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De komende v. Riebeeckzegels in Z. Afrika  Hebben de Interneringszegels 
philatelistische waarde?  Prijsvraag. 

1 JANUARI 1952! 

Primo dezer maand, honderd jaar geleden, waren voor 
het eerst, op alle post en hulppostkantoren, die fraaie 
oudste postzegels van Nederland verkrijgbaar, wier 
gravure kon wedijveren met de meest erkende juweel
tjes op dit gebied der kleinkunst: de „Penny Black" 
van Engeland, gegraveerd door Heath, welk zegel in
middels tot rood herzien was en de Belgische „epaulet
ten", sinds hun verschijning al weer in een medaillon 
gezet en een kleinigheid gewijzigd. 

Voor de somma van tien cent kon men zich een 
„Beknopte Handleiding" van 19 artikelen aanschaffen 
en kreeg dan als premie cadeau de „portlijst" van het 
kantoor van verkoop, welke lijst anders een hele cent 
kostte. Want de frankering was wat ingewikkeld : het 
porto over afstanden tot 30 KM bedroeg 5 ct., van 30 
tot 100 KM 10 ct., en boven de 100 KM 15 et. 

Echter was bepaald : „Het gebruik van postzegels is 
in geen geval verphgtend" (art. 1). Wel werd m art. 
5, 2e alinea aanbevolen hele vellen van 100 stuks, of 
blokken van 25, of in elk geval gemakshalve „reeksen" 
te kopen, wier aantal door 5 deelbaar was, maar „het 
geachte publiek" trok zich van de postzegels bitter 
weinig aan en prefereerde, in geval van nood bij ver
plichte franco verzending, art. i, 4e Hd : „Men kan, 
des verkiezende, zijne brieven met geld blijven fran
keren". 

Dit betekende niet, letterlijk gelezen, dat men het 

portgeld in lak geperst op de brieven bevestigde — 
welke brieven bestaan, maar dan als ongefrankeerd 
behandeld werden ; men kon toch immers niet alle 
lakken van alle brieven gaan nazien of er hier of daar 
een stuivertje of een dubbeltje in vastgeklemd zat ? — 
maar het betekende wèl, dat men de gelegenheid kreeg 
met zijn brief het postkantoor binnen te stappen, in de 
rij te gaan staan, zijn beurt af te wachten, om dan het 
gevraagde porto contant door het loket te betalen, 
waarna de ambtelijk geknipte zegels, ambtelijk op de 
brief beveistigd werden. 

Vandaar veelal drie losse zegels naast elkaar, de 
schaarse paartjes en strippen, de zeldzame randen, de 
•eer zel 'zame blokken. De randen dienden nog wel 
eens als sluitzegel, ter besparing van lak ! 

En het gebeurde dat grote postkantoren geen tien 
postzegels per dag aan het publiek verkochten en de 
gehele frankeerderij met postzegels een nodeloze con
trole werd op alle inschijvingen in het register der 
•gefrankeerde zendingen, merendeels naar de grens
kantoren op de naburige landen, waarheen gefran
keerd verzonden móest worden 

Want de frankering, als verzendingswijze, werd ver
afschuwd : 6/7 van alle correspondentie werd onge
frankeerd verzonden. Als de briefschrijver ongefran
keerd verzond en de geadresseerde ongefrankeerd 
antwoordde, had men elkaar toch niet de minste schade 
berokkend (eerst 1 Januari 1871 werd 5 et. port inge
voerd voor ongefrankeerde brieven). Dus waarom zou 
men over en weer het risico nemen een brief vooruit 
te frankeren, met de kans dat het afzendende kantoor 
de brief niet vervoerde, het kantoor van aankomst de 
brief niet bestelde, terwijl de frankeerzegel van de 
brief geplukt kon worden vóór de afstempeling ? 

Nederland stond dus uitermate afwijzend tegenover 
het gebruik der postzegels, en de ambtenaren verzon
den maar weer in voorkomend geval gefrankeerd zón
der zegel ,met een aantekening achterop de brief, om
trent het betaalde port. Totdat er een order kwam dat 
de ambtenaren alle contant betaalde brieven van post
zegels móesten voorzien, om de zegels meer bij het pu
bliek te introduceren, waardoor de animo tot gebruik 
zou worden verhoogd. Maar sedert eeuwen waren de 
brieven ongefrankeerd verzonden, de Hollanders waren 
nu eenmaal een zeer behoudend volk en de postzegel 

I won dus zéér langzaam veld. 
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Als men nu leest van het enorme aantal vellen post
zegels dat in Engeland van één plaatx gedrukt werd 
alvorens deze versleten was en vervangen diende te 
worden door een nieuwe plaat, dan moet men wel 
groot respect hebben voor het vakmanschap aldaar 
dergelijke „astronomisch hoge" oplagen van een plaat 
te produceren. Omgekeerd, mogen wij als verzamelaar 
ons er in verheugen dat de plaatdruk, ter verkrijging 
van behoorlijke postzegels, hier te lande dermate in de 
kinderschoenen stond, dat tijdens de gebruikstijd der 
eerste emissie zoveel platen elkaar in zo snel tempo 
afwisselden. 

In totaal werden gebruikt 6 platen der 5 cts-waarde, 
10 platen der 10 cts-waarde, terwijl 1 plaat van het 
15 cts-zegel de productie en consumptie kon verwer
ken ; alle deze platen van 100 zegelbeelden voorzien. 

Sedert 1908 is men in Engeland doende geweest de 
(onbekende) stalen platen vanuit hun afdrukken (de 
zegels) te reconstrueren ,maar zonder de grote veldelen 
proeven 5 et III en 10 et V en de herdrukken van de 
op de zolder van de Munt te Utrecht teruggevonden 
10 et plaat IV, zou de gigantische legpuzzle niet zo ge
makkelijk zijn opgelost. Ook in Frankrijk, België, Ne
derland toog men aan het werk, ging passen en meten, 
in Nederland het laatst, w^ant daar was het minste 
materiaal. Maar het werd toch 1939 voordat onderge
tekende kon aantonen dat diverse vakken van 25 zesels 
in en'kele platen dienden te worden verwisseld (Phila
telist 1939, blz. 57 t /m 59). 

Verder werden er in de loop der jaren enkele 10 cts-
zegels gevonden, die zo min tot plaat I als tot plaat II 
behoorden (Philatelist 1938, blz. 168), merkwaardig 
weinig voorkomende zegels, gedateerd tussen 1852 en 
vroeg 1853. Zij stammen vermoedelijk van een proef-
plaat of proef plaatje, dat aangemaakt werd ter lering 
aan de Munt te Utrecht, uit de allereerste tijd der post-
zegelfabricage aldaar. Afdrukken van dit proefplaatje 
zijn vermoedelijk tussen de gewone zegels terecht ge
komen en in gelijke geest als de proefporten 1894 aan 
diverse kantoren ten verkoop gezonden. 

De platen zijn te reconstrueren aan de hand van 
kenmerkende over of naast de zegelbeelden lopende 
krassen en vooral van de opvallende retouches, aange
bracht vóór het harden van de zacht-stalen plaat, wel
ke beelden nä dat harden niet de minste wijziging meer 
ondergingen. 

Heeft men een blok van 25 zegelbeelden, dan heeft 
men ook een vak : alleen is het de vraag welk vak 
van de 4 vakken van zekere plaat. Heeft men een blok 
van 4 zegels en ziet men een vreemd krasje of een 
speciale retouche op een dezer zegels, dan kan men 
aan de hand van veel materiaal wel een strip van 3 
opdiepen, waar deze zelfde afwijking op het buiten
zegel voorkomt, en op een verticaal paar zegels, waar
van een der zegels met deze opvallende fout behept is. 
Zo groeit langzaam de plaat, en al „matjes vlechtend" 
met strippen, paren en blokken (we spreken nu van 
1908 en omstreken) kan men dus tot de plaatrecon
structie der gezamenlijke platen komen. En zo werkten 
oorspronkelijk diverse Engelse verzamelaars samen, 
waarbij ook A. J. Warren, die zolang in Nederl.-Indië 
vertoefde, goed Nederlands sprak en die wij min of 
meer als Nederlands verzamelaar annexeerden. R. W. 
Wilkinson was eigenlijk de initiatiefnemer en motori
sche kracht in de aanvang, maar A. J. Warren werd 
door zijn wereldberoemde collectie in latere jaren dè 
man. Warren construeerde persoonlijk de platen lO 
et VIII en 10 et IX ; Higlett nam de 10 et plaat VII 
voor zijn rekening, etc. Naast de Engelse school ont
stond de Franse, waarvan Ie Comte d'Applaincourt de 
voorman was, terwijl de heer Stuyck del Bryère in 

België de Nederlandse platen reconstrueerde. P. W. 
Waller noemt in zijn boek, hier te lande werkzaam 
Mr. W. S. W. de Beer en ondergetekende, waarbij zeker 
nog anderen genoemd mogen worden, bovenal Ir. D. J. 
Klink, met wie wij vele aangename uren onze bevin
dingen hebben zitten uitwisselen. 

Dat controleren verliep steeds binnen het kader der 
gevonden 6 platen van 5 et, 10 platen van 10 et en 
1 plaat van 15 et ; 1 A nu maar verder buiten beschou
wing latende. Als men een plaat eenmaal compleet 
voor elkaar heeft, hetzij kloppend met het vlechtmatje 
van een ander, hetzij aangevuld met zeer duidelijke 
fotocliché's op ware grootte (als voorbeeld van „pla
ting" exposeerde ondergetekende de reconstructie van 
de plaat van zegel no. 1 van Ned.-Indië — raster deugt 
uiteraard niet tot dit doel — als inleiding van zijn in
zending gereconstrueerde platen op Kersttentoonstel
ling 1938 in het S+edelijk Museum te Amsterdam, door 
de Amsterdamse Postzegelsociëteit, waarvan hij de eer 
heeft medeoprichter te zijn) en als een plaat dan over
al klopt: in Engeland, in Frankrijk, in België, in Ne
derland, in de Verenigde Staten en in Australië — al
waar tegenwoordig ook belangrijke platers gevonden 
worden — dan is de samenstelling dus buiten kijf 
juist en bewezen en kan men de paren, strippen en 
blokken vervangen door breedrandige losse exempla
ren, waarbij men langs elk zegel de specifieke ken
merken tekent. Op die manier is de zeer kostbare „re
constructie" herzien in een meer billijke referentie
plaat. 

Het geval deed zich voor dat in de Juli-Philatelist 
1932, blz. 144-148, de bestrijding werd gegeven op een 
artikel in „Postzegelkunde en Postwezen", dat op on
juiste gronden tot verkeerde conclusies leidde. Dat 
Juli-nr. Philatelist 1932 was oorzaak dat de heer P. W. 
Waller (blz. 5 in zijn boek) zich geroepen achtte een 
onderzoek in te stellen in het archief van het Depar
tement van Financiën. Het resultaat van dit zeer ge
waardeerde tijdrovende werk liet zich voorspellen : de 
bestellingen der platen, overgelegde kwitanties, rap
porten over de toestand der platen en verdere be
scheiden, klopten als een bus met wat verzamelaars 
reeds lang ontdekt hadden : 6 platen 5 et, 10 platen 
10 et, 1 plaat 15 et. Hoe kon het anders ? De ene partij 
was er gekomen langs de empirische reconstructie ; de 
ander vond de bevestiging in het archief van Financiën, 
waarvan de deuren alleen voor P. W. Waller waren 
open gegaan ! 

De Engelse humor in een zin van A. J. Warren, die 
wij in ons artikel blz. 3, 13 Jan. 1932 bij de herden
king van het 80-jarig bestaan der postzegels onder zijn 
portret plaatsten : „It is rather fun to study the stamps 
and thereby tell the fellows that you know quite well 
what they did with the plates, they so carefully stowed 
away" („Het is geestig om de zegels te bestuderen en 
het personeel te vertellen dat men zéér goed weet wat 
zij deden met de platen, die zij zo zorgvuldig verbor
gen houden") bevestigde zich volkomen ! 

In een klein opstel over een zeer uitgebreid onder
werp, als waartoe de emissie 1852 behoort, kan men 
onmogelijk veel punten naar voren brengen. Het is 
allemaal zware kost en niet zo maar in enkele regels op 
papier te stellen. 

Eén zaak willen wij nog naar voren brengen. Wij 
zeiden reeds dat de gravure van de „Penny Black" door 
Heath met de Belgische „epauletten" en onze eerste 
zegels konden wedijveren. Van wie waren dan wel deze 
beide laatste gravures ? Zij stonden op naam van 
Jacques Wiener te Brussel. 

De tijd gaat snel en het zal vele lezers interesseren 
te vernemen hoe dit kaartenhuis instortte, na zich 80 
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jaar te hebben kunnen handhaven ! Alles werd gepu
bliceerd in „De Philatelist", die 10 aangesloten vereni
gingen telde, waarbij niet meer bestaande en Indische, 
dus velen zullen met belangstelling en voor het eerst 
kennis nemen van het verloop van zaken. 

In het Novemiber-nummer 1930 van genoemd tijd
schrift had ik onder het hoofd „Nieuws van 70 en 80 
jaar geleden" in een hoofdartikel twee zaken van 
merkwaardig belang verteld. Het eerste doet hier niet 
ter zake ; het tweede was het feit dat Jacques Wiener 
de graveur van de Belgische „epaulette" niet kon zijn 
geweest, maar zekere J. H. Robinson ; er waren stem
pelafdrukken gevonden, proeven van het zegelbeeld in 
de bekende rand van zware krassen, dus vóór de ver
menigvuldiging der gravures naast elkaar op de plaat, 
met signatuur „J. H. Robinson" en „H. R.". Vreemd, 
de beroemde graveur J. Henry Robinson, de beste gra
veur van de firma Perkens, Bacon & Co te Londen, 
leerling van Heath, specialist in portretten in taille 
douce, die wel 800 guineas maakte voor één enkel 
werkstuk en in 1855 te Parijs op de tentoonstelling de 
grote gouden medaille voor graveerkunst kreeg en ge
kozen werd tot lid van de Royal Academy, waarnaast 
dan Wieners enige authentieke armzalige proeven, die 
bij De la Rue & Co te Londen werden omEïewerkt en 
het brachten tot de vrij povere emissie 1865 Belg'ë. 
Ondergetekende nam in dit artikel aan, dat de moge
lijkheid bestond dat Wieners aandeel t.o.v. de Neder
landse postzegels 1852 óók wel eens niet zo groot zou 
kunnen blijken te zijn, als tot nu toe aangenomen was 
(blz. 282). 

Wij wisten dat Wiener, beroemd geworden door de 
„epauletten", door de Nederlandse regering was uitge
nodigd ook voor ons land een postzegel te ontwerpen 
en in 1930 wisten we ook reeds „dat Wiener 3 Oct. 1851 
nog bezig was met het vermenigvuldigen van het oor
spronkelijke stempelwerk" en daarmede „spoedig klaar" 
zou zijn. De eerste platen werden dus door Wiener 
verzorgd, ook de retoucheringen mochten aan hem 
worden toegeschreven. Verder wisten we dat de stalen 
platen in Engeland besteld werden. Maar wie maakte 
de gravure van onze oudste fraaie zegels ? 

Toch moest er wat te vinden zijn. Ik verzocht de 
Muntmeester te Utrecht, de heer Hoitsema, hem in het 
Muntgebouw te mogen bezoeken. Deze vreesde, dat ik 
weinig gegevens zou kunnen vinden in het Munt-
archief, want de postzegelfabricage was een zuiver 
privé-bedrijf van de Muntmeester en het betreffende 
archief zou dus reeds lang verdwenen zijn. Het onder
zoek leverde inderdaad dan ook niets van belang op, 
behalve een zéér merkwaardige duplicaat-declaratie 
van H. A. Bake, toenmalig Muntmeester te Utrecht, die 
j 6.000.— declareerde ,,wegens den tweeden termijn, 
overeenkomstig contract 12 July 185i, goedgekeurd bij 
Min. V. Fin. dd. 19 July d.a.v., nr. 91 ! 

De tocht naar het Muntgebouw was dus niet voor 
niets geweest: het spoor leidde van Utrecht naar Den 
Haag. 

Maar Financien gaf niet thuis ; spinrag werd gepre
fereerd boven niet-ambtelijke vingeren. Het Hoofd
bestuur P.T.T. bemoeide zich met de zaak,, die in feite 
toch zo buitengewoon belangrijk was en na bekomen 
toestemming van Waterstaat, mocht de heer Tresling 
het contract meenemen naar het Postmuseum, alwaar 
ik het langgezochte document copieerde. Hieruit bleek 
dat J. W. Kaiser de graveur en Wiener de instructeur 
was, die de fabricage voorbereidde en in werking stel
de, het personeel onderrichtte in het maken van de 
platen, het drukken en het gommen. Stellig ook kwam 
het proef plaat je 1 A onder Wieners toezicht tot stand! 

J. W. KAISER, 
Geb. A'dam 5-1-1813, 

overl. Leiden 29-11-1900 

En 1 Februari 1931, 
„Philatelist, blz. 25/29, 
kon ik een mijner groot
ste vondsten aankondi
gen : De emissie 1852, 
de ffraveur blijkt niet J. 
Wiener, maar J. W. Kai
ser te zijn ! 

Zelfs bleken de gra
vure èn de waardecij
fers van Kaiser te zijn. 
Kaiser, de beroemde 
die soms 7 jaar aan één 
werkstuk werkte, later 
Directeur van de Gra-
veerschool der Konink
lijke Academie, voor 
zijn zeldzaam fraai werk 
in 1865 op de tentoon
stelling te Parijs verhe
ven werd tot lid van het 

Legioen van Eer, in 1870 professor aan de Academie 
van Beeldende Kunsten, in 1874 benoemd tot directeur 
van het Rijks Museum te Amsterdam. 

Prof. J. W. Kaiser was een broer van Prof. F. Kaiser, 
hoogleraar in de astronomie te Leiden en J. W. Kai
ser's dochter was getrouwd met Prof. Lorentz. 
Zij herinnerde zich in 1931 dat haar vader destijds een 
groot leed was aangedaan en de woorden „Rijks Munt" 
niet in zijn huis duldde. 

En zo werd na 80 jaar de uiterst kundige graveur 
onzer eerste emissie postzegels in ere hersteld. 

P. C. KORTEWEG. 
Onderschrift van de H.R.: 

Nu op 1 Januari j . l . het voor philalistisch Nederland 
zo belangrijke jaar 1952 is ingetreden, meenden wij, 
dat ons philatelistisch tijdschrift deze datum en het 
daaraan verbonden feit, dat 100 jaar geleden ook 
Nederland tot de uitgifte van zijn eerste postzegel 
kwam, niet onopgemerkt voorbij mocht laten gaan. 
Ook de z.g. „grote pers" vond dit feit belangrijk ge
noeg om er de nodige kolommen aan te besteden. 
Dit jaar zal de te Utrecht te houden grote Internationale 
Postzegeltentoonstelling — de ITEP — de nodige luister 
aan dit jubileum weten bij te zetten en wij zijn er van 
overtuigd, dat de belangstelling hiervoor van de ver
zamelaars in de eerste plaats wel heel groot zal zijn. 

Om op bescheiden wijze aan dit jubileum het onze 
bij te dragen, hebben wij onze grote Nederlandse phi
latelist en deskundige op het gebied der postgeschie-
denis en der eerste emissie onzer zegels, de Heer P. C. 
Korteweg, aangezocht om voor ons blad een en ander 
over deze eerste emissie te schrijven en wij prijzen 
ons gelukkig, dat hij ons een welwillend oor heeft ver
leend, zodat wij hierboven zijn bijdrage konden doen 
afdrukken. 
Moge deze eerste zo belangrijke bijdrage van deze emi
nente philatelist door meerdere artikelen van zijn hand 
gevolgd worden, dan zal 1952 ook voor onze lezers in 
philatelistisch opzicht een kroonjaar kunnen worden. 

RAAD VAN BEHEER, REDACTIE en ADMINISTRA
TIE van het NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR 
PHILATELIE wensen alle medewerkers en vrienden, 
zowel in binnen- als in buitenland, belangstellenden 
en niet in het minst alle LEZERS van dit blad een 
voorspoedig en philatelistisch goed 19 5 2'. 
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I. T. E. P. 
1952 

28 Juni—6 Juli. 

In mijn beschouwing betreffende de Itep, afgedrukt in 
het Decembernummer, zal de aandachtige lezer onge
twijfeld een drukfout hebben gevonden. 

In de tweede kolom op de zesde regel gelieve men in 
plaats van het abusievelijk afgedrukte woord „druppel" 
te lezen „appèl". 

Aangezien de eerstvolgende vergadering van het Phi
latelistisch Subcomité van de Itep pas in de tweede helft 
van Januari 1952 zal worden gehouden, heeft men dus 
na lezing van dit artikel nog gelegenheid zich voor 
deelname met een verzameling aan te melden. 

Deze mededeling moet dus thans inderdaad als een 
laatste appèl worden beschouwd, omdat de inschrijving 
einde Januari onherroepelijk sluit. 

Uit België en Frankrijk zijn intussen ook vele aan
meldingen binnengekomen. Thans zijn reeds meer dan 
1000 kaders aangevraagd'. 

Er zal dus uit de binnengekomen aanmeldingen een 
keuze moeten worden gemaakt, omdat nu eenmaal een 
kleiner aantal kaders beschikbaar is. 

Ondanks het bovenstaande heeft het Uitvoerend Co
mité, na overleg met het Philatelistisch Subcomité in 
tegenstelling met het in bulletin 4 gepubliceerde, toch 
besloten verzamelingen van „Poststukken" ook in de 
concurrentieklassen toe te laten. Aanmeldingen worden 
dus ook hiervoor gaarne zo spoedig mogelijk ontvangen 
door het Secretariaat Itep, Zeestraat 82 te 's-Graven-
hage. 

Met het plaatselijk Utrechts Comité wordt door het 
Uitvoerend Comité nauw contact gehouden en het is 
wellicht interessant thans reeds mede te delen, dat ook 
vanwege de Gemeente Utrecht alles zal worden gedaan 
om aan de Internationale Postzegel Tentoonstelling de 
nodige luister bij te zetten. 

In het kader van deze medewerking zal tijdens de 
tentoonstelling het Stationsplein en de Leidseweg tot de 
Jaarbeursgebouwen met vlaggen worden versierd, waar
door de stad bij binnenkomst een feestelijk aanzien zal 
verkrijgen. 

Voorts zal de Domtoren gedurende de avonduren wor
den belicht, terwijl het tevens in de bedoeling ligt een 
speciaal carillon-concert ten gehore te doen brengen. 

De deelnemers en de genodigden zullen verder op 
Maandag 30 Juni 1952, te 16.30 uur, officieel ten stad-
huize door het Gemeentebestuur worden ontvangen. 
Er zullen door P.T.T. vier gelegenheidszegels worden 
uitgegeven, waarvan twee betrekking hebben op het 
Eeuwfeest van de Nederlandse Postzegel en twee op het 
Eeuwfeest van de Nederlandse Telegraafdienst. 

De Jury is inmiddels samengesteld en bestaat uit de 
volgende personen: 

André de Cock (België) 
S. A. Graae Rasmussefl (Denemarken) 
Sir John Wilsqn (Engeland) 
R. F. A. Riesco (Engeland) 
Lucien Berthelot (Frankrijk) 
Jacques Ie Pileur (Frankrijk) 
Dr. Mario Diena (Italië) 
Jean Pierre Klein (Luxemburg) 
L. Frenkel (Nedisrland) 
P. Wittkämper Jr. (Nederland) 
W. S. Wolff de Beer LL. D. (Nederland) 
Abr. Odfjell (Noorwegen) 

John H. Hall (U.S.A.) 
Nills Stranden (Zweden) 
W. Cueni (Zwitserland) 

terwijl de heer F. Rufer, secretaris van de F.I.P., voor 
deze organisatie in de Jury zal optreden. 

In het Februarinummer hoop ik een afbeelding te 
geven van de plattegrond van de tentoonstelling en deze 
plattegrond tevens te beschrijven. 

Door het verzorgen van bijeenkomsten en gezamen
lijke uitstapjes voor de buitenlandse en Nederlandse 
deelnemers aan de Itep, bestaat de mogelijkheid, dat 
deze deelnemers, alsmede eventueel ook de bezoekers, 
elkaar ook buiten de tentoonstelling zullen kunnen ont
moeten. 

Het hieromtrent reeds voorlopig opgemaakte pro
gramma zal zo spoedig mogelijk worden bekend ge
maakt. Over de werkzaamheden van de inmiddels inge
stelde verschillende comité's hoop ik een volgend maal 
te kunnen berichten. 

JAN POULIE. 

NEDERLAND 
Aantallen 
Verkochte Kinderzegrels 

Hieronder laten we, dank zij de medewerking van 
het Hoofdbestuur der P.T.T. de aantallen verkochte 
Kinderzegels van de uitgiften 1949 en 1950 volgen. 

Waarde Verkocht in 1949 in 1950 
2 + 2 c^nt 
5 + 3 „ 
6 + 4 „ 

1 0 + 5 „ 
20 + 7 „ 
Voor de Zomerzegels 
2 + 2 et. 1.093.431 
5 + 3 et. 749.987 
6 + 4 et. 946.757 

1 0 + 5 et. 1.565.390 
20 + 5 et. 742.854 

Kerkopbouw 1950 : 

4.618.834 5.182.220 
852.845 625.321 

1.363.223 1.118.579 
3.913.752 3.963.971 

846.819 615.213 
waren deze cijfers: 

2 
5 
6 

10 
20 

2 + 2 et. 718.871 
4 + 2 et. 419.370 
5 + 3 et. 449.770 
6 + 4 et. 656.507 

10 + 5 et. 1.216.417 
20 + 5 et. 456.316 

+ 2 et. 487.594 
+ 3 et. 337.722 
+ 4 et. 375.704 
+ 5 et. 567.290 
+ 5 et. 318.221 

In een dagblad werd een bericht aangetroffen waarin 
o.m. vermeld werd, dat van de extra-opbrengst der 
weldadigheidszegels 4 % aan de P.T.T. werd afgegeven. 
Teneinde verkeerde conclusies te voorkomen delen wij 
mede, dat deze 4 % inderdaad aan de P.T.T. wordt 
afgegeven, maar dat deze alleen zijn bestemd voor het 
z.g. Kinderfonds der P.T.T.-ambtenaren, hetgeen geheel 
in de lijn dezer weldadigheidsbedoeling ligt. 

DAVO 
JEUGD-ALBUMS 
By iedere postzegelhandelaar 
verkrijgbaar. 

UITGEVERIJ DAVO 
Nieuwstr. 78, Deventer, Tel. 4018 
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Frankeerzegel van 75 cent 

In het Maandblad van Dec. 1951 vermeldden we 
onder Etsingnummers reeds het aangemaakte frankeer
zegel van 75 cent. Thans vinden we hierover nadere 
gegevens in Persbericht No. 7443/177 van 13 December 
1951 en D O H 937 van 12 December 1951, welke laat
ste luidt : 
1. Aan de bestaande serie frankeerzegels met de beel

tenis van H.M. Koningin Juliana is een nieuw n.1. 
van 75 cent toegevoegd. 

2. Het nieuwe zegel, dat inmiddels is gereedgekomen, 
kan indien daaraan behoefte bestaat, op de gebrui
kelijke wijze bij de controleur worden aangevraagd. 

3. De kleur van het zegel is karmijnrood, de uitvoe
ring geschiedde in rotogravure. 
We kunnen hieraan nog toevoegen, dat het zegel 
inmiddels aan de loketten verkrijgbaar is. 

Afwökingen 

De heer W. Peeters te Nijmegen was zo vriendelijk 
ter inzage te zenden een tweetal afwijkingen, die nog 
niet gemeld zijn. 

De afbeeldingen volgen hier. Het eerste is een com
plete spiegeldruk van het JLO cent Vethzegel No. 154. 
Het tweede zegel is het luchtpostzegel van 36 cent 
No. 9, waarvan door registerverschuiving het blauwe 
gedeelte sterk verschoven is in horizontale richting. 
Iets dergelijks, waarbij echter de verschuiving in ver
ticale richting was opgetreden is in het Maandblad 
van 1947 op blz. 46 gemeld. 

Enige jaren geleden werden enkele waarden van de 
Meeuwtjes en de Konijnenburgzegels op dik papier 
gemeld. Niet gemeld is nog de koerserende 2 cent 
blauw in het Type van Krimpen, die ons dezer dagen 
de heer G. C. Tops te Rotterdam werd voorgelegd. 
Zowel het papier als de gom zijn gelijk aan die van de 
vroeger reeds gemelde zegels. Vermoedelijk is een 
restant van het papier kortgeleden bedrukt geworden. 

Nieuwe etsingnummers enz. 

In de maand December zijn nieuw aangemaakt: 
Frankeerzegels van 2 cent No. 36 
Frankeerzegels van 10 cent No L/R 37. 

In het Novembernummer is abusievelijk vermeld, 
dat het zegel van 75 cent met etsingnummer 2 aange
maakt zou zijn. Dit moet No. 1 zijn. 

Ir. H. J. W. R. 

REPUBLIEK INDONESIA 1950 

PORTZEGELS. In het nieuwe cijfertype is thans 
ook verschenen de 1 Rupiah, olijfgroen, etsing No. 60A, 
verdere bijzonderheden als reeds verschenen 5 en lO 
sen. 

BAJARPORTEN. De vermelde fout (liggende 5) 
bevindt zich op het eerste zegel van de zesde horizon
tale rij van de rechtervelhelft. Wij hopen in een der 
volgende nos. een afbeelding te kunnen geven. 

NOODPORTEN. De in het vorige no. genoemde 
noodporten moeten nog uitgebreid worden met de 
volgende waarden: 2% en 5 sen zonder RIS-opdruk. 

CORRECTIE. Op blz. 256, 2e kolom moet de derde 
alinea die begint, met „Het blijkt thans . . ." en eindigt 
met „nog wel op het zegel" geheel vervallen. 

AMBON 
De reeds in vorige nos. genoemde uitgifte is uitge

breid met een 1 Rupiah, groen, in de reeds afgebeelde 
tekening, en een 21/2 Rupiah oranje, voorstellende de 
aardbol, omringd door verschillende nationaliteiten, in 
de linkerbovenhoek de letters UPU en daaronder 1874 
—1949. 

AAN-STAMP COLLECTING van 30/11, '51 ontlenen 
wij nog de volgende bijzonderheden : Bij de hun toe
gezonden zegels bevond zich een fotocopie met de 
volgende inhoud: Republik Maluku Selatan; Ceram, 
28/12, '50. 

Het bestuur van de Republiek van de Zd. Molukken 
gevestigd te Ceram. Overwegende dat het 75-jarig 
bestaan van de UPU bijna samenvalt met het een
jarig bestaan van de postdienst van de Republiek van 
de Zd. Molukken ; is van mening dat deze gebeurtenis
sen herdacht moeten worden door de uitgifte van een 
speciale herdenkingsuitgifte; besluit daarom een serie 
herdenkingszegels uit te geven, om deze gebeurtenis
sen te vieren, welke uitgifte tevens zal dienen om het 
eenjarig bestaan van de Republiek te herdenken. De 
President: Ir. Manuhutu (plus officieel stempel). 

De Minister van Buitenlandse Zaken: Soumokil 
(plus officieel stempel). Commentaar van redactie St. 
Coll. : Hoewel wij sympathiseren met de eisen van het 
volk der Zd. Molukken om hun onafhankelijkheid van 
Indonesia te verkrijgen, kunnen wij slechts herhalen 
dat de poging om deze „zegels" te verkopen voordat 
een regelmatige postdienst is gevestigd, niet correct is. 

LUCHTPOST 
Het is met bijzonder veel genoegen, dat wij hier 

kunnen mededelen, dat de redacteur van deze rubriek, 
de heer J. C. E. M. Dellenbag, op de Luchtposttentoon
stelling 1951 te Wenen een „Diplom mit besonderer 
Anerkennung!" van de Jury verwierf voor de „Lucht
postrubriek" in ons tijdschrift. Wij wensen de heer 
Dellenbag namens ons blad van harte geluk met deze 
mooie onderscheiding. Hoofdredacteur. 

N E D E R L A N D 
De K.L.M.-vluchten naar Tokio en Sydney op 
4 en 7 December ,1.1. 

In ons vorig nummer konden wij nog juist een af
beelding geven van de speciale afstempelingen, welke 
hier voor bovenstaande vluchten werden gebruikt; in
tussen ontvingen wij de met deze vluchten verzonden 
stukken terug. 

De stukken Amsterdam—Tokio dragen aaijkomst-
stempel Tokyo/Japan, 7.12.'51 en bovendien (eveneens 
op de achterzijde) nog een speciale afstempeling in 
violette kleur (Japanse lettertekens in rechthoek). 

De stukken Amsterdam-Sydney dragen aankomst
stempel: G.P.O. Sydney 144/lOA 11 De 51/N.S.W. 
Austr. 

De beide spec, enveloppen tonen links in donker
blauwe kleur een wereldbol met links onder een af
beelding van een Constellation en rechts boven het 
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K.L.M.-embleem; daartussen de woorden: „Hoe groter 
de KLM/Hoe kleiner de Wereld." Onder dit geheel 
staat op de stukken naar Tokio (in rode letters) „Eer
ste Vlucht / Lijndienst Amsterdam-Tokio" en op de 
stukken naar Sydney hetzelfde, doch „Sydney" in 
plaats van „Tokio". Rechts onder staan op de voorge
drukte spec, enveloppen de adressen van de vertegen
woordigers van de K.L.M. resp. te Tokio en te Sydney; 
er bestaan ook enveloppen zonder deze voorgedrukte 
adressen. 

Behalve de gewone post werden met elk der beide 
vluchten ca. 10.000 spec, enveloppen medegegeven. 

Uit verschillende Europese landen werd post met 
deze vluchten meegegeven; voor zover dit postvervoer 
via Amsterdam plaats vond, kreeg deze buitenlandse 
post ook de spec. Ned. afstempeling. (O.a. uit België, 
Luxemburg, Duitsland, de Scandinavische landen). 

Speciale afstempeling Blak bij 
Ie vlucht Amsterdam-Sydney 

^^_,,.._^^ Het was mogelijk met deze Ie vlucht 
X^rTTiTX. post mede te geven voor Biak; tot 

I / grote verwondering van de verzame-

C ; laars, die post op dit traject hadden 
>-^ '^ ' f meegegeven, kregen deze stukken 

- ^ „ _, „ -̂ _ƒ ggj^ speciale aankomststempel Biak 
\ y . , ,'-"'1 / in zwarte kleur; bovendien werd te 

/̂̂ '■Cl....»^ Biak nog de afdruk van een nieuwe 
(gewone) luchtpoststempel gebruikt: 
„Biak/10.12.51.16/Luchtpost", (met 

arcering in bovenste en onderste gedeelte van de bin
nenring, 10 lijnen). 

De speciale afstempeling werd ook gebruikt voor 
verzending uit Biak en komt dus ook op de zegels voor. 

KX.M.vlucht TentoonsteJliiur Philadelphia 

Omtrent deze vlucht publiceerden wij in ons vorig 
nummer reeds de bijzonderheden. In verband met 
vragen van verzamlaars, delen wij hierbij mede, dat 
dit geen speciale vlucht van de K.L.M. is. De stukken 
worden met het gewone lijntoestel van de KLMdienst 
op New York, naar New York vervoerd; vandaar 
worden de stukken in een ander vliegtuig naar Phila
delphia verzonden. 

In verband met het verschuiven van de opening der 
tentoonstelling tot 26 Januari a.s. zullen de heren T. v. 
Houwelingen, voorzitter van het Ned. Postmuseum en 
Mr. C. H. W. d'Artillac Brill, hoofd van de Pers en 
Propagandadienst der P.T.T. op 23 Jan. a.s. naar 
Philadelphia vertrekken en daar de post aan het 
speciaal Tentoonstellingscomité overhandigen, waar

na de stukken van de speciale tentoonstellingsafstem

peling worden voorzien. 

I De Nederlandse spec, afstem

\, peling van de P.T.T. is dus in 
t dit geval een spec, afstempeling 
' <: voor een gewone lijndienst

I vlucht, dus voor een niet

speciale vlucht. 
't Een afbeelding van dit stem

pel wordt hierbij gegeven. 

O O S T E N R U K 

Van de „Oesterreichischer Flugpostsammle ver ein", 
Wenen, ontvingen wij een aardig luchtpoststuk (spec, 
enveloppe met spec, afstempelingen, etc.) verzonden 
van de „Flugpost Werbeschau O.F.S.V. 1951" (lucht
posttentoonstelling van genoemde vereniging). Het 
stuk is een herinnering aan het feit, dat in 1901, dus 
juist 50 jaar geleden de Oostenrijkse luchtvaartpionier 
Wilhelm Kress met een primitieve, met één motor uit
geruste, vliegmachine zijn eerste opstijging maakte. 
Wilhelm Kress staat afgebeeld op de hoge waarden 
van de Oost. luchtpostserie van 1922 (1200 Kr. etc , 
Yvert Nos. 8/11). 

Van het luchtpoststuk geven wij hieronder een ver
kleinde afbeelding. 

I'i|58i'«« äisclias % f,S V ISS'. 

TT. S . ' A . 

Ter gelegenheid van de 40e verjaardag van de 
eerste Amerikaanse postvlucht, welke op 23 December 
1911 plaats vond, (piloot Earle Ovington) had een 
speciale vlucht New York—^Los Angeles plaats (As 
23/9/519 pm) met helicopteraansluiting. Speciale 
afstempeling met bijzonderheden, speciale TWAvig
net, etc. ziet U op onderstaande verkleinde afbeelding 
van het stuk. 

Op 2 December j.1. had een eerste vlucht plaats van 
Selma naar Atlanta; spec. afst. in groene kleur, rivier 
met brug en Inschrift: „Selma/Alabama/US Air Mail/ 
First Flight." 

Helicopterpost 

Op 16 November j.1. had in Chicago een helicopter
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vlucht plaats ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 
van de „Contract Airmail Service" in Amerika, (de 
zg. CAM). De stukken dragen een speciale label van 
de „Jack Knight Air Mail Society" met afbeeldingen 
van 4 spec, luchtpostafstempelingen uit 1926 en ver
der een heUcopter-luchtpoststrookje „Via Helicopter/ 
Helicopter Air Service Inc./Ohicago" met opdruk in 
zilver: 
„(3 sterren) / CAM / SILVER / JUBILEE / FLIGHTS 
/ (3 sterren)." 

J. D. 

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

Geheel linnen band, donker
blauw, met goudstempel. 
Royaal van opzet. 
In schroefband . . . ƒ22.50 
In klemband . . . . ƒ25.— 

NIEUWE UITGIFTEN 

Diverse postzegels werden ons ter reproductie 
afgestaan door de postzegelhandel K. Beunder, 

Schoolstraat 27 te Krimpen aan de Lek. 

E U R O P A 

A l b a n i ë . 
Bij het in ons vorige nummer op blz. 259 afgebeelde 

zegel is abusievelijk vermeld, dat dit zegel betrekking 
had op de 10e verjaardag van de Albanese communis
tische partij. De afbeelding was echter van een der 
zegels vermeld in ons Meinummer 1951, blz. 95, uitge
geven ter gelegenheid van de 7e verjaardag van het 
Congres van Permet. Van deze laatste zegels geven 
wij thans tevens de kleuren. 

Lek 2,50, olijfbruin; Lek 3, bruinrood; Lek 5, blauw 
en Lek 8 donkerviolet. 

Ook kunnen we thans de kleuren vermelden, en een 
afbeelding geven van een der zegels (welke alle met 
de zelfde afbeelding zijn), van de serie uitgegeven 

op 8 November j.l., ter ge
legenheid van de 10e verjaar
dag bovenbedoeld. 
Dit zijn : 
Lek 2,50 olijfbruin 
Lek 3 bruinrood 
Lek 5 donlterblauw 
Lek 8 grijs 

Voorts geven we thans een volledige opgave en een 
afbeelding van de zegels uitgegeven ter herdenking 
van de 10e verjaardag van de Albanese communistische 
Jeugdgroep, n.l. : ' 

Lek 2,50 olijfbruin, jeugdige strijders 
Lek 5 blauw, jeugdige arbeiders en scholieren 
Lek 8 violetrood, vier portretten van jeugdige 

personen. 

B e l g i ë . 
De t.b.c.-zegels 1951, welke vorig jaar op 17 Decem

ber j . l . verschenen, zijn ditmaal 8 in getal, waarvan 4 
zegels in klein formaat met een allegorisch onderwerp 
en 4 zegels van groter formaat met afbeelding van 
diverse kastelen. Alle zegels werden in plaatdruk ver
vaardigd. Zij zijn tot eind Februari a.s. verkrijgbaar en 
frankeergeldig tot 30 September 1952. 

20 
65 
90 

1,20 
3 
4 

c + 5 c, oranjerood, kruis en draak 
c + 10 c, paarsblauw, idem 
c + 10 c. olijf bruin, idem 
f + 75 c, roodbruin, kasteel Beersel 
f -|- 1 f, olijf groen, kasteel Horst 

f 4 - 2 f, blauw, kasteel Lavaux 
8 f -f- 4 f, grijs, kasteel Veves 

Nog vallen 2 pakketpostzegels te vermelden, n.l. : 
20 fr geelbruin, als 16 fr 17 fr oranje, als 11 fr 

D u i t s l a n d . (Bondsrepubliek). 
Voor de verzamelaars van postzegels in bijzondere 

samenhang willen we vermelden, dat in de tegenwoor
dige postzegelboekjes, evenals zulks vroeger het geval 
was, dergelijke samenhang voorkomt van zegels in het 
nieuwe posthoorn type. Deze boekjes zijn thans ook 
voorzien van een pochette voor de z.g. Notopfer-
zegeltjes. 

De 40 (pf) roodlila en 60 (pf) bruin in het nieuwe 
posthoorntype ontvingen we met een speciaal eerste 
dag-stempel 20—12—1951. 

W9mmt^m»9999wm 

'UMaMaafeMMÉ 

Van het in ons vorig nummer op blz. 
259 vermelde zegel, dat op 10 Decem
ber j . l . verscheen en gewijd is aan de 
geleerde W. C. Röntgen, geven we thans 
de afbeelding en vermelden tevens dat 
de kleur van dit zegel blauw is. 
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D e m o c r a t i s c h e R e p u b l i e k . 
Ter gelegenheid van de Maand der DuitsRussische 

vriendschap verschenen twee postzegels in groot for
maat (46 X 36 mm.) met afbeelding van portretten. 
Tanding ISVé. 

12 (pf) blauw, portretten van Bykow en Wirth 
24 (pf) rood, portretten van Stalin en Pieck 

1' •■  1 

1 lUküHA&iH ïmÊÊÊÊnmmM 
fi»!.ymH£ cgMOKRarfsrHÊRêittjeitKl S f ï̂urr,uu m^mi^&\'<'i.Hi «tPiiiM«! 

1 

1 

W e s t  B e r l i j n . 
Het blad WeltRing meldt, dat hier vermoedelijk een 

nieuwe serie postzegels met afbeelding van de Vrij
heidsklok zal verschijnen. Bij deze nieuwe afbeelding 
zal de klepel van de klok niet naar links maar naar 
rechts uitslaan. Ook de naam van de ontwerper van 
het zegel, L. Schnell, zal in de onderrand worden ver
meld .De zegels zullen zijn : 
5 (pf) olijf bruin 20 (pf) violetblauw 

10 (pf) heigroen 40 (pf) wijnrood 
20 (pf) Zinnober 
S a a r g e b i e d . 

Ten bate van de deelnemers uit dit gebied aan de 
Olympische Spelen zullen vermoedelijk 2 postzegels 
worden uitgegeven. 

De Dag van de Postzegel zal ook in dit jaar weer 
aanleiding zijn tot de uitgifte van een speciaal zegel. 

DAVO-ALBUM 
F I N L A N D 

In de bekende donkerblauwe 
band met goudstempel. 

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

F r a n k r ij k. 
Met eerste verkoop te Parijs, op 15 December j.1., 

en vervolgens op 17 December op de overige kantoren 
verschenen 2 postzegels 
met toeslag ten bate van 
het Franse Rode Kruis. 
Het ontwerp zowel als 
de gravering zijn van 
J. Piel. De afmeting der 
zegels is 22 x 36 mm ; 
tanding 13y4 ; gedrukt 
in plaatdruk. 

12 f -|- 3 f, roodbruin, kinderafbeelding naar „Ie 

uit de 2e helft der Maitre de Moulins" 
15e eeuw ; 

15 f + 5 f, marineblauw, kinder afbeelding naar 
Quentin de la Tour (1701—1788). 

Op 22 December j.1. verscheen het eerst te Bagnères-
de-Bigorre (Hoge Pyreneeën) en op 24 December op de 
overige postkantoren een postzegel gewijd aan de Pic 

du Midi de Bigorre. Het ontwerp 
?n de gravering van dit zegel is 
van Serres ; afmeting 22 x 36 
mjn ; tanding 13 ; gedrukt in 
plaatdruk. 

40 f, violet, Pic du Midi. 

Op de zelfde tijd verscheen het eerst te Caen 
(Calvados) en op 24 December op de 

m^mtmmmm overige postkantoren een postzegel, dat 
evenals het voorgaande behoort tot 
de z.g. touristenserie. .Het geeft een 
afbeelding van de Abdij van de Man-
aen van Caen, ook wel genaamd de 
Kerk van St. Etienne. Het ontwerp en 
de gravering zijn van Barlangue. De 
afmeting van het zegel is 36 x 22 mm ; 
tanding 13 ; gedrukt in plaatdruk. 
50 f, donkergeelbruin. Abdij van Caen. 

G r i e k e n l a n d . 
Het in ons vorige nummer op blz. 260 vermelde zegel 

met toeslag werd uitgegeven ten bate van het post-
personeel. 
H o n g a r i j e . 

Op 16 December j.1. verschenen 2 postzegels in een 
zelfde tekening ter gelegen
heid van een op 21 December 
1.1. te Budapest gehouden be
toging der Hongaarse Jeugd 
voor het Stalin-monument. 

Afmeting van de zegels is 
43 X 33 mm ; tanding 12y4. 

60 f, rood, défilé 
1 Ft, blauw, idem 

Een officiële f-d-couvert werd 
hiervoor uitgegeven. 

L u x e m b u r g . 
Ter gelegenheid van de internationale tentoonstel

ling „Centilux" (zie rubriek Tentoonstellingen), welke 
wordt gehouden ter gelegenheid van het eeuwfeest van 
de Luxemburgse postzegel, zullen 2 series postzegels 
worden uitgegeven, welke op de tentoonstelling ver
krijgbaar zullen zijn. 

De eerste serie bestaat uit 2 
postzegels voor de gewone 
Dost, vervaardigd in 2 kleuren 
in plaatdruk door de firma 
Joh. Enschede en Zonen te 
Haarlem. Ieder zegel zal de 
afbeelding geven van een der 
eerste twee postzegels van dit 
land, dragende de afbeelding 
van de groot-hertog Willem 
III, welk zegel van een om
lijsting is voorzien, volgens 
nevenstaand ontwerp. 

VOOR BETERE ZICHTZENDINCEN LEIDSCHE POSTZECELHANDEL 
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De tweede serie is bestemd voor de luchtpast en zal 
bestaan uit 4 postzegels, alle met de zelfde afbeelding 

van het eerste en van het 
tegenwoordige type post
zegel, overeenkomstig de 
hierbij gegeven afbeelding. 
De driekleurendruk der 
zegels wordt vervaardigd 
door de drukkerij Courvoi-
sier S.A. te La Chaux-de-
Fonds (Zwitserland). 

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

Geheel linnen, donkerblauwe band 
met goudstempel. 

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

f 15.— 
f 17.50 

M o n a c o . 

In verband met wijzigingen in het posttarief zal in 
de koerserende serie postzegels enige wijziging komen, 
en we l : 
3 f, blauwgroen i. p. v. lila, St. Nicolaasplein. 
En de nieuwe waarde : 

30 f, blauw ing. vorstelijk paleis, terwijl in de serie 
zegels met portret van Reinier III 2 nieuwe 
waarden zullen verschijnen, n.l.: 

6 f,groen en 18 f. rood ; 
de 8 f wordt geel i. p. v. blauwgroen en de 15 f 

wordt donkerblauw i. p. v. karmijn. 
Voorts zal weldra nog een geheel nieuwe serie post
zegels verschijnen in klein formaat met afbeelding van 
het wapen van de vorst (ridder te paard) en wel in de 
waarden : 
1 f, violet 15 f, groen 
5 f, grijszwart 30 f, blauw 
8 f, karmijn. 

Ook zal nog een drietal postzegels het licht zien ge
wijd aan Radio Monte Carlo. Deze zegels in staand 
formaat geven een gezicht vanuit zee op Monaco waar
bij op de achtergrond een antennemast is te zien. De 
waarden zullen zijn : 

1 f, blauw en oker 
15 f, lila en violet 
30 f, donkerblauw en geelbruin. 
Nog wordt gemeld, dat de nog resterende miniatuur

velletjes Rode-Kruis 1949 zullen verschijnen met door
haling van de oude waarde en toeslag en vermelding 
van nieuwe waarden totaal 15 f. 

N o o r w e g e n . 

Vooruitlopende op het nieuw te verschijnen zegel van 
30 öre, vermeld in ons Octobernummer, blz. 212, ver
scheen een opdrukzegel 30 ö op 25 ö, rood, portret van 
Haakon VII. 

P o l e n . 
Op 30 October j.l. verschenen 2 postzegels ter ge

legenheid van 
vriendschap". 

P o r t u g a l . 

de „Maand van de Pools-Russische 

Beide zegels dragen de zelfde 
afbeelding, n.l. een portret van 
Stalin. Het ontwerp der zegels is 
evenals de gravering van St. Lu-
kaszewski. Het formaat is 25 x 3i 
mm. ; tanding 121/2 ; plaatdruk. 

45 gr, bruinrood 
90 gr, bruinzwart 
Van de op 15 November j . l . 

verschenen postzegels, uitgegeven 
ter gelegenheid van het Poolse 
muziekfeest, en vermeld in ons 
Novembernummer, op blz. 240, 
geven we nu de afbeelding. Beide 
zegels zijn in gelijke tekening, 
waarvan zowel ontwerp als gra
vering van de hand is van E. 
Konecki. Afmeting der zegels is 
31 x25 mm. ; tanding I21/2 ; ver
vaardigd in plaatdruk. 

Op 22 November j . l . verschenen' hier 2 postzegels ter 
25-jarige herdenking van de nationale revolutie. Beide 
zegels hebben de zelfde afbeelding, naar een ontwerp 
van Domingos Rebelo. Vlakdruk; tanding 14. 

1 Esc, wijnrood, soldaat, matroos, student en 
werklui ; opl. 4 millioen 

2,30 Esc, blauwgrijs, idem, opl. 1 millioen. 

R o e m e n i ë . 
De „Maand van Roemeens-Russische vriendschap" 

werd ook hier op de postzegel niet vergeten. Een 
tweetal zegels in gelijke tekening n.l. de wapens van 
Rusland en Roemenië waaronder een lauwertak, was 
hier het resultaat. De zegels zijn : 
4 L. wijnrood op rose 

35 L. oranje op groenachtig. 
De serie vijfjarenplan vermeld op blz. 245 en 262 in 

de vorige jaargang, werd nog aangevuld me t : 
3 L. vermiljoen, Roemeens soldaat met achtergrond 

van fabrieken. 

S a n M a r i n o . 

Ter leniging van de nood ontstaan 
door de overstromingen in Italië 
verscheen hier op 6 Decenïber j . l . 
het zegel van 250 Lire, bruin en 
paars, met zwarte opdruk „Pro al-
luvionati italiani 1951", terwijl de 
waarde 250 is doorgehaald en het 
zegel een zwarte opdruk kreeg van 
100 Lire. 

T r i e s t . Zone A. 
De Italiaanse postzegels Volkstelling en Industrie en 

Handelstelling, alsmede de 3 postzegels ter herdenking 
van Verdi en de beide Bomenfeest-zegels (zie Italië in 
vorige jaargang blz. 240 en 261) verschenen voor dit 
gebied met de bekende opdruk AMG-FTT. 

Zone B. 
Behalve de reeds door ons vermelde opdruk op het 

VROUWENSTEEC 3, LEIDEN, TEL. 23233 
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zegel van Yougo Slavië 10 D. met afbeelding v^n Tru-
bar, verscheen ook het 12 D. zegel met afbeelding van 
Mazulic (Octobernummer, blz. 261) met de bekende 
opdruk in rode letters STT-Vuja. Ook het derde zegel 
van deze serie zal wel met deze opdruk verschijnen. 

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

Op 5 Decenaber j.1. verschenen 2 post
zegels ter herdenking van Peter Jilem-
nicky (1901—1949), een Slowaaks 
schrijver. Het ontwerp voor deze 
zegels, die beide de zelfde afbeelding 
vertonen, is van de hand van Ludivit 
Ilecko, terwijl de gravering werd ver
zorgd door Jan Mracek. De afmeting 
der zegels is 23,5 x 37 mm ; de tan
ding bedraagt 12% en de druk is 
plaatdruk. 

1.50 Kcs. bruin 
2.— Kcs. blauw. 

Een officiële f-d-omslag werd voor 
deze zegels uitgegeven. 

Op 12 Januari j.1. verschenen 2 postzegels ter her
denking van de 100e verjaardag van de geboorte van 
Ladislav Zapotocky, een pionier voor het socialisme in 
Bohemen. De waarden dezer zegels zijn Kcs 1,50 en 
Kcs 4.—. 

Op 18 Januari a.s. zullen 2 postzegels verschijnen 
ter gelegenheid van de 40e verjaardag van de Praagse 
Conferentie, waar Lenin de Bolsjewistische partij 
stichtte. De waarden dezer zegels zijn Kcs 3, Kcs 5. 

Op 24 Januari a.s. zullen 2 postzegels volgen ter 
ere van Jan Kollar dichter en vechter voor de natio
nale onafhankelijkheid van de Tsjechen en Slowaken 
en voor de broederschap der Slavische naties. De 
waarden dezer zegels zullen zijn Kcs 1,50 en Kcs 5.—. 

Ook voor deze uitgiften zullen officiële f-d's ver
krijgbaar zijn. 

T u r k ü p. 

Het zegel van 3 Kur (Yv. 1114) van de koerserende 
serie met portret van Kemal Atatürk verscheen in 
gewijzigde kleur : 

3 Kur. grijs i.p.v. oranjegeel. 
Ter gelegenheid van het ,,Instructiecentrum voor het 
Middellandse Zee-bekken van het Instituut voor eco
nomische studies van ontwikkeling en opbouwont-
werpen der Ver. Naties" dat haar werkzaamheden van 
1 October tot 22 December j.1. te Ankara heeft ver
richt, verscheen een serie van 4 postzegels, alsmede 
een miniatuurvelletje, bevattende deze zegels. 

De afmeting der zegels is 24 x 40 mm en de zegels 
zijn : 
15 Kurus, lichtgroen, symbool der werken van de 

Organisatie der Ver. Naties voor voeding 
en landbouw; oplage 150.000 

20 Kurus, marineblauw, symbool der werken van de 
Intern. Bank voor herstelwerkzaamheden; 

oplage 150.000 
30 Kurus, blauw, gebouw van de Ver. Naties; 

oplage 120.000 
60 Kurus, rood, gebouw van de Universiteit te Anka

ra; oplage 80.000 
Het miniatuurvelletje heeft ongetande zegels en meet 
10,2 X 13,2 cm. Hét heeft een waarde van 125 Kurus 
en is vervaardigd in een oplage van 25.000 stuks. 

Zowel zegels als velletjes werden gedrukt in de 

Staatsdrukkerij te Rome in rasterdiepdruk. De fran-
keergeldigheid is slechts 3 maanden. 

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

De in ons Octobernummer op blz. 214 
gemelde serie postzegels uitgegeven ter 
herdenking van het 500-jarig bestaan 
van het Concilie van Chaldezen, is in
middels verschenen en bestaat u i t : 

5 L. grijs. Paus Leo I op het Con
cilie 

25 L. roodbruin, Paus Leo I te paard 
35 L. karmijnrose, als 5 L. 

60 L. blauw, als 25 L. 
100 L. bruin, als 5 L. 

De in ons zelfde nummer aangekon
digde zegels ter herdenking van het „Decretum Gra-
tiani" zijn eveneens verschenen en zijn : 
300 L. rood en 500 L. donker blauw. 

Y o u e r o S l a v i ë . 

De koerserende serie postzegels met afbeeldingen 
ontleend aan ambachten e.d. werd in October j.1. nog 
aangevuld met de waarde : 
50 D. violet timmerman. 

Intussen zal deze gehele serie tengevolge van tarief
wijzigingen veranderingen ondergaan (indien zulks 
tenminste niet door de zo juist bekend gemaakte de
valuatie wordt verhinderd). De serie zal dan zijn : 

1 D. grijs i.p.v. groen 
5 D. oranje i.p.v. ultramarijn 

10 D. groen i.p.v. donkerbruin 
15 D. rood, welke de 16 D. vervangt 
20 D. roodlila i.p.v. olijf 
25 D. bruinoker, welke de 2 D. vervangt 
30 D. blauw i.p.v. roodbruin 
35 D. bruin, welke de 3 D. vervangt 
50 D. groenblauw i.p.v. violet 
75 D. violet, welke de 12 D. vervangt 

100 D. sepia, welke de 0,50 D. vervangt 

En voor de luchtpost: 
2 D. groen 
5 D. kobalt 

10 D. vermiljoen 
20 D. violet 

30 D. oranje 
50 D. ultramarijn 

100 D. karmijn 

In November j.1. verscheen een 
postzegel ter herdenking van de 
dichter Petar Petrovic Nyegoch, 
die 100 jaar geleden overleed. 
15 D. rood, portret. Oplase 3^0 000. 
Vermoedelijk mede in verband met 
de Dag van het leger verscheen 
een postzegel met de af^p^ i g 
van een soldaat en de medaille 
1941 voor de oud-strijders, zulks in 
de waarde 15 D., rood. 
Op 22 December j.1. verscheen voor 
deze zelfde gelegenheid een post
zegel voor de luchtpost met af
beelding van maarschalk Tito. Op 

de achtergrond zim t^houwen 
waarboven enkele vliegtuigen. 
150 D. blauw. 
Op 29 November j.1. verscheen ter 
herdenking van het f°''<̂  ''"* lOO 
jaar geleden prins Peter III Petro-

(Vervolg op blz. 15) 
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VERENIGINGSNIEUWS 

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

Heren Secretarissen der afdelingen 
worden verzocht het jaarverslag 1951 als
mede de ledenlijst per 1 Januari 1952 
voor 31 Januari a.s. in te zenden aan 
het secretariaat. 

De leden worden beleefd uitgenodigd 
de contributie voor 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 Vereenlging van Postzegelverza
melaars 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 contributie 
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 over 1951 en 1952. 

Tot sectiehoofd te Lochem is benoemd 
de heer W. Duitman, Kempersdijk 35, 
Neede; tot sectiehoofd te Dordrecht de 
heer Ir. E. J. de Veer, Binnenkalkhaven 
19A, aldaar. 

Voorlopige agenda voor de algemene 
vergadering welke op Donderdag 22 Mei 
a.s. — Hemelvaartsdag — zal worden ge
houden te Amsterdam. 
1. Opening en mededelingen. 
2. Verslag van de algemene vergadering 

1951; afzonderlijk verschenen. 
3. Verslag over 1951 (-|-). 
4. Rekening en verantwoording over 

1951. Rapport van de financiële com
missie (4 . ) . 

5. Verslag van de afdeling Rondzen-
ding (-I-). 

6. Begroting 1952 (4 . ) . 
7. Vaststelling van het aantal bestuurs

leden. Het Bestuur stelt voor hierin 
geen wijziging te brengen. 

8. Wijziging art. 42 Huishoudelijk Re
glement. 

9. Verkiezing van 3 bestuursleden die 
periodiek aftreden. De heren van der 
Horst, Verztjden en Dr. Schouten 
stellen zich herkiesbaar. Afdelingen 
en leden, die nadere candldaten wen
sen te stellen, worden verzocht hier
van mededeling te doen aan het se
cretariaat vóór 25 Maart. 

10. Benoeming van de financiële com
missie. 

11. Plaats waar de volgende algemene 
vergadering zal worden gehouden. 
Het Bestuur stelt voor Amsterdam. 

12. Rondvraag. 
13. Sluiting. 

(-(-) Verschijnt in jaarboek 1952. 
Nieuwe leden: zie de aanmeldingen in 

het Decembernummer. 
Aanmeldingen: 388 P. C. Bruyn, Am-

stelkade 117hs, Amsterdam; 452 Mevr. P. 
Buys—Sommer, Sungei Gerong, Sumatra 
Selatan: 473 J. H. van Dijk, Lagedük 29, 
Zaandijk; 396 A. Gorter, Kralingseweg 
.347, Rotterdam; 476 H. W. Kohl, Graaf 
Florislaan 15, Bussum (oud-lid); 414 J. 
Koopman, Hoofddorpplein 33 III, Amster
dam-W. ; 474 J. Kuijken, Tuinkade 35, 
Zaandijk; 472 J. Maas, Grieksestraat 48A, 
Rotterdam; 464 H. Macek, Vliegheiweg 
2.3, Huizen N.H.; 350 N. J. C. Macquiné, 
Sittarderweg 127, Heerlen; 375 W. H. 

van Muiden, Reyerskoop 100, Boskoop 
(lid Rott. Ph. Ver.); 400 J. D. Muls, 
Sarphatipark 93II, Amsterdam, (tel. 
23357); 429 P. Oudshoorn, Ruisdaelstraat 
82, Alphen a/d Rijn; 466 Mej. L. Pau-
lussen, Eerselseweg 37, Bergetjk N.Br.; 
355 D. v. d. Schilden, Gezagvoerder 
K.P.M., p/a K.P.M., Djakarta; 337 J. D. 
Verlinden, Djalan Sungai Gerong 3, Dja
karta; 475 J. de Vries, Hunzestraat 63 I, 
Amsterdam; 342 W. Westerhuis, Hoog
straat 164, Vlaardingen (lid Philatelica); 
462 A. H. Wolf, sergt.-maj.-adm., Nijme
gen; 333 J. van Zoonen, Bergerweg 78, 
Alkmaar. 

Overschrijving lidmaatschap: 90 H. 
Lucht op Mevr. A. Lucht, Crayenester-
laan 49, Haarlem. 

Aanmelding Ingetrokken: 189 H. J. 
Bakker. 

Overleden: 1042 E. van Uye Pieterse. 
Afgevoerd: 528 J. C. Schreuder. 
Bedankt per Sl-12-'51: 2006 W. F. ter 

Beek; 280 C. Beuling; 1661 .T. W. Bieze; 
1713 Mr. A. J. J. Bloem; 1454 Jhr. E. 
von Bose; 1062 B. Both; 610 E. R. Bou-
man; 981 Dr. J. H. N. van der Burg; 
1336 E. M. Crookewit; 787 P. Dekker; 
1685 J. M. van Dijk; 627 J. B. G. A. 
Dijkman; 1767 P. Ellens; 759 K. Gamisch; 
928 J. H. Goslinga; 2010 J. T. B. Hoffs; 
2 T. Th. Holsboer; 762 A. M. Jansen; 
53 J. Jonker; 1220 Mevr. A. M. Joosten— 
Leenders; 2090 Mej. Y. Kalshoven; 1603 
M. Kerkdijk; 554 Mevr. J. Koning— 
Couterier; 1898 Mevr. M. Linnekamp— 
Janssen; 1186 J. de Man; 1770 U. A. 
Meisenbacher; 2088 J. vein der Meer; 285 
Joh. Meeuwig; 1230 J. J . Meijer; 1071 
Mr. A. R. M. Mommers; 431 Mevr. M. 
Th. Paape—van Mourik; 1116 W. Pelle; 
220 L. H. Röpcke; 1868 S. Schaaf; 65 F. 
Scheltinga; 1321 C. J. Schimmer; 923 
Mevr. J. Seubring—Houwen; 1774 A. J. 
Sommers; 1772 H. Siebeling; 2085 D. 
Stoffels; 54 J. P. J. Tichler; 1945 H. C. 
Valeton; 1794 M. Valstar; 767 C. G. G. 
Vermeer; 1532 J. F. C. Westerweel; 274 
J. Zoetemeyer. 

Geschorst wegens onbekend adres: 
2036 H. J. Kleyn; 911 F. H. van der Veen. 

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

POSTZEGELVER. „BREDA". Secr.: 
C. A. Otter, Ulvenh. laan 34, Breda. 

Mutaties sinds 30 Juli 1591. 
Nieuwe leden: 231 F. J. v. Lier, Ko

ninginnestraat 56. Breda; 278 A, A. Ver-
meys. Bouw Klokkenberg, Breda; 10 S. 
van Berg, v. Eeghenstraat 8 hs, Amster
dam; 301 A. J. Gooyers, Rozenlaan 27, 
Breda; 8 Lod. Abattucci, Wetstraat 56, 
Brussel; 26 Fr. Gastmans, Diesighemlei 
21, Mortsel (België); 169 C. C. v. Voorst 
van Beest—van Dijk, Burg. Lutteweg 19, 
Oostvoorne; 316 C. C. Verwer, Raadhuis
straat 21, Breda; 327 S.E. Eur., R. A. 
van Rompay, België, Begijnendijk, 
Kasteeltjesgoed 26: 345 S.E. Nog. Eur. 
BE., P. J. van Kray, Steensel, Fr. van 
Nunenstraat 1. 

Voorgehangen: L. A. G. Boekraad, 
Breda. 

Overleden: B. H. M. Mutsaers, Capel-
len bu Antwerpen; J. E. Slachmuydens, 
Hoboken, België; W. P. Kosterus, Bus
sum (erelid); W. J. Lafèbre, Hilversum; 
A. van Rooyen, Bergen op Zoom. 

Geroyeerd: 747 G. van Hecke, Antwer
pen; 690 W. Heineman, Borgerhout-
Antw.; 30 E. C. de Poorter, Weert; 98 
C. M. J. Vogels, Maastricht. 

Opgezegd per 1 Jan. 1952: S43 M. Ar-
dom; 664 L. Bergmans: 560 A. H. ten 
Braak; 477 Br. Ferdinandus; 623 C. 
Gaakeer; 256 J. P. van Gestel; 372 Ir. 
A. de Groot; 245 A. J. v. Helvert; 351 
H. J. Hermans; 460 F. H. Heuvelink; 
162 A. E. v. d. Hoek; 437 L. G. de Jongh; 
279 H. J. Kastermans; 56 Dr. J. K. 
Kehrer; 696 M. J. Kerstjens; 118 Mevr. 
J. Lauraüssen; 155 J. J. Laurijssen; 650 
J. V. d. Legt; 29 Ds. F. J. Loeff; 606 
M. H. V. d. Mey; 542 Mevr. M. Nijhof— 
Paulissen; 537 B. A. Pieters; 441 F. C. 
V. d. Poll; 222 J. A. Priem; 159 J. A. 
Pruimboom; 17 J. C. Rogmans; 179 E. 
W. Roth; 658 H. C. Ruedisueli; 289 D. v. 
Rijswijk; 591 A. v. Slooten; 19. W. Stöp-
ler; 107 J. J . Stuve; 503 J . Terwijn; 567 
Mevr. J. Verheyen^Smackers; 268 J. 
Weitering; 43 F. van West; 614 W. Wol
ters; 276 M. V. d. Zande. 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „HOLLANDIA", 
AMSTERDAM. Secr.: A. D. Aeijelts, 
Churchilllaan 175 I, A'dam Z 2. 
Ledenvergadering op Vrijdag 25 Januari 
1952 te 20.15 uur in hotel ,,Krasnapolsky" 
Warmoesstraat, Amsterdam C. De veiling 
wordt gehouden van 19.30—20.15 uur. 

Candidaat-leden: 115 Buuren, D. F. 
van, Watteaustraat 30 III, Amsterdam Z.; 
101 Gijzel—Sakkers, Mevr. A. J . M. A. 
van, Amstelkade 112, Amsterdam Z.; 819 
Schamp, J. H., Molukkenstraat 5 11, Am
sterdam O.; 818 Siauw, L. S. Huize 
Holland, de Lairessestraat 137, Amster
dam Z.; 817 Wit, J. M. de, Zeilstraat 
47 I, Amsterdam Z. 

Nieuwe leden: 811 Allard, G., Insulin-
deweg 66 II, Amsterdam O.; 55 Bok, H., 
Tintorettostraat 15, Amsterdam Z.; 40 
Brouwer, C. B., Barendszplein 3 1, Am
sterdam C ; 814 Brouwer, Mej. M. F., 
Barendszplein 31 , Amsterdam C.; 812 
Cornelissen—Goedkoop, Mevr. E., Graaf 
Wichmanlaan 15, Bussum; 810 Dickmann, 
Mr. F. K., Zeilstraat 36 1, Amsterdam Z.; 
30 Fürth, J. I., Marnixstraat 394III, 
Amsterdam C.; 89 Kupferman, M., N.Z. 
Voorburgwal 314, Amsterdam C.; 813 
Prast, L., DIntelstraat 57 hs, Amsterdam 
Z.; 815 Schaap, Dr. L. Rubensstraat 40, 
Amsterdam Z.; 91 Westerheiden, P., Jul. 
van Stolbergstraat 28II, Amsterdam W. 

Bedankt per 1 November 1951: 136 
Gewin, F. C.; 668 Korte, C. J. H.; 170 
Leuven, K. F . van; 548 Otten, H. C.; 
794 Silva, Mej. M. da; 534 Veenendaal, 
P. J. V.; 720 Way van Tubergen, M. J. 
C.; 744 Zondervan, J. G. M. 

HAAGSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING Secr.: Drs. W. J. 
Bijleveld, Adriaan Pauwstraat 10, 
Den Haag. 

Bedankt: Mej. N. C. van der Meijden, 
Den Haag; M. Akkerman, Den Haag; 
Mej. L. Barends, Den Haag; F. W. den 
Heldt, Den Haag; J. Roeleveld, Scheve-
ningen; T. J. de Haan, Den Haag; Mevr. 
T. de Lint—Donker, Den Haag; J. J. 
van Eijle, Zeist; G. J. Johannink, Almelo; 
H. G. M. Cooijmans, Den Haag. 

Nieuwe leden: J. Möckli, Hürststrasse 
20, Zürich, Zwitserland; D. Visser, May-
straat 94, Den Haag; A. Kwast, Leer-
sumstraat 62, Den Haag; Mej. E. J. Mo-
lier, Prinsegracht 16, Den Haag; P. M. 
Verstelle, Ter Leedelaan 3, Sassenheim; 
Ir. H. A. Rodrigo. Beeklaan 506, Den 
Haag; W. Woudt, Juliana van Stolberg-
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.aan 422, Den Haag, A E Gallis, Carel 
Remierszkade 157 Den Haag 

De volgende bijeenkomst vindt plaats 
op 24 Januari in Diligentia De agenda 
wordt nog nader bekend fecmaakt 

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

Bestuursvergadering op Maandag 21 
Januari a s ten huize van de heer Lamie 

Ledenvergadering op Dinsdag 29 Ja-
nuai 1 1952, des n m 8 uur in Tivoli Van 
7 30—8 uur ruilen 

iandenwedstrud: Noorwegen 
Nieuwe leden: drie candidaat-leden 

vermeld in het December nr 
Candidaat-leden: J Haas Wilhelmma-

park 28a, Utrecht, J van Holten, Mient 
90 's Gravenhage, W van Piggelen, 
Cremerstraat 175 Utrecht (E ); J R 
de Boer, Fregatstraat 167, Utrecht (E ) 

INT. VERG. „PHILATELICA", 
AFDELING 's GRAVENHAGE. 
Secr.* J. A. C. Achilles, Zuiderpark-
laan 249, Den Haag. 

J.aat8te mededeling. 
Aangezien de conti ibutiekaai ten onher

roepelijk op 1 Febr. a.s. ter incasso gaan 
geef Ik U thans nog de gelegenheid, ter 
voorkoming van ƒ O 40 innings- en adm -
kosten Uw contributie over 1952 voor die 
datum te doen overschrijven op postre
kening 315284 t/n Alg Penn Int 'Verg 
, Philatelica" Hulshorststraat 249 Den 
Haag met vermelding van 1 Lidmaat-
schapsnummer hetgeen U vindt óp Uw 
lidmaatschapskaart van 1951 2 Juiste 
naam voorletter en adres 

Zü, die lid zUn van een afdeling, be
talen hun contributie rechtstreeks aan de 
af d.-penningmeester. 

De contributie bedraagt uitgezonderd 
de afdelmgscontributie 
a Nederland ƒ5 — per jaar 
b Buitenland ƒ6 — per jaar 

De trekking der Grote Tentoonstel-
lingsloteri] vond plaats op 13 December 
1951 ten ovei staan van notaris W. A 
Schmidt Den Haag 

Trekkingslosten op aanvrage en onder 
toevoeging van antwomdporto verkrijg
baar bi] dhr H L Stoffels, Sinaasappel
straat 23 's Gravenhage 

Candidaat-leden. 
Afd. Aalsmeer: Ar 3013 E v d Oever 

Kruisweg 1109 Hoofddorp, Ar JL 33 J 
Piet (26-10-'38) Aalsmeerderdijk 482 
Aalsmeer, Ar 3107 P N Si-halk Hoofd
weg 1722 Abbenes, Ar 3075 D J Smit, 
Kruisweg 1209 Hoofddorp 

Afd. Amsterdam: Am 3082 Mevr L. 
J J Harlnck—Eggink, Singel 109, Am
sterdam C 

Afd. Driebergen-Eüsenbnrg: Dn 2130 
J A M Rosier, Engweg 121 Drieb -
Rijsenburg Dn 3076 J A Phenning, 
Burgemeesterspark 27, Driebergen 

Afd. Enkhuizen: En 3014 J Heering 
■Venuslaan 93 Enkhuizen En 3018 C M 
de Jong, Streekweg 365 Hoogkarspel, 
En 3021 J L Volkmaars, Noorderweg, 
Enkhuizen 

Afd. Goes: Gs 4233 F A Peman Kake
beeke Voorstad 80 Goes 

Afd. 's Gravenhage Gv 3113 J F Car
rière Bronovolaan 24 Den Haag Gv 
3010 E C van Dmter Spotvogellaan 53A 
Den Haag Gv J L 29 A A van Driel 
(77'35), Joh Camphuisstraat 94 Den 
Haag Gv 3103 M R Dukstra Boyle
straat 61, Den Haag, Gv 4133 D K 
Frolmg, Malakkastraat 18, Den Haag 

Gv 3097 W H Geers Valkenboskade 
142, Den Haag, Gv 4237 P F Gijzen, 
Rozenstraat 3 Ruswvjk, Gv JL 32 H 
Hilbers (712'34), v d Aastraat 90, Den 
Haag, Gv JL 30 L J Kemper (253
'35) Kempstraat 62 Den Haag, Gv 3094 
J Ph C Kenter, Tomatenstraat 197 Den 
Haag, Gv 4258 W F van Soest, Vliet
straat 321 Den Haag Gv 4278 C G 
Spronsen, Loolaan 114, Voorburg, Gv 
3022 L van Veen, ten Hovestraat 18, Den 
Haag 

Afd. HarderwUk: Hk 2952 C W Voo
gel Bruggestraat, Harderwijk 

Individueel: ld 3000 W H Baarens, 
Pranciscanerstraat 17 Kerkrade ld 3091 
M H J Bosch, Burgem Jansenplein 3, 
Hengelo (Ov), ld 3084 G de Jonge, 
Noord Parallelweg 17, Hengelo (Ov), 
ld JL 28 H Mohrmann (53'35), Dob
belmannweg 100 Numegen 

Afd Maastricht: (Geen Maandblad') 
Mt GM 40 L Bogaert (313'38), Burg 
V Oppenstraat 78 Maastricht, Mt GM 
52 P Franken (43'41) Koningsplein 1, 
Maastricht, Mt GM 74 J Melman (72
'40), Koning Clovisstraat 51 Maastricht 

Afd. Noordvvük aan Zee: Nk 4327 A 
Duindam, Piet Hemstraat 17 Noordwuk, 
Nk JL 31 J C Duundam (2l',35), 
Ruyterstraat 34, Noord wijk aan Zee, Nk 
J L 25 C J van Egmond (68'35), 
Hoofdstraat 2B Noordwijk, Nk 3007 J 
van Es Oude Zeeweg 50 Noordwuk, Nk 
3003 C Plug K Doormanstraat 5 Noord
wok, Nk 2313 A G S Rosier Haar
lemmeiweg 9, Leiden, Nk JL 26 A E 
Schade v Westrum (133'34), Oude Zee
weg 62 Noordwok 
Afd. Rotterdam Zuid: Rz 3099 E C 
Brecht, Stationsweg 14 Barendiecht, Rz 
3002 C F J Gordijn, "Wapenstraat 45B, 
Rotterdam Z 

Afd. Utrecht: Ut 4082 F W. de Groot, 
Joh Camphuisstraat 16 Utrecht Ut 3006 
C A van Rees Ridderschapstraat 1 bis, 
Utrecht, Ut 4192 Mevr C F Tschai
kowsky—Jansen Ruysdaellaan 19, Bilt
hoven 

Afd. Vlissingen: Vn 3043 J F Goos
sens Prins Hendrikweg 42 Vlissingen, 
Vn 2836 A Grymonprez Boulevard de 
Ruyter 6 Vlissingen, Vn 4018 G Har
laar Singel 18 Vlissingen, Vn JL 3 G 
Langeraar (187'37), v d Spieghelstraat 
35 Vlissingen, Vn 3051 P Oudenaarde, 
Singel 202 Vlissingen; Vn 3068 Mej J 
M van Weele, Ambr Bosschaertstraat 12 
Vlissingen 

Afd. Weert: Wt 4225 J v d Bergh, 
Joanna van Meursstraat 26 Weert, Wt 
4228 H H Schreuders, Nieuwstraat 61, 
Weert Wt J L 66 L Smeets, Wilhel
minasingel 18 Weert, Wt JL 67 van 
Rockevorsel Wilhelminasmgel 18 Weert, 
Wt JL 68 Reusing, Wilhelminasmgel 
18 Weert, Wt JL 69 Micskyg Gabor, 
Wilhelminasmgel 18, Weert 

Afd. Zuolle: Ze JL 5 M Heep (1010
'41), I 54 ,de Krim (Ov) 

Bedanken intrekken: Wn 2 J O Chr 
Kalau Lazarostraat IA, Middelburg, Ar 
525 J Richter Hoofdweg 1219 Nieuw 
Vennep, Am 830 Mej E L M Switzar, 
Raadhuisstraat 29, Amsterdam, ld 1078 
J M Vermeys H Robber&straat 64D 
Rotterdam, Gv 1204 W O R R Aer
nout, Statenlaan 99 Den Haag, Gv 1520 
N R A Voskuil, \an Loostraat 101, Den 
Haag, Gv 2256 R Alers Alexanderlaan 
20 Roswok Gv 3105 A Dokstra (oud 
No 2697), Haagweg 207, Roswijk ld 
4163 Ir I Binkhorst Burg Amersfoordt
laan 21 Badhoevedorp, Rz 4219 L Ma
caré, Beatrosstraat 40B Rotterdam 

Overleden: ld 236 F C J M van 
Heugten, Wn 480 J A Pieters, Lk 

1317 J Deutekom, Tl 2132 C A Mol
lenberg 

Bedanken: Ar 196 H F Snel, ld .337 
Ir W L Harmsen, Ar 728 F J J 
Prins, ld 1461 F H Schmidt, Mt GM 
45 W Triepels, Mt Gm 58 R Schiffe
leers, Vn 1725 W N Bouwman, Hk 
1944 J A van Donk; Hk 2573 F Poor
ter, Hk 3305 E Velthuizen, Wn 3432 
A J V d Horst , Vn ,3464 P J Harte, 
Ar 4134 J Boomhouwer 

Afvoeren: Rz 3638 P A de Groot, 
Verandering van afdeling: Zt 955 A P 

V d Ham Hoofdstraat 213 Driebergen 
naar afd Driebergen, Gv 1537 Mevr 
C A V Hattum—Hoek Reinaldstraat 2 
Velp naar afd Individueel, Am 1578 J 
H Schol Stuyvesandtstraat 91 rood 
Haarlem naar afd Haarlem, ld 1992 
A H Nokamp, Radstakeweg 61 Deven
ter naar afd Deventer,Kk 2528 R Gras 
Hoofdweg G 224 Harkstede, naar afd 
Individueel, Ar 2972 J Holtman Anton
laan 29, Zeist, naar afd Zeist, Ze 3404 
P Gerbrands, Kwekeroweg 17B Den 
Haag, naar afd 's Gravenhage, Ut 3831 
A W Barten, Utrechtseweg 75 Zeist, 
thans ook afd Zeist, Mt 3941 T Muldei, 
Julianastraat 49A, Zwolle, naar afd 
Zwolle 

Nummerverandering: Gv GM 65 D C 
Hoogerdok Erasmusweg 813, 's Graven
hage, wordt Gv J L 65 

Bectificaties: ld 39 K F Kleiman 
Kromme Elleboog 14 Haren, moet zijn 
F Kleiman; Am 2480 P Klein Over
toom 194196, Amsterdam, moet zon P 
L A Klein, ld 3b28 E J F Oehlers 
V Brakelstraat 16, Rotterdam moet zijn 
V Brakelstraat 6 A, Wn 3686 W L van 
den Bergen, de Ruyterstr Middelbuig 
moet zun W L van Bergen, Nk 3751 
T Haspe, Ruyterstraat 21, Noordwijk 
moet zon T Hasper 

Verandering van JLleden in gewone 
leden: Ar J L 3 J van Beek, Oostein
derweg 415, Aalsmeer, wordt no 34, G\ 
JL 5 H Buis, Driebergenstraat 301, Den 
Haag, wordt no 235, Ar JL 10 J H 
Stronkhorst, Amsterdamseweg 126 Am
stelveen, wordt no 610, Ar JL 16 E 
Drenth Hortensialaan 46 Aalsmeer, 
wordt no 616, Gv J L 38 J F J C 
Mulder, Westeinde 3B, Voorburg, wordt 
no 438, Hm J L 41 Mej W H Keesing 
Duvenvoordestraat 90, Haarlem, woidt 
no 441, Gv J L 47 A R I Ans Gr 
Hoetuzerlaan 47, Wassenaar, wordt no 
471, Gv J L 52 A H Siebel, Buurtweg 
153, Den Haag, wordt no 52, Em JL 54 
J van Hees, Wilhelminapark 16 Meppel 
wordt no 354, Ut J L 55 K W Engel 
brecht. Tjalkstraat 3 bis A, Utrecht 
wordt no 455, Ar J L 60 J (jroenendok 
Concourslaan 31, Hoofddorp, wordt no 
69, Wt J L 101 H WiUinger, v/h Wilhel
minasmgel 18, Weert, wordt no 1904 

Alle in de Maandbladen van November 
en December genoemde candidaatleden 
werden als lid aangenomen Wu roepen 
hen een harteluk welkom toe 

AMSTERDAMSE VERENIGING 
„DE PHILATELIST". Secr.: K Bui
ter, Marathonweg 40 hs, Amster
damZ, Tel. 92075 
Leden(jaar)vergadering Dinsdag 5 Febr 
1952 Belangruke agenda o a Bestuurs
verkiezing Ruilavond Dinsdag 19 Febr 
1952 Alle boeenkomsten zon in hotel ,,De 
Kroon", Rembrandtplein 17. Amster
damC 

Nieuwe leden: De in het Decembei
nummer van Het Maandblad opgenomen 
candidaatleden, zon alle aangenomen 

Candidaatleden: 722 F H Vink, Piet 
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Güzènbrugstraat 7 1, Amsterdam-West; 
913 J. Werner, Andreas Schelfhoutstraat 
15 1, Amsterdam-West; 1116 G. Wouters. 
Overtoom 556 II. Amsterdam-West; 1118 
Frans Smit, p/a Stelle, J.D. Meyerplein 
14 I, Amsterdam-C.; 1140 H. W. van Eig, 
Geleenstraat 8 II, Amsterdam-Z; 868. J. 
W. H. Kemper, Uithoornstraat 57 III, 
Amsterdam-Z.; 344. N. F. Hedeman, Val-
kenboskade 76-78, Den Haag; 491. mevr. 
C. A. Koopman-Bal, Keizersgracht 530, 
Amsterdam-C. 

Bedanken ingetrokken; 500 Joh. A. 
Haas, Kanaalstraat 43III, Amsterdam-
West; 870 Joh. Philips, wordt Jac.' S. 
Philips, Stuyvesantstraat 4 I I , Amster
dam-W.; 966. W. Dieks, Brederodestraat 
124 II, Amsterdam-W. 

Bedankt per 31 Deo. 1951: 35 K. Chr. 
Nisters; 252 L. Ponse; 824 E. J. de Graaf 
Bierbrauwer; 1111 G. F. Kooiman; 994 
J. W. Aarsen; 1023 J. W. M. Kok; 56 
F. J. Ummels; 864 J. A. Koch; 966 W. J. 
Dieks; 659 J. M. de Wit; 810 A. van 
Keulen; 1104 L. Zwaneveld; 840 D. 
Bruyn; 242 J. van Gelderen; 935 Mevr. 
6. de Roo—van Bakelen; 344 G. W. Ber-
telkamp; 782 G. A. J. Jansen; 619 J. Eel-
man; 427 H. v. d. Bos; 279 E. H. P. 
Oudt; 805 Th. C. J. Hackenbroek; 270 
J. M. C. Bijl; 51 T. Söhne; 180 W. van 
Es; 426 P. ter Beek. 

De leden worden opmerkzaam ge
maakt dat de contributie 1952 ad ƒ 6.— 
vóór of op de jaarvergadering moet zUn 
voldaan. Na dien datum gaan de kwitan
ties in zee, verhoogd met 50 cent incasso. 

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

Ledenvergadering. De eerstvolgende 
gewone ledenvergadering zal worden ge
houden op Maandag 28 Januari 1952 in 
de bovenzaal van Café-Restaurant ,,Du 
Nord", Bergweg 313 (ingang Bergsingel 
228) te Rotterdam-Noord. Zaal open 19.30 
uur. Aanvang 20 uur. Gewone agenda. 

Bezichtiging van de kavels voor de 
veiling op Zaterdag 26 Januari a.s. in ons 
clublokaal (bovenzaal Café-Restaurant 
,,De Zon", Noordsingel, hoek Burg. Roos
straat te Rotterdam) en voor de aanvang 
vaij . de vergadering. 

Jaarvergadering. De jaarvergadering 
zal worden gehouden op Maandag 25 Fe
bruari a.s. in ,,Du Nord". Aan de beurt 
van aftreden ztjn de bestuursleden J. 
Eijgenraam, L. J. Luyendük en H. Zwij-
nenburg. Event, candidaatstellingen wor
den ingewacht bij de secretaris. 

Volgende vergaderingen in 1952: 31 
Maart, 28 April, 19 Mei, ,30 Juni, 28 Juli. 
29 September, 27 October, 24 November 
en 22 December, alle in ,,Du Nord". 

Contributie 1952. De leden wordt ver
zocht de contributie voor het jaar 1952 
ten bedrage van ƒ 5.26 Toor gewone leden, 
resp. ƒ 4.25 voor juniorleden, te voldoen 
door storting of overschrijving op post
rekening nr. 517293 ten name van de 
Administrateur der Contributie van de 
Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging 
te Rotterdam Z 1. 

Degenen die reeds een bedrag van 
ƒ 5.—, resp. ƒ 4.— hebben overgemaakt, 
wordt verzocht, voor zover zulks nog niet 
geschiedde, alsnog het ontbrekende be
drag ad 25 et. op bovengenoemde post
rekening te voldoen. 

Gironummer penningmeester. Daar dit 
nummer bij vele leden niet bekend blijkt 
te zijn, wordt medegedeeld, dat het giro
nummer van de ,,Penningmeester der 
Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging. 
te Rotterdam" luidt; 452753. Men wordt 

verzocht op dit nummer niet over te 
maken betalingen wegens contributie of 
rondzendingen. Bijdragen voor het zojuist 
gestichte Jubileumfonds worden op dit 
gironummer uiteraard gaarne tegemoet 
gezien. 

Nieuwe leden: 1052 E. Bos, Strevels-
weg 146a, Rotterdam Z 2; 1060 M. Ch. 
Bouwman, Jaagpad 41, Delft; 1105 F. A. 
Dijkstal, Fuutlaan 2, Den Haag; 1111 O. 
H. van Franeker, Amethiststraat 6, Rot
terdam N 2; 1115 J. N. Joustra, Staten-
singel 148d, Rotterdam C 2; 1122 C, J. 
van Lith, W. v. Hillegaersberchstraat 145 
Rotterdam N 2; 1124 M. Qualm. De la 
Reüstraat 57c, Rotterdam Z 1; 1126 L. 
van Rijswijk, Bruijnstraat lOOd, Rotter
dam W 2; 1128 P. J. Spoel, Samuel Mul- ' 
lerstraat 16a, Rotterdam W 1; 1146 M. 
Vane, Rembrandtlaan 14a, Schiedam; 
1149 W. Fr. van der Waard, Wandel-
oordstraat 6, Rotterdam N 1; 1159 L. 
Wegeling, Kralingseveer. 

Overschrüving lidmaatschap: 4S K. F. 
Kleiman wordt; Mej. M. M. Th. Kiel-
man, Kromme Elleboog 14, Haren (Gr,); 
,30 J. M. de Groot wordt: J. de Groot Jr., 
Oranjeboomstraat 167b, Rotterdam Z 1. 

Overleden: 46 H. Tol; 118 Ch. Vander-
straeten; 125 J. Maas; 609 J. A. v. d. 
Burg. 

Opgezegd per 1 Januari 1952: 10 J. 
Elsinga: 50 T. Molendijk; 61 H. Kem-
pers; 73 A. D. Erkelens; 97 H. Preis
werk; 113 L. M. A. Muller; 117 P. Broek
huizen; 129 W. C. Booy; 149 R. Kormos; 
190 W. H. V. Enthoven; 228 K. Hagen-
dijk; 242 H. W. Schapers; 245 G. Kolff 
H.zn.; 258 A. C. in 't Veld; 260 D. Lees
berg; 261 A. N. L. Klinge: 268 Mr. J. 
Anema; 277 W. F. Beunderman Jr . ; 299 
C. B. Meinders; 354 J. Schipperus; 423 
A. H. Wolterbeek; 430 A. v. d. Waal; 
448 P. Velthuizen; 449 S. Masclee; 460 
K. Kaat: 465 H. M, Gort; 475 C. J. 't 
Hardt; 503 J. Schimmer; 512 B. Eiken
boom; 531 M. Dronkers; 532 J. G. Hoo-
genboom; 537 G. H. Voerman; 557 N. 
Singer; 570 D. Geervliet: 577 G. van 
Bladel; 605 H. Philipsen; 613 J. J. 
Meeuwsen; " 631 A. C. de Groot; 720 D. 
V. d. Berg; 758 T. Stip; 773 J. Steren
borg; 785 W. H. van Muiden; 827 J. de 
Jong: 834 J. Haas; 863 G. L. Robijn; 
937 J. Zichterman; 964 J. H. Beukers; 
993 K. J. Breukhoven; 1065 G. J. M. de 
Valk: 1080 A. W. Unger; 1090 P. Moel-
ker; 1137 J. Koster; 1199 G. Dijkstra; 
1204 L. van Hoof; 1268 J. J. Boeije; 1288 
A. de Jong: 1294 A. Berkhout; 1310 J. R. 
Schwippert; 1322 Mevr. C. L. Brouwer— 
Guldenaar: 1333 B. J. Knuist; 1358 J. 
Hulsman: 1375 M. C. Hardus; 1391 C. P. 
A. R. van Spall; 1415 J. C. B. Bruin; 
1430 Joh. Luyendük; 1437 H. Knuist; 
1456 W. van der Graaf; 1487 D. J. Bak
ker; 1490 W. V. d. Meer J r . ; 1494 J. H. 
Veldman. 

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

Ter gelegenheid van de Diesvergade
ring wordt op 9 Februari 1952 een post-
zegelbeurs gehouden, welke te 14.00 uur 
door de Voorzitter geopend zal worden 
en tot 22.00 uur geopend blijft. Aan deze 
beurs zal door een vijftal handelaren me
dewerking worden verleend. 

Bovendien zal er van 14.00 tot 17.00 uur 
het Phil.-loket aanwezig zijn. 

De beurs vindt plaats in zaal 2 van 
Café-Rest. Centraal-Nationaal. Bakker
straat, Arnhem. De vergadering vindt 
plaats in zaal 4 en begint om 15.00 uur. 

De afdelingssecr. gelieven vóór 1 Fe
bruari 1952 de lust van afgevaardigden 
aan de heer J. W. Vonk door te geven. 

Agenda Diesvergadering: 
1. Opening; 2. Notulen; 3. Ingekomen 

stukken en mededelingen; 4. Jaarverslag 
secretaris 1950/51; 5. Jaarverslag, reke
ning, verantwoording en décharge van de 
penningmeester over 1949/50 en 1950/51; 
6. idem Dir, Rondzending over 1950/51; 
7. Voorlopige begroting 1952/53; 8. Jaar
verslagen van de afdelingen; 9. Benoe
ming afgevaardigden Bondsvergadering; 
10. Verkiezing 2 leden voor de Ballotage
commissie Hoofdbestuur; 11. Voorstel 
tot royement van de volgende Ifeden: nr. 
8 D. van Gorkum, Arnhem: nr. 37 A. 
Enzerlnk, Arnhem; nr. 85 P. v. d. Lin
den, Ede; nr. 365 D. Bezomer, Zevenaar; 
nr. 511 J. Rombout, Ede: nr. 512 A. C. 
Vis, Ede; nr, 955 J. H. A. Tonen, Nij
megen; nr. 969 B. Vermeulen, Hees; nr. 
923 J, Lensink, Hees; 12. Nagekomen 
voorstellen: 13. Rondvraag; 14. Sluiting. 

Afdeling Zutphen. Elke Ie Woensdag 
van de maand ruilavond, elke 3e Woens
dag vergadering. De bijeenkomsten wor
den gehouden in het Volkshuis, Hout-
markt 62. Zutphen. Introductie van niet-
leden toegestaan. Bezoekt allen onze ge
zellige avonden. 

Afdeling Arnhem. De eerstvolgende 
vergadering vindt plaats op 6 Februari 
's avonds om 19.30 uur in Centraal-
Nationaal. 

Bedankt: 151 A, C. J. Burgers: 933 H. 
Vergoossen; 296 H. Jonker; 967 T. v. d. 
Klis; 964 D. A. v. Houweningen. 

Afgevoerd: 393 H. J. K. Berndsen 
(adres onbekend): 1005 M. Knop (adres 
onbekend); 289 W. IJ . Aalbers (vertrok
ken naar het buitenland). 

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

Candidaat-Iid: 82 F. A. Vernac, Wagen
weg 42, Haarlem. 

Bedankt per 1 Jannari 1952: 506 P. H. 
Steenmeijer. 

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

Vergadering op Vrijdag 15 Februari 
1952, 's avonds te 8 uur precies in de 
bovenzaal van Café-Rest. ,,De Kleine 
Burcht", Nieuwe Rijn 19, Leiden. (Let 
op; deze vergadering is op 15 Febr. en 
niet op 8 Febr. zoals in het vorig maand
blad werd vermeld). 

Agenda: 1. Opening: 2. Notulen; 3. In
gekomen stukken; 4. Ballotage: 5. Mede
delingen; 6. Causerie: 7. Veiling; 8. Pau
ze met verloting; 9. Philatelistisch 
nieuws; 10. Expositie van een gedeelte 
van een bceldverzameling; 11. Rond
vraag; 12. Sluiting, 

Nieuwe leden: 374 J. W. Korswagen, 
Zeemanlaan 33, Leiden; 375 J, van der 
Voort, Julianastraat 15, Lisse; 376 Mej. 
M. C. van Heek, Nieuwe Parklaan 25, 
Den Haag; 377 P. C. J. Versteeg, Hoge 
Rijndijk 156, Leiden. 

Candidaat-lid: 378 Fr. A. J. van der 
Stok. de Sitterlaan 131, Leiden. 

Ingetrokken bedanken: 363 F. Westrik 
Sr., Barentszstraat 17, Den Haag. 

Bedankt per 1 Jan.: 241 W, van Kam
pen. 

Contributie: De penningmeester ver
zoekt de leden, die hun contributie over 
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1952 nog niet hebben gegireerd, dit als
nog voor 1 Febr. te doen; daarna wordt 
hierover gedisponeerd met verhoging van 
incassokosten. Bespaart U deze. 

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

Bears- en Bnilavond: Elke 4de Woens
dag van de maand in de bovenzaal van 
de Chem. School, Rapenburg 30. 

Noteert U vast even de data van de 
volgende vergaderingen: Vrijdag 7 Maart; 
Maandag 7 April; Woensdag 7 Mei; 
Woensdag 4 Juni. 

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

Bedankt per 1 Jannarl 1952: ,S1 K. Pel; 
101 W. F. V. Hendrick.'?: 109 G. de Bis; 
200 R. Wijngaarden: 265 J. C. Pluijm; 
327 S. C. van der Werf f; 373 J. F. van 
Dalfsen. 

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

Nieuwe leden: 104 W. J. Kievit, Kor-
tenaerstraat 12 A; 117 W. Visser Jr., 
Westerdiep A 169. Wildervank. 

Bedankt: 214 W. Koopstra; 244 Chr. 
Lammerts: 245 R. B. Sybrandy. 

Vergadering: 27 Januari en 25 Februari. 

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

Candidaat-lid: 90 J. P. L. Damen. Lage 
Barakkenstraat 8a, Wijk-Maastricht. 

Keglementaire opzeggingen per 31 De
cember: 65 F. H. S. Nüst; 90 J. M. D. 
Eversen (wegens overplaatsing naar 
Apeldoorn): 161 J. van der Heyden; 193 
J. W. Bakker. 

Bijeenkomsten: Maandag 4 Februari 
Beursavond; Maandag 18 Februari Le
denvergadering. Beide om 20.00 uur in 
Restaurant ,.In de Gouwe Poort", Vrijt
hof 60. 

's-HERTOGENBOSSCHE VER. VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Secr.: J. Grijns, tijd. adres: v. d. 
Doessingel 56, Den Boscb. Tel. 7568. 

Ledenvergadering op Woensdag 23 Jan. 
1952 in Hotel Central. Markt. Den Bosch. 

Candidaat-leden: C. Doup. Molenstraat 
44. Oss: A. Brekelmans. Hoogstraat 7. 
Vught; Paul Palmen. Orthenseweg 64. 
Den Bosch; F. de Veer. Dorpstraat G 62, 
Ro.=!malen; J. Rozenbrand, Waspiksedijk, 
Sprang-Capelle, 

De leden worden verzocht de contri
butie voor 1952 te gireren op no. 223179 
ten name van: Penningm. van de 's Hert. 
Ver. van Postz. Verzamelaars. 

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

Vergadering op Donderdag 24 Januari 
1952 in de ,.Posthoorn", Stationsstraat 
te Zaandam. 

Nieuwe leden: 15 H. J. Siebeling. Bad
huisstraat 2, Wormer; 26 W. J. Baerveldt. 
Westzijderveid t'o Frans Hal.'istraat. 
Zaandam; 78 G. Stapel. Westzijderveid t/o 
Frans Halsstraat. Zaandam; 114 R. van 
Dijk. Kattegat 32. Zaandam. 

Bedankt: 63 Jac. Prins; 115 J. de 
Graaf: 38 M. C. Beerling. Oostzaan; 309 
H. Struwe, Leiden; 3 Joh. Roem; 349 
G. de Vries; 215 F. Hopster; 358 P. ter 
Haak. 

STICHTING PHILATELISTEN-
KRING AMSTERDAM (S.P.A.) 
Secr.: L. van Os, v. Tuyll v. Seroos-
kerlienweg 100, Amsterdam-Z., Tel. 
96305. 

Bijeenkomsten in de maand Januari 
1952, zie het Decembernummer. 

Bijeenkomsten in de maand Februari 
1952: 13 Februari sociëteitsavond; 27 Fe
bruari jaarvergadering. 

De verhandeling over de Nederlandse 
Interneringszegels, geschreven door onze 
voorzitter, de heer König, zal in meer 
uitgebreide vorm, als boekwerk worden 
uitgegeven door de S.P.A., ter gelegen
heid van haar eerste lustrum. 

Belangstellenden voor deze uitgifte 
kunnen zich schriftelijk wenden tot de 
secretaris der S.P.A. 

POSTZEGELCLUB „DE KRING". 
Secretaris H. A. Meerburg, Meloen
straat 144, Den Haag. 

De bijeenkomsten in Februari 1952 zijn: 
Vergaderavond Maandag 4 Februari, ruil
en veilingavond 18 Februari, Spui 10, 
Den Haag. 

Bedankt: 5 P. J. Moerkerken; 10 W. 
J. Hakkaart; 21 J. Titsing; 80 W. F. 
Penning de Vries; 98 W. J. Ham; 131 
L. J. Engelberts. 

Candidaat-leden: R. Petri. Alkmaarse-
straat 15. Scheveningen. Vgd. J. M. Stol
lenwerk; J. J. Koch. Ruygrocklaan 176. 
Den Haag; F. A. Dijkstal, Fuutlaan 2. 
Den Haag, Vgd. van Dongen; P. G. de 
Back. Troelstrakade 453, Vgd. Zeldenrijk. 

EERSTE SURINAAMSE PHILATE-
LISTEN-VERENIGING. Secr.: Me
vrouw. C. Hartog, Zwartenhoven-
brugstraat 54, Paramaribo. 

Bedankt per 1 Januari 1952: 69 Mevr. 
R. V. d. Leest (wegens vertrek); 100 J. 
Roelofs (wegens vertrek). 

VEREEN. VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „ASSEN". Secr.: J. de 
Paauw, Venestraat 43, Assen. 

Bedankt: F. Beens; M. v. d. Laan; 
J. J. Weertman; P. Hamstra; H. M. 
Steffen; H. Goslinski. allen te Assen; 
A. L. V. d. Moer, GroUoo (Dr.); M. 
Ubels, Emmen. 

Nieuwe leden: L. H. Faber, Pelikaan
straat 13, Assen; D. B. Dooyes, Kruis
straat 1. Assen; P. v. d. Sluys. Pelikaan
straat 36, Assen; J. Blauw, Vredeveldse-
weg 13, Assen. 

POSTZEGEL VERENING 
„BRUNSSUM-HOENSBROEK" 

Secr. P. V. d. Soheér, Hommerterweg 
33, Amstenrade (L.). 

Nieuw lid: H. Christiani, Treebeek-
straat 78, Treebeek. 

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

Nieuw lid: Ir. W. Schlösser, Graet-
heidelaan Ic. Kerensheide (post Geleen). 

Leden! Vergeet niet in Uw nieuwe 
agenda te vermelden, dat wij elke Ie 

Zondag van de maand vergaderen, ruilen 
en veilen. 

POSTZEGELVERENIGING 
„ZEEUWSCH VLAANDEREN". 

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

Data eerstvolgende vergaderingen: 16 
Januari, 13 Februari en 26 Maart a.s. 

Bedankt per 31-12-'51: 138 D. W. Ester; 
143 J. de Rücke; 143 G. E. Dellaert. 

Geroyeerd: 151 J. de Kousemaecker, 
Philippine. 

Nieuwe leden: 172 C. L. van Laere, 
VlooswUkstraat 63 Terneuzen; 173 L. de 
Meijer, Westkade, Sas van Gent. 

POSTZEGELVER. „IJMUIDEN & 
tDMSTREKEN. Secr.: G. de Hoog, 
da Costalaan 18, Driebuis. Tel. 4893. 

Bedankt per 1 Januari 1952: C. Sche-
ringa, IJmuiden-O.; J. A. de Vries, 
IJmuiden. 

Verenigingsbericht: Clubavonden wor
den gehouden op 8 en 22 Februari in 
het Patronaatsgebouw (ingang Willems-
beekweg), aanvang 19.30 uur precies. 

Jeugdclub: Zaterdagmiddag 8 Februari, 
half drie in de school aan de P.J. Troel-
straweg, IJmuiden-O. 

POSTZEGELVERENIGING „HEL
DER". Secr.: L. M. F. Ruder, Soem-
bastraat 35, Den Helder. Tel. 3294. 

Bedankt per 1 Januari 1952: J. Bonte, 
Den Helder; K. Boxmeer, Den Helder; 
J. Hoogerwerf, Den Helder; W. H. de 
Longte, Den Helder; J. Polling, Gouda; 
P. Salm. Den Helder; K. Zegel. Oude-
schild, Texel. 

Overleden: P. de Snayer, Den Helder. 
In memoriam 

P. DE SNATER 
Bibliothecaris P.V.H. 

Hü was een trouw en toegewijd lid. 
Hij moge rusten in vrede. 

M.i.v. 1 Januari 1952 werd de heer 
Polling te Gouda, als één der eerste le
den onzer vereniging, tot erelid benoTid 

De volgende vergadering vindt plaats 
op Woensdag 23 Januari 1952 des avonds 
half acht in Café Postbrug. Konings
plein. 

Alle volgende vergaderingen vinden 
plaats op de vierde Woensdag van de 
maand. In Augustus geen vergadering en 
in December op Maandag 22 Dec. 1952. 

Het Philetalistenloket is open van 4—6 
uur op de Dinsdag 15 Januari. 19 Febr., 
18 Maart, 15 April, 20 Mei, 17 Juni, 15 
Juli, 19 Aug.. 16 Sept., 21 Oct., 18 Nov. 
en 16 December. 

NED. VER. VAN POSTSTUK
KEN. EN POSTSTEMPELVERZA
MELAARS. Secr.: Ir. Fr. Blom, Ant. 
Heinsiusstraat 31, Den Haag. 

Nieuwe leden: C. P. de Hoog. Grote 
Markt 14. Gorinchem; H. Brunink, Joh. 
V. Walbeekstr. 5 I, Amsterdam West I I ; 
C. Eeltjes, Geestbrugweg 114, Rijswijk 
(Z.H.); C. V .d. Wouden D.z.. Lange 
Stoep 19. Lekkerkerk; V. R. Jourdan, 
9 South Hunterst, Hardman St. Liver
pool 1. Engeland; N. C. Jorritsma. v. 
Walbaeckstraat 48hs. A'dam W. II. 

Bedankt: G. H. v. d. Vegte, Harder
wijk; A Brück. Uccle, België. 

(Vervolg op pag. 22) 
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Z w e d e n . 

vich Njegos overleed, een 
postzegel met diens afbeelding 
in medaillonvorm. 

15 Din. rood, oplage 300.000 
stuks. 

Op 2 November j.1. verschenen een aan
vullingswaarde in de koerserende serie 
drie kronen-type n.1. 
1,50 Kr. roodviolet. 
Als eersteling van een nieuwe serie 
voor gewoon gebruik verscheen het 
zegel 5 öre, rosekarmijn. 

Z w i t s e r l a n d . 

Op 1 Februari a.s. zullen hier enkele postzegels ver
schijnen ter herdenking van de 100-jarige tele-elec-
trisoheverbindingen. De zegels zullen zonder toeslag 
zijn en wel : 
5 c. oranje en geel, telegraaf 

10 c. groen, groenblauw en rose, telefoon 
20 c. roodviolet, rose en groenblauw, radio 
40 c. donkerblauw en lichtblauw, televisie. 

Het formaat der zegels is 29 x 24 mm. met een 
beeldgrootte van 26 x 21 mm. 

De zegels werden vervaardigd in rotatie-plaatdruk 
bij Courvoisier SA te Chaux-de-Fonds op rood en 
blauw vezelpapier en gladde gom. 

Het ontwerp voor deze zegels is van Pierre Gauchat 
te Zürich. 

De verkoop heeft plaats tot de voorraad zal zijn 
uitgeput doch uiterlijk tot 31 December 1952, wanneer 
ook de frankeergeldigheid vervalt. 
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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 

Wegens plaatsgebrek blijtt de rubriek Nieuwe uitgiften 
„Buiten Europa" tot het volgende nummer liggen. 

DE BONDSKEURINGSDÏENST 

Het viel mij dezer dagen op, dat twee Philatelisten 
lange tijd het al dan niet echt zijn van een opdruk op 
een Nederlandsch-Indisch zesel be<!praken en dat, hoe
wel zij niet tot een definitief resultaat kwamen en de 
waarde van het zegel niet onbelangrijk was, geen 
woord werd gehoord omtrent het laten keuren van dit 
zegel. 

Twee mogelijkheden kunnen daarbij in het geding 
komen : óf men weet niet dat in Nederland op gemak
kelijke wijze een officiële keuring kan worden verkre
gen, óf men doet als de struisvogels en steekt ten aan
zien van de echtheid van zijn zegels de kop in het zand. 

Dit laatste geval behoeft n-'et nader te worden uit
gezocht, dergeliike struisvogels zijn niet te verbeteren. 
Iets anders is de onbekendheid met de keuringsmoge-
lijkheden, en wel het niet bekend zijn met de Keu
ringsdienst van de Nederlandsche Bond van Vereeni-
gingen van Postzegelverzamelaars. 

Het is in dit verband, dat ik op deze dienst van de 
Bond hier nogmaals de aandacht wil vestigen. 

Toen de Bond in 1908 werd opgericht hield artikel 2 
van de Statuten in, dat het doel van de Bond mede 
bereikt moest worden door alle geoorloofde middelen 
en het bestuur heeft zich van de aanvang af op het 
standpunt gesteld, dat onder deze middelen een keu
ringscommissie zou behoren. 

In 1922 vinden wij vermeld, dat nieuwe bepalingen 
zijn gemaakt, en van dat ogenblik af is na te gaan dat 
voor Nederland en de Overzeese gebiedsdelen steeds 
de meest-deskundige Nederlandse snecialisten in de 
Keuringscommissie zitting hebben gehad. 

Dit reglement is sedert dat jaar nog wel eens gewij
zigd en in 1943 verscheen een geheel nieuw reglement, 
dat thans nog geldig is. 

Volgens dit reglement is er een Bondskeuringsdienst 
onder leiding van een hoofd. Als zodanig treedt de 
heer J. Poulie, de Lairessestraat 46 te Amsterdam, op. 
Aan hem moeten de te keuren zegels worden gezonden 
en alle correspondentie moet tot hem worden gericht. 
Hij zorgt voor de keuring door de commissie en men 
ontvangt van hem de zegels en het resultaat der keu
ring terug. 

Goedgekeurde zegels ontvangen het Bondskeur-
stempel en dit stempel van echtheid wordt ook in het 
buitenland algemeen aanvaard. Het waarborgt binnen 
de grenzen van het menselijk kunnen de echtheid van 
het zegel en hiertoe doet niets af, dat er wel eens een 
niet goed zegel werd goedgekeurd. Ook de Royal Socie
ty vergist zich wel eens. 

En nu de kosten : deze zijn inderdaad zeer gering en 
zijn nog gebaseerd op de hogere prijzen van i943 en de 
toenmalige waarde van de Nederlandse gulden. Deze 
kosten behoeven dan ook voor niemand een rem te 
zijn om zegels te laten keuren. 

Buitenlandse zegels kan men door bemiddeling van 
de Bond in het buitenland laten keuren, waarvoor men 
slechts de gemaakte kosten heeft te vergoeden. 

Een en ander geeft duidelijk aan, hoe de Bond in het 
belang van de verzamelaar voor de minste kosten de 
grootste dienst bewijst. 

Alleen echte zegels in een verzameling tellen ; 
dubieuze zegels schaden haar aanzien. 

Moge ik U daarom opwekken door middel van de 
Bondskeuringsdienst Uw bezit te zuiveren. 

H. 
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TENTOONSTELLINGEN 
CENTILUX 

24 Mei—4 Juni 1952. 
De tweede brochure betreffende de te Luxemburg te 

houden Internationale Postzegel Tentoonstelling is ver
schenen. 

Zoals bekend, vindt deze tentoonstelling één maand 
eerder plaats dan onze Postzegel Eeuwfeest Tentoonstel
ling te Utrecht. 

Deze brochure No. 2 is inmiddels door tussenkomst 
van de eommissaris voor Nederland, de heer Jan Foulie, 
aan alle toekomstige 17 inzenders verzonden. 

De brochure bevat nieuws omtrent de Jury. Er zullen 
15 Juryleden zijn, waarvan vier-uit Luxemburg, twee 
uit Frankrijk en twee uit België. Voor Nederland zal zit
ting nemen Mr. Wolff de Beer. Voorts is er voor elk der 
volgende landen t.w. Duitsland, Noorwegen, Oostenrijk, 
U.S.A. en Zwitserland ook één Jurylid benoemd, terwijl 
de heer Rufer voor de F.I.P. zal optreden. 

De uit te geven Tentoonstellingszegels en äe te ge
bruiken poststempels zijn afgebeeld en beschreven. 

De exposanten, die naast aangevraagde kaders ook 
albums willen inzenden, zal het interesseren te ver
nemen, dat, indien men minstens 4 kaders heeft aange
vraagd, men voor de eerste twee albums niets behoeft te 
betalen. Vanaf het derde album zal echter worden be
rekend frs. 50.— per exemplaar. 

Hoewel de met de douane te sluiten regeling nog niet 
gereed' is, verwacht men, dat dit spoedig in orde zal zijn. 

Verzamelaars, die willen inzenden op de Centilux, 
doch hiervan nog geen mededeling aan de Commissaris 
voor Nederland hebben gedaan, worden verzocht zich ^o 
spoedig mogelijk met hem in verbinding te willen stel
len, opdat brochure No. 2 ook aan deze gegadigden kan 
worden verzonden. 

Volledigheidshalve geven wij U onderstaand naam en 
adres van de Commissaris voor Nederland, t.w.: 

de heer JAN POULIE, 
de Lairessestraat 46, 

Amsterdam. 

MOSTRA DEL FRANCOBOLLO SPORTIVO. 
Van 19 tot 30 MaaTt a.s. zal in Rome een internationale 

postzegeltentoonsteling worden gehouden onder de titel 
„De sportpostzegel", welke georganiseerd wordt door 
het Italiaanse Nationale Olympische Comité(!). 

Toegelaten worden philatelistische verzamelingen die 
met sport te maken hebben, inclusief stempels, proeven, 
herdrukken, literatuur enz. De deelname is kosteloos, 
maar voor eventuele verzekering dient zelf gezorgd te 
worden. 

Er zullen 7 klassen zijn, waarvan de eerste alleen open 
staat voor officiële P.T.T.-instellingen, terwijl ook een 
speciale klasse is gevormd voor inzendingen toebehoren
de aan Italiaanse actieve sportlui. 

Als prijzen worden ter beschikking gesteld: gouden 
medailles van 28 mm doorsnee, zilveren van 100. 50 en 
38 mm en diploma's. 

Volgens courantenberichten zal de Nederlandse P.T.T. 
met een 4-tal inzendingen hieraan deelnemen. Hiertoe 
zullen behoren alle postzegels die bij gelegenheid van de 
Olympische Spelen 1928 te Amsterdam werden uitge
geven. 

Heeft U de ITEP al in Uw agenda genoteerd? 
Zo niet, doet het nu! 

F R I M ä R K E X G E R 

voor „motief-verzamelaars. 
De eerste Internationale tentoonstelling ter wereld 

Stockholm, 28 October — 4 November 1951. 

Toen wij in ons vorige nummer schreven, dat de 
aangekondigde „IMOSA" de eerste internationale 
„motief-tentoonstelling op postzegelgebied zou wor
den, wisten wij niet, dat te Stockholm juist zulk een 
tentoonstelling haar deuren had geopend. Wij danken 
daarom de heer P. Th. v. d. Heijden te Eindhoven voor 
zijn mededeling en voor het verslag, dat hij ons dien
aangaande toezond. Dit laatste nemen wij gaarne voor 
onze lezers over. 

De heer v. d. Heijden schrijft: 
103 Inzendingen uit 16 landen in 4 werelddelen be

vatte deze eerste wereldtentoonstelling voor beeld
verzamelaars die in het Postmuseum te Stockholm 
werd geghouden en door ruim 8.000 toeschouwers (on
geacht de schoolklassen, die onder leiding van leraren 
's middags tegen zéér gereduceerde prijs toegang 
hadden) werd bezocht. 

De tentoonstelling werd georganiseerd door de post-
zegelclub van „Folket i. Bild" (het volk in beeld), een 
groot weekblad, dat in elk nummer twee pagina's aan 
postzegels besteedt en welke club tijdens de tentoon
stelling haar 300.000e lid verwachtte. Zij vond plaats in 
het Postmuseum, waar de gehele parterre en een groot 
deel der eerste etage door de inzendingen werd inge
nomen. Er was een tijdelijk postkantoor in het gebouw 
gevestigd en de Zweedse posterijen zorgden voor een 
mooi speciaal tentoonstellingsstempel. 

Elke avond om zeven uur was er een populaire 
lezing ; o.a. Nils Stränden, de bekende Zweedse phila
telist-publicist hield een spreekbeurt over : de geschie
denis der middeleeuwen op de Franse postzegels en de 
intendant van het Postmuseum, Paul Heurgren over : 
iets over de posthistorie. 

Er waren prachtige inzendingen, niet zozeer wat het 
waardevolle of de zeldzaamheid betrof, doch op het ge
bied van doordachte opzet, presentatie en kwaliteit. 
Een Amerikaan exposeerde een schitterende collectie 
op het gebied van muziek, logisch opgebouwd en ver
deeld in: beroemde componisten, muziekinstrumenten 
en nationale hymnes. Een Noorse Juffrouw toonde een 
goed opgezette verzameling: „van uitgeholde boom
stam tot oceaanreus", terwijl een Fin (hoe kari het 
anders) met een mooie sport-verzameling uitkwam. 
Ook het Postmuseum vertoonde een collectie sport-
zegels. 

Typisch was het gemak waarmede men sommige 
nationaliteiten kon herkennen. De Duitsers waren 
alle aan de „zware kant", veel te veel tekeningen, veel 
te veel tekst en veel te we'nig postzegels. Een typisch 
voorbeeld hiervan was : „Eine Rheinreise von Köln bis 
Mainz" waar het eerste blad een tekening van de 
Keulse Dom toonde, die op een tekeningententoonstel
ling een zeer goed figuur zou slaan en op de vele 
andere bladen naast tientallen nagetekende stempels 
zegge en schrijve 27 postzegels voorkwamen. 

Ook de Fransen waren er direct uit te halen. Veel 
randwerk in de stijl van oude handgeschreven bijbels 
met veel rood en goud en . . . . een massa slordig opge
plakte zegels. De Scandinaviërs, Engelsen en Amerika
nen : eenvoudig, met zorg opgezet, juist niet te veel en 
niet te weinig tekst, zodat de zegels en niet de omlijs
ting de aandacht trokken. 

De tentoonstelling was een groot succes voor het 
organisatie-comité waarin o.a. Prof. Braun en Nils 
Stranden zitting hadden en waarvan Olie Cronsjö, de 
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redactiesecretaris van Folket i. Bild, die onder het 
pseudoniem „Magister Filatelinder" een begrip voor 
300.000 Zweedse verzamelaars is, de motor was. 

Redactie-noot: 
Bovenstaand verslag werd ons gegeven door de Heer 

P. Th. V. d. Heijden te Eindhoven, die te bescheiden 
was om hierbij te vermelden, dat hij zelf met een ver
zameling „Het nazi-regime en zijn gevolgen" op deze 
tentoonstelling een zilveren plaquette, hetgeen de 
hoogste onderscheiding was, wist te veroveren. Onze 
harteliike gelukwensen gaan hierbij uit naar de Hem 
V. d. Heijden. 

DE KOMENDE VAN RIEBEi?CK-POSTZEGELS 
IN ZUID-AFRIKA. 

Zoals men verwachten kon zal Zuid-Afrika dit 
jaar door een speciale serie Dostzegels ter herdenking 
van de landing van Jan van Riebeeck, op 6 April 1652, 
de belangstelling van verzamelaars vragen. 

Gelukkig zal de bewoording van deze zegels — zoals 
twee jaar geleden met de zegels, uitgegeven ter gelegen
heid van de opening van het Voortrekkers Monument al 
het geval was — zowel in het Afrikaans als in het Engels 
zijn. De zegels behoeven dus niet in paren verzameld 
te worden. Het schijnt dat Zuid-Afrika langzamerhand 
van dBze gewoonte, die voor verzamelaars veel extra 
kosten en moeite meebrengt en verder weinig nut heeft, 
wil afstappen. 

Over de ontwerpen van de Van Riebeeck-zegels is nog 
niets bekend. Wel is men overeengekomen om vijf waar
den uit te geven, nl. Vz d, 1 d, 2 d, 4y2 d en 1 shilling. 
Elke waarde zal in vellen van 120 stuks gedrukt worden. 

Er zullen verschillende speciale stempels in verband 
met deze zegels komen. 

Allereerst zal op de grote Van Riebeeck-tentoonstel-
ling in Kaapstad een speciaal postkantoor ingericht wor
den, dat van 14 Maart tot 5 April geopend zal zijn. 
Brieven die aldaar gepost worden, zullen van een datum
stempel met de woorden „van Riebeeck", de naam van 
het postkantoor, voorzien worden. 

Behalve dit Van Riebeeck-datumstempel, zullen brie
ven, die voor dat doel in het bovengenoemde postkantoor 
ingeleverd' worden, op 6 April 1952 een speciaal stempel 
met een symbolische voorstelling ontvangen. 

De Zuid-Afrikaanse posterijen hebben uitvoerige 
regelingen getroffen om verzamelaars ter wille te zijn. 
Er wordt echter geen onderscheid gemaakt tussen 
speciale of gewone couverten. Elk couvert, dat voor het 
„eerste-dag"- of het „gedenk"-stempel ingeleverd wordt, 
zal van het gewenste stempel voorzien worden. Welke 
couverten de verzamelaar wil sturen, is de posterijen 
om het even. Men neemt dus een heel wat tegemoet
komender houding aan dan in Nederland met zulke ge
legenheden het geval is. 

Zoals ook met de vroegere speciale zegels van Zuid-
Afrika het geval was, zal ook ditmaal een deel der op
lage voor gebruik in Zuid-West-Afrika met de letters 
S.W.A. overdrukt worden. 

De posterijen proberen zoveel mogelijk aan de wensen 
van iedereen tegemoet te komen. Aanvragen voor spe
ciale afstempelingen of voor ongebruikte zegels kunnen 
aan de postmeesters van Kaapstad en Windhoek ge
stuurd worden, met vooruitbetaling van de bestelling en 
bijvoeging van couverten. De verzamelaars moeten ech
ter ook meewerken en aan het publiek is verzocht erop 
toe te zien dat de couverten, die bijgevoegd worden. 

groot genoeg zijn om aan alle zegels ruimte te bieden. 
Aangezien de zegels elk ongeveer IVa bij 1 duim zullen 
zijn, moeten de couverten bij voorkeur niet kleiner dan 
9 bij 4 duim zijn. 

Bovendien zal in het officiële postblad' een instructie 
voor de postambtenaren en brievenbestellers opgenomen 
worden, die in de eigen taal als volgt luidt: 

„Seëlversamelaars se pos. — Ten spyte van die feit 
dat die aandag van tyd tot tyd gevestig word op die 
noodsaaklikheid om filateliese pos versigtig te hanteer, 
word' klagtes steeds ontvang i.v.m. die beskadiging van 
sulke pos in transito. 

Groot hoeveelhede „Eerstedag"- en „Herdenkings-
koeverte" sal weereens m.i.v. Maart in verband met die 
herdenking van die landing van Van Riebeeck, deur die 
pos gestuur word. Hierdie koeverte sal van sentimentele 
waarde vir die publiek wees en alle posbeamptes moet 
die grootste sorg aan die dag lê by die hantering van 
stukke waarop seëls van die spesiale uitgifte geplak is 
of wat sulke seëls bevat: — 

(a) Datumstempels moet skoon gehou word en sorg 
moet gedra word' om te verseker dat afdrukke op 
stukke met die spesiale seëls daarop geplak, duidelik 
maar liggies aangebring word. 
(b) Rubberstempels met „R"afdrukke, blou strepe, 
registrasie- en afleweringstrokienommers op die koe
verte moet weg van die posseëls af aangebring word'. 
(c) Klein en groot briewe moet, as dit enigsins 
moontlik is, in aparte bondels opgemaak word. Waar 
dit nie gedoen word nie, moet sorg gedra word dat die 
tou nie in die groot koeverte insny nie. 
(d) Spelde moet hoegenaamd nie gebruik word om 
briewe aan dekkende lyste of briewelyste te heg nie". 

U ziet, men probeert op allerlei wijzen terwille te zijn. 
Indien verzamelaars dachten dat dit alles is wat met 

de Van Riebeeck-f eesten op postzegelgebied te verwach
ten is, dan zal men bedrogen uitkomen. 

Ter ere van de feesten zal in Kaapstad een grote inter
nationale postzegeltentoonstelling gehouden worden. Op 
26 Maart 1952 zal op die tentoonstelling een postkantoor 
geopend worden, waar ook weer een speciaal stempel 
gebruikt zal worden, met d'e woorden: „Internasionale 
Posseëluitstalling, Kaapstad — International Stamp 
Exhibition, Cape Town". Bij deze gelegenheid zullen 
twee waarden van de Van Riebeeck-herdenkingszegels 
met een speciale overdruk verkrijgbaar zijn, nl. van het 
ld zegel met overdruk „SATISE" en het 2d zegel met 
„SADIPU". De betekenis van deze twee opdrukken is 
een afkorting van „South African Tercentenary Inter
national Stamp Exhibition", en van „Suid-Afrikaanse 
Driehonderdjarige Internasionale Posseëluitstalling". 

Deze zegels met overdruk zullen uitsluitend van 26 
Maart tot 5 April 1952 op de tentoonstelling verkrijg
baar zijn en moeten bij de organiseerders van de ten
toonstelling in Kaapstad aangevraagd worden, of aan 
het postkantoor zelf gekocht worden. 

Er zal ook nog een speciaal gedenkcouvert voor de 
postzegeltentoonstelling uitgegeven worden. Bovendien 
zal er nog een afzonderlijk officieel couvert, zowel in het 
Afrikaans als in het Engels, uitgegeven worden ter 
herinnering aan de algemene grote tentoonstelling in 
Kaapstad. Deze couverten zullen in een kleurrijk ont
werp gedrukt worden en de groei en ontwikkeling van 
Zuid-Afrika van 1652 tot 1952 uitbeelden. 

Men zij vooral voorzichtig om de twee postkantoren, 
nl. „Van Riebeeck" op de algemene tentoonstelling, en 
het kantoor op de postzegeltentoonstelling niet te ver
warren. 

F. G. E. NILANT. 
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HEBBEN DE INTERNEKINGSZEGELS 
PHILATELISTISCHE WAARDE ? 

door J. M. N. V. d. DRIFT. 

Jwet veel belangstelling hebben wij de artikelenreeks 
gevolgd van de heer K. E. König in de Mei/October-
nummers van het Maandblad. Wij bewonderen speurzin, 
geduld en vasthoudendheid van de sehrijver. Niettegen
staande deze waardering van zijn werk spijt het ons aan 
de hand zijner artikelen tot de slotsom te komen: De 
Philatelisten zijn er ingelopen; voor een papiertje, dat 
niet meer waarde heeft dan het aan ouderen welbekende 
strookje: „Bestellen op Zondag", dat vrijwel hetzelfde 
doel nastreefde, n.1. beperkii^g van werkzaamheden voor 
met de behandeling van poststukken belaste ambtena
ren, zij het voor deze strookjes slechts voor een enkele 
dag in de week. 

Onbegrijpelijk hoe schrijver er toe komen kan de heer 
J, B. Robert aan te halen, waar deze schrijft: „ . . . slechts 
zij (n.1. de redactie van het Nederlandsch Tijdschrift 
voor Postzegelkunde) de opneming van bedoeld zegel in 
eiken oorlogscatalogus verplichtend, en evenzo in die 
catalogi, waarin etiquetten worden geboekt welke mer
ken van vrijstelling van port zijn, door de post als zo
danig erkend Ons interneringszegel staat b.v. op dezelf
de hoogte als b.v. die van Zwitserland". 

Hier begint de dwaling. Het interneringsetiquet is 
geen merk van vrijstelling van port; deze vrijstelling 
van port werd uitgedrukt door de stempelafdïuk: „Port
vrij — Franco de port — Militairs étrangers internes 
dans les Pays Bas", welk stempel reeds in gebruik was 
vóór het gebruik der e t iquet ten ' ) . 

Wat was het etiquet dan wél? In het hierboven aan
gehaalde tijdschrift gaf de heer J. E. Bohlmeyer in zijn 
rubriek Nederland en Koloniën van het Juli-Augustus-
nummer 1917 het juiste antwoord, behoudens een kleine 
vergissing, waarop wij hieronder zullen terugkomen. Hij 
schreef dan, nadat hij begonnen was te zeggen dat hem 
van verschillende zijden inlichtingen waren gevraagd 
over het „Interneringszegel": „Laat ik maar dadelijk met 
de deur in huis vallen. Het zijn geen postzegels (curs. 
van BI), maar door de autoriteiten (opmerking: hier zal 
vermoedelijk het woord „militaire" uitgevallen zijn; 
sehr.) verstrekte etiquetten (curs. v. sehr.) die tegen 
kleine vergoeding aan de Belgische geïnterneerden in 
de kampen sober zijn uitgereikt, bedoelende een regeling 
van de correspondentie door dezen met personen in de 
door de Duitschers bezette streken in België. Zij zijn niet 
geleverd door de drukkers van onze postzegels, niet door 
de Posterijen ingevoerd, maar op last van het Ministerie 
van Oorlog vervaardigd en verstrekt. Toch heeft Poste
rijen er een glimpje aan gegeven, door in een dienst
order over de behandeling te spreken van stukken met 
deze zegels voorzien". 

Hoe de heer Bohlmeyer er toe kwam dit etiquet niet
temin een plaats waard te achten in een Nederlandsche 
speciaalverzameling, is ons, na zijn eigen oordeel over 
deze plaatjes, een raadsel, tenzij hij in een speciaal
verzameling ook curiosa opneemt, die met postzegels 
of andere door de Post uitgegeven bescheiden niets te 
maken hebben. 

Gaan wij in chronologische volgorde en in telegram
stijl even de gebeutenissen na, die tot invoering der 
etiquetten -hebben geleid: 

Augustus '14-begin Januari '15: Geïnterneerden verzen
den hun post in regelmatig postverkeer. 

Februari '15: Postverkeer beperkt tot Brussel, Luik, 
Verviers en Antwerpen. 

Mei '15: Duitsers beweren: geïnterneerden hebben geen 
recht op postverkeer met familie in België. 

October '15: Het postverkeer — hier voren bedoeld — 
geheel opgeheven. 

December '15: De Duitse censuur bericht niet meer in 
staat te zijn brieven en briefkaarten naar 
België te onderzoeken. 

Februari '16: Op last van de opperbevelhebber ontvangt 
elke geïnterneerde 2 etiquetten, die aan de 

• adreszij de opgeplakt moeten worden, waar
door van Nederlandse militaire zijde bereikt 
wordt: Ie. een beperking van de te verzen
den stukken; 2e controle op deze beperking. 

24 Februari '16: Posterijen melden de opperbevelhebber, 
dat de poststukken, voorzien van deze eti
quetten, door de Duitsers teruggezonden 
worden; hieruit blijkt duidelijk dat het ge
bruik dezer etiquetten een interne aange
legenheid was van het opperbevel en niet 

• een van de Regering, of, zoals de heer Bohl
meyer schreef, van het Ministerie van Oor
log. 

1 Mei '16: Een poging deze etiquetten toch te gebruiken, 
door de Duitsers afgewezen. 

Uit vorenstaande gegevens — aan de artikelen van 
de heer König ontleend — blijkt duidelijk, dat de 
etiquetten geen ander doel hadden, dan het aantal post
stukken te verminderen, teneinde de Duitse censuur ter 
wille te zijn. Men had evengoed kunnen bepalen, dat ge-
interneerden tweemaal per maand een brief of brief
kaart ter afstempeling met een bijzonder stempel konden 
aanbieden. 

Dat het waardeloze papiertjes betrof, blijkt uit 
tweeërlei mededelingen van de heer König. Ie. De wijze 
van opdracht geven. De vervaardiging van waardepapie
ren, postwaarden hieronder begrepen, staat onder sterke 
staatscontrole; daarbij zal het niet voorkomen, dat de 
betreffende drukker zijn opdracht op eigen houtje door 
derden laat uitvoeren, een derde waarvan men ternau
wernood het bestaan weet. 2e. De wijze, waarop de ge-
interneerden zelf met deze papiertjes omsprongen — 
zie het aangehaalde van een onbekende briefschrijver in 
het slotartikel Octobernummer blz. 225. 

En al zegt schrijver: „De GROENE ZEGEL, de offi
cieel verstrekte, is ongetwijfeld voor de volle 100% 
verzamelwaardig, al is hij ook niet door de Posterijen, 
maar door de militaire autoriteiten uitgegeven. Door de 
in de INLEIDING genoemde dienstorder der P.T.T. zijn 
zij ook door deze dienst getolereerd, terwijl deze dienst 
aan zijn ambtenaren de opdracht gaf, genoemde zegels 
van officiële postafstempelingen te voorzien. Daarbij 
komt nog, dat deze zegels voor werkelijk gebruik, zon
der enige speculatieve bedoeling uitgegeven zijn". Dat 
het tolereren van etiquetten van een legerdienst (G.S. 
afd. Internering een bewijs zou zijn voor de verzamel-
waardigheid van een etiquet, gaat al te ver! Er worden 
meer etiquetten op poststukken getolereerd; onlangs 
zagen wij er nog een van een politieke partij. 

Ook de order van wijze van afstempeling der zegels 
zegt ons niets. De betrokken militaire autoriteit was er 
alles aan gelegen, dat deze? etiquetten niet ten tweede 
male werden gebruikt. Een kleinigheid voor betrokken 
familieleden was het om ongebruikte niet gestempelde 
zegels weer in het bezit te stellen van de geïnterneerden 
(krijgsgevangenen uit de Wereldoorlog II kunnen hier
over medepraten). De etiquetten moesten onbruikbaar 
worden gemaakt; ook de brief (of briefkaart) moest af
gestempeld worden; zou het datumstempel, dat kleiner 
was dan het groot-formaat etiquet hierop in zijn geheel 
zijn aangebracht, dan zou de afstempeling op het post
stuk niet meer zichtbaar zijn en zeker moeilijkheden op
leveren bij de censuur. 

De heer König sprak van „regeringsopdracht" aan de 
drukker. Het was zo min een regeringsopdracht als 
wanneer welke militaire administratie ook — van die 
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ener compagnie tot die van de hoogste administratieve 
eenheid toe — bij een bekende drukker in 's-Hertogen-
bosch idem zoveel vellen Model no en zoveel vellen 
Model nr. lett. . . . , ga zo maar verder, bestelde. 

De gehele verstrekking is niets dan een interne aan
gelegenheid geweest van de Interneringsdienst, die mede 
onder de Opperbevelhebber ressorteerde. 

Hiervoren reeds schreven wij, dat deze etiquetten ten 
hoogste als oorlogscuriosa beschouwd kunnen worden, 
die op brief zoveel waard zijn als een liefhebber er voor 
over heeft. De losse, ongebruikte of van een stukje stem
pelafdruk voorziene etiquetten hebben o.i. echter geen 
enkele philatelistische waarde; het geld er voor besteed' 
is weggeworpen geld geweest. 

Uit het vorenstaande blijkt wel, dat het ons thans niet 
meer interesseert of deze etiquetten groen of bruin zijn, 
noch wat de voorstelling inhoudt. Toch willen wij de 
heer König een kleine aanvulling geven op zijn onder
zoek. Hij verdient het. O.i. herinnert het opschrift Aug. 
1914 wel degelijk aan de oprichting der internerings
kampen in deze maand. Op 2 Aug. 1914 vertrok 1-21 R.I., 
waarbij ik was ingedeeld', van Hoorn naar Alkmaar; 
ongeveer 7 Augustus d.a.v. kwamen er de eerste Duitse 
en Belgische geïnterneerden aan. Na een paar dagen gin
gen de Duitsers naar Bergen (N.H.) en de Belgen, als 
wij ons goed herinneren, naar Gaasterland. Ongeveer 22 
Augustus verhuisde ook 21 R.I. naar Bergen; dagelijks 
zagen wij er de Duitsers in hun kamp, gelegen aan de 
weg Bergen-Schoorl. Deze feiten logenstraffen de heer 
Ente van Gils. 

Baarn, 28 October 1951: 

') Hier ligt het markante verschil met het Zwitserse 
Interneringszegel, dat blijkens zijn opschrift wél een 
merk van vrijstelling van port was; in geen enkel op
zicht is het Nederlandse interneringszegel met dit zegel, 
een werkelijk oorlogszegel, te vergelijken. 

ONDERSCHRIFT VAN DE HEER KÖNIG: 

Met grote belangstelling — hoe kan het anders — heb 
ik het artikel van de heer v. d. Drift gelezen. 

In de eerste plaats mijn dank voor de andere ziens
wijze omtrent de plaatsing van „AUG. 1914" op deze 
interneringszegels. 

Wat de rest betreft, zeer kort het volgende: Ik kan een 
essentieel verschil tussen de mening van de heer v. d. 
Drift en de mijne niet zien. Er is alleen maar sprake van 
een grad'ueel verschil in waardering: die is bij hem 
gelijk nul en ligt bij mij wat hoger. IK heb immers 
nergens beweerd, dat het POSTzegels zijn, evenmin heb 
IK ze PORTO-VRIJDOMSzegels genoemd. 

Mij ging het bij dit gehele onderzoek slechts om de 
WAARHEID omtrent deze zegels, die in ALLE Neder
landse en vele buitenlandse catalogi voorkomen en 
waarvan toch niemand iets wist. 

Niemand zal deze zegels (ik bedoel de GROENE) enig 
postaal karakter kunnen ontkennen: ZONDER deze 
groene zegel zou geen Belgische geïnterneerde in Fe
bruari 1916 (en dat ONDANKS d'e stempel „PORTVRIJ, 
FRANC DE P O R T . . . enz.") een brief of briefkaart 
naar zijn familie in België hebben kunnen sturen. 

EN . . . tenslotte zijn deze groene zegels van officiële 
afstempelingen der P.T.T. voorzien, d.w.z. ze MOESTEN 
er van worden voorzien. Dat is heel wat anders dan dat 
één of andere zegel, die mede op een brief geplakt is, 
toevallig mee afgestempeld wordt. 

Nogeens: de groene zegel op ECHTE brief (dus met 
ALLE stempels) acht ik van postale en philatelistische 
waarde. 

VEILINGEN. 
Volgens opgave van de Vakgroep Postzegelhandel 

hebben de volgende veilingen reeds in deze maand 
plaats gehad: 

3 Jan. 1952, P. de Vries 
4 „ J. K. Rietdijk 

12 „ A. V. Amelsvoort 
terwijl de volgende veilingen nog zullen plaats hebben: 

19 Januari 1952, R. Postema 
23, 25, 26 Januari 1952, Ned. Postzegelveiling. 
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Het bovenvermelde 3-tal werkjes bereikte ons, en 
willen wij deze niet overmeld laten. 

— Het eerstgenoemde is uiteraard een meer of min 
historisch geschriftje, dat in een 19-tal bladzijden, naast 
enkele philatelistische bijdragen, een overzicht geeft 
van de 25 levensjaren der vereniging en van haar jeugd
afdeling. Ook het stukje betreffende de Amsterdamse 
postzegelmarkt kan tot dit geschiedkundige deel ge
rekend worden. De philatelistische bijdragen bestaan o.a. 
in de weergegeven lezing, welke de heer F. W. v. d. Wart 
Jr. heeft gehouden ter gelegenheid van zijn deelname 
aan het j.1. Bekertournooi van de Nederl. Bond. De heer 
C. P. Croin. de ijverige bevorderaar van het postzegel-
verzamelen door de jeugd, zou zich zelf niet zijn. wan
neer hij niet een interessante bijdrage had gegeven op 
het gebied van het z.g. beeldverzamelen. Zijn bijdrage 
„De Egyptische oudheid op postzegels" zal echter ook 
menige oudere beeldverzamelaar welkom zijn. 

Een keurig verzorgd boekje, waarmede de vereniging 
een aardig accent aan haar jubileumfeesten heeft ge
geven. 

— Het tweede vermelde nummer is een stencil van 6 
laladzijd'en. Na een inleiding, welke ongeveer de helft 
van het aantal bladzijden inneemt, vangt een lijst aan 
van postzegels, waarop dieren staan afgebeeld, zulks aan 
de hand van een eigen systeem van indeling dezer ma
terie. Voor sommige beeldverzamelaars wellicht een 
nuttig hulpmiddel. Maar laat ons hopen, dat dit niet zal 
leiden tot een uniforme opbouw en slaafse navolging. 

— Het derde werkje is ook een uitgave van Nederlandse 
herkomst, alhoewel de schrijver heeft gemeend het in de 
Engelse taal te moeten schrijven. Het werkje, dat vol
gens de aankondiging voor de medium-verzamelaar is 
bestemd — en dus niet voor de vergevorderde specialis
ten op dit gebied — zal in een 8-tal afleveringen ver
schijnen, waarvan thans het eerste deeltje, een gesten
cild werkje van ± 16 bladzijden, voor ons ligt. Dit 
deeltje behandelt de postzegels van 1892—1930 van 
Frans Oceanië, met vermelding zoveel mogelijk van 
datum van uitgifte, ontwerper, druk, tanding e.d., zon-
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der echter te vervallen in de opsomming van allerlei 
foutjes, afwijkingen of andere mogelijkheden. 

Het eerste deeltje verscheen in een oplage van 150 
stuks en is, evenals de nog te volgen deeltjes, ä ƒ1,— 
per stuk aan bovengenoemd adres verkrijgbaar. 

Het ziet er naar uit, dat het geheel een aardige hand
leiding kan vormen bij een niet al te uitgebreide opzet 
van de zegels van dit gebied. 
The Standard Catalogue of the Postage stamps of 
the world. Part 1. British Empire and Burma, Egypt, 
Iraq, Ireland, Jordan, Nepal and Palestine. 15e uit
gave 1952 van de firma Whitfield King en Co te 
Ipswich, Engeland. 

Een practische catalogus voor de zegels van de boven
genoemde gebieden van het Britse gemenebest en ge
bieden welke daartoe hebben behoord', maar thans zelf
standig zijn. In een handig klein formaat, keurig ge
bonden, met kleine maar toch duidelijke tekst en afbeel
dingen op Vi der ware grootte, is het toch nog een 
werkje van bijna 300 bladzijden, met een totaaldikte 
van 1,4 cm. Wat de prijzen betreft, komt het ons voor, 
dat deze zich wel bijzonder goed aan de Engelse markt
prijzen aanpassen, maar natuurlijk blijft het moeilijk 
ook voor deze buitenlandse catalogus, evenals voor al de 
zulken, een vaste omrekeningskoers vast te stellen. 

Volgens mededeling van de uitgeefster omvat dit 
werkje 19.950 standaardtypen der zegels van de ge
noemde gebieden, en niet minder dan 2.104 miniatuur
velletjes. Een overzicht van de muntverhouding van 
deze gebieden ten opzichte van het Engelse pond maakt 
de waardering van de diverse postwaarden en hun 
onderlinge verhoudingen wel gemakkelijk. Het is dan 
ook geen wonder, dat deze catalogus in de Engelse ge
bieden grote aftrek vindt en zij zal ook voor de ver
zamelaars van de zegels der genoemde landen in ons 
land van nut kunnen zijn. 
Priced catalogue of King George VI postage 
stamps. 1952. Uitgifte van de firma Stanley Gibbons 
Ltd. 391 Strand, London W . C . 2. 

Getrouw aan de gewoonte der laatste jaren verscheen 
deze catalogus, welke zich beperkt tot de in Engeland 
en zijn gebieden veel gevolgde wijze van verzamelen 
van dte zegels, uitgegeven gedurende de regering van 
een bepaalde persoon, in dit geval koning George VI, 
weer mooi op tijd en wordt het de verzamelaars, ondanks 
de grote papierschaarste welke ook hier haar invloed 
doet gelden, gemakkelijk gemaakt om op de hoogte van 
hun tijd te blijven. Behalve de prijzen van vele zegels 
werden ook enkele nummers sedert de vorige uitgave 
herzien en werd de catalogus zo ver mogelijk bijge
werkt. Dit bracht mede, dat de omvang met ongeveer 
14 bladzijden toenam, terwijl het aantal vermelde zegels 
van 6000 tot 6750 steeg en het aantal afgebeelde zegels 
met ± 250 stuks toenam. De nette en duidelijke druk 
en verdere verzorging alsmede het handige formaat 
maken deze catalogus tot een prettige handleiding. 
Catalogo Sassone dei francobolli d'ltalia. 1952. 
Uitgave van Sassone, Miiano, Via Cordusio 2. 
Italië. Xle uitgave, herdruk, 

Dat d'eze catalogus reeds nu een herdruk vroeg doet 
wel blijken, welke vraag er naar is. En dit is te begrij
pen als men nagaat hoe groot het aantal staten e.d. is, 
dat hierin behandeld wordt. Zo treffen we behalve de 
zegels van Italië die van de oud-Italiaanse staten, vroe
gere-, geannexeerde- en bezette gebieden, koloniën, be
zittingen en vroegere koloniën aan; een vrij omvangrijk 
verzamelgebied dus. Het geheel is in ± 250 bladzijden 
verwerkt, voorzien van een groot aantal afbeeldingen, 
zodat raadpleging ook voor hen die de Italiaanse taal 

niet machtig zijn, niet tot het onmogelijke behoort. Voor 
de speciaal-verzamelaar levert de catalogus zeker veel 
materiaal, maar dan is kennis van de Italiaanse taal 
vrijwel niet te missen, en omgekeerd kunnen we zeggen, 
dat voor de verzamelaars die Italiaans kennen, voor deze 
gebieden de catalogus niet is te missen. N. 

THE ENCYCLOPAEDIA OF BRITISH EMPIRE 
POSTAGE STAMPS. Vol. III. The Empire in 
Asia. Robson Lowe Ltd. 50 Pali Mall, London 
S.W. Prijs 42 shillings. 

Bij dit derde deel van het prachtig uitgevoerde werk 
van de firma Robson Lowe in Londen, het imperium in 
Azië, zijn wij geneigd te gaan philosoferen over de ver
gankelijkheid van de dingen hier op aarde en even de 
Philatelie te vergeten. En daartoe is alle aanleiding! 
Let U maar op de behandelde gebieden! Bijvoorbeeld, 
in het eerste deel — het midden Oosten — worden o.a. 
behandeld: Palestina, Irak, de Perzische Golf; in het 
tweede deel, — Zuid Centraal Azië — o.a. Ceylon, India, 
Burma; in het derde deel — het Verre Oosten — o.a. 
China. 

Maar nadat we ons aan al die vergane glorie gespie
geld hebben, wenden wij onze blikken wer naar de be
schrijving van de philatelie van het Britse imperium in 
het verleden en van dat gedeelte, dat er nog over is. En 
dan kan ik alleen maar constateren, dat ik het als een 
groot voorrecht beschouw, dat er een dergelijk breed 
opgezet en uitstekend gedocumenteerd werk over dit 
gebied bestaat. Een gebied, d'at vele verzamelaars óók 
in ons land telt. 

Mij persoonlijk zijn de gebieden, die afgesloten zijn, 
het liefst, omdat we hier tenminste met een geheel te 
doen hebben, waarvan wij de omvang ten naastebij 
kunnen overzien. 

En in deze publicatie vinden wij evenals in de beide 
reeds verschenen delen, alles bijeen: geschiedenis, post
zegels, afstempelingen, poststukken. 

De illustratie en het aantal cliché's is bijna overdadig 
te noemen. 

Het is bijna onbegonnen werk een overzicht te geven 
van al het wetenswaardigs, dat de uitgevers hier in één 
d'eel bijeen gebracht hebben. Toch wil ik een zwakke 
poging wagen om enkele bijzonderheden aan te stippen. 

1. Voor het eerst sinds ik mij bezig houd met de ge
schiedenis van de post in het Heilige Land, heb ik een 
goed hoofdstuk aangetroffen over de Turkse afstempe
lingen vóór 1879, met een zevental zeer mooie cliché's, 
gevolgd door een hoofdstuk over de eerste militaire en 
burgerlijke stempels van de Britse bezetting. 

2. Aan het hoofdstuk over de Engelse bezetting van 
het oliegebied Busire, ontleen ik, dat het aantal echte 
opdrukken (op Perzië, Yvert no. 302 en volgende) waar
schijnlijk 0,2% van de, toch al zeldzame, aangeboden 
zegels bedraagt! 

3. Als aanhangsel is, geheel omgewerkt en uitge
breid, het beroemde artikel van W. Renonf over de 
Brits-Indische stempels opgenomen. Dit hoofdstuk al
leen maakt het bezit van het boek zeer begerenswaardig! 
In een omvang van 64 bladzijden, verlucht met meer d'an 
140 afbeeldingen, vinden we een schat van gegevens 
over locale-, administratieve-, treinafstempelingen enz. 
enz. 

De drie aangehaalde punten zijn maar een willekeu
rige greep uit de inhoud van dit deel III van de Ency
clopaedia van de zegels van het Britse imperium; zij 
zouden, indien plaatsgebrek het niet verbood, gemakke
lijk met vele andere vermeerderd kunnen worden. Ik 
geloof echter verzamelaars van Brits Azië voldoende in
gelicht te hebben over de waarde van dit boek bij de 
bestudering en het opzetten van hun collectie. 

Het is in Nederland bij de handel te verkrijgen. 
Dr. E. A. M. S. 
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Cataloso de Selos do Brasil 1951. 9e Uitgave van 
Pilatelia Suigo-Americana, F. Schiffer & Cia. Ltda. Rua 
Libero Badaró 443-2°, Sao Paulo. 

Eerst heden kwamen wij in het bezit van deze vol
gens de inleiding in Januari van dit jaar uitgegeven 
catalogus. 

Het is een goed verzorgd werkje met vele afbeeldin
gen, dat een omvang heeft van bijna 180 bladzijden van 
12 bij 16 cm. 

Behalve typen, tandingen, watermerk en kleurver
schillen geeft het ook sommige vervalsingen aan, ter
wijl ook vele speciaal afstempelingen zijn opgenomen. 
Ook de miniatuurvelletjes en z.g. verzamelaarsvelle
tjes vonden afzonderlijke vermelding. Vooral voor de 
gevorderde verzamelaar is deze catalogus een goede 
handleiding. Jammer dat er niet een enkele bladzijde 
een klapper op de diverse hoofdstukken geeft, dat zou 
het naslaan van een en ander zeker vergemakkelijken. 

Over de prijzen in Braziliaanse munt kunnen wij 
hier moeilijk een oordeel vellen. 

Stanley Gibbons' Simplified Stamp Catalogue 1952. 
17e editie van Stanley Gibbons Ltd, 391 Strand, Lon
don, W. C. 2. Prijs 18/6 + 1/4 porto. 

Dat deze catalogus in een behoefte voorziet blijkt 
wel uit het feit, dat de vorige uitgifte 1951 geheel werd 
uitverkocht. Gezien de papierschaarste en de mogelijk
heid, dat niet zoveel catalogi kunnen worden aange
maakt als wellicht gevraagd zullen worden, doet de 
uitgever de raad geven om niet te lang met eventuele 
bestelling te wachten. 

Ook deze uitgifte, in haar aantrekkelijke oranje
kleurige omslag met zwarte Victoria-kop, is een uit
stekend werk voor de algemeen verzamelaar, aangezien 
de vermelding der zegels zich tot de hoofdnummers 
beperkt. Dit neemt niet weg, dat het werk over de 
80.500 zegels vermeldt, waarbij meer dan 10.000 af
beeldingen zijn opgenomen. Niettegenstaande hel 
grotere aantal opgenomen zegels, is toch de catalogus 

ruim 200 bladzijden dunner dan haar voorgangster. Dit 
werd bereikt door de zegelafbeeldingen, met uitzonde
ring van die van het Engelse gemenebest, op 3/4 van 
de ware grootte op te nemen. Gelukkig doet dit aan de 
bruikbaarheid van de catalogus geen afbreuk en zijn 
alle afbeeldingen helder en duidelijk. 

Vele prijzen — de uitgever zegt ongeveer 43.000 — 
werden sedert de vorige uitgifte herzien, zodat in dit 
opzicht de catalogus up to date geacht kan worden. 
Wat de zegels betreft is de catalogus bijgewerkt tot 
enkele maanden geleden. Wat de omrekeningskoers be
treft zijn wij geneigd deze als catalogusprijs op onge
veer 30 cent per shilling te houden, hoewel een stipt 
vasthouden hieraan natuurlijk niet mogelijk is in ver
band met het verschil in marktprijzen tussen ons land 
en Engeland. 

N. 

P E R S O N A L I A 

B. F. HOUNSELL DAMMERS 

Er zijn namen in de Philatelie, die wij vanaf het 
begin van onze kennismaking met het ernstige verza
melen voortdurend tegenkomen en blijven tegenkomen, 
totdat wij plotseling met een schok door een doodsbe-
richt er aan herinnerd worden, dat ook de groten ster
felijk zijn. 

De heer Hounsell Dammers was zo'n begrip gewor
den. Wanneer hij overleden is weet ik niet. 

Aan het einde van 1950 kregen de vooraanstaande 
poststukken-verzamelaars een gedrukte aankondiging 
van een te verschijnen standaardwerk over de Engelse 
poststukken, en ik persoonlijk een verzoek van de 
schrijver of ik het boek wilde recenseren. Ik haastte 
mij natuurlijk dit bevestigend te beantwoorden. 

Op 11 Januari van het vorige jaar ontving ik een 
kort briefje, meldende, dat hij het aangenaam vond 
mijn toestemming ontvangen te hebben en verzocht hij 
een exemplaar van het Maandblad te mogen ontvangen 
waarin de recensie zou staan. Het onderschrift spreekt 
boekdelen 

Daarna heerste er zwijgen ; mijn laatste brief bleef 
onbeantwoord. Tot het antwoord kwam op een onver
wachte wijze . . . . 

In het bedankwoord waarmede Robson Lowe zijn 
deel Azië van de „Encyclopaedia of British Empire 
Postage Stamps" begint waarvan mijn recensie zo mo
gelijk elders in dit nummer voorkomt, las ik tot mijn 
schrik : „The late Mr. B. F. Hounsell Dammers whose 
guiding hands influenced the Postal Stationary sec
tions . . " (Vrijvertaald : De overleden Mr. B. F . 
Hounsell Dammers wiens leidende hand zijn invloed 
deed gelden bij de afdelingen Poststukken . . . . " ) . 

Op mijn verzoek om inlichtingen was de directrice 
van Robson Lowe, Miss Ethel Harper, zo vriendelijk 
mij mede te delen, dat de gehele collectie van de over
ledene naar de Verenigde Staten was verkocht (alweer 
een standaard-collectie voor Europa verloren; hoevele 
zullen er nog volgen ?) en dat zij reden had om te ge
loven, dat de publicatie van het aangekondigde werk 
in Amerika te eniger tijd zal geschieden, waarschijnlijk 
aangevuld met de gegevens van de poststukkenverza
melaars aldaar. 

Voor Engeland méér dan de afsluiting van een 
hoofdstuk ; de afsluiting van een tijdperk ! 

Dr. E. A. M. S. 

RECTIFICATIE 

Door een verwisseling in de zetterij van de 
Schaubek Import cliché's met die van de firma 

ROELF BOEKEMA 
werd de schijn verwekt alsof Schaubek-Import 
zich bezig hield met veilingen en keuringen. 
Dit geschiedt alleen door 

Roelf 
tjOQKQÏÏia 

Beëdigd Makelaar en Taxateur. Keurmeester 
Tel. 110319, 's-GRAVENHAGE, Postbus 45 
Prinsestraat 58-60, Hoek JuHrouw Idastraat 
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(Vervolg van pag. 14) 
Op 9 December werd de afgetreden 

voorzitter, de heer J. P. Traanberg, tot 
ere-voorzitter onzer vereniging benoemd. 
De heer J. H. Broekman werd voorzitter, 
J. Dekker, vice-voorzitter en Ir. Frans 
Blom, secretaris. 

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

Lidmaatschap Mej. Lia Röben O.L. 
Vrouwe ter Eem te Amersfoort overge
nomen door de Vereniging van Postzegel-
verzamelaarsters O.L. Vrouwe ter Eem, 
per adres dhr. J. H. P. Kemperink, Fred, 
van Blankenheymstraat 9 te Amersfoort. 

Het Bestuur wenst alle leden en vrien
den der Philatelie een zeer voorspoedig 
1952 en spreekt de hoop uit, dat het 
nieuwe jaar een zeer opgewekt vereni
gingsleven zal brengen. 

Nieuw lid: A. J. Nieuwland, Heiligen
bergerweg 35 te Amersfoort. 

Bedankt als lid: A. R. v. d. Bent te 
Amersfoort. 

Eerstvolgende bijeenkomst op Dinsdag 
22 Januari 1952 des avonds te 8 uur in 
de Bestuurskamer van de Sociëteit ,,Ami-
citia" te Amersfoort. Een aansporing 
voor hen, die niet regelmatig de verga
deringen bezoeken: het Bestuur doet zijn 
best om steeds weer wat nieuws te bren
gen; toont U Uw waardering, • door nu 
ook eens kennis te nemen van de gezel
lige sfeer die er steeds op de bijeen
komsten heerst. We mogen dus zeggen: 
,,Tot 22 Januari a.s.!" 

VERENIGING VAN POSTZEGEL^ 
VERZAMELAARS „GOUDA". Secr. 
D. Palsgraaf Jzn., Vossenburchkade 
117, Gouda. 

Bedankt per 31 December 1951: H. P. 
Korevaar, Gouda; C. Signer, Gouda; T. 
van Vliet, Gouda. 

De leden van de vereniging worden 
verzocht hun contributie voor 1952 te 
.storten op giro-rekening no. 253319 ten 

name van de heer M. Schouten, Goejan-
verwelledijk no. 13 te Gouda. 

Nieuw lid: A. Schouten, Bogen 40, 
Gouda. 

Vergadering 28 Januari 1952. Uitge
breide agenda en veiling van interessante 
kavels Ned. en S.G., Europa. 

DORDTSE PHILATELISTENVER-
ENIGING „DE POSTJAGER". T.d. 
Secr. O. V. Dissel Jr., Nassauweg 23, 
Dordrecht. 

Afgevoerd lid wegens contributieschuld: 
A. W. v. d. Kris, Scheldestraat 19, 
Dordrecht. 

Bedankt per 1 December 1951: H. Men
sen, Dordrecht; A. J. Versprille, Kats 
(Zld.); J. V. d. Broek, Dordrecht; D. A. 
M. Amesz, Werkendam; A, A. Bongers, 
Dordrecht; Th. Lam, Dordrecht; A. Mo-
ret, Sliedrecht. 

Bedankje ingetrokken: J. v. Dongen, 
Valeriusstraat 27, Dordrecht. 

Bijeenkomsten elke Vrijdag om de 14 
dagen. Gebouw Chr. Leeszaal, Voorstraat 
396, Dordrecht. 

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

Bedankt per 1 Jan.: H. Schraffaert— 
Koops, nu wonende te Leeuwarden; Jos. 
Harts, Wassenaar; A. W. Kluytenberg, 
Wassenaar; Mevr. B. H. Messemaeckers— 
V. d. Graaf, Voorburg; J. M. Koltf, Was
senaar. 

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

Candidaat-leden: J. Plevier, Akerstraat 
41, Heerlen; A. H. M. van Wersch, Huize 
,,de Aar", Velthuysenlaan 5, Laren. 

De heer van Wersch, grondlegger onzer 
vereniging, is na een langdurig verblijf 
in het buitenland wederom in Nederland 
teruggekeerd. 

Bedankt per 1 Januari: 32 B. Roest; 
36 H. W. Meiser; 40 W. van der Meulen; 
71 Mr. M. A. Hensgens. 

Nieuwe leden per 1 Januari: 41 H. 
Baumsteiger, Willemstraat 29, Heerlen; 
50 H. Ruitenkamp, Reimersbekkerweg 20, 
Nuth; 54 A. H. Simmelink, Caumerbeek-
laan 48, Heerlen; 58 F. L. Greven, Burg. 
de Hesselleplein 7, Heerlen. 

Eerstkomende vergadering: Dinsdag 5 
Februari e.k. Jaarvergadering en be-
stuursverkiezing. Aan de beurt van af
treden zijn de heren Dr. Th. Siemers en 
Drs. M. Verzijl, die beiden herkiesbaar 
zijn. 

Leden gelieven de contributie voor het 
jaar 1952 te storten op giro 481641. 

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

Nieuw lid: J. de Graaf, Sarphatikade 
18, Amsterdam (C) ; J. J. Gelok, Zuid
einde 84, Oostzaan. 

Bedankt: J. W. van der Linden; N. K. 
Smit; G. Byleveld. 

DE KENNEMER POSTZEGELCLUB 
Secr.: J. W. Schachtschabel, Stra-
tingplantsoen 46 Zw, Velsen-N., 
Post Beverwijk. 

Nieuwe leden: J. Hazenberg, Meerwei-
denlaan 51, Velsen-N., Post Beverwijk; 
Wuis, Rijvordtlaan 26, Beverwijk; G. A. 
Piepers, Dekkerstraat 25. Beverwijk. 

Afvoeren als lid-abonné: K. van Leeu
wen, Beverwijk; N. ]V[olenaar, Velsen-N.; 
D. Spek, Velsen-N.; J. Vlietstra, Bever
wijk; K. Molier, Beverwijk. 

De eerstvolgende ruilavonden zijn vast
gesteld op Maandag 7 en 24 Januari en 
4 en 18 Februari in het Wittekruis Bad
huis aan de Baanstraat te Beverwijk. 

De penningmeester maakt er de leden 
op attent dat de contributie over 1952 
kan gestort worden op zün girorekening 
No. 435867 of aan hem kan betaald wor
den op de ruilavonden. 

OPLOSSING 50e PRIJSVRAAG. 

Deze Prijsvraag mocht zich in een grote belangstelling 
verheugen. Er werden 129 oplossingen ingezonden, 
waarvan 27 onjuist of onvolledig waren, zodat er 102 
gegadigden voor de prijzen overbleven. Deze vielen na 
loting ten deel aan: 

De heren: Planken, Rijswijk Z.H.; Ruitenberg, West-
maas Z.H.; Dijkhuizen, Maassluis; Medgyesi Béla, Den 
Haag; Mevr. Zijlstra-Looyen, Utrecht; de heren Sijtstra, 
Bozum; Klinkenberg, Utrecht; de Bruin, Stroe (Gld.); 
Koert, Delft; Mr. Kersemaekers, Zeist. 

De oplosing luidt als volgt: 
Frankrijk 1946 Unesco 
Frankrijk 1938 fr. 1.75 Yv. 400. 
Zwitserland 1914/18 of 1917/22 3 fr. 
Roemenië 1893/99 of 1911 1/2 Bani 
Luxemburg 1914/19 10 c. 
Yougo Slavië 1919 5 h. 
Lithauen 1930 15 c. 
Bulgarije 1911 of 1915 1 c. of 1921 3 L. 
Dantzig 1921/23. 
Oostenrijk 1900 Courantenzegel 2 h. 
Zweden 1935 60 0 
Hongarije 1874/81 10 Kr. 
België 1919 25 c. 
Griekenland 1901 5, 10 of 25 L. 
Beieren 1911 1 M. 
Ts. Slowakije 1920/25 5, 10, 15, 20, 25 of 30 h. 

Montenegro 1874/94 
België 1932 Picard serie. 
Fiume 1919 5, 10. 15 of 20 c. 
Gen. Gouvern. 1940/41 50 G. 

Andere omschrijvingen werden eveneens als juist aan
gemerkt. 

51e PRIJSVRAAG. 

Op veler verzoek wederom in dezelfde trant als de 
vorige, eveneens op verzoek een ietsje moeilijker, brengt 
deze Prijsvraag voor zover nodig, U in herinnering, dat 
er dit jaar iets bijzonders in Utrecht te beleven valt. 

De vraag luidt: Uit welke zegels (of uitgaven) zijn de 
17 stukjes van deze puzzle genomen? 

Oplossingen voor 1 Maart 1952 inzenden aan P. G. 
Melsert, Galvanistraat 38, Den Haag. 

Op envelop vermelden: 51e Prijsvraag. 
Er zijn 10 prijzen beschikbaar gesteld. 
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SPECIALE A A N B I E D I N G BEL(xIe E N KOLONIeN 
AUes postfr is 

België no 432 p o o r t m a n 2 P r 45 frs 1100 - f 6 — 
532/37 muziekkapel frs 465 - f 1 90 623/24 Krogsgev I I 
frs 500 - f 2 50 716/24 wapens frs 385 - f 1 65 U P U 
f 1— G Gezelle f O 38 Spaa rkas f O 25 L P 12/13 
Bastogne frs 1000 - f 5 40 L P 14 Gent frs 125 - f O 70 
Dienst 26/31 frs 2 2 7 - f 110 Dienst 32/35 f i s 6 2 -
f O 30 Congo 209/13 Die ren tu in frs 2000 - f 11 — 
Ruanda-TJrundl 81/89 frs 2390 - f 13 — Finland 246/50 
Rode K r 42 frs 280 - £ 1 45 Blokken Jo rdaens -van 
der Weyden f 11 — Blok Anseele nom Bfr 50 — 
(opl 40 000) f 6 50 

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 G BROERS 
B o r p l e m 128 - Giro 411570 - Budel 

SCHAUBEK ALBUMS 
weer overal verkrijgbaar! 
Uitgebreide prijslijst 1952 gratis op aanvraag 

Supplementen 1952 verschijnen Maart/April'. 
U kunt nu reeds bestellen' 

ZICHTZENDINGEN 
Postzegelhandel W. H. Eecen 
Kapels t raa t 15 - BUSSUM - Tel 6388 - Giro 451627 

Excelsior E u r o p a Album m 10 kuns t lederen klem
banden geheel bij ( ieder j aa r versclmnt 
supplement) ƒ 350 — 

Speciale aanbieding; Hier zit zeker iets voor TJ bu 

Curacao L u c h t p 10 Gulden No 40 geb f 11 75 
Albanië 198/206 ongeb r f 17 50 
België K a r d Merc ie r No 342/350 ong f 95 — 
Belg Congo 13 (vet s t ipje) F r s 30000 — f 30 — 
Belg Congo 27 ongeb F r s 6500 — f 28 — 
Belg Congo 49 ongeb F r s 5000 — f 22 — 
E u a n d a - U r 121 ongeb r F r s 1600 — f 6 50 
China (Bur F r ) 15 ongebr F r s 500 — f 2 — 
China (Bur F r ) 16 ongebr F r s 2250 — f 10 — 
E r a n k r u k Blok 1 F r s 5000 — f 22 50 
Nouv Caledonie 20 F r s 3500 — f 15 — 
L u x e m b u r g 44 o n g e b r F r s 3500 -
Luxemburg 54 ongeb r F r s 1500 -
Luxemburg 58 o n g e b r F r s 1500 -
Luxemburg D 65 
Spanje 254 o n g e b r 
Duits land 470/478 W a g n e r s e r i e ongebr 
Dui ts land 2 Mk N o 77 Z Wm ongebr 
Duits land 5 Mk No 80 Z W m ongebr 
Ethiopië L u c h t p o s t 21/22 gebr 
Zweden P o s t u m e 192 (5 K r ) ong 
Zwitser land 57 g e b r 
Zn i t se r l and 245 (10 F ) ong 
Bahamas 1 Sh 59 ong 
Ecuador 431/434 ong 

f 15 — 
f 6 50 
f 7 50 
f 3 75 

7 50 
f 22 50 
f 12 50 
f 20 — 
f 18 — 
f 42 50 
f 17 50 
f 13 50 
f 9 — 
£ 8 50 

TE KOOP AANGEBODEN: 
Coli NEDERLAND, NED. INDIe, 
CURACAO en SURINAME, alles 

gespecialiseerd 
m typen en tandingen 
Noteringen Handel Cat 1951 als volgt 
N f 1309,—, Ned I f 965,—, C f 548,—, 
S f 680,— 
Ook per object te koop Dagelijks (ook 
Zondags) te bez mits bericht vooraf. 

BIJ A B R E E R O , Noordpolderkade 500, Den Haag 

C II B A C A O (compl series ongebr ) 
no 82/88 f 6 50 no 168/77 f 3 75 no 198/99 f O 50 
no 103 £ O 60 no 178/79 f 11 — no 200/05 f 4 — 
no 138/40 f O 90 No 182/84 f 1 35 No 206/08 f 1 10 
no 158/63 £ O 90 no 185/95 £ 9 — no 209/10 f 1 50 
no 164/67 £ O 80 no 196/97 f O 50 no 211/26 f b 75 
Lps t No 41/44 f 22 — L p s t No 45/52 f 10 25 
Lps t No 53/68 f 11 50 L p s t No 69/82 f 8 50 
P o r t No 34/43 f 6 — 
Betal ing met bes te l l ing of onde r r e m b o u r s Order s be
neden f 5 — poi t i ex t r a Te koop gcvr Series Neder land 
en Overz Gew , aanb ied ingen m e t pri js worden pe r om
gaand beantwoord 
NED P O S T Z E G E L H A N D E L A M N v d B B O E K B 
N Z Voorburgwal 316, A m s t e r d a m - C , - Pos tg i ro 163298 

SPOTGOEDKOPE AANBIEDING! 
CtJRACAO 

ges tempeld 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 

149 30 et 
150 50 et 
151 11/2 Gld 
152 2V2 Gld 
176 30 et 
177 50 et 
178 IV2 Gld 
179 21/2 Gld 
191 25 et 

No 193 30 et 
No 194 50 et 
No 195 11/2 Gld 

f O 15 schaars 
f O 15 No 223 25 et 
f O 85 No 226 50 et 
f 1 25 No 227 11/2 Gld 
f O 40 No 228 21/2 Gld 
£ O 30 No 229 5 Gld 
f O 75 No 230 10 Gld 
f 4 25 Por tzege l No 33 
f O 10 25 et 

f 0 40 
£ 0 30 

f 140 
f 0 10 
f 0 15 
f 1 — 
f 175 
f 4 50 
f 9 — 

f 2 — 

Ru iming van voor raden er worden meerde re ex van 
één soort afgegeven Alle p r ima ex Lever ing op 
mancolijst Zegels voor be l egg ing Yvert ca ta logus geh 
wereld 1952 2 dln f22 50 por to f O 60 

Postzegels schrijven geschiedenis van de tweede were ld
oorlog met honde rden cliché s op kuns td rukpap i e r 
f 7 50 por to f O 28 Orde r s boven f 10 — franco aange t 

Hendrik van der Loo's Postzegelhandel 
Herengracht 8a - DEN HAAG - Telefoon 112944 

' Giro 24392 
voorh Nieuwstr 26 en N/Blaak 93, Rotterdam 

Bankrek R Mees en Zoonen 
en Ned Handel Mij 

AANBIEDING L L C H T P O S T A N T I L L E N 
(alles ongeb ru ik t ) 

4/16 £ 12 50 
45/52 f 11 50 
53/68 f 12 50 

88 f 57 50 
Te koop gevraagd Massawaa r Kilo waa r Verzamelin
gen part i jen V r a a g t g r a t i s mkoopli js t m a s s a w a a r 

P O S T Z E G E L H A N D E L G v d E I J N D E 
P e t r i s t r 8 - L T R E C H T - (Oog in Al) , - Giro 498361 

Telefoon 24082. 
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TE KOOP AANGEBODEN: 

VERZ. NEDERLAND EN OV. GEB. 
w.i. 1590 prima exempl. vanaf 1852 t.m. 1951, 
hoge waarden van 5 t.m. 25 gld., geen Indonesië 
en Japan overdrukken. Speculatieve zegels. 

Stuks 
aantal 

Holland 860 
Ned. Indië 400 
Curagao 120 
Suriname 230 

prijs Spec. P.C.H, 
f 1250,— 
f 625,— 
f 350,— 
f 550,— 

Netto prijs 
f 375,— 
f 290,— 
f 200,— 
f 225,— 

Brieven onder no. 124a, Bureau van dit blad. 

H.H. PHILATELISTEN 
Ik geef postzegels in ruil voor penningen en 
munten, papieren noodgeld numismatique, geen 
Duitse inflatie seriën. Ook geallieerd noodgeld 
uit de oorlog vanaf 1914. Ook te koop of in ruil 
gezocht van Zuid-Afrika, Curiosa-artikelen 
(Transvaal). 
Aanbiedingen in brieven onder no. 124b, Bureau 
van dit blad. 

TE KOOP AANGEBODEN 
Collectie 250 Luchtpostbrieven der gehele wereld 
f 250,—. Verzameling Holland en O.G., post-, 
port-, dienstzegels ruim 700 stuks versch., mooie 
exemplaren voor f 300,—. Collectie Briefkaarten, 
enveloppen met ingedr. waarden, ongebr. en 
gebr. ruim 300 stuks verschillende, w.b. vele 
betere ex. f 100,—. 
Te zien bij: 

C. J. H. ROOTUEB 
Laan van Meerdervoort 273a te 's-Gravenhage 

Telefoon 392142 

Speciale aanbieding 
ALLES ONGEBRUIKT 

NTederland no. 49 Kroningsgulden f 15,— 
Nederland no. 28 porto f 15,— 
Ned. Indië no. 260 50 et met wmk f 70,— 

idem, in blok van vier (zeldzaam!) f280,— 
no. 293/297 ,,Mohamadija" . . . . f 4,50 
no. 53/66 porto f 2,45 

Curasao no. 34/43 porto £ 5.50 
Suriname no, 20/22 luclitpost f 13,75 
Duitse Koloniën 
Samoa, no. 36/41 . f 17,50 Marlanen, no. 1/6 I f 18,50 
Samoa, no. 42/54 . f 26,50 Marianen, no. 7/19 f 27,50 
Samoa, no, 55/58 . f 5,— Marianen no. 20/21 f 5,— 
Tog-o, no. 1/6 . . f 25,— Karolinen no, 1/6 I 127,50 
Togo, no. 7/19 . . f35,— Karolinen no. 7/19 f37,50 
Togo, no. 19a/22 . f 6 ,— Karolinen no. 21/23 f 6,75 
Uw mancolijsten verzorgt gaarne 

Postzegelhandel J. REISZ 
Vaartweg 25 - HILVERSUM - Tel. 8428 - Giro 350592 

The Encyclopaedia 
of 
British Empire Postage Stamps 

Deel 1 EUROPA. Ie oplage uitverkocht. 2e 
oplage in druk. meer uitgebreid. Bin
nenkort leverbaar f 32,50 

Deel 2 AFRIKA. Ie oplage, nog enkele ex. 
voorradig. Haast U! f 17.50 

Deel 3 AZIË. Z'ojuist verschenen, 3000 illu
straties, 70.000 woorden f 27,50 

Uitgeefster de wereldfirma Bobson Lowe Ltd., London. 
Vraagt uw winkelier of bestelt direct bü de importrice: 

FIRMA RENNIE HAACSMA 
LEKSTRAAT 30 hs - AMSTERDAM-Z. 
Telefoon 28164 Giro 336559 

Postzegelveilingen 
ROELF BOEKEMA 
Wij ontvingen voor onze Februari/Maart-veiling 
enige zeer interessante collecties. Bijvoegingen 
zijn, mits omgaand toegezonden, mogelijk. 
Grote objecten komen wij gaarne persoonlijk ter 
plaatse in ontvangst nemen. 

Belt of schrijft: 

Roell 
JDoGKema 

Beëdigd Makelaar en Taxateur. Keurmeester 
Tel. 110319, 's-GRAVENHAGE, Postbus 45 
Prinsestraat 58-60, Hoek Juffrouw Idastraat 

P E E T E R S POSTZEGELHANDEL 
V. Welderenstraat 27 - Nijmegen 
Telefoon 24569 

ALLE PHIL. BENODIGDHEDEN 
De zaak voor de Oost- en Zuid-
Nederlandse verzamelaar. 

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



NEDERLAND Nr. 1 en 'i 
Deense veriauielaar zoekt 
contact met Nederlandse ver
zamelaar of handelaar tot het 
„platen" van 5 e. Nr. 1 plaat 
'\ß en 10 c. Nr. 2 plaat 1/10. 
RICHARD BOYER. Kodbycn 
39, Kopenhagen V. 

DE TIJD KOMT WEER ! 
(Stort nog heden op 109671 en 
U ontvangt franco thuis 
1 kilo onuitgezocht Ned. 
pakket met meerdere gelc
genheidszegels of voor f 4,75 
1000 verschillende buitenland 
uit mtjn doubl. MEYER'S 
Postz.handel. H. de Groot
straat 18, Den Haag. 

200 ver.s. f 0,86, 500 vern. 
f2,30, 1000 vers. f6,30 post«. 
Wereld, 600 vers. Europa 
f3,—, 1000 f7,60 uit mijn 
doubl, franco. D. v. OM
MEN, EPE, Populicrenl , 
Postgiro 132330. 

AANGEBODEN: Een grote 
verzameling Puntstempelin
gen, 4 albums, totaal ong 
2200 stuks. Aanvragen onder 
nr. 123 Bureau van dit blad. 

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

BOEKJES ENG. KOLONIëN 
in pracht uitvoering met 
postfr. en gebruikt worden 
U na ontvangst ref. toege
zonden. Keuze uit duizenden 
zegels tegen billijke prözen. 
Aanvragen aan M. SCHOU
TEN, Goejanverw.dtjk 13, 
Gouda. 

HAAST U. Nieuwe voorraad, 
nieuwe prijzen, prima kwa
liteit. Zie aanbieding Decem
bernummer van 1961. 10 stel 
luchtpost 40 et en 75 ct., no. 

;4 en 5, postfris, f 2,75. Port 
extra. Giro 202074. G. J. KRE
IiI&T, Maaskade 63, Rotter
damC. 

DE NIEUWE HAAGSCHE 
POSTZEGELBEURS, welke 
23 jaar gehouden werd In 
Amicitia, Westeinde, is ver
plaatst naar Café Neutraal, 
Kerkplein 1, t.o. stadhuls, 
'sGravenhage. Elke Zaterdag 
V. 1418 u. postzegels ruilen, 
kopen en verkopen. Géén 
entree, géén verplichte con
sumptie. 

VERZAMELAAR BIEDT 
AAN: ongeveer 16 ä 25 ge
bruikte series van elke soort 
weldadigheidszegels vanaf 
1946 t /m Zomer 1961. Br. met 
bod onder no. 121 Bureau 
^an dit blad. 

BEVRAAGD: Franse Kolo
niën, liefst complete series 
gebr. of postfr. Wil ook rul
len tegen Ned. en O.G. post
fris. P. HENNISSEN, IJze
renbosch. Susteren (L.). 

AANBIDDING: Dansers Ne«. 
Indië No. 298/303 f 0.82, idem 
No. 834/336 f 0.15, U.P.U. 
No. 372/373 f 0.40. Alles post
fris. J. TOLSMA. Heringa
straat 2, Leeuwarden. 

TE KOOP OF TE RUIL voor 
goede zegels van Ned. en 
O.G., een nieuwe album met 
België en Kol. 87000 Yvert 
frs. VEERMAN, Rosestraat 
112b o£ e. 

PUNTSTBMPBLS. Wie helpt 
mü aan mijn Manco? Van alle 
5 cent slechts enkele, overi
gens nog veel nodig. C. JAN
SEN Czn., Frederik Heudrik
stiaat 53, Utrecht, Giro 60094 

RUIL: Stuurt mij voor 10.000 
fr. aan Franse of Hongaarse 
zegels en U ontvangt dezelfde 
waarde van Engeland t Kol. 
terug. Stuurt mij voor 6000 fr. 
van NoordAmerika en U ont
vangt dezelfde waarde van 
België + Congo terug. 
CORN. SIER, IJselstraat 46. 
Amsterdam. 

BOD GEVRAAGD op post
zegels van Nederland (koer
serende serie) de 5, 10, 15, 20, 
26, 30, 35, 40, 50, 100 cent in 
bundels van 60 of 100 stuks 
verpakt. E. v. MEGGELEN, 
Namensestraat 7, Schevenin
gen. 

Ned. Indië: Bod gevr. op 20 
stuks f 5.— opdruk 1947 en 
200 stuks f 2.— opdruk 1%17. 
Alle zegels zijn gebr. en van 
goede kwaliteit. J. LAGAAY, 
van Brakelplein 44, Gronin
gen. 

Ned. Indië: 2 proeven Jub. 
1923 (rood en groen) f9,75; 
FrankiUk: blok no. 3, on
gebr., 1260 frs. f5.90; Luxem
burg: blok no. 3, ongebr., 
1250 frs. f 6.90; Engeland: 
1 proet (blauw) £ 6.50; Memel: 
no. 366/369 Lithauen, ong., 
opdr. Memelland ist frei 
f 6.60. J. LAGAAY, v. Bra
kelplein 44, Groningen. 

»AT IS GOEDKOOP! Verz. 
biedt aan: Hartz Juliana 
16 c. t /m f 1.—, compleet per 
10 series f 0.75. Ruilmateriaal: 
Ned. 1 O.G., diverse kavels 
k t 2.25 (cat. w. minimaal 
f 10.—) best. uit kind, zomer, 
hoge w. etc., geen massawaar. 
Probeer het eens. Porto ex
tra. Giro 542368. Gevraagd: 
Zegels, brieven enz. voor 
beeldverz. „Sport en Spel". 
Ook ruil. P. HAVEMAN, 
Havelandseweg 13, Rhedfn 
(Gld.). 

VBRZAMELAAE, in bezit 
po!3tz. 170 landen, w.o. zeer 
veel doubletten, blokken v. 4, 
meest alles elite kwaliteit, 
wenst wegens specialisatie 
overige postz. te verk., ruilen, 
in te brengen in bestaande 
postz.handel of m. anderen 
nieuwe postz.handel op te 
richten. Br. Nr. 122 Bureau 
van dit blad. 

1 SPECIALE AANBIEDING OVERZEE 1 
1 ANTIGUA: 
1 ANTIGUA: 
1 ASCENSION: 
1 AUSTBALIë: 
1 BAHAMAS: 
1 BARBADOS: 
1 BA8UTOLAND: 
1 BECHUANALAND: 
1 BERMUDA: 
I CAYMAN: 

CYPBUS: 
1 DOMINICA: 
I GIIJBEBT/ELiaCK 

GOUDRUST: 
J KENYA/UGANDA: 
1 MALTA: 

MABOrCO ( I ) : 
MABOCt;0 (IV): 

1 MAUBITIUS: 
MONTSEBBAT: 
NIGEBIA: 
N I U E : 
NYASSALAND: 
NIEUWZEELAND 
NIEUWZEELAND 

1 NIEUWZEELAND 
1 NIEUWZEELAND 

NIEUWZEELAND 

No. 36 ongebr. . 
No. 74/77 pfr. . . . 
No. 43 pfr. . . 
No. 102/04 pfr. . . 
No. 93/96 pfr. . . 
No. 160/63 pfr. . . 
No. 11/14 pfr. . . 
No. 65/76 pfr. . . 
No. 88/91 pfr. . . 
No. 85/88 pfr. . . 
No. 127/30 pfr. . . 
No. 86/88 pfr. . . 
No. 31/34 pfr. . . 
No. 106/09 pfr. . . 
No. 29/32 pfr. . . 
No. 171/74 pfr. . . 
No. 62/65 pfr. . . 
No. 24/27 pfr. . . 
No. 194/97 pfr. Zeldz. l 
No. 87/90 pfr. . . 
No. 57 ongebr. . 
No. 56/58 pfr. . . 
No. 62/55 pfr. . . 
No. 82 , ongebr. . 
No. 184 ongebr. 
No. 192 ongebr. . 
No. 240 pfr. . . 
No. 243/55 pfr. . . 

NIEUW GUINEA: Lp. No. 66 pfr. 
NIEUW GUINEA: Lp. No. 57 pfr. 

1 NOOBD BHODESIA: No. 11 pfr. 
NOOBD BHODESIA: No. 12 pfr. 
NOOBD BHODESIA: No. 13 pfr. . . 

1 PALESTINA: 
PALESTINA: 
SAMOA: 
SEYCHELLES: 
ST. HELENA: 

1 ST. K I T T S : 
1 ST. LUCIA: 
1 ST. VINCENT: 
1 ST. VINCENT: 
1 TUBKS ISL. : 
1 V E E . STATEN: 
1 VEB. STATEN: 
1 VEK. STATEN: 
1 VEB. STATEN: 
1 VEB. STATEN: 
1 VEB. STATEN: L 
1 ZUIDAFBIKA: 
1 ZUIDAFBIKA: 

No. 80 pfr. . . 
No. 81 pfr. . . 
No. 118/20 pfr. . . 
No. 111/14 pfr. . . 
No. 89/92 pfr. . . 
No. 86/89 pfr. . . 
No. 89/92 pfr. . . 
No. 114/17 pfr. . . 
No. 135, pfr. . . 
No. 41 ongebr. 
No. 235/55 ongebr. . 
No. 260/62 ongebr. . 
No. 263/64 ongebr. . 
No. 411 pfr. . . 

No. 412 ongebr. . 
„ No. 4/6 ongebr, . 
' ■ No. 68/71 pfr. . . 

No. 72/75 pfr. . . 
ZUIDAVEST AFBIKA: No. 126/29 pfr. . . 

ALLES PBIMA KWALITEIT. 
Orders vanaf t 10.— Franco huls . 

WH wensen U slsnog een Voorspoedig 1962 
staan ook dit Jaar 

£ 16.60 1 
f 6.— 1 
t 12.60 1 
£ 8.— 
f 7.25 
£ 6.60 1 
£ 4.— 1 
£ 1 1 . — 1 
* 7— 1 
t 6.— ;| 
f 6.76 1 
f 6 .  i 
£ 18.— 1 
t 7.60 1 
f 6.— 
f 6.— 
t 9.26 1 
£ 10.— 
t 86.— 
£ 12.— 1 
£ 13.60 1 
£ 5.— 
£ 9.75 1 
f 10.— 1 
t 7.50 1 
f 6.50 i 
£ 1.80 1 
f 13.75 '1 
f 6.50 1 
f 15.— 
£ 6.75 1 
£ 5.50 1 
£ 6.50 1 
£ 6.50 1 
£ 12.50 1 
£ 5.76 \ 
t 6.60 
t 12.— 
f 6.50 1 
t 8.25 
£ 6.26 
t 18.60 1 
£ 24.60 
£ 7.75 
£ 5.50 1 
£ 8.— 1 
£ 1.— 1 
£ 1.— 1 
£ 82.— 1 
f 10.— 1 
f 10.— 1 
f 17.— 1 

tue en 1 
als steeds, geheel tot Uw dienst. 1 

U w adres voor MANCO'S en ZICHTZENDINGEN Is : i 

POSTZECELHANDEL A. JAASMA 
Kapelstr. 31 BUSSUM ■ Giro 180272  Telefoon 683S i 

NIEUWE UITGIFTEN 
Zegels naar maucolijst, PhU. Boeken, 
Tijdsohriften, Albums en Supple

menten, Catalogi, Insteekboeken et«. 
levert 

D. N. SANTIFORT 
^'"^"Gr. Kr. Elleboog 14, GRONINGEN 

M. KUPFERMAN 
Amsterdamsche Postzegelhandet 

N.Z. Voorburgrwal 314 ■ Telefoon 33473 
A M S T E R D A M (C.) 
»• 
De grootste koper van verzamelingen 
sinds 25 jaar van alle landen. 



Fa H. OVERDUIN - Rondztndvcrkeer 
KOZENHAGENPLEIN IS - H A A K I i B H 

Momenteel zeer uitfebreide collectie in 
boekjes gereed. Der fehele Wereld. In 
alle prUzen. BilUjk, goed en keuze. 
Vraag per omgaande even aan. U ont
vangt franco alles thuis. 

TK KOOP GEVRAAGD; 
zegels in ieder kwantum. 

Kinder- en Zomer-

DIT IS GOEDKOOP I 
Een album Nederland en zUn Overzeese Gewesten onge
veer 185 pagina's. Met typen, tandingen van post- en 
portzegels , tevens alle primaire foutdrukken, in kunat-
lederen schroefband, de schroeven van buiten niet 
zichtbaar. Prijs f 12,50. Dito album klemband ƒ 15.—. 
Hetzelfde album zonder typen en tandingen, wel de 
roltandingen. Een compleet album, prüs ƒ 8.50. For
maten ongeveer 29 x 31 cm. Reeds 30 jaar verschijnen 
op deze albums de supplementen. 

100 verschillende Curaqao en Suriname, prijs f 12.60. 
Nederland 1940 ongebr. 5, 7V4. 10, 12Vi, 15, 20, 22%, 26, 
80 en 40 ct., prüs 50 cent. 

J. MEBUS, Postzagelhandel. A'DAM 
HVIDENSTBAAT 13 (BU het Spai) — Beëdigd Expert 
Telefoon 87767 - Postgiro S3045 - Gevestigd 1915 

ZWITSERLAND POSTFRIS 
1 Yvertnrs. 

1924 
1925 
1927 
1928 

1929 
1930 
1932 

1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

214/217 
218/221 
226/229 
230 gebr. 
231/234 
235/238 
246/249 
254/259 
260/262 
302 
303/306 
307/310 
313/315 

gebr. 
329/340 
341 
342/343 
344/347 
349/353 
351a 
354/357 
367 
370 

f 0,85 
f 0,85 
f 0,85 
f 0,20 
f 1,00 
f1,00 
f 1,00 
f4,25 
f 0,55 
f 0,13 
f 1,25 
f3,00 

f 0,65 
f4,00 
f 0,30 
f 0,65 
f 1,20 
f2,00 
f 0,45 
f 1,25 
f 0,13 
f 0,13 

Van de meeste 
wij 

1942 

1943 

1944 
1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1951 

series 

376 
378/379 
384 
385/386 
392/394 
418 
423/426 
428/431 
432 
432 gebr. 
433/436 
441/444 
445/448 
449/452 

453/456 
467/470 
471/473 
474/476 
493/496 

Pro J u -

f 1,25 
f 0,80 
f 0,13 
f 0,70 
f 1,10 
f 0,35 
f 1,35 
f 1,45 
f 0,15 
f 0,05 
f 1,25 
f 0,90 
f 1,50 
f 1,75 
f 0,80, 
f 1,50 
f 0,75 
f 1,50 
f 1,50 

ventute f 1,85 

tiebben 
ook losse nummers 

1 Uw Mancolij st naar 

Pos tzegelh 
1. M. Gosse 

andel Philadelphia 
, Kruisweg 

1 TELEFOON 15515 
Bank: 

43, Haarlem 
GIRO 

Incassobank Haarlem 
135793 

Speciale aan bieding Luchf-postzegels 
kUe* postfri«, tenzU ander» 

BelglS 1 - 4 
6 
6—7 

BnIgarUe 12—14 
Danzig 26—29 
Duitsland 33 

34 
37 

Finland 1 
FrankrUk 2 

6 - 6 
7 

Griekenland 1—4 
l e t l a n d 10—12 

get. of ongetand 
Liechtenstein 1—6 

zonder gom 
7 - 8 

16—16 
U t s n e n 16—17 

21—31 
42—44 
4 6 - 5 1 

62—59 get. 

f 2.50 
f ao.— 
f 3.— 
f 30.— 
f 18.50 
f 4.50 
f 6.75 
f 3.— 
f 20.— 
f 10.— 
f 1.25 
f 0.60 
f 0.86 

f 6.25 

f 15.— 
f 37.50 
f 10.— 
f 1.50 
t 16.— 
f 1.75 
t 2.75 

of ongetand f 2.— 
60-67 getand f 2.50 
68-76 getand f 3.60 
76-83 getand f 2.75 
90-92 

Honaco 8-12 

Ook voorradig een 

f 1.26 
f 1.— 

prach-
tige Luchtpostverzameling 
OVEBZEE. Zendt 
manco.'tjst. 

ons Uw 

Postzegelhandel 
N.Z. Voorburgwal 

vermeld. 
Oostenrijk 4 

10 
11 
20 
21 
26 
32—41 
42 
43 
44 
46 

Portugal 1-3, 6, 7, 
Bnsland 1 

10—13 
72—80 

Saareebied 3 
Spanje 
Turkije 
IJsland 

231—232 
18 
1—2 
3 
4—8 
9—11 

21—26 
Zwitserland 1 

TINE 

2 
6 
7 

8 
9 

1 0 - 1 2 
13—16 
16—18 
19 
20—24 
27—34 
36 

f 3.75 
f 1.26 
f 1.60 
f 0.60 
f 0.76 
f 0.60 
f 2.25 
f 0.60 
f 1.— 
f 1.2S 
f 6.— 

1 f 6.— 
f L— 
t L— f 2.— 

f 1.25 
f 1.76 
t 4.— 
f 2.— 
f 1.25 
f 14.— 
f 4.60 
f 3.— 
f 22.50 
f 4.50 
f 3.25 
f 2.76 
f 0.75 
t 1.26 
f 2.75 
t 6.7S 
t 2.— 
f 1.50 
f 2.76 
£ 10.— 
f 2.— 

DE BUHR 
M7 ■ AMSTEBDAH 

1 Telefoon SSS24  Giro 5667J1 

Te koop gevraagd: 
S : ^ ^ loss« . i " g « " 

AANBIEOIMQ 
Suriname 

1873 Koning 1 c. gebr. f 0.35 
Koning 2% c. 
gebr f 0.24 

1892 2 ^ op 50 c. 
gebr f 3.26 
Koningin 10 c. 
gebr f 1.10 
Koningin 12% c. 
gebr t 1.90 
Koningin 26 c. 
gebr. . . . . f 1.66 

1900 1 op 1 GId. en 2% 
op 2% Gld. gebr. f 10.60 

1923 Jubileum ongebr. f 70.— 
1927 Gew. Jub. gebr. £ 10.— 
1935 Zending ongebr. f 3.75 
1936 Sluier ongebr. f 17.60 
1941 Spitfire ongebr. f 13.60 
1948 Hartz ongebr. f 9.60 

A L B m S 
ITederland en O.G. 

Bondsalbum K i l t 7.fO 
„Holland" album f 11.S0 
Alsv., binnen
BChroeven . . . f U.— 
„DAVO" album . t 22.50 

België, losse Inhoud f 16.— 
Alsv. met Congo . f 18.— 
Seandinavig . . . f 17.— 
Oostenrijk . . . . f ] ^ — 

Luxe Banden voor 
deze Europa al
bums. 

SchrOefb f 7.— 
Klemb f i a — 

Zendt mij Uw MancoUlst 
Nederland en O.G. 

HAGA's 
POSTZEGELHANDEI. 

Cteavenstraat 24, A'damO. 
Telef. 43940  Giro 425S«t 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Massawaar Nederland en Overz. Ge

bieden, complete weldadlgheidsseries 
enz. in ieder kwantum. 
Contante betaling. 

W. HEERTJE 
Deurloostr. 4, AmsterdamZ. 




