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Cat. nos . 
AANBIEDING 

NEDERLAND 
2% Gld. 1891-94. L u x e exemplaa r 
10 Gld. 1905. Ie ts vol ges tempeld 
F o u t d r u k 1% CEN in blok v a n 4 
1/2-25 cen t 1894-1910 compleet 
25 cen t 1912-1922. Schaars I . . 

B randkas t 1-7 compl. , ech te r Iets m i n d e r fr is 
Dienst 1-8 A r m e n w e t complee t 
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J a a r b e u r s Bandoeng compleet 
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20 cen t 1882. Schaars ! . . . 
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15 e n 30 cen t Kroont je 1911 . 
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1—10 Gld. 1945 

45 
80 

171f 
Por t 13—26 

59 

149—159 
345—346 
Por t 9 

62 e n 64 
109—110 
239—243 

BELGIë 
Spoorweg 27 2 f ranc (Yv. frc. 6000) . . . 

DANTZIG 
Luchtp . 25—29 Lupos ta 1932 

DUITSE POST i. d. LEVANT 
15 P ias te r . P r a c h t s t u k . . . 
15 P ias te r . I d e m op br ie f s tuk 
25 P ias te r . I d e m op br ie f s tuk 

ENGELAND 
£ 1 Si lver Wedding . . . . 

HONGARIJë 
Liszt Blok mooi gebru ik t . . 

21 
39 
51 

238 

Blok 1 

Pr i j s 

o ƒ 24.— 
o „ 45.— 
o „ 15.— 
* „ 14.50 
* ., 6.— 
* „ 40.— 
* ., 20.— 
o „ 3.75 

* ƒ 25.— 
* „ 35.— 
* „ 15.— 

o „ 54.— 
* „ 70.— 

* „ 44.— 

* ƒ 17.50 

o „ 18.50 
o „ 9.— 
o „ 9.50 
o „ 10.50 

* ƒ 16.— 

o ƒ 13.50 
Uits lui tend p r i m a kwal i te i t . 

* — postfr is 
F r a n c o verzending, 

o = g e b r u i k t 

POSTZEGELHANDEL M. D. POSTMA 
Giro 295477 U n l a b u u r t 14 L e e u w a r d e n Telefoon 7028 
Vraagt gra t i s t oezend ing van onze volledige prijsli jst 

v a n N e d e r l a n d & Ov. Gebieden . 
Wij k u n n e n a a n b i e d e n : een zeer aa rd ige collectie N e d e r 
land & O. G. Ca ta loguswaarde circa ƒ 500. Pr i j s f 115.— 

Aanbieding 
Yvert nrs . 
61a gebr 
84 ongebr 
98 ongebr 
101/112 ongebr. 
116 gebr 
117 ongebr 
130 ongebr 
132 ongebr 
136 ongebr 
137 ongebr 
139 ongebr 
164 ongebr 
164 gebr 
165/178 ongebr. 
194 ongebr 
253/254 ongebr. 

R ich te r 
284/288 ongebr. 
358/361 ongebr . 

Ook vele 

ƒ 7.50 
„ 7.50 
„ 7.50 
„ 30.00 
„ 1.75 
„ 4.50 
„ 22.50 
„ 2.00 
„ 1.25 
„ 1.25 
„ 9.00 
„ 7.50 
„ 5.50 
„ 17.50 
„ 7.50 

„ 55.00 
„ 9.50 
„ 9.00 

Griekenland 
Yvert nrs . 
366/368 ongebr. 
375/393 ongebr. 
393 ongebr 
394/399 ongebr. 
400 ongebr 
401 ongebr 
402 ongebr 
417/420 ongebr. 
422/434 ongebr. 
435/437 ongebr. 
438 ongebr 
439/440 ongebr. 
441/442 ongebr. 
443/445 ongebr. 
452/461 en Ltp . 

40/49 ongebr. 
Ltp. 1/4 ongebr. 
Ltp. 5/6 ongebr. 
L tp . 8/14 ongebr . 
Ltp . 22/30 ongebr 

niet geadverteerde zegels 
en series zijn vaak voorradig. Uw' mancolijst 

ƒ 1.50 
„ 11.00 
„ 0.75 
„ 1.25 
„ 3.75 
„ 11.00 
„ 22.50 
„ 1.75 
„ 1.25 
„ 0.50 
„ 0.35 
„ 0.50 
„ 0.50 
„ 6.00 

„ 50.00 
„ 1.00 
„ 5.00 
„ 4.00 
„10.00 ■ 
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Postzegelhandel 
en Uitgeverij 

T H . H E K K E R 
Zomerzorglaan 15 
BLOEMENDAAL 

Tel. 25478, Fostrek. 553801 
AANBIEDING UPUSERIES POSTFRIS 

Noorwegen 0.65 
Bhil ippijnen 3.— 
Polen 2.— 
Boiemeniië 2.80 
Syr ië 15.— 
Tunis 4.— 
Yemen 14.— 
I Js land 1.— 
ZwttsePlaradi 1.80 
Ei0g. Kol, (256) . . . . leo.— 
Erag. Doon 14.— 
Cyprus 2.50 
IradSa 1.90 
Israël 2.2D 
Malta 2.25 
Liberia en bloc 40.— 
Honig König 2.25 

'Series ui t v^oorraad l eve rbaar . 

Angentonië 
Austraiaé . . . . 

CWli 
Columbia 
Conigo 

Dom. Rep 
Griekenland) 
Indonesië 
Liecl i tensteln . . . . 

Monaco I 
Moiniaco I I 
o o k aaie amdtere 

. . . S.— 

. . . 0.30 
0.30 

. . . 5.20 

. . . 1.50 
1.80 
4.— 
0.75 
1.90 

. . . 1.— 
1.40 

. . . . O.50 
. . . 0.30 

. . . . 0.65 
l.T') 

. . . . 0.95 
3.25 

UPUse 
IWn 3.50 
Kmid' '51 2.10—2.25 

CURACAO 
CURACAO 

Supplement Favorietalbum 
f 1.90 plus 20 et por to . 
Kartonpiapier f 3.50 
Losise sdhroefband £ 3.— 
Ideim verdiekte schroeven 1 5.50 
Kunist lederen Klemband f 7.— 

Steeds z ö n wU k o p e r s v a n collecties en losse par tüe t i 
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28 Juni — 6 Juli 

Het aantal ereprijzen geschonken aan het Uitvoe
rend Comité en bestemd voor de inzenders op de 
ITEP is weer met vier uitgebreid. 

Door de voorzitter en de vice-voorzitter van de Ne-
derlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegel
verzamelaars werden op 18 April jl. namens die Bond 
aangeboden een zilveren beker en twee verguldzilve-
ren medailles, terwijl op diezelfde datum door de 
voorzitter en vice-voorzitter van de Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars „HOLLANDIA" te Amsterdam 
namens deze vereniging een model in zilver van een 
watermolen werd overhandigd. Deze zilveren molen 
is op een voetstuk van Coromandelhout geplaatst. 

Deze plechtigheden vonden plaats in tegenwoordig
heid van voorzitter, vice-voorzitter en secretaris van 
het Uitvoerend-Comité ITEP. 

De heer Hofman, voorzitter van dit Comité, dankte 
de heren Van 't Haaff en Poulie voor de door hen ge
sproken woorden en de aangeboden geschenken. 

Bij de enkele motiefverzamelingen welke zullen 
worden tentoongesteld, behoort ook de verzameling 
van kardinaal Spellman uit New-York. 

Het aantal inzendingen is nog niet definitief bekend, 
aangezien er nog steeds wordt gepast en gemeten, op
dat slechts een klein aantal verzamelaars of zo mo
gelijk geen enkele, teleurgesteld zal behoeven te wor
den. 

Degenen, wier verzameling niet kan worden aan
genomen voor expositie, zullen bij het bezoeken van 
de ITEP ongetwijfeld tot de conclusie komen, dat het 
philatelistisch-comité helaas niet anders kon hande
len. 

De tentoonstellingsserie zal bestaan uit de waarden 
2, 6, 10 en 20 cent. Deze zegels zullen worden verkocht 
zonder toeslag, met dien verstande, dat slechts zegels 
zullen worden afgegeven aan kopers van entreebiljet
ten in de verhouding 1 serie tegen 1 entreebiljet. De 
toegangsprijs zal ƒ 1,— bedragen, terwijl er naar ge
streefd zal worden de verkoopprijs van de catalogus 
zeer laag te houden. Waarschijnlijk zal dit boekwerk 

eveneens ä f 1,— per stuk verkrijgbaar zijn. Op an
dere internationale tentoonstellingen kostte een der
gelijke catalogus veelal ƒ 1,50 ä f 2,75 per stuk. Voor 
het gemak van de bezoekers zal de catalogus niet al
leen een klapper op de inzenders, doch ook een klap
per op de inzendingen bevatten. Bezoekers die weinig 
tijd hebben, zullen dus direct datgene kunnen vinden 
waarvoor zij de meeste belangstelling hebben. 

In de Ereklasse zullen minstens vijf, doch waar
schijnlijk zelfs acht van 's werelds mooiste verzame
lingen te bewonderen zijn. Ook in de Erehof zal njen 
collecties zien, zoals men deze slechts zelden op een 
internationale tentoonstelling zal kunnen bewonderen. 

De bezoekers van de ITEP zullen voorts inzage 
kunnen krijgen van belangrijke boekwerken op phi
latelistisch gebied. Deze boekwerken worden hiertoe 
beschikbaar gesteld uit de bibliotheek van de Neder-
landsche Bond en eventueel door verschillende vereni
gingen. De verenigingssecretarissen worden daarom 
hiermede verzocht, aan de secretaris Uitvoerend Co
mité ITEP, Zeestraat 82 te 's-Gravenhage, opgave te 
willen doen van boekwerken, welke men voor dit doel 
tijdelijk beschikbaar zou willen stellen. 

Naar de volgende vergadering van het Philatelis
tisch Comité ITEP, welke op 15 Mei zal plaatsvinden, 
wordt ook door de schrijver dezes met belangstelling 
uitgezien, aangezien daarna belangrijke verdere pu
blicaties over de ITEP zullen kunnen volgen, mede in 
verband met ervaringen te Monaco opgedaan. 

Ook over de excursies zullen binnenkort door het 
Uitvoerend Comité nadere beslissingen worden geno
men. 

Vele juryleden en aanstaande bezoekers aan Neder
land, welke ondergetekende te Monte Carlo tijdens de 
,,Reinatex" mocht spreken, zijn vol enthousiasme voor 
de ITEP. Sommigen slaan zelfs de „Centilux" over om 
tijd te kunnen vinden in elk geval de ITEP te bezoe
ken. 

Nu het grote ogenblik nadert, is het prettig zelfs t i j
dens de „Reinatex" te mogen vernemen, dat Neder
land en de ITEP in het middelpunt van de philatelis
tische belangstelling 1952 staan. 
3-5-1952. JAN POULIE. 

deLT.E.P. 
verwackt ook *U/( / 
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^ VAN DE R E D A C T I E ^ 

Tot nu toe hebben wij geen melding gemaakt v in de 
verandering welke ten opzichte van ons blad te wach
ten was. Nu deze verandering werkelijkheid is gewor
den, willen wij daarbij toch even stilstaan, al ware het 
alleen maar om later, wanneer dit nummer reeds lang 
antiquarisch zal zijn, de geschiedenis van ons blad te 
kunnen volgen. 

Dit nummer is niet meer gedrukt op de persen van 
de N.V. Uitgevers-Maatschappij „De Gelderlander" te 
Nijmegen, waar ons blad een jaar lang werd verzorgd, 
maar ingevolge besluit van de Raad van Beheer werd 
een overeenkomst aangegaan met de firma Boom— 
Ruygrok te Haarlem, die vanaf dit nummer met de 
druk, enz. is belast. Het aanschouwen van de drukkerij 
dezer firma, met haar geweldige capaciteit, speciaal ook 
op het gebied van tijdschriften, doet ons de verwach
ting koesteren, dat de verzorging van ons blad aldaar 
in zeer bekwame handen zal zijn. Hiermede willen wij 
geenszins zeggen dat „De Gelderlander" in deze te kort 
schoot. Integendeel, als hoofdredacteur heeft onderge
tekende de prettigste herinneringen aan de samenwer
king met deze drukkerij en haar personeel, die er zo 
prachtig voor heeft gezorgd dat ons blad steeds op de 
aangekondigde dag verscheen. Dit was op zichzelf al 
een grote winst tegenover hetgeen wij het jaar daar
vóór hadden ondervonden. Maar met de huidige ver
andering wordt zelfs hierin nog verbetering gebracht 
en voortaan zal ons blad, evenals zulks vroeger het 
geval was, en onvoorziene omstandigheden voorbehou
den, weer op de 15e van iedere maand verschijnen. 

Gaarne wil ondergetekende hier een woord van dank 
neerschrijven aan het adres van ,.De Gelderlander" 
voor de prettige en coulante medewerking door haar 
steeds verleend. Maar waar nu eenmaal in de gehele 
wereld de financiële zijde van een zaak niet uit het 
oog mag worden verloren, moest ook de Raad van Be
heer zijn „zakelijk"-oog geopend houden voor de be
langen van de exploitatie van ons blad, en dit is dan 
ook de oorzaak van bovenbedoelde ingetreden ver
andering. De verkregen financiële voordelen zullen 
zeker ten goede komen van de aangeslotenen bij ons 
tijdschrift. 

Met deze verandering van drukkerij ging nog een 
andere wijziging gepaard, nl. ten opzichte van de ad
vertenties in onze kolommen. Deze wijziging brengt 
een garantie mede voor een vast aantal pagina's, welke 
voor de tekst van onze rubrieken en artikelen be
schikbaar zal zijn, zodat dit aantal pagina's niet meer 
afhankelijk zal zijn van veel of weinig advertenties. 
De exploitatie der advertentiekolommen is door de 
Raad van Beheer overgedragen aan de Verenigde 
Drukkerijen „Planeta", Bakenessergracht 69 te Haar
lem. A.dverteerders zullen zich dus voortaan tot deze 
firma hebben te wenden. 

Moge deze nieuwe wijziging ons blad nog hoger 
opvoeren, tot heil van zijn lezers. 

DE HOOFDREDACTEUR. 

VOOR ADVERTENTIES ZICH VOORTAAN 
UITSLUITEND TE RICHTEN TOT 

VERENIGDE DRUKKERIJEN „PLANETA" 
Bakenessergracht 69 — Haarlem 

De post , de pos tzege l 
en de teckniek 

Dat bovenstaande drie begrippen iets met elkaar uit
staande hebben zal zelfs iemand die maar even in de 
Philatelie thuis is niet onbekend zijn. Maar hoever dit 
onderlinge verband zich uitstrekt zal iedere philatelist 
wellicht niet even diep hebben doordacht en veel 
zal voor menig postzegelverzamelaar zelfs nog onbe
kend zijn. Toch is het thans niet de bedoeling om in dit 
artikel uitvoerig de lange weg te volgen, die deze drie 
begrippen tezamen hebben afgelegd, hoe interessant dit 
ook zou zijn. Echter willen wij niet nalaten enkele pun
ten uit deze samengang even te belichten. 

Laat ons dan beginnen te constateren, dat het hier 
niet terzake doet wie de oudste rechten heeft, en de 
vraag van de kip of het ei zich ten opzichte van de 
bovenstaande drie begrippen niet opdringt. Wel kunnen 
we zeggen, dat de postzegel verreweg de jongste der 
drie is. Zowel de Post als de techniek zijn reeds oud, 
immers de Chinezen kenden reeds een paar duizend 
jaar voor onze jaartelling een soorst postdienst, en wat 
weten wij van de vroegste mensheid in dit opzicht? En 
de techniek, is die niet reeds bijna even oud als het 
mensdom, dat zich hulpmiddelen vervaardigde voor de 
jacht, visserij en huishoudelijk gebruik' Maar wat 
doet het er toe! Een feit is het dat de Post en de Tech
niek elkaar op hun weg hebben ontmoet en samen zijn 
verder gegaan. Hoe verder zij elkaar vergezelden, hoe 
hechter werd hun band. Postalisch blijkt dit samen
gaan in reeds lang verviogen dagen uit de eerste post
stempels. Zo meldde de Schweizer Briefmarken Zei
tung in 1949 een toen juist gevonden afstempeling van 
de Zeepost te Venetië, voorkomende op een brief ge
richt aan Leonardo da Vinci (1452—1519). Het zijn dan 
ook in deze vroege tijden, maar ook in latere tijd, de 
poststempels die ons de ontwikkeling.sgang van de 
techniek in het postbedrijf aanwijzen. Als dan in het 
midden der 19e eeuw zich ook de postzegel hier komt 
bijvoegen, dan zien wij vanaf dat ogenblik een een
drachtig samengaan van deze drie begrippen: post, 
postzegel en techniek. 

Het is vooral de postzegel welke aanvankelijk de 
vooruitgang van de techniek in het postbedrijf aan ons 
toont. Vooral het drukprocédé stelde hoge en bijzondere 
eisen aan de techniek van het drukken. Immers, hoe 
meer het gebruik van de postzegels toenam, hoe groter 
moest de aanmaak worden en juist deze massa-ver-
vaardiging bracht haar eigen moeilijkheden mede. 
Welk een interessante weg met talloze experimenten 
hebben we te volgen vanaf de druk van onze eerste 
postzegel tot die van de massa-vervaardiging van 
thans, waarbij soms millioenen zegels op één dag wor
den gedrukt. Alleen deze ontwikkeling van postzegel 
en techniek levert al een zeer groot hoofdstuk op en 
zouden daarmede ettelijke nummers van ons blad zijn 
te vullen. Wij zullen daarop dan ook thans niet verder 
ingaan. 

Maar niet alleen de vervaardiging van de massa 
postzegels welke noodzakelijk werd, stelde haar eisen 
aan de techniek, ook het gebruik dezer zegels ging haar 
eisen stellen. Zo zien wij hoe de aanvankelijk onge
tande postzegels, die met een schaar of ander scherp 
voorwerp van elkaar moesten worden gescheiden, spoe
dig door een aangebrachte perforatie van elkaar kon
den worden verwijderd. En zelfs hierbij bleef de tech
niek niet stilstaan, maar werd zij aangepast aan de 
inmiddels vervaardigde hulpmiddelen welke werden 
vereist om in bedrijven, e.d. grote hoeveelheden post 
met groter gemak en snelheid te kunnen verwerken. De 
in de handel gekomen postzegelmachines, die de post-
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zegels — daartoe aan rollen afgeleverd — van elkaar 
scheidden, opplakten en verrekenden, stelden nieuwe 
eisen aan de perforatie, omdat de bestaande vaak tot 
verminking der zegels leidde. Wij zien dan speciale 
tandingen — zgn. roltandingen elkaar in enkele varia
ties opvolgen, totdat zij weer geheel verdwijnen, om 
plaats te maken voor de huidige tanding. Maar nog is 
deze zaak niet geheel opgelost, want de postzegel-ver
koopautomaten, welke de posterijen allengs in gebruik 
namen, leveren ons hier nog wel eens fraai doorgesne
den zegels! 

De hierboven bedoelde postzegelmachines, welke op 
grote kantoren haar diensten bewezen, behoren thans 
alweer nagenoeg tot het verleden en moesten zij hun 
plaats afstaan aan een ander product van de techniek, 
welke een vereenvoudiging van de brieffrankering 
medebracht, nl. de frankeermachine. Het zal niet nodig 
zijn hier te wijzen op de vele soorten dezer machines 
die op de wereldmarkt zijn verschenen en die ieder hun 
eigen soort afstempeling geven. Meerdere dezer zgn. 
franco-machines hebben zieh weten te handhaven en 
nog verschijnen er nieuwe, verbeterde typen op dit ge
bied. Ook deze ontwikkelingsgang levert als onderdeel 
van de philatelie een zeer uitgebreid en aantrekkelijk 
studieterrein, waarvan wij op de juist gehouden jubi
leumstentoonstelling van de Haagsche Philatelisten 
Vereeniging een aardig voorbeeld zagen. 

Bij het steeds toenemende briefverkeer werd het voor 
de post een geweldige opgave om de aangeboden post 
van haar stempels te voorzien en wij zien dan ook de 
techniek weer ter hulp snellen om deze moeilijkheden 
te overwinnen. 

Was in de oude tijden een handstempel reeds een 
voldoende werktuig, later moest een zgn. rolstempel 
te hulp komen om de arbeid vlugger te doen geschie
den. Maar ook het gewone handstempel onderging me
nige verandering tengevolge van de daaraan gestelde 
eisen en de vorderingen van de techniek. Welk een uit
gebreid studieterrein alleen al op dit gebied is gelegen 
zal iedere philatelist-stempelverzamelaar het best we
ten te vertellen. Wij zullen ook hierop thans niet verder 
ingaan. 

Maar tenslotte konden de handen het werk niet meer 
af en de techniek wist een machine te vervaardigen 
welke aan de behoefte tegemoet kwam. Onnodig te 
zeggen dat ook deze machines hoe langer hoe meer ver
volmaakt werden. Wie wel eens een moderne stempel-
machine aan het werk heeft gezien, staat verbaasd over 
de snelheid waarmede de afstempeling der stukken ge
schiedt. Met een razende snelheid schieten de stukken 
door de machine, zodat zij met het oog vrijwel niet te 
volgen zijn. En ook de ontwikkelingsgang van deze 
machines weerspiegelt zich in de stempels welke deze 
machines op de diverse stukken gaven. Wederom een 
studieterrein van grote omvang. 

Echter eiste de grote hoeveelheid te verwerken post 
niet alleen dat de afstempeling vlugger geschiedde, 
maar ook de sortering der stukken voor de expeditie 
moest worden opgevoerd in snelheid, zodat ook op dit 
terrein de techniek weer hulp moest bieden. Wij zien 
dan hoe een zgn. ,,sorteermachine" het werk in snel
heid weet op te voeren tot een buitengewone hoogte, 
waarbij de vingers van een enkele persoon als het ware 
spelende op een toetsenbord in een minimum van tijd 
verricht, waartoe anders vele handen zouden nodig zijn. 
Dat op dit gebied de Nederlandse techniek een uitste
kend figuur maakt, willen wij hier niet onvermeld la
ten. Het is de Nederlandse „Transorma"-machine welke 
thans in vele landen voor dit sorteerwerk in gebruik is 
(Argentinië, België, Brazilië, Canada, Engeland en 
Zweden). Zij is een product van Werkspoor te Amster
dam, terwijl het octrooi toebehoort aan de Technische 
Maatschappij Marchand Ardriessen te 's-Gravenhage. 

Toch zijn wij nog niet aan het einde gekomen der 
technische mogelijkheden, en gelukkig maar ook, want 
steeds vraagt het al maar toenemende postverkeer om 
snelheid en steeds meer snelheid. Vliegtuigen trans
porteren de post vlugger dan men zich ooit had kun
nen denken. Maar ook dit zal wellicht binnen niet on
afzienbare tijd worden overvleugeld door de raket-
post, met haar fantastische snelheid. 

Geschiedt de afstempeling der stukken, zoals boven 
vermeld, reeds met razende snelheid, toch zijn vóór 
dat de stukken in de stempelmachine komen, nog te 
veel handen nodig om de post daarvoor gereed te ma
ken. In Engeland tracht men hierin verbetering te 
brengen door de invoering van een electronische 
sorteermachine; in Nederland en Zweden zoekt men 
echter in een andere richting, nl. door aanwending 
van een zogenaamde „facing-machme". In Zweden 
worden de proeven daarmede genomen door het P.T.T.-
bedrijf, in Nederland is het bovengenoemde Techni
sche Maatschappij Marchand Andriessen die op dit ge
bied experimenteert of liever experimenteerde, want 
de resultaten daarvan zuUen weldra kunnen blijken. 
Wil de machinale-afstempeling der stukken op de 
juiste wijze plaats hebben, nl. over het op het stuk 
aanwezige zegel — en dit is nu ten enemale een ge
biedende eis voor het P.T.T.-bedrijf — dan dient daar
toe aan die afstempeling een handeling vooraf te gaan 
welke men „facing" noemt, dit is het plaatsen van de 
stukken met de adreszij de — dus ook de postzegel-
zijde — naar voren. Dit werk eist vanzelfsprekend vele 
handen. Op de grote kantoren is dit werk vaak zo om
vangrijk, dat extra personeel daarvoor moet worden 
ingezet. Het is dus zeer logisch dat men heeft gezocht 
naar een mogelijkheid oin dit weik machinaal te doen 
plaats hebben. Zocht Engeland in de richting van een 
electronische sorteermachine, Nederland en Zweden 
zochten in de richting van een electionische „facing-
machine". Hoe voor de handliggend deze richting ook 
moge zijn, de oplossing was niet zo eenvoudig. Maar 
nu kunnen wij toch mededelen welk een prachtig tech
nisch werk genoemde Nederlandse Maatschappij heeft 
tot stand gebracht. 

Een briefomslag zonder meer geeft, zoals te begrij
pen is, generlei contact dat hiertoe is te benutten, voor
al ook door de velerlei formaten. Er moest dus iets ge
vonden worden waarop de machine zou kunnen reage
ren en hier was het „der Dritte im Bunde", de post
zegel, welke uitkomst zou geven. Een nieuwe taak 
kreeg deze te vervullen naast die waartoe zij in het 
leven was geroepen. 

Teneinde de facing-machine in slaat te stellen op 
deze postzegel te reageren, was het noodzakelijk, dat 
deze zegel iets bevatte dat deze mogelijkheid zou 
scheppen. Daar, zoals gezegd, de electronische weg 
werd gevolgd, was het logisch dat dit „iets" een laagje 
„metaal" zou zijn. Zowel in Nederland als in Zweden 
werden daarom postzegels, of iets Vi?at daar op lijkt, 
vervaardigd, welke aan de achterzijde van een metaal
laagje waren voorzien. Nu moet u natuurlijk niet den
ken, dat tegen zulk een zegel een metalen plaatje werd 
bevestigd, neen, dat zou de zegel zeker en onbruikbaar 
ding maken. De zegels werden als het ware opgespoten 
met een zeer fijn, dun laagje metaal, zodat de achter
zijde van de zegels een metaalglans vertoonden. Het 
gevolg hiervan was wel, dat de dooi zichtbaarheid van 
de zegels vrijwel verdween. Dit uiterste dunne laagje 
metaal zou voldoende zijn voor de machine om er op 
te kunnen reageren. Hoe dit nu in zijn werk gaat ver
tellen wij u hier nu zo eenvoudig mogelijk, zonder 
daarbij in technische bijzonderheden te treden. 

Gelukkig is tegenwoordig het merendeel der brieven 
overeenkomstig het verzoek van de P.T.T. gefrankeerd, 
dat wil zeggen, dat de postzegel in de rechterboven-
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hoek van het stuk in geplakt, en dit geeft al een groot 
voordeel voor het te verrichten werk. Waarom zulks 
het geval is zal u duidelijk worden als u ons even wilt 
vergezellen, nu wij juist een binnengekomen hoeveel
heid post volgen. Wij zien dan dat de brieven, e.d. op 
een tafel worden uitgeschud en een postbeambte aan
stonds de brieven weer bij elkaar raapt en er bundel
tjes van maakt, zo maar voor het vui&tje weg. Met pak
jes tegelijk brengt hij ze in de „facing-machine", waar 
hij de stukken rechtop plaatst. De brieven „staan" dus 
in de machine. Zodra zij daarin staan, .strijkt de ma
chine het bundeltje met zeer grote snelheid af en een 
voor een verdwijnen de brieven door een gleuf, zo 
snel, dat u ze vrijwel niet kunt volgen met uw ogen. 
Alle brieven welke nu „kopstaand", dus met de post
zegel naar beneden, door de gleuf gaan, worden door 
de machine „gefaced" en tevens afgestempeld. 
Door het metaallaagje van de zegel is het voor de ma
chine mogelijk de brieven als het ware af te zoeken, 
daar zij op dit metaallaagje aanstonds reageert, het
geen dan tevens mogelijk maakt, dat de afstempeling 
juist op het zegel terecht komt. Het ,,facen" geschiedt 
aan beide zijden van de gleuf, even als de daarmede 
gepaard gaande afstempeling. Of de kopstaande brief 
dus met het adres (ot zegel) naar voren of naar achte
ren staat maakt geen verschil, de zijde waar het zegel 
zich bevindt ondergaat de vereiste bewerking. Het 
enige verschil is echter, dat de machine met deze be
werking tevens de stukken sorteert, d.w.z. de stukken 
welke aan de linkerzijde van de gleut gefaced zijn ver
dwijnen verder naar links en de stukken welke aan 
de rechterzijde werden gefaced verdwijnen naar 
rechts, waar zij dan natuurlijk netjes in bakjes worden 
opgevangen. De stukken welke echter niet kopstaand 
in de machine komen worden niet gefaced en gaan dus 
ongestempeld door de machine, waar zij netjes in het 
midden worden afgeleverd Deze stukken zijn dus nu 
geschikt om even op hun kop te worden gezet en weer 
in de machine te worden geplaatst waar zij nu niet 
zonder stempel zullen uitkomen. De aldus afgewerkte 
brieven staan nu tevens keurig gereed om met de sor-
teer-machine verwerkt te worden voor de verdere 
expeditie. 

Zoals reeds gezegd is het experimentele stadium in 
Nederland reeds achter de rug en het zal niet lang 
meer duren aleer de eerste facing-machine in de prak
tijk zal worden toegepast. Dit zal wel op een druk 
postkantoor zijn, om daar het werk zo spoedig moge
lijk te verlichten Vermoedelijk zal de primeur aan 
Utrecht te beurt vallen, v/aar dan dus ook het eerst 
de gemetaliseerde-postzegels verkrijgbaar dienen te zijn. 

Hierboven werd reeds gemeld, dat ten behoeve van 
de proefnemingen, zowel in Nederland als in Zweden, 

speciaal daartoe 
vervaardigde zegels 
werden gebruikt. 
Wij geven hierbij 
een afbeelding van 
het in Nederland 
daartoe gebruikte 
zegel van de Tech
nische Maatschap
pij Marchand An-
driessen, die zoals 
reeds gezegd ook de 

Transorma-sorteermachines levert. De op dit proef-
zegel voorkomende opschriften behoeven dan ook geen 
nadere uitlegging. 

Ook van het in Zweden voor dit doel gebruikte zegel 
kunnen we hierbij een afbeelding geven. Dat de expe
rimenten reeds geruime tijd geleden werden aangevan
gen, blijkt wel uit het jaartal dat op dit proefzegel 
voorkomt, nl. 1937. 

Ä % i , , tfiw 

l 'ACiM. 
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' i 
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Iedere nieuwe vinding brengt haar eigen moeilijk
heden mede en zo zal het ook wel in dit geval zijn. 
De praktijk zal zeker wel leren, dat er nog te verbete
ren valt of voor sommige dingen andere wegen ge
zocht moeten worden. We denken bijv. aan brieven 
welke geen zegel behoeven, zoals dienstbrieven en brie
ven met frankeermachinestempels. Al passeren zulke 
brieven ook tweemaal de facingmachine, steeds zullen 
zij onafgestempeld de machine weer verlaten, omdat 
door het ontbreken van het metaallaagje de machine 
er nu eenmaal geen vat op had. Op paperclips of derge
lijke stukjes metaal reageert de machine door haar 
afstelling niet, zodat dit geen foutieve afstempeling 
kan veroorzaken. 

Wat de afstempeling betreft kunnen wij nog mede
delen, dat het stempel een prachtig kleine datum
stempel is, zonder verdere bijkomstigheden; dus geen 
vlag of andere reclame-toevoegsels. 

Tenslotte nog iets over de techniek in verband met 
de „sorteermachine" (niet te verwarren dus met de 
„facing-machine"). Algemeen is het bekend dat de Ne
derlandse „Transorma" een prima machine is. Maar 
toch heeft ook deze machine een bezwaar en wel het 
volgende. Daar de nummers van de 200 plaatsen en 
richtingen waarop de machine sorteert niet voor iedere 
plaats waar de machine wordt gebruikt hetzelfde zijn, 
is het vrijwel onmogelijk om het aan deze machines 
werkende personeel onderling te verwisselen. In Enge
land wordt daarom tegenwoordig gezocht naar een ma
chine, welke als het ware de menselijke hersens, die 
voor de bediening nodig zijn, uitschakelt. Ook hierbij 
wordt de oplossing gezocht in dezelfde richting als die 
welke bij de Nederlandse „facing-machine" wordt ge
volgd Natuurlijk kan hierbij de postzegel geen dienst 
doen. Om dit te ondervangen worden op de brieven 
kleine lettertjes of tekentjes van metaalstof gespoten. 
Op deze lettertjes reageert dan de machine en niet 
alleen die van een enkele plaats, maar alle machines 
welke in het land worden gebruikt. Op enkele moei
lijkheden, welke zich hierbij kunnen voordoen, zullen 
we thans niet ingaan. De techniek zal deze wel weten 
op te lossen. 

Zo zien wij dus hoe het trio post, postzegel en tech
niek hand in hand voortschrijden en zich aanpassen 
aan de eisen van snelheid welke het massa-briefver-
keer stelt. P. VAN KOEVORDEN. 

DAVO-ALBUM 

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 
Oude nummer-service. 

Door gebrek aan materiaal zie ik me opnieuw ge
noodzaakt een beroep te doen op de lezers ten behoeve 
van hun collega-lezers. Ik doe dat zonder schroom, 
omdat ik nooit een beroep heb gedaan zonder gehoor 
te vinden en, aan de andere kant, ik voldoening vind 
in het feit te kunnen helpen. (Mag ik tussen twee 
haakjes enkele lezers, die ik heb geholpen en die in 
gebreke bleven mij mijn onkosten te vergoeden, ver
zoeken zulks alsnog te doen?). 
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Thans zoek ik enkele exemplaren van Maart 1948, 
Juli 1950 en Februari 1951; voorts nummers van 1922, 
1923, 1928 en 1938. Wie helpt ditmaal? 

Correspondentie hierover uitsluitend aan Ir H. Reus, 
Ernst Casimirlaan 13, Arnhem. 
Staatsmvjnen-Jublleumzegel. 

Aan hetgeen wij omtrent deze uitgifte — ontleend 
aan het Persbericht 1756/54 van 20 Mei 1952 — in ons 
vorige nummer hebben bericht, kunnen we thans nog 
toevoegen, dat de perforatie in boven- en linker vel-
rand doorloopt, de ondervelrand vertoont geen perfo
ratiegaatje, rechtervelrand met één perforatiegaatje. 
De velranden zijn bedrukt met één enkele randlijn, 
geen telcijfers. De tanding, berekend uit het aantal 
tanden en de zegelafmeting bedraagt 12 : 12 M, (19 : 15 
tanden). Papier zonder watermerk, gommering nor
maal. 

Aan D.O. H231 van 19 Maart 1952 ontlenen we nog: 
dat bij aankoop van 10 cents-zegels dit zegel moest 
worden verstrekt, tenzij bepaaldelijk om zegels van de 
gewone uitgifte werd verzocht. 
Zomer-zegels. 

Aan het door ons ontleende aan Persbericht 1933/58 
van 27 Maart jL, opgenomen in ons vorige nummer, 
kunnen we thans nog toevoegen, dat de perforatie in 
boven- en linkervelrand doorloopt, de ondervelrand 
geen perforatiegaatje en de rechtervelrand één perfo
ratiegaatje vertoont. De linker- en rechtervelranden 
vertonen de telcijfers 1—10 en in de bovenrand het 
plaatnummer, resp. in de kleuren: rood, groen, licht
rood, geel en lichtblauw, zijnde de kleuren van het 
fond der zegels. Geen randlijnen. Papier zonder water
merk, gommering normaal. De tanding berekend uit 
het aantal tanden en de zegelafmeting bedraagt 
12% : 12 (15 : 19 tanden). 

Frankeerzegels ter herdenking van twee Eeuwfeesten. 
Ter herdenking van de Eeuwfeesten van de Neder

landse Rijkstelegraaf en van de Nederlandse postzegel, 
zullen vier speciale frankeerzegels worden uitgegeven 
in de waarden van 2, 6 10 en 20 cent (zonder toeslag). 

Zoals in onderstaand staatje is aangegeven, zijn de 
afbeeldingen gewijd aan de Telegraaf en aan de Post
dienst. 

^iRffiiJBSiiiiii 

De zegels zullen verschijnen in twee series, die on
derling in kleur verschillen. 

De ene serie van vier zal overal aan de postkantoren 
verkrijgbaar zijn van 28 Juni 1952 t/m 31 Juli 1952 en 
bovendien aan de philatelisten-loketten en in het 
Postmuseum van 28 Juni 1952 t/m 30 September 1952. 

Deze zegels zullen worden gedrukt in veUen van 100 
stuks. 

De andere serie van vier zal uitsluitend verkrijgbaar 
zijn op de ITEP (Internationale Tentoonstelling Eeuw
feest Postzegel) te Utrecht van 28 Juni t/m 6 Juli 1952. 

Deze zegels zullen worden gedrukt in vellen van 25 
stuks. 

Kleuren van de „ , , 
«egels, die op Kleuren van de 

Waarde Voorstelling de postkantoren «8=i' '„<' '« °P 
worden <)« ITEP worden 

verkocht verkocht 
2 cent Telegraafpalen in 

landschap met 
een spoortreintje 
uit de tijd van 
1852. 

6 cent Radiomasten. 

10 cent Afgifte brief in 
1852; op de ach
tergrond huizen 
uit die tijd. 

paars bruin 

vermiljoen blauwach
tig groen 

geelachtig karmijn 
groen 

20 cent Hedendaagse 
brievenbesteller 
met op de achter
grond moderne 
huizenbouw. 

blauw violetach-
tig blauw 

De ontwerpen van de zegels zijn van de heer R. J. 
Drayer te 's-Gravenhage. De oorspronkelijke gravures 
zijn gestoken door de heer W. Z. van Dijk, graveur in 
dienst van Joh. Enschedé en Zonen, Grafische Inrich
ting N.V. te Haarlem. 

Technische bgzonderheden: 
Druktechniek: plaatdruk. 
Grootte zegel: 21 bij 30 mm. 
Grootte beeldrechthoek: + 18 bij 27 mm. 
Kamtandingr 13% : 14%. 
Vellen van 10 X 10 = 100 en van 5 X 5 = 25 zegels. 
Papier zonder watermerk. 
Gomming: normaal. 
Druk van Joh. Enschedé en Zonen, Grafische Inrich

tingen N.V. te Haarlem. 
Plaatnummers: Mijnenzegel: 4.5.6. 

Zomerzegels: 1. 
Etsingnummers, enz.: Frankeerzegel 2 c : 37 

10 c : LR 39.40.41. 
„ 15 c : LR 4. 

Ir H. R. 

PORTZEGELS. 
De heer A. Dunnebier te 's-Gravenhage schrijft ons, 

dat hij in het bezit is van een aantal Nederlandse port-
zegels met zgn. staand-watermerk. Dat deze niet van 
recente datum zijn, blijkt uit de afstempeling welke 
op enige zegels werden aangetroffen, o.a. 5 c. datumst. 
10.9.51; 8, 10 en 40 c. datumst. 13.11.. (moet wel '51 
zijn). 

Tot op heden was ons deze stand van het watermerk 
bij de portzegels niet bekend. Wellicht willen onze le
zers hun zegels er eens op nazien en mogelijke aan
vullingen melden. Dr L. F. 

N E D E R L A N D S E A N T I L L E N 
Zeemanshuizen. 

De reeds lang geleden gemelde uitgifte ten bate van 
de Zeemanshuizen wordt thans, volgens een couranten-
bericht, bij de firma Enschedé te Haarlem gedrukt. De 
datum van uitgifte is nog niet bekend. A. J. U. 
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lir NIEUWE UITGIFTEN i^ 
Diverse postzegels werden ons ter reproductie af

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

E U R O P A 
B u 1 g a r ü e. 

Kleurwijziging: 4 L. lilabruin i.p.v. geelbruin; 
vrachtauto voor vlaggen. 

Nieuw „postdiensf'-zegel (port door de post geheven 
voor extra werkzaamheden aan sommige stukken ver
richt) 1 L. karmijn. 

D u i t s l a n d . Bondsrepubliek. 
Aanvullingswaarden koerserende posthoornzegels: 50 

(pf) grijs en 70 (pf) geel. Reeds verschenen in dit type: 
2, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60 (pf). Nog verwacht 
worden: 80 en 90 (pf) en in type: 
ruiter van Bamberg, de 1 en 2 W't 
D.M. 15 April jl. verscheen 5 (pf) 
roodbruin, midden veelkleurige 
afbeelding gedeelte van het schil
derij Mona Lisa van Leonardo da 
Vinci (thans in het Louvre te Pa
rijs), ter herdenking 500-jarige 
geboortedag van da Vinci (1452-
1519). Zegelgrootte: 27,5 X 33 mm, 
kamtanding 13%. 

I d e m . West-Berlijn. 
26 Maart jl. verscheen de 30 (pf) 
blauw, gelauwerde dodenmasker 
van Ludwig van Beethoven, ter 
herdenking 125-jarige sterfdag 
van deze componist. Zegelgrootte 
27,3 X 33 mm, kamtanding 13%, 
oplage 1 millioen. 

E n g e l a n d . 
Portzegels in gewijzigde kleur, aanpassend bij die 

van de postzegels: % d. oranje; 1% d. groen; 4 d. 
blauw en 1 sh. geelbruin. 

I t a l i ë . 
Herdenking 500-jarige geboortedag van Leonardo 

da Vinci (1452-1519): 25 L bruinoranje, zelfportret van 
da Vinci. Zegel
grootte 24 X 40 
mm; kamtanding 
14; rasterdiepdruk 
op watermerk-
papier draaiend 
rad. 

30ste Jaarbeurs 
van Milaan: 60 L, 
ultramarijn, in
gang nautische af
deling der beurs. 
Zegelgrootte enz. 
als boven. 

De serie „Italië 

DAVO-ALBUM 

TiHtand 
In de bekende donkerblauwe 

band met goudstempel. 
I'rima papier, royaal' van opzet. 

In schroefband 
In klemband .. 

ƒ 1 2 , -
ƒ 14,50 

L u x e m b u r g . 
Nadere gegevens inzake zegels ter herdenking eeuw
feest Luxemburgse postzegel: 
gewone post: 2 fr. zegel zwart, omlijsting zwart en groen; 

4 fr. zegel roodbruin, omlijsting roodbruin 
en groen, beide afbeelding zegel Ie 
uitgifte. 

Plaatdruk van Joh. Enschede en Zn. te Haarlem; Ze
gelgrootte 60 X 49 mm. Zegels tezamen gedrukt in vel
len van 32 stuks als volgt: 

4. 2.4. 2. 4.2.4.2. 
2. 4. 2. 4. 2.4. 2.4. 

Centilux 
Joh. Enschede en Zn 

Haarlem 
'Z •*■ 'Z 'f 'Z -f 'Z -f 
f 'Z -f 'Z -^ 'Z 'i Z 

Serie-prijs 26 fr. (6 fr zegels + verplicht entreebiljet 
tentoonstelling); velprijs 416 fr (16 X 1 serie). 
Luchtpost: 

80 c. zwartgrijs en zwartviolet op groen 
2,50 fr. id. en id. op rood 
4 fr. id. en id. op blauw 
8 fr. id. en id. op roodachtigbruin 

10 fr. id. en id. op grijsachtigbruin 
Afbeelding dezer zegels Ie zegel en de koersende zegel 
van dit land. 
Afmeting der zegels 48 X 29 mm; gedrukt in vellen 
van 25 stuks in rasterdiepdruk door Courvoisier S. A. 
te La Chaux-de-fonds, Zwitserland. 

Voor de afbeeldingen, zie Januarinummer biz. 8 en 9. 

DAVO-ALBUM 

Geheel linnen, donkerblauwe 
band met goudstempel. 

Royaal van opzet, prima papier. 
In schroefband ƒ 15,— 
In klemband ƒ 17,50 

aan de arbeid" zal in kleiner formaat der zegels ver
schijnen met Inschrift „Republica Italiana". Het nieuwe 
wapen van Italië zal verschijnen op een zegel van 25 L. 

M o n a c o . 
Ter gelegenheid van de opening van het postmuseum, 

dat is ingericht in een der zalen van het paleis van dit 
vorstendom, verschenen op 6 Mei jl. 3 postzegels in 
het bekende langwerpige formaat. Alle zegels vertonen 
dezelfde afbeelding, nl. de Hercules-galerij van ge
noemd paleis. Ontwerp en gravering der zegels zijn 
van H. Cheffer; plaatdruk van de Franse staatsdruk
kerij. 
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5 f. lichtroodbruin en lichtbruin. 
15 f. donkerpaars en lichtroodpaars. 
30 f. zwartblauw en blauw. 

II••■••■Il 

MMiMÉMt 

O o s t e n r y k . 
Op 20 Mei a.s., met frankeergeldigheid vanaf 24 Mei 

a.s , verschijnt een postzegel ter gelegenheid van het 
200jarig bestaan van de Schönbrunner Dierentuin. 
Het zegel geeft in het midden een afbeelding van het 
vroegere keizerlijke Ontbijtpaviljoen, dat thans in het 
midden dezer dierentuin staat. In de omranding zijn 
diverse dieren afgebeeld, nl.: brilslang, gazelle, meer
kat, toekan, kolibri, waterwaran (soort hagedis), fla
mingo, paradijsvogel en wezel. Het ontwerp voor dit 
zegel is van de schilder Ernst Schrom, de gravering is 
van Friedrich Teubel. Druk van de Oostenrijkse 
Staatsdrukkerij in plaatdrukvellen van 50 zegels; op
lage 800.000 stuks; zegelgrootte 38.5 X 29,8 mm; beeld
grootte 34,5 X 25,8 mm; kamtanding 13% X 14%. 

1,40 S. donkergroen. 

P o l e n . 
28 Maart jl. verschenen 45 + 15 
gr, grijsbruin en 90 gr, blauwgrijs, 
beide met portret van generaal 
Walter Swierczewski (2221896 : 
2851947) ter herdenking van 
diens 5jarige sterfdag. Ontwerp 
der zegels en gravering van Cz. 
Slania; plaatdruk; zegelgrootte 
25,5 X 31,5 mm; tanding 12%. 

In April jl. verschenen voor de 
luchtpost: 
55 gr. grijsblauw, vliegtuig boven schepen; ontwerp 

zegel van Cz. Slania, gravering van B. Brandt; 
90 gr. lichtgroen, vliegtuig boven landbouwvelden; ont

werp en gravure van Cz. Slania; 
1,40 Zl. paars, vliegtuig boven stad; ontwerp zegel van 

B. Brandt, gravure van E. Konecki; 
5 Zl. grijs, vliegtuig boven fabrieken, ontwerp zegel van 

B. Brandt, gravure van M. R. Polak. 

MJi^kMMttl^Ük 
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»f*t*»MUW**H**nutm HlimilliHIjMHIIUIIIIi 

P o r t u g a l . 
4. April jl. verschenen t.g.v. het N.A.T.O.congres te 
Lissabon en de 3e verjaardag van het Atlantisch pact: 
1 E. donkergroen en lichtgroen en 3 E 50 donkerblauw 
en grijs, beide met afbeelding duif, anker en aardbol. 

R o e m e n i ë . 
Tengevolge van de munthervorming zijn vele zegels 
met een opdruk van gewijzigde waarde verschenen 

Nadere gegevens nog niet 
bekend. 

De serie 5jarenplan werd 
afgesloten (totaal 12 waarden) 
met de zegels: 4 Lei, donker
bruin, lezende man en vrouw; 
30 Lei, groen, landbouw. 

Herdenking 100jarige ge
boortedag van de Roemeense 
schrijver I. L. Caragiale (1852
1912). Tijdens de vervaardi
ging dezer zegels kwam de 
munthervorming en werden 
dientengevolge de 3 lage waar
den van 'n opdruk met nieuwe 
waardeaanduiding voorzien. 20 Bani op 11 Lei, rood, 
opengeslagen geïllustreerd boek; opdruk zwart. 55 Bani 
op 11 Lei, groen, portret in lauwerkrans; opdruk rood. 
75 Bani op 11 Lei, donkerblauw, portret in ovaal; op
druk rood. En zonder opdruk 1 Lei, bruin, toneelscène. 

P^^i^mi 

R u s l a n d . 
100Jarige sterfdag van de romanschrijver Nicolaas 
Gogol (18091852). Zegelgrootte 51 X 35 mm, lijntan
ding 12%. 
40 k. zwart op lichtblauw, portret en romanfiguur ko

zak Tarass Boubla; 
60 k. zwart en oranjebruin, Gogol en Belinski; 
1 veelkleurig, Gogol bij Ukrainische dorpsbewoners. 

Wintersportsene: 40 k. veelkleurig, schaatswed
strijd. 

60 k. veelkleurig, skién. 
125ste geboortedagherdenking van de geograaf 

P. P. Ssamenov (18271914). Ontwerp van het zegel van 
D. V. Kljuev. 1 R. violetbruin op blauw, portret. 

Herdenking bioloog en paleontoloog B. O. Kavolevsky 
(18431883). Ontwerp van het zegel van E. S. Bulanova. 
40 k. zwartbruin op geel. portret. 
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l a a r g e b i e d . 
29 Maart jl. verschenen 2 toeslagzegels t.b.v. de uit

zending van athleten 
naar de Olympische 
Spelen 1952 te Helsin
ki. Zegelgrootte 26 X 
40 mm, tanding 13. 
Plaatdruk van de 
Franse staatsdrukkerij 
te Parijs. 

15 + 5 f, donker
groen, athleet met fak
kel; ontwerp van 
Tschersovsky, grave

ling van J. Piel; oplage 350.000 stuks. 30 f. + 5 f. 
donkerblauw, hand met lauwertak voor aardbol; ont
werp van Blum, gravering van Gandon; oplage 300.000 
stuks. 

30 Maart jl. verscheen het zegel t.g.v. de Dag van de 
Postzegel 1952. Ontwerp van 
het zegel van Tschersovsky, 

11 gravering van H. Cheffer. 
Zegelgrootte 40 X 52 mm; tan
ding 13; plaatdruk als boven
staan, oplage 350.000 stuks. 

30 f. + 10 f. donkerblauw, 
ruiterpost voor de St. Lode-
wijkskerk te Saarbrücken een 
brief overhandigend. 

26 April jl. zou een zegel 
van 15 f. verschijnen t.g.v. de 
Jaarbeurs te Saarbrücken (26 
Apr.-11 Mei) en op 2 Mei jl. 
een zegel met toeslag van 15 f. 
t.b.v. het Rode Kruis. 

wMn^^q^v^^nmMi 

15, SÄÄR 15. 

S p a n j e . 
T.g.v. het speciale postverdrag gesloten tussen dit 

land en de Philippijnen verscheen een luchtpostzegel 
van 25 P. in een oplage van 500.000 stuks. 

T.h.v. de schilder Joaquim Sorella verscheen even
eens een luchtpostzegel van 25 P. 

T r i e s t . 
Zone A. De postzegels van Italië 1000 L. luchtpost, 

25 L. sporttentoonstelling, 25 L. Leonardo da Vinci en 
35 L. Jaarbeurs Milaan verschenen met de bekende 
opdruk A.M.G.-F.T.T. 
Idem. 

Zone B. 4 Februari jl. verschenen 3 luchtpostzegels 
t.h.v. de 75e verjaardag van de U.P.U. 
5 D. helderbruin, grote plein te Capodistria; 

15 D. blauw, gezicht te Pirano; 
25 D. groen, gezicht op Porto Rosso. 

Hiervan zouden 30.000 series zijn uitgegeven, waar
van er maar 10 (!) aan de postloketten verkrijgbaar 
zouden zijn geweest. 

T s j e c I i o - S I o w a l c i j e . 
11 April jl. verschenen 2 postzegels t.g.v. de Inter

nationale Solidariteitsdag van de strijders tegen het 
fascisme. Ontwerp der zegels van Stanislav Jevzek. 
Rasterdiepdruk in vellen van 100 zegels; zegelgrootte 
23 X 30 mm, tanding 13%. 

1,50 Kcs, bruin en 2 Kcs, blauw. Beide zegels met 
afbeelding van een 

^^^m^mm^mt man met opgeheven 
vuist; achtergrond ver
toont puinhopen van 
verwoeste stad. 

12 April jl. versche
nen 2 postzegels t.g.v. 
de Internationale Con
ferentie voor de be
scherming van het 
kind, gehouden 12-16 
April jl. te Wenen. 

Ontwerp der zegels van Anna Podzemné-Suchardové, 
gravering van Jindra Schmidt; plaatdruk in vellen 
van 70 en 35 stuks; zegelgrootte 23 X 30 mm, tanding 
12%. Beide zegels met afbeelding van een vrouw om
helsd door een Koreaans kind, terwijl bij haar een 
blank-kind en een neger-kind staan, een vlinder be
kijkend. 2 Kcs, lilabruin en 3 Kcs, roodlila. Voor beide 
uitgiften officiële f-d's. 

T u r k ü e. 
In Maart 1952 verscheen een serie postzegels met 

diverse afbeeldingen in zegelgrootte 24 X 32 mm; 
rasterdiepdruk van de Staatsdrukkerij te Wenen in 
vellen van 100 zegels; tanding 13%. 15000 series zijn 
ongetand uitgegeven. 

Kurus, 1 
2 
3 

4 
5 

10 
12 
15 
20 
30 

40 

50 

1 Lira, 

2 „ 
5 „ 

oranje, Bergama; oplage 20.000.000. 
licht olijf, ruïnes te Milas; oplage 10.015.000. 
steenrood, Karataypoort te Konya; oplage 
20.015.000. 
helgroen, Kozakplateau; oplage 5.000.000. 
bruin, Urgüp; oplage 5.000.000. 
sepia, portret van Atatürk; oplage 10.000.000. 
rood, id. oplage 1.000.000. 
violet id. oplage 80.000.000. 
blauw, id. oplage 15.015.000. 
donkergroen, moskee Emersultan; oplage 
15.000.000. 
donkergrijsblauw, moskee Yenicami; op
lage 5.015.000. 
donkerolijf, waterval te Tarsus; oplage 
2.000.000. 
donkergrijs, paleis van Dolmabahce; op
lage 4.500.000. 
donkerviolet, rotsen te Urgüp; oplage 
5.000.000. 
blauw, Faience-paviljoen; oplage 2.400.000. 
donkersepia, museuminterieur; opl. 100.000. 

VOOR BETERE ZICHTZEN Dl N GEN LEIDSCHE POSTZ EG E L H A N D E L 
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mmmmm 
DAVO-ALBUM 

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

In schroefband . . . . ƒ 20,— 
In klemband ƒ 22,50 

p »'■ » »m mimfff^m 

V a t i c a a n s t a d . 
Het zegel (of een der zegels) uit te geven ter her

denking van het eeuwfeest Vat. postzegel (zie Decem
bernummer blz. 262) zal de afbeelding geven van een 
postkoets uit 1852 op de PonteMoUe over de Tiber ten 
noorden van Rome, alsmede de afbeelding van het 
zegel 50 bajocchi van 1852. 
Z w e d e n . 

19 April jl. verschenen de aangekondigde postzegels 
t.h.v. de 400jarige sterfdag van 
Olavus Petri. Beide zegels met 
dezelfde afbeelding: Petri predi
kende op de kansel. Afmeting der 
zegels 24% X 31% mm; alleen 
horizontaal getand. De laagste 
waarde verscheen echter ook 
driezij dig getand. Tanding hori
zontaal 12y2, verticaal 12%. (Het 
off. bericht geeft echter tanding 
13 aan en beeldgrootte 20,5X27,25 
mm). Het ontwerp is van het 

hootd van de drukkerij William Peterson en de grave
ring van Sven Ewert. Plaatcylinderdruk in vellen van 
100 stuks. 25 (0re) grijs en 1 Kr. 40 bruin. 

Een vacantiedag bewaard 
en voor de ITEP gespaard 

l ^ M * 

B U I T E N E U R O P A 
A 1 g i e rs. 

10 Maart jl. verschenen aanvullingszegels in de serie 
vermeld in Februarinummer blz. 34: 12 fr. roodbruin, 
Isis; 18 fr. karmijnrood, Isis; 20 fr. groen, kind met 
adelaar; 30 fr. blauw, Apollo. 

Verwacht wordt weldra een zegel ter ere van het 
Afrikaleger; waarde 12 fr. zeegroen. Afbeelding van 
het dodenmonument te Algiers, vervaardigd door 
Landowski. Ontwerp van het zegel van Decaris. 

B o l i v i a . 
15 Maart jl. verscheen een serie postzegels voor de 

gewone post en een serie voor de luchtpost t.g.v. de 
inwijding op 23 Maart jl. van het standbeeld van 
Eduardo Abaroa, oudpresident der republiek. Voor de 
gewone post zijn de waarden: 80 c en 1, 2, 5, 10 en 20 B. 
en voor de luchtpost 70 c en 2, 3, 5, 50 en 100 B. 

C o s t a R i c a . 
De In ons Novembernummer blz. 248 vermelde zegels 

werden gedrukt bij Thomas De La Rue te Londen en 
geven rechtsboven het portret van Isabella de Katho
lieke en linksonder de drie schepen van Columbus. De 
oplage dezer zegels bedraagt: 15 c. 1.000.000, 20 c. 
500.000, 25 c. 500.000, 55 c. 1.000.000, 2 C. 100.000 stuks. 

Cuba. 
22 Febr. jl. verschenen 2 postzegels t.h.v. Isabella de 

Katholieke. Voor de gewone post: 2 c oranjerood, por
tret, oplage 2 millioen; voor de luchtpost: 25 c donker
violet, portret, oplage 500.000 stuks. 

Deze zegels verschenen ook gezamenlijk in minia
tuurvelletje, formaat 108 X 108 mm, maar in de ge
wijzigde kleuren: lo. 2 c. karmijn en 25 c. blauw, ge
tand, opschriften karmijn; 2o. 2 c. blauw en 25 c. kar
mijn, ongetand, opschriften blauw. 

Ten bate van de bouw van een nieuw postkantoor 
verscheen een verplicht bijplakzegel, 1 c. grijsblauw. 

Gemeld worden 8 opdrukken op kleur gewijzigde 
weldadigheidszegels 1951 (Yv. no. 30, portret van F. Fi
gueredo) nl. bruingeel i.p.v. karmijnrood. Voor de ge
wone post: 10 c. op 2 c. opdruk violet; voor de lucht
post bovendien met opdruk Aero: 5 c. op 2 c. opdruk 
blauw; 8 c. op 2 c. opdruk rood; 10 c. op 2 c. opdruk 
blauw; 25 c. op 2 c. opdruk violet; 50 c. op 2 c. opdruk 
rood; 1 $ op 2 c. opdruk blauw; voor expresse post: 
10 c. op 2 c. opdruk lichtviolet, vermeldende tevens E. 
Especial. 

Deze maand verschijnen t.h.v. het 50jarig bestaan 
der republiek, voor de gewone post: 

1 c. groen en zwart, Tomas Estrada Palma, Luis Es
tevez Romero, Maximo Gomez en generaal Wood, op
lage 2.000.000; 

H. LANSDAAL  VROUWENSTEEG 3, LEIDEN  TELEFOON 23233 
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2 c. karmijn en zwart. Dom Tomas en Dr Estevez Ro
mero, oplage 2.000.000; 

5 c. blauw en zwart. Dr Enrique Barnet, Dr Carlos 
Finlay, Dr Juan Guiteras en Dr Enrique Nunez, op
lage 500.000; 

8 c. karmijn en zwart, het Capitool, oplage 300.000-
10 c. lichtkarmijn en zwart. Tekst van de Grondwet, 

oplage 500.000; 
20 c olijf en zwart, landkaart, oplage 200.000; 
50 c. geel en zwart, suikerrietplantage, oplage 

200.000; voor de luchtpost; 
5 c. violet en groen, model landelijke school, oplage 

300.000; 
8 c. rood en groen, universiteit, oplage 500.000; 
10 c. blauw en groen, presidentspaleis, oplage 300.000; 
25 c. bruin en groen, bankbiljet, oplage 20.000; 
voor experssepost: 
10 c. oranje en blauw, wapen van Cuba, oplage 

300.000. 

E q u a d o r. 
Februari jl. verschenen 2 series postzegels t.g.v. de 

herdenking van de canonisatie van de Heilige Mariana 
van Jezus. Voor de gewone post, alle met afbeelding 
van de St. Pieterskerk te Rome; 0,10 S. geelgroen en 
bruinrood; 0,20 S. grijsblauw en violet; 0,30 S. karmijn 
en groen. 
• Voor de luchtpost, alle met afbeelding van de H. 
Mariana: 0,60 S. roselila en blauwgroen; 0,90 S. groen 
en blauw; 1 S. karmijnrood en groen; 2 S. grijsblauw 
en violet. 

E g y p t e . 
11 Februari jl. verschenen 3 postzegels t.h.v. de op

heffing van het verdrag met Engeland. 10 Mills, groen; 
22 Mills wijnrood en groen; 30 Mills bruin en groen. 

E t h i o p i ë . 
Aanvullingswaarde serie 1947, groot horizontaal for

maat: 25 c. zwart en bruin. 

G r e n a d a . 
1 Maart jl. verscheen 4 portzegels in cents der Antil

len (type 1892) 2, 4, 6 en 8 cent, zwart. 

G u i n e a (Spaans-). 
Op 10 Maart jl. verschenen 3 postzegels met de af

beelding van een inlander die met de handen een soort 
trom bespeelt; 5 c. roodbruin; 50 c. olijfgrijs en 5 Pts. 
violet. 

I r a n . 
De in ons Maartnummer blz. 57 vermelde serie werd 

aangevuld met: 10 D. violet; 20 D. bruin; 2 R. sepia; 
2 R 50 blauw; 3 R. rood; 10 R. olijfbruin; 20 R. bruin; 
30 R. violetblauw; 50 R. violetbruin. 

I s r a ë l . 
In ons Maartnummer blz. 58 vermeldden wij, dat de 

afgebeelde kandelaar zich bevond in een moskee te Je

ruzalem. Van bevoegde zijde meldt men ons, dat deze 
kandelaar het teken der Staat Israël is en het de be
kende kandelaar betreft uit de Tempel te Jeruzalem 
buitgemaakt door Keizer Titus, die de Tempel ver
woestte. 
K o r e a (Zuid-). 

Wederom verschenen enkele opdrukken op vorige 
uitgiften, nl. 300 won op 14, blauw (Yv. 48); 300 won op 
15 won, rood (Yv. 54); 30 won op 100 won, olijfgroen 
(Yv. 52). 

Nieuw verschenen de zegels 200 won, steenrood, 
Boedhabeeld in tempel, en 300 won, lichtgroen, tempel. 
M a r o k k o (Spaans-). 

15 Maart jl. zouden hier verschenen zijn voor de ge
wone post; 
5 c. blauw en roodbruin, cavallerie; 

15 c. zwart en lichtgroen, militair défilé; 
20 e. donkergroen en roselila, weg bij Zoco; 
25 c. rood en blauwgroen, de broederschappen; 
35 e. grijsgroen en oranje, offeranden; 
45 c. rood, leden van een harka; 
50 c. rood en grijsgroen. Moren op een borstwering; 
75 c. violet en ultramarijn, thee-bereiding; 
90 c. blauw en roselila, bruiloft; 

1 Pta. blauw en bruin, pelgrimstocht; 
5 Pts. rood en blauw, verteller; 

10 Pts. kleur niet gemeld, verteller. 
Voor de expresse-post: 
25 c. rood, paardrijder. 
M o z a m b i q u e . 

Drie zegels van de koersende serie worden gewijzigd, 
nl.; 1 E 20 wordt: radiostation van Polona; 2 E 50 
wordt: centrale telefoon van Lourenco-Marques; 3 E 50 
wordt: gezicht in Lourenco-Marques. 
Panama. 

Hier 3 opdrukken op luchtpostzegels, luidende 
„Aereo 1952" en nieuwe waarde: 0,02 B op 10 c. blauw 
en zwart op luchtpost Yv. 101 (opdruk karmijn) oplage 
300.000 0.05 B op 10 c. idem (opdruk oranje, oplage 
300.000 en 1 B op 5 B. donkerblauw op luchtpost Yv. 78 
(opdruk karmijn) oplage 3.000 stuks. 
P a r a g u a y . 

Hier verschenen voor de gewone post, alle met af
beelding lichtbaak van Ciudad Trujillo (de tegenwoor
dige naam voor San Dom.ingo): 2 c. roodbruin; 5 c. 
ultramarijn; 10 c. rose; 15 c. lichtblauw; 20 c. lila; 50 c. 
oranje; 1 G. lichtgroen. 

Voor de luchtpost, alle met afbeelding van de urn 
met de overblijfselen van Columbus bewaard te Ciudad 
Trujillo: 10 c. ultramarijn; 20 c. lichtgroen; 30 c. lila; 
40 c. rose; 50 c. geelbruin; ) G. lichtblauw; 2 G oranje; 
5 G. licht roodbruin. 

Er schijnen van beide series 200 stuks ongetand te 
zijn uitgegeven. 
F h i 1 i p p ü n e n. 

17 Maart jl. verscheen het zegel 5 c. rood, portret van 
Marcelo H del Pilar, advocaat, redenaar en journalist, 
die gedurende het Spaanse regiem onder de naam Pla-
ridel het blad „La Solidaridad" uitgaf. 
S a l v a d o r . 

In afwijking van het vermelde in ons Octobernum-
mer blz. 216, verschenen t.h.v. de revolutie van 1948 en 
de grondwet van 1950 voor de gewone post; — alle ze
gels met afbeelding van een opengeslagen boek met 
Inschrift links: 1948 revolution, en rechts; 1950 consti-
tucion, waarboven een lauwerkrans en de woorden: 
Dios Union Liberdad —: 1 c. geelgroen en groen; 2 c. 

(Vervolg op blz. 111) 
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VERENIGINGSNIEUWS 
Bericht voor H.H. Secretarissen der 
bü het Maandblad aangesloten Postz. 
Verenigingen. 

Nu de adressering der Maandbladen 
in het vervolg „mechanisch" plaats 
vindt, wordt het door de admini
stratie zeer op prvjs gesteld het Ver-
enigingsnieuws steeds IN DUPLO te 
ontvangen, nl. één exemplaar voor 
de drukkerg en één voor de adres-
seerafdeling b« de nieuwe drukker 
van ons Maandblad. 

RAAD VAN BEHEER V/H NED. 
MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 

Kort verslag van de vergade
ring van 19 April 1952. 

Alle Verenigingen - Eigenaressen 
zijn vertegenwoordigd. 

Besloten wordt, het maandblad 
vanaf het a.s. Mei-nr. te doen druk
ken bij de N.V. Boom Ruygrok te 
Haarlem, terwijl de advertentie-ex
ploitatie tegen betaling van een vast 
bedrag zal worden overgedragen 
aan de drukkerij „Planeta" te Haar
lem. De fixeprijs zal daarna kunnen 
worden vastgesteld op ƒ2,60 per 
jaar. 

Een belangrijk deel der besparing 
(o.a. mindere kosten door rotatie
druk) zal aangewend worden tot 
verbetering en uitbreiding van het 
maandblad. 

Besloten wordt, lid te worden van 
de N.O.T.U. (organisatie van uitge
vers van tijdschriften). Een commis
sie wordt ingesteld, welke tot taak 
zal hebben, de uitgifte van extra-
nummers, geheel wetenschappelijk-
philatelistisch, te bestuderen. Het 
verslag van de Administrateur 
wordt, behoudens enkele kleine wij
zigingen, welke alsnog door de Heer 
van Lente zullen worden aange
bracht, goedgekeurd en de Heer van 
der Flier voor zijn beheer gedechar
geerd. Het verslag van de Hoofd
redacteur, de Heer Norenburg, is in 
druk aanwezig. Belde Heren worden 
voor het jaar 1952 herbenoemd. De 
Heer Tholen (U. Ph. V.) wordt lid 
van het dagelijks bestuur in de 
plaats van de Heer Zwijnenburg, die 
als zodanig wenst te bedanken (in 
verband met het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd!) 

Een sanatorium te Zevenaar zal 
een gratis abonnement worden ver
strekt. 

Gaarne brengen wij het verzoek 
van het Nederl. Rode Kruis, de ge
lezen nummers in de bekende tijd
schriftbussen te deponeren, over. 

De Secretaris 
Van de Westeringh. 

NEDERLANDSE BOND VAN VER
ENIGINGEN VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS. 
Woarn. Secr. H. G. v. d. Westeringh 
Na het bedanken van de 2e Secre
taris, heeft thans ook de Ie Secre
taris, de Heer Norenburg, zijn func
tie neergelegd. Op verzoek van de 
overige bestuurleden zal ondergete
kende voor de meest dringende za
ken het Secretariaat waarnemen. 

Voor het afgeven van vergunnin
gen ter verkrijging van de hoge 
waarden Nederland zal een andere 
gemachtigde moeten worden aange
wezen, hetgeen binnenkort zal ge
schieden. De aanvragen kunnen ge
woon doorgang vinden. 

Op 26 April vond wederom een 
bijeenkomst plaats met de Voorzit
ters der aangesloten verenigingen. 
Het verslag hiervan zal binnenkort 
aan de verenigingen worden toege
zonden. 

De waam. Secr. 
Van de Westeringh. 

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

Ledenvergadering op Vrijdag 30 Mei 1952 te 
20.15 uur in hotel „Krasnapolsky", Warmoes
straat, Amsterdam-C. De veiling wordt gehou
den van 19.30-20.15 uur. 

Candidaat-leden: 123 Marchand, M., Ceram-
plein 60, Amsterdam-O.; 842 Wal, M. J. W. van 
der, Toldwarsstraat 18 hs, Amsterdam-Z. 

Nieuwe leden: 832 Boekhoff, M. L., Valerius-
straat 124 bov,, Amsterdam-Z.; 122 Schmidt, 
J. F. W., Sarphatipark 12 I, Amsterdara-Z.; 841 
Sijpesteyn, Mej. C. C , Sarphatipark 95 II, Am
sterdam-Z. Alsmede de candidaat-leden, ge
noemd in het April-nummer van het Maand
blad. 

Weer opvoeren (opzegging per 31-10-'51 inge
trokken: 686 Bieze, L., Olympiaplein 87 II, Am
sterdam-Z. 

Afgevoerd: 704 Hoepen, Dr H. E. van. 
UTRECHTSCHE PHILATELISTEN-
VEREENIGING. Secr.: H. G. van de 
Westeringh, Tolsteegsingel 17 bis, 
Utrecht. 

Bestuursvergadering op Dinsdag 20 Mei a.s., 
des n.m. 8 uur, ten huize van de heer Reintjes. 

Ledeavergadering op Dinsdag 27 Mei a.s., des 
n.m. 8 uur, in Tivoli. Van 7'/j—8 uur ruilen. 

Bijzondere agendapunten; Reglementswijziging. 
Voorgesteld wordt in Art. 46 het bedrag ad 
ƒ 0,25 per boekje te wijzigen in ƒ 0,50. 

Voordracht door de heer Miltenburg over 
,,Falsificaten". 

Landenwedstrijd: Israel. 
Nieuwe Leden: 6 Candidaat-leden, vermeld in 

het Aprilnr. 
Candidaat-leden: C. Bcsamusca, Abstederdijk 

141, Utrecht (E.); A. A. Hengeveld, Amst. str.-
weg 305 bis A, Utrecht (E.); H. J. de Ruyter, 
Stationsweg 13, Maarssen (E.); G. Schats, Hub. 
Duifhuisstr. 30, Utrecht (E.); Tj. G. Tolsma Jr, 
A. H. G. Fokkerstr. 32, Utrecht (E.). 

Voorgesteld tot royement wegens wanbetaling 
(contributie): 

Mevr. E. Arentsen-Veldhuyzen, Hendr. de 
Keyserstr. 73, Utrecht; L. van Baaien, Palestrina-
laan 5, Bilthoven; C. Bruynen, Rochussenstr. 
77 A, Rotterdam (v/h de Bilt); W. H. Groot, 
Poelhekkestr. 1, Utrecht; H. A. Hermes, Adr. 
V. Ostadelaan 21, Utrecht; J. F. van Lunteren, 
Mauritsstr. 121, Utrecht; E. Poen, Kromme 

Nieuwe Gracht 9, Utrecht; H. J. P. Terheggen, 
Houten; J. H. Volten, Soestd. straatweg 72 N, 
Bilthoven. 

HAAGSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING. Secr.: W. J. Bijle-
veld, Adr. Pauwstraat 10, Den Haag. 

Nieuwe leden: P. M. Offerman, Pieter Both-
straat 25, Den Haag; H. Vos Hzn., Delfgauwse-
weg 85, Delft; W. J. C. Zeevenhoven, Weimar-
straat 118, Den Haag; O. G. Smit, Tortellaan 31, 
Den Haag. 

Bedankt: Mr J. F. W. Steijn. 
Afvoeren: H. Schouten, W. A. Pleijsier, Dr 

W. Meijeringh. 
Daar in Mei de vierde Donderdag samenvalt 

met Hemelvaartsdag, is de bijeenkomst vastge
steld op Donderdag 29 Mei, om 20.00 uur, in 
Diligentia. De agenda zal nog aan de leden 
worden toegezonden. 

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

Nieuwe leden: zie de aanmeldingen in het 
Aprilnummer, alsmede no. 475. J. de Vries, als 
candidaatlid opgenomen in het Januarinummer. 

Weder ingeschreven: 1859 Fr. Th. Gruter, 
3111-5 A Street N.W., Caleary-Alb., Canada; 
1208 C G. Kornmann, Embong Kenongo 67, 
Surabaja. 

Royement ingetrokken: 1883 A. Mensink, Ho-
gebalseweg 27, Almelo. 

Aanmeldingen: 897 J. Bernink, Berkstraat 31, 
Oldenzaal; 914 A. J. Elbert, p/a Ned. Aardolie 
Mij., Oud-Schoonebeek; 895 A. den Hond, Ver-
heystraat 57, Vlaardingen; 919 M. A. Sloot, Die-
penheimseweg 9, Goor (O.). 

Aanmeldingen per l-7-'52: 933 W. H. A. Feen-
stra, Laurillardlaan 14, Bilthoven; 930 J. Vink, 
Molenlaan 17, Voorschoten (lid U.Ph.V.) 

Overleden: 652 W. Pruijs. 
Afgevoerd wegens onbekend adres: 1758 Mej. 

J. G. Beerhorst; 310 A. Dekker; 977 A. J. 
Groenenboom; 1805 H. J. W. Huisken; 705 J. 
de Jager; 1912 L. Overlack; 979 W. J. Pieterse; 
1975 R. Scheidegger; 252 W. Schut; 1246 Mr 
H. J. A. Wagener. 

INTERNATIONALE VEREENIGING 
„PHILATELICA". Secr.: J. A. C. 
Achilles, Zuiderparklaan 249, Den 
Haag, Tel. 321123. | 

Het Hoofdbestuur werd verrast met de pret«, 
tige mededeling, dat enkele van onze Indi^* 
duele leden zijn overgegaan tot de oprichttns 
van Afdeling Meppel, welke dus de 26e Afdeling 
wordt. 

CANDIDAAT-LEDEN: 
Afd. Aalsmeer: Ar. 2155 E. van Beuzekom, 

Mr Troelstralaan 38, Amstelveen; Ar. 2156 T. L. 
Wubbe, Gevers van Endegeeststr. 22, Hoofd
dorp. 

Afd. Amsterdam: Am. 2167 H. C. van Veen, 
Trouringhstraat 6III, Amsterdam-W.. 

Afd. 's-Gravenhage: Gv. 2177 H. A. van Gef-
fen. Stationsweg 20 A, Den Haag; Gv. 2176 
H, F. Rietveld, Thorbeckelaan 212, Den Haag; 
Gv. 2173 D. van Ruler, Douwes Dekkerstraat 
46, Den Haag; Gv. 2174 L. Uitenbroek, Deyler-
weg 61, Wassenaar; Gv. 2175 H. Valkenburg, 
de Savornin Lohmanlaan 226, Den Haag. 

Afd. Haarlem: Hm. 2150 C. T. van Duffe
len, Schreveliusstraat 28, Haarlem. 

Individueel: ld. 2145 J. van Mourik, San. 
,,Het dubbele Kruis", Amerongen; ld. 2149 D. 
G. v, d. Vechte Jongkindt Coninckstr. 13, 
Alphen a/d Rijn. 

Afd. 't Kabinetstuk: Kk. 2148 J. R. Drenth, 
Kleinemeer 157, Sappemeer. 

Afd. Langedijk: Lk. 2153 C. Visser, Beneden-
weg 212, St. Pancras. 

Afd. Meppel: Ml. 2186 J. Bosch, Allee 5, 
Meppel; Ml. 2190 C. A. Gerritsen, de Voi T. 
Steenwijklaan 44, Meppel; Ml, 2191 S. Hofstr», 
Burg. Knopperslaan 59, Meppel; MI. 2192 H. ▼. 
d. Hooning, L. Springerlaan 13, Meppel; ML 
2195 E. A. H. T. van Papendrecht. L. Springer
laan 21, Meppel. 

Afd. RotterdamZuid: Rz. 2151 G. Busse, As
terstraat 66, Rotterdam; Rz. 2169 J. S. vaa 
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Oosterhout, Charloissche Lagedijk 507a, Rotter
dam. 

Afd. Soest: St. 2179 T. H. v. d. Port, Lange-
straat 81, Amersfoort. 

Afd. Utrecht: Ut. 2180 H. van den Bosch, 
Nieuwe Gracht 90, Utrecht; Ut. 2182 T. A. G. 
M. Hendriks, Wolter Heukelslaan 55 bis, 
Utrecht; Ut. 2183 J. J. Kool, Voorstraat 15, 
Utrecht; Ut. 2185 A. H. Wenselaar, Leistraat 
20 bis, Utrecht. 

Afd. Venio: Vo. JL 35 E. Janssen (12-ll-'36), 
Baarlosestraat 215, Blerick. 

Afd. Zwolle: Ze. JL. 40 H. D. v. Corbach 
(9-7-'36), Verenigingsstraat 8, Zwolle; Ze. JL. 
36 A. R. J. H. Exoo (29-7-"37), van Lennep-
straat 17, Zwolle; Ze. JL. 38 W. H. N. H. 
Hoogendoorn (22-5-'38), Tesselschadestraat 31, 
Zwolle; Ze. 2159 A. van Leeuwen, Zuppeldse-
weg 6, Heerde; Ze. 216C J. H. Blok, Haneweg 
1, Heerde; Ze. 2162 W. van Werven, Vosberger-
weg 6, Heerde. 

Schorsen: Mt. 3814 P. de Kluiver, Julianalaan 
15, Meerssen (L.) 

Rectificatie: ld. 2362 Mevr. J. G. y. Santen-
Schuchow, Koepelweg 6a te Noordwijk a. Zee, 
moet zijn: Mevr. J. G. Bakker-Schuchow, Koe
pelweg 6a te Noordwijk a. Zee. 

Schorsing intrekken: Vn. 42 J. van Akkeren, 
Scheldestraat 38 boven, Vlissingen; Am. 86 T. 
T. d. Plas, V. 31, Vinkeveen; Vn. 395 J. S. 
Buisman, Hogeweg 105, Vlissingen; Vn. 416 C. 
van Zweeden, „De Starter", Paul Krugerstr., 
Vlissingen; Hm. 425 R. L. H. Bax, lepenstraat 
3, Haarlem; Am, En. 474 P. Mastenbroek, J. J. 
Viottastraat 7, Amsterdam; ld. 550 W. Wal-
brecht, van Brakelplein 36, Groningen; Ze. 818 
A. M. A. Veldkamp, Hoge Boekelerweg 6, 
Enschede; Am. 859 H. E. G. Pilon, Kerkwijk 
Veenendaal; Zt. 1040 W. Pieters, Austerlitzeweg 
37, Austerlitz; Ze. 1050 J. J. Poortman, A. 144a, 
De Wijk (Dr.); Ar. 1059 Dr E. J. van Haaften, 
Kudelstraatweg 142, Aalsmeer; Rz. 1361 K. 
Vuijk, Galjootstraat 27 B, Rotterdam; Ze. 1373 
A. Krake, Haven N.Z. 37A, Almelo; Rz. 1398 
G. J. M. de Valk Wieringerstraat 14 B, Rot-
terdam-Z.; Ze. 1503 A. E. Dudok van Heel, 
Dillenburglaan 2, Amersfoort; Ze. 1658 J. J. 
Jorna, Vondelkade 3, Zwolle; Vn. 1831 L. G. 
Borstelaer, de Casembroodstr., West Kapelle; 
Vn. 1880 J. G. Boshuizen, Badhuisstraat 133, 
Vlissingen; Nk. 2313 A. G. S. Rosier, Haar
lemmerweg 9, Leiden; ld. 2494 Paul Engeln, van 
Bylandtstr. 106, Den Haag; Rz. 2502 J. S. Zan-
dee, Groenendaal 43 E, Rotterdam; Vn. 2536 C. 
Rotmans, Herman Heyermanslaan 4, Vlissingen; 
Zt. 2547 N. Taverne, Laan van Henegouwen 
15, Zeist; Gv. 2750 J. L. van Heek, Schenk-
kade 311, Den Haag; ld. 2890 Mej. H. G. van 
Outeren, Arentsburglaan 8, Voorburg; Gv. 2949 
P. Heebels, Haagweg 11, Rijswijk; Vo. 2955 B. 
J. Denckcr, Mariastraat 28, Venlo; Vn. 3025 
G. Santuz, Noordstraat 41, Vlissingen; ld. 3086 
A. C. Jacobs, St. Ignatiusziekenhuis, Breda; 
Vn. 3565 S, W. Kelder, Boulevard Banckert 38 I, 
Vlissingen; Am. 3799 L. H. de Keyser, Krayen-
hoffstraat 37 III, Amsterdam; Hm. 3825 B. de 
Jong, Eksterstraat 60, Haarlem; Rz. 3850 L. 
Everaert, Katendrechtse Lagedijk 361, Roterdam-
Z.; Am. 3950 Drs J. G. Dijkman, Ged. Oude-
gracht 121, Haarlem; Am. 3991 H. Dikze, Prin
ses Beatrixlaan 11, Weesp; Am. 4216 G .v. d. 
Berg-Jeths, PI. Muidergracht 75 boven, Amster
dam-C; Rz. 4219 L. Macaré, Beatrijsstraat 40 B, 
Rotterdam; Rz. 4223 J. P. van Nes, Huygens-
straat 3, Roterdam-W.; Rz. 4273 J. 1. P. Lotte, 
Groene HiUedijk 155 A, Rotterdam-Z.; Vn. JL. 
3 G. Langeraar, v. d. Spieghelstraat 35, Vlissin
gen; Gv. 3226 J. F. Ligtvoet, Gov. Bidlostraat 
74, Den Haag. 

Bedanken: Hm. 425 R, L. H. Bax. 
Verandering van afdeling: 
Ze. 188 K. S. Eisma, Ambonstraat S, Meppel, 

naar afd. Meppel; ld. 354 J. van Hees, Zuid
einde 83, Meppel, naar afd. Meppel; Am. 1040 
W. Pieters, Austerlitzseweg 37, Austerlitz, naar 
Afd. Zeist; ld. 1050 J. J. Poortman, A. 144 a. 
De Wijk (Dr.), naar afd. Meppel; Dr. 1952 Ir 
A. H. Schenkel, Hoofdstraat 91 A, Meppel, naar 
Afd. Meppel; Hm. 2547 N. Taverne, Laan v. 
Henegouwen 15, Zeist, naar Afd. Zeist; Ze. 2576 
K. Linde, de Vos van Steenwijklaan 47, Meppel, 
naar Afd. Meppel; ld. 2959 K. Timmerman, 
Ambonstraat 77, Meppel, naar Afd. Meppel; 
Wn. 3028 J. L. G. v. d. Broecke, Kerklaan 1, 
Heinkenszand, naar Afd. Goes. 

Lid van meer afdelingen: Wn. 268 E. v. d. 
Meijle, Dr H. Th's Jacoblaan 11, Utrecht, thans 
ook van Afd. Utrecht. 

De Candidaat-leden, vermeld in het Aprilnum-
mer van het Maandblad, werden als leden in de 
Vereniging opgenomen. Wij roepen hen een har-
telyk welkom toe, 

ROTTERDAMSCHE PHILATELIS
TEN-VEREENIGING. Secr.: G. C. 
Tops, Stadhoudersweg 89 b, Rotter
dam-C. 

NIEUWE LEDEN. 
615 J. M. van Haeften, Burg. Tellegenstraat 21 I, 
Amsterdam; 632 R. C. Hoogervorst, Lepelaar
singel 93 c, Rotterdam-Z. 1; 635 P. Hoogland, 

B923, Shedrecht; 643 C. F. de Meyere, Wilhel
minastraat 71, Bodegraven; 672 M. C. Roesten
burg, Vijverhofsrraat 65 a, Rotterdam-C. 1; 680 
C. Versnel, Mecklenburglaan 14 inw., Rotter
dam-O. 

AFGEVOERD. 
975 E. Heidt. 

LEDENVERGADERING. 
De eerstvolgende gewone ledenvergadering zal 
worden gehouden op Maandag 19 Mei a.s., in 
de bovenzaal van Café-Restaurant „Du Nord", 
Bergweg 313 (ingang Bergsingel 228) te Rotter
dam-Noord. Zaal open 7.30 uur. Aanvang 8 uur. 
Gewone agenda. 

Bezichtiging van de kavels voor de veiling op 
Zaterdag 17 Mei a.s., in ons clublokaal, boven
zaal van Café-Restaurant „De Zon", Noord
singel hoek Burg. Roosstraat te Rotterdam, en 
voor de aanvang van de vergadering. 

JUNI-VERGADERING. 
De Juni-vergadering zal worden gehouden op 
Maandag 30 Juni a.s., in „Du Nord". 

AFDELING AANKOOP. 
Teneinde een regelmatig afwerken van de Agen
da te waarborgen zal in het vervolg tijdens de 
maandelijkse ledenvergaderingen geen gelegenheid 
meer worden gegeven tot het afwikkelen van 
zaken met de Afdeling Aankoop. 

In de plaats daarvan kunnen de belanghebben
den zich vóór de aanvang van de vergadering, 
namelijk van half acht tot acht uur, tot de 
heer Vermeer wenden. Deze zal dan in de ver
gaderzaal aanwezig zijn. 

Men wordt verzocht met het bovenstaande re
kening te houden. 

GEZAMENLIJK BEZOEK ITEP. 
De leden die belangstelling hebben voor gemeen
schappelijk bezoek aan de ITEP te Utrecht — 
ter vermindering van de reiskosten — wordt 
verzocht zich zo spoedig mogelijk in verbinding 
te stellen met de heer P. J. Kortrijk, Tideman-
straat 70 te Rotterdam-W, 1, hetzij aan het op
egeven adres, hetzij in ons clublokaal, waar 
ij des Zaterdagsmiddags aanwezig is. 

PENNINGMEESTER. 
Zoals in het vorige nummer bekendgemaakt, 
neemt de heer H. Willemsen tijdelijk de functie 
van penningmeester van de Vereeniging waar. 
Zijn adres luidt: Boergoensevliet 211 d, Rotter
dam-Z. 1. Het gironummer blijft 452753 (t.n. 
Penningmeester der Rotterdamsche Philatelisten-
Vereeniging te Rotterdam). 

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

Bedankt: J. v. d. Water. 
Candidaat-leden: J. Bürer, Evertsenstr. 41, 

Amersfoort; W. Döderlein de Win, Javastraat 
Javastraat 23, Amersfoort; G. v. d. Broek, Rijks
weg 1, Voorthuizen. 

Eerstvolgende bijeenkomst op Dinsdag 27 Mei 
1952, des avonds te 8 uur, in dê  Bestuurskamer 
van de Sociëteit „Amicitia" te Amersfoort. Ook 
U verwacht het Bestuur weer eens op deze ver
gadering te zien! Bent U er al eens geweest? 
Dan is het lang geleden! 

AMSTERDAMSE VERENIGING 
„DE PHILATELIST". Secr.: K. Bui-
ter, Marethonweg 40 hs, Amsterdam-
Z., Tel. 92075. 
Ledenvergadering 3 Juni 1952. Ruilavond 17 
Juni 1952. Beide bijeenkomsten zijn op Dinsdag
avond, in Hotel ,,De Kroon", Rembrandtpleïn 
17. Aanvang half acht. Zaal open 7 uur. 

Nieuwe leden: Het in het April-nummer van 
het maandblad opgenomen candidaat-lid is aan
genomen en voorts: 195 L. H. Huurdeman, In-
sulindeweg 99 ÏII, Amsterdam-O. 

Candidaat-ieden: 201 J. C. Serrarens, Win-
gerdeg 281, Amsterdam-N.; 225 J. Buurs, Dorp
weg 59 A. Warder {N.H.) 

Overleden: 837 C. L. Dekker; 1012 J. F. M. 
Rövekamp. 
VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DE GLOBE". 
Secr.: J. W. Vonk, Mesdaglaan 36, 
Arnhem. 

Nieuwe leden: 362 J. van Laar, Spechtweg 31, 
Apeldoorn; 370 J. C. Rogmans, Beethovenstraat 
107, Amsterdam-Z. 

Per abuis werd in het vorige maandblad ver
meld, dat de heer A. v. d. Horst, Sweerts de 
Landasstraat 18 te Arnhem, zou zijn overleden. 
Deze mededeling blijkt onjuist te zijn. 

NEDERLANDSCHE PHILATELIS
TISCHE VEREENIGING „OP HOOP 
VAN ZEGELS", HAARLEM. Secr.: 
M. W. V. d. Koog, Leidsevaartweg 
129, Heemstede. 

Candidaat-Ieden: UI H. Frijns, Fr. Schubert-
laan 47, Heemstede; 114 A. J. Gerritsen, Mole-
naerstr. 7, Haarlem; 120 H. L. Leffelaar Jr, 
Heinsiuslaan 2, Haarlem. 

Overleden: 90 J. D. Klinkenberg. 
Bedankt per-l Maart 1952: 141 W. v. d. 

Boom; 186 A. v. Blommestein; 516 W. v. d. 
Laag. 

Algemene Vergadering. Donderdagavond 8 uur, 
29 Mei 1952, Gebouw Cultura, Haarlem. 

Veiling ten bate van de kas. Deze op 24 
April jl. gehouden veiling heeft opgebracht 
ƒ 98,80. Het Bestuur dankt ten zeerste allen, 
die door het ter beschikking stellen van kavels 
hun belangstelling in het welzijn onzer vereni
ging hebben getoond. 

Contributie 1952-1953. De leden die tot heden 
niet hebben voldaan aan het verzoek van de 
penningmeester hun contributie ad ƒ 5,— te 
storten op of over te schrijven naar postreke
ning 245576 t.D.v. „Penningmeester O. H. v. Z., 
Haarlem", worden verzocht dit alsnog voor het 
einde dezer maand te doen, daar anders in de 
loop van Juni per postkwitantie zal worden ge
disponeerd, hetgeen kosten medebrengt. 

Het laatste geldt ook voor hen, die dan nog 
niet het voor uit rondzendingen gekochte zegels 
verschuldigde bedrag mochten hebben voldaan. 

Wegens plaatsgebrek moesten enige 
Verenigingsberichten blijven overstaan. 

NEDERL. BOND VAN 
VERENIGINGEN 

VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Uiteraard heeft het bestuur buitenge

wone belangstelling voor de door de 
Philatelistenclub „EINDHOVEN" op
gestelde reglementen, welke dezer dagen 
aan de verenigingen zijn toegezonden. 

Uit particuliere correspondentie is ge
bleken, dat de samenstellers verwachten, 
deze voorstellen in de e.v. bondsverga
dering in behandeling te kunnen bren
gen, hetgeen, gezien de belangrijkheid 
en de omvang, problematisch is. 

Het bestuur is vanzelfsprekend bereid 
daartoe echter alle medewerking te ver
lenen en verzoekt daarom, teneinde een 
globaal inzicht te verkrijgen, de vereni
gingsbesturen de mening van hun ver
eniging omtrent deze materie v o o r 7 
J u n i a.s. bekend te maken; in ieder 
geval de mening van het Bestuur, indien 
voor die tijd geen ledenvergadering kan 
worden gehouden. 

In verband hiermede wijzen wij op 
drie belangrijke punten, welke de voor
gestelde reglementen o.m. beogen. 

1. Verandering van de aard van de 
Bond door toevoeging van physieke le
den. 2. Verandering in de opbouw van 
de Bond door het vormen van kringen. 
3. Verandering in de werkwijze van het 
bestuur door het instellen van commis
siewerk. 

Namens bet bondsbestuur: 
VAN DE WESTERINGH, w.n. secr. 
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Adverteer 
Philatelistiseh 

NIEUWE UITGIFTEN 

Zegels naar mancolijst, Phil. Boeken, 
Tijdschriften, Albums en Supple
menten, Catalogi, Insteekboeken etc. 
levert 

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

Aanbied ing : 
Albanië no. 102 . . . . . ƒ60.— 
Duitsland, Ipost 38/39 ƒ50.— 

Ipost 43/53 ƒ 7.50 
Berlin 1/20 ƒ 2.75 

Oostenrijk, no. 543/552 ƒ 7.50 
Hongarije, no. 713 . . 

blok no. 1 
. . ƒ 1.80 
. . ƒ12.— 

porto no. 155/173 ƒ 6.50 
pakketpost 1/8 

Joegoslavië, blok no 
blok no 
blok no 
blok no 

- Ned. Indië 

. . ƒ12.— 
1 ƒ 0.75 

. 2 ƒ 2.50 

. 3 ƒ 1.25 

. 4 ƒ 10.— 

no. 290/292 ongebr. ƒ 5.50 
no. 345 gebruikt ƒ 5.— 1 
no. 346 
no. 360 
no. 361 
no. 384/388 
idem met RIS „ 
no. 53/65 port 

Ned. AntiUen 
no. 227 gebruikt . . 
no. 228 
no. 229 „ 
no. 230 „ 

Postzegelhandel J. 
VAARTWEG 25, HILVERSUM, 

ƒ 15.— 
ƒ 3.— 
ƒ 1 5 . -
ƒ 15.— 
ƒ 15.— 

. . ƒ 2.45 

. . ƒ 1 . — 

. . ƒ 2 . — 

. . ƒ 3.50 

. . ƒ 7.50 

REISZ 
TEL. 8428 

RENmE HAAGSMA'S 
Philatelistiscbe Boekhandel 
LEEUWENSTRAAT 2a — HILVERSUM 
POSTGIRO 336559 
* 

Steeds voorradig of op korte termijn 
leverbaar 

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

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

Vraagt onze boekenlijst en het Borek-
Nienw». 

YVERT-ALBUM „ISRAEL" KLEMBAND f 11.25 

INZENDING ADVERTENTIE TEKSTEN 
De advertentie-acquisitie voor dit blad is met ingang van 1 Mei j . l . overgenomen door de 

VERENIGDE DRUKKERIJEN PLANETA 
Elders in dit blad ktmt U hierover een nadere mededeling lezen. Wij spreken de hoop 
uit dat deze wijziging in geen enkel opzicht enige verandering moge brengen in de 
prettige relaties, die er tot nu toe bestonden tussen adverteerders en het Nederlands 
Maandblad voor Philatelie. 
Ons streven zal er op gericht zijn adverteerders nog meer service te bieden dan voor
heen. Wilt U daarom vooral goed noteren ons adres: 

V £ B £ ] V I G 1 ) £ D B U K K E B I J E l ü r P L A N U T A , a fdel ing ui tgeveri j 
B a k e n e s s e r g r a c h t 69-73 , H a a r l e m , T e l e f o o n K 2500-15280 ( 3 Iq'nen) 

Advertentie-tarieven op aanvrage verkrijgbaar. 
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BUSSUMSE POSTZEGELHANDEL 
Kapelstraat 15 — Telefoon 6288 — Giro 451627 

W. H. E E C E N 

Z i C H T Z E N D I N G E N 
Voor het nieuwe seizoen hebben wij 
weer veel nieuwe boekjes gereed. 
Speciaal Ned. en Gew., Scandinavië, 
Zwitserland, Verenigde Staten, Enge
land, Frankrijk, Port. Kol. enz. enz. 

199^ POSTZEGELYEIUNG =b HALF JUNI A.S. 
Aan ons werd opgedragen de verkoop 
van een belangryke speciaal-verzameling 

NEDERLAND EN OVERZEESE GEBIEDSDELEN 
•' alsmede van een mooie collectie EUROPA. 

Veilingcatalogi gratis op aanvraag. 

Inzendingen voor onze 200ste veiling kunnen 
reeds thans geschieden. 

J. K. RIETDIJK N.V. 
Telefoon 11.70.20 

DEN HAAG 
Lange Poten ISA 

Blijft bekendheid geven aan Uw firma 
door intensieve, voortgezette reclame. 
Reclame maken in dit blad is ids adem
halen. U merkt 'pas hoe erg het nodig 
is, ab U er even mee ophoudt. 

POSTZEGELHANDEL M. WESTERHUIS, 
Gravenstraat 30, Amsterdam-C. Tel. 31319 

Egypte, 3 w. nieuwe serie ƒ 1.50 
ideh blok 2.35 

Van Riebeeck Zd. Afrika 5 w. Tentoonst. 
2 w. Zd. West Afr. 5 w „ 3.— 

Silver Wedding Br. Honduras 132/35 ... „ 55.— 
idem Sierra Leone 174/75 , 26.50 

Bahrain, Kuwait, Mascate & Dubai, 
Marocco en Tanger „135.— 

U.P.U. Yemen getand of ongetand , 12.— 
U.P.U. Nicaragua 27.— 
U.P.U. Port. Koloniën „ 50.— 
U.P.U. Iran 22.— 
U.P.U. Peru 16.50 

ZEER GOEDKOPE AANBIEDINGEN 
IN ZELDZAMERE POSTZEGELS 

NEDERLAND 
No. 61a X, 7MJ et. . 
No. 74x, 50 et. 
No. 75x, 50 et. . . 
No. 76x, 60 et. . . 
No. 77x, 1 Gld. . . 
No. 78x, 2% Gld. . 
No. 79x, 5 Gld. . . 
No. 80x, 10 Gld. . 
No. 84x—86x . . 
No. 94x, 121/2 et. . 
No. 95x, 20 et. . . 
No. 96x, 25 et. . . 
No. 97x, 50 et. . . 
No. 98x, 1 Gld. . 
No. 99x, 2y2 Gld. . 
No. lOOx, 5 Gld. . . 
No. lOlx, 10 Gld. . 
No. 104x, . . . . 
No. 105x 
No. 107x—109x . . 
No. 134x—135x . . 
No. 136x—138x . . 
No. 163x—165x . . 
No. 184x, 121/2 et. . 
No. 190x, 22y2 et. . 
No. 191x, 22% et. . 
No. 193x, 271^ et. . 
No. 195x, 35 et. . . 
No. 199x—202x . . 
No. 199ax . . . . 
No. 203x—207x . . 
No. 208x—211x . . 
No. 220x—223x . . 
No. 236x, 70 et. 
No. 237x, 80 et. . . 
No. 256x, 12% et. . 
No. 265x—266 . . . 
No. 1, Postpakket V 
No. 2, 

f 2.50 
„ 5.75 
„ 4.50 
„ 4.50 
„ 6.— 
„ 10 
„ 3 5 . _ 
„ 90.— 
„ 5.— 
„ 0.40 
„ 0.65 
„ 0.65 
„ 2.50 
„ 4.— 
„ 16.50 
„ 2 0 . _ 
„ 85.— 
„ 12,50 
„ 13.— 
„ 3.— 
„ 3.75 
„ 10.— 
„ 22.50 
„ 2.25 
„ 1 — 
„ 1.23 
„ 1.15 
., 2.90 
„ 1.65 
., 0.75 
„ 2.50 
„ 1.25 
„ 1.40 
„ 2.95 
„ 3.95 
„ 0.45 
„ 2.— 
„ 0.35 
„ 2.50 

KIND.-ROLTANDING 
1925X, Compleet . . 
1926X, „ . . 
1927X, „ . . 
1929X, „ . . 
1930X, „ . . 
1931X, „ . . 
1932X 
1933X, „ . . 

LUCHTPOST 
No. lx , 10 et. . . . 
No. 2x, 15 et. . . . 
No. 3x, 60 et. . . . 
No. 4x—5x . . . . 
No. 6x, IH Gld. . . 
No. 7x, 4Vi Gld. . . 
No. 8x, 7% Gld. . . 
No. 9x, 36 Gld. . . 
No. 9a X, 36 Gld. . 

INDONESie 
No. 14, 30 et. . . . 
No. 18, 2% Gld. . 
No. 24x, Wil et. . . 
No. 30, 2%( Gld. . 
No. 37, 2% Gld. . . 
No. 45, 4 et. X of . 
No. 59, 2% Gld. . . 
No. 60, 1 Gld. . . 
No. 61, 2V4 Gld. . 
No. 80, 2% Gld. . 
No. 80x, 2y2 Gld. . 
No. 97, 1 Gld. . . 
No. 98. m Gld. . 
No. 98x, 2% Gld. . 
No. 134x, 2y3 Gld. . 
No. 135x—137x . . 
No. 138x—140x . . 
No. 142x_145x . . 
No. 149x—159x . . 

(x = engest 
Ruiming van voo 

Zeg 
Orders bove 

Kasse bij order. 

Hendrik van d 
Herengracht 8a Dl 

f 9.25 
„ 7.— 
„ 2.50 
„ 2.25 
„ 2.75 
„ 4.90 
„ 4.20 
„ 3.80 

ƒ 0.55 
„ 0.63 
„ 3.50 
„ 0.50 
„ 1.20 
„ 1.60 
„ 15.— 
„ 3.90 
„ 4.50 

f 0.85 
„ 8.50 
„ 4.50 
„ 10.50 
,. 4.— 
„ 1.20 
„ 0.45 
„ 1.75 
„ 8.75 
„ 8.50 
„ 1 2 . _ 
„ 1.10 
■■ 16.— 
„ 19.50 
„ 5.— 
„ 4.50 
„ 0.35 
„ 1.— 
„ 25.— 

INDONESIË 
No. 18, Port , 

Type II 
Landmail . Stempel 

in blauw 

„ 7.50 

„ 30.— 
POETZEGELS NEDERLAND 
No. 1, 5 et. . . 
No. 2, 10 et. . . 
No. 8, 121/2 et. . 
No. 12, 1 Gld. T. IV 
No. 20 of X 6% et. 
No. 25, 20 et. 
No. 27, 3 et. op 

1 Gld 
No. 28x, 50 et. op 

1 Gld 
No. 28, 50 et. op 

1 Gld 
No. 29x, 4 et. op 

61/3 et 
No. 30x, 6% op 

20 et 
No. 31x, % op 1 et 
No. 31, y2 op 1 et. 
No. 32—38 of X . 
No. 39 of X 15 et. 
No. 40 of X 15 et. 
No. 41x, 25 et. . 
No. 41, 25 et. . . 
No. 42, 50 et. of X 
No. 43, 1 Gld. of \ 

No. 67a X, T.B. . 
No. 67b X, T.B. . 
No. 68a X, T.B. . 
No. 68b X, T.B. . 
No. 80—99 . . . 
No. lx—7x 

Brandkast 
No. 1 8, Dienst . 
No. 7 of X, 10 et. 
No. 8 of X, 11/2 et. 
No. 9—15 . . . 
No. 12, 12% et. . 
No. 13, 12% et. . 
No. 15a, 30 et. . 
No. 16—19 . . . 
No. 20—24 . . . 
No. 25—26 . . . 

CURASAO 
No. 75x, 5 et. . No. 76x, 7% et. . 
No. 77x, 10 et. . 
No. 78x, 20 et. . 
No. 79x, 1 Gld. 
No. 80x, 2% Gld. 
No. 81, 5 Gulden 
No. 135, 50 et. . 
No. 136, 1% Gld. 
No. 137, 2% Gld. 
No. 150, 50 et. . 
No. 151, 1% Gld. 
No. 152, 2% Gld. 
No. 177, 50 et. . 
No. 178, 1% Gld. 
No. 193, 30 et. . 
No. 194, 50 et. . 
No. 195, 1% Gld. 
No. 196x—197x . 
No. 198x—199x . 
No. 200x—205X . 
No. 206x—208x . 
No. 209x—21ÜX . 
No. 227, iy2 Gld. 
No. 228, 2% Gld. 
No. 69x—82x, Luchtp 
No. 83x—88x . . 
No. 31x, Por t 10 et 
No. 33, Por t 25 et 
No. 34x—43x . . 

emp., anders prima gest. ex.) 
r raden. 
els voor 
a f 10.— 

Levering op m a r 
belegging. 

franco aangetekend. 
Ruim 50 jaar Postzege 

erLoosPomegelni 
SN HAAG Tel. 112944 Glr 

ƒ 1.50 
„ 1.50 
„ 4.50 
>■ 10.— 
„ 4.50 
>, 2 . _ 

„ 3.25 

„ 17.— 

„ 16.— 

„ 0.35 

„ 0.35 
„ 0.60 
„ 0.75 
„ 1.50 
„ 2.25 
,. 1.— 
„ 1.25 
„ 1.15 
„ 7.— 
„ 10.50 
„ 1.20 
„ 1.75 
„ 1.40 
„ 2.— 
„ 1.90 

„ 60.— 
,. 23.— 
„ 6.— 
„ 7.50 
,. 7.— 
„ 3.75 
„ 1.20 
„ 2.50 
„ 3.50 
„ 0.90 
„ 0.15 

f 0.80 
„ 0.50 
„ 0.85 
„ 1.60 
„ 9 . 
„ 28 
„ 42.— 
„ 0.30 
„ 3.— 
,. 3.50 
„ 0.20 
„ 0.95 
„ 1.15 
„ 0.30 
„ 0.75 
„ 0.40 
„ 0.30 
„ 1.40 
„ 0.70 
„ 0.80 
„ 5.50 
„ 1.20 
„ 1.90 
„ 1.20 c 
„ 1.90 
„ 10.— 
„155.— 
„ 1.20 
„ 2.— 
„ 6.50 

colijst. 

Ihandel. 

mdel 
0 24392 
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roseviolet en groen; 5 c. rood en groen; 10 c. geeloker 
en groen, 20 c. lichtgroen en groen; 1 C. karmijnrood en 
groen. 

Voor de luchtpost — alle zegels met afbeelding van 
een papierrol met opschrift als boven, en waarachter 
een vlag en een fakkel —: 10 c. lichtblauw en donker
blauw; 15 c. donkerbruin en blauw; 20 e. blauw; 25 c. 
lichtgrijs en blauw; 40 c. violet en blauw; 1 C. vermil
joen en blauw; 2 C. roodbruin en blauw; 5 C. zwart-
blauw en blauw. 

S e y c h e l l e n . 
3 Maart verscheen de in ons Octobernummer blz. 235 

vermelde serie zegels, echter met enkele kleine wijzi
gingen op het door ons vermelde. Alle zegels vertonen 
het portret van George VI in medaillon en zijn- 2 c. 
violet, vliegende vis; 3 c. oranje, schildpad; 9 c. licht
blauw, zee-cocospalmen; 15 c. olijfgroen, inlandse vis-
sersprauw; 18 c. roselila, kaart van de Ind. Oceaan; 
20 c. okergeel, als 15 c ; 25 c. roserood, als 3 c ; 40 e. 
ultramarijn, als 2 c ; 45 c. lilabruin, als 15 c ; 50 c. 
roodpaars, als 9 c ; 1 R. zwartgrijs, als 18 c ; 1 R. 50 
helderblauw, als 9 c ; 2 R. 25 olijf, als 3 c ; 5 R. steen
rood als 18 c. en 10 R. emeraltgroen, als 2 c. 

T u n i s . 
25 Maart jl. verscheen met de afbeelding van het 

relief met paard: 3 f. oranjebruin. 
U r u g u a y . 

Twee aanvullingswaarden voor de luchtpost: 21 e. 
violet en $ 1,08 lila. 
V e r e n i g d e N a t i e s . 

Het in ons vorige nummer op blz. 87 vermelde zegel 
dat op 24 Oct. a.s. zal verschijnen, zal een zegel van 
5 cent zijn, blauw, met de afbeelding van het „War 
Memorial", het gebouw van de oud-strijders te San 
Francisco, waar op 26 Juni 1945 het handvest werd 
ondertekend. Het ontwerp voor dit zegel is van de Bel
gische kunstenaar Jean van Noten. De oplage zal 6 mil-
lioen stuks bedragen. 

V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a . 
Van het in ons Maartnummer 

blz. 64 vermelde NATO-zegel ge
ven we thans de afbeelding. 

15 Mei '52 verscheen het 'eerst te 
Washington het zegel van 3 cent, 
uitgegeven t.b.v. de 50-jarige fede
rale samenwerking met het Westen 
tot ontwikkeling van de gebieden 
van rivieren en stromen tussen 

Missouri-rivier en de Atl. 
Oceaan. Het zegel geeft 
een afbeelding van de 
Grand-Coulee-dam in het 
centrale gedeelte van de 
staat Washington, het 
grootste werk op dit ge
bied ter wereld. Links ver
toont het zegel een arbei
der, rechts een electrische 

hoogspannmgsleidmg. De zegelgrootte is 23 X 37 mm; 
rotatiedruk in vellen van 50 stuks; voorlopige oplage 
110 millioen stuks. 
Z u i d - W e s t - A f r i k a . 

De 1, 1%, 2 en 6 d. zegels met opdruk South West 
Africa in 15 mm letters en met de opdruk Suid Wes 
Afrika in 16% mm letters, verschenen met gewijzigde 
opdruk. De letters zijn thans resp. 16% en 18 mm. 

^ STEMPELS ^ 
N E D E R L A N D 

Gelegenlieidss tempels. 
Van de beide, reeds in het vorige nummer gemelde 

„Eerste-dagstempels" voor de Staatsmijnen-zegels en de 
zomerzegels kunnen wij hierbij nog een afbeelding 
geven. 

• C>AQ\il^ 
Het stempel, gebruikt op de Van Riebeeck-tentoon-

stelling te Amsterdam, werd in violette inkt afgedrukt, 
terwijl ter datering naast de zegels het langebalkstem-
pel Amsterdam 52 (zonder uurcijfers) in violetzwarte 
inkt gebruikt werd. Op de aangetekende stukken kwa
men speciale aantekenstrookjes met Inschrift: Amster-
dam/Zuid-Afrika 300 jaar/1652—1952. 

Van 1 tot en met 7 Mei jl. functionneerde het Jaar
beurspostkantoor aan de Croeselaan te Utrecht ter ge
legenheid van de aldaar gehouden Agrarische Beurs. 
Het normale Jaarbeursstempel werd gebruikt. 

Op de tentoonstelling „Amsterdam-Rijnkanaal", wel
ke van 21 Mei—15 Juni a.s. in het R.A.I.-gebouw te 
Amsterdam zal worden gehouden, zal een tijdelijk bij
kantoor der PTT worden gevestigd. Aan dit postkan
toor zal gelegenheid zijn tot het kopen van alle gang
bare frankeerzegels, waaronder ook Zomerzegels, als
mede tot het aantekenen van poststukken. De aldaar 
geposte correspondentie zal worden afgestempeld met 
een op deze tentoonstelling betrekking hebbend stem
pel. 

De heer J. W. H. Kemper, Uithoornstraat 57 II te 
Amsterdam-Z., is bereid aan een ieder die een bedrag 
van ƒ 0,35 aan hem overmaakt, een tweetal briefkaar
ten, nl. die van de Amsterdam-Rijnvaarttentoonstelling 
en de ITEPkaart, voorzien van bovenbedoeld stempel, 
te doen toekomen. 
Typenraderstempels. 

Met ingang van 1 April jl. werd het postkantoor 
Valkenswaard omgezet in een bijposikantoor, ressor
terende onder het postkantoor Eindhoven. 
Frankeermachines. 

In Dienstorder 310 van 8 April jl wordt medege
deeld, dat alle machtigingen tot het gebruik van een 
Komusina-frankeermachine zijn ingetrokken, zodat 
geen machines van dit systeem meer voor frankering 
van poststukken in Nederland mogen worden gebruikt. 
Zij werden toegelaten bij Dienstorder van 23 Septem
ber 1930 en de eerste kwam medio October 1930 in ge
bruik. Hoewel de nummering dezer machines liep van 
K 101 tot en met K 194, zijn er slechts 73 nummers van 
bekend geworden, aangezien men — evenals bij andere 
typen nu en dan ook voorkomt — een reeks nummers 
overgeslagen heeft. 

Dienstorder 281 van 2 April vermeldt, dat hier thans 
ook zijn toegelaten Postalia-frankeermachines met re
kening-courant-systeem; deze bevatten vóór het ma-
chinenummer de aanduiding PR ter onderscheiding 
van de machines van het waardemeter-systeem, waar 
aan de nummers alleen de letter P voorafgaat. 

A. V. d. W. 

MEBUS POSTZEGELHANDEL IS UW ADRES 
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^ LUCHTPOST ^ 
Bijzondere K.L.M.-vluchten Amsterdam-Kaapstad en 
terug; resp. 25/3 en 6/1-1952. 

Inmiddels ontvingen wij de speciale enveloppen van 
deze vluchten terug; op de voorzijde (heenvlucht) dra
gen de stukken de speciale afstempeling, welke is af
gebeeld in ons Maartnummer op blz. 65, alsmede een 

speciaal Zuid-Afrikaanse aan
komststempel (dubbelring, kleur 
zwart) „Van Riebeeck/28 III 
A52"; op de achterzijde ,retour-
vlucht) de speciale Zuid-Afrikaan-
se Van Riebeeck-serie afgestem
peld met een speciale afstempe
ling, waarvan wij hierbij een af
beelding geven; een speciale of 
gewone aankomststempel kon er 
bij onze PTT voor deze bijzondere 
vlucht niet af! 

Wij zagen ook nog een Zuid-Afrikaanse aankomst
stempel in hetzelfde type als hierboven vermeld (dub
belring, zwart), doch van iets groter formaat (29 mm 
middellijn in plaats van 26 mm). 

Ook in Zuid-Afrika werden speciale luchtpost-enve
loppen uitgegeven. 

Uit vele Europese landen was het wederom mogelijk 
post mede te geven; te Lissabon, waar een tussenlan
ding plaats vond, werd Portugese post ingenomen, af
stempeling: Correio Aéreo/26 Mar 52/CTT/Aéroporto-
Lisboa. 
O o s t e n r ü k . 
8ste Ballonpost Kinderdorf Vereinigung. 

Op 12 April jl. had in Oostenrijk de 8ste ballonvaart 
plaats met postvervoer ten bate van de „Oesterreichi-
sche Kinderdorfvereinigung". Hieronder geven wij de 
afbeelding (verkleind) van een speciale enveloppe met 
de speciale afstempelingen. Er bestaan ook nog spe
ciale kaarten voor deze vaart, zonder ingedrukte zegel. 

J D. 

zodat er weer een groot ^ t in onze lijst is ontstaan. 
Dit keer kan ik slechts één nieuwe melden, nl. no, 
1076, de tweetalige „Eskimo, winterpantoffel" op de 
Vlaams-Franse kaart van 90 c, zodat boven no. 1039 
mij nog vele nummers ontbreken. Een mooie taak voor 
onze Belgische en Nederlandse lezers om onze kennis 
in deze aan te vullen! 
B u 1 g a r ü e. 

Van dit land komt niet veel nieuws naar Nederland. 
De heer Scherpenberg uit Tongeren stuurde mij enkele 
kaarten ter inzage: 

2 kaarten, die het zegelbeeld Yvert no. 654 vertonen, 
zijn in 1950 uitgegeven ter gelegenheid van het 2de 
Nationale Vredescongres, één groen op groen karton 
met links onder een foto van werkende vrouwen en 
een 3-regelige slagzin, die ik niet vertalen kan; één 
roodbruin op geelgroen karton met links tractoren en 
een 4-regelige reclame-tekst; 

I 
El j a i r jÊÊTh 

^ POSTSTUKKEN -ü 
B U I T E N L A N D 

B e l g i ë . 
De aanmaak en verkoop van de Publibel-kaarten 

gaat in razend tempo voort. Het schijnt dat het hoogste 
nummer hetwelk tot dusver verscheen, reeds 1089 is. 

en een kaart, eveneens met een zegelbeeld van 3 le-
wa, paars, type Yvert no. 658 op licht crème karton met 
aan de achterkant een grote foto van 2 spelende meis
jes. Kan iemand van de lezers het onderschrift ver
klaren? 
M a l a y a S t a t e n e n S i n g a p o r e . 

Voor het gebied van het vroegere Straits Settlements, 
waar een structuurverandering na de oorlog ook voor 
de poststukken enige nieuwe verzamelgebieden deed 
ontstaan, zijn nu 3 typen bekend, nl.: 
A. Beeltenis van Koning George VI, en voorzien van 

het Britse wapen. 
1. Malacca-Malaya, 4 c. bruin, 4 c + 4 c. bruin; 
2. Singapore, 4 c. bruin, 4 c. + 4 c. bruin; 
3. Penang, 4 c. bruin, 4 c. + 4 c. bruin. 

B. Verschillende beeltenissen, wapen van Engeland 
met bruin vierkante overdruk. 
1. Selangor, 4 c. bruin, 4 c. + 4 c. bruin, Sultan. 
2. Negri Sembilan, 4 c. bruin, 4 c. + 4 c. bruin, 

wapen; 
3. Pahang, 4 c. bruin, 4 c + 4 c. bruin. Sultan; 
4. Perak, 4 c. bruin, 4 c. + 4 c. bruin. Sultan. 

C. Verschillende beeltenissen, zonder wapen van En
geland. 
1. Johore, 4 c. bruin, 4 c. + 4 c. bruin, Sultan; 
2. Kedah, 4 c. bruin, 4 c. + 4 c. bruin, wapen 

(boom); 
3. Kelantan 4 c. bruin, 4 c. 4- 4 c. bruin, Sultan. 
4. Trenganu, 4 c. bruin, 4 c. + 4 c. bruin. Sultan. 

Het twaalfde gebied. Perlis, zal ook wel wat uitge
geven hebben, maar hiervan zag ik nog niets. 

Bovendien moet ieder gebied een envelop met een 
10 cents-zegelindruk in een envelop voor aangetekende 
stukken met een 20 cents-zegel in gebruik hebben. 

Dr E. A. M. S. 

MEBUS POSTZEGELHANDEL BESTAAT 36 JAAR 
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^ TENTOONSTELLINGEN ^ 

NATIONALE PHILATELISTISCHE TENTOON
STELLING „HOLLANDIA 1952". 

De Vereeniging van Postzegelverzamelaars „HOL
LANDIA" te Amsterdam werd opgericht op 1 Novem
ber 1902. Ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan 
zal onder bovenstaande naam een nationale philatelis
tische tentoonstelling worden georganiseerd. In over
leg met het bestuur van de Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars werd be
paald, dat de tentoonstelling zal worden gehouden op 
29, 30 en 31 Augustus a.s., zodat deze tentoonstelling 
samenvalt met de jaarvergadering en de philatelisten-
dag, waarvoor werden aangewezen 29 en 30 Augus
tus a.s. 

De tentoonstelling zal worden gehouden in het 
feestgebouw „Bellevue", Leidsekade 90 te Amsterdam. 

Als inzenders worden toegelaten, leden van bij de 
Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Post
zegelverzamelaars aangesloten verenigingen. 

De klasse-indeling is als volgt: 
Klasse I. Nederland, Ned. Indië, Suriname en Cu

rasao, Japanse bezetting, Ned. Indië en 
Malakka. 

„ II. Europese landen. 
„ III. Zelfstandige Staten buiten Europa. 
„ IV. Koloniën, Dominions, Protectoraten en 

Mandaatgebieden. 
„ V. Luchtpost. 
„ • VI. Motiefvetzamelingen. 

De volledige onderverdeling van bovengenoemde 
klassen zult u vermeld vinden in het tentoonstellings
reglement. Dit reglement en aanmeldingsformulier 
wordt u na aanvrage gaarne toegezonden door de se
cretaris van het tentoonstellingscomité, de heer G. H. 
V. d. Meij, de Lairessestraat 163, Amsterdam-Z. 

Gegadigden willen wel tevens opgeven hoeveel 
aanmeldingsformulieren zij wensen te ontvangen, aan
gezien voor elke inzending één formulier nodig is. 

Omdat wordt verwacht dat vele verzamelaars met 
meerdere inzendingen zullen komen en opdat het ge
vraagde aantal kaders ook inderdaad kan worden toe
gewezen, heeft het tentoonstellingscomité besloten 
ruimte te reserveren voor ± 750 kaders. De Amster-
damsche Postzegel Sociteit stelde reeds ± 200 kaders 
beschikbaar, terwijl ook andere verenigingen kaders 
toezegden. Het tentoonstellingscomité hoopt echter, 
dat het van deze zeer gewaardeerde aanbiedingen 
geen gebruik zal behoeven te maken, aangezien van 
de zijde van de P.T.T. in het vooruitzicht werd gesteld, 
dat indien de bij de ITEP te gebruiken kaders in 
Augustus a.s. nog niet zouden zijn verkocht, HOL
LANDIA hiervan ten behoeve van de Nationale Ten
toonstelling gebruik zal mogen maken. 

In verband met het bovenstaande is in het regle
ment vermeld, dat de kaders ca. 100 X 100 cm zullen 
zijn, doch dat de definitieve maat, resp. maten, later 
zullen worden bekendgemaakt. 

Het beoordelen der inzendingen en de toekenning 
der prijzen zal geschieden door een jury. Hiertoe zijn 
uitgenodigd de heren: 

Dr A. M. Eenders; 
Dr L. Frenkel; 
S. Keiser; 
Mr A. W. L. Talma Stheeman; 
J. P. Traanberg; 
P. Wittkämper; 
Mr W. S. Wolff de Beer. 

Het merendeel van bovengenoemde deskundigen 
heeft reeds bericht, dat zij zich als jurylid beschikbaar 
stellen. Het tentoonstellingscomité hoopt ook van de 
overige heren een dergelijk antwoord te mogen ont
vangen. 

Als prijzen zullen beschikbaar zijn: gouden, ver
guld-zilveren, zilveren en bronzen medailles. 

Volledigheidshalve vermelden wij nog, dat de be
schikbare medailles, evenals dit bij vroegere door 
HOLLANDIA georganiseerde tentoonstellingen het 
geval was, werkelijk uit goud, resp. zilver, resp. brons 
zullen bestaan. 

In verband hiermede zal het aantal gouden medail
les beperkt moeten zijn, evenals dit trouwens bij In
ternationale tentoonstellingen het geval is. Het ten
toonstellingscomité hoopt in de gelegenheid te zijn 
maximum 6 gouden medailles ter beschikking te stel
len, indien de jury deze zal kunnen toewijzen. Naar 
aanleiding hiervan is het nog belangrijk te vermelden, 
dat het tentoonstellingsreglement voorschrijft: „Indien 
aan een inzender meer dan één gouden medaille wordt 
toegekend, wordt hem slechts één gouden medaille 
verstrekt, terwijl voor elke meerdere gouden medaille 
een diploma wordt afgegeven. 

Deze bepaling heeft het tentoonstellingscomité doen 
opnemen, opdat voor elke inzender, die volgens de 
mening van de jury voor goud in aanmerking komt, 
ook inderdaad deze onderscheiding in natura kan ont
vangen. 

De overige medailles, te weten verguld-zilver, zilver 
en brons, zullen beschikbaar zijn in het aantal, dat de 
jury zal wensen toe te kennen. 

De huur van de kaderruimte zal ƒ 5,— per kader 
bedragen. 

De tentoonstelling zal worden geopend Vrijdag
ochtend 11 uur. Voor het opzetten der verzamelingen 
is echter ook de gehele Donderdagmiddag en -avond 
beschikbaar, zodat het waarschijniyk niet nodig zal 
zijn dat ook nog Vrijdagochtend wordt opgezet. 

Met het afnemen kan Zondagavond om 9 uur wor
den begonnen, terwijl hiertoe Maandagochtend 1 Sep
tember eveneens de gelegenheid zal bestaan. Boven
staande gegevens zullen het u allen ongetwijfeld mo
gelijk maken uw vacantie zodanig in te richten, dat 
de laatste dagen van Augustus a.s. gereserveerd zullen 
kunnen worden voor „HOLLANDIA 1952", te houden 
In Amsterdam in het feestgebouw „Bellevue". 

Indien u na ontvangst van het aan te vragen ten
toonstellingsreglement en aanmeldingsformulier nog 
nadere inlichtingen zoudt willen ontvangen, zullen u 
deze gaarne worden verstrekt. 

Het Tentoonstellingscomité: 
JAN POULIE, voorzitter. 
G. H. VAN DER MEIJ, secretaris. 
H. P. VAN LENTE, penningm. 
J. VAN KLAVEREN, lid. 
B. POSTHUMA, lid. 

INTERNATIONALE TENTOONSTELLING VAN 
POSTZEGELS OP SPORTGEBIED. 

Gehouden te Rome 19—30 Maart 1952. 
De firma Whitfield King en Co te Ipswich (Enge

land) schrijft ons het volgende: 
Het Italiaanse Nationaal Olympisch Comité hield in 

Maart de eerste tentoonstelling gewijd aan postzegels 
op sportgebied. Ongeveer 140 verzamelingen werden er 
getoond en 12 regeringen deden inzendingen. De proe
ven van de eerste sportzegels welke werden uitge
geven, nl. die van Griekenland voor de Olympische 
Spelen varfUS69, waren door de Heleense Philatelisten 
Vereniging liiertoe uitgeleend en Luxemburg zond ter 

MEBUS POSTZEGELHANDEL KOOPT COLLECTIES 
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opluistering de originele tekeningen en proeven van 
ene serie postzegels met verschillende afbeeldingen op 
sportgebied, welke in Augustus a.s. zullen worden uit
gegeven. Deze postzegels behoren tot de meest aan
trekkelijke wat tekening betreft, welke ooit zijn uit
gegeven. 

De voornaamste inzending was de verzameling van 
Graaf Bonacossa uit Milaan. Deze inzending (die bui
ten mededinging voor de wedstrijd was) vulde een zeer 
grote zaal en toonde alle aspecten van sport afgebeeld 
op postzegels, afstempelingen, speciale postkaarten en 
luchtpost-stukken. De verzameling is zonder twijfel 
enig in haar soort. Graaf Bonacossa, die voor een groot 
deel verantwoordelijk was voor de tot standkoming 
van deze tentoonstelling, is zelf een sportfiguur met 
reputatie, die behalve op ander gebied, vele jaren op 
de tennisvelden voor Italië uitkwam en die thans deel 
uitmaakt van het Internationaal Olympisch Comité. 

Wedstrijdinzendingen kwamen binnen uit Frankrijk, 
Zwitserland, Zweden, Spanje, Haïti, Nederland, België, 
Andorra (eigenaardig genoeg!) en Finland (wel speciaal 
met het oog op dit jaar) maar helaas, geen enkele in
zending uit Engeland. Vanuit zuiver philatelistisch 
oogpunt, op de postzegel gericht was een van de beste 
inzendingen voor de wedstrijd die van Romoio Mar-
chano uit Turijn. Een andere zeer interessante inzen
ding was die van Georgio Landmans (zoon van de uit
gever van de sportpostzegelcatalogus, vervaardigd in 
Italië), welke de geschiedenis van de sportaviatiek in 
Italië behandelde. 

Wat wel en wat geen sportpostzegel is kan oneindig 
worden bedebatteerd, maar het lijkt ons toch wel wat 
te ver te gaan door de Balboa-vluchten onder sport-
zegels op te nemen. Deze vluchten waren in menig 
uitgestalde collectie vertegenwoordigd. Maar hoe dan 
ook, het staat ieder verzamelaar vrij zijn eigen grenzen 
te bepalen en de aard van zijn verzameling. 

Het gebouw waarin de tentoonstelling werd gehou
den, was wel enig in zijn soort, daar deze was onder
gebracht in het hoofdgebouw van de spoorwegen te 
Rome. Dit was echter verre van een spoorwegstation 
zoals wij ons in Engeland voorstellen. Geen rook, roet 
of lawaai, maar een nieuw en prachtig gebouw met een 
fraai aanzicht. Begonnen in de dagen van Mussolini 
werd het eerst sedert kort voltooid. De tentoonstelling 
was op de 3e verdieping van een der vleugels en de 
toegang daartoe werd gevormd door een grote hal met 
zuilen, waarbinnen zich een fontein bevond van ± 50 
voet doorsnede. Boven de fontein was het dak open 
naar de heldere blauwe lucht, hetgeen een zeer indruk
wekkende toegang tot de tentoonstelling opleverde. 

De tentoonstellingszalen waren ideaal, en het licht 
was zodanig als slechts op weinig tentoonstellingen 
was te zien. 

De jury bestond uit Graaf Bonacossa, Alberto Dienna 
(Italië), Herman E. Sieger (Duitsland), Oscar Stahel 
(Zwitserland) en James C. Whitfield King (Engeland). 
Alle juryleden van buiten Italië waren gast van het 
Italiaans Olympisch Comité (en zeer goed ook!). 

De Italiaanse regering droeg voor deze gelegenheid 
bij door de uitgifte van een speciaal zegel van 25 L. 
ter herdenking van de tentoonstelling en dit zegel was 
ook overdrukt met „AMG FTT" voor gebruik in Triest. 

Van de zijde van de Nederlandse P.T.T. wordt ons 
nog in verband met deze tentoonstelling bericht, dat 
als ereprijs een beker is toegekend aan het Nederland
se Postmuseum voor de best verzorgde uitstalling op 
deze tentoonstelling. 

De heer P. van der Heijden te Eindhoven wist aldaar 
beslag te leggen op een gouden medaille en de heer 
R. Tocila te Amsterdam op een zilveren medaille. 

MEBUS POSTZEGELHANDE 

Gaarne voegen wij hieraan onze gelukwensen voor 
deze prijswinnaars toe, die op deze wijze de philatelis
tische naam van ons kleine vaderland ver buiten zijn 
grenzen wisten hoog te houden. (Red.). 

NED. INDIë, INDONESIA, REPOEBLIK INDONESIA 
SERIKAT, REPUBLIK INDONESIA. 

Van verschillende zijden werd mij de vraag gesteld, 
in hoeverre men als „Nederland en Koloniën"-verza-
melaar Ned. Indië, enz. moet doorverzamelen om zijn 
verzameling compleet te houden. Over de periode tot 
1941, vóór de bezetting door Japan, bestaat geen me
ningsverschil; wat de Japanse bezettingsperiode be
treft, hier heeft de menigte van zegels en vooral de 
vele opdrukken die verschenen zijn, veel verzamelaars 
kopschuw gemaakt. Hoewel vanzelfsprekend geen ver
zameling eigenlijk compleet is zonder deze zegels op te 
nemen, kan men zich eventueel beperken tot de defini
tieve series die bij Kolff gedrukt zijn, en wel voor 
Java de nos. 1-14, bldz. 211/2 Sp. Cat., voor Sumatra 
de nos. 46/57, bldz. 210, voor de Grote Oost de nos. 1/26, 
bldz. 220/1, en bovendien voor Sumatra ook nog 
de Malakka-series nos. 1/14, bldz. 210/1; eventueel is 
dit dan nog uit te breiden met de machinale opdruk T 
met balk van Sumatra, welke in de plaats kwam van 
alle locale opdrukken, nos. 1/45, bldz. 209. 

Ondanks bovenstaande beperking krijgt men dan 
toch een indruk van de gebiedsindeling van Ned. Indië 
gedurende de Jap. bezetting, zonder dat men hiervoor 
grote bedragen behoeft neer te leggen. 

Na de Jap. caputulatie krijgen wij het uiteenvallen 
van Ned. Indië in twee gedeelten, nl. die gebieden 
waar de „Repoeblik Indonesia" het effectieve bestuur 
in handen had, en die gebieden waar het Ned. gezag 
effectief hersteld werd. De grens tussen deze gebieden 
is in de loop der jaren regelmatig veranderd, doch wij 
spreken hier slechts over de „postale scheiding". 

De „Nederland en Koloniën"-verzamelaar zal dus in 
zijn verzameling slechts opnemen de zegels door de 
Ned. Indische regering uitgegeven. Toch getuigt dit 
eigenlijk van een minder juist inzicht, daar van Ne
derlands standpunt bezien de uitgiften van de „Repoe
blik Indonesia" op Ned. Indisch grondgebied plaats
vonden, en dus minstens als postale uitgiften van 
„opstandigen" beschouwd moeten worden. Het is van
zelfsprekend niet de bedoeling hier over politieke aan
gelegenheden te spreken, wij moeten deze feiten echter 
vermelden om tot een juist postaal inzicht te komen. 
Ook de „Nederland en Koloniën"-verzamelaar kan (Jus 
deze uitgiften verzamelen, en bovendien de uitgaven 
van de Ned. Ind. autoriteiten, tot aan de naamswijzi
ging van Ned. Indië in Indonesia, waarmede het „kolo.-
niale" begrip verdween om plaats te maken voor het 
begrip Overzeese Gebiedsdelen. 

Zowel de zegelpers van „Indonesia" als van „Repoe
blik Indonesia" draaide ondertussen rustig door. (Over 
de zgn. Amerikaanse uitgiften v/illen wij in dit ver
band niets meer zeggen, hierover is in vorige artikelen 
reeds voldoende geschreven). Na diverse conferenties 
vindt uiteindelijk de uitroeping plaats van de „Repoe
blik Indonesia Serikat", hetwelk in Indonesia herdacht 
wordt door de uitgifte van het rode 15 sen vlaggezegel, 
groot formaat, gevolgd door het overdrukken van de 
lopende cijfer- en tempel-serie met de letters R.I.S. 
Tegelijkertijd werd de laatste zegeluitgifte van de 
Repoeblik Indonesia, nl. de zegels van 50 en 100 sen 
rood, afbeelding vlag op de woelige baren voor het 
gehele gebied van de R.I.S., zij het tegen een lagere 
koers, geldig verklaard. Mengfrankering van deze 
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zegels met de cijfer- en tempelserie komen dan ook 
voor. 

De enige band met Nederland vormt dan eigenlijk 
nog de Personele Unie onder H.M. de Koningin. Op dit 
ogenblik zou men dus kunnen ophouden met Indonesia 
in een verzameling Ned. en Overzeese Gebiedsdelen. 
Echter bestaat de Personele Unie nog steeds, en in hoe
verre de lopende onderhandelingen hierin wijziging 
zullen brengen is nog niet te overzien; nog steeds be
staat er dus een band tussen Nederland en de Repoe-
blik Indonesia; zolang deze band niet volledig verbro
ken is, zou men dus door kunnen verzamelen. 

Ik zie dan ook drie data waarop de verzameling af
gebroken kan worden: 
a) bij de eerste uitgifte met Inschrift Indonesia; 
b) bij de uitgifte van het rode 15 sen zegel; 
c) eventueel na afloop van de lopende onderhande

lingen. 
Beschouwen wij het vraagstuk nu eens van de an

dere kant, nl. die waar een verzameling Repoeblik 
Indonesia moet beginnen. De stichtingsdatum van de 
Repoeblik valt enkele dagen vóór de capitulatie van 
de Jap. Bezetting in Ned. Indiè. De eerste zegels die 
toen gebruikt werden zijn dus de Jap. Bezettingszegels 
zonder een Rep. opdruk, welke gedurende langere tijd 
gebruikt zijn, evenals Indische zegels, uitgegeven vóór 
1941, zonder enige Rep. opdruk. Daarna kwamen de 
bovengenoemde zegels in gebruik, voorzien van vele 
verschillende hand- en machinale opdrukken (zie vo
rige artikelen), en daarna de door de Repoeblik ge
drukte zegels, zowel op Java als Sumatra. Vervolgens 
kunnen deze verzamelaars de uitgiften door de Ned. 
Ind. autoriteiten vanf 1945 beschouwen als uitgiften 
door de bezetter (Nederland). Meer beperkt kan hij 
dus verzamelen: 
a) de definitieve uitgiften van de Repoeblik; als eer

ste zegels de 10 sen bruin en de 20 sen bruin met 
rood, Inschrift 15/8/1945 (herdenking éénjarig be
staan van de Repoeblik); 

b) de verdere definitieve uitgiften van de Repoeblik 
op Java en Sumatra, om vervolgens door te gaan 
met 

c) de uitgifte venaf het rode 15 sen-zegel. 
Hoewel enkele „politieke" feiten genoemd zijn, is dit 

slechts geschied om een juist postaal beeld te verkrij
gen; laten wij daarom niet over de politieke mérites 
in het strijdperk treden, de bedoeling van het boven
staande is slechts geweest om de verzamelaar, die niet 
zeker weet waar hij moet eindigen of beginnen, een 
idee te geven waar en hoe hij zulks op grond van de 
feiten doen kan. 

A. J. UYLEN. 

Een aardige enveloppe nit Curasao 
Mr. Frank W. Julsen, Ojibwa Trail, Mt. Prospect, 

Illinois U.S.A., zond mij het volgende artikel en ver
zocht hierbij eventueel commentaar van onze lezers. 
(A. J. Uylen). 

„De stempelverzamelaars van Curagao hebben steeds 
verondersteld, dat onderstaande puntstempels op de 
genoemde kantoren gebruikt werden: 
201: Willemstad, Curagao. Volgens officiële stukken 

werd dit stempel op 14 Juli 1877 verzonden en was 
het in 1892 nog in gebruik. 

202: Kralendijk, Bonaire. Hoewel officiële stukken dit 
stempel aan St. Martin toewijzen, kan men wel aan
nemen dat het in Bonaire gebruikt werd. 

203: Philipsburg, St. Martin. De zelfde stukken geven 
aan dat dit stempel voor Bonaire bestemd was. Ver
zamelaars nemen echter aan dat het in St. Martin 
gebruikt is. Het is echter gebleken dat dit slechts in 
Willemstad, Curagao, gebruikt is. 

208: Oranjestad, St. Eustatius. In 1833 verzonden en 
slechts door dit kantoor gebruikt. 

209: Oranjestad, Aruba. Verondersteld wordt dat dit 
stempel in 1884 aan dit kantoor is toegewezen. 

Saba: Dit kleine eiland kreeg geen nummerstempel 
toegewezen. Men veronderstelt dat het blinde punt-
stempel op dit eiland gebruikt werd. 
Slechts weinig verzamelaars schijnen geïnteresseerd 

te zijn in deze stempels en het is zeer moeilijk geweest 

I r 
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om voldoende bewijsstukken te verzamelen, welke 
puntstempels op bepaalde kantoren gebruikt werden. 

Onlangs kreeg schrijver de afgebeelde brief, deze is 
zonder twijfel echt. Het puntstempel 209 is zeer dui
delijk, terwijl bovendien het naamstempel Saba op de 
juiste wijze is aangebracht. Toch hebben verzamelaars 
steeds verondersteld dat dit puntstempel op Aruba ge
bruikt werd. 

Welke veronderstelling is nu juist? De volgende 
punten zijn belangrijk: 
a. De brief werd door een inwoner van Saba ver

zonden. 
b. De naamstempel van Saba is op de juiste manier 

aangebracht. 
c. De brief, die bestemd was voor Canada, werd over 

St. Kitts geleid, hetwelk de normale gang van zaken 
is voor post van de eilanden beneden de wind 
(Saba, St. Eustatius en St. Martin). 

d. Er is geen enkel stempel dat er op wijst, dat deze 
brief via Aruba gelopen is. Er was hiervoor ook 
geen enkele reden. 

e. Het volgende poststempel is dat van Halifax Cana
da van 3 April (18 dagen later als het stempel van 
St. Kitts), dit wijst dus op een directe verzending 
van Saba over St. Kitts en Halifax naar Toronto, 
de uiteindelijke bestemming. (Dit blijkt uit de stem
pels aan de achterzijde, welke afbeelding niet op
genomen is). 

f. Verder is belangrijk dat het een aangetekend stuk 
was en uit dien hoofde zijn zowel het Saba plaats
naamstempel als puntstempel in violet gebruikt. 

Hoewel dit het enige stuk is wat ik met puntstempel 
209 bezit, wijst dit er toch zeer sterk op, dat dit punt
stempel op Saba gebruikt is. Maar welke reden heeft 
men dan gehad, om het blinde puntstempeltje aan Saba 
toe te wijzen? Een andere vraag is, of de mogelijkheid 
niet bestaat dat het puntstempeltje 209 eerst gebruikt 
is op Aruba en later op Saba. Ik verzoek daarom, in
dien lezers over brieven van Saba of Aruba uit deze 
periode beschikken, dat zij mij dan de stempels be
schrijven of wat nog beter is, mij de brieven toezenden, 
zodat ik hiervan foto's kan maken. Vanzelfsprekend 
ben ik ook gaarne bereid deze stukken te kopen. Om
gaande terugzending van het materiaal is gegarandeerd. 

Er is een andere brief door Sidney Lake en Dr Ben
ders vermeld, die het puntstempel 202 en bovendien 
het naamstempel St. Martin heeft (10.3.1883). Wie kent 
nog meer dergelijke brieven? Misschien kunnen wij 
dan gezamenlijk meer licht doen vallen op het gebruik 
der diverse nummerstempels in de West. 

FRANK W. JULSEN. 
MALAKKA 

Olifanten en tigers • . . 
Toen wij in het Kroningsjaar 1898 ons eerste Schau-

bek-album kregen, was de gehele wereld nog-onderge
bracht in twee niet te dikke delen, waarin voor alle 
postzegels, uitgegeven sedert 1840, plaats was en waar
in dan bovendien nog ruimte was voor (uitgeknipte) 
poststukken. 

In die dagen reikte de fantasie waarmede postzegels 
werden ontworpen, nog niet veel verder dan tot beel
tenissen van regerende vorsten, vorstinnen of andere 
staatshoofden, allegorische voorstellingen of wapen
schilden. 

Maar tussen die voor een kinderoog niet bijzonder 
belangwekkende afbeeldingen prijkten zulke staten als 
Perak en Selangor met plaatjes van olifanten en grim
mige tijgers en menige stille wens van Philatelisten in 
de kinderschoenen ging uit naar het bezit van die aan
trekkelijke zegels. De meesten van ons konden echter 
in die dagen hoogstens wel eens zo'n mooi groot groen 

en rood dollarzegel in de uitstalkast van de toen nog 
niet talrijke postzegel winkels te zien krijgen. Zo is het 
ons tenminste gegaan en de postzegels van al die sta
ten en staatjes van Malakka hebben sedert onze prille 
jeugd nooit hun aantrekkelijkheid verloren. 

Toen wij nu onlangs in een boek over de strijd in 
Malakka gedurende de wereldoorlog (overigens een 
bijzonder lezenswaardig verhaal: The jungle is Neu
tral, door F. Specer Chapman) een aantal gegevens 
vonden over dit gebied, en uw hoofdredacteur het met 
ons eens was dat waarschijnlijk velen zich hiervoor 
interesseren, besloten wij om in een klein bestek de 
belangrijkste geografische bijzonderheden weer te ge
ven. 

Het begrip „Malakka" omvat tegenwoordig (d.w.z. 
na 31 Januari 1948) de Maleise Federatie en Singapore, 
onder te verdelen als volgt: 
Maleise Federatie. 
Johore, Kedah, Kelantan, Negri Sembilan'), Pahang, 
Perak, Perlis, Selangor, Trengganu en de „Settle
ments", Malakka en Penang. 
') Incluis het in 1895 geannexeerde Sungei Ujong. 
Singapore. 

Het eiland Singapore en onderhorigheden. 
De Cocoseilanden (Nederlands bezit tot April 1857), 

gelegen op circa 1000 km ten ZW van Sumatra, ook 
wel genaamd Keeling Eilanden, Christmas Island (ge
legen ten ZW van Java), het „Settlement" Labuan en 
onderhorigheden, tegenover de westkust van Brits 
Noord Borneo. 

In 1897 werden Perak, Selangor, Negri Sembilan en 
Pahang samengevoegd in een Federatie (The Federa
ted Malay States). Destijds werden als de niet-gefede-
reerde staten (Unfederated Malay States) beschouwd: 
Kedah, Kelantan, Trenggau en Perlis, van welke vier 
staten de suzereiniteit in 1909 door Slam aan Groot 
Brittannië werd overgedragen. Als vijfde Staat kwam 
daarbij Johore, dat in 1914 een „Raadgevend Commis
saris" (Adviser) aanvaardde. 

Tot de Kroonkolonie der Straits Settlements, die 
Brits gebied is, worden gerekend: 

Penang (door de Maleiers in 1786 aan Groot Brittan
nië verpacht) en de Provincie Welesley; 

Singapore (met de bovengenoemde aanhorige eilan
den) en Malakka. 

Het hier bedoelde Malakka, de oude nederzetting aan 
de Westkust, die aan het schiereiland zijn naam gaf, 
werd in 1641 door de Hollanders op de Portugezen ver
overd, was van 1795 tot 1818 Engels, en daarna weder 
Nederlands tot 1824. In dat jaar werd deze nederzet
ting, tezamen met de Dindings (nu deel van Perak) 
door ons met de Engelsen geruild tegen alle aanspra
ken op Sumatra. 

Tenslotte zij nog vermeld dat Labuan, dat eertijds 
haar eigen postzegels had, op 30 October 1906 overging 
naar de Straits Settlements. 

De lezer ziet dat het schiereiland Malakka en het 
eiland Singapore met al wat daar verder toe behoort, 
een ingewikkeld gebied vormen; bovenstaande gege
vens kunnen de niet-ingewijde misschien helpen om 
daar ietwat wegwijs in te worden. 

HERMAN SCHELTEMA. 

^ LITERATUUR -^ 
DE NEDERLANDSE INTERNERINGSZE
GELS door K. E. König. Uitgave ter gelegen
heid van het eerste lustrum der Stichting 
Philatelistenkring Amsterdam (S.P.A.). Prijs 
ƒ 1,50. 
(Toezending franco na overschrijving van dit 
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bedrag op postrekening Girokantoor der ge
meente Amsterdam no. 13.500. Op het strookje 
bij te vermelden: t.g.v.: Rekg. S 5550 t.n.v. 
Penningmeester der S.P.A., Patroclosstraat 9, 
Amsterdam-Z. 
Ook verkijgbaar bij de erkende postzegel-
handel. 

In een handig boekje, van 32 bladzijden omvang, ligt 
deze feestuitgave van de S.P.A. voor ons en laten wij 
daarom maar aanstonds beginnen met deze philatelis
tische stichting niet alleen geluk te wensen met haar 
eerste lustrum, maar tevens met de keuze van haar 
feestgeschenk aan philatilistisch Nederland. O ja, wij 
weten wel, dat er van diverse zijden critiek op de arti
kelen van de heer König werd losgelaten, toen deze in 
ons blad verschenen, maar dit neemt niet weg, dat de 
studie welke de schrijver van dit onderwerp heeft ge
maakt en waardoor hij de sluier verscheurde welke 
zich om deze zegels had geweven, van zulk een groot 
belang voor de philatelie is geweest, dat het zeker te 
betreuren zou zifn, indien deze alléén in wat tijd-
schrift-artikelen zou zijn blijven berusten. Als boek
werkje zal dit zeker voor iedere bibliotheek een aan
winst vormen, en ook iedere verzamelaar van de zegels 
van ons eigen land zal deze bron gaarne in eigen huis 
bezitten. 

Over de inhoud hoeven wij, na onze publicatie in 
onze vorige jaargang, niet veel te zeggen. Het feit al
leen al, dat wij de schrijver hoogst dankbaar waren, 
dat hij zijn studie in ons Maandblad wilde publiceren, 
spreekt al onze grote waardering voor diens werk uit. 
En nu, na rustige herziening van datgene wat te ver
beteren viel, en na toevoeging van nog enkele bijzon
derheden en afbeeldmgen, is het boekwerkje een nog 
eens herhaalde aandachtige lezing ten vo]le waard. 

Zowel de schrijver als S.P.A. wensen wij gaarne met 
deze uitgave veel succes. N. 

MICHEL-BRIEFMARKE-KATALOG. Über
see II (Band 1-Z). Uitgave van de firma 
Schwaneberger Album, Angertorstrasse 2. 
München 5. Prijs in geheel linnen band 
DM. 16.80. 

Iets later dan de bedoeling der uitgeefster aanvan
kelijk is geweest, verscheen primo Mei dit tweede en 
laatste deel van haar catalogus, welke daarmede thans 
de gehele wereld omvat. Dat het uitstel geen schade 
aan het geheel heeft gedaan, blijkt wel aanstonds uit 
het feit, dat dit laatste deel up-to-date is. In een om
vang van 694 bladzijden is het nog 22 bladzijden om
vangrijker dan het voorafgaande Ubersee-deel I, en Te
zamen met het Europa-deel, dat 1094 bladzijden omvat, 
is de gehele omvang van het werk dus 2460 bladzijden. 
Deze omvangrijkheid, gevoegd bij haar uitstekende in
houd, maakt dit werk zeker tot een van de belangrijk
ste op zijn gebied. Daar komt voor ons, Nederlanders, 
nog het gemak bij, dat de Duitse taal voor ons minder 
moeilijkheden oplevert dan de talen waarin andere 
catalogi zijn verschenen. 

Ook in dit deel vinden we voor enkele landen de 
nieuwe benaming ingevoerd. Zo zijn de zegels van Cu-
ragao thans opgenomen onder de landsnaam Neder
landse Antillen, terwijl Nederlands Nieuw-Guinea af
zonderlijk is opgevoerd. Waarom Perzië noch onder 
deze naam staat vermeld, terwijl de officiële naam op 
de postzegels Iran luidt begrijpen we niet, of verwacht 
de uitgeefster voor de zoveelste maal weer een terug
grijpen op de oude naam? 

De prijzen zijn grondig tegen eikaar afgewogen. Ons 
inziens dienen we globaal de DM. tegen ongeveer 15 
cent te berekenen. Dat de geheel nieuwe opzet, na 
een 12-jarige afwezigheid, geen beuzelarijtje is ge
weest, kan een iedere verzamelaar zeker wel begrijpen. 

Gaarne brengen wij dan ook hulde aan de uitgeefster 
voor het prachtige werk dat zij met de voleindiging 
van haar catalogus heeft geleverd, een werk waarmede 
zij niet alleen de Duitse verzamelaars, maar ook zeker 
vele Nederlandse verzamelaars aan zich heeft ver
plicht. 

Dat de „Michel" er weer aardig inkomt blijkt zeker 
ook wel uit het feit, dat het deel Europa 1951/52 (waar
op inmiddels al 6 aanvullingen zijn verschenen en 
iedere maand een nieuwe aanvulling het licht ziet), ge
heel is uitverkocht en in het vroege najaar een nieuwe 
oplage 1953 te verwachten is. N. 

STANLEY GIBBONS' PRICED POSTAGE 
STAMP CATALOGUE ]952 Deel II, Europa 
en koloniën. Uitgave van Stanley Gibbons 
Ltd, 391 Strand London, W.C. 2. Prijs 21 sh. 
+ 1,3 porto. 

Reeds enige tijd ligt voor ons de op 6 Maart jl. uit
gegeven nieuwe druk van dit He deel van de Gibbons, 
welke, zoals reeds vroeger gemeld, in de toekomst uit 
3 delen zal bestaan. Vandaar dat in dit deel thans ook 
de koloniën der Europese landen (uitgezonderd Enge
land, dat met al haar verwante gebieden het Ie deel 
omvat) zijn opgenomen. Aangezien het reeds lang gele
den was dat een deel Europa het licht had gezien, 
moest veel worden om- en bijgewerkt, hetgeen met 
de prijsherzieningen wel een zeer omvangrijk werk 
opleverde. 

Voor de eerste maal zijn nu ooli de zegels van Indo
nesia en de Repoeblik Indonesia opgenomen, terwijl 
tevens een niet-gespecialiseerde lijst van de zegels 
van de Japanse bezetting van dit gebied hieraan is toe
gevoegd, alsmede van de zegels vallende onder het 
gebied van de controle van de Japanse vloot. 

De eerste uitgiften van Denemarken en Rusland 
werden speciaal herzien. 

Door het opnemen van de zegelafbeeldingen in een 
kleiner formaat dan voorheen, konden meerdere blad
zijden worden uitgespaard. Dit neemt niet weg, dat dit 
deel toch nog 1138 bladzijden omvat. In zijn keurig 
groene band is dit deel weer een prachtige aanwinst 
voor de verzamelaars. N. 

DEUTSCHE FLUGHAFEN-, LUFTPOST
AUFGABE- UND LUFTPOST-BESTÄTI
GUNGSSTEMPEL, zusammengestellt durch 
Hans Wollmann, Berlin; 1. Auflage, Berlin 
1952. Uitgave Kurt Dahmann, Berlijn, ƒ 2,50. 

Met de uitgave van deze catalogus hebben zowel 
de samensteller als de uitgever een werk verricht, dat 
door zeer vele luchtpostverzam.elaars, niet alleen in 
Duitsland maar ook daarbuiten, zeer zal worden ge
waardeerd. Immers op dit gebied bestond er niet veel 
en wat er bestond was nog van vóór 1939 en dan nog 
zonder vermelding van prijzen. 

De samenstelling van deze catalogus is zeer zeker 
geen gemakkelijk werk geweest, gezien de grote ver
scheidenheid van afstempelingen, die speciaal in Duits
land op luchtpostgebied werden gebruikt. 

In deze catalogus (43 blz. gestencild) komen de vol
gende categoriën voor: 
1. Deutsche Flughafen-Poststempel. (164 stuks). 
2. Deutsche Luftpost-Aufgabestempel. (76 stuks). 
3. Deutsche Luftpost-Bestätigungsstempel. 

(238 stuks). 
4. Flugunterbrechungs-Stempel. (24 stuks). 
5. Flugleitungs-Stempel. (30 stuks). 

Hoewel dit een speciaal-verzamelgebied is en er hier 
in Nederland wel geen luchtpostverzamelaars zullen 
zijn, die uitsluitend een verzameling van bovenge
noemde stempelafddrukken bezitten, is het toch een 
gebied waarmede iedere luchtpostverzamelaar steeds 



118 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE MEI 1952 

weer in aanraking komt en velen zal het daarom wel 
interesseren het verschil in waardering der diverse 
stempels eens nader te bestuderen. 

Wij kunnen deze catalogus dan ook ten zeerste aan
bevelen en wensen de heer Dahmann ook met deze uit
gave weer veel succes toe. J. D. 

LES TIMBRES DE ROUMANIE DES EMIS
SIONS DE 1872 a 1879, par Eduardo Cohen, 
Lissabon, rua Nova de S. Memeda 7-5e. 

Na zijn belangrijke studie over enige platen van de 
gelithografeerde postzegels van Roemenië 1858—1872, 
deed de schrijver voor eigen rekening een boekwerkje 
van 41 bladzijden verschijnen, gewijd aan de postzegel
uitgiften 1872—1879 van dat zelfde land. 

Zoals de schrijver in de voorrede van dit boekje me
dedeelt, heeft hij bij deze studie gebruik gemaakt van 
de belangrijke inlichtingen welke Dr Pierre Bouvet 
heeft gepubliceerd in het Maart- en Julinummer 1946 
van de l'Echo de la Timbrologie. Dit neemt niet weg, 
dat deze studie aanmerkelijk verder gaat en zeker voor 
iedere liefhebber van deze interessante zegels een zeer 
welkome studiebron zal zijn. 

Aan de hand van vele zeer goede afbeeldingen wor
den achtereenvolgens de uitgifte October 1872, uitgifte 
1876 en uitgifte 1879 behandeld, evenals de daarop be
trekking hebbende proeven. 

Wij wensen de heer Cohen van harte geluk met deze 
mooie philatelistische prestatie. Zijn werk zal zeer ze
ker ver buiten de grenzen van zijn land de aandacht 
weten te trekken. , N. 

| | B H H | UITGEVERIJ DAVO 
L A — - « = ; ; ^ Nieuwstr. 78, Deventer, Tel. 4018 

iV PHILATELISTISCH ALLERLEI i^ 

PHILATELISTENLOKET TE GRONINGEN. 
Het Philatelistenlokot te Groningen is voortaan de 

derde Woensdag van elke maand geopend van 17—19 
uur. 

De eerste maal zal dit dus zijn op Woensdag 21 Mei 
a.s. 

NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS. 
Niet iedere lezer zal de nummers van ons blad be

waren, en daarom doet het Hoofdbestuur van het Ne-
derlandsche Roode Kruis een beroep op u, om uw ge
lezen nummers, indien u deze niet bewaart, te willen 
deponeren in de bekende lectuurbussen, welke in de 
grote steden van ons land op diverse plaatsen zijn op
gesteld. Er zijn onder de patiënten in onze sanatoria, 
alsmede onder onze soldaten in Korea en elders, een 
groot aantal postzegelverzamelaars, die veel prijs stel
len op het lezen van het door u afgedankte nummer. 
Denkt u daar eens om? 

P A L E S T I N A - I S R A ë L 
Ter kennis wordt gebracht, dat er te Londen een 

studiekring in opbouw is, waarvan de installatie zou 
plaats vinden op 27 April jl. 

Het doel dezer vereniging is het uitgeven van een 
tijdschrift handelende hoofdzakelijk over Palestina-
Israël, zegels en stempels, vanaf de voorlopers tot op 
heden, ook wat betreft de postkantoren van de Turken, 
de Levant, het Britse Mandaat en Israël, evenals de 
poststempels der legers te velde, enz. 

V)e kring doet een beroep op de medewerking van 
alle' Europese verzamelaars. Voor alle inlichtingen 
wende men zich tot: Dr H. Hirst, 8 Ruskin Terrace, 
Glasgow W 2. 

C U B A 
Het blad „Le Timbre" meldt, dat de recente staats

greep van generaal Fulgencio Batista, die op 10 Maart 
jl. werd uitgevoerd, voor enige zeer ijverige opportu
nisten aanleiding is geweest om de serie Isabella de 
Katholieke van een opdruk te voorzien luidende: „Go-
bierno/Revolucionario/10 Marzo 1952". Deze zegels 
werden linea recta naar New York geëxpedieerd, ten 
einde aldaar haar afzetgebied te vinden. De nieuwe 
Cubaanse regering heeft nog getracht zoveel mogelijk 
deze zegels in beslag te nemen. 

F R A N K R I J K 
Hoe is het mogelijk?, zouden we hier boven willen 

schrijven. In het blad Le Collectionneur de Timbres-
Poste, huisorgaan van de firma Arthui Maury te Parijs, 
troffen wij in het Meinummer een artikeltje aan de 
hand van de directeur Roger North, président de la 
Chambre Syndicale Frangaise de la Philatelie, waarin 
hij een warm pleidooi houdt tot het behoud en het her
stel van het Kasteel van Versailles (dat in deplorable 
toestand schijnt te verkeren!) door de uitgave van een 
serie postzegels met grote toeslag, welke alleen bij in
schrijving verkrijgbaar zou zijn! Wij vragen ons af hoe 
de F.LP. daar dan over zou denken. 

Genoemde schrijver ondersteunt zijn voorstel nog als 
volgt: Wij hebben ons dikwijls verzet tegen het ver
keerde van weldadigheidszegels waarmede alle landen 
de markt overstromen. Wij kunnen dus geen verden
king op ons laden door voor te stellen een serie van 
6 postzegels met toeslag uit te geven en zodoende een 
grote beweging onder de Philatelisten op te wekken 
ten bate van Versailles. 

Wat denken onze lezers van deze „verdenking"? 
N E D E R L A N D 

Zoals de lezers weten, zal de firma Joh. Enschede op 
de ITEP het drukken van postzegels demonstreren. 
Naar het Alg. Dagblad meldt, zal zulks geschieden op 
de uit 1852 daterende machine, waarop dan ook af
drukken zullen worden gemaakt van de eerste Neder
landse postzegels. Teneinde fraude te voorkomen zul
len deze zegels echter direct nadat zij gedrukt zijn 
weer worden vernietigd! 

eMKa-VERZAMELMAPPEN 
Naar aanleiding van meerdere verzoeken welke dien

aangaande binnenkwamen, kunnen wij mededelen, dat 
bovenvermelde mappen met rugopdruk van de naam 
van ons blad (in welke mappen 2 jaargangen kunnen 
worden ondergebracht), nog steeds bij de uitgever daar
van voor de oude prijs' van ƒ 3,70 verkrijgbaar zijn. 
Bestellingen kunnen rechtstreeks geschieden aan het 
adres eMKa-verzamelmappen, Postbus 35. Doetinchem, 
giro no. 549622. 

VEILINGEN 
Van de Vakgroep postzegelhandel ontvingen wij geen 

nadere opgave. 
Ons werd gemeld: 

19 en 20 Mei. J. L. van DIETEN, 's-Gravenhage. 
Hierbij bevinden zich ± 800 stuks 5 c, 900 stuks 10 c 

en 130 stuks 15 c eerste emissie Nederland, o.m. blok
ken, paren, strippen enz. 
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ITEP 
28 J U N I — 6 JULI 
aanstaande te Utrecht 

Iniernaiionale Tenioonsielling Eeuwfeesi Postzegel 

STEL DAT ER SO BUITENLANDERS KOMEN, die elk 
voor 10.000 gulden postzegels willen l<open. Dat is te
zamen reeds 500.000 gulden! Maar er komen méér kopers. 
Wij kennen er enkele die niet op 100.000 gulden kijken 
voor een mooi object! Dit is dus een unieke gelegen
heid om Uw verzameling te verkopen maar U kunt 
er geen 10 dagen mee aan de ingang van de jaarbeurs 
gaan staan: WIJ WEL! Wij hebben een aantrekkelijke stand 
10 dagen lang. En iedereen komt daar kijken. Geef óns 
Uw collectie in commissie. U stelt zelf of in overleg met 
ons de prijs vast en alleen bij verkoop rekenen wij 10% com
missie. Dus géén succes, géén kosten! Schrijf of bel omgaand: 

J. L. van Dieten ^ Noordeinde 37, Den Haag^ Tel. 01700-114836 

DIT IS GOEDKOOP! 
Een album Nederland en zijn Overzeese Gewesten, ongeveer 
185 pagina's. Met typen, tandingen van post- en portzegels, te 
vens alle primaire fou td rukken , in kunstlederen scliroefband, de 
schroeven van buiten niet z ichtbaar . Prijs ƒ 12,50. Di to album 
klemband ƒ 15,—. Hetzelfde album zonder typen en tandingen, 
wel de rol tandingen. Een compleet a lbum, prijs ƒ 8,50. Forma
ten ongeveer 29 X 31 cm. Reeds 30 jaar verschijnen op deze 
albums de supplementen. 

100 verschillende Cura jao en Suriname, prijs ƒ 12,50. Neder
land 1940 ongebr. 5, 7V-', 10, I2V2, 15, 20, 22V2, 25, 30 en 40 
ct., prijs 50 cent. 

J. MEBUS, POSTZEGELHANDEL, AMSTERDAM 
Huidenstraat 13 (Bij het Spui) - Beëdigd Expert 

Telefoon 37767 - Postgiro 33045 - Gevestigd sinds 1915 

Heeft U nog nooit een zichtzending 
bij mij aangevraagd? 

Zo neen, dan spoedig doen! Mijn prijzen 
zijn voor Nederland en O.G. 40 a 60% 
catalogus 1951, voor Europa en Over
zee 0.25 ä 0.50 per frs Yvert 1952. 
Voor beginners van landen, mooie 
restanten uitzoelten voor 2 of 3 cent 
per stulï. 

Postzegelhandel H. V A N L I E S H O U T 
Hurkseshaat 26 - HELMOND - Giro 325951 

Meeters 
Mostxegelhandel 

van Welderenstraat 27, Nijmegen 
Telefoon 24569 
* 
Alle philatelistische benodigheden. 
De zaak voor de Oost- en Zuid-
Nederlandse verzamelaar. 
V E I L E N 
Als U Uw bezit wilt laten veilen, 
geven wij U gaarne gratis advies. 

Indonesië (complete series ongebruikt) 
^o. 135/37 
„ 167/70 
„ 226/27 
,, 230/34 
„ 235/38 
„ 239/40 
„ 241/45 
„ 266/71 

f4 . -
„ 2.25 
„ -.60 
„ 2.50 
„ 1.10 
,. 1. 
„ 1.90 
„ 2.50 

H u 

290/92 ƒ 
293/97 , 
298/03 , 
304/16 , 
322/30 , 
333 
337/44 , 

6.50 
4.50 
-.50 
2.60 
3.25 
-.10 
1.— 

Ipuitg. Bandjir, 

347/48 ƒ -.35 
349/50 ,, -.50 
372/73 „ -.50 
374/83 ,, 1,90 

Lpst 13 „ 6.25 
Lpst 18 „ -.50 

Por t 53/65 2.35 

40/41 ƒ 10,—. 

Betaling met bestelling of onder rembours . O r 
ders beneden ƒ 5,— port i extra. Te koop gevr. 
Series Nederland & Overz . Gew. Aanbiedingen 
m. prijs worden omgaand beantwoord . 

NedcrL POSTZEGELHANDEL A.M.N. v.d. BROEKE 
N. Z. Voorburgwal 316, AMSTERDAM C. 

Postgiro 165298 
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WIJ BIEDEN AAN: Onberispelijk, Post/rist 
E G Y P T E 

N r 52 !00 M zwar t 
N r 53 200 M grenat 
N r 93 £ blauw violet 
N r 97-102 Tentoonst l 
N r 104 50 Pi (schaars) 
N r 105 107 opdrukken 
N r 108 110 Congres 
N r 115 117 Katoen 
N r 129 500 M 
N r 130 £ 
N r 131 133 Statistiek 
N r 134 135 Med congres 
N r 136 139 10e jaardag 
N r 141 143 Landbouwtent 
N r 144 50 mill opdruk 
N r 145 100 Mill o p d r u k . 

Zeldzaam opl 3750 st 
N r 155 166 P U C congres 
N r 202 Ie Huwelijk 
N r 209 £ verj tardag 
N r 220 1940 Weldad.gh 
N r 233 10 Mill Farouk 
Luchtpos t 29 40 
N r 234 Ismail 
N r 238 241 Postjubileum 
N r 242 Citadel 
N r 269 Mohamed Ali Pacha 

Uitvoerige mancolijsten 

7 50 
l o 
ss— 35 — 
37 50 

2 35 
3 75 
3 70 

28 75 
32 50 

160 
85 

2 65 
2 70 
6 95 

137 50 
42 50 
3 95 

117 50 
95 

- 5 0 
6 75 
- 4 0 
1 35 

30 
35 

C U R A C A O 
N r 104 120 Herdenking cpl 
N r 179 181 Hoge waarden 

serie Kon burg 
zolang voorradig 

U N O serie (USA uitgave), 
gehtel compleet, inclusief 
luchtp 15 stuks 

Indie Pelita opdruk , kop 
staand gekeurd N V P H 

Curasao Luchtp 22V2 op 
opdruk kopstaand keur 

Boekwerken en Catalogi 
Juist \erschcnen 

Zumstein speciaal catalogus 
Zwitserland/Liechtenstein, ge 

bonden Prijs 
Zumstein Europa 1952 
Yvei t wcield 1952 
L art religieux et Ie t imbre 
Timbres et sports 
Autr iche , Suisse, Liechtenst 
Por t i steeds ext ia Aanbiedingen 
ruil voor gevraagde series 

ƒ 71 50 

78 50 

15 90 

125 — 

„ 187 50 

1952 

ƒ 8 75 
, 13 50 
, 22 50 
„ 2 70 
„ 5 75 

2 60 
ook in 

TE KOOP GEVRAAGD 
Postfris, zondei plakkers 

N E D E R L A N D 
1923 
1924 

134 135 T o o r o p 
136 138 Tentoonstel l 
139 140 Redding 

1927 203 207 Rode Kruis 
1928 
1930 
1931 

j 

1932 

1933 
j 

j 

1934 
, 

212 219 Olympiade 
229 231 Rembrandt 
238 239 Goudse glazen 
240 243 Kind 
244 247 A N V V 
248 251 Kmd 
252 255 W de Zwijger 
257 260 Zeeman 
261 264 Kind 
265 266 Crisis 
270 273 Kind 

2 35 
7 00 

40 
2 — 
2 80 
1 40 
2 20 
2 35 
5 — 
2 — 

80 
2 70 
1 90 
1 45 
1 90 

Ook andere series gezocht en bovcni,e 
noemde tevens gebruikt f iank b 
abon Offerten met kwantum gevraagd 

SUTHERLAND 
POSTBOX 4 3 D - 5-GRAVENHAGE 
Kon Wilhelmmalaan 98 Tel 722369 Voorburg 

P O S T Z E G E L H A N D E L G v d E Y N D E , Petr is t raat 8 Ut rech t 
(Oog in Al) Tel 24082 Giro 498361 
Aanbieding Indonesië alles ongebruikt 
290/292 ƒ 6 50 293/297 ƒ 5 50 304/316 ƒ 2 40 322/330 ƒ 1 95 
331/332 ƒ 7 90 337/344 ƒ 1 85 351/358 ƒ 2 10 374/383 ƒ 1 85 
384/388 ƒ 21 50 

Te koop gevraagd verzamelingen, partijen, massa 
^oed Vraagt gratis inkooplijst massagoed 

Te koop gevraagd i 
Verzamelingen, partijen massawaar en KILO 
WAAR in grote kwantums 

I N T E R N A T I O N A L S T A M P T R A D E A N N E D E V R I F S 
Sumat r a s t i aa t 247 — A M S T E R D A M — Tel 5579" 

''BlBlBmiii 

DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING 

HOOFDKANTOOR: ROKIN 58, AMSTERDAM (C) , - Telefoon 30261 

organiseert ter gelegenheid van de I. T . E. P . 1 3 5 2 op de 

dagen, voorafgaande aan de opening dezer grote Internationale 

tentoonstelling, een 

ZEER IMPORTANTE POSTZEGELVEiLING 
waarvoor zij reeds van verschillende zijden waardevol materiaal heeft ontvangen. 

Er bestaat nog m de loop van de maand Mei gelegenheid voor deze veiling, 

waarvoor ook internationaal zeker veel belangstelling zal bestaan, materiaal toe 

te voegen. 

file:///erschcnen


KLEIN E A 
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ONCES 

T E K O O P aangeboden een vri j
wel complete verzameling U.P.Ü. 
ongebruik t . Briev, ond. nr. P 002, 
drukker i j Planeta, Haar lem. 

Aanbieding Postfris. 
België 593/601 ƒ 1,25, 615/622 
ƒ 0,90. Bloc 4 ƒ 8,75. IJsland 
234/235 ƒ 1,20. Eng. Kol . Vic to 
ry cpl . ƒ 17.50. Johare 108/109 
(met pi.) ƒ 14,50. Bouma, An t . 
Moddermanst r . 11, Eindhoven. 

T E K O O P aangeboden een p rach t 
collectie Postzegels, alles onge
b ru ik t , in drie albums Neder land, 
Indië, Curasao en Suriname; bijna 
compleet , totaal 2400 stuks. Cata
loguswaarde 16 mille. Briev. ond. 
nr . P006, d rukk . Planeta, Haar l em. 

BEKWAAM philatelist , regelma
tig alle veilingen en kijkdagen te 
Amsterdam bezoekend, voer t gaar
ne opdrachten ui t voor verzame
laars ui t provincie tegen nader 
overeen te komen condit iën. Brie
van ond. nr . P 003, drukkeri j Pla
neta , Haar lem. 

ISRAËL. 
Te koop gevraagd door verzame
laar, Israël ongebruikt . Ook in 
paren en b lokken. Brieven met 
prijsopg. aan F. W. ter Schiphorst , 
G. V. Amstelstr . 384, Hi lversum. 

A A N G E B O D E N : Losse nummers 
en oude jaargangen maandblad. 
1940 nos. 7-8-12. 1941 nos. 1-3-4-
5-9. 1945/46 nos. 11 en 12. Jaar
gangen 1939 en 1947 t /m 1951 
compl . In rui l voor zegels gehele 
wereld. L. Sprenger, N o o r m a n -
nensingel 26, Maastr icht . 

WELKE verzamelaar of vereni
gingsbibliotheek heeft voor mij te 
leen de volgende jaargangen van 
het , ,Philatelie Journal of I n d i a " : 
1935, 19'42 to t en met 1946? 
A. M. BENDERS, ar ts , Maur ik . 

H E E F T U het Internat ionale Ph i 
latelisten INSIGNE „ P h " al be
steld? (Zie bladzijde 50 van het 
Maart 1951 nummer) . Prijs 25 cent 
per stuk plus 5 cent p o r t o . Ver
enigingen en wederverkopers re 
ductie. Verkrijgbaar bij "W. 
W A A I J E N B O R G , Tollensstr . 96, 
R o t t e r d a m N . , Giro 364191. 

T E K O O P G E V R A A G D : O u d -
duitse Staten, losse zegels, s t r ip 
pen, briefstukjes enz. , ui ts lui tend 
pr . kw. H e n r i Cohen P.B. 8, 
Oldenzaal . 

WELK gunstig bedrijf in Postze
gels heeft werk voor mij tegen re 
delijke vergoeding? BOD GE
V R A A G D op jaargangen Ned . 
Maandblad voor Philatelie (vanaf 
Mei 1920 t/n> Dec. 1951) en op 
luchtpostzegels Dul ts l . : N o . 34, 
35,' 37, 40, 41, gebruik t . Cura^ao-
he rd ruk N o . 104 t /m 120, pos t 
fris met p lakker . Briev. ond. N o 
POOI, drukker i j Planeta , Haar l em. 

P A R T I C U L I E R biedt te k o o p aan 
verzameling Europa 1.5 mil l . 
Yver t f ranc. Prijs ƒ 3000,—. 
Brieven ond. N o . P 005, drukkeri j 
Planeta , Haar lem. 

In één k o o p . Grote part i j zegels, 
waaronder zeer veel ongebru ik t 
2u id-Afr ika en Skandinavië, waar
onder vele goede nummers en se
ries; verder Neder land : Zomer-
Kinderseries enz. (ongebruik t ) ; d i 
verse engrosposten, bundelwaar 
enz. enz. (te veel om op te noe
men) . Specificatie w o r d t U tegen 
antwoordzegel toegezonden. Briev. 
ond . nr . P 004, drukkeri j Planeta, 
Haar lem. 

A A N G E B O D E N aan meestbieden-
de : 10 compl . (niet ïngeb.) jaarg. 
Maandbl. Phi l . 1940 t /m 1951. 
Br, aan J . Kerssemakers, Twel lo . 

T E K O O P G E V R A A G D : Welda-
digheidseries van Neder land en 
Ov. Gebiedsdelen. Dui ts land en-
gros partijen. J. Reisz, Vaar tweg 
25, H i lve r sum. 

M E L D T U als lid van de 
„ I F D C S " , de Internat ionale First 
Day Cover Service, voor slechts 
ƒ 1,— per jaar, incl. maandelijks 
mededelingenblad. Proefn. gratis . 
L.Ludeker, Box 5103, Amsterdam-
Zuid . Gi ro 353322. 

B R I E F M A R K E N T A U S C H u n d 
Korrespondenz mit der ganzen 
Wel t wünscht Hans Bött iger, Wald-
str . 67, Leipzig CI (Deutschland). 

IUI 

Te Icoop gevraagd: 
V e r z a m e l i n g e n 
P a r t i j e n 
B e t e r e l o s s e 

P o s t 
z e g e l s 

A A N B I E D I N G 
1864, no.1 gebr. 
1892, 12'/!C. grijs 
1906, 2 ' / ! Gld. 
1908, Buiten-Bezit 

1 Gld. 
2V2 Gld. 

1913, 50 c—2Vs Gld. (x) 
1931, Wit te kruis (x) 
1932, Weld.serie 
1933, A.M.V.J . 
1934, 5 opdrukken 
1935, Milt . teh . 
1949, U .P .U . 2 St. 
1928, L.P. n o . 6-10 
1931, Java-Austr . 
1892, p o r t 2V2-75 c. 
1911, D . opdr . 

2Vi G. 
1911, Dienst 19a 

(x) 
(X) 

(x) 
(X) 

(x) u 
(x) 
(x) 
(o) 

(x) 
( x ) . 

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

■ 16.50 
, 4.10 
, 9.— 

, 4.25 
, 16.50 
, 15.50 
, 4.— 
, 2.85 
, 3.90 
, 5.25 
, 4.15 
, 0.38 
, 9 — 
, 5.75 
, 4.90 

9.50 
5.75 

ALBUMS 
Neder land en O.G. 

Bondsalbum K II . . ƒ 7.50 
„ H o l l a n d ' ' a lbum . . „11 .50 
,,Alsv., b innenschroe-
ven 13.— 

„ D A V O " a lbum . . . . „ 2 2 . 5 0 
België, losse inhoud . . „ 15.— 
Alsv. met Congo ,, ,, 18.— 
Scandinavië . . . . „ ,, 17.— 
Oostenrijk ,, 13.— 

Luxe banden voor 
deze Europa albums. 

Schroefb 7.— 
Klemb „ 1 0 . — 

ndt mij Uw Mancolijst 
Neder land en O.G. 

HAGA's 
P O S T Z E G E L H A N D E L 

Gravenst raat 24, Amste rdam-C. 
Telefoon 43940 — Gi ro 425549 

Speciale aanbieding t.g.vt de ITEP ! 
Aden (Mukalla): N o . 14/15 pfr ƒ 7.75 
Aden (Seiyun): N o . 14/15 pfr 7.75 
Austra l ië : N o . 87a £ 1 gebr 12.50 

„ „ N o . 122 £ 1 ongebr „ 1 3 . — 
Bahamas: N o . 136 £ 1 pfr 15.— 
België: N o . 342/50 Mercier pfr „ 9 5 . — 
Canada: N o . 90 ongeb. , 1 2 . — 
Cayman Isl . : N o . 17 gebr. . . . ' , , , 1 5 . — 
Ceylon : N o . 238/48 ongebr „ 10.50 
Dui ts land: N o . 344/47 postfr „ 8.25 

„ „ N o . 534a. pfr. Schaars! ,, 6.— 
„ „ N o . 612 ongebr 8.— 
„ „ N o . 637 postfr 3.25 
„ „ N o . 638 „ 1.50 
„ „ N o . 639 „ 3.75 
„ „ N o . 640/51 „ 3,75 
„ „ N o . 670 „ „ 3 ,— 

Engeland: N o . 105 £ 1 gebr. p r . ex 35,— 
„ „ N o . 183 £ 1 postfr . Zeldz , , 8 0 , — 

Finland: N o . 46 ongebr , 7,50 
„ „ N o . 48 , , 3 5 , — 

Gambia: N o . 108 , 9,50 
■„ „ N o . 109 „ 15,— 

Mauri t ius : N o . 12 gebr. p r . ex , , 4 0 , — 
Montser ra t : N o . 108/09 ongebr 4,— 
N w . Guinea: L p . N o . 28/43 postfr 62,50 
Nieuw Zeeland: N o . 144/47 ongebr . Schaars! 65,— 

>. t> •■ N o . 188/89 ongebr. Schaars! „ 6 2 , 5 0 
Noorwegen: N o . 151/53 ongebr „ H , — 

» » N o . 41/51 Dienst postfr , , 2,50 
N r d . Rhodesia : N o . 25/37 compl . postfr 32,50 
Nyasaland: N o . 71 postfr 9,50 

„ .. N o . 72 „ 2 1 , — 
. . » , N o . 77/90 „ „ 2 4 , — 

Papua: Luchtp . N o . 5/9 „ 1 3 , 5 0 
Seychelles: N o . 124 ongebr „ 1 5 , — 

» . , N o . 144/45 : „ 7,75 
Tonga : N o . 70/72 „ 3,50 
Transjordanië : N o . 126/36 32,50 
Trengganu: N o . 54 „ 30,— 
Turks Isl . : N o . 100 15,— 
Vaticaan: N o . 66/71 11 ,— 

.. .. N o . 72/78 , , 8,25 
, . .. Lp N o . 16/17 „ 1 0 , — 

Enige Nieuwtjes : 
Barbados: 100 j . zegels serie postfr . . . . , f 1,50 
België: Koekelberg Blok postfr ,, 3,75 
Finland: Mannerheimserie 3 w. postfr ,, 1,— 
Jamaica: Jamboreeserie 2 w . postfr ,, 0,65 
Zweden: 400 j . Olav Petr i postfr . 2,10 
ZuidAfr ika: Van Riebeeckserie postfr 1,35 
ZuidWest Afrika: Van Riebeeckserie postfr 1,35 

Ca. Half Juni k o m t de Jubi leumCata logus Neder l . en O.G. u i t ! 
Eenvoudige uitgave zonder tijpen en tandingen. ( N . V . P . H . ) . 
PRIJS ƒ 1,10 PLUS 10 C E N T P O R T O . BESTELT T I J D I G ! ! 

P O S T Z E G E L ' H A N D E L A. J A A S M A 
Kapelstraat 31, BUSSUM - Giro 480272 - Tel. 5835 

Adverteer Philatelistisch 

K O O P J £ ^ ! ! Alles postfris 
Ned. no . 64 

no . 66 
no . 74 
no . 77 
no . 199/02 
no . 208/11 
P o r t n o . 28 

41 
42 

no. 512 
no . 532/37 
no. 556/67 

ƒ 1.55 
ƒ 1.30 
ƒ 4.25 
ƒ 4.35 
ƒ 1.40 
ƒ 1.05 
ƒ 1 3 . -
ƒ 1 -
ƒ 5.25 
ƒ 0.65 
ƒ 1.85 
ƒ 2.65 

Belg. 

,, 
„ 
,, 

Frank 
,, 
,, 
„ Lux. 
„ 

no . 568/72 
no . 583/92 
no . 593/00 

601 
nu . 602 
no . 603/12 

no . 540/44 
no . 611 
no . 620/29 
n o . 630/48 

no. 226/30 
no . 367/71 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

0.30 
1.20 
0.45 
0.75 
3.20 
1.20 
0.6Q 
0.45 
1.45 
1.40 
6.25 
2.50 

Belg. 

Bestellingen boven ƒ 10,— franco, bovendien ontvangen de be
stellers hiervan GRATIS N e d . L.P. no . 10, no. 11 en no. l i b 
(pfr.) Zichtzendingen; Ned . , Belg., Frank. 

Postzegelhandel U . D I l U b R S Dorpsplein 128, Budel. Giro 411570 



POSTZEGELVEILING COMBINATIE 
FA. J. M E B U S en FA . T E N K A T E 
en B O R C H E R S - A M S T E R D A M 

voor onze ^ ^ L i f t ( ' ' t 7 6 Ï ( ï f t a f worden inzendingen gaarne verwacht onder de volgende condities : 

• 5 o % DER GETAXEERDE OPBRENGST WORDT BIJ INZENDEN UITBETAALD. 
• DE REST ACHT DAGEN NA DE VEILING. 
• ONZE PROVISIE BEDRAAGT 8 % ALLES INBEGREPEN. 
• WIJ GARANDEREN U: Serieuze, valckundige bewerking. 
• STRENGE DISCRETIE. 
• ONZE 37-JARIGE ERVARING OP POSTZEGELGEBIED GEEFT U EEN WAARBORG VOOR 

100% SERVICE. 

W i j zi jn steeds bereid U vr i jb l i jvend te bezoeken, teneinde U . b i j een voorgenomen 
verkoop Uwer collectie of doublet ten van advies te dienen. 

Inzendingen kunnen dagelijks ingeleverd worden ten kantore: Huidenstraat 13 (bij het Spui), 
Telefoon 37767 en Gasthuismolensteeg 13 (bij de Paleisstraat), Telefoon 32521 van 10—4 uur, 
Amsterdam. 

V E I L I N G C A T A L O G U S W O R D T U OP A A N V R A A G G R A T I S TOEGEZONDEN 

Heht V onse rondsendingen 
al eens ontvangen? 

Zo niet, vraagt U dan toch eens aan. 

Wy hebben momenteel een prachtige 
serie boekjes Engelse Koloniën (w.o. 
veel postfris) en Europa gereed 
liggen. Ook Nederland en O.G. Post
fris is momenteel zeer fraai aan
wezig. 
Zendt Uw aanvraag (met opgaaf: be
ginnend, gevorderd of vergevorderd) 
aan 

Fa. H. Overduin 
ROZENHAGENPLEIN 12, HAARLEM 
RXJIM 12 J A A R R O M D Z E N D V E R K E E R 

NU kunt U nog profiteren van onze goedkope 
kilo's 
NEDERLAND RODE KRUIS ƒ 3.75 
YOUGO-SLAVIë minstens Frs 30.000.. ƒ 14.75 
GENERAAL GOUVERNEMENT, VEEL 
PLAATJES ƒ 14.50 
DENEMARKEN 1950, leuke zegeltjes . . ƒ 10.75 
DENEMARKEN 1951, leuke zegeltjes . . ƒ 11.95 

. Levering franco thuis. 

Als altijd zijn wij kopers van Kinder- en Zomer-
zegels. 

CURA9A0 
39 ƒ 
40 „ 
41 
60 ' 
62 
65 
66 ' 
67 
68 
138/40 ',' 
179 
195 
209/10 
221 
223 
225 " 
226 
227/30 
Kind 1951 
Luchtpost 
13 
15 
40 
82 
83 
84 . 

-.90 
1.50 
2 
-.55 

- 50 
-.30 
1 
- 25 
1.— 
5 50 2 
1.30 
- 30 
- 25 

- 50 
10.— 
3.50 

-.55 
2 

10 
1 25 

<; 

TINE DE »UHR Wij hebbe 
-i z ''.P.U.-col 

AM STERDAM 

SURINAME 
27 ƒ 1.50 
35 „ 4.50 
36 5 . -
38 -.60 
50 ,, 2.50 
51 „ 1 . -
52 , 2.50 
53 „ -.55 
54 , 2.— 
55 „ 1.50 
102 6.— 
183/86 , 1,40 
187/89 „ 1.20 
238 ' . . „ -.60 
239 „ -.90 
240 1.50 
241 „ 2.50 
242 , 7.50 
243 12.50 
278/81 postfris „ 4.— 
Luchtpost 
6 -.85 
7 1.10 
NEDERLAND 
Verrekenz. 2 ,, 2.50 
Cour Perm. 15A „ 2.50 

1 voorraad een complete 
postfris. Levering tegen 

concur r . prijzen. Zend ons U w mancolijst. 

P O S T Z E G E L H A N D E L 

Tine de Buhr 
N.Z. Voorburgwal 347 
Telefoon 33324 

AMSTERDAM 
Giro 566731 

<OftUK BOQM-RUYGHOK NV ARLEM> 


