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Postzegels in de ontwikkeling van Indonesië 

I. T. E. P. 
1952 

28 Juni—6 Juli. 

Het zal de a.s. bezoekers van de Itep ongetwijfeld inte
resseren te vernemen, dat bij het Uitvoerend Comité 
bericht is binnengekomen, dat H. M. Koningin Elizabeth 
II heeft besloten een gedeelte van de verzameling van 
wijlen Haar Vader in Utrecht te exposeren. 
Deze belangrijke inzending in de Erehof zal dus door 
iedere bezoeker kunnen worden bewonderd. 

De plattegrond van de Itep kan nog steeds niet in het 
Maandblad worden afgedrukt, aangezien zich nog steeds 
wijzigingen voordoen. Momenteel is men bezig door een 
andere indeling nog enige ruimte te winnen om hierdoor 
het aantal kaders te kunnen uitbreiden. 

Op het laatst zijn nl. ook nog een aantal zeer belang
rijke inzendingen uit Frankrijk aangemeld, terwijl het 
bezoek van d'e heer van Houwelingen, vice-voorzitter 
van het Uitvoerend Comité, aan de U.S.A. tengevolge 
heeft gehad, dat ook van de overzijde van de Atlanti
sche Oceaan wederom enige aanmeldingen binnen
kwamen, fc 

Er zal dus moeten worden gewoekerd met de beschik
bare kaderruimte, waardoor enkele minder belangrijke 
inzendingen zullen moeten afvallen, terwijl vele inzen
ders met een kleiner aantal kaders genoegen moeten 
nemen. Dit is echter niet zo erg, omdat ook albums door 
de Jury zullen worden beoordeeld. De bladen, welke 
men op de niet toegewezen kaders had willen expose
ren, kunnen dus in albums aan de Jury worden voor
gelegd. 

Enkele inzenders hebben reeds aan de Secretaris van 
het Uitvoerend Comité bericht gezonden, dat zij met een 
kleiner aantal kaders genoegen willen nemen. 

Het Uitvoerend Comité hoopt, dat die inzenders, die 
dit nog niet deden, eveneens aan het Secretariaat van 
de Itep, Zeestraat 82, Den Haag, zullen berichten, dat 
ook zij met minder kaders genoegen nemen. 

4-3-1952. JAN POULIE. 

JAN VAN RIEBEECK 
Nu op 14 Maart j.1. in Zuid-

Afrika zowel als hier te lande de 
postzegels zijn verschenen ter her
denking van het derde eeuwfeest 
van de vestiging van de Kaap
kolonie door Jan van Riebeeck, 
willen wij ook hier even een blik 
terug slaan in de tijd waarin onze 
Hollandse zeevaarders de naam 
van ons land over alle wereldzeeën 
bekend deden zijn door het ver
toon van onze schepen en onze vlag. 

Wij willen hierbij niet vervallen in een opsomming 
van data welke — zoals sommige anti-beeldverzame
laars aanvoeren — men allemaal in de encyclopedieën 
kan vinden. Eventuele Philatelisten die daar belang in 
stellen verwijzen wij daarom naar deze verzamelwer
ken. 

Toch willen wij met het oog op de feestelijkheden, 
welke deze maand worden gevierd, voor onze verzame
laars enkele gegevens hier vastleggen, en het spreekt 
dan wel vanzelf, dat wij daarbij aanvangen met de ge
boortedatum te vermelden van degene die deze mede
delingen betreft. 

Het was op 21 April 1619 dat Jan van Riebeeck te 
Culemborg het levenslicht aanschouwde, waar hij ter 
wereld kwam als zoon van een vrij welgestelde familie. 

'Zijn vader was scheepsdokter; een loopbaan welke later 
ook de zoon zou kiezen. 

Na volbrachte studie kreeg hij een aanstelling tot 
onderchirurgijn bij „de Compagnie", dat was de op 20 
Maart 1602 door het initiatief van Van Oldebarnevelt 
in het leven geroepen vereniging van alle compagniën, 
die ieder op eigen wijze en „tot schade van elkaar" met 
hun schepen de vaart op onze Oost uitoefenden. Deze 
Generale Nederlandsche Geoctroyeerde Oost Indische 
Compagnie werd voor de tijd van 21 jaren opgericht, 
maar nadien werd het octrooi vele malen verlengd, en 
werd de V.O.C, het machtige handelslichaam in de 17e 
eeuw. 

Op 19 April 1639 vertrok van Riebeeck vanuit Zee
land voor zijn eerste reis naar de Oost maar dat werd 
geen voorspoedige reis, want het schip, waarmede de 
tocht werd ondernomen, leed schipbreuk ter hoogte van 
de Sierra Leone en de opvarenden waren gedwongen 
hun toevlucht op het land aldaar te nemen. Dit weïd 
een oponthoud van een half jaar, want eerst daarna 
werden zij door een ander schip opgepikt en werd de 
reis naar Indië voortgezet. 
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In Juli 1640 zette van Riebeeck voor het eerst voet 
aan wal te Batavia. Blijkbaar scheen hem het zeeleven 
niet al te zeer te hebben bekoord, want hij verkoos het 
aanvaarden van een eenvoudige klerkbaan boven zijn 
terugkeer naar de zee. Door zijn ijver en aanleg wist hij 
zich echter spoedig op te werken en na het doorlopen 
van verschillende rangen kwam reeds het toppunt, het 
gouverneurschap, voor hem in zicht. Maar plotseling 
werd zijn zo mooie carrière afgebroken door de Heren 
Zeventien te Amsterdam. De aanleiding hiertoe was het 
drijven van handel voor eigen rekening tot schade van 
de Compagnie, iets wat ondanks het verbod' toch vrijwel 
algemeen geschiedde en dat aan de overtreder grote 
inkomsten opleverde. De Heren Zeventien, wie zulks 
een doorn in het oog was, wellicht doordat dit oog heel 
sterk op eigen portemonnaie was gevestigd, wilden aan 
deze sluikhandel paal en perk stellen en om een af
schrikwekkend voorbeeld te stellen werd de hoogge
plaatste van Riebeeck — die niet méér schuldig was 
dan vele anderen — als slachtoffer gekozen en ten voor
beeld gesteld. 

In 1648, dus na een verblijf van 8 jaren in de Oost, 
keerde hij als geslagen, maar niet verslagen man naar 
zijn vaderland terug. De reis naar huis bracht nog een 
oponthoud van 18 dagen aan de Kaap de Goede Hoop 
mede, een tijd welke van Riebeeck zeer nuttig schijnt 
te hebben gebruikt om zijn ogen aldaar flink de kost te 
geven, en waarvan hij later ten volle profijt zou trek
ken. 

In Holland teruggekeerd zijnde trachtte hij wel het 
verloren terrein bij de Heren Zeventien te herwinnen, 
maar zijn pogingen waren tevergeefs. 

Waarin hij wel slaagde was op geheel ander terrein 
gelegen. Hij wist nl. de vrouw zijns harten te vinden 
en op 28 Maart 1649 werd deze vondst omgezet in een 
huwelijk te Schiedam. Zijn gade was de 19-jarige doch
ter van een Waalse predikant te Rotterdam en haar 
naam was Maria de la Quellerie. Uit dit huwelijk wer
den de ouders 8 kinderen geboren, waarvan er een, nl. 
Abraham, later tot Gouverneur-Generaal van Ned. 
Oost-Indië werd benoemd. 

Aangezien voor de tochten der schepen naar de Oost 
de aanloop- en tevens verversingshaven St. Helena hoe 
langer hoe meer onvoldoende werd en de toestanden 
aan de „Caab de Goede Hoop" verre van ongevaarlijk 
en rooskleurig waren (een land waar niets dan hotten-
totten wonen) en bij de Heren Zeventien op maat
regelen werd aangedrongen, was het Jan van Riebeeck 
die hierin een schone gelegenheid zag om in zijn „Nader 
Consideratie" zijn plannen dienaangaande uiteen te zet
ten voor de vestiging van een nederzetting aan de Kaap, 
welke niet alleen tegemoet zou komen aan de geuite 
wensen, maar zelfs een goede handelszaak zou kunnen 
opleveren. Het gevolg van zijn adviezen was, dat hij in 
1651 werd aangesteld tot koopman en opperhoofd van 
de aan de „Caab" te vestigen onderneming. 

Op 14 December 1651 vertrok hij derwaarts, vergezeld 
van zijn vrouw en zoontje, per schip „Dromedaris", 
waarbij zich ook de schepen „Reyger" en „Hope" had
den gevoegd. Na een voorspoedige reis werd op 6 April 
ter rede van de Kaap het anker geworpen en later 
schreef van Riebeeck in zijn dagboek: 

6 April 1652. 
En 't schip den Drommedaris ter Rhede aan 
Cabo de Böa Esperanca. 

Wij zullen niet alles volgen wat van Riebeeck in de 
jaren, welke hij daar aan de Kaap doorbracht, heeft tot 
stand gebracht. Hoewel een man met vele moeilijke 
eigenschappen, — hij was een klein kordaat en driftig 
kereltje — wist hij toch steeds zijn doel te bereiken en 
dank zij zijn grote ijver, bekwaamheid en uitstekende 
gezondheid wist hij aan de Kaap een kolonie te stichten, 
welke haar grote diensten aan de scheepvaart bewees. 

Tien jaren heeft hij aan de Kaap doorgebracht, en hoe
wel zijn voorspiegelingen van een „winstgevende" zaak 
niet in vervulling gingen, waren de Heren Zeventien 
toch tevreden over zijn werk. En ook de historie heeft 
later geleerd, dat het door van Riebeeck gepresteerde, 
de grondslag is geworden voor de bloeiende Kaap
kolonie zoals we deze heden kennen. 

In 1660 werd hij op zijn wens overgeplaatst naar 
Indië en kreeg hij de rang van kommandeur. Als op
volger aan de Kaap werd zijn oom Gerrit van Ham be
noemd, een jongere broer van van Riebeeck's moeder. 
Maar deze opvolger zou zijn bestemming niet bereiken, 
daar hij op zijn reis daarheen overleed. Dientengevolge 
duurde het tot 1662 aleer van Riebeeck zijn post aan 
een opvolger kon overdragen. Dit was Zacharias Wage-
naar. Van Riebeeck vertrok daarop met zijn gezin naar 
de Oost, waar hij lid van de Raad van Justitie werd 
en kommandeur van Malakka. Tijdens zijn verblijf al
daar trof hem het verlies door de dood van zijn echt
genote en dat van een dochtertje. Dit drukte hem der
mate, dat hij om overplaatsing verzocht naar Batavia. 
Zijn verzoek werd ingewilligd en hij kreeg te Batavia 
een aanstelling tot secretaris van de Raad van Indië, 
de op één na hoogste te vergeven functie der Compag
nie. Nog trad hij toen voor de tweede maal in het 
huwelijk en wel met Maria Scipio, uit welk huwelijk 
nog een zoon werd geboren. 

Hoewel de hoogste functie voor hem zeer nabij was, 
zou hij deze ook ditmaal niet bereiken en wel door zijn 
dood op 18 Januari 1677 te Batavia. Op de grafsteen, 
welke van Batavia naar Kaapstad is overgebracht, lezen 
wij: 

„Hieronder ligt begraven den E.H. lohan van Rie-
beeck. Eerste stichter der Colonie aan Cabo de Boa 
Esperance en oud-president van Malacca, longst secre
taris van de Hooge Regeringe van India Obiit 18en 
lanuary Ao 1677, oud 58 laaren". 

Omtrent het brievenvervoer in deze tijden vinden wij 
slechts weinig vermeld en dan betreft het nog steeds 
het vervoer naar en van Oost-Indië, dat langs de Kaap 
de Goede Hoop zijn weg vond en dus ook de brieven 
voor deze nederzetting omvatte, hetgeen uit de latere 
regelingen ook wel blijkt en waarbij de Kaap een be
langrijk knooppunt werd voor de post naar andere 
gebieden. 

Mr. Dr. J. C. Overvoerde vermeldt hieromtrent in zijn 
bekend werk: „Geschiedenis van het Postwezen in Ne
derland vóór 1795", dat de correspondentie met Indië 
in het midden der 17e eeuw geschiedde over Lissabon. 
De brieven uit Europa werden in „verzegeld pakket" 
verzonden, terwijl de brieven vanuit Indië in „de ge
mene doose" werden gedeponeerd, welke door een op-
perkoopman van de Compagnie te Batavia werd ge
houden en vanwaar de brieven — na lezing (ter voor
koming van clandestiene handel) — werden verzonden 
aan de „Bewindhebberen" te Amsterdam. In 1660 werd 
een tarief voor de posten vastgesteld. 

Eerst ongeveer een eeuw later zien wij de z.g. V.O.C.-
stempels verschijnen en werd het postvervoer een meer 
gereglementeerde aangelegenheid. Wij moeten dus aan
nemen, dat ten tijde van Van Riebeeck's verblijf aan de 
Kaap de briefwisseling via de Heren in Amsterdam 
plaats had, zonder dat daarop stempels werden aan
gebracht. 

Nog werd een aardig licht geworpen op de thans ver
schenen postzegels, zowel hier als in Zuid-Afrika met 
de afbeelding van Van Riebeeck, in een artikeltje in 
het Zuid-Afrikaanse blad „Dagbreek en Sondagnuus" 
van 10 Februari jl. en waarin wordt gewezen op het 
belangrijke verschil in haarkleur op de beide afbeeldin
gen. 

Zoals men in de mededelingen van de Nederlandse 
P.T.T. heeft kunnen lezen, is het Nederlandse zegel ont
worpen door de kunstenaar R. J. Drayer te 's-Graven-
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hage en geeft dit zegel een „gestyleerde" bewerking 
naar een schilderij van Dirk Craey, terwijl het Zuid-
Af rikaanse zegel naar datzelfde schilderij zou zijn ver
vaardigd. Wij nemen hierbij bedoeld artikel onverkort 
over: 

Verkeerde Van Riebeeck 
op S.A. Herdenkingseël ? 

Het Van Riebeeck cot gelyk soos die beeltenis op die 
spesiale Van Riebeeck-posseël wat deur die Suid-Afri-
kaeinse Departement van Poswese uitgegee sal word en 
waarvan die ontwerp reeds goedgekeur is ? Het hy 
donker hare gehad soos die Suid-Afrikaanse seël voor
stel, of ligte hare soos hy op die Nederlandse seël afge
beeld word? 

'n Johannesburgse leser opper hierdie vrae na aan
leiding van die foto's van twee skilderye wat verled'e 
week in Dagbreek verskyn het. 

Die Van Riebeeck op die spesiale 4 Va d.-seël is, volgens 
'n beskrywing wat die Departement van Poswese saam 
met foto's van die ontwerpe uitgereik het, „geneem van 
die portret deur Dirck Craey wat tans in die Rijksmu
seum, Amsterdam, gehou word". 

Biograaf Beslis 
Van Riebeeck se biograaf, dr. E. C. Godée Molsber-

gen, kom in sy lewensbeskrywing van die volkstigter 
tot die definitiewe gevolgtrekkihg dat daar in die Rijks
museum slegs een egte portret van Van Riebeeck hang, 
en dit is nie die een wat aan Dirck Craey toegeskryf 
word nie, maar 'n portret deur 'n reisende skilder in 
Oost-Indië, wat Van Riebeeck as vyftigjarige toon. 

Van Craey se portret sê hy: „Dit het vir ons maar 
baie min betreklike waarde. Dit het indertyd baie gely 
en is swaar oorgeskilder sodat die Hoofdirekteur van 
die Rijksmuseum in Amsterdam nie eens die sekerheid 
het dat die portret 'n oorspronklike werk is nie. En dit 
staan vas dat van die portret soos dit daar tans uitsien, 
weinige of geen penseelstrepe van Craey se hand is nie. 
So het die gelykenis en die kleure daaronder gely. In 
plaas van die blonde tipe van die Indiese portret, gee 
dié van 1850 (vermoedelik van Craey) 'n donkerbruin 
tipe met hare wat baie donkerder is as wat Van Rie-
beeck besit het." 

„Onherkenbaar" 
Hy kom verder tot die slotsom: „Craey se portret is 

dus óf 'n egte Craey maar tot onherkenbaar wordens 
toe bygewerk. . . óf die familie . . , het na 'n treurige 
oorskot van wat eenmaal Jan van Riebeeck se portret 
was, 'n kopie laat maak wat weinig ooreengestem het 
met die oorspronklike." 

Dit is die portret wat op die Suid-Afrikaanse herden
kingseël sal verskyn. Die Van Riebeeck op die spesiale 
Nederlandse seëls is ontleen aan die Oos-Indiese skil-
dery. 

'n Woordvoerder van die Unie se posseëlkomitee wat 
die ontwerp vir die 4V2d.-seël aanvaar het, het aan ons 
Pretoriase verteenwoordiger gesê dat daar geen seker
heid bestaan het oor die vraag watter skildery van Van 
Riebeeck die juiste is nie. Die komitee het dus inligting 
sowel in die Unie as uit Nederland ingewin „en voort
spruitende daaruit is die tekening wat op ons posseël 
verskyn, as die juiste aanvaar." 

Dit wil in ieder geval voorkom asof die inligting wat 
die Suid-Afrikaanse komitee ontvang het, aanmerkelijk 
verskil het van dié wat die Nederlandse posowerhede 
in Nederland ingewin het. 

Is hier inderdaad van twee verschillende bronnen 
sprake? De heer Drayer zal hierop wellicht meer licht 
kunnen werpen. Wij, voor ons, geloven vooralsnog niet 
aan het feit dat het schilderij in het Rijks Museum te 
Amsterdam niet door Craey zou zijn vervaardigd'. 

Een andere vraag zou kunnen zijn of Craey zijn schil
derij „naar het leven" heeft geschilderd. Wij kennen 
de levensgeschiedenis van deze schilder niet voldoende 
en vinden alleen vermeld, dat hij te Amsterdam werd' 
geboren (datum onbekend) en tussen 1662 en 1666 te 
's-Gravenhage is overleden. Hij was dus een tijdgenoot 
van Van Riebeeck. Craey was bewaarder der schilde
rijen van de Prins van Oranje en mede-oprichter van 
de schilderseonfrérie te 's-Gravenhage in 1656. Zowel 
het schilderij van Van Riebeeck als dat van diens echt
genote Maria de la Quevellerie (zoals de museum
catalogus vermeldt) dateren blijkbaar uit het jaar 1650, 
dus ongeveer een jaar na het huwelijk, ten tijde dat 
het echtpaar nog in Nederland was, zodat zeker de kans 
bestaat dat het schilderij naar het leven is gemaakt. 
Dat het daarna overgeschilderd is geworden en dien
tengevolge wijzigingen heeft ondergaan, is natuurlijk 
niet uitgesloten. Opmerkelijk echter is, dat zowel op 
bedo'eld schilderij, waarvan de afbeelding voorkomt op 
de Zuid-Afrikaanse postzegel, de afgebeelde persoon 
naar rechts kijkt, terwijl die op het Nederlandse zegel 
het gelaat meer de andere kant heeft heen gewend. 

Mogen we hierin het volle licht nog eens zien opgaan. 
N. 

N E D E R L A N D 
Oude Nummer Service. 
Mijn oproep in het vorig nummer heelt alweer succes 
gehad. Ik heb alweer enige nummers over. Thans heb 
ik echter al geruime tijd enkele aanvragen lopen voor 
nummer 259 dat is het nummer van September 1945. 
Wie van de lezers kan daar een collega verzamelaar 
mee helpen? 

Jan van Riebeeck-postzegels. 
In het Februarinummer namen we de inhoud van 
Persbericht 74/6 van 7 Januari 1952 over. Uit het Pers
bericht Nr 1015/28 van 15 Februari 1952 en evenzeer 
uit DO H 121 van 13 Februari 1952 blijkt wel, dat 
het eerstgenoemde Persbericht enkele onju;sthe'en 
bevatte. We laten daarom nu de inhoud van DO H 12i 
volgen. 
1. Ter gelegenheid van de herdenking van de landing 
van Jan van Riebeeck aan de Kaap de Goeie Hoop, 
op 6 April 1652, zullen gedurende het tijdvak van 14 
Maart 1952 t /m 15 April 1952 op de postinrichtingen 
bijzondere postzegels verkrijgbaar worden geseld, 
welke met een toeslag boven de frankeerwaarde zullen 
worden verkocht. 
2. Waarden, toeslag, doel. 
De zegels worden in de frankeerwaarden 2, 6, 10 en 
20 cent uitgegeven; de verkoopprijs is vastgesteld op 
resp. 5, 10, 15 en 25 cent. De netto-opbrengst boven de 
frankeerwaarde zal dienen ter bestrijding van de kos
ten verbonden aan: 
a. de herdenking in Nederland van de stichting der 

Kaapkolonie; 
b. de Nederlandse deelneming aan die herdenking in 

Zuid-Afrika. 
3. Ontwerp, afbeelding, kleuren. 
De zegels zijn ontworpen door de kunstenaar R. J. 
Drayer te 's-Gravenhage en geven het portret van Jan 
van Riebeeck te zien in een vrije en enigszins gestyleer
de bewerking naar een schilderij van Dirk Craey. De 
tekst is verzorgd door de ontwerper in samenwerking 
met de heer P. J. J. van Trigt te 's-Gravenhage. 
De kleuren van de zegels zijn de volgende: 

violetgrijs voor het zegel van 2 et ( + 3 et) ; 
groen voor het zegel van 6 et ( + 4 et); 
rood voor het zegel van 10 et (-|- 5 et) ; 
blauw voor het zegel van 20 et ( + 5 et) . 
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4. Overige bijzonderheden. 
De zegels zijn gedrukt bij Joh. Enschedé en Zonen, 
Grafische Inrichting N.V. te Haarlem. 
Druktechniek koperdiepdruk (rotogravure). 
Afmetingen: beeldgrootte 21,25 x 28,5 mm; zegel
grootte 24,25 X 31,5 mm. De ze?els zijn voor franke
ring geldig tot en met 31 Dec. 1953. 
Uit het Persbericht 1015/28 nemen we verder nog over: 
Kamtanding: 121/2 : 12. 
Vellen van lO X 10 zegels. 
Papier zonder watermerk, gommering normaal. 

Frankeerzegels van ƒ 15.— en ƒ 85.—. 

DO H 119 van 13 Februari 1952 regelt de verkoop van 
deze zegels aan verzamelaars. 
1. Tenvervolge OD DO 747 bis. 1951 en eire. P 3224, 
wordt medegedeeld, dat de luchtpostzegels van f 15 — 
en ƒ 25.— niet aan de loketten voor verzamelaars ver
krijgbaar worden gesteld. 
2. Echter kan aan postzegelverzamelaars op de hier
na vermelde voorwaarden één ONgestempeld exem
plaar van elk der beide zegels tegen betaling worden 
verstrekt. 
3. De verstrekking mag uitsluitend plaats vinden aan 
verzamelaars die lid zijn van: 
a. de Vereniging van Postzegelverzamelaars „Fries

land" te Leeuwarden; 
b. de Postzegelvereeniging „Contact schept Kracht" 

te Bennebroek; 
c. de Zeister Philatelisten Vereeniging te Zeist; 
d. een vereniging van postzegelverzamelaars, die is 

aangesloten bij de Nederl. Bond van Vereeni-
gingen van Postzegelverzamelaars. 

4. Door de leden van een der genoemde verenigingen, 
die op verstrekking der zegels prijs stellen, moet bij 
de directeur van het postkantoor (enz.) waaronder hun 
woonplaats ressorteert een ingevuld en onderte'<end 
formulier worden ingeleverd, dat mede moet zijn on
dertekend: vcor verzamelaars die lid zijn van de sub. 
a, b, en c genoemde vereniging, door de secretaris van 
de betrokken vereniging; 
Voor de verzamelaars die lid zijn van een vereniging, 
welke is aangesloten bij de Ned. Bond van Ver. van 
Pc»stzegelverzamelaars, door de Secretaris van die 
Bond, de heer J. C. Norenburg. 

Op bedoeld formulier dient door de verzamelaar te 
zijn verklaard, „dat de (beide) ongestempelde lucht-
postzegel(s) van ƒ 15.— en/of ƒ 25.— door hem zijn 
ontvangen van de Directeur van het Postkantoor te . . . 
dat die zegel(s) onmiddellijk zal/zullen worden opge
nomen en zal/zullen blijven berusten in zijn in Neder
land aanwezige verzameling en dat hij niet op andere 
wijze, b.v. door tussenkomst van een andere vereniging 
in het bezit is gekomen of zal trachten te komen van 
(een) zegel(s) als de onderwerpelijke, zolang de beoer-
kende bepalingen met betrekking tot de verstrekking 
van kracht blijven." 
5. Indien de verklaring, ook wat de mede-onderteke
ning door de secretaris betreft, wordt accoord bevon
den, kan/kunnen de (beide) zegel(s) aan de verzame
laar tegen betaling worden verstrekt. Desgewenst 
kunnen verzamelaars van vorenbedoelde zegels en 
voor het inleveren van bedoelde verklaring gebruik 
maken van de tussenkomst van de beheerder, kantoor-
of stationhouder, indien in hun woonplaats geen 
hoofdkantoor, doch wel een bij- of hulpkantoor of 
een poststation is gevestigd. 
6. Het is niet geoorloofd te voldoen aan eventuele 
verzoeken om de door een aantal verzamelaars aan
gevraagde zegels gezamenlijk (b.v. aan een der be

stuursleden van de vereniging) toe te zenden of te 
overhandigen. 
7. Indien aanvragen om verstrekking van één onge
stempeld exemplaar van vorengenoemde zegels worden 
ontvangen van verzamelaars, die niet bij een vereni
ging van postzegelverzamelaars zijn aangesloten, be
horen de aanvragers naar het Hoofdbestuur C afd. PE 
te worden verwezen. 

Postzegelboekjes. 
Onder DO H 117 van 13 Februari vinden we vermeld: 
1. Met het oog op de moeilijke papiersituatie zullen 
voorshands geen postzegelboekjes meer worden aan
gemaakt. 
2. De voorraad boekjes met postzegels van 10 cent bij 
de Controleur is uitgeput. Van de boekjes met zegels 
van 2 cent is nog een hoeveelheid aanwezig, zodat aan 
aanvragen om laatstgenoemde soort voorshands nog zal 
kunnen worden voldaan. 

Afwijkingen. 
2 cent van Krimpen: Zowel Pater G. Cools te Nieuw 
Ginneken als de heer J. A. Pabon te Coevorden melden 
een wit streepje naast de blauwe krullen onder de 
eerste N van Nederland en een klein wit stipje aan de 
voet van de 2. Dit foutje komt voor bij zegel 197 et-
singnummer 36 knip 15. Verder vertoont zegel 166 van 
dezelfde oplaag een wit streepje in het blauw aan de 
rand rechts onder. Deze foutjes komen ook bij etsing-
nummer 35 voor. 
10 cent Hartz Wilhelmina: De heer J. A. Pabon zond 
hiervan ter inzage een zegel met een witte stip boven 
het oor. Verdere gegevens onbekend. 
Beide heren onze dank. 

Nieuwe etsingnummers enz. 
In Januari verscheen: 

Frankeerzegel lO et L/R 38. 
In Februari verschenen: 

Jan van Riebeeck zegels 2 + 3 et etsingnummer 1 
„ 6 4- 4 et etsingnummer 1 
„ 10 -i- 5 et etsingnummer 1 
„ 20 + 5 et etsingnummer 1 

Mijnenzegel 10 cent Plaatnummer 1, 2, 3. 
Ir. H. J. W. R. 

NIEUW GUINEA 
Nederlandse strafportzegels schijnen in Nieuw Guinea 

gebruikt te worden. Een duidelijk stempel MAROKWA-
RI is voorgelegd op een Nederlands strafportzegel. 
Nadere inlichtingen zijn ingewonnen en wij hopen in 
een der volgende nos. hierop terug te komen. 

Evenals de nieuwe waarden ƒ 0.30, ƒ 0.45, ƒ 0.55 en 
'' 2.— is thans ook de ƒ 1 . — aan de z.g. verzamelaars
loketten verkrijgbaar, zonder dat daartoe een aanvrage 
via de Bond behoeft te worden ingediend'. Alleen de 
ƒ 5.— vereist nog deze tussenkomst. 

AMBON 
De „zegel"-pers in Amerika blijft doordraaien. Thans 

schijnen weer 4 „zegels" verschenen te zijn in de vol
gende waarden en kleuren: 21/2 s. groen; 20 s. violet; 
50 s. groen en roodbruin; 1 R. lichtbruin en blauw. 

Afbeelding op de linkerzijde: het gebouw der Ver
enigde Naties in New York; in het midden het symbool 
van de Verenigde Naties en op de rechterzijde een land
schap in de Zuid-Molukken. 

Wij verwijzen naar onze publicaties in voorafgaande 
nummers onder het hoofd AMBON. 

A. J. U. 
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NIEUWE UITGIFTEN 
Diverse postzegels werden ons ter reproductie af

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

E U R O P A 
B e 1 «r i ë. 

Op 1 Maart j.l. zouden hier 3 postzegels met toeslag 
verschijnen ter gelegenheid van de 25e verjaardag van 
de verheffmg van Zijne Em'nentie J. E. van Roey, pri
maat van België, tot kardinaal. De toeslag zal ten goede 
komen van de V.Z.W.D. „De vrienden van de Nationale 
Basiliek van het Heilig Hart te Koekelberg." 

De eerste twee zegels worden gedrukt in rasterdiep
druk in vellen van 50 stuks, de hoogste waarde wordt 
gedrukt in plaatdruk in vellen van 30 s+uks. De ver^ 
koop heeft plaats tot einde April 1952. De zegels zijn: 
1,75 fr. + 25 c. interieur van de Basiliek van Koekel

berg; 
4 fr. + 2 fr. buitenaanzicht van de zelfde Basiliek; 
8 fr. + 4 fr. inzegening van de Basiliek op 14 Octo

ber 1951. 
De zegels zullen bovendien verschijnen in een z.g. 

miniatuurvelletje, gegomd en geperforeerd, dat slechts 
bij inschrijving verkrijgbaar is tegen de prijs van 30 fr. 
vanaf 1 Maart en uiterlijk tot 15 Maart, of zoveel 
eerder als de inschrijving zal zijn voltekend, aange
zien de oplage slechts 40.000 velletjes bedraagt. 

B u l g a r i j e . 
Op 26 December j.l. verschenen ter gelegenheid van 

het Arbeiderscongres (O.R.P.S.) twee postzegels 
waarvan we hierbij de af
beeldingen geven. 
1 L. donkerolijfgrijs, ar

beidster en arbeider 
bij de fabrieken van 
Dimitrovgrad. 

4 L. portretten van V. 
Tchervenov en G. Di
mitrov voor twee 
vlaggen. 

Een serie van 6 postzegels 
is gewijd aan de Medaille 
voor de arbeid, waarvan de 
zegels resp. de voorzijde en 
achterzijde vertonen over

eenkomstig bijgaande afbeel
dingen. 
1 L. karmijn en 1 L. roodbruin 
4 L. groen en 4 L. smaragd

groen 
9 L. violet en 9 L. donkerviolet 

D e n e m a r k e n 
Op 26 Maart a.s. wordt een spe

ciale postzegel uitgegeven ter her
denking van het 100jarig be
staan van de Deense Reddings
dienst. Het ontwerp van dit 
zegel is van de kunstenaar Viggo 
Bang, naar een relief van de beeld
houwer Harald Salomon, terwijl 
de gravering werd verzorgd door 
de graveur Bent Jacobsen. De af
metingen van dit zegel zijn IVa 
maal die van een gewoon Deens 
zegel. Plaatdruk in vellen van 50 
stuks; tanding 12%. 
25 öre, rood, redder met geredde. 

D u i t s l a n d . Democratische Republiek. 
Ter gelegenheid van de 3e Wintersportkampioenschap
pen van 1952 welke te Oberdorf werden gehouden, 
verschenen 2 postzegels, ieder in een oplage van 2 mill. 
stuks. 
12 (pf), smaragdgroen, skiloper; 
24 (pf), blauw, skispringer. 

WestBerlijn. 
De in ons Januarinummer op blz. 

8 vermelde postzegels met afbeel
ding van de vrijheidsklok met de 
klepel naar rechts, zijn nu versche
nen. De 10 en 20 (pf) verschenen op 
24 Februari j . l . te BerlijnSchone
berg ter gelegenheid van het congres 
van de bond van Berlijnse Philate
listen. 

F i n l a n d . 
Ter gelegenheid van de i5e Olympiade, welke te 

Helsinki wordt gehouden, en waarvoor reeds twee 
postzegels werden uitgegeven, verschenen andermaal 
twee zegels, thans op 15 Februari j . l . 

Het zijn de 15 + 2 Mk en de 25 + 4 Mk, beide 
naar ontwerpen van Tapio Wirkkala. De werktekening 
werd vervaardigd door Aarne Karjalainen terwijl de 
gravering geschiedde door B. Ekholm. 

m 
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Op 4 Maart j . l . verschenen hier weer 
drie postzegels met toeslag ten bate 
van het Finse Rode Kruis. De zegels 
zijn alle in gelijke tekening van een 
portret van Maarschalk Mannerheim, 
naar een ontwerp van Signe Ham
marsténJansson, die ook de grave
ring verzorgde. De oplage bedraagt 
500.000 stuks van de 2 hoogste waar
den en 600.000 stuks van de laagste 
waarde. De zegels zijn 10 + 2 Mk; 
15 + 3 Mk en 25 + 5 Mk. 

We kunnen de volgende oplagecijfers melden van de 
zegels in het leeuwentype: 

7 Mk. rood, 51 millioen; 
8 IVEk. groen, 2 millioen; 
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10 Mk. bruinlila, 28 millioen; 
12 Mk. rood, 16 millioen; 
15 Mk. violet, 30 millioen; 
25 Mk. houthakkers, bruin, 19% millioen. 

DAVO-ALBUM 
F I N L A N D 

In de bekende donkerblauwe 
band met goudstempel. 

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

F r a n k r i j k . 
Zoals te doen gebruikelijk werd op 8 Maart j.1. de „Dag 
van de Postzegel" in Frankrijk gehouden en was deze 
ook ditmaal aanleiding tot de uitgifte van een speciale 
postzegel, „Journee du Timbre". Het zegel geeft de 
afbeelding van een oude postkoets. De gravure is ver-
zorga aoor Cneffer. 

12 F. + 3 F. groen, postkoets. 
In het formaat van de 1000 F. wordt een postzegel 
verwacht ter herdenking van de onlangs overleden 
maarschalk Jean de Lattre de Tassigny. 

H o n g a r ij e. 

/■^  ^   ^ V*v » \ v ' ^ ' . 

S i m B « t e ifMéaawBW 
mmam^éSiaS{m»tadéé^At'''!tjèi 

Op 19 Februari j.1. ver
schenen 3 postzegels we
derom ter ere van de 
Sovjetunie. 
60 f. mosgroen en bruin

rood, schouwburg 
1 Ft. roodpaars en sepia, 

Lenmmausoleum 
1.60 Ft. roodbruin en groen

grijs, Kremlin, alle te 
Moskou. 

I t a l i ë . 
In 1935 werd op een 6tal postzegels de 100jarige 
sterfdag herdacht van de componist Vincenzo Bellini 
(1801—1835). Thans verscheen een enkele zegel ter 

herdenking van 
zijn 150e geboor
tedag. Het ont
werp voor dit 
zegel is van prof. 
Edmondo Pizzi. 
De druk is ras
terdiepdruk in 
vellen van 50 st. 
op watermerk
papier gevleu
geld rad, tanding 
14. Druk van 
Poligrafico. 
Dit is het eerste 
zegel met de 

nieuwe aanduiding van de Landsnaam als Rep. Italiana. 
25 L. lilazwart, portret. 

Op 1 Februari j.1. verscheen een postzegel ter her
denking van de Napelse architect Luigi Vanvitelli 
(17001773) die o.m. het beroemde vorstelijk paleis te 
Caserta bouwde, welk gebouw op de postzegel is afge
beeld, evenals een door hem vervaardigde fontein 

met monumentale vrouwenfiguren. Ook dit zegel we"d 
uitgevoerd overeenkomstig het hierboven vermelde 
zegel. De lanr'saanduiding luidt op dit zegel voluit: 
Repubblica Italiana. 

25 L. groen en geelbruin. 
De serie strafportzegels (type 1947) werd nog uitge
breid met een nieuwe waarde n.1. 100 L. oker. 

L i e c h t e n s t e i n . 
Op 27 Maart a.s. wordt de serie postzegels met af

beeldingen van schilderijen uit de vorstelijke verzame
ling voortgezet door de uitgifte van 3 postzegels, n.1.: 
20 c. violet, portret door Giovanni Girolamo Savoldo; 
30 c. sienna, madonna door Sandro Botticelli; 
40 c. blauw, H. Johannes door Andrea del Sarto. 
De omlijstingen zijn ontworpen door kanunnik A. 
Frommelt te Vaduz. Plaa^druk in vellen van 12 stuks 
door Courvoisier in 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 

O o s t e n r i j k . 
Op 27 Februari j.1. verscheen met frankeergeldigheid 

vanaf 1 Maart een postzegel ter herdenking van de 
openstelling der nieuwe Semmeringtunnels. Het zegel 
geeft het portret van Dr. Karl Ritter von Ghega 
(1011802—143—1860) de grote pionier op het gebied 
van het spoorwegverkeer in Oostenrijk, en ontwerper 
en bouwer van de beroemde Semmeringbaan. 

Het ontwerp voor dit zegel is van prof. Walter Hör
warter, terwijl de gravering werd verzorgd door prof. 
Ferdinand Lorber. Zegelgrootte 29,8 x 38,5 mm, beeld
grootte 25,8 X 34,5 mm; plaatdruk in vellen van 50 
st. op gewoon wit papier; kamtanding 14y4 X 13% op
lage 800.000 stuks; druk van de Oostenr. Staatsdruk
kerij. 

1 S. blauwgroen, portret. 
Op de zelfde datum als het vorige vermelde zegel, 

maar met frankeergeldigheid vanaf 3 Maart verscheen 
een postzegel ter herdenking van de familie Schrammet 
en meer in het bijzonder de aanvoerder dezer musici 
Josef Schrammel, de eerste violist van het gezelschap 
met zijn zo beroemd geworden Weense muziek, dat 
men thans nog spreekt van Schrammelmuziek (33
1852—24111895). 

Het ontwerp voor dit zegel is van Regierungsrat 
prof. Vinzenz Gorgon, terwijl de gravure van dit zegel 
eveneens door prof. Ferdinand Lorber werd verzorgd. 
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Zegelgrco'te 29,8 X 38,5 mm, beeldgrootte 25 8 x 
34,5 mm; plaatdruk in vellen van 50 stuks op gewoon 
wit papier; kamtanding 141/4 X 13%; oplage 800.000 
stuks; druk van de Oostenr. Staatsdrukkerij . 

1,50 S. ultramarijn. 
Op 5 Maart j.1. verscheen met frankeergeldigheid 

vanaf 10 Maart een. postzegel ter gelegenheid van de 
„Dag van de Postzegel" Overeenkcmstig het Minist3-
rieel Besluit van 18 Dec. 1951 is deze uitgifte gewijd 
aan de „Bond van Oostenrijkse Verenigingen van Pos -
zegelverzamelaars'' ter stimulering van de Oostenrijkse 
postzegel in binnen- en buitenland, aan welke Bond de 
toeslag ten goede komt. Het zegel geeft een afbeelding 
van Amortje met brieventasje omgord en een brief in 
de linkerhand (geadresseerd: An Sie Loco). Het ont
werp van dit zegel is van prof. Viktor Th. Slama, 
terwijl de gravering werd verzorgd door Ing. Friedrich 
Teubel. Zegelgrootte 29,8 x 38,5 mm, beeldgrootte 
25,8 X 34,5 mm, plaatdruk in vellen van 50 stuks op 
gewoon wit papier; kamtanding 141/4 x 13%; oplage 
300.000 stuks; druk van de Oostenrijkse Staatsdruk
kerij. _ 

1,50 S + 35 g. bruinlila. 

P o l e n . 
Ter gelegenheid van de 10e verjaardag van de 

Poolse Arbeiderspartij verschenen op 18 Januari j.1. 
3 postzegels, waarvan één met toeslag. De zegels zijn 
veivaaraigd in plaatdruk; kamtanding I21/2 x li2%. 
Afmeting der zegels 26 X 31,5 mm. 
45 + k5 gr. kersrood, portret van M. Nowotko; ont

werp van E. Konnecki, gravering van Cl. Slania; 
90 gr. olijfbruin, portret van Pawel Findez, ontwerp 

en gravering van B. Brandt; 
1,15 Zl. roodoranje, portret van Malgorzata Fornalska, 

ontwerp van St. Lukaszewski, gravering van M. 
R. Polak. 

K o e m e n i ë . 

Van het in ons vorige nummer op 
blz. 32 vermelde zegel uitgegeven ter 

l herdenking van Pavel Tcecenco geven 
i, we thans de afbeelding. 

portret van Columbus 
en Zuid-

R u s l a n d . 
Ter herc'enking van de 25-jarige elec^^rificatie van de 

sovj et-industrie volgens het plan van Lenin verschenen 
2 postzegels met dezelfde afbeelding van Lenin ten 
voeten uit en het bvdro-electrisch station „Lenin" te 
Volchov. De zegels zijn: 

40 k. blauw, violet en geel; 
1 R. violet en geel. 

S a n M a r i n o . 
De in ons Octobernummer op blz. 213 aangekondig

de serie pos'zegels ter herdenking van Christoffel 
Columbus is thans verschenen en bestaat uit 13 zegels 
voor de gewone post en 1 zegel voor de luchtpost, n.1.: 

i L. oranje en zwarteroen. Colum'-u<; wachtende op 
zijn ontvangst door koningin Isabella; 

2 L. sepia en violet, Columbus aan boord van zijn 
vloot; 

3 L. violet en bruin, landing van Columbus op Ame
rikaanse grond; 

4 L. lichtblauw en roodbruin, de opvolgers van Co
lumbus in Amerika; 

5 L. licht- en donkergroen, 
in medaillon en kaart van Noord 
Amerika; 

10 L. sepia en zwart, als 3 L.; 
15 L. rose en zwart, als 4 L.; 
20 L. blauw en groen, als 3 L.; 
25 L. wijnrood en bruin, als 2 L.; 
60 L. roodbruin en violet, als 1 L.; 
80 L. grijs en zwart, als 4 L.; 

200 L. grcenblauw en ultramarijn, als 5 L.; 
Voor de luchtpost: 

200 L. blauw en zwart, vrijheidsbeeld te New-York, 
wolkenkrabbers en portret van Columbus in 
medaillon. 

T r i e s t . Zone A. 
De be'de onder Italië vermelde en aldaar verschenen 

zegels ter herdenking van Bellini en Vanvitelli ver
schenen voor dit gebied met de bekende opdruk AMG-
FTT. 

Naar gemeld wordt, zal hier nog een drietal zegels 
voor de luchtpost verschijnen ter herdenk'ng van de 
UP.U. (de 75 jaar zijn toch al een beetje lang voorbij). 
De oplage zal 25.000 series bedragen, terwijl de zegels 
zullen zijn: 

5 D. rood, Kopar; 
10 D. blauw, Piran; 
25 D. groen, Porto Rose. 

T s j e c h o S l o w a k ü e . 

Omtrent de beide in ons vorige nummer vermelde 
pos'zegels (blz. 33), uitgegeven op 30 Januari j.1. ter 
gelegenheid van de 40e verjaardag van de Praagse 
Conferenfe kunnen we nog vermelden, dat de 6e Al-
Russische Partij-Conferentie van 18—30 Januari 1912 
werd gehouden onder voorzitters;hap van V. I. Lenin 
in het z.g. Volkshuis, waar de partij gezuiverd werd 
van de opposanten d.z.g. Menschew'ki en waarbij de 
grondslag werd gelegd voor de nieuwe partij der Bol
schewik! (partij van Lenin) Beide zegels geven een 
afbeelding van de z.g. Leninzaal, zulks naar een teke
ning van Jarmila Vavrova, alsmede een portret van 
Lenin in medaillon naar een relief van prof. Jan Lauda. 
De afmeting der zesels is 23,5 X 31 mm; plaatdruk in 
vellen van 100; tanding 121/2. 

1,50 Kcs, bruinrood; 
5 Kcs, blauw. 
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Op de zelfde datum verschenen de eveneens reeds in 
ons vorige nummer vermelde 2 zegels ter herdenking 
van de dichter Jan Kóllar (7-2-1793—28-1-1852). Het 
ontwerp dezer zegels is van prof. Karel Svolmsky, ter
wijl de gravering geschiedde door Jindra Schmidt. De 
afmetingen dezer zegels zijn 23 x 30 mm; plaatdruk 
in vellen van 50 stuks; kamtanding 11%. 

3 Kcs. rood; 
5 Kcs. blauw. 
Op 21 Februari j.1. verschenen 2 postzegels in gelijke 

tekening ter herdenking van de 50ste verjaardag van 
de dood van Dr. Emil Holub, een bekend Tsjechisch 
ontdekkingsreiziger in Afrika. De zegels geven een af
beelding van deze persoon in gesprek met een inlands 
opperhoofd, zulks naar een ontwerp van prof. Karel 
Svolinsky. De gravering geschiedde door Jan Mracek. 
De afmetingen der zegels zijn 30 x 23 mm; plaatdruk 
in vellen van 50 stuks; kamtanding 111/4. 

3 Kcs. rood; 5 Kcs. blauw. 

Ter herdenking van de feiten van Februari 1948 ver
scheen op 25 Februari j.1. een serie van 3 postzegels 
onder de aanduiding: „De opbouw van de socialistische 
Industrie." De zegels werden vervaardigd in raster
diepdruk in vellen van 100 stuks; afmeting der zegels 
23 x 30,5 mm. De zegels zijn: 
1,50 Kcs, grijs, de nieuwe staalwerken „Klement Gott-

wald" te Kuncice; tekening van prof. Vladi
mir Silovsky; 

2 Kcs, bruin, man bij smeltoven; tekening van J. C. 
Vondrous; 

3 Kcs, rood, nieuwe chemische fabriek 

HtüÉMÉlMÉIM 

Voor al deze zegels verschenen officiële f-d' omslagen. 
Het programma vermeldt voorts nog de volgende 

binnenkort te verwachten uitgaven: 
8 Maart: een zegel ter gelegenheid van de Internatio

nale Vrouwendag; zegelwaarde 1,50 Kcs. 
21 Maart: 3 zegels ter gelegenheid van de Internatio

nale Jeugddag; zegelwaarden 1,50; 2 en 3 
Kcs. 

22 Maart: 2 zegels ter herdenking van de 100ste ver
jaardag van de geboorte van de violist en 
muziekpaedagoog Otakar Sevcik; zegelwaar
den 2 en 3 Kcs. 

28 Maart: 2 zegels ter herdenking van Jan Amose Ko- Voor de gewone post: 
mensky (Comenius) (1592—1670), opvoeder, 75 aur, geel landbouwtractor op de akker; 
philosoof en paedagoog; zegelwaarden 1,50 1,25 Kr. violet, trawler op zee; 
en 11 Kcs. 25 Kr. grijs, parlementsgebouw te Reykjavik. 

VOOR BETERE ZICHTZENDINCEN LEIDSCHE POSTZEGELHANDEL 

11 April a.s. 3 zegels ter herdenking van de strijders 
tegen het facisme; zegelwaarden 1,50; 2 en 
3 Kcs. 

Terwijl voorts nog in de laatst vermelde maand 3 post
zegels zullen verschijnen voor propaganda van de 
'andbouw; zegelwaarden 1,50; 2 en 3 Kcs. 
T u r k y e. 

Van de in ons Januarinummer op blz. 10 vermelde 
zegels, welke ook in een miniatuur velletje verschenen, 
geven we hierbij de afbeelding van dit velletje. 

TURKiYÏ CUMHUHiYHl FOSTALAHI 

» J I * . » » -"-^«"i-

Akdemz Yetistirme Merk«-:' Ankara 1951 

130 / 1 
JöllWMMÜÜBMi!; 
I fmmi 

Van de in ons Februarinummer 
op blz. 33 vermelde postzegels 
uitgegeven ter herdenking van 
Abdülhak Hamid Tarhan, welke 
zegels alle met dezelfde afoeel-
ding verschenen, geven we thans 
hierbij de afbeelding van één de
zer zegels. De door ons niet ver
melde kleur van de 60 K. is oUjf-
groen 

tmmmmm 
IJ s 1 a n d. 

In de loop dezer en van de volgende maand zullen 
3 postzegels voor de gewone post en 3 voor de lucht
post verscnijnen. De zegels zijn naar ontwerpen van 
de kunstnaar Stefan Jónsson te Reykjavik, terwijl de 
gravering geschiedde bij de firma Thomas de la Rue 
en Co Ltd in Londen, waar ook de druk in plaatdruk 
werd vervaardigd in vellen van 50 stuks. De zegels zijn-
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Voor de luchtpost: 
1,80 Kr. groen, sneeuwvalberg; 
2,50 Kr. groenachtig, Eiriksberg; 
3,30 Kr. blauw, Oroefaberg. 

Z w e d e n . 
Op 19 April a.s. zal ter herdenking van de Zweedse 

reformator Olavs Petris Död een postzegel van 25 öre 
verschijnen. Nadere bijzonderheden ontbreken thans 
nog. 

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 . . . . ƒ22.50 

BUITEN EUROPA 
A f g f h a n i s t a n . 

Op 23 December j.1. verscheen hier als een wel wat 
verlate uitgave een 4-tal postzegels ter herdenking 
van de U.P.U. Om niet al te zeer uit de toon te vallen 
vermelden deze zegels dan ook niet 75 maar 76 jaar 
U.P.U. De zegels, in 2 verschillende afbeeldingen, zijn: 

35 pools, bruin, portret van Sher Ali Khan (1870) en 
afbeelding van de eerste postzegel van dit 
land; 

35 pools, lilarood, portret van Koning Mohamed Zahir 
Shah en afbeelding van de zelfde eerste 
postzegel; 

125 pools, ultramarijn, als 35 p. bruin; 
125 pools, lichtblauw, als 35 p. lilarood. 

A r a b i ë. - Saoedisch - (Hedjaz). 
Het bezoek dat koning Talal van Jordanië aan deze 

Arabische staat bracht, is aanleiding geweest tot de 
uitgifte van 2 postzegels op 25 November j.1. n .1: 

1/2 guerche, rood, afbeelding van de wapens der beide 
landen; 

3 guerche, blauw, idem. 

A r g e n t i n i ë . 
Het tot een provincie verklaren van de gebieden van 

haco en Pampa was aanleiding tot de uitgifte van een 
ostzegel in de waarde 1 P 80. 

C e y l o n . 
Op 1 Februari j.1. verscheen in de 

serie voor gewoon gebruik wederom 
een fraai zegeltje, thans met de af
beelding van de Ster-orchidée. De 
druk is van de firma Courvoisier in 
Zwitserland, die speciaal op dit 
bloemengebied haar kunnen zeker wel 
heeft getoond. 
35 c. karmijn en donkergroen. 

Van de in ons vorige num
mer op blz. 39 vermelde ten
toonstellingszegels geven we 
hierbij de afbeelding van een 
der zegels, die beide in de 
zelfde tekening zijn. 

E c u a d o r . 
Ten bate van de opleidingsschool voor rechercheurs 

van politie zal het zegel van 10 S der koerserende 
serie een opdruk in zwart krijgen vermeldende Escuela 
de ditectives/Tres Sucres. 

De in ons Octobernummer 1951 op blz. 215 vermei 'e 
opdrukken op consulaire zegels werden nog aangevuld 
met : 30 ctvs op $ 0,50, rose. 
E g y p t e . 

Zoals we reeds als verwachting hadden gemeld is 
inderdaad gesch-ed. Alle koerserende zegels van dit 
land kregen een opdruk in Arabische letters, welke 
betekenen: ,,Koning van Egyp'^e en van de Soedan." 
Het betreft de volgende zegels: 
voor de gewone post: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 

30, 40, 50, 100, 200 en 500 milis en 1 £ . 
voor de luchtpost: 2, 3, 5, 7, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 100 en 

200 milis. 
Strafport: 2, 4, 6, 8, 10, 12 en 30 milis. 

De oplage van de zegels uitgegeven ter gelegenheid 
van de z.g. Middellandse Zeespelen heeft 300.000 
series en 50.000 miniatuurvelletjes bedragen. 
F o r m o s a . 

Een 6-tal postzegels verscheen zowel getand als on-
getand ter herdenking van de economische herleving. 
De zegels geven een afbeelding van een landarbeider 
met een garve of iets dergelijks in de armen, alsmede 
van een hand welke een beschreven rol papier vast
houdt. De zegels zijn: 
20 c. oranje 1 $ 40 blauw 
40 c. olijf 2 $ grijs 

1 $ bruin 5 $ rosa 
I r a n . (Perzië) 

Een serie postzegels voor gewoon gebruik met por
tret van de Shah verschijnt successievelijk. Reeds 
verschenen: 

5 D. zalmkleur 75 D. rose 
25 D. blauw 1 R. olijf 
50 D. groen 1 R. 50 lilarose 
I s r a e l . 

In verband met de verhoging van de pos*tarieven 
zal de koerserende serie zegels met munt-afbeeldingen 
nog worden aangevuld met de volgende waarden: 20, 
35, 40, 45, 60 en 85 pruta, terwijl de strafportserie 
wordt uitgebreid met de waarden 15 en 40 pruta. 

H. LANSDAAL, VROUWENSTEEG 3, LEIDEN, TEL. 23233 
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Voorts verscheen in Februari j.1. de tot nu toe hcog-
ste postzegelwaarde n.1. de 1000 pruta. Het zegel is in 
vrij groot formaat en geeft een afbeelding van de 7 
armige kandelaar uit de moskee te Jeruzalem, waar
omheen de 12 wapens der stammen van Israël. 

1000 pruta blauw en lichtgrijs. 

J a m a ï ca. 
Ter gelegenheid van de Ie Jamboree der Antillen 

zullen hier in deze maand twee postzegels verschijnen 
n.1.: 

2 d. groen, blauw en zwart; 
6 d. groen, roselila en zwart. 

J a II a n. 
Een postzegel in gewoon klein formaat verscheen 

met de afbeelding van een langstaart-haan, een ge
kweekte soort, waarvan de staart wel 6 m lang kan 
worden. Het zegel is 5 yen, donkergroen en oranje. 

Ook dit jaar verscheen het z.g. nieuwjaarszegel. Het 
zegel dat op 16 Januari onzer jaartelling verscheen 
vertoont het masker van een toneelspeler (oude man) 
en is in de waarde 5 yen, rose. 

Dit laatste zegel verscheen ook met 4 stuks in een 
z.g. miniatuurvelletje. 
M ar o k k o. (Frans-). 

Een 3-tal postzegels voor gewoon gebruik staat hier 
te wachten, alle naar ontwerpen van Delpy, n.1.: 

6 F. groen, Moskee van Karaouine te Fez (klein for
maat) ; 

18 F. rood, punt van Oudaïas te Rabat (groot verti
caalformaat); 

20 F. oud Marokkaans huis (groot verticaalformaat). 

P a n a m a . 
Ten bate van de lichamelijke opvoeding van de jeugd 

verscheen hier een postzegel met de afbeelding van de 
ingang van een stadion. 

B 0,01 groen en zwart. 

P a n a m a . Kanaal-zone. 
Voorheen waren de Dienstzegels van dit gebied niet 

ongebruikt verkrijgbaar, thans is dit echter wel het 
geval, met uitzondering van het dienstzegel Yvert no. 
3, dat reeds vroeger vervangen werd door het zegel 
Yvert no. 15. 

P h i l i p p ü n e n . 

Een drietal postzegels verscheen hier ter herdenking 
van de „verklarmg van de Rechten van de Mens". De 
zegels zijn alle in gelijke afbeelding en vertonen het 
beeld van de Godin van de Vrijheid, die met de rechter
hand een weegschaal omhoog houdt, terwijl een duif 
op deze hand is gezeten; de linkerhand houdt een bran
dende toorts vast die het Manifest van deze verklaring 
verlicht. 
De waarden zijn: 

5 c. green, oplage 5 millioen 
6 c. oranje, oplage 500.000 

18 c. blauw, oplage 500.000. 

P o r t u g e e s I n d i ë . 

Een serie van 5 postzegels herdacht de 300-jarige 
geboortedag van de missionaris vader José Vaz. De 
zegels zijn. 

1 r. blauwgrijs; 
2 r. oranje; 
3 r. sepia; 
1 t. blauw; 
2 t. karmijn; 

3 t. olijfgroen; 
9 t. blauw; 

10 t. lila; 
12 t. geelblauw. 

De afbeeldingen zijn als volgt: de 1 en 3 r. 
2 en 9 t. afbeelding van José Vaz; 2 r. 1, 3 en 10 t. 
gevel van de ruine van Sancoale; 12 t. altaar in het 
missiegebouw. 

K e u n i s>n. 

Op 22 October j.1. verschenen 2 zegels voor de lucht
post door opdruk op de Franse zesels n.1.: 
100 fr. C.F.A. op 200 fr. groen, Bordeaux , 
500 fr. C.F.A. op 1000 fr. zwart en violetbrain, Parijs. 

R y u - K y u E i l a n d e n . 
Op 10 October j.1. verschenen 3 postzegels voor de 

luchtpost met een allegorische afbeelding van een vlie
gende godheid: 
13 yen, blauw; 18 yen, lichtgroen; 30 yen, rood. 

S a h a r a (Spaans-) 
Ook hier werd de „Dag van de koloniale postzegel" 

herdacht met de uitgifte van een drietal postzegels in 
de zelfde waarden en kleuren als bij Guinea hierboven 
vermeld. Ook deze zegels dragen een dierenafbeelding, 
n.1. een dromedaris met zijn veulen. 
S a r a v/ a k. 

mnmm 
De postzegel van 10 c met de 

afbeelding van een miereneter 
is wegens een fout in de 'eke-
ning uit omloop genomen en 
vervangen door het zegel: 
10 c. oranje, landkaart. 

S i a m. (Thailand). 
De koerserende serie werd nog uitgebreid met 2 

postzegels in hoge waarden n.1.: 
2 B. blauwgroen; 
3 B. leigrijs. 

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

UITGEVERIJ DAVO 
Nieuwstr. 78, Deventer, Tel. 4018 

(Vervolg op blz. 63^ 
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VERENIGINGSNIEUWS 
NEDERLANDSCHE BOND VAN 
VEREENIGINGEN VAN POSTZE
GELVERZAMELAARS. Secr.: J. C. 
Norenburg, Welgelegenlaan 71, Drie
bergen. 

Eestuursverkiezing. Het bestuur herin
nert ae verenigingsbesturen aan het be
paalde bd art 7 van het Huish Regle
ment van de Bond, waarbu is bepaald, 
dat opgave van candidaten voor de op de 
algemene vergadering te benoemen 
bondsbestuursleden moet geschieden vóór 
1 Mei \an ieder jaar. 

Aan de beurt van aftreding zyn dit 
jaar de voorzitter, de heer i" S van 't 
Haatf, de 2e secretaris, ae heer D O 
Kirchner, de penningmeester, de heer J 
G J Polling, de commissaris, de heer 
Mr C M Loef, de commissaris, de heer 
J van de Ven 

Gezien het teit, dat het Bondsbestuur 
in de op 12 Januari j 1 gehouden verga
dering met de Voorzitters der aange
sloten verenigingen gemeend heeft te 
kunnen beluisteren, dat tegen de wuze 
waarop sommige functionarissen van het 
Bondtabestuur hun taak vervullen, be
zwaren bestaan liebben alle leden van 
het Bondsbestuur besloten hun mandaat 
ter beschikking te stellen De verenigin
gen woraeii uan m staat gesteld zich uit 
te spreken omtrent de bezetting van elke 
bestuursplaats afzonderlijk 

Het bondsbestuur verzoekt daarom aan 
de bJ de Bond aangesloten verenigingen 
om vóór 1 Mei a s opgave te doen van 
candidaten voor alle bestuursfuncties, te 
weten voorzitter thans de heer P. S 
van 't Haaff, vice-voorzitter thans de 
heer J Poulie, secretaris thans de heer 
J. C. Norenburg, 2e secretaris thans de 
heer D O Kirchner, penningmeester, 
thans de heer J G J Polling, de com-
misfearissen thans de heren K F Kiel-
man Mr C M Loef J van de Ven en 
H G. van de Westeringh 

Alle bestuursleden stellen zich voor 
een herbenoeming beschikbaar 

Frankeerzegels Nieuw Guinea. Volgens 
mededeling van het Hoofdbestuur van de 
P T T zal de postzegel van ƒ 1 —, waar
voor ter verkrjgmg daarvan eau aanvrage 
moest worden ingediend via de vereni-
g ngssecretarissen bu het bestuur van de 
Bond, voortaan zonder deze formaliteit 
aan de z g verzamelaarsloketten ver
krijgbaar zon gesteld Alleen voor de 
postzegel van ƒ5 — is dus nog een aan
vrage via de verenigingssecretarissen en 
het bondsbestuur vereist 
NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
van POSTZEGELVERZAMELAARS 
Secr.: P. J. M. Boel, Bosboom Tous-
saintlaan 63, Hilversum. 

Nieuwe leden: zie de aanmeldingen in 
het Februarinummer, met uitzondering 
van no 567 C J H Rootlieb 
Aanmeldingen: 653 J J Augusteyn. 84 B 
ED, Denekamp; 596 B. Baars. Diepen-
veenseweg 165 Deventer; 699 J. R. Biele, 
Biltstraat 131, Utrecht; 636 N. P. J. 
Bogaards, Papelaan 1A, Voorschoten; 
669 A M W. Bor, Walstraat 63, Emmen; 
696 A C. van der Bosch leplaan 27, 
Waddinxveen, 663 J W Brandenburg 
Hengelosestraat 30 Oldenzaal, 709 G van 
den Brink Nieuw Miliigen 80, Post 
Garderen: 611 A J. Dalhuijsen, Rem-
brandtlaan 33 Arnhem (lid , Philate-
llca")- 614 W P. A Ditmar, Roerdomp
laan 23 Arnhem: 669 H Dijkstra, Haer-
straat 19, Oldenzaal; 745 J H van Ewük, 

Tibbesteeg 1, Deventer, 673 Dr Ph. C 
P Hartmann Prins Bernhardstraat 2 
Oldenzaal, 577 Mevr G van het Hof-
Zulstra, Kastanjestraat 7, Krommenie; 
578 N J Hunen Kastanjestraat 17, Krom
menie, 637 C Koppenol, Dorpsstraat 87, 
Hoogvliet (Z H ) , 679 J van der Lely, 
Haerstraat 38, Oldenzaal, 602 Q J H 
Mudde, Kleverparkweg 200 Haarlem, 
639 J H Rambaldo, S F Nieuw Tersana, 
Tjirebon Indonesia, 680 Mevr N Schol
ten-de Rooy, Godelindeweg 40, Naarden, 
600 H J Stokking Brink 26 Deventer, 
740 P D Stover, p a fam B Hoenderdos, 
Nagtzaamplein 18 Haarlem, 592 G 
Swartsenburg Populie-enlaan 19 Krom
menie 619 H van Tmteren Gooiberg-
straat 11 Bussum (lid , De Verzamelaar") 

VVeder ingeschreven: 851 H G van 
Brink Kantor Pos Tebing Tinggi, Suma
tra Utara 

Bedanken ingetrokken: 981 Dr J H 
N van der Burg, Prms Hendriklaan 14A, 
Zeist 

Schorsing wegens onbekend adres 
ingetrokken: 833 H C Roos Graaf 
Janlaan 87, Zeist, 462 A H. Wolf, Nim-
rodstraat 127, Numegen 

Afgevoerd per ultimo 1951: 98 P de 
Groot, 1751 J G L Lippits, 724 Mej M 
M Oosterbaan. 646 J H M A Theelen, 
1844 A Versteijnen 

Gerojeerd wegens wanbetaling contri
butie: 1461 J Sevestre White Cross Hotel, 
Wallmgford, Berkshire, England 

Geschorst wegens onbekend adres: 761 
A M Kollewun, 1196 H Lieber, 485 H 
G van Riet 

Bectificatie: 452 Mevr P Buys-Sommer 
moet zyn 452 P B Buis Sommer, p/a 
S V P BI Kelapa Ave 803, Sungei 
Gerong, Sumatra Selatan 

POSTZEGELVERENIGING , BRE
DA". Secr.: C. A. Otter, Ulvenhout-
selaan 34, Breda. Tel. 6648. 

AaHr^enomen als lid: 351 L A G Boek
raad Breda Nwe Bosstraat 37 A, 118 B 
Meeuwsen Breda Jul analaan 81 107 H 
J A Oomen, Breda Raadhuisstraat 21A; 
19 G Pera Breda Nachtegaalstraat 3 
17 A C Hogendoorn Breda Reirer-
straat 5- 3 L J Dumont, Hoboken (B ), 
Hvde Parkstraat 28 

Voorgehangen: H H Hogenhout, 
Waalwijk, J P J Nabben Haarlem 
Overleden: C J L Sitsen, Vlissmgen, 
H Anholt, Enkhuizen 
VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „HOLLANDIA", 
AMSTERDAM. Secr.: A. D. Aeijelts, 
Churchill-laan 175 I, Amsterdam Z 2. 

Ledenvergadering op Vrudag 28 Maart 
1952 te 20 15 uur in hotel , Krasnapolskv", 
Warmoesstraat Amsterdam C De veiling 
wordt gehouden van 19 30—20 15 uur 
Candidaatleden: 831 Bachra M , Maas
straat 129 II Amsterdam Z , 832 Boekhoff, 
M L Valeriusstraat 124 bov , Amsterdam 
Z ; 830 Ingwersen, A , Nie Maesstraat 7, 
Amsterdam Z ; 121 Szasz A., Wouwer-
manstraat 12, Amsterdam Z 

HAAGSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING. Secr.: Drs. W. J. 
Bijleveld, Adriaan Pauw&traat 10, 
Den Haag. 

Nieuw lid: L J. de Hon, Groot Her-
toginnelaan 132, Den Haag. 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING. Secr.: H. G, van de 

Wes'eringh, Tolsteegsingel 17 bis, 
Utrecht. 

Ledenvergadering op Dinsdag 25 Maart 
a s des n m. 8 uur in Tivoli Van 7 30—' 
8 uur ruilen 

Landen» edstrUd: Engeland 
Voordracht door de heer Miltenburg; 

onderwerp. 100 jaar Egyptische geschie
denis. 

Nieune leden: 4 candidaat-leden, ver
meld in Febr nr. 

Candidaat-leden- C A. L. Thomkins— 
Arts te Schalkwijk (E ). (Prov weg B 64) 
C C Walsemann Laan v Nieuw-Guinea 
25bis Utrecht (E ) Mevr W Wensink— 
Heersink, Diependaalseduk 50, Maarsse-
veen (E ). 

Overleden Ds J F. Wachter, Rotter
dam 

Belangrijke velling door de heer Potter 
op Dinsdag 8 April in Tivoli 
INTERNATIONALE VERENIGING 
„PHILATELICA". Secr.: J. A. C. 
Achilles, Zuiderparlclaan 249. Tel. 
321.123. 

Hiermede wordt de leden ter kennis 
gebracht, dat de algemene ledenvergade
ring gehouden zal worden op 10 Mei a s. 
in het N V Huis Oude Gracht te Utrecht. 

Candidaat-leden. Afd. Aalsmeer: Ar. 
2024 L E Olthof Hortensiai 30 B Aals
meer. Ar J L 64 J Wegman, (12-5-'39), 
Dorpsstraat 55 Amstelveen 

Afd. Flakkee: Fe 2019 J van Hoorn, 
B C Zaayerlaan 764. Dirksland. 

Afd. 's Gravenhage: Gv 2013 T. J W. 
van Beek, Volkerakstraat 10 Den Haag; 
Gv 2039 H J Haaze, Lusterbeslaan 125, 
Rijswijk, Gv 20.32 P L de Hon Groot 
Hertoginnelaan 132, Den Haag, Gv JL 73 
E J M Lokkers, (ll-5-'37) Rederuker-
straat 93 Den Haag, Gv 2033 J Matze 
(oud No 4298) A Heinsiustraat .30 Den 
Haag: Gv 2038 J A Meuris Valkenbos-
kade 652 Den Haag Gv 2050 E G Stada, 
Zeekant 45 Schevenmgen, Gv 2008 W. H 
Velders, Hoenderlaan 7, Den Haag, Gv. 
2041 J Vos Josef Israetslaan 42 Den 
Haag, Gv 2051 D Vuijk, Morelstraat 135, 
Den Haag 

Individueel: ld 2048 P Ditmarsch Hoo-
gestraat 84, Aalten; ld 2011 Ir J Geer-
ling Villapark P 73 Sluiskil, ld 2047 L. 
F. Manet, Mauvelaan 13 Leid^chendam. 

Afd. Langedük- Î k 2016 J Koopmans, 
Verlaat 101 Oude Niedorp 

Afd. Maastricht: Mt GM 75 W Engels
hoven (13-12-'33) Lange Waterstraat 42, 
Heer (L ), Mt GM 76 J Hermans (30-8-
'37), Jonkheer Ruysstraat 49 Maastricht 

Afd Noordv\ük: Nk 2022 J P van der 
Berg Schoolstraat 70 Nooriwijk a Zee. 

Afd. Botterdam-Znid: Rz 2044 G J van 
Assendelft Leede 46 Rotterdam, Rz 2045 
B Brouwer=! Klaverstraat 121C, Rotter
dam; Rz 2021 J F van Golde, Noord
molenstraat 6 B Rotterdam Rz 2046 J. 
Naderom, Boekweitstraat 24 B, Rotter
dam. 

Afd. Tiel: Tl 2049 J. M. van Alphen, 
Huize ,,Gaardzicht", Beusichem 

Afd. Venlo: Vo JL 70 M H J Korsten 
(22-7-'35), Karel Doormanlaan 28, Reu
ver (L ); Vo 1866 W H E Struben (oud 
lid). Rozenkransstraat 44, Venlo. 

Afd. Zwolle: Ze JL 72 W M C Kok 
(18-10-'36) S 26, Wezep (Gld ) ; Ze 2025 
J Kronenberg, Woonark Independence, 
Bleekerswegje, Zwolle, Ze 2030 H H 
Mulder, Stationsempl N S , b;i Deven-
terseweg Zwolle. 

Schorsinsr intrekken: St 313 J H. de 
Jong, Gallenkam Peisweg 4, Soest; Ze 
290 C T H Haerk Us Honk" Officiers
weg, Epe; ld 1120 Mevr J Terpstra— 
Boerma Schubertstraat 36, Leeuwarden; 
ld 2948 G L Brante WiUem de Zw'jger-
atraal 43 Steenwijk: Gs 3823 M. J Kerst-
Jena. Ganzepoortstraat 3, Goes: ld 4328 
J Fluitsraa, Prins Berijhardlaan 222, 
Zutphen. 
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Verandering van afdelinp;: Am. 425 R. 
L. H. Bax, lepenstraat 3. Haarlem naar 
Afd. HAARLEM; Am. 3054 D. Nierop, 
Veenendaalkade 556, Den Haag, wordt 
Afd. DEN HAAG, bovendien ook lid van 
Afd. Amsterdam; Gv. 3512 Ir. J. R. Keu-
chenius. Palembang naar INDIVIDUEEL; 
Ut. 4129 6. M. Bax, 2e C. Huygensstraat 
49III, Amsterdam naar Afd. AMSTER
DAM. 

Overleden: En. 672 H. Anholt; Gv. 2247 
M. C. Happé; Dr. 3747 C. H. Schaare. 

Afvoeren: Mt. GM. 44 P. Wessels; Mt. 
GM. 53 P. Moes; Am. 3748 J. C. de Win
ter; Id. 4115 Mevr. A. M. v. Wering— 
Commijs; St. 2352 W. van der Vlag. 

Onbekend adres: Id. 1183 J. Luermans, 
v/h ; Dorpsstraat 198, Bemmel; Gv. 2956 
P. G. H. Jansen, v/h Nieuwe Parklaan 61, 
Den Haag. 

Schorsen: Id. 221 Ir. H. H. Sirks: Id. 
454 M. L. C. V. d. Togt; Id. 984 R. L. 
Schilpzand; Dn. 1039 F. H. W. de Quar-
tel; Vo. 1433 W. J. P. van Rooy; Vo. 
2985 H. Leenen; Id. 3719 G. de Wild. 

Alle candidaat-leden, vermeld in het 
Februarinummer, werden als lid aange
nomen. Wij roepen hen een hartelijk 
WELKOM toe. 

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

Ledenvergadering 1 April 1952. Ruil-
avond 15 April 1952. Beide bijeenkomsten 
zi]n op Dinsdagavond, in hotel ,,De 
Krnon" Rembrandtn'pin 17. Aanvang half 
acht. Zaal open 7 uur. 

Nieuwe leden: alle tien in het Februari
nummer van Het Maandblad opgenomen 
candidaat-leden zijn aangenomen. 

Candidaat-leden: 56 Jac. v. d. Berg, 
J. J. Cremerplein 22 hs., Amsterdam-
West; 73 Mevr. Lindeboom—van Munster, 
Oostel. Handelskade 60 hs., Amsterdam-
C.; 106 W. V. d. Bos, Maanstraat 6, Am
sterdam-Noord : 114 E. J. Verstraten, 
Am.=teldijk 16 III. Amsterdam-Z.; 123 P. 
H. Blom, Willem de Zwijgerlaan 91, Am
sterdam-West. 
ROTTERDAMSCHE PHILATELIS
TEN VEREENIGING. Secr.: G. C. 
Tops, Stadhoudersweg 89b, Rotter
dam C. 

Nieuwe leden': 158 W. A. Augustijn, 
Ogierssingel 64, Rotterdam Z 2; 166 W. 
Barlo. Pr. Hendrikkade 70 Rotterdam C 
1; 176 H. J. Berends, Rubensplein 15, 
Schiedam; 195 G. A. Breur, Doorn
straat 13 Rotterdam C 2; 211 W Kloot, 
Haringvliet 76, Rotterdam C l ; 229 A. J. 
Kruijmel, Vosmaerstraat 50, Rotterdam 
W 2; 311 J. M. V. d. List, Kerkepad 19 a, 
Rotterdam W 1; 346 P. H. Meijer Jr., 
Mathenesserweg 50 b, Rotterdam W 2; 
347 A. H. van Ruyven, Randweg 59 a, 
Rotterdam Z 2; 349 C. Verhaagen, Groene-
veld 5. Rotterdam Z 2; 416 Mej. D. Eül, 
Burg. Knappertlaan 190, Schiedam; 442 
P. L. van Heusden, Pr. Hendriklaan 7, 
Rotterdam C 1; 488 L. Verschoor, Hud-
sonstraat 117, Rotterdam W 2. 

Opgezesd per 1-1-1953: 296 W. B. Borrie. 
Overleden: S70 Mr. M. J. Levert. 
Maandvergadering. De eerstvolgende 

gewone ledenvergadering zal plaats heb
ben op Maandag 31 Maart a.s. in de bo
venzaal 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 29 Maart a.s. in ons 
clublokaal, bovenzaal Café-Restaurant 
,,De Zon", Noordsingel hk. Burg. Roos
straat te Rotterdam, en voor de aanvang 
van de vergadering. 

April-vergadering. De April-vergade-
ring zal worcjen gehouden op Maandag 
28 April a.s. iü ,,Du Nord". 

Gezamenlüb bezoek ITEP. De leden die 
belangstelling hebben voor gemeenschap
pelijk bezoek aan de ITEP te Utrecht — 
ter vermindering van de reiskosten — 
wordt verzocht zich zo spoedig mogelük 
in verbinding te stellen met de heer P. J. 
Kortrijk. Tldemanstraat 70 te Rotterdam 
W 1, hetzij aan het opgegeven adres, hetzij 
in ons clublokaal, waar hij elke Zaterdag
middag aanwezig is. 

Bestuursverkiezing. Op de d.d. 25 Fe
bruari j.1. gehouden jaarvergadering wer
den de aan de beurt van aftreden zynde 
bestuursleden, de heren J. Eijgenraam. L. 
J. Luyendijk en H. Zwijnenburg bij accla
matie herkozen. 

Baad van toezicht. In de vacature, ont
staan door het overlijden van de heer J. 
Beunder, werd op de algemene vergade
ring als lid van de Raad van Toezicht 
(Financiële Commissie) benoemd de heer 
B H. V. d. Werke. De heren C. H. Bor
gers en P. H. wyntjes werden herkozen. 
VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS , DE GLOBE". 
Secr.: J. W. Vonk, Mesdaglaan 36, 
Arnhem. 

Nieuwe leden: 35 Mej. A. C. Duf renne. 
Amsterdamseweg 17 d. Arnhem; 78 J. W. 
de Jong. Zaatjersplein 8. Oosterbeek; 108 
J. Busser Notaris Fischerstraat 34. Ede; 
151 F. Offringa, Lawickse Allee 124, Wa
geningen; 397 J. de Jong, Nudestraat l a , 
Wageningen. 

Candldaat-lid: J. van Laar, Specht
weg 31, Apeldoorn. 

Bedankt: 397 K. Tutein Nolthenius. 
Afgevoerd wegens onbekend adres: 250 

F. Jongerius. 
Geroyeerd: 8 D. van Gorkum; 37 A. 

Enzerink: 85 P. v. d. Linden: 365 D. Be-
zemer; 511 J. Rombout; 512 A. C. Vis; 
923 J. Lensink; 955 J. H. A. Tonen; 969 
J. Lensink. 

Het adres van de penn)ngmee=!ter. de 
heer J. van Ooijen, is thans; Maaslaan 
4 II Arnhem. 

10e Potterveiling: op 27 Maart wordt 
in Cafi^-Rpstaurant Central—National. 
Bakkerstraat, Arnhem, bovengenoemde 
veiling gehouden. Er zullen weer diverse 
koopies te halen zijn. De kavels liggen 
vanaf 14 uur in bovenzaal 4 van genoemd 
restaurant te kl1k. terwiil om 19.30 uur 
de veiling een aanvang neemt. 

Agenda's afdelingen. 
Arnhem: bijeenkomst op 2 April 

's avonds om 19.30 uur in Central— 
National. 

Ede: biieenkomst elke Ie Woensdag van 
de maand te 8 uur in het Hof van Gel
derland te Ede. 

Bijeenkomst van de jeugdclub elke Ie 
Dinsdagavond van de maand te 7 uur in 
de conferentiekamer van de A.K.U. 

Zutphen: elke Ie Woensdag van de 
maand ruilavond. elke 3e Woensdag van 
de maand vergadering. Biieenkomsten in 
hr^t tv,ii,„h,,i„ TJ^,.trv,arkt R'' 
NEDERLANDSCHE PHILATELIS
TISCHE VEREENIGING ..OP HOOP 
VAN ZEGELS" TE HAARLEM. 
Secr.: M. W. v. d. Koog, Leidsevaart-
weg 129, Heemstede. 

Overleden: 110 A. H. M. X. Trousselot. 
Candidaat-leden: 86 C. J . H. Hoog, Lo-
rentzplein 21. Haarlem; 97 J. H. ten Have, 
Garenkokerskade 50 Haarlem; 104 J. 
Hamerling v. O. de Bruijnstraat 21 Haar
lem; 116 H. J. v. Ommeren, 's Graven-
hekie 6 III. Am.sterdam. 

Afvoering ingetrokken: 119 J. F. v. 
Rhienen. Kleverparkweg 59 rd. Haarlem. 

Bedankt per 1 Maart Ifl̂ â: 145 G. Sis-
singh; 283 J. L. Veen; 396 P. J. Hand-
graaf; 479 J. A. Admiraal; 520 M. G. 
Kroon• I 61,'? G. Braam; 140 J. C. Stik
ker; 161 Joh. F. Wol vers; 309 Ph. P. 
Romejjn. 

Afgevoerd pOT 1 Mwt^ 19S3: 481 W.,.F. 
GlvaU '', j-.»ïij^4-,'?f!^W*1T**$**«'^P»f^ ' 

Contributie 1952-1953. De penningmees
ter verzoekt alle leden beleefd doch zeer 
dringend de door hen voor het bovenge
noemde verenigingsjaar verschuldigde 
contributie ad ƒ 5.— wel zo spoedig mo
gelijk over te schrijven naar of te storten 
op postrekening 245576 ten name van 
,,Penningmeester O.H.v.Z., Haarlem". Bij 
voorbaat zijn dank. 

Algemene vergadering. Donderdagavond 
8 uur. 20 Maart 1952, gebouw Cultura. 
Jansstraat. 
NEDERLANDSCHE PHILATELIS
TISCHE VEREENIGING „DE VER
ZAMELAAR". Secr.: G. H. Huffer-
man Sr., Huizerweg 198, Bussum. 

In de Februari-vergadering werd de 
heer J. J. Quartel Jr . met algemene stem
men tot voorzitter herkozen. 

Donderdag 13 Maart '52 jaarvergade
ring. Verslag kascommissie, secretaris, 
penningmeester, administrateur rondzend-
verkeer, commissaris veilingmeester. Be
groting 1952, 

Nieuwe leden: 68 H. Donker, de Ge-
nestetlaan 9, Bussum; 140 J. de Vrieze, 
Gr, Hertoginnelaan 11, Bussum. 

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

Vergadering op Maandag 7 April 1952 
's avonds te 8 uur precies in de bovenzaal 
van Café-Rest. ,,De Kleine Burcht, Nieu
we Rijn 19, Leiden. Gewone agenda. 

Op deze vergadering zal de heer K. E. 
König weder een lezing houden met als 
onderwerp: ,,De zin van het postzegel-
verzamelen", (Dit onderwerp is ook zeer 
geschikt voor de dames der leden). 

Komt U allen? 
Nieuwe leden: 379 H. L. van Kampen

hout, Willemstraat 39, Leiden; 380 Ir. J. 
J. Terwen. Plantage 5 a. Leiden. 

Candidaat-leden: 361 C. van Zijp, van 
CuycWaan 7 Oegstgeest; 381 S, Jongsma, 
Gasstraat 21, Leiden. 

Weder ingeschreven als lid: 133 A. 
Scheele. Rapenburg 116. Leiden. 

Jeugdafd.: bijeenkomst iedere Ie Dins
dag "an rie rno^nd in het V.C.F. Huis, 
Gerecht 10, Leiden. 

Kuil- en beursavond: iedere 4de Woens
dag van de maand in de bovenzaal van 
de Chem. School, Rapenburg 30. Leiden. 

Noteert U nog even de volgende data 
der vergaderingen: Woensdag 7 Mei en 
Woensdag 4 Juni. 
Heeft U al een spaarkaart voor de ITEP' ' 

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

Nieuwe leden: 444 J. Fokkema. Borneo-
laan 27, Hilversum; 445 H. Lantau, Egel
straat 10, Hilversum; 446 A. de Wild, 
Hoge Larenseweg 128, Hilversum; 447 F. 
H. Ockers, Zonnelaan 10 Hilversum; 448 
T. Jensen. Kamerl. Onnesweg 471 Hil
versum; 449 F. de Stoppelaar, Sterre-
lafn 8 Hilversum. 

De April-vergadering zal gehouden wor
den op Woensdag 16 April a.s. des avonds 
om 7.30 uur in de bovenzaal van de Open
bare Leeszaal aan de 's Gravelandseweg 
te Hilversum. Gewone agenda. 

Belangrijke mededeling: B'i de secreta
ris z'in OP aanvrage verkrijgbaar aan-
vraag-briefkaarten voor een aankoopver
gunning luchtpostzegels van ƒ 15.— en 
ƒ 25.—. 

PHILATELISTEN VERENIGING 
„GRONINGEN". Secr.: W. H. de 
Jonge, Bilderdijkstraat 6 A, Gronin
gen. 

Wederom toegetreden lid: 37 H. F 
Snüders,- Korreweg 86 A, Groningen. 
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Nieuwe leden: 139 S, de Jong, Pr, Mar
grietstraat 6, Harlingen; 198 G. E. Bos, 
Stadhouderslaan 24. Groningen; 180 G. H. 
Folmer, Floresplein 6 B, Groningen; 175 
Mr. P, K. Hotstee. Pr. Hendrikplein 2, 
Veendam; 199 E. Radema, Stationsweg, 
Visvliet. 

Overleden: 236 R. Rinsma. 
VerRaderingen: 24 Maart en 28 April. 
PHILATELISTEN VERENIGING 

„ZUID-LIMBURG". Secr. Jos. J. Pe
ters, Orleansplein 12 b, Maastricht. 

Nieuwe leden: alle candidaat-leden. ge
noemd in de Maandbladen van December 
en Januari zijn als lid toegelaten. 

Candidaat-lld: 143 M. J. Hutjens, Mo-
ienberglaan 42, Heerlen. 

Afvoeren per 1/4: 159 G. de Heus. 
BUeenkomsten: Maandag 7 April Beurs

avond en Maandag 21 April Ledenverga
dering. Beide om 20 uur in Restaurant 
.,In de Gouwe Poort". 
'S HERTOGENBOSSCHE VERENI
GING VAN POSTZEGELVERZA
MELAARS. Secr. N. Glaudemans, 
Jan Steenstraat 17, Den Bosch. 

In de alg. ledenvergadering van 20 Febr. 
.1.1. werden benoemd als voorzitter: J. J. 
A. Grijns, v. d. Doessingel 56, Den Bosch 
en als secretaris: N. Glaudemans, Jan 
Steenstraat 17, Den Bosch. 
VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DE ZAANSCHE 
ZEGELZOEKERS". Secr.: N. J. 
Steijn, Bosjesstr. 8, Koog a.d. Zaan. 

Vergadering op Donderuag 27 Maart 
1952 des avonds 8 uur in ,,de Posthoorn", 
Stationsstraat, Zaandam. 

Nieuwe leden: 104 G. Eaaijens, West-
zanerdük 100, Zaandam; 109 Dr. A. D. 
Bruin. Hobbemastraat 13. Zaandam. 

Bedankt: 310 K. de Jong; 66 W. P. v. d. 
Ven; 381 J. de Grauw; 385 J. Sleutel. 

Voorgesteld door de heer C. H. Voogd: 
W. G. de Graaf, Dr. Jan Mulderstraat 36, 
Zaandijk. 

Eigen aangifte: D. Bakker, Keppler-
straat 50, Zaandam. 
VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DELFT". Secr.: 
J. A. V. d. List, Delfgauwseweg 199, 
Delft. 

Nieuwe leden: 258 R. J. A. - Busquet, 
Weimarstraat 37, Den Haag; 279 W. Stam, 
Kon. Emmalaan 42. Delft. 
PHILATELISTENCLUB „EINDHO
VEN". Secr.: J. J. H. A. Dolhain, de 
Genestetlaan 5, Eindhoven. Tel. 2737. 

Vergadering elke eerste Woensdag van 
de maand, Waarvan convocatie wordt toe
gezonden. 

Geroyeerd wegens wanbetaling: W. Kil
len, Bezuidenhoutseweg 13, Eindhoven; 
H. Schouten. Laan v. Meerdorvoort 554, 
's Gravenhage. 
POSTZEGELCLUB „WASSENAAR" 
Secr.: J. de la Rie, St. v. 's Graven-
zandeweg 57, Wassenaar. 

Nieuw lid: H. van Wort, Konijnenlaan 
34, Wassenaar. 
POSTZEGELVERENIGING ,.VLIS-
SINGEN". Secr. (voorl.): Nieuw-
straat 37, Middelburg. 

IN MEMORIAM 
C. J . L. Sitsen 

Op 22 Januari j.1. overleed op 78-jarigo 
leeftijd de heer C. J. L. Sitsen, een der 
oprichters en sedert bijna 45 jaren secre
taris der Postzegelver. ..Vlissingen". 

In hem verliezen wij niet alleen een vol
ijverig secretaris, die ondanks zijn hoge 
leeftijd een grote activiteit bleef ont
plooien en Wien niets te veel was waar 
het de belangen zijner vereniging betrof, 

doch tevens een goed vriend en een alge
meen geacht en bekwaam philatelist. 

Met gevoelens van grote dankbaarheid 
zal hij in onze herinnering blijven voort
leven. 

Moge hij rusten in vrede. 
PHILATELISTEN VERENIGING 

„AMERSFOORT". Secr.: P. E. Bos, 
Voltastraat 27, Amersfoort. Tel. 5551. 

Nieuw lid: H. Chel, Bernulfusstraat 29. 
Amersfoort. 

Candidaat-Iid: S. O. N. van de Stadt, 
Wijersstraat 33. Amersfoort. 

Bedankt: J. P. van Nieuwkerk, Amers
foort. 

Eerstvolgende bijeenkomst op Dinsdag 
25 Maart 1952 des avonds te 8 uur in de 
Bestuurskamer van de Sociëteit ,,Amici-
tia" te Amersfoort. Het bestuur maakt 
de leden, die niet regelmatig de verga
deringen bezoeken er op attent, dat zij 
de oplossingen van de ,.Puzzle van de 
Maand" ook schriftelijk in kunnen zenden 
bij de secretaris. Zü dingen dan toch mede 
naar de prijzen, mits de oplossingen maar 
vóór de aanvang van de vergadering bin
nen zijn. 

Tenslotte nog dit. Mogen wü ook TT, 
die zo weinig op de bijeenkomsten komt, 
weer eens in ons midden zien? Ja? Tot 
25 Maart a.s. dus! • 

ENSCHEDESCHE PHILATELIS
TEN VEREENIGING. Secr.: A. H. 
Soetekouw, C. J. Snuifstraat 18, En
schede. 

Overleden: Dr. W. J. Boeve, Enschede. 
Bedankt: P. G. Akkerman, Utrecht; A. 

J. van Blanken, Hoek v. Holland; G. Dek
ker, Enschede; W. H. C. Welling, Hen
gelo. 

Nieuw lid: A. M. A. Veldkamp, Hoge 
Boekelerweg 6. Enschede. 

De eerstvolgende vergadering vindt 
plaats Woensdag 26 Maart, in het gebouw 
. Irene" aan de Noorderhagen, 's avonds 
8 uur. 
POSTZEGELVERENIGING ,.IJMUI-
DEN EN OMSTREKEN". Secr.: G. de 
Hoog, da Costalaan 18, Driebuis. 
Tel. 4893. 

Nieuwe leden: H. Aardenburg, Burg. 
Rambonnetlaan 21. IJmuiden; J. J. Duin-
ker, Gerard Doustraat 85, IJmuiden-O. 

Clubavonden worden gehouden op 21 
Maart, 4 en 18 April in het Patronaatsge
bouw (ingang Willemsbeekweg), aanvang 
19.30 uur precies. 

Jeugdclub: Zaterdagmiddag 12 April, 
half drie in het gymnastieklokaal van de 
school aan de P. J. Troelstraweg, IJmui-
den-0. 
VERENIGING VAN POSTZEGEL

VERZAMELAARS „HELMOND". 
Secr.: D. Andriessen, Steenweg 18, 
Helmond. 

Vergaderingen: de laatste Maandag van 
iedere maand in Café-Rest. Chr. Drouen, 
Steenweg 19. Helmond. 

Nieuwe leden: J. H. v. d. Heuvel, Ka-
naaldijk 10. Someren; H. Mulder, Bakel-
sedük 58. Helmond. 

Bedankt: J. van Rijswijk, Beek en 
Donk; H. Michielsen, Helmond; J. Rou-
schop. Helmond. 

Afgevoerd wegens niet voldoen contri
butie: Walter Verhees, Gemert. 

Op onze laatste alg. vergadering werd 
tot secretaris gekozen; de heer D. An
driessen, Steenweg 18 te Helmond. 
NEDERL. VER. VAN POSTSTUK
KEN- EN POSTSTEMPELVERZA
MELAARS. Secr.: Ir. Fr. Blom, Ant. 
Heinsiusstraat 31, Den Haag. 

Nieuwe leden: G. Alberts. Meulenkamp-
straat 18, Kampen; C. B. v. Damme. Na-
tionalestraat 85. Antwerpen; L. H. Rehm, 
443 Stratford, Elmhurst (111.) U.S.A. " 

Bedankt: J. A. W. v. Kluyve, Harder
wijk. 
POSTZEGELVER. „GORINCHEM 
EN OMSTREKEN". Secr.: F. H. van 
Meeuv,^en, B 163, Dalem bij Gorin-
chem. 

Bedankt: Verduin. Gorinchem. 
Nieuwe leden; D. Ferwerda, Suz. v. 

Oostdijkstraat 1; L. de Hoog, Korten-
dijk 23; R. C. Verkouteren. v. Gochstraat 
22; H. Advocaat, Boerenstraat 27; J. B. 
Leenheer. Sumatrastraat 13; C. G. Mui
lenburg, Eendenpias 9; J. de Riddei-, 
Langendtjk 65; allen te Gorinchem en C. 
K. Paans, Hoogstraat 79 te Werkendam. 

PHILATELISTENVEREENIGUIG 
„BAARN". Secr.: O. H. W. Krüsel, 
Ferd. Huycklaan 35, Baarn. Tel. 2437. 

Nieuwe leden: 85 H. G. de Rootj, de 
Genestetlaan 6, Soest-Zuid; 86 Adsp.-lid 
Hans Beneker. Laanstraat 50. Baarn; 87 
Mevr. F. v. d. Hoef, Amalialaan 21, Baarn. 
DE KENNEMER POSTZEGELCLUB 
Secr.: J. W. Schachtschabel, Stra-
tingplantsoen 46 Zw., Velsen-Nd., 
Post Beverwijk. 

De eerstvolgende ruilavonden zijn als 
volgt vastgesteld: 31 Maart, 21 en 28 April. 
Dit l.v.m. de Paasdagen. Aanvang steeds 
om 7.30 uur. Plaats Witte Kruis Badhuls, 
Baanstraat te Beverwijk. 

Nieuwe leden: J. Blokker, Laan van 
Kanaan 48, Beverwijk; J. Dubbelman, 
Corn. Matersweg 75. Beverwijk; P. Koe
ten. H. Burgerstraat 6. Beverwijk; G. 
Flentrop. Beeckzanghlaan 68, Beverwijk; 
B. J. Bremmers, Melklaan 3, Velsen-Nd., 
Post Beverwijk. 

POSTZEGELVERENIGING „HEER
LEN". Secr. C. V. Dishoeck, Hinde
straat 24, Heerlerheide. 

Nieuwe leden: 64 A. H. M. van Wersch, 
Velthuüsenlaan 5. Laren; 60 J. Plevier, 
Akerstraat 41, Heerlen. 

Candidaat-lid: M. van den Hoven, Dr. 
Ariënsstraat 14, Terwinselen. 

Op 25 Mei a.s. bezoeken wü per touring
car de postzegeltentoonstelling te Luxem-
burg-stad. Reiskosten ƒ 9.— per persoon. 
Uiterste termijn van aanmelding 1 April 
a.s. bü Drs. M. Verzijl, St. Fransiscus-
weg 35, Heerlen. 

Leden, die de ƒ 15.— en ƒ 25.— vlieg-
zegels Nederland ongestenipeld wensen te 
ontvangen, gelieven dit op te geven aan 
de secretaris. 

Eerstkomende vergadering; Dinsdag 
1 April e.k. 

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

De bijeenkomsten in April zün; Maan
dag 7 April vergaderavond. Maandag 21 
April ruil- en veilingavond. Spui 10, Den 
Haag. 

Bedankt: 157 L. Scheffers. 
DORDTSE PHILATELISTENVER-
ENIGING „DE POSTJAGER'«, 
DORDRECHT. Secr. D. v. Dissel, 
Nassauweg 23 b, Dordrecht. 

In de gehouden jaarvergadering, welke 
vrij druk werd bezocht, werden onder
staande bestuursleden gekozen, t.w.; Ie 
voorzitter J. A. Star. Anna Paulowna-
straat 1. Dordrecht; 2e voorzitter L. ' t 
Veldt. Nassauweg 19 e. Dordrecht; Ie se
cretaris L. Blonk, Grotekerksbuurt 64, 
Dordrecht; 2e secretaris D. v. Dissel Jr., 
Nassauweg 23 b, Dordrecht; penning
meester A. Plant. ' Ceramstraat 70 rd., 
Dordrecht; commissaris rondzendlng D. v. 
Dissel Sr., Voorstraat 421. Dordrecht; 
commissaris T. Oskam, Veerweg 13, Pa-
péUdfecht " . . , -
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Wederom toegetreden als lid: J. v. d. 
Broek. Visllekade 11, Dordrecht. 

Nieuwe leden: A. Bruins, Vrieseplein, 
Dordrecht; A. Goedhart, Julianaweg, 
Dordrecht. 

Contactavond: 28 Maart. Vergadering: 
11 April, beide frehouden in de Chr. Lees
zaal te Dordrecht. 

Nieuwe leden zijn van harte welkom. 
POSTZEGELVERENIGING BRUNS-
SUM-HOENSBROEK. Secr.: P. v. d. 
Scheer. Hommerterweg 33, Amsten-
rade (L.). 

Afgevoerd: W. Vos, Brunssum. 
Candidaat-lid: N. Wiering, Sluiter-

straat 49, Brunssum. 
POSTZEGELVERENIGING „SANT

POORT". Secr.: J. F. Kupker, Kluys-
kenslaan 9, San'poort (St.). 

De vergaderingen worden gehouden in 
het Jeugdhuis der Ned. Herv. Kerk te 
Santpoort. Burg. Enschedelaan 67. 

Nieuw lid: 10 A. J. Plak, Hoofdstraat 
155. Santpoort. 

Candidaat-leden: J. J. II. Bos, Charl. 
de Bourbonlaan 22. Santpoort; P . Brou
wer, Ged. Schalkburgergracht 23 a, Haar
lem. 

Overleden: 127 A. Tervooren. 
SPORTVERENIGING „S.H.E.L.L.". 
Secr.: N. J. van Deijck, Corn. Troost-
straat 62, Amsterdam-Z. 

Nieuw lid: C. J. H. v. Saagsvelt, Hud-
sonstraat 137II, Amsterdam-W. per 1 
Maart. 

STICHTING PHILATELISTEN-
KRING AMSTERDAM, S.P.A. Secr.: 
P. Veerman, Patroclosstraat 9, Am
sterdam. 

In de a'gemene ledenvergadering van 
27 Febr. 1952 j.1. werd tot secretaris der 
stichting gekozen de heer P. Veerman, 
aangez'en de heer L. van Os zich niet 
meer herkiesbaar had gesteld. Voor zjn 
vele werkzaamheden in het belang van 
onze stichting werd de heer van Os dank 
gezegd. 

Bijeenkomsten in Maart 1952: 10 Maart, 
sociëteitsavond; 24 Maart, ledenvergade
ring. April 1952: 9 AnrM. sociëteitsavond; 
23 April. ledenvergadering. 

De bijeenkomsten zullen voortaan ge
houden worden in zaal 1 van Café-Restau-
rant Boer. Leidseplein 19. 

Pos^tzegelveiling-Combinatie 
FIRMA J. MEBUS & FIRMA t E N KATE & BORCHERS, AMSTERDAM 

Zal begin April aanstaande en vervolgens elke maand een veiling houden. 

inzendingen worden gaarne verwacht onder de volgende condities : 

• 50% der getaxeerde opbrengst wordt bij inzenden uitbetaald. 
De rest acht dagen na de veiling. 

• Onze provisie bedraagt 8% alles inbegrepen. 

• Wij garanderen U : 
Serieuze, vakkundige bewerking. 

• Strenge discrelie. 
€> Onze 37-jarige ervaring op postzegalgebied geeft U oen waar

borg voor 100% service. 

w y zUn steeds bereid U vrübiyvend te bezoeken, teneinde U bü een 
voorgenomen verkoop Uwer collectie of doubletten van advies te dienen. 
Inzendingen kunnen dagelijks mgeleverd worden ten kantore: Huiden
straat 13 (bij liet Spui), Telefoon 37767 en Gasthuismolensteeg 13 (bij 
de Paleisstraat), Telefoon 32521 van 10—4 uur, Amsterdam. 

Vei'.ingcatalogus 
wordt U op aanvraag 
gratis toegezonden. 

Heeft U nog nooit een zichtzending 
bij mij aangevraagd? 

Zo neen, dan spoedig doen! Mijn prijzen 
zijn voor Nederland en O.G. 40 ä 60% 
catalogus 1951, voor Europa en Ovao:-
zee ü.25 ä 0,50 per frs Yvert 1952. 
Voor beginners van landen, mooie 
restanten uitzoeken voor 2 of 3 cent 
per stuk. 

Postzegeihandel H. V A N LIESHOUT 
Hurksestraat 26 - HELMOND - Giro 325951 

DIT IS GOEDKOOP! 
Een album Nederland en zijn Overzeese Gewesten on
geveer 185 pagina's. Met typen, tandingen van post
en portzegels. teven«! alle primaire toutdrukken. m 
kunstledcren schroefband. de schroeven van buit^'a 
niet z:chtbaar. PrUs f 12.50. Dito album klemband 
f 15.—. Hetzelfde album zonder typen en tandingon, 
wel de roltandingen. Een compleet album, prijs 18 CO. 
Formaten ongeveer 29 x 31 cm. Reeds 30 Jaar ver
schijnen op deze albums de supplementen. 

100 verschillende Curacao en Suriname, prijs f 12.50. 
Nederland 1940 ongebr. 5, 7',4. 10, 12V4, 15, 20, 22V4, 25 
30 en 40 ct., prUs 50 cent. 

J. MEBUS, Postzegeihandel, A 'DAM 
HÜIDENSTRAAT 13 (BU het Spul) — BeëdlBd Expe.t 
Telefoon 37767 • Postgiro 33043 • Gevestigd 191.̂  
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S i n t V i n c e n t . 
Een aantal wijzigingen zal hier in de koerserende serie 
postzegels worden aangebracht n.L: 

1 c. zwart en groen i.p.v. groen en blauw; 
3 c. lila en oranje in type wapen van de kolonie; 
4 c. green en blauw i.p.v. zwart en groen; 
6 c. rood en green in type Kingston en fort Charlotte; 

10 c. groenblauw en donkerviolet in type van de 7 c. 

S o l o m o n E i l a n d e n (Britse-) 
De 2 d'. en 3 d. van de koerserende serie verschenen 

in een nieuwe tanding 12. 
Ook hier is een wedstrijd uitgeschreven voor ont

werpen van nieuwe postzegels, zodat ook hier te zijner 
tijd wel nieuwe zegels zullen verschijnen. 

T h a i l a n d (Siam). 
Ter gelegenheid van de „Dag van de Verenigde 

Naties" verscheen op 24 October j.1. een postzegel met 
de afbeelding van het embleem der V.N. 
25 s. lichtblauw en blauw. 

T u n i s . 
In dit jaar zullen 2 postzegels verschijnen ten 

bate van de sociale werken voor het leger, namelijk: 
voor de gewone post: 15 f + 1 f. beeldhouwwerk van 
het paleis van Bardo te Tunis; 
voor de luchtpost: 50 f + 10 f. beeldhouwwerk van 
de kansel in de grote moskee te Kairouen. 

U r u g u a y . 
Het feit dat 100 jaar geleden de grote generaal Arti-

gas overleed (1776—1850) werd herdacht met de uit
gifte van een serie van 12 postzegels n.1.: 

5 m. leigrijs, portret van Artigas anna 1809;' 
opl. 1.500.000 stuks; 

1 c. blauw en zwart, Artigas te paard na zijn landing; 
opl. 2.500.000; 

2. c. violet en roodbruin, Artigas bij de slag van Las 
Piedras; opl. 3.000.000; 

3 c. groen en sepia, uittocht van de bevolking uit het 
Oosten; opl. 6.000.000; 

5. C. oranje en zwart, Artigas in El Cerrlto; opl. 
l.COO.000; 

7 c. olijf en zwart, Artigas dicteert de Instructie van 
1818; opl. 6.000.000; 

8 c. karmijn en zwart, Artigas voor het Congres van 
1813; cpl. 500.000; 

10 c. bruin, blauw en rood, vlag van Artigas;' opl. 
l.COO.000; 

14. c. blauw, Artigas in de citadel van Montevideo; 
opl. 3.000.000; 

20 c. oker, blauw en rood, wapen van Artigas; opl. 
l.OOOiOOO; 

50 c. roodbruin en zwart, Artigas te Paraguay; opl. 
350.000; 

1 P. green en olijf geel, buste van Artigas; 
opl. 150.C00; 

In het type luchtpost 36 c. van 1947 verscheen thans 
de waarde: 
90 c. bruinrood, viermotorig vliegtuig. 

V e n e z u e l a . 
De in cns Decembernummer op blz. 264 vermelde 

zegels ter herdenking van koningin Isabella, versche
nen ook in een miniatuurvelletje in een oplage van 
20.CC0 genummerde velletjes. 

De oplagen dezer zegels waren resp. 500.000, 1 mil-
lioen, 500.000 en 1 millioen stuks. 

Hier zijn 24 series zegels voor de gewone post en 24 
series voor de luchtpost in de maak, met totaal 384(!) 
zeeels, welke successievelijk zullen verschijnen. Zij 
zullen de afbeeldingen geven van de wapens der diverse 
delen waaruit dit land bestaat. Er zijn er reeds 62 ver
schenen, maar vanwege de plaatsruimte zullen we een 
beschrijving etc. achterwege laten en alleen de waarden 
vermelden, n.L: 
Federaal district: gewone post: 5, 15, 20, 25, 30 c. 

luchtpost: 5, 10, 20, 30, 45, 60 c. 
Tachira staat: gewone post: 5, 10, 15, 20 c. 

luchtpost: 5, 10, 15, 60 c. 
Ver. Staten van Venezuela: 

gewone post: 5, 10, 20, 25, 30 c. 
luchtpost: 5, 10, 15, 20, 30, 45 c. 

Zulia staat: gewone post: 5, 10, 15, 20, 50 c. 1, 5 B. 
luchtpost: 5, 10, 15, 30, 60 c. 1B20, 
3, 5, 10 B. 

Carabobo staat: gewone post: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 c. 
luchtpost: 5, 71/2, 10, 15, 20, 30, 40, 
60, 90 c. 

V e r e n i g d e N a t i e s . 

Thans kunnen we ook de afbeelding geven van de 
luchtpostzegels, waarvan wij reeds een beschrijving 
gaven in ons Augustusnummer 1951 op blz. 168. Wij 
geven hierbij nog even de waarden en kleuren. 
6 c. donkerrood, gestyleerde vogel en vliegtuig; 

10 c. blauwgroen, idem. 
15 c. donkerblauw, vogels in vlucht; 
25 c. zwart, idem. 

ÉtÉÉiMMÉfMbU* 

V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a . 

Ter herdenking van de slag van Long Island, welke 
175 jaar geleden plaats had, verscheen op 10 Dec. j.1. 

het eerst te Brooklyn, een post
zegel naar het ontwerp van 
Eugene J. Craig. De druk werd 
uitgevoerd in rasterdiepdruk in 
een oplage van 110 millioen 
stuks. Op de eerste dag van uit
gifte werden ongeveer 2.550.000 
van deze zegels te Brooklyn ver
kocht, terwijl het aantal f-d's 
ongeveer 320.000 bedroeg! 
3 c. donkerviolet, Washington te 
paard bij de terugtocht van zijn 
leger. 

Op 2 Januari j.1. verscheen het eerst te Philadelphia 
een postzegel ter herdenking van Betsy Ross, die 200 
jaar geleden werd geboren. Zij zou de vervaardigster 
zijn van de eerste Stars en Strips-vlag, welke in het 
Congres van 1777 werd aangenomen. Het zegel is ver
vaardigd naar een schilderij van Charles H. Weisgerber 
en stelt Betty Ross voor terwijl zij de vlag vertoont aan 
George V/ashington, Robert Morris en George Ross. 

3 cent, rood, Betty Ross in haar huis de vlag tonende. 

MEBUS POSTZECELHANDEL IS UW ADRES 
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Op 15 Januari van dit jaar verscheen het eerst te 
Springfield, Ohio, een postzegel ter gelegenheid van het 
50 jarig bestaan van de „4-H clubs". Het zegel geeft een 
afbeelding van het symbool der landelijke jeugdorga-
nisatie, waarin de 4 H's betekenen: „Head, Heart, Hands, 
Health" (Hoofd, Hart, Handen, Gezondheid). Op de 
achtergrond een typische boerderij en op de voorgrond 
een 10-jarige knaap en meisje. Het opschrift op het 
zegel „To make the best better" is het motto der organi
satie. 

3 cent, groen, de 4-H clubs. 

Op 28 Februari j.1. verscheen het eerst te Baltimore 
een postzegel ter gelegenheid van het 125-jarig be
staan van de Baltimore en Ohio Spoorweg. Het zegel
beeld heeft als achtergrond de vergunningsacte welke 
op 28 Februari 1827 door de wetgevende macht van 
Maryland werd verleend. Daar vóór staat een afbeel
ding van de oude „Pioneer Car" de koets waarmede 
passagiers werden vervoerd, daarachter de „KIe n 
Duimpje" de eerste stoomlocomotief van deze spoor
weg en daarachter een moderne gestroomlijnde Di3.£el. 
Het onderschrift luid "125 Years of Rail Transporta
tion." De waarde van het zegel in 3 c. Oplage: 110 mill. 

Op 4 Maart verscheen het eerst te Chicago een post
zegel ter herdenking van het 50-jarig bestaan van de 
A.A.A. (American Automobile Association). Dit ze^el 
vertoont een schooljongen-verkeersleider, die twee 
schoolmeisjes tegenhoudt voor naderend gevaar; daar
naast staat een automobiel uit het jaar 1902 en een uit 
het jaar 1952 afgebeeld. Ook dit zegel is in de waarde 
van 3 cent; oplage 115 millioen. 

Op 4 April a.s. zal het eerst te Washington een post
zegel worden uitgegeven ter gelegenheid van het 3-
jarig bestaan van de organisatie van het Noord-Atlan
tisch Pact. Deze zegel vertoont 2 handen, welke de 
brandende vrijheidsfakkel omhoog houden, waarvan 
het licht de wereldbol bestraalt. Het opschrift onder 
aan het zegel luidt: "Peace-Strength-Freedom" (Vrede-
Kracht-Vrijheid), terwijl langs de bovenzijde vermeld 
staat: ' "North Atlantic Treaty Organisation." 

3 c. purper. 
Op 26 Maart a.s. zal een luchtpostzegel verschijnen 

van 80 c zijnde het tarief voor ieder (Am.) pond lucht-
pakketpost naar de 8ste zone. Hieronder valt o.m. 
Hawaii. De eerste dag van uitgifte zal daarom te 
Honolulu plaats hebben. Het zegel wordt vervaardigd 
in rasterdiepdruk in vellen van 50 stuks. De afbeelding 
geeft een gezicht op de kust bij Diamond Head (Dia
mant Kop) in Honolulu, met palmbomen ter weers
zijde op dè voorgrond en waarboven een vliegtuig. 

80 c. roodpaars. 

Door de sterk toegenomen vraag naar de „expresse"-
zegels van 20 c , zal het z.g. „special-delivery"-zegel 
voortaan van rotatie-platen worden gedrukt, waardoor 
dus een nieuwe variëteit van dit zegel ontstaat. De 
tanding zal 11 x lOVz zijn. 

Opgemerkt \frordt dat deze zegels geen directe 
frarikeergeldigheid hebben, maar alleen als aanvulling 
voor speciale bestelling kunnen dienen bij genoegzaam 
gefrankeerde zendingen. 

V i e t - N a m. 

De in ons Octobernummer op blz. 217 aangekon
digde luchtpostzegels zouden vermoedelijk einde Febr. 
j.1. verschijnen en zijn: 

3 p 30 blauwgroen en groen, het woord Viet-Nam 
met gestyleerde vleugels aan de letter V van 
dat woord; 

6 p 30 rood en geel, weergave van het vliegressort. 
De eveneens aangekondigde strafportzegels zullen zijn: 
10 c. rood en groen 40 c. groen en zwart 
20 c. groen en geel 50 c. grijs en rood 
30 c. violet en rood 1 p. blauw en zilver. 

W e s t S a m o a . 

Op 10 Maart a.s. zal hier een nieuwe serie post
zegels verschijnen bestaande uit de volgende zegels : 
V2 d. roestbruin en kastanjebruin, Samoavrouw ver

vaardigt Siapo (kledingstof) 
1 d. donkergroen en olijfgroen, radiodorp en nieuwe 

vlaggen van West Samoa en Nieuw Zeeland 
2 d. wijnrood, nieuw zegel van West Samoa en de 

vlaggen als boven 
3 d. indigo en blauw, Aleisa watervallen 
5 d. groen en kastanjebruin, Manuamea (duif) 
6 d. fuchsiarood en blauw, Bonito visserscano 
8 d. wijnrood, cacao-oogst 

1 sh. helderblauw on bruin, bouwen van een rieten 
dakhut 

2 sh. bruingeel, copra-bereiding 
3 sh. olijfgroen en purperbruin, Samoa opperhoofd

vrouw. 

Z a n z i b a r . 

Voor dit gebied is bij Messrs Thomas De la Rue en 
Co Ltd een serie postzegels in aanmaak voor de ge
wone post, waaraan de zegels in de lage waarden tot 
50 c. overeenkomstig de koerserende zullen zijn maar 
met een portret van de Sultan van recenter datum. De 
zegels in hogere waarden zullen een afbeelding geven 
van de Seyyid Khalifa scholen te Beit-el-Ras. De 
zegels zullen zijn : 
5 c. zwart 

10 c. oranje 
15 c. groen 
20 c. rood 
25 c. roodlila 

30 c. donkerblauw 
35 c. ultramarijn 
40 c. sepia 
50 c. violet 

1 sh. groen en bruin 
2 sh. blauw en roodlila 
5 sh. zwart en rood 

TVs sh. grijs en groen 
10 sh. scharlaken en zwart 

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

Geheel linnen band, donker
blauw, met goudstempel. 
Royaal van opzet. 
In schroefband . . . ƒ22.50 
In klemband . . . . ƒ 25.— 

MEBUS POSTZECELHANDEL BESTAAT 36 JAAR 
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NEDERLAND. 
Gelegenheidss tempels. 

Gedurende de van 4 t /m 8 Februari j.l. gehouden 
Meubelvakbeurs in het Jaarbeursgebouw (Vredenburg), 
Utrecht, werd het gebruikelijke tijdelijk bijkantoor der 
PTT gevestigd, waar het bekende stempel Utrecht— 
Jaarbeurs gebruikt werd. 

Voor de op 14 Maart verschenen Jan van Riebeeck-
zegels was de bekende regeling voor het bijzondere 
stempel „Eerste dag van uitgifte" weer van kracht: de 
verzamelaars betalen hun cijns, niet alleen aan de Pos
terijen voor de postzegels, maar bovendien aan de post-
zegelhandel voor de speciale couverten ä 15 cent per 
stuk en krijgen alléén op dié couverten het speciale 
poststempel afgedrukt! 

.aPgi% « 0 ^ - 5 ^ p 

^''iïï&:^'^^ 
Op 5 April a.s. zal in het gemeentehuis van Culem-

borg een bijzonder postkantoor zijn gevestigd in verband 
met de aldaar te houden herdenkingsfeesten ter ere van 
Van Riebeeck. De aldaar ter post bezorgde stukken zul
len van een bijzondere postaf stempeling worden voor
zien. Zij die een dergelijke afstempeling wensen te ont
vangen kunnen deze in hun bezit krijgen door over
making van een postwissel groot ƒ 0,75 aan de heer 
A. Zweers, directeur Stichting Protestant Christ. Inter
naat, Slotlaan 13 te Culemborg, die zich daartoe voor de 
verzamelaars bereid heeft verklaard. De postwissels 
moeten uiterlijk 3 April a.s. in het bezit van genoemde 
heer Zweers zijn. (Kosten: 55 cent zegels; 5 cent enve
loppe en 15 cent aantekenrecht). 

Een afbeelding van dit stempel is hierbij opgeno
men, evenals van een stempel dat op 5 April gebruikt 
zal worden in de geboorteplaats van Jan van Riebeeck, 
Culemborg, voor alle op die datum aldaar geposte 
brieven, vermoedelijk ook al zijn deze slechts van ge
wone postzegels voorzien. ^ 

Ook in het Koninklijk Institnut voor de Tropen aan 
de Mauritskade 63 te Amsterdam zal een tijdelijk 
hulpkantoor van de P.T.T. worden gevestigd en wel 
tijdens de in dat museum te houden van Riebeeck-
lentoonstellmg, welke ultimo dezer maand wordt ge
opend. 

Aldaar zullen fotokaarten, enveloppen e.d te koop 
zijn, evenals de van Riebeeckpostzegels. Alle aan dat 
kantoor ter post afgegeven stukken zullen vanwege de 
P.T.T. van een speciale afstempeling worden voorzien. 
Tevens kunnen de stukken worden opgezonden naar 
een bepaald postadres in de Unie van Zuid-Afrika, 
waar zij opnieuw zullen worden afgestempeld en voor 
de retourzending wordt zorg gedragen. 

Van 20 Maart t /m 25 Mei 1952 wordt te Lisse de 
bloemententoonstelling „Keukenhof" gehouden. Gedu
rende dat tijdvak zal de correspondentie, welke te Lisse, 
alsmede in de op het tentoonstellingsterrein aanwezige 

brievenbus, wordt terpost bezorgd, van een afdruk van 
een bijzonder stempel worden voorzien. 
Oorlogscuriosa. 

Op een brief van één der Nederlandse vrijwilligers in 
Korea, als gewoonlijk ongefrankeerd verzonden, kwam 
naast het zwarte datumstempel: Army-Air Force Postal 
Service /A.P.O. een drieregelig violet rubber langstem-
pel voor: Portvrij/uitreiken/Asd Schiphol. 

NIEUW GUINEA. 
Typenraderstempels. j , ' ' ',>,. 

Van de heer J. R. Biele te Utrecht mochten -«vij af
drukken ontvangen van een tot Juni /Jul i 1951 gebruikt 
poststempel met foutief Inschrift: Monokwari, hetgeen 
later hersteld werd in de juiste plaatsnaam Manokwari. 

A. V. d. W 

N E D E R L A N D 
Bijzondere K.L.M.-vlucht Amsterdam-Kaapstad op 25 
Maart 1952 ter gelegenheid van de Jan van Riebeeck-
herdenking in Zuid-Afrika. 

Hieronder geven wij Verbeterd Persbericht van de 
P.T.T.: 

Ter gelegenheid van de Jan van Riebeeck herden
king in de Unie van Zuid-Afrika zal een speciale 
K.L.M.-vlucht Amsterdam-Kaapstad worden uitge
voerd. Het vertrek zal plaats vinden van Schiphol op 
25 Maart a.s. 

De met deze vlucht te verzenden, al dan niet aan
getekende, correspondentie bestemd voor de Unie van 
Zuid-Afrika en Zuid-West-Afrika zal t)p Schiphol 
worden voorzien van de afdruk van een bijzonder 
stempel. 

Wil nnen zijn stukken doen verzenden met deze extra 
vlucht, dan zal men op de omslag duidelijk moeten 
stellen: „Per K.L.M.-vlucht Amsterdam—Kaapstad 25 
Maart 1952." Voor het vervoer van deze corresponden
tie geldt uiteraard het luchtposttarief. 

Aan de Zuid-Afrikaanse postadministratie is verzocht 
de stukken bij aankomst te voorzien van een stempel
afdruk van aankomst. 

Zij, die geen relaties in Zuid-Afrika hebben, kun
nen hun correspondentie ter terugzending aan de af
zender, richten aan: 

de Vertegenwoordiger van de K.L.M. N.V. 
Markham-Gebouw 

Adderleystraat Postbus 3741 
KAAPSTAD. (Unie van Zuid-Afrika) 

Naam en volledig adres van de afzender moeten op 
deze stukken duidelijk worden vermeld. De terugzen
ding 'geschiedt gratis: een antwoordcoujion behoeft dus 
niet te worden ingesloten. 

MEBUS POSTZECELHANDEL KOOPT COLLECTIES 
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Wij kunnen hieraan nog het volgende toevoegen: 
Bij de kantoren van de K.L.M, zijn voor bovenge-

noerode vlucht speciale enveloppen verkrijgbaar (prijs 
vermoedelijk 10 c. per stuk). Bovend.en gee't de 
K.L.M, nog een 2e soort speciale enveloppen uit, n.1. 
be,stemd voor de héén- en terugvlucht; op deze enve
loppe moet men zelf het porto voor de heenvlucht op
plakken, (voor een brief van 5 gr. bedraagt het p:)r'o 
incl. luchtrecht f 0.55) het aardigst is natuur'ijk te 
frankeren met v. Riebeeck-zegels. In Kaapstad v ; r -
zorgt de vertegenwoordiger van de K.L.M, de terug
zending van de brief gefrankeerd met de v. Riebeeck-
zegels van Zuid-Afrika. Deze speciale enveloppen voor 
de héén- en terugvlucht kosten f 0,90 per stuk, n.1. de 
kosten van het retourporto. 

K.L.]VI.-vlucht Tentoonstellinsr Philadelphia, 23/1 52. 
Wij ontvingen thans de mst deze vlucht'verzonden 

enveloppen terug. Op de voorzijde staat de speciale 
afstempeling van de P.T.T. met datum 23 Januari '52 
en op de achterzijde de aankomststempsl „Philade'ph'a 
PA 30, Jan. 25 4 pm 1952." Ook uit verschiPende 
Europese landen werd post met deze vlucht meegege
ven. 

OOSTENRIJK 
Ballonpost Oesterr. Kinderdorf-Vereinigung. 

Op 12 April a.s. vindt in Bregenz de 8e ballonvaart 
plaats ten gunste van bovengenoemde vereniging. 

SPANJE 
Ten vervolge op onze mededeling in het Decem'-er-

nummer 1951, geven wij hieronder nog de bijzonder
heden van 2 speciale vluchten ter herdenking van h t 
5e eeuwfeest van de geboorte van Koningin Isabella, 
de Katholieke: 
2 October 1951. Granada - El Salvador, met spec, ovale 

afstempeling in rode kleur op speciale enveloppe. 
12 October 1951. Madrid - U.S.A., met speciale afstem

peling in rode kleur; AS New York 14/10 '51. 
Speciale enveloppe. 

U.S.A. 
3 December 1951. le Vlucht Los Angeles (via Guata-

mala en Balboa) naar Panama City; hiervan ont
vingen wij de volgende etappen ter inzage: 
Los Angeles P.O.—Guatemala City. B.S. groen. 

AS 4/12/51. 
Los Angeles A.M.F.—Guatamala City. BS. rood. 
Los Angeles P.O.—Balboa (Canal Zone). 

BS. violet. 
Los Angeles A.M.F.—Balboa (Canal Zone). 

Bs. zwart. 
LUCHTPOSTBLADEN 

San Marino. Het bestaands luchtpostblad met de inge
drukte zegel van 20 Lire in violette kleur met op
druk „Lire 25". Idem van 55 Lire in donkerblauwe 
kleur met opdruk „Lire 80". 

Philippünen. 29/9 '51. Luchtpos*blad met ingedrukte 
zegel van 50 centavos „Air Mail/Ph'lippines mst 
afbeelding vliegtuig, alles in rode kleur. Speciale 
afs emoelmg le dae: „First Day of Issue / Sept. 
29, 1951 / Manila, Philippines" met afbeelding duif 
met brief. 

Wilt U de I.T.E.P. misssn? Neen, natuurlijk niet! 
Noteer dan nog heden 28 Juni—S Juli a.s. 

MEBUS POSTZECELHANDEL 

TENTOONSTELLINGEN 
De afdeling Krommenie van de Nederlandsche Ver-

eeniging van Postzegelverzamelaars organiseert in 
.<!amenwerking met de afdelingen van de Nederlandsche 
Vereeniging in Noord-Holland Noord, op 12, 13 en 14 
Aoril a.s. een postzegeltentoonstelling in de Gemeente 
U.L.O.-school te Krommenie. 

Alleen verzamelingen van leden van genoemde af
delingen, welke nog nimmer op een Nationale postzegel
tentoonstelling zijn bekroond, kunnen worden ingezon
den. 
De Haagsche Philatelisten Vereeniging bestaat 55 jaar. 

In April zal het 55-jarig bestaan van de Haagsche 
Philatelisten Vereeniging herdacht worden, door op 5 
en 6 April in esn der zalen van d'e Dierentuin een ten
toonstelling van verzamelingen van leden te houden. 

Deze tentoonstelling wil in het bijzonder laten zien 
op welke verschillende wijzen het verzamelen kan wor
den opgevat, door welke beperkingen men toch een 
afgerond en bereikbaar geheel kan verkrijgen, zodat 
aspirant-verzamelaars niet afgeschrikt worden door de 
eindeloze toevloed van nieuwtjes, doch veeleer het besef 
kunnen verkrijgen, dat vei'zamelen met beperkte mid
delen zeer zeker mogelijk is, ja zelfs bijzonder aantrek
kelijk kan zijn. 

Ook zal op deze tentoonstelling de aandacht gevraagd 
worden voor jeugdverzamelingen, waarvoor de mede
werking van enkele leerlingen van de Dalton-Mulo is 
gevraagd. 

De tentoonstelling is tegen een kleine entree-prijs 
voor eenieder toegankelijk. Verzamelaars uit Den Haag 
en omstreken, verzuimt niet deze tentoonstelling, die 
een propaganda voor onze liefhebberij wil zijn, maar 
waar tevens veel moois te zien zal zijn, te bezoeken. 

N. 
REINATEX 

26 April—4 Mei 1952. 
Het doet ondergetekende genoegen te kunnen mede

delen, dat de Internationale Tentoonstelling te Monte 
Carlo beslist doorgaat. 

De inschrijving is gesloten. Inschrijvingen voor een 
belangrijk groter aantal kaders, dan beschikbaar, zijn 
bij het Commissariaat te Monte Carlo binnengekomen. 

Uit Nederland zullen slechts 3 of 4 inzendingen wor
den geëxposeerd. Dit houdt verband met het fait, dat 
slechts verzamelingen tot 1900 kunnen worden inge
zonden, terwijl dergelijke verzamelingen reeds op een 
Internatio.iale Tentoonstelling ten minste een zilveren 
medaille moeten hebben verkregen. 

Verzamelaars, die d'eze tentoonstelling wensen te be
zoeken, kunnen bij ondergetekende de laatst verschenen 
brochure van de Reinatex aanvragen. 

JAN POULIE, 
de Lairessestraat 46, 

4-3-1952. Amsterdam. 
MOSTRA DEL FRANCOBOLLO SPORTIVO 

Deze in ons Januari-nummar op blz. 16 aangekon
digde ten'oonstelling van postzegels op sportgebied 
belooft een en groot succes te worden. Nader verne
men wij nog, dat de jury onder leiding van Graaf 
Albert Bonacossa, uit 4 internationaal bekende ex
perts zal bestaan, waartoe ook onze philatelistische 
vriend en expert Konsul Hermann E. Sieger uit Lorch 
zal behoren, zulks op voorstel van de Italiaanse Phila
telisten Bond (Ing. Diena). N. 

KOOPT ENCROS PARTIJEN 



MAART 1952 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 67 

LITERATUUR 

MICHEL Briefmarken Katalog, Übersee 1951/52 
Band I (A-K). Verlag des Schwanenberger Album, 
Eugen Berlin, München 5, Angertorstrasse 2. Preis 
DM 16,80. 

Vermoedelijk wel met bijzondere vreugde zal zowel 
in Duitsland als bij de Duitse verzamelaars elders deze 
lang ge-wenste uitbreiding van de „Michel Katalog" zijn 
begroet, toen nog juist voor Kerstmis j.1. dit eerste van 
de twee delen „Übersee" verscheen en voor velen dus 
nog een nuttig en zeer welkom Kerstgeschenk kon wor
den. Maar al bracht de Kerstman de band niet als ge
schenk en moest m.en deze zelf aanschaffen, toch zal het 
genoegen er niet minder om zijn geweest, want er was 
feitelijk al te lang op dit deel gewacht en moest d'e 
Michel door het ontbreken van de Overzee afdeling het 
bij menigeen nog afleggen tegen catalogi die wél de 
gehele wereld omvatten. Als straks, hetgeen vermoede
lijk reeds de volgende maand zal zijn, ook het 2e deel 
van „Overzee" zal zijn verschenen, heeft de Michel zeker 
weer haar goede plaats heroverd tussen haar grote zus
ters. Maar niet alleen in Duitsland of bij de Duitse ver
zamelaars zal dan de Michel weer verkozen worden 
boven andere catalogi, want ook in ons land is het aantal 
verzamelaars dat aan deze catalogus de voorkeur geeft, 
zeker niet gering. En dit is niet alleen te danken aan het 
feit, dat vele Nederlanders het Duits nu eenmaal beter 
begrijpen dan het Frans of Engels of welke andere 
vreemde taal dan ook. 

In zijn rood'-linnen band met gouden letters maakt het 
nieuwe deel reeds uiterlijk een prettige indruk, maar 
ook innerlijk is de verzorging van die aard, dat het na
slaan een genoegen is; prettige druk in kleine letters, 
geen overvolle bladzijden, doch voldoende wit, zodat het 
lezen niet vermoeiend is. Veel nieuws is natuurlijk 
sedert de vroegere uitgiften aan d'eze nieuwe uitgifte 
toegevoegd, maar het kan zelfs te veel zijn. Zo betreuren 
wij het, dat b.v. onder Indonesië alle zegels zijn opgeno
men welke behoren tot de beruchte Weense druk, welke 
in Amerika in de handel werd gebracht en ook alle 
fraaie(?) miniatuurvelletjes, die dienden om de ver
zamelaars het geld uit de zak te kloppen. De Japanse 
bezettingszegels van Ned'. Indië werden daarentegen 
onder het hoofdstuk „Japanse bezettingszegels in de 2e 
wereldoorlog" slechts zeer oppervlakkig behandeld. Wij 
vinden het dan ook jammer, dat ook in dit deel evenals 
in het deel „Europa" de literatuurvermelding is weg
gelaten, want vermelding van deze lectuur zou vele 
verzamelaars opmerkzaam hebben kunnen maken op de 
belangrijke studies, welke op dit gebied reeds versche
nen. 

tvenals in het Europa-deel zijn ook hier de luchtpost
zegels en miniatuurvelletjes in de gewone tekstnumme
ring opgenomen. 

Een mooi omvangrijk werk van ± 670 bladzijden, 
dat zeker bij velen zijn plaats zal vinden. Wij kunnen 
niet anders dan de uitgeefster dankbaar zijn voor haar 
arbeid. N. 
Katalog der Helicopter-Post, Berlin 1952, door 
Kurt Dahmann. (Prijs DMW 1,25). 

De heer Kurt Dahmann te Berlijn, bekend door zijn 
luchtposttijdschrift „Die Luftpost", heeft zo juist een 
nieuwe helicopterpost-catalogus uitgegeven, een 2e druk 
van zijn reeds eerder uitgegeven catalogus op dit gebied. 

Sedert de Ie editie zijn er al weer heel wat helicopter-
rostvluchten bijgekomen, zodat de 2e druk wel in een 
behoefte voorziet, speciaal voor verzamelaars van dit 
gebied. Postvluchten zijn er thans in opgenomen van de 
ravolgende landen: België, Denemarken, Duitsland, 
Engeland, Finland, Frankrijk, Nederland, Italië, Mexico, 
San Marino, Triest (vrijstaat), Zweden, Zwitserland en 
de U S.A., terwijl tevens een hoofdstuk gewijd is aan 
„Motivmarken" (beeldphilatelie. dus in dit geval zegels 
met afbeeldingen van helicopters) en helicopter-lucht-
poststrookjes. 

De prijzen staan in een aparte tabel op de laatste blad
zijde van de catalogus. 

Niettegenstaande enige onjuistheden betr. ons eigen 
land (No. 1 Nederland is geen helicopterpost, ter
wijl niet is opgenomen de helicopterpostvlucht naar de 
„Karel Doorman" op 7 Oct. 1947) bevat het boekwerkje 
(26 blz. 14 X 21 met vele afbeeldingen van spec, afstem
pelingen) een schat van v/aardevolle gegevens over de 
helicopterpostvluchten in de verschillende landen en wij 
kunnen het de verzamelaars — en zeer zeker de specia
listen op dit gebied — ten zeerste aanbevelen. J. D. 

L'ART RELIGIEUX ET LE TIMBRE-POSTE. 
Uitgave van Jean Farcigny, 42 rue Victor Hugo, 
Courbevoie (Seine), Frankrijk. Prijs 180 frs. 

Onze philatelistische vriend Jean Farcigny heeft het 
aangedurfd een tweede druk te laten verschijnen van 
bovengenoemde catalogus. Wij zeggen „aangedurfd", 
niet omdat de eerste druk, welke 5 jaar geleden ver
scheen, reeds lang is uitverkocht en dit dus een tweede 
druk volkomen zou rechtvaardigen, maar wél, omdat in 
die tussentijd in Duitsland op dit zelfde gebied het be
langrijke werk van pater Clemens Anheuser O.F.M, ver
scheen (welk werk wij helaas niet kennen, aangezien 
ons geen recensie-exemplaar werd toegezonden). Maar 
pater Anheuser uit zijn geschriften kennende, geloven 
wij, dat hij even als wij zich zal verheugen op het ver
schijnen van dit zusje, omdat daaruit te meer blijkt hoe 
groot de belangstelling voor deze speciale zegels tegen
woordig is. Maar mogen wij echter wel spreken van 
„aandurven", want een boekje als het bovenvermelde 
voor zulk een geringe prijs zal zeker altijd' zijn weg 
vinden bij de velen wier verzameling op dit terrein is 
gelegen. 

' Uit het voorwoord van Stephane Stroski, honorair lid 
van de Académie de Philatelie, blijkt zelfs al welke 
voornemens de uitgever heeft voor de- eventuele derde 
druk van zijn catalogus, waarbij dan waarschijnlijk ook 
de religieuse afstempelingen zullen worden opgenomen, 
welke op zegels worden aangebracht bij gelegenheden 
als eucharistische congressen e.d. 

Naar schatting van de inleider bevat deze catalogus 
ongeveer een 5000 tal vermeldingen van postzegels. Alle 
zegels zijn met een eigen nummer vermeld, waarachter 
tevens het Yvertnummer is opgenomen, terwijl boven
dien ieder zegel geprijsd is. Vele gosde cliché's verluch
ten het werkje en maken het aangenaam om te raad
plegen. Het is een mooie, goedkope handleiding voor 
alle beoefenaars van de Philatelie Constructive op het 
gebied van de religieuse kunst op de postzegel, dat wij 
ten zeerste kunnen aanbevelen. 

GENèSE de la POSTE AERIèNNE du SIèGE de PARIS 
par Paul Maincent. Uitgave: Bellanger - Rouen. 

Met een voorwoord van Charles Dollfus, ballonvaar-
der-conservator van het Luchtvaartmuseum, verscheen 
in een oplage van 1000 genummerde exemplaren, waar
van 30 buiten verkoop, bovenstaand werkje in de Franse 
taal over het ontstaan van de luchtpost gedurende het 

EXCELSIOR EN MEBUS ALBUM IS U W ALBUM 
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beleg van Parijs in de jaren 1870/71, omvattende ± 115 
bladzijden, verlucht met vele afbeeldingen. 
,Hoevifel strikt genomen het boekje geen pretenties 
heeft op philatelistisch gebied, valt het niet te ontken
nen, dat de z.g. ballonbrieven uit genoemde periode in 
philatelistische kringen steeds veel belangstelling heb
ben gehad en nog hebben. In de Yvertcatalogus treft 
men een paar bladzijden aan welke speciaal aan dit 
ondervi^erp zijn gewijd. Bovenstaand werkje vermeldt 
echter alleen de eerste ballontocht voor postvervoer, 
welke onder Duruof op Vrijdag 23 September 1870 Parijs 
verliet. Maar, zoals de titel reeds aangeeft, lag het ook 
niet in de bedoeling van de schrijver om de geschiedenis 
Van deze tochten vast te leggen, doch wél het ontstaan 
daarvan. Dit komt voor een groot deel neer op de ge
schiedenis van de ballonvaarder Nad'ar (Gaspard Félix 
Tournachon, zich noemende Tournadar en later kortweg 
Nadar), alsmede die van enige andere aeronauten zoals 
Dartois (Camille Albert Joseph Legrand), Duruof 
(Claude Juls Dufour), de familie Godard, Mangin e.a. 

Tal van tot nu toe onbekende stukken worden gepu
bliceerd. Waarbij o.a. rapporten betreffende de kabel
ballonopstijgingen in militair verband vanuit het be
legerde Parijs. 

Het is dan ook zoals de heer Dollfus in zijn voorwoord 
schrijft; MiUtaire historici, liefhebbers van de geschie
denis van Parijs, nieuwsgierigen naar postale vraagstuk
ken en Philatelisten, verzamelaars van „par ballon 
monté"brieven, zullen in dit werkje een veilige en 
zeer nieuwe documentatie vinden. 

Hierbij sluiten wij ons gaarne aan en kunnen de op
gesomde categorieën van personen de kennismaking met 
het boekje aanbevelen. 
TIMBRES ET SPORTS. Catalogue Guy Depolier, 25 rue 
HenryBarbusse Leva'UoisPerret (Seine). Prijs 400 fr. 

Dat het beeldverzamelen of het verzamelen van een 
bepaald onderwerp hoe langer hoe meer toeneemt, 
blijkt wel uit alles wat zo in de loop der tijd al op 
diverse gebieden van deze soort verzamelingen is ver
schenen. Een der omvangrijkste onderwerpen is zeker 
wel de sport en vele takken van de sport sieren dan 
ook de zegels van vele landen. De voor ons liggende 
en bovenvermelde catalogus, welke op eenvoudige 
Wijze is uitgevoerd en daarom tegen redelijke prijs 
verkrijgbaar wordt gesteld, omvat 137 bladzijden (14 x 
21 cm), vermeldende alle zegels en miniatuurvelletjes, 
welke op de sport betrekking hebben, terwijl van vrij
wel alle zegels ook een afbeelding is opgenomen. Een 
17tal bladzijden behandelt bovendien aiie postzegels 
betrekking hebbende op de padvinderij. 

Dat deze catalogus door de verzamelaars niet wordt 
versmaad, blijkt wel uit het feit, dat na enkele jaren 
thans reeds de 4e uitgaye het licht zag. 

Afgezien van de prijzen der vermelde zegels is di* 
boekje een zeer gemakkelijke handleiding voor alle 
verzamelaars, die zich voor deze zegels interesseren. 

N. 

E G Y P T E  P O S T F B I S 
Steeds voorradig , ui tvoer ing 
van mancoli jsten. Bieden a a n : 
X N r s . 52/5'S, 100 en 200 M. 
f 17.50; Nr. 93 1<»̂ 3 hot 
£ f 85.—; No. 104, 1926 50 P i 
t 37.50: Nr. 144. 1932 op
drult f 6.75: Nr. 155/166 Po^t
congres f42.50; Nr. 209. 1938 
Ver jaa r s £ f 117.50: 1951 H u 
welijli.szegel 4 blolt f 5.—; 
1952 Spor t se r ie 4 Sp. Blolc 
f 5.50 enz. enz. Voor manco
lijsten E g y p t e : 

S U T H E R L A N D 
DEN HAAG  POSTBUS 430 

Telefoon 722.369 
K.W.Laan 98  Voorburg. 

N E D E B I A N D A N W 
te koop gevraagd , 

postfr is (zonder plakicers) : 
f 5.—; zoeken verder : Goudse 
Glazen pfr. f 2.20; Tentoon

s te l l ing pfr. f 7.—: Toorop 
pfr. f 2.30. Bieden a a n : Hon

d u r a s UPUblok, ongebr . 
O n g e t a n d ü f 152.50. Nicara

gua cpl.m. 18 blokken f 235,. 

SUTHERLAND, 
DEN HAAG  P o s t b n s 430 

Telefoon 722369. 

Jan van Riebeeck Herdenking 
WU leveren U de postfrisse serie van 
ZuidAfrikü voor f 1,25 
Idem op First Day Cover . . . . f 1,40 
1000 verschillende Nederland en Koloniën 
voor slechfs f67,50 

Zojuist gereed gekomen een zichtzending 
D U I T S L A N D N A 1945 
waarin veel gebruikt. Vraagt om toe
zending. 

Zojuist verschenen: 
het supplement Indonesia op het Holland
album. Prijs f 0,50 

Te koop gevraagd: 
Losse series, verzamelingen en massawaar. 

N.V. Postzegelhandel v.h. P. DE VRIES 
GROTE HOUTSTRAAT 160 
Telefoon 21241 

■ HAARLEM 
Giro 437330 

BOD GEVRAAGD O P : 

ZILVEREN GULDENS 
EN RIJKSDAALDERS 
1943 e n 1944. 

Brieven onder T.D. £ 
Amsterdam. 

Adv. Bur. DE LA MAR. 

Z I C H T Z E N D I N C E N 
Momenteel hebben wij nieuwe zichtzendingen 
van de onderstaande landen voor verzending 
gereed liggen. Vraagt per brief of briefkaart om 
toezending van het land, dat Uw speciale inte
resse heeft. 
Nederland 
Indonesië 
Curasao 
Suriname 
Durtsland 
Frankrijk 
Finland 

Beieren 
Bulgarije 
Denemarken 
Luxemburg 
Spanje 
Portugal 
Ttalië 

Roemenië 
Rusland 
Oostenrijk 
Zwitserland 
YougoSlavië 

Postzegelhandel „Philadelphia" 
J. M. Gosse, Kruisweg 43, Haarlem 
TELEFOON 15515 GIRO 135793 

Bank: Incassobank Haarlem. 

STANLEY GIBBONS CATALOGI: 
( laa ts te edi t ies ) : 

Deel I, Bri t ish Empi re . . . . ' . . , . f 10.— 
X Deel I I , Europa en Koloniën f 12.85 

Deel I I I , USA, Midden en Zd. Amerika, 
Afrika en Azië f 11.50 

King George VI 1952 edit ie f 2.75 
X Amerika x Bezi t t ingen 1952 f 180 

, .World Simplified 1952" f 12,25 
(gemerkt x zijn ju i s t verschenen). 

Nog enkele King George VI 1962 ui tgebre ide catalogi . 
. op kuns td rukpap ie r , met afwijkingen, gebonden ui t 

gave ,, Common weal th St. Co." voorradig , . f 5.25 
P o r t o extra , 

S U T H E R L A N D ' S BOEKEN I M P O R T 
Pos tbus 430  DEN HAAG  Telef. 722369 
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Dat ook de postale afstempelingen interessant kun
nen zijn weten de z.g. stempelverzamelaars natuurlijk 
al lang en dit vormt zeker niet het minste onderdeel 
van hun verzamelingen. Maar dat deze afstempelingen 
bovendien soms ook zeer leerzaam kunnen zijn, be
wijst het machinestempel van Parijs 96 (rue Gluck) 
dat in Januari j.l. werd gebruikt voor de afstempeling 
van de poststukken. De vlag van dit stempel geeft n.l. 
een afbeelding van een eenvoudige raderstoomboot, 
terwijl de tekst vermeldt: „Bicentenaire de la Nais-
sance de Joutfroy d'Abbans, Inventeur de la navi
gation ä vapeur 1751-1832". (2e eeuwfeest van de ge
boorte van Jouffroy d'Abbans, uitvinder van de 
stoomscheepvaart 1751-1832). 

Ook de overheid schijnt het wel eens noodzakelijk te 
vinden om de invoer van speciale zegels te verbieden, 
niet met het oog op de zegels als zodanig, maar 
als handelsobject, dat dollars brengt naar plaatsen 
waar deze dollars tegen eigen land worden aange
wend. Dit deed daarom de Ver. Staten van Amerika 
besluiten om de aankoop zonder vergunning te ver
bieden van postzegels welke sedert 17 December 1950 
in Communistisch China of in Korea werden uitge
geven. Aangezien reeds zeer grote aantallen van deze 
zegels in de U.S. aanwezig zijn doordat deze door 
soldaten uit Korea werden medegebracht, is de handel 
in deze zegels in het land niet verboden. Ook hier 
blijken de soldaten bij hun expedities meermalen ge
hele postkantoren met hun voorraden zegels gecon-
fisceerd te hebben! 

Dat Amerika een goede afnemer van postzegels is, 
blijkt wel uit een bericht dat wij aantroffen in „The 
Philatelie Exporter", waarin wordt vermeld, dat het 
s.S. Veendam voor de Grossman Stamp Co te New 
York een lading van een ton (1000 kg) postzegels 
aanvoerde om te dienen als z.g. missie-mengsel. Naar 
verluidt is dit het grootste transport op dit gebied tot 
heden. N. 

POSTZEGELS IN DE ONTWIKKELING VAN 
INDONESIë. 

Radiorubriek „INDONESIë", Woensdag 
5 September 1951, Hilversum I, 17.45— 
18.00 uur. Lijnuitzending Den Haag. 
Spreker: Drs. W. J. Bijleveld. 

In 1864 verschijnt de eerste postzegel van het toen
malige Nederlandsch-Indië en van die tijd af kunnen wij 
van de zegels enigermate de groei van die gewesten af
lezen. 

Wanneer wij op dat tijdstip willen beginnen, — overi
gens tamelijk willekeurig — dan moeten wij ons eerst 
een beeld vormen van de toestanden in die dagen en dan 
is het voor een goed begrip zelfs nodig iets verder terug 
te gaan. 

Na de Napoleontische tijd kreeg Nederland' bij de 
conventie van 13 Augustus 1814 die gebieden terug. Het 

I Nederlandse gezag was op de meeste plaatsen meer 
schijn dan wezen en van geordende toestanden kon men 
daar dan ook niet spreken. Deze aanduiding geeft aan 

1 hoe de toestand aan het begin van de vorige eeuw was. 
Ons tijdstip van uitgang, 1864, is dus gelegen midden 

lin de tijd' van uitbreiding van de Nederlandse bemoeie-
I nissen. Zelfs korte tijd na het uitbreken van de 2de 
I wereldoorlog worden nog nieuwe streken en nieuwe vol-
|ken in het eilandenrijk ontdekt. 

Zo is het dus begrijpelijk, dat men bij de perste uit-
Igave van postzegels kon volstaan met een enkel zegel 
Ivan 10 cent, terwijl Nederland in die dagen een serie 
|had van drie waarden, 5, 10 en 15 cent. 

Ook de oplage van 3.000.000 stuks in een tijd van 6 

jaren, dus gemiddeld Vz milioen per jaar, steekt wel af 
tegen 12 millioen in Nederland in drie jaar van de 10 
cents waarde, of 4 millioen per jaar, ongerekend de 
andere waarden van 5 en 15 cents. 

Wij keren terug naar het Oosten en dan blijkt het 
ook, dat de steeds verder gaande ontwikkeling zich af
spiegelt in de zegels. De volgende uitgifte in 1870, die 
meer waarden omvat, bestaat uit 7 stuks, van 1 cent tot 
21/2 gulden, later aangevuld met 5 andere waarden. Het 
zegelbeeld vertoont de beeltenis van Koning Willem III 
en in de rand treffen wij de symbolen aan van handel en 
scheepvaart, de Mercuriusstaf en een anker, en zo geven 
de zegels op een eenvoudige wijze weer hoe handel en 
scheepvaart zich ontplooien. Van 1870 af is er de eerste 
jaren geen aanwijzing op de zegels te vinden van de 
verdere ontwikkeling. De kop van de Koning wordt in 
1892 vervangen door die van zijn dochter, Koningin 
Wilhelmina met hangend haar, en bij de lagere waarden 
tot en met vijf cent wordt de kop door een cijfer ver
vangen. 

In 1900 was de nieuwe uitgifte, die nodig was gewor
den door het volwassen worden van de Koningin, nog 
niet gereed en men volstond met het overdrukken van 
een zevental waarden van Nederland, die in 1902 ver
vangen werden door de definitieve uitgifte volgens het 
ontwerp van Prof. Jan Veth. Pas in 1908 komt op het 
zegel iets tot uiting van de nieuwe richting, nl. de op
drukken „Java" en „Buiten Bezit", de afkorting van 
Buiten Bezittingen. 

Er ligt een grote betekenis achter deze eenvoudige 
opdrukken verborgen en om deze te beseffen moeten 
wij weer even in gedachten terug gaan. 

In de eerste drie kwart van de vorige eeuw werd de 
zg. „batig slot" politiek gevoerd, waarmede men wilde 
zeggen, dat de overschotten van Indië ten bate kwamen 
van de Nederlandse schatkist. In 1877 was deze politiek 
zijn natuurlijke dood' gestorven door het uitblijven van 
een batig slot. Niet dat er toen hulp uit het Moederland 
kwam, neen, men trachtte het tekort weg te werken 
door bezuinigingen. Dit is dus geen uitvinding van de 
laatste jaren. De bezuinigingen werden o.a. gevonden 
door het onthouden van verdere bemoeienis met de nog 
niet onder bestuur gebrachte gebieden in d'e buiten
gewesten. Mede door de economische slapte heerste er 
op politiek gebied een zekere moeheid. Pas in het begin 
van deze eeuw komt er bewust een andere koers. In 
Nederland kreeg men andere denkbeelden over de ver
houding tussen Moederland en overzee, de zg. „ethische 
politiek" begon baan te breken, nl. de behartiging van 
het overzeese belang naast het belang van het Moeder
land. In 1905 wordt door Nederland de vlottende schuld 
van ƒ 40.000.000.— overgenomen en daardoor kon men 
maatregelen nemen tot verbetering van de economische 
toestanden op Java en Madoera. De ontwikkeling be
perkte zich niet alleen tot de economie, ook op ander 
gebied werden maatregelen genomen. 

In 1903 werd het bestuur gedecentraliseerd en steeds 
meer werd het volk bij het bestuur betrokken, door de 
instelling van plaatselijke raden, zodat zij een grotere 
verantwoordelijkheid ging dragen. 

Onder leiding van Van Heutsz — van 1904 tot 1909 
Gouverneur-Generaal —, werd begonnen het gezag in 
de gehele archipel te vestigen, waardoor overal geregel
de toestanden ontstonden. Hoe zeer deze gebieden zich 
in deze periode ontwikkeld hebben gedurende de eerste 
25 jaar van onze eeuw, blijkt wel uit de begrotingen, 
in 1898 ruim 150 millioen, in 1923 ruim vijf maal zoveel. 
In 1898 stonden er voor 100 millioen leningen uit, in 
1923 bijna negen maal zoveel. Het is begrijpelijk dat bij 
Q'eze ontwikkeling ook het postverkeer toenam en daar
om wilde men ook een overzicht krijgen van de uitbrei
ding van het postvervoer op Java met Madoera enerzijds 
en op d'e buitengewesten anderzijds. 
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Dit is de oorzaak van de opdrukken. 
In 1913 wordt het type van Jan Veth vervangen door 

een nieuw zegelbeeld: de kop van de Koningin tegen een 
achtergrond van een uitgestrekte zee, waarop een schip, 
de verbinding tussen Oost en West symboliserende. In 
1922 verschijnt een aantal waarden van deze serie met 
de opdruk 3e Ned. Ind. Jaarbeurs, Bandoeng 1922. Zo 
goed als Utrecht de Jaarbeurs had, zo goed was dat in 
Bandoeng het geval en wanneer men dit vergelijkt met 
de toestanden van een eeuw terug, zoals in de aanvang 
geschetst, dan valt het verschil wel zeer duidelijk op, 
hetgeen ook uit enkele cijfers blijkt. 

Bij het begin van de postzegel-uitgifte in 1865 was de 
suikerproductie 138 millioen kg; in 1921 meer dan 12 
keer zoveel. Ten tijde van de eerste zegels werden ook de 
eerste proeven met de tabakscultuur genomen, de op
brengst van de eerste zakken was ruim f 3000,—; bij het 
regeringsjubileum in 1923 was deze ƒ 3000,— opgelopen 
tot rond 60 millioen. Met de andere producten was het 
evenzo, koffie, thee, kina. rubber, niet alleen op Java, 
ook de buitengewesten kregen hun deel, het verkeer 
werd intenser, de vloot van de KPM verdubbelde in 
het eerste kwart van deze eeuw. 

Wij keren weer terug naar de zegels die van 1930 af 
meer over het land beginnen te vertellen. De weldadig-
heidsuitgifte van 1930 laat de grootste Boroboedoer-
tempel zien, overblijfsel van een oude Indonesische cul
tuur. 

In 1933 geven de zegels symbolen van sociale hulp 
waaruit blijkt, dat niet alleen aandacht was geschonken 
aan handel en nijverheid, maar d'at de sociale vraag
stukken evenzeer de belangstelling hadden en — wij 
maken even een sprong — in 1937 zijn de zegels uitge
geven ten bate van het „Algemeen Steunfonds voor 
Inheemse Behoeftigen", de ASIB-zegels, en in 1941 
kwam de toeslag ten goede aan de Indonesische vereni
ging Moehammadijah, waaruit dus blijkt, dat de wel
dadigheid evenzeer beoefend werd ten bate van Indo
nesiërs, als van niet-Indonesiërs, al zijn er geen wel-
dadigheidsuitgiften bekend, die speciaal deze laatste 
categorie ten goede kwamen, immers van de uitgaven 
voor „Het Leger des Heils" b.v., die in 1932 en 1936 ver
schenen, zullen de baten wel aan beiden ten goede ge
komen zijn. 

Andere instellingen, dié van de weldadigheidszegels 
profiteerden, waren in 1930 de R.K. Vereniging „Jeugd
zorg"; in 1931 de Witte Kruis Kolonie te Salatiga; 'ji 
1933 de Amsterdamse Mij. voor jonge mannen; in 1934 
— met de beeltenis van Koningin Emma — de tubercu
losebestrijding; in 1935 het Indisch Comité van de 
Christelijk Militaire Bond voor Oost- en West-Indië; 
in 1938 het Centraal Missie Bureau en in 1939 het Sociaal 
Bureau voor Ned.-Ind'ië. 

Met deze opsomming is de opgave van bijzondere 
zegels nog niet voltooid, in 1923 houdt een speciale serie 
de herdenking levendig aan het zilveren regeringsjubi
leum van Koningin Wilhelmina, daarginds met evenveel 
vreugde herdacht als in Nederland. Het sloot een kwart 
eeuw af, waarin niet alleen handel en industrie op onge
kende wijze vooruitgingen, maar waarin ook meer dan 
ooit te voren gewerkt was aan de verbetering van ge
zondheidstoestand en onderwijs, aan bevestiging van 
rust en orde, aan vermeerdering van veiligheid van 
persoon en goed voor allen. 

Het ethisch beginsel had gezegevierd en de Neder
landse grondlegger van dit beginsel, Willem de Zwijger, 
werd in 1933 geëerd op een zegel met een oplaag van 
liefst 8.000.000. Het eilandenrijk telde in alle opzichten 
mede; de jeugd was in 1937 vertegenwoordigd op de 
Wereld-Jamboree in Nederland en een deel van de uit
gaven daarvoor werden bestreden uit de opbrengst van 
de Jamboree-zegels. 

Ook werd Indonesië betrokken in het wereldomspan

nende luchtnet, een eigen maatschappij werd opgericht, 
de K.N.I.L.M. en op een van de in 1938 uitgegeven zegels, 
verdwijnen juist de eerste letters van het woord maat
schappij achter een motorgondel, zodat er te lezen staat: 
Happy KNILM („Gelukkige KNILM"). 

Geluk, een broos ding, want niet lang daarna wordt 
een gewoon 5-cents zegel in Batavia gedrukt. In Neder
land gaat het niet meer, de oorlog is uitgebroken en 
allerwegen komt het Roode Kruis in actie. De Oost 
draagt o.a. bij door het uitgeven van een opdrukzegel 
in 1940. 
Hoewel Nederland bezet was geworden, vindt het nieu

we zegelbeeld van v. Konijnenburg toch zijn weg naar 
Batavia, waar Kolff de nieuwe serie drukt, ditmaal tot 
een ongekend hoge waarde, nl. ƒ 25,—. Slechts een drie
tal zegels krijgt een oplaag van meer dan een millioen, 
voor de rest is dat niet mogelijk, de Japanse bezetting 
staat voor de deur, maar nog bijna op het laatste ogen
blik verschijnt de serie „Nederland zal herrijzen", als 
blijk van vertrouwen in de strijd tegen een onverwachte 
overval. Nog maar luttele maanden en de eilanden zijn 
zelf het slachtoffer van agressie. 

De nacht breekt aan en een ongekend aantal opdruk
ken met ankers, zonnen en Japanse tekens wijst op het 
bestaan van verschillende bezettingszones. 

De oude grenzen zijn vervallen en zegels van verschil
lende Malakka-staten waren geldig op Sumatra en de 
nabij gelegen eilanden. Zelfs Japanse zegels waren in 
het gehele gebied geldig. 

Maar ook deze tijd gaat voorbij en eind 1945 verschijnt 
de in Amerika gedrukte bevrijdingsserie. 

De oorlog is ook in Indonesië niet ongevoeld ver
lopen en de slachtoffers van de terreur worden geholpen 
door de stichting „Pelita", die in 1948 de baten krijgt 
van een overdrukzegel, waar het symbool van de stich
ting, de lamp die licht brengt in de duisternis, in de 
opdruk is opgenomen. Nogmaals drukt de firma Kolff 
een serie met de beeltenis van Koningin Wilhelmina 
naar het evenbeeld van de Nederlandse zegels van 1948 
en in dat jaar verschijnen ook de laatste zegels met het 
woord „Nederlandsch-Indië", eerst voor het 50-jarig 
regeringsjubileum en kort daarop ter gelegenheid van 
de kroning van Koningin Juliana. 

Dan wordt de verandering in de politieke status merk
baar, d'e zegels worden voorzien van een overdruk „In
donesia" en daarna verschijnt met dat Inschrift de defi
nitieve serie met afbeeldingen van tempels en inheemse 
huizen. 
De rest van het eilandenrijk gaat een nieuwe koers. 

Er verschijnen tal van zegels, die ik stilzwijgend voor
bij ga, ook al, omdat hun officieel karakter zeer dubieus 
is en wier bestaan er alleen op wijst, dat nog niet overal 
direct volledig geordende toestanden ontstonden. De ge
schiedenis is te jong om deze objectief in enkele woorden 
te kunnen samenvatten. Het jonge schip van staat zoekt 
zijn weg, temidden van soms hoog opzwiepende golven 
en wij, kijkers agn de wal. zien het gaan en wij hopen 
met innige hoop, dat het zijn weg zal weten te vinden, 
want daarginds in dat land', waarvan Multatuli heeft 
gezegd, dat het zich rond de evenaar slingert als een 
gordel van smaragd, in dat land leeft een bevolking van 
60 ä 70.000.000 mensen, die sedert het begin der vorige 
eeuw een opgang heeft doorgemaakt, zoals maar zelden 
in de geschiedenis is opgetekend. 

Geen goed besteed 1952 zonder een 
bezoek aan de 

I.T.E.P. 
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INGEZONDEN STUKKEN 
(Buiten verantwoordelijkheid van de redactie). 

LEES DE VEILINGVOORWAARDEN. 

Hetgeen mij laatst is overkomen, leidt mij tot het 
schrijven van dit stuk ter waarschuwing voor hen, die 
op veilingen kopen, zonder de voorwaarden eerst nauw
keurig te lezen. 

Op de veiling van een veilinghouder te 'sGravenhage 
kocht ik een zegel beschreven als postfris, pracht
exemplaar. Thuis het zegel onderzoekend, bevond ik, 
dat het in een der bovenhoeken een klein dun plekje 
had. Ik gaf het daarom, als zijnde niet conform de be
schrijving terug tot nader onderzoek door de veiling
houder. Dat het niet postfris ook was — er zaten meer
dere oude plakkerdelen op — werd' door mij niet eens 
vermeld. 

Het plakkertje. dat ik met de meeste zorg had ver
wijderd — m.i. had het niet over het dunne plekje heen 
kunnen zitten, maar op de oude plakkerresten — gaf ik 
eveneens terug, indien soms onderzoek daarvan gewenst 
was. 

Hoe groeft was mijn verbazing, toen mij na enige tijd 
medegedeeld werd, dat „de reclame niet kon worden 
geaccepteerd, daar het zegel niet meer in de toestand is, 
zoals het gekocht werd". Dit sloeg op het niet meer 
aan het zegel bevestigd zijn van het plakkertje. Nu staat 
in de veilingvoorwaarden (Art. 8) van die veilinghouder, 
„dat de zegels in^dezelfde staat, waarin ze verkocht wor
den, teruggegeven moeten worden". Dit blijkt volgens 
de veilinghouder dus ook op het plakkertje te slaan, dat 
dus niet verwijderd mag worden. (Ik vraag mij af, wat 
hij gezegd zou kunnen hebben, als ik het er weer opge
plakt had vóór de teruggave!). 

In de meer dan 25 jaren, dat ik geregeld op diverse 
veilingen in binnen en buitenland gekocht heb, is mij 
zó iets nog nooit overkomen; ik ben ook overtuigd, dat 
maar weinig veilinghouders van een dergelijke bepaling, 
behalve bij kwade trouw, gebruik zouden maken, maar 
waarschijnlijk geldt hier ook de regel, waarmede deze 
veilinghouder zijn advertentie op de 6e bladzijde van 
zijn catalogus begint: „in tegenstelling tot anderen"! 

Het is evenwel een waarschuwing voor a.s. kopers, 
die de veilingvoorwaarden niet nauwkeurig lezen, opdat 
zij zich de kans van reclame op deze wijze niet zien 
ontgaan. Voor de verkopers is het evenwel ook van be
lang, want kopers zullen zich door deze toepassing van 
dergelijke bepalingen laten afschrikken van hoge bie
dingen als zij weten, dat de kans op reclame hun zo 
moeilijk mogelijk wordt gemaakt. 

Ook zullen verkopers goed doen, zich te vergewissen 
van de inzendvoorwaarden en deze schriftelijk vastleg
gen; onaangename verrassingen zijn dan bij voorbaat 
uitgesloten. 

A. G. FERF. 

Onderschrift van de redactie: Inderdaad kan hier ver
schil van mening plaats hebben. De betreffende bepaling 
van de bedoelde veilinghouder zegt, dat bij reclame „de 
zegels in dezelfde staat, waarin ze verkocht werden" 
teruggegeven moeten worden. Hier is dus geen sprake 
van de „kavel", hoewel hetzelfde artikel met de woorden 
„Alle kavels" aanvangt, zodat er kennelijk onderscheid 

■ordt gemaakt. De vraag of een zegel in de zelfde staat 
erkeert als toen het werd verkocht, wanneer het plak
ertje daarvan is verwijderd, is zeker nadere overwe
ingen ten volle waard. 

51e PRIJSVRAAG. 
Onze 51ste opgave, voorkomende op blz. 22 van het 

Januarinummer, is door de verkleining wel wat ondui
delijk uitgevallen en schijnt dan ook voor de meeste 
puzzelaars te veel moelijkheden te hebben opgeleverd. 
Slechts een paar oplossingen kwamen binnen. Teneinde 
de oplossing gemakkelijker te maken, zal in een der 
volgende nummers dezelfde prijsvraag worden herhaald, 
waarbij de afbeelding op grotere schaal zal worden 
weergegeven. 

VRAGENBUS. 

De heer B. te A. vraagt ons het volgende: 
De 10 m. van de j.1. zegels van Egypte voor de Olym

pische Middellandse Zeespelen geeft een gebouw te 
zien. Maar welk gebouw is dat? De geleerden schijnen 
het hierover niet eens te zijn. Ik heb er voor gevonden: 
een tempel, Romeinse triomfboog, Romeinse Poort, ge

denkteken en toegang tot het stadion. Maar wat is het 
in werkelijkheid? 

Red.: Wij hebben meerdere buitenlandse tijdschrif

ten er op nageslagen, maar deze maken geen melding 
omtrent de aard van het bouwwerk. Weet iemand van 
onze lezers het wellicht? Hebben de lezers opgemerkt, 
dat op de 30 m. dezer uitgifte de Olympische ringen 
onderste boven staan? 

P E E T E R S POSTZECELHANDEL 
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. 

Zichtzendingen 
POSTZECELHANDEL W. H. EECEN 
Kape l s t r aa t 15  BUSSUM  Giro 451627  Telef. 6288 

Speciale aanbieding:. Hier zit zeker iets voor U bij . 
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No. 5. ong f 32.50 
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I n d i ë : 28.'!/286 f 3.75 
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L u x e m b u r g D : 93/95. ong f 7.50 
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Cuba : 221/228. onget . . ong f 7.50 
Turl ts I s l a n d s : Silver Wedding , ong f 8.50 
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N E D E R L A N D (prima 
no. 356/73 
no. 402/03 
no. 423/27 
no. 449/53 
no. 454/59 
no. 469/84 

f 7.50 no. 
t 0.55 no. 
f 0.20 
f 0.40 

no. 
no. 

531/34 f 0.30 No. R. 82/85 
635/36 f 0.30 no. R. 86/89 
549/53 t 1.75 no. R. 90/93 
554/55 f 0.20 no. R. 94/97 

no 

gebruikt) 
f 1.50 
f 1.90 
t 4.— 
f .3.— 

R. 98/101 f 2.90 
D. 9/15 f 6.— 

( 0.35 no. R. 57/70 f 6.— 
f 0.65 no. R. 71/73 t 6 50 no. 

no. 499/502 f 0.35 no. R. 74/77 t 5.75 no. D. 16/19 f 3.65 
no. 527/30 f 5.— no. R. 78/81 f 2.25 no. D. 20/24 f 0.80 
Beta l ing met bes te l l ing of onder rembours . Orde r s bene
den f 5.— porti ex t ra . Te koop gevr. Series Neder land en 
Overz. Gew. Aanbied ingen met prtjs worden omgaand be
an twoord . 
N E D E K L . P O S T Z E O E L n A N D E T . A. M. N . v. d. BBOKKF, 
N.Z. Voorburgwal 316, A M S T E E D A M - C , Pos tg i ro 165298 

HALF APRIL houden wij onze 

Eerste Veiling 
Vraagt G R A T I S onze rijk ge-
illustreerde catalogus. 

Voor belangrijke inzendingen hou
den wij ons aanbevolen, waarop, 
desgewenst, voorschot wordt ver
strekt. 

HET ADRES VAN VERTROUWEN 

H. KOOPMAN 
Keizersgracht 530, Telefoon 34211, Amsterdam 

TINE DE BUHR 
N.Z. Voorburgwal 347, Tel. 33324, Amsterdam 

Inschrijving 
van inbeslaggenomen partijen postzegels 
w.o. 
Nederland en Overzeese Gebiedsdelen, 
Engeland en Koloniën, alle andere landen 
en exclusieve exemplaren. 

De inschrijving wordt gehouden op 8 April 1952 
's morgens 10 uur, ten kantore van de 
Districtsgemachtigde voor de Inbeslagge
nomen Goederen, Sarphatikade 13 te 
Amsterdam, tel. 33991. 

Kijkdagen 31 Maart, 1, 2, 3 en 4 April 1952 
van 10 tot 15.30 uur en op 1 April 1952 
tevens van 19.30 tot 21 uur. 

Uitvoerige beschrijving der kavelingen, voor
waarden en inschrijfformulieren zijn verkrijg
baar op aanvraag en ten kantore op kijkdagen 
en inschrijvingsdag. 

F I K S T DAY COVERS 
Ers t tagsbr ie fe und 
COMMEMOKATIVE COVERS 

von Deutscli land 27 verschiedene, mehrfarbig , 
grösztentei ls mit Speziaistempel und Sonder
marken versehen, lieferbar. Diese 27 Umschläge 
ppben e 'nan dokum'^ntarischen Ueberbl ick über 
Deutsch lands Nachkriegszei t . 
Groisse Sel tenhei t , d a n u r kleine Auflage. 
Auch .".lie Neuhei ten und äl teren »Ausgaben von 
Deutschland gebrauch t und ungebrauch t pre i s 
wer t l ieferbar Geben Sie I h r e Wünsche auf und 
fordern Sie Angebot . 

T H E O KUBIAK, Kommanditgesel lscl ia l t 
Vli landstr . 38, Bremen, Deutschland. 

TE KOOP GEVRAAGD POSTZEGELS 
IN VERZAMELINGVERBAND, PER LAND, 

BETERE SERIES EN ZEGELS. 
Contante betaling. Voor bemiddeling geven wij 
5% van de aankoopsom. 

LEUK KOOPJE 
Zomer 1950, ongebru ik t 1.40 
Kerken in oorlogstijd, ongebru ik t 1.50 
Kas te len , ongebru ik t 0.90 
Curagao Ju l iana , vliegpost, ongebr . 9.50 

Kri jgsgevangenen . . . . 19.50 
WU verkopen landenverzamel ingan waar in de zegels 
heel ztjn, welke U rus t ig , me t goede ver l icht ing in 
mijn zaak, kun t komen bekijken. U zult t evreden zijn. 

JAC. ENGELKAMP - AMSTERDAM 
SPUISTRAAT 301 - GIRO 313696 - T E L . 30998 

Zandvoortse T r a m h a l t e 

A A N B I E D I N G L U 
Ned. no. 3 . . . f 2.60 
Ned. no. 6/8 . . f 12.50 
Ned. no. I I B . . f 0.25 
Indië no. 6/10 . f 8.25 
België no. 8/9 . f 1.40 
België no. 14 . f 0.65 

C H T P O S T (postfris) 
F r a n k r . no. 24 . f 1.65 
F r a n k r . no. 23 . f 0 80 
Lux . no. 1/6 . . f 2.55 
Monaco no. 2 /7 . f 2.35 
Monaco no. 36/41 f 5.— 
Por tuga l no. 7 . f 1.— 
Por tuga l no. 9 . f 2.— 

Vorige aanb ied ing nog geldicr. behoudens 
L u x e m b u r g 393/97. 

P o r t o to t f 10.— extra . 

POSTZEGELHANDEL G. BROERS 
1 D O R P L E I N 128 - B U D E L - GIRO 411570 | 

Te koop gevraagd: 
Verzamelingen 
Par tUen 
Betere losse 

Pos t 
zegels 

AANBIEDING I N D I ë 
1864 No. 1 gebr. 
1930 J e u g d z o r g (x) 
1931 Wi t t e Kru i s (x) 
1932 Weid. serie (x) 
1933 A.M.v .J . U ) 
1934 Kre is le r serie 

zonder w.m (x) 
1936 Weid. serie (x) 
1938 Kreis ler 

2 en 5 gld. (x) 
1948 Opdr. , , Indone

s i a" 10 en 
25 gld. (X) 

1928 Lp . 6—10 (x) 
1931 Java-Aus t r . (x) 
1931 Serie 30 0.-71/2 

gld. 3 s ts . com
pleet (x) 

1946 Mak. post (x) 

f 16.50 
f 2.75 
f 4.— 
f 2.85 
f 3.25 

f 28.50 
f 2.85 

f 14.— 

f 26.50 
f 9.— 
f 5.75 

f 19.— 
f 7.75 

(x) is ongebr . ; (o) is gebr . 

ALBUMS 
Nederland en O.G. 

Bondsalbum K i l f 7.50 
, .Hol land" a lbum f 11.50 
Alsv.. b innen-
schroeven . . . f 13.— 
,,DAVO" a lbum . f 22 50 

België, losse inhoud f 15.— 
Alsv. met Congo . f 18.— 
Scandinavië . . . f 17.— 
Oostenrijk . . . . f 13.— 

Luxe Banden voor 
deze Europa a l 
bums. 

Schroefb f 7.— 
Klemb f 10.— 

Zendt mü Uw Mancolüst 
Neder land en O.G. 

HAGA's 
POSTZEGELHANDEL 

Gravenst raa t 24, A 'dam-C. 
Telef. 43940 - Giro 425549 

TE KOOP GEVRAAGD: 
^ Verzamslingen, Partijen massawaar. 

Vraagt gratis inkooplijst massawaar. 
POSTZEGELHANDEL C.v.d. EYNDE 
Petristr. 8 - UTRECHT (Oog in AI) - Tel. 24082 



Ä.ANGEBODEN: Ital. Kolo
niën: Egee luchtposttripliek 
(Yvert 28/9) f 12,— posttr. 
Rhodos luchtp. 5 tot 8 op 
spec. Kaart f 12,—, gebr. 
Nederland: Zomer 1950 f 1.25. 
Nederland: Kerk 1950 f 1.40. 
Brieven onder No. 132 Bur. 
van dit blad. 

FIKSTDAYCOVEB Dene
marken 100 jaar Redding
wezen 26 Maart, kleurendruk, 
slechts f 0.75. Direct aan 
Uw adres, indien besteld 
vóór 21 Maart. HARTE
VELD's Postz. handel. Essen— 
burgstr. 14. RotterdamW., 
Tel. 39944, Giro 507407. 

TE KOOP GEVRAAGD : 
Rode Kruiszegels, gehele 
wereld, vignetten e.d., ge
bruikt en ongebruikt. W. P. 
HOLWERDA, Welgelegen
laan 20, Driebergen. 

Restant Lichtgestempeld, op 
poststroken, 45 et. Juliana 
oranje, per honderd f 2.50, 
zwaar gestempeld t 0.50; 
overige aanbiedingen zo goed 
als uitverkocht. ,,Philorga'a" 
de beste plakkers f 0.90 per 
1000 4 porto. G. J. KRE
DIET. Maaskade 63, Rotter
damC. 

NEEM IN RUIL zegels van 
Nederland, België, Europa. 
Geef Griekenland. Balkan, 
Eng. Kol. Basis Yvert, Mi
chel. Zumstein. Bü voorkeur 
compl., ongebr. series. Zen
dingen aanget. luchtpost. 
Stratis AslanoglouKaissarias 
No 12, N. Smyrni Athènes 
(Grèee). 

OPRUIMING van mijn doubl. 
per 100 afgeweekt tegen 1/15 
catalogusprijs. Ned. 170/194, 
332/335. 379/385, 443. 460/463, 
473, 481. 501, 513/527, 535, 
554, Buitenl. massawaar on
gesort. afgew. f 0.75 per 1000. 
Porto extra. Brieven onder 
No. 134 Bureau van dit blad. 

FALSIFICATEN
VERZAMELAARS! 

Bod gevr. op 2 de Sperati
vervalsingen — Lagos 24 en 
Oldenburg no. 13. Tevens 30 
,,firstdaycovers" van div. 
Eur. landen anngeboden 
è, f 1.— per stuk. Brieven on
der No. 135 Bureau van dit 
blad. 

VERZAMELAAR wenst zijn 
collectie Engelse koloniën 
met vele doubletten van de 
hand te doen. Prijs 1/3 cent 
per franc. Eventueel volgens 
mancolijst. Brieven onder No. 
133 Bureau van dit blad. 

Seriöser deutsche Sammler 
sucht reeele Tauschverbln
dang mit den westlichen 
Ländern. Jede Zuschrift wird 

beantwortet. HEINRICH 
HÖHN. 15b KöppelsdortOst 

(Thür), Klrchstr. 59, 
Deutschland  D.D.R. 

TE KOOP GEVRAAGD: Oud 
Italiaanse Staten, Portugal, 
Columbia. Klassieke stukken, 
oude brieven, enz. Zicht
zendingen aan M. J. FEEN
STRA, Ketensedijk 6, Ca
pelle a. d. IJssel. 

200 vers. f 0.85, 500 vers. f2.30, 
1000 vers. f 5.30 postz. We
reld 500 vers. Europa f 3,—, 
1000 t 7,60 uit mijn doubl, 
franco. D. v. OMMEN, Epe, 
Populierenl.," Postgiro 132330. 

SAMMLERTAUSCH : Mar
ken aller Welt 100 für 100 
Stück. Auch Einzeltausch 
nach Liste, alles gestempelt. 
Erbitte Erstsendung. PAUL 

FREY, BerlinNeuköln, 
K. Marxstr. 17, Deutschland. 

TE KOOP GEVRAAGD de 
volgende phllatelistische boe
ken: P. W. Waller. De eer
ste postzegels van Neder
land, uitgave van het Nederl. 
Postmuseum. W. S. W. de 
Beer, Jubileumboek van het 
Maandblacl, Aanbiedingen 
met prijs aan: H. LANS
DAAL. Vrouwensteeg 3, Lei
den, Tel. 23233. 

AANGEBODEN een Album 
met Proeven, totaal 677 stuks, 
ingedeeld naar Proevenboek 
Korteweg, waaronder vele 
zeldzame. Brieven onder No. 
137 Bureau van dit blad. 

TE KOOP GEVRAAGD : 
OudDuitse Staten, losse ze
gels, strippen, briefstukjes 
enz.. uitsluitend pr. kw. 
HENRI COHEN, P.B. 8, Ol
denzaal. 
OUD ENGELAND. Offertes 
gevraagd in Yvert. No. 3. 4. 
9. 10, 11, 12, 15, etc. voor 
samenstellen van platen. 
Ruilaflressen gezocht. J. W. 
WESSELS. Fahrenheitsingel 
85, Amsterdam. 

TE KOOP: Verzameling 
Nederland en O.G.. cat. 
waarde f 970.—. Verzameling 
gedeelte Europa, cat.waarde 
220.000 franc. Verzameling 
U.S.A.. cat.waarde 28.000 fr. 
WILLEMSE, Hortensiastr. 7, 
Breda. 

HAAST U VERZAMELAARS 
en stort nog heden op giro 
109571. Wij hebben weer 
pracht Ned. Kilo's aangekre
gen ä f 4.75 en kunnen 500 
cliënten helpen.  Ook leve
ren wü 1000 verschillende 
Wereld ä f 4.75. Bestellingen 
franco thuis. 
MEIJER'S Postzegelhandel, 

Hugo de Grootstraat 18, 
Den Haag. 

VERZAMELAAR BIEDT 
AAN: prachtig Europa, pl.m. 
11360 St., veel postfr., pl.m. 
580 000Yvert trs. 1951. Brie
ven met bod onder No. 136 
Bureau van dit blad. 

GEVORDERD VERZAME
LAAR diverse Eur. landen 
zoekt ruilrelatie Amsterdam, 
Haarlem of omgeving. Brie
ven onder nr. 138 Bureau van 
dit blad. 

1 SPECIALE AANBIEDING VOOR 1 
LUCHTPOSTVERZAMELAARS! 

ALBANIë: 
BBAZILIë: 

" 
BULGARIJE: 

Pt 

CAP JURY: 
CAP VERDE: 
COLUMBIA: 
COSTA RICA: 
DOMINICA: 
DUITSLAND: 
ECUADOR: 

„ 
EGYPTE: 
FINLAND; 
FRANKRIJK: 

*' 
GRIEKENLAND: 

" 
HONDURAS: 
HONGARIJE: 
IRAN: 
LIECHTENSTEIN: 

»1 

" 
NICARAGUA: 

tf 

tt 

** 
NW. GUINEA Br.: 
PARAGUAY: 

PERU: 
PORT. GUINEA: 
RUSLAND: 

** 
SALVADOR: 
NW. GUINEA Br.: 
SAN MARINO: 
SALVADOR: 
SPANJE: 

** 
TUNIS: 

„ 
VENEZUELA: 

'* 
VEB. STAXEN 

" 

No. 1/7. ongebr. . . f 5 . — 1 
No. 11 Condor, gebr. 
No. 10 Condor, ongebr. 
No. 4, ongebr. . 
No. 19/30, ongebr. . 
No. 1/10, ongebr. . 
No. 1/9, ongebr. . 
No. 87/89, ongebr. . 
No. 25, ongebr. . 
No. 69/72, ongebr. . 
No. 27/34, ongebr. . 
No. 144/48. ongebr. . 
No. 149/53. ongebr. . 
No. 1/2, gebr. . . 
No. 1, ■ ongebr. . 
No. 13, postfr. 
No. 15, gebr. . . 
No. 5/7, ongebr. . 
No. 22/30, ongebr. . 
No. 47/55, Zw. opdr. ong 
No. 35/44, ongebr. . 
No. 34/50, ongebr. . 
No. 5, ongebr. . 
No. 6, ongebr. . 
No. 7, ongebr. . 
No. 14, ongebr. . 
No. 33, ongebr. . 
No. 7a, ongebr. . 
No. 17/21, ongebr. . 
No. 22/25, ongebr. . , 
No. 26, ongebr. . 
No. 248/53, ongebr. . 
No. 11, postfr. 
No. 34, ongebr. . 
No. 35, ongebr. . 
No. 67a/67e, ongebr. . 
No. 149/53, ongebr. . 
No. 154/58, ongebr. . 
No. 159/66, ongebr. . 
No. 62/64, ongebr. . 
No. 1/9. ongebr. . 
No. 20 21 t, 12. ongebr 
No. 60/66, gebr. . . 
No. 15/18, ongebr. .. 
No. 12, postfr. 
No. 1/10, o n g ^ . . 
No. 19/22, ongebr. . 
No. 186, ongebr. . 
No. 193. ongebr. . 
No. 7/9, ongebr. . 
No. 10/12. ongebr. . 
No. 195/201, postfr. . 
No. 221/22, ongebr. . 
No. 2, ongebr. . 
No. 6, ongebr. . 

f 12.— 
£ 6.— 
£ 8.75 1 
f 14.— 
t 6.— 
f 5.— 
f 9.75 
f 6.50 
£ 7.75 
£ 1 6 — 
£ 7.— 
£ 6.75 
£ 14.— 
f 25.— 
£ 2.25 
£ 1 5 — 
£ 5.50 
f 10.— 
f 16.50 
£ 9.— 
f 27.— 
£ 6.50 
£ 13.— 
£ 9.50 
£ fi.50 
f 10.— 
£ 8.50 
£ 13.— 
f 8.25 
£ 1 8 — 
f 6 — 
f 6.50 
f 6.— 
£ 6.— . 
f 7.25 
f 25.— 
£ 26 — 
f 23 60 
f 4.25 
£ 6.— 

 £ 5.50 
£ 1.40 
£ 1 2 — 
f 12 50 
f 50 — 
f 7.25 
£ 3 — 
£ 8.— 
£ 3.75 
£ 5 50 
f 9.25 
f 25.— 
f 14.— 
f 16 — 

Orders vanaf f 10.— Franco Huls. 
Alles 

Alles kunnen 
Prima Kwaliteit. 1 

wij hierin niet aanbieden: 1 
Zendt ons eens Uw MANCOLIJST ! 1 

Uw Adres, ook voor uitgebreide ZICHTZENDINGEN: 1 

POSTZEGELHANDEL A. JAASMA 
Kapelstr. 31  BUSSUM  Giro 480272  Telefoon 6835 1 

Fa H. OVERDUIN ■ Rondzendverkeer 
ROZENHAGENPLEIN 12  H A A R L E M 

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

TE KOOF GEVRAAGD: Kinder en Zomer

zegels in ieder kwantum. 



DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING 
HOOFDKANTOOR ROKIN 58, AMSTERDAM-C 

TEL. 30261 

.̂ fsoo REGELMATIG 
GROTE OPENBARE VEILINGEN 

INZENDIlslG DAGELIJKS 
OP BELANGRIJKE OBJECTEN 

WORDT GAARNE 
VOORSCHOT VERLEEND 

Voor de RESTANTENDAG van onze 

Maart-veiling 
(20/22 Maart) kan nog voor opname in de 
supplement-catalogus tot 20 Maart a.s. materiaal 
worden toegevoegd. 
EERSTVOLGENDE VEILING: Voor onze April/ 
Mei-veiling sluit de inzendtermijn op 7 April a.s. 
Al het materiaal van derden ten onzen kantore 
is op beurspolis tegen brand en inbraak ver
zekerd. Voor inzenders in onze veilingen ontstaan 
hierdoor geen extra kosten. 

Zolang voorradig zijn al le aanbied ingen in 
adve r t en t i e s näg greldie. 

vorige 

1 K a s s e bij order . Alle ex. In p r ima s taa t . Ru iming van 1 
voorrnden. Lever ing op manco-lijst. Zegel 3 voor 1 
belegging. Yvert Cata logus 1952 f 22 50 plus porto t 0.60. 

AANBIEDING KOOPJES VAN 
SURINAME 

X = onges tempeld x = ongestempeld 
No. 2x 2 et. . . 
No. 6 10 et. . . 
No. 8 15 et. . . 
No. 14 1 Gld. 
No. IBx 1 et. . . 
No. 17 o t X 2 et. . 
No. 18 214 et. . . 
No. 18x 21/2 et. . 
No. J9xA 3 et. . 
No. 20 5 et. . . 
No. 20A 5 et. . . 
No 22 of X 21/2 et. 
No. 22 V x 21/2 et. 
No. 2,S 10 et. . . 
No. 23 i e t s zw. ges t 
No 2.̂  of X 15 et. 
No. 26 20 et. . . 
No. 26 X 20 et. . 
No 27 25 et. . . 
No 27 X 25 et. . 
No. 29 10/121/2 et. 
No 35 100/1 Gld. 
No. .36 2 50 '21A Gld 
No 37 25/^0 et. . 
No. 3S 25/50 et. . 
No. 39 X 50 et. / 

1 Gld. 

nendrikvan 
H e r e n g r a c h t 8 a 

v o o r h . N i e u w s t r 

t 0 15 No. 40 50 e t . / 
f 0 35 21/2 Gld. 
f 0.90 No. 47 7»é et. . . 
f 15 — No. 58 5 et. . . 
f 0.20 No. 60 X 1/2/1 et. 
f 0 "»O No. 65 of X Vo et . 
f 0 35 No. 66 of X 2 '^ et. 
f 0 85 No. 67 of X 5 et. 
f 1.25 No. 68 X 12% et. 
f 0 4Ó No. 65 X a % ct. 
f 0 90 No 65 b y. et. . 
f 0 10 No 65 a 2V2 ct. . . 
f 1.50 No. 74 X 3 et. . . 
t 1.15 No. 76 4 et. . . . 
f 0 75 No 77 X 5 et. . . 
f 0 30 No. 78 X 5 et. . . 
f 0 35 No. 79 X 5 et. . . 
f 0 50 No. 8 0 x 6 et. . . 
f 1 50 No. 82 X 71/2 et. . 
t 2.— No. 83 X 714 et. . 
f 1 50 No 84 X 71/. et. . 
f 4 50 No 82 X a 7i<. et. 
f 4.75 No. 82 X B 71'- et. 
f 1 20 No. 92 X 20 et. . 
f 0 60 No 98 x ' 3'!i'. et. 

No. 99 X 35 et. . 
f 10.— 

f 64.— 
f 1.— 
f 0 90 
f 0 25 
f 0 1 5 
t 0.25 
f 0 85 
f 2 30 
f 0 1 5 
f 0.20 
f 0 35 
f 0 20 
t 1.15 
f 0 15 
f 0 35 
f 0.30 
f 0 30 
f 0 1 5 
f 0 20 
f 2 50 
f 0 65 
f 015 
f 0 75 
f 2.';o' 
f 1.75 

derLoo'sPostzegelhandel 
- D E N II \ A G - T e l e f o o n 

G i r o 2 4 3 9 2 
112944 

. 26 e n N / B l a a k 9 3 , R o t t e r d a m 
B a n k r e k . R M P P S pn Z o o n e n 

N e d . H a n d e l M i j . 

I 
De 

t 
ten bate van het 

OOSTENRIJKSE DORP VOOR 
WEESKINDEREN 

vindt plaats vanuit 

BRECENZ (Vorarlberg). 
op 

12 APRIL 1952 

Speciale enveloppen (oplage 50.000 stuks), 
voorzien van luchtpostfrankering, bijzonder 
stempel en stempel van de landingsplaats 
kunnen uitsluitend per postwissel of door 
storting op postgiro No. 5324 van de N.V. 
H. Oyens & Zonen te Amsterdam, onder 
vermelding: 8e Ballonpostviucht Oostenrijk, 
vóór 5 April a.s. besteld worden bij de 

STICHTING „VOOR HET KIND" 
EMMASTRAAT 33, AMSTERDAM. 

Kosten: f2,— per enveloppe. » 

Tevens gelegenheid voor nabestelling van 
enveloppen van alle vroegere vluchten (voor 
zover nog voorradig). 

Ook voor de 9e Ballonpostviucht op 19 
October 1952 kunnen reeds bestellingen 
worden aangenomen. 

S.v.p. duidelijk vermelden van welke vlucht 
men enveloppen wenst te ontvangen. 

Druk: N.V. Uitg. Mij De Gelderlander, Nijmegen 


