins volledige beschrijving het bestek van 
dit verslag verre zou overschrijden. Wij zullen ons dan 
ook moeten beperken tot de meest markante collecties, 
hoewel wij ons niet ontveinzen, dat misschien sommige 
niet-genoemde verzamelingen, die evenzeer tot het 
succes der tentoonstelling hebben bijgedragen, nog 
meer belangstelling en waardering gevonden zullen 
hebben bij veel bezoekers dan verzamelingen, waaraan 
de hoogste bekroningen werden toegekend. 

De philatelic, in haar thans 80 ä 90-jarig bestaan, 
uitgaande van het simpele papiertje, dat postzegel heet, 
is langzamerhand een wetenschap geworden omtrent 
het postwezen, de papier- en druktechniek, het ver
keerswezen, de geografie, de historie, flora en fauna en 
nog tal van andere onderwerpen, die op de zegels af
gebeeld of er in ander verband bij betrokken zijn. 
De klassieke verzamelmethode: het niet-gespecialiseerd 
verzamelen van één of meer landen, die meer of minder 
spoedig (afhankelijk van ieders volharding en finan
ciële draagkracht) tot het dode punt van volledigheid 
of enkele onbereikbare manco's leidt, werd op deze 
tentoonstelling eigenlijk slechts door een tiental van 
de ruim 100 inzendingen gerepresenteerd, waarvan wij 
zouden willen noemen Curagao en Suriname (inzending 
(No. 17), België (No. 30), China (No. 49), Engelse 
Koloniën (No. 58 en 61), Belgische Koloniën (No. 60) 
en Italiaanse Koloniën (No. 62). 

Zij, die de zegels wat nauwkeuriger bestuderen, be
perken zich niet tot één exemplaar van elke soort, 
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maar zetten de eerste schreden op het pad der phila-
telie-als-wetenschap door kleuren, typen- en tanding-
variaties etc. in hun verzameling op te nemen, waarbij 
de meer gespecialiseerde catalogi meestal nog voldoen
de steun bieden. Als voorbeelden hiervan zouden wij 
willen noemen de collecties Scandinavië (No. 7) en 
Oud Servië (No. 8) uit de Ereklasse en de verzamelin
gen Nederland en Overzeese Gebiedsdelen (No. 12 en 
15), Yougo-Slavië (No. 29), Litauen (No. 34), Rusland 
(No. 36), Bulgarije (No. 37), Portugal (No. 41), Frank
rijk (No. 42) en Deens West Indië (No. 57). 

Wie eenmaal deze wegen betreden heeft, raakt dik
wijls zo gefascineerd door zijn onderwerp, dat hij door 
verminderde belangstelling voor resp. afstoting van be
paalde gedeelten van een omvangrijkere verzameling, 
zich geheel gaat concentreren op één of enkele landen, 
soms zelfs een enkele emissie. Liefhebbers hiervan 
konden genieten van de plaatreconstructies der eerste 
emissie Nederland (No. 1), de met de hoofdprijs be
kroonde speciaalverzameling van Japan (No. 5), die 
slechts de uitgiften van de eerste 5 jaren (1871—1876) 
bevatte, diverse, veel studie vereisende verzamelingen 
van de Japanse bezetting in Indië en op Malakka (No. 
4, 6, 14, 16, 59). De uitgifte 1891 van Nederland leverde 
ook veel materiaal aan papiersoorten, kleuren, enz. op 
in de inzending No. 18. Van het buitenland viel nog 
op een enigszins gespecialiseerde verzameling Lichten
stein (No. 26) en een verzameling Engeland met zijn 
vele plaatnummers en een aantal plaatreconstructies, 
welke door de Engelse posterijen belangrijk vereenvou
digd werden, door het opnemen van op elk zegel ver
schillende boekletters (No. 23). 

Het nauwkeurig bestuderen van de zegels wekt dik
wijls de lust op om de zegels nog op de poststukken in 
hun oorspronkelijke staat te verzamelen om het ge-
bruiksdoel duidelijk te laten uitkomen, zoals inzeijding 
No. 2, „Portzegels van Nederland op gehele stukken" 
interessant weergaf. De zeldzaamheid van de zegels 
zelf staat daarbij dikwijls volkomen op het tweede 
plan, evenals dat het geval is bij zegels, die men ter-
wille van merkwaardige afstempelingen gaat verzame
len. Wij doelen hierbij speciaal op de verzamelingen 
puntstempels (No. 80 en 99), een regionale stemnel-
coUectie uit Friesland (No- 78) en een verzameling 
trein- en tramstempels van de gehele wereld (No. 82). 
Ook op dit gebied laat de gevorderde verzamelaar dik
wijls zijn keus vallen op zoveel mogelijk gehele stuk
ken, die dan de historische ontwikkeling van het post-
wezen vooral in de poststempels duidelijk tot uitdruk
king brengt. Speciale aandacht in deze groep vroegen 
vooral de inzendingen „Spiegel Postael en Historiael" 
(No. 74), waar aan de eigenlijke brieven (alle uit 
's-Gravenhage en omgeving) historische documenten, 
prenten, boeken en zelfs munten toegevoegd waren. 
Ook de zeer smaakvol opgezette en beschreven collectie 
„Grepen uit de Nederlandse Postgeschiedenis" (No. 77) 
liet in dit opzicht veel moois zien. 

Een fraaie combinatie van de zegels als zodanig, af
wijkingen, zegels op gehele stukken, bijzondere af
stempelingen op losse zegels èn op gehele brieven 
vormde inzending No. 11 betreffende de eerste 4 emis
sies van Nederland, waarvan menig liefhebber zal heb
ben genoten. 

Vanzelfsprekend verdienen ook een aantal vrij jonge 
verzamelgebieden de aandacht, waarbij onze gedachten 
allereerst uitgaan naar de luchtpostverzamelingen 
onder wie No. 66 niet wat omvang maar wel wat zeld
zaamheid der stukken (de brieven vervoerd per „bal
lon monté" tijdens, het beleg van Parijs in 1870 spre
ken nu eenmaal sterk tot onze verbeelding) betreft, 
een belangrijke plaats innam. De „Geallieerde lucht
post" (No. 65) toonde de combinatie van veldpost
organisatie, moderne techniek en efficiency in de vorm 
van soldatenbrieven, die op de plaats van afzending 

sterk verkleind op filmpjes opgenomen werden, waarna 
vliegtuigen deze films vervoerden en zij in het land van 
bestemming op fotopapier op originele grootte en in 
bijpassende speciale enveloppen de geadresseerden be
reikten. Het anders zeer veel ruimte eisende vervoer 
van veldpoststukken over lange afstanden werd hier
door wel tot minimale proporties teruggebracht. 

Een geheel aparte plaats in de Ereklasse werd inge
nomen door de verzameling „Zegels in bijzondere 
samenhang" (No. 9), die vooral veel zegels met 
reclame-aanhangsels uit verscheidene landen bevat, 
maar daarnaast ook de veel omstreden blokken en 
miniatuurvelletjes, tweetalige combinaties (België, 
Zuid-Afrika), zegels van verschillende waarden, af
beeldingen en kleuren uit één vel, rol of postzegel
boekje e.d. 

Vindingrijkheid is een vereiste voor het samenstel
len van een z.g. beeldverzameling, vooral indien deze 
een zo interessant en kaleidoscopisch geheel vormt als 
de .,Benelux"-collectie (No. 33), die elk aspect met 
betrekking tot de Benelux, ook op zegels van andere 
landen, weergaf en de verzameling „Het Nazi-Regiem 
en zijn gevolgen" (No. 84), waar op vaak geestige wijze 
de machtswaan, overdreven propaganda en tal van 
andere feilen der machthebbers uit Hitler's Derde Rijk 
aan de kaak gesteld werden. 

Wij mogen besluiten met te wijzen op enkele meer 
instructieve collecties „Hoe men een verzameling 
vliegbrieven kan opzetten" (No. 67), Falsificaten (No. 
20 en 73), de collectieve inzending van de Nederlandse 
Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzame
laars (No. 92), die als propaganda de strekking had het 
even aanduiden van verzamelgebieden, waarop met 
weinig kosten doch des te meer eigen speurwerk aar
dige resultaten te bereiken zijn en Lidwino (No. 93), 
een handleiding voor de beginnende verzamelaar. 

Wie als schrijver dezes, een klein deel der voorberei
dingen voor deze tentoonstelling van nabij heeft mogen 
gadeslaan, zal ook een zeer prettige herinnering bewa
ren aan de geheel belangeloze medewerking, niet 
alleen van het organisatie-comité, dat uiteraard ge
durende lange tijd enorm vele werk moest verzetten, 
maar ook van enige tientallen leden van „Philatelica", 
die met volledige team-spirit ervoor zorgden, dat de 
tentoonstelling te circa 9 uur op de avond voor de ope
ning geheel gereed was. Een prestatie waarop men, 
gelet op ervaringen bij vroegere tentoonstellingen van 
grote omvang, terecht trots kan zijn. 

WAARSCHUWING 

Het blad Le Timbre deelt mede, dat er postzegels in 
omloop worden gebracht van Yemen met opdruk „ROI 
IMAN. AHMED 1948" / „VISITE AU PRESIDENT H. 
S. TRUMAN" en „CAFE MOKA" die zwendel-uitgiften 
zijn van New-Yorkse herkomst. Een gerechtelijk onder
zoek zou reeds zijn ingesteld, waarbij belangrijke voor
raden in beslag werden genomen. 

AANVULLING 
Naar aanleiding van het vermelde in ons vorige 

nummer op blz. 201 en 202 betreffende de weder op
gedoken valse traliezegels Nederland 500 op 3 ct., ver
zoekt men ons de aandacht er op te vestigen, dat deze 
falsificaten in 1945 door de firma Keiser en Zoon 
werd ontdekt. 
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I. T, E. P. 
1 9 5 2 

Bij het Augustusnummer van 
het Maandblad was een oproep 
ingesloten voor de Internationale 

Postzegeltentoonstelling de „ITEP", welke van 28 Juni 
tot 6 Juli 1952 in het Jaarbeursgebouw te Utrecht zal 
worden gehouden-

Als voorzitter van de Nederlandsche Bond van Ver-
eenigingen van Postzegelverzamelaars lijkt het mij 
haast overbodig de Nederlandse verzamelaars er op te 
wijzen, hoe belangrijk deze tentoonstelling niet alleen 
voor hen, maar ook voor de naam van Nederland in de 
gehele philatelistische wereld is. Het laatst toch werd 
In 1924 hier te lande een internationale postzegelten
toonstelling gehouden en in de 28 jaar, die tussen de 
beide tentoonstellingen verlopen zal zijn, is veel voor
gevallen, en veel veranderd en een nieuwe generatie 
van verzamelaars is gevormd. 

Zeer groot zijn de moeilijkheden voor de Nederlandse 
verzamelaars om te zorgen, dat hun verzamelingen op
stijgen tot internationaal peil, opdat zij zich kunnen 
meten met de inzendingen van andere landen. Deze 
moeilijkheden zijn dikwijls groter dan in welk ander 
land ook. De oorlog 1940—1945 is daar niet vreemd aan 
e n . . . Nederland is een arm land geworden. 

Toch meen ik, dat met inspanning van alle krachten 
de Nederlandse verzamelaars nog wel het een en ander 
kunnen laten zien en het is dan ook daarom, dat ik 
iedere Nederlandse philatelist oproep om aan de 
„ITEP" haar of zijn medewerking te verlenen. 

Ook voor hen, die niet kunnen overgaan tot het in
zenden van hun verzamelingen, zijn er wegen te over 
om mede te werken aan het slagen van de tentoonstel
ling. 

Voor de voorbereiding van en voor arbeid tijdens de 
tentoonstelling kunnen veel Philatelisten worden inge
schakeld. Enkele commissies zijn daarvoor reeds samen
gesteld en wel voor de beoordeling van de binnen
komende aanmeldingen en voor de plaatselijke ont
vangst van bezoekers te Utrecht. Ook is de jury ge
vormd, die verschillende kopstukken uit binnen- en 
buitenland bevat, zodat een waarborg is geschapen 
voor een deugdelijke beoordeling van de concurrerende 
inzendingen. 

Echter zal meer hulp nodig zijn zodra de datum van 
de tentoonstelling nadert. 

Daarnaast kan echter ook andere hulp worden ge
boden, b.v. door reeds lang te voren organiseren van 
verenigingsreizen naar Utrecht. Zoveel mogelijk Neder
landse Philatelisten moeten deze internationale tentoon
stelling bezoeken, een unieke kans, omdat maar weinige 
bevoorrechten een dergelijk gebeuren in het buitenland 
kunnen medemaken. Voor de besturen van verenigin
gen een dankbare taak. 

Tevens zouden deze besturen kunnen overwegen een 
medaille of kunstvoorwerp ter beschikking van het uit
voerend comité te stellen, opdat de jury zich ruim zal 
kunnen bewegen. 

Tenslotte kan iedere philatelist medewerken door 
niet-verzamelaars op te wekken eens te gaan kijken. 
Er kan van dat bezoek een stimulans uitgaan, die het 
aantal verzamelaars doet vermeerderen. 

Het beschermheerschap van Zijne Koninklijke Hoog
heid Prins Bernhard moet allen een aansporing zijn de 
uiterste krachten in te spannen. 

Inlichtingen aangaande de tentoonstelling kunnen 
gericht worden tot de Secretaris van het Uitvoerend Co
mité, p/a Het Nederlandse Postmuseum, Zeestraat 84 
te 's-Gravenhage. p_ g_ ^ ^ ^ ,^ ^^^^_ 

N E D E R L A N D 

Misperforatie 25 cent Veth 4-zUdige rolperforatie 

De volgende inlichting'en kreeg ik nog omtrent 
bovengenoemde misperforatie: De heer A. Meering te 
Den Haag deelde mede, dat hij een gebruikt ex. en 
in een blok 2 ongebruikte ex. bezit. Voorts bezitten de 
heren W. F. de Haas in Amsterdam en A. te Winkel 
in Arnhem ieder een gebruikt ex. Het ex. van laatst
genoemde heer is gestempeld op 28 Juni 1938. Hartelijk 
dank aan alle berichtgevers. Dr. Frenkel te Rotterdam, 
die eveneens een gebruikt exemplaar bezit, deelde 
nog mede, dat hem bij vergelijking met de zegels van 
25 cent, welke bekend zijn met de plaatnummers resp. 
173, 201 en 236, — die onderling in kleur lichte ver
schillen vertonen, en waarvan hij blokstukken bezit — 
is gebleken, dat het zegel met misperforatie overeen
komt met die van plaat 236, randletter F. Waar de 
afwijking op het vel voorkomt, is hem nog niet kunnen 
blijken. Vier jaren geleden werd deze afwijking reeds 
door de heer Ham te Rotterdam ontdekt. 

Afwijking 25 cent Koniinenburg 

De heer A. M. Schiltkamp 
te Sappemeer zond ter in
zage een gebruikt en een 
ongeljruikt ex. van de 25 
cent Konijnenburg, die de 
hiernaast afgebeelde af
wijking vertonen. De 
grootte van de witte punt 
is ongeveer % bij % mm. 
Deze afwijking is dermate 
opvallend, dat het ver
wonderlijk is dat ze niet 
eerder gemeld is. De heer 
Schiltkamp, onze hartelijke 
dank. A. H. W. R. 

REPUBLIK INDONESIA 1950 

Noodportzegels : 

In vervolg op de mededeling in het Augustusno., op 
pag. 113, kunnen wij nog een andere uitvoering mel
den, gebruikt te Tomohon. Het is een wit stukje pa
pier, de verticale zijden afgescheurd, de boven- en 
onderzijde met een radeerwieltje „geperforeerd", ter
wijl met de hand in inktpotlood het volgende geschre
ven is. Eerste regel : = no 47 = tweede regel : bajar 
10 S = , welk „zegel" dan afgestempeld is ; bovendien 
op de briefkaart het stempeltje T en met potlood bij
geschreven 10 S. 

Verder ontvingen wij uit Indonesië nog de volgende 
inlichtingen : 
Gedurende het tijdvak van 14 Maart 195i tot en met 
25 Mei 1951 zijn op het hoofdpostkantoor te Djakarta 
wegens stagnatie in de aanvoer van strafportzegels 
noodportzegels gebruikt in de waarden van 5, 10, 15 
en 20 sen. Men heeft hiervoor gestencilde strookjes 
gebruikt waarvan de tekst luidde: bovenste regel, 
Harus dibajar ; en de onderste regel, resp. lima sen, 
sepuluh sen, limabelas sen en duapuluh sen. Over 
deze strookjes werd een afdruk van het handtekening
stempel van de comptabele geplaatst, de Hr. Asal. 
Deze strookjes werden daarna op de onvoldoend ge
frankeerde brieven geplakt en zodanig afgestempeld, 
dat de stempelafdruk ten dele op het strookje, ten 
dele op de brief werd geplaatst. Vanzelfsprekend ko
men verschillende combinaties voor. Volgens mede
deling van het Hoofdpostkantoor te Djakarta werden 
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van deze noodportzegels de volgende aantallen ver
bruikt : 5 sen 8193 stuks, 10 sen 4076 stuks, 15 sen 
240 stuks en 20 sen 3225 stuks. 

Ook in Purwokerto zijn noodportzegels gebruikt, 
strookjes wit papier ongeveer 2 x 4 cm, waarop met 
de schrijfmachine getypt „Bajar R. 0.10", plus afdruk 
handtekeningstempel. Uit Bogor wordt gemeld, dat 
soortgelijke strookjes wel zijn voorbereid, maar door 
spoedige aanvoer van portzegels (waarschijnlijk) niet 
gebruikt werden, waarop de restvoorraad werd ver
nietigd. 

Ook uit Medan worden noodportzegels gemeld, en 
wel strookjes dun doorzichtig papier, één van „Bajar 
denda supuluh sen" gedagtekend 2/4 '51, en één van 
„Bajar denda tigapuluh sen", gedagtekend 19/4 '51, 
beide geheel met de schrijfmachine geschreven. Ver
der met inkt op de strookjes een controlenummer in
gevuld, resp. 4224 en 1413. 

Alle bovengenoemde noodporten zijn terug te voe
ren op een rondzendschrijven aan alle kantoren, om 
bij gebrek aan portzegels deze strookjes aan te maken. 
Korte tijd later is dit door een tweede rondschrijven 
gevolgd, waarbij deze strookjes werden ingetrokken, 
enj instructie gegeven werd, i.p.v. deze strookjes nor
male postzegels, als strafportzegels te gebruiken. Voor 
verdere mededelingen houden wij ons aanbevolen. 

Cijferserie : 

Hierin is ook de 71/2 sen verschenen, olijf groen. 
Verder als reeds voor 1 en 2 sen beschreven. 

A. J. U. 

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 . . . ƒ22.50 
In klemband . . . . ƒ 25.— 

N E D E R L A N D 

Gelegenheidsstempels 

Door een misverstand werden in het vorige nummer 
het speciale tentoonstellings- en het Philatelistendag-
stempel niet afgebeeld, zodat dit hierbij alsnog ge
schiedt. 

^^^STsGRAl'f^^ 

^:\ 

O Oy 
/5̂  

0 

OSE pt^^^ 

Gedurende het van 17 t /m 24 
September j 1. in het Kon. Insti
tuut voor de Tropen te Amster
dam gehouden „Wereldcongres 
voor Tabak 1951" werd aldaar 
een tijdelijk postkantoor geves
tigd waar de gewone en aange
tekende correspondentie met het 
hierbij afgebeelde speciale post
stempel (in paarse inkt) werd 
afgestempeld. Ter dagtekening 

werden de stukken bovendien voorzien van een ge
woon poststempel Amsterdam 85. Speciale aanteken-
strookjes waren eveneens in gebruik. 

Treinbrieven 

In een in het eerstvolgende nummer op te nemen 
artikeltje zal nader melding gemaakt worden van de 
per 7 October heropende mogelijkheid om bepaalde 
brieven weer aan het stationcpersoneel der Ned. 
Spoorwegen aan te bieden, waarbij de postzegels met 
stempels der bagagebureau's onbruikbaar gemaakt 
worden. 

Typenraders tempels 

Met ingang van 1 October j . l . is de naam van het 
postagentschap Amersfoort-Oude Soesterweg gewij
zigd in: Amersfoort-Noordewierweg. 

Veldpost 

Tijdens de manoeuvres in West- en Zuid-Duitsland 
in September en October hebben de ruim 7000 man 
Nederlandse troepen ook eigen veldpostkantoren in 
gebruik gehad, waarvan bijzonderheden, speciaal t.a.v. 
stempels nog niet volledig in ons bezit zijn. De Dienst
orders der PTT hebben er, althans in de gewone uit
gave, in het geheel geen melding van gemaakt en in 
de dagbladpers treft men uiteraard hoogstens een 
enkel regeltje aan over het al of niet goed function-
neren van de veldpost. 

Een, op de eerste dag reeds verzonden veldpostbrief 
was voorzien van een rode rubberstempel-afdruk 
„Port Betaald" en een zwart veldpoststempel No. l i . 
Dit lijkt enigszins op de vroeger gebruikte, z.g. lange-
balkstempels, die in beide wereldoorlogen door de 
veldpost gebruikt werden, doch de diameter is dit
maal groter en het stemipelnummer staat in het onder
ste cirkelsegment en niet meer in de onderste cirkel
band. Wij hopen er in een volgend nummer, als wij 
over meer materiaal beschikken, op terug te komen. 
Berichten van lezers hierover, liefst onder overlegging 
van bewijsmateriaal, zullen zeer gewaardeerd worden! 

A. V. d. W. 

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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NIEUWE UITGIFTEN 
Diverse postzegels werden ons ter reproductie af

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

B e l g i ë . 

wwmmmmmm 

E U R O P A 

Een serie van 5 postzegels met 
toeslag verscheen hier ten bate 
van de Werken van H.M. Ko
ningin EUsabeth. Deze zegels 
vertonen haar afbeelding en wer
den gedrukt in rasterdiepdruk. 
De uitgifte had het eerst plaats 
op 22 en 23 September j.1. in het 
tijdelijk postkantoor „Grand Ba
zar" op de Groenplaats te Ant
werpen in verband met de phi
latelistische tentoonstelling aldaar 

ter gelegenheid van het 60-jarig 
bestaan van de Kon. Landsbond der Belgische Post
zegelkringen. Vanaf 24 September d.a.v. waren zij aan 
de overige kantoren verkrijgbaar. Zij hebben frankeer-
geldigheid tot 30 September 1952. De zegels zijn: 

90 c + 10 c 
1,75 fr + 25 c 
3 fr + 1 fr 
4 f r 4- 2 f r 
8 fr + 4 fr 

groengrijs 
Bordeaux-rood 
bronsgroen 
blauw 
donkergrijsbruin 

B a 1 g a r ij ë. 
Het Ie Socialistische Congres dat op 2 Augustus 

1891 op de berg Boesloedja werd gehouden en waar 
de feestelijke oprichting van de Communistische partij 
plaats had, is het onderwerp voor de afbeelding op een 
serie van 3 postzegels naar een ontwerp van Veselin 
Staikov. Formaat der zegels 26 x 36 mm; tanding 11; 
oplage 150.000 series. 

1 Lewa violet, Dimitri Blagoev spreekt het congres 
toe. 

4 Lewa olijfgroen, idem. 
9 Lewa karmijn, idem. 

D u i t s l a n d (Bondsrepubliek). 
De in ons vorige nummer op blz. 

188 vermelde 2 postzegels, uitgegeven 
ter gelegenheid van de Ie Nationale 
Postzegeltentoonstelling te Wuppertal, 
zijn op 14 September j.l. verschenen. 
Van de beide zegels in gelijke teke
ning beelden we er thans hierbij een 
af; de kleuren zijn: 

10 -f 2 (pf) groen en geel 
20 + 3 (pf) donker Bordeaux-rood 

Democratische Republiek. 
Zoals de meeste verzamelaars wel 

zullen hebben opgemerkt, behoort het 
in ons vorige nummer op blz. 188 ver
melde zegeltje, dat verscheen ten tijde 
van de Leipziger Najaarsbeurs, niet 
tot de Bondsrepubliek maar tot de 
Democratische republiek (Oost-zone). 
Wij geven thans van dit zegeltje de af
beelding. 

F i n l a n d . 

t»^w»w 
Hier worden voorbereidingen getroffen 
voor de vervanging van de koerserende 
postzegels in het leeuwentype door een 
nieuwe serie postzegels, hetgeen in de 
loop van het volgende jaar zijn beslag 
moet krijgen. De postzegelhandelaar de 
Heer J. van der Oord te Haarlem zond 
ons een proefdruk voor deze zegels 
(nog zonder waarde-aanduidingen en 
met de letters S.P.) waarvan we hierbij 

een afbeelding geven. Deze proefdruk is uitgevoerd 
in lila kleur en vertoont een nieuwe tanding l l^è, 
welke is vervaardigd met een nieuwe door de re-
germg aangeschafte perforeermachine. 

•««uyuuuM«« 

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 

F r a n k r i j k . 
Met de bekende opdruk-voorafstempeling Affrancht-

Postes verscheen de 12 fr. oranje, type Marianne, door 
Gandon. 

H o n g a r i j e . 

Van de door ons in het Augustus- en September
nummer op de blz. 163 en 189 vermelde en afgebeelde 
postzegels in klein formaat met afbeeldingen van grote 
bouwwerken, geven we thans de aanduiding dezer 
gebouwen n.1.: 

20 ft. montagehal van de Wagon-fabriek 
30 ft. woonhuizen aan de Lehelstraat 
40 ft. centraal station der buurt-autobussen 
60 ft. ontwikkelingsgebouw „Mathias Rékosi" 

1 Ft. school aan de George Kilianstraat 
3 Ft. centraal-gebouw van de bouwvak-arbeiders. 

Het feit,* dat 80 jaar ge
leden, n.1. op 1 Mei 1871, 
de postzegel in dit land in 
gebruik werd gesteld, was 
aanleiding tot de uitgifte op 
12 September j . l . van een 
herdenkingspostzegel. Op dit 
zegel staat de 3 Kr. Ie emis
sie afgebeeld, maar aange
zien het in dit communistisch 
geregeerde land niet goed 
zou staan een koningskop op 
de postzegel te doen ver
schijnen, is het portret van 
koning Frans Joseph ver
vangen door het Inschrift: 
Pest 71-V-l. Een olijftak be

dekt juist de kroon en het wapen, terwijl rechtsonder 
het tegenwoordige landswapen is aangebracht. 

60 ft. olijfgroen. 
Een officiële eerste-dag-enveloppe verscheen voor 

deze gelegenheid. 

; % » # ' 
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I t a l i ë . 

I»^^ip»wwww'|;|wi»y»wy 

iiiiiNllllliiiiiliillliilii 

Op 8 September j.1. ver
scheen, evenals zulks het 
vorige jaar het geval was voor 
deze gelegenheid, een post
zegel in verband met de Le-
vantbeurs te Bari, weUce van 
8 tot 25 September j.1. werd 
gehouden. Ditmaal geeft het 
zegel een afbeelding van een 
schip varende tussen twee 
wereldbollen. 

25 L. blauw. 

De schilder Francesco Paolo Michetti, die op 2 Oct. 
1851 in Toeca de Casauria (prov. Chieti) werd ge
boren, werd 100 jaar na zijn geboortedag herdacht met 
een postzegel naar een van zijn schilderijen. 

25 L. sepia, het meisje van Jorio. 

Van de in ons vorige nummer op blz. 189 vermelde 
2 zegels, uitgegeven ter gelegenheid van de kunstbeurs 
te Milaan, geven we thans hierbij de afbeelding. 

t^S^v^sBr^ m 
L u x e m b u r g ' . 

Ter gelegenheid van de najaarszitting van de Raad 
van Europa verschenen op 15 October 6 postzegels in 
3 verschillende afbeeldingen. De zegels zullen tot 31 
December a.s. verkrijgbaar zijn. De zegels zijn ver
vaardigd in rotatie-plaatdruk bij de bekende Zwitserse 
firma Courvoisier. Het ontwerp voor het 80 c.-zegel 
is van André Rosselet, evenals dat van het zegel van 
1 fr. Het ontwerp van het 2 fr-zegel werd door Cour
voisier geleverd. Afmeting der zegels 41 x 26 mm, 
gedrukt in vellen van 50 stuks. 

ïflIOSIIBiCONOsiiCUï «SOS!« 

L U X E M B O U R G 

80 c. donkergroen op groenachtige ondergrond; 
ploeger, fabrieken en arbeiderswoningen (de econo
mische en sociale vooruitgang van het verenigd 
Europa). 

1 fr. blauwachtig-violet op grijsviolette ondergrond; 
een groep van 2 mannen, een vrouw en een kind; op 
de achtergrond een kaart van West-Europa en ter 
zijde het vrijheids-handvest (de rechten van de mens 
door een verenigd Europa). 

2 fr. grijsviolet op donker violette achtergrond; een 
weegschaal bevestigd aan een wereldbol; op iedere 
schaal een blok graniet resp. met opschrift „Verenigd 

Europa" en „Vrede" 
(Vrede door een ver
enigd Europa). 

2,50 fr. Bordeaux
rood op okerkleurige 
ondergrond als 80 c. 

3 fr. bruin op chamois 
ondergrond; als 1 fr. 

4 fr. groenachtig 
blauw op groengrijze 
ondergrond; als 2 fr. 

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 

N o o r w e g r e n . 
In verband met de op 1 October j.1. ingegane wijzi

ging der posttarieven zullen de postzegels van 30 en 
55 öre, met portret van koning Haakon VII in nieuwe 
tekening, in een andere kleur worden uitgegeven. 
Begin October zou de 30 öre verschijnen, terwijl de 
uitgifte van de gewijzigde 55 öre niet vóór 1952 wordt 
tegemoet gezien. De afmetingen 17 x 21 mm, de 
tanding 13 en papier zonder watermerk blijven ge
handhaafd. 

30 öre, rood i.p.v. grijs. 
55 öre, blauw i.p.v. oranje. 

Ook de dienstzegels zullen verandering ondergaan. 
Het woord „Offentlig Sak" wordt vervangen door de 
letters O en S, welke resp. linksboven en rechts
boven aan het zegel komen te staan. De kleuren dezer 
zegels zullen in overeenstemming worden gebracht 
met de overeenkomstige waarden der gewone post
zegels. 
Als eerste in deze nieuwe uitgifte zal binnenkort het 
zegel 30 öre, rood, verschijnen, zodra de oude voorraad 
is uitgeput. 

O o s t e n r i j k . 

Ter herdenking van de 10 jaar 
geleden overleden componist Dr. 
Wilhelm Kienzl verscheen op 29 
September j.1. met frankeergeldig-
heid vanaf 3 October j.1. een post
zegel met diens afbeelding. Dit 
zegel is het laatste hetwelk werd 
vervaardigd door de dit jaar over
leden kunstenaar prof. W. Da
chauer, wiens werk wij in een onzer 
vorige nummers bespraken. De gra
vure van dit zegel is van prof. 
F. Lorber. Zegelgrootte 29,8 x 38,5 
mm; beeldgrootte 25,8 x 34,5 mm; 

tanding I414 x 13%. Kienzl werd op 17 Januari 1857 
te Waizenkirchen als zoon van een advocaat geboren 
en overleed op 3 October 1941 te Wenen, na geheel 
zijn leven aan de muziek te hebben gewijd. 

1,50 Sch. staalblauw, portret. 
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P o r t u g a l . 

De meest bekende brandweerman, die het hoofd 
werd van de vrijwillige brandweer in dit land en een 
internationaal kampioenschap wist te verwerven bij 
een wedstrijd in Frankrijk, zal het onderwerp zijn 
voor een tweetal postzegels met diens portret (met 
helm en uniform). De naam van deze beroemdheid 
is Guilherme Gomes Fernandes. De waarden der 
zegels zullen 50 c. en 1 E. zijn. 

Voorts zullen twee postzegels verschijnen ter her
denking van het feit, dat 500 jaar geleden de koloni
satie van het eiland Terceira een aanvang nam. De 
afbeelding dezer zegels vertonen een man en een 
vrouw, welke laatste een kind in de armen draagt 
(kolonisten); op de linker achtergrond is een schip 
(caraveile) zichtbaar. De waarden dezer zegels zullen 
eveneens 50 c. en 1 E. zijn. 

Terceira is een eiland van de Azoren, waarvan de 
hoofdplaats is AngradoHeroïsmo. 

R o e m e n i ë . 

Op 18 Juli j.1. verscheen hier een 
mtififffimmmmmmm serie van 3 postzegels ter gelegen

JÊSÊÊÊgÊÊÊÊni' heid van de Berlijnse Jeugdbijeen
^ H K B | B I ' komst. De zegels zijn: 

M J ^ l B M ^ B 1 Leu, rood, embleem van het 
'wÊs^^^^m feest. 
H j ^ ^ ^ ^ H 5 Lei, donkerblauw, dansende 
J ^ H B H ^ M jongen en meisje. 
■ H I B S ^ ^ M I ' 11 Lei, lila, afbeelding als op het 

'*••***'***•'"*•••*■ Poolse zegel 40 gr. (zie vorig 
nummer blz. 189). 

lOp 23 Juli j.1. verscheen een postzegel ter herden
king van de jeugdige communist Filimon Sarbu 
(19161941) die 10 jaar geleden stierf. Het ontwerp 
voor dit zegel is van I. Dumitrana. Afmeting van het 
zegel is 26 x 42 mm. 

11 Lei, olijfgrijs, portret voor een vlag. 

Op de zelfde datum verscheen een serie postzegels 
ter herdenking van de Roemeense schilder en revolu
tionnair C. D. Rosenthal, die in 1848 actief aan de 
revolutie deelnam en in 1851 in de gevangenis over
leed. De zegels geven 2 afbeeldingen van werken van 
de schilder uit het Roemeense Nationale museum. 

11 Lei, bruin, staande vrouwenfiguur, opstand ver
kondigende. 

11 Lei, donkerlila, staande vrouwenfiguur, opstand 
verkondigende. 

11 Lei, donkergrijsgroen, vrouwenfiguur (buste). 
11 Lei, oranje, vrouwenfiguur (buste). 

Op 16 Augustus j.1. verscheen een postzegel ter her
denking van het 20jarig bestaan van het communis
tische dagblad „Scanteia", het officiële partijorgaan. 
De tekening van het zegel geeft een afbeelding van 
het reusachtige gebouw, dat de grootste Roemeense 

drukkerij zal bevatten. Het zegel in liggend formaat 
42 X 26 mm is: 

11 Lei, blauw, gebouw. 
Op 21 Augustus j.1. verscheen ter herdenking van 

de bevrijding van Budapest een postzegel met de af
beelding van de orde „Verdediging van het vader
land". Het zegel is in staand formaat 26 x 42 mm en 
is 10 Lei, rood. 

Voorts verschenen nog 2 postzegels ter gelegenheid 
van de „Dag van de Mijnwerkers", n.1.: 

5 Lei, blauw, mijnwerker in galauniform. 
11 Lei, violet, mijnwerker in werkkleding. 

S a n M a r i n o . 

Naar de firma Whitfield King en Oo. ons mededeelt 
wordt hier in de loop dezer maand een postzegel van 
1000 Lire voor de luchtpost verwacht. 

Ook de ontdekking van Amerika door Columbus 
schijnt hier aanleiding te zullen zijn tot de uitgifte 
van een serie herdenkingszegels. 

De Staat neeft zeker weer geldgebrek en de post
zegelverzamelaars moeten dit weer opheffen ! 

S p a n j e . 

Op 9 September j.1. verscheen een postzegel ter 
herdenking van de vorig jaar plaats gehad hebbende 
heiligverklaring van Antonio Maria Claret, Spaans 
prelaat, stichter van de Congregatie van de missiona
rissen van het Hart van Maria. De zegels werden in 
plaatdruk vervaardigd door de Nationale fabriek voor 
munten en zegels. Afmeting van het zegel is 25 x 
29 mm., tanding 1 2 % x l 3 . Oplage 1 millioen stuks. 

Claret werd op 23 December 1807 te Salient (Bar
celona) geboren en overleed te Fontfroide (Frank
rijk) op 24 October 1870. 

50 c. grijsblauw, portret. 

Op 15 September j.1. verscheen een postzegel ter 
herdenking van Lope de Vega, beroemd Spaans schrij
ver uit de 16e eeuw. Ook deze zegels werden in 
bovengenoemde werkplaats vervaardigd, maar de uit
voering geschiedde in rasterdiepdruk. Afmeting van 
het zegel is 251/2 x 29% mm, tanding 12% x 12%; 
oplage 150 millioen. 

Lope de Vega werd 25 November 1562 te Madrid 
geboren en overleed aldaar op 27 Augustus 1635. 

10 c. donker wijnrood, portret. 

T s j e c h o  S l o w a k i j e . 

Op 8 September j.1. verscheen een tweede serie 
postzegels gewijd aan de „zware industrie", bestaande 
uit 3 zegels, betrekking hebbende op het mijnwezen 
in verband met de „Mijnwerkersdag 1951". 

1,50 Kcs. sepia, mijntoren, gedeelte van het stad
huis te Ostrava en standbeeld van een mijnwerker 
door Vielgus. Het vermelde onderaan het zegel luidt 
in het Nederlands: „Gebied van Ostrawa, de ijzeren 
basis van het sbcialisme". Het ernaast afgebeelde 
wapen is dat van de stad Ostrawa. Het ontwerp voor 
dit zegel is van Bohdan Roule. 
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3 Kcs. lila, twee mijnwerkers in de schacht aan het 
werk. Een onderschrift, staande buiten het zegelbeeld, 
luidt: „Ertsdelving". Het ontwerp is van J. A. 
Svengsbir. 

5 Kcs. donkerblauw, als 1,50 Kcs. 
De afmetingen der zegels zijn 231^ x 30 mm en de 

druk is plaatdruk. Voor deze uitgifte verscheen een 
officiële eerste-dag-enveloppe. 

Einde September 
of begin October zou 
een jeugdserie ver
schijnen met afbeel
dingen van de jeugd 
bij de studie, het 
planten van bomen, 
e.d. De waarden zou
den zijn 0,80 Kcs, 
1 Kcs, 1,50 Kcs en 
2 Kcs. 

Op 6 October j . l . 
zou de „Dag van het 
Tsjecho - Slowaakse 

leger" op de postzegel worden herdacht. De waarden 
dezer zegels zouden zijn 0,80 Kcs, 1 Kcs, 1,50 Kcs en 
5 Kcs. 

In de loop van de volgende maand zal nog de uit
gifte plaats hebben van een serie postzegels gewijd 
aan de Tsjecho-Slowaaks-Russische vriendschap. 

T n r k g e. 

Van de in ons vorige nummer op blz. 190 vermelde 
zegels, uitgegeven ter gelegenheid van de 40e Inter
parlementaire conferentie te Istanbul, geven we thans 
de afbeelding. 

De thans weer koerserende postzegels met portret 
van Kemal Atatürk ondergingen enkele zegels een 
kleurwijziging, n.1.: 

i.p.v. bruin. 
zwartgroen. 

10 p. zalmkleurig 
4 K. zwart i.p.v. 

V a t i c a a n s t a d . 

De deze maand in Rome gevierde herdenking van 
het 500-jarig bestaan van het Concilie van Chaldezen 
zal hier aanleiding zijn tot de uitgifte van een her
denkingsserie postzegels. Chaldezen is een oud stadje 
in beneden Azië aan de ingang van de Bosporus. De 
zegels zullen afbeeldingen geven van Paus Leo I, een 
deel van de schilderij „Heliodore uit de tempel ver
jaagd" door Raphael, en de bijeenkomst van het con
cilie (naar een muurschildering uit de tijd van 
Sixtus V). 

Een andere uitgifte zal geschieden ter herdenking 
van de 800e verjaardag van het „Decretum Gratiani", 
zijnde een eerste methodische verzameling door de 
Monnik Gratianus van pauselijke decreten. 

Y o u g o - S l a v i ë . 

Op 9 September j . l . verscheen een serie van 3 post
zegels ter herdenking van de grote kuituren van 400, 
500 en 600 jaar geleden. De zegels zijn gedrukt in de 
Staatsdrukkerij te Beograd en uitgevoerd in plaat-
druk. De afmetingen zijn 25 x 31 mm, tanding 12%. 

10 Dinar, grijsblauw, portret van Primoz Trubar 
(1508—1586), schrijver van het eerste Sloveense boek. 
Met dit zegel wordt de 400ste verjaardag van het 
Ie Sloveense boek herdacht (1551). Het portret is 
naar een oude grafiek. Oplage 200.000 stuks. 

12 Dinar, oranjebruin, portret van Marko Marulic 
(1450—1524), de z.g. vader van de Croatische letter
kunde. Op de achtergrond een gevechtsscène van de 
strijd tegen de Turken, zulks naar een schilderij van 
Marulic uit diens epos „Judita". Dit zegel herdenkt de 
500ste verjaardag van de Croatische letterkunde. Het 
portret is naar een beeldhouwwerk van Ivan Mestro-
vic. Oplage 200.000 stuks. / 

20 Dinar, blauwviolet, portret van de Servische kei
zer Stefan Dusan (1308—1355) met zijn wetboek 
samengesteld in 1349. Ontwerp naar een oude fresco. 
Oplage 60.000 stuks. 

De ontwerpen voor deze zegels zijn alle van Dr. P. 
Gavranic te Zagreb, terwijl de gravure werd ver
zorgd door Tanasije Kmjaic te Beograd. Voor deze 
zegels verscheen een officiële eerste-dag-enveloppe. 

Z w e d e n . 

De Heer Dekker te Amsterdam maakt ons attent 
op een fout, welke in de vermelding van het nieuwe 
Polhem-herdenkingszegel in ons vorige nummer staat 
vermeld. Dit zegel verscheen niet in 4-zijdige tanding. 
Deze tanding komt alleen nog maar voor bij de 5 en 
20 Kr. Het aantal variaties is dus niet 6 maar 4. 

B U I T E N E U R O P A 

A l g i e r s . 
In de serie portzegels type 1947 verscheen op 9 Juli 

j . l . nog de 50 fr. zwartblauw. 

B e r m u d a . 
De firma Whitfield King en Co. meldt ons, dat de 

10 sh in een nieuwe tanding verscheen n.1. 13 en dat 
ook de kleur van het zegel iets gewijzigd is. Het mid
denstuk is iets donkerder groen en de bruinrode rand 
is iets minder bruin. 

B o I i V i ë. 
Wederom worden hier 2 series postzegels gemeld, 

welke eerst een paar jaren na de tijd waarvoor zij 
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bestemd waren, verschenen. Zou het niet tijd worden 
dergelijke zegels, die blijkbaar alleen nog op de ver
zamelaars worden losgelaten om kosten te dekken en 
inkomsten te verkrijgen, eveneens op de zwarte lijst 
te plaatsen? 

De Ie serie is een sportserie ter gelegenheid van 
het in 1948 plaats gehad hebbende 2e nationale sport-
congres. De zegels zijn alle z.g. luchtpost-zegels. Het 
middenstuk dezer zegels is zwart. 

0.20 Bs. paarsrood en zwart, hippische sport; oplage 
11/2 millioen. 

0.30 Bs. violet en zwart, basketball, oplage l'/s mill. 
0.50 Bs. oranje en zwart, worstelen, oplage 1 millioen. 
1.40 Bs. geel en zwart, voetbal; oplage l'/s millioen. 
5.00 Bs. rood en zwart, stadion te La Paz; oplage 

1 millioen. 

De tweede serie is eveneens een sportserie ter gele
genheid van de in 1948 gehouden athletiek-kampioen-
schappen. Ook hier is het middenstuk zwart en zijn 
de zegels: voor de gewone post: 

0.20 Bs. leigrijs en zwart, boksen, oplage IVè mill-
0.50 Bs. rood en zwart, tennis, oplage Vs millioen. 
1.00 Bs. blauw en zwart, duiken, oplage ^U millioen. 
2.00 Bs. wijnrood en zwart, skiën, opl. 300.000 stuks. 
3.00 Bs. geelbruin en zwart, Pelota-speler, oplage 

100.000 stuks. 
4.00 Bs. blauw en zwart, wielrennen, opl. 70.000 stuks. 

Voor de luchtpost: 
1.00 Bs. bruin en zwart, hordenloop, opl. 1 millioen. 
2.50 Bs. oranje en zwart, speerwerpen, opl. 300.000 

stuks. 
3.00 Bs. olijfgroen en zwart, estafetteloop, opl. 100.000 

stuks. 

Bovendien verschenen deze zegels nog in een 8-tal 
miniatuurvelletjes in verschillende combinaties! 

B r a z i l i ë . 

Het 4e inter-Amerikaanse katholieke congres voor 
de opvoeding was aanleiding tot de uitgifte van het 
postzegel: 
0.60 Crs. geel op bruin, Ie Heilige Mis in Brazilië. 

C o l u m b i a . 

Op 8 October j . l . zou hier een postzegel verschijnen 
van 25 c. ter herdenking van Dr. Guillermo Valancia, 
schrijver en staatsman. 

E c u a d o r . 

De in ons Januarinummer op blz. 7 gemelde provi
sorische zegels, opdruk op consulaire-zegels, werden 
volgens het blad Le Timbre nog met enkele andere 
waarden aangevuld. Gemeld worden: 

5 ctvs op 0,10 rood; 
20 ctvs op 20 op 0,25 roodbruin; 
30 ctvs op 30 op 0,50 grijsolijf; 

en op een ander type consulaire-zegels nog : 
40 ctvs op 40 op $ 0,25 ultramarijn; 
50 ctvs op $ 0,25 idem. 
Twee luchtpostzegels uitgifte 1941 (Regeringspaleis) 

verschenen met de opdruk „20.000 Cruce / Linea 
Equatorial / Panagra / 26-Julio-1951" zulks ter her
denking van de 20.000 frankering voor deze lucht
vaartmaatschappij. De overdrukte zegels zijn de 3 S. 
oranje en 5 S. bruin. 

F i j i . 

De in ons April-
nummer op blz. 
70 aangekondig
de weldadig-
heidszegels zijn 
op 17 Septem
ber j . l . versche
nen. Hierbij de 
afbeelding. 

H a ï t L 

Een viertal portzegels in een zelfde tekening van 
een brief met een etiquette waarop de letter T en 
onder de brief het waardecijfer valt voor dit gebied 
te melden. Het zijn: 

10 c. karmijn; 
20 c. lilabruin; 

I s r a ë l . 

40 c. groen; 
50 c. donkergeel. 

Op 17 September j.l. verschenen hier weer de ge
bruikelijke nieuwjaarszegels. Het opschrift op deze 
zegels luidt ongeveer: Mogen gelukkige dagen U deel
achtig zijn. De vellen der zegels hebben op de onder
rand opdrukken n.l. het cijfer 1951 en een woord in 
het Hebreeuws. 

T-^ f ^ ïT 

5 (pruta) donkerblauw, 2 vogels vliegende in tegen
gestelde richting, ieder met een brief in de bek; 

15 (pruta) donkerrood, vrouw met vruchten in de 
linkerarm en een duif met olijftak op de opgeheven 
rechterhand; 

40 (pruta) paars, wetsrol. 
Voor deze zegels verscheen een officiële eerste-dag-

enveloppe. 

J a p a n . 
Dit land heeft vanaf 4 September j . l . weer lucht

post gekregen en daartoe werd een drietal zegels, alle 
in dezelfde tekening, uitgegeven. Het formaat dezer 
zegels is 18,5 x 22,5 mm. 

15 yen, donkerviolet, vliegtuig en pagode 
20 yen, donkerblauw, id. 
40 yen, zwart, id. 

Ter gelegenheid van de ondertekening van het 
vredesverdrag in September j . l . te San Francisco, ver
schenen eveneens 3 postzegels n.l.: 

2 yen, oranjebruin, chrysanthemum (formaat 28 x 
23 mm) opl. 5 millioen. 

8 yen, blauwgroen en rood, nationale vlag (formaat 
22,5 X 27 mm) opl. id. 

24 yen, blauwgroen, chrysanthemum, (fornaat 28 x 
23 mm) opl. 1 millioen. 1 

MEBUS POSTZECELHANDEL IS UW ADRES 
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K o r e a . (Zuid) 

Het zegel Yvert no. 45 verscheen als noodhulpzegel 
met opdruk 100 Won op 4 Won, rood (president Li 
Jun) . 

M a r o k k o . (Spaans) 

Op 1 October j.1. verscheen hier de gebruikelijke, 
thans 6e serie postzegels ten bate van de t.b.c.-be-
strijding. 

Voor de gewone post: Voor de luchtpost: 
5 c. opl. 500.000 25 c. opl. 120.000 

10 c. opl. 500.000 1 P 10 + 25 c. opl. 50.000 
50 + 10 c. opl. 260.000 
90 + 10 c. opl. 50.000 
1 P. + 5 P. opl. 20.000 

M o n t s e r r a t . 

De in ons Aprilnummer op blz. 71 aangekondigde 
serie nieuwe postzegels is op 17 September j.1. ver
schenen. De waarde-aanduiding is thans in cents en 
dollars. 

N i e u w - Z e e l a n d . 

De uitgifte van de in ons vorige nummer op blz. 
192 vermelde weldadigheidszegels is uitgesteld tot 
1 November a.s., onvoorziene omstandigheden althans 
voorbehouden, aldus meldt ons de firma Whitfield 
King en Co. 

P i t c a i r n - e i l a n d e n. 

Van de in ons vorige nummer op blz. 197 vermelde 
twee nieuwe zegels geven we thans hierbij de af
beelding. 

Het bekrachtigen van de nieuwe grondwet zou hier 
in Augustus j.1. aanleiding hebben gegeven tot de uit
gifte van een serie postzegels in de volgende waarden: 

voor gewoon gebruik 1, 2, 5, 10, 20 c. en 1 col. 
binnenl. luchtpost 10, 15 en 25 c. 
buitenl. luchtpost 10, 20, 40 c. 1, 2 en 5 col. 

S t . K i t t s - N e v i s . 

Met het opschrift „St. Cristopher, Nevis en Anguilla" 
is voor dit gebied een nieuwe serie postzegels in aan
maak in Engeland. Behalve het portret van koning 
George VI vertonen deze zegels diverse landschappen. 
Het worden: 

1 c. olijfgroen en oranje, badhuis en Spa te Nevis 
2 c. groen, Warner-park te St. Kitts. 
3 c. rood en roodpaars, landkaart. 
4 c. rood, Brimstone Hill te St. Kitts. 
5 c. blauw en grijs, Nevis vanuit zee gezien. 
6 c. blauw, Pinneystrand te Nevis. 

12 c. blauw en bruin, graftombe van Sir Thomas 
Warner te St. Kitts 

24 c. zwart en rood, Old-road-baai te St. Kitts. 

48 c. olijfgroen en bruin, zee-eiland katoen, Nevis. 
60 c. oranje en olijf groen, departementsgebouw, St. 

Kitts. 
$ 1,20 groen en blauw, zoutvijver, Anguilla. 
$ 4,80 groen en rood, suikerfabriek, St. Kitts. 

S o m a l i l a n d (Italiaans-) 

Een te Nairobi gehouden conferentie was hier aan
leiding tot de uitgifte van een serie van 4 postzegels 
in de waarden 20, 55 c , 1 en 1,05 som, aldus meldt 
ons Whitfield King en Co. 

T h a i l a n d (Siam). 

De serie postzegels met portret van koning Phumi-
phon Adulet, aangekondigd in ons Aprilnummer op 
blz. 72, werd aangevuld met de waarden 

5 s. roodlila; 10 s. groen en 1 B. blauw» 

T u n i s . 

In het type „paard", afgebeeld in ons Maartnum
mer op blz. 45, verscheen nog de 30 fr. blauw, plaat-
druk. 

In hetzelfde type, maar in rasterdiepdruk vervaar
digd, zullen zeer binnenkort nog verschijnen 10 c 
blauw en 12 fr. oranje. 

U r ,u ff u a y. 

De 100-jarige herdenking van de dood van generaal 
Artigas was aanleiding tot de uitgifte van een serie 
van 12 postzegels: 

5 m. José Gervasio Artigas (1776-1850) 
opl. 1.500.000 stuks 

1 c. ontscheping van Artigas opl. 2.500.000 stuks 
2 c. gevecht van Las Piedras opl. 3.000.000 stuks 
3 c. de uittocht opl. 6.000.000 stuks 
5 c. Artigas te Cerrito opl. 1.000.000 stuks 
7 c. Artigas dicteert de grondwet opl. 6.000.000 stuks 
8 c. Artigas voor het congres opl. 500.000 stuks 

10 c. De vlag van Artigas opl. 1.000.000 stuks 
14 c. Artigas in de citadel van Montevideo 

opl. 3.000.000 stuks 
20 c. wapen en vlag van Uruguay opl. 1.000.000 stuks 
50 c. Artigas te Paraguay opl. 350.000 stuks 
1 P. standbeeld van Artigas opl. 150.000 stuks 

Voorts is er nog een serie postzegels voor gewoon 
gebruik in aanmaak in Engeland n.1. 

5 m. celbo (boom) 
1 c. trekpaarden 
2 c. ombu (boom) 
3 c. Mburucuya (bloem) 

opl. 

5 c. paleis van de wetgevende macht 
7 c. citadel van Montevideo 
8 c. Lobos-eiland 

10 c. als 2 c. 
12 c. haven van Montevideo 
14 c. als 1 c. 
20 c. als 5 m. 
50 c. als 3 c. 

1 P. als 5 c. 
2 P. als 12 c. 
3 P. als 7 c. 
4 P. als 8 c. 
5 P. als 2 c. 

1 ' 

11.000.000 stuks 
30.000.000 stuks 
31.000.000 stuks 
52.000.000 stuks 

7.000.000 stuks 
73.000.000 stuks 

2.500.000 stuks 
8.000.000 stuks 
8.000.000 stuks 

10.000.000 stuks 
5.000.000 stuks 
2.450.000 stuks 

150.000 stuks 
50.000 stuks 
40.000 stuks 
30.000 tsuks 
30.000 stuks 

(Vervolg op blz. 221) 

EXCELSIOR EN MEBUS ALBUM IS UW ALBUM 
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VERENIGINGSNIEUWS 

De secretarissen der bü het Maandblad 
aangesloten postzegelverenigingen wordt 
nogmaals in herinnering gebracht, dat de 
Raad van Beheer uitdrukkelijk besloten 
heeft, dat het Verenigingsnieuws zeer be
knopt zal opgenomen worden. 

Behalve de ledenmutaties (geen adres
wijzigingen) alleen zeer belangrijke ge
gevens. De Administrateur is gemachtigd 
in het ingezonden verenigingsnieuws te 
bekorten. 

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

Bectificafie : De vergaderingen van de 
afdeling Nijmegen worden niet gehouden 
op de eerste Maandag, doch op de eerste 
Zaterdag van de maand. 

Tot sectiehoofd te Nijmegen is benoemd 
de heer G. J. F. Landsheer, Groesbeekse-
weg 85, Nijmegen. Het adres van de heer 
R. W. Bliek, sectiehoofd te Arnhem, is 
thans Rosendaalseweg 63, Velp. 

Nlenwe leden : Zie de aanmeldingen in 
het Septembernummer. 

Aanmeldinsen : 148, L. Edenburg. Fer
dinand Bollaan 42, Apeldoorn ; 124, H. 
Jonker, Diepenweg 9, Epe ; 140, P. Meurs, 
Sluiskade 66. West-Graftdtjk : 161, Mevr, 
M. J. A. Nieuwesteeg-van Eerdenburg, 
Reyerskoop 37, Boskoop : 142, G. Spalter, 
Esdoornlaan 59, Wormerveer ; 154, H. A. 
P. Speek. Liesboslaan 37, Breda : 137F, 
H. Veugelers, Beekstraat 22", Apeldoorn; 
144, C. W. Visser, Esdoornlaan 58, Wor
merveer. 

Ingetrokken royement : 1658, J. Oo.s-
ters, Goudsesingel 18, Vlaardingen. 

Overleden : 301, W. J Lafèbre. 
Bedankt : 1107. J. H. van Berkel ; 809, 

R. Tempel ; 1528, N. M. de Vos. 
Geschorst wegens onbekend adres : 

1256, Dr. A. Bakkes; 1848, J. H. Boas; 
2084, Mr. H. Breen ; 760. F. de Groote ; 
1208, C. G. Komman; 408, G. S. Lantrok; 
926, Mevr. S. Modderaar-Sneyders de 
Vogel ; 61, Mevr. M. Quelle-van Slooten ; 
260, Tee Thing TJhiang ; 2000, Mej. Y. 
Simon ; 1017, G. J. Veltink ; 805, Mevr. 
H. WoUrabe. 

POSTZEGELVERENIGING ,,BREDA" 
Secr. : A. C. Otter, Ulvenhoutselaan 34. 

Breda. 
Nieuwe leden : 10, S. van Berg, Am

sterdam, V. Eeghenstraat 8 (huis) ; 301, 
E. S. NOG. A. J. Gooyers, Breda, Rozen-
laan 27. 

Voorgehangen: G. J. Schuurink, Breda: 
B. Jiskoot. Breda. 

De heer W. R. Strubbe, die wegens niet 
nakomen van ztin financiële verplichtin
gen werd geroyeerd, is na onderzoek, ge
rehabiliteerd. Gebleken is, dat de ver
meende verzuimen, te wijten ztjn geweest 
aan een samenloop van omstandigheden. 

Bestnnrsvergadering : 22 October a.s.. 
Rest. ,,De Beurs", 20.00 uur. 

Ledenvergadering : 29 October a.s.. 
Rest. ,.Moderne", 20.00 uur. 

Jengd : 5 November a.s.. Rest. ,,Mo
derne", 10.30 uur. 

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

Ledenvergadering: Op Vrijdag, 26 Octo
ber 1951, te 20.15 uur, in Hotel ,,Krasna-
polsky, Warmoesstraat, Amsterdam C. De 
veiling wordt gehouden van 19.30—20.15 
uur. 

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

Nieuwe leden : G. C. van Apeldoorn, 
van der Aastraat 68, te 's-Gravenhage; 
J. Verrün Stuart, Balsemienlaan 28, te 
's-Gravenhage. 

Candidaat-lid : J. Bijloo, Jan Luyken-
straat 189, te 's-Gravenhage. 

Overleden : G. Muys, 's-Gravenhage. 
Bedankt : Ir. K. Bahrfeldt, 's-Graven

hage ; Mr. M. L. Stibbe, 's-Gravenhage. 
Vergadering op Donderdag, 25 October 

in Diligentia. De agenda wordt per con
vocatie bekend gemaakt. 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING. Secr.: H. G. van de 
Westeringh Tolsteegsingel 17 bis, 
Utrecht. 

Bestuursvergadering op Dinsdag. 23 
October 1951, des n.m. 8 uur, ten huize 
van de heer Albers. 

Ledenvergadering op Dinsdag, 30 Octo
ber a.s., des n.m. 8 uur, in Tivoli. Van 
7.30—8 uur ruilen. 

Buiten de gewone agenda : bestuurs-
verkiezing. (Aftredend en herkiesbaar zijn 
de heren Albers, Baljet, Kaaiman, Lamie 
en Reintjes). 

Jaarverslagen van penningmeester en 
Dir. Verkoop. Verslag Verificatiecommis
sie. Verkiezing van een lid dezer commis
sie. Uitreiking wisselbeker. Prijzen leden
werving. Landenwedstrijd Finland. . 

Nieuwe leden : Twee candidaat-leden, 
vermeld in het Septembernummer. 

Candidaat-leden : A. G. Duyn, Zuid-
Willemsvaart 22, 's-Hertogenbosch ; D. 
W. A. Elfring, Stadhouderslaan 98, 
Utrecht (E.) ; H. W. A. Gerritsen. Jaffa-
straat 17, Utrecht ; A. J. M. Stilting, 
Lange Smeestraat 6, Utrecht (E). 

Af te voeren : Mr. J. F. Beekman. Sche-
veningen ; Mr. H. J. Dykman, Utrecht ; 
W. H. A. M. de Groot, Utrecht ; F. H. 
Heuvelink, Utrecht ; Mej. Mr. E. C. Si
mons, Utrecht : C. H. Uyterdijk, Hoo-
gezand. 

Overleden : A. P. J. van Eyl, Utrecht ; 
C. J. de Klerk, Utrecht ; J. D. Kok, De 
Bilt ; Mr. W. E. Monod de Froideville, 
Utrecht. 
N.B. De Directeur ,,Verkoop" heeft drin

gend goede boekjes nodig voor de 
rondzendingen. Blanco boekjes zijn 
verkrijgbaar o.a. bij de sectiehoof
den. Kijk s.v.p. Uw doubletten nog 
eens na ; als ieder één of twee 
boekjes inzendt, is de zaak ge
regeld ! 
De heer Potter, Amsterdam, zal 
op Dinsdag, 20 November, een be
langrijke veiling houden in Tivoli 
(bestuurskamer). 
Er wordt op veel belangstelling ge
rekend ! 

INT. VERG. „PHILATELICA". 
Secr. J. A. C. Achilles, Zuiderpark-
laan 249, 's-Gravenhage, tel. 321123. 

De najaarsvergadering zal gehouden 
worden op Zaterdag. 3 November 1951, te 
10.30 uur. in ,,Het Wapen van Zeist", te 
Zeist. 

Agenda : 1 Opening; 2 Notulen van de 
vergadering van 28 April 1951; 3 Inge
komen stukken en mededelingen; 4 40-
jarig jubileum; 5 Ere-lidmaatschappen; 
6 Verhouding tot de Nederl. Bond; 7 Lid 
worden zonder Maandblad en daarmede 
samenhangende financiële aspecten; 8 
Verkiezing twee leden van de kascommis-

sie en de commissie voor de rondzendin
gen (art. 32 HR); 9 Plaats bepalen vol
gende vergadering; 10 Een half uurtje 
Philatelie, door de afd. Amsterdam te 
verzorgen; 11 Kleine verloting: 12 .Jeugd; 
13 Wat verder ter tafel zal worden ge* 
bracht; 14 Rondvraag: 15 Sluiting. Einde 
der vergadering te 17 uur. 

Overleden: Gv. 2523, B. G. F. Molle. 
Bedanken : ld. 2410, R. C. Vermeulen; 

ld. 3121, G. Joha; Gv. 3156, A. F . J. 
Penders. 

Afvoeren : Gv. 4327, G. Toetenel. 
Onbekend adres : Hk. 1945, A. Pronk-

horst. 
Bedanken intrekken : ld. 3455. J. van 

Beynen, Spoorstraat 64, Boxmeer. 
Verandering van afdeling : Rz. 24, J. 

H. M. de Hoog. Kamp Vlissingen T te 
Vlissingen, naar afd. Walcheren; Ze. 2604, 
Dr. J . K. W. Kehrer, Hart Nibbrigkade 
109 te Den Haag, naar afd. 's-Gravenhage 

CANDIDAAT-LEDEN 
Afd. Aalsmeer : Ar. 3627, J. G. van der 

Bijl. Barend van Doornweerdelaan 19, 
Amsterdam Z. 2. 

Afd. Deventer : Dr. 3634, J. Ha.ssing, 
Veenweg 12, Deventer; Dr. 3637, J. W. 
Scholten, Oude Bathmenseweg 108, Deven
ter. 

Afd. 's-Gravenhage : Gv. JL. 39, H. 
Keizer (16-3-'41), Harstenhoekweg 71, 
Scheveningen; Gv. 3685, W. Benink, van 
Montfoortlaan 27, Den Haag; Gv. 3590, 
J. Broek, Kranenburgweg 44, Den Haag; 
Gv. 3591, G. Dongelmans, Celsiusstraat 
112, Den Haag: Gv. 3596. G. Jansen, Fred. 
Hendriklaan 214, Den Haag; Gv. 3599, S. 
Kinsbergen, Laan van Nieuw Oost Einde 
428, Voorburg: Gv. 3681, P. v. Koot, Ge
rard Doustraat 117, Den Haag; Gv, 3600, 
J. Kramer. Daguerrestraat 10. I5en Haag; 
Gv. 3631, M. A. C. Mulders, Copernicus-
straat 282, Den Haag: Gv. 3601. F. P. C. 
Mutsaers, Daendelsstraat 47, Den Haag; 
Gv. 3604, H. A. E. Plas, Palestrinaweg 
56, Den Haag; Gv. 3608, P. Roose, Riouw-
straat 141, Den Haag; Gv. 3611. J. Rijp-
kema. Stortenbekerstraat 7, Den Haag; 
Gv. 3630. C. F. Stemmerik. Javastraat 40A, 
Den Haag; Gv. 3615, J. J. Tentoea. Lin-
naeusstraat 39, Den Haag; Gv. 1182, P. 
Tuinhout (Oud lid), Hekbootstraat 21D, 
Rotterdam; Gv. 3616, H. G. Uithol. Maag-
depalmstraat 84. Den Haag; Gv. 3617, C. 
J. V. d. Voet, Notenplein 18, Loosduinen; 
Gv. 3621. M. Voorn, Edisonstraat 109, Den 
Haag; Gv. 3623, C. Vriese, Prinsegracht 
124, Den Haag; Gv. 3624, J. J. Vürtheim, 
ten Hovestraat 55. Den Haag: Gv. 3625, 
M. Westerduin, Pluvierhof 34, Scheve
ningen. 

Individueel : 
ld. 3675, A. Hiemstra, Lammerstraat 12, 
Leeuwarden; ld. 3628, E. J. F. Oehlers, 
van Brakelstraat 6, Rotterdam C.; ld. 
3674, A. H. Schuilenburg, p.a. Korenaar
straat 14B, Rotterdam W.; ld. 3643, F. H. 
Veugelers, Beekstraat 22II, Apeldoorn: 
ld. 3655. W. C. Waalboer, Stationsstraat 
63, Zevenbergen; ld. 3649, R. Weistra. 
Resedastraat 2, Leeuwarden; ld. 3677, T, 
Westerhuis, Engelsestraat 41 (boven), 
Leeuwarden. 

Afd. ' t Kabinetstuk : Kk. 3680, J. G. 
Anderson Jr., Garmerwolde (Gr.). 

Afd. Botterdam-Znid : Rz. 3638, P. A. 
de Groot, Oranjeboomstraat 167B, Rotter
dam Z.; Rz. 3652. J. Vreeke, Zegenstraat 
37B, Rotterdam Z. 

Afd. Utrecht : Ut. 3660, W. Ph. Geveke, 
Koningslaan IB. Utrecht; Ut. 3663. Mej. 
A. Roodvoet, Willem Barentszstraat 17, 
Utrecht; Ut. 3669, A. M. Th. Schaars 
Smulders. Maliesingel 39. Utrecht; Ut. 
3670, K. P. Venema, Joh. Seb. Bachstraat 
30, Utrecht; Ut. 3671, A. G. J. Wegink, 
Frits Koolhovenstraat 39, Zuilen. 

Afd. Walcheren : Wn. 3686, W. L. van 
den Bergen, de Ruyterstraat 28, Middel
burg. 

Alle candidaat-leden, vermeld in het 
Septembernummer, werden als nieuwe le
den aangenomen. Wij roepen hen een 
hartelijk welkom toe. 

MEBUS POSTZEGELHANDEL BESTAAT 36 JAAR 
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AMSTERDAMSE VERENIGING 
„DE PHILATELIST". Secr.: K. Bui-
ter, Marathonweg 40 hs, Amster-
dam-Z, Tel. 92075. 

ledenvergadering 6 Nov. 1951. Ruil-
avond 20/11-1951. Alle bijeenkomsten zUn 
op Dinsdagavond, in Hotel ,,De Kroon", 
Rembrandtplein 17, Amsterdam C. Aan
vang half acht. Zaal open 7 uur. 

Nieuwe leden : Alle in het September
nummer van Het Maandblad gemelde 
candidaten zijn als lid aangenomen, be
nevens : 121, T. van Breda, van Houwe-
ningenstraat 78-11, Amsterdam-West ; 
131, F. F. van Santbrink, van Gentstraat 
4, Amsterdam-West. 

Candidaat-leden : 161, C. Veltkamp, 
Marathonweg 18-III, Amsterdam-Z.; 202, 
J. P. Ros, Orteliuskade 77-11 Amsterdam-
West; 204, W. de Zwijger, Lanseloet-
straat 3 hs., Amsterdam-W. 

Overleden : 660, H. J. Bosch ; 901, W. 
R. A. Wehn. 

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

Nienwe leden : 656, E. C. Fluit, 2e Pot
gieterstraat 53, Gouda ; 663, C. J. Giel-
bert, Struitenweg 4c, Rotterdam Z 1 ; 669, 
D. P. Liuijendök, Breedstraat 153, Zuid-
land (Z.H.) ; 716, G. C. Magré, Zestien-
hovenstraat 44b, Rotterdam N 1 ; 734, M. 
de Ruiter, Boezemstraat 84, Rotterdam 
N 1; 740, P. C. Verhoen, Jenslusstraat 
46, Rotterdam N 1 ; 747, P. F. Wolff. 
Schiekade 173, Rotterdam C 2. • 

Weer opgevoerd als lid 
726, M. J. Feenstra, Ketensedijk 6, Ca-
pelle a.d. IJssel ; 1103, J. Poulie, de Lai-
ressestraat 46, Amsterdam. 

Overleden : 561, A. H. Sadelaar Sr. 
LEDENVEBGADEBING 

De eerstvolgende gewone ledenvergade-' 
ring zal worden gehouden op Maandag, 
29 October 1951, in de bovenzaal van 
Caté-Restaurant ,,Du Nord", Bergweg 
311 (ingang Bergsingel 228) te Rotterdam-
Noord. Zaal open 7.30 uur. Aanvang 8 
uur. Gewone agenda. Om circa 9.30 uur 
Veiling. . 

Bezichtiging van de kavels op Zaterdag, 
27 October a.s., in ons clublokaal (boven
zaal Café-Restaurant ,,De Zon", Noord
singel hoek Burg. Roosstraat te Rotter
dam) en voor de aanvang van de ver
gadering. 

NOVEMBEB-VEEGADEBING 
De Novembervergadering zal plaats heb
ben op Maandag, 26 November a.s., in 
..Du Nord". 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DE GLOBE" 

Secr.: J. W. Vonk, Mesdaglaan 36, 
Arnhem 

9e Potterveiling 
Op Dinsdag, 13 November, zal in zaal 4 
van ,,Centraal-Nationaal", Bakkerstraat, 
Arnhem, bovengenoemde veiling gehouden 
worden. Er zal weer voor elk wat wils 
ztjn, terwijl de prijzen bijzonder laag ge
houden zijn. De kavels liggen vanaf 14 CO 
uur ter bezichtiging, terwijl de veiling 
om 19.30 uur begint. 

Leden, die ten behoeve van nieuwe 
leden, hun reglementen willen afstaan, 
worden vriendelijk verzocht dit, tegen 
vergoeding van ƒ 0.25 per exl. in te leve
ren bij hun afdelingspenningmeester of 
rechtstreeks in te zenden aan de heer van 
Ooyen, Witsenstraat 23 te Arnhem. 

VEBGADEEINGEN AFDELING EDE 
Elke Ie Woensdag van de maand, des 
avonds om 8 uur in ,,Het Hof van Gelder
land", te Ede. 

Jeugdclub elke Ie Dinsdag van de 
maand, des avonds om 7 uur in de confe
rentiezaal van A. K. U. 

Nieuwe leden : 586. A. H. Meekels, 
Obrechtstraat 10, Arnhem ; 587, M. H. J. 
Brinks, Distellaan 6, Arnhem ; 588, J. F. 
Maljers, Malvastraat 10, Arnhem ; 589, W. 
G. V. d. Stroom, Onderlangs 16, Arnhem ; 
985, J. W. Heersema, v. Oldenbarnevelt-
straat 15, Nijmegen. 

Bedankt : 82, Th. A. Ovink; 80, G. A. 
Gerritsen; 913. C. Algera; 949, J. Wil- . 
lemse; 498, H. P. Vermeulen; 35, C. 
Vredeveld; 474, G. C. Maarleveld; 118, 
Mevr. L. Maas-Bom; 362, J. C. Gouds
waard; 403, C. C. W. van Dijk; 506, L. 
M. Maree; 574, T. Wevers; 300, E. 
Joustra. 

Afd. Arnhem : De eerstvolgende bijeen
komst wordt gehouden op Woensdag, 7 
November, 's avonds 19.30 uur, in Café 
Nationaal, Bakkerstraat, Arnhem. 

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

Csndidaat-lid : 160, Chr. Gerritsen, de 
Keüstraat 8 zw, Haarlem. 

Afgevoerd wegens vertrek naar Indo
nesië : 119, J. F. V. Rhlenen. 

Algemene Vergadering : Zaterdagmid
dag 3 uur, 27 October 1951, Gebouw Cul-
tura. Jansstraat. 

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

Vergadering op Dinsdag, 6 November 
1951, 's avonds te 8 uur precies, in de 
bovenzaal van Café-Rest. ,,De Kleine 
Burcht", Nieuwe Rijn 19, te Leiden. 

Gewone agenda. Verder, lezing te hou
den door de heer K. E. König. Onder
werp : Drukprocédé's in verband met de 
druk van postzegels. 

In verband met de vertrektijd van de 
heer König wordt op tijd begonnen. 

Candidaat-lid : 360, M. J. F. Donkers, 
Julianalaan 4a. Oegstgeest ; 373, M. Bak
ker, Decimastraat 38, Leiden. 

Nieuw lid : 339, W. de Vries, van 't 
Hoffstraat 33, Leiden. 

Volgende vergadering is vastgesteld op 
Vrijdag, 14 December 1951. 
Jeugdafd. : 1ste Dinsdag van de maand 
in het V.C.F.-Huis, Gerecht 10. 

Beurs en Builavond : Elke 4de Woem-
dag van de maand in de bovenzaal van 
de Chem. School, Rapenburg 30 (boven
zaal). 

Afd. Noordwük : Convocatie wordt ge
zonden. 

Verschillende leden hebben nog ver
zuimd hun enquête-formulier aan de se
cretaris terug te zenden, de secretaris 
verzoekt hen dit zo spoedig mogelijk te 
doen. 

POSTZEGELVERENIGING „HIL
VERSUM EN OMSTREKEN". Secr. 
Mr. G. W. van Stapele, Javalaan 24, 
Hilversum. 

Overleden : No. 48, W. J. Lafèbre. 
Aangenomen als lid : No. 196, L. Ko-

lijn. Stationsstraat 29, Vleuten ; No. 433, 
H. Hogervorst Melkpad 28. Hilversum ; 
No.435, H. Berends, Kerkstraat 45. TTji-
versum ; No. 436. J. E. H. de Moor, 
Waldecklaan 39, Hilversum. 

PHILATELISTEN-VERENIGING 
„GRONINGEN". Secr.: W. H. de 
Jonge, Bilderdijkstr. 6A, Groningen. 

Candldaat-lid : Mevr. Cadee, Westerse 
Drift 47A, Haren. 

Nienwe leden : 113, A. Pathuis, Korre
weg 186B, Groningen ; 64, W. Venhuizen, 
Stationsweg 13, Winsum. 

Vergaderingen : 29 October en 26 No
vember. 

Contribntie : Speciaal voor hen, die 
vroegtijdig hun contributie willen vol
doen (giro 552363) : met ingang van 1 
Januari 1952 bedraagt de contributie niet 
meer ƒ 6.—, maar ƒ 6.— per jaar. Hier
tegenover staat, dat de jaarlijkse verlo
ting vervalt. 

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

Bedankt : wegens vertrek naar Amerika 
164 Pr. Geurts. 

BUeenkomsten : Maandag 5 November 
Beursavond; Maandag 19 November 
Ledenvergadering. Beide om 20.00 uur in 
Restaurant „In de Gouwe Poort". 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DE ZAANSCHE 
ZEGELZOEKERS". Secr. N. J. 
Steyn, Bosjesstr. 8, Koog a.d. Zaan. 

Nieuw lid: 82 A. Bouman, Jonge Ar-
noldusstraat 38, Zaandam. 

Bedankt : 360 J. Molenaar; 163 K. 
Blank; 275 H. v. d. Bergh. 

Vertrokken : naar Nieuw Zeeland : 421 
C. den Brave. 

Vergadering op Donderdag 25 Ortober 
1951 in de ,,Posthoorn", Stationsstraat te 
Zaandam des avonds 8 uur. Belangrijke 
veiling. 

VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DELFT". Secr. 
J. A. V. d. List, DeUgaauwseweg 199, 
Delft. 

Nienwe leden : 150 H. J. Vreeman, 
Oude Delft 91 (Kamer N.), Delft; 156 J. 
Feitsma, H. de Grootstraat 236, Delft. 

No. 43, J. A. V. Holsteün, Woudseweg 
D 72, Den Hoorn (bij Delft). 

STICHTING PHILATELISTEN-
KRING AMSTERDAM (S.P.A.). 

Secr. L. van Os, v. Tuyll v. Seroos-
kerkenweg 100, Amsterdam (Z). 
Telefoon 96305. 

Bijeenkomsten in October : 10 October 
societeitsavond; 24 October ledenvergade
ring. De bijeenkomsten worden gehouden 
in het American-hotel (Pleinzaal) en 
vangen aan om precies 8 uur. 

Op de ledenvergadering van 24 October 
a s. zal door de heer de Gauw een lezing 
worden gehouden over Oud-Frankrijk. 
Introductie toegestaan, mits voor 20 Oc
tober naam en adres van de introducé 
aan de secretaris wordt opgegeven. Op 
de aanwezigheid van alle leden wordt 
zeer veel prijs gesteld. 

Op bovengenoemde ledenvergadering 
zal tevens de door onze voorzitter, de 
heer König, gewonnen wisselbeker te be
zichtigen zijn. 

POSTZEGELCLUB „DE KRING". 
Secr.: H. A. Meerburg, Meloen-
straat 144, Den Haag. 

De büeenkomsten in November zijn : 
Vergaderavond Maandag 5 November; 
ruil en veilingavond Maandag 19 Novem
ber. Spui 10, Den Haag, te 19.30 uur. 

NIEUWE PHILATELISTEN VER
EENIGING N.P.V. GRONINGEN. 

Secr. J. H. Frerks, Kerslaan 10, 
Hoogezand. 

MEBUS POSTZEGELHANDEL KOOPT COLLECTIES 
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Nienw Ud : J . P Boerma, Verl Heere 
w e g l a , Groningen 

Eers tvolgende v e r g a d e r i n g op Donder
d a g 25 October a s Bni lavond. Bezichti
g ing verzameling. Ver lo t ing. 

PHILATELISTEN VERENIGING 
.AMERSFOORT". Secr. P. E. Bos, 
Voltastr. 27, Amersfoort, Tel. 5551. 

B e d a n k t : H Grandjean 
Afgevoerd : J J . v d H e y d t 

DORDTSE PHILATELISTENVER-
ENIGING „DE POSTJAGER". Secr. 
L. in 't Veld, Nassauweg 19 c, 
Dordrecht. 

Nienwe leden : J van Tiel, J ac v 
Lenneps t r aa t 12, Dord rech t ( jeugd l i d ) , 
M van Geldorp, S u m a t r a s t r a a t 27 zw , 
Dordrecht 

Afgevoerd : P h Sebus, Dordrech t 
NED. VER. VAN POSTSTUKKEN

EN 
POSTSTEMPELVERZAMELAARS 
Secr. J Dekker, Weesperzijde 91 I, 
Amsterdam O. 
Nieaw l i d : P a u l Scherpenberg , Koninx-
heimsteenweg IbS, Tongeren België 

Tot zun grote spijt heeft he t Dagelijks 
Bes tuur he t beslui t moeten nemen onze 
Lus t rumten toons te l l ing in he t Pos tmu-
seum voorlopig u i t te stel len Nieuwe 
voorstel len in deze worden voorbereid 

Nienw lid vanaf J u l i j . 1 . : Mr H. W 
Engelbrech t , T j a l k s t r a a t 3 b i s A, Ut recht 

POSTZEGEL-VERENIGING 
„IJMUIDEN & OMSTREKEN". 

Secr. G. de Hoog, da Costalaan 18, 
Driehuis. 

Nieuw lid : A van Leeuwen, Zeeweg 
317, I J m u i d e n O 

De c lubavonden worden gehouden op 
Vrudag 19 October, 2, 16 en 30 November 
in he t P a t r o n a a t s g e b o u w ( ingang Wi l -
lemsbeekweg) Aanvang half ach t u u r 
I V m het m e t besch ikbaar zun van een 
geschikt vergader lokaa l k a n de J e u g d 
club nog n ie t bi jeenkomen. 

PHILATELISTEN VEREENIGING 
„BAARN". Secr. O. H. W. Krusel, 
Ferd. Huycklaan 35, Baam, tel. 2437 

G Dijs, E ikenbosweg 27, 
Diekman, Molenweg 41, 

Nienw lid : 
B a a m ; 87 A 
B a a m 

Afvoeren: 85 A Velt. 
KENNEMER POSTZEGELCLUB 

Secr. J. W. Schachtschabel, Strating-
plantsoen 46 zw., Velsen N.p. Bever
wijk. 
Nieuwe leden : J A P Kok, Verspronck-
weg 165, H a a r l e m ; T. Lu t t l k , Duinvl ie t -
s t r aa t 99, Velsen N p Beve rwuk , N 
Huhl , K o n i n g s t r a a t 105, Beve rwuk ; G 
Tuinman, Oos te r tu inen 75, Beverwuk , D 
v d Wel, V d P a l s t r a a t 28, Beverwuk 
J A de Baan, B e a t r i x s t r a a t 35, Bever
wuk , H J Tamis , v Zoelenplantsoen 31, 
Velsen-Noord 

Op 17 Sept 1951 hield de K P C h a a r 
j aa r lukse ve rgade r ing H e t b e s t u u r on
derg ing een wuz igmg, d a a r de voorzi t ter 
de heer P C Bais voorlopig zijn functie 
moest neer leggen Als zun opvolger w e r d 
benoemd de secr de h r C Lut t ik , a ls 
secr IS gekozen de h r J W. Schacht
schabel, S t r a t i ngp lan t soen 46 zw te Vel
sen N ,p Beverwuk. 

De eers tvolgende ru i lavonden, welke 
worden gehouden in he t W i t t e Kru i sge -

bouw aan de B a a n s t r a a t t e Beverwijk zon 
vas tges te ld op Maandagavond , a a n v a n g 
7 30 u u r r e sp 1,15 en 29 October en 12 en 
26 November . . 

POSTZEGELVERENIGING 
„ZEEUWSCH VLAANDEREN". 

Secr. G. E. v. Halsema, Geranium-
str 16, Terneuzen. 

Bedank t per l - l - '62 : P J S tou thamer , 
Sas van Gen t , A Schi r r i s , Te rneuzen ; J 
Smeets , Sas van Gent 

Volgende ve rgade r ingen : 7 November 
en 12 December bu d h r Koene , Noord
s t raa t , Terneuzen 

VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DE PHILATE-. 
LIST" GELEEN. Secr.: C. D. C 
Weverling, Kwikstaartstraat 14. 

Eers tvolgende ve rgade r ing Zondag 4 
November, bekende p laa t s , bekende t o d 
Naas t de gebru ike luke agenda , ge legen
heid zegels in vei l ing t e b r engen en to t 
rul len 

B e d a n k t : Wil lems, Beek , P J o n g s m a , 
Neerbeek 

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

Vergade r ing : 12 en 26 October des 
avonds 8 u u r m h e t J e u g d h u i s de r Ned 
Herv K e r k te San tpoor t dorp 

Cand idaa t l eden : G P A d e K o r t e , 
R i d d e r s t r a a t 2Si H a a r l e m , C Nieuw
s t r a t en Hoofds t raa t 168 S a n t p o o r t , P 
Snuders R u y s d a e l s t r a a t 1, I J m u i d e n - O , 
H Meerman Schoterw 76 rood H a a r l e m 

B e d a n k t : no 6, H Wesse l s , no 84 W 
P van der Ven, no 65, J van R a n d t w o k 

ALLES POSTFRIS 

to t 

1.— 
4.50 

31.50 
16.— 
18.50 
55.— 

Noorwegen Nieuw 3 w Olymp Spelen 
Monaco Heilig J a a r 12 w 
Montser ra t compleet n ieuwe serie 13 w 

$ 4 80 
Jamaica 136/140 
Austral ië 120/122 
Silver Wedding Br H o n d u r a s 132/135 
Silver Wedding T a n g e r 27/28 Marocco 85/86, 

Kuwai t 85/86 Bahre in 58/59, Mascate 14/15, 
to taal 5 ser ies 

Nieuw Guinea £ 2 No 44 gebru ik t 
POSTZEGELHANDEL M. WESTERHUIS 

Gravenstraat 30 - AMSTERDAM-C. - Tel. 31319 
P o s t g i r o 230730, Gem. Giro P . 401 

ƒ 135.-
f 3 5 . 

Het nieuwe 
K a - B e S U P P L E M E N T 1 9 5 1 

voor de K.B. Neder l . & Overz.G. verschönt ee rdaags . 
Buna alle landen van Eu ropa zun van Ka-Be weer 
leverbaar Ook voor de E u r o p a a lbums zun weer enige 
suppl leverbaar Beste l l ingen hierop worden g a a r n e 
ingewacht R u i m e keuze n ieuwe Catalogi, Albums, I n -
s teekboeken vanaf 50 cent to t ƒ 20 — , Lonpen enz enz 
Specialiteit Lever ing van zegels Nederland en Over.G. 
in typen en t and ingen , gebr en ongebr 
Postzegel en A lbumhande l M. A. MANUSKOWSKI 

Beëdigd make laa r - Taxa teu r 
Wagens t r aa t 105 - P o s t r e k . 33 530 - Telefoon 11.16 10 

Na half 6: 77.55.31 - ' s -Gravenhage. 

P H I L A T E L I S T I S C H E VEILING COMBINATIE 
Kantooradres P r i n s e n g r . 8J52, A m s t e r d a m - C , Tel . 38251 

Vei l ingmeester M F L E I P O L D T 
Door bovengenoemde combinat ie word t iedere Za te rdag 
t e 3 n u r in Hote l Suisse ( ingang N Z Voorburgwal 181) 
Am&terdam een Postzegelvei l ing gehouden zonder 
catalogus De kavels zun te bezichtigen voor de vei l ing 
vanaf 10 uur to t 2 30 u u r . 

O n s d e v i e s i s 
TOT EN MET V B I J D A G I N L E V E R E N E N D E 
DAAKOP VOLGENDE MAANDAG A F R E K E N E N . 
Kantoor van u i tbe t a l ing Giavens t r aa t 30 's Maandags 
van 2 to t 4 u u r - Kave l s kunnen worden ingebrach t bo 
M Weste rhu ls , Gravens t r aa t SO Amste rdam, H Kloek, 
Rosmaruns t eeg 4, A m s t e r d a m , Th. Po t te r , P r i n s e n -
grf-cht 852 A m s t e r d a m 

In onze strijd tegen vervalsingen van de 

{JAPANSE BEZETTINCSZEGELS 
IS ons wederom gebleken hoe onnnisbaar het 
Standaardwerk 

„Dai Nippon in Zuid-Oost-Azië" 
IS Onn het thans voor iedereen bereikbaar 
te maken, hebben wij besloten het restant 
van dit traaie boekwerk beschikbaar te 
stellen è 

Porto en verpakking inbegrepen 
Een buitengewone aanbieding van dit overal 
bekroonde standaardwerk! 
De laatst verkregen onderscheiding is van de 
grote Internationale Tentoonstelling London 
1950, een 

" C E R T I F I C A T E O F MERIT" 
Het enige Nederlandse Philatelistische Boek
werk welk zo'n hoge onderscheiding te 
beurt viel 

DIRECT V A N DE UITGEVER: 
ROEL BOEKEMA - KEURMEESTER 

Postbus 45, Giro 247130 
PRINSESTRAAT 58-60 - 's-GRAVENHAGE 

Hoek Ju;ffrouw Idastraat 

MEBUS POSTZEGELHANDEL KOOPT ENCROS PARTIJEN 



220 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE OCTOBER 1951 

Wilt gij tot verkoop 
van postzegels overgaan? 

Het zal ons aangenaam zijn ook u w zegels, 
naa s t he t vele mater iaa l , he twelk wij geregeld 
van hande la ren en par t icu l ie ren ten verkoop 
ontvangen, deskund ig en minu t ieus t e behan
delen, u i t te kavelen, t e beschrijven, midde l s 
onze veil ingcatalogi aan vele honderden ge 
gad igden in b innen- en bu i t en land aan te 
b ieden en, tegen een in ve rhouding to t ons 
doeltreffend in te rmedia i r minimale vergoeding, 
aan de hoogstb iedende ten verkoop t e b rengen . 

Wilt gij tot aankoop van 
postzegels overgaan? 

Het zal ons aangenaam zijn op onze vei l ingen 
ook u w bezoek, naas t da t van vele hande la ren 
en par t icul ieren, die r ege lmat ig op onze vei
l ingen kopen, te on tvangen ; onze serieuze 
werkwijze, deskundige beoordel ing van valse 
zegels en minut ieuze beschrüving van voor niet- , 
zeer -deskundigen vaak niet te cons ta te ren ge 
breken, r epara t i e s e t c , waardoor wij — nie t 
t egens t aande onze mil l ioenen-verkopen — hebben . 
k u n n e n bereiken, da t reclames of meningsver 
schil len pract isch n immer voorkwamen, geeft 
U de zekerheid, da t ook U met een ge rus t ha r t , 
t egen een m verhouding to t ons doeltreffend 
in te rmedia i r minimale vergoeding, uw be langen 
aan ons k u n t toever t rouwen. 

De Nederlandsche POSTZEGELVEILING 
Hoofdkantoor: Rokin 58, A'dam-C. 

TE KOOP GEVBAAGD 
Verzamel ing 'of losse part i j zegels, massagoed, bunde l 
waar , losse zomer- en kinderzegels , gebru ik t . 
POSTZEGELHANDEL G. v. d. EIJNDE - UTBECHT 

Petristraat 8 <Oog in Al) - Telefoon 24082 

Leveren 
Leveren 

alle 

Scboorlse Postzegelhandel 
C. M. WINDER 

Telef. K 2209-365 - Giro 348933 
Gaarne behandelen wU u w mancoll jst 
EUROPA, NED. & OVERZ. GEW. 
We zenden de zegels per om
gaande op zicht, tegen zeer bil
lijke prijs. 

nieuwigheden van E u r o p a . 
rondzendingen voor verenigingen. 

DE NIEUWE INKOOPLIJST 
l igt op U te wach ten! Op aanvraag word t deze 

g ra t i s toegezonden. W ä zoeken n.1. alle soor ten bunde l 
waa r t e koop, zowel van Neder land als van he t bu i t en
land. Contante betaling. Op deze g r a t i s lus t komen o.a. 
onze biedprijzen voor van de meest gewone Nede r l andse 
zegels, zowel afgeweekt per 100 en 1000 a l s onafgeweekt 
(k i lowaar) Verder o.a.. onze biedingen voor Amer i 
kaanse luchtpostzegels enz. enz. Even een br iefkaar t je 
en ook U bent op de hoogte van de hu id ige prtjzen. 

H. FIORANI 
KONINGINNEWEG 61, AMSTEBDAM-Z., TEI>. 27006 

ZICHTZENDINCEN ! 
DE manier om rustig thuis de ont-
breKende nummers in Uw collectie 
aan te vullen. 

De serie boekjes van de 
E N C E L S E K O L O N I E N 
is geheel opnieuw in bewerking en 
voor een deel reeds klaar. Uw aan
vraag zullen wij gaarne ontvangen. 
Van een grote keus bent U dan ver
zekerd. 

~ Even een briefkaartje (event, 
opgave van referenties) aan: 

met 

Postzegelhandel C. Keiser & Zn. n.v. 
Passage 25-27 - DEN HAAG - Giro 4262 

AANBIEDING 
Nederland Kon. Wilhelmina 

2V2, 5 en 10 Gld. gest f 5.— 
Idem licht gest f 6.— 
Kon. Juliana, 10 Gld. gest. . . . f 3.— 

Curacao '47 
2%, 5 en 10 Gld. gest f 60.— 
Idem, ongestempeld f 80.— 
Idem 1% Gld. gest t 1.— 
Idem ongest f 4.25 

Nieuw-Guinea 1950 
1 en 5 Gld gest f 3.90 
Idem ongest f 8.50 
ld. 80 et. gest f 0.40 
ld. 50 et. gest f 0.30 
ld. 40 et. gest f 0.15 
ld. 25 et. gest f 0.15 
ld. 20 et. gest f 0.15 

Orders boven f 10.— franco aangetekend. 
Kassa bü order. 

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

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

GEPERFECTIONNEERDE NELCOR COLL. 
POSTZEGEL-ETUIS 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

21/26 
21/30 
21/34 
24/28 
24/38 
25/32 
26/40 
27/32 

f 1,10 % 
f 1,15 % 
f 1,20 % 
f 1,20 % 
f 1,25 % 
f 1,25 % 
f 1,35 % 
f 1,35 % 

No. 9 
No 10 
No. 11 
No. 12 
No. 13 
No. 14 
No. 15 

26/21 
28/24 
32/27 
38/24 
42/25 
27/27 
31/31 

f 1,10 % 
f 1,20 % 
f 1,35 % 
f 1,35 % 
f 1,50 % 
f 1,35 % 
f 1,50 % 

DE IDEALE POSTZEGELBESCHERMER 
Alleenverkoop. 

Posf-zegeigroothandel „Interposta" 
TEL. 51553 - HAVENSTBAAT 179 - BOTTEHDAM 
Proefpakjes van 100 s tuks met de gehele so r t e r ing 
worden gaarne gezonden na s to r t ing van f 1,60 op 
giro 303519 t.a. van C. B. LOR J E . Bestel l ingen boven 
f 10,— franco huis . 

VOOR BETERE ZICHTZENDINCEN LEIDSCHE POSTZEGELHANDEL 
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V e r e n i g d e N a t i e s . 

Naar de firma Whitfield King en Co. weet te be
richten, zullen de nieuwe postzegels ook te Parijs ver
krijgbaar worden gesteld gedurende de op 5 November 
a.s. beginnende algemene vergadering van de Assem
blee zulks tegen overeenkomstige francs-waarden. 

V i ë t - N a m . 
De in ons vorige nummer op blz. 197 vermelde eerste 

serie postzegels van dit gebied is op 16 Augustus j.1. 
verschenen en is inmiddels uitgebreid tot 11 zegels, 
welke serie wij hier gemakshalve in haar geheel weer
geven: 
10 c. olijfgroen, watervallen van Bongour bij Dalat. 
20 c. lila, koninklijk paleis te Hué. 
30 c. lichtblauw, klein meer van Hanoi. 
50 c. vermiljoen, herinneringsstempel te Saigon. 
60 c. bruin, als 10 c. 

1 pi. als 50 c. 
2 pi. roodbruin, als 20 c. 
3 pi. blauw, portret van keizer Bao-Dai. 
5 pi. groen, als 10 c. 

10 pi. karmijn, als 20 c. 
15 pi. lilabruin als 30 c. 

Een serie luchtpostzegels en portzegels zullen nog 
volgen. 
V i r g i n i s c h e e i l a n d e n . 

Een serie postzegels voor gewoon gebruik in cents 
en Antillen-dollars is in voorbereiding bij de firma 
Thomas de la Rue n.1.: 

1 c. grijs, vuurtoren van de Sombrero. 
2 c. groen, kaart van het eiland Jost van Dijke. 
3 c. zwart en sepia, schapen. 
4 c. rood, kaart van het eiland Anegada. 
5 c. roodlila en zwart, veeteelt. 
8 c. blauw, kaart van het eiland Tortola. 

12 c. roodlila, kaart van het eiland Tortola. 
24 c. bruin, wapen van de president. 
60 c. groen en blauw, Dodenkust-eiland. 
1 $ 20 zwart en blauw. Sir Francis Drake-kanaal. 
2 $ 40 groen en bruin, Road-stad. 
4 $ 80 blauw en karmijn, kaart van de Virg. eilanden. 
Y e m e n . 

Hier verscheen een serie nieuwe definitieve post
zegels voor gewoon gebruik en voor de luchtpost. De 
zegels dragen het opschrift: Royaume Almouthawak-
kiuyyah du Yémen. De afbeeldingen geven diverse 
landschappen weer. 
Voor de gewone post: 
1 bog. donkerbruin 
2 bog. roodbruin. 
3 bog. violet. 
5 bog. blauw en rood. 
6 bog. bruinpurper en rood 
8 bog. blauw en groen. 
De luchtpostzegels bevatten bovendien een afbeelding 
van een vliegtuig. 

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 schroef band . . . ƒ 20.— 
In klemband . . . . ƒ 22.50 

10 bog. violet. 
14 bog. blauwgroen 
20 bog. rood. 
1 Ahmadi, paars. 

LUCHTPOST 
NEDERLAND 

K. L. M. Nieuws 
11 Juli 1951. Speciale vlucht naar Biak. AS 17.7 '51. 
16 Augustus 1951. Tussenlanding te Bremen op de lijn 
Amsterdam-Hamburg AS 16.8 '51. 
Amsterdant-Tokio en Amsterdam-Sydney 

Begin December zal de K. L. M. twee nieuwe lucht-
lijnen openen en wel een op Japan en een op Australië. 
De dienst op de lijn Amsterdam-Tokio wordt eenmaal 
per week uitgevoerd ; gevlogen wordt via Bangkok. De 
lijn Amsterdam-Sydney wordt eveneens eenmaal per 
week bevlogen; de route loopt via Biak (Nieuw-
Guinea) naar Sydney. Beide diensten zullen worden 
uitgevoerd met Lockheed „Constellation"-toestellen. 

De K. L. M. heeft nog nimmer een luchtlijn op Japan 
gehad. Naar Australië onderhield vóór de oorlog de 
K. N. I. L. M. van Batavia uit een dienst op Sydney. 
(Openingsvlucht Amsterdam-Batavia-Australië was op 
28 Juni 1938, vliegtuig „Emoe"). 

Het is nog niet bekend of de P.T.T. voor deze beide 
zo belangrijke verbindingen speciale afstempelingen op 
de poststukken zal plaatsen ter herinnering aan deze 
bijzondere gebeurtenissen ; laten wij echter hopen dat 
men deze keer deze feiten eens niet ongemierkt voor
bij zal laten gaan ! 

BELGIë 
Helicopterpost 

mumot 6£Küi 

PWtÄTEUQUES BE BElOJ(3yi 

KOf i l t lKU j ra LÜHOSSOHD »ER 
BEWISCHE POSTZMEtKRinSSIt 

2 2 ' 3 0 ■ ÏX • 1951 

Ter gelegenheid van het 60jarig bestaan van de 
Koninklijke Landsbond der Belgische postzegelkrin
gen vonden verschillende philatelistische manifesta
ties plaats, o.a. het vervoer van speciale herinnerings
post per helicopter vanuit Antwerpen naar de be
langrijkste phil.centra in België. 

Post werd vervoerd naar 10 plaatsen, nl. Brugge, 
Brussel, Charleroi, Kortrijk, Gent, Luik, Namen, Ber
gen, Turnhout en Verviers. 

Speciale enveloppen werden hiervoor uitgegeven, 
terwijl de stukken, behalve de speciale tentoonstel
lingsafstempeling van Antwerpen, nog een speciale 
helicopter afstempeling kregen. 

Wij zagen tot op heden de volgende trajecten : 
AntwerpenBrüssel, zie verkleinde afbeelding van 

het stuk hieronder. 
AntwerpenCharleroi, 2regelige hélicopterstempel 

(zwart) : „Vol spécial par hélicoptère/AnversCharle
roi", AS Charleroi 24/9 '51. 17/M 1 M. 

VROUWENSTEEC 3, LEIDEN, TEL. 23233 
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Antwerpen-Luik, idem, „Vol spécial par hélicoptère 
Anvers-Liège" AS Liège 25/9 '51, 17 Hélipost. 

Antwerpen-Namen, idem, „Vol spécial par hélicop
tère/Anvers-Namur, AS Namur 24/9 '51, 18 K 1 K. 

Antwerpen-Bergen, idem, „Vol spécial par hélicop
tère/Anvers-Mons, AS 24/9 '51, 17 M 2 M. 

Antwerpen-Turnhout, idem, „Bijzondere vlucht per 
heli cop ter/Antwerpen-Turnhout, AS 24/9 '51, 15 Héli
post. 

iintwerpen-Verviers, idem, „Vol spécial par héli
coptère/Anvers-Verviers, AS Verviers 25/9 '51, 16 
D 2 D. 

Bovenstaande vluchten hadden op 24 September '51 
plaats, behalve de vluchten naar Luik en Verviers, 
welke op 25 September plaats vonden. 

De stukken van de vluchten van Antwerpen naar 
Brugge, Kortrijk en Gent zullen wij in ons volgend 
nummer beschrijven. 

Ballonpost 

Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de 
Koninklijke Belgische Aéro Club had o.a. ook speciaal 
postvervoer per ballon plaats en wel op 7 Juli 1951 
met 6 ballons van de Place Eugene Flagey te Ixelles-
Brussel. 

Speciale herinnerings-enveloppen werden hiervoor 
uitgegeven (prijs B frs. 10.—); deze enveloppen moes
ten, (behalve de normale Irankering) nog voorzien 
zijn van een der 6 speciale ballon-vignetten (prijs B 
frs. 10.— per stuk) met afbeelding van de ballon „Bel-
gica". Enveloppen en vignetten zijn gelimiteerd op 
6000 stuks elk. Het was ook toegestaan gewone kaar
ten of enveloppen te gebruiken, doch dan moesten deze 
ook een der 6 ballonvignetten dragen. Deze vignetten 
zijn in de kleuren groen, blauw, grijsblauw, violet, 
lichtbruin en rood. 

De postzegels werden afgestempeld met een speciale 
poststempel (rond, kleur zwart) „Bruxelles Courrier 
Spécial / afbeelding ballon / 7/7 '51 embleem Kon. 
Belg. Aéro Club / Brussel Bijzondere Koerier": de 
vignetten werden met een stempel van de Aéro Club 
afgestempeld : „Aéro-Club Royal de Belgique" (in 
dubbelring) en daaromheen de afbeelding van 6 vlieg
tuigen in 6 halve cirkels. 

Wij zagen stukken van deze vaarten met de volgen
de aankomststempels : 

Veltem, 7/7 '51, 22; Veltem 7/7 '51, 20; Veltem 7/7 
'51, 22; Herent 7/7 '51, 19; Bruxelles-Aéroport 7/7 '51, 
18/Brussel-Luchthaven; Erps-Kwerps 7/7 '51, 19. 

DUITSLAND 

Luchtpost LeipzUrer Messe 

Wij Ontvingen wederom de zg. „Messe-Luftpost" 
met speciale afstempelingen en we l : 2 September 1951, 
Spec, poststempel Leipzig met afbeelding vliegtuig en 
„Messeflughafen/Leipzig-Mockau" en bovendien de 
reeds vorig jaar gebruikte 4 regelige spec, afstempe
ling met omlijning in violette kleur : „Mit Luftpost 
befördert/vom/Messeflughafen/Leipzig-Mockau". 

3 September 1951, Spec, poststempel Leipzig C 13 
met 5 en hamer, korenaren en passer (5-j arenplan ?) 
alsmede bovenvermelde spec. afst. in violette kleur. 

5 September 1951. Spec, poststempel Leipzig met 
afbeelding vliegtuig en onder „Luftpost" ; bovendien 
zelfde spec, afstempeling in violet als boven vermeld. 

Deze brief was gefrankeerd met de zegels van 24 
pfg. van het 5-jarenplan van de Oostzone. 

De brieven zijn „Luchtpostbladen" zonder ingedruk
te zegel, doch op de linkerzijde een ingedrukt lucht
postetiket „Mit Luftpost/par Avion" (blauw op grijze 
ondergrond). 

FINLAND 

Eerste Vlucht regelmatige SAS-dienst Helsingfors— 
Tokio, 25/4 '51 

In het Juli-numimer hebben wij reeds de SAS-
vluchten uit Kopenhagen en Stockholm vermeld, doch 
ook uit Helsingfors werd post met deze eerste vlucht 
meegegeven. De Finse P.T.T. gebruilïte eveneens een 
spec, afstempeling (rond, kleur zwart) : afbeelding 
vliegtuig boven wereldhalfrond en daaromheen de 
woorden: „Helsinki. Helsingfors-Tokio 25/4 '51". 

ZWITSERLAND 

Ter gelegenheid van een vliegmeting te Zürich werd 
naast de poststempel op de stukken een spec, afstem
peling geplaatst: „Dübendorf/afbeelding vliegtuig/ 
Zürcher Flugmeeting/1951". (Kleur zwart). 

U. S. A. 

1 Juni 1951 

Ook vanuit Detroit had op die dag een eerste vlucht 
van de TWA plaats naar Frankfurt; zelfde spec, af
stempeling als beschreven op pag. 150 in Juli-num-
mer, doch in plaats van „Chicago, Illinois" staat er 
thans „Detroit, Michigan" in. Kleur van de afstempe
ling violet voor Detroit Hoofdpostkantoor en blauw 
voor Detroit Air Mail Field. 

LUCHTPOSTBLADEN 

Noorwegen 

Zodra de voorraad van het type 45 + 5 uitgeput is, 
zal er een nieuwe „airletter" van 5 5 + 5 verschijnen. 

Finland 

Lichtblauw met donkerblauwe druk (ondergrond 
Suomi Finland over gehele voorzijde) met ingedrukte 
postzegel (blauw) van 20 Mk. ; links boven : „Ilma-
kirje/Aerogram" en onder ingedrukt luchtpostetiket: 
„Par Avion/Lentoposti/Luftpost". 

J. C. E. M. D. 

POSTSTUKKEN 

B U I T E N L A N D 

BELGIë 
Dank zij de medewerking van drie kanten, maar 

vooral dank zij de activiteit van de heer Bierman te 
Antwerpen, ben ik nu in staat een lange aanvulUngs-
lijst van de publibel's te geven. 

De aandachtige en behulpzame lezer zal echter in de 
reeds verschenen nummers van het Maandblad de 
gapingen in mijn kennis opmerken en, naar ik hoop, 
helpen opvullen! 

De volgende lijst bevat kaarten met Vlaams-Franse 
tekst (aangeduid met Ned.) en met Frans-VlaEimse 
voordruk (aangeduid met Fr.) . 

957 Gent (Fr.) 
958 Gent (Ned.) 
959 Tongres (Fr.) 
960 Tongres (Ned.) 
961 Ostende-Douvres 

(Fr.) 

991 
992 Vondel's bieren 

(Ned.) 
993 Mercedes-Benz (Ned.) 
994 Kortrijkse 

Verzekering ( Ned.) 
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962 Oostende-Dover 
(Ned.) 

963 Liege (Fr.) 
964 Luik (Ned.) 
965 T.C.B. (Fr.) 
966 T.C.B. (Ned.) 
967 Oost-Vlaanderen 

(Fr.) 
968 Oost-Vlaanderen 

(Ned.) 
969 Libbys (Fr.) 
970 Libbys (Ned.) 
971 Spa (Fr.) 
972 Anvers (Fr.) 
973 Antwerpen (Ned.) 
974 Courtrai (Fr.) 
975 Kortrijk (Ned.) 
976 Switzerland (Fr.) 

Zwitserland (Ned.) 
Saint-Médard (Fr.) 
Saint Médard (Ned.) 
Gevaert (Fr.) 
Gevaert (Ned.) 

977 
978 
979 
980 
981 
982 
983 Nicolas (Fr.) 
984 De Laere (Ned.) 
985 Ford (Fr.) 
986 Limbourgeoise (Fr.) 
987 Maasstreek (Ned.) 
988 Coin de Rue (Ned.) 
989 F. C. Jacobs (Ned.) 
990 Cravat (Ned.) 

995 Depraet's (Ned.) 
996 Theis (Fr.) 
997 Everaert (Ned.) 
998 Mahau (Ned.) 
999 Markill (Ned.) 

1000 Star (Ned.) 
1001 Luxor (Ned.) 
1002 Verhaest (Ned.) 
1003 Zeepziederij (Ned.) 
1004 Bourgeois frères (Fr.) 
1005 Maison J. Boetinville-

Corbisier (Fr.) 
1006 Waarom niet Uw 

eigen huis? (Ned.) 
1007 Sinalco ) zelfde (Fr.) 
1008 Sinalco ) cliché (Ned.) 
1009 Wasaco ) id. (Fr.) 
1010 Wasaco ) (Ned.) 
1011 Couvertures 

Good Night (Fr.) 
1012 Dekens Good Night 

(Ned.) 
1013 Boniprix (Fr.) 
1014 Au Faisan Doré (Fr.) 
1015 Dessily (Fr.) 
1016 Neolumen (Fr.) 
1017 Belfort Meubel (Ned.) 
1018 Wiei's (Fr.) 
1019 Wiei's (Ned.) 
1020 B.S.T. (reclame 

tweetalig) (Ned.) 
1021 Faignard (Fr.) 

BELGISCH CONGO en RUANDA-URUNDI 
De kaarten welke ik in het Augustusnummer aan

kondigde, kwamen nu, dank zij de hulp van de heer 
Blom, in mijn bezit. Het is het aloude, beproefde pal-
mengroep-type. Ruanda en Urundi meldde ik nog niet, 
doch dit gebied gaf kaarten in hetzelfde type in de op 
blz. 114 aangekondigde waarden uit, doch natuurlijk 
met andere landsnaam. 

NOORWEGEN 

De tariefsveranderingen brengen ook voor dit land 
conseauenties met zich mede. 

Zodra de voorraad postbladen van 25 öre uitgeput 
is, vordt een nieuw postblad van 30 öre, rood, uitge
geven Dit is postblad no. 10, zegelbeeld is koning 
Haakon VII. Druk van Emil Moestue A/S, Oslo. 

Dr. E. A. M. S.. 

TENTOONSTELLINGEN 
ROTTRWDAMSCH^ 

PHILATELISTEN VEREENIGING 
tiaarne vestigen wij nog even de aandacht op de 

tentoonstelling, welke bovengenoemde vereniging ter 
gelegenheid van haar 25-jarig bestaan van 10 t /m 18 
November a.s. zal houden in het Stedelijk Museum aan 
de Hoogstraat te SCHIEDAM. In verband met het 
eeuwfeest van de Nederlandse postzegel zal een speciale 
afdeling aan de geschiedenis van het Nederlandse post-
wezen vanaf de 17e eeuw en aan de eerste emissies 
postzegels van Nederland zijn gewijd, terwijl overigens 
een keur uit de collecties der leden van die vereniging 
zal te zien zijn. 

Tevens zal door de P.T.T. aldaar een tijdelijk bij
kantoor worden ingericht, waar de ter post bezorgde 
stukken van een bijzondere afstempeling zullen worden 
voorzien. 

Een speciale kaart en een speciale enveloppe zullen 
verkrijgbaar worden gesteld. Deze zijn uitgevoerd in 
kleurendruk en brengen op aantrekkelijke wijze het 
onderwerp van deze tentoonstelling in beeld. 

Belangstellenden, die niet in de gelegenheid zijn de 
tentoonstelling te bezoeken, kunnen deze kaart en/of 
enveloppe, voorzien van bovengenoemde afstempeling, 
verkrijgen na overmaking van een bedrag van ƒ 0.30 
per stuk op de postrekening nr. 125198 ten name van 
de heer F. Vermeer, Willebrordusstraat 92a te Rotter
dam-N. Volledige invulling van naam en adres van 
aanvrager op het girostrookje wordt beleefd verzocht. 

Entree slechts 25 cent; doorlopende kaart voor de 
gehele duur van de tentoonstelling 50 cent. 

NEDERL. VER. VAN POSTSTUKKEN- EN 
POSTSTEMPEL VERZAMELAARS 

Het bestuur van bovengenoemde vereniging bericht 
ons, dat de voorgenomen Lustrum-tentoonstelling dezer 
vereniging, welke dit najaar in het gebouw van het 
Nederlandse Postmuseum te 's-Gravenhage zou worden 
gehouden, tot haar spijt geen doorgang kan vinden, 
wegens verbouwing van dat museum. 

Naar een eventuele andere mogelijkheid om deze 
tentoonstelling toch nog te doen plaats hebben wordt 
door het bestuur nog uitgezien. 

HET NEDERLANDSE POSTMUSEUM 
De Directie van bovengenoemd Museum, gevestigd 

te 's-Gravenhage, aan de Zeestraat 84, verzoekt ons 
mede te delen, dat wegens herstellingen aan het ge
bouw dit Museum vanaf Zaterdag 22 September j.1. te 
12 uur middag, tot nadere aankondiging voor het 
publiek niet te bezichtigen zal zijn. 

COSTERUS MEDAILLE 1951' 
voor 

C. RICARDO 
Het is altijd prettig de loftrompet over iemand te 

mo^en steken, en in het bijzonder is dit voor ons 
het geval wanneer deze lof op philatelistisch gebied is 
gelegen. Dat wij thans in staat zijn onze trompet 
weder te heffen en een fanfare te blazen, danken wij 
aan de instelling van de Costerus-medaille, in 1934 
ingevoerd ter vervanging van de z.g. Bondsmedaille. 
De toekenning dezer medaille geschiedt jaarlijks voor 
wetenschappelijke philatelistische publication en (of) 
bijdragen op philatelistisch gebied. Dit jaar heeft het 
daartoe ingestelde Kapittel besloten de medaille toe 
te kennen aan de heer C. RICARDO, thans woon
achtig te 's-Gravenhage. Het zij ons vergund ook van 
deze plaats de heer Ricardo van harte geluk te wensen 
met deze philatelistische onderscheiding en zijn op
name in het „Gulden Boek". 

Vooral die Philatelisten, die in Nederlands-Oost-
Indië en het latere Indonesië hun liefhebberij hebben 
doorgezet op het gebied van de Philatelie, zal deze 
onderscheiding geen verwondering baren, immers de 
heer Ricardo, die op 13 Juni 1897 werd geboren, en 
dus thans 54 jaren oud is, heeft 31 jaren in Insulinde 
gewerkt n.1. van December 1919 tot December 1950, en 
daar een voorname plaats ingenomen in het philate
listische leven. Reeds als jongen bekroop hem de lust 
tot het verzamelen van postzegels en hoewel, zoals 
vrijwel in ieder jongensleven, een tijdelijke stilstand 
intrad, herleefde op iets latere leeftijd deze liefhebbe
rij en de laatste 26 jaren was de heer Ricardo een 
„philatelist" geworden. Dit strekte zich niet alleen 
tot de postzegels uit, maar ook tot het daaraan ver
bonden verenigingsleven. Van Mei 1941 tot December 
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1951 was hij voorzitter van de Nederlandsch-Indische 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars later omge
doopt in Algemene Vereniging van Philatelisten in 
Indonesië. 

In de loop der tijden had de heer Ricardo velerlei en 
op velerlei wijze verzameld, waarbij de critiek hem 
buiten lof van sommige ook minder goede beoorde
lingen toestopte. De ene zeide ongezouten, dat hij geen 
echte philatelist was, terwijl een ander verklaarde: 
„Hoe krijg je het allemaal bij elkaar; veel »er van 
heb ik nimmer gezien en evenmin heb ik geweten, dat 
het juist daarom interessant is". 

Zoals de heer Ricardo zelf verklaart, lag na de be
vrijding van Indonesië voor de ras-echte verzamelaar 
het verzamelen van zegels van de Japanse bezetting 
om zo te zeggen voor de hand. En hoe meer men 
hierop inging, hoe boeiender het werd. De grote aan
trekkelijkheid, althans voor de heer Ricardo (en zoals 
wel gebleken is, ook voor anderen) was, dat er prac-
tisch niets van bekend was. Door zijn vele reizen was 
hij echter in de gelegenheid velerlei contacten te leg
gen waaruit hij gegevens kon putten. Hoe .serieus en 
veelomvattend dit werk was, zal ieder verzamelaar 
van dit gebied wel bekend zijn, maar de heer Ricardo 
deinsde daarvoor niet terug en dit bracht hem aan de 
spits van de .vorsers op dit terrein. Talrijk zijn dan 
ook zijn publicaties en mededelingen aangaande dit 
moeilijke verzamelgebied, die ook in ons land door
klonken en volle aandacht kregen. 

Aanvankelijk zag hij er tegen op ook nog Malaya 
en Brits-Borneo in zijn verzamelgebied te betrekken, 
maar toen een bezoek aan Singapore hem in staat 
stelde enkele goede contacten te leggen, bezweek na
tuurlijk ook de afzetting om dit gebied en trad hij 
ook daar binnen om de bekoring er van te ondergaan. 
Toen nog een bezoek aan Hong Kong volgde, sprak het 
welhaast vanzelf dat ook Burma aangevat werd om 
de Britse gebieden in dit opzicht compleet te maken. 

Dat zijn pioniersarbeid op dit terrein ook hier te 
lande wel zeer wordt gewaardeerd, blijkt thans wel uit 
de toekenning van bovenvermelde philatelistische 
onderscheiding. 

N 

KONINKLIJKE LANDSBOND DER BELGISCHE 
POSTZEGELKRINGEN 

Ter gelegenheid van zijn 60-jarig bestaan hield de 
Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen 
op 23 September j . l . een nationaal congres, terwijl 
tevens een postzegeltentoonstelling gehouden werd, 
welke de dag tevoren werd geopend en tien dagen zou 
duren. 

Beide philatelistische manifestaties werden gehouden 
te Antwerpen; de tentoonstelling in een gedeelte van 
het grote warenhuis „Grand Bazar". 

Tevens vierde de kring „Stad en provincie Antwer
pen" haar 25-jarig bestaan. 

De postzegeltentoonstelling, die geopend werd door 
de directeur-generaal der posterijen, was zuiver be
doeld als propaganda en liet vele onderdelen van de 
Philatelie zien. Generale verzamelingen, speciaal ver
zamelingen, vóór-philatelistische brieven, zegels op 
brief, luchtpost- en beeldverzamelingen, zomede een 
gedeelte poststukken. Voor een ieder was er dus wat te 
zien en sommige verzamelingen en ook een aantal brie
ven waren zeer de moeite waard. Een catalogus was er 
niet vervaardigd, zodat namen niet kunnen worden ge
geven. 

Ter gelegenheid van de opening werden de nieuwe 
zegels ten bate van de Geneeskundige stichting konin
gin Elisabeth op de tentoonstelling verkocht en aldaar 
als Ie dag gestempeld. De zegels waren eerst later aan 
de postkantoren te krijgen. Er waren twee stempels, 
waarvan het tweede uitsluitend des Zondags, de dag 
van het Nationale Congres, werd gebruikt. 

Bovendien kon men per helicopter brieven verzenden 
naar diverse plaatsen in België, waarvoor couverten 
van de Landsbond met één der zegels van de nieuwe 
serie moesten worden gebezigd (zie rubriek: Luchtpost). 

Ten slotte waren er nog speciale eerste-dag-envelop-
pen, die eveneens door de Bond werden uitgegeven. 

Daartegenover stond, dat de toegang tot de tentoon
stelling gratis was. 

Op 23 September werd het nationale congres gehou
den, waar, na een openingsrede van de heer P. Rotsaert, 
de voorzitter van de bond, en na uitreiking van een 
aantal medailles, drie korte lezingen werden gehouden 
en wel: 

1. Kunnen de generale verzameling en de verzame
ling van klassieke zegels nog volgelingen hebben? -
door de heer Corbisier de Méaultsart (bij diens af
wezigheid voorgedragen door de heer Stibbe); 

2. De philatelistische propaganda - door de heer Soe-
bert, en 

3- Is de Philatelie ziek? - door de heer Van der Auwera. 
De Ie lezing werd in het Frans, de tweede in het 

Vlaams en de derde in beide talen gehouden. Alle 
lezingen waren interessant; het was alleen jammer, 
dat er geen discussie werd gehouden. 

Tot slot werd over een zeventiental voorstellen van 
de postzegelkringen verslag uitgebracht en het meren
deel werd aanvaard, terwijl dezelfde gedragslijn werd 
gevolgd ten aanzien van de voorstellen, waaromtrent de 
commissie, in wier handen zij waren gesteld, afwijzend 
adviseerde. — Een methode ter overdenking, die de 
algemene vergadering ten zeerste bekort. 

De congresdag werd besloten door een zeer gezellige 
middagmaaltij d. 

De Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Post
zegelverzamelaars was vertegenwoordigd door de heren 
van 't Haaff en Polling, terwijl de heer Berthelot 
namens de Franse Bond aanwezig was. 

Jammer was het, dat niet meer dan twee andere 
Nederlandse Philatelisten acte de presence gaven. Het 
is toch zeer gewenst, dat men komt tot een nauwer 
contact tussen Belgische en Nederlandse Philatelisten, 
zoals dit ook vóór 1940 het geval was. H. 
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DE NEDERLANDSE INTERNERINGSZEGELS 
DOOR K. E. KÖNIG 

(slot) 

MENINGEN VAN TOEN EN NU OVER 
DEZE ZEGELS 

Hoe enkele verzamelaars uit de tijd 1917/18 over de 
interneringszegels dachten, moge blijken uit het vol
gende. Een mij onbekende briefschrijver (uit één en 
ander is op te maken, dat het een enthousiaste Bel
gische philatelist is) schrijft daarover in een ingezon
den stuk als volgt '*) : 

„Dit zegel, door de Hollandsche Regeering uitge
geven, is officieel erkend voor postgebruik! Waarom 
wordt daarvan geen melding gemaakt in den cata
logus der H.H. Yvert & Tellier en evenmin in de 
oorlogszegelscatalogi van de H.H. Senf, Boolemen, 
Gibbons, enz.? 

Op briefomslag kan slechts een gering aantal er
van goed onderhouden bestaan, volgens mij hoog
stens 1000. Voor den soldaat bestemd, is deze er 
zorgeloos mede omgegaan. De meeste werden 
verscheurd, verloren of vernietigd, tijdens een on
verwacht alarm, ik geloof in April 1916. Men had 
toen dan ook den geïnterneerden aanbevolen, alles 
te vernietigen wat hun overbodig toescheen, om, 
ingeval van vertrek, hunne bagage zooveel mogelijk 
te verlichten. 

Dit zegel zal dus in de toekomst zeer moeilijk te 
verkrijgen zijn, en kan wel worden de „grootste 
zeldzaamheid van Holland"! 

Het is geheel ter eere van Holland, in de lijst 
zijner zegels een zeldzaam stuk te zien, dat niet met 
eenig speculatief oogmerk is uitgegeven!" 

En de heer J. B. Robert schrijft o.a. nog het volgende 
over deze zegels '■<): 

„Evenmin als voor alle ingezonden stukken (be
doeld wordt bovenstaand ingezonden stuk) blijft de 
Redactie voor dezen brief aansprakelijk nóch ver
antwoordelijk, al acht zij de opneming van bedoeld 
zegel in eiken oorlogscatalogus verplichtend, en 
evenzoo in die catalogi, waarin etiquetten worden 
geboekt, welke merken van vrijstelling van port zijn, 
door de post als zoodanig erkend. Ons interneerings
zegel staat b.v. op dezelfde hoogte als b.v. die van 
Zwitserland." 

En hoe denken wij er nu over in 1951, 35 jaar nadat 
deze zegels werden uitgegeven en gedurende een maand 
werden gebruikt? De GROENE ZEGEL, de officieel 
verstrekte, is ongetwijfeld voor de volle 100% verza
melwaardig, al is hij ook niet door de Posterijen, maar 
door de militaire autoriteiten uitgegeven. Door de in de 
INLEIDING genoemde dienstorder der P.T.T. zijn zij 
ook door deze dienst getolereerd, terwijl deze dienst 
aan zijn ambtenaren de opdracht gaf, genoemde zegels 
van officiële postafstempelingen te voorzien. Daarbij 
komt nog, dat deze zegels voor werkelijk gebruik, zon
der enige speculatieve bedoeling uitgegeven zijn. 

Onbegrijpelijk is derhalve, dat onze internerings
zegels tot heden slechts in de „MICHEL" en de „ZUM
STEIN" een plaatsje hebben weten te veroveren. De 
andere wereldcatalogi, zoals YVERT, GIBBONS en 
SCOTT zwijgen over deze zegels geheel, zelfs de 
YVERT, de philatelistische bijbel van de Nederlandse 
verzamelaars, die overigens wel de Zwitserse interne

ringszegel van 1870/71 opneemt. U kent het misschien 
wel, dat rose zegeltje met de zwarte tekst (en niet 
meer): 

Militaires frangais 
internes en Suisse 

G r a t i s 
waarvan geen drukker en geen oplage bekend is^s). 
Mij ontgaat daarvan iedere logica. Wijlen J. B. Robert 
schreef al, dat onze interneringszegel met deze Zwit
serse op één lijn te stellen was; ik zou — nu nä mijn 
onderzoek — willen zeggen, dat onze interneringszegel 
„philatelistisch" zelfs iets hoger aan te slaan is. Wij 
weten immers nu alles van de onze. 

Afb 22 
Afstempeling „LEGERPLAATS BIJ HARDERWIJK" 

De Nederlandse interneringszegels verdienen — 
vooral op echt gelopen brief, voorzien van de diverse 
stempels — een veel grotere belangstelling dan ze tot 
heden deelachtig werden. Wij blijven dan ook van 
mening, dat de verhouding der prijzen van ongebruikt 
en gebruikt op echt gelopen brief, zoals die in de Ne
derlandse catalogi en prijscouranten voorkomt, ten 
enenmale onjuist is. Ik heb daar reeds in 1948 op ge
wezen, helaas tevergeefs! En nog steeds is het hetzelfde 
liedje. Men kan in de zgn. „Handelaarscatalogus" de 
opmerking: „echt gebruikte exemplaren op enveloppen 
of kaarten zijn zeldzaam" gerust wel weglaten, want 
deze zin is in flagrante tegenstelling met de genoteerde 
prijzen. En waarom wordt van de oplage in voornoemde 
catalogus gezegd: „van het groene zegel zijn er 23.252 
uitgereikt", terwijl men in mijn artikel van 1948, dat de 
commissie van samenstelling heeft gelezen, duidelijk 
heeft kunnen lezen, dat o.a. te Zeist 23.252 stuks wer
den uitgedeeld. Let vooral op dat „o.a.". Er waren im
mers nog meer kampen en daar zijn ze heus ook uit
gereikt. 

En wat de prijs van de bruine zegel betreft, nog het 
volgende: deze voorbereide, maar niet meer uitgegeven 
zegel — dat staat nu vast — wordt ook te hoog geprijsd. 
Afgezien van het feit, dat de zegel „als voorbereid, 
maar niet uitgegeven" gecatalogiseerd moet worden en 
als zodanig belangrijk lager in prijs moet zijn, kunnen 
wij ook aannemen, dat van deze zegel er heel wat meer 
behouden gebleven zijn. 
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PROEVE ENER CATALOGISERING 
1.2.1916. Interneringszegels. Steendruk op papier zon

der watermerk door Stoomdrukkerij J. R. v. d. Berg, 
Amsterdam. Ontwerpen van de grafische kunstenaar 
A. P. W. van Starrenburg. Afgebeeld is de Nederlandse 
maagd met leeuw en vlag, op de bruine is op de achter
grond nog een deel van een interneringskamp te zien. 
De zegels hebben geen waarde-aanduiding; Lijntanding 
l l j X llJ- Oplage 65.000 stuks van iedere zegel afzon
derlijk. 

Nr. 1 groen. 
Nr. 2 bruin en geel. 
De kleurnuances bij de groene zegel berusten op meer 

of minder vet afdrukken van de steen op het papier. 
Deze zegel werd in vellen van 65 sti'ks (5 rijen van 13), 
de bruine daarentegen in vellen van 72 stuks (9 rijen 
van 8) gedrukt. 

De zegels waren be
stemd voor de in Ne
derland geïnterneerde 
Belgen ter kenmer
king van hun post 
naar België. ledere 
geïnterneerde zou 
twee zegels per maand 
ontvangen k J cent 
per stuk. De groene 
waren voor Februari 
1916 bestemd, de 
bruine zouden — zo 
inmiddels geen ver
bod gekomen was — 
voor de maand Maart 
dienst doen. Deze 
bruine zegel, afge
stempeld, is puur 
maakwerk! 

Afb. 23 
Sluitzegel van het 

Interneringsdepöt Harderwük 

Vroegste afstempeling van de groene zegel: 3.II.16. 
Voorzichtig met afstempelingen nä Februari 1916, als
mede met brieven, die geen poststempel dragen! 

SLOTWOORD 
Hiermede heb ik dan alles, wat mij de Nederlandse 

interneringszegels en -stempels te vertellen hadden en 
al datgene, wat ik nä ruim drie jaar speuren met hulp 
van vele anderen aan de vergetelheid wist te ontruk
ken, te boek gesteld. 

Ik heb U herhaaldelijk op mijn zwerftochten mee
genomen, hetgeen de systematisch-wetenschappelijke 
opbouw van het artikel wellicht min of meer heeft ver
stoord. Ik meende echter, dat de gevolgde methode de 
leesbaarheid van het artikel ten goede zou komen en 
dat is tenslotte ook wat waard. 

Eén ogenblik heb ik nog geaarzeld, alles op papier 
te zetten, wat ik in die afgelopen periode heb geleerd. 
Het scheen mij ontwijding van de stof toe; ontwijding 
in zover, dat de vele kleine en grote geheimen, die ik 
nä lang zoeken, een uitgebreide correspondentie en tal
rijke bezoeken aan officiële instanties en particulieren 
te weten was gekomen, door publicatie in een voor 
ieder toegankelijke vorm, veel van hun bekoring zouden 
verliezen. Had ik immers weer iets onderzocht en ge
vonden, dan was dat tot nu toe een geheime tweespraak 
tussen de zegels, de stempels en mij; nu is alles gepubli
ceerd en iedere verzamelaar kan er kennis van nemen 
en dit scheen mij verraad toe. 

Bovendien hield me nog iets van publicatie terug en 
dat moet me hier even van het hart. De belangstelling 

.voor literatuur bij de Nederlandse verzamelaar is zeer 
gering en elk financieel offer, dat hiervoor gevraagd 
wordt, vindt hij te groot. Dat is immers zonde van het 
geld! 

Ik besluit deze studie met een beleefd doch tevens 
zeer dringend verzoek aan U allen. Bericht mij toch 
vooral al datgene, wat in de voorafgaande regels niet, 
gedeeltelijk of verkeerd beschreven is, opdat ik de vol
doening mag smaken, alles omtrent mijn „stiefkinde
ren", de Nederlandse interneringszegels te weten. 
Koog a/d Zaan, in Februari 1951. 
34) Zie: „ N E D E R L . T I J D S C H R I F T VOOR POSTZEGELKUN 
D E " , 1918, blz. 21. 
35) Zie : ZUMSTEIN, SPECIAAL-CATALOGUS-ZWITSER
LAND. 

LITERATUUR 

AANVULLINGEN. 
Reeds een paar maanden geleden ontvingen we een 

aanvulling op de Mebus-catalogus 1950/51 Nederland 
en Overzeese Gewesten. Deze aanvulling van 1 blad
zijde druk (prijs 20 cent) geeft tevens enige prijsver
beteringen aan, zodat hiermede de catalogus weer up to 
date is. 

Een andere aanvulling, welke wij ontvingen, betreft 
die op de Hodson's U.P.U.-catalogus, welke wij in ons 
Aprilnummer van dit jaar op blz. 78 bespraken. Dit 
eerste supplement omvat 4 bladzijden, terwijl binnen
kort een tweede supplement zal volgen. Van onze aan
wijzing dat niet Den Haag maar Amsterdam de hoofd
stad van Nederland is, werd gebruik gemaakt en de 
fout verbeterd. Een nuttige aanvulling voor de U.P.U.-
zegelverzamelaars. 

CUBAN TOBACCO AND PHILATELY. National Com
mission for Propaganda and Defense of Cuban To
bacco. Catalogue of Cuban Postage Stamps with allego
rical designs of cigars and leaf tobacco, by Oriando 
Castaneda Havana, Cuba. 

In een folder van 4 bladzijden druk en 3 bladzijden 
afbeeldingen in kleuren worden de postzegels van Cuba 
behandeld, welke aan de tabak zijn gewijd en welke te
zamen een kleine motiefverzameling vormen. De schrij
ver geeft in volgorde van de verschijning een beschrij
ving van de diverse uitgiften op dit gebied. Een aardige 
propaganda voor het tweede product (het voornaamste 
is de suiker) van dit land, welke door het ministerie 
van landbouw aldaar wordt gesteund. 

LITERATUR NACHRICHTEN der Bundesstelle philat. 
L'teratur des Bundes Deutscher Philatelisten e.V. und 
der Stadbibliothek Mttnchen, philat. Abt. 1 Jg. no. 3, 
Juni 1951. 

Bovenstaande gestencilde uitgave begint met de wijze 
uitspraak „Ohne philat. Literatur ist ernsthafte Phila
telie nicht denkbar". Deze brochure geeft een overzicht 
van artikelen, welke in een groot aantal pTiilatelistische 
tijdschriften verschenen. De „Literatur-Nachweis" 
omvat alleen al 33 bladzijden. Vooraf gaat een artikel
tje over „De beoordeling van philat. literatuur on Post-
zefeltentoonstellineen", waar deze lectuur altijd maar 
stiefmoederlijk wordt behandeld. In een „Literatuur
bespreking" worden enkele nieuw verschenen werken 
en werkjes besproken, terwijl een „Literatuur bemid
delingsdienst" zowel werken te koop aanbiedt als te 
koop vraagt. 

PHILATELIC LITERATURE REVIEW. Uitgave van 
Daniel W. Vooys te Canjoharie N.Y. Official Journal of 
the Philatelic Library Association. Second series No. 3. 

„A guide to intelligent Stamp Collecting" noemt de 
heer Vooys zijn uitgave. Ook dit geschrift wil een gids 
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zijn in de hoeveelheid philatelistische literatuur. In het 
voor ons liggende deeltje is een volledige index opge
nomen op de 14 delen van de handboeken van Fritz 
Billig, welke index klein gedrukt 14 bladzijden in be
slag neemt. (Wij merken hierbij op, dat genomde heer 
Billig ook een aantal kleinere werkjes over vervalsin
gen schreef). Ook deze Review heeft een „Philatelisti-
sche-Literatuur-Markt" waarin vraag en aanbod be
treffende literatuur zijn opgenomen. 

Het is de redactie bekend, dat de heer Vooys, een 
Nederlander van herkomst, een getrouw lezer van ons 
blad is. 

STANLEY GIBBONS' POSTAGE STAMP CATOLO-
GUE 1952. Part I. British Empire (complete) 54e 
uitgrave van Stanley Gibbons Ltd. 391 Strand, London 
WC2 Prijs 15 sh + 11 d. porto. 

Terugkomende op een jaarlijkse uitgave, verscheen 
op 19 September j.1. het nieuwe Ie deel van deze uit 
3 delen bestaande postzegelcatalogus, zulks als een 
inleiding tot het nieuwe postzegelseizoen en ter ver
vanging van de overeenkomstige catalogus, welke 
reeds van April i950 dateert. Zoals te verwachten was, 
deed de hoeveelheid sedert die tijd verschenen zegels 
de catalogus weer in omvang toenemen (plm. 20 blz.). 
Ondanks alle duurte van papier en drukken is de prijs 
gering verhoogd, n.1. 1 sh. 6 d. 

Ook deze uitgifte getuigt weer van de grote accu
ratesse waarmede de samenstelling is geschied. Enkele 
landen zijn in het bijzonder onder handen genomen, 
zoals sommige Malaya-staten. Soruth, dat niet tot 
Pakistan behoorde en toch daar was ondergebracht, 
is nu op de juiste plaats onder India gerangschikt. 
En zo is er meer. Ook de prijzen zijn ernstig herzien 
en vele wijzigingen werden aangebracht. Al met al 
is deze fraaie uitgave weer up to date en een betrouw
bare gids voor deze Engelse gebieden. 

AFA-EUROPA FRIMAERKEKATALOG 1952. Uitgave 
van Arhus Frimaerkehandel, Bruunsgade 33. 1 Sal. 
Aarhus (Denemarken) Prijs 16 Kr. 

Ook deze catalogus moest een offer brengen aan de 
papierschaarste, maar gelukkig is dit niet van ernsti
ge aard. Het offer bestaat alleen hierin, dat de druk 
ditmaal niet op wit, maar op geel papier moest ge
schieden. Desniettemin is de druk helder en duide
lijk, alleen liepen de afbeeldingen wel eens iets ach
teruit. 

Ook hier brachten de nieuwe uitgiften een aanmer
kelijke uitbreiding mede, welige ongeveer 50 blad
zijden bedraagt. Ook het aantal afbeeldingen werd 
aanmerkelijk uitgebreid en bedraagt thans ± 12.500. 

Bij de landen van Scandinavië zijn tevens de eerste-
dag-enveloppen vermeld mitsgaders hun afstempelin
gen. Bij de andere landen, waar toch ook vele dezer 
uitgiften officieel zijn, ontbreekt echter deze opgave. 

De Deense taal, waarin deze catalogus is gesteld, 
zal wel geen bezwaren opleveren om dit uitstekende 
werk betreffende de zegels van Europa aan te schaffen. 

THE STELLA CATALOGUE OF DEN3IARK by R. 
King Farlow. F.R.P.S.L. Uitgave 1951 van de Stella 
Forlag A/S te Kopenhagen. Voor Nederland verkrijg
baar bij R. Haagsma, Lekstraat 30 Amsterdam. Prijs 
f 12,50. 

Wél een catalogus, maar géén prijslijst is dit fraaie 
boekwerkje van bijna 80 bladzijden. In quarto-formaat 
met twee kolommen bedrukt, op mooi kunstdruk
papier, komt het werk wel zeer goed tot zijn recht. 
De naam van de schrijver, die een bekend specialist 
is op het gebied van de Deense zegels, waarborgt een 
goede inhoud, welke een chronologisch overzicht geeft 

van alle Deense zegels, mitsgaders die van de Farör-
eilanden. Groenland en Thule. Ook de zegels in samen
hang en met reclamevignet worden gecatalogiseerd, 
terwijl een lijst van de nummer-ringstempels is toe
gevoegd. 

Een zeer nuttig boek voor de verzamelaars van dit 
gebied, maar wat kostbaar. Een uitgave in de 
vorm van onze Nederlandse speciaalcatalogus zou 
wellicht gemakkelijker hanteerbaar en goedkoper zijn 
geweest. 

SELOS DE PORTUGAL (Continente) 13e uitgave 
1952. Prijs 40 ets U.S.A. 
SELOS DE PORTUGAL, ILHAS e ULTRAMAR, 13e 
uitgave 1952, Prijs 90 ets U.S.A. 

Uitgaven van Eladio de Santos, R. Bernardo Lima 
27, Lissabon. 

Het eerst genoemde deeltje, omvattende 50 blad
zijden en behandelende de post- en andere zegels van 
Portugal, is in zijn geheel ook opgenomen in het 
tweede genoemde werkje, dat behalve deze zegels 
ook die van de Portugese koloniën bevat. Dit tweede 
is dan ook een catalogus geworden van 180 bladz. 

In een handig formaat (13 X 18 cm), op mooi 
papier gedrukt en keurig verzorgd met duidelijke 
cliché's, geven deze catalogi een vrij uitgebreide prijs
lijst, waarbij ook diverse tandingen en papiersoorten 
zijn opgenomen. 

Hoewel de zegels van Portugal in ons land niet zo
veel worden verzameld als die van sommige andere 
landen, kunnen deze catalogi een aansporing zijn om 
eens meer aandacht aan dit toch zo verzamelwaardig 
gebied te schenken. De catalogi zijn geheel bijgewerkt 
tot op heden en zelfs vermelden zij reeds de beide in 
dit nummer aangekondigde nieuwe postzegels van 
Portugal. Zij zijn zeker aller belangstelling waard. 

PAYS-BAS. Etude sur la première emission des 
Timbres-poste des Pays-Bas (1852—1863) par J. A. 
Decastiaux; uitgave van La Société Philatelique 
Beige, 1951; 127 avenue de Broqueville, Waluwé-
Bruxelles. Prijs Bfr-60. 

Dat onze zo aantrekkelijke en mooie Ie emissie ook 
in België vele verzamelaars en bewonderaars heeft 
gevonden en ook daar heeft geleid tot een dieper 
gaande studie dezer zegels, blijkt wel uit' het interes
sante 40 bladzijden tellende en in de Franse taal ge
schreven werkje, dat onder bovenstaande titel voor ons 
ligt. In zijn voorwoord zegt de schrijver: „Ik heb niet 
de bedoeling, bij het uitgeven van deze studie, een 
volledig werk samen te stellen over deze materie. Mijn 
doel is, heel eenvoudig, de Philatelisten met franse 
inslag te helpen, die een van de meest aantrekkelijke 
100-jarige emissies zouden willen bestuderen." 

Uit de opgesomde geraadpleegde werken blijkt welk 
een uitgebreide studie de schrijver van zijn onder
werp heeft gemaakt, een studie waarbij hij de hulp 
heeft gehad van onze bekende Nederlandse specialist 
op dit gebied, de heer P. J. Korteweg, alsmede van 
enige andere personen die zich voor deze zegels heb
ben geïnteresseerd, waaronder graaf de Meeüs. 

Het zou te ver voeren in deze bespreking uitvoerig 
op een en ander in te gaan, hoe verleidelijk zulks is. 
Van de aanvang af weet de schrijver de aandacht te 
boeien. De 5 cent zwart, welke geen proefdruk maar 
een speciale druk van 800 stuks is, voor bepaalde per
sonen in opdracht van de toenmalige minister ver
vaardigd, wordt de plaats toegekend welke haar 
toekomt. 

De 6 platen van de 5 cent, met iiaar verschillende 
drukken en oplagen en de daarop voorkomende af
stempelingen, worden, zonder in veel bijzonderheden 
te treden, behandeld. Dan volgen de 10 platen van de 
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10 cent en de enkele plaat van de 15 cent, alle op 
gelijke wijze behandeld. Een z.g. „platen" der zegels 
is aan de hand van deze gegevens natuurlijk niet 
mogelijk. Zulks zou ook een veel uitvoeriger werk 
vereisen. 

Een groot aantal bladzijden, en zeker niet de minst 
belangrijke en interessante, behandelen de diverse af
stempelingen en geven lijsten van de bureau's waar
aan deze stempels werden verstrekt. Jammer is het, 
dat in deze lijsten zoveel drukfouten van de plaats
namen voorkomen, iets wat bij nauwkeurige correctie 
zeker te vermijden was geweest. 

Een wel zeer lezenswaardig werkje, ook voor de 
Nederlandse verzamelaar, zelfs al kent hij de franse 
taal niet, want vele illustraties maken het begrijpen 
en nazoeken gemakkelijk. Een aanbevelenswaardige 
studie voor hen, die iets meer willen weten van deze 
Ie emissie dan in de Nederlandse speciaal catalogus 
is vermeld. Wij hopen dan ook, dat dit boekwerkje 
spoedig ook zijn weg in ons land zal vinden. 

MICHEL BRIEFMARKEN KATALOG. EUROPA 
1951/52. Uitgave van de SCHWANEBERGER ALBUM. 
Eugen Berlin. GmbH te München 5. Prüs DM 14,80. 

De dood van Eugen Berlin te Leipzig, de vroegere 
uitgever onder wiens leiding de Michel-catalogus ver
scheen, had een verhuizing naar bovengenoemde 
nieuwe firma te München tot gevolg. Door enige 
daarmede gepaard gaande interne moeilijkheden ont
stond enige vertraging in de uitsifte van de nieuwe 
catalogus, maar thans ligt dan toch juist bij de aan
vang van het nieuwe postzegelseizoen het nieuwe 
exemplaar voor ons. Het is een werk geworden van 
1100 bladzijden, op goed papier gedrukt en keurig 
verzorgd in een groen linnen band. Volgens mede
deling van de uitgever zijn meer dan de helft der 
prijzen sedert de vorige uitgifte gewijzigd, hetgeen op 
zich zelf al een reusachtige hoeveelheid werk is. Hoe
wel de uitgever het een winst noemt, dat bij diverse 
uitgiften niet meer de daarop betrekking hebbende 
literatuur wordt vermeld (iets wat natuurlijk moeiliik 
volledig kan zijn), vinden wij het toch jammer, dat 
deze mededelingen in de nieuwe catalogus niet meer 
zijn opgenomen. De vermelding maakte een eventuele 
nadere studie wel gemakkelijker. 

De luchtpostzegels, welke niet in een afzonderlijk 
hoofdstuk zijn ondergebracht (waarom ook!) maar 
in de chronologische lijst der zegels zijn verwerkt, 
zijn met een duidelijk teken (vliegmachine) aange
geven en daardoor als zodanig toch gemakkelijk 
herkenbaar. 

Bij vele landen zijn de nieuwe zegels, de z.g. toon
bankwaar, door een aanduiding van de vroegere uit
giften gescheiden, zulks omdat de prijzen dezer zegels 
zich nog niet hebben gestabiliseerd door allerlei 
marktinvloeden, zodat met veranderingen rekening 
dient te worden gehouden. 

Spoedig zal deze Europa-catalogus door een tweede 
deel voor de overige landen (z.g. Ubersee-deel) wor
den gevolgd en zal de Michel daardoor zeker een 
machtige mededinger worden op de internationale 
markt van catalogi, waar zij mede tot de belangrijkste 
zal behoren. 

N. 

BRIEFMARKEN-KATALOG ZUMSTEIN. Europa, 
35e oplage. Uitgave van Zumstein en Cie. Marktgasse 
50, Bern, Zwitserland. Prijs f 13,50. 

Het is in zekere zin een ondankbare taak een recen
sie over een uitgave als de Zumstein-Europa catalo
gus te schrijven. Alles was er waarderends over te 
zeggen valt, — en dat is veel! — is al gezegd bij vorige 
emissies. Deze 35e oplaag onderscheidt zich in weinig 

van de vorige; a. de prijs is, in verhouding tot de ge
stegen kosten, maar weinig omhoog gegaan (nu is de 
prijs f 13,50); b. zoals ieder jaar zijn de nieuwere 
en nieuwste uitgiften tot kort voor het verschijnen 
van de catalogus opgenomen — zo vinden wij b.v. bij 
Engeland de nieuwe typen van de hoogste waarden en 
de Festival of Britain-zegels, —; c. voor de vele ver
zamelaars van min of meer officieuze en dubieuze 
en locale emissies vinden wij een zéér uitgebreide 
gedetailleerde opsomming van de vele plaatselijke uit
giften van Duitsland en Italië na de val van Hitler en 
Mussolini, de vele aangevochten opdrukken van de 
Italiaanse bezetting van de Griekse en Yougo-Slavi-
sche gebieden enz. 

Als naslagwerk voor de verzamelaar, die meer doet 
dan vakjes vullen, is de Zumstein een vraagbaak, die 
hem zelden zal teleurstellen. 

De schrijver dezes zou de Zumstein niet gaarne op 
zijn schrijftafel willen missen. 

Dr. E. A. M. S. 
NIEUWE SIEGER ZEPPELIN-POST CATALOGUS 

Van de heer Hermann E. Sieger uit Lorch (die 
enige dagen in Nederland was in verband met zijn 
lezingen over Zeppelinpost op 26 en 27 September j.1. 
te Rotterdam en Den Haag voor de Nederlandsche Ver. 
v. Aero-Philatelisten „De Vliegende Hollander") ver
namen wij, dat tegen het einde van het jaar de 15e 
editie van zijn welbekende Zeppelinpost-catalogus zal 
verschijnen. 

Dat er over de gehele wereld nog steeds veel lucht
postverzamelaars groot belang stellen in „Zeppelin-
post", blijkt wel uit het feit, dat verleden jaar de 
grote oplage van de 14e editie van de catalogus in 2 
maanden reeds geheel was uitverkocht. Daar herdruk 
onmogelijk was, werd reeds toen besloten zo spoedig 
mogelijk een nieuwe editie uit te geven en daarin dan 
tevens prijscorrecties en eventuele veranderingen aan 
te brengen. 

J. C. E. M. D. 

OPLOSSING 49e PRIJSVRAAG 
Er kwamen 78 oplossingen binnen, waarvan 43 goede. 
De hoed en de 2e bal links waren struikelblokken. 
De hoed werd soms ten onrechte aan Nicaragua toe
geschreven, terwijl de 2e bal niet de grote, maar de 
kleine Merkuurkop van Griekenland was ! 

De oplossing is : 
hoed : 
hoofd : 
armen : 
romp : 
benen 

Ie bal 
2e 
3e 
4e 
5e 
6e 
7e 
8e 
9e 

10e 
11e 
12e 
13e 
14e 
15e 

Salvador 1921, 10 c. 
Japan 1946, 50 y. 
Bosnië 1906, 1 h. 
Suriname 1892, hulpzegel. 
U. S. A. 1934, 2 c. 
Hedjaz 1917, 1 pa. 
Griekenland 1866/99, kleine Merkuurkop. 
Letland 1918/21. 
St. Pierre et Mie. 1909/17. 
Japan 1919, IVa s., 4 s. 
Argentinië 1867/91, 5 c , 8c. 
Nederland 1949, U. P. U. 
Polen 1933, 30 gr. groen. 
U. S. A. 1930, Gen. v. Steuben. 
Nederland 1931/33, 36 c , 70 c , 80 c. 
Z. Afr. Unie 1926, Vz p. Springbok. 
Cuba 1899, Expr. 10 c. 
Liberia 1892, 1 c. 
Ned. Indië 1936, Leger d. Heils. 
Nederland 1876, 21/2 e. 
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Vanzelfsprekend werden andere omschrijvingen 
eveneens goed gerekend. 

Na loting ontvingen de volgende inzenders een prijs: 

G. Koning, 
G. Dop, 
R. V. d. Beek 
C. de Wit, 
E. V. Klaveren, 
J. Verheydt, 
W. Bij Ie veld, 
A. Ottevanger, 
J. V. d. Mei, 
A. Keyzer, 

Arasterdam. 
Baarn. 
Amstelveen, 
Rotterdam. 
Alphen a/d Rijn. 
Den Haag. 
Den Haag. 
Oss. 
Leiden. 
Den Haag. 

50e PRIJSVRAAG 

Deze prijsvraag wordt opgedragen aan de Int. Ver. 
Philatelica bij haar 40-jarig bestaan. 

Gevraagd wordt : 
„Welke 20 Europese zegels werden voor deze prijs
vraag gebruikt ? 

Er worden 10 prijzen uitgeloofd. 
Oplossingen uiterlijk 1 December 1951 aan P. G. 

Melsert, Galvanistraat 38, Den Haag. 
Op enveloppe vermelden : 50e Prijsvraag. 

r j i Ä 

In 1352 staat natuurlijk een bezoek aan de 
I. T. E. P. 

op Uw programma. 

Philalistisch Allerlei 
In het blad „The South African Philatelist" lazen we 

een tweetal redevoeringen, welke kortelings in de 
senaat aldaar werden gehouden en die wij gaarne ook 
aan onze lezers voorleggen. Wij geven daarom hier de 
vertaling. 

De Minister zegt: Het werk van de vervanging van 
de tegenwoordige serie postzegels door een nieuwe serie 
gaat door en een paar maanden geleden werd een wed
strijd gehouden, welke aan kunstenaars de gelegenheid 
schonk om voor de nieuwe zegels ontwerpen te tekenen 
van echte Zuid-Afrikaanse aard. Het gehalte van de 
ontwerpen, welke werden ingezonden, was echter te
leurstellend en de speciale commissie, welke was aan
gewezen om de ontwerpen te beoordelen, kon niet ge
noeg geschikte ontwerpen vinden voor de volledige 
serie. Verdere pogingen worden gedaan om geschikte 
ontwerpen te krijgen. Wellicht kunnen heren afgevaar
digden ook helpen door suggesties voor ontwerpen te 
geven. 

Senator Clarkson (vroeger minister) sprak in het 
parlement als volgt: Ik weet dat de Post met schuine 
blik kijkt naar de verkoop van speciale postzegel-uit
giften. Het is een gemakkelijke zaak, die goede inkom
sten oplevert en ik heb geen bezwaar — en ik denk 
niet, dat iemand enig bezwaar zal hebben — wat be
treft uitgifte van een speciale postzegel ter herdenking 
van Van Riebeek's 3e eeuwfeest, maar ik zou een be
roep willen doen op de Minister er op toe te zien, dat 
het beleid dat in het verleden is gevolgd, wordt voort
gezet en dat alleen in gevallen van bijzondere gebeur
tenis, zoals deze, er een speciale uitgifte komt. Wij 
moeten het niet eenvoudigweg doen om geld te krijgen. 
Er is een kleine staat in Europa die bestaat van de 
opbrengsten van de verschillende postzegels, welke hij 
ieder jaar uitgeeft. De winsten die hij maakt helpen 
hem zo door te gaan. Wij wensen dat niet in Zuid-
Afrika. 

(En wij, Philatelisten, wensen dat zeker nergens !) 
Het zelfde blad vertelt, dat een inwoner van Pretoria, 

die in de Publiciteits-afdeling van de P.T.T. in de ge
legenheid was gesteld enkele zegels te onderzoeken, 
van deze gelegenheid gebruik maakte, die zegels te 
stelen en er gewoon-verkrijgbare zegels voor in de 
plaats te leggen. Het betroffen de J d. en 1 d. automaat-
tandingzegels in blokken van vier, een staat waarin 
zij gewoon niet te verkrijgen zijn of verkocht worden. 
De dief werd veroordeeld tot £ 50 boete of 3 maanden 
gevangenisstraf en 3 maanden voorwaardelijk met een 
proeftijd van 3 jaar. 

Dat postzegels voor dieven aantrekkelijk blijken te 
zijn, bleek ook uit een paar berichten, welke wij elders 
lazen en uit Amerika afkomstig zijn. 

In Juli j.1. werd o.a. ingebroken in een postzegelzaak 
te Beaver. Penn., waar de buit bestond uit een vrijwel 
complete verzameling plaatnummers van de z.g. presi
denten-serie van Amerika. De verzameling was gebor
gen in 25 klembanden en omvatte 360 vellen en ± 3000 
blokken van diverse afmetingen. De dief of dieven 
liet (en) de banden en de hoezen daarvan achter, maar 
de doorzichtige tussenvellen gingen mede. 

Ook in Kew Gardens. N. Y., sloegen dieven hun slag 
en namen zij daar uit de zaak van een handelaar in 
Britse koloniale zegels een deel van zijn voorraad mede 
ter waarde van over de $ 40.000. 

Een poosje geleden hebben we in deze rubriek ver
meld, dat de Ohinese Volksrepubliek (communistisch 
China) was toegelaten tot de U.P.U. en daarom de 
zegels van dit gebied in de aangesloten landen fran-
keergeldig waren. Thans lezen wij in een Amerikaans 
blad, dat dit land uit de U.P.U. is verwijderd. Bij een 
onlangs in Zwitserland gehouden bijeenkomst zou het 
besluit van Caïro, waar een aantal leden niet aanwezig 
was, met 10 tegen 6 stemmen en 3 onthoudingen, zijn 
ingetrokken. N. 
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NIEUWE UITGIFTEN 
Zegels naar maiicolijst, Phil. Boeken, 
Tijdschriften, Albums en Supple

menten, Catalogi, Insteekboeken etc. 
levert 

D. N. SANTIFORT 
Gr. Kr. Elleboog 14, GRONINGEN 

Zichtzendingen Ned. & Overz. 
POSTZEGELHANDEL A. DE MAN 

verhuisd naar 
GEN. V. d. HEYDENSTBAAT 20  DOBDBECHT 
Te koop ge\raagd Pakketsamenstellingen part, kilo's 
enz Brieven met prijs aan 
A. DE MAN  POSTZEOELHANDEL  DOBDBECHT 

Gen. V. d. Heydenstraat 20  Giro 461086 

j ; ^ — Zumstein Catalogi 1952 — ^ 
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Het volgend nummer verschijnt 20 November 1951 

Ned. Super K.G. (veel Weid.) 
f45ü, Deense postv. K.G. 
1951 f 12,50, Wereld, versch 
500 f2, 1000 t 4 80, l!.uropa, 
\ ersch 500 f 2 60, 1000 t 7,— 

Vooruitb ot rembours 
HARTEVBLD'S Postzegel
handel, Kssen burgstraat 14, 
Rotterdam Telefoon d9944, 
Giro 507407 

Verzamelaar ZOEKT LEC
TUUR over OudUuitse Sta
ten Brieven onder no 105 
Bureau van dit blad 

TE KOOP AANGEBODEN 
postzpgelverzameling Ned en 
Overz Geb en de gehele 
wereld Catalogusprijs ruim 
f 1500 — Brieven onder no 
106, Bureau van dit blad 

DE TIJD KOMT WEER 
Stoit nog heden op 109571 
en U ontvangt Iranco thuis 1 
kilo onuitgezocht Ned pak
ket met meerdere gelegen
heidszegels ot voor 14 75 
1000 verschillende buitenland 
uit mijn doubl MEYER'S 
Postz handel, H de Groot
straat IS, Den Haag 

KIEO's. AANGEBODEN ze
gels op postpaKketstroken 
P T T type van Krimpen 
(Kon Juliana) met iets 
Hartz 80% hogere waarden, 
ca 4000 zegels per kilo 
Prijs f 7 75 pi porto — J. 
LAGAAY, van Brakelplein 44, 
Groningen 

AANGEBODEN verzameling 
Ned en O G, catalogus
waarde Speciale 1951 f 2200, 
waaronder vele posttris voor 

J 500 Brieven aan D H G 
TEN BRINKE, Venneperweg 
669, NieuwVennep, Haar
lemmermeer 

ZWITSERL Pro Juventute 
194,̂ / 49 ongebruikt t 1 55, 
gebruikt f 0,95 per serie 
Andere .series op aanvraag 
W v SPLUNTER, ' iaan
dersstraat 2d te Rotterdam 
Girorekening no 522124 

GEVRAAGD Randstaten op
drukken 1941 zoals Pleskau
PonoweschRaseiniai Lietuva
LatvyaEesti Post, Denevens 
Duitse Bezetting ZaraKotor
Inselpost Buhrkessel; post
fris of op brief Aanbiednig 
met prijs aan P TH VAN 
DER HEYDEN, Nic Beets
straat 2 Eindhoven 

TE KOOP GEVRAAGD door 
verzamelaar Postale af
stempelingen, gebr op Ned 
grondgebied pi m 1650 tot 
heden, zoals brieven zonder 
zegels (oude archieven), lang
stempels, spoorf5tempels, 
scheepspost, (ook Ned boot
stempels op buitenl zegels) 
veldpost, , Nietigafgeschre
ven" op strafportzegels, 
, Deutsche Dienstpost Nie
derlande" e a met veelvuldig 
\oorkomende stempels Bij 
voorkeur op gehele envelop
pen of kaarten, eventueel ook 
op briefstukken Aanbie
dingen (geen buitenl stem
pels tenzij op Ned zegels), 
liefst met toezending en 
prijsopgave aan A v d 
WILLIGEN, Laan van Poot 
194 'sGravenhage 

TE KOOP UIT BOEDEL 
wereldverz mcl Ned en 
Overz Geb volgens cat 1951 
ruim Fr 1 200 000,— en 
f 1100,— Kleine waarden on
geteld Zeer veel postfris 
Totaal voor f 3500,— Brieven 
onder no 108 Bur v d blad 

Wanted exchange Catalogue 
basis Medium and rare 
stamps trom Holland and 
Colonies I give better 
Scandinavia, Finlandia, Ice
land, Russia, Australia, Ja
pan N Z and other HJAL
MAR HOLMQUIST, Ny
koping, bweaen 

TE KOOP AANGEBODEN 
postzegelverzameling 50% ca
talogusprijs Speciaal Cat 
voor Ned en Kol En buiten
land % et per franc Yvert 
cat Brieven onder no 107 
Bureau van dit blad 

GEVRAAGD Spanje, Barce
lona, toeslagzegels Nationa
listisch en Rood Spanje 
Geef in ruil Nederland en 
O G J C Bloys van Tres
long Prins, Mesdagstraat 12, 
Den Haag 

200 vers f 0,85, 500 vers f 2„30 
1000 vers f 5 30 postz We
reld, 500 vers Europa f 3,— 
1000 f 7 50 uit man doubl 
franco D v OMMEN, Epe 
Popuherenl , Postgiro 132330 

HOLLAND en OVERZ GEB 
Grote collectie luchtpost (In
die en de West) en zegels 
op brief ITALIAANSE KO
LONIeN Zo goed als com
pleet, postfris, ter overname 
Brieven onder no 104 Bur 
van dit blad 
BOEKJES ENG KOLONIeN 
m pracht uitvoering met 
posttr en gebruikt, worden 
U na ontvangst ref toege
zonden Keuze uit duizenden 
zegels tegen bilUjke prijzen 
Aanvragen aan M Schouten, 
Goejanverw dijk 13, Gouda 

BUSLAND VOUB 19^5. 
Wegens omstandigheden ben 
ik tot mun spijt genoodzaakt 
mijn unieke speciaal verza
meling Rusland voor 1925 
met kantoren (Levant China) 
Georgië Armenië, Batoem 
enz (zeer uitgebreid) te ver
kopen Kwahteit onberispe
lijk, waarde pi m 60 000 frs 
Yvert plus een groot aantal 
niet gecatalogiseerde zeld
zaamheden Brieven met bod 
aan J LAGAAY, van Bra
kelplein 4 4 ( i r o n i n g ^ 
FDC IN KLEUBENDBUK 
met Olympiade serie Finland 
ontvangt U regelrecht, indien 
besteld vóór 25 October Prijs 
f 2,85 HARTEVELD S Post
zegelhandel, Essenburgstraat 
14 Rotterdam , Tel 39944 
Giro 507407 
HAAST U Per honderd 
Juliana f 1,— nr 527 f 1 25 
f O 60 nr 526 f O 75, i 0,50 
nr 525 t 0,75, f O 45 oranje 
nr 523 f 2,—, 10,40 nr 52J 
f 2,50, Wilhelmma Hartz f O 60 
nr 484 13,—, f 0,45 nr 482 
f 3,—, f 0,50 nr 483 f 0,75 
f O 40 nr 481 t 1,— Numm 
Spec Cat , voorn onatgew 
op poststroken Kwaliteit 
G J KREDIET, Maaskade 
63B R'dam, Giro 202074 

file:///oorkomende


Ongebr . Dui t s land 637 f 3 . — , 668 f 0,60. 670 f2.50, 671 
f l . — , 672 f l . — , 687 f 0,40. 727 f 0.40. 728/29 f 0.30, 
730/33 f 0,60, 737 f 0,30, 738 f 0,50, 739 f 0.35, 744/46 f 0.10, 
747 f 0,07. 748/59 f 0,70, 761 f 0,15. 763/68 f 0,40. 769/72 
f 0,10, 775 f 0,18. 777/78 f 0.12, 779/80 f 0.12, 782 f 0.06, 
783 f 0,06, 785 f 0.15, 786/89 f0,08, 790 f 0,06, 804 f 0,15, 
805/10 f 0,20. 811 f 0,03. 812/13 f 0.12. 815 f 0.05. 816 f 0,03, 
817/18 f 0,05, 819/20 f 0,05, 821 f 0,15, 822/23 f 0.12, 824 
f 0,10. Vliegp. 69/61 f 0,18, Souv. 7/9 f 0,25, Mil 3 f 0,07, 
4 f 0,07, Boil, en Mor. 105/06 f 0.08, 110 f 0,25. 111 f 0.12, 
112/14 f 0.45. 115/16 f 0,08. 117/18 f0,08, 119/20 f 0.07. 
Souv. Vi f 0,65, Gen. Souv. 75/78 f 0,40, 103/06 f 0,35, 
112/14 f 0,25, 115/18 f 0,60, 119 f 0,12, 123/27 f 0,30, 128/30 
f 0,25, 131/35 f 0,20. 

Lever ing aan onbek, t egen voorul tbet . op Giro 198391. 
P o r t i ex t ra . 

t JTRECHTSCHE P O S T Z E G E L H A N D E L - UTRECHT 
Voors t r aa t 110 

197e POSTZEGELVEILING 
<> 

Bezit U collecties of betere duplicaten van: 

Nederland en Overzeese Geb. 
Klassieke zegels der gehele 
wereld 
O 
doch vooral : 
1. Oud Duitse Staten 
2. Scandinavië 
3.- Oud Italiaanse Staten 
4. Engelse Koloniën 

enz. enz. 
Onze postzegelveilingen met een zeer 
uitgebreide clientele in binnen- en 
buitenland (w.o. U.S.A.) bieden een 
gunstige gelegenheid om hoge prijzen 
te maken. 

SCHRIJFT U ONS EENS 

ƒ. K. Rietdijk KV. 
DEN HAAG - LANGE POTEN 15a 

ALLES POSTFRIS 
BKLGIë: 

Bloc. 10 . . . t 2.— 
Bloc, lüa . . . t 2,— 
Bloc. 15 . . . r 1,10 
Bloc. 17 . . . t 1,— 
Bloc. 18 . . . f 1,15 
Bloc. 21 . . . t 1.55 
Bloc 27/28 . . f 11,50 
luchtpost 12/13 f 6,— 

ZICHTZENDINGEN 
België, F rankr i jk , 

Oostenrijk, L u x e m b u r g 

O O S T E N R I J K : 
499/502 . . . 
539/42 . . . 
773/76 . . . 
788/90 . . . 

LUXEMBURG: 
135/36 . . . 
137/39 . . . 
192/96 . . . 
209/13 . . . 
324/29 . . . 
Bloc. no. 3 . 

. f 1.70 
.f 1.65 

. f 1,25 

. t 1,— 

. f 2.40 

. f 0.28 

. f 0.70 
. I 1,10 
. f 6.— 
. f 6.50 

P o r t o t o t f 10,— e x t r a 

G. BROERS, D O B P L E I N 128, BUDEL, GIRO 411570 

Heeft U nog nooit bij mij een 
zichtzending van 

N E D E R L A N D EN O.G. 
aangevraagrd? 
Zo neen dan spoedig doen! Mijn prijzen 
zijn 40 ä 60% catalogus 1951. Zowel 
voor beginnenden als gevorderden, ook 
verzorging van mancolij sten. 

)(■ Ook overige landen heb ik mooi voor 
0.20 è 0.40 per Frs Yvert 1951. 

)(■ Voor beginners heb ik landenrestanten, 
uitzoeken voor 2 ä 3 cent per stuk! 

Postzegelhandel H. VAN LIESHOUT 
Hurksestraat 26  H E L M O N D  Giro 325951 

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. 

BUSSUMSE POSTZEGELHANDEL 
Kapelstraat 15  Telefoon 6288  Giro 451627 

W. H. E EG EN 

Z I C H T Z E N D I N G E N 
Voor het nieuwe seizoen hebben wij 
weer veel nieuwe boekjes gereed. 

)( Speciaal Ned. en Gew., Scandinavië, 
' Zwitserland, Ver. Staten, Eng., Fr., 

Port. Kol. enz. enz. 

KOOPJES 
Neder land . Tral ieser ie ongebr . compl. . . . f 6,25 

Cour P e r m a n e n t 1934'38 compl. . . f 4,50 
Indonesia. Cufer type lcts12i/4 ets , met ge

bouwen t m, 1 rupial i f 1.75 
R I .S. o p d r u k 1 ct.s1 rup iah ongebr . f 2.— 
Jub i l eum en I n h u l d i g i n g ongebr . . f 0.40 
H a r t z 15 ets t .m. 1 gld ongebr . . . f 1,50 
Opdruk 1947 3 e ts t .m, 80 ets ongebr . f 2,— 

1947 2 gld. 5 gld. ongebr . . f 7.— 
Curasao H a r t z 1948 ongebr . 6 e ts t .m. 25 ets f 2.— 

271/2 e ts ongebr . f 0,70 30 ets ongebr . f 0.80 
50 ets ongebr . f 1.15 l'/a gld. ongebr . f3.75 
Weid. Curasao 1948 f 3.75 

Sur iname H a r t z ser ie compl. ongebr f 9,50 
Curagao vl iegpost J u l a n a Rode K r u i s compl. 
ongebr f 11,— 

Al deze ser ies zijn zonder p lakke r 
JAC. E N G E L K A M P , S P U I S T R A A T 301, AMSTERDAM 
Tel. 30998 Lever ing bU voorni tbeta i ing Giro 312696 



DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING 
HOOFDKANTOOR: ROKIN 58 AMSTERDAM-C 

TEL. 30261 

neiEiiBglil 
REGELMATIG 

GROTE OPENBARE VEILINGEN 

INZENDING DAGELIJKS 
OP BELANGRIJKE OBJECTEN 

WORDT GAARNE 
VOORSCHOT VERLEEND 

Voor onze veiling, die 

Begin November a.s. 
gehouden wordt, kan nog 
materiaal worden toegevoegd. 
Al het materiaal van derden ten onzen kantore 
is op beurspolis tegen brand en inbraak vpr-
rekerd. Voor inzenders in onze veilingen ontstaan 
hierdoor geen extra kosten. 

N E O E B L A M ) (pr ima gebrui l ( t ) 
no. liii ßS t 3.— no. 2 4 0 ' « f 2.— no. 293/95 f 0.20 
no. 141/43 : 0.70 no. 248/51 f 1.90 no. 30")'04 t 0.50 
no. 166 *« I ü.70 no. 261 /64 f 1.70 no. 310/12 f 0.20 
no. J9D,02 11,40 no. 270/73 f 1.90 no. 313/17 f 0.50 
no. 208/11 to .65 no. 278 fO..S5 no. .12.-!'24 f 0.40 
no. 220/23 f 0.80 no. 279/82 f O 80 no. 325 '26 f 0.60 
no. 225/28 f 1,— no. 287/88 f 0.50 no. 327/31 f 0.50 
no. 232/,35 f 1,40 no. 289/92 t 0.45 no. 346/49 f 5.25 
Beta l ing met bes te l l ing of onder r embours . Orde r s be 
neden f 5,— por t i ex t ra . Te koop gevr . se r ies Neder land 
en Overz. Gew. Aanbiedingen m. prijs worden omgaand 
beantwoord . Yveri Cat . 1353 f22,50, p lus 5C et. p o r t i 
N E D . P O S T Z K G E I . H A N n E L A. M. N . v. d. B E O E K E 
N.Z. Voorburgwal 816,. A m s t e r d a m - C , Pos tg i ro 165298 

1 EXTRA VOORDELIGE AANBIEDING 1 
N E D E R L A N D : 

Kolt. 
no. 71/73 ongebr . f 8.— 
Rol t . 
no. 74/77 ongebr . f 6,— 

N E D . I N D I ë : 
no. 149/59 ongebr . f 23,— 
no. 276 ongebr . I ü,6U 
no, 277 ongebr . f 14.60 
no. 282 ongebr . f 1,80 
no. 283 ongebr . f 1,50 
no. 284 ongebr . t 2,— 
no. 290/92 ongebr . f 6,— 
np. 293/97 gebr . f 3,75 
BO. 345/46 ongebr . 146.— 
no. 345/46 gebr . f 23,— 

N E D . IN DIS: 
no. 360/61 gebr . f 19.— 

. P o r t 49/52 ongebr . I 9.50 1 
CURACAO: 1 

no. 10 gebr . t 2,— 1 
no. 141 /52 ongebr . f 23.— 1 
no. 158/B3 ongeßr . f ü,90 
Lp . no. 45/52 ong. 114,— 1 

S U R I N A M E : 
no. 40 gebr . f 57,50 
no. 60/64 ongebr . f 6U.— 
no. 206/U9 ongebr . f l.SO 
no. 220/43 ongebr . f 55.— 1 

A L L E S P R I M A 
K W A L I T E I T 

Ook voor Z ICI ïTZENDINGEN u w aangewezen a d r e s : 

Postzegelhandel A. Jaasma, Bussum 
Kape l s t r aa t 31 - Giro 480272 - Telefoon 5835 

Uit voorraad direct leverbaar 
SAARGEBIED 
no. 16, postfr is , me t keu r , . . . f 15,— 
no. 27 f 3,— 
no. 28, op br iefs tukje ( 7.60 
no. 51, po.stfri3 f 1.— 
no. 82. postfr is f 2,50 
1930 compl. ser ie ijostfris . . . . f 8.— 
1930 ser ie t .m. 3 frs. postfris . . . ' t 2.— 
1931 J a n u a r i , compl. ser ie postfris . f 13,60 
1931 ser ie t m. 3 frs. pcstfris . . . f 6,— 
1931 December , compl. serie postfr is f 20,— 
1932 compl. ser ie postfr is . . . . f 40.— 
1933 Neunki rchen ser ie postfris . . f 20.— 
Vliegpost no. 3. postfr is f 1.25 
I J s l a n d . Zeppelin 1931, postfris . . f 4,50 
Monaco, Vliegpost no. 1 f 2,— 
Zweden, Vliegpost no. 7 f 1.60 

Alle catalogi , supp l . en benodigdheden leverbaar . 
Ka Be S U P P L E M E N T E N VEKSCIIENUN 
Neder land en O G. 1951 f flo 
E u r o p a suppl . 1945/49 f 5630 
E u r o p a suppl .- 1950 f 20.60 
E u r o p a a l b u m no. 38 141,— 
P o i t ex t ra . 

Inzend ingen voor onz« Najaarsvei l ing worden gaarne 
iiiirewncht. 

Postzegelhandel T. de Buhr, A*dam 
N.Z. \ ( lorburgwal 347 - Telefoon 33324 - Giro 666731 

LITERATUUR 
NTEI 'W 

Dr ten Br ink Geschiedenis v. h. Nederl . 
Pos twezen 1795-1810, 464 pag. 

Uobson l,owe T h e Encyclopaedia of Bri t 
ish Empi re Pos tage Stamps 
Deel I I I Azië 
Deel I I Afrika, zolang voorr. 

E . King Far low The Stel la Catalogue of Den
mark , u i tgebre ide cata logus 
m de Enge l se taal . . . . 

ONMISBARE H A N D B O E K E N 
André Suarne t Les bleus de France , tou te 

la gamme des variétés 1849/ 
1948, p r ach twerk 

J . D. ï . Br ink l i e t Postzegelboek. handboek 
V. d. postzegelverzamelaar , 
vele i l lus t ra t i es 

J e a n Sl lombra Cata logue des t imbres seml-
officiels de la Pos te Aérienne 
an t iqua r i s ch 

Dr Ä. Schroeder Schach den Fälschungen, eer
s te na-oor logse uitgaaf, on
m i s b a r e hand le id ing . . . 

H . von Budolpbl H a n d b u c h der Briefraarkcn-
k u n d e (voortzet t ing van 
K o h l ' s Handbuch) . Voorra
d ig de delen 1, 2, 3 en 4. 
Pr i j s per deel 
11, 12. 13, 14/15, 16/17 p. deel 

HANDIGE SPECIAAL-CATALOGI 
THIAUDK C?italogu3 Frankri jk , Kolo

niën, etc. 1952 
BUBEK Cata logus Duitslan, ' 1952 . . 

Ca ta logus Oostenrijk 1952 . 
Veren igde S ta ten van Ame
r i k a 1951 
Oostenri jk mei Ve ldpos t 
Bosnië etc. 1951 . . . . 
Scandinavië 1951 
H e t 3e RUk 1951 . . . . 

Onze periodiek verschi jnende boekenlijst bevat s teeds 
100 en meer aanb ied ingen van betekenis en w o r d t U 
OP aanvraag g a a r n e toegezonden. Toezending in 
abonnement f 1,— p e r j aa r . 

Rennie Haagsma's Postzegelhandel 
L E K S T B A A T SOhs - AMSTEBDAM-Z. 

Telefoon 28164 - Giro 336559 
N^emt deel aan onze Nieuwtjesdiens t of Bondzend-
verkeer . Onze lage prUzen m a k e n iedere aankoop 
uwerzi jds to t een genoegen! 

15,— 

27,50 
17,50 

12,50 

10,— 

7.90 

2,90 

2.75 

2,— 

2,25 
2,90 
1,95 

1.60 
1,75 
1,— 


