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Postzegelveilingen 
X ZICHTZENDINGEN 
* TAXATIE EN EXPERTISE 

Hekker's Postzegelhandel 
l e p e n l a a n 4 
BLOEMENDAAL 
Tel. K 250023074 

Zichtzendingen 
POSTZEGELHANDEL W. H. EECEN 
KAPBI .STB. 15, BÜSSUM, T E L . 6288, 

1 Speciale aanbied ing . H i e r zit zeker iets 
Neder land 2,50 K o n i n g 1872 gebr 
Neder land 7.50 Luch tp . 1929 onpr 
Indië met wmk. 60 c. 1938 gebr 

80 e. 
1 gld. ,, 

Albanië Luchtp . 15/21 ong 
België no. 149 ong. 
België no. 122 ong. 
Belg. Congo no. 3 gebi 
Duitsl . Chicagofahrt ong 
Danzig 38/43 Incl a nos ong 
Griekenland no' 110 g e b r 
Griekenland no. 112 gebr 
Let land 59/61 gebr 
Let land 70/74 geb i . . . 
Let land Lu. 1 en 2 onge t gebr 
L u x e m b u r g 2 gebr 

84 gebi 
85 gebr 
D. 75/76 ong 
D. 94/95 ong 
D 110/113 ong 

Spanje 242/254 ong 
Spanje 259/269 gebr 
Egyp te 43 ong. 
Egyp te 50/53 ong. 
Egyp te T 15/18 ong 
Br. Ind ië 91/96 geb 
Gambia 20/27 ong 
Soudan 1/8 geb. 
Soudan D 21 geb 
Soudan D. 22 geb. 
Zd Afrika no. 11 ong 
Zd. Afrika no. 12 ong 
Kelan tan 8/12 gebr . 
Oranje Vrijstaat 28 ong 
Stra i t s S. 133 ong. . 

id. 148 B ong 
ld. 149 ong. . 

_ 
. ifrs 

frs 

. frs 

. frs 

. frs 

. frs 
frs 
frs 
frs 
frs 

. frs 

. frs 

. frs 
frs 
frs 

. frs 
frs 
frs 
frs 
frs 
frs 
frs 

GIBO 451627 
voor U b ü : 

7000,— 

125Ó.— 

500,— 
2750,— 

600,— 
282,'"),— 
1300,— 
4000 — 
1500 — 
1000,— 
1900,— 
1600,— 
4350,— 
4900,— 
1000,— 
900 — 

3800 — 
400,— 

1450 — 
4100 — 
3065 — 

750 — 
. frs 13500 — 

frs 
. frs 

frs 
frs 
frs 
frs 

750 — 
1500 — 

7f0,— 
700,— 
500,— 

2000,— 

17 50 
12,50 
2,25 
6,— 
1,75 

30,— 
5,— 
5,— 
5,50 

35,— 
10,— 

2,— 
11,50 
2,50 

11,— 
6,— 

20,— 
6,75 
4,50 
7,50 
7,— 

17,50 
17,60 
4.— 
4,— 

17,50 
1,75 
6,60 

19,— 
12,50 

3.— 
50,— 

3.— 
6,50 
7,50 
3,50 
3,— 
2,— 
7,50 

Heeft U nog nooit een zichtzending 
bij mij aangevraagd? 

Zo neen , d a n spoedig doen! Mijn prijzen 
zijn voor N e d e r l a n d en O.G. 40 ä 60% 
cata logus 1951, voor Europa en O v e r 

zee 0,25 ä 0,50 pe r frs Y v e r t 1952. 
Voor beg inne r s v a n l a n d e n , mooie 
r e s t an t en ui tzoeken voor 2 of 3 cent 
p e r s tuk . 

Postzegelhandel H. VAN LIESHOUT 
Hurkses t r aa t 26  H E L M O N D  Giro 325951 
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Zo komt dan eindelijk na een 
grondige voorbereiding van meer 
dan twee jaren — in Mei 1950 
werd in Londen reeds het tentoon
stellingsmateriaal aangekocht — 
de Internationale Philatelistische 
Tentoonstelling zelf in het ver
schiet. De eerste sinds 1924, aan 
welke alle deelnemers nog met zo
veel genoegen terugdenken. 

Het werd tijd, zal men zeggen. En toch zullen er velen 
zijn, die zullen vragen, waarom wij nu juist in een tijd 
van grote schaarste aan goed postzegelmateriaal in het 
binnenland als gevolg der deviezenmaatregelen en in 
een tijd van gebrek aan grote verzamelaars, tengevolge 
van de fiscale maatregelen, op internationaal terrein 
voor de dag moeten komen. En dan zal men ook de oude 
klacht horen, welke telkens bij een dergelijke gelegen
heid naar voren komt: waarom onze verzamelaars ont
moedigen door het gezicht van kostbare met Ameri
kaanse dollars en andere harde valuta uit ruime beurs 
verkregen collecties, waar onze verarmde verzamelaars 
toch niet tegen op kunnen? 

Dit ontmoedigt de verzamelaar en bevordert de Phila
telie niet. 

Deze klacht getuigt niet alleen van jaloezie, doch 
wat erger is, van grote kortzichtigheid. Immers, het kan 
slechts bevorderlijk voor de Philatelie zijn, dat de ern
stige verzamelaar van een bepaald gebied nu eens aan
schouwelijk voor ogen krijgt, datgene wat er op zijn 
gebied' bestaat en te bereiken valt, dat hij gelegenheid 
krijgt voor een rustige studie, niet uit boeken maar aan 
de hand van het beschikbare materiaal zelf. 
Voor eerzuchtige verzamelaars kan de expositie van een 
groot mededinger een les zijn, dat men nog lang niet 
datgene bereikt heeft, wat men meende te hebben tot 
stand gebracht en tevens een aansporing voor hernieuw
de inspanning om het beste te evenaren. 

Voor de zoekende naar een interessant verzamel- of 
studiegebied kan de tentoonstelling een leidraad' voor 
de toekomst vormen, voor de beginnende verzamelaar 
een leerschool, hoe hij wel en niet moet verzamelen en 
zijn collectie moet opstellen. En voor de leek zal een 
internationale tentoonstelling kunnen bewijzen, dat 
Philatelie iets meer is dan hokjes volplakken en onge
twijfeld zullen er nieuwe verzamelaars worden gekweekt 

en oude aangevuurd door het zien van een zodanige 
expositie. 

Wij hebben na 1924 een verheffing van het philate
listisch peil in Nederland kunnen constateren en wie zal 
zeggen of de achteruitgang in philatelistische standing, 
welke in het laatste decennium in Nederland in tegen
stelling b.v. tot onze buurstaat België valt waar te 
nemen, niet ten dele aan het uitblijven van een interna
tionale tentoonstelling sedert zo lange tijd is te wijten. 
Hoe men hierover ook moge denken, ik moge de hoop 
uitspreken, dat de Nederlandse verzamelaar van heden 
er toe zal willen medewerken om d'e eer van de Neder
landse Philatelie tegenover landgenoot en vreemdeling 
hoog te houden, desnoods onder een pseudoniem en het
zij door inzending, hetzij in elk geval door zijn bezoek 
aan het slagen van deze tentoonstelling zal willen mede
werken. Mr. W. S. WOLFF DE BEER. 
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Juist voor het ter perse gaan van dit nummer 
bereikte ons het bericht, dat op Zaterdag 3 Nov. 
j.l. te Bussum, waar hij de laatste jaren woon
achtig was, op 77-jarige leeftijd overleed de heer 
W. P. Costerus Pzn., oud-bondsvoorzitter, oud-
voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging, en 
oud-lid van de Raad van Beheer van het Maand
blad, in 1939 onderscheiden met de Waller-
medaille. Hoewel zijn gezondheidstoestand' de 
laatste jaren achteruitgaande was, hetgeen hem 
afwezig deed zijn op bonds- en verenigingsverga
deringen, kwam het bericht van zijn heengaan 
toch voor ons nog vrij onverwacht. Op Woensdag 
7 November j.l. werd hij te Bussum ter aarde be
steld. 
William Pieter Costerus Pzn., die te Edam werd 
geboren, waar hij het grootste deel van zijn leven 
doorbracht, is vooral voor de oudere postzegelver
zamelaars geen onbekende. Als krachtig en gevat 
spreker was hij de onverslaanbare aanvoerder van 
de oudere garde en zeer zeker had in zijn blazoen 
het devies kunnen staan: „La garde meurt, mais 
ne se rend pas". Tot in de laatste jaren van zijn 
leven heeft hij op de bres gestaan voor de belan
gen van de philatelic. Toen het hem door zijn ge
zondheidstoestand niet meer mogelijk was zulks 
mondeling te doen, deed hij het vaak schriftelijk, 
zodoende getuigende van zijn onverwoestbaar 
medeleven in alles wat de philatelie betrof. 

Wij willen niet in herhaling vallen omtrent het
geen over hem werd geschreven, in het bijzonder 
bij zijn aftreden als bondsvoorzitter in 1939. Men 
herleze slechts het artikel van de toenmalige 
bondssecretaris in het Maandblad September 1939 
blz. I e.V. 

Toch willen wij, nu hij is heengegaan, een laat
ste maal onze hulde betuigen aan de grote phila
telist Costerus, die zoveel voor de Nederlandsche 
Bond van Vereenigingen van Postzegelverzame
laars heeft gedaan en wiens bezielende leider hij 
was in de jaren 1932—1939. 

Dat de naar hem genoemde Costerus-medaille 
toegekend wordt voor „buitengewone verdiensten 
op wetenschappelijk philatelistisch gebied" ken
merkt zeker tevens de persoon wiens afbeelding 
deze medaille draagt. Dit stellen wij gaarne in 
het bijzonder vast, omdat Costerus een man was 
van de philatelistische daad, wiens verdiensten 
op dit terrein wel zeer groot zijn geweest. 

Moge hij rusten in vrede. 
De bondssecretaris. 

MEDEDELING. 

De Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhande
laren verzoekt ons het volgende bekend te willen maken, 
aan welk verzoek wij gaarne hierbij voldoen: 

KEURINGS-COMMISSIE 
van de Nederlandsche Vereeniging van 

Postzegelhandelaren. 

Voor de goede orde deelt het Bestuur van de NVPH 
mede, dat de heer R. Boekema te 's-Gravenhage sinds 
1 September j.l. geen deel meer uitmaakt van de Keu-
rings-Commissie der vereniging. 

De secretaris 
M. J. H. TOORENS. 

Het volgende nummer van dit blad verschijnt op 
18 December a.s. 

50 
Waarom dit grote cijfer? Een jubileum? 
Ja en neen. Natuurlijk hebt U geen acht geslagen op 

de binnenzijde van de omslag, waar boven aan de linker
zijde van het voorblad steeds vermeld wordt hoeveel 
verenigingen bij ons Maandblad zijn aangesloten. Wel
nu, in October j . l . bereikte dit aantal het getal 50 ! ! 

Dit feit, dat zich voor de eerste maal in de geschie
denis van ons Maandblad voordoet, zou zeker aanleiding 
moeten zijn voor een uitvoerig artikel ter feestelijke 
herdenking van deze mijlpaal. Immers toen in 1922 het 
Maandblad startte, waren er, naar wij menen, 14 ver
enigingen bij het blad' aangesloten en nu, 30 jaar later, 
heeft dit getal zich bijna verdrievoudigd en het merk
waardige cijfer 50 bereikt! 

Toch meenden wij, hoewel niet onopgemerkt, aan dit 
jubileum, of hoe U dit ook noemen wilt, nog niet al te 
veel aandacht te moeten schenken en wel, omdat met 
ingang van 1 Januari a.s. één der thans bij ons blad 
aangesloten verenigingen ons blad gaat verlaten. Laat 
ons hopen, dat deze vereniging op haar besluit zal terug
komen en ons mooie getal 50 gehandhaafd mag blijven. 
Zo dit niet het geval zal zijn, dan hopen wij, dat weldra 
een andere vereniging bereid zal zijn de plaats van haar 
vertrokken zuster in te nemen en wij het philatelistisch 
feestjaar 1952 tóch mogen vieren met de 50ste bij ons 
Maandblad aangesloten vereniging. 

De Hoofdredacteur. 

N E D E R L A N D 
OUDE NUMMER SERVICE 

Wat nog nooit gebeurd is, ik heb op mijn oproep in 
het Augustus-nummer om medeverzamelaars te helpen 
aan nummers van het Maandblad uit de jaren 1928 tot 
1939 geen enkel nummer ontvangen. 
Aan de ene kant is zulks wel verheugend, omdat daar
uit blijkt, dat men het bezit van het Maandblad wel op 
prijs stelt. Aan de andere zijde geloof ik toch ook wel, 
dat bij de duizenden lezers van het Maandblad er zijn 
die geen prijs stellen ze nog langer te bewaren. Wilt 
U dan Uw medeverzamelaars niet een genoegen berei
den door hen hun jaargangen te laten completeren ? 
Porto vergoed ik bovendien. Dus nog eens : Alle num
mers van het Maandblad tot en met 1940 zijn welkom. 
Ook nummers van de Philatelist enz. 

K I N D E R Z E G E L S 1 9 5 1 
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Dienstorder H 745 van 10 Oct. 1951 meldt het volgende: 

1. Van 12 November t /m 31 December 1951 worden 
Kinderzegels verkrijgbaar gesteld, waarvan de 
nettoopbrengst is bestemd voor steun van de arbeid 
ten bate van het bescherming en hulpbehoevende 
kind. Zij blijven voor de frankering geldig t /m 31 
December 1952. 

2. De zegels worden uitgegeven in 5 frankeerwaarden, 
n.1. van 2, 5, 6, 10 en 20 cent ; de verkoopprijs is 
vastgesteld op resp. 5, 8, 10, 15 en 27 cent. Ze zijn 
uitgevoerd in rotogravure (koperdiepdruk) ; de 
beeldgrootte bedraagt 211/2 X 32% m m ; de grootte 
van het zegel is 25 x 36 mm. 

3. De zegels zijn vervaardigd naar fotografische ont
werpen van eas Oorthuys te Amsterdam. De zegels 
geven meisjes en jongens te zien, met op de achter
grond de omgeving waarin zij wonen of werken. Bij 
drie waardeA (5, 10 en 20 cent) zijn de motieven 
tevens door de wederopbouw ingegeven. 

Zij stellen het volgende voor : 
het zegel van 2 cent: een meisje met op de achter

grond een molen : 
het zegel van 5 cent : een jongen met op de ach

tergrond huizen in aanbouw 
en een kraan ; 

het zegel van 6 cent: een vissers jongen met op 
de achtergrond visnetten, 
een mast van een schip en 
een gebouw ; 

het zegel van 10 cent : een fabrieksjongen met op 
de achtergrond fabrieks
schoorstenen en ijzeren con
structiewerk ; 

het zegel van 20 cent : een stadskind met op de 
achtergrond een modern hui
zencomplex. 

De kleuren der zegels zijn resp. groen, grijs, sepia, 
roodbruin en blauw. 

4. De zegels zijn gedrukt bij Joh. Enschedé en Zonen, 
Grafische Inrichting N.V. te Haarlem. 

5. Met de verkoop mag niet eerder dan op 12 Novem
ber a.s. worden begonnen. 
Voorschotten van Kinderzegels aan personen en 
Comité's (waarvoor wat de in inspectieverband 
opgenomen kkt. betreft een machtiging van de afd. 
isp. is vereist) mogen eerst op 12 November a.s. 
worden verstrekt. 

6. De gesloten trommels van de penningmeesters der 
plaatselijke comité's voor de verkoop van Weldadig
heidspostzegels kunnen desgevraagd voor zoveel 
daarvoor voldoende en geschikte ruimte beschikbaar 
is, op de kkt. worden bewaard. 

7—11 houden voorschriften van interne aard. 

Persbericht nr. 5890/141 van x3 Oct. '51 geeft de zelfde 
inlichtingen, onder toevoeging, dat het papier geen 
watermerk heeft en de gomtoing normaal is. 

Het HANDELSBLAD van 26 October 1951 vermeldt 
omtrent deze zegels nog het volgende: 

De Vierde openbare lagere Montessorischool aan de 
Tweede Boerhaavestraat te Amsterdam, die gisteren 
juist haar verhuizing naar een beter geoutilleerd ge
bouw aan de overkant van de straat feestelijk heeft 

gevierd, beraamt op het ogenblik een origineel plan in 
het belang van het welslagen der kinderpostzegel
actie. Op 12 November, als de officiële verkoop in de 
postkantoren begint, opent de school in één van haar 
lokaliteiten een ,,agentschap" voor kinderzegels en 
leerlingen zullen de ouders, andere familieleden en be
langstellende buurtbewoners aan het loket bedienen. 

Het toeval wil nu dat drie van de vijf kinderen die 
Cas Oorthuys fotografeerde als beeldenaar voor de 
zegels, deze school bezoeken, terwijl de vierde een oud
leerling is. Deze vier — als de jongen die nu op de 
Ambachtsschool gaat tenminste ook verlof krijgt — 
zullen de eerste dag de zegels met hun eigen portret 
erop (en dat van een jongen die in Egmond aan Zee 
woont) in het schoolpostkantoortje verkopen. De ze
gels drukten wij reeds in ons blad af — wellicht herin
nert ge ze U nog. Op die van 2 cent staat, tegen de 
achtergrond van een Hollands landschap met een molen, 
een lachend meisje ; dat is Hans Oorthuys, het dochter
tje van de fotograaf. Vóór een emplacement met kra
nen en loodsen, kijkt op de kinderpostzegel van 5 cent 
een jongen de fabriekswereld in : Jan van den Heuvel, 
wiens vader eigenaar van een fabriek is. De 20 cts
zegel toont een meisje dat U aankijkt; achter haar zijn 
ramen en balkons van een modern huizenblok zicht
baar. Dit meisje heet Erna Wolters en haar vader is 
chef bij de brandweer. Drie leerlingen uit de groepen 
4, 5 en 6 van de Montessorischool aan de Boerhaave
straat. De naam van de oudleerling, die U van de 10 
ctszegel tegenlacht, is Jacob Blom. Alleen Andries 
Zwart, de visserszoon uit Egmond aan Zee, op de 6 cts
zegel, gefotografeerd tegen een achtergrond van netten, 
heeft met de school niets te maken. 

En ten slotte hopen wij dat velen hun de eer van een 
bezoek zullen aandoen op 12 November —■ niet om hen
zelf, want zij zijn gewone kinderen en in het minst 
niet belangrijk, maar om de misdeelde jeugd, waarvoor 
zij poseerden. 
Wij ontvingen de mededeling, dat in deze school z.g. 
maximumkaarten zullen worden verkocht, welke de 
resp. afbeeldingen dezer kinderen geven. De kaarten 
voorzien van het betreffende postzegel, zijn per serie 
verkrijgbaar ä f 3,50, desgewenst met eerstedag
afstempeling, bij de Stichting „Voor het Kind", Emma
straat 38 te AmsterdamZ. 
Persbericht no. 6440/156 van 3 Nov. 1951 vermeldt het 
volgende: Rijdend Postkantoor „Voor het Kind". 
Van 12 Nov. t.m. 29 Dec. a.s. zal de Stichting „Voor 
het Kind" een rondreis door Nederland maken om de 
verkoop van kinderpostzegels te bevorderen. Deze reis 
zal, met een rijdend postkantoor worden gemaakt, 
waar kinderpostzegels 1951 worden verkocht en met 
deze zegels gefrankeerde gewoon aangetekende stukken 
worden aangenomen. Al deze stukken zullen van een 
bijzonder stempel worden voorzien. Het rijdend post

kantoor zal de volgende plaatsen bezoeken: 
Amsterdam 12, Zaandam 13, Alkmaar 14, Den Helder 
15, Harlingen 16, Sneek 17, Leeuwarden 19, Groningen 
20, Assen 21, Coevorden 22, ZwoUe 23, Almelo 24, 
Hengelo 26, Enschede 27, Deventer 28, Apeldoorn 29, 
Zutphen 30 November. Groenlo 1, Doetinchem 3, 
Nijmegen 4, Venlo 6, Roermond 7, Heerlen 8, Maastricht 
10, Helmond 11, 'sHertogenbosch 12, Tilburg 13, 
Breda 14, Middelburg 15, Goes 17, Dordrecht 18, Rot

terdam 19, Delft 20, 'sGravenhage 21, Haarlem 22, 
Hilversum 27, ErmeloVeldwijk 28, Utrecht 29 Dec. 
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Eerst-dag enveloppen 

Evenals bij vorige gelegenheden wordt door de Vak
groep Postzegelhandel een eerste-dag enveloppe ver
kocht (en is deze in de handel verkrijgbaar è 15 cent 
per stuk) vertonende een gebouw in aanbouw waarvoor 
in een rode schijf een jongensportret. Wat de afstem
peling dezer enveloppen betreft verwijzen we naar de 
rubriek „Stempels". 

FRANKEERZEGELS 
VAN ƒ 15.— EN ƒ 25.— 

Dagorder H. 747bis van 10 October 1951 meldt het 
volgende : 

1. Uitgegeven zullen worden postzegels in de waarden 
van ƒ 15.— en ƒ 25.—. 
Deze zegels zijn in de eerste plaats aangemaakt voor 
de frankering van de daarvoor in aanmerking ko
mende luchtpostzendingen. 

2. De voorstelling voor beide waarden is dezelfde, n.1. 
een zeemeeuw, vliegende boven een landschap, 
waarin o.a. een brug over een kanaal, duinen en 
zee voorkomen. Het ontwerp is ontstaan in samen
werking tussen de heer J. Bons te Amsterdam en de 
Aesthetische dienst van het Staatsbedrijf der PTT. 
De oorspronkelijke gravure is van de drukkerij En
schedé (graveur W. Z. van Dijk). 
De druk is van Joh. Enschedé en Zonen, Grafische 
Inrichting N.V. te Haarlem. 

3. De kleur van het zegel van t 15.— is bruinachtig 
zwart, die van het zegel van ƒ 25.— grijsblauw. De 
grootte van de zegels is 25 x 36 mm, de beeld
grootte bedraagt 211/2 X 32 V2 mm. De zegels zijn 
uitgevoerd in plaatdruk in vellen van 25 stuks. 

4. De drn van de kkt, waar aan deze zegels voor fran-
keerdoeleinden behoefte bestaat, kunnen een eerste 
voorraad, rekening houdende met die behoefte, per 
dienstbriefkaart aan het Hbs, Centr. Aid PE, aan
vragen. 

5. Omtrent de verkoop aan verzamelaars en postzegel
handelaren volgt nader bericht. 

6. De zegels mogen eerst op 12 November 1951 voor 
de frankering worden gebezigd. 

Persbericht nr. 5891/142 van 13 Oct. 1951 doet de zelfde 
mededeling en voegt er nog aan toe, dat het papier 
geen watermerk heeft en de gomming normaal is. 

In aansluiting hieraan delen wij nog mede, dat de 
zegels niet op gewone wijze aan het publiek worden 
verkocht, maar dat hiermede gehandeld wordt als met 
de zegels van ƒ 2.50, ƒ 5.— en f 10.—. Omtrent de ver
krijgbaarstelling voor Philatelisten verwijzen wij naar 
de Bondsmededeling onder de rubriek „Verenigings-
nieuws". 

INWISSELING ONGELDIGE POSTZEGELS 

Persbericht nr. 6206/150 van 25 October 1951 meldt 
het volgende : 

Ongeldige postzegels kunnen worden ingeruild 

Bij het publiek nog voorhanden postzegels met de 
beeltenis van H. M. Koningin Wilhelmina van het type 
Hartz (uitgifte 1947), alsmede briefkaarten en andere 
postwaarden voorzien van een daarmee overeenkomen
de zegelafdruk, die sinds 1 October voor de frankering 
waardeloos zijn, kunnen tot en met 31 Januari 1952 op 
de postinrichtingen worden omgeruild tegen zegels enz. 
van de gangbare soort. 

Dit geldt uiteraard alleen voorzover de aangeboden 
zegels gaaf en ongeschonden zijn. 

BIJZONDERE POSTZEGELS BUITEN GEBRUIK 

Persbericht nr. 6310/153 dd. 30 October 1951 meldt 
het volgende : 

De navolgende (bijzondere) postzegels worden met 
ingang van 1 Januari 1952 buiten gebruik gesteld en 
worden voor de frankering waardeloos": 

a. de Herdenkingspostzegels 375-jarig bestaan der 
Leidse Universiteit, uitgegeven in 1950 ; frankeer-
waarden 10 en 20 cent ; 

b. de Kerkopbouwpostzegels, uitgegeven in 1950 ; 
frankeerwaarden 2, 5, 6, 10 en 20 cent ; 

c. de Zomerpostzegels, uitgegeven in 1950 ; frankeer
waarden 2, 4, 5, 6, 10 en 20 cent; 

d. de Weldadigheidspostzegels, uitgegeven in 1950 ; 
frankeerwaarden 2, 5, 6, 10 en 20 cent. 

NIEUWE ETSINGNUMMERS ENZ. 

In de maand September werden aangemaakt de vol
gende nummers : 

Portzegel 15 cent No. 2. 
Frankeerzegel 10 cent No. L/R 35. Nummer 34 volgt 
nog. 

H. R. 

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

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

REPUBLIK INDONESIA 
UNO-zegels.' 

Op 24 October zijn de nieuwe UNO-zegels, in Indo
nesië verschenen, uitgegeven ter herdenking van de 
dag waarop 6 jaar geleden de organisatie der Ver. Na
ties tot stand kwam-

Waarden en kleuren: 
7V2 groen, 10 violet, 20 rood, 30 rood, 35 blauw en 

1 Rupiah bruin. 
Afm. 271/2 X 331/2, gedrukt door Am. Bank Note 

Company, te New York, naar een ontwerp van de heer 
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Achmad Sadeli te Bandung, en uitgevoerd in staal-
gravure lijntanding 12, geen watermerk. Verkoop zon
der toeslag, verkrijgbaar totdat de voorraad is .uitver
kocht ,oplage nog onbekend. Speciale F.D. covers zul
len ter beschikking worden gesteld, prijs 35 sen, en 
deze zullen te Bandung worden afgestempeld met spe
ciaal schildvormig stempel, inscriptie BANDUNG, 
24 October 1951, HARI PENERBITAN PERTAMA. 

De afbeelding is een jonge duif (Indonesië), die zich 
voor de eerste maal aansluit bij een zich in de richting 
van het licht begevende vlucht duiven. De datum 28 
September 1950, die op het zegel voorkomt, is de datum 
van de toetreding van Indonesië tot de Ver. Naties. 
Sportserie. 

Zeer onverwacht verscheen ongeveer een week voor 
de UNO-zegels een serie zegels met toeslag ter gelegen
heid van het tweede Nationale Sportfeest te Djakarta. 
De waarden zijn : 5 plus 3 sen groen, 10 plus 5 sen 
blauw, 20 plus 5 sen rood, 30 plus 10 sen bruin en 
35 plus 10 sen blauw; etsingsnos. resp. 61, 62, 63, 65 
en 64; koperdiepdruk door de N.V. G. Kolf f & Oo. te 
Djakarta, volgens ontwerp van de heer Doekoet Hen-
dronoto te Djakarta. Randletter A, kamtanding 
12% X 12. Geldig van medio October t /m 31 
Juli 1952, zowel in binnen- als buitenlands verkeer. 
De toeslag komt ten bate van de Panitya Pekan Olah-
raga Nasional ke, 2-1951, ter bestrijding van de onkos
ten van de tweede nationale sportweek, getaxeerd op 
R. 1.500.000. (2500 athleten, 500 officials, 10 doctoren 
enz. enz. de grootste sportdemonstratie ooit in Azië 
gehouden, courantenbericht Javabode 15 October 1951). 

Tempelserie. 

Ook de 80 sen is in tanding 12% 
zonder opdruk RISverschenen. 

Cijfertype. 
De 21/2 en 71/2 et. zijn verschenen, kleur resp. sepia 

en groen, etsingsnos. 47 en 48, wijde afstand tussen 
de dubbelvellen. 

De etsingnummers van de 1, 2, 21/2, 5, 7V2, 10, 15, 20, 
25 sen resp. 45, 46, 47, 40, 48, 41, 42, 43, 44, alle vellen 
randletter A. 

Onderstaand volgt een opgave van gevonden foutjes, 
zoals wij die uit Indonesië ontvangen hebben : 
1 Sen, Linker vel: 7de rij Zegel No. 1. 

Grijze stip onder bovenste 
bloem links. 

1 

Rechter vel; 

Rechter vel: 

2 Sen, Rechter vel: 

Rechter ve l : 

ZYi Sen, Linker vel: 

Linker ve l : 

Rechter ve l : 

Rechter vel: 

Rechter ve l : 

5 Sen, Rechter ve l : 
714 Sen, Linker ve l : 

Rechter vel: 

10 Sen, Rechter vel: 

Rechter vel: 

13 Sen, Linker vel: 

20 Sen, Linker ve l : 

25 Sen, Linker vel; 

Rechter ve l : 

6de rij Zegel No. 1. 
Miniscuul zwart stip.ie onder 
buitenste bloem (middelste 
groep) links. 
10de rij No. 4. 
zwart stipje voor de grote 1 
ongeveer 3 mm van 't midden 
van 't cijfer. 
1ste rij zegel No. 5. 
Gebroken binnenrand nabij 't 
midden boven blaadje. 
6de rij zegel No. 9. 
Grote witte vlek rechts onder. 
6de rij 5de zegel. » 
Miniatuur stipje tussen I en K 
van REPUBLIK. 
7de rij zegel No. 10. 
Stip tussen O en N van INDO
NESIA 
1ste rij zegel No. 3. 
Bruin vlekje in bovenhoek 
van S van Sen. 
3de rij 10de zegel. 
Stipje even buiten 't zegel, 
links boven. 
5de rij zegel No. 8. 
Stip rechts van K van REPU-
BLIK. 
10de rij zegel No. 6. 
7de rij zegel No. 7. 
Stip boven E van INDONESIË. 
9de rij zegel No. 9. 
Gevlekte E in INDONESIA. 
4de rij zegel No. 2. 
Blauw vlekje op beneden blad 
rechts onder. 
5de rij zegel No. 6. 
Blauw vlekje op ondergrond 
geheel beneden onder 2de poot 
van N van SEN. 
3de rij zegel No. 5. 
Licht plekje links van R van 
REPUBLIK. 
3de rij- zegel No. 7. 
Dit zegel werd uit elk vel ge
licht en vervangen door een 
onbeschadigd zegel. 
Overigens geen plaatfoutjes 
gevonden. 
4de rij zegel No. 1. 
Puntje onder R van REPU-
BLIK. 
7de rij zegel No. 4. 
Klein groen puntje midden 
boven R van REPUBLIK. 

Plaats onbekend : 
Witte punt 
E van sen. 

achter dwarsbalk 

TE KOOP GEVRAAGD: 
bundelwaar, massagoed, losse zomer- en 
kinderzegels. - Vraagt gratis inkooplijst. 

POSTZEGELHANDEL G. v. d. EIJNDE 
Petristraat 8, UTRECHT (Oog in Al), Tel. 24082 
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AMBON 

Op bldz. 186 van het Sept. No. be
richtten wij over de z.g. zegels die 
door de Rep. der Zd. Molukken zou
den zijn uitgegeven. Nadat wij ruim 
een maand op antwoord hadden ge
wacht, reclameerden wij zowel bij 
Den Haag, als bij New York, en op 
24 October ontvingen wij een schrij
ven van de heer J. V. NIKIJULUW, 
chairman South Moluccan Delega
tion in the U. S. 

Onderstaand volgt een uittreksel uit mijn schrijven, 
en het antwoord van de heer Nikijuluw. Hoewel nadere 
inlichtingen zijn gevraagd, kan de aandachtige lezer 
uit het onderstaande toch zijn eigen conclusies trekken. 
Uittreksel schrijven dd. 7 September 1951 zowel aan 
Den Haag als New York. 

„In „Stamps" van 18 Augustus 1951, pag. 245, las ik 
een artikel van de heer Karel J. V. Nikijuluw over de 
uitgifte van zegels door de Republiek der Zuid Mo-
lukken. I 

Als redacteur van het Nederlandse Maandblad voor 
Philatelie zou ik, teneinde onze lezers voor te lichten, 
gaarne meer uitgebreide inlichtingen van U ontvangen. 
Hoewel ik tweemaal met het bureau in Den Haag ge
telefoneerd heb, kon men mij daar geen nadere inlich
tingen verschaffen dan dat de zegels in de U.S.A. ge
drukt waren. Of de zegels reeds in de Zuid Molukken 
aanwezig waren en gebruikt werden wist men niet. 

Daarom zou ik U willen verzoeken de volgende vra
gen te beantwoorden. 
a. Uit welke waarden bestaat de serie behalve de vier 

reeds in „Stamps" genoemd ? 
b. Grootte van de vellen (10 x 10 ?) 
c. Waar en door wie zijn de zegels gedrukt en in welk 

aantal ? 
d. Wie heeft de opdracht tot drukken gegeven ? 
e. Zijn de zegels reeds naar de Molukken verzonden ? 

en zo ja 
f. op welke eilanden worden zij reeds gebruikt ? 
g. Is dit gebruik tot het onderling verkeer op en tus

sen de eilanden beperkt of bestaat er ook postver
binding met het buitenland, waarbij deze zegels 
zonder verdere bij frankering gebruikt zijn ? 
(Dus niet de verbinding tussen het bezette gedeelte 
van Ambon via de Republik Indonesia). 

h. De in „Stamps" afgebeelde zegels waren afgestem
peld. Is dat op de Molukken gebeurd (kon plaats
naam in het stempel niet goed lezen), of beschikt 
U in de U.S.A. over één of meer der Molukse stem
pels ? 

i. Enkele maanden geleden publiceerde ik reeds, dat 
o.a. op Makassar aangeboden waren opdrukken: 
„Republik Maluka, Selatan", op de cijferserie van 
Indonesië (1 t /m 121/2 cent), op de 15 cent groot 
vlaggetype en op de tempelserie (25 cent t /m 3 
Rupiah). Ondanks verzoek om inlichtingen uit onze 
lezerskring heb ik hierover geen verdere bijzonder
heden kunnen achterhalen. Kunt U mij misschien 
ook meedelen, of deze uitgave in de Zuid Molukken 
geschied is, of dat dit privé maakwerk is en men 
geprobeerd heeft de verzamelaars met deze op
drukken op te lichten. 

Een uitgebreid antwoord op deze vragen zie ik gaarne, 
zo mogelijk omgaand, tegemoet, zodat ik in ons eerst
volgende nummer van het Maandblad hierover nadere 
mededelingen kan doen". 

Uittreksel uit het antwoord van de heer Nikijuluw : 
De RMS-postzegels, die uitgegeven zijn, hebben de 

waarden van 4, 10, 25 en 50 sen, en komen voor in 
vellen van 100 stuks, per vel 10 X 10. Het totale aan
tal is mij onbekend. 

Deze uitgifte is In opdracht geschied van de Regering 
der Republiek Zuid-Molukken, en uiteraard uitslui
tend voor postale doeleinden. Doch het quantum, dat 
in mijn bezit is gekomen, wordt als een service aan 
filatelisten en voor hen die belangstellen in en sympa
thiek staan tegenover deze strijd om de Vrijheid, ver
krijgbaar gesteld aan bovenvermeld adres tegen de 
waarde van (face value) USA $0,25 per set van 4 
waarden. 

De zuivere filatelistische kant van de postzegels kan 
ik tot mijn spijt niet beheindelen, aangezien de ge
legenheid daartoe mij ontbreekt, en mijn bureau er 
niet op ingesteld is. Bovendien is mijn functie hier 
uitsluitend een diplomatieke. 

De stempel is niet in mijn bezit. A. J. U. 

STEMPELS 
NEDERLAND 

Gelegenheidsstempels. 
Ter gelegenheid van de „Dag van de Postzegel" 

werd op 6 October j . l . te Breda een tijdelijk bijkan
toor gevestigd, alwaar de aangeboden stukken werden 
afgestempeld met het hierboven afgebeelde speciale 
poststempel in paarse inkt op de postzegels. Aange
tekende stukken kregen speciale aantekenstrookjes. 

Voor de nieuwe kinderpostzegels, die bij het ver
schijnen van dit nummer reeds enige dagen in omloop 
zijn, wordt wederom een speciaal eerste-dag-van-
uitgifte-stempel, alleen af te drukken op handelaars
couverten, gebruikt. Behalve dit, hierbij afgebeelde, 
stempel wordt bovendien een speciaal stempel ge
bruikt op een tournee, die ook dit jaar weer door het 
Autopostkantoor langs een groot aantal plaatsen ge
maakt wordt ter bevordering van de verkoop van kin
derpostzegels. Alleen brieven, gefrankeerd met deze 
zegels worden hiermede voorzien. Het model van dit 
stempel is geheel hetzelfde als het vorige jaar; een 
afbeelding werd opgenomen in ons nummer van 
December 1950. Alleen de onderin het stempel ver
melde gebruikspriode is gewijzigd en luidt thans: 
12 NOV. T/M 29 DEC. 1951. 

Op de postzegeltentoonstelling te Schiedam, gehou
den van 10 t /m 18 November was alleen op 17 Nov. 
een tijdelijk postkantoor in werking, waarvan wij het 
stempel in het volgende nummer zullen vermelden en 
afbeelden. 

^v^^^-

^^POSTl^^ 
' ^ N V J \ 

Machinestempels. 
De beide laatste in gebruik gestelde stempelmachi-

nes te Assen en Hengelo (Ov.), die aanvankelijk 

MEBUS POSTZEGELHANDEL BESTAAT 36 JAAR 
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datumstempels met zeer grote letters gebruikten, kre
gen nieuwe datumstempels met normaal lettertype. 

De machines in de kleinere steden werden thans 
ook voorzien van de vlaggen „Vermeld op Uw post
stukken naam en adres afzender", „Laat voor de post 
langs de gehele bovenkant 4 cm vrij" en „Postzegels 
rechts boven in de hoek" (de beide laatste dus ook 
in nieuwe spelling). Het zou ons te ver voeren de ver
moedelijk nog niet volledige lijst van alle combinaties 
hier te noemen. 

Van een lezer ontvingen wij nog een merkwaardige 
afdruk, n.1. een totdusver onbekend datumstempel 
(vierkant model) Hillegom van 13 IX 1951 met rechts 
de hierboven laatstgenoemde vlag, doch in oude spel
ling („in den hoek"). Naar wij vernamen, betreft het 
hier wederom het gebruik van een datumstempel 
Hillegom in één der Amsterdamse C.S.-stempelmachi-
nes op bloembollencatalogi, die kennelijk in grote hoe
veelheden, gefrankeerd met zegels, verzonden zijn. Wij 
herinneren er in dit verband aan, dat circa 20 jaar 
geleden reeds de z.g. roodfrankering te Amsterdam 
C S . werkte met afzonderlijke datumstempels Hillegom 
en Sneek voor drukwerken uit deze plaatsen afkomstig. 

Sinds 15 October stempelt Amsterdam C S . met een 
nieuwe vlag: Steunt Kerstzegel-Actie Tuberculose
bestrijding. 

Type nraders tempels. 
1 October 1951. Het postagentschap Vught-Taalstraat 

werd tijdelijk gesloten. 
1 November 1951. De naam van het poststation 

Achter-Zieuwent wordt gewijzigd in Mariënvelde. 
Veldpost. 

Ter aanvulling van het hierover reeds in het vorige 
nummer vermelde, kunnen wij, mede dank zij berich
ten van één onzer lezers, de heer P. J. Reede te 
Amsterdam, die deelgenomen heeft aan de manoeuvres 
„Counterthrust" en „Jupiter", nog opgeven, dat slechts 
één veldpostkantoor, geopend van 14 September tot 
en met 2 October, bü de Nederlandse troepen gewerkt 
heeft. Behalve het reeds genoemde stempel Veldpost 
11 was een tweede in hetzelfde, totdusver niet voor
komende, model met Nr. 10 (de beide enige totdusver 
nieuw-aangemaakte stempels) in gebruik. De troepen 
hadden blijkbaar de beschikking over speciale, met 
regiments-emblemen en -namen bedrukte enveloppen. 
Aangetekende stukken konden slechts voor dienst-
doeleinden verzonden worden. 

De heer J. van Anrooy te 's Gravenhage verschafte 
ons enige couverten van een vrijwilliger bij het Neder
landse Korea-detachement, waaruit blijkt, dat dit niet 
over een eigen veldpostdienst beschikt; deze couver
ten dragen hand- of machinestempels „U.S. Army 
Postal Service 8". Wel blijkt men o.a. speciale lucht
postcouverten met het embleem der Ver. Naties, de 
naam NETHERLANDS en gedrukt afzendersadres 
„NAPO 5100 c/o postmaster Schiphol" te bezigen. 

NIEUWE UITGIFTEN 
Diverse postzegels werden ons ter reproductie af

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

E U R O P A 
Albanië. 

De 10e verjaardag van de Albaanse communistische 
partij zou hier de aanleiding zijn om op 8 November 
j.l . een viertal postzegels het licht te doen zien in de 
waarden 2 Lek 50, 3, 5 en 8 Lek. 

Op 28 November a.s. zal een serie van 3 postzegels 
volgen ter gelegenheid van de 10e verjaardag van de 
instelling van de communistische Albaanse jeugdgroep. 
De waarden zullen zijn 2 Lek 50, 5 en 8 Lek. 
België. 

De Luxemburgse Moniteur du Collectionneur weet, te 
melden, dat ter gelegenheid van het volgende U.P.U.-
congres, hetwelk in 1952 te Brussel zal worden gehou
den, een serie van 10 postzegels zonder toeslag zal 
worden uitgegeven. 
Bulgarije. 

Ditmaal zijn het 4 postzegels als propaganda voor 
de jeugd welke hier te verm'elden vallen n.1.: 
1 L. roodbruin, op de voorgrond een kind op zijn duim 

zuigende, op de achtergrond een huiselijk tafereel; 
4 L. wijnrood, jeugd bezig met de constructie van 

speelgoedgebouwen; 
9 L. emerald, op de voorgrond een meisjeskopje, op de 

achtergrond kinderen op een speeltuinglijbaan; 
20 L. blauw, padvinders en padvindsters. 

De oplage bestaat uit 150.000 series. 
Duitsland. Bondsrepubliek (West-zone). 

Op 23 October j . l . verscheen hier de Weldadigheids-
serie 1951 onder de titel „Helpers der Mensheid". Het 
zijn 4 zegels met toeslag alle naar ontwerpen van de 
graficus Hermann Zapf te Frankfurt. De druk dezer 
zegels geschiedde in plaatdruk in vellen van 50 zegels. 
Formaat der zegels is 27.5 X 32.8 mm. 
4 4- 2 (pf), bruin, portret van Vinzenz von Paul; 

oplage 4 millioen. Von Paul werd in 1581 geboren en 
geldt nog heden wegens zijn barmhartigheidswer-
ken en de talrijke door hem gestichte weldadigheids-
inrichtingen als een onovertroffen voorbeeld voor de 
vrije weldadigheid. In tijden van nood was hij een 
helper der armen, zieken en geesteskranken, vonde
lingen, slaven en gevangenen en van deze laatste 
in het bijzonder de galei-gestraften. Aan hem 
is ook de organisatie der „Barmhartige zusters" te 
danken. Hij stierf in 1660 te midden van zijn werk, 
dat hem nimmer rust liet. Hij wordt als „Patroon 
van alle werken der naastenliefde" vereerd. 

1 0 + 3 (pf), groen, portret van Friedrich von Bodel-
schwingh; oplage 3 millioen. Deze persoon werd in 
1831 geboren. Hij is bekend als „Vader der daklo
zen" en stichter van de bekende „Bether'-inrich-
tingen. Hij leidde vele personen op als helper op 
het gebied der vrije weldadigheid. In het bijzonder 
interesseerde hij zich voor de „Broeders van de 
weg". Hij stierf in 1910. 

EXCELSIOR EN MEBUS ALBUM IS UW ALBUM 
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DAVO-ALBUM 
L U X E M B U R G 

Geheel linnen, donkerblauwe bgnd 
met goudstempel. 

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

f 15.— 
f 17.50 

20 + 5 (pf), rood, portret van Elsa Bröndström; op
lage 3 millioen. Deze vrouw leefde van 1888—1948. 
Hoewel als Zweedse geboren verkreeg zij door haar 
huwelijk de Duitse nationaliteit. Voor de soldaten 
uit de Ie wereldoorlog is zij de onvergetelijke figuur 
van „Engel van Siberië". Als dochter van de Zweedse 
gezant, generaal Ed. Bröndström, riep zij vanuit 
Sint Petersburg een omvangrijke hulporganisatie in 
het leven, welke enig in haar soort was, ten behoeve 
van de Duitse en Oostenrijkse krijgsgevangenen in 
Rusland. Deze actie zette zij met ontzettend veel 
opofferingen en moeite tot lang na de beëindiging 
van de oorlog door. Vele gevangenen hebben hun 
leven en terugkeer naar het vaderland aan haar te 
danken. 

30 + 10 (pf), blauw, potret van Heinrich Pestalozzi; 
oplage 1.500.000. Deze vanuit Zwitserland wel zeer 
bekende persoon, waar zijn beeld reeds eerder op 
de postzegel verscheen, werd in 1746 te Zürich ge
boren. Als opvoeder der jeugd en baanbreker op 
paedagogisch gebied is hij wel zeer bekend. Van zijn 
werken zijn wel de bekendste „Lienhard en Ger
trud" en „Hoe Gertrud haar kinderen onderwees". 

Democratische Republiek (Oost-zone). 
Ter herdenking van de bekende socialist Karl Lieb

knecht (1871—1919) verscheen een postzegel met zijn 
afbeelding. 
24 (pf), grijs en rood, portret. 

Op 28 October j.1. verscheen ter gelegenheid van de 
„Dag van de Postzegel" een enkel zegel in een oplage 
van 2 millioen stuks. 
12 (pf), blauw, een man toont aan twee kinderen een 

postzegelverzameling. 

West Berlijn. 

Ter gelegenheid van de „dag 
van de Postzegel 1951" ver
schenen 2 postzegels in ge
lijke tekening van twee jon
gens een postzegelalbum bekij
kende; op de achtergrond een 
globe. De zegels werden gedu
rende de tijd van 7 tot 15 Octo
ber j.1. alleen verkrijgbaar ge
steld op een in dit gebied ge
houden postzegeltentoonstelling 
„Briefmarken der Welt" en 
eerst later op de overige kan
toren. Ontwerp van de zegels 
is van Leon Schnell; afmeting 
der zegels 27.5 x 32.8 mm., 
druk in vellen van 50 stuks 
in plaatdruk. Oplage 600.000 
series. 

1 0 + 3 (pf), donkergroen, jeugdige postzegelver
zamelaars. 

20 + 2 (pf), roodbruin, idem. 

wwrnmmm. Saargebied. 

maal 
rijen 

Op 31 October j.1. (Hervormings
dag) verscheen hier een postzegel ter 
herdenking van het „Reformations
jubiläum an der Saar", welke her
vorming 375 jaar geleden plaats vond. 
Het zegel geeft de portretten van 
Maarten Luther en Johannes Calvijn. 
15 f. + 5 f. bruin, portretten. 

Op 3 November j.1. verscheen weer 
de jaarlijkse weldadigheidsserie, dit-

weer bestaande uit afbeeldingen van schilde-
en wel 

12 f. + 3 f. grijsgroen, de goede moeder; 
15 f. -f- 5 f. violet, voor de schouwburgingang; 
18 f. + 7 f. wijnrood, de liefdezuster; 
30 f. 4- 10 f. blauw, de barmhartige Samaritaan; 
50 f. + 20 f. donkerbruin, St. Maarten deelt zijn 

mantel. 

Finland. 
Op 26 October j.1. verschenen hier de jaarlijkse ge

bruikelijke toeslagzegels ten bate van de t.b.c.-bestrij-
ding. De ontwerpen zijn ook ditmaal van de bekende 
kunstenares Signe Hammarstén—Jansson. De oplage 
bedraagt 400.000 stuks. 

7 + 2 Mk. groen, korhoender; 
1 2 + 3 Mk. rood, kraanvogel; 
20 + 5 Mk. blauw, meeuwen. 
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In verband met de mededeling in ons vorige nummer 
op blz. 211 schrijft de heer J. Dekker te Amsterdam 

MEBUS POSTZEGELHANDEL KOOPT COLLECTIES 

I 



NOVEMBER 1951 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 239 

ons, dat het door ons afgebeelde proef-
zegel gedrukt werd op de nieuwe staal-
gravure-rotatiepers, zoals deze reeds 
in enkele landen (Zwitserland, Zweden 
en Denemarken) in gebruik is en wel
ke van Zwitserse herkomst is. Het door 
ons afgebeelde zegel werd in Zwitser
land vervaardigd, evenals de Snell-
man-proeven, waarvan de schrijver er 

ons een tweetal, resp. in grijs en paars-rood, ter inzage 
zond en waarvan wij hierbij een afbeelding geven. De 
perforatie werd nä de druk eveneens in Zwitserland 
vervaardigd en zal er van een nieuwe Finse perforeer-
machine wel geen sprake zijn. 
Frankrijk. 

Op 13 October verscheen het eerst te Parijs en te 
Rennes en op 15 Ottober d.a.v. op de overige Franse 
postkantoren een postzegel ter herdenking van 
Maurice Noguès. Het zegel werd ontworpen en gegra

veerd door Gandon en uitgevoerd 
in plaatdruk in vellen van 25 stuks. 
Het formaat der zegels is 22x36 mm.; 
tanding 13. Noguès werd 31 Oct. 1889 
te Rennes geboren. Toen de aviatiek 
nog in haar beginstadium was, was 
Noguès reeds gebreveteerd vliegenier 
(1909). In 1914 trad hij in militaire 
dienst en hoewel als eenvoudig 
vliegtuigmechaniciën aldaar begonnen, 
klom hij spoedig op tot de rang van 
luitenant. Hij kreeg 4 maal een mili
taire vermelding, het kruis van het 
Legioen van Eer en de kapiteinsrang. 

Na de oorlog trad hij in de zgn. lijndienst en organi
seerde hij o.a. de eerste nachtvluchten voor de handel. 
Ook legde hij de grondslag voor de luchtverbindingen 
van Frankrijk met de Oriënt. Tot aan zijn dood in 
1934 bleef hij de zgn. burgerluchtvaart getrouw en 
werd hij zelfs assistent-directeur van de „Air-France" 
maatschappij. 

12 fr. zwartblauw en azuur, portret van Noguès 
als vlieger. 

Op 27 October j.1. verschenen, op 3 verschillende 
kantoren één, drie postzegels, gewijd aan bekende 
literaire personen uit het verleden. Op 29 October 
d.a.v. waren de zegels ook aan de overige Franse 
postkantoren verkrijgbaar. De zegels zijn alle in plaat-
druk in vellen van 50 stuks vervaardigd ; formaat der 
zegels 22 x 36 mm.; tanding 13. 

8 fr. donkerviolet, Charles Baudelaire (1821-1867). 
Deze is een bekend letter
kundige uit de eerste helft 
der 19e eeuw, die in de 
poëzie door zijn critieken in 
de z.g. „Salons" een frisse 
wind deed waaien. Hij was 
zelf ook een groot dichter 
(Fleurs de Mal). 
De gravering van het zegel 
is van Pheulpin. De eerste 
verkoop had plaats in Parijs. 

12 fr. grijsviolet, Paul Verlaine (1844—1896). 
Deze is een zeer bekend 
lyrisch dichter o.a. door zijn 
„Les fêtes galantes", „La 
bonne chanson" en „Sagesse" 
De gravering van het zegel 
is van Dufresne. De eerste 
verkoop had plaats te Metz. 

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 

15 fr. russisch groen, Arthur Rimbaud (1854-1891). 
Deze was in zijn jeugd reeds 
een groot dichter, maar op 
18-jarige leeftijd sloot hij 
zijn werk reeds af met zijn 
in wanhoop geschreven „La 
saison en Enfer". Hij verliet 
het land en trok naar Abes-
sinië. 

De gravering van het zegel 
is van Barlangue naar een schilderij van Fantin Latour. 
De eerste veskoop had plaats te Charleville. 

Ter gelegenheid van de vergadering der Verenigde 
Naties welke op 6 November j.1. te Parijs aanving, 
werden hier twee herdenkingspostzegels uitgegeven in 
het bekende liggende formaat der Franse zegels. Het 
ontwerp, dat voor beide zegels hetzelfde is, is van de 
hand van Decaris, wiens naam echter niet op deze 
zegels wordt genoemd. Hij verzorgde eveneens de gra
vure voor de plaatdruk. 

18 f. rood, Eiffeltoren en Paleis Chaillot; 
30 f. blauw, idem. 

Op 11 November j.1. verscheen het eerst te Parijs en 
te St. Vincent sur Jard en op 12 November d.a.v. op 
de overige kantoren der Franse PTT een postzegel 
met de afbeelding van Georges Clemenceau, de grote 
man uit de eerste wereldoorlog, bijgenaamd Le tigre 
(de tijger). Het zegel werd ontworpen en gegraveerd 
door Decaris. 

15 f. donkerbruin, portret van Clemenceau. 
Op 17 November verscheen het eerst te Vougeot 

(Cóte-d'or) en vervolgens p 19 November op de ove
rige Franse postkantoren een postzegel gewijd aan het 
stadje Clos Vougeot, welke stadje zijn 400-jarig be
staan viert. Ontwerp en gravure zijn van Gandon. 

30 f. blauw, gezicht op Clos Vougeot. 
H o n gr a r il e. 

Het in ons vorige nummer vermelde en afgebeelde 
zegel uitgegeven ter herdenking van het 80-jarig be
staan van d'e Hongaarse postzegel, kreeg op 10 October 
j.1. gezelschap van twee overeenkomstige zegels, echter 
met toeslag, n.1.: 

1 4- 1 Ft. rood; 
2 + 2 Ft. blauw. 

Voor deze zegels verscheen de zelfde officiële f-d-cover 
als voor de 60 f. met dit verschil dat de kleur der 
illustratie gewijzigd is. 

Het reeds vermelde zegel van 60 f. zal vermoedelijk 
nog in een andere kleur verschijnen ter gelegenheid 
van een philatelistische tentoonstelling te Budapest. 

Op 20 September j.1. verscheen ter gelegenheid van 
de „Dag van het leger" een tweetal postzegels n.1. T 

60 f. donkerblauw, tankparade; 
1 Ft. donkerbruin, infanterieparade. 

MEBUS POSTZECELHANDEL KOOPT ENCROS PARTIJEN 
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I t a l i ë . 
Ter herdenking van de eerste postzegels van Sar

dinië, welke 100 jaar geleden verschenen, werd hier 
een serie van 3 postzegels uitgegeven met afbeelding 
van deze eerste zegel en het wapen van Sardinië. 

10 lire, donkerbruin en zwart; 
25 lire, karmijnrood en blauwgroen; 
60 lire, blauw en oranjebruin. 

Een tweetal postzegels werd nog uitgegeven ter her
denking resp. van de 9e volkstelling en de I l le industrie-
en handelstelling. Van deze beide zegels geven we hier
bij de afbeelding. De zegels werden in rasterdiepdruk 
vervaardigd door de Drukkerij van waardepapieren te 
Rome op watermerk-papier gevleugeld rad, tanding 14. 

25 L. donker paarsgrijs, 9e volkstelling. 
10 L. groen en donkergroen, 3e handelstelling. 

Liechtenstein. Op 20 November a.s. zullen 
hier twee postzegels ver
schijnen met nieuwe por
tretten van de prins en 
prinses van dit land. De 
zegels worden gedrukt in 
plaatdruk (handkoperdruk) 
in vellen van 20 stuks 
door de Staatsdrukkerij te 
Wenen, zulks naar een ont
werp en gravure van prof. 
Lorber te Wenen. 

2 Fr. donkerblauw, portret van de regerende prins. 
3 Fr. bruinrood, portret van de prinses, zijn echtge

note. 
N o o r w e g r e n . 

In de serie postzegels voor gewoon gebruik werd de 
kleur van het zegel van 25 öre gewijzigd : 
25 öre, grijs i.p.v. rood, portret van Haakon VII. 

De in ons Septembernummer op blz. 189 vermelde 
en inmiddels verschenen serie van 3 postzegels ten 
bate van het Noorse Olympische Comité hebben de 
volgende oplage : 

15 + 5 öre, en 55 + 20 öre ieder 1 millioen, 
30 + 10 öre 2 millioen stuks. 

In de serie dienstzegels, welke wij in ons vorige num

mer op blz. 212 vermeldden en die de letters „O.S." 
dragen, verschenen na de reeds gemelde 30 öre de 
zegels: 

5 öre, purperrood; 
10 öre, blauwgrijs; 
60 öre, groenblauw. 

O o s t e n r i j k . 

Op 20 September j . l . verschenen in de z.g. kleder
drachtenserie de zegels : 

1 S. olijfgroen i.p.v. rood; 
1 S. 50 lichtblauw, Weense mode uit 1853. 

P o l e n . 
Op 1 September j . l . verscheen een opdruk in Gros-

schenwaarde op een zegel in het type president Bierut 
in Zlotywaarde, n.l. 35 Zl. oranje, welke zegel zonder 
opdruk ons niet bekend is. De opdruk is 45 Gr., zodat 
naast de reeds bestaande 40 Gr. oranje thans ook de 
45 Gr. .(opdrukzegel) in deze kleur is. 

45 gr. op 35 zl., oranje, pres.l Bierut. 
Op 8 September d.a.v. verscheen een 
postzegel ter gelegenheid van de 
„S.P.O." de z.g. Spartakiade, welke 
op gemelde dag aanving. 

45 gr. groen, hardloper; achter
grond: de nationale vlag, lauwer
krans en tandrad. 

Het opschrift boven in dit zegel 
luid in het Nederlands : „Bekwaam 
in werk en verdediging." 

De koerserende portzegelserie in 
het bekende nieuwe adelaarstype 

werd nog uitgebreid met de waarden 15, 25, 60, 90 gr. 
en 1 Zl. alle in de zelfde bruine kleur. 

Op 15 November j . l . zouden twee postzegels ver
schijnen ter gelegenheid van het Poolse muziekfesti
val, beide met de afbeelding van 'n bekend musicus nl.: 

45 gr. prijs, Frederic Chopin; 
90 gr. rood, Stanislav Moniuszko. 

P o r t u g r a l . 

Hier verschenen 4 postzegels ter gelegenheid van 
de sluiting van het Heilige Jaar van Fatima. 

20 c. bruin op licht geelbruin, 
90 c. donkergroen op lichtoranje, 

duif met olijftak en lint met schrift: Encera-
mento do Ano Santo 1951 en twee emblemen. 

1 E. bruin op rose, 
2 E. 30 groen op lichtblauw, 

portret van Z.H. de Paus en lint 
met opschrift en emblemen als 
boven. 
De in ons vorige nummer op 
blz. 213 vermelde postzegels, uit
gegeven ter herdenking van de 
300-jarige kolonisatie van Ter-
ceira zijn op 24 October j . l . ver-

•£^: &m. 
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Degenen, die afzonderlijk op het Maand
blad geabonneerd ztin — dus geen lid 
zijn van een bü het Maandblad aange
sloten vereniging — en wier abonnement 
op 31 December a.s. eindigt, worden ver
zocht hun abonnementsgeld over 1951 
(indien dit abonnement verlengd moet 
worden), zijnde voor Nederland en O.G. 
17,50 en voor het buitenland f 8,50 over 
te maken op postrekening 344900 ten 
name van het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie te Dordrecht. 

NEDERLANDSCHE BOND VAN 
VEREENIGINGEN VAN 

POSTZEGELVERZAMELAARS 
Secretaris: J. O. Norenburg, 

Welgelegenlaan 71, Driebergen. . 

Verkrijgbaarstelling Luchtzegels 
ƒ 15 en ƒ 25. 

Van de zijde van de P.T.T. is reeds 
toezegging verkregen dat de boven
bedoelde luchtpostzegels, welke in het 
algemeen niet aan de loketten der 
postinrichtingen worden verkocht, 
door bemiddeling van de Bond voor 
de leden der aangesloten verenigin
gen verkrijgbaar zullen worden ge
steld. Ieder lid zal echter slechts één'' 
stel, uitsluitend ten behoeve van zijn 
verzameling, kunnen verkrijgen. De 
wijze waarop deze verkrijgbaarstel
ling zal geschieden wordt nog nader 
bekend gemaakt. 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS. Secr. P. J. M. Boel, Bos
boom Toussaintlaan 63, Hilversum. 

Gedurende het verlof naar Nederland 
van de heer N. F. J. Swarte zal de heer 
J. G. A. Robert, p/a De Javasche Bank, 
Posttrommel 35, Djakarta, optreden als 
Vertegenwoordiger voor Indonesië. 

De leden worden beleefd uitgenodigd 
de contributie over 1952 ad ƒ 5.— vóór 
1 Februari a.s. te voldoen door over
schrijving op girorekening 33805 ten na
me van de Penningmeester der Neder-
landsche Vereeniging van Postzegelver
zamelaars te Bussum. Nä 1 Februari zal 
over het bedrag vermeerderd met de in
cassokosten ad 25 cent worden beschikt. 

De leden in Indonesië die de contribu
tie 1951 nog niet hebben gestort, worden 
ter voorkoming van afvoering verzocht 
hun relatie in Nederland op te dragen 
op bovengenoemde girorekening 33805 
over te schrijven een bedrag van ƒ 10.— 
voor contributie 1951 en 1952. 

Het secretariaat van de afdeling 's Gra-
venhage wordt tijdelijk waargenomen 
door de heer Ir. A. G. Ferf, Prinses 
Mariestraat 7 B, aldaar. 

De vergaderingen van de afdeling 
Utrecht worden gehouden op de derde 
Dinsdag van de maand in Hotel Noord-
Brabant; die van de afdeling Nijmegen 
op de eerste Zaterdag van de maand, met 
uitzondering van de maanden Juli en 
Augustus, om 20 uur In café-restaurant-
tearoom ,,Pays-Bas", Batavierenweg 1-3. 

De Jeugdafdeling van de afdeling Nij
megen is opgeheven, 

In plaats van de heer S. G. Piek is 
tot sectiehoofd te Alphen a/d Rijn be
noemd de heer P. G. Pannevis, 's Mole-
naarsbuurt 19, aldaar. 

Nienwe leden: zie de aanmeldingen in 
het Octobernummer. 

Aanmeldingen: 184 F. J. C. H. Henfling 
ondern. Wai Lima, Postbox 2, Tandjong 
Karang, Lampong Indonesië. 

Aanmeldingen per l-l-'52: 189 H. J. 
Bakker, Gorechtkade 88, Groningen; 203 
H. Batelaan Jr., Nieuwstraat 8, Leid-
schendam; 207 J. Eygenraam, Nieuwe 
Haven 123 A, Schiedam (lid R.PH.V.); 
210 C. H. J. vari der Geld, Maarsbergen-
straat 137, Den Haag; 205 J. J. van 
Klink, van Halewijnplein 26, Voorburg; 
166 J. Verbeek, St. Anthoniusstraat 4, 
Alkmaar; 171 D. Zeilstra, Schoutenstraat 
43, Hoorn. 

Weder ingeschreven: 162 Mr C. H. 
Haas, Meentweg 67, Bussum; 1704 Mevr. 
E. V. M. Hooft—Wap, Hotel de Leyen, 
Posttrommel 54. Djakarta. 

Overleden: 90 H. Lucht, 380, G. L. 
Hergarden. 

Afgevoerd wegens onbekend adres: 
1371 J. B. Kampschuur. 

Geschorst wegens onbekend adres: 
1758 Mej. J. G. Beerhorst; 310 A. Dek
ker; 977 A. J. Groenenboom; 1805 H. J. 
W. Huisken; 705 J. de Jager; 1912 L. 
Overlack; 979 W. J. Pieterse; 1975 R. 
Scheidegger; 252 W. Schut; 1246 H. J. 
A. Wagener. 

Indien binnen zes maanden het nieuwe 
adres niet bekend is, wordt tot afvoe
ring overgegaan. 

Bedankt: 185 Mej. A. J. ten Bokkel 
Huinink; 1142 H. J. Euverman; 1167 H. 
G. Feringa; 1247 Mevr. T. (Je Jong— 
Abma; 393 S. Kuyper; 1249 F. van der 
Let; 1769 T. van der Let Sr.; 1368 J. van 
Leeuwen; 1328 Mevr. Th. B. Prins; 75 
W. P. van der Ven; 1839 Mej. M. J. 
Vinke; 1058 J. Wolter. 

Bedankt per Sl-12-'51: 908 W. Baren-
dregt; 1023 P. de Buijzer; 1134 A. C. van 
den BüUaardt; 1322 Mevr. C. Droge— 
Ruiter; 1511 A. L. H. Eggermont; 780 
O. Ehrlich; 281 J. J. van Eijle; 726 R. 
M. Feenstra; 1989 J. H. de Greif; 1859 
Fr. Th. Gruter; 2050 Prof. Dr. J. F. 
Haccoü; 349 E. F. Baron van Haersolte; 
1958 N. G. Hazelhoff; 738 W. H. van der 
Horst; 1829 Ir. F. H.■Janssen van Raay; 
862 K. F. E. Karthaus; 1012 Jhr . L. 
Schorer; 622 L. C. van Staveren; 265 Mej. 
A. J. Streuli; 1177 A. W. Vos; 1632 G. 
Vrolijk; 739 C. van Kasteel; 1133 P. Kieft; 
1377 S. J. Knip; 552 E. Ch. Knuppel; 
929 Mevr. N. Knuppel—Miermans; 104 
Mevr. J. E. M. van der Loet—van Vloten; 
190 Ir. O. R. Maier; 1455 M. Meijers; 
1874 H. Meijling; 722 Mevr. J. Minnigh— 
van der Veur; 1568 A. C. Oberg; 1674 
S. G. Piek; 1570 G. A. M. de Rle; 1314 
C. J. H. ter Riet; 1123 J. H. Sabelis; 
2012 J. Schaap. 

V E R E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L 
V E R Z A M E L A A R S „ H O L L A N D I A " , 
A M S T E R D A M . Secr.: A. D. Aeijelts , 
Church i l l l aan 175 I, A ' d a m Z 2. 

Ledenvergadering (jaarvergadering) op 
Vrijdag 30 Nov. 1951 te 20.15 uur in hotel 
,,Krasnapolsky", Warmoesstraat, Am

sterdam C. De veiling wordt gehouden 
van 19.30—20.15 uur. 

CandidaatIeden: 809 Mevr. T. de Buhr 
N.Z. Voorburgwal 347, Amsterdam C.; 810 
Mr. F. K. Dickmann, Zeilstraat 361, 
Amsterdam Z; 39 L. H. Tholen, Mecklen
burglaan 22, Utrecht. 

Nieuwe leden: 802 H. C. Etjsbouts, 
Stadhoudersstraat 15, Arnhem; 26 M. 
Kamps, Bowlespark 3, Wageningen; 807 
D, de Vries, Waalstraat 53 I. A'dam Z. 

Bedankt per 1 November 1951: 306 C. 
A. Bal; 251 N. Boogaard; 22 J. A. Colde
wey; 103 H. G. D. Coppens; 31 Mej. J. 
Dekker; 325 G. B. Driessen; 279 Ing. E. 
J. Enschedé; 299 J. A. Fritlzin; 341 
Mevr. J. IJ. Hibbelnvan Rossum; 61 A. 
Hollenkamp; 362 A. Hols; 317 Jhr H. L. 
van Holthe tot Echten; 596 J. J. Hom
borg; 5 J. C. Hoogland; 209 F. Huyser; 
166 E. R. Jänsch; 616 D. Jawitz; 161 H. 
Jedeloo; 206 Mr J. Ph. v. Kesteren; 607 
M. Ketting; 210 P. Knook; 725 J. E. M. 
Kramers; 586 D. J. Lap; 644 A. van 
Leeuwen; 208 D. A. Lensing; 667 J. J. 
Ludwig; 555 J. v. d. Maas; 460 B. H. 
Moltzer; 702 L. Munsterman; 753 W. A. 
Nelis; .300 S. Oortwijn; 456 F. Palstra; 
640 Mej. B. A. Peters; 448 M. Polak: 
425 M. D. Postma; 733 B. van Praag; 263 
Dr J. Prince; 81 R. W. Ringeling; 315 
J. A. Rodbard; 532 Mevr. M. E. E. M. 
RonckenRüker; 605 Mr W. A. Rijk; 455 
W. G. Sanders; 407 E. J. Schoolland Jr ; 
687 R. Snel; 690 J. Vermeulen: 481 Dr P. 
Vermeulen; 301 A. Visser; 351 J. E. Vonk: 
760 Mej. A. L. S. Vorsteveld; 347 S. 
Vrucht; 604 A. F. Vrtjenhoef; 566 J. R. 
V. Wagensveld; 385 Paul van Weel; 696 
R. H. H. Wehmöller; 573 A. E. I. 
Wehrens. 

HAAGSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING. Secr.: Ir. M. Brink
greve, Ananasstr. 93, Den Haag. 

Nienw lid: J. Bijloo, Jan Luykenlaan 
189, 'sGravenhage. 

Vergadering op Donderdag 22 Nov. in 
Diligentia. De agenda wordt per con
vocatie bekend gemaakt. 

UTRE(3HTSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING. Secr.: H. G. van de 
Westeringh, Tolsteegsingel 17 bis, 
Utrecht. 

Ledenvergadering op Dinsdag 27 Nov. 
a.s., des n.m. 8 uur in Tivoli. Van 7.30— 
8 uur ruilen. Landenwedstrüd: Duitse 
Zone's na 1945. 

Nieuwe leden: 4 candidaatleden, ver
meld in Octobernummer. 

Candidaatleden: Ph. P. J. W. Sedec, 
Pieterstraat 1 bis, Utrecht (E); H. J. 
Spaans, Simon Stevinweg 62, Hilversum 
(E). 

Af te voeren: Dr F. W. J. Westra, 
Amsterdam (v.h. Batavia). 

N.B. Tot begin December kan de con
tributie voor het verenigingsjaar 1 Sept. 
1951—31 Aug. 1962 overgemaakt worden 
op Postrekening no. 36991 ten name van 
Penningmeester U. Ph. V. Na 15 Dec. 
worden de kwitanties uitgezonden, ver
hoogd met incassokosten. 

INT. VERG. „ P H I L A T E L I C A " , 
Secr.: J . A. C. Achil les , Z u i d e r p a r k 
l aan 249, Den Haag . 

BETALING CONTBÏBUTIE 1952 

De leden worden verzocht, ter bespa
ring van ƒ 0.40 innings- en administratie
kosten, om thans hun contributie voor 
1962 even over te maken. 

Stort Uw contributie op mijn postreke-
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nmg 315284 t/n Alg Penn Int Verg 
Philateliea Hulshorstgtraat 249 Den 

Haag èf indien U lid is van een afdeling 
bu Uw afcJelings-pennlngmeester, met 
vermelding van 

1 Lidmaatschapsnummer hetgeen U 
vmdt op Uw lidmaatschapskaart van 1951 

2 Juiste naam voorletter en adres 
De contributie bedraagt uitgezonderd 

de afdelingscontnbutie 
a Nederland ƒ 9— pei jaar 
b Buitenland ƒ6 — per jaar 

Bedanken Ze 281 Frater A P Ger-
retsen O P Gv 374 N J C Hoedeman, 
Gv 452 J den Ouden Hm 638 Ir Dr 
J V d Berge Ze 1408 A van der Waal 
ld 2666 H J Bannmk Hk 2913 A D 
Baars Em 2924 W Rast Am 3913 W 
L Tak Gv 3927 J W Liefrinck Ut 

4034 F S L Bracht Vo 4258 K Jon
kers Hm 4278 J van Beek 
Afvoeren Hk 1945 A Pronkhorst 

Onbekend adres Wt JL 93 A J H 
Latour v/h Wilhelmmasingel 18 Weert 
Wt JL 101 H Willmger v/h Wilhel 
minasingel 18 Weert 

Candidaat-leden per 1-1 1952 Afd Enk-
huizen En 3736 C Gouverneui Nanne 
Grootstraat 10 Enkhuizen En 3738 C 
de Jong Streekweg 365 Hoogkarspel 

Individueel ld 3703 H A Lypptns 
Axelsestraat 21 Terneuzen ld 3719 G 
de Wild Zevenbergenstraat 14 Emd-
hov en 

Afd LangedijU Lk 3706 P Schoen 
maker Grenspad 2 Noordschar-w oude 
Lk 3707 P Slot Oosterstraat Noord-
scharwoude 

Candidaat-leden, afd Aalsmeer Ar 
JL 22 Mej J H Spek (5 9- 35) Benne 
broekerduk 49 Hoofddorp 

Afd Amsterdam Am 3694 J van Ame-
rongen p'a Ned Bank voor Z -Afrika 
Herengracht 546 A dam C Am 3698 T 
W van Eek 3e Helmersstraat 351 Am 
sterdam W I Am 3690 H J Numejer 
J r Elandsgracht 12II Amsterdam C 

Afd Emmen Em 3732 F R v d 
Vijver (oud No 2952) Meerakkers 8 
Emmen 

Afd 's Gravenhage Gv 3728 G J van 
Aggelen Camera Obscurastraat 184 Den 
Haag Gv 3729 G A van Beynum van 
Boetzelaerlaan 136 Den Haag Gv 3717 
D Bouwman Malakkastraat 156 Den 
Haag Gv 3721 A Dijkhuizen Tak van 
Poortvlietstraat 104 Den Haag Gv 3711 
J A Groenhulzen Vlierboomstraat 425 
Den Haag Gv 3712 C J Ilendrikse 
Roemer Vissohei straat 281 Den Haag 
Gv 3699 Ir S L A Langendam Ooie
vaarlaan 10 Den Haag Gv 452 P den 
Ouden Stuyvesantstraat 129 Den Haag 
Gv 3708 J A A Penders Sr Pauwen
laan 4 Den Haag Gv 3714 A G van 
Rut Paul Gabriel straat 13 Den Haag 

Individueel ld 3731 K Geertsma Mo 
lenstraat 37 Bunschoten ld 3693 M C 
Pleune J r p/a P T D Vlaggemanstraat 
15 Rotterdam C 

Afd Noord« ulJ Nk 3742 G J H Beu
kers Quarles v Uffordstraat 53 Noord-
■ttuk Nk 3743 W Beukers (oud No 
4138) Golfweg 10 Noordwijk Nk 3744 
T J Beurse Piet Hemstraat 91 Noord 
wijk Nk 3745 D G de Bruin Huis tei 
Duinstraat 4 A Noordwijk Nk 3751 T 
TIaspt Ruyterstiaat 71 Noordwijk Nk 
3755 M P J Mounts Scheveningsesti aat 
Ib Nooidwuk Nk 3756 G J de Roos 
Queries \ Uffordstraat 33 Noordwijk 
Nk 3758 P H de Witt Schoolstraat 15 A 
Nooidwijk 

Afd Rotterdam Zuid Rz 1313 H van 
• Gmkel Voorschotenlaan 15 Rotterdam 

Afd Soest St 3705 P van Meel van 
Weedestraat 11B Soest 

Afd Zwolle Ze 3740 B Smit Cantine 
Nagele Ens (N O Polder) 

Alle m het Octobernummer genoemde 
candidaatleden met uitzondering van 
Pz 3638 werden als nieuwe leden aan
genomen WIJ roepen hen een hartelijk 
WELKOM toe' 

AMSTERDAMSE VERENIGING 
„DE PHILATELIST" Secr K Bm
ter, Marathonweg 40 hs, Amster
damZ, Tel 92075 

Ledenvergadering 4 Dec 1951 Ruil 
avond 18 Deo 1951 Beide bijeenkomsten 
zijn op Dinsdagavond in Hotel De 
Kroon Rembrandtplein 17 Amstei
dam C Aanvang half acht Zaal open 
7 uur 

Op Zaterdag 29 Dec vieren wij ons 
25 jarig feest Nadere berichten volgen 
per circulaire Houdt dus deze a\ond vrij 

Nieuwe leden De in het September
nummer van het Maandblad opgenomen 
cand leden 7nn allen aangenomen 

Candidaatleden 217 J Nieuwenhuls 
Witte de Witthstraat 1351 A dam W 
218 C L V d B<1 Deltastraat 8 Am 
sterdam Z 221 J G M Edel Ooster
park 21 III Amsterdam O 223 A C J 
Canta J r Diezestr 36 hs Amsterdam 7 
228 C J V d Hart Valeriusstriat 41 I 
Amsterdam Z 273 Hk \ d Berf Bos 
en Lommerweg 22 hs Amsterdam W 

Overleden 338 J M van Duura 

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

Ledenvergadering' De eerstvolgende 
pewone ledenvergadering zal worden ge
houden op Maandag 26 November a s 
in de bovenzaal van Oaf e Rest Du 
Nord Bergweg 311 (ingang Bergsingel 
228) te RotterdamNoord Zaal open 19 30 
uur Aanvang 20 uur Gewone agenda 
Bezichtiging van de kavels voor de vei
ling op Zaterdag 24 November in ons 
clublokaal (bovenzaal CaféRest De 
Zon" Noordsingel hk Burg Roosstraat 
te Rotterdam) en voor de aanvang van 
de vergadering 

Decembervergadering De December
vergadermg wordt gehouden on Maan
dasr 17 December in Du Nord ' 

Nieuwe leden 751 H van Andel Fluit
straTt 11b Rotterdam W 2 76s p Prus
saard Schoonebergerweg 55b Rotter
dam W 1 793 H J M Everwnn Boe
zemlfan 4b Rotterdam N 1 817 G H 
Graafhuis Kleunstraat 29a Rotterdam 
W 2 884 C J Hartman 85 Rue de 
Grenelle Paris VII Frankrijk 887 A C 
Hers Burg Knappertlaan 200b Schie
dam 894 J Kolkman Wieringerstr 26a 
Rotterdam Z 1 905 P Kreijns Lijster
laan 7 Rotterdam N 2 927 A H Mannee 
Kleunstraat 21a Rotterdam W 2 

Opgereed 40 Mevr M E de Groot
Hoek 95 P T Gellings 421 H van Her
V nnen 946 H van Buuren 1223 W J 
Flderenbosch 1228 J A C Jansen 1480 
C M Soetermeer 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DE GLOBE" 
Secr J W Vonk, Mesdaglaan 36, 
Arnhem 

Äieuwe leden 986 H Cornelissen Am
stelstiaat 11 Nijmegen 9S7 Th Kroes 
V t Santstraat 24 Nijmegen 988 J C 
Reijs Berg en Dalseweg 284 Nijmegen 

989 F J Hülsen Meidoornstraat 16 Nij
megen 

Rectificatie Per abuis werd in het 
vorige maandblad als nieuw lid vermeld 
589 W G V d Stroom Onderlangs 16 
Arnhem Deze opgave berust op een ver
gissing en kan als verfallen worden be
schouwd 

Bedankt 480 S v Spiegel 538 Mej 
M E Seijd 407 R Hof 108 P Rosseel 
481 P Meuer 252 G Roosmk 485 W 
Hieminga 534 J D de Jong 174 J H 
Brenninkmeijer 78 J Meerstadt 189 J 
W V Eldik 

Afd EdeWageningen Bijeenkomst op 
Woensdag 12 December a s des avonds 
om 8 uur m Het Hof van Gelderland ' 
te Ede St Nicolaasviering met diverse 
attracties De daaropvolgende bijeen
komst woidt gehouden op Woensdag 2 
Januari 1952 De Hr Hille Ris Lambers 
houdt een lezing over druktechnieken 
Het Bestuur van de afdeling verzoekt 
alle leden dringend zoveel mogelijk alle 
bijeenkomsten van de afdeling regel
matig te bezoeken vele leden laten te 
\eel onnodig verstek gaan Eindigt en 
begint het nieuwe jaar goed 

Afd Arnhem St Nicolaasviering op 
Dinsdag 11 December 1951 Er zal deze 
avond een onderlinge ruil van zakjes 
met postzegels gehouden worden ledere 
bezoeker van deze vergadering wordt 
verzocht een zakje zegels mede te 
brengen ter waarde van 1000 Yvert fr 
of f5 — 

De afd Zutphen koos een nieuwe voor
zitter de heer J M Vos terwijl de afge
treden \oorzitter de heer C Hagen 
wegens zijn vele verdiensten voor deze 
afdeling tot erelid werd benoemd 

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

Candidaatlid 55 H Bovenkerk Lo
rentzkade 350 Haarlem per 111952 62 
W J Elderenbosch Lanckhorstlaan 111 
Heemstede 

Overleden 165 A C Zorn 
Bedankt per 1352 275 P A Kok 
Afgevoerd per 1111951 59 H L Man 

son 120 J C Groen 359 J E Heenk 
582 J J H de Wit 

Tot 2e secretaris werd benoemd de 
heer J M van Putten Leidsevaart 566 
Haarlem 

Zo mogelijk zal dit jaar wederom een 
veiling ten bate van de kas worden ge
houden ZIJ die hieraan hun medewer
king willen verlenen gelieven de kavels 
voor bedoelde veiling ten spoedigste in 
te zenden aan de Ie Secretaris M W 
V d» Koog Leidsevaartweg 129 te Heem
stede Aller medewerking gewenst 

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

Vergadering op Vrijdag 14 Dec 1951 
s avonds te 8 uur precies in de boven

zaal van cafe rest De Kleine Burcht" 
Nieuwe Run 19 te Leiden Gewone 
Agenda Verder te behandelen punten 
Benoeming Kascommissie Candidaat 
stelling voor de bestuursverkiezing m 
Januari 

Nieuwe leden S60 M J F Donkers 
Julianalaan 4a Oegstgeest 373 M Bak
ker Decimastraat 38 Leiden 339 W de 
Vries V t Hoffstraat 33 Leiden 360 

file:///oorzitter
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M J F Donkers, Julianalaan 4a Oegst-
geest 

Cand. lid: 368 G H J Brand, Papen-
straat 6 Leiden 

Volgende vergadering: Jaarlijkse Alge
mene Vergadering ib vastgesteld op 
Vrudag 11 Januari 1952 

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

Beurs- en Kuilavond: elke 4e Woens
dag \an de maand in de bovenzaal van 
de Chem School Rapenburg 30, Leiden 
In verband met Kerstmis in Dec op de 
3de Woensdag 

Afd. Noordnük: Convocatie wordt ge
zonden 

Do penningmeester verzoekt de leden 
beleefd hun contributie voor het jaar 
1952 ten bedrage van f 5 — te willen 
storten op zijn giroiekening no 390926 
t n V Penningmeester L V v P V Maak 
het de penningmeester gemakkelijk 

Candidatenlijsten voor de bestuursver-
kiezing m Januari kunnen ingezonden 
worden bij de secretaris 

Eventuele bedankjes moeten vóór de 
15e November bij de secretaris zijn ont
vangen (zie reglement) Het gaat met 
aan nog even gauw te bedanken als de 
contributiekaart wordt aangeboden 
Denk er aan dat het maandblad ons 
geld kost 

Zo mogeluk zal op de vergadering van 
14 Dec een gedeelte geëxposeerd worden 
van een beeldverzameling (afbeeldingen 
van bekende personen) 

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

Overleden' no 50 I J van Calker 

PHILATELISTEN VERENIGING 
„GRONINGEN". Secr. W. H de 
Jonge, Bilderdijkstraat 6 A, Gro
ningen. 

Nieuwe leden: 45 P Rosseel van 
Starkenborghstraat 2/22 69 Mevr R 
Cadée-Hiensch Westerse Drift 47 A 
Haren 

Vergaderingen- 26 Nov en 17 Dec '51 
Contributie: Verzoeke uw contributie 

voor 1952 te voldoen op giro 552363 ten 
name van penningmeester Philatelisten-
verenigmg , Groningen ' Bedrag f5 — 

PHILATELISTEN VERENIGING 
„ZUID-LIMBURG". Secr.: Jos. J. 
Peters, Orleansplein 12b, Maastricht. 
Afvoeren wegens overlijden' 41 G Prick 
Büeenkomsten • Maandag 3 December 
Beursavond Maandag 17 December Le
denvergadering Beide om 20 00 uur in 
Restaurant ,In de Gouwe Poort" 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „TILBURG". 

Secr Mevr. T Boender-v. Bommel 
Ringbaan Oost 333, Tilburg 

Nieuwe leden' F Verbunt, Korvelplein 
44 Tilburg J Mulder Nieuwlandstr 20 
Tilburg, P B M Schilders Koren-
bloem^ïtraat 14 Tilburg Dr H Loeber 
Ringbaan West 79 n Tilburg 

Bedankt' A Schots Tilburg B J 
Wittgen Tilburg 
VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DELFT" Secr.: 
J. A. v.d. List, Delfgauwseweg 199, 
Delft. 

Nieuwe leden: 59 K G Taat Oost

plantsoen 28 Delft, 171 J C Tjebbes 
van Leeuwenhoeksingel 31, Delft, 178 J 
C V Erp, Laan v Overvest 19, Delft 

Bedankt: 233 B Jeiemiasse 
P O S T Z E G E L C L U B „DE K R I N G " 
Secre tar i s H A Meerburg , Meloen
s t raa t 144, Den H a a g 

De bijeenkomsten zun m December 
Vergaderavond Maandag i December 
ruil en veilingavond Maandag 17 Dec 
Spui 10, Den Haag-

Nieuwe leden: 161 J de Ronde, Ie 
Sweelinckstraat 51 Den Haag, 162 A 
W Kluytenberg H>acinthstraat 32 
Wassenaar, 163 C J Heemskeik, Teyler-
straat 133 Den Haag, 164 R Leget, 
Newtonstraat 139 Den Haag 165 Th A 
F Waterreus, Kritzingerstraat 256 Den 
Haag 166 M H Sarton Kon Wilhel-
mmalaan 297 Vooiburg, 167 E Achter
hof 8a Sêsdestraat Melville Johannes
burg, Z A 

Bedankt: 73 Ir D B J Kipvits 

PHILATELISTEN VERENIGING 
„AMERSFOORT". Secr : P E Bos, 
Voltasti-aat 27, Amersfoort. Tel. K 
3490—5551. 

Nieuwe leden- U O F Seidenfaden, 
't Stort-Zuid 64 Amersfoort, A van 
Slooten Grote Koppel 13 Amersfoort 

Candidatuur ingetrokken: A van Erp, 
Jacob Catslaan 43, Amersfoort 

Eerstvolgende bijeenkomst op Dins
dagavond 27 November 1951 om 8 uur 
in de bovenzaal van Hotel , Monopole", 
Stationsplein 6 te Amersfoort Deze 
avond zal in het teken van de Sint Nico-
laasviermg staan Zorgt allen die avond 
present -te zun Het Bestuur rekent op 
U' En U brengt natuurlijk een surprise 
mee' Het Bestuur hoopt voor de rest te 
zoigen 

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

Nieuwe leden: A van Lier, Schagen
straat 109, Den Heler, H Heuvers, Mo
lengracht 9, Den Helder, W Philips, 
Piet Heinstraat 3, Den Helder, J Geus, 
Vlammgstraat 13, Den Helder, S Stom, 
Schagenstraat 105, Den Helder, W H 
Gremer de la Reystraat 28, Den Helder, 
J W Caspers Bankastr 23, Den Helder 

Bedankt- C Broere Den Helder 

SPORTVERENIGING „SHELL" 
Secr D C Kets, Churchilllaan 
262 II, Amsterdam Z. 

Bedankt: I A van Abeele, J v Kes-
teren A Schaafsma en per 1 Jan 1952 
P Ricke, W F Weerman, J M Zonne
schil n 

Nieuw lid; E J Ailman Wisentstr 12 
Bubsum 

NED. VER. V. POSTSTUKKEN. & 
POSTSTEMPEL VERZAMELAARS 

Secr. J. Dekker, Weesperzijde 91-1, 
Amsterdam-O. 

Nieuwe leden: E J Enschede Joos 
Banckerweg 1 II Amsterdam-W , H 
Biuwiere Nuverheidstraat 30 St Ni
klaas België 

Bedankt: A Brück. Ukkel, België 
Vergadering 9 December te Utrecht in 

cafe-i eötaurant Vredenburgh Verkiezing 
nieuwe bestuursleden wagens aftreden 
van de heren Traanberg, Dekker en To-
cila ITEP plannen Volledige agenda 
en bijzonderheden m November Postzak 

ENSCHEDESCHE PHILATELIS
TEN VEREENIGING. Secr. A. H. 
Soetekouw, C. J. Snuifstraat 18 te 
Enschede. 

Nieuwe leden: Anton Posthumus 
Scheursweg 50, Enschede, H P Ten-
bergen, 't Sander 6 Enschede 

DE K E N N E M E R P O S T Z E G E L C L U B 
Secr J W Schachtschabe l , S t r a -
tmgplantsoen 46 Zw, Velsen-N , 
Pos t Beverwijk 

Nieuwe leden- C Th van Veen Ilof-
landerweg 32 te Beverwijk en J de 
Vlies Wolf en Dekenstr 21 te Beverwijk 

De eerstvolgende bijeenkomsten wor
den gehouden m het Witte Kruis Geb , 
Baanstraat te Beverwijk op 12 en 26 Nov 
en 10 en 24 December aanvangende 7 30 
uur n m 

POSTZEGELVER. „HEERLEN" 
Secr.: C van Dishoeck^ Hindestraat 
24, Heerlerheide 

Eerstkomende vergadering Dinsdag 4 
December Beursavond Woensdag 12 
December 
Jaarlijkse feestavond: Woensdag 19 Dec 

Candidaat-leden: H Baumsteiger Wil-
lemstraat 29, Heerlen, H Buitenkamp, 
Reimersbekkerweg 20 Nuth, A H Sim-
melink Caumerbeeklaan 48 Heerlen T 
D Greven, Burg de Heselleplein 7, 
Heerlen 

PHILATELISTENVER „BAARN" 
Secr.- O. H. W Krusel, Ferd. Huyck-
laan 35, Tel 2437, Baarn 

Nieuw lid: 89 J Bekking Stationsweg 
22c, Baarn 

POSTZEGELVER „GORINCHEM 
EN OMSTREKEN". Secr.: P. H van 
Meeuwen, B 163, Laag Dalem bij 
Gorinchem 
Deze vereniging heeft zich met 74 leden 
met ingang van 1 October 1951 bij het 
Maandblad aangesloten 

POSTZEGELCLUB „WASSENAAR" 
Waarn Secr.: J de la Rie, St. v. 
's-Gravezandeweg 57, Wassenaar. 

Nieuw lid- W J C Hendriks, Burcht
straat 10 Wassenaar 

Bedankt per 1 Jan. 1952: L M Smul
ders A J A Thomas J J Verkley, E 
R H V Wart, allen te Wassenaar 

S H E L L P O S T Z E G E L C L U B P E R N I S 
Secr - J P . K r a n e n d o n k , R o n t g e n -
str. 36 B, Vlaa rd ingen . 

Nieuwe leden: J Schop Libanonweg 
28c Rotterdam, J P Vmke, Rozenïaan 
38 Vlaardingen (Amb ) J v Wuk Ma-
doerastraat 133, Vlaardingen 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DORDRECHT" 
Secr J. Dmgemans, Helmerstraat 
11 rd, Dordrecht. 

Nieuwe leden: J C du Parant Ree
weg O 207, Dordrecht, C P Plera p a 
C J M V -gebouw, Burg de Raadtsingel 
S A, Dordrecht 

Bedankt per l Jan. 196?: K G Bak
huizen, Alblasserdam, P C van Heus-
den, Dordrecht; I P Veldhuizen Dor
drecht, H D Slort, Doi drecht 
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VERENIGING VAN POSTZEGEL. 
VERZAMELAARS „GOUDA". Secr. 
D. Palsgraaf, Vossenburchkade 117, 
Gouda 

Bedankt. B J N Akkersdyk, Gouda 
H Hoogendoorn, B 312, Oudewater 

Bedankt per l-l-'52: W Boer Den 
Haag 

Vergadering: Op Maandag 26 Nov 1951 
in de bovenzaal van ..De Kroon", aan de 
Kleiweg te Gouda Aanvang 8 uur Vei
ling van interessante series en zegels 
van Ned en Overz Geb en Europa 

POSTZEGEL-VERENIGING 
„IJMUIÖEN EN OMSTREKEN", 
Secr.; G. de Hoog, Da Costalaan 18. 
IJmmden, tel. 4893 

De clubavonden worden gehouden op 
30 November, 14 en 28 December, in het 
Patronaatsgebouw (ingang WiUemsbeek-
weg) Aanvang 19 30 uur precies 

De jeugdclub komt voor het eerst bij
een op Zaterdagmiddag half drie in de 

Gymnastiekzaal van de school aan de 
Heidestraat Op 10 December zelfde tijd 
en pl^iats de volgende bueenkomst met 
onze jeugd Zowel jongeren als ouderen 
van harte welkom 

PHILIPS' PHILAT VERENIGING 
Secr.: P J. J. Janssen, St Rochus-
straat 14, Eindhoven 

In de ledenvergadering van 17 Sept 
werd als secretaris gekozen de heer P 
J J Janssen, zodat vanaf die datum 
het dagelijks bestuur is samengesteld 
uit voorzitter J D Brandt, H Casi-
mirstraat 18, Eindhoven, secretaris P 
J J Janssen, St Rochusstraat 14, Eind
hoven, penningmeester J Krijgsman, 
Edisonstraat 108, Eindhoven 

Geroyeerd wegens wanbetaling; H J 
Raaymakers Ie Akkermuntstraat 29 
Eindhoven 

Nieuwe leden- P J J Janssen, Prins 
Hendrikstr 24, Eindhoven, H de Jong, 
Helmerslaan 59, Eindhoven. W Mulder, 
August Sniederstr 6, Eindhoven, Mevr 
W Ruyters-Brokx, Stevinstr 37, Eind

hoven C B Smit Stevlnstraat 8, Eind
hoven 

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

Nieuwe leden: 5 K v Dijk, P C Hooft-
straat 110 Haarlem, 6 A Hols, Terras
weg 6 Santpoort, 8 G Bierman Terras
weg 13, Santpoort, 9 W Ch Ch Schul 
Hagelingerweg 347, Santpoort, 36 P 
Snijders Ruysdaelstraat 1, IJmulden-O , 
41 G P A de Korte, Ridderstraat 28 
Haarlem, 42 C Nieuwstraten, Hoofd
straat 168, Santpoort, 43 H Meerman, 
Schoterweg 76 rd , Haarlem, 128 C. Dub-
belman H van Alphenstraat 22, Haar
lem 

Bedankt: 6 H Wessels, 84 W P van 
der Ven, 65 J van Randtwijk, 97 J Th 
Uytenbogaardt 

Onze bijeenkomsten voor maand No-
\ ember vinden plaats in het Jeugdhuis 
te Santpoort, en wel op Dinsdag 13 en 
Dinsdag 27 November 1951 

AANGEBODEN Verzameling 
Europa en Wereld in 2 al
bums, 1 300,— T VAN 
STRAALEN, Wm Buyte-
wechstraat 197 B, Rotter
dam-W , Telefoon 52352 

SALVADOR Gevraagd A -
nummers en afwykingen 
Evt zichtzendingen met 
prijsopgaaf J LOS, Beet-
hovenstraat IIB, Amsterdam 

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 IJ, 
Den Haag 

GEVRAAGD Randstaten op
drukken 1941 zoals Pleskau, 
Ponowesch, Raseinlal. Lle-
tuva, Latvya, Eesti Post, 
benevens Duitse bezetting 
Zara-Kotor-inselpoBt Bnlir-
kessel; posttrls of op brief 
Aanbieding met prijs aan, 
P Th \an der Heyden, Nic 
Beetsstr 2, Eindhoven 

200 vers f O 85 600 vers 
f 2 30, lüüO vers t 5 30 postz 
Wereld, 500 vers hiUropa 
f 3 — , 1000 f 7 50 uit mvin 
doubl franco D v OM
MEN, EPE Populierenl 
Postgiro 132330 

TE KOOP Wereld-verzame
ling compleet t m 1951 Ook 
m gedeelten. Jachtlaan 194 
Apeldoorn 

TE KOOP; Verzameling 
Ned en O G, w o compl 
Konijnenburg-serie, postfrls 
en Luchtpost Suriname 1941, 
postfris Brieven onder nr 
114 Bureau van dit blad 

GEVORDERD VERZAME
LAAR Scand , Frankrijk, 
Zwits, Eng , Dsl en Bene
lux zoekt Yvert-ruU met 
V erzamelaar overige Eur 
landen A v DANTZICH, 
Zaanenlaan Ibl, Haarlem. 

AANGEBODEN door verza
melaar pracht Doubletten te
gen billijke prBs Boekjes 
onder opgave van verzamel-
gebied Aanvragen onder no 
109 Bureau van dit blad 

BOEKJES ENG KOLONIeN 
in pracht uitvoering met 
postfr en gebruikt worden 
U na ontvangst rel toege
zonden Keuze uit duizenden 
zegels tegen biUuke prozen 
Aanvragen aan M SCHOU
TEN, Goejanverw dijk 13 
Gouda 

AANGEBODEN. Zeehelden 
50 X 10, 12'/2, 15, 17y2, 20 
2al^ en 30 cent, postfr 
f 7 50 Voorn onatgew op 
poststroken Wüh. Hartz en 
Jnliana 15, 20, 25 en 30 cent, 
tezamen gemengd per 500 
voor f 1 — Per honderd 
Jul 45 ct. Oranje nr 523 
f 2 — , nr 526 f O 75, nr 525 
f 0,75, Wilh Hartz nr 481 
f 1 —, 477 f 150, nr 480 
f 125 nr 474 f O 75 G J 
KREDIET, Maaskade 63 B, 
R dam, giro 202074 , Porto 
extra' 

1000 Ned. zegels voor f 1.75 
Pracht ruilmateriaal' 1000 
Ned zegels op postpakket
stroken P T T (type Juliana 
met Iets Hartz) waarden 15 
t m 60 cent f 1 75 plus porto 
1000 zegels Idem waarden 25 
t m bO cents f 2 25 plus por
to D GROENEVELD, Oos
terweg 8J, Groningen 

UKRAINE (Odessa, Kiew 
etc.). Bod gevraagd op stock-
boek met ruim 1000 meren
deels p f zegels Ukraine 
(Odessa, Kiew, etc ) Prima 
kwaliteit Getande en onge
tande zegels, blokken, kop-
staande opdrukken etc Inte
ressante koop Minimum 
bledprös f 25— D GROE
NEVELD, Oosterweg 82̂  
Groningen 

AANGEBODEN (uitsluitend 
voor verzamelaars) tegen 
hoogste bod Nederland Nrs 
8 10 en 12 Indie 278 290/.i 
345/b, 360/1 384/88 (ook met 
R I S ) , Brandkastserie, al
les ongebr Jap Bezetting 
Malakka No 13 (rood) gebr 
Cnracao luchtpost 1/3 Fr 
Bérnh fonds, Pr Juliana 
(Rode Kruis 1944), Curasao 
helpt Nederl (Onze Oost) 
Suriname Luchtp 10 Gld 
(nr 19) opdrukken (24)b/Do 
X Nw. Guinea, alles compl 
en ongebruikt Brieven on
der nr 113 Bureau van dit 

TE KOOP Zegels Ned en 
O G tegen ong 50-70% han
delaren-catalogus Zegiels 
Wereld ong % et per Yvert 
franc , Nieuwtjes tegen 
scherp concurrerende prij
zen Groninger Postzegel-
centrale, Groningen, Telet 
K 5900—24094, Giro 194382 
Gevestigd sinds 1924 

Gevr Kind '50 50 st 4 10 
ets Terug te leveren Kind 
'50 32 st ä 20 ets Gevr 
Zomer '50 85 st ä 10 ets 
150 st a 20 ets Terug te 
leveren Zomer '50 30 st a 
2 ets, 250 st ä 4 ets, 200 st 
è. 6 ctä Kerken 60 st ä 20 
ets Gevr Kerken -13 st ä 
2 ets, 50 st ä 5 ets, 23 st 
è. 10 ets Terug te leveren 
Kerken 80 st a b ets 13 
st a 20 ets Alles ongebruikt 
Ook andere combinaties van 
terug te leveren zegels zijn 
mogelijk Brieven onder nr 
110 Bur van dit blad 

NU NOG BETER Nederl 
„SUPER" kg (met veel 
Weid heidsz ) f 4 50 Porto 
extra Voorultbet of rem
bours HARTEVELD s Post-
zegelhandel Essenburgstraat 
14 Rotterdam Tel 39944 
Giro 607407 

MAROKKO te koop ge
vraagd, Fr D , Eng , Sp 
en lokaal uitgiften bijzon
derheden enz ongebruikt of 
op brieven D N SANTI-
FORT, Gr Kr Elleboog 14, 
Groningen. 

PHILATELISTEN, Bezoekt 
de Postzegelbeurs in ,,Ami-
citia", Westelnde 16, Den 
Haag ledere Zaterdagmid
dag vanaf 13 uur 

Desire exchange Better compl 
set Commemorative, Semi-
Postal and Air-Mall stamps 
from Netherland, Indonesia 
Curacao and Suriname Give 
better Scandinavia, Finland 
Iceland Russia, U S A , N Z 
Australia Want first great 
sending stamps HJALMAR 
HOLMQUIST Nyköping, 
Sweden 

TE KOOP AANGEBODEN 
onderstaande btjna complete 
verzamelingen In prima 
staat, postfris Duitse Kolo
men Yv fr 237 000, Rusland 
Yv fr 218 000, Europa Lucht
post Yvtr 671000, Eur 
Kol Luchtpost Yv fr 714 000 
De Zegels zijn geplakt in 
nieiuve Yvert albums 1951 
Tevens te koop luchtpost
album Silombra Brieven on
der nr 111 Bur v d blad 

TE KOOP GEVRAAGD 
Machine-vlaggenstempels 

Zwitserland en Massagoed 
kilowaar onafgeweekt goed 
enz van Zwitserland A J 
M ANNEGARN, Vaillant-
laan 214, Den Haag 

AANGEBODEN, Een grote 
verzameling Puntstempelln-
gen 4 alburiis, totaal ong 
2200 stuks Aanvragen onder 
nr 112 Bureau v d blad 

DE TIJD KOMT WEER' 
Stort nog heden op 109571 en 
U ontvangt franco thuis 
1 kilo onuitgezocht Ned 
pakket met meerdere gele-
genheidszegels of voor f 4 75 
1000 verschillende buitenland 
uit mijn doubl MEYER ö 
Postz handel H de Groot
straat 18, Den Haag 

DESIRE SERIES completes 
Neuves, Nederland et Bel-
gique Base Yvert Rafael 
Martinez Vargas Rodrigo de 
Tnana 32 - Sevilla, Espana 
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schenen, en kunnen we thans de kleuren vermelden : 
50 c. blauw op rose, man, vrouw, kind en schip; 

1 E. kastanjebruin op crème, idem. 
R o e m e n i ë . 

Het 5-jarenplan 1951—1955 werd vastgelegd op een 
tweetal postzegels n. l . : 

2 L. donkerbruin, mijnwerker, 
(opschrift: 8.553.000 ton kolen per jaar) ; 

11 L. blauw, hydro-electrische centrale, 
(opschrift: In 1955 zal de electrische installatie 
de 1.700.000 k.w. overschrijden). 

Deze serie zal tot 15 stuks worden aangevuld. 
Voorts meldt de firma Whitfield King en Co ons nog 

de verschijning van 3 postzegels ter gelegenheid van 
de muziekweek n.l . : 

11 L. blauw, koor en dirigent; 
11 L. bruin, volksdansen en orkest; 
11 L. violet, embleem van de muziekweek (harp en 

de bekende Picasso duif). 

Een postzegel uitgegeven ter ge
legenheid van de Legerdag 1951 en 
vermeldende 2 October, geeft de af
beelding van een Roemeens soldaat; 

11 L. blauw, soldaat. 

R u s l a n d . 
Nadat in de aanvang van dit jaar op de postzegel 

de 75-jarige geboortedag was herdacht van Mikhail 
Inanovith Kalinin werd nu het feit, dat hij 5 jaar ge
leden overleed eveneens op de postzegel herdacht en 
wel door de uitgifte van drie postzegels : 

20 k. oranjebruin en sepia, Kalinin-museum te 
Moskou; 

40 k. donkergroen en sepia, portret van Kalinin; 
1 R. donkerultramarijn, donkerblauw en grijs, 

standbeeld. 
Een tweetal postzegels herdacht de sterfdag van Felix 
E. Dzierzynski, die 25 jaar geleden overleed. Hij was 
een Rus van Poolse afkomst, die door de Tsarenrege-
ring gevangen werd gezet. In de grote revolutie in 
Rusland speelde hij een voorname rol en werd hij 
belast met de vorming van de Cheka (later de O.G.P.U. 
de geheime staatspolitie). In het laatst van zijn leven 
was hij lid van de Opperste Economische Raad van 
de Sovjet. Ook in Polen werd hij onlangs op een post
zegel herdacht (Augustusnummer blz. 164). 

40 k. dofrood, portret (zonder hoofddeksel); 
1 R. grijsgroen, portret (met militaire pet) . 

Voorts genoot nog een groot aantal personen (16) de 
eer om op een postzegel afgebeeld te worden, om 
welke reden dan ook. Alle zegels zijn in de waarde 
40 k. en zijn : 
40 k. roodoranje, P. K. Kozlov, ontdekkingsreiziger. 
40 k. oranje op lichtrood, N. N. Miklukho-Maklai, id. 
40 k. oranje op blauw, A. M. Butlerov, Chemiker. 
40 k. purper op lichtrood, S. V. Kovolevskaya (vrouw) 

wiskundige (1850—1891). 
40 k. groen op lichtrood, D. G. Stoletov, physicus. 
40 k. donkergroen, D. N. Lodygin, electrotechniker. 
40 k. donkerbruin op lichtgroen, K. E. Tsiolkovski, 

uitvinder. 
40 k. zwart op lichtgrijs, P. N. Yablochkov, electro

techniker. 
40 k. donkerblauw op blauwachtig, D. I. Mendelejeff, 

Chemiker (1834—1907). 
40 k. ultramarijn, P. N. Labedev, physicus. 
40 k. violet, S. P. Kracheninnikov, natuuronderzoeker. 

40 k. blauw op licht rood, A. O. Kalevski, zoöloog. 
40 k. bruin op lichtgrijs, N. I. Lobachevski, wiskundige. 
40 k. bruin op lichtrood, N. S. Kurnakov, Chemiker. 
40 k. goudbruin op lichtrood, K. A. Timiryazev. 
40 k. olijfbruin op lichtrood, A. N. Severtzov, morpho-

loog. 
Voorts verschenen nog twee postzegels ter ere van de 

Sovjet-muziek n.l . : 
40 k. zwartgrijs, Kalinnikov, componist. 
40 k. bruin, Aliabev, idem. 

S p a n j e . 
Op 12 October j . l . verscheen ter gelegenheid van de 

Dag van het Spaanse ras een serie luchtpostzegels ge
wijd aan de herdenking van het feit, dat 500 jaar 
geleden koningin Isabella de Katholieke werd geboren. 

De zegels zijn alle in 
de zelfde tekening en in 
de waarden 60 en 90 c. 
en 1,30; 1,90 en 2,30 pes. 
met een oplage van resp. 
3 en 2 millioen, 500.000; 
250.000 en 500.000 stuks 
De kleuren der diverse 
zegels zijn ons nog niet 
bekend. 

Op 1 October j . l . ver
schenen de jaarlijkse 
gebruikelijke postzegels 

„Pro Tuberculoses" 
waarvan het gebruik 
binnenlands verplicht is. 
Aangezien er echter van 
vorige dergelijke uitgif
ten nog een grote voor
raad is, worden de zegels 
daarvan gelijktijdig weer 
verkocht. De thans ver
schenen zegels zijn : 
5 c. wijnrood en rood, 

aan het strand spe
lende kinderen; 

10 c. groen en rood, id. 
25 c. geelbruin en rood, 

vrouw met kind op 
de arm. 

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

M D ? ' 

Ter gelegenheid van de „Dag yan het Tsjecho-Slo-
waakse leger", welke op 6 October j . l . werd gehouden, 
verscheen een serie van 5 postzegels : 

0,80 Kcs. bruin, infanterieparade; ontwerp van Vac
lav Sprungl. 
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DAVO-ALBUM 
Z W I T S E R L A N D 

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

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

1 Kcs. groen, soldaat bij veldkanon, ontwerp als 
boven. 

1,50 Kcs. zwartgrijs, portret van pres. Klement 
Gottwald, oppercon>mandant van het leger; naar 
een foto van prof. J. Ehm, gearrangeerd door 
prof. K. Svolinsky en gegraveerd door Jmdra 
Schmidt. 

3 Kcs. violet, tanksoldaat en tank; ontwerp van 
Dagmar Kroväkovä, gegraveerd door J. A. 
Svengsbir. 

5 Kcs. blauw, parachutisten; ontwerp van Jiri 
Blazek. 

De zegels van 0,80 en 5 Kcs zijn vervaardigd in raster-
diepdruk en in de afmeting 23 X 31 mm.; de overige 
zegels werden in plaatdruk vervaardigd in vellen van 
70 X 35 stuks en in de afmeting 23 x 30 mm. Behalve 
het zegel van 1,50 Kcs vermelden zij allen „Met het 
Sovjetleger op vredewacht." 

Een officiële f-d-cover werd hiervoor uitgegeven. 
Philatelie Orbis te Praag meldt ons, dat in het begin 

dezer maand een tweetal postzegels zou verschijnen, 
gewijd aan de vriendschap van dit land met de Sovjet
staat. De waarden dezer zegels zullen zijn 1,50; 3 en 
4 Kcs. 

Op het einde dezer maand zullen 2 postzegels ver
schijnen ter herdenking van de Tsjechische schrijver 
Petr. Jilemnicky, en wel in de waarden 1,50 en 2 Kcs. 

In de maand December a.s. zullen dan nog 4 post
zegels volgen, gewijd aan de Tsjecho-Slowaakse-jeugd. 
Vermoedelijk zullen de waarden dezer zegels zijn 0,80; 
1; 1,50 en 2 Kcs. 

M i i i i i i i i i n i m 

MÉMMMMM 

Y o u g - o - S l a v i ë . 
De Jaarbeurs te Zagreb was ook 

dit jaar aanleiding tot de uitgifte 
van een postzegel en wel op 15 Sep
tember j.l. Het ontwerp naar een 
affiche werd vervaardigd door 
Sreten Crujic te Belgrado. Afmeting 
der zegels 24,5 x 35,5 mm., tanding 
121/2. Oplage 500.000 stuks. 

3 D. blauw, rood, oranje en groen, 
diverse handvervaardigde kunst
voorwerpen. 
De Rode Kruisweek (7—14 October) is ook dit jaar 
weer de week voor de verplichte bijplakking van een 
speciaal zegel op de brieven geweest. Een zegel is be
stemd voor gewone bijplakking en is : 

0,50 D. blauw en rood, twee handen welke de Rode 
KruLsvlag vasthouden. 

Het andere zegel is een soort strafportzegel en wordt 
ambtshalve bij geplakt indien zulks door de afzender 
verzuimd is, terwijl de ontvanger der brief dan moet 
betalen. Dit zegel is geheel overeenkomstig het vorige 
behalve in kleur. 

0,50 D. groen en rood, als voren. 

De oplage van het eerste zegel is 4.500.000 stuks en 
van het laatste 1.500.000 stuks. 

Z w i t s e r l a n d . D e o p l December a.s. 
te verwachten Pro-Ju-
ventute postzegels zul
len ook dit jaar weer 5 
in getal zijn. Het 5 c. 
zegel werd ontworpen 
en gegraveerd door Karl 
Bikkel te Wallenstadt-
berg, de overige 4 waar
den werden ontworpen 
door Hans Fischer te 
Feldmeilen. De 5 c. 
werd vervaardigd in ro-
tatieplaatdruk door de 
Waardepapierendrukke-
rij der PTT, de overige 
waarden rasterdiepdruk 
door de drukkerij Cour-
voisier S.A. te La 
Chaux-de-Fonds. Het 
formaat der zegels is 
24 X 29 mm en de 
beeldgrootte 21 x . 26 
mm. Het papier van de 
5 c. is wit zonder ge
kleurde vezels, dat van 
de overige zegels is wit 
met rode en blauwe 
vezels. Gladde gom. 

5 (c.) bruinkarmijn, portret van Johanna Spyri 
(1827—190i), schrijfster schreef o.a. de 
bekende Heidi-boeken. 

10 (c.) groen, lichblauw en donkerblauw, Ca-
lopterix splendens (blauwe lybelle). 

10 (c.) lila, grijs en geel, Papilio podalirius. 
10 (c.) olijf, grijs en oranje, Anthocharis carda-

mine. 
10 (c.) blauw, grijs en karmijn, Saturniapyri 

(nachtpauwoog). 

10 

20 
30 

40 

B U I T E N E U R O P A 
A d e n . 

Het blad Stamp Collecting Fortnightly meldt de 
uitgifte op 1 October j . l . van een serie opdrukzegels 
in verband met de gewijzigde munt in cents en shil
lings in plaats van anna's en rupees, n.l. : 

5 c. 
10 c. 
15 c. 
20 c. 
30 c. 
50 c. 
70 c. 

op 1 
op 2 
op tVz 
op 3 
op 8 
op 8 
op 14 

anna blauw 
anna's bruin 
anna's violetblauw 
anna's rood en bruin 
anna's oranje 
anna's oranje 
anna's blauw en bruin 

1 sh. op I R . geelgroen 
2 sh. op 2 R. roselila en blauw 
5 sh. op 5 R. groen en lilabruin 

10 sh. op 10 R. violet en bruin 

Voor het protectoraat Kathiri zijn de overdrukte 
waarden : 
5 c. op 1 

10 c. op 2 
15 c. op 2V2 
20 c. op 3 -
50 c. op 8 

1 sh. op 1 R. 
2 sh. op 2 R. 
5 sh. op 5 R. 

VOOR BETERE ZICHTZENDINCEN LEIDSCHE POSTZECELHANDEL 
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Voor het protectoraat Quäiti en Malakka zijn de 
overdrukte waarden : 
5 c. 

10 c. 
15 c. 
20 c. 
50 c. 

op 1 
op 2 
o p 21/2 
op 3 
op 8 

a 
a 
a 
a 
a 

1 sh. op 
2 sh. op 
5 sh. op 

R. 
R. 
R. 

A f g h a n i s t a n . 
Dit land houdt van postzegels in zeer groot formaat. 

Ook nu verschenen weer 2 postzegels in dergelijke 
afmetingen, zulks ten bate van de kinderbescherming 
in dat land. Het zijn : 
35 p. geelgroen, meisje met lammetje in de arm naast 

een schaap staande. 
1 Afg 25 ultramarijn, kind als schaapherder. 
De 33-jarige onafhankelijkheid van dit land werd 

ook op de postzegel herdacht en wel door uitgifte van 
2 postzegels, getand 13 X 14: 
35 p. groen en zwartblauw, triomfboog. 

1 Afg 25 blauw, portret van Mohammed Nadir Shah 
en gezicht op een gedenknaald. 

Beide zegels vertonen een opdruk in zwart inheems 
schrift. 

Ter gelegenheid van de Dag van Pashtounistan ver
schenen 2 postzegels in groot liggend formaat, tanding 
12 : 

35 p. lilabruin, wapen van het land; 
125 p. lichtblauw, wapen van het land en soldaat. 

A l g i e r s . 
Gemeld wordt dat ter gelegenheid van het in Sep

tember '52 aldaar te houden Internationale Aardrijks
kundig congres een speciale postzegel zal worden 
uitgegeven. 
A r g e n t i n i ë . 

Ten bate van het Eva Perón-fonds zullen tegen 
Kerstmis a.s. 2 luchtpostzegels verschijnen met opdruk 
in de waarden : 

2 P. 50 en 7 P. 50. 
A u s t r a l i ë . 

Andermaal ondergingen de posttarieven wijziging, 
hetgeen wijziging in de postzegels medebracht. Hierbij 
deed tevens een nieuwe afbeelding van het portret 
van de koning zijn intrede. 

Op 1 October j . l . verscheen de ZVz d. rood met deze 
nieuwe afbeelding en zal deze ook komen op de zegels 
41/2 d. en 61/2 d. 

Op de 71/2 d. zal de koningskop naar links zijn afge
beeld. De 1 sh. 1/2 d. (een nieuwe waarde) en de 2 sh. 
6 d. verschijnen in het formaat van de tegenwoordige 
zegels van 1 sh. 3 d., de eerste met de koningskop naar 
rechts terwijl de laatste de afbeelding van een inlander 
geeft zoals deze thans op de 81/2 d. is afgebeeld. 

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

UITGEVERIJ DAVO 
Nieuwstr. 78, Deventer, Tel. 4018 

B r a z i l i ë . 

Het 400-jarig bestaan van de stad Victoria werd op 
de postzegel herdacht door de afbeelding van het oude 
klooster van Penha. 

60 c. bruin en lichtgeel, klooster. 
Hier verscheen ook 
een tweetal postze
gels ter gelegenheid 
van de luchtvaart-
week. Beide zegels 
herdenken de lucht-
vaarder Santos Du-
mont, de een door 
diens portret, de an
der door zijn lucht-
schip. 60 ets. oranje 
en bruin, portret en 
personen met model
vliegtuigjes; 3,80 

Crs, donker paarsgrijs, Eiffeltoren en luchtschip en 
juichende menigte. 

B r u n e i . 
In aanmaak 

gebruik welke 
1 c. zwart 
2 c. oranje 
3 c. roodbruin 
4 c. groen 

alle met het 
$ 1 lichtgroen, 
$ 2 paarsrood, 
$ 5 purper, 

C a n a d a . 

is een serie postzegels voor gewoon 
weldra zal worden uitgegeven n.l. : 

6 c. grijs 15 c. lichtblauw 
8 c. karmijn 25 e. mauve 

10 c. sepia 50 c. ultramarijn 
12 c. violet 

portret van de sultan, en voorts : 
Kampongrivier en wapen van het land 

idem 
idem 

Op 26 October j.l. 
verscheen een postzegel 
ter ere van het bezoek 
aan dit land van Prinses 
Elizabeth en haar echt
genoot de Hertog van 
Edinburgh, welk bezoek 
tot 5 November j . l . 

duurde, waarna een bezoek aan de Ver. Staten volgde. 
Dit zegel zal niet als dienstzegel worden overdrukt. 
Het werd gedrukt van 2 platen, nos 1 en 2. 

4 c. paarsrood, portretten van prinses en hertog. 

C h i l i . 
Het blad Le Timbre meldt, dat ter aanvulling van de 

door ons in het Octobernummer op blz. 233 gemelde 
serie luchtpostzegels thans nog de 10 P. verscheen. 
Vermoedelijk zullen nog meer waarden in deze serie 
verschijnen. 

10 Pesos, geelgroen, vliegtuig boven berg en meer, 
landschap. 

Het zegel van 90 c. wordt overdrukt met de waarde 
Un Peso, aangezien het thans geen postale functie 
meer heeft. 

Ook hier zal de 500-jarige geboortedag van Konin
gin Isabella de Katholieke van Spanje aanleiding zijn 
tot de uitgifte van 2 postzegels n.l. : 

60 c. blauw (oplage 3 millioen) en voor de luchtpost 
10 Pesos, lichtrood (oplage 500.000). 

C h i n a . 
In Augustus j . l . verschenen hier 3 postzegels in drie

hoekformaat, waarop dit land (evenals reeds in Polen 

VROUWENSTEEC 3, LEIDEN, TEL. 23233 



248 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE NOVEMBER 1951 

en Tsjecho-Slowakye) de duif naar de tekening van 
Picasso werd afgebeeld. Deze zegels dragen in de mar
ge de nummer 60, 61 en 62. Zij zijn : 

400 $ roodbruin; 
800 $ blauwgroen; 

1000 $ violet. 

C o l u m b i a . 
Volgens bericht van het blad Le Timbre verscheen 

een aantal zegels van de luchtpostserie 1941 met de 
bekende opdruk L (voor de luchtpostmaatschappij 
Lansa) en in gewijzigde kleuren, n.l. : 
40 e. oranje i.p.v. roseUla (Yv 133) 
50 c, ultramarijn i.p.v. blauwgroen (Yv 134) 
60 c. zwart i.p.v. lilabruin (Yv 135) 
80 c. karmijn i.p.v. olijfgroen (Yv 136) 
1 P. oranje en lilabruin i.p.v. blauw en zwart (Yv. 137) 
2 P. rose en lichtblauw i.p.v. rood en zwart (Yv 138) 
3 P. lilabruin en emerald i.p.v. violet en zwart (Yv 139) 
5 P. geel en zwart i.p.v. geelgroen en zwart (Yv 140) 

C o s t a R i c a . 
Ook hier wordt de 500-jarige geboortedag van konin

gin Isabella van Spanje herdacht en wel door de uit
gifte van een serie van 5 zegels voor de luchtpost 
in de waarden : 
15 c. rood 25 c. blauw 2 P.paarsrood 
20 c. geel 55 c. groen 

E g y p t e . 
Op 5 October j.l. verschenen hier 3 postzegels ter 

gelegenheid van de „Eerste Middellandse Zee-spelen". 
welke te Alexandrië werden gehouden. Het zijn de 

, zegels : 
10 m. bruin, monument, lauwertak en 5 ringen 
22 m. groen, kaart van de Middellandse Zee waar

boven het wapen van Alexandrië; hier
achter 5 ringen 

30 m. blauw en groen, portret van koning Farouk; 
achtergrond van gestyleerde golven 
(symbool van de Middellandse Zee). 

De zegels verschenen ook tezamen in een miniatuur
velletje. 

E t l i i o p i ë . 
De serie tentoonstellingszegels van 1949 (Yv. nos 

274/278) zal hier weder worden uitgegeven, thans 
echter met het jaartal „1951". De waarden blijven 
ongewijzigd. 

Voor de luchtpost zal nog een aanvullingswaarde 
verschijnen van 25 c. 

F r a n s E q u a t o r i a a l A f r i k a 
F r a n s W e s t A f r i k a . e n 

De beide in ons Augustus-nummer aangekondigde 
postzegels ter herdenking van de 100-jarige geboorte
dag van Savorgnan de Brazza zijn op 5 November j . l . 
verschenen. 

Het zijn voor de gewone post: 10 fr. blauw en groen. 
Vóór de luchtpost: 15 fr. blauw, rood en bruinrood. 
Ook het zegel voor de luchtpost van laatstgenoemd 

gebied is op deze datum verschenen : 
500 fr. oranje, geelgroen en blauw. 

G u a t e m a l a . 
Zoals in ons Augustus-nummer 1950 op bldz. 181 

aangekondigd werd zou het 75-jarig bestaan van de 
U. P. U. ook hier nog op de postzegel worden herdacht, 
of liever op een miniatuur velletje van 2 postzegels. 

Le Timbre meldt, dat dit nu uiteindelijk is verschenen 
in een formaat 110 X 70 mm bevattende de ongetande 
zegels 10 c. van 1871 (Yv. no. 3) ultramarijn (i.p.v. 
blauw) en 1 c. van 1882 (Yv. no. 22) rood i.p.v. zwart 
en groen. De randen van het velletje vermelden: 
„Homenaje a la Union Postal Universal" en „1874-
Correos de Guatemala-1949". 

G u i n e a (Brits). 

De serie portzegels wordt hier aangevuld met een 
4 cent blauw. 

H a i t i . 

Hier worden 4 postzegels vermeld, waarvan de eerste 
voor de gewone post en de laatste voor de luchtpost 
is bestemd. 

Het zijn: 5 c. donkergroen, cacao. 
30 c. oranje, bananen. 
80 c. groen en rood, koffie. 
5 G. grijs, sisal. 

De 500-jarige geboortedag van koningin Isabella van 
Spanje werd ook hier op een tweetal postzegels her
dacht. Het zijn 2 zegels voor de luchtpost met een 
klein portret van de koningin met onderschrift Isabella 
la Catholique en de jaartallen 1451 en 1951. 

15 c. zwartbruin. 
30 c. grijsblauw. 

J a p a n . 
Een tweetal zegels is hier gewijd aan de stad Naga

saki. Deze zegels verschenen op 15 September j . l . : 
8 yen, rood, katholieke kerk. 

24 yen, grijsblauw, tempel van Sufukuji. 
Het 8ste stel toeristenzegels is gewijd aan de meren 

van Marunuma en Sugenuma. De zegels verschenen op 
1 October j . l . : 

8 yen, paarsrood, meer van Marunuma. 
24 yen, blauwgroen, meer van Sugenuma. 
Op 15 October j . l . volgde het 9de paar toeristen

zegels, n.l.: 
8 yen, vermiljoen, Gakuenbo (dalgezichi). 

24 yen, blauwgroen, Nagatoro-brug. 
In de serie beroemde personen verschenen op 19 

September j . l . als 11e zegel: 
8 yen lilabruin, Shiki Masuoka (1867—1902) schrij

vende onder de naam Haiku, dichter. 
8 yen violetblauw, Shimso Hishida (1872—1911) 

schilder. 

J a m a i c a . 
Het zegel van 2 d. met afbeelding van cocospalmen 

en portret van koning George VI in medaillon, blauw
groen en donkergrijs, verscheen nu ook in tanding 13 
(i.p.v. 14 en 13 x 1 3 ^ ) . 

K a a p V e r d i s c h e E i l a n d e n . 
Hier verschenen een aantal provisorische zegels, 

verkregen door opdrukken op oude uitgiften, n. l . : 
10 c. op 35 c. groen (Yv. 233) 
20 c. op 70 c. bruinviolet (Yv. 237) 
40 c. op 70 c. idem 
50 c. op 80 c. oranje (Yv. 238) 

1 $ op 1$75 blauw (Yv. 240) 
2 $ op 10$ violetblauw (Yv. 242) 

K o r e a (Zuid-) 
Mekeel's Weekly meldt nog 2 noodhulpzegels, welke 

op 20 Juni j . l . reeds zijn verschenen en verkregen wer
den door opdruk van een nieuwe waarde op oude uit-
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giften. Boven de nieuwe waarde werd tevens de Kore
aanse vlag afgebeeld. 

De zegels zijn: 
200 won op 15 w. rood, bloemtak (Yv. 54) 
300 won op 20 w. bruin, diamantbergen (Yv. 49) 

L a o s . 

Hier wordt behalve een geheel nieuwe serie post
zegels een zegel verwacht van $ 1,50 met afbeelding 
van koning Sisavang Wong in groot tenue. 

M a c a o . 

De in ons September-nummer, bldz. 192, vermelde 
serie nieuwe postzegels was niet volledig. Ook de vol
gende waarden dienen daaraan te worden toegevoegd: 

1 pataca, donkerblauw en lichtblauw, chinese roei-
bark. 

3 pataca, leigrijs en violet, jonk. 
5 pataca, oranje, driemaster. 

M a r o k k o (Spaans-) 

De in ons vorige nummei op bldz. 216 vermelde 
weldadigheidszegels kunnen we nu vollediger vermel
den, n.1.: 

5 c. rood en groen, anti-t.b.c.-embleem. 
10 c. rood en violet, arabieren. 
50 c. + 10 c. bruin en rood, lancier. 
90 c. -j- 10 c. rood en blauw, citadel. 

1 F. + 5 P. grijs en rood, zeilschip. 
En voor de luchtpost: 

25 c. zwart en rood, vliegtuig boven zee. 
1 PIO + 25 c. zwart en rood, vliegtuig boven 

karavaan. 

M e x i c o . 

De algemene serie postzegels voor gewoon gebruik 
werd aangevuld met 15 c. groen, portret van Benito 
Juarez. 

N i g r a r a g u a y . 

Ook hier de herdenking van de 500-jarige geboorte
dag van koningin Isabella van Spanje op de postzegel 
en wel op 5 zegels in de waarden voor de gewone post : 
10, 96 en 98 c. 1C20 en 1C76; voor de luchtpost: 2C30, 
2C80, 3C, 3C30 en 3C60. 

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

Het zegel van 1% d. met portret van koning George 
VI werd als dienstzegel overdrukt in zwart met het 
woord „Official". 

N i g e r i a . 
De 2 sh. 6 d., blauw en zwart (Yv. 45) verscheen nu 

in een zelfde uitvoering met vervanging van het 
portret van koning George V door dat van koning 
George VI. 

N y a s a l a n d . 
De in ons April-nummer, op bldz. 71, vermelde 

eenzame portzegel van 1 d. rood, kreeg nu gezelschap 
van het portzegel 6 d. oranjegeel in gelijke uitvoering ; 
tanding 14. 

P a n a m a . 
De 300-jarige geboortedag van San Juan Bautiat« de 

La Salie werd hier herdacht door een opdruk op een 
tweetal postzegels van 1950. 

2 c. rood en zwart (Yv. 274) opdruk in violet 
5 c. lichtblauw (Yv. 275) opdruk in rood. 

P o r t u g e s e K o l o n i ë n . 
De sluiting van het Heilige Jaar werd ook in de 

koloniën herdacht met de uitgifte van een postzegel 
waaraan zich bij ieder zegel een vignet bevindt waarop 
een of andere tekst, aldus meldt Le Timbre. De zegels 
geven een afbeelding van de Heilige Vrouw van Fatima 
met onderschrift „Encerramento do Ano Santo" en 
„Fatima 1951" 

Angola : 4 ags, oranje. 
Kaap Verdische eilanden : 2 E. violet. 
Port. Guinea : 1 E. bruin. 
Port. India : 1 R. blauwgrijs. 
Macao : 60 avos, lilarose. 
Mozambique : 5 E. vermiljoen en rose. 
St. Thomas en Prince : 4 E. blauw. 

Timor : 86 avos, blauwgroen. 
Bovendien verscheen voor ieder dezer koloniën 2 

miniatuurvellet j es. 
Het eerste is samengesteld uit 8 waarden (een voor 

iedere kolonie) van de koloniale uitgifte ter gelegen
heid van de opening van het Heilige Jaar. 

De zegels zijn ongetand. 
Het tweede blok is samengesteld uit 8 waarden (een 

voor iedere kolonie) van de koloniale uitgifte N. D. de 
Fatima (van 1948) en bovendien een waarde van de 
N. p . de Fatima (van 1949) bijzondere uitgifte voor 
Port. India. Deze zegels zijn getand. De velletjes zijn 
versierd met een portret van Z. H. de Paus. 

le velletje : 
Angola: 

1 A. violet (Yv. 326) 
Kaap Verdische eilanden : 

2 E. leigrijs (Yv. 261) 
Port. Guinea : 

1 E. bruinlila (Yv. 273) 
Port. India : 

1 r. olijfgeel (Yv. 421) 
Macao : 
50 a. karmijn (Yv. 339) 
Mozambique. 

3 E. blauw (Yv. 386) 
St. Thomas en Prince : 

4 E. oranje (Yv. 057) 
Timor : 
40 a. geelgroen (Yv. 267) 
Port. India : 

2e velletje : 

3 A. ultr.m. (Yv. 310) 

50 c. blauw 

50 c. olijf 

1 t. d.groen 

8 a. rood 

50 c. blauw 

50 c. violet 

(Yv. 258) 

(Yv. 271) 

(Yv.-411) 

(Yv. 336) 

(Yv. 380) 

(Yv. 354) 

8 a. violefgrijs (Yv. 263) 
9 t. oranje (Yv. 316) 

S o m a l i e l a n d (Italiaans beheer). 
De in ons vorige nummer op bldz. 216 aangekondigde 

postzegels, uitgegeven ter gelegenheid van de l e zitting 
van het territoriale parlement, zijn verschenen en zijn : 

0,20 S. sepia en groen, parlementsleden op de banken. 
0,55 S. violet en sepia, idem. 

1 S. blauwgroen en violet, gezicht op Modagisco 
(de hoofdstad) met vlaggen van Somalieland 
en Italië. 

1 S. 50 oranjebruin en olijfgroen, idem. 

T u n i s . 
Het in ons Mei-nummer op bldz. 102 aangekondigde 

zegel ten bate van de kinderen der gedoden is op 1 
October j.1. verschenen: 

30 fr. + 10 fr. blauw, kerkhof te Gammarth. 
V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a . 

Het aantal afgestempelde f-d's op de eerste dag van 
uitgifte van het Nevada-herdenkingszegel bedroeg 
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336.890 stuks, en van het Chemical Soc. Diamond-
7,egel was dit 436.419 stuks ! 

Op 10 December a.s. zal het eerst te Brooklyn een 
postzegel verschijnen ter herdenking van de 175e ver
jaardag van de slag bij Brooklyn, een voorname histo
rische gebeurtenis uit de onafhankelijkheids-oorlog. 

In 1952 zullen vermoedelijk 12 bijzondere zegels het 
licht zien. 

Z u i d A f r i k a . 

Het zegel van 5 sh. met afbeelding van de uitge
spannen ossew^agen (Yv. 55) groen en zwart, verscheen 
als dienstzegel met de opdruk „Offisieel" naar beneden 
en „Official" naar boven staande. 

V i e t N a m (Indo China). 

De firma Whitfield King en Co deelt ons mede dat 
hier nog 2 postzegels verschenen met het portret van 
keizer Bao-Dai en wel in de waarden 1 p. 20 c. en 30 p.. 
zulks op 23 October j.l.: 

1 pi 20 geelbruin, portret. 
30 pi groenblauw, idem. 

NEDERLAND. 

Persbericht van de P.T.T. dd. 25 Oct. '51 nr. 6207/151 
meldt het volgende: 

Met het oog op de papierschaarste zal een hoeveelheid' 
briefkaarten met een zegelafdruk van 12J cent met de 
beeltenis van H. M. Koningin Wilhelmina van het type 
Hartz (uitgifte 1947) worden voorzien van een zwarte 
opdruk „6". 

BUITENLAND. 

BELGIë. 

Hoe belangrijk de Belgische zakenwereld' de reclame 
op de briefkaart vindt, blijkt wel uit de geweldige op
bloei van de publibel's. Ik wijs er ten overvloede nog
maals op, dat dit een zeer reëel verzamelgebied is, daar 
alle kaarten zonder onderscheid vrijwel direct na het 
verschijnen met voorkeur boven de normale kaarten 
aan de loketten (winketten, zeggen onze zuidelijke na
buren) verkocht moeten worden. 

Sinds mijn vorige melding zijn wederom 20 nummers 
verschenen nl. van de gewone serie nos. 1022 a 1039, één 
drietalige kaart voor binnenlands gebruik en één kaart 
van 2,50 fr. 

In het volgende Maandblad hoop ik een gedetailleerd 
overzicht te geven; dit keer moet ik met het bovenstaan
de volstaan. 

FRANKRIJK. 
Het verhaal wordt eentonig; nog steed's zag ik geen 

18 francskaart, maar nu ontving ik weer een andere 
kaart met bij frankering. Dit keer geen 15 francskaart, 
maar weer een 12 francs, doch nu geen 12 fr. paars-
blauw (zie het Augustusnumumer) maar een 12 fr. 
oranje op geel karton, nog steeds type „boze Marianne" 
(Gandon). Of dit een nieuwe kaart voor binnenlands 
verkeer is, of een reeds langer bestaande emissie, is mij 
niet bekend. In mijn collectie ontbrak hij nog; de bij-
geplakte zegel is de 6 fr. groen, eveneens in het Gandon-
type. Dr. E. A. M. S. 

NEDERLAND. 

Nieuwe K.L.M.-luchtlijnen naar Tokio en Sydney. 
De openingsvlucht van de nieuwe K.L.M.-luchtlijn 

Amsterdam-Tokio is op 4 December a.s. vastgesteld' en 
voor de nieuwe lijn Amsterdam-Sydney op 7 December 
a.s. Beide lijnen lopen van Amsterdam tot Bangkok 
parallel. 

Wij vernamen dat door de K.L.M, voor beide vluchten 
speciale „eerste-vlucht-enveloppen" worden uitgegeven 
(prijs vermoedelijk 20 cent per stuk). 

Door de Nederlandse P.T.T. worden deze enveloppen 
van een speciale afstempeling voorzien. K.L.M, en P.T.T. 
zullen er voor zorg d'ragen, dat de stukken (na voorzien 
te zijn van de aankomststempel resp. van Tokio en van 
Sydney) wederom aan de afzenders worden teruggezon
den. Het porto bedraagt voor 5 gram (incl. luchtrecht) 
naar Tokio ƒ 0,85 en naar Sydney ƒ 0,90. 

De speciale enveloppen zullen omstreeks half Novem
ber bij de K.L.M.-kantoren verkrijgbaar zijn. 

De stukken voor deze vluchten moeten uiterlijk resp. 
2 en 5 Decemljer a.s. ter post bezorgd zijn. 

BELGIë. 
Helicopterpost. 

Ter completering van onze mededelingen in het 
October-nummer geven wij hieronder nog de bijzon
derheden van de 3 resterende vluchten: 

Antwerpen-Kortrijk, 2-regelige helicopterstempel 
(zwart): „Bijzondere vlucht per helicopter / Antwer
pen-Kortrijk"; AS Kortrijk 26.9.'51,14, BXB. 

Antwerpen-Brugge, idem, ,,Bijzondere vlucht per He
licopter / Antwerpen-Brugge"; AS Brugge 26.9.'51,14 
AXA. 

Antwerpen-Gent, idem, „Bijzondere vlucht per Heli
copter / Antwerpen-Gent; AS Gent, 26.9.'51,13 BXB. 

Bovenstaande vluchten hadden op 26 September 
plaats; speciale enveloppen, etc. als in October-nummer 
beschreven. 

OOSTENRIJK. 
Ballonpost. 

Ten bate van de „Oesterreichische Kinderdorfvereini-
gung" had op 21 October jl. wederom een ballonvaart 
plaats met officieel postvervoer. De stukken dragen een 
speciale vertrekstempel van Salzburg 2 en een aan
komststempel Kuchl 21.X.51. 
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Van de heer A. Kosel uit Wenen ontvingen wij een 
speciale enveloppe met ingedrukte 30 Gr. zegel violet 
en 30 Gr. rood (klederdrachtenserie); hieronder geven 
wij een afbeelding (verkleind) van deze keurig verzorg
de enveloppe. 

Wij zagen ook nog een speciale kaart met ingedrukte 
zegel 30 Gr. klederdrachtenserie violet. J. D. 

HEEFT HET VERZAMELEN VAN DE POSTZEGELS 
DER SOWJET REPUBLIEK NOG ZIN? 

Ik weet niet of er onder onze verzamelaars nog vele 
zullen zijn, die de postzegels van de Sowjet Republiek 
zijn blijven verzamelen, omdat hun aantal zo ontstellend 
groot is. 
De zegels van het oude Rusland waren zeker in alle 
opzichten verzamelwaardig, eenvoudig, mooi uitge
voerd, de frisse wapenzegels mankeerden wel in geen 
enkele verzameling. Als afwisseling slechts enkele ge-
legenheidszegels, zoals de mooie Romanof serie, maar 
ook hun aantal was maar klein. 
In de jaren 1857—1917 bedroeg het totaal slechts 108 
stuks. 
Hoe is dit alles veranderd met de omverwerping van het 
oude tsaren-rijk en de instelling van de republiek in 
1917. 
Al dadelijk begon het aantal nieuw uitgegeven zegels 
toe te nemen, maar was toch nog bij te houden, tot 1929 
kwamen er 315 bij. 
Maar nu was dan ook het hek van de dam, nam het 
aantal toe en bereikte in de laatste jaren een werkelijk 
fantastische hoogte. 
Van 1929 tot 1935 bedroeg het totaal 115 zegels. 

1935 tot 1940 224 zegels. 
1940 tot 1945 207 zegels. 

Na de oorlog ging het nog beter en krijgen we : 
In 1945 totaaal 44 1948 118 

1946 68 , 1949 103 
1947 106 1950 117 ! ' 

Over de laatste 4 jaar is dit dus gemiddeld l i l zegels per 
jaar, en nu klagen we nog dat Nederland te veel uit
geeft met zijn gemiddeld 23 zegels. 
De Sowjets hebben kans gezien in de jaren 1929 tot en 
met 1950 niet minder dan 1100 zegels uit te geven, 
waarmede zij ver bovenaan zijn komen te staan en de 
Zuid-Amerika landen, die er vroeger ook een handje 
van hadden, verre achter zich hebben gelaten. 
Nog een opmerkelijk verschijnsel doet zich voor en wel, 
dat onder die 1100 zegels er maar 46 waren voor gewoon 
gebruik, alle andere waren gelegenheidszegels, voor 
normale frankering dus niet nodig geweest. 
Toch schijnen al die zegels nog liefhebbers te vinden, 
getuige de geregelde voortgang van nieuwe uitgiften en 
ze vormen dus een mooie valutabron, waardoor de 
Sowjets, zolang ze verkocht worden, er dan ook wel 
geen heil in zullen zien ermede op te houden. 
Al die gelegenheidszegels, als regel ook mooi uitge
voerd, zijn gemakkelijk in de handel te verkrijgen, 
maar het is me nog steeds niet gelukt om die 46 gewone 
zegels te bemachtigen, overal, waar ik ernaar vraag, 
krijk ik nul op het rekest. Het verkoop-agentschap in 
Berlijn levert graag al die nieuwe zegels, maar voor 
normaal gel^ruikelijk schijnt ook dit geen interesse te 
hebben. 
Ik vraag me af of het nu eigenlijk wel zin heeft een 
dergelijke zondvloed van totaal overbodige zegels maar 
te blijven bijhouden en het zou wel eens interessant 
zijn om te weten hoeveel verzamelaars in ons land daar 
de moed toe hebben. Zouden het er heus nog vele zijn? 
De luchtpostzegels zijn buiten beschouwing gebleven, 
dat zijn er trouwens maar heel weinig, totaal 97 stuks. 

H. W. BOREL. 

TENTOONSTELLINGEN 
IMOSA. Erste Internationale Motivbriefmarken 

Ausstellung, Saarbrücken 1952. 
Wij ontvingen een brochure van het tentoonstellings-

comité voor bovenvermelde postzegeltentoonstelling, 
welke van 29 Maart tot 8 April 1952 te Saarbrücken zal 
plaats vinden. 

Natuurlijk breekt deze brochure een lans voor het 
„Motief-verzamelen" ook wel „Constructieve Philatelie" 
genoemd. Dit is niet de eerste tentoonstelling op dit ge
bied', want uit Oostenrijk bereikte ons het bericht, dat 
van 29 September tot 3 October j.1. in de Fürst Lichten-
steinischen Bildergalerie te Wenen de Eerste Oosten
rijkse Motiefpostzegeltentoonstelling heeft plaats gehad, 
waartoe aldaar zelfs een tijdelijk postkantoor met bij
zonder stempel door de Oostenrijkse P.T.T. werd inge
richt. Deze tentoonstelling was slechts nationaal, hetgeen 
te Saarbrücken internationaal zal zijn. 

De deelname aan deze tentoonstelling is geheel kos-
tenloos, geen uitstalkosten, geen kosten voor terugzen
ding, geen douanekosten, dit alles neemt de Saarlandse 
vereniging voor haar rekening. Alleen eventuele ver
zekering dient de inzender zelf te verzorgen. 

Collectieve inzendingen kunnen alleen buiten mede
dinging worden toegelaten. 

Aanmelding tot deelname uiterlijk tot 15 Januari a.s. 
op daartoe verkrijgbare formulieren; adres A. P. Janz, 
Dudweiler — Saar, Bahnhofstr. 39. 

De verzamelingen worden in een 16-tal klassen inge
deeld, waarvan de eerste alleen bestemd is voor instel
lingen, verenigingen e.d. en de tweede d'e ere-klasse 
vormt (alle inzendingen welke de laatste 5 jaren een 
gouden of verguldzilveren medaille hebben behaald, 
worden hierin ondergebracht). De andere klassen heb
ben betrekking op de aard van de motieven. 

CAPEX. 
Op 21 September j.1. opende de Gouverneur-Generaal 

van Canada, veldmaarschalk R. H. Viscount Alexander 
of Tunis, de "Canadian International Philatelic Exhibi
tion" (CAPEX), welke tot 29 September d.a.v. werd ge
houden in het grote Automobiel-gebouw te Toronto 
(prov. Ontario, Canada) ter gelegenheid van het feit, 
dat 100 jaar geleden de eerste postzegel in dit land in 
gebruik werden gesteld (de 3 d. bever). Deze tentoon
stelling is een groot succes geworden en had' een derge
lijke afmeting, dat de ± 2000 bezoekers, die bij de 
opening tegenwoordig waren, in de zalen nauwelijks te 
bemerken waren. Er waren zo ongeveer 14.000 ramen, 
ieder geschikt voor 16 albumbladen. Natuurlijk spanden 
de zegels van Brits Noord Amerika de kroon in aantal. 
Vooral een collectie zegels uit de verzameling van 
Koning George VI, die in een speciale afdeling was on
dergebracht, trok bijzondere belangstelling. Grote zeld-
zaamheden waren voorts in diverse verzamelingen te 
bewonderen, b.v. volledige platen van de 4 platen 17 c. 
blauw 1859 van Canada. 

Onder de Europa-inzendingen bevond zich o.m. een 
verzameling Roemenië en Rusland van Sir John Wilson, 
de conservator van de verzameling van Engelands 
koning. 

Ook diverse z.g. motief-verzamelingen hadden een 
plaats gekregen, waaronder zeker te verraelden valt de 
inzending van Th. E. Steinway te New York, van de 
bekende pianofabrikantenfirma, die natuurlijk de 
muziek op de postzegels betrof. 

En als het nieuwste van het nieuwe waren er ook ge
hele vellen van de zegels der Verenigde Naties te be
zichtigen. 

De „Grand Pr ix" werd toegekend aan Gerald E. Wal-
burn voor zijn internationaal vermaarde verzameling 
Brits Columbia. 



252 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE NOVEMBER 1951 

Opmerkelijlc op deze tentoonstelling was, dat hier 
meer dan ooit de postgeschiedenis op de voorgrond trad. 

Een aardig idee was het om een levende bever in een 
bassin op de tentoonstelling te exposeren, zulks in ver
band met de afbeelding van zulk een dier op de eerste 
postzegel van Canada. Het dier gaf echter af en toe de 
kijkers een verfrissing door het doen spatten van het 
water in zijn bassin. 

De verlichting in het gebouw was uitstekend en over
dag behoefde nergens kunstlicht te worden gebezigd, 
terwijl slechts een enkele beschutting tegen te sterk 
licht noodzakelijk was. Des avonds voldeed het kunst
licht eveneens uitstekend. 

Ook de organisatie schijnt in orde te zijn geweest. 

LITERATUUR 
DAVO CATALOGUS van de postzegels van Nederland, 
Indonesia, Nieuw Guinea, Ned. Antillen, Suriname. 
12e druk, 1952. Uitgave van De Deventer Postzegelhan-
del (Uitgeverij DAVO), Nieuwstraat 78, Deventer, 
Prijs ƒ 1,—. 

In een aardig blauw omslag met witte letters en de 
postzegel Nederland 36 et. in de rechter bovenhoek, ligt 
de 12e druk van deze catalogus voor ons. In 152 blad
zijden worden alle post- en portzegels e.d. gecatalogi
seerd, welke in bovengenoemde gebieden zijn uitgege
ven, zulks zonder vermelding van tandingen, papier- en 
kleurverschillen en afwijkingen, met uitzondering van 
de roltandingzegels, welke wel worden vermeld, zodat 
hier wel van een eenvoudige algemene catalogus kan 
worden gesproken. De prijzen zijn over het algemeen 
niet hoog gesteld en passen zich aardig aan de hand'els-
priizen aan. 

Bij de Interneringszegels treffen we een verwijzing 
aan naar de artikelen door onze mede-redacteur, de heer 
König, onlangs in ons blad gepubliceerd. De prijs van 
ƒ 20,— voor een gebruikt groen zegel op brief komt ons 
nog wel wat hoog voor, terwijl ƒ 4,— voor een „bruintje" 
zeker ook goed betaald is, temeer waar zeker vele ver
zamelaars na het lezen van genoemde artikelen tot het 
oordeel zullen ziin gekomen, dat deze zegels niet in een 
algemene verzameling thuis behoren. 

De cliché's ziin duideliik en vormen een goede illustra
tie van dit werkje; alleen dienen de cliché's onderaan 
blz. 69 en bovenaan blz. 73 te worden verwisseld. 

Achter in het werkie zijn enkele bladzijden gewijd 
aan albums, insteekboekjes, catalogi en boekwerken, 
welke bij deze postzegelhandel verkriigbaar zijn. De lijst 
van catalogi vermeldt Yvert en Tellier 1951 en Zum-
stein 1951, hetgeen, gezien de vermelde prijzen, zeker 
wel 1952 zal moeten zijn. 

CATALOGUE DE TIMBRES-POSTE YVERT & TEL-
LIER - CHAMPION, 5Ge uitgave, 1952. Editions Yvert 
& Tellier, 37 rue des Jacobins, Amiens. Prijs Deel I en II < 
tezamen 1917 francs. 

Wederom liggen de beide delen van deze catalogus 
voor ons, welke vrijwel iedere postzegelverzamelaar in 
Nederland bekend en vertrouwd zijn. Ditmaal zijn de 
beide delen in mooi geel gewaad gestoken. De twee jaar 
geleden aangevangen verdeling in twee delen, n.1. deel 
I: Frankrijk, koloniën, protectoraten, mandaatgebieden, 
bezette gebieden, Monaco en d'e Saar; deel II overige 
landen en gebieden, schijnt in Frankrijk wel voldaan te 
hebben, iets wat begrijpeliik is en waar ook het voor
naamste afzetgebied voor dit werk wel zal zijn gelegen. 
Ons bereikten althans berichten, dat de eerste oplage 
van deze nieuwe uitgifte in enkele weken was uitver
kocht, zodat een nieuwe oplage moest worden aange
maakt. Wat ons betreft kunnen wij niet zeggen dat deze 

verdeling het gebruik van de catalogus ten goede komt; 
integendeel grijpen wij nog wel eens naar het verkeerde 
deel om dan te ontdekken dat we fout zoeken. 

Deze nieuwe uitgifte getuigt weer van een degelijke 
bewerking, hoewel wij desniettegenstaande bij Neder
land onder de portzegels 1871 nog steeds de 5 cent in de 
kleurvariëteit op geel papier vermeld vinden tegen een 
20 maal hogere prijs dan het gewone zegel, hoewel de 
Nederlandse speciaalcatalogus mededeelt, dat deze z.g. 
variëteit niets anders is als een verkleuring. Maar der
gelijke bijzonderheden zijn voor de niet gespecialiseerde 
verzamelaar niet van zulk een uitermate groot belang 
en het algemeen gebruik van deze catalogus vindt dan 
ook zijn oorzaak in het feit, dat zij voor de doorsnee 
verzamelaar een goede gids is voor alle gebieden waar 
postzegels worden uitgegeven. En daarom ook zal zij 
zich handhaven en ook deze editie zal voor de uitgever 
zeker geen strop worden. 

In het bijzonder kan het Ie deel ons bekoren waarin 
bij Frankrijk vele gegevens zijn verwerkt welke vroeger 
in de speciaal-catalogus vermeld stonden en waaruit 
voor de speciaalverzamelaars van de zegels van dit land 
ook hier te lande zeker veel valt te leren, vooral ook in 
verband met de oude afstempelingen, die het verzame
len der oudere uitgiften zo interessant maken. Ook de 
alfabetische lusten van personen, afbeeldingen e.d. op 
de Franse zegels maakt het naslaan van de zegels ge
makkelijk en ware het voor de z.g. motiefverzamelaars 
te wensen, dat zulks over het gehele deel, ja zelfs bij 
ieder land werd' doorgevoerd. 

Maar moeten wij veel zeggen over een catalogus die 
hier sinds iaren burgerrecht heeft verkregen en die een 
onmisbare gids is geworden ook voor de Nederlandse 
verzamelaars? Goede wijn behoeft toch geen krans 

N. 
FLUGZEUGE AUF MARKEN. Kurt Dahmann, Berlin. 

In het bekende luchtnosttiidschrift „Die Luftpost" van 
Kurt Dahrnann, Borliin. lazen wi1, dat ter gelegenheid 
van de „IMOSA 1952" te 'Saarbrücken (zie onder d'e 
rubriek Tentoonstellineen) de 2e druk verschijnen zal 
van het werkje „Fluezeucen auf Marken". 

Daar ook onder luchtnostverzamelaars veel belang
stelling bestaat om de ontwikkeling van het luchtpost-
vervoer niet alleen in een verzameling van luchtnoststuk-
ken vast te leggen, doch ook in een nostzegelverzameling 
(meest luchtnostzegels) met afbeeldineen van de diverse 
tvpen vlieetuieen sinds de beeintiid van het vlieg-
wezen, afbeeldingen van bekende piloten, zeeels met 
afbeeldingen van route-kaarties van speciale vluchten, 
etc. en ov> dit gebied' een leidraad (sneciaal voor alle 
verschillende tynen van vlieetuieen) zeer belangriik is, 
meenden wil goed te doen het bovenstaande onder uw 
aandacht te brengen. J. D, 

POSTZEGEL-ETUI'S. 
In ons vorige nummer zult U waarschiinliik wel d'e 

advertentie hebben gelezen van de Postzeeelhandel 
..Interposta" te Rotterdam (zie blz. 220), waarbij deze 
firma bovenbedoelde etui's in de handel wil brengen. 
Genoemde handel zond ons een proefnakie, als in de 
advertentie bedoeld, ter kennismaking met verzoek de 
aandacht op dit fabrikaat te vestigen. Hoewel deze 
kolommen niet bestemd zijn voor reclame en wij het 
gebruik van dergelijke etui's gaarne aan het oordeel 
van de verzamelaars overlaten, willen wij toch de aan
dacht hierop vestigen, omdat ons meermalen wordt ge
vraagd waar zulke etui's hier te lande verkrijgbaar 
ziin, die in het buitenland vrij veel schijnen te worden 
gebruikt, althans naar de advertenties te oordelen. Wij 
willen hier nog aan toevoegen, dat het ons toegezonden 
proef pak je allerlei maten van etui's bevatte en deze er 
goed verzorgd en helder uitzien, zodat het postzegel in 
zulk een etui goed tot zijn recht komt. 
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VEILINGEN. 
R. Boekema, 's-Gravenhage, 22, 23 en 24 November '51. 
J. L. V. Dieten, 's-Gravenhage, 6 December 1951 middag 
en avond; 7 December 1951 middag. 

RIJKSVEILING. 
Op Vrijdag 16 November j . l . had de inschrijving 

plaats voor een rijksveiling van postzegels in het gebouw 
„De Dierentuin" aan de Benoordenhoutseweg te 
's-Gravenhage, nadat op Maandag 12 en Dinsdag 13 No
vember j.l. deze kavels te bezichtigen waren geweest in 
het gymnastieklokaal der school aan de Korte Lombard
straat 9, aldaar. Op verzoek van en ter tegemoetkoming 
aan de wensen van vele Philatelisten, kwam hierbij 
een groot aantal kavels van 1 en 2 kg voor. 

Wij ontvingen het bericht helaas te laat om dit nog 
tijdig aan onze lezers te kunnen doorgeven. Wij hopen 
voortaan bijtijds melding te kunnen maken van deze 
veilingen. 

L A S T I G E N U M M E R T J ES 
Nederland 1924, Postz.tent.st., compl., 

vellen 25 series ƒ 250.— 
Jap. Bezetting 1943, Flores-noodzegel 

op brief, gebr ƒ 400.— 
België 1947, Vliegpost 15/23AB com

pleet, gebruikt ƒ 25.— 
Boh. & Moravië, Kampzegel There-

sienstadt Zumst., fr. 18 ƒ 12.— 
Duitsland 1945, 3 pf. Hitler, verval

sing Eng. Geheime D ƒ 7.50 
Kroatië 1944, Stormdivisie, serie com

pleet, ongebruikt ƒ 37.50 
Slowakije 1939, Nr. 1, de blauwe 

Stefanik, Zumst., fr. 20 ƒ 9.— 
Algiers 1924/'47, timbres-préoblitérés 

compl. sene f 3.90 
Zendt ons Uw Maneolijst: Hongarije en Roeme
nië (ook gebruikt), Algiers, Tunis en Marokko, 
Tjechoslowakije, Duitse Stadposten en Opdruk-
series, POSTUNIE (ook op brief en FDC), 
Ü.N.O. en SPORT! 
Wij wikkelen vlot af en tot Uw tevredenheid. 

Z O J U I S T V E R S C H E N E N 

De Nieuwe Speciale Catalogus Zwit
serland Liechtenstein, 220 pagina's, 
2552 prijsveranderingen. Uitgaaf '52 ƒ 2.75 

BOREK LANDEN CATALOGI 1952 
Duitsland met oude staten, koloniën, 

alle bezette geb f 2.90 
De Hitlertijd (Het derde Rijk) met 

bezette gebieden ƒ 1.— 
België, Frankrijk met Groot-Brittan-

nië, Nederland met Luxemburg, 
Ver. Staten, Scandinavië, Oosten
rijk, Italië met Vaticaan, Zwitser
land/Liechtenstein, per ex. . . . ƒ 1.95 

ZIET ONZE VORIGE ADVERTENTIES ! 
R E N N I E H A A C S M A ' S 
P O S T Z E C E L H A N D E L 

LEKSTRAAT 30 hs - AMSTERDAM-ZUID 
Telefoon 28164 - Giro 336559 

Even noteren: 

veilt op 22 November a.s. 

Europa en Overzee 
w.o. Wereldrariteiten! 

en op 24 November a.s. 

Nederland en O.G. 
Collecties, Restanten etc. etc. 
Vraagt tijdig geïllustreerde catalogus aan. 

Postbus 45 
TEL. 110319 - DEN HAAG - GIRO 247130 
Prinsestraat 58-60, hoek Juffrouw Idastraat 
Het Standaardwerk „Dai Nippon in Zuid-Oost-
Azië" is thans voor iedereen bereikbaar! Prijs 
slechts f 3,50 inclusief porto. 

Speciale aanbieding 
Indië cat. nr . 2 geb r f 30,— 

nr . 5 gebr f 22,50 
nr . 61 ongebr £ 20,— 
nr . 80 ongebr f 13,50 

,, nr . 79a ongebr f 35,— 
nr . 160/166 ong t 30,— 
nr . 260 ongebr f 70,— 
nr . 277 gebr f 17,50 
n r . 278 gebr f 27.50 
n r . 280 g e b r f 65,— 
nr . 280 ongebr f 55.— 
nr . 287 ongebr f 115,— 
nr . 288 ongebr f 30,— 
nr . 289 ongebr t 200,— 
nr . 345/346 ong £ 45,— 
nr . 345/346 gebr £ 22,50 
nr . 384/388 ong £ 25.— 

Curasao nr . 2 ongebr f 18,— 
nr. 2Ax ongebr £ 27.50 
nr . 3Ax ongebr £ 7.— 
nr. 11 ongebr £ 32,50 
nr . 75/81 ongebr £ 75,— 
nr. 75a ongebr £ 4,50 
nr. 95 geb r f 4,— 

nr. 116 ongebr £ 7.50 
L tp . nr . 1/3 ongebr £ 50,— 
L tp . nr . 18/25 ongebr. in bloc . . . £ 400,— 
L tp . nr . 18/25 gebr £ 85.— 

Uw maneolijst naar : 
Postzegelhandel Philadelphia 

J. M. GOSSE 
Kruisweg 43, HAARLEM, Tel. 15515, Giro 135793 

Bank: Incassobank Haarlem. 
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Verwijzend naar de mededeling van de NVPH 
kan ondergetekende U bevestigen dat hij uit de 
Nederlandsche Vereen iging van Postzegelhande
laren getreden is en sinds 1 September 1.1. geen 
zitting meer heeft in de KEURINGSCOMMISSIE 
doch vanaf dien datum mede op verzoek van 
zijn clientele en vele anderen als 

ONAFHANKELIJK KEURMEESTER 
VAN POSTZEGELS 

optreedt. Niet alleen voor Nederland en O.G. 
(ook Japanse Bezetting!) doch voor de gehele 
wereld! Behoudens bepaalde gebieden of uit
giften waartoe ik mij niet bevoegd acht! 
Let op de specifieke standen van de keur
merken! De na het plaatsen dezer keurmerken 
verrichte kunstgrepen treden hierdoor aan het 
licht. 
Vraagt onze tarieven voor het keuren van post
zegels aan. Bij kostbare zegels wordt attest 
met foto verstrekt. 
De securiteit en gedegen vakkennis zijn eerste 
vereiste. 
Voortaan met de postzegels welke gekeurd 
moeten worden naar 

Neerlands Onafhankelijk Keurmeester 
Correspondentie-adres: Postbus 45, Den Haag 

AANBIEDING - A1.LES P O S T F R I S 
Neder land no. 2, gebru ik t paar , pr . ex. p laa t I f i!2.50. 
R o l t a n d i n g ; 1/18 t 45.— ; 74/77 f 6.75; 78/81 f 2.65; 
90/93 f 4.75; 98/101 f 3.45. 
Be lg ië : 432 t 6.75; 438/45 f 1.25; 496/03 f 3.75; 602 f3 .25; 
716/24 f 1.65; 737/42 f 7.80; 743/47 £ 4.35; 756/60 t 4.95; 
781/84 f 1.25; 798/06 f 3.20. 
L iech tens te in : 173/76 J 4.25; 177/81 f 5.50; 182/85 t 4.25; 
189/92 f 4.25. L u x e m b u r g L . P . 1/6 f 2.55. 
Ook vele andere zegels van deze landen zijn aanwezig. 

Vraag t vrijblijvend pr i js! 
Z ich tzendingen: België, Frankr i jk , Oostenrijk, Ned. en 

Kol., Monaco enz. 
P o r t o to t f 10.— ext ra . 

P O S T Z E G E L H A N D E L 
Dorple in 128 - B U D E L 

G. B R O E B S 
Giro 411570 

SUBINAME (ongebr . ) 

no. 111/14 f 1,15 
no. 127/29 £ 1,50 

137/40 f 4,65 
141/44 f 7,— 
146/49 f 5,75 
150 f 0,45 
151/56 f 5,— 
177/78 f 12,25 

no. 
no. 
no. 
no. 
no. 
no. 

no. 179/82 £ 2,85 
no. 183/86 f 1,75 
no. 190/93 £ 1,90 
no. 206/09 £ 1,80 
no. 210/13 £ 1,60 
no. 214/19 £ 4,25 
no. 220/28 £ 2,75 
no. 247/48 en L p s t 

245/46 £0,30 
249/61 f 1,50 
249/71 £9,50 
272/73 £0,75 
274/75 £0,85 
276/77 £ 8,50 
278/81 £4,75 

29/30 £ 3,25 
Be ta l ing met bes te l l ing o£ onder r embour s . Orde r s be
neden £ 5,— port i ext ra . Te koop gevr . ser ies Neder land 
e n Overz. Gew. Aanbiedingen m. prijs worden omgaand 
beantwoord . Tver t Cat. 1952 f 22,50, p lus 50 et. por t i . 
N E D . P O S T Z E G E L H A N D E L A. M. N. v. d. B E O E K B 
N.Z. Voorburgwal 316, A m s t e r d a m - C , Pos tg i ro 165298 

s>~ e nieuwe 
EUROPA CATALOGUS 1952 

!S VERSCHENEN I 
Deze geheel nieuw 
bewerkte alombe-
kende catalogus be
hoeft eigenlijk geen 
extra aanbeveling, 
ledere ware philate
list zal deze Catalo
gus (eigenlijk een 
handboek) wensen te 
bezitten. Het is een 
boek van 1100 pag. 
druk, goed papier, 
geheel linnen band. 
Aan het redactionele 
gedeelte is alle aan
dacht besteed. 

PRIJS f 16,15 
Voor het eerst sedert 1942/43 verschijnt nu ook 
de: Michel Overzee Catalogus, en wel als volgt: 
Deel 1 omvattende de landen A t.m. K, in Nov. 
1951. Deel 2 omvattende de landen L. t.m. Z 
in Februari 1952. 

Prijs f 17,50 per deel plus porto. 
Bestel omgaand bij uw postzegelhandelaar. 
Uitgave: Verlag des Schwaneberger Album, 
München. 

Vertegrenwoordiger voor Nederland: 
FIRMA J. C. AUF DER HEIDE - HILVERSUM 

DIT IS GOEDKOOP! 
Een a lbum Neder l and en zijn Overzeese Gewesten onge
veer 185 pag ina ' s . Met typen , t and ingen van post- en 
portzegels, tevens al le p r ima i r e tou tdrukken , in kuns t 
lederen band en schroef, de schroeven van bui ten niet 
zichtbaar. Pr i js ƒ 12.60. Di to a lbum klemband ƒ 15.—. 
Hetzelfde a lbum zonder t y p e n en tandingen , wel de 
ro l tandingen. Een eompleet a lbum, prijs ƒ 8.50. F o r 
maten ongeveer 29 x 31 cm. Reeds 30 j a a r verschönen 
op deze a lbums de supplementen . 
100 verschil lende Curacao en Suriname, prtjs £ 12.60. 
Nederland 1940 ongebr . 5, Vh, 10, 121/2. 15, 20, 221/2, 
25, ,30 en 40 ct., prijs 50 cent. 

J. MEBUS, Postzegelhandel, A'DAM 
HUIDENSTBAAX 13 (BU het Spui) — Beëdigd Expert 
Telefoon 37767 - P o s t g i r o SS045 - Gevestigd 1915 

P E E T E R S POSTZECELH AN DEL. 
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 veUea 
geven wti U gaarne gratis advies. 



Nederland alles postfris 
Aanbieding van zeer moeilijk te 

verkrijgen exemplaren 
No 
No 

No. 
No. 
No. 
No 
No 

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

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

. 56 
57 
59 
60 
61 

3 e t 
3 e t 

4% e t 
5 e t 
71,4 e t 

61a T .B . . 
Bib T .B . 
«2 
m 64 
65 
«6 
67 
68 
«9 
72 
73 
74 
7B 
76 
77 

10 e t 
12% e t 
15 et 
15 e t 
17% e t 
17% e t 
20 e t 
20 et 
30 e t 
40 e t 
50 et 
50 e t 
60 et 
1 g ld 

78 2% g I e 
78 2% g 2e 
79 
80 

5 g ld . 
10 g ld 

Zonder i 
14£ 5 e t 
150 6 e t 
151 71/2 e t 
152 9 e t 
im 10 et 
154 121/2 et 
155 15 e t 
156 20 et 
157 25 et 
158 30 e t 
159 35 et 
160 40 et 
161 50 et . 
162 60 e t 
163B 1 gld 
164B 2% g 
165B 5 g . 

0,35 
0,35 
0,20 
0,30 
0,15 

3,— 
6,50 
0,70 
0,50 
2,75 
1,20 
2,10 
1,40 
3,50 
1,75 
2,90 
4,25 
6,50 
5,— 
B,— 
7,— 

d r f 12,50 
d r f 11,— 

. f 38,— 

. 196,— 

w.m. 
0,25 
0,35 
0,20 
0,40 
0,40 
1,20 
1,15 
1,40 
1,60 
1,60 
1,80 
2,— 
4.25 
2,40 
2,60 
8,— 

. 1 1 4 , -

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

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

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
Iljo. 
No. 

m.w. get . 
i a% : 12% 

177A 5 et . . 
178A 6 et . . 
179A 7% et . 
180A 7% et . 
181A 9 et . . 
182A 10 et . . 
183A 10 et . . 
184A 12% et . 
185A 12% e t . 
186A 15 et . . 
187A 15 et . 
188A 20 e t 
190A 22% et . 
192A 25 et 
193A 271/2 et . 
194A 30 et 
195A 35 et 
196A 40 et 
197A 50 e t 
198A 60 et 

ge tand 13% : 
177B 5 et . . 
178B 6 et . . 
180B 7% et . 
183B 10 et . 
185B 12% et . 
187B 15 et . 
188B 20 e t 
189B 21 et 
191B 22% et . 
192B 25 e t . 
193B 27% et . 
194B 30 et 
196B 40 et 
197B 50 et 
198B 60 et 

L2?ä 

0,32 
0,35 
0,28 
0,30 
0,70 
0,45 
0,55 
2,75 
0,75 
1,20 
0,80 
1,20 
1,20 
1,60 
1,80 
1,40 
3,50 
2,— 
2,10 
2,60 

0,15 
0,20 
0,45 
0,40 
0,50 
0,50 
0,70 
2,— 
1,50 
1,40 
1,30 
1,20 
1,45 
1.60 
2,10 

Orders boven 10 gld franco aangetekend. 
Onbekenden kassa bij order. 

LEVERING OP MANCOLIJST 
Prima zegels voor belegging 

Yvert Catalogus gehele wereld 2 delen 
f 22,50 en 60 et. porto 

Hendrik van der Loo's 
Postzegelhandel 

HEERENGRACHT 8a - DEN HAAG 
Telefoon 112944 - Giro 24392 

voorheen Nieuwstraat 26 en 
N. Blaak 93, Rotterdam 

Bankrek. K. Mees en Zonen 
Nederl. Handel Mij, Den Haag 

EEN ST. NICOLAAS VERRASSING! 
VOOR ELCK WAT WILS! 

N e d e r l a n d : 
No. 97 
No. 129 
No. 136/38 
No. 196 

No. 197 
No. 198 

Rolt . No. 17 
,, No. 18 
„ No. 28 
„ No. 31 
„ No. 46 
„ No. 53 
„ No. 54 
„ No. 70 
„ No. 71/73 
„ No. 74/77 
„ No. 78/81 
„ No. 82/85 
„ No. 86/89 
„ No. 94/97 
„ No. 98/101 

België. 
België. 
Aust ra l ië . 
Cayman EU. 
Dui t s land . 
Dui t s land . 
Dui t s land . 
Dui t s land . 
Dui ts land. 
Dui t s land . 
F in l and . 
F in l and . 
F in land . 
F in l and . 
F r . E q n a t . AtT. 
F r . W e s t Afr. 
Oostenrijk, 
Niger ia . 
Nyasa land . 
Saargebied . 
S ie r ra liCone. 

gebr 
gebi 
pfr. 
pfr. 
pfr. 
pfr. 
ongebr 
ongebr 
gebr . . 
ongebr. 
ongebr 
ongebr . 
ongebr . 
gebr . . 
ongebr . 
postfr. 

pos t t r 
gebr . . 
postfr 
gebr . 
gebr . 

No. 
No. 
No. 
No. 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
JLp. 
Lp . 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

177 ong 
178 geb 
91 geb 

104/15 ong 
390/93 ong 
394/97 ong 
398/400 ong 
416/20 ong. 
421/25 ong. 
612 ong. 
46 ongebi 
48 ongebr 
90 ongebi 

134/36 ongebr 
No. 50/52 ong 
No. 11/14 ong 
393/98 ongebr 

57 ongeb. 
77/90 pfr. . 

165/71 ongeb. 
16 ongeb r 

1,50 
0,60 
9,60 
0,85 
1,— 
1,25 
1,76 
1,35 
1,60 
2,15 
6,25 
1,15 
1,15 
1,65 
8,— 
6,— 
2.10 
1,10 
2,— 
2,20 
2,— 

f 13,5ff 
f 13.60 
f 18,60 
f 14,50 
f 12,60 
I 5,50 
f 6,50 
f 11,60 
f 11,— 
f 8,— 
f 7.— 
f 36,— 
f 14,— 
f 6,-> 
t 6,— 
f 6,25 
t 8,50 
f 12,60 

.f 24,— 
t 14,60 
f 18,— 

Ook voor N I E U W T J E S ztJn wtl he t aangewezen a d r e s ! 

D u i t s l a n d : Nieuwe ser ie „ H e l p e r s de r Mens
he id" , 4 w. p f r - f 1,10 

F i n l a n d : Nieuwe ser ie T.B.C.-bestr . , 3 w. 
Dieren pfr f o,90 

L u x e m b u r g : Nieuwe ser ie Eu ropa -Raad , 6 w. 
postfr f 1,60 

Noorwegen ; Nieuwe ser ie win te r spor t , 3 w. 
postfr f i , _ 

Zwi t se r l and : , ,L,unaba" Tentoons te l l ingsb lok 
postfr f 3,90 

B n i m e sor te r ing Benodigdheden ui t voorraad l everbaar . 

POSTZEGELHANDEL A. JAASMA 
Kape l s t r aa t 31 - B P 8 S U M - Telef. 5835 - Giro 480272 

NIEUWE UITGIFTEN 
Zegels naar Mancolijst, Phil. Boeken, 
Tijdschriften, Albums en Supplementen, 
Catalogi, Insteekboeken, e t c , levert 

D. N. SANTIFORT 
GR. KR. ELLEBOOG 14, GRONINGEN 

VERKOPING 
van een verzamel ing postzegels W o e n s d a g 
28 November a .s . n a afloop van de boek-
verkoplng. Ca ta logus w o r d t op verzoek t o e 
gezonden. 

B V R G E R S D I J K & N I E R M A N S — 
Templnm Salomonis - Telefoon 

L E I D E N 
K 1710-21067 



, * , * ' 4 ' " " 

DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING 
HOOFDKANTOOR. ROKIN 58 AMSTERDAM-C 

TEL. 30261 

-iSBOo REGELMATIG 
GROTE OPENBARE VEILINGEN 

INZENDING DAGELIJKS 
OP BELANGRIJKE OBJECTEN 

WORDT GAARNE 
QBIDBII^ VOORSCHOT VERLEEND 

Voor onze 

December-veiling 
kän nog tot 30 November a.s. materiaal 
worden toegevoegd. 
Al het materiaal van derden ten onzen kantore 
is op beurspolis tegen brand en inbraak ver
zekerd. Voor inzenders in onze veilingea ontstaan 
hierdoor geen extra kosten. l-A^M^^^" 

K O O P J E S 
Nederland. Kind 1941, 1945, Prinsesjes, hobbelp. 

K. 1947, '48. ongebr. . f 1.70 
Kind 1937, 1938, 1940, gebr -f 1.— 
Kind 36, 37, 38, 39, ongebr. f 3.50 
ongebr. Tralies t /m 80 ets. . . . f 1.— 
Cour perm. gebr. 1945 en 1946 

vollcsh. ongebr f 0.85 
Rolt. 1930 ongebr. f 1.90, gebr. . f 1.25 
Rolt. 1932 ongebr. f 2.75, gebr. . f 2.— 
Rolt. ongebr. 2 z., zonder w. 1-18 f 35.— 
Rolt. ongebr. met w. 19-31 . . . f 8 20 
Rolt. ongebr. 4 ztJd. Rolt 33-56 . f 17.50 
Zie vorig Maandblad. Serie Moe-
hammadijah ongebr., compl. . f 4.— 
gekleurde port f 2.35 
Makassar port . . f 7.75 
Juliana vliegp. compl t 11.— 
Helpt compl. t 12.50 
Hartz . . f 8.75 

Indië. 

Curacao. 

Suriname. 
Landen-restanten worden door ons verkocht. 

JAC. ENGEIKAMP, SPUISTRAAT 301, AMSTERDAM: 
Tel. 30998 Levering bU vooruitbetaling Giro 312696 

Fa H. OVERDUIN - Rondzendverkeer 
ROZENHAGENFLEIN 12 - H A A R L E M 

Momenteel zeer uitgebreide collectie in 
boekjes gereed. Der gehele Wereld. In 
alle prijzen. Billijk, goed en keuze. 
Vraag per omgaande even aan. U ont
vangt franco alles thuis. 

TE KOOF GEVRAAGD; Kinder
zegels in ieder kwantum. 

en Zomer-

A A N B r E D I N G E U R O P A 
LIECHTENSTEIN 

Fostfris 
90-93 

108-10 
114-16 
117 . 
153 . 
Vliegp, 
Vliegp, 
Dienst 

7-8 . 
15-16 
9-10 

Z 3.25 
f 6.75 
f 7.50 
f 22.50 
f 12.50 
f 35.— 
f 10,— 
f 7.50 

Gebruikt 
82-89 . 

111-13 
117 
128 
129 
Dienst 1-8 
Dienst 9-10 

f 55.— 
f 20.— 
f 22.50 

60.— 
15.— 
20.— 

7.50 

blok no. 1 leverbaar! Spanje No. 1 f 1.— 
„ 455/56 f 5.— 

Grote sortering: Engelse Koloniën en betere 
nummers EUROPA. 

Zichtzending volgens mancolijst. 
Levering van alle supplementen, catalogie, enz. 
Voor onze Najaars-veiling kunnen wij nog goed 

materiaal gebruiken. 

Postzegelhandel TINE DE BUHR 
N.Z. Voorburgwal 347 - AMSTERDAM-C. 

Telefoon 33324 - Giro 566731. 

Alle waar is naar zijn geld! 
Vele aanbiedingen tegen lage prnzen be
reiken U. De indruk wordt gewekt alsof 
alleen de prijs een rol speelt. Dat lokt ons 
niet juist. Ook al kunnen prijzen laag zdn 
in verhouding tot de catalogus-noteringen, 
dan wil dat nog niet zeggen, dat het ge
zegde ,,alle waar is naar zijn geld" niet 
meer zou gelden. 
"Wij zün van oordeel dät er veel kaf onder 
het koren schuilt en dat de verstandige 
verzamelaar die ,,waar" voor zijn geld 
wenst, wel degelijk let op de kwaliteit en de 
garantie die in de prijs is verwerkt. 
Voor deze verzamelaars vestigen wti de aan
dacht op onze serie zo juist gereed gekomen 

BOEKJES E N G E L S E K O L O N I ë N 
Op aanvraag (gaarne met opgave van refe
rentie) zenden wU deze boekjes ter inzage 

Postzegelhandel 
C. KEISER Cr ZOON N.V. 

PASSAGE 25-27 DEN HAAG 

Geheel grat is ! 
Vraagt onze nieuwe inkooplijst voor: bundel
waar van Nederland en Indonesië, losse 
kinder- en zomerzegels, portzegels, Mlssie-
kilowaar, zowel uitgezocht als onuitgezocht, 
enz. enz. — CONTANTE BETALING ! 

H. FIORANI - AMSTERDAM Zd. 
Koninginneweg 61 — Telefoon 27006 

Het nieuwe 
K a - B e S U P P I i E M B N T 1 9 6 1 

roor de K.B. Nederl. & Overz. Q. is verschenen. 
Bijna alle landen van Europa zijn van Ka-Be weer 
leverbaar. Ook voor de Europa albums zijn weer enige 
suppl. leverbaar. Bestellingen hierop worden gaarne 
Ingewacht. Ruime keuze nieuwe Catalogi, Albums, In-
steekboeken vanaf 50 cent tot ƒ20.—; I<oupen enz. enz. 
Specialiteit: Levermg van zegels Nederland en Over.G. 
In typen en tandingen, gebr. en ongebr. 
Postzegel en Albumhandel M. A. MANXJSKOWSKI 

Beëdigd makelaar - Taxateur 
Wagenstraat 105 - Postrek. 33.530 - Telefoon 11.16.10 

Na half 6: 7T.5S.S1 - 's-Gravenhage. 


