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Tegenzijde 

'X'er herinnering aan het Eeuwfeest van 
de Nederlandse Postzegel, ivaarvan 

de eerste uitgiften gedrukt toerden aan 
's Rijks Munt te Utrecht, is aldaar een 
bronzen plaquette volgens bovenstaande 
afbeelding en afmeting geslagen. 

Afslagen worden toegezonden na overschrijving van 
een bedrag van f 2,75 per plaquette op Postrekening 
Nr. 507486 ten name van de Comptabel Ambtenaar 
van 's Rijks Munt te Utrecht; aflevering geschiedt in 
volgorde van ontvangst der bestellingen. 
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en Uitgeverij 
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H E K K E R 
Zomerzorgerlaan 15 

BLOEMENDAAL 
Tel. 25478, Postrek. 553801 

Steeds zoeken wij te koop: VERZAMELINGEN en 
partijen POSTZEGELS. Bestelt thans reeds Uw 
Yver t -Ca ta logus . Deel I Frankrijk f 3 ,— 
Deel I I Europa f U .— Deel III Overzee f 14.— 
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ITEP. Het Ned. Postkantoor in Siatn Nederlands Philatelistisch Centrum. Diverse rubrieken. 

I.T.E.P. 1952 
28 Juni — 6 Juli 

Als we deze regels neerschrijven, staan de deuren 
van deze tentoonstelling nog wijd open en geniet een 
zeer groot aantal bezoekers van al hetgeen hier in zo 
velerlei vorm te genieten valt. En aanstonds willen 
wij verklaren, dat zij, die verzuimden deze tentoon
stelling te bezoeken, wel een heel zeldzame gelegen
heid hebben laten voorbijgaan, niet alleen om al het 
hier samengebrachte uitzonderlijke, fraaie materiaal 
te aanschouwen, maar ook om hun philaletistische 
kennis te vermeerderen, iets waartoe hier volop de 
gelegenheid was. Gaarne constateren we, dat deze ten
toonstelling in dit laatste opzicht wel bijzonder ge
lukkig is. Wij willen echter thans nog niet op de phi
latelistische zijde van deze tentoonstelling ingaan en 
koesteren de hoop binnenkort een speciaal-nummer 
aan deze tentoonstelling te wijden. 

Toch willen we niet nalaten reeds in dit nummer 
een en ander omtrent dit philatelistisch gebeuren te 
melden. 

Toen wij op Vrijdag 27 Juni jl. gehoor gaven aan 
een uitnodiging van de Pers- en Propagandadienst van 
de P.T.T. om een eerste blik te werpen op deze ten
toonstelling en wij daartoe de machtige hallen van het 
Jaarbeursgebouw te Utrecht betraden, werden we 
aanstonds getroffen door de grootse opzet, de prettige 
sfeer en de fraaie Indeling der geweldige ruimte, een 
en ander vooral te danken aan de uitstekende archi
tectonische verzorging van het geheel, met haar lichte 
kleuren, omzoomd door groen en zachte paarse tinten 
van weelderig bloeiende bougainvillia's. 

Reeds de ingang aan de zijde van de Rijnkade met 
haar heldere witte kleur en toepasselijke versiering 
van een vogel met brief in de bek, vormde een goede 
inleiding tot al hetgeen binnen te wachten stond. 

Op Zaterdag, 28 Juni jl., vond het publiek, dat zich 
zoals gebruikelijk naar de verschillende loketten in 
het Hoofdpostkantoor te Utrecht wilde begeven, de 
deuren van dit kantoor gesloten en het werd verwezen 
naar de diverse bijkantoren in de stad. Het Hoofd
postkantoor van de grote domstad in het centrum 
van ons land, welke ons zo vaak aan een bijenkorf doet 
denken vanwege de vele in- en uitgaande bezoekers, 

gesloten op Zaterdagmorgen! Dat moest wel iets heel 
bijzonders zijn! En dat was het ook, want in plaats 
van het gewone publiek verzamelden zich in de mach
tige hal van dit gebouw een kleine 300 genodigden. Het 
was bijna moeilijk zich te realiseren dat men zich 
niet in een kerkruimte bevond, maar in een postkam-
toor, vooral toen het Utrechts Stedelijk Kamerorkest 
een Symphonie van Joseph Haydn ten gehore bracht. 

Nadat vervolgens de heer F. A. Hofman, Hoofd
directeur der Posterijen en voorzitter van het Uitvoe
rend Comité ITEP een welkom had toegeroepen, waar
bij hij zich in de eerste plaats wendde tot de officiële 
vertegenwoordigers van de Staat, provincie en ge-
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meente en de vertegenwoordigers uit philatelistische 
kringen in binnen en buitenland, sprak de Directeur
Generaal der P.T.T., de heer L. Neher, een rede uit, 
waarin hij de aanleiding tot deze tentoonstelling be
lichtte, alsmede de aspecten daarvan. 

De voorzitter van de Nederlandsche Bond van Ver
eenigingen van Postzegelverzamelaars, de heer P. S. 
van 't Haaff, sprak vervolgens over het philatelistisch 
leven en het verband daarvan met de tentoonstelling. 

De voorzitter van de Utrechtsche Philatelisten Ver
eeniging, de heer L. Tholen, bood daarop namens deze 
vereniging aan de P.T.T. een gedenkplaat in brons aan 
ter herdenking van het feit, dat 100 jaar geleden de 
eerste Nederlandse postzegels werden gedrukt in de 
rijksmunt te Utrecht, welke toen ter tijd gevestigd was 
op dezelfde plaats als thans door het hoofdpostkantoor 
ingenomen, waar deze aanbieding plaats vond. Dit his
torische feit op deze historische plaats vast te leggen 
in een toepasselijke vorm, juist nu de grote internatio
nale philatelistische tentoonstelling in Utrecht werd 
gehouden, was aanleiding om deze gedenkplaat in de 
hal van het postkajitoor aan te brengen. 

Nadat de beschermheer der tentoonstelling. Zijne 
K.H. de Prins der Nederlanden was gearriveerd en het 
Wilhelmus had weerklonken, werd naar buiten getre
den, waar op het plein voor het postkantoor het mu
ziekkorps van de P.T.T. te Utrecht haar lustige muziek 
deed horen en waar een oude postkoets, bespannen 
met 4 witte paarden en bemand met postpersoneel in 
kledij uit oude tijd, reeds wachtte. Nadat een stoet 
was geformeerd, welke zich met de Prins aan het 
hoofd achter de muziek en postkoets had opgesteld, 
werd onder grote belangstelling van de zijde van het 
publiek de tocht naar het tentoonstellingsgebouw ge
maakt. Bij de ingang wachtte een postiljon in antieke 
dracht te paard gezeten, om een brief van de Konink
lijke bezoeker in ontvangst te nemen, bestemd voor 
het paleis te Soestdijk, teneinde deze spoorslags naar 
haar bestemming te brengen. 

Vervolgens werd een rondgang langs de verschillen
de inzendingen en uitstallingen gemaakt, een rond
gang welke wij met u later ook in ons blad hopen te 
maken. 

Niet onvermeld willen we thans nog laten de film 
„Het is maar 'n postzegel", welke het staatsbedrijf 
der P.T.T. deed vervaardigen door de N.V. Cefima
Film te Amsterdam, ter gelegenheid van het Eeuw
feest van de Nederlandse postzegel, een film welke 
een blik geeft in de postale ontwikkeling in de loop 
der tijden, speciaal ook in verband met de postzegel. 
Een uitstekend geslaagde documentaire, gespeend van 
alle langdraderigheid welke zo vaak aan documen
taires eigen is. Ook op deze film hopen we te zijner 
tijd terug te komen. 

Bekroningen 
Nog juist voor het ter perse gaan van dit nummer 

werden de op bovengenoemde tentoonstelling toege
kende onderscheidingen bekendgemaakt. Aan de lange 
lijst van bekroningen, welke we in haar geheel in ons 
speciaal nummer hopen op te nemen, ontlenen we 
thans diegene welke aan Nederlandse inzenders zijn 
toegekend. 

De grote internationale ereprijs, bestaande uit een 
zilveren sigarettendóos, aangeboden door Z.K.H. Prins 
Bernhard der Nederlanden, werd toegekend aan de 
heer Jan Poulie te Amsterdam, voor zijn inzendingen 
Plaatreconstructies Nederland 1852 en een gespeciali
seerde verzameling Nederland 1852. 

Onze bijzondere gelukwensen voor deze hoogste 
onderscheiding, zowel aan de heer Poulie persoonlijk 

als aan de Nederlandse pihlatelie in het algemeen, 
voegen wij gaarne aan deze mededeling toe. 

In de Ereklasse werd aan de Heer P. C. Korteweg 
te Bennebroek de zilveren medaille van de P.T.T. toe
gekend voor zijn belangrijke en interessante inzending 
Portvrijdom van het Koninklijk Huis en De Neder
landse distributiekantoren. 

In de open klassen werden de volgende bekroningen 
toegekend: 
Ir A. D. R. Verbeek te 'sGravenhage; gouden medaille 

van de Provincie Utrecht voor zijn inzending Plaat
reconstructie portzegels Nederland 1881. 

J. Eijgenraam te Schiedam, gouden medaille en kunst
voorwerp voor zijn inzendingen Enige gespecialiseer
de emissies van Nederland; Nederl. Indië: Dienst
zegels 1911 en gespecialiseerde verzameling van 1869 
—1888. 

S. Q. Laap te 'sGravenhage; verguld zilveren medaille 
met gelukwens van de Jury voor zijn inzendingen 
Plaatreconstructie emissie 1852 en 5 en 10 c. 1864, 
alsmede gespecialiseerde verzameling Nederland 
1852—1940. 

Dr H. Schouten te Bussum; verguld zilveren medaille 
en kunstvoorwerp voor zijn inzendingen VOCstem
pels, en Landmail. 

Mr J. J. Vuystingh te Utrecht; verguld zilveren me
daille en kunstvoorwerp voor zijn verzamelingen 
Nederland en Nederl. Indië. 

H. J. H. van Strieland, verguld zilveren medaille en 
gelukwens van de Jury voor zijn verzameling Japan
se bezetting van Nederl. Indië. 

Ir A. G. Ferf te 'sGravenhage, verguld zilveren me
daille en kunstvoorwerp resp. voor zijn verzamelin
gen De Britse nederzettmgen in de Caraibische Zee 
en Alg. Europaverzameling vóór 1914 van thans nog 
bestaande landen. 

J. Eijgenraam te Schiedam, verguld zilveren medaille 
voor zijn verzameling Hannover. 

Een zilveren medaille verwierven: 
P. G. Melsert te 'sGravenhage met Puntstempels van 

Nederland. Tevens ontving hij een gelukwens van de 
Jury. 

R. Tocila te Amsterdam met De veldpost in de Neder
landen, Oude zeebrieven e. d. van Nederland en 
Nederl. Indië en Veldpost van Franse en Napoleon
tische legers 1793—1815. Hij verwierf tevens een 
kunstvoorwerp. 

S.Choufour te Rotterdam met Nederland Ie emissie, 
populair wetenschappelijk opgezet. 

C. D. Ricardo te 'sGravenhage met Nederl. Indie on
der Japanse bezetting. 

J. Poulie te Amsterdam met Rusland, SovjetRusland, 
Letland en tijdelijke afstempeling in Letland. 

Mevr. M. J. MatzenFleddérus te 'sGravenhage met 
Servië. Zij verwierf tevens een kunstvoorwerp. 

R. M. Feenstra te Capelle a. d. IJssel met Turkije en 
Griekenland (Hermeskoppen). 

I. Vooren te Schiedam met Oostenrijk vóór 1900. 
R Hamer te Amsterdam met Ver. Staten van Amerika 

(100 jaar U.S.A.). 
M. C. Samson te Rotterdam met Japen 1871—'76. 
Mr J. H. Vuystingh te Utrcht met Ethiopië. 
H. Swartensenburg te Zaandijk met Luchtpost. 
R. Tocila te Amsterdam met zeldzame vliegbrieven en 
■ Luchtpost Nederland—Indië v.v. 

J. van der Warf te Groningen met Luchtpost. 
L. H. Tholen te Utrecht met Luchtpost Canada. 
J. H. Broekman te Bergen (N.H.) met poststukken. 
Een diploma voor zilveren medaille verwierf de Neder

landsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te 
Amsterdam voor haar inzending New South Wales 
(Sydney Views). 
Een bronzen medaille verwierven: 
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A. van der Schoot te Leeuwarden voor oude brlefstuk-
ken van Friese herkomst vanaf 1796 

F. A. E L. Cortenbach te Utrecht met Portzegels 
1852—1940 en Proeven en ontwerpen. 
Vivat Regina te 's-Gravenhage met 50 jaar Koningin 

Wilhelmina. 
G G Wiersma te Leeuwarden met Curagao en Suri

name 
J. Haeseker te Haarlem met Japanse bezetting Ne-

derl Indie. 
M. J. Feenstra te Capelle a.d IJssel met Portugal. 
D. O. Kirchner te 's-Gravenhage met Engeland. 
J H. H. van der Horst met Oostenrijk 
R Siegmund te Amsterdam met Hongarije 
M. J. Feenstra te Capelle a. d. IJssel met Oud-Itali-

aanse Staten. 
A. L. L. Gathier te Leiden met Kerkelijke Staat. 
H. Rorije te 's-Giavenhage met Liechtenstein. 
R Rodenburg te Leeuwarden met Tsjecho-Slowakije. 
J G J. Polling te Haastrecht met Joegoslavië. 
H. J. Rijkmans te Arnhem met Brazilië. 
N. F. Hedeman te 's-Gravenhage met Malta. 
G. H. van Grunningen te Den Helder met Deens West-

Indie 
J. Dekker te Amsterdam met De geïllustreerde brief

kaarten van Nederland 1924—1940. 
H. G. van de Westenngh te Utrecht met Briefkaarten 

Oranje Vrijstaat en Oianjenvier Kolonie. 
Een deelnemersbewijs ontving: 

H F van Lente te Amsterdam met Egypte. 
Izendingen buiten mededingen waren er van: 

Mr W S. Wolff de Beer te Bussum, J. K Rietdijk te 
's-Gravenhage, P. Witlkamper Jr te Bussum, V. H 
W. Borstlap te Rotterdam, Mevr Baronesse M J. 
van Heerdt Kolf f te Baarn en P. Th van der Heijden 
te Eindhoven. 

WALLER-MEDAILLE 
Het bestuur van de Nederlandsche Bond van Vereenigingen 

van Postzegelverzamelaars heeft op het sluitingsdiner van 
de ITEP, dat op Zaterdag 5 Juh jl te Utrecht werd gehouden, 
bekend gemaakt, dat de WALLER-MEDAILLE 1952 is 
toegekend aan de heren T van HOUWELINGEN, vice-
voorzitter van het Uitvoerend Comité van de ITEP, Oud-
Directeur-Generaal der PTT hier te lande, en aan Sir John 
WILSON, Bart, C V O. te Londen, conservator van de post-
zegelvei zameling van H M Koningin Elisabeth II van Enge 
land 

Deze medaille wordt zo mogelijk jaarlijks verleend aan 
diegenen, die zich in het bijzonder verdienstelijk hebben ge
maakt voor de philatelic 

Wij, die weten welke enorme hoeveelheid werk de heer 
van Houwelingen voor de ITEP heeft verricht, verheugen 
ons ten zeerste over deze onderscheiding 

Dat Sir Wilson zich met alleen voor de ITEP maar voor de 
gehele philatelic zeer verdienstelijk heeft gemaakt, weet een 
ieder die maar enigszins op de hoogte is van de Internationale 
tentoonstellingen welke de laatste jaren zijn gehouden Door 
zijn bemiddeling is het gelukt, dat delen van de Engelse 
Koninklijke verzamehng ook buiten de grenzen van het 
koninkrijk voor het publiek te bezichtigen zijn geweest Ook 
als Juryhd heeft hij zich op vele tentoonstelhngen zeer ver
dienstelijk gemaakt, zo ook op de ITEP Binnenkort zal een 
zeer belangrijk werk van zijn hand \erschijnen betreffende 
bovenbedoelde Koninklijke verzameling 

WIJ nemen de vrijheid van deze gelegenheid gebruik te 
maken om beide begiftigden van harte geluk te wensen met 
de verworven onderscheiding. Red. 

^ N E D E R L A N D ^ 
EEN AFSCHEID 

Tot onze grote spijt moeten wij onze lezers mede
delen, dat de heer Ir H. J. W Reus, gemeend heeft 
zijn redacteurschap van de rubriek NEDERLAND van 
ons tijdschrift te moeten neerleggen. Dat dit besluit 
ons zwaar, treft, behoeven we zeker met te zeggen. 
De genoemde rubriek was bij de hee -̂ Reus in bekwame 
handen en mets was hem te veel om de lezers op dit 
terrein datgene te geven wat door hen werd verlangd. 
Dit heeft hem dan ook onder onze lezers talrijke vrien
den bezorgd, maar dat bracht tevens veel correspon
dentie mede en werden hem vaak vragen voorgelegd 
die met zomaar in een ommezien waren te beantwoor
den, maar waaraan dikwijls uren studie was ver
bonden 

Vanaf Augustus 1947, dus 5 jaren lang, heeft de 
heer Reus, ondans zijn diukke werkkring, welke hem 
vaak buitenlands deed vertoeven, zijn redactie-werk-
zaamheden waargenomen en steeds zorgde hij daar
mede op tijd te zijn, hoe moeilijk zulks ook vaak was. 
Bovendien heeft hij door zijn „oude-nummer-service" 
vele onzer lezers nog weten te helpen aan hen ont
brekende nummers van ons blad, iets wat zeker ook 
geen gering werk medebracht Maar voornamer was 
nog zijn philatelistische werkzaamheid buiten zijn ru
briek, waarvan hij ons Maandblad ten volle het profi
teren. WIJ denken hierbij o m. aan zijn werk betref
fende „De eénkleunge portzegels van Nederland", 
welke omvangrijke studie eerst in de vorm van artike
len in ons tijdschrift verscheen, terwijl van zijn studie 
omtrent de Konijnenburg-zegels reeds het eerste deel 
verscheen en waarvan wn binnenkort het tweede deel 
zullen publiceren Een philatelist van formaat, deze 
schrijver. En daarom trof het ons wel zeer toen wij 
zijn schrijven ontvingen waarin hij zijn definitief be
sluit aan ons mededeelde Hoewel dit een particulier 
schrijven was, willen we toch hieruit een aanhaling 
doen, omdat zij juist zulk een duidelijke kijk geeft op 
de zuiverheid van zijn philatelist zijn. Zo schreef hij: 

„Ik ga voorlopig en misschien wel voorgoed ophou
den met verzamelen. De oorzaak is de onwaarachtig
heid van de postzegel Het noemen van postzegel van 
allerlei onbenullige stukjes papier, waaraan grof ver
diend wordt en die nergens anders voor worden uit
gegeven dan om er aan te verdienen! De directe aan
leiding- de tentoonstelling-zegels die je kunt bestel
len als je maar een gulden per serie toe betaalt". 

Het IS hier niet de plaats om hier verder op m te 
gaan, maar tekenend is zulk een uitlating van zulk een 
philatelist toch zeker! 

WIJ hebben het genomen besluit slechts te respec
teren en daarom nemen wij afscheid van de Heer Reus 
als redacteur, hem daarbij onze heel grote dank be
tuigende voor alles wat hij voor ons blad en zijn lezers 
heeft gedaan Dat hij niet als philatelist verloren moge 
gaan is onze wens en dat dit afscheid als rubriek
redacteur geen afscheid moge zijn als medewerker aan 
ons blad is tevens onze hoop. Ir. Reus, onze beste wen
sen vergezellen u in uw verder leven. 

De Hoofdredacteur. 

Verkrvigbaarstelling^ van P.T T.-Herdenkingszegels in 
afwijkende kleur. 
Do H 460 van 4 Juni 1952 deelde nog mede: 

1. Zoals bij do 401/1952, punt 2, sub c werd bekend
gemaakt, zullen de PTT-herdenkingszegels 1852—1952 op 
de Internationale Tentoonstelling ,,Eeuwfeest Postzegel" 
(ITEP) te Utrecht tevens In atw^kende kleuren verkrijgbaar 
worden gesteld. 
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2. Degenen, die de ITEP-tentoonstelling te Utrecht niet 
bezoeken, doch niettemin in het bezit wensen te komen van 
een of meer series van de in punt 1 bedoelde speciale her
denkingszegels, kunnen deze zegels betrekken door tussen
komst van de pt. dr. te Ut. De zegels worden alleen per serie 
(4 stuks, resp. van 2, 6, 10 en 20 cent) geleverd. Belanghebben
den kunnen de zegels ongestempeld, dan wel voorzien van 
een afdruk van het speciale ITEP-stempel verlangen. De prijs 
van een serie bedraagt / 1,38 ( / 1,— entreekosten ITEP + 
/ 0,38 frankeerwaarde). " 

3. De verschuldigde kosten moeten door de aanvragers 
worden gestort of overgeschreven op de prk. nr. 395 van 
ptdr. te Ut, onder vermelding op de kennisgeving van storting 
c.q. bijschrijving van het aantal gewenste series en met op
gaaf of de zegels al dan niet gestempeld worden verlangd. 
Bestelling op andere wijze is niet toegelaten. Bij elke serie 
wordt een entreebiljet van de ITEP gevoegd, waarvan het 
strookje, bedoeld in de laatste zinsnede van punt 2 van ge
noemde do, is verwijderd. 

4. De bestellingen kunnen geschieden t/m 6 juli a.s. 
5. De uitreiking der bestelde series geschiedt daarna zo 

spoedig mogelijk ten huize van de aanvragers door tussen
komst van de postinrichting in de woonplaats van dezen en 
tegen kwdjting voor ontvangst, 

ZOMEBZEGELS 1952. 
Ter verbeter ing van het in het Meinummer van dit 

j aa r medegedeelde omtren t de perforat ie van de vellen 
diene, da t de perforat ie doorloopt door boven- en 
l inkervelrand, dat de onderve l rand één perfora t ie
gaatje en de rechterve l rand geen perforat iegaat jes 
heeft. 

De heer D. Hille Ris Lambers te Bennekom deelde 
de volgende foutjes mede: 
6 + 4 et. rij 10 zegel 8, wi t stipje in de grote 6. 
10 + 5ct. rij 4 zegel 7, groen punt je in C. 
20 + 5 et. rij 7 zegel 10, licht vlekje tussen het + teken 
en bloem. 

N I E U W E ETSINGNUMMERS ENZ. 
I n Mei werden afgeleverd; 

Prankeerzegels 
10 cent, e t s ingnummers L en R 42 en L en R 43 
12 cent, „ L en R 2 
50 cent, „ L en R 3 
Herdenkingszegels 2 Eeuwfeesten: 

2 cent, p l aa tnummers 1—6 op bovenvel rand boven 
zegel 5. 

6 cent, p l aa tnummers 1—4 op bovenvel rand boven 
zegel 5. 

10 cent, p l aa tnummers 1—6 op bovenvel rand boven 
zegel 5. 

20 cent, p l aa tnummer 1 op onderve l rand , onder ze
gel 95. 

Herdenkingszegels in bijzondere k leur (Tentoonstel
lingzegels) : 
2, 6, 10 en 20 cent, alle p l a a t n u m m e r 1 op ondervel 

rand, onder zegel 23. 

P E R F O R A T I E . 
Herdenkingszegels 2 Eeuwfeesten: 
Bovenvel rand en l inkerve l rand doorgeperforeerd, 

rech terve l rand één perforat iegaat je , onderve l rand 
geen perforat iegaatjes. Geen randli jnen. 

Herdenkingszegels in bijzondere k leur {Tentoonstel
lingszegels): 

Bovenvelrand geen perforat iegaat jes , rechtervel
rand één perforat iegaat je , l inkervelrand en onder
vel rand doorgeperforeerd. Geen randli jnen. 
K N I P T E K E N S . 

Herdenkingszegels 2 Eeuwfeesten: 
2 cent, kn ip 1; 6 cent, kn ip 2; 10 cent, kn ip 3; 20 

cent, kn ip 4. 

Herdenkingszegels in bijzondere kleur (Tentoonstel
lingszegels) : 

2 cent, kn ip 5; 6 cent, kn ip 16; 10 cent, kn ip 17; 20 
cent, knip 15. 

AANTALLEN VERKOCHTE KINDER- E N 
ZOMERZEGELS 1952. 

Kinderzegels: 
2 4 - 2 cent: 890.962 
5 - 1 - 3 cent: 563.807 
6 - 1 - 4 cent: 793.434 

20 + 5 cent: 571.117 

Zomerzegels: 
2 + 3 cejit: 4.252.506 
5 + 3 cent : 799.807 
6 + 4 cent : 1.215.216 

2 0 + 7 cent: 698.029 
Boven de f r ankee rwaarde bedroeg dit resp.: 

ƒ 158.633,41 en ƒ 507.987,86. Ir . H. R. 

ir PORTZEGELS i^ 
De belangstelling voor deze zegels met verticaal watermerk 

blijkt gelukkig bij de verzamelaars groot te zijn en wij dan
ken daaraan vele mededelingen omtrent gedane vondsten. 
Het is niet mogelijk en ook niet nodig iedere vondst te melden, 
daar vele meldingen hetzelfde betreffen. Wij danken echter 
de berichtgevers hartelijk voor hun medewerking. Nog willen 
wij melden, dat majoor Schuitemaker te Wassenaar ons be
richtte dat door hem op 9 en 10 Juni jl. op verschillende 
postkantoren portzegels met dit verticale watermerk werden 
gekocht en wel in de waarden 5, 8, 10, 30 en 50 cent. 

Een uitvoerige opgave mochten we ontvangen van de heer 
Veen te Nijmegen, die ons de volgende vondsten meldde; 

1 cent, plaatno. 2 (boven 7e zegel, perf. links en boven) 
5 cent, „ 1 (boven 6e zegel, perf. idem) 
8 cent, „ 2 (boven 6e zegel, perf. rechts doorlopend, 

boven 1 pin) 
10 cent, „ 1 (tussen 6e en 7e zegel, perf. id.) 
12 cent, „ onbekend (perf. links doorlopend) 
30 cent, „ 3 (boven 7e zegel, perf. links en boven 

doorlopend) 
35 cent, ,, 1 (boven 6e zegel, perf. idem) 
40 cent, ,, 1 (boven tussen 6e en 7e zegel, perf. 

idem) 
50 cent, ,, 1 (boven 6e zegel, perf. idem) 

1 gld. ,, 1 (boven 6e zegel, perf. idem) 
Van de 12 cent had de heer Veen geen boven of onderblad 

voorradig. Dr. L.F. 

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

Deze zal uit de volgende waarden bestaan 1% plus 
1 et, groen, 6 plus 4 et. roodbruin, 12% plus 7% et. 
violet, 15 plus 10 et. b lauw, en 25 plus 15 et. rood. Op
lage 150.000 (?) s tuks. 
Fortzegels. 

De huidige serie me t Inschrift Curagao, zou v e r v a n 
gen worden door een n ieuwe (waarden 2% et. t /m 
ƒ 1,—) met inschrift „Nederlandse Antillen". 

A. J . U. 

DAVO-ALBUM 

yudedand 
en Overzeese 
Gebiedsdelen 

Geheel l innen band, donker 
blauw, met goudstempel. 
Royaal van opzet. 
In schroef band . . . . ƒ 22,50 
In k lemband ƒ 25,— 
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Het Nederlandse Postkantoor in Siant. 

In 1946 werd in dit blad melding 
gemaakt van een Nederlands post
kantoor in Bangkok. Het is mij een 
genoegen thans de Hr. J. H. M. A. 
Theelen, exdirecteur van genoemd 
postkantoor bereid gevonden te heb
ben, de geschiedenis van dit kan
toor aan de vergetelheid te onttrek
ken. Velen onzer zullen misschien 
thans begrijpen, dat de langzame 
postverbindingen in die dagen niet 
te wijten waren aan het personeel 
ter plaatse, maar aan de (ook thans 
nog te veel voorkomende) „formali
teiten". A. J. Uylen. 
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O V D E HEBUmrEBINGEHr OMTBEHiT B : E T JNEDEBIiAMDS P O S T K A K T O U K T E B A 9 I O K O K 

Bij de capitulatie van Japan op 15 Augustus 1945 
waren res. majoor P. J. Leemeyer, Inspecteur PTT, 
voormalig Hoofd van de'Veldpost in Ned. Indié en res. 
Ie Luit. J. H. M. A. Theelen, controleur PTT, voorma
lig Hoofd van het Veldpostkantoor C (Djokjakarta), als 
krijgsgevangenen in het officierskamp Naken Nayok 
(Siam). 

De door de Japanners ontvangen en achtergehouden 
post voor krijgsgevangenen werd in dit kamp aange
troffen, en er werd onmiddellijk met de behandelmg 
hiervan aangevangen. 

Na enkele dagen werd een begin gemaakt met de 
overbrenging van het kamp naar Bangkok, en werd 
het werk voortgezet onder een afdak van het Sathorn 
House aan de Sathorn Road, waar het Hoofdkwartier 
van de exP.O.W.'s was gevestigd. De Engelse en 
Australische collega's waren gelukkiger, zij konden hun 
werk doen in de gammele garage van deze villa. Van 
postverbinding met het buitenland was nog geen 
sprake. 

In Siam verbleven omtrent die tijd ongeveer 11 000 
Nederlandse krijgsgevangenen, het restant van 17.000 
waarvan er 3.000 waren overleden en 3.000 naar Japan 
en Indochina afgevoerd en bovendien enkele duizen
den Indonesiërs, z.g. Romusha's (door de Japanners 
geronselde werkkrachten.). Van de Japanse Kamp
administratie waren registers overgenomen met de 
namen der krijgsgevangenen alphabetisch gerang
schikt. De gevangenen waren ingedeeld in zeven groe
pen, en achter iedere naam was het groepnummer 
vermeld, doch kon aan de hand hiervan niet nagegaan 
worden in welk van de vele tientallen kampen be
trokkenen verbleven. Het eerste werk was dus de 
juiste adressen te verkrijgen door nominatieve opga

1 ven te vragen van alle kampen ter bewerking van de 
I registers. Deze waren nog niet binnen of het begon 
mutaties te regenen als gevolg van kampopheffingen, 
overplaatsing van het ene kamp naar het andere, op
name in hospitalen, verloven van de buitenkampen 

I naar Bangkok, enz. enz. 
Het grootste aantal mutaties op één dag was onge

Iveer 1000. Oorspronkelijk werden de mutaties per lijst 
I ingediend, hetgeen de verwerking in de registers zeer 

moeilijk maakte. Ter vereenvoudiging werden later 
individuele overgangsstukken opgemaakt. Het hier
onder afgebeelde stuk werd in een „luxe uitvoering" 
gemaakt (rood en blauw potlood, het enige wat be
schikbaar was). Het betrof dan ook de meest geziene 
kampcdt. Lt. Kol. J. W. Platte, die verscheidene maan
den de leiding had van het kamp „Royal Bangkok 
Sporting Club". 

Het zeer nauwkeurig bijhouden van de registers was 
tot het einde toe nodig, daar aan de hand hiervan op 
elke brief het kampadres moest worden vermeld. 
Doorzending aan de door afzenders op de stukken ver
melde adressen zou door de vele mutaties grote ver
traging in de aflevering betekenen. 4 September 1945 
werd bekend gemaakt dat toestemming was ontvan
gen voor het portvrij verzenden van brieven, te mer
ken met „ex pow mail". 

Het zeer nauwkeurig bijhouden van de registers was 
tot het einde toe nodig, daar aan de hand hiervan op 
elke brief het kampadres moest worden vermeld. Door
zending aan de door afzenders op de stukken vermel
de adressen zou door de vele mutaties grote vertra
ging in de aflevering betekenen. 4 September 1945 
werd bekend gemaakt dat toestemming was ontvan
gen voor het portvrij verzenden van brieven, te mer
ken met „ex pow mail". 

De post werd dagelijks afgegevenaan het Veldpost
kantoor van de inmiddels gearriveerde Engelse Bezet
tingstroepen, welk kantoor zorg droeg voor de door
zending aan het „base postoffice" Rangoon. 

16 September 1945 werden voor de eerste maal en
kele brieven van Batavia ontvangen, en was de vlieg
verbinding SingaporeNed. Indié tot stand gebracht. 
Vanaf 22 September had de postverzending voor Indië 
plaats met vliegtuigen, welke dagelijks rechtstreeks 
van Bangkok naar Singapore vlogen. 

Majoor Leemeyer was intussen naar Java vertrok
ken en had luitenant Theelen de leiding van het post
kantoor overgenomen. Al spoedig nam het aantal ont
vangen en verzonden poststukken toe, en moest naar 
een behoorlijk kantoor worden omgezien. De Dir. Ge
neraal van de Siamese PTTdienst was zo bereidwil
lig om een grote localiteit in het Hoofdpostkantoor te 
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Bangkok ter beschikking te stellen, alsmede het no
dige meubilair, postzakken en ander materieel, en was 
verzending van de post in oude meel- of rijstzakken 
niet meer nodig. Voortdurend was ook personeelsuit
breiding nodig. Behalve 15 man postpersoneel waren 
nog een twintigtal officieren werkzaam, allen ex-
krijgsgevangenen. 

Het kantoor was dagelijks opengesteld, ook op Zon
en feestdagen, van 8 uur v.m. tot 7 uur n.m. Behalve 
voor gewone stukken werd het kantoor later ook open
gesteld voor de behandeling van aangetekende stuk-

R NEDESIATOSCH 
POSTKANTOOR öANSKOK 

ken en postpaketten (zie afbeeldingen, strook voor 
aangetekende zending, regu voor aangetekende zen
ding of postpakket en kennisgeving van aankomst). 
Er was behalve de postverbinding naar plaatsen bui
ten Siam een druk postveikeer tussen de kampen via 
het postkantoor, niet alleen tussen vrieden en kennis
sen, maar ook tussen man en vrouw, die aanvanke
lijk niet steeds in hetzelfde kamp konden worden on
dergebracht. 

Hoewel officieel geopend van 8 v.m. tot 7 n.m. werd 
op dagen van postontvangst doorgewerkt tot alles ge
reed was voor aflevering aan de facteurs van de 20 
kampen in Bangkok en de 11 op grote afstand van 
Bangkok gelegen kampen, en werd het vaak nacht
werk. (Ook deze facteurs schudden iemand om half 
drie 's nachts wakker als er een brief voor hem arri
veerde). Gelukkig was er geen arbeidsinspectie om 
tegen te lange diensttijden bezwaar te maken, daar 
dit toch niet geholpen zou hebben; het personeel wei
gerde gewoonweg om de dienst te beëindigen vóór de 
laatste brief behandeld was. Voor het merendeel van 
de mannen van het vergeten leger in Siam was het 
nodig dat gezorgd werd, dat poststukken met de minst 
mogelijke vertraging in hun bezit kwamen. Tot diep 
in de nacht bleven de mannen wachten of nu einde
lijk de facteur ook voor hen eens een lettertje van 
vrouw, kind, vader of moeder die vermist waren, mee
bracht. Anderen, die al contact hadden, maar nog 
steeds in angst zaten omtrent het lot van de hunnen, 
die in Indië blootstonden aan vermoorden en kndnap-

EECU 
RiPP 

NEDERL. POSTKANTOOR 

N i i : 

B A N G K O i C . 

pen, waren niet minder verlangend naar post. Men 
moet dit meegemaakt hebben om het te kunnen be
grijpen. Grote kerels, die huilden als kleine kinderen 
bij de ontvangst van hun eerste brief na maanden van 
onzekerheid. 

Het personeel begreep dit volkomen, had het zelf 

ondervonden en werkte graag om de kameraden zo
veel mogelijk van dienst te zijn. Dit werd als plicht 
gevoeld. 

Siam had als vijandelijke mogendheid geen postver
binding met het buitenland, zodat de in dit land ver
blijvende Fransen, Zwitsers, Denen, Zweden, Chine
zen, Br. Indiërs enz. enz., van contact met hun familie 
en andere relaties ^verstoken waren. Het was in Bang
kok gauw bekend dat het Ned. postkantoor wel ver
binding had met het buitenland en er kwamen al vlug 
onderdanen van geallieerde of neutrale mogendheden 
vragen om brieven voor familie en relaties te mogen 
verzenden en het zou onmenselijk geweest zijn dit te 
weigeren. 

De door het Engelse Veldpostkantoor uit het buiten
land ontvangen stukken voor burgers in Siam wer
den via het Ned. postkantoor aan het Siamese over
gedragen ter bestelling en werd hierop via die post 
geantwoord. De toestand was zo, dat de meeste 
stukken van burgers, niet Nederlanders, gefrankeerd 
in de Bangkok-brievenbussen werden geworpen, en 
het Ned. postkantoor deze stukken daarna van het 
Bangkokhoofdpostkantoor ter verdere doorzending ont
ving. De indruk was hierdoor gewekt dat Siam we
derom in het normale postverkeer was opgenomen. 
Het duurde echter tot begin Mei 1946 voor Siam in 

KENNISGEVING VAN AANKOMST 
VAN EEN AANGETEEKEND STUK 
NCOEÄUANDOCH | AA^KO^^*^ f 
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het wereldluchtpostverkeer werd opgenomen, terwijl 
het vanaf 25 Februari reeds deelnam aan het wereld-
postverkeer per trein en schip (surface mail). 

De eerste retourpostvlucht na de bevrijding van Ba
tavia naar Amsterdam had plaats op 18 November 
1945, doch nog niet via Bangkok, In begin 1946 werd 
op enkele reizen Bangkok reeds aangedaan, later op 
iedere reis, doch moest de post van Bangkok nog 
steeds via Batavia worden verzonden. Herhaalde ver
zoeken om hierin wijziging te brengen en de nodeloze 
vertraging te voorkomen bleven lange tijd zonder re
sultaat. E.e.a. werd besproken met de Hr. Martin, 
Directeur K.L.M., bij een bezoek aan Bangkok tijdens 
een inspectiereis. De Hr. Martin stelde zich onmiddel
lijk telegrafisch in verbinding met zijn hoofdkantoor 
te A'dam, met het resultaat dat de postverbinding 
A'dam—Bangkok v.v. tot stand kwam. 

Van de Ned. postadministratie werd begin 1946 be
richt ontvangen dat brieven tot 20 gram afkomstig 
van militairen, zonder heffing van luchtrecht werden 
uitgereikt, mits deze stukken voorzien waren van de 
aanwijzing „on active service" en de handtekening 
van de afzender. Deze mededeling werd later aange
vuld en zouden ongefrankeerde brieven van militai
ren worden uitgereikt tegen invordering van het ver
schuldigde enkelvoudig luchtrecht. 

Sinds December 1945 was begonnen met de eva-
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cuatie van vrouwen en kinderen van Indië naar Siam, 
en was het aantal dezer evacuees in April 1946 reeds 
gestegen tot 4600. Teneinde te voorkomen dat geadres
seerden in Nederland port moesten betalen, werd het 
Hoofdbestuur PTT te Batavia verzocht om verstrek
king van Ned. Ind. frankeerzegels aan het Bangkok-
kantoor. Personen die van Indië kwamen en toeval
lig in het bezit waren van Ned. Ind. frankeerzegels, 
frankeerden hun brieven zoals zij dat in Indië alweer 
gewend waren. Deze zegels werden normaal vernie
tigd met de datumstempel „Nederlandsch Postkantoor 
Bangkok", welk stempel voor het eerst gebruikt werd 
op 26 Maart 1946. Ook ongefrankeerde brieven werden 
vanaf die datum van bedoelde stempelafdruk voor
zien. Officieel was het gebruik van Ned. Ind. frankeer
zegels in het buitenland (toen nog) niet. Op verzoek 
van het Hoofdbestuur PTT te Batavia werd aan de 
Siamese postadministratie gevraagd, of zij al dan niet 
bezwaar hadden tegen een zodanig gebruik, waarop 
28 Juni 1946 werd geantwoord dat er geen bezwaar 
bestond, waarmede aan het gebruik vanaf die datum 
een officieel karakter is gegeven. (Zie afbeeldingen). 

De aangevraagde frankeerzegels werden om onbe
kende redenen niet door het Hoofdbestuur PTT aan 
het Ned. postkantoor te Bangkok verstrekt, zodat al
leen zij, die zegels van Indië hadden meegebracht, of 
zich hadden laten toezenden, hun brieven konden fran
keren. Er zijn dan ook maar betrekkelijk weinig ge
frankeerde stukken met de dagtekeningstempel „Ned. 
Postkantoor Bangkok". 

Het Engelse Veldpostkantoor heeft steeds Br. Indi
sche frankeerzegels gebruikt en deze vernietigd met 

tsMi^^A^ 

datumstempel, niet met de naam, doch met het num
mer van het betrokken veldpostkantoor, ook nadat 
Siam niet meer als vijandelijke mogendheid werd be
schouwd. 

De vraag rijst of Ned. Ind. frankeerzegels, voorzien 
van de stempelafdruk Ned. Postkantoor Bangkok, op 
dezelfde wijze zijn te beschouwen als bijv. Duitse fran
keerzegels gebezigd op Duitse kantoren in niet Duits 
gebied (Marokko, China enz.). 

Het Ned. Postkantoor werd gesloten op 22 Novem
ber 1946, na dus ruim 15 maanden na de bevrijding 
de post te hebben verzorgd voor ex-krijgsgevangenen, 
evacuees, en Indische koelies, alsmede gedurende 8 
maanden voor onderdanen van bevriende of neutrale 
mogendheden, zowel officiële als niet officiële perso
nen. Er wordt door het personeel dat op dit kantoor 
werkzaam is geweest nog steeds met veel voldoening 
op die tijd teruggezien. 

Van de zijde van de KLM, de Siamese postadmini
stratie, en van het Engelse Veldpostkantoor werd 
steeds de volle medewerking ontvangen, terwijl jje 
commandant van de Ned. troepen in Siam, Lt. Kol. 
Mantel, het belang voelende van een zo goed moge
lijke postverzorging, steeds bereid werd gevonden om 
het nodige personeel beschikbaar te stellen. 

J. H. M. A. THEELEN. 

t^ JUBILEA -^ 
Mejuffrouw M. H. van Bunde jubileert. 

Tot de bekende, vertrouwde figuren in de postze-
gelhandel, behoort zeer zeker Mejuffrouw M. H. van 
Bunde, welke op 1 Augustus a.s. het voor haar heuge
lijke feit herdacht, dat zij voor 25 jaren in dienst trad 
bij de heer J. K. Rietdijk. 

Aanvankelijk als kantoorhulp voor administratieve 
werkzaamheden, werd zij in de loop van deze kwart 
eeuw een betrouwbare kracht voor de heer Rietdijk 
en waar blijkbaar het vak haar lag en zij zich zelve 
philatelistisch schoolde, konden steeds meer belang
rijke werkzaamheden haar worden toevertrouwd. 

Een en ander zou niet nalaten vruchten te dragen, 
want in de oorlogsjaren 1940—1945, toen haar patroon 
in Amerika verbleef en de heer J. F. Meeder zich ge
durende 2 jaren in krijgsgevangenschap bevond, dreef 
zij geheel zelfstandig deze postzegelhandel. 

Op buitengewone wijze kweet zij zich van deze taak 
en zelfs het veilingsbedrijf zette zij in haar eentje 
voort en zodoende dwong zij de bewondering af van 
collega's en Philatelisten. 

Ten slotte werden haar werklust en accuratesse be
loond, toen op 1 Januari 1950 de postzegelhandel werd 
omgezet in een N.V. en zij mede in de Directie van de 
nieuwe N.V. opgenomen werd. 

Wat haar persoonlijkheid aangaat, kan niet anders 
gezegd worden, dan dat zij eenvoud paart aan vrien
delijkheid. Zij is een collega, welke alleszins wordt 
gewaardeerd. 

En hoewel een oude spreekwijze zegt, dat goede 
wijn geen krans behoeft, het is voor steller dezes een 
genoegen haar thans eens te mogen zetten in het zon
netje van de publiciteit. 

Mede namens alle collega's wordt haar een prettige 
herinneringsdag toegewenst en verder, dat zij nog vele 
jaren als zodanig in de postzegelhandel moge werk
zaam zijn. 

En de philatelic èn de firma in wier dienst zij is, 
zullen hierbij wèl varen. 

Op 1 Augustus zal het haar voorzeker niet ontbre-
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ken aan betoonde belangstell ing uit alle lagen van on 
ze phi latel is t ische wereld. 

M. TOORENS, 
secretaris Neder landsche Vereeniging 
van Por tzegelhandelaren. 

Gaa rne hebben wij voldaan aan het verzoek van de 
secre tar is van Neder landsche Vereeniging van Pos tze
gelhandelaren om aan het bovenstaande een plaats je in 
ons blad te ver lenen en wij willen deze gelegenheid 
tevens benut ten om mejuffrouw van Bunde ook n a 
m e n s de verzamelaars en namens ons blad v a n h a r t e 
ge luk t e wensen me t h a a r zilveren jub i leum en d a a r 
bij de hoop ui t te spreken, da t het zilver nog eens door 
goud moge worden gevolgd. Red. 

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

^utopostkantoor. 
Het tijdens de Duitse bezetting verloren gegane autopost

kantoor is thans vervangen door een geheel nieuw in verbeter
de uitvoering, dat bij verschillende bijzondere gebeurtenissen 
gebruikt zal worden. Voor de stempelverzamelaars is van 
belang, dat het kantoor 3 loketten heeft, die elk van een eigen 
stempel (m de thans gebruikte, gewijzigde Zwitserse uitvoe
ring) beschikken met inschrift „Autopostkantoor I", resp. 
2 en 3. «Ook speciale aantekenstrookjes zijn in gebruik. De 
eerste maal dat dit kantoor thans weer in gebruik kwam was 
op 28 Juni jl. ter gelegenheid van de T.T.-races te Assen. 

Bootstempels. 
Op het onder charter van de Stoomvaartmaatschappij 

„Nederland" varende emigrantenschip „Fairsea" wordt voor 
de post van opvarenden, 'gedurende de reis een speciaal post
stempel: „Postagent Stoomvaartmij,/Nederland" gebruikt in 
dezelfde uitvoering als de stempels met bootnaam, die op de 
Nederlandse emigrantenschepen gebruikt worden. 

Gelegenbeldsstempels. 
Het voor de ITEP-zegels te 's-Gravenhage gebruikte 

stempel „Eerste Dag van Uitgifte" (reeds afgebeeld in het 
vorige nummer) diende ter vernietiging van de betreffende 
zegels, uitsluitend voorzover deze voorkwamen op de „ver
plichte" couverten (bedrukt o.m. met telegraaf-embleem op 
grijze ondergrond). Daarnaast werden echter alle overige 
op 28 Juni te Utrecht geposte en van ITEP-zegels voorziene 
poststukkken afgestempeld met een soortgelijk paars stempel 
dat inplaats van „'s-Gravenhage" de naam „Utrecht" draagt 
en voorts ook „28 Juni 1952 Eerste Dag van Uitgifte" naast 
de postzegel. 

De zegels werden vernietigd met één der stempels „Utrecht/ 
1852-ITEP-1952" volgens onderstaande afbeelding. Van dit 
stempel bestaan de nummers 1 tot en met 5. 

In de miniatuurstad „Madurodam" te 's-Gravenhage, dit 
jaar geopend van 2 Juli tot en met 15 October, werd van 2 
tot en met 15 Juli een tijdelijk bijkantoor gevestigd met 
speciaal poststempel en eigen aantekenstrookjes. Een E f̂beel-
ding van dit stempel wordt hierbij gegeven. 

Ook op de in Breda te houden Oranje-tentoonstelling zal 
in één der miniatuurwinkels van 10 Juni t/m 31 Augustus a.s 

een tijdelijk postagentschap worden gevestigd met eigen 
poststempel en aantekenstrookjes. 

Machinestempels. 
De ter demonstratie op de „ ITEP" aanwezige stempel-

machine, model „Universal Postal Frankers" bevat een 
datumstempel Utrecht-Station en de vlag met ITEP-reclame, 
zoals reeds in het vorige nummer afgebeeld. Deze vlag werd 
tot dusver niet te Utrecht gebruikt. 

Typenraders tempels. 
1 April 1952. Opgeheven poststation De Mortel. 
3 Juni 1952. Gevestigd postagentschap Hoensbroek-Tree-

beek-Julianastraat. 
16 Juni 1952. Poststation Benschop wordt hulppostkantoor. 

Frankeermachines. 
Aan het in ons vorige nummer opgenomen verzoek om toe

zending van afdrukken der te Amsterdam-Centrum gebruikte 
strafportstempelmachine werd door talrijke lezers gevolg 
gegeven. Wij danken de heren J. P. Croin, W. W. Heimholt, 
J. Hoekstra, J. C. Honnefeller, H. Lust Jr., Th. C. van Straten, 
allen te Amsterdam en P. A. J. v. d. Loo te Voorburg voor 
hun medewerking m dezen; practisch alle gezonden afdrukken 
zijn zeer duidelijk. 

Dienstorder 505ter van 25 Juni ].l. vermeldt, dat de Hasler-
frankeermachines voortaan geleverd zullen worden door de 
Nederlandse Hasler Maatschappij N.V. te 's-Gravenhage en 
dat deze machines voortaan genummerd zullen worden van 
H 900 resp Hr 241, de laatste voor wat betreft machines met 
rekening-courantsysteem. Onderhoud en herstelling van de 
reeds in gebruik zijnde Hasler-machines met lagere nummers 
blijft geschieden door de vroegere importeur de firma J. F. 
Zarh. 

^ L U C H T P O S T iV 
N E D E R L A N D 

De KX.M. naar Helsinki. 
In de periode van 12 Jul i t/m 11 Aug. a.s. zal d e 

K.L.M, ter gelegenheid van de Olympische Spelen 
haar dienst Amste rdam-Kopenhagen-Stockholm d r i e 
maal per week n a a r Helsinki door t rekken. Bovendien 
zal ook de lijn A m s t e r d a m - H a m b u r g op 14, 15, 16, 17 
en 18 Ju l i en op 4, 5, 6, 7 en 8 Augus tus om dezelfde 
reden tot de Finse hoofdstad worden ver lengd. 

L U X E M B U R G 
Helicopterpost. 

Ter gelegenheid van de „Centi lux" werd op 31 Mei 
jl. post per helicopter vervoerd van L u x e m b u r g n a a r 
S t raa tsburg . Hieronder geven wij een afbeelding v a n 
de spec, enveloppe gefrankeerd me t de spec, luch t 
postzegel en voorzien van de diverse spec, a f s tempe-
ïingen. 

PREMIER VOL PAR HEUCOPTERE LUXÊMBQURG-STRASBOURG LE 31 MAI 1«5 
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D U I T S L A N D 
Eerste vlucht S.A.S. Bremen—New York 
op 26 Mei 1952. 

Voor deze Ie v lucht van de S.A.S. werd in Dui t s 
l and een speciale posts tempel gebru ik t (rondstempel, 
k leur zwart) met Inschrift: „(23) Bremen/SAS/26.5.1952/ 
Ers te /F lugverb indung/Bremen-New York" AS. New 
York 28/5 '52. 

S P A N J E . 
Eerste vlucht Sabena Barcelona—Brussel 
op 6 Mei 1952. 

De met deze vlucht ve rvoerde s tukken dragen een 
spec. Maatschappij-afs tempeling in groene of violette 
k leur . AS. Meisbroek 6/5 '52-17. 

ü . S. A. 
In aanslui t ing op de in het M a a r t n u m m e r vermelde 

v luchten nog de volgende: 3 December , 1951. I e v luch t 
(F.A.M. 5) Los Ange les -Panama City. BS. als bij G u a -
tamala City en Balboa, al leen in l inkerhoek de af
beelding van een s tandbeeld . AS . Rond stempel me t 
mschrif t : „Correos (P.M.) P a n a m a , RP./Dic. 4 1951/R/ 
Seccion de Recibo". 

P A N A M A . 
Retourvlucht F.A.M. 5 (zie ook U.S.A.): 6 December 

1951, Panama-Los Angeles ; spec, afstempeling in v io 
let te k leur (4-regelig): „Pr imer Vuelo Directo/Correo 
Aereo/ Panama , R.P. - Los Angeles, E.U.A./Diciembre 
6, 1951". 
AS. Los Angeles 6/12 '51, 11.30 p . m. 

Ter gelegenheid van d e 40e ver jaa rdag van de v lucht 
v a n Clarence A. de Giers, die op 21 Apr i l 1912 in P a 
n a m a de eerste v lucht volbracht , we rd een spec, h e r -
inner ings-enveloppe ui tgegeven. Tevens werd een spe 
ciaal luchtpoststrookje gebruik t . Hieronder een ve r 
k le inde afbeelding v a n deze brief. 

geven van een vissersboot en op de achtergrond een gezicht 
op het eiland. Het opschrift zal luiden: „Helgoland wieder 
frei am 1 März 1952". 

Gaat Duitsland hiermede een daad voortzetten welke uit 
het verleden zulke onsympathieke beelden oproept? Wij 
denken slechts aan: Saar wieder frei (1935), Oostenrijk ple-
beciet (1938), Sudetengau (1938), Danzig ist Deutsch (1939), 
Helgoland 50 Jahre Deutsch (1940), Eupen-Malmedy wieder 
Deutsch (1940). 

Op 27 JuU a.s. verschijnt een postzegel van 30 (pf) ter her
denking van het feit, dat 75 jaar geleden de Otto-motor ver
scheen. Deze motor ontleent haar naam aan haar uitvinder 
August Nikolaus Otto. Het zegel zal dan ook diens portret 
geven en op de achtergrond een schetsmatig weergegeven 
Otto-motor. De oplage zal 5 millioen stuks bedragen. 

West-BerlUn. 
Op 20 Juni jl. werden hier 3 postzegels 

uitgegeven ter gelegenheid van de hier 
gehouden vóór-Olympische spelen. 

Het ontwerp voor deze zegels is van 
Goldammer, en geeft een afbeelding van 
een hand met Olympische fakkel, een 
lauwertakV^en de Olympische ringen. 

Zegelgro'otte 22,5 x 33 mm, water
merkpapier kruis en ringen, tanding 14. 

De zegels'zijn: 4 (pf) geelbruin, 10 (pf) groen en 20 (pf) rood_ 

D e n e m a r k e n . 
Op 25 Juli jl. verschenen hier 3 postzegels, nl: 

8 öre, donkergrijs, getal en golflijnen. 
25 öre, lichtblauw, portret koning Frederik IX. 
30 öre, rood, idem. 

DAVO-ALBUM 

fUttaf^d 
In de bekende donkerb lauwe 

b a n d me t goudstempel . 
I ' r ima papier , royaal v a n opzet. 

I n schroefband ƒ 12,— 
In k lemband ƒ 14,50 

F r a n k r ij k. 

CANAL ZONE. 
Retourvlucht F.A.M, (zie ook U.S.A.): Traject Ba l 

boa-Los Angeles, 6 Dec. 1951; spec, afstempeling in 
rood-violet te k leur (4-regelig): „Firs t Flight/Direct 
Ai r Serv ice /Panama-Los Angeles/December 6, 1951". 
AS . Los Angeles 6/12'51,11.3D p . m. 

j:^ NIEUWE UITGIFTEN ^ 
NIEUWE UITGIFTEN 

Diverse postzegels werden ons ter reproductie afgestaan 
door de postzegelhandel K. Beunder, Schoolstraat 27 te 
Krimpen aan de Lek. 

D u i t s l a n d . Bonds-Republiek. 
Verwacht wordt binnenkort een postzegel ter herdenking 

van de teruggave van het eiland Helgoland op 1 Maart jl. 
door de Engelsen aan Duitsland. Het zegel zal een afbeelding 

rmmimmmmmm 

eerst te Poitiers ei? bp 23 
kantoren een postzegel van 

Op 14 Juni verscheen het eerst 
te Parijs en op 16 Juni aan de 
overige postkantoren een post
zegel van 30 fr. bordeaux-rood, 
ter herdenking van de gevechten 
bij Bir Hakeim in Mei 1942, waar 
de Franse troepen stand wisten te 
houden tegen de troepen van het 
Afrika-leger van generaal Rom
mel, zodoende de flank bescher
mende van de troepen der ge
allieerden. Het zegel geeft een af
beelding van het aldaar opgerichte 
monument, dat pl.m. 5 m hoog is. 
Het ontwerp voor dit zegel is 
evenals de gravering van Cheffer. 
Plaatdruk in vellen van 25 zegels; 
afmeting zegelbeeld 36x22 mm; 
tanding 13. 

Op 21 Juni jl. verscheen het 
Juni d.a.v. op de overige post-

15 fr. papaverrood, ter herdenking 

VOOR BETERE ZICHTZEN Dl NGEN LEIDSCHE POSTZEGELHANDEL 
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van het feit, dat 1400 jaar geleden de abdij van Sainte-Croix 
de Poitiers werd gesticht. Het zegel geeft een afbeelding van 
het klooster zoals dit door Puvis de Chavanne werd aange
bracht in een muurschildering in het raadhuis van Poitiers. 
Tevens vertoont het zegel het tegenwoordige wapen van de 
abdij, ontleend aan het oude wapen. 

Het ontwerp voor dit zegel is evenals de gravering van de 
hand van Serres. De druk geschiedde in plaatdruk in vellen 
van 50 zegels; beeldgrootte 22x37 mm, tanding 13. 

Op 5 Juli ]1. verscheen het eerst te Parijs 'en op 7 Juh 
op de overige postkantoren een postzegel ter herdenking van 
het feit, dat 100 jaar geleden de Militaire medaille werd inge
steld. Het is een zegel van 15 fr. met afbeelding van de oor
spronkelijke en van de tegenwoordige medaille. De kleuren 
van dit zegel zijn rood, groen en geel. Het ontwerp en de 
gravering van dit zegel zijn van Serres. Zegelgrootte en tan
ding als de hierboven vermelde zegels. 

Eveneens op 5 JuU verscheen het eerst te Saint-Flour 
(Cantal) een postzegel van 15 fr., zwaluwblauw van kleur, 
met afbeelding van de viaduct te Garabit over de vallei 
van de Truyère. Dit werk werd vervaardigd door Eiffel 
(d e ook de bekende Eiffeltoren te Parijs bouwde) en is een 
der groctste werken van de wereld. Het ontwerp en de gra
vering \ an dit zegel zijn van Paul Munier. Zegelgrootte en 
tandmg als boven. 

Op 9 Juli ]1. verscheen het eerst te Amboise en op 10 Juh 
op de overige kantoren een postzegel van 30 fr. ter herdenking 
van het feit, dat 500 jaar geleden Leonardo da Vinci werd 
geboren. Het zegel m saffierblauwe kleur, geeft een portret 
van deze persoon, ter linkerzijde waarvan zich een afbeelding 
bevindt van het kasteel van Amboise, en ter rechterzijde het 
kasteel van Vinci. Het ontwerp en de gravering van het 
zegel zijn van Decaris. Zegelgrootte en tanding als boven. 

G r i e k e n l a n d . 
Einde dezer maand wordt een serie postzegels verwacht 

ter herdenking van de strijd tegen de communistische opstan-
dehngen. 

I t a l i ë . 
Op 7 Juni jl. verscheen ter gelegenheid van de Jaarbeurs 

voor Overzee en de arbeid van de ItaUanen over de gehele 
wereld, welke te Napels werd gehouden, een postzegel in de 
waarde van 25L., blauw, gedrukt op watermerk papier: ge
vleugeld rad. Het zegel geeft een afbeelding van een hand 
met brandende fakkel voor een wereldbol. Afmeting van het 

zegel IS 24 x 40 mm; tan-

Op 14 Juni ]1. verscheen 
ter gelegenheid van de 
26e Biennale voor de 
Kunst, welke te Venetië 
werd gehouden een post
zegel eveneens in de waar
de van 25 L. en in de 
kleuren zwart en geel, met 
de afbeelding van de kop 
van een antieke zuil. Het 
zegel werd in gelijke druk 
en op gelijk papier als 

het hiervoorvermeldezegel vervaardigd. Afmeting van dit zegel 
js 21x31 mm; tanding 14. 

D A V O - A L B U M 

Geheel l innen, donkerb lauwe 
band me t goudstempel . 

Royaa l van opzet, p r ima papier . 
In schroefband . . . . ƒ 15,— 
I n k lemband ƒ 17.50 

Voor s verscheen een postzegel ter gelegenheid van de 30ste 
Jaarbeurs t̂ an Padua. Ook dit zegel is in de waarde van 25 L. 
de kleuren zijn rood en Uchtrood en grijsblauw en lichtgrijs-
blauw. Het geeft de afbeelding van een letter P en de torens 
van een kathedraal. Papier en watermerk alsmede tandmg is 
overeenkomstig de voorgaande zegels. 

O o s t e n r i j k . 

Op 26 Juni verscheen een postzegel 
met frankeergeldigheid vanaf 1 JuU jl. 
ter gelegenheid van het lUSY-kamp, 
dat te Wenen werd gehouden van 1 tot 
10 Juli. Het is de bijeenkomst van de 
„International Union of Socialist Youth". 
Het zegel is in de waarde van 1,50 S., 
staalblauw op gewoon wit papier, beeld
grootte 25,8 x 34,5 mm, zegelgrootte 

29,8 x 38,5 mm; het ontwerp voor dit zegel is van prof. Viktor 
Th. Slama, en de gravering van Maria Olinoetz. Het zegel 
werd in een oplage van 1 millioen stuks gedrukt in plaatdruk 
in vellen van 50 zegels door de Oostenrijkse Staatsdrukkerij 
te Wenen 

P o l e n . 
De 140-jarige sterfdag van de socioloog Hugo Kolontaj, 

werd herdacht met de uitgifte van een tweetal postzegels met 
diens portret. De waarden zijn 45 + 15 gr. en 1 Zl. 

In de serie Pools-Russische vriendschap verscheen nog een 
aanvullingswaarde met portret van Stalin. Het is een zegel 
van 90 gr. zwart. 

R u s l a n d . 
Van de m ons vorige nummer gemelde zegels (blz. 132) 

„15 jaar grondwet" geven we hierbij thans de afbeeldingen. 
Ook hier verschijnt een serie postzegels gewijd aan de cultuur. 
Als eerste zegels verschenen: 40 k. bruin, zwartgrijs en gnjs, 
portret van Victor Hugo; 40 k. groen, grijsgroen en donker
grijs portret van A. C. Nowikowa Priboja en slagschip op zee. 

H. LANSDAAL -
(vervolg op pag 162) 

VROUWENSTEEG 3, LEIDEN - TELEFOON 23233 
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VERENIGINGSNIEUWS 
NEDERLANDSCHE BOND VAN 
VEREENIGINGEN VAN POSTZE
GELVERZAMELAARS 

Wnd Secr • H G. v d Weste-
rmgh, Tolsteegsmgel 17 bis, Utrecht. 

Voorlopige Agenda. 
Voor de Algemene Vergadering 

en de 40e Nederlandse Philatelisten-
dag, te houden op Vrijdag 29 en Za
terdag 30 Augustus 1952, in Gebouw 
„Bellevue", Leidsekade te Amster
dam 

Vrüdag 29 Augustus. 
Aanvang te 14 00 uur (Bi] niet-

beeindiging zal de vergadering wor
den voortgezet op Zaterdag 30 
Augustus) 

1 Welkomstwoord en mededelin
gen door de Voorzitter, de heer 
P S van 'tHaaff 

2 Aanwijzing van notulen-com-
missie, stemopnemers en leden 
van het stembureau 

3 Notulen van de Algemene Ver
gadering, gehouden op 24 en 25 
Aug 1951, in de Houtrusthallen 
te 's-Gravenhage 

4 Ingekomen stukken 
5 t/m 11 Jaarverslagen 

12 Rekening en verantwoording 
van de penningmeester 

13 Verslag van de financiële com
missie 

14 Bespreking voorstel „Hollandia" 
tot vermindering van het aantal 
bestuursleden tot 5 of 7 (Hoe
wel het voorstel van de bonds
raad niet het vereiste aantal 
stemmen verwierf, heeft het 
bestuur geen bezwaar dit op de 
agenda te plaatsen) 

15 Bestuursverkiezmg (candidaten 
worden nader bekend gemaakt) 
en aanwijzing dagelijks bestuur 

16 Begroting 1952/3 en vaststelling 
contributie voor dit bondsjaar 

17 Verkiezing van een lid voor de 
financiële commissie 

18 Aanwijzmg van de vertegen
woordigers in de Raad van Be
heer van het Nederl Maandblad 
voor Philatelie 

19 Bespreking voorstellen tot re
glementswijziging, eventueel be
noeming ener commissie 

20 Mededelingen inzake de Waller-
medaiUe 

21 Idem inzake CosterusmedaiUe 
22 Aanwijzing van de plaats voor 

de Alg Vergadering 1953 
23 Rondvraag 
24 Sluiting 

Zaterdag 30 Augustus 1952 
10 uur, opening van de 39e Nederl. 
Philatelistendag door de Bondsvoor
zitter. 

Eventueel punten van behande
ling 
1. Voortzetting van de behandeling 

der agenda 
2. Aanwijzing van de leden van de 

commissie voor toekenning van de 
bondswisselbeker. 

3 Voordrachten te houden overeen
komstig het reglement voor de 
wisselbeker (Deelnemers dienen 
zich vóór 1 Augustus a.s. te mel
den!! met opgave van het te be
handelen onderwerp). 

4 Uitspraak van de jury. 
5. Uitreiking wisselbeker. 

De wnd secr 
VAN DE WESTERINGH 

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

Wijzigingsblaadjes van de art 21 en 42 van 
het Huishoudelijk Reglement kunnen worden 
aangevraagd bij het secretariaat 

Nieuwe leden zie de aanmeldingen in het 
Juninummer 

Weder ingeschreven. 1061 Ir A W van Haef-
ten, Molenweg 9, Geldermalsen, 646 J H M A 
Theelen, Zelerweg 66, Maastricht, 1177 A W 
Vos, Verploeg Chasséplein 8, Vlaardingen 

Overschrijving lidmaatschap 1870 J J Wil 
lems op W Willems, p/a B P M , Pladju, Su
matra Selatan 

Aanmeldingen 1203 W van den Berg Jr 
Wagenweg 20, Haar lem, 1066 Y J Bosma, E 
van Bronkhorststraat 5, Deventer, 1060 J G de 
Bruin, Asselsestr 307, Apeldoorn, 1054 J F 
Driesens, Charl de Bourbonlaan 8, Oegstgeest, 
1040 H W Ekkel , Koepoortsweg 9, H o o r n , 1140 
H Groot , Rode Steen 2rood, H o o r n , 1053 J J 
van Harlingen Vhetsend 52, Krommenie, 1073 
F L Harsveld, Veurseweg 140, Voorschoten, 
1145 Mr R van Hinloopcn Labberton, Stadion
kade 6 i n , Amsterdam Z 2, 1141 K Kenter, 
Achter op *t Zand 4, H o o r n , 1211 F Klomp 
Gerrit van der Veenstraat 167, Amsterdam Z , 
1193 Mej D Koopman Rijksweg 78 D Blesse 
( F r ) , 1025 A H M Kreymborg, Albrecht 
Durerstraat 7, Amsterdam, 1219 Mevr W Lotsij 
Har t Nibbrigkade 48, Den Haag, 1168 Mej A j 
Pieters, Sifiiedstraat 13, Bakkum, 1174 J du 
Pon, Adm de Ruijterweg 148 II, Amsterdam-W , 
1088 G J Stoop, Veurseweg 142, Voorschoten, 
1036 W J Teunisse, Merlijnstraat 6, Amster
dam W 

Overleden 588 E J F Linssen 
Bedankt 1628 W Hellinga 
Afgevoerd 1700 W van der Hors t 
Afgevoerd wegens onbekend adres 2036 H J 

Kleijn, 911 F H van der Veen 
Geroyeerd wegens wanbetaling 1828 F C M 

Banning, Vmkenlaan 7, Apeldoorn, 971 L M J 
de Fraiture, Laan van Nieuw Oostemde 402, 
Voorburg, 720 A J Lagrand, Zandweg 129, 
Wormer 

Schorsing ingetrokken 564 Broeder U Placi-
dus 

Nog opnemen in Jaarboekje 1952 1574 D 
Kappelle, Diependaalsedrift 29 Hilversum 

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

Nieuwe leden 399 A P de Ruyter , P . H 
Polder 9, St Philipsland, 411 B E H H Did -
den. Stationsstraat 150, Waalwijk 

Voorgehangen R W Bliek Breda, B Fok
ker, Zierikzee 

Ledenvergadering 21 Jul i , 20 00 uur Rest 
Moderne 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS HOLLANDIA", 
AMSTERDAM Secr A D Aeijelts, 
Churchill-laan 1751, A'dam Z 2 

, ,HoUandia 1952", nationale philatelistische 
tentoonstelling ter gelegenheid van het 50 jarig 
bestaan op 29, 30 en 31 Augustus in gebouw 
„Bellevue ' , Leidsekade, Amsterdam C 

In verband met de vacantie zijn er geen leden
vergaderingen in de maanden Juli en Augustus 
De eerstvolgende ledenvergadering vindt plaats 
op 26 September 1952 

Candidaatleden 205 Baars, J A J O L . 
Vrouwe Gasthuis (zaal 13), Ie Oosterparkstraat , 
Amsterdam O , 203 Heeckeren van der Schoot, C 
W , Willem de Zwijgerlan 19 Santpoort , 850 
Keizer, J L H , P C Hooftstraat 19 hs , Am
sterdam Z , 206 Kettmann, Jr , J J J , Vaart
straat 70 I, Amsterdam Z , 848 Mossel P E , 
Oranje Hote l , Breelaan 7, Bergen {N H ), 
849 Trentepohl , F , v Musschenbroekstraat 11 II, 
Amsterdam O 

Nieuwe leden 134 Boekhoff Jr J J Bre-
derodestraat 16 II, Amsterdam W , 846 Kuyk, 
L van, Stadionweg 133 II, Amsterdam Z , 
123 Marchand, M , Ceramplein 60 Amsterdam 
O , 844 Muller, H P , Biesboschstraat 75, Am 
sterdam Z , 130 Pool J C v d Veerelaan 17, 
Amstelveen 845 Rodenhuis B Waldecklaan 32, 
Hilversum, 843 Veelders L J , Hoofdweg 428 II, 
Amsterdam W 842 Wal , M J W van der, 
Toidwarsstraat 18 hs , Amsterdam Z 

Overleden 466 Grafing M C 615 Her tz -
berger H 

ROTTERDAMSCHE PHILATELIS-
TEN-VEREENIGING Secr G C 
Tops, Stadhoudersweg 89 B, Rot
terdam-C 

J.J.B.H.A. IVENSf 
Kort voor de aanvang van de leden-

\ergadering bereikte ons het droevig be 
richt dat op 30 Juni j l van ons is 
heengegaan de Heer J J B H A Ivens 
De overledene was, behalve een t rouw 
hd onzer Vereniging, tevens een goede 
vriend, steeds bereid te helpen waar zulks 
nodig was Als hd van de Veihngscom 
missie en de Commissie voor het Jubi-
leumfonds verleende hij vele jaren be 
langrijke diensten Kort geleden mocht 
de Heer Ivens zijn 25 jarig lidmaatschap 
herdenken Wij zullen zijn verscheiden 
als een groot gemis voelen Hij ruste in 
vrede 

Nieuwe leden 832 M Bos 197, Greup , 
843 D D A Brand Strijtnsestraat 85 a, Rot 
terdam 2 ï , 850 j P Driesen, van Adnchem 
weg 92 b , Overschie, 853 Drs W F v d 
Griend Dordtselaan 8 c Rot terdam Z 2, 864 J 
F jonkers , arts, Westmaas, 877 J v d Kootj, 
Rijshoutstraat 26, Sliedrecht, 892 L A Laproi, 
Adnanast raat 98 b , Rot te rdam C 2, 893 D j 
V Mameren, Bergpolderstraat 62, Ro t te idam C 2, 
902 P V d Meulen, Eben Haezerstraat 150, 
Rot terdam Z 1, 908 J Nagtegaal, Mathenesser-
dijk 199 c, Rot terdam W 2, 915 H C Peters, 
Adnen Mildersstraat 49 b , Rot te rdam W 1, 
935 J M van Rooyen, Snellinckstraat 27 b , 
Rot terdam C 2, 959 C Spoelman, Vroesenlaaa 
29 a, Rotterdam C 2, 965 A Steinmeier, p / t 
Pijperstraat 27 a, Rot terdam N I , 978 M Stibbe, 
Mathenesserlaan 173, Rot te rdam C 2 (oud-lid); 
y82 M Vos, Zuidpotderstraat 16, Rot te rdam Z l : 
983 Mr D D van Waardhuizen, Statensingel 
187 c Rot terdam C 2, 994 Dr W Scholten, 
Molenlaan 267, Rot terdam N 2 

Weer opgevoerd als lïd 975 Max Pool, 41, 
West 86th Street, New York 24, N Y , U S A 

Overleden 69 J J B H A Ivens 
Afgevoerd 535 J C Mok, 930 P Veldhuis 
Ledenvergadering De eerstvolgende gewone 

ledenvergadering zal plaats hebben op Maandag 
28 Juli a s in de bovenzaal van Café-Restau-
rant „Du Nord**, Bergweg 313 (ingang Berg-
singel 228) te Rot terdam Noord Zaal open 7 30 
uur Aanvang 8 uur Gewone agenda Bezichti-

file:///ergadering
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ging van de Kavels voor de Veiling Zaterdag 
26 Juli a s. m ons clublocaal Bovenzaal Café-
Restaurant „De Z o n " , Noordsingel hoek Burg 
Roosstraat te Rot terdam en voor de aan\ ang 
van de vergadering 

September-vergadenng: De September-vergade-
ring zal plaats hebben op Maanclag 29 September 
a s in ,,Du N o r d " In de maand Augustus zal 
geen vergadering plaats hebben. 

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

In Memoriam 

JAN AALDRIK MIK 
Geheel onverwacht is op 23 Juni 1952 

tengevolge van een hartaanval overleden 
onze voorzit ter Jan Aaldrik Mik 

Zijn plotseling heengaan laat in onze 
vereniging een leegte achter, die niet 
gemakkelijk gevuld zal kunnen worden 
Zijn prett ig humeur en zijn optimisme 
beheersten onze verenigingsavonden vol
komen 

Sinds 1936 had hij als veilingmeester 
z i t t ing in ons bestuur en in October 
1949 nam hij daarnaast de functie \ a n 
voorzi t ter van onze vereniging op zich 

Nog slechts enkele dagen geleden be
spraken WIJ de plannen voor het komen
de winterseizoen en de mogelijkheid om 
ons blad „Amsterphi la" weer te laten 
verschijnen Hoe moedit,de hij onze le
den aan, toch vooral de ITEP te gaan 
bezoeken En nu is hij uit ons midden 
weg We konden je node missen, vriend 
Mik 

Onze dank voor alles wat je in het 
belang van onze vereniging gedaan hebt 

Jan Mik, wij zullen je steeds in dank
bare herinnering houden 

Rust in viede 
Het Bestuur van de 

Amsterdamse Vereniging 
„De Philatelist" 

Nieuwe leden He t in het Juni-nummer opge
nomen candidaatlid is aangenomen, en voorts de 
candidaatleden 231 J Sibeyn, Lutmastraat 38 hs, 
Amsterdam Z , 232 J Houtman , Prinsengracht 
276 II, Amsterdam, 235 V Waterman, Marnix-
straat 392 I, Amsterdam, en W H Duyvels-
hoff, Albert Cuypstraat 163 hs, Amsterdam 

Overleden 81 J A Mik 
Lidmaatschap ingetrokken: 225 J Buurs, 

Dorpsweg 59 a, Warder 
In verband met het overlijden van de Veiling

meester, worden de leden verzocht, zich voor 
veilingaangelegenheden te wenden tot de 2e 
Penningmeester, J Haasekamp Brederodestrait 
24 Amsterdam W 

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

Nieuwe leden 388 J Th Tienstra, Bouwmees
terstraat 7\, Arnhem, 421 D IJzerman, Tada-
masingel 40, Zutphen, 427 A F L. v Binsber-
gen J r , Rynstraat 73, Arnhem 

Candidaitleden* A G Anderson, Roellstr 9, 
Arnhem, J H Siep, Statenlaan 111, Arnhem, 
J J Caderius v Veen, Joh Vermeerstraat 3, 
Arnhem, 5̂f J Koffyberg, Hoge Eind D 58, 
Putten (Gld ) 

Afd ARNHEM In Augustus zal er geen ver
gadering plaats vinden In de laatste vergadering 
van de Afd Arnhem heeft de heer H W 
Borel zijn boek over ,,Gele^enheidspostzegels" 
zen doop gehouden, van de in dit boek be
schreven zegels werd een tenioonstelling gehou
den en op de vergadering werden de eerste 
exemplaien verkocht Heeft u reeds besteld? Doe 
d u anders omgaand, de pn |s f 4,75, kan geen 
bezwaar zijn 

NEDERLANDSCHE PHILATELIS
TISCHE VEREENIGING „OP HOOP 
VAN ZEGELS, HAARLEM Secr 

M. W V d. Koog, Leidsevaartweg 
129, Heemstede. 

o p n i e u w lid* 409 F B Fhijssen Jr , Prins 
Hendriklaan 98, Overveen 

Bedankt per 1 Juli 1952 466 J G Segerdahl 
Overleden 416 E H L Knipper 
Bedankt per 1 Maart 1953 512 G Janus, 

411 F J V Luijken 
Ter Algemene Vergadering d d 29 Mei jl 

werd bij acclamatie benoemd rot Administrateur 
der Rondzendingen de heer W H E Nieuwen-
huijs Bachlaan 20, Heemstede, zulks met on
middellijke ingang Alle correspondentie enz , 
betrekking hebbende op het rondzend\erkeer 
dienen dus voortaan aan hem te worden ge
zonden 

Ter Algemene Vergadering d d 26 Juni jl 
werd op voorstel van het Bestuur de heer P 
Engtlenberg als bewijs van wiardenng \ o o r het 
gedurende meer dan 25 jaren door hem zo zorg
vuldig gevoerde beheer over de rondzendingen, 
btj acclamatie benoemd tot Erelid Het Bestuur 
hoopt , dat nog lange tijd zijn grote ervaring de 
vereniging ten goede zal komen 

Algemene Vergadering Donderdagavond, 8 u , 
25 September a s , bij Cu l t j r a Jansstr , Haarlem 

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

Bedankt* 140 Mevr J. H Knoppien Grooten-
boer 

Vergaderingen: 1 Sept en 29 Sept 

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

Vergadering op Woensdag 3 Sept , 's avonds 
te 8 uur precies, in de bovenzaal \ a n Cafe-
Rest ,,De Kleine Burch t " , Nieuwe Rijn 19, 
Leiden * 

Nieuwe leden 296 Mevr M J Luber, Kager-
straat 14, Leiden, 308 J H A. J Brugman, 
Boerhaavelaan 23, Leiden, 277 F. de Stoppelaar, 
Veurse Achterweg 52, Leidsendam 

Geroyeerd (wegens wanbetaling contr ibut ie) . 
53 E J Velthuyzen, Leiderdorp, 116 M C. 
van den Haak Jr , Katwijk Binnen 

In de maanden Juli en Augustus geen bijeen
komsten 

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

Nieuw lid. 25 A Schwanen, Cannerweg 78, 
Maastricht 

Bedankt- 202 G. W. Wijnands 
Bijeenkomsten: Maandag 4 Augustus Beurs

avond Maandag 18 Augustus Ledenvergadering 
Beide om 20 00 uur in Restaurant In de Gouwe 
P o o r t " 

POSTZEGELVEREENIGING 
„HEERLEN", Secr C. van Dis-
hoeck, Hmdestr. 24, Heerlerheide. 

\d ' ipirant- leden" R L Warnaar, Mr Adr 
Sassenstraat 11, J Wachters , Valkenburgerweg 
72, beide te Heerlen 

Eerstvolgende vergadering Dinsdag 5 Augus
tus 1952 

POSTZEGELVERENIGING „HIL
VERSUM EN OMSTREKEN". Secr : 
Mr G. W. van Stapele, Javalaan 24, 
Hilversum. 
Nieuw hd per 1 Juli 1952. 460 A C. Rijlaars
dam, Diependaalse Drift 33, Hilversum, 462 Mr 
W H J Ehas, Heuvellaan 48, Hilversum, 
463 J. van Bekkum, Geuzenweg 173 Hilversum 

Bedankt (wegens vertrek naar elders) 449 F 
de Stoppelaar, Veursche Achterweg 52 Leid-
schendam 

De Juh-vergadenng zal gehouden worden op 
Woensdag 16 Juli a s , des avonds om half acht 
m de bovenzaal van de Openbare Leeszaal aan 
de 's-Gravelandseweg te Hilversum Gewone 
Agenda In Augustus wordt er geen ledenverga
dering gehouden De September-vergadenng 
wordt gehouden op Woensdag 17 September. 

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

Nieuwe leden J Jonkers, Postkantoor , Game
ren, H S Muller, Spoorlaan 64» Oss, H A 
Engel, Molenstraat 108, Oss 

Gandidaatleden T C v d Loo Smalle Ha
ven 36, s Hertogenbosch, A H Ponte , Maas-
tnchtseweg 102, 's Hertogenbosch, J, v d 
Bosch, Lurettenlaan 501, Vught , B A. Jiskoot, 
Limietlaan 30, 's-Hertogenbosch 

Ruilbijeenkomsf Woensdag 16 Juli 1952 te 
20 00 uur in Hotel „Cen t ra l " . 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DORDRECHT" 
Secr J. Dingemans, Helmerstraat 
11 rd, Dordrecht 

Nieuwe leden. P Dirkse, Reviusstr 19, J H 
Giphart , Borneostr 20zw , L de Meyer, Jat 
Catsstr 69rd , allen te Dordrecht , A de Zeeuw 
Nieuw str 17, Westmaas 

NIEUWE PHILATELISTEN VER
EENIGING „GRONINGEN" Secr • 
J. H. Frerks, Kerslaan 10, Hooge-
zand 

Nieuw lid: A. J. ter Heide, Zuiderstr 132, 
Sappemeer 

NOORDWIJKSE VERENIGING 
van POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Secr.: J. G Vink, Wilhelminastraat 
63, Noordwij k. 

Nieuwe leden. D A Luschen, Kerkstraat 27, 
T h Jansen Jr , van Panhuijsstr 33, beide te 
Noordwjjk. 

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

De bijeenkomsten in Augustus zijn Maandag 
4 Augustus vergaderavond, Maandag 18 Augustus 
rui l - en veilingavond in ons clublokaal Turf
markt 7, Den Haag 

Bedankt . 73 F Bosma, 129 B G C v d 
Burgh 

Geroyeerd wegens wanbetaling 118 H J. 
Meyer, Antheunisstraat 199, Den Haag 150 Th . 
Vervoorn, Parallelweg 172, Den Haag 

VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DE PHILATE
LIST", GELEEN. Secr.: C. D. C. We-
verhng, Kwikstaartstr. 14, Geleen. 

Nieuw lid Th Hennekens, St Martinusstr 3, 
Beek 

Bedankt ' V Stevens, Pu th ; Ch . Segers, Ge-
le tn , J Gieskens, Sittard 

In de Augustusmaand zal in verband met de 
vacanties niet worden vergaderd. Wy verwach
ten onze leden dus eerst weer op Zondag 7 
September jn Hotel „R iche" , Geleen, ca 10 u 
voorm 

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

Vergadering elke eerste Woensdag van de 
maand, waar \an convocatie wordt toegezonden 

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

Bijeenkomsten in Juh 1952 9 ïuli ledenver
gadering 

Bijeenkomsten in Aug 1952 geen 
Byeenkomsten in Sept 1952 10 September 

Societeitsavond, 24 September ledenvergadering. 
De heren König & Cserno hebben toegezegd 

enige lezingen te zullen houden. 
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DAVO 

Bij iedere postzegeltiandelaar 
verkr i jgbaar . 

UITGEVERIJ DAVO 
Nieuwstr . 78, Deventer, Tel. 4018 

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. 

C. J. SCHOUTEN - AMSTERDAM 
BILDERDIJKSTRAAT 1 ̂ 3 TEL. 83686 
Voor de betere merken tabak, sigaren en sigaretten 

Bezorging door de gehele stad. 
Enorme sorter ing pijpen en aanstekers! 

AUTOMATENVERKOOP NA 6 UUR 

DAI NIPPON IN ZUID-OOST-AZIE 
door N. F . Hedeman en R. Boekema 
176 pag, 16x24 cm, met zeer veel af beeldingen en 
philatelistische gegevens. 
Deze uitgebreide en nog steeds actuele studie 
over de Japanse Bezettingszegels In Ned.-
Indië leveren wij vanaf heden franco huls 
voor slechts E E N GULDEN EN VIJFTIEN 
CENTS. 

Een aanwinst voor uw philatelislische bibliotheek ! 
Bestelling door storting of overschrijving 
van ƒ 1,15 op postrekening 255641 t.n.v. 

PLANETA - Bakenessergracht 69-73 - HAARLEM 
Op het bij-strookje s.v.p. vermelden: DAI N I P P O N 

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 met zichtbaar. Pnjs ƒ 12,50. Dito album 
klemband ƒ 15,—. Hetzelfde album zonder typen en tandingen, 
wel de roltandingen. Een compleet album, prijs ƒ 8,50. Forma
ten ongeveer 29 X 31 cm. Reeds 30 jaar verschijnen op deze 
albums de supplementen 

100 verschillende Cura9ao en Suriname, pnjs ƒ 12,50. Neder
land 1940 ongebr. 5, 7V2, 10, 12V«, 15, 20, 22Vi, 25, 30 en 40 
ct., pnjs ^0 cent 

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

Telefoon 37767 - Postgiro 33045 - Gevestigd sinds 1915 

Waarom 
hennen zo 

,eel postzegelverz amelacirs Uw Firma niet 99 

Omdat U nooit adverteert? 

Doe ons nog heden Uw advertentietekst voor bet ko> 
mende nummer toekomen en vraag ons gelijktijdig U ' 

omgaand een voordelig advertentie-contract te zenden. 
Onder de d u i z e n d e n nieuwe abonné's die het maand
blad door de actie der verenigingen tijdens de I.T.E.P. 
wist te winnen, zitten ook Uw potentiële klanten! 

Maar denk er omt 
tekst voor advertenties 
steeds vóór de eerste van 
iedere maand inzenden. 

VERENIGDE DRUKKERIJEN M i J L l S T E X A . AFDELING UITGEVERIJ 
Haarlem - Bakenessergracht 69-73 - Telefoon 15280 (3 lijnen) 
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R o e m e n i ë . 
Volgens mededehng van de firma Whitfield King en Co 

verscheen ter gelegenheid van de 3e verjaardag van de Roe
meense gezondheidsactie een serie van 3 postzegels, nl.: 

20 b. bruin, jongen en meisje als padvind(st)er; 
55 b. groen, een oudere jongen onderwijst 3 jeugdiger kin

deren; 
1,75 1. blauw, twee padvinders en een leerling. 
De 75ste verjaardag van het proclameren van de Roe

meense onafhankelijkheid was aanleiding tot uitgifte van 2 
postzegels welke de jaartallen 1877-1952 dragen. Het zijn: 
50 b. roodbruin, afbeelding van het schilderij „Smardan" van 
de Roemeense schilder N. Grigorescu; 
1,10 leu, Roemeens-sovjetse vriendschap in de bewapening. 

T s j e c h o S l o w a k U e . 
Op 31 Mei jl. verschenen 3 postzegels ter gelegenheid van 

de „Internationale Dag van het Kind". De zegels zijn uit
gevoerd in 2 verschillende tekeningen, beide ontworpen door 
Milada Kazdovd. De gravering der beide laagste waarden is 
van Ladislav Jirka, en die der hoogste waarde van Jaroslav 
Goldschmied. De zegels werden in plaatdruk vervaardigd op 
geel papier in vellen van 70 en 35 zegels; afmeting zegelbeeld 
3 0 x 2 3 mm. Het zijn: 

1,50 Kcs brum, padvinder en kinderen; opschrift. Voor vrede 
en een gelukkige toekomst voor alle kinderen der wereld. 

2 Kcs grijsgroen, idem. 
3 Kcs rood, een lid der GSM (Tsjechische jeugdbond) een groep

je van 3 padvinders onderwijzend; opschrift: Padvinders, 
de tweede groep van de GSM. 

Op 2 Juni ]1. volgde 
een serie van 3 postzegels 
ter herdenking van het 
feit, dat 30 jaar geleden 
de Tsjechische beeld
houwer J. V. Myslbek 
overleed, die de grootste 
Tsjechische beeldhouwer 
van de nieuwe tijd wordt 
genoemd. Twee der 
zegels vertonen het por

tret van deze kunstenaar vervaardigd door prof Karel Svohnsky 
naar een zelfafbeeldmg in gips van Myslbek; de gravering 
van deze zegels is van de hand van Jindra Schmidt. Het 
derde zegel geeft de afbeelding van een deel van een werk 
van Myslbek, genaamd „Muziek". Het ontwerp voor dit 
zegel is van prof. Karel Svohnsky, terwijl de gravering werd 
verzorgd door Jan Mrdcek. De druk dèr zegels geschiedde 
in plaatdruk op wit papier in vellen van 40 zegels; beeld
grootte der zegels 24x30 mm. Het zijn: 1,50 Kcs bruin, 
portret; 2 Kcs sepia, idem; 8 Kcs groen, vrouwenfiguur met 
muziekinstrument. 

Op 7 Juni jl. 
werd vervolgd met 
een serie van 3 post
zegels ter gelegen
heid van het Inter
nationale Muziek
festival te Praag 
(„Voorjaar Praag 
1952"). Twee dezer 
zegels geven een 
portret van Ludwig 

van Beethoven, die 125 jaar geleden overleed (15.12. 177Ü— 
26.3.1827). Het ontwerp voor deze zegels is vervaardigd door 
prof. Karel Svohnsky, terwijl de gravering van de hand is van 
Jindra Schmidt. Het derde zegel vertoont een afbeelding van 
het „Kunstenaarshuis" te Praag, een in renaissance-stijl op
getrokken gebouw van de architecten Josef Zitek en Josef 
Schulze. In dit gebouw had het muziek-feest plaats. Zowel 
ontwerp van dit zegel als de gravering is van de hand van 
J. A. Svengsbir. De druk geschiedde in plaatdruk op wit 
papier in vellen van 50 zegels; beeldgrootte der zegels 23 x 30 
of 30x23 mm. Het zijn: 1,50 Kcs, grijsbruin, portret; 3 Kcs, 
steenrood, gebouw; 5 Kcs, blauw, portret. 

Op 10 Juni jl. werd de verwoesting 
van het plaatsje Lidice herdacht, 
evenals zulks 5 jaar geleden het geval 
is geweest. Het opschrift der beide 
zegels luidt; „Vrede, nooit meer Li
dice". Het ontwerp voor deze zegels 
is van Pavel Simon, de gravenng 
van Bohden Roule. De druk ge
schiedde in plaatdruk op geel papier 

in vellen van 70 en 35 zegels, beeldgrootte der zegels 23 x 30 
mm. Het zijn: 1,50 Kcs grijsbruin; 4 Kcs grijsblauw. 

V a t i c a a n s t a d 
Het in ons Meinummer op biz. 105 aangekondigde zegel ter 

herdenking van het eeuwfeest van de postzegel voor dit ge
bied is inmiddels verschenen. Het is een zegel in de waarde 
van 50 L. zwart en blauw, overeenkomstig de door ons ver
melde tekening. Dit zegel verscheen ook in een miniatuur
velletje van 4 zegels, waarvan we hierbij de afbeelding geven. 

Y o u g o S l a v i ë . 
De koerserende serie postzegels „Eco

nomie H " werd einde April jl nog aan
gevuld met de waarde 2 D. rood, afbeel
ding oogst. 

De serie postzegels werd op 21 Maart 
jl. aangevuld met de waarde 30 D. geel-
oranje, en einde April met 100 D. kar
mijn, beide in de tekening ster en fakkel. 



J U L I 1952 N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 163 

Op 2 Juni jl. verscheen een postzegel zonder toeslag ten 
bate van de Kinderhulp. Het is een zegel- van 15 D. rood, 
met de afbeelding van een met een bal spelend kind. 

Op 10 Juli verscheen een serie van 6 postzegels met afbeel
dingen aan de sport ontleend, zulks ter gelegenheid van de 
Olympische spelen te Helsinki. Het zijn: 

5 D. geel, turnen; 
10 D. Uchtbruin, hardlopen; 
15 D. hchtviolet, zwemmen; 
28 D. lichtrood en bruin, boksen; 
50 D. groen en donkergroen, baseball; 

100 D. lichtblauw en donkerbruin, voetbal. 

C a n a d a 
E U R O P A . 

Op 26 Juli a.s. ver
schijnt een postzegel van 
4 c. hchtblauw waarop een 
rood kruis ter gelegenheid 
van de 18e Internationale 
Rode Kruis - conferentie 
welke die dag te Toronto 
aanvangt. Het zegel wordt 
in het bekende liggende 
lang-formaat der Cana
dese zegels gedrukt bij de 
Canadian Bank Note Co 

te Ottawa, en wel m plaatdruk (gravuredruk) voor zover 
het dit zegel zonder rode kruis betreft, terwijl dit laatste in 
rasterdiepdruk wordt aangebracht. 

C o n g o ( B e l g i s c h ) . 
Van de m ons vorige nummer gemelde zegels (blz. 139) 

met afbeeldingen van bloemen geven we thans de afbeelding. 
De zegels werden in rasterdiepdruk door de firma Courvoisier 
in Zwitserland vervaardigd. Afmeting der zegels 24,5 x 29 mm; 
tanding 1114. 

Ter aanvulling van onze melding in 
het vorige nummer op blz. 138, geven we 
thans de afbeelding van het daar be
doelde zegel. De kleuren werden niet 
volledig gemeld en we vullen daarom 
thans aan, dat deze zijn; onderrand 
blauw, vlag groen en zonne-achtergrond 
geel. Afmeting van het zegel 25,5 x 42,5 
mm, tanding 13 }4-

I n d i ë ( F r a n s-). 
De koerserende serie postzegels zal worden aangevuld met 

3 zegels met afbeelding van Mouna Diyar. Deze zegels zullen 
ztjn: 18 c a . rood, 1 f.a. 15 c a . blauw en 4 f.a. groen. 

I r a n . 
Op 2 Mei jl. verscheen een tweede serie postzegels ter 

herdenking van de dichter Moucharif-ed-Din Saadi die 661 
jaar geleden stierf. Het zijn: 

25 + 25 D. triomfboog te Schiras; 
50 + 50 D. graf van Saadi; 
1,50 R + 5 0 D. portret van Saadi. 

J a p a n . 
Op 10 Mei jl. verscheen een postzegel van 

35 yen, oranjerood, met de afbeelding van 
een Japanse goudvis (sluierstaart-vis). Dit 
zegel is alleen bestemd voor binnenlandse 
aangetekende stukken alsmede voor Korea 
en de Rius-Kius eilanden alsook voor 
Expresse-bes telling. 

M a d a g a s k a r . 
Ten behoeve van de luchtpost verschijnt hier een post

zegel van 500 fr. C.F.A. met afbeelding van een inlandse 
vrouw met parasol bij de weg van Morondavia, waarboven 
2 vogels vliegen. 

N i e u w Z e e l a n d . 
De weldadigheidszegels welke in October a.s. zullen ver

schijnen, zullen ditmaal portretten geven en wel van de kin
deren van koningin EUsabeth. Het zullen zijn: 

1% d + % d. lichtwijnrood, prinses Anne; 
2 d + 1 d. chocoladebruin, prins Charles. 
De cijfers der verkochte weldadigheidszegels 1951 (zie 

Decembernummer 1951) zijn: 1 % d. 5.100.013 stuks en 2 d. 
6.122.628 stuks. 

P h i l i p ij n e n. 
Als tweede zegel in de serie beroemde personen verscheen 

op 1 Mei een zegel van 2 Pesos, violet met portret van Graciano 
Lopez Jaena. 

S a u d i A r a b l e . 
Ter gelegenheid van de inwijding van de staatsspoorweg 

van dit land verscheen een serie van 5 postzegels, gedrukt 
bij de American Bank Note Company in plaatdruk, alle met 
de afbeelding van een trein, waarnaar twee Arabieren kijken, 
waarvan één op een tameel is gezeten. De waarden zijn: 

% qirsh, roodbruin; 
1 „ groen; 
3 „ lichtpaars; 

10 „ rood; 
20 „ blauw. 
St. P i e r r e e n M l q u u i o n . 

De koerserende serie postzegels wordt aangevuld met twee 
zegels resp. in de waarde 8 en 17 fr. C.F.A. beide m^t afbeel
ding van een zilvervos. 

S y r i ë . 
Voor de luchtpost verschenen hier in April jl. 5 zegels, nl.: 
2,50 p. rood ruïnes van Palmyra 
5 p. groen 

15 p. violet „ „ „ 
25 p. blauw citadel van Aleppo. 

100 p. hla 
Voorts verscheen een serie postzegels in twee verschillende 

afbeeldingen. Het zijn: 
0,50 p. bruin, 2,50 p. blauwgrijs, 5 p. blauw en 10 p. rood, 

alle met de afbeelding van een gezicht op Hama, het bijbelse 
Hamath aan de Orontes gelegen; 

12,50 p. zwart, 15 p. rose, 25 p. lichtblauw en 100 p. bruin-
olijf, alle met de afbeelding van het paleis van justitie te 
Damascus. 

MEBUS POSTZEGELHANDEL IS UW ADRES 
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U r u g u a y . 
In Mei jl. verscheen als aanvullingswaarde voor de lucht

post het zegel 31 c. bruin, met afbeelding van een 4-motorig 
vliegtuig. 

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 . 
Hierbij geven we de afbeelding 

van het in ons vorige nummer ver-
K -aJW| melde zegel ter herdenking van de 

landing van Lafayette in Amerika 
in 1777. 

Op 11 Augustus a.s. zal een post-
^^jj^^fcri zegel van 3 cent verschijnen ter 
' ^ S I H H herdenking van het feit, dat 25 

jaar geleden Gutson Borglum zijn 
sculptures begon van de koppen 

van Washmgton, Jelterson, Lincoln en Th. Roosevelt in de 
granietwanden van de Mounth Rushmore. De eerste dag van 
uitgifte der zegels zal vermoedelijk te Keustone (South 
Dakota) plaats hebben. 

In September a.s. zal vermoedelijk een zegel volgen ter her
denking van het eeuwfeest van de Amerikaanse vereniging van 
Civil-ingenieurs, welke vereniging in die maand haar congres 
te Chicago zal houden. 

In die zelfde maand is ook een postzegel te wachten ter 
herdenking van het feit, dat 500 jaar geleden de Gutenberg-
bijbel werd gedrukt. 

i ^ I N G E Z O N D E N STUKKENi!V 
Geachte Redactie, 

In het laatste nummer van het maandblad wordt 
door Dr K. A. Andriesse onder de titel „Het geestelijk 
vaderschap van de postzegel'', melding gemaakt van 
James Chalmers, een drukker en uitgever uit Dundee, 
die een belangrijke rol bij de totstandkoming van de 
postzegels zou hebben vervuld. 

Het wil mij voorkomen, dat er aan deze bericht
geving wel iets mankeert. Naar ik uit goede bron (de 
bibliotheek van de Ned. Ver.) en diverse artikelen in 
Engelse handboeken en tijdschriften, o.a. van Valiancy 
& Seymour meen te weten, moet hier sprake zijn van 
Fred Chalmers, een apotheker, die de verpakking van 
z'n artsenijen voorzag van een label, die hij uit een 
van te voren gereedgemaakt, gegomd vel knipte. Dit 

Neen geachte lezer(es), het is geen nieuwe rubriek, 
waarvoor ik hier uw aandacht vraag. Het is zelfs geen 
nieuw idee, waarmee ik voor de dag kom, maar niets 
anders dan een oude droom van verschillende Philate
listen vóór mij, alleen met dit verschil, dat mijn voor
gangers dit plan meestal veel te groot wilden opzet
ten, waardoor het in ons kleine landje al reeds bij 
voorbaat tot mislukken was gedoemd. 

Wat ik me dan voorstel? Welnu, te komen tot op
richting van een bescheiden „Nederlands Philatelis
tisch Centrum" en wel te Amsterdam. 
Waarom in Amsterdam? 

Het zal u vermoedelijk duidelijk zijn, waarom ik in 
de Ie plaats aan Amsterdam denk. Het is niet alleen 
de hoofdstad, maar tevens de grootste stad met de 
meeste postzegelverzamelaars en de meeste philatelis-
ten-verenigingen. Daar zijn immers gevestigd: Hol-
landia. De Philatelist, de S.P.A., de Shell-Philatelisten-
Verg., de K.L.M.-Philatelistenclub, de Postzegelsocië
teit, terwijl èn de Nederlandse Vereniging èn Philate-
lica er beide een bloeiende afdeling hebben. Goed ge

bracht hem op de gedachte poststukken op dezelfde 
wijze van een „adhesive label" te voorzien. Hij werkte 
dit idee verder uit en zond het aan Rowland Hill, die 
er aanvankelijk geen commentaar og had. Na enig 
aandringen echter gaf die toe het schema ontvangen 
te hebben, verder zweeg hij weer en haalde op 17 Aug. 
1839 de „penny post act" in het parlement er door, 
geheel gegrond op de richtlijnen, daartoe door Fred. 
Chalmers uitgestippeld. 

Fred. Chalmers was daarover aanvankelijk wel een 
weinig verontwaardigd, doch daar hij blijkbaar weinig 
eerzuchtig was, ging hij weer aan zijn poeders en pil
len en liet de lauweren, die hem toekwamen aan Sir 
Rowland Hill. 

Chalmers Jr dacht er evenwel anders over. Dat de 
kolossale revenuen en eerbewijzen, die in ieder geval 
voor het grootste deel aan zijn vader toekwamen aan 
Sir Rowland Hill ten deel waren gevallen, kon hij niet 
verkroppen. 

Toen Fred. Chalmers en Sir Rowland Hill reeds 
overleden waren, ging Patrick Chalmers, Pierson Hill, 
de zoon van Rowland, die ook zo'n beetje bij de post 
liefhebberde, te lijf om rechtsherstel van wijlen zijn 
vader te verkrijgen. 

Pierson voelde hier riiet voor. Hij wees de goed ge
documenteerde aanspraken van Patrick hooghartig af 
en beriep zich op de vermelding in de Enceclopeadie 
Brittannia: dat Sir Rowland Hill de uitvinder van de 
postzegel was. 

Patrick liet het hier niet bij zitten, doch richtte zich 
in tenminste een dozijn goed doorwrochte brochures 
tot allen, die belangstelling voor de geschiedenis der 
postzegels hadden, verzamelaars, verenigingen, e.a. De 
brochures werden in vele talen gedrukt (ook in het Ne
derlands en bevinden zich in de bibliotheek der Ned. 
Ver.). Hij bereikte hiermede een posthume erkenning 
van de verdienste van zijn vader; de naam Chalmers 
werd onverbrekelijk met het ontstaan van de postzegel 
verbonden. De enceclopeadie Brittannia wijzigde haar 
tekst in zoverre, dat zij Rowland Hill niet langer uit
vinder noemt, doch de „penny post act" aan zijn be
moeiingen toeschrijft. 

Het is best mogelijk, dat ondertussen andere feiten 
bekend zijn geworden, doch ik meen terwille van de 
juiste voorlichting, het bovenstaande de lezers van het 
Maandblad niet te mogen onthouden. 

Hoogachtend, A. PRINS Jzn. 

teld zijn dat dus 8 verenigingen, voorwaar niet gering. 
Maar is Amsterdam bovendien niet de stad, waarheen 
de trek van alle Nederlanders gaat? Zijn dit alles niet 
redenen waarom Amsterdam voor de vestiging van 
zo'n centrum de meest geschikte plaats is? 
Wat ik me er van voorstel? 

Het inrichten van een bescheiden philatelistisch 
„home", een centraal punt voor allen, die iets met de 
Philatelie te maken hebben en waar zij op duizend en 
één vragen op het gebied van de postzegelkunde in 
de ruimste zin van het woord alle gewenste inlich
tingen kunnen krijgen. 

Dit zal te bereiken zijn door e t een leestafel en een 
bibliotheek te vestigen, deze laatste met uitleen-gele-
genheid voor het gehele land. Ten spoedigste zal moe
ten worden begonnen met het uitwerken van een phi
latelistisch repertorium, d.i. een klapper op philatelis
tische boeken en tijdschriftartikelen over de meest 
uiteenlopende philatelistische onderwerpen. Dit zal 
weliswaar een enorm, maar tevens een zeer nuttig en 
uniek werk blijken te zijn, waardoor het centrum in 

Nederlands Philatelistiseh Centrum ]\.P.C. 
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de loop van enige jaren zal kunnen uitgroeien tot een 
nationaal centrum voor philatelistische documentatie. 
Daardoor zal bereikt worden, dat men iedereen kan 
helpen. En mocht bepaalde literatuur niet aanwezig 
zijn, dan moeten wij door het leggen van contacten — 
zowel nationaal als internationaal — in staat zijn, de 
betreffende persoon daarheen te verwijzen, waar hij 
de gewenste inlichtingen wel kan krijgen. Nooit met 
een kluitje in het riet sturen, maar steeds helpen, die
nen. Algemene medewerking aan de opbouw der Phi
latelie, hulp en voorlichting aan haar beoefenaars! 
Wat hiervoor nodig is? 

In de eerste plaats een behoorlijke ruimte. Ik denk 
bijv. aan één der vele voor kantoor geschikt gemaak
te zolderruimten van een Amsterdams grachtenhuis, 
aan een ruimte in één of ander gebouw der gemeente 
Amsterdam, aan één of andere ruimte in een bij een 
kerk behorend huis, liefst in het hartje van Amster
dam: Dam, Centraal-station, Spui, Muntplein en di
recte omgeving daarvan'. Deze ruimte moet geschikt 
zijn om een dertigtal mensen te herbergen. Misschien 
verdient het aanbeveling deze ruimte te zoeken in een 
gebouw waar een concierge aanwezig is. Dit met het 
oog op schoonhouden, controle, enz. 

Dan is er natuurlijk nodig een bibliotheek. Die is er 
gelukkig. De Nederlandse Bond bezit er één — een 
vorstelijk geschenk van Neerlands oudste vereniging, 
de Nederlandse Vereniging — die er wezen mag. Deze 
bibliotheek vraagt na jaren van zwerven, om een vaste 
en definitieve plek. De huidige bibliothecaris heeft de 
wens te kennen gegeven zijn functie te willen neer
leggen. De bibliotheek zal dus weer moeten verhuizen 
naar een volgende bibliothecaris, zo die tenminste te 
vinden is, resp. zo deze nieuwe functionaris over vol
doende ruimte beschikt. Zeven of acht stalen rekken 
onder te brengen valt niet mee, als men niet te groot 
behuisd is. Is nu niet het ogenblik gekomen voor die 
bibliotheek een goed plekje te zoeken en wel op een 
plek waar ze het meest nuttige effect afwerpt? 

Maar er is nog meer nodig! De in te richten lees
tafel vraagt, zo die rijk aan verscheidenheid en dus 
belangekkend wil zijn, naast de Nederlandse philate
listische en postale tijdschriften ook verschillende bui
tenlandse organen, in de eerste plaats Frans-, Duits-
en Engelstalige tijdschriften. 

Wil het centrum werkelijk uitgroeien tot een alge
meen studiecentrum, dan zullen ook enkele voor die 
studie onmisbare instrumenten aanwezig moeten zijn. 
Ik denk bijv. aan een philascoop, kwartslamp, micro
meter en andere voor de philatelist belangrijke instru
menten. 
Waar die ruimte gescliikt voor moet zgn? 

In de eerste plaats als bibliotheek-, lees- en studie
zaal, terwijl tevens de mogelijkheid aanwezig moet 
zijn voortdurend philatelistische bijzonderheden — 
geen tentoonstellingen in optima forma s.v.p. — te 
laten zien. 

Daarnaast zou de zaal, indien hij voldoende ruim is, 
ook nog gebruikt kunnen worden als vergaderzaal 
voor bestuursvergaderingen van Bond en andere phi
latelistische organisaties en misschien zelfs als ver
gaderzaal voor kleine philatelisten-verenigingen. 
Daardoor zou tevens een mogelijkheid geschapen zijn, 
een deel van de huur eerder binnen te krijgen. 

Tenslotte zou het.kunnen worden een „pied ä terre" 
voor iedere philatelist, die met een collega een af
spraak te Amsterdam heeft en bij een bepaald ver
trouwelijk gesprek liever niet in een restaurant, café 
of iets dergelijks zit. 

En last but not least zou daar ook — als we nog eens 
zo ver komen — een permanent bondsbureau geves
tigd kunnen worden. 

Wat betreft de uren van openstelling is voorlopig 

gedacht aan één vaste avond per week, alsmede één 
en/of twee Woensdag- en Zaterdagmiddagen in de 
maand. 
Wat zullen de kosten z(jn? 

Een zeer belangrijk ding, zult u zeggen, en terecht! 
Zonder geld is nu eenmaal niets te bereiken. Ik meen 
echter dat deze kosten door gezamenlijk philatelistisch 
Nederlemd wel op te brengen zijn. Vele hfinden maken 
immers licht werk. Wij moeten natuurlijk niet ver
wachten luxueuze ruimten met clubfauteuils. Eenvoudig, 
maar behoorlijk ingericht, vooral behoorlijk licht en 
zo mogelijk gezellig! 

De kosten heb ik geschat op ± ƒ2000,— per jaar. 
Misschien iets te laag, misschien ware beter te spre
ken van ± ƒ2500,—. Mijn eerste opzet was aldus: 
huur lokaliteit ƒ600,— salaris directeur ƒ600,—, aan
schaf en onderhoud bibliotheek en leestafel ƒ 400,—, 
verwarming, verlichting en schoonhouden ƒ 400,—, dat 
is samen ƒ2000,—. Verhoog het eerste bedrag met 
ƒ 200,—, het laatste met ƒ 300,— en de gehele begro
ting wordt dan ƒ 2500,—. 

Nog aan de lage kant? Dat geloof ik niet, naar wat 
ik reeds hier en daar gehoord heb. -Mij werden nl. 
reeds twee ineenlopende ruimten aangeboden voor 
ƒ 1200,— per jaar, waarbij licht, verwarming en 
schoonhouden inbegrepen waren. De plaats was helaas 
voor ons doel geheel ongeschikt. Het is hier een kwes
tie van geduldig zoeken en ik heb inmiddels alweer mijn 
voelhorens uitgestoken. 
Eerste inricliting en instandliouding 
van het Centrum. 

De gelden voor de eerste inrichting — meubilair 
vooral — zijn naar mijn bescheiden mening nog wel 
bijelkaar te krijgen: Bond, Verg. v. Handelaren, Ver
enigingen en enkele enthousiaste verzamelaars. En 
mocht er nog iets haperen aan de bewoonbaarheid 
van het philatelistisch home, dan maak ik me sterk, 
dat verschillende Amsterdamse philatelisten-hand-
werkers, zoals timmerlieden, schilders, electriciens, 
enz. — bij deze werkzaamheden behulpzaam willen 
zijn in hun vrije uren, terwijl enkele Amsterdamse 
philatelisten-architecten bereid zullen zijn, ons gratis 
advies te geven en over de werkzaamheden een wa
kend oog te laten glijden. Eendracht maakt nog altijd 
macht! 

De instandhouding kan het beste geschieden door 
van het centrum een „stichting" te maken, die jaar
lijks onderhouden wordt door vrienden der stichting. 
Geeft ieder verzamelaar 10 et. per jaar, dan hebben 
we al ƒ 1500,—; velen zullen echter voor dit doel nog 
wel iets meer over hebben. Dan denk ik aan subsidies 
van de Bond, de Verg. v. Handelaren en aan enkele 
grote verenigingen en ben dan in gedachten al dik 
over de ƒ2000,— heen. 
Kan deze droom werkeiykheid worden? 

Zeg niet, dat dit een droom van een dwaze enthou
siasteling is en dat het plan in deze tijd onuitvoerbaar 
is, omdat er misschien geen ruimte te vinden is, om
dat de verzamelaars dit dubbeltje of die 15 cent er niet 
voor over hebben ,of omdat de Bond geen geld heeft 
en het de handel zo slecht gaat. Waar een wil is, is 
een weg en als uw enthousiasme even groot is als het 
mijne, dan komen we er glansrijk. Dan krijgt ook Ne
derland een philatelistisch tehuis, al is het dan ook 
nog geen Temple-University te Philadelphia (USA), 
zelfs geen „Philatelistisches Haus" van München. 

Het komt er maar op aan, dat wij allen onze schou
ders er onder zetten. Dan kan er werkelijk iets goeds 
uit groeien, dan kan het werkelijk uitgroeien tot een 
philatelistisch centrum voor alle Philatelisten — ver
zamelaars zowel als handelaren — tot een instituut, 
dat boven alle partijen staande, een ieder, die of uit 
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liefhebberij of uit beroep bij de Philatelie be t rokken 
is, wi l dienen 
Wat kunt u voorlopig doen in deze? 

Ik weet, dat en de Neder landse Bond èn de Nederl . 
Verg V Postzegelhandelaren mijn p lannen me t b e 
langste l l ing hebben bes tudeerd en het to t s tandkomen 
v a n zulk een inst i tuut ongetwijfeld zullen toejuichen. 
Helaas zijn de risico's voor deze beide msta t ies al leen 
te hoog, die moeten wij allen gezamenlijk d ragen 

De Amste rdammers kunnen me bovendien helpen 
bij he t zoeken naa r een ru imte Er zijn toch vas t wel 
m a k e l a a r s in onroerende goederen onder de A 'damse 
v e r z a m e l a a r s ' En wie is s t r a k s bereid mee te helpen 
bij he t i n r i ch t en ' Wie heeft e r nog ande re i d e e ë n ' 
Nogeens 10 a 15 et per aangesloten verzamelaar per 
j a a r en de zaak kan draa ien En wie zou die voor dit 
doel niet over h e b b e n ' 

A a n U is het, om van mijn droom werkel i jkheid te 
m a k e n Ik hoop, dat mijn br ievenbus te klein zal b l i j 
k e n te zijn, om 15000 br ieven of kaar t jes te bevat ten 
Wa t erin moet s t a a n ' Alleen m a a r „Ik doe mee me t 
he t N.P.C." 

K E Konig, 
Dahl ias t raa t 26 

J u n i 1952 Koog a d Zaan 

^ TENTOONSTELLINGEN i:^ 
POSTSTUKKEN EN POSTSTEMPEL
TENTOONSTELLING 29 JUNI 1952. 

De Neder landse Vereniging van Pos ts tempel- en 
Pos t s tukkenverzamelaa r s organiseerde op Zondag 29 
J u n i in de dinerzaal van het J aa rbeu r s - r e s t au ran t te 
U t r e c h t een verenigings- en propaganda- tentoonste l -
l ing Aanleiding hiei toe was het kortgeleden gevierde 
l u s t r u m dezer vereniging en de mogelijkheid tot het 
ve rn ieuwen en leggen van contacten, tussen ve rzame
laa r s die de I tep bezochten 

Mede d a n k zij de aankondiging in de I tep-cata logus 
moch t deze tentoonstel l ing zich in een d ruk bezoek 
ve rheugen 

Op tafels waren neergelegd een collectie t r e m s t e m -
pels, een propaganda- inzending tot het aansporen van 
he t verzamelen van pos ts tukken van de Vereniging 
zelf, proefstempels van Nederland, afstempelingen 
Curagao en Sur iname, privaatpostzegels van Dui t s 
land, afstempelingen Verenigde Staten van Amer ika 
Verschi l lende leden hadden nog m albums collecties 
medegebracht , zodat ook te zien waren Neder landse 
vóor-phi la tel is t ische br ieven, J apanse bezet t ing I n 
donesië, Belgische voorafstempelingen, afstempelingen 
autopostkantoor , falsificaten, posts tukken van Hawaï 
en Braunschweig, e a 

De leden en andere belangstel lenden vonden ru im 
gelegenheid tot ruilen, gedachtenwisseling, terwijl een 
vei l ing enkele s tukken van e igenaar deed verwisselen 

W I J menen dat de vereniging op een geslaagde b i j 
eenkomst mag terugzien, die mede door het bezoek 
v a n I tep-comi te- en ju ry - l eden terecht die belangste l 
l ing genoot, die zij verdiende Enkele Belgische 
afgevaardigden b rach ten de groeten van de Belgische 
zustervereniging over 

„SATISE-SADIPU' Internationale Postzegeltentoonstel
ling te Kaapstad 26 Maart—5 April 1952 

Eerst kortelings konden we kennis nemen van enige bij
zonderheden omtrent deze tentoonstelling welke werd ge
houden in verband met de van Riebeeck-feesten in de Kaap
kolonie Als merkwaardigste feit betreffende deze tentoon
stelling kan zeker aangemerkt worden, dat de Grote Ereprijs 
en het kampioenschap aan een outsider te beurt viel De jury 
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kende deze prijs nl toe aan Capt C Emerson Huston voor zijn 
verzameling „Driehoek-uitgiften van Kaap de Goede Hoop 
1853—63 , een verzameling welke voor de eerste maal op 
een tentoonstelling verscheen' Zeker wel een unicum, dat 
een nog nimmer tentoongestelde verzameling de hoogste 
onderscheiding op een internationale tentoonstelling verwerft 
De prijs bestond uit een groot schilderij, een berglandschap 
door Gabriel de Jongh, geschonken door Mevrouw E Hunt 

De medaille van de Royal Philatelic Society werd toegekend 
aan de heer D J Khnk voor zijn verzameling , Nederland' 
Ook onder de overige bekroningen zien zij enige inzendingen 
„Nederland ' vermeld De heer R Tocila ontving voor zulk 
een inzending een bronzen medaille 

Wat de inzendingen betreft valt m de eerste plaats die van 
de Koninklijke verzameling uit Engeland te melden welke 
door de heer Frank Godden was overgebracht wegens ver
hindering van Sir John Wilson Ditmaal betrof de inzending 
een verzameUng welke meer speciaal tot Zuid-Atnka sprak 
ZIJ omvatte 40 bladen met zegels en brieven van de Kaap de 
Goede Hoop, 40 bladen van Oud-Natal 20 bladen betreffende 
de Unie o a kleurproeven e d , en 40 bladen proeven van 
koloniale zegels Koning George VI 

Een 8-tal landen, waaronder ook Nederland, was met 
officiële inzendingen vertegenwoordigd 

Een opmerkelijk feit is ook, dat een 10-tal onderscheidingen, 
waaronder zelfs een verguld-zilveren medaille, werd toege
kend aan z g beeldverzamelingen en dat bij de uitreiking 
der bekroningen door het hoofd der jury o a werd gezegd 
, Nu w il ik een paar woorden zeggen over beeldverzamelingen 
Dit IS een tak van de philatelic welke grote opgang maakt 
Deze opent een uitgestrekt gebied voor de verbeelding en 
behoort op iedere mogelijke wijze te worden aangemoedigd 
De inzendingen welke hier zijn gedaan geven een idee van 
hetgeen k a n w orden gedaan en wij hebben onze w aar-
dering voor hun verdiensten getoond door een verguld-zilveren 
medaille aan de beste dezer inzendingen toe te kennen Of
schoon goedkoop samen te stellen heeft dit soort verzame
lingen een grote opvoedende waarde en er zijn geen grenzen 
voor de mogelijkheden ' 

Bedoelde medaille werd toegekend aan Dr en Mevr Chait 
voor hun inzending „De geschiedehis van dieren en postzegels' 

Ie Pan-Aziatische Phllatellstlsche Tentoonstelling. 
De heer R Tocila, Linnaeuskade 57 hs te Amsterdam-O, 

deelt ons mede, dat hij is aangesteld als commissaris voor 
Nederland en de Scandinavische landen voor bovengenoemde 
tentoonstelling welke \ an 16—22 November a s te Manilla 
(P I ) zal worden gehouden In de sectie postzegels is een 
afzonderlijke klasse voor Nederl Indie en Indonesia De 
kaderhuur bedraagt $ 2,50 per kader Nadere inlichtingen 
kunnen bij genoemde heer worden verkregen 

^ LITERATUUR ^ 
JUBILEUM-CATALOGUS van de Postzegels van 
Nederland, Indonesië, Nieuw Guinea, Ned Antillen, 
Suriname 1952 Uitgave van de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelhandelaren Prijs / 1,10 

Nog juist vóór de , ,ITEP' haar deuren opende verscheen 
de 3e editie van deze catalogus, een verkorte uitgave (zonder 
typen, tandingen en verdere bijzonderheden) van de Speciale 
Catalogus door de zelfde vereniging uitgegeven Deze catalogus 
geeft juist datgene, wat de niet-specialiserende verzamelaar 
omtrent de uitgiften der bovengenoemde gebieden nodig 
heeft De prijzen m deze uitgifte zijn opnieuw aan de huidige 
marktprijzen aangepast, hetgeen voor vele zegels enige lagere 
notering betekent, terwijl sporadisch een prijsstijging valt te 
constateren 

Met het oog op het eeuwfeest van de Nederlandse postzegel 
ontving deze 3e uitgave het predicaat „Jubileum", terwijl 
haar bovendien voor deze gelegenheid een fraai omhulsel 

KOOPT ENGROS PARTIJEN 
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werd aangedaan, n 1 een glimmend-zwarte omslag (ditmaal 
geen teken van rouw) waarop de eerste emissie Nederland in 
kleuren is afgebeeld, terwijl de tekst m witte letters het geheel 
een prettig aanzien geeft 

Geheel bijgewerkt tot op de dag van uitgifte en zelfs haar 
tijd vooruit, — want de jubileumzegels 100-jaar Ned telegraaf 
en postzegel, welke bij de verschijning der catalogus nog niet 
verkrijgbaar waren, zijn er reeds in opgenomen — zal deze 
3e editie een welkome gast zijn op het postzegel-jubileumfeest. 

N. 
HOE worden postzegels g e m a a k t ' 
Uitgave van Joh. Enschedé en Zonen, Grafische 
Inricht ing N V . te Haa r l em Prijs ƒ 3,50 

In een tweede d ruk verscheen het uit 1935 da te rend 
boekje onder bovenstaande titel, en hoewel deze t w e e 
de d ruk wordt aangekondigd als een „gewijzigde u i t 
gave" zullen de bezit ters van de eerste druk k u n n e n 
constateren, dat vri jwel van een geheel n ieuwe u i t 
gave gesproken kan worden. Werd de eerste d ruk in 
dertijd samengesteld door de heer H. J . van Vliet, 
t hans controleur op de a a n m a a k van Post - en ande re 
Ri jkswaarden bij het Staatsbedrijf der PT .T . , deze 
tweede d ruk werd opnieuw bewerk t door de heer I r 
K. E C. Buyn, chef van het l abora tor ium van uitgeef-
ster. Een belangrijk verschil is ook, dat de eerste d r u k 
vrijwel geen il lustraties beva t te en de ver lucht ing 
met voorbeelden van diverse druktechnieken door de 
lezer (philatelist) zelf diende te geschieden door het in -
p lakken van daar toe opgegeven postzegels Ook in de 
nieuwe d ruk zijn wel iswaar p laa t s ru imten voor zegels 
gereserveerd, maar dit weegt niet op tegen het grote 
aan ta l fraaie en zeer duidelijke afbeeldingen van d i 
verse onderdelen der techniek welke bij de postzegel-
vervaardiging wordt toegepast 

Vooral de laatste j a ren rees in philatelist ische k r i n 
gen vaak de vraag naar duidelijke voorlichting op het 
gebied der drukprocédé's , een v r aag waar in reeds e n 
kele malen werd tegemoet gekomen, o a. door speciaal 
daar toe vervaardigde films. Hoewel ten volle a p p r e 
ciërend hetgeen op deze wijze voor de Philatelisten en 
verdere belangstellenden in deze technieken werd ge 
daan, moesten wij vaak constateren, dat door de v lug
heid waarmede bij de film de beelden aan onze ogen 
voorbijglijden, het vaak moeilijk was de mater ie in 
haa r geheel goed te ve rwerken . Hoe pret t ig is het 
daarom, dat thans in bovengenoemd boekwerkje alles 
zo duidelijk is vastgelegd in woord en beeld, zodat men 
kan lezen en herlezen w a t bijzonder interesseert 

Terecht schrijft de uitgeefster ons, dat hoewel dit 
boekje is gericht op de voorlichting van de be lang
stellende philatelist, een beschri jving van de onder 
scheidene druktechnieken in beknopte vorm, overzich
telijk bij elkaar, wellicht in wijdere kr ing in een b e 
hoefte zal voorzien 

KILOPAKKET f. 2 0 . - FRANCO 
Inhoud Een mengeling van kantoorpost, missiegoed en 

kilogoed der Rijksveiling met gelegenheids- en wel-
dadigheidszegels, vliegposten, vele complete series, 
mooie samenstelling Curafao, Suriname, Ned -Indie, 
Japanse bezetting en Republiek Indonesia 

Gratis 
a philatelistisch handboek, 
b 5 buitenlandse tijdschriften 
c FDC ITEP en serie Eeuwfeest óf 

KLM Retourvlucht van Riebeeck 

Remise op giro 336559 t n v 
RENNIE HAAGSMA'S POSTZEGELHANDEL 

LEEUWENSTRAAT 2a — HILVERSUM — Tel. 7606 
Desgewenst rembours zonder hogere kosten. 

WIJ twijfelen niet om dit boekje het beste te noemen 
da t WIJ tot dusver op di t gebied voor de Philatel is ten 
onder de ogen kregen, en wij zouden iedere philatelist 
wil len toeroepen om toch vooral dit boekje niet alleen 
aan te schaffen, m a a r om het te lezen en te herlezen. 
Het zal zijn philatel ist isch genot opvoeren en kunnen 
helpen tot het leggen van de grondslag w a a r o p een 
goede verzamel ing k a n worden opgebouwd, een ver 
zameling niet alleen berus tend op het vergaren van 
postzegels en het p lakken van deze in a lbums of op 
daar toe bes temde bladen 

Mochten in de toekomst aan ons v ragen op het ge
bied der d ruk techn iek van de postzegels worden ge
steld, dan zullen wij niet aarzelen naa r dit hoogst b e 
langri jke boekje te verwijzen. N. 

4e OVERZICHT veiimg seizoen 1951-1952. 
J L. v a n Dieten, Den Haag en Ro t t e rdam 

De firma Van Dieten deed ons weer haa r jaarli jks 
overzicht (di tmaal het 4e) toekomen betreffende de 
door haa r in het afgelopen winterseizoen gehouden 
postzegelveilingen. Naast de mededel ing dat in haa r 
4 veil ingen 5312 kavels aan de m a n w e r d e n gebracht 
voor een to taal van ru im 203 000 gulden, a lsmede de 
opgave van diverse bestede prijzen van zegels, treffen 
w e een aardig ar t ikel t je aan over „Het nu t van t en 
toonstell ingen", hetgeen met enkele aardige foto's 
we rd ver lucht Een ieder die be lang stelt in het gebo
dene, verzoekt genoemde firma m a a r eens om toezen
ding van dit overzicht N 

iz PHILATELISTISCH ALLERLEI -^ 

Dat de jeugd zich meer en meer bezighoudt met de philatelie 
IS een gelukkig teken, maar dat ook het onderwijs de philatelie 
niet uit het oog verliest is wel bijzonder verheugend' Als 
voorbeeld hiervan drukken wij de volgende examen-opgave af: 

EINDEXAMEN 
DER HOGERE BURGERSCHOLEN A IN 1952 

Dinsdag 20 Mei, 9—11 30 uur 
FRANS 

In begin October 1951 staat in het Franse blad voor poste 
zegelverzamelaars „L'Echo de la Philatelie" de volgende 
advertentie Lycéen desire corr. et échange olfre tlmbres-post-
tranfais contre timbres hollandais. Roger Gau, 113 rue de 
Strasbourg, Molsheim (Bas-Rhin). 

Schnjf naar aanleiding van deze advertentie een brief, 
meldend dat u Franse postzegels zoekt voor uw verzameling 
en bereid bent Nederlandse zegels te sturen, onder de volgende 
voorwaarden 
1. de waarde van de zendingen moet ongeveer gelijk zijn 

(overeenkomstig bijv de catalogus Yvert—Tellier 1951), 
2. de zendingen worden aangetekend verstuurd, zoveel 

mogelijk gefrankeerd met bijzondere postzegels, 
3. postzegels worden in Nederland als deviezen beschouwd, 

daarom moet ruil tot stand gebracht worden door be
middeling van een speciaal bureau waarvan het adres op 
het ingesloten kaartje staat, 

4 na ontvangst van een lijst der gewenste Nederlandse 
zegels zult u de eerste zending doen toekomen 

U voegt enige bijzonderheden betreffende schoolleven bij, 
die Roger Gau zeker zullen interesseren U hoopt prettige 
resultaten met deze correspondentie te bereiken 

Wat zouden wij gaarne eens enkele van deze werkstukken 
zienl WIJ hopen dat vooral onze jeugdige Philatelisten hierbij 
een goed figuur hebben gemaakt 

Het postzegeltijdschnft ,The Austrahan Stamp Monthly" 
deelt mede, dat aan Z H de Paus een postzegelverzameling 
in 4 banden zal worden aangeboden door de heer F Cech 
uit La Crosse (Wis ) U S A onder de titel „Philatehc Litany 

EXCELSIOR EN MEBUS A L B U M IS U W ALBUM 
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of the Saints". Deze verzameling is opgezet in de vorm van 
een middeleeuws zangboek, waarvan de bladzijden rijkelijk 
zijn versierd in de stijl van middeleeuws gotische boekillustra-
ties. Zij omvat voorts een met de hand geschreven inhoud 
alsmede de onderscheidingen welke deze verzameling op 
verschillende tentoonstellingen verwierf, waaronder een 
gouden medaille. 

DE VERSCHILLENDE FACETTEN IN DE 
PHILATELIE. 

In de loop der laatste 2 tot 3 jaren zijn er in ons 
Maandblad verschillende artikelen verschenen, welke 
een meer algemene strekking hadden. Ik bedoel die 
artikelen welke handelen over de verschillende soor
ten verzamelingen, de verschillende manieren van op
zetten, de diverse wijzen waarop gespecialiseerd kan 
worden, enz. Hoewel ook in de oudere jaargangen deze 
artikelen vrij regelmatig voorkomen, is er heden toch 
een andere toon te bespeuren. Ik bedoel hiermede, dat 
er verschillende schrijvers zijn, die zichzelf afvragen, 
of het eigenlijk wel in de goede richting gaat met de 
verschillende zijwegen, welke momenteel in de Phila
telie bewandeld worden. Er zijn schrijvers die hun 
verzamelwijze als alleen "zaligmakend beschouwen, en 
dikwijls neerzien op mede-verzamelaars, welke er een 
andere mening op na houden. Reeds geruime tijd heeft 
daarom de mening postgevat, dat iedereen vrij is om 
te verzamelen, wat hijzelf het beste vindt. Wil de één 
First Day Covers verzamelen, goed, een ander port-
zegelsplaten, ook goed. Onwillekeurig komt dan wel 
eens de vraag naar boven: „is het wel geheel in de 
haak, dat er eigenlijk in het geheel geen lijn zit in de 
diverse verzamelwijzen?" Hiermede wil ik in het ge
heel niet beweren, dat er in een F.D..-verzameling 
geen lijn kan zitten. Waarom niet? Dat moet iedere 
verzamelaar zelf weten. Het gaat mij eigenlijk meer 
om de kwestie: „schuilt hierin geen gevaar voor de 
Philatelie zelf?" 

Is de vraag: „wat moeten wij verzamelen" en het 
antwoord hierop: „iedereen moet dat maar voor zich
zelf uitmaken", wel juist gesteld? Kan eigenlijk niet 
beter de vraag als volgt geformuleerd worden: „wat is 
het meest wenselijk, om te verzamelen?" 

Laten wij eens nagaan, hoe de Philatelie in haar 
eerste tijden beoefend werd. 

In deze „oertijd" was het algemeen verzamelen, de 
gehele wereld dus, nog mogelijk. Daar ieder mens ver
schillend is van zijn medemensen, zullen er destijds 
ook verzamelaars geweest zijn, die het een of andere 
gebied met meer voorliefde bijeen brachten, dan een 
ander deel van de wereld. Hierom werd echter de rest 
niet verwaarloosd. Hierin lag een zeer belangrijke fac
tor verscholen, nl. dat iedereen zich feitelijk voor alles 
interesseerde. Of een bepaald artikel of lezing nu Su
riname behandelde of Andorra, belangstelling was er 
bij iedereen. Door het beperken, wat noodzakelijk is 
geworden, is deze factor totaal verdwenen. De aan
dacht in elkanders verzamelingen is verslapt en de be
langstelling verflauwd. Is het dan een wonder, dat er 
Philatelisten zijn, die, zoals ik reeds boven aanhaalde, 
hun eigen gebied als alleen zaligmakend beschouwen? 
Het is niet meer zoals vroeger, dat alle verzamelaars 
gelijk waren, doch in dit grote geheel toch wel een 
bepaalde voorliefde hadden. Deze grote lijn is zoek. 

Wanneer nu iedereen dit gaat beperken, zich een be
paald gebied of soort verzameling kiest, bestaat er vol
gens mij, ook al is ieder dan vrij te verzamelen, wat 
hij wil, een gevaar voor de philatelie. Dikwijls wordt 
nl. wegens gebrek aan voorlichting een gebied geko
zen, dat later niet meer voldoet. Dan moet er opge
ruimd worden. Dit gaat gepaard met financiële verlie
zen, en het gevaar is groot, dat ook de verzamelaar 
zelf voor ons verloren gaat. Nu kan men wel zeggen, 

dat het geen groot verlies is, wanneer iemand daarom 
ophoudt te verzamelen, doch evengoed is het moge
lijk, dat er wél een goed verzamelaar was geweest, 
wanneer een betere keus was gedaan. Zoals ik reeds 
betoogde, was dit vroeger niet zo erg, want aangezien 
men toch de gehele wereld verzamelde, kon men op de 
oude voet doorgaan, hoefde niets te liquideren, doch 
ging op een ander onderwerp over. 

Hoe kunnen wij nu deze verkeerde gang van zaken, 
die ons verzamelaars kan kosten (die wij niet kunnen 
missen) veranderen? Door de vraag, wat verzameld 
moet worden, te wijzigen in wat het meest wenselijk is. 

De oplossing bestaat hierin, dat een verzamelaar, die 
zover is, dat hij gaat inzien, dat de gehele wereld ver
zamelen, niet meer doenlijk is, van te voren zich kan 
oriënteren op het gebied of de gebieden, welke hij wil 
gaan bijeenbrengen. Nu kan men wel zeggen, dat er 
literatuur genoeg bestaat om deze oriëntatie mogelijk 
te maken, doch deze literatuur is meest geschreven 
door een ras-liefhebber van het bepaalde terrein, en 
die geeft alleen de voordelen hiervan op. De nadelen, 
die overal schuilen, komen pas naar voren wanneer de 
verzamelaar er midden in zit, en dan is het te laat. 
Vooraf moet de verzamelaar weten, welke artikelen hij 
kan lezen, waarin onbevooroordeeld zowel het voor als 
het tegen van de bepaalde verzamelwijze wordt op-
gesomc'.Artikelen in deze trant zijn mij in aansluiten
de vorm niet bekend, en hierdoor kan de bovenaange-
haalde vorm van teleurstelling optreden, waardoor een 
jeugdverzamelaar, misschien lid van een jeugdvereni
ging, door het kiezen van een terrein, dat hem achter
af toch niet geheel ligt, voor ons verloren gaat. 

Mijn bedoeling is nu een programma op te stellen 
van bepaalde punten, waarover in lezingen of artike
len, zowel de voor- als de nadelen worden opgesomd. 

Verschillende punten, welke ik hier op het oog heb, 
zijn de volgende: 

Gebruikt verzamelen of ongebruikt, gesplitst in: 
a. alleen gebruikt of alleen ongebruikt; 
b. gebruikt en ongebruikt naast elkasir; 
c. tot een bepaald tijdstip gebruikt en daarna onge

bruikt. 
Alleen beperken of tevens mede specialiseren. 
Het verzamelen van F.D.C.'s. 
Beeldverzamelen. 
Voordrukalbums of blanco. 
Het verzamelen van bloes. 
Hoever te gaan met de plaatfouten. 
Platen. 
Zegels in samenhang verzamelen. 
Dit zijn slechts enkele punten, welke ik terloops wil 

aanstippen om een begin te maken. Wanneer wij een 
lijst hebben van artikelen over deze onderwerpan, kan 
deze het bezwaar, dat er niet meer algemeen verza
meld kan worden, ondervangen. Deze artikelen kun
nen onmogelijk door één persoon geschreven worden. 
Mijn bedoeling is meer, om zonder afbreuk te doen aan 
iemands verzamelwijze, verhandelingen te schrijven 
en hierop critiek te leveren in zuiver vriendschappe
lijke geest. Een groot hulpmiddel kan zijn het houden 
van debatten in de diverse verenigingen, waardoor de 
gewone verzamelaars, die onze dichtste gelederen vor
men, eveneens het hunne hierover kunnen zeggen, ter
wijl dan iemand, die zich hiertoe bereid verklaart, dit 
alles kan distilleren en in de vorm van een artikel in 
het Maandblad kan doen opnemen. 

Hoewel het misschien enigszins paradoxaal klinkt, 
kunnen wij, door zoveel mogelijk meningen in een kort 
bestek bijeen te voegen, enige eenheid bereiken het
geen de philatelie ongetwijfeld ten goede zal komen. 

Wanneer op een dergelijke wijze het voor en tegen 
van ieder gebied meer bekend is, zal het ook niet meer 
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voorkomen, dat een specialist een beeldverzamelaar 
niet voor vol aanziet wegens zijn mooie plaatjes, en 
omgekeerd een beeldverzamelaar de specialist niet 
voor peuteraar aanziet, zoals nu wel gebeurt. 

Dit artikel is slechts bedoeld als inleiding; het eigen
lijke werk moet nog volgen. Gaarne zou ik echter zien, 
dat er in ons Maandblad enige meningen werden weer
gegeven van verzamelaars, hoe zij over deze kwestie 
denken en of deze werkwijze nut kan afwerpen. Wan
neer het zover kon komen, geloof ik, dat wij reeds een 
flink stuk afgelegd hebben op de weg om onze philate
lic, die ons zeer na aan het hart ligt, tot meerdere een
heid te brengen! B. v. d. VELDEN. 

AUSTRALISCHE POSTZEGELS 
van vóór de STATENBOND 

Tot aan de vorming van de Statenbond in Australië 
had iedere Staat van het gemenebest (welke toen af
zonderlijke koloniën waren) haar eigen postadmi-
nistratie en ieder daarvan gebruikte haar eigen post
zegels. 

Bij een clausule in de Grondwet van 1901 werden 
de postzegels dezer staten voor gebruik tot 1912 ge
handhaafd, zodat de rekeningen der Staten tot een 
einde konden worden gebracht. 

Vanaf 1912 werden de Staatspostzegels in dit gehele 
gedeelte van het gemenebest gebruikt. 

Maar in Januari 1913 verschenen postzegels, welke 
voor het gehele gemenebest bestemd waren, door de 
uitgifte welke de afbeelding vertoont van het portret 
van wijlen Koning George V. Philatelistisch kwam 
hiermee het gemenebest uit de doeken. 

De eerste staat welke zijn eigen postzegels uitgaf 
was de kolonie Nieuw Zuid Wales, waar op 1 Januari 
1850 3 postzegels in omloop werden gebracht. 

Gegraveerd door Robert Clayton, John Carmichel en 
H. G. Jervis, gaven deze zegels, populair bekend als 
de „Sydney Views" maar later „gold-diggers" (goud-
delvers) genaamd, een soort afbeelding van Sydney. 
Feitelijk was deze afbeelding overgenomen van het 
groot-zegel van deze kolonie, afkomstig van Josiah 
Wedgwood, de specialist op aardewerk-gebied, aan wie 
enige Australische klei was gezonden voor vervaardi
ging van modellen. Hierbij stond de bedoeling voor de 
..Industrie" af te beelden, die enige bannelingen ver
welkomt in Sydney (welke geacht worden voor te stel
len „Vrede", „Kunst" en „Arbeid")! 

Victoria, tot 1851 „The Port Philip District" (Dis
trict van de Philip-haven) geheten, gaf zijn eerste ze
gels uit op 5 Januari 1851, toen zij haar onafhankelijk
heid op Nieuw Zuid-Wales had bevochten. De tekening 
was 'n afbeelding ten voeten uit van Koningin Vic
toria, gezeten op de troon, met rijksappel en scepter. 
Deze zegels werden al spoedig bekend als de „Half-
Lenght Queens". De gravering er van werd uitgevoerd 
door Thomas Ham uit Melbourne, die ook de lithogra
fie verzorgde. Goede exemplaren van deze uitgifte 
zouden nu goede prijzen maken. 

Tasmanië kwam op 1 November 1853 met zegels te 
voorschijn. De eerste zegels van het eiland droegen 
het opschrift „Van Diemens Land", zulks omdat Van 
Diemen de werkgever was van Abel Tasman, de Hol
landse zeevaarder, die in 1642 Tasmanië ontdekte en 
het die naam gaf. Tot dat Tasmanië zijn eigen be
stuur kreeg in 1853 bleef de naam Van Diemens Land 
in gebruik, maar het zou eerst 1858 worden aleer de 
naam Tasmanië op de postzegels verscheen. 

De eerste zegels werden gegraveerd door C. W. 
Coard en gedrukt bij H. en C. Best, de drukkers van 
het blad „Courier" te Hobart. Zij gaven een eenvoudi
ge ets van Koningin Victoria, die op de zegels naar 
rechts ziet. 

Het stond vast dat de zwarte zwaan, het embleem 

DAVO-ALBUM 

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

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

van de Staat, de eerste uitgifte zou sieren van West-
Aus tralie. 

Uitgegeven op 1 Augustus 1854, verscheen de zwaan, 
naar rechts gekeerd op een geruite achtergrond. Ge-
lithografeerd door M. Samson, rijksdrukker van West-
Australië, werden de zegels gedrukt bij Messrs Per
kins, Bacon en Co., postzegeldrukkers te Londen. 

Zwanen werden het eerst ontdekt in de kolonie, 
welke oorspronkelijk bekend was als „De Zwanen-
rivier nederzetting", door de Hollander De Vlaming in 
1697, toen hij deze plaats bezocht. Hij noemde toen de 
rivier waaraan nu Perth, de hoofdstad van de staat, 
is gelegen, de Zwanenrivier, vanwege het groot aantal 
dezer vogels dat hij daar aantrof. 

De 4 penny blauw van deze vroege series zegels be
vatten enige dozijnen exemplaren met een bijzonder 
voorkomen. Bi] de eerste drukken werd de omlijsting 
ondersteboven geplaatst, waardoor de zwaan kopstaand 
kwam te staan. Goede ongebruikte exemplaren van 
deze „grootste philatelistische zeldzaamheid van Aus
tralië" zullen nu wel een 11.000 gulden opbrengen. 

Een treffend portret van Koningin Victoria, kijken
de naar links, werd afgebeeld op de postzegels welke 
op 1 Januari 1855 door Zuid-Australië werden uitge
geven. 
Ook deze zegels werden, evenals die van West-Austra-
lië in Londen gedrukt bij Messrs Perkins, Bacon & Co. 

Queensland gaf zijn eerste zegels eerst op 1 Novem
ber 1860 uit, eveneens gedrukt bij de Perkins Bacon-
combinatie te Londen, waartoe de matrijzen werden 
gegraveerd door William Humphreys. De tekening be
stond uit een aantrekkelijke afbeelding van Koningin 
Victoria in een ovale omlijsting. 

Tot aan de uitgifte van deze zegels had Queensland 
de zegels van Nieuw Zuid-Wales gebruikt. 

De vroege Australische zegels waren ongetand, 
d.w.z. dat zij door de postambtenaren van elkaar met 
de hand moesten worden gescheiden alvorens te wor
den afgeleverd. Het was de Ier Henry Archer die in 
1847 het eerst de Britse postautoriteiten belang kon in
boezemen voor zijn perforatie-machine ter scheiding 
van de postzegels. Deze werd in Engeland echter eerst 
ingevoerd bij de zegels van 1854. 

De eerste zegels van Tasmanië en Zuid-Australië 
werden gedrukt op papier met watermerk „zes-pun
tige ster", terwijl de karakteristieke zwaan als zodanig 
werd gebruikt voor de uitgifte van West-Australië. 

Het is een interessant iets, dat de post-autoriteiten 
in het gemenebest op 27 September 1950 twee post
zegels uitgaven ter herdenking van de 100ste verjaar
dag, zowel van de zegels van Nieuw Zuid-Wales als 
van Victoria. 

De aanvaarde tekeningen waren, behoudens kleine 
wijzigingen, overeenkomstig de oorspronkelijke van de 
twee gouvernementen van 1850. Dit was de eerste 
maal in Australië dat zegels op één velletje versche
nen om twee verschillende feiten te vieren, en even
eens de eerste maal, dat postzegels werden vervaar
digd om postzegels te herdenken. A. K. 
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Nu ook de bekende Philatelistische boeken van de firma Billig 
te New York leverbaar 

BILLIG'S PHILATELISTISCHE HANDBOEKEN 
Deze standaardwerken — begonnen in 1942 — geven een verscheidenheid van inlich
tingen, die op geen andere wijze verkr^gbaar zijn, zoals zeer gespecialiseerde catalo
gussen van postzegel-uitgaven, niet in Amerikaanse catalogussen opgenomen zegels, af
stempelingen en vervalsingen. 
Practisch ieder land wordt in deze delen behandeld, waardoor de handboeken onmisbaar 
zijn voor bibliotheken, verenigingen en specialiteiten-verzamelaars. 
Ieder handboek bevat een index, die tevens naar de eerder verschenen delen verwijst. 
Een complete index van alle handboeken is als afzonderlijke uitgave verkrijgbaar. In 
vele gevallen zal een enkele variëteit, die niet in andere catalogussen opgenomen is, 
de prijs van een compleet deel rendabel maken. 
Delen I, III en IV Eerste uitgave uitverkocht. Delen V t/m XIV, prfls p. deel ƒ 20,— 
Delen II, III en IV Tweede druk 17,50 
Delen XV en XVI in bewerking „ 20,— 
Complete index van de delen I t/m XIV „ 1,25 
H. Schloss: Algemeen Buitenland, Tekeningen van Originelen en hoe verval

singen op te sporen , 25,— 

SPECIALE CATALOGUSSEN 
Deel 1: Oostenrijk. (Lombardije Venetië en Bezettingsuitgaven) 2de druk, 

60 pagina's, 1939 4,90 
Deel 2: Tsjecho-Slowakije. Oost-Silezië, enz. (Duits), 60 pagina's, 1938 4,90 

Tweede druk (Engels) 40 pagina's, 1942 4,90 
Deel 3: Noorwegen. Platen van de eerste uitgaven, 62 pagina's, 1949 „ 10,— 
Deel 4: Griekenland. Groot Hermes type, Classificatie en Identificatie, rijk ge

ïllustreerd, 148 pagina's, 1948 17,50 
Deel 5: Frankrijk. Platen van de 20 centimes, blauw, Uitgave 1863, door 

General Dumont, 1950 , 10,— 
Deel 6: Hurt en Williams: Handbook of the Private Local Posts of the World, 

166 pagina's, 1951 „ 25,— 
Bovenstaande boeken zijn in de Engelse taal geschreven 

BILLIG'S HANDBOEKEN VAN VERVALSINGEN 
Deze boeken zUn inderdaad een onschatbare hulp voor iedere verzamelaar van klassieke 
zegels en stellen hem in staat de namaaks^ls er uit te zoeken in minder dan geen tijd, 
vooral daar de zegels zowel als de bestaande nabootsing worden getoond in grote auto-
typie illustraties (10 X de originele grootte) en alle kenmerkende verschillen duidelijk 
genummerd en aangetekend zijn. Het feit dat deze boekjes in de Duitse taal zijn ver
schenen, doet geen afbreuk aan hun betrouwbaarheid daar de grote duidelijke 
illustraties voor zichzelf spreken. 

Best.nr Prijs 

Baden, 48 ill. 6 ƒ 5,90 
Beieren, 50 ill. 10 „ 5,90 
Bergedorf, 5J ill. 7 „ 5,90 
Bremen, 50 ill. 2 „ 5,90 
Brunswijk, 50 ill. 4 „ 5,90 
Elsaz Lorraine, 36 ill. 13 „ 5,90 
Hamburg, 50 ill. 11 „ 5,90 
Hannover, 85 ill. 3 „ 7,90 
Helgoland, 50 ill. 19 „ 5,90 
Lübeck, 64 ill. 5 „ 5,90 
Meckelenburg, 31 ill. 12 „ 5,90 
Oldenburg, 71 ill. 17 „ 5,90 
Saksen, 31 ill. 15 „ 5,90 
Schleeswijk-Holstein, 36 ill. 16 „ 5,90 
Thurn en Taxis, 30 ill. 14 „ 5,90 
Wurtcnberg, 38 ill. 18 „ 5,90 

ITALIË EN ITALIAANSE STATEN 
Italië, 80 ill. 25 „ 5,90 
Lombardije Venetië, 46 ill. 26 „ 5,90 
Modena, 54 ill. 8 „ 5,90 
Napels, 56 ill. 23 „ 5,90 
Parma, 116 ill. 21 „ 7,90 
Romagna, 60 ill. 9 „ 5,90 
Romeinse Staten, 70 ill. 1 „ 5,90 
Sardinië, 68 ill. 24 „ 5,90 
Sicilië (beide Siciliën), 43 ill. 20 „ 7,90 
Toscane, 64 ill. 22 „ 5,90 

ANDERE LANDEN 
België, 121 ill. 40 „ 7,90 
Bulgarije, 83 ill. 34 „ 5,90 
Congo, 53 ill. 41 „ 5,90 
Griekenland I, 78 ill. 31 „ 5,90 
Griekenland II, 86 ill. 32 „ 5,90 
Joegoslavië I, 83 ill. 35 „ 5,90 

Joegoslavië II, 78 ill. 36 „ 5,90 
Luxemburg, 71 ill. 39 „ 5,90 
Montenegro, 75 ill. 27 „ 5,90 
Roemenië I, 81 ill. 42 „ 5,90 
Roemenië II, 130 ill. 43 „ 7,90 
Roemenië III, 104 ill. 44 „ 7,90 
Rusland, Keizerrijk en 

Levant, 43 ill. 33 „ 5,90 
Sovjet Rusland, 75 ill. 28 „ 5,90 
Samos, 49 ill. 29 „ 5,90 
Servië, 64 ill. 30 „ 5,90 
Turkije I, 95 ill. 37 „ 5,90 
Turkije II, 64 ill. 38 „ 5,90 
LEVERBAAR IN ENGELSE TAAL: 
Romeinse Staten, 

Ie uitg., 53 UI. 45 „ 4,90 
Congo, 15 ill. „ 2,90 
Brunswijk, 16 ill. „ 2,90 

Deze boeken zijn ook gebonden verkrögbaar. Per band circa 12 landen. 
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BILLIG'S HANDBOEKEN VAN AFSTEMPELINGEN 
Deel 1: Schweiz: Die Tessiner Ovalstampel valutazione (Fr i tz Billig) „ 7,90 

mit Bewer tung (R. Botta) ƒ 5,90 Deel 6: Oesterreich: Die Abstempelungen 
Svizzera: Le T imbra tu re ovali del der nach dem Weltkr iege an Italien 
cantone Ticino (con valutazione) abgetre tenen Gebiet auf den Mar-
(R. Bot ta) , 5,90 ken Oesterreich, Ausgabe 1850-
Suisse: Les Obliterations ovales 1867, mi t Bewer tung (Fri tz Billig) 
Suisses du Tessin (avec valuta- 1935 „ 7,90 
tions) (R. Bot ta) „ 5,90 Austr ia-I taly Annulament i postali 

Deel 2: Baden: Die Abstempelungen, auch delle t e r r e passate all I ta l ia dopo 
die der Postablagen, mit Bewer- la grande guera, posti sui franco-
tung (A. Grossmann) „ 3,90 bolli d 'Austria delle emissioni dal 

Deel 3: I tal ien: Die Nummerns tempel des 1850 al 1867, con valutazione ( F . 
Italienischen Koenigreiches mit Billig) 1935 „ 7,90 
Bewertung (Prof. A. Carozzi) ... „ 18,— Deel 7: Samos und seine Postverhaeltnisse 
I ta l ia : La T imbra tu re a Numero (Erns t H a r t m a n n ) mit Berück-
del Regno d'Italia 1866-1889 (Con sichtigung der Enwer tungen. 
valutazione) by Prof. A. Carozzi ... „ 18,— (Uitverkocht. Alleen verkrijgbaar 
I tal ië: Les Obliterations a nume- in de band van Deel 1 tot 7). 
rous du Royaume d'ltalie (1866- Delen 1 tot 7, gebonden „ 65,— 
1889) (Avec valutations) (Prof. A. HEX VOLGENDE IS IN DE ENGELSE TAAL 
Carozzi) „ 18,— UITGEGEVEN: 

Deel 5: Sizilien: Die Abstempelungen auf Deel 8: United Sta tes County and Post
Sizilien, Sardinien und Italien mit mas te r Pos tmarks . 180 pages, half 
Bewer tung (Fr i tz Billig) , 7,90 of these illustrations, with degree 
Sicilia: Le T imbra tu re della Sicilla, of ra r i ty by H. K. Thompson. 
anche su Sardegna ed Italia con Cloth bound 17,50 

F o t o g r a f i s c h e Schryf ons voor welk land u zich interesseert en wvj zenden u foto's op briefkaart-
T c r g p o t i n g e n formaat van echte en valse zegels. Prijs per foto ƒ 1,50, per dozijn ƒ 15,—. Op verzoek 

v o o r kunnen wij de foto's ter inzage zenden, waarvoor wij ƒ 0,25 administrat iekosten per 
s p e c i a l i s t e n stuk rekenen. 

Alle Philatelistische boeken en tijdschriften — w a a r ook ter wereld verschenen — 
kunnen wij u leveren. Geen vooruitbetalingen, uitsluitend levering op factuur! Alle 
zendingen franco huis! 

B O E K E N NEDERLANDSE TAAL 
DAI NIPPON IN ZUID-OOST AZIË, door N. F . Hedeman en R. Boekema, 

176 pag. 16 X 24 cm, met vele afb ƒ 1,15 
HOE WORDEN POSTZEGELS GEMAAKT, 2e druk, 98 pagina's, 14 x 21 cm, 

op kunstdrukpapier 3,50 
POSTZEGELS SCHRIJVEN GESCHIEDENIS VAN DE T W E E D E W E R E L D 

OORLOG, door G. J. Peelen, 160 pag. 16 x 24 cm, met zeer veel afb., gedrukt 
op kunstdrukpapier, gebonden „ 3,50 

Deze drie boeken uitsluitend t e bestellen door s tort ing of overschrijving op 
onze postrekening 255651, onder vermelding van t i tel op het Bij-strookje. 

PHILATELISTISCHE TIJDSCHRIFTEN 
Engelse: 
„Philatelie Magazine" 26 nummers per jaar 
„Gibbons Stamp Monthly" maandbl., abt. 

per j aa r 
„The Stamp Magazine" maandbl., abt. p. j . 
Duitse: 
„Die Lupe" 26 nummers per jaar 
„Austria-Philatelist" maandblad, abt. p. j . 
I tal iaanse: 
„Selezione Filatelica" maandblad, abt. p. j . 
„Il CoUezionista (Le CoUectionneir, The 

Collector) maandblad, abt. p. j aa r 

F r anse : 
„L'Echo de la Timbrologie" maandelijks, 

abt. per j aa r 
„Balasse Magazine" (Brussel) zes nummers 

per j aa r 
Amerikaanse: 
„Stamps" 52 nummers per jaar 
„Scotts Monthly Jou rna l " maandblad, abt. 

per j a a r 
Zwitserse: 
„Schweizer Briefmarken Zeitung" maande

lijks, abt . p. j aa r 
„Die Basier Taube" maandelijks, abt . p. j . 

Uitgebreide catalogus van deze en verdere philatelistische uitgaven In bewerking. N a 
verschijning wordt deze U gra t i s toegezonden na aanv rage ! 

ƒ 12,— 

„ 6 , -
,. 6,— 

„ 15,— 
» 6,— 

„ 6,— 

„ 12,— 

1 0 , -

7 , -

1 5 , -

10,— 

1 2 , -
6,— 

Boek- en Handelsdrukkerij PLANET A Afdeling Uitgever^ 
H a a r l e m — B a k e n e s s e r g r a c h t 69 -73 — Tele foon 1 5 2 8 0 — Gi ro 2 5 5 6 5 1 
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Aanbieding Albanië ongebruikt 

Vvert nummers Yvert nummers 
14/19 
20/24 
38/42 
73/78 
106/UI 
120/126 
127 
136/139 
144/150 
151/158 
159/165 
166/176 
177/187 
190/197 
198/206 
207/217 
218 
219 
220 
221/231 
232/240 
241/248 
249/256 
257/270 

7,50 
4,— 
1,60 
8,— 
4,75 

4,50 
0,10 
t.10 
2,— 
1,50 
1,75 
3,50 
3,25 
3,75 

20,— 
3,75 
0,05 
0,03 
0,15 
4,— 
5,75 
3,25 
5,50 
7.25 

273/279 
280 
281/288 
289/302 
312/318 
Bloc nr. 2 

Luchtpost 
1/7 
8/14 
8/14 gebr. 
37/43 
44/49 

Souvenirs 
1/8 
9/15 
16/25 

Porto 
1/5 
14/17 
id. zonder hoorn 
18/21 
26/29 
34 

2,25 
0,05 
2,25 
7,50 
3,— 
1,50 

5,— 
8,25 
8,— 
7,— 
6,— 

13,— 
32,50 
30,— 

4,25 
0,75 
0,75 
3,— 
0,70 
0,50 

Wanneer dit mogelijk is leveren wij ook losse waarden, terwijl 
vele niet geadverteerde series en zegels ook in voorraad zijn, 
Uv mancolijst naar; 

Postzegelhandel Philadelphia 
3. M. G O S S E 

Kruisweg 43  Haar lem  Tel. 15515  Giro 135793 
Bank : Incassobank Haarletn 

BELGIË ongebruikt 
79 

145 
146 
147 
149 
174 
175 ■ 
209 
210 
217 
219
258/66 
267/72 
324 
326/32 
346/50 
363/74 
404/06 
407/09 
438/45 
447/54 
458/65 
466/70 

Omstreeks hal 
cataloaus 1953 

ƒ 1 4 . -
2,50 
2,50 

20,— 
5,— 
1,50 
6,— 
1.75 
5,50 
1,25 
1,25 

10,— 
4,— 
2,— 
9,— 

85,— 
150,— 

1,10 
1,— 
1,25 
1,25 
1,25 
1,25 

September a.s. 
i n 

deel 1 Frankrijk en 
,, 2 Europa 
„ 3 Overige lan 

Deze delen kunner 
Wi) verzoeken 
bij eerste dag 

nu 
vers 

.- ^ 
TINE DE BUHR< 

\ % 
a 
A M S T E R D A M 

< delen, t.w. 
Kol 

dtn 

478 
488/95 
503 
504/11 
513/18 
519/26 
538/46 
556/67 
573/81 en 58. 
583/92 
593/601 
601 
603/12 
631/40 
724a/724w 
737/42 
751/55 
823/25 
834/40 
Vliegp. 5 
Vliegp. 6/7 

/ - 2 , 5 0 
3,75 
1,50 

10,— 
7,50 
4,50 
1,50 
3,25 
1,— 
1,25 
1,60 
1,— 
1,25 
4,— 

20,— 
8,— 
9,50 
1,25 
3,— 

18,— 
2,75 

pakketp. 205/9 ƒ 7,50 

verschijnt de 

ook afzonderlijk geleverd 
reeds uw bestellingen op te 

Yvert & Tellier 

ƒ 3 , -
1 1 , -

." , 14,30 
worden 
geven, opdat wij 

hijnen kunnen afleveren 

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

'Tine de Buhr 
J N.Z. Voorburgwal 347 -
'telefoon 33324 
» 

A M S T E R D A M 
g i r o 566731 

VERSCHENEN: 

J U B I L E U M - Catalogus 
^^ Nederland 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-
Icleuren omslag, aangepast aan het 
EEUWFEEST 100 JAAR POSTZEGELS. 
160 pagina's druk, formaat 10% x 19% 
cm, uitstekend papier, duidelijke opstel
ling, bygevs^erkt tot en met Juni 1952. 

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

Verkrijghaar bij alle erkende postzegelhandelaren 
N.B. de uitgebreide catalogus verschijnt eerst 
einde van het jaar. 

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 
. Laan van Meerdervoort 273 a. Telef. 392142 te '«-Gravenhage. 

t^kllatellóten 
koopt bij Uw 

medephilatelisten adverteerders! 

Verwijst bij bestelling naar 
hun advertentie in het Maandblad 
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KLEI E A ONCES 
TE KOOP gevraagd goede verza
melingen gehele wereld. Ook in 
luil tegen goede zegels Nederland 
en O. G. Brieven ond. nr. P 007, 
drukkerij Planeta, Haarlem. 

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 uit mijn doubl, franco. 
D. V. OMMEN, Epe, Popuherenl., 
Postgiro 132330. 

GRIEKENLAND-TURKIJE ge
zocht zegels van deze landen tot 
1921, speciaal afwijkingen, paren, 
strippen, brieven, bijzondere af
stempelingen, voorlopers, enz. Ook 
van Kreta, Samos en de Griekse 
bezettingsuitgiften na de wereld
oorlog I. Zoek relatie met verza
melaars van deze gebieden. R. M. 
Feenstra, Dorpsstraat 183, Capelle 
a/d IJssel. 

T£ KOOP aangeboden een pracht 
collectie Postzegels, alles onge
bruikt, in drie albums Nederland. 
Indië, Curasao en Suriname; bïjna 
compleet, totaal 2400 stuks. Cata
loguswaarde 16 mille. Briev. ond. 
nr, P006, drukk, Planeta, Haarlem. 

IlilillllillllJlillllllllllIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllllllIIIIIIlll^^ 

TE KOOP: Postzegelalbum in 
schroefband, waarin 3000 zegels 
van alle landen, alsmede + 2000 
losse zegels. Boekh. A. v. d. Berg, 
Nunspect. 

GEZOCHT: Correspondentie- en 
ruilpartner op verzamelingsgebied 
U.P.U., Luchtpost en Kunstenaars
koppen. R, Frey, Emmen, Noord-
bai genstraat 7. 

BOD GEVRAAGD op 4 blokken 
loltandingen compl. Opgave: F. A. 
\an Dongen, Broekland (Post 
Raalte). 

TE KOOP GEVRAAGD: U.S.A.-
piecancellations en revermes. Blok
jes en paartjes van 2-zijdig 
getande zegels. Br. onder no. 
P 011, drukkerij Planeta, Haarlem. 

TE KOOP GEVRAAGD: overja
rige catalogus Yvert n.o.d. 1949. 
Opgave V. pnjs W, Pijl, Arnhem, 
Obrechtstraat 60. 

TE KOOP GEVRAAGD: na-oor-
logse zegels, series of \er2ameling 
van landen van Europa. Aanb. m. 
prijsopg. enz. aan W. .|. de 
Jager, Hoogstr, 118, Schiedam. 

iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Te koop gevraagd 
Massavjaar Nederland en Overz. Gebieden, 
complete tveldadigheidsseries, enz. In ieder 
kwantum. Contante betaling. 

W. HEERTJE 
DEURLOOSTRAAT4, AMSTERDAM-Z 

VROOM 
Uw opticien 

Nw. Spiegelstraat 37, Tel. 39135 
Elandsgracht t42, Tel. 39783 

A T T E N T I E ! ! 
Onze ZICHTZENDINGEN blijken als steeds zeer op prijs ge-
sceld te worden! Dit zult U kunnen ondervinden als U eens 
geheel vrijblijvend een zending bij ons aanvraagt. Alles is lands-
gewijs uitgeplakt, terwijl de prijzen billijk zijn en de kwaliteit 
prima! Van onze grote voorraad zijn thans de volgende landen 
voor toezending gciecd; 

EUROPA practisch geheel; ENGELSE KOL. alle gebieden; 
FRANSE KOL. alle gebieden; VER. STATEN en BRAZILIË; 
NEDERLAND en OVERZ. GEBIEDEN geheel opn. bewerkt. 

Aan ons onbekende aanvragers geschiedt toezending na opgave 
van referenties. 

NEEMT EENS PROEF! U KOMT ER ZEKER OP TERUG! 

YVERT-C4TALOGUS 1953! 
VERSCHIJNT BEGIN SEPTEMBER IN 3 DELEN. 

Ook afzonderlijk leverbaar: 
DEEL I FRANKRIJK en Kol ƒ 3,— 
DEEL II EUROPA „ 11,— 
DEEL III OVERZEE 14,— 

Deze prijzen zijn exclusief porto. Bestelt tijdig! 
P O » ) T Z E t i E I . H A N D E I i A. JAAISMA 
H a p e l s t r . 3 1 B u s s u m 

Giro 480272 Tel. 5835 

NIEUWE 

D. N. 

UITGltTEN 

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

SANTIFORT 
Gr. Kr. Elleboog 14, GRONINGEN 

Postzegels schrijven 
geschiedenis 
van de tweede wereldoorlog 
Prijs gebonden in 2-kleurig stofomslag ... ƒ 3,50 
Form. 16 X 24 cm, omvang 160 pag. 

Postzegels zijn een spiegel geworden \an land 
en volk, een illustratie van de gebeurtenissen 
die zich in oorlogs- en vredestijd afspelen en een 
getrouwe reportage van de geest, die in een be
paald volk, in een bepaald tijdvak, leeft. Ze zijn 
geschiedenisboek en platenatlas tegelijk. Alle in 
geheel Europa in het tijdvak 1933—1945 ver
schenen zegels worden behandeld. Het boek is 
gedrukt op fraai kunstdrukpapier, waardoor de 
talrijke illustraties nog beter tot hun recht 
komen. 
Doordat wij in staat zijn dit boek tegen een 
dusdanig verlaagde prijs (nl. van ƒ 7,80 op 
ƒ 3,40) onze leden aan te bieden, behoeft geen 
verzamelaar te aarzelen zich dit fraaie boek 
aan te schaffen. 

OOK VERKRIJGBAAR: 
HOE WORDEN POSTZEGELS GEMAAKT? 

Form. 14 X 21 cm. 98 pag. kunstdrukpapier met 
tal van illustraties. Prijs ingenaaid ƒ 3,50. 
Dat van dit werk thans reeds de tweede druk 
verscheen spreekt voor zich zelf. 
Beide boeken worden franco geleverd en zijn 
verkrijgbaar door storting of overschrijving van 
het bedrag op postrekening 255641 t.n.v. 

BOEK- EN HANDELSDRUKKERIJ PLANETA 
Afdeling Uitgeverij — HAARLEM 

file:///er2ameling


Drokwerkprobleihen 6 
Laai ons U dan van advies dienen! 

J^ C A T A L O G I , «lofiHet gelllustreerci 
1̂  B O E K W E R K E N 
ï^ H A N D E L S D R U K W E R K 
4̂  R E C L A M E F O L D E R S 
* R A A M B I L J E T T E N *nx. 

In één of meer kleuren 

Wli lijn ipeclial Ingericht 
voor het maken van 

Verenigde Drukkerij ..nmn 

Eigen ontwerpstudie 

• 
Service 

• 
Snelle levering 

Onze uitgeverij ziet teveni 
gaarne aartbiedingen van 
manutcrlpten en andere pu-
bMcatfei op phllatellttlsch 
gebied tegemoet. 

Vraagt U ons «eni geheel 
vrijblijvend offerte 

Afdeling Uiigeverij 

BAKENESSERGRACHT 69-73 - HAARLEM - TELEFOON 15280 (3 lijnen) 

J 
»ri:i>l^Rl.A]!iri> (prima gebraikt) 

N o . 208/11 ƒ 0,85 N o . 244/47 ƒ 3,65 
N o . 212/19 ƒ 3,25 N o . 248/51 ƒ 2,— 
N o . 220/23 ƒ 0,80 N o . 252/55 ƒ 0,40 
N o . 225/28 ƒ 0,80 N o . 257/60 ƒ 2,20 
N o . 229/31 ƒ 1,65 N o . 261/64 ƒ 2,— 
N o . 232/35 ƒ 1,05 N o . 265/66 ƒ 0,50 
N o . 238/39 ƒ 2,25 N o . 267/68 ƒ 0,50 
N o . 240/43 ƒ 2,50 N o . 269 ƒ 0,15 

Betaling met bestelling of onder r embours . Orders beneden ƒ 5,-
po r t i ext ra . T E K O O P G E V R . SERIES N E D E R L A N D E N O.G. 
Aanbiedingen met prijs worden p .o . bean twoord , J U B . C A T . 
N E D . E N O.G. 1952 ƒ 1,16 fr. p . post . 

Nederlandse Postzegelhandel A.M.N.v.d. BROEKE 
N . Z . V o o r b u r g w a l 3 1 5 — A m s t e r d a m - C . — P o s t g i r o 165298 

N o . 
N o . 
N o . 
N o . 
N o . 
N o . 
N o . 
N o . 

84/86 
87/89 

134/35 
139/40 
141/43 
166/68 
199/202 
203/07 

ƒ 0,35 
ƒ 0,40 
ƒ 2,85 
ƒ 0,30 
ƒ 0,55 
ƒ 0,60 
ƒ 1,20 
ƒ 2,10 

Te koop gevraagd : 
Verzamelingen, partijen massawaar en KILO
WAAR \n grote kwantums 

I N T E R N A T I O N A L S T A M P T R A D E A N N E D E V R I E S 
Sumat ra s t r aa t 247 — A M S T E R D A M — Te l . 55790 

Begin Sepfeiaber verschont: 
W E R T Sc TELLIER C A T . I (Frankrijk & Kol.) ƒ 3.—j 
II. (Europa) ƒ 11,— ; i n . Overzee ƒ 14,30 + p o r t o . 
Wi l t U thans reeds uw bestelling s turen , U on tvangt uw cat . 
dan direct na verschijnen. Bij bestelling van een nieuwe cat. 
nemen wij uw oude Yver t 1952 over voor ƒ 4 ,—. 

Enige lastige nieuwtjes. 
U .P .U . Triest Vliegpost, 3 w. landschappen R R . . . . ƒ 16,— 
R U S L A N D Sport 2 w. skiërs ƒ 1,45 
Prach tpakke t 200 Canada ƒ 1 8 , 5 0 
Prach tpakke t 200 Canada ƒ 4,75 
Vraagt toezending van onze Rotary-aanbiedingen. 
N e e m t een abonnement op onze nieuwigheden-dienst voor die 
landen die u verzamelt . 

AUF DER H E I D E ' S P O S T Z E G E L H A N D E L 
N . V A N U C H E L E N 

H I L V E R S U M AMSTERDAM 
Surinamelaan 31 N . V . Voorburgwal 151 

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 i n d 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 s . 
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 E i C I Ï T , ( O o g I n A l ) , T e l . 2 « 3 2 

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

P o s t 
z e g e l s 

A A N B I E D I N G 
C U R A f A O 

1941 Kolff serie (x) ƒ 16,50 
Kolff 
l'/2 en 2 ' / ! G. (o) „ 2,— 

1948 Voor h. k ind (x) . . 3.75 
1951 (x) „ 2,90 
1948 Herdenking (x) „ 1,10 
1949 U.P U. serie (x) „ 1,50 
1931 LP 10-2,80 G- (x) „ 9,50 
1941 LP Bernard-Fonds 

serie (x) „ 92,50 
S U R I N A M E 

1913 Scheepje 
32'/i c. (x) 

Pa lm 2'/j G. (x) 
1923 Jubi leum (x) 
1936 Sluierserie (x) 
1941 Spitfire (x) 
1948 Har tzser ie (x) 

ALBUMS 
Neder land en O .G . 

Bondsalbum K II . . ƒ 7.50 
„ H o l l a n d " album . . „ 11.50 
,,Alsv., binnenschroe-
ven „ 1 3 . — 

„ D A V O " album 22.50 
België, losse inhoud . . , , 1 5 . — 
Alsv. met Congo ,, „ 18.— 
Scandinavië . . . . ,, „ 1 7 . — 
Oostenrijk „ ,, 13.— 

Luxe banden voor 
deze Europa albums. 

Schroefb „ 7.— 
Klemb 10.— 

Zendt mij U w Mancolijst 
Nederland en O.G. 

1949 U . P . U . (o) of (x) 

2,75 
7,25 

70,— 
17,50 
11,— 
9,— 
6,50 

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

Gravenstraat 24, Amsterdam-C. 
Telefoon 43940 — Giro 425549 

Koopjes!! Alles postfr is . 
Ned. 166/68 

356/73 
356a, b , c, d 
402/03 (Bloes) 
550/55 

Monaco L.P. 3/7 

Belg. 

(onget.) 

ƒ 0,70 
ƒ 6,35 
ƒ 0,50 
ƒ 1,50 
ƒ 1.50 
ƒ 2,25 . . 

Postzegelhandel G. B R O E R S , Dorplein 128, BUDEL. Giro 411570 
Zendingen boven ƒ 10,— franco. 

Lux. 
Cl 

438/45 
496/03 
547/55 
737/42 
182/86 
231/35 

ƒ 1,25 
ƒ 3,55 
ƒ 1,85 

i^-
ƒ 0,85 
ƒ 2,25 


