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I C N O R E N B U R G . Welgelegenlaan 71, Driebergen, 
Telefoon K 3438 no. 8640. 

A D M I N I S T R A T E U R 
I . i \ (1. KLIER. Mij. Dordrechts t raat 5, Dordrecht , 

Telefopn 66116. Postrek. 314900, ten name van het 
Neje r landbch Maandb lad v. Philatel ie . 

Adross tu der r edac t eu ren : Zip J a ö u a n  n u m m c i 

198e Postzegelveiling 
Maandag 28 April 1952 te 
's-Cravenhage 

Onder de hamer komen: 
* NEDERLAND EN INDIë: 

brieven zonder zegels 

♦ NEDERLAND EN O.G.: 
proeven 

* NEDERLAND EN O.G.: 
w.o. compl. serie Postbev/ijs in 
postfr. blokken! 

♦ EUROPA: 
w.o. 5 Pond Engeland, 5 Pond 
Gibraltar e.a. rariteiten 

* ENGELSE KOLONIëN 
♦ RESTANTEN 

Veilingcatalogus gratis op aanvraag! 

J. K. RIETDIJK N.V. DEN HAAG 
TEL. 11.70.20 - LANGE POTEN 15a 

DIT IS GOEDKOOP! 
Een a l b u m Neder l and en zijn Overzeese Gewesten on
geveer 185 pag ina ' s . Met typen , t and ingen van post
en portzegels , t evens al le pr ima i re tou tdrukken . m 
kuns t l ede ren schroefband, de schroeven van buit'^n 
n ie t zichtbaar . Pr i j s f 12.50. Dito a lbum klemband 
f 15.—. Hetzelfde a lbum zonder typen en t and ingen , 
■wel de ro l t and ingen . Een compleet album, p r o s f 8.50. 
F o r m a t e n ongeveer 29 x 31 cm. Reeds 30 Jaar ver
schijnen op deze a lbums de supplementen . 

100 verschi l lende Curagao en Sur iname, prijs 112.50. 
Neder l and 1940 ongebr . 5, 7V2, 10, 12%, 15, 20, 22%, 25 
SO on 40 ct., prijs 50 cent. 

j . MEBUS, Postzegelhandel, A'DAM 
HTJIDENSTRAAT 13 (BU he t Spul) — Beëdied E x p e . t 
Telefoon 37767  P o s t g i r o SS045  Gevestigd 1913 
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„FAVORIET 
Postzegelhandel en 
Uitgeverij 

T H . H E K K E R 
Zomefrzorg'laan 15 
BLOEMENDAAL 

Tel. 25478, Postrek. 553801 
Aanbieding UFUseries Fostfris 

Algiers 5, 
Argent inië O, 
Aust ra l ië O, 
Birma 5 
Bolivia 1 
Chili 1 
Columbia 4 
Congo O, 
Costa Rica 1, 
Cuba 1, 
Dom. Rep 1, 
Griekenland O, 
Indonesië 0. 
Liechtenste in 0. 
Mexico 1, 
Monaco I 0. 
Monaco I I 3, 
Ook alle ande re TIPU

,30 
30 
,20 
50 

Noorwegen 0,65 
Philippijnen 3,— 
Polen 2,— 
Roemenië 2,80 
Syrië 15,— 
Tunis 4,— 
Yemen 14,— 
IJ.sland 1.— 
Zwitserland 1,80 
Eng. Kol. (256) ... 160,— 
Eng. Dom 14,— 
Cyprus 2,50 
Ind ia 1,90 
Is raë l 2,20 
Malta 2,25 
Liber ia en bloc 40 — 
Hong Kong 2,25 

series uit voorraad leverbaar. 
CUBACAO 168/77 3,50 
CUEACAO Kind '51 2,10—2.25 

Supplement Favorietalbum 
11,90 plus 20 et por to . 
K a r t o n p a p i e r f3,50 
Losse schroefband f 3 . — 
Idem verdekte schroeven f'5.50 
Kuns t l ede ren Klemband f 7 , — 

Steeds zün wü kopers van collecties en losse part i jen. 
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Verschijnt de derde Dinsdag van iedere maand 

U i t d e i n h o u d : 
ITEP 1952 - Jan van Riebeeck - De postdienst aan de Kaap in de 17e en 18e eeuw 

Nieuwe Nederandse postzegels - Nieuwe Uitgiften - Stempels - Literatuur enz. 

I. T. E. P. 
1952 

28 Juni—6 Juli. 

In de mededelingen betreffende de Itep, opgenomen 
in het Februari-nummer van dit maandblad, komt een 
onjuistheid' voor. De heer W. Balasse treedt n.l. niet 
op als commissaris voor de Itep, doch als gedelegeerde, 
die de commissaris voor België, de heer André de Cock, 
zal bijstaan. 

Volledigheidshalve wordt hier nog vermeld, dat vol
gens een Belgisch ministerieel besluit van 21 Januari 
[1948, de heer André de Cock te Brussel is benoemd' tot 
;;ornmissaris-Generaal in België voor alle buitenlandse 
philatelistische tentoonstellingen. 

In het bovengenoemde Februari-nummer werd tevens 
irermeld, -dat het Uitvoerend Comité zeer verheugd was 
te kunnen mededelen, dat de wereldvermaarde collectie 
kantonale zegels van Zwitserland van Dr. Hans Lee-
lann in d'e Ereklasse zou worden ingezonden. Thans 
loet het Uitvoerend Comité met leedwezen mededelen, 

iat Dr. Hans Leemann zijn toezegging heeft moeten 
lerugtrekken, aangezien Dr. Leemann niet in de ge
legenheid zal zijn tijdens de Itep persoonlijk naar Ne
derland te komen. 

Aangezien wij volledig begrip hebben voor het stand-
bunt van Dr. Leemann, dat een dergelijke belangrijke 
lollectie slechts persoonlijk kan worden meegebracht, 
leeft het Uitvoerend Comité d'us moeten berusten in het 
lesluit van Dr. Leemann. 
gelijktijdig met de afzegging uit Zwitserland kwamen 
(og enige toezeggingen binnen uit Noorwegen betref-
snde enige zeer belangrijke verzamelingen Noorwegen 

Zweden. 
In alle landen wordt nog steeds grote belangstelling 

|oor de Itep getoond en het heeft het Philatelistisch 
smité buitengewoon gespeten, dat men reeds verplicht 
^as verschillende te laat binnengekomen aanmeldingen 

een wachtlijst te moeten plaatsen. Slechts indien 
idere inzendingen zouden uitvallen, kunnen de op de 

lachtlijst opgenomen aanmeldingen hiervoor in de 
laats komen. 
1 Vanuit Zweden deelde men ons mede, dat een 30-tal 
srzamelaars van plan was per autobus naar Utrecht 
komen. 

Dat men een dergelijke lange reis per autobus wil 
ondernemen, bewijst wel, dat men ook in Noord-Europa 
veel van de Internationale Tentoonstelling Eeuwfeest 
Postzegel verwacht. 

Het voorlopige programma betreffende de gebeurte
nissen, welke zullen plaats vinden gedurende de ten-
toonstellingsweek, is zojuist gereed gekomen en het 
doet ondergetekende genoegen dat dit programma nog 
in dit nummer kan worden bekend gemaakt. 
Zaterdag-, 28 Juni: 
10.30 v.m. 

12.30 n.m.-l.OOn.m. 
1.00 n.m. 
2.00 n.m. 

Zondag, 29 Juni: 
9.00 v.m. 
4.00 n.m. 

Maandag-, 30 Juni: 
4.30 n.m. 

Dinsdag, 1 Juli: 

8.00 n.m. 

Woensdag, 2 Juli: 
5.00 n.m. 

Donderdag, 3 Juli: 
8.30 n.m. 

Vrijdag, 4 Juli: 

Zaterdag, 5 Juli: 

Zondag, 6 Juli: 

Officiële opening van de ITEP in 
de hall van hoofdpostkantoor te 
Utrecht. (Alleen voor genodigden). 
Rondgang over de tentoonstelling. 
Lunch. 
Opening van de tentoonstelling 
voor het publiek. 
Opening van het F.I.P. Congres. 
Het carillon van de Domtoren zal 
worden bespeeld. Gelegenheid tot 
bezoek van d'e oude binnenplaats 
van de Utrechtse Universiteit ge
durende het carillonspel. Gelegen
tot gebruik van thee. 
De deelnemers aan de ITEP zullen 
worden ontvangen door Burge
meester en Wethouders van 
Utrecht. 
Verschillende excursies naar Am
sterdam. 
Diner met bal na te Amsterdam 
voor deelnemers aan de Interna
tionale Beurs van Postzegelhande
laren. 
Ontvangst door de Commissaris 
der Koningin in de Prov. Utrecht. 
Opera in de Stadschouwburg te 
Utrecht. 

Verschillende excursies. 

Sluitingsdiner met prijsuitreiking 
in Hotel „Esplanade" te Utrecht. 

Excursie naar 's-Gravenhage en 
Scheveningen. 

7.00 n.m. Sluiting van de ITEP 1952. 
Gedetailleerde opgave van de verschillende excursies, 
wordt in het volgende Maandblad gepubliceerd. 
4-4-'52. JAN POULIE. 
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TER NAVOLGING 

De I.T.E.P. zal ook voor de „Contact Commissie voor 
het philatelistisch Jeugdwerk in Nederland" een eve
nement worden, evenals dit het geval is voor alle an
dere Philatelisten. Niet alleen, omdat er een stand van 
de Contact Commissie zal zijn, waarmee wij U een in
druk van ons werk willen geven, neen, ook omdat een, 
naar wij verwachten, grote groep jonge verzamelaars, 
op 5 en 6 Juli naar Utrecht zal komen om de verzame
lingen van hun grote voorgangers te bewonderen. Via 
„de Posthoorn" worden de jongelui telkenmale opge
wekt tot sparen door de inmiddels bij hen welbekende 
„Piet Spaargraag". Velen geven hieraan gehoor. 

Dat het niet uitsluitend jongelui zijn, die zich voor 
de woorden van ,,Piet Spaargraag" interesseren, bleek 
ons uit een brief van de vereniging van postzegel
verzamelaars „Hollandia", waaruit wij het onder
staande citeren: 

„Onze Vereniging — welke géén jeugdafdeling be
zit — kan Uw voornemen slechts toejuichen en meende 
in een bepaalde vorm dit voornemen te moeten steunen. 
Er zullen ongetwijfeld wel enige jeugdige verzame
laars zijn, die weliswaar het goede voorbeeld' van „Piet 
Spaargraag" zullen volgen, doch wellicht de kosten 
voor een bezoek niet geheel kunnen opbrengen. Om 
sommige van deze verzamelaars toch naar Utrecht te 
laten komen, stellen wij U voor van ons een bedrag 
ad f 25,— te aanvaarden. De jeugdleiders zullen dan 
in bepaalde gevallen kunnen adviseren." 

Het behoeft zeker geen betoog, dat dit aanbod door 
d'e Contact Commissie met graagte werd geaccepteerd. 
Dit prachtige idee van „Hollandia" wilden wij U niet 
onthouden, omdat het wellicht, naar wij hopen, tot na
volging kan inspireren. 

J. DE JONG, Runstraat 18, Utrecht. 

]an van RieBeeck 
Naar aanleiding van ons artikeltje onder boven

staand opschrift in ons vorige nummer, waarin door 
ons de afbeelding van Van Riebeeck op de postzegels 
werd behandeld, mochten wij van enige zijden mede
delingen ontvangen, waarvoor wij wel zeer dankbaar 
zijn. Tevens troffen wij op de Zuid-Afrika-tentoonstel-
ling in het Instituut voor de Tropen te Amsterdam een 
inzending aan van het Nederlandsche Postmuseum, 
waarbij enige ontwerpen werden getoond van de heer 
Drayer voor het Nederlandse Van Riebeeckzegel. 

Om met deze laatste te beginnen merken we het 
volgende op. Bij het ontwerpen van het Nederlandse 
zegel is de heer Drayer wel degelijk uitgegaan van het 
schilderij van D. Craey, dat deel uitmaakt van de col
lectie van het Rijksmuseum te Amsterdam (en waartoe 
ook nog een ander portret behoort, toegeschreven aan 
de schilder Jacob Coeman, als zoude dit een afbeelding 
van Van Riebeeck zijn). Een foto van het schilderij van 
Craey was bij deze inzending aanwezig. Wat ons echter 
tevens bleek, was, dat de ontwerper van het zegel zich 
niet aan handen en voeten gebonden had geacht aan 
dit schilderij, maar dat hij blijkbaar zijn ontwerpen had 
gemaakt naar de „voorstelling"welke hij zich door mid
del van dat schilderij van de persoon had gevormd. 
Daarom is het te verklaren, dat zijn tekeningen in vele 
opzichten afwijken van het bedoelde schilderij, of nog 
liever, d'at de kunstenaar in zijn werk wel een indruk 

geeft van Van Riebeeck, zoals deze op het doek voor
komt, maar verder daarvan zeer los staat. Wel zal de 
tekenaar daarbij met aesthetische of tekenkundige eisen 
rekening hebben gehouden, iets waaraan dan wellicht 
de lichte haren op zijn tekening zijn te danken, met 
het oog op de donkere fond, waartegen het portret werd 
geplaatst. 

Een andere door ons aangeroerde vraag was die, of 
het schilderij van Craey inderdaad een afbeelding van 
Van Riebeeck geeft. Prof. Dr. Coolhaas te Amsterdam 
zond ons een mededeling dienaangaande, welke in 
Januari jl. is uitgegaan van de Hoofddirectie van het 
Rijksmuseum aldaar, zulks naar aanleiding van de door 
genoemde professor aan de directie gegeven inlichtin
gen. Uit deze mededeling blijkt, dat het Rijksmuseum 
in 1884 in het bezit is gekomen van een verzameling van 
26 familieportretten, afkomstig van de afstammelingen 
van de familie Van Riebeeck. Het ligt niet op onze weg 
om in een philatelistisch tijdschrift de onderzoekingen 
na te gaan (hoe interessant deze ook zijn) die naar aan
leiding van deze schilderijen werden ingesteld. Maar 
wel dienen wij voor ons doel te melden, dat een positief 
antwoord op de vraag of het schilderij van Craey inder
daad een afbeelding van Jan van Riebeeck geeft, niet 
mogelijk is. Aan het schilderij van diezelfde schilder 
met d'e afbeelding van de echtgenote van Van Riebeeck 
(Maria de Quellerie) wordt in bevoegde kringen niet 
getwijfeld. Toch hebben de onderzoekingen tot een con
clusie geleid, welke wij hier uit deze mededeling van 
het Rijksmuseum overnemen, nl.: 

„Er zijn geen andere bewijzen voor de identificaties 
dan de toch reeds oude familitradities. Tegen de iden
tificatie van de Craey-portretten als voorstellende het 
echtpaar Jan van Riebeeck-Maria la Quellery zijn geen 
overtuigende bewijzen aangevoerd. 

Godée Molsbergen's opmerkingen (deze schreef om
trent V. R. een uitvoerige monografie. Red.), dat de 
kleding van de anonieme portretten niet uit de tijd va 
de ouders van Jan van Riebeeck zijn kan, is juist, maa 
voor zijn stelling, dat deze portretten derhalve Jan va' 
Riebeeck en Maria Scipio voorstellen, bestaan noc 
feitelijke bewijzen noch afdoende overtuigende argu 
menten. Wellicht heeft men hier te maken met „posthu 
me" portretten, zoals deze in de 17e eeuw meer in op 
dracht werden vervaardigd. 

Het Rijksmuseum beschouwt de portretten van Crae 
als die van Jan van Riebeeck en Maria la Quellery". 

Ten slotte willen wij hier nog een aanhaling doen ui 
het blad „Die Huisgenoot" van 8 Februari jl., waari' 
Prof. Dr. D. Bax te Kaapstad o.m. schrijft: 

„Drie portretten van Jan van Riebeeck", nl.: 

a. 1650 Dirck Craey (heeft tot „model" gediend va 
zowel het Zuidafrikaanse als het Nederlands 
postzegel); 

b. 1664? (naam van de schilder onbekend): man 
persoon met hoed en bandelier; 

c. omstreeks 1670? (toegesdireven aan Jacob Jansse 
Coeman). 

Conclusie: „Van die drie portrette is daar dus nie e 
waarvan met honderd persent sekerheid gesê k 
word dat dit Jan van Riebeeck voorstel nie.- Ma 
van die skilderij uit 1650 kan dit met aan sekerhe 
grensende waarskijnlikheid aangeneem word, terw 
dit heeltemaal moontlik is dat ook die ander stukl 
hom weergee". 

Misschien zal nog eens het bewijs kunnen worden g 
leverd, hoewel de kansen daarop niet groot zijn, d 
onze postzegel de juiste persoon heeft afgebeeld, en la 
ons hopen, dat nimmer zal blijken dat het tegenove 
gestelde het geval is. 
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öe postöienst ^^n öe kaap 
in öe 17̂  en \s^ eeuw 

Kaap de Goede Hoop is heden ten dage begin- of 
eindpunt van een zeereis, maar was in vroeger eeuwen 
liet belangrijke tussenstation, waarlangs d'e vele han-
delsschepen van onze Oost-Indische Compagnie en de 
Engels-Indische Compagnie passeerden. 

In de Tafelbaai vonden zij een veilige schuilplaats, 
herstelden daar hun averij en wachtten een gunstige 
wind af om verder te zeilen naar het einddoel. In de 
Tafelbaai had men de tijd om brieven te schrüven, 
ambtelijlte rapporten en particuliere kattebelletjes, 
naar een der havens van afvaart. MAAR ER WAS 
GEEN POSTKANTOOR ! 

Op originele wijze werden de brieven op de rede 
achtergelaten: geborgen onder grote stenen met inge-
beitelde aanwijzingen „WENTEL STEEN", "HERE
UNDER LETTERS" en dergelijke, somtijds voorzien 
van jaartallen zoals „1625", e.a. 

Schepen, in tegengestelde richting varend, onder
zochten deze geïmproviseerde depots van te verzenden 
brieven en namen deze mee, als zij in de richting van 
adïessant voeren, of dienomtrent. Via Engeland bereik
ten soms de brieven de Republiek der Verenigde Ne
derlanden. 

Toen Kaap de Goede Hoop een steunpunt van be
lang werd van de Oost-Indische Compagnie, de schepe
lingen aldaar van verse groente, fruit en vers vlees 
voorzien werden, een hospitaal de zieken opnam en 
zeelieden in reserve gehouden werden om weer spoedig 

^te kunnen uitvaren, zal de Kaapse bezetting wel meer 
acht geslagen hebben op de correspondenties, al bleef 
ie organisatie ongetwijfeld uiterst primitief. 

Te Batavia bijv. werden de aangebrachte brieven 
loer de straatjeugd van boord gehaald en aan het meest 
Diedende koffiehuis verkocht, alwaar de gaande en ko-
lende man, na de nodige verteringen en tegen betaling 

van portgeld zijn post kon uitzoeken uit de bak met 
aangekomen brieven, welke brieven soms óók bij wijze 
van raamadvertentie werden aangeboden. 26 Augustus 
1746 werd eerst het postkantoor te Batavia opgericht 
met een „secret register" van aangekomen stukken, 
welk boek men voor 21/2 stuiver kon laten naslaan; de 
uitreiking van een brief kostte 5 stuiver, zwaardere 
brieven 10 stuivers en „meerder na rato". 

Wat de uitgaande brieven betreft, was het toen reeds 
lang verboden stukken met vreemde schepen mee te 
geven, omdat -het vervoer „seiden met getrouwigheyt" 
geschiedde en het was ,,gansch ondienstig . . . saken van 
aangelegenheydt" door vreemden te doen verzorgen. 
Het juist opgerichte postkantoor zou die brieven wel 
verzenden, doch hiertegen verzetten zich de „Heeren 
XVII" in Holland': alle brieven moesten naar „'t Gas
teel", de Compagnie moest het brievenvervoer in eigen 
hand houden, al was het alleen maar vanwege het recht 
op censuur, want in de particuliere brieven mocht niet 
de minste mededeling gedaan worden omtrent Com
pagnieszaken. 

Ook de Kaap was met zijn briefwisseling geheel op 
de Verenigde Oostindische Compagnie aangewezen, de 
trage vrachtschepen namen de mail mee en bracliten 
deze aan. Totdat men begreep, dat het zó niet langer 
kon en snellere communicatie noodzakelijk was. Op 
3 Mei 1788 werd besloten tien snelvarende paketbootjes 
te bouwen, die van de Republiek in 3 maanden aan de 
Kaap zouden zijn, vandaar in 2 maanden te Batavia, 
met aansluiting op China en Japan. Van de Kaap was 
er dan nog een zijlijn naar Ceylon, met verbinding op 
de Nederlandse nederzettingen in Vóór-Indië. En dat 
alles tegen het enkelvoudige uniformport van 6 stui
vers, het opklimmend tarief niet naar gewicht, maar 
naar formaat! 

O DE REPUBLIEK 

SJ1 
X 

CJ. 
(O 
pa 

R e s o l u t i" e H e e r e n X V I l , 
5 M a y 1 7 8 8 . 

Geredresseert Plan tot het voeren en onder
houden eener spoed'ige en gereguleerde Cor
respondentie mèt 's Compagnies Hoofdbezit
tingen . 

Souratte 
Mallabaar 

Bengalen 
Chormandel 

CEYLON 

5 X '3 jaars naar de Indien v.v. 
GAAB D£ GOEDE HOOP 

CHINA ' 

Malacca 
Palembang 
Pontiana 
Banjermassin 

JAPAN 

Ternaaten 
- Macasser 
Ambon 
Banda 

• Timor 
Java N.0. 

Bantam, BATAVIA , Cheribon 
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De tien paketbootjes waren: de Maria Louise, de Faam, de Expeditie, de Zeemeeuw, het Haasje, de Kraay, 
de Vlijt, de Snelheid, de Star en de Lugtbol. 

TAFEL VAN VERTREKKEN EN AANKOOMEN DER PAKETBOOTEN VOOR BATAVIA: 
Vertrek uyt 
Texel, van 
Zeeland', of 
de Maas 

1 Sept 
1 Dec 
1 Mrt 
1 Juny 
1 Sept 

Vertrek 
van 
Ceylon 

1 May 

Aankomst 
aan de 
Kaap 

1 Dec 
1 Mrt 

15 Juny 
15 Sept 

etc. 

VAN 
Aankomst 
aan de 
Kaap 

20 Juny 

Vertrek 
van de 
Kaap 

8 Deo 
8 Mrt 

22 Juny 
24 Sept 

Aankomst 
te 
Batavia 

8 Febr 
31 Apr 
20 Aug 
15 Nov 

CEYLON NAAR DE KAAP 
Vertrek 
van de 
Kaap 

1 July 

Retour 
op 
Ceylon 

15 Sept 

Vertrek 
van 
Batavia 

20 Febr 
15 Mei 
1 Sept 
1 Dec 

EN TERUG, 
Vertrek 
van 
Ceylon 

1 Oct 

Aankomst 
aan de 
Kaap 

■ 

20 Apr 
15 July 
1 Nov 
1 Febr 

TWEEMAAL 
Aankomst 
aan de 
Kaap 

1 Dec 

Vertrek 
van de 
Kaap 

28 Apr 
24 July 
8 Nov 
8 Febr 

; 
'S JAARS: 

Vertrek 
van de 
Kaap 

15 Dec 

Retour in 
Texel of 
voor Zeeland 

31 July 
31 Oct 
8 Febr 
1 May 

2e Retour 
op 
Ceylon 

15 Febr 

Bij dit „Geredresseert Plan tot het voeren en onder
houden eener spoedige en gereguleerde Correspondentie 
met 's Compagnies Hoofdbezittingen in Indië en Caab 
de Goede Hoop" was nog rekening gehouden met 
„schaadens en ziektens": 

„Terwijl m cas de uitgekomen pacquetboot door ge
leedene schaadens of anderzins de reyze herwaards niet 
aanstonds zoude kunnen doen, alsdan de equipage van 
het zelve zoude moeten overgaan op dat vaartuig 't 
welk (als gezegt is)in gereedheid moet worden ge
houden". 

„Kunnende wijders bij sterfgevallen van de equipage 
op de heen en weeder vaarende pacquetbooten dezelve 
geremplaceert met zodanige bekwaame subjecten als op 
Batavia of de Caab voor handen zijn". 

MEMORIE, vervattende een ontwerp van schikking 
op het stuk van den ontfangst, de verzending en be
stelling der brieven van en aan particulieren zoo uit 
Indië, China en de Caab de Goede Hoop voor Europa, 
als van hier naar Indië, China en de Caab voornoemt: 

„De particuliere brieven of Paketten voor Indië, 
China of de Caab bestemd, zullen zodra dezelve in 
handen van de aangestelde personen koomen in onder
scheide klassen worden gebragt naar de onderschei
dene grootte van ieder derzelve". 

„Tot bepaalinge van die klassen zullen er worden 
gemaakt neegen onderscheidene vormen van hout, 
waarop gesneeden zal zijn 't bedraagen van het port, 't 
geen voor led'er brief of Packet van een der voorzeide 
neegen formaaten, of bij 't zelve 't naast koomende, ge
vordert moet worden". 

„Volgens deeze neegen onderscheidene klassen of zoo 
veel minder als de ontfangene brieven uitleeveren, zal 
op ieder brief van de voorzeide klassen door middel van 
daartoe te makene stempels het gewoone merk van de 
Compagroie, beneevens het port, voor ieder van die brie
ven of Packetten bij de bestelhng in te vorderen, gestelt 
worden". 

„Zullende 't voorzeide brievenport worden betaalt in 
maniere als volgt. 
1. voor de Brieven van 't kleinste of eerste 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

voor die van 
II II 

II II 

II II 

II II 
II II 
II 11 

II II 

het tweede 
„ derde 
„ vierde 
„ vijfde 
„ zesde 
„ zevende 
„ achtste 
„ neegende 

formaat 
formaat 

I I 

I I 

ff 

I I 

6 stvr. 
12 stvr. 
1 gulden 
2 gulden 
3 gulden 
4 gulden 
5 gulden 
6 gulden 
7 gulden" 

„En zoo er ter verzending naar Indië, China of de Caab 
brieven of Pacquetten van een grooter formaat mogten 
worden aangebooden, dan zal de bepaaling van het daar 
voor te betaalene port ter discretie staan van de Heeren 
Bewindhebberen, welke door zaamenvoeging van drie 
of meerder voorzeide stempels of op zodanigen voet als 
zij meest geraaden zullen vinden, het te betaalene port 
op de Brieven zullen doen stellen". 

„Zullende tot het bestempelen der Brieven na de 
voormeld'e 9 Formaaten noodig zijn Vier stempels, als 
Een a 6 st. voor het eerste formaat, welke teevens 
dienen zal voor het tweede formaat, door het daar op 
stellen van tweemaal die stempel. 

Een van een gulden voor het derde formaat. 
Een van twee gulden voor 't vierde formaat. 
Een van drie gulden voor 't vijfde formaat, 

terwijl door het stellen van een of meer verschillende of 1 
dubbele stempels de overige formaaten ingelijks zullen | 
kunnen worden bestempeld". 

„Al hetgeen hier voor gezegt is omtrent hetgeen inl 
agt genoomen moet worden ten aanzien van het sorl 
teeren en reegelen van het portgeld der brieven, welke I 
hier te lande bij de Comp, worden ontfangen ter voort1 
lending naar Indië, China of Caab de Goede Hoop zall 
in zelver voege aldaar moeten plaats hebben, omtrent! 
alle zodanige brieven en Pacquetten als welke aldaar | 
herwaards zullen worden gezonden". 

CONCEPT NOTITIE der brieven versonden wordenI 
de met de Comp. Pakketboot/Comp. Schip genaamt| 

, vertrekkende van de Kamer . . . . 
en gedestine'ert naar de Caab. 

Voor de Caab: 
0 brieven 
0 
2 
3 • II 

10 
50 

van ƒ 4.— is ƒ 0.— 
1. - 3 — „ - 0.— 
„ - 2.— „ - 4.— 
„ - 1 . - „ - 3 . -
„ -0.12 „ - 6.— 
„ - 0.6 „ - 15.— 

ƒ28.— 

(het aantal brieven is wat meer in overeenstemminj 
gebracht met de werkelijkheid, dan volgens de ver 
wachtingen van 1788). 
De Ambassade van de Unie van Zuid'-Afrika opende 2 
Maart j . l . in het Kon. Instituut voor de Tropen, Mau 
ritskade 63 te Amsterdam een Jan van Riebeeck-her 
denkingstentoonstelling, „Zuid-Afrika 300 Jaar" ge 
heten, in samenwerking met het Instituut. Deze ten 
toonstelling blijft tot en met 27 April geopend. 
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Het Postmuseum toonde een tweetal afgietsels van 
originele stenen, waarvan in het begin van dit artikel 
sprake is. Een steen draagt, behalve bericht omtrent 
afvaart van de briefschrijvers, het jaartal „1634" en tot 
slot van de tekst "SOECKT BRIEF". Deze steen dateert 
uit een iets latere periode, toen de inboorlingen reeds 
ontdekt hadden dat ónder de stenen brieven te vinden 
waren, waardevol ruilmateriaal voor hen, zodat men 
spoedig de brieven niet langer onder de stenen zelf 
verborg, doch overeenkomstig afspraak in de omgeving. 
Verder zien we prenten van Oostinjevaarders, oude 
Compagnie- en andere schepen, benevens een inzending 
postzegels van de Unie, gegroepeerd naar de afbeeldin
gen daarop, en last but not least een aantal ontwerp
tekeningen van de heer Drayer voor het Nederlandse 
van Riebeeck-zegel, alsmede enkele proefdrukken van 
dit zegel. 

Voorts viel te bewonderen een fraaie collectie V.O.C.-
brieven van Dr. H. Schouten te Bussum, toegelicht met 
de hierboven afgedrukte tekst van de hand van onder
getekende en pasklaar gemaakt voor Kaap de Goede 
Hoop, dat in 1815 definitief voor ons verloren ging. 

Geëxposeerd waren meerdere 6 st.-stempels, enige 
brieven met 2 x 6 st., brieven met het 1 gld-port en 
een met het 2 gld.-stempel, een brief met 5 gld. port 
belast en d'e fameuze brief met 10 gld. port, waarvan 
het „te betaalene port ter discretie" door Heren Be-
windhebberen werd vastgesteld, zijnde deze brief verre 
omvangrijker dan het vastgestelde 9e formaat. Voor de 
fasemerende oud-Nederlandse V.O.C.-koopmansbrieven, 
aan „Cabo de Goede Hoop" geschreven, ontbrak helaas 
de beschikbare expositieruimte. 

Voor Amsterdammers een tentoonstelling om stellig 
niet over te slaan. 

P. C. KORTEWEG. 

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

Geheel linnen band, donker
blauw, met goudstempel. 
Royaal van opzet. 
In schroefband . . . ƒ 22.50 
In klemband . . . . ƒ 25.— 

N E D E R L A N D 

Staatsmijnen-jubileumzegel. 
Het persbericht van 20 Maart j.1. van de P.T.T. be-

icht, dat ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan 
an de Staatsmijnen in Limburg op 1 Mei 1952 door 
e P.T.T. een bijzondere frankeerzegel (zonder toeslag) 

zal worden uitgegeven in 
de waarde van 10 cent. 

Dit zegel zal gedurende 
het tijdvak van 16 April 
t.m. 15 Mei op alle post-
inrichtingen verkrijgbaar 
worden gesteld. 

Het- ontwerp is van de 
heer Hubert Levigne te 
Maastricht, die ook de oor
spronkelijke gravure heeft 
gestoken. 

De tekst en waardecijfers 
ijn getekend door de heer André van der Vossen te 
verveen. 

Het zegel stelt een mijnwerker in een mijnschacht 
voor; de kleur is grijsachtig blauw. Het wordt gedrukt 
bij Joh. Enschedé en Zonen, Grafische Inrichtingen 
N.V. te Haarlem en is uitgevoerd in plaatdruk. 

Afmetingen: beeldgrootte 21,25 x 28,5 mm; zegel
grootte 24,5 X 31,5 mm. 
Voor frankering zal het tot en met 31 December 1953 
geldig blijven. 

De zomerzegels 1952. 

Het Persbericht van 27 Maart j.1. van de P.T.T. be
richt, dat vanaf 1 Mei a.s. tot en met 25 Juni d.a.v. 
aan alle postinrichtingen de zomerzegels 1952 verkrijg
baar worden gesteld. De zegels zijn met toeslag waar
van de netto-opbrengst, boven de frankeerwaarde, 
bestemd is voor speciale en culturele doeleinden. 

De zegels zijn ontworpen door de kunstenaar D. 
van Gelder te Veere, die ook de tekst en de waarde
cijfers verzorgde. 

De zegels zijn uitgevoerd in twee kleuren en dragen 
elk de voorstelling van een bloem. 

Ze zullen verschijnen in de volgende waarden en 
kleuren: 

2 + 2 cent, duinroosje (rose) in natuurlijke kleuren 
tegen een rood fond; 

5-1-3 cent, dotterbloem (geel) in natuurlijke kleuren 
tegen een groen fond; 

6 + 4 cent, donkerrode tulp tegen een lichter rood 
fond; 

10 + 5 cent, margriet (wit) in natuurlijke kleuren 
tegen een geel fond; 

20 + 5 cent, korenbloem (donkerblauw) in natuur
lijke kleuren tegen een lichtblauw fond. 

Ook deze zegels zijn gedrukt bij Joh. Enschedé en 
Zonen, Grafische Inrichtingen N.V. te Haarlem en 
zijn uitgevoerd in koperdiepdruk (rotografure). 

De beeldgrootte is 21,25 x 28,5 mm; de zegelgrootte 
is 24,25 X 31,5 mm. 

Voor frankering blijven zij geldig tot en met 31 
December 1953. 

Van Riebeeckzegels. 
Aan hetgeen wij omtrent deze zegels in ons vorige 

nummer berichtten, kunnen we thans nog toevoegen, 
dat de perforatie boven en in de linkervelrand door
loopt; de ondervelrand vertoont één perforatiegaatje, 
terwijl de rechtervelrand zonder perforatiegaatjes is. 
De telcijfers zijn van 1— 1̂0 en van 10—1. 

De tanding, berekend uit het aantal tanden en de 
zegelafmeting, levert 12% : 12 op (15 : 19 tanden). 



78 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE APRIL 1952 

Nieuwe Koningin Juliana-postzesels. 

Naar wij vernemen zullen in 1952 de thans koerse-
rende postzegels met de afbeelding van Koningin 
Juliana worden vervangen door postzegels welke even
eens een portret onzer vorstin zullen dragen. De 
hoogste waarde dezer zegels zal het zegel van f5 .— 
zijn. Voor de meer port vereisende luchtpostzendingen 
zullen de nieuwe zegels van f 15.— en f 25.— in ge
bruik blijven. 

Afwükingen, plaatfouten e.d. 

De heer G. v. d. Sluis te Veere meldt ons de opdruk 
6 op 7% cent type Hartz Koningin "Wilhelmina met 
de 6 in spiegeldruk. Dit voorkomen was ons reeds 
bekend, maar werd nog niet vermeld. 

De heer G. J. Stap te Hoorn zond ons ter inzage een 
zegel van 1% cent van de meeuwenserie, welke boven 
de c van cent een ovale witte stip heeft. Tevens zond 
hij ter inzage een 6 cent-zegel der Jamboreeserie, 
waarbij tussen de letters W en E van „WERELD" een 
lange witte streep voorkomt. 

Volgens deze inzender heeft degene die hem het 
zegel van 1^^ cent deed toekomen, indertijd 5 vellen 
van 200 dezer zegels gekocht en kwam de gemelde 
fout op ieder vel slechts éénmaal voor. De plaats van 
de fout is niet meer bekend, maar was dit veirooedelijk 
op de linkerzijde van het vel, het 3e of 4e zegel vanuit 
de benedenhoek. 

De heer H. W. D. v. d. Linde te Zwolle toont ons 
Kroningszegels Koningin Juliana, waarbij in het mid
den der perforatie aan de opstaande zijde steeds een 
gaatje ontbreekt en dus een z.g. brug is gevormd. 
Tevens toont genoemde heer ons een vel van 2 cent 
van de koerserende serie waarbij zich een breuk in 
een der krullen bevindt. Dit betreft zegel 58 van het 
vel. Op het overeenkomstige zegel van andere vellen is 
deze fout geretoucheerd. 

Ir H. R. 

nieuw Qume^ 

Portzegels. In het vorige nummer van ons blad schreven 
wij over het gebruik van Nederlandse Portzegels in 
Nieuw Guinea. Na informatie bij het Hoofdbestuur der 
P.T.T. in Nieuw Guinea ontvingen wij het volgende 
antwoord: 

„In antwoord op Uw schrijven d.d. 1 M'aart j.1. deel 
ik U mede, dat in verband met het tot dusverre geringe 
verbruik van portzegels h.t.1., in overleg met de Neder
landse postadministratie, werd besloten tot gebruik van 

enkele waarden der Nederlandse portzegels voor Nieuw 
Guinea. Ik moet hieraan toevoegen, dat dit een tijde
lijke maatregel is; zodra mogelijk zal de postadmini
stratie van Nieuw Guinea eigen portzegels uitgeven." 

De volgende waarden zijn thans in omloop: 1, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 25, 30, 40, 50 et en ƒ 1.—. 
De afbeelding hieronder geeft een Nederlands port-
zegel van 12 cent met stempel Hollandia 12-3-1952, 
op officieel couvert met het stempel van het Hoofd
bestuur der P.T.T. in Nieuw Guinea. 

Tot December 1949 zijn de Indische portzegels in ge
bruik geweest en vanaf die datum zijn de Nederlandse 
ingevoerd. 

R E P U B L I K I N D O N E S I A 1950 

Cüferserie. Van de 5 sen rood is een nieuwe oplage 
verschenen (Letter B) etsingno. 54, tanding 121/2. 

Kopstaande portopdmk. 

»«»••♦•«♦» «♦»»♦•••••»#«««»••»»•«•«♦••«♦«•«♦1»] 

In het Decembernummer op blz. 256 en in het Janu
arinummer op blz. 5 is gesproken van een liggende 
in de opdruk. Bijgaande afbeelding laat hët genoemde 
zegel zien. Hierbij blijkt tevens, dat er echter sprake 
is van een kopstaande 5 en niet van een liggend cijferl 

A. J. u | 

DAVO 
J E U G D - A L B U M 
Bij iedere postzegelhandelaa| 
verkrijgbaar. 

UITGEVERIJ DAVO 
Nieuwstr. 78, Deventer, Tel. 40l | 
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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 
D u i t s e D e m o c r a t i s c h e R e p u b l i e k . 

Ter herdenking van de 125-jarige sterfdag van 
Ludwig van Beethoven, die in 1827 te Wenen over
leed, verschenen hier op 26 Maart j . l . twee postzegels 
met een portret van deze grote Duitse componist. 

12 (pf), donker en lichtblauw, portret. 
24 (pf), purper en grijs, portret. 

p i s 

F ra n k r ü k. 
Overeenkomstig de aankondiging verscheen op 8 

Maart j.l. het jaarlijkse zegel ter gelegenheid van de 
Dag van de Postzegel. Ditmaal geeft het zegel de af

beelding van een oude 
Franse postkoets uit 1844, 
althans volgens mededeling 
van de Franse P.T.T. Het 
blad „Le Timbre" merkt 
echter op, dat de afgebeelde 
wagen dateert uit de tijd van 
Louis Philippe en volgens 
mededeling van het Franse 
Postmuseum, waar een mo
del van deze wagen wordt 
bewaard, dienst heeft gedaan 
op de route Parijs-Straats
burg. 

Het zegel werd ontworpen en gegraveerd door 
Cheffer. De afmetingen bedragen 22 x 36 mm; tanding 
13; gedrukt in plaatdruk in vellen van 25 zegels. 

12 f -|- 3 f groen, postkoets. 
H o n g a r i j e . 

Op 9 Maart j . l . verschenen 3 postzegels ter gelegen
heid van de 60ste geboortedagherdenking van minister
president M. Rakosi. 

60 f paarsrood, Rakosi en landarbeiders. 
1 Ft. bruin, portret van Rakosi. 
2 Ft. paarsblauw, Rakosi en fabrieksarbeiders. 

m 

' 60 
MAGYAR POSrA ,1 

HMiiiiiiiiiiiiittiiiii 

i>»»»»mninm»i 

; MScmsFosm: 

Op 15 Maart j . l . verschenen 6 postzegels, gewijd 
aan bekende strijders voor de vrijheid van dit land. 
Ieder zegel geeft het portret van een dezer personen 
alsmede een episode uit diens leven. 

20 f. grijsgroen, Lajos Kossuth; Landsdag te Debrecin. 
30 f. lila, Sandór Petófi; declamatie op de stoepen 

van het nationale museum. 
50 f groengrijs, Jozsef Bem; slag bij Piski. 
60 f. rood, Mihaly Téncsics; bevrijd uit de gevangenis. 
1 Ft. blauw, Janos Damjanich; slag bij Szolnok. 
2 Ft. bruin, Sandor Nagy; slag bij Isaszeg. 

w^mi w9*9^9^m»* 

ilMOtHtllHMI»»»« 

MMMÉÉÉÉ 

iHMnnniiniiiHi 

: »!W»M«»»ÖlSi 

«WtWtljjiMIUIIII*!' WWtMWWWWWIWIWW 

i 

Op 16 Maart j . l . verschenen voor de luchtpost 11 
postzegels in driehoeksvorm, alle met afbeelding van 
een of andere vogel. Het zijn de zegels: 

20 f. groen en zwart; 30 f. groengrijs en zwart; 
40 f. lichtbruin, geel en zwart; 50 f. oranje en zwart; 
60 f rood en zwart; 70 f. oranjerood en zwart; 80 f. 
grijsgeel en zwart; 1 Ft. blauw, bruin en zwart; 
1,40 Ft. blauwgrijs, blauw, bruin en zwart; 1,60 Ft. 
bruin en zwart. 
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I t a l i ë . 

DAVO-ALBUM 
F I N L A N D 

In de bekende donkerblauwe 
band met goudstempel. 

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

In verband met de door ons reeds 
eerder elders vermelde tentoonstel
ling van postzegels betrekking heb
bende op de sport, welke te Rome 
van 19 tot 30 Maart j.1. werd gehou
den, werd een postzegel uitgegeven 
waarvan we hierbij de afbeelding 
geven. 

25 Lire, bruin, zwart en grijs. 

Op 8 Maart j.1. verscheen een 
tweetal postzegels als propaganda 
voor de internationale vrouwen
dag. 

45 + 15 gr. lichtbruin, vrouw met 
vlag en vrouw met kind. 

1,20 Zl. rood, vrouw met vlag en 
vrouw met kind. 

R u s l a n d . 

Een drietal postzegels verscheen ter herdenking van 
Lenin. 

40 k. groene rand, midden veelkleurig, Lenin als 
jongeling. 

60 k. blauwe rand, midden veelkleurig, Lenin met 
kinderen. 

1 R. bruine rand, midden veelkleurig, Lenin met 
boeren. 

P o l e n . 

1 
r 

1 
fm 

iïö PÖt/tA 

L 

m 

: 

' 
m 

T s j e c h o S l o w a k i j e . 
Op 8 Maart j.1. verscheen hier, 

evenals in Polen, een postzegel ter 
gelegenheid van de Internationale 
Vrouwendag. Het ontwerp voor dit 
zegel is van A. Suchardova, terwijl 
de gravering geschiedde door J. A. 
Svengsbir. 

1,50 kcs. grijsblauw, land- en 
fabrieksarbeidster in gemeenschap
pelijke gang. 

Op 21 Maart j.1. verschenen 3 postzegels ter gelegen
heid van de Inter
nationale Jeugdda-
gen, welke van 21 
tot 28 Maart j.1. wer
den gehouden. Het 
ontwerp voor deze 
zegels is van Jaro-
slav Kovér. De druk 
IS rasterdiepdruk. 

1,50 Kcs. blauw, 
schoolmeisje, jonge 
werkman en soldaat. 

2 Kcs. donkerolijf, 3 koppen van jonge mannen van 
verschillend ras. 

3 Kcs. paarsrood, als 1,50 kcs. 
Op 22 Maart j.1. verschenen de 

twee zegels ter herdenking van de 
geboorte van de violist en muziek-
paedagoog Otokar Sevcik. Beide 
zegels zijn in gelijke tekening naar 
het ontwerp van V. Silovsky, ter
wijl de gravering geschiedde door 
S. Roule. De druk is plaatdruk. 

2 Kcs. bruin, portret. 
3 Kcs. bruinrood, id. 

Op 28 Maart j.1. verschenen 
twee postzegels ter herdenking 
van de 360ste geboortedag van 
Jan Amos Komensky (Come-
nius) de grote schrijver, philo-
soof en schrijver uit zijn tijd 
(28-3-1592—15-11-1670). De 
zegels werden ontworpen door 
Vaclav Fiala en gegraveerd 
door Jindra Schmidt. Beide 
zegels zijn in gelijke tekening 

in afmeting 23 X 30 mm. Plaatdruk in vellen van 70 en 
35 zegels. 

1.50 Kcs. bruin, portret 
11 Kcs. blauw, ld. 
Voor al deze uitgiften verschenen ook officiële f-d-
omslagen. 

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 

VOOR BETERE ZICHTZENDINGEN LEIDSCHE POSTZECELHANDEL 
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DAVO-ALBUM 
ZWITSERLAND 

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

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

BUITEN EUROPA 
Algiers. 

Evenals in Frankrijk verscheen ook hier een post
zegel ter gelegenheid van de Dag van de Postzegel op 
8 Maart j.l., geheel overeenkomstig het Franse zegel 
voorzover tekening en waarde betreft. De kleur is ech
ter gewijzigd en het zegel draagt de opdruk „Algerie". 

12 f + 3 f. donkerblauw, postkoets. 

■ nmiiiiwiuninnii B r a z i l i ë . 

L . . . ■ » . . . . . . 

De herdenking van de 500jarige 
geboortedag van Isabella de Katho
lieke was ook hier nog aanleiding 
tot de uitgifte van een postzegel 
met de afbeelding van deze 
koning. 

3,80 Cr. blauw, koningin Isa
bella. 

C h i n a (Volksrepubliek). 

^^mm^ 

1 ^^^^^^'^' ^ 

400 
800 

paars, portret, 
groen. 

Van het in ons Februari
nummer op blz. 39 vermelde 
zegel met afbeelding van een 
onbekend persoon, geven wij 
thans hierbij de afbeelding. 
De persoon blijkt te zijn de 
dichter Lu Hsun die 15 jaar 
geleden stierf. De zegels ver
melden in de rechterhoek 
van de benedertmarge resp. 
de cijfers 63 en 64. 

Van de in het zelfde bericht vermelde zegels uitge
geven ter herdenking van de 100ste verjaardag van 
de Taiping Sienkuoopstand, welke zegels op 15 Dec. 
j.1. verschenen, geven we thans hierbij de afbeelding 
van de 2 typen. De zegels vermelden in de rechter
hoek van de benedenmarge resp. de cijfers 65, 66, 67 
en 68. 

<IM1WUUIÉÉMU<M 

Eveneens geven we 
hierbij thans de afbeel
ding van het type der 
zegels, vermeld in het
zelfde bericht, uitgege
ven op 1 Januari j.1. als 
propaganda voor de Agra
rische hervorming. Deze 
zegels vertonen in de 
rechterhoek van de bene

i denmarge resp. de cijfers 
I s r a ë l . 6, 7, 8 en 9. 

Op 13 April j.1. zouden hier 2 postzegels voor de 
luchtpost verschijnen ter gelegenheid van de ,,TABA'', 
de Nationale Postzegeltentoonstelling welke van 13 tot 
17 April te Haifa wordt gehouden. 

Het ontwerp dezer zegels is van O. Wallish, terwijl 
de druk in rasterdiepdruk werd uitgevoerd door de 
firma Messrs LewinEpstein te Bat Yam, in vellen van 
20 stuks waarbij 5 zg. vignetten beneden aan ieder vel 
zijn toegevoegd. Kamtanding 14. 
100 pruta, cobaltblauw en grijs, baai in Haifa 
120 pruta, donkerpurper en grijs, Carmelberg. 

De 4e verjaardag van de uitroeping van de Staat 
Israel is aanleiding om omstreeks 29 April a.s. 3 post
zegels te doen verschijnen met afbeeldingen van plaat
sen waar de onafhankelijkheidsstrijd voor dit land werd 
gevoerd. 

De ontwerpen voor deze zegels zijn eveneens afkom
stig van O. Wallish, terwijl de druk ook in rasterdiep
druk plaats had door de bovengenoemde drukkerij, 
deze zegels echter in vellen van 25 stuks (dus zonder 
vignetten). Kamtanding 14. 
30 pruta, roodbruin en lila, distel en Yad Mordecai 

(landstreek). 
60 pruta, donkergroen en blauw, korenbloem en 

Degania (landstreek). 
110 pruta, grijs en karmijn, anemoon en Safed (land

streek). 
Voor beide uitgiften zullen officiële eerstedag enve
loppen worden uitgegeven. 

w * i 'f 

*»lM>M»M*IM*««l»»WMa»Ét<rfttlrt«iii««ii»liM»ilt«ll»t|»|lt'fT»i«ri«l>»IÉl<«l*1»lw«iM««»ia 

pV '■^«'^S*'*E^> 

J a m a i c a . 
Van de in ons 

vorige nummer op 
blz. 58 vermelde 
postzegels uitge
geven ter gelegen
heid van de Carai
bische Jamboree 
geven we thans 
de afbeelding. 

H. LANSDAAL, VROUWENSTEEC 3, LEIDEN, TEL. 23233 
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J a p a n . 
Als 13e zegel in de serie beroemde personen ver

scheen op 31 Januari j.1. het zegel met de afbeelding 
van de philosoof Amane Nishi 
(1829—1897). Hij was de zoon van 
een dokter. In 1862 kwam hij voor 
zijn studie in Nederland en stu
deerde te Leiden in de philosofie, 
de rechten en de economie. Na zijn 
studie vertrok hij weer naar zijn 
vaderland. 

Opgemerkt wordt, dat in afwij
king met de vroegere zegels in 
deze serie de waarde thans is ver

hoogd in verband met de verhoogde posttarieven. 
10 yen, groen, portret. 

Voorts verscheen een serie postzegels voor het inter
nationaal luchtpostverkeer, met de afbeelding van een 
vliegtuig (DC 4) vliegende boven de berg Tachi-Yama. 
De zegels zijn: 

55 yen, ultramarijn; 
75 yen, vermiljoen; 
80 yen, roselila; 

85 yen, zwart; 
125 yen, bruinoker; 
160 yen, groen. 

Op 19 Februari ver
schenen 2 postzegels 
ter herdenking van 
het feit dat Japan 75 
jaar geleden tot de 
UPU toetrad. 

5 yen, donkerpaars, 
zuiderkruis en gedeel
te van een schip.. 

10 yen, donkergroen, 
grote beer en aardbol. 

K a a p V e r d i s c h e E i l a n d e n . 

Hier zal een serie postzegels verschijnen gewijd aan 
de Portugese zeevaarders. Zij zullen zijn in de waar
den: 5, 10, 30, 50 c. en 1, 2, 3, 5, 10 en 20 E. Op 7 dezer 
zegels zullen telkens 2 zeevaarders worden afgebeeld, 
de drie overige zegels geven resp. afbeeldingen van 
Don Ferdinand, Don Henricus en kaarten uit 1471 en 
1502. 

Nog worden 5 opdrukken gemeld op het zegel van 
1 E 75 in het Koloniale-post type, n.1.: 

10 c. op 1,75 E oplage 20.000 stuks. 
20 c. op 1,75 E oplage 20.000 stuks. 
50 c. op 1,75 E oplage 20.000 stuks. 

1 E. op 1,75 E oplage 60.000 stuks. 
1 E. 50 op 1,75 E oplage 30.000 stuks. 

M a r o k k o (Frans-). 

Het in ons Februarinummer op blz. 42 vermelde 
zegel uitgegeven ter gelegenheid van de Dag van de 
Postzegel verscheen in de kleuren geelbruin en blauw. 

P h i l i p p ü n e n . 

Ter herdenking van het 50-jarig bestaan van het 
Philippijnse opvoedingssysteem verscheen een post
zegel met de afbeelding van een schooljongen en 
-meisje staande achter het departementszegel voor 
onderwijs. 

5 c. vermiljoen. 

T u n i s . 
Overeenkomstig het Franse zegel voor de Dag van 

de Postzegel verscheen hier dit zegel in gewijzigde 
kleur en met opdruk Tunis. 
12 f + 3 f donkerviolet, postkoets. 

Ten bate van de sociale werken voor het leger zullen 
2 postzegels verschijnen en wel: 
Voor de gewone post: 
15 f -|- 1 f, gebeeldhouwd venster van het paleis van 

Bardo; 
Voor de luchtpost; 
50 f + 10 f, gebeeldhouwd paneel van de stoel in de 

grote moskee van Kairouan. 
Een uitgave ten bate van de vacantiekolonies van de 

onderwijsliga wordt verwacht in de waarde 30 f + 
10 f, blauw, 2 kinderfiguren. 

In de uitgave voor gewoon gebruik zullen 2 zegels 
een andere kleur krijgen n.1.: 
12 f, roselila i.p.v. vermiljoen 
15 f, blauw i.p.v. rose. 

In het type ,,paard" zal nog verschijnen de 3 f 
oranjebruin. 

V e n e z u e l a . 
Ter gelegenheid van de in 
December j.1. te Caracas ge
houden Ille Boliviaanse 
sportspelen verschenen 4 
postzegels, alle met de zelfde 
afbeelding van de nationale 
wielerbaan. De zegels zijn: 
5 c. geelgroen 

10 c. karmijn 
20 c. geelbruin 
30 c. blauw. 

Dank zij de mededelingen van de heer Traanberg 
kunnen wij hierbij enkele aanvullingen geven op de in 
ons vorige nummer vermelde grote serie postzegels, 
terwijl door de zelfde hulp wij tevens enkele afbeel
dingen der typen kunnen geven. 

Voor de staat Anzoategui: 
(afbeelding aardbol, schip en 
wapen van deze staat). 

l t » » m i > w w wmmtmmmmm 

t i r t H i l 

boortoren, waaronder het 

Gewone post: 5 c. groen, 
10 c. rood, 15 c. licht
bruin, 20 c. blauw, 40 c. 
oranje, 45 c. violet. 
Luchtpost: 5 c. blauw
groen, 10 c. rood, 15 c. 
donkerbruin, 25 c. grijs, 
30 c. blauw, 45 c. ? 
50 c. donkeroranje, 60 c. 
reseda, 1 Bs. violet, 2 
Bs. grijsviolet. 

Voor de staat Cara-
bobo: 
(afbeelding symb. voor
stelling der industrie, 
waaronder het wapen 
van deze staat). 
Gewone post: 5 c. licht
groen, 10 c. rose, 15 c. 
geelbruin, 20 c. ultrama
rijn, 25 c. oranjebruin, 
30 c. blauw, 35 c. violet. 
Luchtpost: 5 c. blauw
groen, 71/2 c. donkerolijf, 
10 c. rose, 15 c. bruin, 

(Vervolg op blz. 87) 
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NEDERLANDSCHE BOND VAN 
VEREENIGINGEN VAN 

POSTZEGELVERZAMELAARS 
Secretaris: J. C. Norenburg, 

Welgelegenlaan 71, Driebergen 

Luchtpostzegels van f 15,- en f 25,-. 
Nogmaals wordt erop attent ge

maakt dat de ledgn van de bij de 
Bond aangesloten verenigingen zich 
ter verkrijging van een z.g. aankoop
vergunning voor bovengemelde ze
gels niet moeten wenden tot 
het Bondssecretariaat, maar tot de 
secretaris van de vereniging waar
van men lid is. Aan verzoeken welke 
niet mede zijn voorzien van de hand
tekening van de verenigingssecre
taris, kan niet worden voldaan. 

Van verdere op de aanvrage-kaart 
geplaatste bijschrijvingen kan geen 
nota worden genomen, aangezien 
hiermede toch geen rekening kan 
worden gehouden. 

Aanvragen waarop strafport ver
schuldigd is, worden onherroepelijk 
geweigerd. 

Medewerking aan de I.T.E.P. 

In verband met de plaatsing van 
een stand voor philatelistische lite
ratuur op de internationale tentoon
stelling bovengenoemd, verzoekt het 
Uitvoerend Comité daarvan aan de 
verenigingsbesturen om te willen 
nagaan of zich in de bibliotheek 
hunner vereniging werken bevin
den, welke voor plaatsing in deze 
stand in aanmerking zouden kun
nen komen. Men kan zich desge
wenst eerst met de secretaris van 
genoemd Comité in verbinding 
stellen. Het adres is: de heer H. van 
Amstel, Zeestraat 82 te 's-Graven-
hage. 

Verenigingsbesturen, werkt ook in 
dit opzicht mede de ITEP tot een 
bijzondere tentoonstelling te maken. 

Tentoonstellingrs-Postzegels „ITEP". 
Aangezien het mogelijk zal zijn, 

dat leden van de bij de Bond 
aangesloten verenigingen, die ver
hinderd zullen zijn om de tentoon
stelling te bezoeken, toch in het be
zit te doen komen van een of 
meer series de voor deze tentoon
stelling uit te geven gelegenheids-
postzegels, worden de verenigings
secretarissen verzocht aan het se
cretariaat van de Bond opgave te 
doen van het totaal aantal series 
dezer zegels dat door de leden hun
ner vereniging wordt gevraagd. 

De leden der vereniging worden 
erzocht hun opgave aan de secre

taris hunner vereniging kenbaar te 
maken, zodat deze vóór 1 Juni a.s. 
de totale opgave kan indienen. De 
kosten dezer zegels zullen per serie 
vermoedelijk ongeveer f 1,50 be
dragen. 

Bestuursverkiezing. 

In afwijking van het hieromtrent 
vermelde in ons vorige nummer 
wordt hierbij medegedeeld, dat de 
heer D. O. Kirchner, die de functie 
van 2e secretaris vervulde, gemeend 
heeft zijn bestuursfunctie niet langer 
te kunnen waarnemen en daarom 
uit het bestuur is getreden. Ook voor 
eventuele herbenoeming stelt ge
noemde heer zich niet meer beschik
baar. 

Kort verslag van de Bestuursverga
dering gehouden op 2 Fehmari 1952. 

Met uitzondering van de heer Pol
ling, die door huiselijke omstandig
heden verhinderd was, waren alle 
bestuursleden aanwezig. 

In verband met een ingekomen 
schrijven van de I. V. Philatelica, 
waarin zonder aanvoering van rede
nen werd verklaard dat de secreta
ris niet is opgewassen tegen zijn 
taak, verzoekt deze daarom eerst 
de mening te mogen vernemen van 
de overige bestuursleden, aangezien 
hij, gezien de ontzettende hoeveel
heid werk welke het secretariaat 
van de Bond thans voor hem mede
brengt, heel gaarne zijn functie aan 
een ander wil overdragen. 

De bespreking van deze aange
legenheid, mede in verband gebracht 
met de vergadering van het bonds-
bestuur met de voorzitters der aan
gesloten verenigingen, gehouden op 
12 Januari j . l . te Utrecht, gaven 
aanleiding tot het voorstel, dat niet 
alleen de mandaten der aftredende 
bestuursleden ter beschikking van 
de al^. vergadering zullen staan, 
maar ook de niet aan de beurt van 
aftreding zijnde bestuursleden hun 
mandaat ter beschikking van de 
ilgemene vergadering zullen stellen. 
Dit voorstel werd aangenomen en 
zou hieraan intijds bekendheid 
worden gegeven aan de verenigingen 
met het oog op de te stellen candi-
daten. 

De notulen van de vorige be
stuursvergadering werden na enige 
wijzigingen goedgekeurd. 

Naast het reeds eerder genomen 
besluit om voor de ITEP enkele 
medailles beschikbaar te stellen, 
werd besloten ook een beker of 
kunstvoorwerp aan te bieden. Enige 

bestuursleden zouden naar model
len en prijzen informeren en daar
omtrent op de volgende bestuurs
vergadering verslag uitbrengen. 

De notulen van de algemene ver
gadering te 's-Gravenhage werden 
niet in behandeling genomen, aan
gezien enige leden hieromtrent op
merkingen of commentaar wilden 
kenbaar maken, hetgeen zij schrifte
lijk aan de secretaris zullen doen, 
waarop dan op de volgende verga
dering een en ander zou kunnen 
worden afgehandeld. 

Vervolgens werden de notulen be
sproken van de vergadering van 12 
Januari j.l. met de verenigingsvoor
zitters. Na enkele wijzigingen wer
den ook deze goedgekeurd en zouden 
zij worden verzonden. 

Een schrijven van de vereniging 
„Hollandia" werd daarna uitvoerig 
besproken. Dit gaf o.m. aanleiding 
tot het besluit om van bestuurszijde 
te adviseren het aantal bestuurs
leden op 9 te handhaven, maar uit 
dit bestuur een dagelijks bestuur te 
benoemen ,waardoor vele zaken 
vlugger zullen kunnen worden af
gedaan. Een en ander zou dan in 
een volgende vergadering met de 
verenigingsvoorzitters kunnen wor
den behandeld. 

Daarna had een bespreking plaats 
met de heer König in verband met 
een van hem ingekomen schrijven 
omtrent de samenstelling van z.g. 
filmstroken voor de philatelie, waar
van eventueel op de ITEP zou kun
nen blijken. Met de heer König 
werd tenslotte een afspraak ge
maakt om tot de uitvoering van zijn 
idee te geraken. Enige ideeën om
trent een z.g. philatelistisch centrum 
welke door hem eveneens ter sprake 
werden gebracht, zou hij nog schrif
telijk aan 't bestuur doen toekomen. 

De heer Loef bracht verslag uit 
omtrent zijn bevindingen met de 
Contact Commissie voor het Phil. 
Jeugdwerk in Nederland, en zeide 
op deze wijze niet verder te willen 
gaan, aangezien een en ander er op 
neer komt, dat de C.C. zegt: zo 
willen wij het hebben en niet an
ders; zodat van onderhandeling geen 
sprake is. 

Om de goede wil van de Bond 
tegenover de C.C. te tonen, werd 
besloten een voorlopige subsidie toe 
te kennen van f 250,— onder mede
deling, dat hieruit geen conclusies 
dienen te worden getrokken en dat 
de gehele kwestie met de voorzitters 
der verenigingen zal worden be
handeld. 

Aan de Philatelistenvereniging 
„Baarn' werd op haar verzoek om 
subsidie voor de door haar in het 
najaar te houden verenigingstentoon
stelling, in verband met haar 12%-
jarig bestaan, een subsidie toege
zegd. 
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Inzake de afwikkeling van de 
lening verstrekt aan „De Vliegende 
Hollander" voor de door haar uit
gegeven luchtpostcatalogus, werd 
besloten aan deze vereniging voor 
te stellen f400,— te betalen tegen 
verdere finale kwijting der schuld. 

Verzocht werd m de eerstvolgende 
vergadering van de Raad van Be
heer van het Maandblad het ver
zoek te doen om in verband met 
de ITEP een z g. feestnummer uit 
te geven. 

De volgende vergadering werd 
vastgesteld op 16 Februari 1952. 

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

AGENDA voor de algemene vergade
ring, welke zal vporden gehouden op Don
derdag, 22 Mei 1952 (Hemelvaartsdag) om 
10 30 uur m Café Restaurant ,,De Kroon ', 
Rembrandtplem 17, Amsterdam 
1 Opening 
2 Verslag van de algemene vergade

ring 1951 Is afzonderlijk verschenen 
3 Verslag over 1951 (•) 
4 Rekening en verantwoording over 

1951 Rapport van de financiële com
missie (*) 

5 Verslag Afdeling Rondzending (•) 
6 Begroting 1952 (•) 
7 Vaststelling van het aantal bestuurs

leden Het bestuur stelt voor hierin 
geen wijziging te brengen 

8 Wijziging art 42 Huishoudelijk Re
glement 

9 Verkiezing van 3 bestuursleden die 
periodiek aftreden De heren van der 
Horst, Verzijden en Dr Schouten 
stellen zich herkiesbaar Er zijn geen 
tegencandidaten gesteld 

10 Benoeming financiële commissie 
11 Voorstel tot herziening van het be

sluit van de algemene vergadering 
van 30 November 1945 betreffende 
vervallenverklaring van het lidmaat
schap voor bepaalde personen 

12 Candidaatstellmg voor alle Bondsbe
stuursfuncties Alle loden van het 
Bondsbestuur stellen hun mandaat 
ter beschikking, doch zullen een her
benoeming aanvaarden 

13 Jeugdwerk 
14 Philatelistische Jeugdfilm 
15 Wuziging Reglement voor de toeken

ning van de wisselbeker voor tijdens 
de Bondsdagen te houden lezingen 

16 Plaats waar de volgende algemene 
vergadering zal worden gehouden 
Het bestuur stelt voor Amsterdam 

17 Rondvraag 
18 Sluiting 

(*) Opgenomen in Jaarboek 1952 
Nieuwe leden: zie de aanmeldingen m 

het Maartnummer 
Aanmeldingen: 747 K Bakker, Schou

tenstraat 34 Hoorn, 845 G W van den 
Beid, van Swietenlaan 6, Apeldoorn, 836 
G P Boomsma St Jansstraat 72, Laren 
(N -H ), 824 Ir E H van Broekhuizen 
C T Storkstraat 10 Hengelo (O ), 812 
A C Cirkel, Lindenlaan 54, Zaandijk, 
774 P W Diehl, van Ostadelaan 36 Naar
den (oud lid), 813 W Donker, Militaire-
weg 23, Krommenie 846 Th C van Diik, 
Gooibergstraat 10 Bus<!um, 892 P Duk-
stra Stationsstraat 6 Holten (O ) , 769 S 
W Dokstra Voorstraat 17 Egmond aan 
Zee, 751 H P Portgens, Treubstraat 5 
Voorschoten, 847 H Gouma Sinthenstr 
62 Deventer, 873 J J v d Gulik, Ra
men 16, Hoorn, 850 Mr J A Heemstra, 
Sluisstraat 8, Deventer (lid ,,Philate-

lica"), 876 S N Jong, West 534, Anduk-
West, 818 C Kat, Elzenstraat 37, Wor-
merveer, 746 I Leeuwin, Griltkade 2 bis, 
Utrecht, 885 J D Loorbach, Galileiplant-
soen 93 bov, Amsterdam-O ; 788 A P 
van Nes, Burg Colijnstraat 183, Boskoop 
(oud lid); 754 D J Osinga, Ondern 
Tindjowan, Sungei Bedjangkar Sumatra 
Timur, 879 Ir K Posthumus, Koningin
neweg 5 Hilversum, 779 A J van der 
Sluis, Nassaupleln 30, Alkmaar; 823 C 
Stam, Wattstraat 15 B, Wormerveer , 
798 J K Ypey, Meentweg 58 Bussum 

Bedankt: 727 Mevr L Niegtul Jansen
van Dam 

Afgevoerd per ultimo 1951 1153 P H 
van Dijk, 1422 Mevr M Fischer-Schel-
lenberg, 682 P G Geurts, 761 A M 
Kollewyn, 691 Kwee H B , 2002 D de 
Rijcke, 347 E J Schutte, 1897 G van 
Tienhoven; 264 M J Tolhoek 

Afgevoerd wegens onbekend adres : 
1256 Dr A Bakkes, 1848 J H Boas, 
2084 Mr H van Breen, 760 P de Groote, 
1208 C G Kornmann; 408 G S Lantrok; 
926 Mevr S Modderaar-Sneuders de Vo
gel, 61 Mevr M Quelle-van Slooten, 2000 
Mej y Simon; 260 Tee Thing Tjhiang, 
1017 G J Veltink, 805 Mevr H Woll-
rabe 

Geschorst wegens onbekend adres : 
58 P A Blommestein; 418 W F A Ka-
gie, 1835 Mej P Timmer 

Indien met binnen zes maanden het 
nieuwe adres bekend is, worden zu af
gevoerd 

Geschorst wegens niet-betaJing contri
butie : 1409 J Bloemberg, 1130 H M A 
van Gennep, 1700 W van der Horst; 656 
R (Je Jonge, 1676 K Molenaar, 1960 Mej 
J J van Vliet 661 J Gorter, 2068 P 
Hartvelt, 742 Mevr J E de Jonge-Tig-
ges, 652 W Pruijs, 763 H Ph Schmidt, 
2043 W F Warnar 
POSTZEGELVERENIGING „BRE
DA". Secr.: C. A. Otter, Ulvenhout-
selaan 34, Breda. Tel. 6648. 

Aangemeld : W Rousseau, Roeselare, 
België, R de Coster, Lange Dijkstr Ant
werpen B 

Aangenomen : 20 E H H Hogenhout, 
Waalwuk, St Antoniusstraat 127 

BONDZENDINGEN 
Wanneer de leden wijziging wensen in 

de rondzendingen, die zij ontvangen, dan 
wordt verzocht dit schriftelijk ter kennis 
te brengen van de administrateur de 
heer F Levmson, Speelhuislaan 18 Bre
da of aan de secretaris 

Verstrekking zegels Suriname en 
Indonesië 

Daar minder series toegewezen zun, 
dan werden aangevraagd, is door loting 
beslist wie tot de gelukkigen zouden be
horen Voor de hoge waarden Suriname 
ƒ 2 50 ƒ 5 00 en ƒ 10 — werden door het 
lot begunstigd de heren Dr Luyckx, Den 
Haag, H J Smit, Breda J H Spooren-
berg, Breda, P C v Smtruyen te Hg 
Zwaluwe Deze leden wordt verzocht het 
verschuldigde ä ƒ 35 — plus ƒ O 25 ver
zendkosten te willen overmaken op post
rekening 342498, t n V Nieuwtjesdienst 
Postz ver Breda De serie Indonesië 
werd toegewezen aan de heer A v Beek, 
Breda Hem wordt verzocht een bedrag 
van ƒ 20 25 te willen overmaken, als 
boven 
VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „HOLLANDIA", 
AMSTERDAM. Secr.: A. D. Aeijelts, 
Churchill-laan 175 I, Amsterdam Z 2. 

Lodenvergadering op Vrudag, 25 April, 
te 20 15 uur m Hotel , Krasnapolsky", 
Warmoesstraat, A dam C De veiling 
wordt gehouden van 19 30—20 15 uur 

Candidaat-leden: 833 Granado, J , Nic 
Beetsstraat 126, A'dam W , 840 Hamel, J 
C, Berkelstraat 13 hs , A'dam Z : 839 
Krieg, H M , Prins Hendriklaan 17 II, 
A'dam Z ; 835 Mauer, R R , Breelaan 7, 

Bergen (N -H ) , 834 Post, C , Prinsen
gracht 571, A'dam C , 837 Svoboda, A I 
Lmnauesparkweg 50 II, A'dam O ; 836 
Veelbehr, E M T , Eikenlaan 34, Hilver
sum 

Nieuwe leden. De m het Februari-num-
mer genoemde candidaatleden alsmede 
de heren 831 Bachra, M , Maasstr 129 II 
A'dam Z , 830 Ingwersen A , Nie Maes-
straat 7 A'dam Z , 121 Szäsz A , Wou-
weimanstraat 12 A'dam Z , 838 Hengst 
J M den, Jac Marisstraat 77 A'dam W 

Afgevoerd: 141 Ven, W P van der 
HAÄGSCHE PHILATELISTEN 

VEREENIGING. Secr.: Drs. W. J. 
Büleveld, Adr. Pauwstraat 10, Den Haag, 

Telefoon 552950 
Nieuw lid : P M Offerman, Pietor 

Bothstraat 25, Den Haag 
Opnieuw ingeschreven als lid: H Vos 

Hzn , Dellgauwseweg 85, Delft 
Overleden: J Ch Littooy, Den Haag, 
Bedankt: L Nagel, Brummen; I Rijn-

veld, Den Haag, J J Sirks, 't Hoenstr 
11 Den Haag, W de Vries, Laan van 
Meerdervoort 52, Den Haag 

Volgende bijeenkomst op Donderdag 24 
April in Diligentia Jaarvergadering en 
grote verloting Een uitvoerige agenda 
wordt nog toegezonden 
UTRECHTSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING. Secr.: H. G. van de 
Westeringh, Tolsteegsingel 17 bis, 
Utrecht. 

Bestuursvergadering : op Maandag, 28 
April a s , des n m 8 uur ten huize van de 
heer Baljet 

Ledenvergadering : op Dinsdag, 29 
April a s , des n m 8 uur m Tivoli Van 
half acht tot acht »uur ruilen 

Bijzondere agendapunten : Bespr ver
kiezing bondsbestuur 

Voordracht door de heer J C E M 
Dollenbag, Rotterdam ,,Beeld philatelic 

Landenwedstrijd: Portugal tot 1920 
Nieuwe leden: 3 cand -leden, genoemd 

in Maartnummer W J Galesloot, Blauw-
kapelseweg 101 bis, Utrecht (opnieuw in
geschreven). 

Candidaat-leden: J A Bode, Joh 
Camphuisstraat 35 Utrecht ( E ) , J R 
Biele, Biltstraat 131, Utrecht; J A C 
Duyzings Hamburgerstraat 19, Utrecht 
(E ), T Harskamp, Weerdsingel O Z 26 

Utrecht ( E ) ; J Kouwenhoven, Amst 
straatweg 665, Utrecht (E ); G L 
Overink, Lessmglaan 87, Utrecht (E ) 

INTERNATIONALE VERENIGING 
„PHILATELICA". Secr.: J. A. C. 
Achilles, Zuiderparklaan 249. Tel. 
321.123. 

Agenda voor de ledenvergadering op 
Zaterdag 10 Mei in het N V Huis, Oudi 
Gracht 245, Utrecht 
1 Opening 
2 Notulen vergadering 3 November '51 
3 Ingekomen stukken en mededelingen 
4 Royementen 
5 Verslag en ontbinding O C 
6 Jaarverslagen van de secretaris, pen 

ningmeester, dir rondz verkeei 
kascomm , bibliathecaris 

7 Begroting voor 1952 
8 Verkiezing van drie bestuursleden 

wegens periodiek aftreden van df 
horen Godschalk Hedeman en Smul 
ders (Stellen zich herkiesbaar) Na 
men van candidaten opgeven aan d( 
secretaris 

9 Lidmaatschap huisgenoten en in ver 
band daarmede wijziging van art 2 
H R en art 33 H R afdelingen 

10 Mededeling inzake beëindiging lid 
maatschap Ned 'Bond 

11 Kleine verloting 
12 Ben half uurtje Philatelie, door afd 

Utrecht te verzorgen 
13 Plaats bepalen volgende vergadering 
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14. Wat verder ter tafel zal worden ge
bracht. 

15. Rondvraag. 
16. Sluiting. Einde circa 17 uur. 

CANDIDAAT-LEDEN : 
Afd. Aalsmeer: Ar. JL. 5 M. R. .van 

Donk (21-6-'39) Oosteinderweg 21 B, Aals
meer; Ar. JL. 34 Joh. Tichelaar (14-6-'39) 
Popullerenlaan 6, Aalsmeer; Ar. 2120 G. 
Kooij, Kruisweg 1052 A, Post Vijthuizen; 
Ar. 2132 D. Perfors, Schans 3, Uithoorn. 

Afd. Enunen: Em. 2061 R. Frey, Nij-
kampenweg 137, Emmen; Em. 2063 A. 
Groenewold, Wilhelminastraat 61, Emmen. 

Afd. Enkhulzen: En. 2066 C. J. Jelles, 
Westerstraat 112, Enkhuizen; En. 2137 A. 
\'an Veen, Westerstraat 42, Enkhulzen. 

Afd. 's-Gravenhage: Gv. 2098 C. L. Bak
ker (Oud No. 56) Fultonstraat 239, Den 
Haag; Gv. 2064 G. P. A. M. Genemans, 
Aert v. d. Goesstraat 4, Den Haag; Gv. 
2133 J. P. de Hamer, Waalsdorperweg 99, 
Den Haag; Gv. 2099 C. J. Metjneke, Jacob 
Catsstraat 102, Voorburg; Gv. JL. 27 R. 
A. van Midde (3-8-'37) Abrikozenstraat 96, 
Den Haag; Gv. 2136 F. Schut, Sweelinck-
plein 71, Den Haag; Gv. 2134 G. Zijlstra, 
Vreeswijkstraat 271, Den Haag. 

Afd. Harderwijk: Hk. 2075 A. van Ark, 
Burg. Kerapersstraat 24. Harderwijk; Hk. 
2076 F. E. van Beek, Burgstraat 1, Har
derwijk; Hk. 2077 A. C. Timmers (Oud lid 
3527) Frisialaan 52, Harderwijk. 

Individueel: ld. JL. 19 A. J. Duyf (14-
.'!-'39) Molenstraat 1, West Terschelling. 

Afd. Het Kabinetstuk: Kk. 2059 H. Son. 
Parklaan 14, Hoogezand; Kk. 2060 J. Sij-
bring. De Groeve D. 66, Zuidlaren. 

Afd. Maastricht: Mt. GM. 1 G. Hermans, 
(2-ll-'39) Jonkh. Ruysstraat 57, Maas
tricht; Mt. GM. 3 A. Satijn (6-10-'38) 
Eburonenweg 10, Maastricht; Mt. GM. 5 
P. Versteegen (7-5-'42) Heerderdwarsweg 
.33 Maastricht ' 

Afd. Botterdam (Z.): Rz. 2083 K. G. van 
Eck, Westerbeekstraat 46, Rotterdam 
(Z.); Rz. 2116 B. van der Graaf, Berken-
daal 152, Rotterdam (Z.); Rz. 2056 C. M. 
Krouwel, Strevelsweg 204 A., Rotterdam 
(Z.); Rz. 2085 C. B. van der Velde, Eem-
.stein 20, Rotterdam (Z.); Rz. 2065 W. F. 
A. Zwarts, Eiberpad 34, Rotterdam (Z.). 

Afd. Soest: St. 2082 H. A. Ackema, 
Spaarnestraat 142, Amersfoort; St. 2104 H. 
P. L. Bartels, Langestraat 94, Amersfoort; 
St. 2067 L. Dorjee, Oude Utrechtseweg 2A, 
Soest; St. 2102 R. Fontijn (Oud No. 2934) 
Klaarwaterweg 8, Soest; St. 2072 A. 
Zwaaf, Pieter Bothlaan 6, Amersfoort. 

Afd. Utrecht: Ut. 2053 C. Bal jet, Ant. 
Matthaeuslaan 36 B, Utrecht; Ut. 2054 J. 
A. van Dam, Hendr. de Keyserstraat 40, 
Utrecht; Ut. 2055 B. Veltman, Harpstraat 
62, Utrecht; Ut. 2121 Ir. H. Zeydner, Park
straat 11, Utrecht. 

Afd. Venlo: Vo. 2124 H. J. J. Delhez. 
Pastoor Op Heystraat 1, Venlo; Vo. 2125 
M. Gerrits. Guido Gezellestraat 3, Blerick: 
Vo. 2052 K. G. Veldman, van Haeffstraat 
41. Blerick. 

Afd. Vlissingen: Vn. 2105 A. van Boven. 
Hobeinstraat 40, Vlissingen; Vn. 2108 G. 
W. Raman, Havendorp 543, Vlissingen; 
Vn. 2109 P. Schmelzer, Vredenhoflaan 3. 
Vlissingen; Vn. 2142 A. J. Braat, Schelde-
straat 34 bov., Vlissingen. 

Afd. Weert: Wt. 2022 K. L. van 't Hul, 
Emmasingel 85, Weert. 

Afd. Zeist: Zt. 2057 Mevr. J. M. de 
Hoogh-Stokdük, Prof. Lorentzlaan 101, 
Zeist; Zt. 2058 Mr. C. J. Risselada, 
Utrechtseweg 75, Zeist. 

Overleden: Zt. 4209 H. Witte. 
Afd. Zwolle: Ze. 2140 H. M. Kerkhof 

(Oud 1278) van Lennepstraat 9, Zwolle; 
Ze. 2079 R. Olsman, Bloemstraat 5, Epe 
(Gld.); Ze. 2081 J. G. Pluim, Ommerweg 
2, Balkburg (Ov.). 

Afvoeren Intrekken: Gv. 1269 J. G. P. de 
Groot, Populierstraat 36, Den Haag. 

Schorsing Intrekken: ld. 221 Ir. H. H. 
Sirks, Slangenweg 6, Laren (N.-H.); Vo. 
443 P. V. d. Berg, Jan van Verwerstraat 3. 
Venlo; Vo. 477 Mej. P. Custers, Deken van 
Oppensingel 25, Venlo; Ze. 743 Mevr. Jak-
ma-Liettring, Assendorperstr. 110, Zwol
le; Dr. 1002 A. Kleinbussink, Hunzestraat 
weg 48, Oude Tonge; Vo. 1433 W. J. P. 

van Rooy, Deken van Oppensingel 7, Ven
lo; Am. 1827 Y. Alterman, Distellaan 32, 
Aerdenhout; Gv. 2218 W. -Massink, Ant. 
Heinsiusstraat 38, Den Haag; Gv. 2464 J. 
F. R. Vogelpoel, Laan van Meerdervoort 
816, Den Haag; Vn. 2525 M. Arciszewski, 
Koningsweg, Vlissingen; Vn. 2533 M. Ko-
rypski. Koningweg, Vlissingen; Kk. 2716 
H. Wolthuis Jr., A. 176, Oosterhoogebrug; 
Vo. 1225 P. A. Verstappen, Emmastraat 64. 
Gennep; Vo. 2350 W. v. d. Riet, von Bom
melstraat 11, Venlo; Vo. 2985 H. Leenen, 
Roermondaeweg 15, Tegelen; Vo. 4305 J. 
Perrée, Bolwaterstraat 9. Venlo. 
Hm. 3190 Mr S. Groen, Nieuwe Gracht 55, 
Haarlem; Lk. 3701 J. Volkers, Bovenweg 
78, St. Pancras; ld 3719 G. de Wild, Ze
venbergenstraat 14, Eindhoven: Lk. 3980 
P. Droog, Brendanstreet, Moe (Victoria). 

Afvoeren (Emigranten): Gv. 993 Fr. Col
len; ld. 1183 J. Luermans; Fe. 1227 D. C. 
Slis; Ze. 1731 H. Mastenbroek; Vn. 2525 
M. Arciszewski: Vn. 2533 M. Korypski; 
Gv. 2956 P. G. H. Jansen: ld. 3719 G. de 
Wild; Lk. 3980 P. Droog; Ze. 4072 J. Boe
ring; ld. 4095 L. Kooistra. 

Bedanken: Dn. 1030 F. H. W. de Quar-
tel; Gv. 1414 G. Ohler; Ze. 1563 W. van 
Haarst; Gv. 1720 J. F. v. d. Bilt; Gv. 1879 
Mevr. A. J. Heumakers-Leroi; ld 2003 C. 
M. van Dam; Gs. 2347 P. Olthof; Wn. 2763 
A. Blok; Gv. 4122 J. W. Beeling; Vo. 4,304 
P. Lamain; Vo. 477 Mej. P. Custers: Ze. 
743 Mevr. Jakma-Lleffring: Dr. 1002 A. 
Kleinbussink; Vo. 1225 P. A. Verstappen; 
Vo. 2350 W. V. d. Riet: Kk. 2716 H. Wolt
huis Jr . ; Vo. 2985 H. Leenen; Vo. 4305 
J. Perrée. 

Verandering van afdeling: Em. 354 J. 
van Hees, Zuideinde 83 te Meppel, thans 
individueel; Ut. 1528 R. P. F. J. Corbesir, 
Ophooierslaan B 547, Den Bosch, thans in
dividueel: Ut. 3793 A. J. Plug, ..Hezen-
berg", Hattem. thans Afd. Zwolle; ld. 
4299 G. E. J. Pieterse, Copernlcuslaan 36, 
Den Haag, thans Afd. 's-Gravenhage. 

Bectiflcaties: Mk. 2022 J. P. van der 
Berg (ll-6-'.37) Schoolstraat 70, Noordwljk 
moet zijn: Nk. JL. 21 J. P. van der Berg 
(ll-6-'.37) Schoolstraat 70. Noordwük. 
Gs. 1014 H. Zuring, Kloetingseweg 5, Goes, 
moet worden: ld. 1014 Dr. J . Zuring, Taai
straat 74, Vught. 

Schorsen (Contributie): Vn. 42 J. van 
Akkeren; ld. 661 J. C. F. Heymans; Am. 
86 T. V. d. Plas; Gv. 124 P J. C. Achilles; 
Ar. 217 Joh. Kemp J r . : Ar 225 B H. Bar
tels; Rz. 323 A. Smaal: Vn. ,395 J. S. Buis
man: Vn. 416 C. van Zweeden; Hm. 425 R. 
L. H. Bax; Ar. 460 Th. G. van Scheppin
gen; Am. En. 474 P. Mastenbroek; Gv. 48^ 
Mevr. B. A. Vermeulen-Minkwit; Gv. 773 
A. J. J. Vermaat; Ze. 818 A. M. A. Veld
kamp: Am. 859 H. E. G. Pilon: Ut. 872 S. 
van Straten: ld. 1024 M. Rens: Am. 1040 
W. Pieters: Ze. 1050 J. J. Poortman: Ar. 
1059 Dr. E. J. van Haatten; Rz. 1361 K. 
Vuyk; Ze. 1,373 A. Krake; Rz. 1398 G. J. 
M. de Valk; Gv. 1435 A. van Splunter; Ze. 
1503 A. E. Dudok van Heel; ld. 1527 G. 
Traa; ld. 1537 Mevr. C. A. van Hattum-
Hoek; Gv. 1552 Prof. Dr. F. A. G. Kee-
sing; Ze. 1658 J. J. Jorna; ld. 1746 Dr. J. 
Zwarteveen; Vn. 1831 L. G. Borstelaer; 
Vn. 1880 J. G. Eo.shuizen; Vn. 1882 J. C. 
Cameron; ld. 1905 N. W. de Buck; ld. 
2088 J. van Duyneveldt: Gv.' 2146 C. H. 
Minderman; Nk. 2313 A. G. S. Rosier; Ar. 
2328 E. Black.stone; ld. 2494 Paul Engeln: 
Rz. 2502 J. S. Zandee; ld. 2528 R. Gras 
Rzn.: Vn. 2536 C. Rotmans; Hm. 2547 N. 
Taverne; Gv. 2638 M. G. v. d. Hoeven; 
Ze. 2710 L. J. de Maar; Gv. 2730 S. Rid-
dersma; Ze. 2740 J. W. Ebbing: Gv. 2750 
J. L. van Heek; ld. 2807 A. Hoff; Gv. 
2813 O. E. Post: ld. 2862 T. B. Leeflang: 
ld. 2890 Mej. H. G. van Outeren: Gv. 2949 
P. Heebels; Jfo. 2955 B. J. Dencker; Gv. 
.3004 F. Th. G. J. van der Leeuw: Ut. 3012 
I. Nehmelman: Vn. 3025 G. Santuz: Ar. 
.3064 C. Rinkel: Gv. ,3071 Mevr. J. C. L. 
Bonnier Vlts: Gv. 3072 J. Visscher: ld. 
3086 A. C. Jacobs: Gv. 3226 J. P. Ligtvoet; 
Gv. 3252 J. Baks; ld. 3286 H. D. Abeln; 
ld. 3313 H. Wiekenkamp; Wn. 3322 C. W. 
We.ssel; Gv. 3348 G. A. E. Lapré; Vn. ,3565 
S. W. Kelder: Gv. 3574 C. A. van den 
Berg; Gv. 3730 P. H. Weyerman; Am. 3709 

L. H. de Keyser; Hm. 3825 B. de Jong; 
Rz. 3850 L. Everaert; Ze. 3881 G. O. 
Bruins; Am. 3950 Drs. J. G. Dykraan; Ar. 
3968 Mevr. J. E. Gramser-Licht; Am. 3991 
H. Dikze; Gv. 4069 C. P. van Rhee; Gv. 
4139 K. van Heukelom; Hm. 4151 P. Ver-
woerdt; ld. 4163 Ir. I. Binkhorst; Gv. 4191 
A. Jacobs; Gv. 4196 W. van Schalkwijk: 
Am. 4216 G. v. d. Berg-Jeths; Rz. 4219 
Louis Macaré: Rz. 4223 Joh. P. van Nes: 
Rz. 4273 J. I. P. Lotte; Vn. JL. 3 G. Lan-
geraar. 

Alle candidaat-leden, vermeld in het 
Maartnummer werden als leden aange
nomen. 
Wij roepen hen een harteUik welkom toe. 

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

Ledenvergadering 6 Mei. Ruilavond 20 
Mei . Beide bijeenkomsten zijn op Dins
dagavond, in Hotel ,,De Kroon", Rem-
brandtplein 17, aanvang half acht, zaal 
open 7 uur. 

Nieuwe leden: Alle in het Maartnum
mer van Het Maandblad opgenomen can
didaat-leden zijn aangenomen, benevens: 
167 J. G. V. d. Horst, Jan van Galenstr. 
163, A'dara W.: 180 J. Th. Shröder, Witte 
de Withstraat 130, A'dam W.; 182 S. P. 
Robers, van 't Hof f straat 27-A, Leiden; 
183 Mevr. Wed. A. C. van Duura-de Munk 
Kinkerstraat 12-C, A'dam W. 

Candldaat-leden: 188 J. Brandsma, van 
Walbeeckstraat 11 I, A'dam W. 

Overleden: 886 T. van Maurik. 
Ruilavond van 15 April vervalt en wordt 

gehouden op 23 April in ,,De Kroon", 
zelfde tijd. 
ROTTERDAMSCHE PHILATELIS
TEN VEREENIGING. Secr.: G. C. 
Tops, Stadhoudersweg 89b, Rotter
dam C. 

Nieuwe leden: 489 G. J. Doeleman, 
Witte de Withstraat 37, Oud Beijerland; 
500 C. J. Goudswaard, Dubbelstraat, Rot
terdam (Z. 2)); 507 J. H. Gravesteijn. 
Beukelsweg 39a, Rotterdam (W. 1); 513 
Mevr. M. v. d. Kruk-Gunneweg, Zoom
straat 58, Rotterdam (N. 1); 515 H. J. 
V. d. Kubbe, Oostmaaslaan 113a, Rotter
dam (O.); 525 A. Maassen, Donkersloot
straat 125a, Rotterdam (Z. 2); 536 A. H. 
Ostkamp, Schutterstr. 7, R'dam (N. I.) J. 
C. Mok, Langestraat 22, Brielle; 541 J. C. 
Rogmans, Beethovenstraat 107-4, Amster
dam (Z.); 542 G. van Santen, v. Noort-
wijckstraat 287b, Overschie; 543 L. Snik
kers, Bosboomlaan 10 c, Schiedam: 552 
A, Suükens, Hondsdijkstr. 28 d, Over
schie; 556 G. G. V. Woerden, v. Cittersstr. 
70b. R'dam (W. 1): 585 S. S. Wijsenbeek. 
's Gra vendij kwal 6. Rotterdam (C. 2); 602 
J. M. Zijlstra, Broersvest 95c, Schiedam. 

Afgevoerd: per 1 April 1952, J. A. Stolk 
(Nr. 1444); per 1 Mei 1952 P. J. Noelüker 
(Nr. 625). 

LEDENVEKGADEBING 
In afwijking van het eerder gepubliceerde 
zal de eerstvolgende gewone ledenverga
dering worden gehouden op Maandag 21 
April a.s. in de bovenzaal van Café Res
taurant ,,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, 19 Maart a.s. in 
ons clublokaal, bovenzaal Café Restaurant 
,,De Zon", Noordsingel hoek Burg. Roos
straat te Rotterdam, en voor de aanvang 
van de vergadering. 

MEI-VEBGADEBING 
De Mei-Vergadering zal worden gehou
den op Maandag, 19 Mei a.s. in ..Du 
Nord". 

GEZAMENLIJK BEZOEK ITEP 
De leden, die belangstelling hebben voor 
gemeenschappelijk bezoek aan de ITEP te 
Utrecht — ter vermindering van de reis
kosten — worden verzocht zich zo spoedig 
mogelijk in verbinding te stellen met de 
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heer P. J. Kortrijk, Tidemanstraat 70 te 
Rotterdam (W. 1), hetzij aan het opge
geven adres, hetzij in ons clublokaal, 
waar hij elke Zaterdagmiddag aanwezig 
is. 

EBE-MD 
Tijdens de op 31 Maart j .1. gehouden le
denvergadering werd de heer Joh. F. 
Wolvers wegens zijn grote verdiensten 
voor de Vereniging tot Ere-Lid benoemd. 

PENNINGMEESTER 
In verband met verblijf buitenslands van 
de heer Wolvers zal de heer H. Willemsen 
tijdelijk de functie van penningmeester 
van de Vereniging waarnemen. Men wordt 
verzocht correspondentie voor de pen
ningmeester te richten aan het adres: 
Boergroensevliet 211d, Rotterdam (Z. 1). 
Het gironummer blijft 4527,53 (t.n. pen
ningmeester der Rotterdamsche Philate-
listen-Vereniging te Rotterdam). 

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

AGENDA'S VAN DE AFDELINGEN 
Ede: Bijeenkomst elke Ie Woensdag 

van de maand om 20 00 uur in het Hof 
van Gelderland te Ede. 

Byeenkomst van de Jeugdclub elke Ie 
Dinsdag van de maand om 19.00 uur in de 
conferentiekamer van de A.K.U. 

Zntphen: Elke Ie Woensdag van de 
maand ruilavond; elke 3e Woensdag van 
de maand vergadering. 

Bijeenkomsten in het Volkshuis, Hout-
markt 62. 

Arnhem: Bijeenkomst elke Ie Woens
dag van de maand, des avonds om 19 30 
uur in Caté Restaurant Central National, 
Bakkerstraat, Arnhem. 

Nijmegen: De leden van de afdeling 
Nijmegen delen wü mede, dat de vergun
ningen voor de zegels van ƒ 15.— en 
ƒ 25.— verkrijgbaar zijn bij de heer A. M. 
Vleggaar, Marterstraat 25. Nijmegen. 

Nieuwe leden: 254 Mevr. C. A. van Hat-
tem-Hoek, Huize Casterwolde, Velp; 318 
A. Slutjters, Stationsstraat 7, Velp; 342 
J. G. Ribbes, Korenbloemstraat 5 II, 
Arnhem (Z.); 353 T. Schoffelmeer, Bern. 
Zweerslaan 65. Arnhem. 

Bedankt: 467 Th. Werningh Cöster. 
Overleden: 331 A. v. d. Horst. 
Geschorst: 416 A. ten Seldam; 147 B A. 

Nieman;183 J. J . ten Feld; 372 H. Gru
ben; 400 Mei. N. Tiggelovend; 507 J. G. 
Steijn; 544 K. L. A. Knipsel. 
Afdeling Velp vergadert elke 4e Zaterdag 
van de maand, 's avonds om 8 uur, in 
Hotel Naeff te Velp. 

NEDERLANDSCHE PHILATELIS
TISCHE VEREENIGING „OP HOOP 
VAN ZEGELS" TE HAARLEM. 
Secr.: M. W. v. d. Koog, Leidsevaart-
weg 129, Heemstede. 

Candidaat-lid: 110 A. J. Veldhuis, Ek
sterstraat 187. Haarlem. 

Weer als lid toegetreden per 1 Maart 
1952; 134 J. G. Scholier, Frans Halsplein 
8, Haarlem. 

Bedankt per 1 Maart 1952: 63 F. J. v. 
d. Kolk; 91 O. Veltman; 289 R. Abra
hams; 310 Th. Bonn; 438 P. v. d. Klugt; 
536 J. Hessels; 686 K. Hanhart. 
130 H. Hijmans. 

Jaarlükse algemene vergadering 
Donderdagavond, 8 uur, 24 April a.s.. Ge
bouw Cultura, Haarlem. Periodiek aftre
dende bestuursleden zijn de heren P. En-
gelenberg, J. de Graaf, M. W. v. d. Koog 
en D. J. Muller, welke zich herkiesbaar 
stellen. 

Ingevolge art. 8a van het Huishoudelijk 
Reglement moeten candidaatstellingen. 
door ten minste twee leden ondertekend, 
twee dagen voor de vergeidering bij de 
eerste secretaris worden ingediend. 

Contributie 1952—195S. De leden die tot 

heden niet hebben voldaan aan het ver
zoek van de penningmeester hun contri
butie ad ƒ 5.— te storten op of over te 
schrijven naar postrekening 245576 t.n.v. 
,,Penningmeester O. H. v. Z., Haarlem", 
worden verzocht dit alsnog ten spoedigste 
te doen, daar anders in de loop van Mei 
per postkwitantie zal worden gedispo
neerd, hetgeen kosten medebrengt. 

Het laatste geldt ook voor hen. die dan 
nog niet het voor uit rondzendingen ge
kochte zegels verschuldigde mochten heb
ben voldaan. 
NEDERLANDSCHE PHILATELIS
TISCHE VEREENIGING „DE VER
ZAMELAAR". Secr.: G. H. Huf f er-
man Sr., Huizerweg 198, Bussum. 

In de Maartvergadering werd aan de 
penningmeester, de heer D. Kwast, dé
charge verleend voor zijn gehouden be
heer. 

Data volgende vergaderingen in ,,De 
Rozenboom", 8 uur n.m. Donderdag, 17 
April; Woensdag, 7 Mei; en Donderdag, 
12 Juni. 

In de vergadering van 7 Mei causerie te 
houden door de heer K. B. König, getiteld 
,,De Zin van het Postzegelverzamelen". 

Na afloop van de Juni-vergadering zal 
de film; "The Swiss Postage Stamps" 
worden vertoond. 

Op beide avonden verwachten wij alle 
leden met hun dames. 

Candidaat-lid: F. H. Custers Jr., Bee-
rensteinerlaan 37, Bussum. 

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

Vergadering op Woensdag, 7 Mei, des 
avonds te 8 uur precies in de bovenzaal 
van Café Restaurant ,,De Kleine Burcht", 
Nieuwe Rijn 19, Leiden. 

GEWONE AGENDA 
Nieuwe leden: 381 S. Jonsma. Gasistr. 

21, Leiden; 361 C. van Zyp, v. Cuycklaan 
7, Oeg.stgeest. 

Candidaat-Ieden: 366 P. J. Kükler. 
Maredtjkhofie 10, Leiden; 370 H. E. 
Brandsma. Marnixstraat 25a. Leiden. 

Af te schrijven als lid wegens vertrek 
naar Indonesië: 3 P. J. Duyverman. 

Jeugdafdeling: Bijeenkomst iedere Ie 
Dinsdag van de maand in het V. C. F . -
Huis. Gerecht 10, Leiden. 

Buil- en Beursavond: ledere 4e Woens
dag van de maand in de Chem. School, 
Rapenburg ,30, Leiden. 

Noteert tJ even de data der volgende 
vergaderingen- Woensdag, 4 Juni en 
Woensdag, 2 Juli. 

Cand. T.id: 15 Mej. R. Barens, Schel
penkade 12. Leiden. 

Geschorst als lid wegens wanbetaling: 
118 M. C. van den Haak, Commandeurs
laan 11. Katwijk: 372 P Hoogeveen, 
Emmalaan 103. Alfen; 295 L. J Meyer. 
Leidseweg 548, Voorschoten: 53 E J. 
Velthuyzen, Eikenlaan 15, Leiderdorp. 
POSTZEGELVERENIGING „HIL
VERSUM EN OMSTREKEN". Secr.: 
Mr. G. W. van Stapele, Javalaan 24, 
Hilversum. 

Nieuwe leden: 450 J. van Vliet Jr., 
Brediusweg 3, Bussum; 451 J. F. Hart
wig. Stationsstraat 14, Hilversum; 452 C. 
Kamphorst, van Hoornstraat 29, Hilver
sum. 

Voorgesteld als lid: J. Soeteman-Hui-
gen. Kerkelanden 16, Hilversum; C. J. 
Bouwmeester, Stadhouderslaan 17, Hil
versum. 

De Mei-vergadering zal gehouden wor
den op Woensdag, 21 Mei, des avonds om 
7.30 uur in de bovenzaal van de Openbare 
Leeszaal aan de 's-Gravelandseweg te 
Hilversum. 

Agenda: 1 Opening; 2 Notulen; 3 In

gekomen stukken; 4 Mededelingen; 6 
Rondvraag; 6 Pauze; 7 Verloting; 8 Vei
ling; 9 Sluiting. 

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

Candidaat-lid: J. H. van Waveren Ho-
gervorst, Peizerweg 25A, Groningen. 

Vergaderingen: 28 April en 26 Mei. 
I. T. E. P. Het ligt in de bedoeling per 

trein naar Utrecht te gaan om samen een 
dag op de ITEP door te brengen. Dat zou 
dan zijn op Donderdag, 3 Juli. Wie zich 
nog niet heeft aangemeld, kan dit alsnog 
doen. Neemt Uw wederhelft mee ! Retour 
treinreis kost ƒ 11.30. 

PHILATELISTEN VERENIGING 
„ZUID-LIMBURG". Secr. Jas. J. Pe
ters, Orleansplein 12 b, Maastricht. 

Bedankt per 1 Januari: 74 W. H. Col-
bers. 

Bijeenkomsten: Maandag, 5 Mei Beurs
avond. Maandag. 19 Mei Ledenvergade
ring. Beide om 8 uur in Restaurant ,,In 
de Gouwe Poort", 
's HERTOGENBOSSCHE VERENI
GING VAN POSTZEGELVERZA
MELAARS. Secr. N. Glaudemans, 
Jan Steenstraat 17, Den Bosch. 

De ledenvergadering zal worden gehou
den op Woensdag, 16 April, te 20.00 uur 
in Hotel Central te 's-Hertogenbosch. 

Ter gelegenheid van de herdenking van 
het Eeuwfeest van de Postzegel, houdt de 
Vereniging een onderlinge tentoonstel
ling op Zondag, 27 April, eveneens in 
Hotel Central. 

De tentoonstelling zal geopend zijn tus
sen 14.00 en 17.00 uur en 19.00 en 21.00 
uur. De toegang is gratis voor alle be
langstellenden. 

Nieuwe leden: De candidaat-leden ver
meld in het Januari-nummer, benevens; 
F. Reys, Parallelweg !• 's-Bosch; Mej. H. 
van Hooff, Klooster, Haarsteeg te Vlij
men; C. van Immerseel, Kromstraat 80 te 
Oss; F. X. M. Wijffels, Baselaarstraat 10, 
's-Bosch; M. Kok, Ant. der Kinderenlaan 
13, s'-Bosch; W. Wezenbeek, Ophovius-
laan 8, 's-Bosch; F . Sluyter, Zwaluwstr, 
5, 's-Bosch; H. J. v. d. Krommenacker, 
Sint Janstraat 31, Uden. 

Candidaat-Ieden: Mevr. v. Hooff-v. ler-
sel. St. Antoniu.''plein 47. Waalwijk; G. v. 
d. Eist, Bosschepad 57, 's-Bosch; L. G. A. 
Ebben ,v. Norenborghstr. 103. 's-Bosch; 
G. J. M. Top, Hogesteenweg 15, 's-Bosch. 
VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DE ZAANSCHE 
ZEGELZOEKERS". Secr.: N. J. 
Steijn, Bosjesstr. 8, Koog a.d. Zaan. 

Vergadering op Donderdag, 24 April, in 
,.De Posthoorn", Stationsstraat, Zaan
dam, des avonds 8 uur. Opening der zaal 
7 uur, in verband met de belangrijke vei
ling. 

Nieuwe leden: 4 Jac. de Jong, Kerk
buurt 17, Westzaan; 113 W. G. de Graaf. 
Dr. Jan Mulderstraat 36, Zaandijk; 133 S. 
van Beyeren. Burg. v. d. Stadstraat 100, 
Zaandam; 151 D. Bakker, Kepplerstraat 
50, Zaandam. 

Overleden: de heer G. Bakker, Nijkerk. 
VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DELFT". Secr.: 
J. A. V. d'. List, Delfgauwseweg 199, 
Delft. 

Nieuwe leden: 285 A. J. E. Rövekamp. 
Jaagpad 140 Delft; 299 H. G. Gerrits, J. 
W. Frisostraat 3, Delft. 

(Vervolg op blz. 96) 
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20 c. leigrijs, 30 c. grijsblauw, 40 c. roselila, 45 c. rood-
violet, 60 c. olijf grijs, 90 c. bruinrood. 

Voor de federale staat: 
(afbeelding gestyleerd gezicht op Caracas, waaronder 
het wapen van Caracas). 
Gewonp post: 5 c. emerald, 15 c. geelbruin, 20 e. violet
blauw, 25 c. geelbruin, 30 c. blauwgroen, 35 c. ?, 
verwacht wordt nog de 10 c. 
Luchtpost: 5 c. groenblauw, 10 c. karmijnrose, 15 c. 

? , 20 c. grijsblauw, 30 c. blauwgroen, 45 
c. roodlila, 60 c. olijf, 90 c. roodbruin, verwacht wordt 
nog de 71/2 c. 

Voor de staat Tachira: 
(afbeelding wapen van de staat waaronder agrarische 
producten). 
Gewone post: 5 c. emerald, 10 c. rood, 15 c. lichtbruin, 
20 c. blauwgroen, 30 c. blauw, 50 c. donkeroranje, 1 Bs. 
reseda, 5 Bs. ? 
Luchtpost: 5 c. emerald, 10 c. lilarose, 15 c. sepia, 30 c. 
blauw, 60 c. olijf, 1 Bs ? , 1.20 Bs. karmijn, 3 Bs. 
blauwgroen, 5 Bs. bruinviolet, 10 Bs. donkerviolet. 

Voor de staat Zulia: 
(afbeelding symb. voorstelling, van petroleumbronnen, 
waaronder het wapen van deze staat). 
Gewone post: 5 c. emerald, 10 c. rose, 15 c. geelbruin, 
20 c. blauw, 50 c. oranje, 1 Bs. donkerolijf, 5 Bs. violet. 
[Luchtpost: 5 c. emerald, 10 c. rose, 15 c. sepia, 30 c. 
blauw, 60 c. olijf, 1.20 Bs. vermiljoen, 3 Bs. grijsgroen, 
p Bs. grijslila, 10 Bs. violet. 

Voor de Verenigde Staten van Venezuela (algemene 
luitgifte): 
|( afbeelding ruiterstandbeeld van Bolivar, waaronder 
iet federale wapen). 
lewone post: 5 c. groen, 10 c. rood, 15 c. donkerbruin, 

20 c. groenblauw, 25 c. bruin, 30 c. blauwgroen, ver
smacht wordt nog de 35 c. 
juchtpost: 5 c. blauwgroen, 10 c. rose, 15 c. donker-
oruin, 20 c. leigrijs, 30 c. grijsblauw, 45 c. roselila, ver
zacht worden nog IVz., 60 en 90 c. 

De serie zegels uitgegeven ter gelegenheid van de 
verplaatsing van het ruiterstandbeeld van Bolivar te 
^ew York, vermeld in ons Decembernummer 1951 op 
blz. 264 werd nog aangevuld met een dito serie voor 
ie luchtpost in de waarden: 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50 
bn 70 c. 

e r e n i g - d e N a t i e s . 
Dit jaar zullen door de V.N. 2 herdenkingszegels 

i^orden uitgegeven. Op 24 October a.s. zal dit een zegel 
^ijn ter gelegenheid van de Dag der Ver. Naties, met de 
^fbeelding van het Operagebouw te San Francisco, 
/aar in 1945 de bijeenkomst werd gehouden welke 

|eidde tot de oprichting van de V.N. Op 10 December 
i.s. zal het zegel worden uitgegeven ter gelegenheid 
^an de Dag van de Rechten van de Mens. 

Van de complete series der 15 V.N. zegels welke zijn 
lerschenen, werden door het betreffende kantoor te 
jTew York 1.113.216 eerste-dag-enveloppen afgestem
peld. 

e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a . 
Van de in ons vorige nummer 
op blz. 64 vermelde postzegels 
uitgegeven ter gelegenheid van 
het 125-jarig bestaan van de 
Baltimore en Ohio spoorweg. 
Hier geven wij thans de af
beeldingen. 

Y e m e n . 
Ter herdenking van het feit, dat 4 jaar geleden 

koning Iman Ahmed de troon besteeg, verscheen een 
serie postzegels zowel voor de gewone als voor de lucht
post. Zij vertonen de nationale vlag in medaillon ge- ' 
plaatst voor een stadgezicht. Het zijn: 

Voor gewone post: 
12 bog. donkerbruin, groen en blauw 
20 bog. bruinkarmijn en blauw 
30 bog. roodbruin, blauwgroen en karmijn 

1 Ahmadi. rood, reseda en karmijn. 
Voor de luchtpost: 

12 bog. grijsblauw, bruin en blauw 
20 bog. violetblauw, bruin en blauw 
30 bog. groen, reseda en karmijn 

1 Ahmadi. sepia, ultramarijn en karmijn. 

Z u i d A f r i l c a . I 
Zoals reeds in ons Januarinummer op blz. 17 werd 

vermeld, zouden ter gelegenheid van de Internationale 
postzegeltentoonstelling, welke in verband met het 
„300 jaar Zuid-Afrika"-feest te Kaapstad werd ge
houden, een tweetal zegels van de van Riebeeckserie 
worden overdrukt resp. met het woord SADIPU en 
SATISE. "Wij geven hierbij thans de afbeelding dezer 
zegels op de speciale tentoonstellingsbrief. 

Wilt U de I.T.E.P. missen? Neen, natuurlijk niet! 
Noteer dan nog heden 28 Juni—6 Juli a.s. 

MEBUS POSTZECELHANDEL IS UW ADRES 



88 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE APRIL 1952 

N E D E R LA N D 

Gelegenheidsstempels. 
.c,TERO/i< Van het reeds in het vorige 

>><MG7?^. . nummer gemelde speciale stem
pel, dat van 27 Maart t.m. 27 
April gebruikt wordt op de Van 
Riebeeck-tentoonstelling in het 
Kon. Instituut voor de Tropen 
te Amsterdam, geven wij hierbij 
nog een afbeelding. 

Twee nieuwe stempels „Eerste dag van uitgifte" zijn 
nog op korte termijn te Verwachten, t.w. voor het 
speciale 10 cts-zegel, uitgegeven ter gelegenheid van 
het 50 jarig bestaan der Staatsmijnen d.d. 16 April en 
voor de op 1 Mei a.s. verschijnende zomerpostzegels. 
Voor beide uitgiften geldt wederom de gebruikelijke 
regeling: alleen zegels, gplakt op de 15 cts-couverten, 
verkrijgbaar in de postzegelhandel, komen in aan
merking voor het speciale stempel! 

Machinestempels. 

1 ME11952, 
De stempelmachines, in gebruik 

op de postkantoren te Heerlen 
en Maastricht, stempelen in de 
maanden April en Mei met de 
hiernaast afgebeelde vlag rechts 

STAAT5/>̂IJN£N IN LIMBURG yan het datumstempel. 

Proefstempels. 
Op een oude prentbriefkaart ver

zonden uit Cairo naar 's-Gravenhage 
troffen wij op de adreszij de de hierbij 
afgebeelde stempelafdruk (vermoede
lijk afkomstig van een rubberstempel) 
aan, kennelijk gebruikt als aankomst
stempel. In afwijking van de in die 
tijd normaal gebruikte (metalen) 
stempels, bevat dit type geen- uur

aanduiding. Aangezien wij totdusver omtrent dit type 
geen nadere gegevens konden vinden, zouden wij 
melding van andere afdrukken zeer op prijs stellen. 

Typenraders tempels. 

1 Maart 1952. Het hulppostkantoor Noord-Beemster 
werd vervangen door een poststation. 

A. V. d. W. 

POSTSTUKKEN 
B U I T E N L A N D 

D u i t s l a n d . 
West-Berlijn veranderde de 10-pf-kaart, groen, met 

het zegelbeeld Kleistpark. De grote cirkel werd n.1. 
naar links verplaatst. 

De Democratische Republiek (Oost-Duitsland) gaf 
weer 3 nieuwe kaarten uit, alle met de beeltenis van 
de president; alle blauw met zegelindruk van 12 pfen
nig; a; e; met drukkersteken III 118/185. Twee hiervan 

zijn geïlustreerde kaarten, één met het theater te Des
sau en één met de Stalin-hut te Berlijn. 

ö Póstfearte 

H o n g a rü e. 
Dit land liet een groene 20 filler-briefkaart ver

schijnen met als zegelbeeld een reclame voor het 
5-jarenplan. 

I s r a ë l . 
De kaart van 15 pruta (buitenlands tarief) verander

de van bruin in rood. 

R i u - K i u - e i l a n d e n . 
Voor het eerst in de geschiedenis van dit gebied ver

schenen eigen briefkaarten, n.1. een kaart van 10 sen, 
rood en de daarbij behorende antwoordkaart van 10 
+ 10 sen. 

BIJ DE GEBOORTE VAN EEN 31-JARIGE 

Of we hier taalkundig van geboorte, wedergeboorte 
of herrijzenis moeten spreken, laat ik aan de taalkun
digen over, maar het is een feit, dat na vele* omzwer
vingen, naam- en vormveranderingen het tijdschrift 
,,Die Ganzsache" van de Berlijnse Poststukkenvereni
ging weer verscheen. 

De geschiedenis ervan zien we echter reeds op de 
voorpagina: 26 Jahrgang, Nummer 1. 

Het eerst nummer verscheen n.1. onder de zelfde tite 
op 1 Januari 192-1. De zelfstandige uitgave bleef to 
1927 gehandhaafd, toen maakte de financiële crisis he 
noodzakelijk om het onafhankelijk voortbestaan op t 
geven. Vanaf 1927 tot 1943 werd „Die Ganzsache" al. 
bijvoegsel achtereenvolgens aan verschillende Duits 
en Oostenrijkse postzegeltijdschriften toegevoegd. 

Daarna moest de uitgave worden stopgezet tot 1950 
In 1950 en 1951 verschenen 9 nummers wederom al 
bijlage, terwijl nu eindelijk „Die Ganzsache" herrezei 
is als zelfstandig tijdschrift. 

Wij verheugen ons met de leiding van de Berline 
Ganzsachen Sammler Verein over dit voor de post 
stukkenkunde zo belangrijk feit, waarvan we zeer vee 
verwachten! 

Dit eerste nummer bevat een aantal belangrijk 
bijdragen, o.a. een overzicht van de poststukken, di 
gedurende de tweede wereldoorlog in Yougo-Slavi 
werden uitgegeven, geschreven door D. Novack, eei 
begin van een overzicht van de geïllustreerde ei 
felicitatiekaarten van Tsjecho-Slowakije uitgegeve 
tussen December 1950 en Augustus 1951, dat een 90 

MEBUS POSTZEGELHANDEL BESTAAT 36 JAAR 
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tal verschillende opsomt - geschreven door Zoegel - en 
een aanvulling van Dr. Liede op zijn artikel in het 
feestnummer van de Berlijnse Vereniging over de 
kaarten van Berlijn van 1945 met de beer als zegel-
indruk. 

Dr. E. A. M. S. 

LUCHTPOST 

LUCHTPOST 
N E D E R L A N D . 

K. L. M.-Nieuws. 
Met ingang van 20 April a.s. wordt de frequentie van 

de diensten naar Curagao verhoogd van vier tot vijf 
maal per week. Over de Noordatlantische route blijven 
de drie diensten gehandhaafd, alleen de dienst die via 
New-York liep, wordt evenals de beide andere nu via 
Montreal en Havanna geleid. 

De eenmaal wekelijkse dienst via Paramaribo en 
Caracas wordt verhoogd tot tweemaal per week. Het 
Ugt in de bedoeling op, deze diensten een directe aan
sluiting te geven aan een nieuwe met DC-6 uitgevoerde 
dienst naar Bogota, de hoofdstad van Columbia. 

Het ligt in de bedoeling in samenwerking met de 
Sabena een nieuwe lijn te openen naar Barcelona en 
wel 2 maal per week. 

Ook hoopt de K.L.M. Napels in haar luchtnet op te 
nemen door de instelling van een nieuwe dienst Am-
sterdam-Frankfurt-Napels-Athene-Damascus, welke 
eenmaal per weelt zal worden gevlogen. 

Dit jaar zal de K.L-M. ook een tweemaal wekelijkse 
dienst naar Salzburg openen. 

Te beginnen met de Olympische Spelen wordt de lijn 
V.msterdam-Kopenhagen-Stockholm driemaal per week 
oorgetrokken naar Helsinki. 
In Avia/Vliegwereld No. 5 van 28 Febr. jl. lazen wij 

at de K.L.M, op 17 April a.s. een luchtlijn naar Tripolis 
(Lybiè) in haar luchtnet zal opnemen. 

ijzondere K.L.M.-vlucht Amsterdam-Kaapstad 25/3'52. 
Wij ontvingen nog het volgende persbericht van de 

.T.T., dd. 13/3'52: 
Het Hoofdbestuur der P.T.T. heeft thans van de Zuid-

frikaanse Postadministratie bericht ontvangen, dat 
.T.T. aldaar bereid is de philatelistische stukken, 
elke te Kaapstad worden ontvangen, met de extra 
.L.M.-vlucht ter gelegenheid van de Van Riebeeck-

erdenking, inderdaad van een speciaal stempel van 
ankomst te voorzien. i 

.L.M.-Jaarbeursvluchten naar Hannover. 
Op 26, 27 en 28 Februari jl. hadden Jaarbeursvluchten 

laats naar Hannover; de stukken dragen — behalve de 
ewone aankomststempel ,,Hanno ver/Messegelände" 
og een speciale aankomststempel: „(20a) Hannover/ 
fb. jaarbeursgebouwen/27.2.52-8/-Messegelände/Deut-
he Industrie Messe". 

N I E U W - Z E E L A N D . 
Op 26 December 1951 had de openingsvlucht plaats 

an de regelmatige luchtdienst Auckland-Papeete (Ta-
iti); de stukken dragen op de voorzijde een recht-
oekige spec, afstempeling in blauwe kleur: „Inaugural 
light/afbeelding vliegboot/Regular Air Service/ 
uckland-Papeete". AS. Papeete/26-12-1951/Tahiti. 

Op 1 Februari jl. had de eerste luchtpostverzending 
Auckland-Vancouver plaats door de „Canadian Pacific 
Airlines"; op de voorzijde dragen de stukken een recht
hoekige speciale afstempeling in violette kleur: "First 
Air Mail by Canadian-Pacific/Airlines/afbeelding DC-
6/Auckland-Vancouver". AS. Vancouver/15/4 11/52/ 
B.C. 

U. S. A. 
Helicopterpost. 

Hieronder geven wij een verkleinde afbeelding van 
een helicopterpoststuk, dat op 24 Juli 1951 vervoerd 
werd in de nabijheid van het noordelijkste punt van 
het Amerikaanse Continent. 

(Aardig is de frankering van deze brief met het Will 
Rogers-zegel, waarop de woorden voorkomen: I never 
met a man! — Ik zag nooit een man!). H. R. 

J. D. 

LITERATUUR 

PRIJSLIJST VOOR ZEGELS TIJDENS DE 
JAPANSE BEZETTING GEBRUIKT IN 
NEDERLANDS-INDIë. 
Uitgave van de vereniging „Dai Nippon in 
onze Oost". Prijs voor niet leden der vereni
ging ƒ 1.50. 

Op 10 bladzijden uitstekend gestencild folio geeft de 
vereniging „Dai Nippon in onze Oost" — wier leden niet 
alleen reeds veel hebben bijgedragen tot een betere 
kennis van de hier bedoelde uitgiften, maar door hun 
studie ook menig verzamelaar hebben behoed voor na
maak, fancy-stempels of opdrukken e. d. — een prijs
lijst van de postzegels welke in de donkere periode van 
de wereldoorlog in Nederl. Indiè verschenen. De prijzen 
der zegels zijn zo nauwkeurig mogelijk bepaald in over
eenstemming met hetgeen omtrent deze zegels tot nu 
toe aan de vereniging is kunnen blijken. Daarom is dit 
werkje voor verzamelaars dezer zegels zeker de beste 
prijslijst welke tot op heden hieromtrent is verschenen. 

Over het algemeen zijn de noteringen veel lager dan 
in de z.g. handelaren-catalogus, uitzonderingen in om
gekeerde gevallen natuurlijk daargelaten. Ook vinden 
we zegels genoteerd welke wij niet in de handelaren-
catalogus aantroffen, terwijl ook de specialisatie van de 
opdrukken sterker is doorgevoerd, door splitsing in 
verschillende typen. 

MEBUS POSTZEGELHANDEL KOOPT COLLECTIES 
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De opstelling is zo eenvoudig mogelijk gehouden, 
zonder afbeeldingen, zodat gebruik voor hen die op dit 
gebied niet voldoende thuis zijn, niet zo gemakkelijk 
zal zijn. Een afzonderlijk velletje met afbeeldingen zou 
zeker hierin tegemoet kunnen komen. 

De vereniging heeft hier een mooi en nuttig werk 
verricht en wij zijn blij, dat zij ook bezig is met de 
samenstelling van een catalogus van de zegels van 
RepublikIndonesia. Ook daarmede zal zij de verzame
laars zeker een welkome handleiding verschaffen. 
De prijslijst is in de handel verkrijgbaar en kan even
tueel ook besteld worden bij de secretaris der genoemde 
vereniging, de heer A. J. Uylen, Kerm. Heijermans
laan 6 te Eindhoven. 

■ 1 

UNITED STATES POSTAGE STAMPS 1952. 
Uitgave van Stanley Gibbons Ltd 391 Strand. 
London W. C. Prijs 2 sh 6 d. + 2 d. port. 

Gezien de grote vraag naar de postzegels van dit gebied 
heeft bovengenoemde firma het gedeelte uit het I l le 
deel van haar grote catalogus dat betrekking heeft op 
deze zegels in een afzonderlijk boekje uitgegeven, 
waar tevens de zegels van de Kanaal Zone (Panama), 
Philippijnen e. d. werden opgenomen. Van deze gele
genheid is tevens gebruik gemaakt om het geheel bij te 
werken en vermeldt het zelfs de op 15 Januari j.1. ver
schenen zegel voor de 4 H's. 

In een omvang van 75 bladzijden, gevat in een blau
we omslag met afbeelding van het $ 1zegel Frans Mjs
sissippitentoonstelling, is het zeker een handig geheel 
om naast de album steeds bij de hand te hebben. 

N. 

ISRAELCATALOGUS 1952. 
Uitgave van E. I. Simon, 46 Nachmani St. Tel 
Aviv P. O. N. 2926. 

Deze rijk geïllustreerde en fraai uitgevoerde catalogus, 
die 52 bladzijden telt en in het Engels en Hebreeuws is 
opgesteld, bevat alle tot eind 1951 verschenen post
zegels, stempels, firstday covers en speciale uitgaven, 
verschenen bij het openen van nieuwe kantoren. 

De catalogus is het resultaat van drie jaar zorgvuldig 
onderzoek op het gebied van postale verschijningen in 
Israël; in deze drie jaar gaf het kleine Israël uit 79 
postzegels, 43 bijzondere stempels, 31 firstday covers 
en 61 speciale enveloppen van nieuw geopende post
kantoren. Bij deze stroom van uitgaven ging Israël de
zelfde weg op als vele andere kleine landen. De cata
logus bevat bovendien vele bijzonderheden omtrent 
tandingen, plaatnummers, vignetten, papiersoorten, 
tekenaars, têteBèche e. d. De zegels zijn alle afgebeeld, 
evenals de fdcovers en andere uitgaven. Bijzonder 
fraai zijn de z.g. nieuwjaarszegels, die elk jaar op 9 
September (de joodse nieuwjaarsdag) verschijnen. De 
catalogus is op typisch joodse wijze samengesteld : voor 
de chronologische volgorde moet men het boek van 
achteren naar voren doorbladeren en worden de zegels 
op de bladzijden van rechts naar links aangegeven. Men 
treft er bovendien de aankondiging in aan van een vol
ledige lijst van misdrukken en variëteiten, terwijl van 
de zelfde uitgever reeds een catalogus verscheen van 
alle sluitzegels, uitgegeven ten bate van het Joodse 
Nationale Fonds en van de in April tot Mei 1948 pro
visorisch uitgegeven zegels. 

F. de St. 

FLUGZEUGTYPEN AUF BRIEFMARKEN, 
bearbeitet von Kurt Dahmann und Horst 
Willberg, Berlin. 
Uitgave van Kurt Dahmann, Berlijn. Prijs f 2.. 

Deze 2e editie verschijnt naar aanleiding van de te 
Saarbrücken te houden „Erste Internationale Motiv
briefmakerenAusstellung IMOSA" en geeft in alpha
betische volgorde de verschillende vliegtuigtypen met 
een korte beschrijving en de vermelding van de zegels 
waar het betr. type op voorkomt. 

Het verzamelen van zegels met afbeeldingen van 
vliegtuigtypen is — voor de niettechnici onder de ver
zamelaars — vrij moeilijk, daar het dikwijls erg lastig 
is het vliegtuigtype, dat op een bepaalde luchtpostzegel 
(of soms ook op een gewone zegel) voorkomt, thuis te 
brengen. Dit vindt ook al dikwijls zijn oorzaak in het 
feit, dat de afbeeldingen van de vliegtuigen op de 
zegels vaak gestyleerd zijn, of dat de ontwerpers der 
zegels zich vrijheden in de afbeelding der vliegtuigen 
hebben veroorloofd, b.v. Douglasvliegtuigen met Con
stellationstaarten en omgekeerd; vliegtuigen zonder 
hoogteroer, enz. 

Toch neemt ook hier te lande de „beeldphilatelie op 
luchtpostgebied" toe (waarvan het verzamelen van 
zegels met afbeeldingen van vliegtuigtypen weer een 
onderdeel is) en daarom zullen vele verzamelaars het 
zeer waarderen, dat op dit gebied thans een behoorlijke 
handleiding is verschenen. 

Het boekwerkje bevat 32 gestencilde bladzijden, for
maat 15 X 21 cm. 

Wij kunnen deze handleiding ten teerste aanbevelen 
en wensen de samenstellers veel succes met deze uit
gave. 

J. D. 

SIEGER ZEPPELINPOSTCATALOGUS, 15e editie] 
SiegerVerlag, Lorch (Württ.); prijs ƒ 8.—. 

Daai«de 14e editie, welke eind 1950 verscheen, binnerl 
een maand geheel uitverkocht was. bestond reeds eniga 
tijd het plan een 15e editie het licht te laten zien. Dez^ 
15e editie is eind' December verschenen in het bekendq 
formaat en — evenals altijd — keurig verzorgd. 

Prijsveranderingen vinden wij hoofdzakelijk bij dJ 
Zeppelinzegels op de blz. 207/225; de prijzen zijn meel 
aan het internationale prijsniveau aangepast. Bovendieif 
is er weer veel meer belangstelling voor Zeppelinpos 
en Zeppelinzegels, zodat het materiaal bij vele nummer | 
reeds schaars begint te worden. 

Nieuw opgenomen is de Zeppelin-herinneringsposl 
van October 1950 (blz. 138/139); verder zijn verscheil 
dene prijsveranderingen aangebracht. Ook bij de veil 
ongelukte „Hindenburg"-post is in deze editie de om| 
schrijving uitgebreid en verduidelijkt. 

Voor de verzamelaars van Zeppelinpost is deze catal 
logus een onmisbare handleiding, hoewel er ook voo| 
andere luchtpostverzamelaars zeer veel wetenswaardig 
in staat. Wij wensen de heer Sieger met deze nieuwe uiti 
gave wederom veel succes; het boekwerk zal ongetwij| 
feld zijn weg bij de verzamelaars wel vinden. 

J. 

CATALOGUE DE LA POSTE AéRIENNE 195^ 
Jean Silombra, Parijs. 

Wij ontvingen dezer dagen de nieuwe „Silon^^, 
bra", zoals deze catalogus algemeen onder luch tpos r 
verzamelaars genoemd wordt, een lijvig boekwerk val 
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620 bladzijden. Hoewel oorspronkelijk in deze catalogus 
in vorige jaren alléén de officiële luchtpostzegels waren 
opgenomen, heeft de heer Silombra dit jaar de catalogus 
een grondige wijziging doen ondergaan. Bij onze ont
moeting in Wuppertal tijdens de Luchtposttentoonstel
ling aldaar in Juni 1951, had hij ons reeds zijn plannen 
uiteengezet, zodat wij dit jaar de catalogus met extra 
belangstelling tegemoet zagen. 

En zo vindt U dan thans — behalve alle officiële 
luchtpostzegels van de gehele wereld — bij het begin 
van elk land de eerste postvlucht van dat land vermeld 
en wel afzonderlijk van elk speciaal luchtpostvervoer
middel, zoals b.v. ballon, vliegtuig, Zeppelinluchtschip, 
helicopter, etc., een en ander natuurlijk voor zover in 
het betreffende land eerste postvluchten met deze ver
schillende vervoermiddelen hebben plaats gevonden. 

Hoewel natuurlijk de vermelding van alléén de eerste 
vluchten van ieder land voor de verzamelaars van lucht
poststukken in het algemeen geheel onvoldoende is, zal 
toch ongetwijfeld deze uitbreiding van de catalogus een 
goede propaganda zijn voor het verzamelen van lucht
poststukken. 

Een tweede utibreiding is de vermelding van de semi-
officiële luchtpostzegels; deze zijn in een speciale af
deling (met zeer veel cliché's) opgenomen aan het eind 
van de catalogus (blz. 577/616); hierdoor is ook aan veel 
verzamelaars een dienst bewezen, juist nu tegenwoordig 
de „voorlopers van de luchtpost" met deze semi-officiële 
zegels zo in het teken van de belangstelling der aerophi-
latelisten staan. 

Ongetwijfeld zullen deze uitbreidingen de belangstel
ling voor deze catalogus ten zeerste vergroten. 

J. D. 

~^~~'~AiIiRLEi'~~^'~^ 
„STICHTING DE BEELDPHILATELIST". 

Het is een in alle verenigingen bekend feit, dat de 
allergrootste massa der verzamelaars gedwongen is zich 
te beperken tot hoogstens een paar landen, en dat de 
belangstelling voor de rest, helaas, zeer minimaal is. 

Dit is niet alleen in ons land' het geval, maar open
baart zich overal. 

Begrijpelijk is, dat dit de ware philatelist geen ge
noegzame voldoening schenkt, en men naar middelen 
zoekt om buiten de verzameling van het eigen land, de 
interesse ook weer terug te brengen naar een zo groot 
mogelijk terrein. 

Zo is het postzegelbeeld-verzamelen van zelf naar 
voren gekomen. Diverse landen zijn ons hierin voor
gegaan, zelfs is er een internationale organisatie ge
sticht, de FIPCO, die 4, 5 en 6 April te Saarbrücken 
haar jaarlijks congres houdt, tegelijk met een Interna
tionale Tentoonstelling van postzegelbeeld-verzamelin
gen met ruim 250 inzendingen uit 14 verschillende lan
den, de IMOSA genoemd. 

Men ziet in, dat men met een verzameling opgezet 
volgens de geschiedenis, de aardrijkskunde, de gods
diensten, de sport, de folklore, de geneeskunde, de dier-
of plantenkunde, de architectuur, enz., enz., zegels van 
haast alle landen moet gaan opzoeken en bestuderen, 
en men zodoende zowel philatelistisch als wetenschap
pelijk een ruimer en leerzamer gebied kan bestrijken. 
Te meer, waar deze methode de verzamelaars alle vrij
heid laat en alle mogelijkheden biedt in verband met 
ieders beschikbare financiën. 
Een in ons land gehouden enquête wees uit, dat steeds 
meer Philatelisten hierin hun heil gaan zoeken; een 

EXCELSIOR EN MEBUS 

aantal dat steeds groeit, en waaruit het verlangen werd' 
te kennen gegeven naar een samenwerking en een 
samenbundeling van alle beeldphilatelisten. 

Als gevolg daarvan is 22 Maart 1.1. te Utrecht een 
constitueerende vergadering gehouden, en daar is toen 
tot stand gekomen: de 

„STICHTING DE BEELDPHILATELIST". 
De voorgestelde statuten werden aanvaard, en als be

stuur werden gekozen de heren Joh. Spoorenberg, 
Breda, voorzitter; W. H- Lutkeveld', Amsterdam, onder
voorzitter; Joh. van de Ven, Wilhelminasingel 64, 
Maastricht, secretaris; C. G. van Veenendaal, Bergen op 
Zoom, Giro No. 341231, penningmeester; D. J. Siebelink, 
Doetinchem, commissaris voor rondzendingen. 

Mr. Bigot, wel bekend door zijn actie onder de Die
renverzamelaars, kon tot aller spijt geen bestuursfunc
tie aanvaarden wegens mogelijk vertrek naar Indonesië. 

Van verschillende zijden werd naar voren gebracht, 
dat, al zijn wij ook algemeen philatelist, onze eigen 
stichting noodzakelijk is, in aanmerking nemende de 
ontwikkeling, of misschien beter gezegd de aftakeling 
der Philatelie in de diverse landen; en dat in verband 
met de steeds groter wordende lawines van nieuwe uit
giften, en de voor de meeste verzamelaars steeds kleiner 
wordende financiële mogelijkheden, de beeldphilatelie 
practisch de enige oplossing brengt, om de leden weer 
uit hun bekrompen één landsysteem over te brengen 
naar wezenlijk philatelistisch terrein. 

Veel verlangens werden ook opgesomd, waaruit voor
al bleek hoe men in ons land nog deskundige voorlich
ting nodig heeft. Men wenste verschillende gegevens 
over het inrichten en opzetten der mogelijke groepen, 
over catalogisatie, contacten met het buitenland, zelfs 
over een eigen aan de beeldphilatelie gewijd periodiek, 
e.V. waarvoor meerdere leden, wat bepaalde beelden
groepen betreft, deskundige leiding toezegden. 

Lang en breed is over een en ander gesproken en het 
bestuur zal zich beraden, wat en hoeveel hiervan ver
wezenlijkt kan worden; doch het is begrijpelijk dat 
veel afhankelijk is van de beschikbare financiën. 

Daarom, Philatelisten, die een of meer beeldengroe
pen als hoofd- of als nevenverzameling opzet, begrijpt 
Uw belang, versterkt Uwe positie, sluit U bij ons aan 
en neemt met enthousiasme ons devies over: 

Alle Beeldphilatelisten leden onzer Stichting! 
Nederland is een nieuwe philatelistische vereniging 

rijk geworden, maar met Uw steun zal het er een zijn, 
die veel zal kunnen bijdragen om de Philatelie in ons 
land tot nieuwer en hoger leven op te wekken. 

Joh. V. d. V. 

Canada is een land waar de P.T.T. op zeer goede 
voet staat met de verzamelaars en al het mogelijke 
doet om het dezen naar de zin te maken, maar daarbij 
mogen eigen belangen niet uit het oog worden verloren. 
Zo lazen wij thans in een officiële bekendmaking van 
de P.T.T. dat door verzamelaars vaak gehele vellen 
dienstzegels met de opdrukken „O.H.M.S." of „G" wor
den gekocht, of althans grote delen van zulke vellen, 
teneinde in het bezit te komen van plaatnummers. 
Zulks is niet in overeenstemming met goede admini
stratieve practijken en daarom heeft de P.T.T. besloten 
de thans in koers zijnde dienstzegels met opdruk „G" 
alleen in blokken van 4 zegels op bestelling te leveren. 
Deze bepaling is echter niet van toepassing op de voor
gaande uitgifte met opdruk „O.H.M.S." en wel (en nu 
komt he t ! ) , omdat een dergelijke maatregel de prijs 
dezer zegels zou doen dalen ten opzichte van de zegels 
welke voorheen bij grotere hoeveelheden moesten wor
den gekocht om een bepaald plaatnummer te krijgen, 
en dat wil de P.T.T. die verzamelaars niet aandoen ! 

ALBUM IS UW ALBUM 



92 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE APRIL 1952 

VEILINGEN 
o.pgegeven door de Vakgroep Postzegelhandel. 

10 April: K. A. Weeda; 16 April: L. Kolijn; 18-19 
April: H. Koopman; 23 April: P. de Vries; 28 April: 
N.V. Rietdijk; 6 Mei: A. v. Amelsvoort; 8-9 Mei: R. H. 
Borchers; 10 Mei: R. Postema; 14-17 Mei: Ned. Post
zegelveiling. 

PRIJSVRAAG VOOR EEN^ BEELDROMAN 

Ter gelegenheid van het Ie lustrum van de afdeling 
Zeist van de Internationale Vereniging „Philatelica" 
wordt een postzegelroman-prijsvraag uitgeschreven, de 
eerste in Nederland. 

Deelname staat open voor ieder inwoner of inwoon
ster van Nederland. De bedoeling is een roman te ver
krijgen geïllustreerd met 75 tot 150 toepasselijke beeld
postzegels, geheel ter keuze van de auteur, die eveneens 
vrij is in het kiezen van de stof voor zijn roman, die 
historisch en geografisch juist dan wel belletristisch 
mag zijn. 

De verdere voorwaarden benevens opgave der uit te 
reiken prijzen worden toegezonden door de secretaris 
van de afdeling Zeist van de I. V. Philatelica, Roemer 
Visscherlaan 65. * 

INGEZONDEN STUKKEN 
(Buiten verantwoordelijkheid der redactie) 

VALSE VOORLICHTING. 
In het Februarinummer van „HERMES", het orgaan 

van de „Federation Internationale de Philatelie Con
structive, (FIPCO), krijgen wij in de rubriek „FIPCO 
in der Welt") het volgende te lezen: 

„Wij vernemen uit Holland: Vorige week heeft de 
Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegel
verzamelaars vergaderd. Vele verenigingen bekloegen 
er zich over dat het bestuur niets van constructieve Phi
latelie wil weten. In Augustus 1951 had het bestuur 
zich zeer negatief en denigrerend uitgelaten over de 
FIPCO. In de laatste vergadering heeft het een haar 
gescheeld of het hele Bestuur was afgezet. Er wordt nu 
getracht door bemiddeling van een der bestuursleden 
tot het oprichten van ene Nederlandse Vereniging van 
Beeldverzamelaars te komen. Er wordt getracht een 
club (misschien wel een Nederlandse sectie van de 
FIPCO) op te richten". 

Waar ondergetekende, die dit bericht eigenlijk bij 
toeval onder de ogen kreeg, bij een en ander zeer nauw 
betrokken is, wenst hij tegen deze valse en tendentieuze 
voorlichting ten sterkste te protesteren. 

De aanwezigen op de genoemde vergaderingen weten, 
dat deze voorstelling geheel bezijden de waarheid is, 
en ik noem het een schande, dat Nederlanders derge
lijke onware berichten de wereld in durven zenden. 

Ook het doen voorkomen, alsof mijne actie om tot 
een vereniging van Beeldverzamelaars te geraken, het 
gevolg zou zijn van het gebeurde op beide bijeenkom
sten, moet ik als een pertinente leugen bestempelen. 
Honderden weten, dat ik al meer dan een jaar hiermee 
bezig ben, zonder zelfs iets van de FIPCO te weten. 
En of wij — nu 22 Maart 1.1. een Stichting van Beeld-
philatelisten gevormd is — al of niet tot de FIPCO toe 
zullen treden, is onze zaak, en heeft met geen Bond, 
met geen vereniging of met geen perseon iets te maken. 

Tegen dit bericht van door mij onbekende bron is 
door mij bij de redactie van ,,HERMES" geprotesteerd, 

en als ik op het Congres te Saarbrücken aanwezig zal 
kunnen zijn, zal ik niet nalaten hier terdege op te 
wijzen. 

Maar bovendien wil ik ook hier in Nederland eens 
duidelijk laten zien, tot welke middelen verblinde per
sonen hun toevlucht gaan nemen. 

JOH. VAN DE VEN. 

ZOMERZEGELS 1951 

Geachte Hoofdredacteur, 

Mag ik Uw aandacht vragen voor het onderstaande, 
hopende dat het een plaats in Uw Maandblad kan 
krijgen. 

Na de aankondiging van de nieuwe Serie Zomerzegels 
in de Dagbladen, gaan onwillekeurig onze gedachten 
naar de laatste Serie Kinderzegels en hierover zou ik 
gaarne Uw aandacht vragen. 

Oorspronkelijk was het alleen toegestaan om op de 
Nederlandse zegels de beeltenis van de regerende 
vorst (in) af te drukken. Na het in circulatie komen van 
Weldadigheidszegels is men hiervan afgeweken en zo 
hebben we nu regelmatig terugkomend een serie Zo
merzegels, oorspronkelijk met de beeltenissen van be
roemde mannen en een serie Kind'erzegels met motie
ven, die voor kinderen toepasselijk waren. Mochten de 
meningen over de vorige series nogal verdeeld zijn, zo 
was men er bij de laatste algemeen over eens, dat dit 
weer zegels waren met een typisch Hollands karakter. 
En zo hebben we dan met de Kinderzegels van 1951 een 
flink succes gehad, gezien de grote opbrengst in ver
gelijk met die van 1950. 

En mocht ik hierover als arts bijzonder verheugd zijn, 
omdat deze gelden ten goede komen aan kinderen, die 
hulp nodig hebben, toch is er juist aan deze serie zegels 
voor mij een bijzondere bijsmaak. 

In de eerste plaats mocht ik me niet verheugen over 
het feit, dat er op de zegels zuivere foto's verwerkt zijn, 
maar ook dat zou nog wel gaan, maar waarom zijn in 
alle dagbladen de namen en woonplaatsen van de kin
deren op d,ie zegels meegedeeld? 

Heeft men dan in het geheel niet gedacht aan het feit, 
dat een kind een centrum van denken, een kinderziel 
heeft en dat daarop diverse factoren soms heel slecht 
kunnen werken en één van die feiten is wel het kind 
in de publieke belangstelling plaatsen. 

Ieder kind zal hier op zijn manier op reageren, de 
een zal er trots op worden en de fantasie kan de rest 
doen, misschien zeer nadelig voor het verdere leven. 
Ook kan een kind er met complexen op reageren, som
mige misschien reeds daarmee behept, krijgen een ver
zwaring van het minderwaardigheidscomplex. Op dit 
gebied, wat het psychische gedeelte der kinderziel be
treft, liggen dus diverse gevaren. Dat de kinderen 
tevens in het openbaar achter loketten waren geplaatst, 
zelfs met een z.g. aanstelling als P.T.T.-ambtenaar, lijkt | 
me met het oog op bovenstaande gevaren niet de juiste 
weg om met kinderen om te gaan en speciaal om de 
reden, dat hun namen enz. aan een ieder bekend waren. 

Enigszins gerustgesteld werd ik door een gesprek met -
een vrouwelijke Kinderpsychiater, die mij meedeelde, 
dat het merendeel der kinderen op een Montessori- 1 
school was en daardoor met hun leermethoden meer 
gewend waren om de werkelijkheid te benaderen en 
zelfstandige opdrachten uit te voeren. Bovendien zijn 

TE KOOP GEVRAAGD: Oud-
Duitse Staten, losse zegels, 
strippen, brief stukjes, enz., 
uitsluitend pr. kw. HENRI 
COHEN, P.B. 8, Oldenzaal. 

ADVERTEER EEN KEERi 
EN U DOET HET MEERI 
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deze kinderen daardoor meer zakelijk ingesteld en er 
is dus minder gevaar voor het „star"dom. Maar dit geldt 
niet voor alle kinderen van deze groep! 

Waarom is het nodig om voor een aantal kinderen, 
die hulp nodig hebben, enkele andere kinderen aan een 
bepaald gevaar bloot te stellen? 

Na mijn kritiek op d'e manier van handelen bij deze 
laatste Kinderserie, wil ik ook een andere en meer 
veilige weg aangeven. 

In ons land van Rembrandt zijn toch zeker wel 
kunstenaars, die een behoorlijk kindermotief kunnen 
maken en het resultaat zal zeker meer artistiek ge
maakt kunnen worden, dan een foto met een gezocht 
motief er achter. Wanneer men deze zegels, dus met 
een getekend motief, door willekeurige kinderen zonder 
naamaanduiding laat verkopen, meen ik zeker, dat het
zelfde succes bereikt zal worden. Ook kinderbriefkaar
ten kunnen hieraan door de kunstenaars worden toege
voegd zonder dat hierop bepaalde kinderen verheerlijkt 
behoeven te worden met de gevaren daaraan verbonden. 

Mijnheer de Hoofdredacteur, aangenaam zal het mij 
zijn, indien U het bovenstaande ook ter kennis zoudt 
willen brengen aan de betrokken autoriteiten, opdat 
verder aan geen enkele kinderziel enig letsel zal worden 
toegebracht. 

U bij voorbaat dankend voor een eventuele plaatsing, 
teken ik, 

met philatelistengroet: 
L. A. DONKER, 

Arts en Voorzitter R. Ph. V. 
Rotterdam. 

POSTZEGELHANDEL HARTMANIA 
Verspronckweg 85 rd - Haarlem - Telefoon 19588 

Lever t al le zegels Ned. en Overz. Geb. ges t . 
me t 40% k o r t i n g ; Sur iname, Ned. Anti l len 
gest. me t 30% kor t ing . 
Alles I e kwal i te i t . S t u u r t Uw mancoltfsten. 
Hoogste prijs voor K inde r - en Zomerzegels. 

Postzegelhandel M.Westerhuis 
GBAVENSTEAAT 30 - AMSTEEDAM-C. - T E L . 31319 
Brune i , 2 c , $ 5.- N i e u w e ' u i t g . . 14 w f 17.— 
Burma , Mil. Adm. 1/16. compl f 13.50 
Soudan, gewone frankeerz. en zelfde serie met 

opdruk S.G.. 2 ser ies , compl f 39.— 
Tr i s t an da Cunha. opdr . op St. Helena, compl. 

serie t / m 10 shill f 15.75 
Fa lk land El l . Va P- - £ 1. - n ieuwe u i tg . . . . f 32.50 
Zuid-Afr., V. Riebeeck. 5 w f 1.35 
F in land , Rode K r u i s 1952, 3 w f 1.05 
Saargebied, Olymp. Spelen. 2 w f 0.95 
Saargebied, Dag. v. d. postzegel 1952 . . . . f 0.75 
Hongari je, nieuwe vogelserie. luchtp. , 11 w. . f 3.90 
Hongari je , nieuwe serie, 6 waa rden , 

alle series ongebru ik t f 1.50 
Neder land, luchtpost 15 en 25 Gld., gebr. . . f 30.— 

Met leedwezen geven wij kennis van het 
overlijden van de Heer 

S. E. K. FREYHAN 
in de ouderdom van 52 jaar. 
Amsterdam, 29 Maart 1952. 

Postzegelhandel K. FREYHAN. 
Paleisstraat 23. 

RENN IE HAAGSMA'S 
Fhilatelistische Boekhandel 
LEEUWENSTRAAT 2a - HILVERSUM 

Steeds voorradig of op korte termijn 
leverbaar 

Binnen- en Buitenlandse Boekwerken 
(ook antiquarisch) tijdschriften, cata
logi, etc. 

Wij vertegenwoordigen de bekende 
Duitse albumfabrikant 
RICHARD BOREK, BRAUNSCHWEIG 
Wij garanderen de levering van com
plete albums, supplementen etc. binnen 
1 maand na bestelling. 

Vraagt onze boekenlijst en het Borek-
Nieuws. 

RENNIE HAAGSMA'S 
Philatelistische Boekhandel 
LEEUWENSTRAAT 2a - HILVERSUM 

KOOPJES f 
Brazi l ië 

België 

33 
40 
42 
43 
45 

no. 728/36 
no. 737/42 

no. 
no. 
no. 
no. 
no 

(0 = g e b r u i k t ) . 
f 2.25 o Luxemb . no. 410/13 f 2.45 

Bloc no. 7 f 5,75 f 1.55 o 
f 2 .—o 
f 3,25 o 

f 15.— o 
f3,95 
f7,55 

no. 743/47 f4,25 

Curagao no. 
Su r iname no. 

no. 
no. 
no. 
no. 

5 
9 
34 
34 
3 5 ' 
36 

Z'ichtzendingen België en Frankr i jk . 
Bes te l l ingen boven f 10.— franco. 

f 5 . ~ o 
f 3.40 o 
f3,20 
f 1.55 o 
f 3.—o 
f 3,25 o 

POSTZEGELHANDEL 
D O B P L E I N 128 

G. B R O E R S 
- B U D E L — GIKO 411570 

H.H. PHILATELISTEN, GEGADIGDEN VOOR EXCLUSIEF MATERIAAL, 
DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING, Hoofdk. Rokin 58, AMSTERDAM, 
HEEFT TOCH REEDS UW ADRES VOOR TOEZENDING VAN DE CATALOGUS VAN HAAR 
ZEER IMPORTANTE MEI-VEILING, WAARIN OP VELERLEI GEBIED MATERIAAL TEN VER
KOOP KOMT, DAT OOK IN HET BUITENLAND ZELDEN WORDT AANGETROFFEN? 
Door een herinneringkaartje aan haar adres kunt U van tijdige toezending van een exemplaar 
verzekerd zijn. 
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Te koop gevraagd: 
Verzamelingen 
Par tUen 
Bete re losse 

Pos t 
zegels 

AANBIEDING 
J . V. Riebeeclc ser ie van 
Neder l . en Z'.Afrika op 
echt gevlogen envel. en 
spec, s tempel . . f 2,50 

N E D E R L A N D 
1896 5 G. Koning in 

h.h. gebr . pr. ex. 
1923 Toorop (x) 
1940 Tral ieser ie (x) 

SURINAME 
1892 21/2 op 50 c. (o) 
1900 50 c. op 1 G. (x) 
1913 P a l m 21/2 G. (x) 
1927 Gew. J u b (o) 
1941 Spitfire (o) . 

(X) . 
1948 Har tzse r i e (x) 
1930 L.P . 17 (X) 

f 47.50 
3.50 
6.50 

ALBUMS 
Neder land en O.G. 

Bondsa lbum K i l f 7.50 
„ H o l l a n d " a l b u m f 11.50 
,,Alsv., binnen
schroeven . . . f 13.— 
„DAVO" a lbum . f22.50 

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

Oostenri jk £13.— 
L u x e banden voor 
deze E u r o p a a l 
bums . 

Schroefb f 7.— 
K l e m b f lO.— 

f 3.25 
f 9.50 
f 8.75 
£10.— 
f 12.50 
f 11.— 
£ 9.50 
f 4.25 

Zendt mü Uw Mancolijst 
Neder land en O.G. 

HACA's 

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

P O S T Z E G E L H A N D E L 
Gravens t raa t 24, A'damC. 
Telef. 43940  Giro 425549 

Philatelistische 
Veiling Combinatie 

Onze wekelijkse veilingen, welke 
gehouden worden iedere Zaterdasr 
3 uur. in 

H O T E L „ S U I S S E " 
N.Z. Voorburgwal 181 
A M S T E R D A M 
zijn een steeds stijgend succes. (Nu 
reeds onze 28e Veiling). 

Ons devies is : 

Tot en met VrUdag inleveren. 
Maandag d.o.v. afrekenen. 

Bij ons geen maanden wachten op 
afrekening. Inzendingen worden 
vakkundig bewerkt. Onze provisie 
bedraagt 8%. 

Zegels inleveren bij: 
POSTZEGELHANDEL POTTER, Prinsengr. 852, 
Telefoon 38251. 

POSTZEGELHANDEL KLOEK, Rosmaryn
steeg 4, Telefoon 42164. 

POSTZEGELHANDEL M. WESTERHUIS, 
Gravenstraat 30. Amsterdam, Telefoon 31319. 

2e AANBIEDING KOOPJES VAN 
SURINAME 

No. 100 D, 50 et. . . 
No. 104x, 5 et. . . 
No. 105x, 10 et. . . 
No. 106x, 20 et. . . 
No. 107x, 50 ct., 

schaa r s 
No. 111, 3 et. op 5 et 
No. 111114X, eompl 
No. 112x, 10 et. op 

121/2 et, 
No. 116x, 121/2 op 

40 et 
No. 117x, 121/2 et. 

op 40 et 
No. 118, 10 et. . 
No. 121, 20 et. . 
No. 122, 21 et. . 
No. 123, 221/2 et. 
No. 124, 25 et. . 
No. 125, 30 et. . 
No. 126, 35 et. . 
No. 118x, 10 et. 
No. 119x, 121/2 et. 
No. 120x, 15 et. . 
No. 121x, 20 et. . 
No. 122x, 21 et. . 
No. 123x, 221/2 et. 
No. 124x, 25 et. . 
No. 125x, 30 et. . 
No. 126x. 35 et. . 
No. 127X129X 

eompl 
No. 127x, 2 I 2 et 
No. 130x—136x . 
No. 130,3 et op 15 et 
No. 145x, 6 et. op 

71/2 et. 
No. 150, 6 et. . . . 
No. 150x, 6 et. . . 
No. 157x—166x 

zonder No. 162 
No. 170, 20 et. . 
No. 176, 1 Gld. . 
No. 177, 11/2 Gld. 
No. 178, 21/2 Gld. 
No. 167x, 10 et. . 
No. 168x, 121/2 et. 
No. 169x, 15 et. . 
No. 170x, 20 et. . 
No. 171x, 21 et. . 
No. 172x, 25 et. . 
No. 173x, 30 et. . 
No. 174x, 35 et. . 
No. 175x, 50 et. . 
No. 176x, 1 Gld. . 
No. 177x, 11/2 Gld. 
No. 178x, 21/2 Gld. 
No. 179—182 . . 
No. 179x—182x . 
No. 183—186 . . 
No. 187, 2 et. 
No. 187x—189x . 
No. 187x. 2 et. . 
No. 190x—193x . 
No. 194, 15'et. . 
No. 200x—201x . 
No. 202x—205x en 

0.95 
0.20 
0.60 
1.40 

6.— 
0.25 
1.15 

0.30 

0.70 

6.— 
0.06 
0.20 
3.50 
3.50 
0.40 
0.20 
1.70 
0.20 
1.20 
0.50 
0 65 
3.20 
2.75 
0.80 
0.70 
2.— 

1.10 
0.30 
3.75 
0.15 

0.20 
0.50 
0.65 

0.95 
0.50 
1.50 
4.— 
4.— 
0.20 
0.40 
0.40 
0.70 
1.25 
0.75 
0.85 
1.20 
1.50 
3.— 
5.— 
6.— 
2.50 
2.50 
1.50 
0.30 
1.25 
0.20 
1.30 
1.20 
0.50 

No. 
No. 

23 L.p. No, 
206x—209x . 
210a X, 1/2 et. 

op 1 et. 
No. 210b X, 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 236, 
No. 237, 

No. 242, 
No. 

1/2 et. 
op 1 et. 

No. 212a, 5 et. op 
10 et. 

No. 213a X, 71/2 et. 
op 10 et. 

No. 210x213x, eompl 
No. 214x219x, eompl, 
No. 220, 1 et. 
No. 226. 5 et. 
No. 227, 6 et. 
No. 228, 71/2 et. 
No. 229, 10 et. 
No. 230. 15 et. 

231, 20 et. 
232, 221/2 et, 
233, 25 et. 
234, 30 et. 
235, 35 et. 

40 et. 
50 et. 

No. 238, 60 et. 
No. 239, 1 Gulden 

•No. 240, 11/2 Gld 
No. 241, 21^ Gld, 

5 Gld. 
242, iets zwaar, 

der gest. 
No. 243, 10 Gld. . 
220x228x, 9 s tuks 
No. 229x243x, 15 st, 
No. 244, 121/2 et. 
No. 249, 251, 252, 

255, 257 
No. 258, 259. 260, 261 
No. 262. 20 et. 
No. 264 en 265 
No. 268. 40 et. 
No. 269, 50 et. 
No. 270, 60 et. 
No. 271. 70 et. 

271/.. et. 
Kong. J u l i a n a 

1 Gulden . . ■ 

LUCHTPOST 

No. 1—7, eompl. . . 
Dox op aanvraag . 

No. 15 en 16x 
No. 17, 21/2 Gld. 
No. 19 . . . 
No. 20—22 . . 
No. 20, 10 et. 
No. 21, 60 et. 
No. 22x, 1 Gld. 
No. 23x, Rode Kru i s 
No. 24x26x, eompl. 
No. 27x28x, eompl. 
No. 31x, 271/2 et. 

, 16.— 
, 2.— 

0.12 

0.30 

0.25 

0.25 
, 1.60 

4.50 
, 0.10 

0.20 
, 0.30 
, 0.06 
, 0.07 
, 0.20 
, 0.20 
, 0.25 
, 0.35 

0.40 
, 0.30 
, 0.35 
, 0.20 
, 0.5(T 
, 0.75 
, 1.25 
, 1.75 
, 7.50 

5 50 
12.50 

, 3.20 
55.— 

, 0.10 

0.20 
0.70 
0 20 

, 0.40 
, 0.65 
, 0.70 
, 0.80 
, 1.20 

0.15 
, 0.65 

5.— 

3.50 
, 8.— 
,50.— 

13.— 
0.26 
0.45 

10.— 
3.50 

24.— 
, 1.80 

1.15 
(x = ongestempeld) 

De nie t aangeboden zegels op aanvraag leverbaar . Alle 
ex. in pr ima s taat . R u i m i n g van voorraden. Lever ing 
op mancolijst. Ook zegels voor belegging. 
In Neder land en Overzeese gebiedsdelen mooie 

objecten voor Tentoonstel l ing. 
Yvert en Tel l ier Cata logus 1952 f 22.60 en por to easse 
bU order . Vele gelegenheidskoopjes in zegels van 
Nederl . Indië , Indones ië , Curagao en Suriname. 

Hendrik van der Loo's Postzegelhandel 
Herengrach t 8a  D E N HAAG  Tel. 112944  Giro 24393 
Voorheen Nieuwst r . 26 en NoordBlaak 93, R o t t e r d a m . 

Bankrek . R. Mees en Zoonen 
Ned. Hande l Mij. 

ADVERTEERT PHILATELISTISCH! 
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DE 

ITER 1952 
INTERNATIONALE TENTOONSTELLING 

EEUWFEEST POSTZEGEL 
komt naderbij! 

Nog twee maanden en zij opent haar 
poorten 

te Utrecht in het Jaarbeursgebouw 
van 28 Juni—6 Juli 1952. 

Geen philatelist, die dit evenement zou 
willen missen! 

Geen club of vereniging, die in Utrecht 
verstek zou willen laten gaan! 

Om de kosten behoeft dat ook niet. 
Er bestaat een zeer gemakkelijke manier 

om groepsreizen naar de ITEP te 
financieren: 

HET 
GROEPSSPAARSYSTEEM 

van de 

EEÏPS 
De deelnemers ontvangen voor hun perio

dieke bijdrage telkens een zegel. 
De spaargeldbeheerder belegt het geld en 

betaalt de reis. 
Geen administratieve rompslomp! 

Inlichtingen bij de 

RIJKSPOSTSPAARBANK 

TE KOOP GEVRAAGD: 
^ Verzamelingen, Partijen massawaar. 

Vraagt gratis inkooplijst massawaar. 
POSTZEGELHANDELG.v.d. EYNDE 
Petristr. 8 - UTRECHT (Oog in Al) - Tel. 24082 

Z I C H T Z E N D I N G 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 
Duitsland 
Frankrijk 
Finland 

Beieren 
Bulgarije 
Denemarken 
Luxemburg 
Spanje 
Portugal 
Italië 

Roemenië 
Rusland 
Oostenrijk 
Zwitserland 
Yougo-Slavië 

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

Bank: Incassobank Haarlem. 

Leveren 
Leveren 

alle 

Schoorlse Postzegelhandel 
C. M. WINDER 

Telef. K 2209-365 - Giro 348933 
Gaarne behandelen wij uw mancolüst 
EUROPA, NED. & OVERZ. GEW. 
We zenden de zegels per om
gaande op zicht, tegen zeer bil
lijke prijs. 
nieuwigheden van E u r o p a . 

rondzendingen voor verenigingen. 

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

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

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

NIEUWE UITGIFTEN 
Zegels naar mancoIUst, Fhil. Boeken, 
Tijdschriften, Albums en Supple
menten, Catalogi, Insteekboeken etc. 
levert 

D. N. SANTIFORT 
Gr. Kr. Elleboog 14, GRONINGEN 
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O N Z E 5 3e V E I L I N G 
houden w îj te HAARLEM op 23 APRIL a.s. 

Wij veilen o.a. mooie verzameling: 
H- ENGELSE KOLONIëN, 

LUCHTPOSTVERZAMELING, 
NEDERLAND EN OVERZEE 
Zeer vele mooie restanten. 
Catalogus op aanvraag gratis. 

Voor onze volgende veiling kan nog goed 
materiaal worden Ingezonden. 

N.V. POSTZEGELVEILINC 
DE VRIES EN D O L L E M A N 
GEOTE HOUTSTRAAT 160 — H A A B I . E M 

BUSSUMSE POSTZEGELHANDEL 
Kapelstraat 15 - Telefoon 6288 - Giro 451627 

W. H. EECEN 

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

-)(- Speciaal Ned. en Gew., Scandinavië, 
Zwitserland, Ver. Staten, Eng., Fr., 
Port. Kol. enz. enz. 

(Vervolg van blz. 86) 
SPORTVERENIGING „S.H.E.L.L.". 
Secr.: N. J. van Deijck, Corn. Troost-
straat 62, Amsterdam-Z. 

Nieuw lid: R. de Vries, Noorder Sta-
sionsweg 12, Bloemendaal. 

Bedankt: E. D. J. Dagniaux, Leiden. 
NEDERL. VER. VAN POSTSTUK
KEN- EN POSTSTEMPELVERZA
MELAARS. Secr.: Ir. Fr. Blom, Ant. 
Heinsiusstraat 31, Den Haag. 

Nieuwe leden: J. G. Haas, Oudegracht 
339, Utrecht; Mr. E. L. van Emden, 
Trompstraat 75, Den Haag; Ds. F. C. 
Bosboom, Herengracht 10, Weesp. 
DORDTSE PHILATELISTENVER-
ENIGING „DE POSTJAGER". T.d. 
Secr. D. v. Dissel Jr., Nassauweg 23, 
Dordrecht. 

25 April contactavond. 
2 Mei vergadering. 
Candidaat-lid: C. H. L. Croes, v. Ees-

terensingel 17, Alblasserdam. 
Bondzendverkeer: De leden worden ver

zocht de rondzending op tijd door te geven 
en zoveel mogelijk volle boekjes in te zen
den. 

POSTZEGELVEREENIGING 
„BRUNSSUM-HOENSBROEK" 

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

Nieuw lid: N. Wiering, Sluiterstraat 49, 
Brunssum. 

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

Nieuw lid: De heer A. C. N. van de 
Stadt, Wijersstraat 33, Amersfoort. 

Eerstvolgende bijeenkomst Dinsdag, 22 
April 1952, des avonds te 8 uur in de Be
stuurskamer van de Sociëteit ,,Amici-
tia" te Amersfoort. De leden worden ver
zocht eens een introducé(e) mede te bren
gen. Er zun vast en zeker meer postzegel
verzamelaars in Amersfoort, die nog geen 
lid zijn van onze vereniging. Wij roepen 
hen bü voorbaat reeds een hartelijk wel
kom toe. 
POSTZEGELCLUB „DE KRING". 
Secr.: H. A. Meerburg, Meloen
straat 144, Den Haag. 

De bUeenkomsten in Mei zUn : 
Maandag 5 Mei, vergaderavond en 

Maandag, 19 Mei, ruil- en veilingavond. 
Spui 10, Den Haag. 

Nieuwe leden: 10 A. Luitwieler, Pas
teurstraat 256, Den Haag. 

PHILATELISTENCLUB „EINDHO
VEN". Secr.: J. J. H. A. Dolhain, de 
Genestetlaan 5, Eindhoven. Tel. 2737. 

Vergadering elke Ie Woensdag van de 
maand, waarvan convocatie wordt toege
zonden. 
IHILIPS PHILATELISTEN VEKEEN. 
Secr.: F. J . J . Janssen, Hertogstraat 1, 
Eindlioven. 

Nieuwe leden: J. A. G. Versteegh, Bar-
rierweg 232, Eindhoven; B. C. Bouma, 
Ant. Moddermanstraat 11, Eindhoven. 
VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DORDRECHT". 
Secr. J. Dingemans, Helmerstraat 
11 rd, Dordrecht. 

Bedankt: A. C. Boet, Dordrecht; J. W. 
Pieterse, Dordrecht. 

Nieuwe leden: G. H. Koopman, Nesse-
straat 35; J. P. Hamers. Marnixstraat 24; 
B. Dalm, Voorstraat 372; L. Th. Ruis
broek, V. Strüsingel 357 (allen te Dor
drecht) ; J. de Baat, Stevensweg 57, Dub
beldam. 

Vergadering: Woensdag, 30 April. 
Kuil- en koopavond: Woensdag. 14 Mei. 
Beide in het C. J. M. V.-gebouw aan de 

Burg. de Raadtsingel 3, alhier, aanvang 
19.00 uur. 
POSTZEGELVERENIGING „HEER
LEN". Secr. C. V. Dishoeck, Hinde
straat 24, Heerlerheide. 

Candidaat-lid: J . D. Willems, Aarweg 
4, Heerlen. 

Eerstkomende vergadering: Dinsdag, 6 
Mei. 
VERENIGING VAN POSTZEGEL. 
VERZAMELAARS „GOUDA". Secr, 
D. Palsgraaf Jzn., Vossenburchkade 
117, Gouda. 

Bedankt: T. Boere, Haastrecht; R. 
Pels, Gouda . 

Vergadering: 28 April te 8 uur in Rest. 
,,De Kroon", aan de Kleiweg. 
POSTZEGELVERENIGING „IJMUI-
DEN EN OMSTREKEN". Secr.: G. de 
Hoog, da Costalaan 18, Driehuis. 
Tel. 4893. 

Nieuw lid: P. Jagtman, Tuindersstraat 
83, IJmuiden (O.). 

Verenigingsbericht: Clubavond op 18 
April en 16 Mei. De Jaarvergadering 
wordt gehouden op 2 Mei. Die avond zal 
een verloting worden gehouden met een 
gratis prüs voor elk lid. Leden, die zegels 
voor deze verloting willen afstaan worden 
verzocht deze te willen zenden aan de 
heer A. Schoonenberg, Fazantenlaan 16, 
IJmuiden (O.). 

Jeugdclub: Zaterdagmiddag, 10 Mei, 
2.30 uur, in het gymnastieklokaal van de 
school aan de P. J. Troelstraweg, IJmui
den (O.). Oudere leden zün allen van 
harte welkom. 
POSTZEGELVER. „GORINCHEM 
EN OMSTREKEN". Secr.: P. H. van 
Meeuwen, B 163, Dalem bij Gorin-
chem. 

Opnieuw ingeschreven als lid: Verduin, 
Grote Markt 23, Gorinchem. 

Bedankt: W. v. d. Voorden, Gorinchem. 
POSTZEGELVERENIGING HEL

DER. Secr. L. M. F. Ruder, Soemba-
straat 35, Den Helder. 

Nieuwe leden per 1 Maart 1952: A. Blok, 
Brakkeveldweg 22; A. M. v. d. Wal. Vin-
kenstraat 24; J. Doezie, Diaconiestraat 40. 
VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DE PHILATE
LIST" GEL-EEN. Secr.: C. D. C, 
Weverling, Kwikstaartstraat 14, Ge
leen. 

Wü vergaderen elke Ie Zondag van de 
maand. Noteert U dit even en komt U dan 
ook ! 

Leden, die hun contributie nog niet be
taalden, hebben nog tot begin Mei de tijd 
om Uzelf onkosten en ons tijd te bespa
ren. Begin Mei gaan voor de nog niet 
binnengekomen contributies de kwitan
ties de deur uit. 

Zendt dus tijdig Uw postwissel of stort, 
resp. gireert op postrekening 485515. t.n. 
van de heer W. Poeth. Beekhovenstraat 
83. Geleen, onze penningmeester. Onze 
contributie bedraagt nog steeds ƒ 5.— 
per jaar. 

POSTZEGELVER. „ZEEUWSCH 
VLAANDEREN". Secr.: G. E. v. 
Halsema, Geraniumstraat 16, Ter
neuzen. 

Nieuwe leden: I r v. Krevelen. Oostkade 
Sas van Gent (174); H. Dhaeze, Burg. 
Geillstraat 3. Terneuzen (175); C. K. 
Dees. Steenkaraplaan 92, Terneuzen (176). 

Volgende vergadering: 23 April. 8 uur. 
Men wordt dringend verzocht de contri

butie over 1952 (ƒ 5.—) over te maken aan 
de heer J. C. Westerweel, Terneuzen 
(giro 147067). 
KENNEMER POSTZEGELCLUB 

Secr. J. W. Schachtschabel, Strating-
plantsoen 46 zw., Velsen N.p. Bever
wijk. 

De eerstvolgende ruilavonden zün vast
gesteld op Maandag 28 April en op Maan
dag 12 en 26 Mei. telkens om 7.30 uur na
middags in het Witte Kruis Gebouw aan 
de Baanstraat te Beverwijk. 



200 Terf5. t 0.85, 500 ver» 
f 2.30; 1000 vers. f 5.30 postz. 
W e r e l d ; 500 vers . Europa 
1 3.—, 1000 f 7.50 ui t mijn 
doubl , franco. D. v. OMMEN, 
Epe, Populieren! . , Pos tg i ro 
132330 

T E K O O P GEVRAAGD: Oud 
I t a l i aanse S t a t e n ; P o r t u g a l ; 
Columbia ; Klassieke stuk
ken, oude brieven, enz. Z'icht
zendingen aan M. J. F E E N 
STRA, Ketensedi jk 6. Ca
pelle a. d. I J s se l . 

R U I L E N ! Zend mü 600 of 
80O verschi l lende postzegel.s 
de r gehele wereld (geen 
Ned.) en ik zend U een zelfde 
a a n t a l d e r gehele wereld 
(geen Ned.) t e rug . v. ZUT
P H E N , Schouwbroeksewes 
58, Eindhoven. 

Ue Vereniging: van Postzegel
verzamelaars „TILBUBCJ" 
vraag t boekjes \ o o r haai 
rondzendverkeer . De admi
n i s t ra teur W. VAN ERVE 
Insul indeple in 5, Ti lburg 

BOD GEVRAAGD op verz. 
Neder land . F r . z. no. 1/555, 
t p . 1/11. P o r t 1/99. D 1/26. 
Cat.pri js pl.m. 1400 gulden , 
waaronde r o.a. onges tempeld 
30/44, 46/47, 49, 50/83, 144/ 
165, 169/198. Br. onder no. 
139 Bur. V. d. bl. Dordrech t . 

AANGEBODEN een Album 
met Proeven, to taa l 677 s tuks , 
ingedeeld n a a r Proevcnboek 
Korteweg, waaronde r vele 
zeldzame. Brieven onder No 
141 Bureau van di t blad. 

GEVRAAGD Te koop ge 
vraagd oen Wereldpri jscou
ran t . Brieven met omschri j 
ving merk en j a a r onder No 
140 Bureau van dit blad. 

Leidsche Ver van Pos tzege l 
\ erzamelaars vraag t voor 
h a a r rondzendingen s teeds 
goed mater iaa l , liefst van 
Nod. en Overz. Gew. en goed 
Europa , klem deel overzee 
Provis ie 10%, boekjes in t e 
zenden aan do adm. dor rond
zendingen . de Heer W 
KLOOS. Maredijk 89. Leiden 

KOOPJES! 
Wij bloden a a n . series Europa , pruzen l iggen op 35% 
Yvert 1952; Oude zegels ; Eng. Kol ; Duitse S t a t e n ; 
F r a n s e Kol. 35% Yvert, alleen gave zegels en ocht. 
geen nieuw goed. Ned. Zomer 1949** f 0,85; Ned. Zomer 
1950** f 1,50; Ned. Kerken in opbouw 1950** f 1.60; 
H a r t z , compleet, ongebru ik t f 5.—; Ind ië H a r t z 
15 e ts t .m. 1 gld ongebr . f l ,—; Opdruk Indones ia 
15 e ts t .m. 1 gld. en 1 gld. twee s t repen ongebr . f 1.50; 
Cur. spelende kinderen f2,50; Ju l i ana , vliegp. Rode 
K r u i s f 9,50. Zie vorige maandbladen . Wij zooken te 
koop: verzamelingen. 
5% van aankoopsom voor degenen die bemiddelen. 
JAC. ENGELKAMP, Spuistr. 301, AMSTERDAM 

S U B I N A M E (ongebruikt ) 

No. 111/14 f 
No. 127/29 f 
No. 137/40 f 
No. 141/44 f 
No. 146/49 f 
No. 160 f 
No. 151/56 f 

1.15 
1.50 
4.50 
7.— 
5.50 
0.45 
4.

No. 179/82 f 2.75 
No. 183/86 f 1.65 
No. 190/93 f 1.75 
No. 206/09 f 1.75 
No. 210/13 f 1 60 
No. 214/19 f 4.50 
No. 220/28 f 2.75 

No. 245/46 ( 0 25 
No. 249/61 f 1 75 
No. 249/71 f 11.60 
No. 272/73 f 
No. 274/75 f 
No. 276/77 f 
No. 278/81 f 

No 177/78 f 12.25 No. 247/48 en Lps t 29/.S0 f 

0 60 
0.70 
8 . 
6.— 
3.25 

Beta l ing met bestel l ing of onder r embours . Orders be
neden f 5.— port i extra . Te koop gevr . Series Neder land 
en Overz. Gew. Aanbiedingen met prijs worden omgaand 
beantwoord . 

N E » . POSTZEGBLHANDEL A. M. N. v. d. BBOEHK 
N.Z. Voorburgwal 316, A m s t e r d a m  C , Pos tg i ro 165298 

SPECIALE AANBIEDING NEDERLAND 
EN OVERZ. GEBIEDEN 

N E D E R L A N D 

Luchtp 
Dienst 
Dienst 
Dienst 

XBD INDIë 

, 

CURASAO 

Luchtp 
SITRINAMB

No. 84/86 ongeb. 
No. 97 ongeb. 
No. 101 geb. 
No. 104 geb . . 
No. 105 geb . 
No. 129 geb. . 
No. 130 ongeb. 
No. 130 geb. 
No. 131 geb . 
No. 133 geb. . 
No. 134/35 ongeb. 
No. 191 ongeb. 
No. 195 ongeb 
No. 196 ongeb. 
No. 197 ongeb 
No. 198 ongeb 
No. 212/19 pfr. 
No. 232/35 pfr. 
No. 238/39 pfr. 
No. 244/47 ongeb. 
No. 252/55 pfr. 
No. 267/68 pfr. 
No. 274/77 pfr. 
No. 305/09 pfr 
No. 318/22 pfr. 
No. 323/24 pfr. 
No. 325/26 pfr. 
No. 356/73 pfr. 
No. 1/3 ongeb 
No 9/15 gcb. 
No. 16/19 geb. 
No. 20/24 geb. 
No. 45 pfr 
No. 172/75 pfr 
No. 201 pfr. 
No. 211/15 pfr. 
No. 239/40 pfr. 
No. 261 ongeb 
No. 263 ongeb 
No. 265 pfr. 
No. 278 ongeb 
No. 284 ongeb 
No. 289 geb. 
No. 293/97 geb. 
Noodport No. 1 geb 
Luchtp . no. 11 pfr. 
Luchtp . No. 13 pfr. 
Luch tp . No. 18 pfr. 
No. 104/20 cpl. gebr 
No. 114 postfr . 
No. 17 ongeb 
No. 52 geb. 
No. 62 geb 
No. 146/49 pfr. 
No. 187/89 pfr. 
No. 195'96 ongeb. 
No. 220/28 pfr. . 

ALLES P R I M A K W A L I T E I T 
1 Orders vanaf 110.— franco 

Ook vuor manco ' s en zichtzei idingen 
huis 

n a a r 

Postzegelhandel A. J AASM A, 
KAPELSTR. 31  GIRO 480272 ■ 

f 5.— 1 
f 2.20 
i 60.— 1 
f 10.— 
f 9.— 
f 0.75 
f 16.50 
f 14.— 1 
f 15.— 
f 1.10 
f 3.25 
f 1.10 
f 2.75 
f 1.10 
f 1.25 
f 1.50 
f 4.— 
f 1.75 
f 2.80 
f 7.— 1 
f 1.10 
f 1— 1 
f 2.40 
f 1.40 
f 1.40 
f 0.55 1 
f 0.65 
f 9 — 
f 4.25 1 
f 6— 1 
f 3.75 
f 0.75 1 
f 1.— 1 
f 4.50 
f 2.— 1 
f 5.75 
f 1.— 1 
f 12 50 
f 19.— 
f 9.— 
f 20 — 
f 2— 1 

.f 62 50 
f 3.75 
f 15— 1 
f 0.75 
f 6 25 1 
f 0 60 
f 75.— 
f 6— 1 
f 8.75 

" f 250 
f 18.— 
f 5.50 
f 0 90 
f 1.60 
f 2.50 

Bussum 
TELEF. 5835 

MIJN 33e V E I L I N G 
zal ik houden op 
DINSDAG 6 MEI 
's middags en 's avonds in de boven
zaal van 

Huize Remmers, Heuvel 28, Tilburg 
Deze veiling bevat een pracht af
deling Nederl. en Ned. Indië engros 
alsmede een pracht afdeling Japanse 
bezetting. Catalogus op aanvrage. 

Postzegelhandel A. v. AMELSVOORT 
Korvelseweg 82, Tilburg, Tel. 4816 

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 Over

zee 0.25 ä 0,50 per frs Yvert 1952. 
Voor beginners van landen, mooie 
restanten uitzoeken voor 2 of 3 cent 
per stuk. 

Postzegelhandel H. VAN LIESHOUT 
Hurksestraat 26  HELMOND  Giro 325951 



POSTZEGELVEILING 
TE HOUDEN OP 1, 2 EN 3 MEI a.s. 
• NEDERLAND EN ZIJN OVERZEESE GEWESTEN 

• EUROPA EN OVERZEE 
• SPECIALE AFDELING LUCHTPOST 

waarbij vele betere series postfris 
• UITGEBREIDE AFDELING LANDEN-RESTANTEN 

• VERZAMELINGEN ENZ. ENZ. 
• VEILING CATALOGUS WORDT U OP WENS 

TOEGEZONDEN 
• INZENDINGEN KUNNEN NOG GEDAAN WORDEN 

Provisie 8%, alle kosten inbegrepen. 

Veiling-Combinalie Fa. J. Mebus, Fa. Ten Kate en Borchers 
Huidenstraat 13, Tel. 37767 • Gasthuismolensteeg 13, Tel. 32521 
AMSTERDAM 

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 KOOP GEVRAAGD: Kinder en Zomer

zegels in ieder kwantum. 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Massawaar Nederland en Overz. Ge

bieden, complete weldadigheidsseries 
enz. in ieder kwantum. 
Contante betaUng 

W. HEERTJE 
Deurloostr. 4, Amsterdam-Z. 

BIJZONDERE AANBIEDING f 
* betekend postfr is 

C n r s s a o : P r i n s Bernhardse r l e (Luchtpos t 18/25) 
licht gestempeld 

S u r i n a m e : Banknoteser ie . Nr. 220/43, l icht ge.st. 
B E L G I ë : 

No. 147 
fr., No. 175 

176 . 
258/66 . 

5 franicen, 
• Helm, 1 
• Helm, 
• Orvak 
• 10 fr., 
• 20 fr . 

2 fr., No. 
1928, No. 
No. 289 
No. 290 

fr. No. 332 . Elisabeth . 5 
» T . B C . 5 fr., No. 383 
* 10% opdrukken, No. 724a/w 
* Luchtpos t , 5 fr., No. 5 . . 

BELGISCHE CONGO: 
* 26 c. No. 3 
* 10 fr.. ge tand 14, No. 39a . . . . 
* 3 50 fr.. No. 47 
* Dierentu in , No. 209/13 
* 10 4 40 fr . No. 268/69 
* R u a n d a U m n d I , No. 148/49 . . . . 
* E g y p t e , No. 94/96 
Enge land , 171/72 
Enge land , 173/74 
* Lichtens te in , 90/93 

Liber ia , luchtp . 7/16 
* Liber ia , No. 275, plus luchtpost 47/49 

TJ.S.A., pakketz . , No. 13/17 . . . . 

ƒ 86.— 
ƒ 32.— 

ƒ 22.00 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

6 50 
65.— 
10 — 
7.50 

10.— 
7.50 

17.50 
20.— 

f 20.— 

ƒ 7.50 
ƒ 70.— 
ƒ 6 . -
ƒ 12.— 
ƒ 7 50 
ƒ 1 0 . -
ƒ 10.— 

1.— 
6.— 
3.50 
4 50 
250 
4.75 

TINE DE BUHR 
« 2 

POSTZEGELHANDEL 
T I N E D E B U H R 

^ ? N.Z. Voorbui ;wa l S47 

^ bSiP* ' S A M S T E B D A M - C . 

AMSTERDAM Telefoon S3324 - Gi ronummer 566731 


