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Maandblad 

' voor Philatelie 

29e Jaargang ,_ . 
y , j—rt ■ Waarin opgenomen „De Philatelist" 

Junt 19SJ 1 o„;^;^i ^_.^^^ ^ ^ 45 verenigingen. 
No, 6 (334) Bekroond op 32 tentoonstellingen. 

1 J. C. NORENBURG 
Moofdredaeteur S Welgelegenlaan 71, Driebergen 

1 Telefoon K 3438 no. 8640 

1 E. J. V. d. FLIER 
Administrateur » Mij. Dordrechtstraat 5. Dordrecht 

1 Tel. 6606. Postrekening 344900 
ten name v. h. Ned. Maandbl. v. PhiL 

1 
1 VERENIGDE DRUKKERIJEN 

Advertentie» l PLANETA, Afdding Uitgeverii 
1 Bakenessergracht 6973. Haarlem 

Telefoon 15280 (3 lijnen) 
1 Postgiro 255641 

Begin Juli zal verschijnen : 

HOE WORDEN 
POSTZEGELS GEMAAKT? 

Tweede verbeterde uitgave, voorzien van 
illustraties op kunstdrukpapier. 

Prijs f. 3.50 

Uitgave van: 

JOH. CNSCHEDÉ EN ZONEN 
GRAFISCHE I N R I C H T I N G N.V. HAARLEM 

Na overschrijving op postgiro 5743 van f. 3.50 zal toe

zending franco per post geschieden. 

REDACTEUREN: 
Postzegels van Nederland: 
Ir H. J. W. Reus, Ernst Casimirlaan 13, Arnhem. 
Postzegels van de Overzeese Gebiedsdelen: 
A. J. Uijlen, Herrn. Heyermanslaan 6, Eindhoven. 
Portzegels van Nederland en O. G.: 
L. Frenkel, arts, Gr. Florisstraat 48, Rotterdam. 
Poststukken van Nederland en O.G.: 
J. H. Broekman, Buerweg 34, Bergen (N.H.), 
Telefoon 2582. 
Poststukken Buitenland: 
Dr E. A. M. Speijer, Pijnboomstr. 4a, 
'sGravenhage. 
Luchtpost: 
J. C. E. M. Dellenbag, Statenweg 172c, R'dam. 
Stempels: 
A. van der Willigen, Laan v. Poot 194, 
'sGravenhage. 
Jeugd: 
K. E. König, Dahliastraat 26, Koog a/d Zaan. 
Erelid der Redactie: 
A. M. Benders, arts te Maurik (Gld.). 
Correspondentie betreffende de redactie te zen
den aan de rubriekredacteuren, voor zover het 
hun rubriek betreft; overige stukken voor de 
redactie te zenden aan de hoofdredacteur. 
Correspondentie betreffende abonnementen en 
verenigingsnieuws uitsluitend te richten aan de 
administratie. 
Geen co r r e sponden t i e be t r e f f ende dit blad 
aan de drakker^ te Haarlem r i c h t e n s.y.p. 

CATALOGUS NEDERLAND & O. GEB. 1952 
JubUeiiinuitgave Handelaren (NVPH). 
Juist verschenen in beperkte oplaag Pry's 
franco post ƒ 1,16 
Toezending omgaand na ontvangst op giro 
77077 of per postwissel. 

ATTENTIE! ONZE AANBIEDINGEN EGYPTE, CURACAO, 
SURINAME enz. enz. in het Mei-nummer van dit blad 
(pagina 120) zijn nog van kracht, ZO OOK DE TE 
KOOP GEVRAAGDE postfrisse series Toorop, A N W , 
Goudse Glazen, Tentoonstelling enz. (ook in ruil, vide 
aanbiedingen). 

WIJ BIEDEN AAN: 
Brazilië Nr. 3, gebr. luxe expl. + certific. ƒ 250,— 
Frankrijk Nr. 852a: 25 Fr ultramarijn xx „ 217,50 
Egypte Nr. 209, Verjaarspond f postfris „ 117,50 

Nr. 155-166 Postcongr. t/m 
200 M XX 42 50 

Nr. 93 het f 1923-1924 postfris ',', 82150 
Honduras Upu Bloc ongetand ZZ postfris „ 142,50 
Nederland Nr. 3, pracht strip v. 3 st. geb. „ 117,50 
Nederland Nr. 391a postfr. blok v. 4 4,90 
Liechtenstein uitvoering mancolijsten postfris te
gen ƒ 5,— tot ƒ 6,— per 1000 Frcs. 
Boekwerken en Catalogi Zumstein 1952 Speciaal 
Cat. Zwitserland/Liechtenstein, gebonden ƒ 8,75 
L'Art Religieux et Ie Timbre „ 5,25 
Yvert & Tellier, gehele wereld 1952 „ 22,50 

Impori 
Ruil 
(exchange) 
Export 

SUTHERLAND 
P05TBDX 430--5-GRAVENHAGE 
Kon. WUhelminalaan 98 • Tel. 722369 - Voorburg 



1 NEDERLANDSCH 1 

PM 
WAARIN OPGENOMEN 

29e Jaargang l 

y KV00R>j 

fl 

1?^ ^ ^ 

MAANDBLAD 1 

:LIE 
„DE PHILATELIST" 

Juni .1952 No. 6 (334) 

Verschijnt de vijUiende van iedere maand 

ITEP Het geestelijk vaderschap van de Postzegel. Diverse rubrieken. 

19S2 
28 Juni — 6 Juli 

Uit verschillende aanvragen, welke binnenkomen 
voor tentoonstellingszegels, blijkt o.a. dat vele verza
melaars van plan zijn de „ITEP" niet te bezoeken. 

Degenen, die momenteel nog aarzelen, zou ik met 
klem willen aanraden een of twee dagen voor deze 
hoogst belangrijke internati«nale philatelistische ten
toonstelling te reserveren. 

Er zullen ca. 275 verschillende inzendingen op phi
latelistisch gebied te bewonderen zijn. Deze inzendin
gen zijn voor het merendeel afkomstig uit Nederland, 
België, Engeland en Amerika. Uit bijna 25 verschillen
de landen hebben zich inzenders aangemeld. 

Het grootste deel van deze inzendingen bestaat uit 
verzamelingen, welke reeds op andere internationale 
tentoonstellingen werden bekroond. 

Het is dus zeker aan te raden, dat verzamelaars de
ze unieke gelegenheid om verschillende van de mooi
ste verzamelingen, welke op postzegelgebied in de 
wereld bestaan, te bezichtigen, niet zullen laten voor
bijgaan. Ter verdere propaganda van de Internationale 
Tentoonstelling Eeuwfeest Postzegel, of te wel kortweg 
genoemd „ITEP", heeft de Nederlandse P.T.T. inmid
dels een reclamestempel in gebruik genomen. 
De tentoonstelling zal voor het publiek zijn geopend: 
28 Juni van 14—19 uur. Zondag 29 Juni tot Zondag 6 
Juli dagelijks van 10—19 uur. 
Ook het postkantoor in het tentoonstellingsgebouw 

zal elke dag, dus ook op de Zondagen, geopend zijn. 
Hoewel de toegangsprijs voor de tentoonstelling 

fl. 1.— bedraagt, bestaat de gelegenheid voor groepen 
en personen beneden de leeftijd van 18 jaar, die onder 
geleide de tentoonstelling bezoeken, 50 % reductie op 
de tentoonstellingsprijs te ontvangen. 

Deze toegangsbewijzen dienen zoveel mogelijk van 
te voren te worden aangevraagd aan het Secretariaat 
van de „ITEP", Zeestraat 82, te 's Gravenhage. De 
gereduceerde entreebiljetten geven recht tot het ko
pen van evenveel series bijzondere herdenkingszegels 
als het aantal guldens bedraagt van de in totaal voor 
de gehele groep verschuldigde toegangsprijs. 

Doorlopende bewijzen van toegang zullen voor de 
duur van de gehele tentoonstelling verkrijgbaar wor
den gesteld. De prijs hiervan bedraagt f 6.— per stuk. 
Op vertoon van een dergelijk doorlopend bewijs van 
toegang zijn 6 series ITEP-zegels te verkrijgen tegen 
betaling van de nominale waarde. 

Indien men op de tentoonstelling meerdere series 
ITEP-zegels tegelijk wenst te kopen, dienen evenveel 
toegangskaarten te worden gekocht als men series 
wenst te ontvangen. Deze toegangskaarten zijn alleen 
geldig op de dag, waarop zij worden gekocht, aange
zien zij op die datum worden afgestempeld. Ze worden 
ook c.q. aan het postkantoor afgegeven. 

Zij, die helaas niet in de gelegenheid zijn de „ITEP' 
te bezoeken, doch niettemin in het bezit willen komen 
van een of meer series ITEP-zegels, kunnen door 
storting van een bedrag van fl. 1.38 per serie op de 
postrekening van de Directeur van het Postkantoor te 
Utrecht, giro No. 395, het gewenste aantal series 
bestellen. 

Zoals bij internationale tentoonstellingen gebruikelijk 
is, zullen op de „ITEP" herinneringsenveloppen en 
-kaarten worden verkocht. Wanneer men deze voor
ziet van ITEP-zegels en laat afstempelen, vormen deze 
stukken ongetwijfeld een aardige herinnering aan 
onze Internationale Tentoonstelling Eeuwfeest Post
zegel. 

De prijs van de catalogus is inmiddels definitief 
vastgesteld op f 1.— per stuk. Deze uiterst lage prijs 
voor een dergelijk boekwerk zal het hopelijk voor 
iedereen mogelijk maken deze catalogus aan te schaf
fen. Degenen, die niet in de gelegenheid zijn persoon
lijk naar Utrecht te komen, doch toch in het bezit wil
len komen van een catalogus, kunnen deze bestellen 
bij het Secretariaat van de „ITEP", Zeestraat 82, te 
"s Gravenhage. 

Voor elke catalogus, welke men wenst te ontvan
gen, moet worden overgemaakt een bedrag van f 1.— 
per gewenste catalogus. 

De voor catalogi bestemde bedragen moeten worden 
overgemaakt op girorekening 2679 ten name van de 
Rotterdamsche Bank, Vredenburg 26 te Utrecht. Op 
het girostrookje vermelden, dat het bedrag bestemd is 
voor de „ITEP", voor toezending van één resp. meer
dere exemplaren van de ITEP-catalogus. De toezen
ding geschiedt daarna franco door het Secretariaat. 

Zodra de catalogus verschijnt wordt het bestelde 
aantal exemplaren franco toegezonden. 

Hoewel het oorspronkelijk in de bedoeling lag pas 
vanaf 25 Juli gelegenheid te geven tot het opzetten 
van te exposeren verzamelingen, is inmiddels beslo
ten, dat vanaf Maandag 23 Juni hiertoe de mogelijk
heid zal worden gegeven. 
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De inzenders kunnen verzekerd zijn van deskundige 
hulp, terwijl papierstroken en punaises gratis beschik
baar zijn. Verzamelaars, die voor het bevestigen van 
de stroken gebruik willen maken van een nietmachine 
of plakband, zullen dit hiateriaal zelf moeten mee
brengen. Voorts is het tevens aan te raden, dat men 
een hamertje voor het aanbrengen van de punaises, 
alsmede een mesje of ander apparaat voor het verwij
deren van eventueel verkeerd ingedrukte resp. inge
slagen punaises, bij zich heeft. 

De achterzijde van de kaders is bijna steeds van 
hardboard, zodat bovengenoemde artikelen bij het 
aanbrengen van de verzamelingen zeer zeker geen 
overbodige luxe zullen zijn. 

Zij, die het opzetten van hun inzending op de ten
toonstelling aan de zorgen willen toevertrouwen van 
het Tentoonstellingscomité, worden verzocht hun col
lectie vijf of zes dagen vóór de opening der tentoon
stelling naar Utrecht te willen zenden, daar dan tijdig 
met de opstelling kan worden begonnen. 

Een gedeelte van de verzameling kantonaal Zwitser
land van Dr Leemann, welke verzameling te Monte 
Carlo op de Reinatex de gouden Oscar verwierf, zal 
ondanks oorspronkelijk tegenstrijdige berichten uitein
delijk toch worden geëxposeerd. 

Voorts zullen op de „ITEP" te zien zijn de zeldzaam
ste zegels van Mauritius, grote veldelen van de eerste 
Nederlandse zegels in originele exemplaren en in 
proeven, alsmede een gedeelte van een nog nimmer 
geëxposeerde verzameling van Roemenië, welke de 
nieuwste ontdekkingen op het gebied van klassiek 
Roemenie zal tonen. 

Gedurende de tentoonstellingsweek zullen de ver
schillende excursies bekend woiden gemaakt. Volle
dige bijzonderheden hierover zullen steeds te verkrij
gen zijn bij een informatiebureau, dat op de „ITEP' 
gevestigd zal worden. 

Het ligt in de bedoeling, dat de autobussen door de 
,,ITEP" beschikbaar worden gesteld. De eventueel on
derweg te maken kosten zullen in het algemeen voor 
rekening van de deelnemers van dergelijke excursies 
zijn. 

Ook de „Centilux" heeft inmiddels plaats gehad. 
Twee leden van het Uitvoerend Comité „ITEP" heb
ben deze tentoonstelling in verband met verschillen
de omstandigheden meerdere malen bezocht. 

Hoewel zich bij elke tot heden gehouden internatio
nale philatelistische tentoonstelling gebreken in de or
ganisatie hebben voorgedaan, hoopt het Uitvoerend 
Comité en de hiermede samenwerkende andere comi-
té's van de „ITEP", dat bij de a.s. tentoonstelling te 
Utrecht in practijk kan worden gebracht de op de 
laatst gehouden internationale tentoonstellingen opge
dane ervaringen. . 

Van de aanbieding aan de voorzitter van het Ten-
toonstellings-Comité, de heer F. A. Hofman, van een 
beker en plaquette door de Bondsvoorzitter, waarvan 
wij in ons vorige bericht melding maakten, geven we 
hierbij een afbeelding. 

-Nederlandse verzamelaars, komt allen naar de 
„ITEP", opdat deze tentoonstelling niet alleen zal uit
munten door voortreffelijke inzendingen, doch ook 
door een record aantal werkelijk geïnteresseerde phi
latelistische bezoekers. De organisatoren van de 
„ITEP" staan u borg, dat de uren doorgebracht op de 
tentoonstelling, voor u, Philatelisten, zeer waardevol 
zullen zijn. Wanneer men bedenkt, dat vele verzame
laars uit verafgelegen landen de reis naar Nederland 
aanvaarden om de „ITEP" te bezoeken, zal het toch 
zeker de moeite waard zijn de geringe afstand af te 
leggen die uw woonplaats van Utrecht is verwijderd. 

Philatelisten, de „ITEP" verwacht u! 

5-6-"52. JAN POULIE. 
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BIJZONDERE HERINXERINGS COVERS 
ITEP 1952. 

lEUWPlESf f^OSIZfGEL 

fKNïOONSTEiUNG 
yi t fCHT 

m mmi. * iuu 

1. Ter gelegenheid van de ITEP 1952 te Utrecht 
zijn speciale covers verkrijgbaar, welke, voorzien van 
één of meer series herdenkingszegels, voor de duur 
van de tentoonstelling een bijzondere ITEPafstempe
ling zullen ontvangen. 

2. De covers dienen, na voorzien te zijn van één of 
beide series herdenkingszegels, onder gefrankeerde 
omslag aan het tijdelijk bijpostkantoor ITEP te 
Utrecht voor stempeling te worden toegezonden, al
waar de covers van het bijzonder ITEPstempel zul
len worden voorzien. De PTT zorgt daarna voor door
zending aan de op de covers vermelde adressen. 

3. De covers zijn bij alle erkende postzegelhande
laren reeds van te voren verkrijgbaar. 

4. Tevens zullen deze covers op de ITEP verkrijg
baar zijn, zodat de bezoekers in de gelegenheid zijn 
ter plaatse hun eigen covers te verzorgen. 

5. Een dergelijk cover zal een blijvende en fraaie 
herinnering zijn aan het bezoek aan de tentoonstel
ling en zal een aardig geschenk betekenen voor die
genen, die niet in de gelegenheid zijn de ITEP 1952 te 
bezoeken. 

6. De prijs van een blanco cover bedraagt 15 cent, 
waarbij inbegrepen de levering van een cartonnetje 
om de cover te versterken, waardoor beschadiging bij 
de verzending wordt vermeden 

fEUWFEIST POSTZEGEL m 
löO JÄÄi RIIKSTElEGRAAf 

1852 

1952 

f iÈXÈ SAlËttil ttf 0 £ 
■%:' 

7. De handelaren zijn bereid tegen een vastgestel
de prijs voor algehele verzorging en toezending aan 
de adressen, welke de cliënten opgeven, zorg te dra
gen. 

8. Deze prijs bedraagt ƒ0,75, bij gebruik van een 
serie op de postkantoren verkrijgbare herdenkings
zegels en ƒ 1,80 bij gebruik van een serie speciale 
ITEP-herdenkingszegels. 

NEDERLAND 
Frankeerzegels ter herdenking van 
twee Eeuwfeesten. 

In het Meinummer konden we reeds het een en an
der opnemen over deze op handen zijnde uitgifte, ont
leend aan Persbericht 3123/97 van 16 Mei 1952. 

Aan DO H 401 van 14 Mei 1952 ontlenen we nog, dat 
m het tijdvak van 28 Juni t/m 31 Juli 1952 aan het 
publiek bij aankoop van zegels van genoemde waar
den, vorenbedoelde herdenkingszegels moeten worden 
verstrekt, tenzij bepaaldelijk om zegels van de gewo
ne uitgifte wordt verzocht. 

Zowel de zegels der normale herdenkingsserie, als 
die der op de tentoonstelling verkrijgbare, blijven voor 
frankering geldig t/m 31 Dec. 1953. 

Gehalveerde 10 cent Juliana-zegel. 

Van Dr A. M. Benders te Maurik werd in dank ont
vangen een enveloppe, die met 15 cent gefrankeerd 
moest worden. Deze frankering is, zoals de afbeelding 
laat zien, geschied met anderhalve zegel van 10 cent. 
De met inkt er onder geschreven aantekening „Post
zegel Automaat ace." met handtekening is van de post 
afkomstig. 

Op deze enveloppe is geen strafport geheven en het 
is voor zover bekend het enige exemplaar waarop het 
porto d.m.v. een gehalveerd zegel voldaan is. 

De verklaring „Postzegel Automaat" is echter niet 
afdoende wat de verklaring betreft. Immers, de auto
maten leveren alleen maar losse exemplaren, al zijn 
die dan ook wel eens door niet juist werken van de 
automaat door midden gesneden in plaats van door 
de perforatie. De enige verklaring die ik er voor weet 
te geven is, dat de bewuste automaat óók verkeerd 
gesneden heeft en de rol daarom er uit verwijderd is. 
Het halve zegel + het „daaropvolgende" zegel zou dan 
voor frankering gebi'uikt moeten zijn. 
Afwükingen. 

De heer P. Drost te Rotterdam zond ter inzage een 
strip van het Mijnenzegel met velonderrand, waarop 
het plaatnummer 1. De achterzijde van zeven dezer 
zegels vertoont een gedeeltelijke spiegeldruk, terwijl 
ook de velrand in spiegeldruk de randlijn vertoont, 
evenals het plaatnummer. Echter is dit niet het plaat-
nummer 1 van de voorkant, maar een 3. De verkla
ring hiervoor is, dat op de pers, waarop de zegels zijn 
gedrukt, meer dan een plaat is gemonteerd geweest. 
De heer Drost onze dank voor deze interessante mel
ding, Ir H. J. W. R. 
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PORTZEGELS. 
Dat ons ber icht je in he t vorige nummer , waa r in 

meld ing werd gemaak t van he t voorkomen v a n het 
zgn. „ s t aand" -wa te rmerk bij de portzegels v a n de 
huid ige emissie, bij onze verzamelaars de belangste l 
l ing heeft opgewekt , mocht wel blijken ui t de vele m e 
dedelingen, welke wij ontvingen en waaru i t k w a m 
vas t te s taan, da t mee rde re verzamelaars aans tonds 
h u n portzegelbezit op dit w a t e r m e r k hebben nagezien. 
De voornaamste mededel ing ontvingen we wel van de 
heer Rambonne t te Hi lversum, die op het postkantoor 
te A m s t e r d a m de volgende portzegels me t dit w a t e r 
m e r k aantrof, nl . : 1, 5, 10, 30, 40, 50 en 85 ct., terwij l 
hij reeds in he t bezit w a s van een gebruikte portzegel 
v a n ƒ 1,— met gelijk wa t e rmerk , welk zegel w a a r 
schijnlijk te A m s t e r d a m in J a n u a r i '52 werd gebruikt . 

Zelf troffen we te Ro t t e rdam veldelen van de ƒ 1,— 
portzegel aan, afgestempeld te Amsterdam, J a n u a r i 
1952. Deze veldelen hadden volle gom en het is o p 
merkel i jk , da t hierbij twee soorten voorkomen, nl . de 
één is wi t te gom en de ander meer geelachtige gom. 
P l a a t n u m m e r s wa ren he laas hierbij niet aanwezig. 

De Heer Bel laar t te H a a r l e m meldt ons, dat hij be 
ha lve de reeds door ons gemelde waarden ook de 20 et 
m e t s t a a n d - w a t e r m e r k heeft aangetroffen. Een gelijke 
vondst werd ons gemeld door de Heer de Meijere te 
Bodegraven, die ons tevens de vonds t meldde van 
enige exempla ren van 1 cent en een exemplaar van 
50 cent. Deze zegels deden geen duidelijk j aa r t a l 
onderkennen , m e t u i tzonder ing v a n één zegel van 
1 et, da t het s tempel 1952 droeg. 

De Heren Carmiggel t te Harfsen en Kok te ' s -Gra -
venhage meldden ons naas t reeds enige genoemde 
w a a r d e n ook het portzegel van 12 cent met dit w a t e r 
merk . Eers tgenoemde heer m e r k t e tevens op, da t van 
enige door hem aangetroffen portzegels van 1 cent met 
s t a a n d - w a t e r m e r k er één een opmerkeli jk donker 
b l auwe k leur had en he t s tempel 1951 droeg, terwijl 
een andere zegel in dezelfde w a a r d e van veel l ichtere 
k leur was en het s tempel 1952 toonde. 

Alle inzenders van mededel ingen worden h iermede 
har tel i jk dank gezegd voor h u n hu lp en wij houden 
ons aanbevolen voor meldingen van nog niet door ons 
genoemde w a a r d e n of ve rde re bi jzonderheden. Reca 
p i tu lerende melden w e dus de portzegels 1, 5, 8, 10, 
12, 20, 30, 40, 50, 85 cent en f 1,—, welke met genoemd 
w a t e r m e r k reeds zijn aangetroffen. Gezien de aa rd en 
de hoeveelheid der zegels waarb i j deze afwijking werd 
aangetroffen, zal de a.s. speciaal catalogus van Neder 
land zeker h ie raan a a n d a c h t dienen te schenken. 

Dr. L. Fr. 

N E D . I N D I E . 
Specimen opdrukken. 

A a n het gemelde op bladz. 139 van he t November 
1947 n u m m e r kunnen we nog he t volgende toevoegen: 
Spec imenopdrukken in rood op Danser 2%, 3, 4, 5, 7%, 
Koni jnenburg 15, 25, 35, 40, 60 c. (pintanding), ƒ 1 , — 
(pint.), ƒ 2 , — (pint), ƒ 5 , — , ƒ10,—, en in violet op 10 
(type 1, t anding 12%), 17%, 20, 30, 50 (pint.) 80 (pint) 
c. en ƒ25 ,—. 

J A P A N S E B E Z E T T I N G N i ï D . I N D I E . 
Nippon M.A. opdruk. 

De met de hand gesneden handstempel t jes M.A. en 
Nippon M.A. die in Djambi gebruikt werden , v ind t 
men in velvormen. 

Alle waardepap ie ren werden h iermede ove rd ruk t : 
postzegels, postwisselformulieren, antwoordcoupons, 
etc. etc. In Moeratembesi is het stempeltje wel zeer 
primitief, men maak te de bekende fout de N omge
keerd ui t te snijden, zoals uit bi jgaande an twoord 
coupon blijkt. Of dit s tempelt je ook op zegels voor 
komt is (nog) niet bekend. 

R E P O E B L I E K I N D O N E S I A 1945. 

Blokopdrukken. 
In Soengaibed-

jangko heeft men 
o.a. het afgebeel
de hands tempel 
gebruikt , op de 
10 et. Koni jnen
burg, type I, met 
machinale S u m a 
tra T opdruk. 

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

Van de 10 sen is een n ieuwe oplage verschenen met 
randle t te r C en e t s ingnummer 66 (tot op heden is 
1 andle t te r B nog niet gemeld). De n u verschenen o p 
lage heeft precies dezelfde afmetingen als de a n d e r s 
waa rden van deze serie, terwijl tot op heden de 10 sen 
in iets groter formaat verscheen. Het „grote" zegel 
had een afmeting van het bedrukte gedeelte van 18 X 
22% mm, het „kleine" zegel van 17 X 22 mm. 
Aanvullingswaarden porten. 

In de lopende portser ie zijn nog de volgende w a a r 
den verschenen: 20 sen l ichtblauw, 25 s. lichtolijfgroen, 
30 s. bruin, 40 s. groen, etsingnos. resp. No. 56A, No. 
57A, No. 59A, No. 58A. Dit etsingno. komt zowel op 
he t l inkervel als het rechtervel voor, boven het 5e en 
6e zegel, randle t te r A, telcijfers van 1 t /m 10 l inks en 
10 t /m 1 rechts ; d ruk in de bekende dubbelvellen m e t 
wijde afs tand; t and ing en papier normaa l . 
Model opdrukken . 

In plaats van he t woordje Speci
men schijnt men thans in Indonesia 
het woordje Model te gebruiken. Bij 
n ieuwe uitgiften schijnen aan de 
kantoren stroken vers t rek t te w o r 
den, waa rop de n ieuwe zegels ge 
plakt worden, die daarna ove rd ruk t 
worden me t een rubbers tempel in 
zwart. De opdruk loopt soms over 
het zegel tot op het papier door. 

Voor type opdruk, zie afbeelding. Gezien zijn reeds, 
de Indonesia opdrukken op Harz 15, 20, 40, 80 c, g l im
mende opdruk, 25, 45, 50 c, doffe opdruk, ƒ 1 , — drie 
strepen, tanding 12%, ƒ 10,—, 25,— en de Bevri jdings
serie ƒ 2,50. A. J. U. 

."O 
^ 

NESIA 

STEMPELS ^ 

N E D E R L A N D 
Gelegenheidsstempels. 

Op de 4 t /m 13 Mei 1952 te Tilburg gehouden t en 
toonstelling MITHA 1952 werd van 5 Mei 1952 af he t 
hierbij afgebeelde stempel op een tijdelijk b i jpos tkan
toor gebruikt . De paa r se a fdrukken h ie rvan op de ze -
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gels waren steeds vergezeld van een zwarte afdruk 
van het datumstempel Tilburg 22 (in het nieuwe type 
met smalle cijfers en open datumbalk). 

(.̂ S^ERüi, 

^<i 2^ 

Op de tentoonstelling Amsterdam-Rijnkanaal in het 
R.A.I.-gebouw, waar van 21 Mei t/m 15 Juni een tij
delijk bijpostkantoor was gevestigd, werden de zegels 
op gewone en aangetekende stukken van het hierbij 
afgebeelde stempel in paarse inkt voorzien met daar
naast het gewone datumstempel Amsterdam 52. 

Ter gelegenheid van het bezoek van deelnemers aan 
het 13e congres der wereld
postvereniging (gehouden in 
Brussel) aan Amsterdam, werd 
aldaar op 7 Juni het hierbij 
afgebeelde speciale poststem
pel gebruikt. 

Van het op 28 Juni a.s. te ge
bruiken bijzonder stempel ter 
gelegenheid van het „Eeuwfeest 
Postzegel" geven we hierbij de 
»fbeelding. 

SGRAVENHAGE 
28JUNI-1952 

EERSTE DAG 
VAN UITGIFTE 

Macliinestempels. 
Van omstreeks 24 April t/m 24 Mei jl. werd te 

Zaandam nog eens de oude vlag „Nederland Werkt" 
in de stempelmachine gebruikt, ditmaal rechts van 
het datumstempel. 

Te Amsterdam CS., Rotterdam CS. en 's-Graven-
hage wordt van 16 Mei tot en met 5 Juli de hierbij af
gebeelde vlag met opwekking tot een bezoek aan de 
ITEP gebruikt. 

Voor het Roode Kruis was van 25 Mei tot en met 7 
Juni te Amsterdam CS., 's-Gravenhage, Rotterdam 
CS., Utrecht-Station en Leeuwarden-Station de even
eens hierbij afgebeelde vlag in de stempelmachine in 
gebruik. 

Militaire post. 
Voor post van de vrijwilligers in Korea — waarvan 

wij in het Maart-nummer reeds een administratief 
stempel, gebruikt te Amsterdam-Schiphol meldden — 
werd een nieuw, rechthoekig stempel in gebruik ge
nomen, hetwelk wij hierbij afbeelden, tezamen met het 
Amerikaanse leger-luchtpoststempel en een humoris
tisch „Airmail" stempel, waarop een blaffende hond, 
die door een soort injectiespuit wordt voortgedreven. 
De hier vermelde stempels zijn achtereenvolgens in 
paars, zwart en rood afgedrukt. 

^3^3C:*-_i. 

TE6ETAUN 

Typenraders tempels. 
Op 1 Mei 1952 werd het hulppostkantoor Heinenoord 

door een poststation vervangen en op 16 Mei werd het 
poststation Zij taart opgeheven. 
Typenraderstempels. 

Op 1 Mei 1952 werd het hulppostkantoor Heinenoord 
door een poststation vervangen en op 16 Mei werd het 
poststation Zij taart opgeheven. 
Frankeerstempels. 

Een nieuw gebruik van de „Post-
AMSTEROAM alia"-frankeermachine werd ons door 

de heer J. Dekker te Amsterdam ge
meld. Op het postkantoor Amsterdam-
Centrum is deze machine — vermoe
delijk op proef — sinds 13 Mei jl. in 
gebruik voor poststukken, die met 
Strafport belast moeten worden, waar
bij met blauwe inkt gestempeld wordt. 

Merkwaardig is, dat in deze afdrukken geen datum
stempel opgenomen wordt. 

Wij zouden het op prijs stellen van Amsterdams« 
Philatelisten afdrukken van deze stempels, bij voor
keur op gehele enveloppen, ter inzage te mogen ont
vangen en natuurlijk ook dergelijke stempels van an
dere postkantoren, indien zij daar wellicht binnen
kort eveneens in gebruik komen! A. v. d. W. 

B Ü I T E N L A N D 
B e l g i ë . 

Hoewel wij vrijwel nimmer melding maken van 
poststempels welke in het buitenland worden gebe
zigd, menen wij thans toch een uitzondering te mogen 
maken voor het hierboven afgebeelde stempel, dat tij
delijk te Brussel werd gebruikt in verband met het 
aldaar gehouden wereldpostcongres (U.P.U.). 

NEDERLANDSe POSTZEGEL 
UTRECHT28JUM-6JULI 

deLT.E.P. 

GEEF 

' A A N L J 
UW RODE KRUIS 
NU-

verwac ht ook * ^ / 
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HET GEESTELIJKE VADERSCHAP VAM DE POSTZEGEL 
door Dr K. A. Andriesse 

Op 21 Augustus 1948 verscheen in Joegoslavië een 
serie zegels, gewijd aan de nagedachtenis van Lovrenc 
Kosir. Het zijn 5 waarden, nl. 3, 5, 10 en 12 dinar, als
mede een luchtpostzegel van 15 dinar, dat voorzien is 
van een aanhangsel met onder het Joegoslavische wa
pen een Servische en Franse tekst. Vertaald luidt deze 
als volgt: „Ter ere van Lovrenc Kosir, de schepper in 
1838 van de idee der eerste postzegel, geboren op 29-
VII-1804 te Spoduja Lusi, volksrepubliek Slovenië-
Joegoslavië". Op de eerste dag van uitgifte waren 
twee bijzondere stempels in gebruik. Het eerste een 
eenvoudige rondstempel met datum 21-8-48-0 en als 
randschrift „Lovrenc Kosir 1804 - Ljubljana!" Het 
tweede is een staand ovaal met een randschrift ron
dom een afbeelding van Kosir, zoals die ook op de 
postzegels voorkomt. De tekst luidt: „Lovrenc Kosir — 
Spod. Lusa 1836 — Selca nad Skofjo Loha — 22-VIII-
1948". Beide stempels werden op de eerste dagstukken 
afgedrukt — over de oorzaak van het datumverschil 
heb ik nooit opheldering kunnen krijgen. 

GALERIJ DER UITVINDERS 
Nu weten we allen nog van de schoolbanken, dat 

het vaker voorkomt dat verschillende personen aan
spraak maken op de eer de eerste te zijn geweest, die 
een uitvinding heeft gedaan. Bekend is de kwestie of 
nu wijlen Laurens Jansz. Coster dan wel Gutenberg 
de eerste was, die de boekdrukkunst uitvond. Dat ook 
voor het geestelijke vaderschap van de postzegel reeds 
een drietal liefhebbers zijn, is wellicht minder bekend. 
Het zijn de Engelsen James Chalmers en Sir Rowland 
Hill, alsmede thans de Sloveen Lovrenc Kosir. Om de 
zaak niet nóg ingewikkelder te maken dan zij al is, 
zullen we maar zwijgen over het feit, dat reeds vóór 
onze jaartelling de Chinezen een postdienst hadden, 
waarbij het port werd voldaan door strookjes van ver
schillende kleur. 

SIR ROWLAND HILL 
Rowland Hill, die op 3 December 1795 geboren werd, 

was in vele opzichten een geniaal mens. Reeds op 
twaalfjarige leeftijd gaf hij wiskundeonderricht aan 
de school van zijn vader. Hij was ook een goed finan
cier: hij wist de school, die elk jaar verlies opleverde, 
in een zestal jaren winstgevend te maken. Toen hij 24 
was bleek hij ook van architectuur verstand te heb
ben: hij maakte zelf de tekeningen voor en hield het 
toezicht bij de bouw van een nieuwe school. Samen 
met Sir John Shaw - Lefevre en professor Wheatstone 
vond hij een rotatiepers uit, die later van groot be
lang bleek voor de krantendrukkerijen. Het duurde 
echter een goede 35 jaar voor deze pers practisch ge
bruikt kon worden. Oorzaak hiervan was het fiscale 
krantenzegel, dat toentertijd op elke krant moest wor
den aangebracht. Het ministerie van financiën voelde 
er niets voor om dit zegel aan te brengen op de Pa
pierrollen, die in deze machine werden gebruikt. Men 
had het nu eenmaal altijd op de losse vellen gedaan — 
en daarmee basta. 

Reeds in 1826 had Rowland Hill plannen op postaal 
gebied. Hem zweefde n.l een rijdend postkantoor voor 
de geest, dat ongeveer dezelfde functie zou moeten 
vervullen als thans de postrijtuigen bij de spoorwegen: 
vervoer en tevens sortering van de correspondentie. 

In die jaren was tante Post bij de Engelsen geen 

zeer beminde instelling. Zij leverde n.l bar slechte en 
bijzonder trage prestaties voor een schaamteloos hoog 
port. Het was dan ook geen wonder, dat Rowland Hill 
— die zich inmiddels ook nog met kolonisatieproble
men had beziggehouden — zich intensiever met de 
post ging bemoeien. Ook was hij niet de enige. Hij 
had tal van gesprekken met anderen, die zich met dit 
vraagstuk bezighielden en tenslotte verenigde hij de 
verschillende inzichten, die hem practisch en uitvoer
baar leken, in een brochure „Post Office Reform-its 
importance and practicability", die hij, met een groot 
stempel „Private and confidential", in Januari 1837 
toezond aan de leden van het Kabinet van Lord Mel
bourne. Later in hetzelfde jaar verscheen een tweede 
druk, die ook voor het publiek verkrijgbaar was. 

De kern van Rowland Hill's betoog was, dat een ver
laging van de belastingen veelal een verhoging van de 
netto inkomsten tot gevolg heeft. De verlaging van de 
coffee tax tot de helft, gaf bijv. na een jaar een stij
ging van de opbrengst van die belasting met 50 "/o te 
zien. Volgens deze redenering zou een verlaging van 
de posttarieven dan ook een stijging van de corres
pondentie veroorzaken. Hill noemde als meest practi-
sche maatregel enveloppen met daarop gedrukt zegel, 
óf een afdruk van een waardestempel op het brief
papier zelf. Voor uitzonderlijke gevallen zou men een 
andere oplossing kunnen vinden, zoals hij schrijft: 
„Perhaps the difficulties might be obviated by using a 
bit of paper just large enough to bear the stamp, and 
covered at the back with a glutinous wash, which by 
applying a little moisture might be attached to the 
back of the letter". 

Een studiecommissie, in November 1837 door het 
Lagerhuis ingesteld, kwam op 17 Juli 1838 tot het be
sluit een eenheidsporto van 2 pence per half ounce 
(ruim 14 gram) in te voeren. Het besluit kwam er op 
het kantje door — de stem van de voorzitter gaf — 
wegens staken der stemmen — de doorslag. De rege
ring voelde er echter bar weinig voor. Doch de aan
drang van het publiek werd zo groot, dat bijv. de sta
tige Times van 16 Maart 1839 ronduit schreef: „Zij (de 
posthervorming) is een zaak van het gehele volk tegen 
een kleine coterie, die aan zijn stoel in St. Martius-
le-Grand kleeft ". 

Met 215 stemmen voor en 113 tegen werd eindelijk 
op 12 Juli 1839 in het Lagerhuis het penny-tarief in
gevoerd. Nadat eerst van 5 December 1839 tot 10 Ja
nuari 1840 het tarief van 2 pence per half ounce had 
gegolden, kwam met ingang van laatstgenoemde da
tum het port van één penny. 

Rowland Hill werd door het Ministerie van Finan
ciën belast met de uitvoering der hervormingen. Het 
tempo van de tijd was toen trager dan thans (al Is 
het nog een open vraag of wij met ons tempo geluk
kiger zijn ) en daaraan zal het wel te wijten zijn 
geweest, dat het tot 6 Mei 1840 duurde eer de enve
loppen en losse vellen papier met zegelafdruk gereed 
kwamen. Tot die tijd behielp men zich met handstem-
pels „Paid" met de waarde. De enveloppen, etc. waren 
van 1 Mei af verkrijgbaar — zij verkregen hun fran-
keergeldigheid echter eerst op 6 Mei d.a.v. Zag Row
land Hill het „bit of paper" als een weinig gebruikt 
hulpmiddel voor uitzonderingsgevallen — de feiten 
gaven hem ongelijk. Want aan het eind van het jaar 

LEIDSCHE POSTZEGELHANDEL VOOR BETERE ZICHTZENDINGEN 
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werd een zeer groot restant vellen en enveloppen ver
nietigd, terwijl de drukkers van de „bits of paper" dag 
en nacht door moesten werken om aan de vraag te 
voldoen. 

Lang bleef Hill niet in functie: in 1842 werd het Ka
binet Melbourne ten val gebracht en ook Hill ver
dween van het toneel. In 1846 kwam hij echter op
nieuw in functie. Op 60-jarige leeftijd, in 1864, ging hij 
met pensioen. Over gebrek aan waardering mocht hij 
niet klagen. Weliswaar had indertijd de toenmalige 
Postmaster General, Lord Lichfield, Hill's brochure 
gekarakteriseerd als „het meest onzinnige van alle 
wilde en wereldvreemde ideeën, waarvan hij ooit ge
hoord of gelezen had", het publiek dacht er anders 
over. In 1846 ontving hij als blijk van waardering de 
som van £ 13.360,—, die door inschrijving bijeen was 
gebracht. Bovendien werd hij in de adelstand verhe
ven, kreeg een pensioen van £ 2000,— 's jaars, alsmede 
een gift van het parlement ter grootte van £ 20.000,—. 
En dit, ofschoon het financiële resultaat van Hill's 
posthervorming lang op zich liet wachten. Waren de 
inkomsten van de posterijen in 1839 nog £ 1.600.000,—, 
in het eerste jaar der hervorming daalden ze tot 
£ 500.000,—. Het zou nog 35 jaar duren, en het aantal 
brieven moest een stijging van 1000 "In hebben beleefd, 
eer de post weer meer dan 1% millioen pond opbracht. 
JAMES CHALMERS. 

Zo was Rowland Hill in de ogen van het Engelse 
publiek de grote posthervormer en de uitvinder van 
de postzegel tevens — een faam, die hij ook thans nog 
bij zeer velen geniet. Ten onrechte — althans wat de 
„uitvinding" van de postzegel betreft. 

Op die eer kon James Chalmers, een drukker en uit
gever uit Dundee, méér aanspraak maken. Chalmers 
werd op 2 Februari 1782 geboren en ook hij was een 
man, die boven de middelmaat uitstak. Als uitgever 
had hij uiteraard veel met de post te maken en ervoer 
aldus uit de eerste hand hoe slecht en duur deze in
stelling in het Engeland van zijn tijd was. Toen hij 43 
jaar was, mocht hij het genoegen smaken dat hij het 
postvervoer tussen Dundee en Londen in beide rich
tingen aanzienlijk wist te bespoedigen. Dank zij Chal
mers' interventie waren de brieven nl. een heel etmaal 
korter onderweg. Chalmers was ook de eerste, die een 
eenheidsporto voorstelde. En wat meer zegt: hij dacht 
niet alleen over een oplossing — hij gaf ook practische 
voorbeelden. Reeds in Augustus 1834 toonde hij een 
aantal kooplieden in Dundee zijn postzegelmonsters, 
gedrukt en gegomd. Weliswaar zagen de „slips", zoals 
hij ze noemde, er nog heel wat simpeler uit dan onze 
huidige postzegels, in principe waren zij echter het
zelfde. Ze droegen de tekst „General Postage — NOT 
EXCEEDING HALF AN OUNCE — one penny". Het 
geheel was gevat in een kadertje van simpele typo
grafische sierstukjes. Een kind had ze kunnen nama
ken. Maar als voorbeeld van wat hij bedoelde waren 
ze uitstekend. 

James Chalmers legde zijn ideeën ook aan de be
voegde autoriteiten voor, o.a. aan Robert Wallace, par
lementslid voor Greenock, die tevens voorzitter was 
van het 5e comité voor posthervorming in December 
1837. Er zijn ook nog brieven bekend uit de periode 
1834—1837, die Chalmers over zijn „slips" schreef aan 
de parlementsleden Joseph Hune en Patrich Chalmers. 
Ook stond Chalmers in de jaren 1839/40 in een drukke 
correspondentie met Rowland Hill zelf. Een en ander 
raakte echter in het vergeetboek, en toen James Chal
mers op 26 Augustus 1853 in Dundee stierf, was zijn 
aandeel in de posthervorming volkomen vergeten. 

H. LANSDAAL - VROUWENSTEE 

Eerst in 1885 rakelde zijn oudste zoon de geschiedenis 
weer op in een pamflet, dat hij op grote schaal ver
spreidde. Lange jaren heeft hij een hevige pennestrijd 
moeten voeren — en lang niet altijd in gekuiste en be
dachtzame taal! — eer deze feiten inderdaad als feiten 
werden erkend. 

LOURENC KOSIR. 
En nu komt de derde liefhebber aan bod: de Sloveen 

Lcurenc Kosir. Naar wat van zijn leven bekend is, was 
hij geenszins een even brillante persoonlijkheid als 
Chalmers of Rowland Hill. Zijn ouders waren boeren. 
Op 15-jarige leeftijd kwam hij in 1819 op het gym
nasium te Ljubljana, waar hij een goed leerling was. 
In 1825 deed hij eindexamen en kreeg korte tijd later 
een post als hulpboekhouder op een regeringsbureau. 
Tot 1847 werkte hij in Ljubljana, waarvan de laatste 
tien jaar in gelijke functie bij de posterijen. Daarna 
werd hij overgeplaatst naar Wenen, waar hij van 1848 
tot 1856 werkte, om vervolgens naar Zagreb te ver
trekken. Op 7 Augustus 1894 stierf hij in een tehuis 
voor ouden van dagen in Zagreb op 70-jarige leeftijd. 

In de archieven van het ministerie van financiën in 
Wenen bevindt zich een stuk uit 1836, waarin Kosir 
voorstellen doet voor een hervorming van de toen gel
dende posttarieven. Deze tarieven waren gebaseerd op 
een voorschrift van 1817, waarin het aantal post
stations, welke een brief moest doorlopen, maatgevend 
waren voor het porto. Kosir stelde een eenheidstarief 
voor, onafhankelijk van de afstand of het aantal post
stations. In dit stuk zelf is geen sprake van postzegels 
of voorstellen daartoe. 

Niettemin schijnt Kosir hierover wel degelijk een 
voorstel te hebben gedaan. Want, nadat in 1850 in Oos
tenrijk de eerste postzegels waren uitgegeven, doet 
Kosir in 1853 een verzoek aan het ministerie van fi
nanciën, om aangemerkt te worden als de eerste voor
steller van de postzegel. Ook in de goede, oude tijd 
werkten de ambtelijke molens wel eens minder vlug 
dan men zou wensen, want het duurde tot 24 Juli 1858 
eer de referendaris von Ehrensteih van het ministerie 
besloot eens ter bevoegder plaatse te informeren. Het 
antwoord op dit verzoek om inlichtingen kwam ver
rassend prompt reeds op 6 Augustus van hetzelfde jaar 
van een zekere meneer von Zahn van de Königliche 
Oberpost Direktion. 

Met weglating van enige gezwollen frazen, die de 
ambtelijke correspondentie van die tijd kenmerkten, 
geef ik hier de letterlijke vertaling van een deel van 
dit antwoord. 

„ kan er geen twijfel bestaan, dat de vice-staats-
boekhouder Laurens Koschier reeds in het jaar 1836 
bij de k.k. Oostenrijkse regering in Wenen de vervan
ging der brieffrankering door middel van baar geld 
heeft voorgesteld en in plaats daarvan de invoering 
van frankeerzegels („Franksmarken") heeft bepleit. 
Ook staat verder vast, dat Rowland Hill's „Post office 
reforms" eerst in het jaar 1837 in Londen in druk ver
schenen is, terwijl de bespreking van Koschier met de 
Engelsman Galvay in Ljubljana, waardoor vorenge
noemde de aanleiding meent te hebben gegeven tot de 
Engelse posthervorming, reeds in het jaar 1836 moet 
hebben plaatsgevonden". 

Over deze bespreking, die Kosir met de Engelsman 
Galvay (elders gespeld Galway) gehad zou hebben, 
ben ik niets naders aan de weet kunnen komen. Ook 
het jaar van deze bespreking (in bovenstaande brief 
1836) staat niet vast. In „Das neue Buch von der Welt-

3, LEIDEN - TELEFOON 23233 
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post" (Wenen 1926) noemt Schweiger-Lerchenfeld het 
jaar 1835. Hij zegt er het volgende van: „ Kosir 
(Koschier) zou reeds in het jaar 1835, dus voor R. Hill 
in Ljubljana (Laibach) met een Engelsman, Galway 
genaamd, gesproken hebben over het systeem van het 
eenheids-briefport en meende achteraf daarmee de 
aanleiding tot de posthervorming van Hill te hebben 
gegeven". 

Het is jammer, dat tal van stukken, die op deze 
kwestie betrekking hebben, niet meer op te sporen 
zijn. Ten eerste kunnen zij zich in verschillende archie
ven bevinden, ten tweede is een deel van de Oosten
rijkse archieven in de tweede wereldoorlog verloren 
gegaan. Een van de ijverigste speurders naar leven en 
werk van Kosir is de Joegoslaafse philatelist Ferdi
nand Kobal uit Ljubljana, die reeds vele vondsten 
heeft gedaan en die ook nu nog nijver verder snuffelt 
om zoveel mogelijk gegevens over zijn landgenoot aan 
de weet te komen. 

Chronologisch gezien is en blijft Chalmers de eerste, 
die vorm en gestalte gaf aan de postzegel. Uit de do
cumenten, die thans ter beschikking staan, blijkt dat 
korte tijd later ook Kosir dezelfde plannen heeft ge
had. Mocht eenmaal blijken, dat Kosir reeds vóór 
1834 uitmg heeft gegeven aan zijn ideeén op dit ter
rein, dan zou hij recht hebben op de erepalm inder
daad de eerste te zijn geweest, hoewel zijn voorstellen 
van 1836 kennelijk in het vergeetboek zijn geraakt. 
Want in de notulen van de eerste Duitse Postconferen-
tie, waarbij de invoering van de „Frankostempeln" in 
het Duits-Oostenrijkse postgebied voor het eerst ter 
sprake kwam, wordt wèl naar het Engelse voorbeeld 
verwezen. Van Kosir werd echter door niemand ook 
maar gerept. 

f^ NIEUWE UITGIFTEN ^ 

Diverse postzegels werden ons ter reproductie af
gestaan door de postzegelhandel K. Beunder, School
straat 27 te Krimpen aan de Lek. 

E U R O P A 
B e l g i ë . 

Op 14 Mei jl. verscheen ter gelegenheid van het 
13e Congres der U.P.N., dat te Brus
sel werd gehouden, de eerste post
zegel met portret van koning Bau-
dewijn (zonder bril). Het is een ze
gel in formaat 28 X 38,5 mm in de 
waarde 50 fr. en violet van kleur. 
Het zegel werd in plaatdruk ver
vaardigd in vellen van 30 zegels. Dit 
zegel wordt aan de koerserende se
rie toegevoegd en blijft dus gewoon 
in koers. 

Te zelf der tijd en in verband met dezelfde gelegen
heid verscheen een serie van 12 postzegels, waarvan er 
11 zonder toeslag zijn. Deze elf zegels geven afbeeldin
gen van leden van de familie Thurn en Taxis, de 
grondleggers voor ons postwezen; het 12e zegel, met 
toeslag, geeft een afbeelding van het kasteel van 
Beaulieu te Machelen bij Brussel, het zomerverblijf 
dezer familie. De serie verschijnt onder de naam 
„Grootmeesters der Posterijen". De zegels werden in 
plaatdruk vervaardigd in vellen van 30 zegels, ieder 
zegel in de afmeting 28 X 40 mm. De duur der fran-
keergeldigheid dezer zegels is nog niet vastgesteld. De 
toeslag van het 12e zegel komt ten bate van de ver
eniging V.Z.W.D. (De vrienden van het kasteel 
Beaulieu). De zegels zijn: 

80 c. olijfgroen, Franciscus van Taxis; 
Thurn en Taxis; 

8 F. grijsblauw, Alexander, Ferdinand, prins van 
2 F. violetrood, Leonard I, baron van Taxis; 
2 F. 50, oranjerood, Lamoral I, graaf van Taxis; 
3 F., groengeel, Leonard II, Franciscus, graaf van 
Thurn en Taxis; 
4 F. blauw, Lamoral II, Claudius, Franciscus, graaf 

van Thurn en Taxis; 
5 F. geelbruin, Eugeen, Alexander, prins van Thurn 

en Taxis; 
5 F. 75 violetblauw, Anselmus, Franciscus, prins van 

Thurn en Taxis; 
8 F. grijsblauw, Alexander, Ferdinand, prins van Thurn 

en Taxis; 
10 F violet, Karel, Anselmus, prins van Thurn en 

Taxis; 
20 F. gnjsgroen, Karel, Alexander, prins van Thurn 

en Taxis; 
40 F. + 10 F. groenblauw, kasteel van Beaulieu. 

D u i t s l a n d . Bonds-Republiek (West-Duitsland). 

Ter gelegenheid van de Dag der Kerken, welke te 
Hannover zal worden gehouden, wordt op 25 Juli a.s. 
een postzegel van 10 (Pf) uitgegeven met portret van 
Maarten Luther. 

In de koerserende serie in het posthoorntype ver
schenen de verwachte 80 (pf) rood en 90 (pf) geelgroen. 
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I d e m . West-Beriyn. 
Ter verbetering van ons bericht in het vorige num

mer op blz. 102 betreffende het herdenkingszegel voor 
Ludwig van Beethoven, vermelden we thans, dat de 
afbeelding op dit zegel niet het dodenmasker van ge
noemde componist weergeeft, maar een gelaatsafdruk 
in gips, dat reeds een 10-tal jaren voor de dood van 
deze persoon werd vervaardigd. 

D e m o c r a t i s c h e R e p u b l i e k . (Oost-Duitsland). 
De beide in ons April-nummer op blz. 79 vermelde 

zegels ter herdenking van Ludwig van Beethoven 
werden gedrukt in de Duitse Waardepapierdrukkerij 
te Leipzig in een oplage van 2 millioen series. De por
tretbewerking is van de hand van Karl Wolf. 

Op 1 Mei verscheen een serie van 4 postzegels met 
toeslag ten bate van het Nationaal Opbouw-program-
ma. Oplage 2V4 millioen series. De zegels zijn: 
1 2 + 3 (pf), violet, opruiming der puinhopen; 
2 4 + 6 (pf), bruinrood, metselaars aan de arbeid; 
30 + 10 (pf), groen, timmerlieden aan de arbeid; 
50 + 10 (pf), blauw, technici en arbeiders met bouw

plan 
Ter herdenking van het 

bezoek dat de president 
van Tsjecho-Slowakije aan 
Berlijn bracht, verscheen 
een postzegel, welke in het 
midden in medaillon het 
portret van deze president 
afbeeldt, links daarvan een 
gezicht op torens te Praag 
en rechts daarvan de Bran
denburgerpoort te Berlijn. 

Op 5 Mei ]1. verscheen een postzegel ter gelegenheid 
van de wielerwedstrijd Warschau-Berlijn-Praag. Dit 
zegel is: 12 (pf), blauw, wielrenners tijdens de tour. 

Verwacht wordt een serie van 4 postzegels bedoeld 
als zgn. Cultureel Vredes-offensief, welke zegels af
beeldingen zullen geven van beroemde personen, en 
wel: 
12 (pf) lichtbruin, Victor Hugo; 
23 (pf) lichtrood, Gogol; 
30 (pf) groen, Leonard da Vinci; 
50 (pf) blauw, Avicenna. 

daarvan een gezicht op een stad (Colmar?) en rechts 
een Afrikaans landschap. Het ontwerp voor dit zegel 
is van R. Serres en de gravering van Decaris. Beeld
grootte is 36 X 22 mm, tanding 13, plaatdruk in vellen 
van 25 zegels. 

F i n l a n d . 
Ter gelegenheid van de 300ste 

verjaardag van de stichting der 
stad Pietarsaari (Jacobstad) ver
schijnt op 19 Juni a.s. een postze
gel van 25 Mk. met afbeelding 
van het wapen dezer stad. Het 
ontwerp voor dit zegel is van de 
kunstenares Signe Hammerstén-
Jansson, terwijl de kopergrave
ring van de hand is van B. Ek-
holm. Het zegel wordt in plaat-
druk vervaardigd in een oplage 
van 2 millioen stuks. 

F r a n k r i j k . 
Op 8 Mei verscheen het eerst te Parijs in het tijde

lijk postkantoor in het gebouw van de Vereniging 
„Rijn en Donau" en in het postkantoor te Mouilleron-
en-Pareds (Vendee) en op 10 Mei bij de overige post
kantoren een postzegel van 15 fr. roodbruin, ter her
denking van maarschalk dê Lattre de Tassigny. Het 
zegel vertoont het portret van deze persoon; links 

Op 11 Mei verscheen het eerst in Vaucouleurs en op 
12 Mei aan de overige postkantoren een postzegel van 
12 fr. donkerbruin, met afbeelding van de Poort van 
Frankrijk te Vaucouleurs. Uit deze poort ving Jeane 
d'Arc haar zo beroemd geworden veldtocht aan, toe
gejuicht door het volk. Zowel het ontwerp als de gra
vering van dit zegel zijn van Barlangue. De beeld
grootte is 22 X 36 mm; tanding 13; plaatdruk in vel
len van 25 zegels. 

Op 28 Mei jl. verscheen het eerst te Parijs en op 29 
Mei aan de overige kantoren een postzegel ter her
denking van de slag bij Narvik (Noorwegen). De lan
ding bij deze stad ving in de avond van 27 Mei 1940 
aan en de volgende morgen was de gehele stad ver
overd. Dit geschiedde door onderdelen van de Ie de-
visie lichte jagers, versterkt met een halve brigade 

van het vreemdelingen
legioen en een brigade 
Poolse troepen. Ter her
denking aan de aldaar 
gesneuvelde wapenbroe
ders werd te Narvik een 
eenvoudige gedenksteen 
opgericht welke op de 
postzegel is afgebeeld. 
Het inschrift luidt: La 
France / ä ses fils / et / 
ä leurs frères d'armes / 
tombes glorieusement / 
en Norvège / Narvik 
1940. Zowel het ontwerp 
voor dit zegel als de 
gravering zijn van Chef-
fer. Het is een zegel van 
30 f. blauw, beeldgroot
te 36 X 22 mm, tanding 

13, plaatdruk in vellen van 25 zegels. 

Op 30 Mei jl. verscheen het eerst te Chambord 
(Loir-et-Cher) en op 31 Mei aan de overige kantoren 
een zegel gewijd aan het Kasteel van Chambord, welk 
kasteel op het zegel staat afgebeeld. Als oud jacht-
verblijf van de graven van Blois, werd dit slot door 
Frans I (1494-1547) in renaissance-stijl opgebouwd. Na 
in 1822 bij inschrijving te zijn verkocht en in handen 
te zijn overgegaan van de hertog van Bordeaux, kwam 
het kasteel in 1932 weer in staatseigendom terug. Zo
wel ontwerp als gravering van dit zegel zijn van Gan-
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don. Het is een zegel van 20 fr. violet roet beeldgrootte 
36 X 22 mm; tanding 13; plaatdruk in vellen van 50 
zegels. 

Op 31 Mei jl. verscheen het eerst te Straatsburg en 
op 3 Juni aan de overige kantoren een postzegel ter 

herdenking van de 
bijeenkomst van 
de Raad van 
Europa, welke in 
October 1949 al

daar aanving. 
Het zegel geeft 
een afbeelding 

van het Huis van 
Europa staande 
op het Lenótre-

plem te Straatsburg. Het is etn zegel van 30 fr. groen, 
waarvan zowel ontwerp als gravering van de hand 
zijn van Decaris. Beeldgrootte 36 X 22 mm; tanding 
13, plaatdruk in vellen van 25 zegels. 

H o n g a r i j e . 

Op 27 April jl. verscheen ter gelegenheid van een 
postzegeltentoonstelling te Buda
pest de postzegel „Vrouwendag 
1949", 60 + 60 f. paarsrood, waar
bij door opdruk van een arcering 
het opschrift werd bedekt, ter
wijl het toeslag-cijfer met een 
streepje werd doorgehaald. Het 
zegel, dat alleen op de tentoon
stelling bij het daar gevestigde 
postkantoor verkrijgbaar was (en 
waar oolï een bijzonder stempel 
werd gebruikt), verscheen in 
een oplage van slechts 30.000 
stuks. 

Op 1 Mei jl. verscheen ter gelegenheid van de inter
nationale arbeidersfeestdag een serie van 3 postzegels, 
ieder m twee kleuren in rasterdiepdruk vervaardigd. 
Afmeting der zegels 37 X 26,5 mm; tanding 12. Het 
zijn de zegels: 
40 f. groen en rood, trommelslager, vlaggen en jeugd

groep; 
60 f. donkerbruin en rood, veldarbeidster, fabrieks-

werkman, intellectueel en soldaat; 
1 Ft. donkergrijs en rood, kop van een arbeider, aard

bol omgeven door een ring van vlaggen en duif. 

Op 26 Mei jl. verscheen ter gelegenheid van de 
Olympische spelen te Helsinki een serie van 6 post
zegels met afbeeldingen aan de sport ontleend. De ze
gels zijn in ruitformaat met zijden van 44 mm; een-
kleurige rasterdiepdruk van de staatsdrukkerij te Bu
dapest; tanding 11. De zegels zijn-
30 f. licht en donkerbruin, hardloper. 
40 f. licht en donkergroen, zwemster. 
60 f. licht en donkerroserood, schermer. 

1 Ft. licht en donkerblauw, turnster. 
1,70 Ft. licht en donkeroranje, balwerper. 

2 Ft. licht en donkerolijf bruin, stadion. 

Voorts worden deze maand verwacht twee bijzon
dere zegels voor de luchtpost, nl. 
1,60 Ft., portret van Victor Hugo. 
2 Ft., portret van Leonardo da Vinci. 

De serie van zegels in klein formaat met afbeelding 
van nieuwe gebouwen zal nog worden aangevuld met 
de waarden 8, 10 en 12 f, terwijl vermoedelijk later nog 
zullen volgen 50, 70 en 80 f. 
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wtülit-

I t a l i ë . 
Het feit dat 100 jaar geleden de eerste postzegels 

van Modena en van Parma verschenen, werd herdacht 
door de uitgifte van 
2 postzegels, nl.: 
25 L. zwart, bruin en 
vleeskleur, met af
beelding van de ze
gel 10 cent, rose van 
Modena (Yv. no. 2) 
en van de 15 centes 
rose van Parma (Yv. 
no. 3). 
60 L. donker en licht

blauw, met afbeelding van de 40 cent, donker blauw 
van Modena (Yv. no. 5) en van de 40 centes, blauw van 
Parma (Yv. no. 5). 

Beide zegels vertonen aan iedere zijde van het zegel 
een kerktoren. 

M a l t a . 
De firma Whitfield King meldt ons dat in de serie 

postzegels met opdruk „SelfGovernement", daterende 
van 1947, enige kleurwijzigingen zullen plaats heb
ben, nl.: 
1 d. grijs met opdruk in rood; 
IV2 d. groen met opdruk zwart. 
2 d. oker met opdruk in zwart. 

N o o r w e g e n . 
In verband met de wijzigmg van posttarieven zullen 

enkele zegels een kleurwijziging ondergaan, nl. de 15 
öre wordt bruin en de 20 öre wordt groen. 

P o Ie n. 
De m ons vorige nummer vermelde en afgebeelde 

serie zegels voor de luchtpost 
(blz. 103) verschenen ook onge
tand. 

Ter gelegenheid van de 60ste 
verjaardag van de president der 
republiek, Boleslaw Bierut, ver
schenen 3 postzegels in gelijke 
tekening met zijn portret. Het 
ontwerp dezer zegels is van Ro
licz, terwijl de gravering werd 
verzorgd door B. Brandt. De ze
gels werden in de Staatsdrukkerij 
vervaardigd in plaatdruk; afme
ting der zegels 31,5 X 51,5 mm; 
kamtanding 12%. De zegels zijn: 

45 + 15 gr lood; 90 gr. groen en 1.20 Zl. + 15 gr. 
blauw 

■ ■«■■««■III4 l>l|iiW>VVPV' 

lil'««« ""■«-*«■■ ' ' - ' '■ 

Ter gelegenheid van de Ie Mei verschenen twee post
zegels met de afbeelding van een jeugdige vrouw met 
vlag en een arbeider. Het ontwerp dezer zegels is van 
St. Lukaszewski en de gravering van B. Brandt. De 
zegels werden in plaatdruk vervaardigd ter staats
drukkerij; afmeting der zegels 26 X 31 mm; kamtan
ding 12y2. Het zijn: 45 + 15 gr. rood en 75 gr. groen. 

DAVO-ALBUM 

en Overzeese 
Gebiedsdelen 

Geheel linnen band, donker
blauw, met goudstempel. 
Royaal van opzet. 
In schroefband . . . . ƒ 22,50 
In klemband ƒ 25,— 

De grote wielerwedstrijd Warschau-Berlijn-Praag 
werd ook hier op de postzegel herdacht. Het zegel 
geeft de afbeelding van 2 wielrenners, alsmede van de 
wapens van genoemde 3 steden. Het zegel werd uitge
voerd in rasterdiepdruk; afmeting 26 X 31 mm; kam
tanding 12%. Het zegel is een zegel van 40 gr. blauw. 
R o e m e n i ë . 

Ter gelegenheid van de Roemeens-Russische medi
sche dagen die van 14—28 April jl. werden gehouden, 
verscheen een postzegel van 1 Leu, steenrood, met por
tret van de Russische psycholoog I. P. Pavlov. De fir
ma Whitfield King meldt ons, dat deze geleerde on
danks zijn voortdurende kritiek op de Sovjet regering, 
ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag een grote 
som kreeg voor uitbreiding van zijn laboratoria als
mede een pensioen van 20.000 R. 

Ter gelegenheid van de Ie Mei verscheen een post
zegel met de afbeelding van de medaille van de orde 
van de Sikkel en de Hamer. Het is een zegel van 55 
bani, roodbruin. 
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Ter gelegenheid van de „Dag van de Vrouw" ver
scheen ook hier een serie zegels met afbeeldingen van 
medailles voor vruchtbare moeders of heldinnen. Het 
zijn: 20 B. violet en zwart; 55 B. donkerbruin en sepia; 
1 L 75 karmijnrood en goud. 

De Dag van de Spoorwegbeambten was aanleiding 
tot de uitgifte van een postzegel op 16 Februari jl. met 
de afbeelding van een spoorwegbeambte in uniform 
bij een spoorbaan; 55 bani, sepia. 

Ook hier werd de Russische schrijver Gogol her
dacht op de postzegel en wel op 2 zegels, nl.: 
55 b. blauw, portret van Gogol in medaillon en een 
scène uit zijn roman TarassBoulba; 
1 L 75 olijfgrijs, portret van Gogol in lauwerkrans. 

Le Timbre meldt een gehele serie opdrukken op 
oude uitgiften in verband met de munthervorming. 
Het blad meldt de volgende: 

Op de serie Grondwet van 1948: 
50 B. op 12 L. blauw. 

Op de algemene serie 1950: 
55 B. op 0,50 zwart; 
55 B. op 3 L. violet; 
55 B. op 6 L. groen; 
55 B. op 7 L. lilabruin; 
55 B. op 15 L. lichtblauw; 
55 B. op 20 L. blauwgroen; 
55 B. op 31 L. grijsgroen; 
55 B. op 36 L. roodbruin. 

Op de serie A. Vlaicu 1950: 
10 B. op 3 L. donkergroen; 
10 B. op 6 L. donkerblauw; 
10 B. op 8 L. lichtblauw. 

Op 5jarenplan 1951—"52: 
35 B. op 1 L. zwart, opdr. rood; 
35 B. op 3 L. vermiljoen; opdr. zwart; 
35 B. op 4 L. geelbruin; opdr. zwart; 
35 B. op 5 L. groen, opdr. rood; 

1 L. op 6 L. blauw; opdr. rood; 
1 L. op 7 L. lichtgroen; opdr. rood; 
1 L. op 8 L. lila; opdr. rood; 
1 L. op 11 L. blauw; opdr. rood; 
1 L. op 35 L. violet; opdr. rood; 
Op luchtpost 1948—'50. 

3 B. op 30 L. bruinrood; opdr. blauw; 
3 B. op 100 L. blauw; opdr. rood. 
Op luchtpost 5jarenplan: 

1 L. op 30 L. groen; opdr. rood, 
1 L. op 50 L. roodbruin; opdr. rood. 

De serie zegels voor gewoon gebruik in nieuwe 
waarden zal in gelijke tekening verschijnen als de 
koerserende wapenserie, met dit verschil bovendien, 
dat de Inschriften in witte letters zullen zijn op ge
kleurde ondergrond. ^ 

Ook hier worden zgn. culturele zegels verwacht, en 
ook hier met portretten, nl. 55 B. Victor Hugo; 55 B. 
Leonard da Vinci en 55 B. Avicenna. 

DAVO-ALBUM 

fUtloHd 
In de bekende donkerblauwe 

band met goudstempel. 
Prima papier, royaal van opzet. 

Rusland. 
Het feit dat 15 jaar geleden G. K. Ordjonldzie over

leed, was aanleiding deze persoon op een tweetal ze
gels met diens portret te herdenken, nl.: 40 k. groen 
op rose en 1 R. zwart op blauw. 

De vijftiende verjaardag van de Russische grondwet 
was aanleiding tot de uitgifte van een 4tal postzegels 
op getint papier, nl. 
40 k. grijs en rood, kinderbuste en gezicht op een 
toren; 40 k. groen en rood, schaakspelers op een sana
toriumterras; 40 k. roodbruin en rood, Molotov temid
den van oude gedecoreerde werklieden; 40 k. donker
grijs en rood, landarbeidster en werkman voor de rode 
vlag. 
S a a r  G e b i e d . 

Ter aanvulling van het vermelde In ons vorige num
mer op blz. 104, kunnen we nog het volgende melden 
betreffende het aldaar afgebeelde zegel voor de Jaar
beurs te Saarbrücken. De kleur van dit zegel is wijn
rood; de afbeelding geeft het embleem van die beurs 
geplaatst voor een aardhol; de afmeting van het zegel 
is 22 X 36 mm, het ontwerp is van Bar en de grave
ring van Riel. De zegels werden in plaatdruk vervaar
digd in de staatsdrukkerij te Parijs in een oplage van 
1% millioen stuks. De zegels zijn voor frankering gel
dig tot 30.4.1954. 

Betreffende het eveneens aldaar afgebeelde Rode 
Kruiszegel kunnen we melden dat de kleur helder 
rood is; de afbeelding is die van een groep vluchtelin
gen en van een rood kruis; afmeting van het zegel is 
22 X 36 mm; ontwerp van Hossfeld, gravering van 
Mussier; oplage, druk, drukkerij en frankeergeldigheid 
als vorige zegel. 

S p a n j e . 
Op 10 Mei verscheen hier een serie van 5 postzegels 

ter herdenking van het feit, dat 
500 jaar geleden Ferdinand V de 
Katholieke werd geboren. (1452
1516). De naam De Katholieke 
ontving hij van Z.H. de Paus voor 
zijn strijd tegen de Moren. De 
zegels zijn alle in gelijke afbeel
ding en afmeting 26 X 29 mm; 
vervaardigd in rasterdiepdruk op 
de nationale drukkerij; kamtan
ding 12%. De zegels zijn: 
50 c. groen, oplage 9 millioen 

75 c. zwartgrijs; opl. 4%millioen 
90 c. roodbruin, oplage 4% millioen 

1,50 P. oranje, opl. 1% millioen 
2,00 P. sepia, opl. 375.000 stuks. 

Ter gelegenheid van het 35e Eucharistische Congres 
dat te Barcelona werd gehouden verschenen 2 zegels, 
waarvan een voor de gewone post en een voor de 
luchtpost. Ook deze zegels werden in rasterdiepdruk 
uitgevoerd door de nationale drukkerij in afmeting 
25 X 29 mm; tanding \2% X 13. De zegels zijn: voor 
gewone post 90 c. roodbruin. Sta Ma Micaela del SSmo 
Sacramento; opl. 15 millioen; voor de luchtpost: 1 P. 
blauwgrijs. De Eucharistie, naar een schilderij van 
Tiépolo, opl. 10 millioen. 

i « i i i «« , f ■«■■■«i« 

ÉAMUMUitAJ 

In schroefband 
In klemband ., 

ƒ 1 2 , -
ƒ 14,50 (Vervolg op 

pagina 137) 
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VERENIGINGSNIEUWS 
H.H. Secretarissen der Verenigingen 
worden verzocht bij het opgeven 
van adresveranderingen behalve het 
nieuwe adres ook het oude op te 
geven en bij de „bedankjes" en 
„schorsingen" het volledig adres. 
NED. BOND VAN VEREENIGIN-
GEN VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS Wnd secr • H. G. v. d. Wes-
tenngh, Tolsteegsingel 17bis, Utrecht 

De I T E P.-Zegels. Het is de bedoeling, dat 
dt bij de Bond aangesloten Verenigingen de 
I T E P zegels voor de leden collectief bestel
len. Wi] verwachten dus geen bestellingen van 
particulieren (zie ook de mededeling in het 
Apnlnummer) De hiervoor verschuldigde be
dragen ad ƒ 1,38 per serie + ƒ 0,25 kosten tot 
10 series en ƒ 0,50 kosten voor grotere aantal
len, dienen vooruit te worden overgemaakt op 
postrekening 103724 t n v H G v d Weste-
nngh te Utrecht 

Ook \ oor de reeds bestelde aantallen wordt 
omgaand girobetaling verwacht 

Teneinde zeker te zijn van de levering moeten 
de b-dragen uiterlijk 24 Juni a s in ons bezit 
ztjn 

Bestellingen door particulieren, waarvoor de 
gelden reeds in ons bezit zijn, zullen worden 
afgewerkt. 

De desgewenst bij d<- zegels te verstrekken 
entreebewijzen worden op dezelfde dag afgestem
peld als die waarop de zegels zijn verstrekt, en 
zijn dus op volgende dagen met meer geldig 

NEDERLANDSCHE VEREENI-
GING VAN POSTZEGELVERZA
MELAARS. Secr.. P. J. M. Boel, 
Bosboom Toussaintlaan 63, Hilver
sum 

De leden, die het verslag van de op 22 Mei 
te Amsterdam gehouden algemene vergadering 
wensen te ontvangen, kunnen dit aanvragen bij 
het Secretariaat 

Nieuwe leden, zie de aanmeldingen tn het 
Meinummer. 

Aanmeldingen* 1007 C Abbing, Oostzijde 
383, Zaandam, 989 S van Berg, Leidsestraat 49, 
Amsterdam-C , 1024 J Derlagen, Burg v d 
Stadtstraat 52, Zaandam, 968 A J Esman, Jan 
Steenstraat 33, Deventer, 945 H C van Gin-
hoven Jr, Kanaalstraat 151, Lisse, 937 A de 
Groot , Rijndijk 228, Voorschoten, 965 G C 
Hulskes, Prins Mauritslaan 19 " , Apeldoorn, 966 
D. Kruseman, Westerhoutpark 15, Haar lem, 970 
Mej M H M Meijer, Weteringschans 112 " , 
Amsterdam-C , 953 G A van der Nagel, Kwar
tellaan 25, Den Haag, 958 J H van Wermes-
kerken, Min Nelissenstraat 21, Breda 

Overleden. 89 F J Bueno de Mesquita 
Bedankt. 466 Mej. L Paulussen 
Afgevoerd A A de Blieck, 465 Mevr. D C 

de Blieck-Banck 
Afgevoerd wegens onbekend adres 566 Ed 

Genee, 1917 W Hamburger , 1337 Mr L F H 
J. Scholer, 211 R. de Waal, 883 P Zijdenbos 

Geschorst wegens onbekend adres 562 Ch 
L Papolo, 564 Broeder U Placidus, 204 C Sa-
n n k 

Indien binnen zes maanden het juiste adres 
ntet bekend zal zijn, worden deze leden afge
voerd 

Overschrijving lidmaatschap 1214 J G F 
Bouman op Mevr D Bouman Slik 
UTR PHILATELISTEN VERENI
GING Secr H G V. d. Westeringh, 
Tolsteegsingel 17bis, Utrecht 

Bestuursvergadering op Dinsdag 17 Juni 1952, 
des n m 8 uur ten huize van de heer Aibers. 

Leden\ergadering op Dinsdag 24 Juni 1952, 
dca n m 8 uur in Tivoli 

Landenwedstrijd Curacao to t 1914 
Nieuwe leden 5 candidaat leden, vermeld in 

het Mc' nummer 
Candidaat leden Mevr H Frent rop, Alb 

Neuhuysstr 28, Utrecht (E), J A, J Rijneker, 
Obrechtstr 21 bis, Utrecht (E) 

Overleden- W Heidenreich, Utrecht . 
N B In de maanden Juli en Augustus geen 

vergaderingen. 

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

Bedanken (Schorsing ingetrokken) 
ld 454 M L C v d Tog t , ld 2540 R. Ba

ten, U t 3012 I Nehmelman, ld 3286 H D 
Abeln 

Schorsen Fe. 1222 J van Oostende, Wilhel-
minastraat 3, Ooltgensplaat 

Afvoeren. Ar 460 T h G van Scheppingen, 
Gv 1552 Prof Dr F A. G Keesing, Rz 2056 
C M Krouwel, Gv 2176 H . F Rietveld, Wn 
2903 C J But 

Onbekend adres ld 2237 G v d Stoop, v/h 
Oosterstraat 50, Haar lem, ld 4328 J Fluitsma, 
v/h Prins Bernhardlaan 222, Zutphen 

Overleden To t ons leedwezen moeten wij u 
h«t verschelden mededelen van ons oud Hoofd-
bestuurs en Erelid Gv. 60 W G Verhoeff 

Verandering van afdeling Gs 1014 Dr J Zu
ring, Taaistraat 74, Vught , naar Individueel, 
Dn 1034 A ten Oever, de Sav Lohmanlaan 
284, Den Haag, naar afd 's Gravenhage, ld 
4293 G J Leenders, Hotel „De Bovenste Mo
len *, Vento, naar afd Venlo 

Geroyeerd (Contributieschuld) 
ld 61 J C F. Heijmans, Boeierstraat 21 A, 

Rot terdam, Gv 111 D Verhey, Caen van Neck-
laan 75, Rijswijk, Gv 124 P J C Achilles, 
Wognumstraat 100, Deo Haag, Ar 217 Joh 
Kemp Jr , Spiermgweg 497, Vijfhuizen, Ar 225 
B H Bartels, van der Hooplaan 14, Nieuwer 
Amstel, Gv 482 B A Vermeuleu-Minkwit, 
Schenkkade 125, Den Haag, Gv 773 A J J 
Vermaat, Khmopstraat 78, Den Haag, U t 872 
S van Straten, Buchehusstraat 1, Utrecht , ld 
932 Dr J B M Versaart, St. Annalaan 4, Ven-
ray, ld 984 R L Schilpzand, Weeresteinstraat 
105, Hillegom, ld 1024 M Rens, Westplantsoen 
50, Delft, Lk 1151 W P Wisse, Dorpsstraat 
318 A, Oudkarspel , Gv 1435 A van Splunter, 
Weigehaplem 31, Den Haag, ld 1527 G Traa , 
Beetslaan 76 Rijswijk, ld 1537 Mevr C A v 
Hat tum Hoek, Reinaldstraat 2, Velp, ld 1746 
Dr J Zwarteveen, Vollenhove, ld 1786 F Staal, 
Frans Halsplein 7, Haar lem, Vn 1882 J C 
Cameron, Nie Beetslaan 27, Vlissingen, ld 
1905 N W de Buck, Nieuwstraat 46, Terneu-
zen, ld 2088 J v Duyneveldt, Talang Krang-
ga 10, Palembang, Gv 2146 C H Minderman, 
Valkenbcslaan 216, Den Haag, Ar 2328 E 
Blackstone, Wilhelminaplein 7, Amstelveen, ld 
2528 R Gras Rzn , G 224, Harkstede ( G r ) , 
Lk 8c Am 2549 C Keeman Czn Jr, A 129, 
Noordscharwoude, Gv 2638 M G v d Hoe
ven, van Nijenrodestraat 75, Den Haag, Ze 
2710 L J, de Maar, Nieuwe weg 17, Ysselmui-
den, Gv 2730 S Riddersma, Apeldoornselaan 
172, Den Haag, Ze 2740 J W Ebbing Rekken 
G 87. Eibereen. ld 2807 A Hoff, W de Zwij-
gerlaan 78, Den Haag, Gv 2813 O E Post, 
Dirk Hogenraadstraat 170, Scheveningen, ld 
2862 T B Leeflang, Haringkade 109, Scheve
ningen, Zt 2972 J Hol tman , Antonlaan 29, 
Zeist, ld 3057 J H J Verstralen, Bindstraat 
19, Venray, Gv 3004 F Th G J van der 
Leeuw, v. d Palmstraat 96, Voorburg, Ar 3064 
C Rinkel, Hadleystraat 61, Aalsmeer, Gv 3071 
Mevr J C L Bonnier-Vits L v Meerderv 
1139, Den Haag , Gv 3072 J Visscher, Pijn
boomstraat 123, Den Haag, ld 3096 M J Su
n g , Steendalerstraat 65, Gennep, ld 3201 Th 
C Rab, Khmopstraat 126, Den Haag Gv 3252 
J Baks, Brinckennckstraat 104, Den Haag ld 
3313 H Wiekenkamp, Nijkerklaan 98 Den Haag, 
Wn 3322 C W Wessel, M H Trompstraat 
13 Goes, Gv 3348 G A E Lapre, Paul Ga-
briehtraat 105, Den Haag, Gv 3574 C A van 
den Berg Hoekwaterstraat 74, Voorburg, Gv 
3730 P H Weyerman, Middachtenweg 319, Den 
Haag, W m 3791 R J Winkelman, Oudestraat 
116 1, Kampen, Mt 3814 P de Kluiver, Juliana-
laan 15 Meerssen, Ze 3881 G O Bruins, Moer-
beilaan 48, Hilversum Ar 3968 Mevr J E 
Gramser Licht, Emmastraat 8, Amsterdam, Gv. 
4069 C P van Rhee , Spui 265, Den Haag, Gv 

4139 K van Heukelom, Miarsbergenstraat 123, 
Den Haag ; H m . 4151 P . Verwoerdt, Brandt-
s t r i a t 34, Haar lem, ld 416} Ir I Brinkhorst , 
Burg Amersfoordtlaan 21, Badhoevedorp, Gv. 
4196 W van Schalkwijk, Amandelstraat 75, Den 
Haag 

Royement in t rekken. ld 2143 Jac, v d Vel
den (oud 2103), V d Valkboumanlaan 61, 
Woerden 

Bedanken intrekken Gv 613 J E de Vries, 
Ananasstraat 4, Den Haag 

Schorsing intrekken 
Rz 323 A Smaal, Blekerlaan 6, Rot terdam 

Z 2, Gv 3226 J F. Ligtvoet, Gov Bidlostraat 
74, Den Haag, Ze 3793 A J Plug, „Hezen-
be rg" , Har tem, Gv 4191 A Jacobs, Laan van 
Meerdervoort 756, Den Haag 

C A N D I D A A T L E D E N . 
Afd AALSMEER Ar GM 44 K A. Gor 

(27-12 '38) Sloterweg 1229, Hoofddorp , Ar JL 
38 A van Dasselaar (18-l-'38) Kruisweg 604, 
Hoofddorp , Ar 2257 I L C Alkemade, West-
einde 5 A, Roelof arendsveen, Ar 2262 Mevr M. 
V Benjamins, Mr Troelstralaan 4, Amstelveen, 
Ar 2213 A Meas, Yweg 58, Zwanenburg (post 
Halfweg), Ar 2261 J Wessehus. Zydstraat 10, 
Aalsmeer 

Afd AMSTERDAM Am 2273 S. Bakker, 
Amazonenstraat 69 I, Amsterdam-Z , Am. 2266 
O de Jong, Nic de Roeverstraat 14 II, Amster
dam O , Am 2268 D V Prast, St Willebror-
dusstraat 30 III, Amsterdam, Am 2215 R Ryk-
mans, Hoogeweg 29, Amsterdam-O 

Afd GOES Gb 2241 J Smith, Prins Bernhard-
straat 23, Kloetinge, Gs 2196 Mevr H J E 
S tornebnnk de Vries, M D de Grootstraat 61, 
Goes 

Afd ' s -GRAVENHAGE Gv 2207 A Y J 
Bosma (oud 341), Ripperdastraat 5, Den Haag , 
Gv 2216 A H Th Daniels, Piet Heinstraat 45, 
Den Haag, Gv 2219 A van Eek Wzn , Park
weg 326, Voorbu ig , Gv. 2243 R A van Hol t -
hoon, Wittenburgerwcg 82, Wassenaar, Gv 2245 
J Menke, v Aessenstraat 142, Den Haag, Gv 
2246 Ir F A Neiemans, Leuvensestraat 83, 
Schevenmeen, 

Afd HAARLEM Hm 2200 H C Serné, Rip
perdastraat 18, Haarlem 

INDIVIDUEEL ld 2265 Mevr H Kerk-Ver-
steeg, Zeedyk 6 8, Hilversum, ld 2269 S Klein, 
Edisonstraat 34 B, Schiedam, ld 2263 J C H 
van Leer, Boomgaardstraat 8, Roosendaal (N Br ), 
ld 2242 P Loekemeijer ,Emmaweg 5, Hengelo 
( O v ) , Ia 2224 C Pameyer, Gronausestraat 31, 
Enschede, ld 2264 R Rozaf K Subrata, Von-
dellaan 10, Beverwijk 

Afd MEPPEL Ml 2209 A Bormcr, Nijeveense-
weg 47, Meppel, Ml 2210 E van Dyk, C de 
Vos V Steenwijklaan 33, Meppel, Ml 2195 R. 
van Goor, Marten Óttenlaan 1, Meppel, 
Ml 2208 J M van ' t Sant, Ceintuurbaan 65, 
Meppel 

Afd R O T T E R D A M ZUID Rz 2255 S van 
Herwerden, Polslandstraat 141 C, Rot terdam Z 

Afd SOEST St 2206 W La Grouw, Birk-
straat 47, Soest, St 2198 C C J Lommen, 
Heuvelweg 41, Soest 

Afd W A L C H E R E N Wn 2204 M J Seybel, 
de Ruyters t raat 47, Middelburg 

Afd W E E R T Wt 2247 B J Barends, H o
tel Juliana, Beekstr 91, Weert 

Afd ZWOLLE Ze GM 77 W H N H 
Hoogendoorn (22-5-'38), Tcsselschadestraat 31, 
Zwolle, Ze GM. 53 W Kwakkel (13 8-'42), El-
burgeiweg 15 A Heerde, Ze 2230 H J Har t -
gers, Chviastraat 4 Zwolle Ze 2228 Mej M C 
Neelmeyer, Koethoornseweg 6 Heerde Ze 2250 
H Reinders Langeslag, Heerde, Ze JL 41 
J Roseboom (1-2 35) Dorpsstraat 19, Heerde, 
Ze 2239 Jac R Soer, Rcmbrandtlaan 67, 
Zwolle, Ze 2240 P Slurink, van Karnebeek-
straat 115, Zwolle, Ze 2229 W Tol , Stations
straat 12, Heerde 

R E C T i n C A T I E S 
Ze JL 38 W H N H Hoogendoorn Tes-

selschadestraat 31, Zwolle, wordt Ze GM 77; 
Am. 462 M J A M Janssen, Prins Hendr ik
laan 18 II, Amsterdam, werd abusievelijk als 
overleden zijnde opgegeven, ld 2149 D G v 
d Vechte, Jongkindt Coninckstraat 13, Alphen 
a/d Rijn moet zijn Mej D G v d Vechte, 
MI 2195 E A H . J van Papendrecht, Meppel, 
wordt lid op 1 Jan 1953, Zt 4209 H Wit te , 
Veldheimlaan 29, Zeist, wordt Zt 4209 Mevr. 
D J Wit te Rappard, Veldheimlaan 29, Zeist 

Alle Candidaatleden, vermeld in het Meinum
mer, werden als leden aangenomen Wij roepen 
hen een hartelijk welkom toe! 
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VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „HOLLANDIA", 
AMSTERDAM Secr A D Aeijelts, 
Churchillaan 175 I, Amsterdam- Z 2 

Ledenvergadering op Vrijdag 27 Juni 1952 te 
20 15 uur in hotel „Krasnapolsky" , Warmoes 
straat , Amsterdam C De veiling wordt gehou 
den van 19 30—20,15 uur 

Candidaatleden 134 Boekhoff J r , J J Bre 
derodestraat 16I I , Amsterdam W , 846 Kuyk 
L van, Stadionweg 133 III , Amsterdam Z , 844 
Muller, H P , Biesboschstraat 75, Amsterdam 2 
130 Pool, J C , V d Veerelaan 17, Amstelveen, 
845 Rodenhuis, B , Waldecklaan 32, Hi lversum, 
847 Tjoe Awie, F C G , Mercatorplein 43 l ï , 
Amsterdam W , 843 Veelders L j Hoofdweg 
428 II, Amsterdam W 

Overleden 188 H H C Peters, 966 P U 
Borgh, 1297 S W van Leeuwen 

Afgevoerd 138 P K Dekker , 344 Mevr A 
H Wetzel , 422 D Verstraaten 444 A H 
Haentjcns, 461 J Scholten, 596 W H Pleij-
sier, 700 J G Verduijn den Boer, 745 J Scha 
dee, 788 P V d Sluijs, 842 J Lavaleije, 972 
H M \ a n Driel , 977 C H Verbrugge 1003 
S H de Reeder, 1056 J Siereveld 1087 T 
Tui te l , 118i H Zeelenberg 1208 Y. A Reid-
sma, 1245 W v Houwelmgen, 1346 P de Ko 
ning, 1390 K Snoek 1471 M Postema 

Ledenvergadering De eerstvolgende gewone Ie 
denvergadering zal worden gehouden op Maan
dag 30 Juni a s in de bovenzaal van Café Res 
taurant Du Nord , Bergweg 313 (ingang Berg 
singel 228) te Rot terdam Noord Zaal open 7 30 
Aanvang 8 uur Gewone agenda 

Bezichtiging van de kavels voor de Veiling 
Zaterdag 28 Juni a s , in ons clublokaal Boven 
zaal van Care Restaurant De Zon ' , Noordsin 
gel hoek Burg Roosstraat t\. Rot te rdam en 
voor de aanvang van de vergadering 

Juli-vergadenng De Juli vergadering zal wor 
den gehouden op Maandag 28 Juli a s in , Du 
Nord 

Afdeling Aankoop Vóór de aanvang van de 
ledenvergaderingen bestaat van 7 30 to t 8 uur ge 
legenheid zaken af te handelen met de afdelmg 
Aankoop De heer Vermeer zal daartoe in de 
vergaderzaal aanwezig zijn 

HAAGSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING Secr W J Bijle-
veld, Adr Pauwstr 10, Den Haag 

Nieuwe leden G D E J H o t z , Laan van 
Meerdervoort 1165, Den Haag, H G F van 
Huls de Savornin Lohmanlaan 230 Den Haag , 
J F H Bakkers, Gouverneurlaan 25 Den Haag 

Bedankt Mevrouw I W R Meyer Schimmel, 
Den Haag, Mr J W F Steijn, Den Haag 

In de maanden Juli en Augustus worden geen 
bijeenkomsten gehouden 

POSTZEGELVERENIGING 
„BREDA" Secr C A Otter, Ul-
venhlaan 34, Tel 6648, Breda 

Nieuwe leden 245 E S N O G Mej M J 
H V Riel, Breda, Oranjesingel 14, 276 S N O G 
Eur M A Boelaars, Breda, Vredenburchsin-
gel 34 

Voorgehangen A P de Ruy te r , St Philips-
land, H H Didden, Waalwijk 

Onbekend adres J du Midy, Statiestraat 75, 
Antwerpen, Berchem 

Tijdelijke wijziging Ir J E v d Burg was 
Nunspeet , Molynlaan 50, is nu Biesdelselaan 7, 
Velp 

ROTTERDAMSCHE PHILATELIS-
TEN-VEREENIGING Secr G C. 
Tops, Stadhoudersweg 89b, Rotter
dam-C. Tel. 49340 

Nieuwe leden 692 W F van Bergen Geer-
kensstraat 7a, Overschie, 696 J C Buchtet , Vre-
denoordlaan 25c, Rot te rdam O 707 G M Fel 
Ier, Je Middellandstraat 114a, Rot te rdam W 1, 
710 C M Krouwel, Strevelsweg, 204a, Rot te r 
dam Z 2, 721 G Paris, Statenweg 107 b . Rot 
tcrdam C 2 (oud h d ) , 724 J G Poel, Oude 
Raadhuislaan 17, Rot terdam N 2, 729 J B A 

.Ramaker , Bergweg 43 b Rot te rdam N I , 735 W 
'Simmelink, Frits Ru>sstraat 34 b Rot te rdam O , 
767 F J H Simons, Kleiweg 40, Rot te rdam N 2, 
775 H J Snoei), Willebrordusstraat 116 b, Ro t 

terdam NI 781 E J A Stetler, Aalkeetstraat 
15 c, Overschie, 809 B G Volkers Sr, Geerkens 
straat 7 a, Overschie, 813 P Voswinkel, Sophia 
kade 12 a, Rot te rdam O , 830 W Wesseldijk, 
Kortedijk 10, Schoonhoven 

Weer opgevoerd 870 Mr M J Levert (werd 
in het Maart nummer abusievelijk als overleden 
gemeld) 

AMSTERDAMSCHE VEREENI
GING „DE PHILATELIST" Secr 
K Buiter, Marathonweg 40hs, Am-
sterdam-Z Tel 92075 

In de maanden Juli en Augustus worden geen 
ledenvergaderingen en geen ruilavonden gehouden 

Nieuwe leden De m het maandblad van Mei 
opgenomen candidaat leden werden aangenomen 

Candidaatlid 114 W v Bhjenburgh, Clema 
tisstraat 10 hs Amsterdam N 

Schorsen D Pronk, IJselsteinlaan 38, Amstel
veen Th A J v d Burg, Bergselaan 106 b , 
Rot terdam Verstraten, Amsteldijk 16 III Am 
sterdam Z 

ITEP zegels De leden die een of meerdere 
series Itepzegels hebben besteld, worden verzocht 
ze spoedig mogelijk per serie een bedrag van 
ƒ 1 38 te storten op giro 467574 of Gem Giro 
P 3017 De leden die de zegels per aangetekend 
schrijven wensen te ontvangen, geheven het be 
drag per bestelling te verhogen met 25 cent 
Wenst men de zegels persoonlijk m ontvangst te 
nen en dan bestaat hiertoe de gelegenheid ge 
durende de maand Juh vanaf 7 Juli a s , dage
lijks tussen 19 en 21 uur , uitgezonderd des Za
terdags en Zondags ten huize van de Penning 
meester de heer F Bokelman, Rijnstraat 236 I, 
Amsterdam Z 

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

Candidaat leden 124 H J Weijers Eendracht-
straat 23 Haarlem 127 K J J Meertens, H o -
geweg 76 Zandvoor t 

Bedankt per 1 September 1952 528 W G v 
Dalen Jr Delftlaan 213, Haarlem 

Algemene Vergadering Donderdagavond 26 
Juni 1952 8 uur Gebouw Cultura , Jansstraat, 
Haarlem 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS . DORDRECHT", 
Secr J Dingemans, Helmerstraat 
l l r d , Dordrecht. 

Nieuwe leden per 1 Mei 1952 J Lobé, Wijn-
straat 25 rd , L H Mackay Valenusstraat 6, 
G A A Vogel, Corn de Withstraat 45 rd , 
W Klaui Kon Wilhelminastraat 17 zw , allen 
te Dordrecht 

Nieuw hd per 1 Juni 1952 B W Beernink, 
Jac Catsstraat 104 rd, Dordrecht 

Afvoeren E J J Horsmans te Zwijndrecht 
Ledenvergadering Woensdag 25 Juni 
Ruil en koopavond Woensdag 9 J u h 
Beide in het C J M V gebouw aan de Burg 

de Raadtsingel 3, alhier, aanvang 19 00 uur , 

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

AFDELINGEN 
VELP Elke 4e Zaterdag van de maand, 

's avonds om 20 00 uur vergadering in Hote l 
Naeff te Velp 
EDE Elke Ie Woensdag van de maand om 20 00 
uur bijeenkomst m bet Hof van Gelderland te 
Ede Bijeenkomst van de jeugdclub elke Ie Dins
dag van de maand om 19 00 uur in de confe
rentiekamer van de AKU 

A R N H E M Elke Ie Woensdag van de maand 
om 19 30 uur bijeenkomst in Café Restaurant 
Centraal Nationaal te Arnhem 
Z U T P H E N Elke Ie Woensdag van de maand 
ruilavond elke 3e Woensdag van de maand ver
gadering 

De bijeenkomsten worden gehouden in het 
Volkshuis, H o u t m a r k t 62 te Zutphen 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „ASSEN". Secr 
J de Pauw, Venestraat 43, Assen 

Nieuwe leden Mevrouw M J J Th i ry Stel, 
Talmastraat 35, Assen, H J Menting, Flamings-
laan 2 Assen 

P Z V „ZEEUWSCH-VLAANDE
REN' Secr G E V Halsema, Ge
raniumstraat 16, Terneuzen 

Volgende vergadering 18 Juni a s 
Nieuwe leden L de Groote, 157 Meulensteed-

sesteenweg Gent (2) F W Puijlaert, Oostkade 
19, Sas van Gent (177) 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „GOUDA". 

Secr D Palsgraaf Jzn , Vossen-
burchkade 117, Gouda 

Vergadering op Maandag 23 Juni a s te 20 
uur in het Restaurant „De H r o o n " , aan de 
Kleiweg te Gouda In Juli en Augustus geen 
vergadering 

Bedankt W de Bas te Waddinxveen 
Bedankt J D de Jong, Gouda 

VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DE PHILATE
LIST" Secr C D C Weverling, 
Kwikstraartstraat 14, Geleen 

Nieuwe leden J Visschers, Burgemeester te 
Spaubeek 

Bedankt J Daenen, Geleen, Pater J Jansen 
O F M te Rome. 

Vergaderingen Zondag 6 Juh a s laatste ver
gadering vóór de zomervacantie In Aug geen 
vergadering Daarna eerste vergadering 7 Sep
tember, des morgens om ongev 10 uur in Hotel 
Riche te Geleen 

VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „Z Z Z ". Secr : 
N J Steyn, Bosjesstr 8, Koog a d. 
Zaan 

Afvoeren 40 H J Lichtendonk, 82 A Bon
man 

Bedankt 333 C Ely 

PHILATELISTEN-VERENIGING 
„AMERSFOORT" Secr F E Bos, 
Voltastr 27, Amersfoort Tel 5551 

Bedankt als lid m i v 1-9- 52 G J de Joode, 
Scherpenzeel 

Nieuwe leden m i v, 1 9-'52 Alle candidaat
leden, vermeld in het Mei nummer 

Eerstvolgende en tevens laatste bijeenkomst 
van het seizoen op Dinsdag 24 Juni 1952, des 
avonds te 8 uur , in de Bestuurskamer van de 
Sociëteit , ,Amici t ia" te Amersfoort 

NED VER VAN POSTSTUKKEN
EN POSTSTEMPELVERZAME

LAARS Secr Ir Fr Blom, Ant. 
Hemsiusstraat 31, Den Haag 

I T E P Bijeenkomst op 29 Juni , in het Jaar-
beursrestaurant te Utrecht Tentoonstelling van 
verzamelingen Veiling Voor bijzonderheden zie 
Mei Postzak 

Nieuwe leden E Fuldauer, Egbennksweg 51, 
Hengelo, (O), P Sterenberg, O Kijk in *t Jat
straat 33 Groningen, H Kroeske, Winsumer-
weg 2, Groningen 

PHILATELISTEN-VEREENIGING 
„GRONINGEN" Wnd-secr A F J. 
de Vos, Floresplem 18 

Nieuwe leden 29 Mevr M Folgering Rein-
har t , Meerweg 125a, Haren ( G r ) , 40 Mej R 
Rodenhuis Westerse Drift 26, Haren ( G r ) , 42 
F Smit, Hyacinthstraat 137, Groningen 

Vergaderingen 23 Juni 
Rayeren 57 N van Nieuwenhuizen, Oerle-

straat 16 Ti lburg 

PHILATELISTEN-VERENIGING 
„GRONINGEN" Wnd-secr A F J. 
de Vos, Floresplem 18, Groningen. 

Nieuwe leden 130 J H van Waveren H o -
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gervorst, Peizerweg 25 A, Groningen, 91 Th J 
Verdenius, Stationsweg 28 A, Haren , 74 H . 
Krammer, Hamburgerstraat 36 B, Groningen. 

Candidaat-leden: F. Smit, Hyacinthst r 137, 
Groningen, Mej. R. Rodenhujs, Westerse Drift 
26, Haren , Mevr. M. Folgering-Remhart , Meer
weg 125a, Haren. 

LEIDSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS TE 
LEIDEN. Secr.: G. M. Mmnema, 
Boerhavelaan 41, Leiden. 

Nieuwe leden: 15 Mej. R Barens, Schelpen
kade 12, Leiden, 366 P. J Kukler, Maredykhofje 
10, Leiden, 370 H . E Brandsma, Marnixstraat 
25a, Leiden 

Cand lid: 364 J van den Brink, Resedastraat 
18, Leiderdorp 

Verbetering 381 moet zijn S Jongsma, Gas-
straat 21, Leiden 

Weder in te schrijven als l id: 188 G Dijkstra, 
Haarlemmerstraat 186, Leiden (oud lid) 

Opgeheven schorsing* 295 L. J Meyer, Leid-
se weg 548, Voorschoten 

Vergadering op Woensdag 2 Juh 1952 's 
avonds te 8 uur precies in de bovenzaal van 
Café-Rest ,,In de kleine Burch t " , Nieuwe Rijn 
19 m Leiden 

Gewone agenda, daarna bezichtiging van een 
verzameling Na afloop ruilen. 

Nieuw lid 364 J van den Brink, Resedastraat 
18, Leiderdorp. 

Jeugdafd Bijeenkomst iedere 1ste Dinsdag 
van de maand in het V C F.-Huis, Gerecht 10, 
Leiden In Aug. geen bijeenkomst. 

Ruil- en Beursavond: ledere 4de Woensdag 
van de maand in de bovenzaal van de Chem. 
School, Rapenburg 30, Leiden 

In de maand Augustus geen bijeenkomsten, 
eerstvolgende vergadering is vastgesteld op 
Woensdag 3 September. Wilt u dit vast no te ren ' 

Voorgesteld voor royement wegens wanbeta
ling (contributie) . 53 E. J. Velthuyzen, Eiken
laan 15, Leiderdorp, 118 M C v d Haak Jr, 
Commandeurslaan 11, Katwijk binnen 

Schorsing opgeheven 372 P, Hoogeveen, Em-
malaan 103. Alphen a/d Run , 295 L ï. Meyer, 
Leidseweg 948, Voorschoten 

Vergadering op Woensdag 2 J u h *52, *s avonds 
te 8 uur precies, m de bovenzaal van Café-
Leidseweg 548, Voorschoten 

Rondzendingen: Gedurende de maanden Juli 
en Augustus worden geen nieuwe rondzendingen 
m circulatie gebracht. 

Administrateur der rondzendingen: de heer 
W Kloos is gedurende de maand Aug. met va-
cantie en verzoekt de leden hem gedurende deze 
maand geen boekjes in te zenden. 

De leden die gemeenschappelijk een bezoek aan 
de I T E P. willen brengen, worden verzocht 
zich zo spoedig mogelijk op te willen geven aan 
de secretaris 

POSTZEGELVER. „VLISSINGEN". 
Secr.: G. K. de Waardt, Nieuwstraat 
37, Middelburg. Tel. 3017. 

In de vacature ontstaan door het overlijden 
van de heer C. J. L. Sitsen is tot secretaris be
noemd de heer G. K. de Waardt . 

Nieuw lid: H . Meerman, Koepoortlaan 52, 
Middelburg 

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

Nieuw ïid: M, J. Hutjens, Molenberglaan 42, 
Heerlen 

Candidaat-hd. 25 A. Schwanen, Cannerweg 78, 
Maastricht, 

Afvoeren wegens wanbetaling: 15 L. J Ver-
mey, 205 L Prick. 

Bijeenkomsten: Maandag 7 Juli Beursavond, 
Maandag 21 Juli ledenvergadering. Beide om 
20 00 uur in Restaurant ,,In de Gouwe P o o r t " 

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

Nieuw lid: H . W. Bergman, Duinroosstraat 
25, Den Helder. 

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

Bedankt: J. M. Custers en Valkenburg. 
Nieuw l id: M. v. den Hoven, Dr Ariensstraat 

14, Terwinselen. 
Nieuwe leden: J A. Willems, no, 21, Aar

weg 4, Heerlen. 
Bedankt: P. A. Saarloos, 103. 
Overleden: H Leufkens, 48 
Eerstvolgende vergadering Dinsdag 1 Juli e k 

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

Nieuw leden: 453 Mevr. J Soeteman Huigen, 
Kerkelanden 16, Hilversum, 454 C J Bouw
meester, Stadhouderslaan 17, Hilversum, 455 B 
van Onselen, Bussummerstraat 65, Hi lversum, 
W. D F Koek, Gijsbr v Amstelstr 96, Hi l 
versum, 456 Dr Ir G. Stephan, Kamerl On-
nes weg 112, Hilversum 

Voorgesteld als l id: H Kroonenberg, Gr Wil
lem de Oudelaan 60, Naarden 

Nieuw hd per 1 Juni 1952 458 H Kroonen
berg, Graaf Willem de Oudelaan 60, Naarden, 
459 A G. S van Laere, Dorpsweg 103, Anke
veen, 461 P Oudheusden, Heuvellaan 17, Hi l 
versum 

Voorgesteld als lid* A. C Rijlaarsdam, Die-
pendaalse Drift 33, Hilversum 

Bedankt als lid (wegens vertrek naar het bui
tenland) 430 J. I Gluck 

De Juni-vergadering zal gehouden worden op 
Woensdag 18 Juni a s , des avonds om half acht 
in de bovenzaal van de Openbare Leeszaal aan 
de 's Gravelandseweg te Hilversum 

Gewone agenda 
De Juli-vergadering zal gehouden worden op 

Woensdag 16 Juli a s. 
Voor de veiling op de Juli-vergadering kan 

de Veilingmeester nog enige kavels gebruiken 

'S-HERTOGENBOSSCHE VERENI
GING VAN POSTZEGELVERZA
MELAARS Secr.: N. Ph. Glaude-
mans, Jan Steenstr. 17, Den Bosch. 

Nieuwe leden: de cand leden, genoemd in het 
Apri l-nummer van het maandblad 

Afvoeren: W Wezenbeek (Ophoviuslaan 8 te 
Den Bosch) 

Af te voeren W Wezenbeek, Ophoviuslaan 8 
te 's-Hertogenbosch 

Candidaat-leden R Carchon, Parallelweg 
N W 426, Den Bosch, M v Groningen, Prins 
Bernhardstr E 98 t t . Rosmalen, Mevr B A 
Overbeeke-Bloem, Rogstr 20, Grave, H S G 
M Bergmann, Schafstr 34, Uden, Mr H J W 
Swane, ,,de Boschhoeve", B 23 d, Helvoir t 

Nieuwe leden: De candidaat-leden vermeld in 
het Aprilnummer van het maandblad, benevens 
R Carchon, Parallelweg N W 426 te 's Her to -
genbosch, M v Groningen, Prins Bernhardstr. 
E 98tt re Rosmalen, Mevr B A Overbeeke-
Bloem, Rogstraat 20, Grave, H S G M Berg
mann, Schaftstraat 34, Uden, Mr H . J W. 
Swane, „De Boschhotve", B23d, Helvoir t 
H . A Engel, Molenstraat 108, Oss, H . S. Mul
ler, Spoorlaan 64, Oss; J. Jonkers, Postkantoor , 
Gameren 

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

Nieuw lid: C G de Jong, 2e Potgieterstraat 
17, Gouda 

POSTZEGEL-VERENIGING 
„IJMUIDEN EN OMSTREKEN". 

Secr.: G. de Hoog, da Costalaan 18, 
Dnehuis. 

De niet aanwezige leden op de jaarvergade
ring zal de gratis prijs door oe heer Schoonen-
berg worden toegezonden. 

NIEUWE PHILATELISTEN VER
EENIGING N.P.V., GRONINGEN. 
Secr.: J. H. Frerks, Kerslaan 10, 
Hoogezand. 

Nieuw l id: J. H . Wever, Hoofdstraat 4, 
Hoogezand 

Vergadering op Donderdag 26 Juni a s in 
Café Restaurant „Suisse" te Groningen Alle 
opkomst dringend gewenst Bespreking bezoek 
ITEP in Utrecht Verloting 

Nieuw lid: Lt Kol P J de Boer, Engels-
kamp te Groningen 

SPORTVERENIGING „SHELL", Af
deling Philatelie. Secr N. J. v. 
Deijck, Corn. Trooststr. 62, Am-
sterdam-Z. 

Nieuw lid. P C Hemelaar Jr , Rustenburger-
straat 285 III, Amsterdam-2 

Nieuwe leden J K de Jonge, Wakkerst r . 
34 II , Amsterdam O R J Lunbeck, Geulstr 
7 IV, Amsterdam-Z 

Nieuw lid j G Stuve, Adm de Ruijterweg 
368 huis, Amsterdam-W 

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

Vergadering elke eerste Woensdag van de 
maand, waarvan convocatie wordt toegezonden. 

POSTZEGELVERENIGING 
BRUNSSUM-HOENSBROEK 

Secr P. V. d. Scheer, Hommerter-
weg 33, Amstenrade (L) 

Nieuw lid L Embrechts, Heugerstraat 17, 
Brunssum 

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

In de vergadering van 23 April werd ats nieuw 
lid geïnstalleerd de heer J Dekker, Weesper-
zijde 91, Amsterdam 

Bijeenkomsten in Juni 1952 11 Juni Societeits-
avond, 25 Juni ledenvergadering 

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

Nieuw lid 88 Mevr D Bruidegom, Nieuw 
Baarnstraat 63, Baarn; 67 Henry Tax, Nassau-
laan 42, Baarn 

Afvoeren: 81 G Dijs, 61 Mevr H J v He l 
den-v Hoorn 

DORDTSE PHILATELISTEN-VER-
ENIGING „DE POSTJAGER". Secr.: 
D. van Dissel Jr., Nassauweg 23 b, 
Dordrecht. 

Bedankt : J ' t H a r t 
Nieuwe leden: C H L Croes, van Eesteren-

singel 17, Alblasserdam, Mr John M Har t , 3090 
South 2 n d West, Salt Lake City 6, Utah , 
U S A . 
Van de Penningmeester. Gaarne voldoening van 
achterstallige contr ibut ie , daar anders moeilijk
heden in de verenigingskas kunnen ontstaan. 

POSTZEGELCLUB „DE KRING". 
Secr.: H. A. Meerburg, Meloenstraat 
144, Den Haag. Tel. 393785. 

Nieuwe leden 70 A C de Kok, Schuitenweg 
14, Scheveningen, 98 K Toet , Neptunusstraat 
7, Scheveningen, 131 G G Moen, Populierstraat 
137, Den Haag, 142 C. J. van Asperen, Rabar-
berstraat 46, Den Haag 

Ere-benoeming. In de op 7 April gehouden le
denvergadering werd de voorzi t ter , de heer H . 
V Eyl, u i t dankbaarheid wegens zijn grote ver
dienste voor de club m hel Ere-Corps opgeno
men als Ere-Voorzi t ter . 
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De bijeenkomsten in Juli zijn: Maandag 7 
Juli vergaderavoüd, Maandag 21 Juli ruil- en 
veilingavond in ons nieuwe clublokaal Turfmarkt 
7 ,Oen Haag. 

Nieuwe ledeo: 52 B. Luiting, Uilenpasstraat 
162, Den Haag; 69 A. v. d. Kaay, Snijders
straat 23, Den Haag; 157 Me). K. Pronk, Nieu
we Parklaan 8, Den Haag; 171 G. C. Verpoor
ten, Hoefkade 115, Den Haag; 172 M. Rijke, 
Hoefkade 239, Den Haag; 174 K. L. v. d. 
Kier, Jacob Catsstraat 281, Den Haag; 176 B. 
Mulder, Schalk Burgerstraat 455, Den Haag. 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DELFT". Secr.: 
J. A. V. d. List, Delfgouwseweg 199, 
Delft. 

Nieuwe leden: 290 J. P. C. Kranendonk, 
Roëllstraat 13, Delft; 308 H. J. T. 't Haaff, v. 
Leeuwenhoeksingel 28, Delft. 

Nieuwe leden: 294 J. J, Stam, Kon Emma-

laan 42, Delft; 312 A. Kolfers, Dirklargerstraat 
58, Delft. 

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

De eerstvolgende ruilavonden zijn vastgesteld 
op 23 Juni, 7.30 uur n.m., in het Witte Kruis 
Gebouw aan de Baanstraat te Beverwijk. 

ENSCHEDESCHE PHILATISTEN-
VEREENIGING, Secr.: A. H. Soete-
kouw C. J. Snuifstraat 18, Enschede. 

Nieuwe leden: P, J. v. d. Kleyn, Is. Sweers-
straat 4 Hengelo; Mevr. H. Sassen, Bongerts-
weg 6, Hengelo; H. Deze, Keperstraat 4, 
Enschede; B. W. v. d. Elsakker, Vliegveld 
Twenthe, bij Enschede. 

Nieuw lid: H Horst, p/a A, Snuverink, Veld
kampstraat 4, Enschede. 

SHELL POSTZEGELVERENIGING 
„PERNIS". Secr.: J. P. Kranendonk, 
Röntgenstr. 36b, Vlaardingen. 

Nieuwe leden: H. v. Ravenzwaay, 2e van 
Aerssenstr. 7, Vlaardingen (Oost)); F. Vijf hui
zen, Dordtselaan 18 III, Rotterdam Z; Van 
Toor, Landstraat 93, Vlaardingen. 

Om verwaring te voorkomen dient 
alle correspondentie over het 
Maandblad niet gericht te worden 
aan de drukkerij van ons Maand
blad te Haarlem, maar aan onze Ad
ministrateur te Dordrecht. 

Verenig] ngsleden 
U gaat natuurlijk naar de 

Gedurende de I.T.E.P. 
zön wy aldaar, voor afspraken wende men zich 
tot de portier, hoofdingang Jaarbeursgebouw. 
For appointments call at hall-porter, main-
entrance Jaarbeursgebouw, Utrecht (Tel. 13827). 

SUTHERLAND 
import barter export 

S.A.B. GIMBEL BROTHERS 
Inkoopkantoor van Gimbel Bros-
en Saks Warenhuizen in U.S.A. 
vestigt er de aandacht op dat hun 
inkoper voor postzegels, de heer 

Jacques MInkus, 

30 en 31 Juli 1952 

te Amsterdam zal verblijven voor 
de aankoop van landen- en wereld

pakketten, plaatjes en series. 
Geïnteresseerden worden beleefd 
verzocht zich vóór 23 juli a.s. 

in verbinding te stellen met 

S.A.B. G IMBEL BROTHERS 

19 Rue des Chartreux Brussel 

voor het bepalen van een defini
tieve afspraak. 

Aanbieding Lieclitenstein postfriscli 
Yvert n u m m e r s 

44a 
45/51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
75/77 
90/93 
108/110 
117 
129 
137/140 
154 
155/157 
158 
159/160 

I 0.15 
- 5.25 
- 3.50 
- 0.40 
-12.— 
- 1.— 
. 0.65 
- 0.65 
- 1.50 
- 1.75 

compleet - 2.50 
„ - 3 50 

„ - 8.— 
-30.— 
-18.— 

„ - 1.40 
- 0.40 

„ - 1.25 
- 6.— 
- 7.50 

Yvert nummers 
177/181 
182/185 
186/188 
189/192 
193/196 

compleet 
„ 
„ 
„ 

199/212 gebr. 
215/217 
222 
227 
228/230 
228/230 
241 
243/245 
246 

17/23 

28/34 

21/28 

„ 

Vllegpost 

£4.— 
-3.50 
-0.75 
-4 .— 
- 4 . — 
- 7 . — 
-2.50 
- 8 . — 
- 6 . — 
-2.50 
- 2 . — 
-0.08 
-2.75 
-0.08 

compleet f 6.— 
Dienst 
compleet f5 .— 
Porto 
compleet f2.— 

Ook vele niet geadverteerde series en zegels ïijn 
veelal aanwezig in onze voorraad. Ook leveren wij 
losse waarden, wanneer dit mogelijk is. Uw maico-
lijst naar; 

Postzegelhandel Philadelphia 
1. M. G O S S E 

Kruisweg 43 - Haarlem - Tel. 15515 - Giro 135793 
Bank: Ineassobank Haarlem 
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T r i e s t . 
Zone B. Hier verscheen een serie postzegels aan de 

sport gewijd n.1. 
5 D. bruin, wielrennen; 

10 D. groen, voetbal; 
15 D. karmijn, roeien; 
28 D. blauw, zeilen; 
50 D. lila, volleybal; 

100 D. grijsblauw, zwemmen. 

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

MMMMyMÉMÜIIMiÉÉl 
Op 30 April jl. verscheen een serie van 3 postzegels 

gewijd aan de landbouw. Het zijn: 1,50 Kcs, blauw en 
2 Kcs. bruin, beide met gelijke afbeelding van een 
landbouwmachine, en 3 Kcs. rood, met afbeelding van 
een andere landbouwmachine. Het ontwerp van de 
eerstgenoemde zegels is van Viktor Polések en van het 
laatstgenoemde van Jan Podhajsky; rasterdiepdruk in 
vellen van 100 zegels, afmeting der zegels 23 X 30 mm. 

Ter gelegenheid van de 
1 Mei-viering verschenen 
op die datum 2 postzegels 
in gelijke tekening in de 
waarden 3 Kcs. rood en 4 
Kcs. bruin. Zi] geven een 
afbeelding van een groep 
ieugdige mannen en vrou
wen, marcherende met 
vlaggen en banieren. Het 
onderschrift is de bekende 
leuze: Arbeiders aller lan
den, verenigt U. Het ont
werp voor deze zegels is 
van Véclas Sprungl. De ze
gels werden uitgevoerd in 

rasterdiepdruk in vellen van 50 zegels. Afmeting der 
zegels 46 X 27 ¥2 mm. 

Het feit, dat 7 jaar geleden dit land door de Russen 
werd bevrijd, werd op 9 Mei jl. herdacht met de uit
gifte van 2 postzegels in gelijke tekening in de waar
den 1,50 Kcs. rood en 5 Kcs. blauw. Zij geven een af
beelding van een groep Sovjet-soldaten op een tank, 
juichend begroet m de straten van Praag. Het ont
werp is van Vaclav Sprungl. Formaat der zegels is 
46 X 27,5 mm, rasterdiepdruk in vellen van 50 stuks. 

Voor al deze uitgiften verschenen ook officiële f-d-
enveloppen. 

Z w i t s e r l a n d . 
Te laat voor ons vorige nummer tengevolge van no

deloze oponthoud bij de postdouane, ontvingen wij de 
mededeling betreffende de op 31 Juni a.s. te verschij
nen zomerzegels van dit land, vroeger genaamd „Bun-
desfeiermarken", maar thans omgedoopt tot „Pro-
Patria-Marken", welke naam zich deze uitgiften 
voortaan zullen dragen. Met uitzondering van de lage 
waarde 5 + b Rp, welke door de drukkerij der P.T.T, 
werd verzorgd in het bekende formaat 41 X 26 mm, 
doch welk formaat in de toekomst zal worden gewij

zigd, werden de overige zegels in iets kleiner formaat 
dan voorheen bij Courvoisier gedrukt in rasterdiep
druk en wel in het zgn. middenformaat 29 X 24 mm. 
Laatstbedoelde zegels openen een nieuwe vervolgserie 
„Meren en Waterlopen". De verkoop der zegels heeft 
plaats van 31 Mei tot 31 Aug. a.s. en de zegels blijven 
voor frankering geldig tot 30 Nov. 1952. Het zijn: 
5 + 5 (c), grijs en rood, wapens van Zwitserland en 

de kantons Glarus en Zug, zulks ter her
denking van het feit, dat deze kantons 600 
jaar geleden werden opgenomen in het 
eed-genootschap; 

10 + 10 (c), groen en lichtgroen, Doubs; 
20 + 10 (c), karmijnbruin en licht roodbruin, Gott-

hardmeertje; 
30 4- 10 (c), bruin en lichtbruin, Moesa; 
40 + 10 (c), blauw en lichtblauw, Marjelen-meer. 

Het zegel van 5 + 5, met beeldgrootte 38 Vz X 22^ 
mm werd ontworpen door Paul Boesch te Bern en ge
graveerd door Yersin te Mont-sur-RoUe, de overige ze
gels, met beeldgrootte 26 X 21 mm werden ontworpen 
door Otto Bamberger te Unterengstringen. 

T o n g o - S l a v i ë . 
Ter ere van ae 60ste verjaardag van maarschalk 

Tito op 25 Mei jl., verscheen een serie van 3 postzegels, 
vervaardigd door de firma Couvoisier in Zwitserland. 
Het zijn de zegels 15 Din, grijsbruin, Tito met los-om-
hangen jas; 28 Din, bruinrood, portret van Tito; 50 Din, 
grijsgroen, Tito in veldtenue. 

Formaat van de 15 en 50 Din is 26 X 38 mm en van 
de 28 Din 31 X 34V2 mm, tanding llVi. 

/^mc lABtllA 
V 
I >\ 

R 
'iL 
'l ^ 

fuö\m\i >A 

MEBUS POSTZEGELHANDEL IS UW ADRES 
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B U I T E N E U R O P A 
A 1 g i e rs. 

Het in ons vorige nummer op blz. 105 aangekondig
de zegel van 12 fr., groen, ter ere van het Afrika
leger, is op 11 April jl. verschenen. 

Verwacht wordt een zegel van 15 f + 5 f., ter her
denking van het 100-jarig bestaan van de Militaire 
medaille, welke op 22 Januari 1852 werd ingesteld bij 
besluit van Lodewijk Napoleon. Het zegel zal een af
beelding van die medaille geven. Het ontwerp voor 
dit zegel is van R. Louis, die ook de Franse wapen-
zegels ontwierp. 
B a h a m a s - E i l a n d e n . 

Hier zullen vermoedelijk de eerste postzegels ver
schijnen met het portret van de nieuwe Engelse ko
ningin Elisabeth II. Het zal een serie van 16 zegels 
worden, met afbeeldingen van landschappen e.d. en 
in een medaillon het portret. Verwacht worden: 
% d. oranje en zwart, kinderziekenhuis; 
1 d. bruingeel en groen, veldwerkzaamheden; 
1% d. zwart en geel, sisalplantage; 
2 d. strogeel en donkergroen, inlandse mandenmaker; 
3 d. lichtgrijs en rood, vissersboot; 
4 d. oranje en zwart, factory; 
5 d. bruin en blauw, melkerij; 
6 d. lichtgroen en geel, tonijnenvangst; 
8 d. liehtpaars. Paradijs-strand; 
10 d. rose en zwart, hotels; 
1 sh. sepia en ultramarijn, zeilen; 
2 sh. wijnrood en groenblauw, waterspelen; 
5 sh. grijsviolet en karmijn, modern vervoer; 
10 sh. grijs, zout-industrie; 
1 £ crème en roselila, parlementsgebouw. 
B o l i v i a . 

Ter aanvulling van ons bericht in het vorige num
mer op blz. 105 kunnen we thans melden, dat de ze
gels ter herdenking van Don Eduardo Abaroa, een af
beelding van deze persoon geven, met een geweer bo
ven het hoofd zijn mannen aanvurende, met de daar
bij vermelde woorden: „Rendirme? Que se rinda su 
abuela..!" Voorts vermelden de zegels „Eduardo 
Abaroa. Héro del Topéter 1879 23 de Marzo 1952". 
Voor de gewone post 
zijn de zegels: 

0,80 B. roodbruin 
1 B. oranjerood 
2 B. groen 
5 B. ultramarijn 
10 B. rose 
20 B. bruin 

en voor de luchtpost: 
0,70 B. rood 
2 B. oranjegeel 
3 B. geelgroen 
5 B. lichtblauw 

50 B. lilarose 
100 B. zwart 

Als verplichte bijplakzegels verschenen 3 zegels in 
de tekening van een brief, waarop een Condor is ge
zeten, alsmede van een posthoorn, en een zegel met 
de afbeelding van een antennemast, brief, posthoorn 
en telefoon- of telegraaflijnen. De zegels dragen alle 
het inschrift Pro Caja de Jubilaciones de comunicacio-

D A V O - A L B U M 

Geheel linnen, donkerblauwe 
band met goudstempel. 

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

D A V O - A L B U M 

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

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

nes, en zijn blijkbaar bedoeld om het publiek de'gra
tificaties te doen betalen welke postambtenaren bij 
gelegenheid van hun jubileum zullen ontvangen. In 
eerstbedoelde tekening zijn het 3 zegels ieder van 20 
c, resp. in de kleuren blauw, groen en geel, en in 
laatstbedoelde tekening een zegel van 50 c. geelgroen. 

E g y p t e . 
De geboorte op 16 Januari jl. van een troonopvolger, 

prins Ahmed Fouad, werd herdacht door de uitgifte 
op 6 Mei jl. van een postzegel met de afbeelding van 
een vlag voor een opgaande zon, in de waarde 10 m. 
blauw en geel. Dit zegel verscheen ook in miniatuur
velletje 115 X 135 mm. 

I s r a ë l . 
De in ons Maartnummer op blz. 57 vermelde aanvul

lingswaarden op de koerserende zgn. muntserie kun
nen we thans nader aangeven. Het zijn: 

20 p. geeloker, type 3 p 
35 p. olijf, type 5 p 
40 p. geelbruin, type 10 p 
45 p. lila, type 15 p 
60 p. roserood, type 30 p 
85 p. turkoois, type 50 p 

Op 13 Mei jl. verscheen een postzegel van 220 pruta 
in de kleuren donkerblauw en grijs, ter gelegenheid 
van de inwijding van het „Huis der Amerikaanse Zio
nisten" te Tel-Aviv op Lag Beomer. Het ontwerp voor 

dit zegel is van mevr. 
WiWM»in»«ni«iM»»lwin( j -s t ruski te Tel Aviv 

en geeft een afbeelding 
van bovengenoemd ge
bouw, terwijl de achter
grond gevormd wordt 
door een silhouette van 

e gebouwen op Manhat-
:an-eiland te New-York, 

U.S.A. Het zegel werd 
uitgevoerd in rasterdiep

druk door de firma Lewin. Epstein Ltd. te Bat Yam; 
afmeting van het zegel is 38,5 X 25 mm, kamtanding 
14, druk in vellen van 25 stuks met 5 zgn. labels on
der aan het vel. Ook officiële f.d.-couverten werden 
uitgegeven. 

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 . 
Op 13 Juni zou het eerste te Georgetown een post

zegel van 3 c. blauw verschijnen ter herdenking van 
de komst van generaal markies La Fayette in Amerika 
in 1777. Het zegel zal een afbeelding van deze persoon 
geven in medaillon geflankeerd door de vlag van 
de U.S.A., waaronder een kanon en de Franse vlag, 
waaronder de 3-master Victoire en de ontscheping 
van Lafayette op 13 Juni te Georgetown. De volledige 
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naam van deze persoon is: Marie Joseph du Motier, 
markies van La Fayette (1757—1834). 
V e r e n i g d e N a t i e s . 

Thans geven we de afbeelding van het in ons vorige 
nummer op blz. 111 gemelde zegel dat ter gelegenheid 
van de Dag van de V.N. zal worden uitgegeven. 
B r a z i l i ë . 

De musicus en componist Henrique Oswald, die 100 
jaar geleden werd geboren, werd op 22 April jl. her
dacht door de uitgifte van een postzegel met zijn por
tret, in de waarde 60 ets, bruin. Zegelgrootte 29 X 52 
mm; tanding 11 : 12. 

De 5e Conferentie van de Amerikaanse staten, aan
gesloten bij de Internationale ArbeidersOrganisatie, 
werd op 30 April herdacht met de uitgifte van een 
postzegel van 1,50 Cr., roodbruin, met de kaart van 
beide Amerika's, geplaatst voor een tandwiel. 

De 4e Braziliaanse Homeopathische Conferentie, 
welke te Porto Alegre werd gehouden, was aanleiding 
tot de uitgifte van een postzegel van 60 cts., grijs
blauw, met portret van dokter Licinio Cardoso, die in 
1852 werd geboren en een homeopaath van betekenis 
was. 
C h i l i . 

Het 400jarig bestaan van de stad Valdiva zal wor
den herdacht door de uitgifte van 4 postzegels in de 
waarden 60 c. 1 P. 2,50 P. en 5 P. 

Ook de volkstelling en de 500jarige geboortedag 
van Columbus zullen aanleiding zijn tot de uitgifte 
van bijzondere postzegels. 
C h i n a . 

Volksrepubliek. Ter gelegenheid van het Intern. 
Congres voor Kinderbescherming verschenen hier 2 
postzegels in gelijke tekening van 4 kinderen van ver
schillend ras. Het zijn zegels in de waarden 400 $ 
groen en 800 $ blauw. 

Op 15 Maart jl. verschenen 4 postzegels ter herden
king van de vredige bevrijding van Thibet. Het zijn 
zegels in groot formaat, nl. 

400 $ rose, het paleis van de Dalai Lama te Lhasa 
1000 $ violet, idem 
800 $ groen, Yaks voor een ploeg 
800 $ lila, idem 

C o n g o (Belgisch). 
Op 20 Mei jl. verschenen de eerste 6 zegels van een 

nieuwe serie voor dit gebied. De serie zal in totaal uit 
22 zegels bestaan met afbeeldingen ontleend aan de 
flora van het land. De zegels zijn in rasterdiepdruk 
vervaardigd. 

Thans zijn verschenen: 
25 c. Littonia 
50 c. Angraecum 
1 F. Hibiscus 
1,50 F. Schizoglossum 

3 F. Costus 
6,50 F. Thonningia. 

E c u a d o r . 
Ter herdenking aan het bezoek dat president Galo 

Plaza aan de U.S.A. bracht werden 2 postzegels voor 
de gewone post en 2 voor de luchtpost uitgegeven, nl.: 

1 S. karmijnrood en grijs, pres. Plaza en Truman 
(Juni 1951) 

2 S. blaw en sepia, pres. Plaza spreekt het Am. 
Congres toe op 21 Juni 1951. 
voor de luchtpost: 

3 S. violet en groen, als 1 S. bovenvermeld; 
5 S. roodbruin en zwart, als 2 S, bovenvermeld. 
Deze beide laatste zegels verschenen tezamen getand 

In een miniatuurvelletje. 
De zegels werden in plaatdruk uitgevoerd door de 

American Bank Note Co. 
F i d j i  E i l a n d e n . 

Ten bate van de t.b.c.bestrijding zullen hier 2 post
zegels worden uitgegeven met afbeelding van een 
portret van Koningin Elisabeth II van Engeland en 
het Lotharingse kruis. De waarden zullen zijn 2 d + 
Vi. d en iVi d + 1 d. 

F o r m o s a . 
Een 5tal postzegels verscheen zowel getand als on

getand ter herdenking van de terugkeer van presi
dent ChengKaïChek op het eiland. De zegels ver
tonen een portrt van de president en de vlag van 
het gebied. De zegels zijn: 
0,40 ? karmijn, rood en ultramarijn 
1 % groen, rood en donkerblauw 
1,60 $ geelbruin, rood en donkerblauw 
2 I blauw, rood en donkerblauw 
5 ? bruiviolet en donkerblauw. 

G u i n e a (Brits). 
Op 1 Mei zou hier een portzegel verschijnen in de 

waarde 4 c. 
H o n g  K o n g . 

In de serie postzegels met portret van George VI 
werden de volgende kleurwijzigingen aangebracht: 

5 c. geel i.p.v. groen (Yv. 143) 
15 c. groen „ rood (Yv. 146) 
20 c. bruin „ rood (Yv. 147a) 
25 c. rood „ olijfgroen (Yv. 149) 
30 c. grijs „ ultramarijn (Yv. 151). 
Bovendien werd hieraan nog toegevoegd de 40 c. 
blauw. 

J a p a n . 
Het 75jarig bestaan van het Japanse Roode Kruis 

werd herdach op 2 postzegels, nl. 5 yen, rood, bloem 
en kruis en 10 yen donkergroen en ïood, pleegzuster. 
K o r e a (Zuid). 

In de zgn. vlaggenserie was ook een zegel versche
nen gewijd aan Italië, maar na de uitgifte bleek, dat 
niet de juiste vlag was afgebeeld, maar een vlag met 
het wapen van Savoye. Thans is deze fout hersteld en 
verscheen een zegel met de vlag waarop het wapen 
van Italië. 
Laos. 

De in ons Februarinummer op blz. 41 aangekondig
de serie nieuwe postzegels is op 13 April jl. versche
nen en bestaat uit: 
30 c. donkerblauw en violet [ 
80 c. groenblauw en donkergroen ) ir, o 
1 p. 10 karmijnbruin en rood ) ;'""=. "i«is]e 
1 p. 90 donkerblauw en ultramarijn [ " " ■^^°^ 
3 p. lilabruin en donkerbruin 
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voor de luchtpost: 
10 p. ultramarijn en blauwgroen 
20 p. bruinrood en oranje 
30 p. donkerbruin en lilabruin 

portzegels: 
10 c. donkerbruin 
20 c. donkerviolet i 
50 c. karmijn 
1 p. donkergroen 
2 p. blauw 
5 p. roselila 

wevende vrouw 

monument van Vat-Sisaket 

L i b e r i a . 
Ter herdenking van Yehoudi Ashman, de stichter 

van Monrovia, hoofdstad van het land, verscheen op 1 
April jl. een serie van B zegels voor de gewone en 2 
voor de luchtpost, nl.: 
1 c. groen en zwart, portret in medaillon en wapen 

van de republiek. 
2 c. rood en zwart, portret van Lott Carey (vrijgela

ten slaaf en van Asham, ieder in medaillon. 
3 c. groen en roselila, portretten van R. G. Harper 

en Asham, ieder in medaillon en kaart van de 
stad Harper. 

4 c. bruin en groen, portretten van J. Marshall en 
Ashman, ieder in medaillon en kaart van de 
stad Marshall. 

5 c, blauw en oranje, portretten van Thomas Bucha
nan en Ashman, ieder in medaillon en kaart van 
boven-Buchanan. 

10 c. oranje en blauw, portretten van Joseph Jenkins 
Roberts en Ashman, ieder in medaillon en ge
zicht op Robertport. 

L i b y e. 
Op 15 April jl. verscheen hier de definitieve serie 

postzegels met portret van koning Idriss El Senoussi. 
In formaat 18 X 21 mm: 
2 m. geel 10 m. violet 
4 m. grijs 12 m. rood 
5 m. groen 20 m. blauw 
8 m. oranje 25 m. sepia 

In formaat 27 X 32 m.: 
50 m. bruin en blauw 200 m. blauw en lila 
100 m. donkergrijs en rose 500 m. groen en geel 

Ook verscheen een 4-tal portzegels, vermeldende 
Postage Due en een Arabisch cijfer, nl.: 
2 m. bruin 10 m rood 
5 m. groen 50 m blauw 
Alle zegels werden gedrukt bij Bradbury Wilkinson 
te Londen 
M a r o k k o (Frans-). 

De in ons Februarinummer op blz. 42 aangekondig
de zegels voor de Frans-Marokkaanse eenheid, de zgn. 
„Solidarité" 1951, zijn op 5 April jl. verschenen met 
de afbeelding van bovenstukken van pilaren (chapi-
teaux). Het zijn: 
15 f. blauw, chapiteau uit de omeiyade periode 

(8e—10e eeuw). 
20 f. rood, chapiteau uit de almohade periode 

(12e eeuw) 
25 f. violet, chapiteau uit merinide periode 

(13e—16e eeuw) 
50 f. donkergroen, chapiteau uit de 

saadienne periode (17e eeuw) 
Deze zegels werden alleen per serie verkocht. 

De in hetzelfde nummer op blz. 41 vermelde zegel 
voor gewone post en de 4 zegels voor de luchtpost zijn 
op 19 April jl. verschenen De kleuren zijn resp. voor 

de gewone post 5 f roodlila en voor de luchtpost: 10 f 
groen, 40 f vermiljoen, 100 f bruin en 200 f violet. 
M a r o k k o (Engels kantoor). 

De postzegel van Engeland van 4 d. ultramarijn, 
verscheen op 26 Mei jl. inet opdruk „Morocco Agencies 
4 centimes", zulks ter vervanging van de overeenkom
stige opdruk op de vroegere 4 d. groen. 
M e x i c o . 

Weer verschenen 4 aanvullingen op de koerserende 
serie, nl.: 
10 P. grijs en blauw, portret van Francisco Medero 
20 P. violet en groen, modern huizencomplex 
voor de luchtpost: 
10 P. turkoois en zwart, portret van Miguel Hidalgo 
20 P. violetgrijs en rood, facade van een modern ge

bouw. 
N i e u w e H e b r i d e n . 

Volgens mededeling van de firma Whitfield King en 
Co. zullen hier 2 series postzegels verschijnen met 
overeenkomstige afbeeldingen. De ene serie zal in het 
Engels vermelden „New Hebrides" en „Postage", als
mede rechts de letters „GR" en links „RF", terwijl de 
andere serie in het Frans zal vermelden „Nouvelles He
brides" en „Postes", alsmede rechts de letters „RF" 
en link« „GR". De 1, 2 en 5 f. der Engelse uitgifte zul
len het opschrift vermelden „Franco-Brittish Alliance 
1947" en die der Franse serie „Alliance Franco-Brit-
tanique 1947", terwijl beide series bovenaan zullen 
vermelden „Condominium". Er zullen 3 verschillende 
tekeningen zijn met voorstellingen uit het plaatselijke 
leven. De waarden zijn: 5 c. groen, 10 c. rood, 15 c. 
geel, 20 c. blauw, 25 c. olijf, 30 c. bruin, 40 c. sepia, 50 
c violet, 1 f oranje, 2 f purper en 5 f rood. 

De 5, 10, 20, 40 c. en 1 f zullen ook overdrukt wor
den, resp. met het woord „Postage Due" en „Timbre 
Taxe", om dienst te doen als portzegels. 

F h i I i p p ij n e n. 
Als eerste zegel van een serie beroemde personen 

verscheen het zegel van 5 c. rood, met portret van de 
rechtsgeleerde Marcello H. Del Pilar. 

P o r t u g e s e K o l o n i ë n . 
Het Ie Nationale Congres voor Tropische Ziekten, 

dat dit jaar te Lissabon werd gehouden, was aanlei
ding om in diverse koloniën een daaraan gewijde 
postzegel te doen verschijnen, waarvan de ontwerpen 
van de hand zijn van Alberto Sousa. Het zijn: 
Angola: 1 ag. blauw en zwart, dokter een inlander be

handelend. Oplage 1 millioen. 
Guinea: 50 c. violet en lichtbruin, dokter een patiënt 

behandelend. Oplage % millioen. 
Tndië. 4% Tgs, zwart en blauw, medische school te 

Goa. Oplage % millioen. 

DAVO 

Bij iedere postzegelhandelaar 
verkrijgbaar. 

UITGEVERIJ D A V O 
Nieuwstr. 78. Deventer, Tel. 4018 
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K a a p V e r d e : 20 c. donkerolijf, dokter een inlander 
behandelend. Oplage % millioen. 

Maooa: 6 a. zwart en violet, ziekenhuis te Macao. 
Oplage 750.000 stuks. 

Mozambique: 3 E. blauw, oker en donkergroen, zie
kenhuis te Lorenco Marques. Oplage 1 millioen. 

St. Tome en Prince: 10 c. bruin en blauw, dokter in
landers controlerend. Oplage 500.000. 

Timor: 10 a. groen en bruin, zuster met kind op weeg
schaal. Oplage 250.000. 

K a a p V e r d e : (Port). 
De in ons Aprilnummer op blz. 82 vermelde serie 

zegels gewijd aan de zeevaarders is verschenen. De 
ontwerjsen dezer zegels zijn van Rui Pieto Pacheco. 
Lithografische druk van de Nationale drukkerij te 
Porto; tanding 14%. 
5 c. Portugese zeekaart uit 1471. Oplage 3% miUioen. 

10 c. Vicente Dias en Congalo de Cintra. Opl. 2% mill. 
30 c. Diego Alfonso en Alvaro Fernandes. Opl. 1 % mill. 
50 c. Langarote en Soeiro da Costa. Opl. 1% millioen. 

1 E. Diego Gomes en Antonio de Nola. Opl. 1% mill. 
2 E. Infant don Ferdinande en infant don Henriques. 

Opl. % millioen. 
3 E. Antao Goncalves en Dinis Dias. Opl. 300.000. 
5 E. Afonso Goncalves Baldaia en Joao Fernandes. 

Opl. 300.000. 
10 E. Dinis Eanes da Gra en Alvaro de Freitas. Opl. 

300.000. 
20 E. Wereldkaart van Cantino (1502). Opl. 20.000. 

I n d i ë . (Port). 
In een nieuwe tekening bestaande uit een orna-

mentslijst met vierkant middenstuk waarin het waar
decijfer en muntaanduiding, verscheen een serie port-
zegels, nl.: 
2 rs oranje, groen, rood en zwart; opl. 400.000. 
3 rs grijs, blauw, rood en zwart, opl. 300.000. 
6 rs groen, blauw, rood en zwart; opl. 250.000. 
1 T. grijs, oranje, rood en zwart; opl. 100.000. 
2 T. grijs, groen, rood en zv/art; opl. 100.000. 

10 T. geelbruin, blauw, groen, rood en zwart; opl. 
50.000. 

M a c a o . (Port).^ 
In gelijke tekening als hierboven vermeld, verscheen 

ook hier een serie portzegels, nl.: 
1 a. groen, blauw en rood, opl. 420.000. 
3 a. oranje, bruin en rood, opl. 350.000. 
5 a. blauw, donkerblauw en rood, opl. 300.000. 

10 a. blauw, bruinrood en rood, opl. 200.000. 
30 a. rose, blauw en rood, opl. 150.000. 

1 P. lilabruin, donkerbruin en rood, opl. 80.000. 

R y u - K y u - E i l a n d e n . 
Op 1 April jl. verscheen hier een zegel ter herden

king V an de Ie verjaardag van de vestiging van een 
nationaal bestuur der eilanden. Het is een zegel van 3 
yen, rood, sojaplant, kaart der eilanden en duif. 

'S paa n s e K o l o n i ë n . 
In de koloniën IFNI, GUINEA en SAHARA wordt' 

de 500-jarige geboortedag van Ferdinand V de Katho
lieke even als in het moederland herdacht door de uit
gifte van een postzegel Hier zal het een zegel voor de 
luchtpost zijn in de waarde 5 pes., welke op 18 Juli a.s. 
zal verschijnen, voor ieder gebied in een oplage van 
50.000 stuks. 

Tunis . 
Ter gelegenheid van het medisch congres dat te Tu

nis zal worden gehouden, zullen 2 postzegels verschij
nen zonder toeslag, beide zegels met het portret van 
prof. Charles NicoUe (1866—1936), die in 1928 de No
belprijs voor de geneeskunde ontving en leider was 
van het Pasteur-instituut te Tunis. 

Voorts zullen in het type „relief met paard" nog ver
schijnen de 12 f. rose en 15 f. blauw. 

Tevens kunnen we nu de kleuren melden van de 
beide toeslagzegels ten bate van de werken voor het 
leger, nl.: 

15 f + 1 f, blauw en grijs; en 50 f + 10 f zwart en 
donkergroen. Deze zegels verschenen op 5 Mei jl. 
V i r g i n i a - E i l a n d e n . 

De in ons Octobernummer op blz. 217 vermelde serie 
nieuwe postzegels is op 15 April jl. verschenen. Be
halve de door ons vermelde afbeeldingen vertoont 
ieder zegel het portret van George VI in medaillon. 

W e s t - S a m o a . 
Het zegel van £ 5 in het wapentype van Nieuw Zee

land verscheen voor dit gebied met opdruk. 

^ POSTSTUKKEN ir 
N E D E R L A N D 

Op 1 Mei 1952 werd het recht van de luchtbrieven 
verhoogd van 30 tot 35 cent. Van die datum af werd 
verkrijgbaar gesteld een luchtbrief van 35 cent blauw
grijs. 

De voornaamste veranderingen zijn: de onbedrukte 
kleppen, zodat de ruimte voor briefwisseling aanzien
lijk groter is geworden; de mogelijkheid om op de 
schrijfmachine in één keer en adres en afzender te 
typen (vroeger moest men de luchtbrief dan om
draaien). 

Het stortingsformulier voor de Postchèque en Giro-
dienst (G 8 C), dat alleen als formulier voor 1 cent 
verkrijgbaar was, is thans verschenen met de tekst 
„Betaald 5 cent voor een storting t/m ƒ 500,—". De 
prijs van dit formulier, waarop het recht vooruit vol
daan is, is aan het loket 6 cent. De proef, die aan en
kele grote postkantoren genomen is, is dus blijkbaar 
geslaagd, zodat thans dit (gezegelde) formulier aan 
alle postkantoren verkrijgbaar is. 

De arbeidslijst van 5 cent groen (prijs ƒ 0,10) ver
scheen in tekst met nieuw lettertype gezet. J. H. B. 

B U I T E N L A N D 
B e l g i ë . 

Publibel 1053, Ville de Mons, Grande tombola de la 
Renovation op de Frans-Vlaamse kaart van 90 c. 

Deze melding komt wederom van de heer Scherpen-
berg. Wie volgt? 
D u i t s l a n d West-Berlqn. 

De 8-pfennigkaart, oranje op gekleurd karton, ver
scheen met iets verplaatste deelstreep. 

De 2 kaarten met de Vrijheidsklok, die ik al vroeger 
meldde en waarvan ook een afbeelding werd opgeno
men, verscheen nu met een nieuwe tekst: Maikundge
bung Berlin 1952. Einigt Deutschland in sozialer Ge
rechtigkeit. 
I t a l i ë . 

Dit land gaf 2 nieuwe briefkaarten uit, beide van 
20 lire, groen op geelachtig karton; een gewone kaart 
met het zegelbeeld van de Godin der overwinning en 
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een gelegenheidskaart voor de Jaarbeurs te Milaan 
1952 met als zegelbeeld de Jaarbeursgebouwen, terwijl 
de linkerhelft van de kaart het Jaarbeursterrein met 
bezoekers laat zien. Dr M. A. E. S. 
D e m o k r a t i s c h e R e p u b l i k . 

De tekst van de hierbij afgedrukte kaart spreekt 
voor zichzelf. Kleur paars op gekleurd karton. 

i* .. 

■ 4 ^ ^ ^ 

Philatelie en rVumismatiek 
Op 20 Maart jl. hield de Heer L. S. Beuth een cause

rie voor de Philatelistenvereniging „BAARN" over 
bovenvermeld onderwerp, welke causerie hij op 14 Mei 
jl. herhaalde voor de Eindhovense Philatelistische 
Vereniging. 

Aan de hand van een twintigtal tableaux met mun
ten van vóór Christus tot in de huidige tijd en een 
dertigtal bladen met zegels, belichtte hij de volgende 
punten: 
a. Maatschappelijke, technische en culturele invloed 

van numismatiek en Philatelie. 
b. Parallellen en raakpunten tussen numismatiek en 

Philatelie zoals bijv. postzegelgeld en geldpost
zegels, noodmunten en noodzegels. 

c. Drukprocedé's en papiersoorten in verband met 
voorkoming van fraude. 

d. Druk der eerste postzegels door de Munt. 
e. Beide uitgegeven door de overheid. (Land, streek, 

plaats). 
f. Het wereldgebeuren zowel nationaal als interna

tionaal op postzegels en op munten. 
g. Inflatieverschijnselen op zegels en munten. 
h. Opdrukken en halveringen zowel van munten als 

zegels. 
i. Reclame en propaganda (tentoonstellingen, olym

piaden, jaarbeurzen, jamboree enz.) 
j . Prijsverhoudingen ten opzichte van zeldzaamheid 

bij zegels en munten. 
k. Munt en zegelvervalsingen enz. 

Verenigingen welke zich hiervoor interesseren, kun
nen zich wenden tot de heer L. S. Beuth, Corn. v. d. 
Lindenstraat 22 te AmsterdamZ., die zich bereid ver
klaart om, voor zover zijn tijd zulks toelaat, deze le
zing voor verenigingen te houden. 

^ TENTOONSTELLINGEN ^ 
EERSTE INTERNATIONALE TENTOONSTELLING 
VOOR CONSTRUCTIEVE PHILATELIE IMOSA, TE 
SAARBRÜCKEN. 

Van 29 Maart tot 5 April jl. werd ter gelegenheid 
van het Congres van de F.I.P.CO. (Federation Inter
nationale de Philatelie Constructive) in het Saarland
museum te Saarbrücken een tentoonstelling gehouden 
op het gebied der zgn. constructieve Philatelie, bij ons 
beter bekend als beeld of motiefverzamelingen. On
der de ongeveer 225 deelnemers bevonden zich ook 
enkele Nederlandse inzenders, die zowaar op dit in ons 
land nog wat vreemde terrein reeds een onderschei
ding wisten te behalen. Dit wijst er wel op, dat de 
achterstand, welke wij in dit opzicht bij het buiten
land hebben — in de meeste landen wordt nl. aan 
deze soort verzamelingen meer waarde toegekend dan 
tot op heden bij ons het geval was — langzaam wordt 
ingelopen. Nu echter in Nederland de „Stichting de 
Beeidphilatelist" is tot stand gekomen (zie ons April
nummer blz. 91) zal zeker het tempo worden verhoogd. 
Gaarne wensen wij de pioniers op dit gebied, die nu 
reeds in het buitenland onze naam hooghielden, van 
harte geluk met de behaalde onderscheiding. Het zijn 
de heren: 
G. J. Peelen, die voor diens boek: „Postzegels schrij

ven geschiedenis der 2e wereldoorlog" in de afd. 
Literatuur een bronzen medaille verwierf; 

J. Th. v. d. Heijden te Eindhoven, die voor zijn inzen
ding „Het Naziregime'' opgezet volgens de richt
lijnen van bovengenoemd boek, een zilveren me
daille werd toegewezen; 

Joh. Jansen te Amsterdam, die voor zijn inzending 
Religieuse motieven op postzegels een diploma, in 
de rang van zilver, werd toegekend, evenals 

Dr A. P. J. Hogeveen te Delft, voor een overeenkom
stige inzending. 

J. van de Ven te Maastricht, met een inzending: kle
derdrachten en 

J. A. Lammers te Leiden met een inzending bloemen 
op postzegels verwierven ieder een medaille in de 
rang van brons. 

REINATEX. Gehouden te Monte Carlo 26 April— 
4 Mei 1952. 

Deze door de F.I.P. gepatroniseerde Internationale 
tentoonstelling, die de eerste van het trio internatio
nale tentoonstellingen was welke dit jaar worden ge
houden, heeft wel heel hoge eisen gesteld aan de haar 
volgende tentoonstellingen. Niet alleen dat voor de ka
ders niets behoefde te worden betaald en ook de in
zendingen gratis waren verzekerd, maar ook de schit
terende prijzen, waaronder een gouden beeldje (l'Oscar 
de la Philatelie) vormden een bijzonderheid zoals nog 
nimmer op dit gebied werd gezien. De deelname was 
dan ook buitengewoon groot en het gehalte der in
zendingen stond wel op een zeer hoog peil. Hoewel er 
meerdere gouden medailles ter beschikking van de 
internationale jury stonden (een Jury waarin ook onze 
Nederlandse expert Mr W. S. Wolff de Beer was op
genomen), werden hiervan er slechts 5 toegekend. 
Philatelistisch Nederland mag het zich daarom temeer 
tot eer rekenen, dat zich onder deze 5 bekroonden ook 
een Nederlands philatelist bevond, nl. de heer Jan 
Poulie te Amsterdam, die met zijn buitengewone fraaie 
verzameling Ie Emissie Nederland deze onderschei
ding wist te verwerven, met gelukwensen van de Jury. 

Maar niet alleen de heer Poulie wist de naam van 
ons land hoog te houden. De heer J. Eijgenraam te 
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Schiedam vei-wierf voor zijn verzameling Roemenië 
een zilveren medaille, terwijl de heer P. Wittkämper 
te Bussum met zijn verzameling Finland een bronzen 
medaille wist te behalen en de heer H. P. van Lente 
een diploma ontving voor zijn inzending Egypte. Ge
noemde heren ook van deze plaats van harte geluk
gewenst met dit fraaie succes. 

CENTILUX. Gehouden te Luxemburg 24 Mei—4 
Juni 1952. 

Nog juist voor het ter perse gaan van dit nummer 
mochten we door bemiddeling van de heer J. Poulie, 
die als commissaris-generaal voor Nederland voor 
deze tentoonstelling optrad en alle Nederlandse inzen
dingen daarheen medenam, opzette, afnam en weder 
mede terugbracht — een arbeid waarvoor hem zeker 
alle lof toekomt — de bekroningen vernemen welke 
aan de Nederlandse inzendingen zijn toegekend. Wij 
laten hier de lijst volgen, waaruit blijkt hoe onze Ne
derlandse Philatelisten zich hebben geweerd en gaarne 
grijpen wij deze gelegenheid aan om hen niet alleen 
onze dank te betuigen voor het feit, dat zij ons land 
zo goed hebben vertegenwoordigd, maar zeker ook om 
hen geluk te wensen met het-'liehaalde succes, dat onze 
verwachtingen heeft overtroffen. En hier de bekro
ningen: 
J. Poulie, gouden medaille en kunstvoorwerp, voor Ie 

emissie Nederland. 
J. Eijgenraam, verguld zilveren medaille, voor Luxem

burg (en dat in het hol van de leeuw!!!). 
J. Poulie, zilveren medaille, voor Letland. 
Mevr. Matzen-Fledderus, zilveren medaille voor Servië. 
A. H. Feenstra, zilveren medaille voor Griekenland. 
R. Tocila, zilveren medaille voor luchtpost. 
J. Poulie, bronzen medaille voor Rusland. 
J. Poulie, bronzen medaille voor Albanië. 
G. E. Haverkate, bronzen medaille voor Nederland. 
D. O. Kirchner, bronzen medaille voor Engeland. 
P. Wittkämper, bronzen medaille voor Finland. 
R. Siegmund, bronzen medaille voor Hongarije. 
M. J. Feenstra, bronzen medaille voor Portugal. 
H. P. van Lente, bronzen medaille voor Yougo Slavië. 
H. P. van Lente, bronzen medaille voor Egypte. 
J. van Klaveren, bronzen medaille voor Engelse ko

loniën. 
R. Hamer, bronzen medaille voor U.S.A. 
H. Rorije, bronzen medaille voor Liechtenstein. 
B. Posthuma, bronzen medaille voor Tsjecho-Slowakije. 
J. G. J. Polling, bronzen medaille voor Yougo Slavië. 
Aan prof. K. Seizinger werd, evenals aan alle expo
serende kunstenaars de herinneringsmedaille verleend. 

^ LITERATUUR -^ 
GELEGENHEIDS-POSTZEGELS door H. W. 
Borel. Uitgave Fa. J. C. Auf der Heide. S.H.D. 
te Hilversum. Verkrijgbaar in de boekhandel 
en in de postzegelhandel. Prijs ƒ 4,75. 

In een stevige cartonnen omslag ligt de pennevrucht 
van de philatelistische veteraan, arts H. W. Borel, nu 
voor ons in een boekwerk van 128 pagina's. Dat we 
hier met een verzamelaar van de oude stempel te 
doen hebben, blijkt uit de handhaving van de oude 
spelling van onze taal, welke de schrijver niet wenst 
te verlaten. En toch staat dit boekwerk geheel in de 
nieuwe tijd, want zowel door de behandelde stof als 
door de indeling daarvan zal het een prachtige hand
leiding kunnen zijn voor die verzamelaars welke de 
zgn. constructieve Philatelie beoefenen. Niet alle ge-
legenheidszegels zijn hierin behandeld, maar de schrij
ver beperkte zich tot die zegels welke betrekking heb
ben op de Posterijen en de Postzegels (1840 t/m 1951). 

Deze zegels deelde hij in een 5-tal hoofdstukken in, 
hetgeen het geheel tot een goed overzicht van deze 
materie maakt. De hoofdstukken zijn: I. Union Postale 
Universelle. II. Postzegel-tentoonstellingen. III. Jubi
leumzegels. IV. Dag van den postzegel. V. Diversen. 
Hierbij worden eerst de landen van Europa en hun 
koloniën behandeld en daarna hetzelfde voor de Bui-
ten-Europa landen. Als bijzonderheid willen wij hier
bij nog vermelden, dat de schrijver de landsnamen 
zoveel als mogelijk bleek, heeft vermeld, zoals deze op 
de postzegels voorkomt. Wij lezen dus niet Hongarije 
maar Hungaria, niet IJsland maar Island enz. Dat dit 
wel eens tot moeilijkheden aanleiding zal hebben ge
geven spreekt voor ons wel van zelf. Zo vinden we 
b.v. Finland-Suomi en Eesti-Estland vermeld, hetgeen 
er op wijst dat ook de schrijver het toch beter vond 
de Nederlandse landsaanduiding tevens te handhaven. 

Het was voor ons niet mogelijk in het korte tijds
bestek dat ons ter beschikking stond voor deze be
spreking om na te gaan of er hier of daar wellicht iets 
in de vermelding ontbreekt, maar het komt ons voor, 
dat een en ander met zeer grote nauwkeurigheid is 
bewerkt, een arbeid welke zeker niet is te onderschat
ten. Gaarne wensen wij dit boek in handen van vele 
„moderne" Philatelisten en zeer zeker mag het in geen 
enkele verenigingsbibliotheek ontbreken. De prijs van 
dit boek zal daartoe geen beletsel zijn. Moge de schrij
ver van zijn omvangrijke arbeid op deze wijze veel 
genoegen beleven. N. 

SPEZIAL KATALOG ÜBER DIE BRIEF
MARKEN DER SCHWEIZ UND VON 
LIECHTENSTEIN. 1952. Xllle Auflage. Uit-
ga\e der firma Zumstein en Cie te Bern, 
Marktgasse 50. Prijs ƒ 8,75. 

Verzamelaars die de Zumstein Europa-catalogus 
kennen en het Zwitserland-gedeelte van 47 bladzijden 
al aardig uitgebreid vinden, zullen zich de ogen uit
wrijven wanneer zij lezen, dat in de „grote" Zumstein, 
de speciale catalogus van Zwitserland en Liechtenstein, 
waarvan de uitgave 1952 is verschenen, aan Zwitser
land 467 bladzijden zijn besteed! 

Hoewel het aantal verzamelaars dat genoeg mate
riaal van de zegels van Zürich van 1843 (Zumstein 
nos 1 en 2, Yvert nos 9 en 10) heeft om alle plaat-
fouten er uit te zoeken die we in de grote Zumstein 
vinden, of om de maar 119 plaatlouten van het Baze-
ler-duif je bij elkaar te krijgen, uiterst klein moet zijn, 
is het toch voor een degelijk philatelist een grote vol
doening een zó goed gedetailleerd werk in handen te 
kunnen krijgen. 

Zwitserland wordt zeer veel verzameld, óók in ons 
land, en talrijke specialisten zijn heel gelukkig zonder 
dat zij een 2V2 poste locale mèt, naast één zonder om
lijsting op brief in hun collectie hebben! (7000 Zwitser
se franken catalogusprijs). En ook voor hen is dit 
handboek een onuitputtelijke naslagbron. 

De „specimen" en „ausser Kurs" opdrukken zijn dit 
jaar voor het eerst opgenomen, evenals een volledige 
lijst van de postzegelboekjes. Ook de wonderlijke 
„Kocher"-etiketten hebben een plaatsje gevonden (in 
1909 werden door een verkeerde uitlegging van een 
verordening 16000 etiketten van de firma Kocher met 
zegelindrukken geleverd). 

Voor de specialist op luchtpostgebied vinden we een 
zeer volledige opsomming van alle officiële en offi-
cieuse vluchten, zegels, stempels, oplagen, aantallen 
gevlogen stukken enz. 

Mij persoonlijk heeft ook de afdeling spoorzegels 
met de specialisatie van de papiersoorten veel genoe
gen gedaan. 

Papier, cliché's (1350 stuks), alles is even goed uit
gevoerd, Importeur voor Nederland is Sutherland's 
Boeken-import te Voorburg; 
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Wij wensen de firma Zunastein veel succes met deze 
verzorgde uitgave en hopen dat dit boek in de han
den van vele Nederlandse verzamelaars moge komen 
ter verdieping van hun philatelistische kennis van dit 
verzamelgebied. Met de poststukken-catalogus van 
dezelfde firma, die ik al eerder in het Maandblad be
sprak en het boekje over de geïllustreerde kaarten, is 
een mooi afgerond geheel van alle philatelistische 
voortbrengselen van Zwitserland, dat zoveel banden 
met ons land en volk heeft, verkregen. 

Dr E. A. M. S. 
UIT DE OUDE DOOS, door W. B. Brocx. 
Postzegeltentoonstelling 's-Gravenhage 1901. 

Binnenkort zal de grote Internationale Postzegel
tentoonstelling te Utrecht geopend worden. 

Daarom is het misschien wel eens interessant te me
moreren, wat in een Frans blad stond omtrent een 
50 jaar geleden gehouden tentoonstelling te 's-Graven
hage. 

We lezen in de Echo van 1901: 
„Op 9 Augustus 1901 werd de postzegeltentoonstel-

„ling in Den Haag geopend. Frankrijk had heel veel 
„materiaal ingezonden, o.a. van de Graaf Durrieu met 
„een collectie Frankrijk met een groot aantal „tête-
„bêches" en een collectie Bordeaux in hele vellen. 

„De aanwezige Fransen prezen bijzonder de hoffe-
„lijkheid en de vriendelijkheid, waarmede ze ontvan-
„gen werden, alsmede de gehele organisatie. 

„Er was een banket, een uitvoering in het Kurhaus, 
„een uitstapje naar het Westland, enz., maar de Fran-
„sen konden toch niet te lang blijven, want de hotel-
„prijzen waren in Den Haag bijzonder hoog (singuliè-
„rement élevé), denk eens: 15 frs. = ƒ 7,50 voor de 
„kamer en 4 frs. = ƒ 2,— voor de maaltijden!" 

De rollen zijn wel enigszins omgekeerd. Ik veronder
stel, dat de Fransen dit jaar niet te klagen zullen heb
ben over de prijzen in het „goedkoopte eiland", dat 
Nederland sedert de 2de wereldoorlog geworden is. 

ACTUELE BOEKWERKEN 
Boeken en catalogi op philatelistisch terrein \ ,\'^!^ 
WINKLER: Die bayerischen Poststempel ƒ léT— 
MüLLER-MARK: Altdeutschland unter der Lupe, 

per deel „ 6,— 
Complete reeks, 9 delen „ 54,— 
Reflexionen über Philatelie, 2 delen ,,33,— 

ROBSON LOWE: Encyclopaedia of Britisch Empire 
Postage Stamps; Prachtwerk. Deel II: Afrika.,.. „17.50 
The Codrington Correspondence „ 7,50 

G. PËELEN: Postzegels schrijven geschiedenis , 7,50 
Fr. BILLING: Handboek III. Afstempelingen U.S.A./ 

Frankrijk „ 20,— 
Dr BOREL: Gelegenheidspostzegels, zojuist verschenen „ 4,75 
KüRZL: U.P.U. und Briefmarken feiern Jubiläum ,» 1,75 
SCHIFFER: Speciale catalogus 1951 over Brasilië „ 4.75 
LANDMANS: Sport catalogus, rijk geïllustreerd . . . . „10,— 
BOREK: Duitsland 1952 met alle gebieden „ 2,95 

Oostenrijk 1952 1.95 Ver. Staten .. 1,50 
N.V.P.H.: Speciale catalogus Nederl. & O.G. 1951 , 2.— 

Jubileum Catalogus 1952 met nieuwe prijzen . . . . „ 1,10 
PRINET: België of Belg. Congo 1952 „ 1,95 
Albums In kunstlederen klemband etc. 
YVERT: Israël, carton-papier, z.g. gehangen „13,50 

Tsjechoslowakije, zelfde uitvoering „40,— 
LANDMANS: Italië gespecialiseerd met Oud-It. Staten „ 27,50 

Italiaanse koloniën gesftecialiseerd „27,50 
THÏAUDE: Frankrijk, geïllustreerd ,20,— 
HARRIS: Staande loupe, lenshoogte 4 cm, 4 X vergr. „ 3,25 
SUPER: 1000 Engelse gomstrookjes, royaal formaat .. „ 1,— 
Welk boekwerk er ook verschijnt, wij kunnen het u leveren. 
Wanneer u voor een bepaald verzamelgebied een album wenst, 
raadpleeg ons. Wij leveren postzegels naar jnancolijst en billijk. 

NEDERLAND & OV. GEBIEDEN - DUITSLAND 
ZWITSERLAND 

Landensamenstellingen uit de 2e wereldoorlog, spécialités uit 
buitentandsche tijdschriften, zonodig betaald met onze vrije $ 

R E N N I E H A A G S M A - H I L V E R S U M 
Leeuwenstraat 2a (tegenover het station). Tel. 7606. Giro 336559 

NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 30.000 LEZERS! 

Onbetwist staat het Nederlandsen Maandblad voor Philatelie aan de spits I 

En door zijn oplage . . . 
én wat formaat en uitvoering betreft ■ . . 
én door zijn uitsluitend terzake dienende en deskundige artikelen . . . 
én door de koopkracht van zijn lezers . . . 

Een advertentie in een dergelijk olad moet wel resultaat opleveren I 

Meer dan 14.000 philatelisten krijgen thans iedere maand U w advertentie en mededelingen 
onder de ogen. Maar wij zijn daarmee niet tevreden! 

Naar schatting zijn er in Nederland nog ca 16.000 verzamelaars, waarvan het grootste deel geen 
philatelistisch blad leest. O o t deze verzamelaars knnnen wij bereiken. 

Nadere mededelmgen over de komende actie volgen 
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?J FAVORIET" 
POSTZEGELHANDEL 
EN UITGEVERIJ 

T H . H E K K E R 
Zomerzorger laan 15 
B loemendaa l 

Tel. K 2500-25478 - Postrek. 553801 

Omstreeks 15 Juni verschijnt: 

Junior Catalogus 1952 
ui tgave v a n de Ned . Ver. Pos tz . H a n d . 

Prijs f 1.10 

N a o n t v a n g s t v a n f 1,16 w o r d t U deze 
j ub i l eumui tgave i n fees t t enu franco toege
zonden. 

De ITEP-zege ls zijn alleen in h e t ten toons te l l ings
gebouw verkr i jgbaar . Wij verzorgen Uw FDC' s n a 
on tvangs t v a n f 1.85. E v e n e e n s F D C 100 j a a r pos t 
zegel (75 e t ) en ande re ge legenheden. 

NIEUWE 

D. N. 

UITGIFTEN 

Zegels naar mancolüst, Phil. Boeken, 
Tüdschriften, Albums en Supple
menten, Catalogi, Insteekboeken etc. 
levert 

SANTIFORT 
Gr. Kr. Elleboog 14, GRONINGEN 

T e k o o p g e v r a a | ( d t 

Verzamelingen, par t i jen m a s s a w a a r en K I L O 
W A A R in gro te k w a n t u m s 

INTERNATIONAL STAMP TRADE A N N E D E V R I E S 
Sumatrastraat 247 — A M S T E R D A M — Tel. 55790 

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 foutdrukken, in kunstlederen schroefband, de 
schroeven van buiten niet zichtbaar. Prijs ƒ 12,50. Dito album 
klemband ƒ 15,—. Hetzelfde album zonder typen en tandingen, 
wel de roltandingen. Een compleet album, prijs f 8,50. Forma
ten ongeveer 29 X 31 cm. Reeds 30 jaar verschijnen op deze 
albums de supplementen. 

100 verschillende Curafao en Suriname, prijs ƒ 12,50. Neder
land 1940 ongebr. 5, 7V2, 10, I2V2, 15, 20, 22Vt, 25, 30 en 40 
ct., prijs 50 cent. 

J. MEBUS, POSTZEGELHANDEL, AMSTERDAM 
H u i d e n s t r a a t 13 (Bij h e t Spui ) - Beëdigd E x p e r t 

Telefoon 37767 - Pos tg i ro 33045 - Gevest igd sinds 1915 

A A N B I E D I N G 
Cat.nos. Kederland Prijs 

3 16 cent 1852. Mooi ga rand ex o 1.18.50 
9—11 15, 20, 25 et. Bijzonder mooi o - 23.— 
9—11 Idiem P r i m a exemplaren o - 19.— 

29 21/2 Gld. 1872. Prach tex . zonder gom x - 35.— 
43 50 et. geelbruin. Luxe exemplaar . . x - 25.— 
97 50 et. J ub i l eum 1913 x - 1.85 
97 idem. Bijzonder mooi gebrui'kt . . . . o - 1.75 
97 idem. P r i m a gebru ik t o - 1.40 
99 21/2 Gld. Jub i l eum 1913 x - 13.— 

100 5 — idem x - 18.50 
99—100 21/2 en 5 Gld. P rach t -ex o - 11.— 

104—105 Opdr. 21/2/10 Gld. cpl. Mooi gebruikt o - 19.5C 
163—165 1—5 Gld. 1926—27 x - 22.— 
236—237 70, 80 et. Koningin 1931—33 x - 6.5C 
347—349 21/2—10 Gld. Konijnenburg 1946 x - 21.— 
Por t 67a—68a Tête Bêche 1924 x - 2.30 

Neder lands Indië 
135—137 Rode Kruis 1915 x - 4.25 
149—159 J a a r b e u r s Bandoeng 1922 x - 25.— 

Suriname 
39 Opdr. 50 c t /1 Gld. 1900 X - 9.— 
60 % / l et. Compl. vel v. 100. Mooi gebr. o - 17.— 

Luchtp . 26 Opdruk 5/10 Gld. 1945 x - 14.— 
Duits Marianen 

3 I I 10 pf. op br iefs tuk (fr. 3000) o - 13.5C 
Ruanda Urundi 

10 10 et. Opdr. Ruanda (fr. 1100) . . . . x - 2.5C 
12 25 ct. idem Keur Richter (fr. 1100) x - 2.50 
17 10 ct. idem Keur Richter (fr. 1100) x - 2.50 

Tsjecho Slowakije 
Luchtp . 7—9 Opdrukken 1922 (fr. 1550) . . . . x - 3.75 
Uitslui tend p r ima kwal i te i t Franco verzending 

X = postfris o = gebruikt 

POSTZEGELHANDEL M. D. POS TM A 
Giro 295477 Un labuur t 14, Leeuwarden Telefoon 7038 
Vraagt grat is toezending van onze 14-daagse prijslijsten 

15 EN 25 GULDEN LUCHTPOST NEDERLAND 

De nieuwe catalogus is verschenen 

Deze zegels zijn genoteerd 16 gulden per 
jaar gebruikt. 

Ik betaal de volle catalogusprijs 16 g:ulden 
per paar, mits prima kwaliteit 

W. H E E R T J E - D E U R L O O S T R A A T 4 
A M S T E R D A M - Z - TEL. 9 2 6 9 7 

Nederland: Nummer - Stempel - Sammlung, 
beinahe komplet in sehr guter Qualität und Er
haltung zu verkaufen. 
GUIDO DIERAUER - Renggerstr. 43 - Zürich. 

Adverteer 
Philatelistiseh 
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•^ Aanbieding koopj 
N E D E R L A N D No . 16 

,. ,, No . 16 
„ ' N o . 80 iets VC 

No . 97 
N o . 101 
N o . 163/65 

N o . 402/03 Leg 
Rottanding: N o . 78/81 

N o . 82/85 
No . 86/89 
No . 90/93 
No . 94/97 
N o . 98/101 

Dienst: N o . 16/19 
NED. INDIË N o . 61 

Lp. : N o . 13 
Lp. : No . 17 
Lp . : N o . 18 

C U R A C A O : N o . 26/28 
,. „ N o . 40 

No. 41 
No . 114 

gebr. 
gebr. 

)1 gest. 
gebr. 
gebr. 

ongebr. 
oen. pfr 

postfr. 
postfr. 
postfr. 
postfr . 
postfr . 
postfr. 

geb. 
ongebr. 

postfr. 
ongebr. 
ongebr. 
ongebr. 

gebr. 
gebr. 

postfr. 

ester 
ƒ 0,80 
„ 4,50 
„ 52,50 
„ 1,75 
., 57,50 
„ 18,— 
., 2,— 
„ 2,50 
„ 1,80 
„ 2,25 
„ 4,25 
„ 3.40 
.. 3,— 
,. 3,40 
„ 7,25 
.. 6,— 
.. 3,25 
„ 0,55 
„ 9,— 
„ 1,50 
., 2,— 
„ 5,50 

gelegenheid r.d.ITEP! 
C U R A C A O 

„ Port 

SURINAME: 
„ 
„ Por t 

BELGIË 
^̂  FINLAND: 

j ^ 

j ^ 

LUXEMBURG: 
j ^ 

N O O R W E G E N : 
ZWITSERLAND: 

„ ,. 
.. ., 
„ „ Lp. 

No. 138/40 
No. 31/33 
No . 34/43 
No. 27 
No. 52 
No . 187/89 
No. 33/35 
No . 351/52 
No. 602 
No . 90 
No. 196/99 
No . 200/02 
No . 203 
N o 205/08 
No. 142/44 
No. 233 
No. 285/88 
No. 307/10 

No . 342/43 
No . 349/53 
No. 385/86 
No. 1 

postfr. ,, 
gebr. „ 

postfr. „ 
gebr. , 
gebr. , 

postfr. , 
gebr. , 

postfr. , 
postfr. , 

ongebr. , 
postfr. , 
postfr. , 
postfr. , 
postfr. , 

ongebr. , 
postfr . , 
postfr. , 
postfr. , 
postfr. , 
postfr, , 
postfr. , 

ongebr. , 

fz 
0,75 
*,— 6,75 
1,50 
2,40 
1̂  
3,— 

18,— 
3,— 

15,— 
2,25 
2,50 
0,45 
0,85 
1.75 
2,— 
5.75 
2,50 
0,60 
2,— 
0,60 

23,— 

Po!sizeg:elhandel A. «f aa^ma 
BUSSUM KAPELSTRAAT 31 

1 
Telefoon 583S Giro 480272 

ENIGE NIEUWTJES 
BELGIË: Postcongresserie 

12 w. postfr. ƒ 12,— 
BELGIË: 50 Fr. Boudewijn 

postfr. „ 5,25 
BELG C O N G O : Bloemen-

serie 5 v. postfr. „ 1,40 
DUITSLAND: Opbouw 

programma 4 w. postfr. ,, 0,58 
LUXEMBURG: Centilux 

serie en blolt postfr. „ 7,75 
OOSTENRIJK: Manege 

Schönbrunn 1 w. postfr. „ 0,35 
SAARGEBIED: Dag v. d. 

Postz. 1952 postfr. „ 1,10 
IJSLAND: Luchtp. serie 

3 w. postfris ,, 2,15 

I T E P - s e r l e s e n e n v e l o p p e n 
D e s e k n n t V bfi o n t b e s t e l l e n 
Prijs der losse serie postfris f 1,65 
Prijs der serie op 

tentoonsteliingsenveloppe „ 1,80 
Porto Extra 

Orders vanaf ƒ 10,— franco huis. 

Leveren 
Leveren 

alle 

Schoorlse Postzegelhandel 
C. M. WINDER 

Telef. K 2209-365 - Giro 348933 
Gaarne behandelen wij uw mancolijst 
EUROPA, NED. & OVERZ. GEW. 
We zenden de zegels per om
gaande op zicht, tegen zeer b i l 
lijke prijs. 

n ieuwigheden van E u r o p a . 
rondzendingen voor verenigingen. 

G E L E G E N H E I D S P O S T Z E G E L S 
door H. W. BOREL. 

Beschrijving van alle bijzondere zegels, be t rek
king hebbende op de Posterijen en de Postzegels 
zelf. Postzegel tentoonstellingen, Dag van den 
Postzegel, Jub i l eums uitgiften, U.P.U. enz. Prijs 
f 4.75, verkr i jgbaar bij den uitgever F i rma Auf 
äer Heide Hi lversum, in de Boek- en Postzegel-
handel en direct van den schryver: Apeldoom-
scheweg 34, ArnlieTn. 

TE KOOP AANGEBODEN: 
collectie Nederland en Overzee-gebieden in ongebruikte post-
frisse exempl. 1951 catalogus, 1750 verschillende ƒ 6000,— 
voor prijs ƒ 2500,—; gebruikte pe ex. 1590 versch. ex. 
ƒ 3050,— cat. voor ƒ 1050,— en een 12-delig album. Collec
tie 1938—1951 6600 versch. in Schaubek album frs Yvert 1950, 
frs 475000, prijs ƒ 1500,^, Gedetailleerde opgaaf op aan
vraag onder nr. P 007, drukkerij Planeta, Haarlem. 

Ik geef postzegels, Luchtbrieven etc. 
in ruil voor munten, penningen, medailles en oorlogsnoodgeld 
betere genre. 

Oudste adres in Nederland Ao, 1885. 

POSTZEGELHANDEL C.J.H. ROOTLIEB 
Laaa van Meerdervoort 273 a. Telef. 392142 te 's-Gravenhage. 

2 0 0 e Vei l ing 
NAJAAR as. 

Voor deze veiling zien wij 
gaarne inzendingen tege
moet. Indien U verkoop
plannen hebt, dan is de 
as. N a j a a r s v e i l i n g 

de aangewezen weg ! 
Renteloos voorschot wordt 

gaarne vers t rekt ! 
Stelt U nog heden met 

ons in verbinding. 

ITEP-UTRECHT 
Ons kantoor te 's-Gravenhage is GESLOTEN 
van 28 Juni tot en met 6 Juli as. MAAR U is 
gedurende die tijd welkom in onze STAND op 
de ITEP, waar U keus kunt maken uit onze voor
raad postzegels. Aldaar verstrekken wij gaarne 
inlichtingen over onze regelmatig plaatsvindende 

postzegelveilingen. 

J U B I L E U M-C A T A L O G U S 
(Ned. V. V. Pz. H.) 

1 9 5 2 

Nederland en O. G. ƒ 1.16 franco. - Giro 420875 

SPECIALE 
AANBIEDING 
Onze nieuwste aanbieding 
is weer verschenen! Zij 
bevat v e l e honderden 
voordelige losse zegels en 
complete series van: 
NEDERLAND EN O. G., 
EUROPA, OVERZEE. 
Dat had U eerder moeten 
weten ! Vraagt U eens 
een ex. aan. Het loont 
de moeite ! 

J. K. RIETDIJK N.V. - 's-CRAVENHAGE Telefoon 11.70.20 
LANGE POTEN 15 A Giro 420875 
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BUSSUMSE POSTZEGELHANDEL 
Kapelstraat 15 — Telefoon 6288 — Giro 451627 

W . H . E EC EN 

Z I C H T Z E N D I NGE 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. 

l 'os tzegelhandel 91. Westerhuiis 
Gravenstraat 30, Amsterdam-C. 
Telefoon 31319, Postgiro 230730. 

ITJKP UI K E C H r 28 J i Hl 1953 
,,Itep** zegels zijn slechts een week in Utrecht' ver
krijgbaar. "Wij zenden u een speciale envelop met de 
„Itep" zegels, voorzien van het bijzondere tentoon-
stellingsstempel. Indien u ƒ 1,80 op onze giroreke
ning overmaakt ontvangt u genoemde serie op brief. 

NIEUWE UITGIFTEN-: 
Belgi, serie 12 waarden ƒ 11,25 
België, Koning Boudewijn 50 frcs , 4,95 
Zwitserland, Pro Patria 5 w 1,90 
Luxemburg, 100 jaar postzegel ,, 4,75 
Luxemburg, Tentoonstellingblokken „ 2,80 

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

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. 

Goedkope Zomer-aanbieding 
SURINAME 

1945 No. 239—241, 1, IV2 en 2V2 Gld., licht 
gestemp. Pracht ex ƒ 4.— 
No. 242, 5 Gulden. Pracht ex ƒ 7.50 

1947 No. 247—248, Lepra en Luchtp. 
No. 29—30, 4 St. compl. Postfr ƒ 4.90 

1948 No. 272—273, Kon. Wilh. compl. Postfr. ƒ 0.70 
No. 274—275, Kon. Jul . compl. Postfr. ƒ 0.75 
No. 278—281, Weldadigh. compl. Postfr. ƒ 5.25 

1941 No. 20—22, Luchtpost 10 en 60 et. en 
1 Gld.Postfr ƒ 14.— 

1946 No. 27—28, Luchtpost 10 + 49 en 15 + 
60 et. Postfr ƒ 2.25 

1949 No. 31, Vlucht Paramaribo-A. 'dam Postfr. ƒ 1.20 
CURACAO 

1947 No. 178, IV2 Gld. Pracht ex ƒ 0.75 
1948 No. 193, 30 cent. Pracht ex ƒ 0.50 

No. 194, 50 cent. Pracht ex ƒ 0.40 
No. 195, IV2 Gulden. Pracht ex ƒ 1.40 
No. »6—197, compleet. Postfr ƒ 0.70 
No. 198—199, compleet. Postfr ƒ 0.75 
No. 200—205, Weldadigh. compl. Postfr. ƒ 5.25 

1949 No. 206—208, Herd, compl. Postfr ƒ 1.25 
No. 209—210 (U. P. U.) Wereldp. Postfr. ƒ 1.90 

INDONESIë WELDADIGHEID 
1930 No. 167—170, Jeugdzorg. Postfr ƒ 3.— 
1931 No. 172—175, Witte Kruis. Postfr ƒ 5.— 
1932 No. 176—179, Leger des Heils. Postfr. . . ƒ 3.50 
1933 No. 182—185, Crisis. Postfr ƒ 3.50 
1934 No. 216, Emma. Postfr ƒ 0.60 
1935 No. 217—220, Chr. Mil. Tehuizen. Postfr. ƒ 5.— 
1936 No. 221—225, Leger des Heils. Postfr. . . ƒ 3.— 
1937 No. 226—227, Jamboree. Postfr ƒ 0.55 
1937 No. 230—234, Ir heemsen. Postfr f 2.40 
1938 No. 235—238, 40-j. jubileum. Postfr ƒ 1.15 
1938 No. 239—240, Vliegtuigen. Postfr ƒ 1.20 
1938 No. 241—245, Cent. Missie B. Postfr. . . ƒ 2.20 
1939 No. 266—271, Sociaal Bur. Postfr ƒ 2.25 
1945—'46 No. 304—316, Bevrijding. Postfr. , . ƒ 3.25 
1948 No. 337—344, Wilhelmina. Postfr ƒ 1.20 
Bfl aankoop van minstens ƒ 100.— 10 % korting, 
ook op enkele uitzonderingen na op aanbiedingen 

van vorige advertenties. 
Ruiming van voorraden. Levering op mancolijst. 

Zegels voor belegging extra aanbieding. 
Orders boven ƒ 10.— franco aangetekend. 

Kasse bij order. — Ruim 50 jaar postzegelhandel. 

HENDRIK VAN DER LOO'S POSTZEGELHANDEL 
HerenE-racht 8 a, Den Haag - Tel. 112944, Giro 24392 

Te koop 
V e r z a m e l i n g e n 
Part i jen 
B e t e r e l o s s e 

gevraa 
P o s t 
z e g e 

A A N B I E D I N G 
L U C H T P O S T 

Cura9ao, 4-16 
18-25 
69-82 

Suriname, 1-7 
24f 

België, 1-5 
5 

China, 1-5 
Japan, Blok 1, 
Oostenrijk, 1-3 

4-11 
12-31 

I 'anama. Canal 

(X) ƒ 

(x) , 
(x) , 
(x) , 

(x ) (o ) , 
(x) , 
(o) , 
(o) , 
(x) , 
(x) , 
(x) , 

Zone . 
11-16 (o) , 

IJsland, 21-26 
Saai-gebied, 4 
U.S. .^ . , 4-6 
Zwitserland, 1-
(x) is ongebr. ; 

(x) , 
(o) , 
(o) , 

2 (o) „ 
(o) is gebr 

gd: 

9,50 
92,50 

7,50 
4,25 

23,50 
2 1 . — 
17,75 
16,50 
16,— 
3,25 
7,50 

27,50 

16,50 
2,90 
6,75 

13,25 
38,50 

ALBUMS 
Neder land en O . G . 

Bondsalbum K II . . 
,»Holland' ' a lbum . . 
„Alsv . , b innenschroe-
ven 

, D A V O " album . . . . 
België, losse inhoud . . 
Alsv. met Congo ,, 
Scandinavië 
Oostenrijk „ 

Luxe banden voor 
deze Europa albums. 

Schroefb 
Klcmb 

. 

ƒ 7.50 
„ 11.50 

., 13.— 
, 22.50 
„ 15.— 
„ 18.— 
., 17.— 
„ 13.— 

,. 7.— 

/ ;endt 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 
Gravens t raa t 24, Amste rdam-C. | 
Telefoon 43940 — Giro 425549 



148 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE JUNI 1952 

POSTZEGELVEILÏNG 
Te houden op 12 Juli 1952 in het gebouw Fxascati — Nes 5963 — Amsterdam 

■jĵ  Geveild wordt o.a. Ned. Indië Vliegpost 50 c. op 1.50 opdruk kopstaand op 
een brief (het enigst exemplaar dat op brief bekend is). 

y^ Nederland en zijn Overz. Gewesten waarbij Nederland ongebruikt in blokken enz. 

y^ Vele series en zegels van diverse landen. 

JL Diverse collecties, restant verzamelingen, Stockboeken met zegels, enz. enz. 

Veilingcatalogus wordt U op wens gratis toegezonden. 

VEILINGCOMBINATIE 
FA. J. M E B U S — FA. T E N K A T E & B O R C H E R S 
Huidenstraat 13, Gasthuismolensteeg 13, Amsterdam  Telefoon 37767  32521 

HALF JUNI VERSCHIJNT: 

^ U B I L E U M  C a t a l o g u s 
^^ JNederland en O.G. 1952 

3e editie 

Officiële uitgave van de 
NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELHANDELAREN. 
Geheel compleet, doch zonder typen en 
tandingen, overvloedig geïllustreerd en 
als bijzondere attractie met een VIER

kleuren omslag, aangepast aan het 
EEUWFEEST 100 JAAR POSTZEGELS. 
160 pagina's druk, formaat 10V2Xl9^ 
cm, uitstekend papier, duidelijke opstel

ling, bijgewerkt tot en met Juni 1952. 

GEHEEL NIEUWE PRIJSBEPALINGEN. 
Prijs: ƒ 1,10 — Porto steeds extra. 

Verkrijgbaar bij alle erkende postzegelhandelaren 

N.B. de uitgebreide catalogus verschijnt eerst 
einde van het jaar. 

Tc koop gevraagd 
Massawaar Nederland en Overz. Gebieden, 
complete weldadigheidsseries, enz. In ieder 
kwantum. Contante betaling. 

W. HEERTJE 
DEURLOOSTRAA T 4, AMSTERDAM-Z 

C U K A ^ A O ( e o m p l . s e r i e s o n g e b r . ) 
No. 82/88 ƒ 6,— 
„ 103 „ 0,50 
„ 138/40 „ 0,75 
„ 151/52 „ 8,50 

158/63 „ -,80 

164/67 ƒ 0,80 198/99 ƒ 0,50 
168/78 „ 6,— 200/05 „ 3,75 
182/84 „ 1,10 206/08 „ 1,10 
185/95 „ 3,50 209/10 „ 1,75 
196/97 „ -,50 211/26 „ 6,— 

Lpst. No. 41/44 ƒ 19,— Lpst. No. 45/52 ƒ 10,50 Lpst. No. 53/66 
ƒ 12,50. Lpst. No. 69/82 ƒ 8,50 Port No. 34/43 ƒ 6,—. 
Betaling met bestelling of onder rembours. Orders beneden ƒ 5,—■ 
porti extra. Te koop gevr. Series Nederland & Overz. Gew. 
Aanbiedingen met prijs worden p.o. beantwoord. 

Nederlandse Postzegelhandel A.M N.v.d. BROERË 
N.Z. Voorburgwal 316 ~ AmstcrdamC. — Postglro 165298 

Verzamelaars, 
bezoekt gij Amsterdam, neem bij Centraal 
Station lijn 1 of 2, stap uit op het Spui. Even 
om de hoek halte Zandvoortse tram vindt U 
mijn zaak. Voor aankoop en verkoop, advies, 
expertise, liquidatie van engros partijen, Uw 
adres: 

Jac. Engelkamp, Spuistr. 301, A'dam, Tel. 30998 



KOOPJES IN SCHAARSE ZEGELS!! 
X i s p o s t f r i s 
N e d . n o 9 p r . e x . 

n o 10 p r . e x . 
n o l O D p r . e x . 
n o 131 
n o 278 p r . e x . 
R . T . n o 4 
R . T . n o 12 
R . T . n o 17 
R . T . n o 18 
R . T . n o 31 
R . T . n o 46 
R . T . n o 55 

P o r t n o B p r . e x . 

Cur . 

S u r . 

B e l R 

L u x . 

no. 74 b 
16B/77 
n o 115 
n o 195/96 
288c 
301 
326 /32 
504 /11 
471 /77 
208 
233 

244 /48 p r . 
275 

X ƒ 9.75 
X - 3.35 
X - 4.75 

- 1.— 
X - 4 . -
X - 6.43 
X - 8.25 
X - 10.— 
X - 3.05 
X - 0.20 
X - 1.95 

ex. - 11.4t 
• X - 1 . -

f 3.50 
- 2 .— 
- 8.— 

: - 16.50 
- 0.40 

z- 1.75 
X - 9.— 
X - 1.55 
X - 1.25 
X - 2.15 
X - 5.5C 
X - 2.3e 

- 3 . — 
B e s t e l l i n g e n b o v e n f 10 .— f r a n c o . 
V e l e a n d e r e z e g e l s d e z e r l a n d e n l e v e r b a a r ; p r i j s o p 
a a n v r a a g . Z i c h t z e n d i n g e n : N e d . & K o l . , B e l g i ë , F r a n k 
r i j k , L u x e m b u r g . 
Postzegelhandel G. Broers, Dorplein 128, Budel 
Giro 411570 

RECLAME, RECLAME 
N a s t o r t i n g v a n f 4.75 o p g i r o n u m m e r 411570 o n t v a n g ! 
U f r a n c o t h u i s 4 c o m p l e t e p o s t f n s s e s e r i e s v a n B e l g i ë 
( Y v e r t n o 532—37, 5 3 8 - ^ 6 , 593—601 e n 653—60) . Y v e r t 
f r a n c s 1327.—. M o o i e p l a a t j e s z e g e l s ! 
Postzegelhandel G. Broers, Dorplein 128, Budel 
Giro 411570 

KLEIN E A 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

INONCES 

TE KOOP GEVRAAGD 
V e r z a m e l i n g e n , p a r t i j e n , m a s s a g o e d , l o s s e z o m e r 
e n k a n ä e r z e g e l s , l o s s e w a a r d e n 100 j a a r p o s t z e g e l ^ . 
V r a a g t g r a t i s i n k o o p l i j s t m a s s a w a a r N e d e r l a n d . 

POSTZEGELHANDEL G. v. d. EIJNDE, 
P e t n s t r a a t 8, U T R H C 3 H T , (Ooig i n A l ) , T e l . 2W82 

1 
1 1 

w^^^^^m^r^^M 1 
w 
m E 
\jH 
P ^ S ^ H T ^ 

^mÊ 
D A N T Z I G . 

47/56 ƒ 2 , -
133/35 -.5 
215/17 
218/20 1,3 
221/25 3 , -
230/34 
235/37 „ 1 . -
246/50 
255/57 , -,4 
Lpt . 1/3 , -,5 

E N G E L A N D 
179/82 ƒ -,8 
198/200 
241/44 1 , -

l O N I S C H E EILA> 
1/12 ƒ -,4 

D U I T S L A N D 
675/83 ƒ -,9 
697/702 -,7 
703 „ -,5 
738 „ -,5 
739 -,4 
748/59 -,6 

1 Zend ons U w m 
1 diverse 
1 Insteekboeken — 
1 BLANCO 

1 
» , ' 

JIVftBIFT" 1 
Postzegelhandel 
en Uitgeverij 

T H . H E K K E R 

Tel. 

_ ■0 f ,50 
., 1,25 

5 

_ „ 4,00 

., 1,50 
3 „ ,40 
0 „ ,50 

0 
ƒ 8 , 2 5 

JDEN 
3 

0 
0 

) 0 
5 
D 
ancolijstje 

Europese 

Zomerzorgerlaan 15 
BLOEMENDAAL 

25478, Postrek. 553801 
763/68 „ -,45 
785/803 -,60 
Blok 6 , -,55 
Dienst 93/115 „ 1.25 

ITALIË 
83/86 ƒ 4 , 5 0 ƒ 4 , 5 0 
109a, b , c. . . „ -,10 „ -,20 
124/27 „ -.40 
140/42 „ -.75 
152/55 „ 1 , — 
156/62 1,40 
163/68 -.35 
186/195 -.50 
283/94 -.75 
419/28 -.30 
429/37 -.40 
Lpt. 69/77 . . . . „ 1,20 
113/21 -.70 
Pneum. 1/15 . . „ -,70 „ -80 
Dienst 9/14 . . „ -.35 
Po r t 1/2 . . . . „ 3 , — 

20/21 . . . . „ -,25 
28/40 . . . . „ -,25 

O O S T E N R . B E Z E T T I N G 
1/26 + P l /7 . . ƒ 3.25 

. Albums leverbaar van 
landen. 1 

- Gomstrookies — Supplementen 
ALBUMS — C A T A L O G I . 1 

T E K O O P gevraagd goede verza
melingen gehele wereld. Ook in 
rui l tegen goede zegels Neder land 
en O . G. Brieven ond. nr . P 007, 
drukker i j Planeta, Haar l em. 

200 vers . ƒ 0,85, 500 vers. ƒ 2.30, 
1000 vers. ƒ 5.30 postz. Wereld 
500 vers. Europa ƒ 3 .—, 1000 
ƒ 7.50 u i t mijn doubl , f ranco. 
D. V. O M M E N , Epe, Popul ierenl . , 
Postgiro 132330. 

G R Ï E K E N L A N D - T U R K I J E ge
zocht zegels van deze landen to t 
1921, speciaal afwijkingen, paren, 
s t r ippen, brieven, bijzondere af-
stempelingen, voor lopers , enz. Ook 
van Kreta, Samos en de Griekse 
bezett ingsuitgiften na de wereld
oorlog I. Zoek relatie met verza
melaars van deze gebieden. R. M. 
Feenstra, Dorpss t raat 183, Capelle 
a/d IJssel. 

TE K O O P G E V R A A G D van 
U.S.A. verzamelingen, double t ten , 
massawaar, betere losse zegels, 
br ieven, niet-offic. zegels, p roe 
ven, enz. enz. J. VELLEMAN, 
Nieuwst raa t 5, Hengelo (O.) 

A A N G E B O D E N Lithauen 1919, 
diverse nummers ongetand (14 
btuks), benevens enige andere af
wijkingen. Michel ongeveer 45 
Mark. Prijs to taa l ƒ 6,00. W . de 
Vries, Neuhuyslaan 15, Bussum. 

R O N D Z E N D I N G E N . Afdeling 
van bekende vereniging met eigen 
rondzendverkeer met ca, 50 deel
nemers vraagt boekjes. Alleen de
genen, die p r ima materiaal van 
Neder land en Overz . Gebiedsd., 
Europa en Ver. Staten kunnen le
veren tegen redelijke prijs, gelie
ven te reflecteren onder no. 
P 008, drukkeri j Planeta, Haar lem. 

ZELDZAAM. Aangebod. luchtpost 
Curasao N o . 84 t /m 88 in postfr . 
hoekblokken ƒ 575,—-. Tevens te 
koop Suriname v. Kr impen-por ten 
ad ƒ 7,30 per serie. Br. onder no . 
P 010 d rukken] Planeta, Haar l em. 

Illll 

MELDT 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 
niededelingenblaa, Proefn. grat is . 
L. Ludeker , Box 5103, Amste r 
dam-Zuid . Gi ro 353322. 

R O L T A N D I N G . Spec. verz . 
zoekt bijzonderheden op ro l t an -
dinggebied; gepert. ro l t . ; p laa t -
no ' s , drukkers tekens; misperf.; 
paartje 3 gaats, 3 gaats op brief 
(kasvereniging) enz. Aanbiedingen 
aan J. F . Meyer, Lorentzkade 
174, Haar lem. 

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

L I N N ' S WEEKLY STAMP N E W S . 
USA-weekbl. Abonnemen t : 

ƒ 11,90 per jaar. Proefnrs . 35 et . 
Giro 306409 L. v. d. Werf P .O .B . 
263 te Amsterdam. 

A A N B I E D I N G . N. - Ind ie Postfris 
230/234 ƒ 1,60. N o . 241/245 ƒ 1,50. 
N o . 266/271 waarin 269/270 a 
ƒ 1,75. N o . 293/297 ƒ 4,—. N o . 
362/370 en 374/383 samen ƒ 1,70. 
N o . 372/373 ƒ 0,35. Gebr. N o . 
241/245 ƒ 1,—. Curasao N o . 89/ 
100 gebr. ƒ 9,50. N o . 121/137 
ƒ 8,75. N o . 138/140 p.fr , ƒ 0,80. 
N o . 200/205 ƒ 3,60. L .P . 41/44 
ƒ 19,—. N o . 45/52 ƒ 10,—. N o . 
53/68 ƒ 11 ,—. Suriname N o . 118/ 
126 gebr. ƒ 8,50. N o . 130/136 
ƒ 3,25. N o . 146/149 p . f r . ƒ 4,25. 
N o . 157/178 p.fr . ƒ 1 7 , 5 0 . N o . 
183/186 ƒ 1,30. N o . 190/193 ƒ 1,25. 
N o . 276/277 gebr. ƒ 7,50. Gaarne 
mancolijsten uwerzijds. Goedkope 
aanbieding. Br. onder nr . P 009, 
drukkeri j Planeta, Haar lem. Beta
ling alleen na ontvangst der zegels. 

T E K O O P aangeboden een p rach t 
collectie Postzegels, alles onge
bru ik t , in drie albums Neder land , 
Indië, Curasao en Sur iname; bijna 
compleet , totaal 2400 stuks. Ca ta 
loguswaarde 16 mille. Briev. ond . 
nr . P006, d r u k k . Planeta, Haar l em. 

INDIE 
ongebruikt Dienst 
3 
5 

80 
98 

129 
132 
133 
2 3 9 / 4 0 
2S5 
275 
280 
283 
284 
285 
359 
371 

f l . 1 — 7 10.— 
2 8 . — 18f 7 .— 
12.— 20 1.25 
18.50 22 1.50 

1.25 27 8.50 
2 — P o r t 
4.50 48 1.25 
1.40 4 9 / 5 2 10 .— 
-.80 g e b r u i k t 
1.35 8 f l . 1.50 

55 — 14 - .75 
1.90 16 7.50 
2.50 30 10.— 
3.50 45 1.— 
2.50 60 1.65 
- .50 71a 1.25 

135/37 4.50 

g e b r u i k t 
209 1.65 
239/40 1.15 
2i59 1.— 
2S2 7.— 
264 1.75 
S31 1.— 1 
332 2.— 1 
360 4.— 1 
384 - .50 
385 1.25 

V U e g p . 
15 1.60 
16 2.25 
18 - .75 

Port 
8 1.25 

19 2.50 
Z o j u i s t v e r s c h e n e n d e n i e u w e J u n i o r c a t a l o g u s 1952. 
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DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING 

H O O F D K A N T O O R : ROKIN 58, AMSTERDAM (C) , — Telefoon 30261 

houdt haar 

.«««. UNIEKE ITEP-VEIUNG 
te Amsterdam van 3 tot en met 5 Juli a.s. 

Onder het vele ten verkoop komende materiaal, in een verscheidenheid, zoals hier te lande 
sporadisch voorkomt, bevinden zich op velerlei gebied talrijke waardevolle zegels en zeer 
gezochte series, vele engros-posten van hooggenoteerde n#mmers van Duitsland, Duitse en 
Belgische Koloniën, Luxemburg etc. Een dergelijke gelegenheid om U vele in Uw verzameling 
ontbrekende nummers aan te schaffen, zal zich niet spoedig weer voordoen. Voor serieuze 
gegadigden is de veilingcatalogus op aanvraag verkrijgbaar. 

— 

DrukwerkprobI a emen 6 
• 

Laai ons U dan van advies dienen! 

Wij zijn speciaal ingericht 
voor het tnaken van 

-.,. . 

4- C A T A L O G I , »f o( nici geïllustreerd 
* B O E K W E R K E N 
* H A N D E L S D R U K W E R K ' 
>f R E C L A M E F O L D E R S 
1» R A A M B I L J E T T E N enr. ^ 

in één of meer icieuren 

m 1 iTiim 1 
Verenigde Drukkerijen l L Ä . 1 fi 1 ü Afd 

BAKENESSERGRACHT 69-73 - HAARLEM 

t 

Eigen ontwerpstudio 

• 
Service 

• 
Snelle levering 

• 
Onze uitgeven) ziet tevens 
gaarne aanbiedingen van 
manuicripten en andere pu
blicaties op philatelistisch 
gebied tegemoet. 

• 
Vraagt U ons eens geheel 
vrijblijvend ollerte 

eling Uiigeverij 

TELEFOON 15280 (3 lijnen) 

^ 


