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Als we ons neerzetten om een terugblik te werpen 
op de grootste,philatelistische manifestatie welke ooit 
in ons land heeft plaats gehad, dan zijn de zalen van 
het Jaarbeursgebouw te Utrecht alweer lang van hun 
philatelistische schatten ontdaan en zijn de laatste 
stukken, welke aan deze tentoonstelling zouden kun
nen doen herinneren, uit de gebouwen verwijderd om 
plaats te maken voor andere zaken welke de aandacht 
van het publiek moeten trekken. Dit laatste is immers 
het doel van de Jaarbeursgebouwen en juist daarom 
was het besluit om de tentoonstelling ter gelegenheid 
van het eeuwfeest van de Nederlandse postzegel in 
in deze gebouwen te houden zo gelukkig. 

Immers bood dit feest een unieke gelegenheid om de 
aandacht van het grote publiek eens te vragen voor 
het onnozele papiertje dat postzegel wordt genoemd, 
en dat toch zulk een voorname rol speelt in het alle
daagse leven. Reeds lang voor haar geboorte wordt de 
komst van een postzegel voorbereid; een voorbereiding 
welke vele hoofden en handen aan het werk zet; met 
veel spanning wordt de geboorte vaak tegemoet gezien 
en als dan eenmaal het levenslicht is aanschouwd, 
breekt vaak een storm van critiek los, zowel over 
haar aanzien als over de reden van haar schepping. 

En lang nadat zij haar taak heeft vervuld speelt 
zij in vele levens nog een rol, keurig opgeborgen in 
een album of zelfs in een kluis, vanwege de grote 
waarde welke zij zich heeft weten te verwerven. 

Het was dan ook één der aspecten van deze ten
toonstelling die het publiek deed zien wat er zoal met 
de postzegel samenhangt. Het machtige staatsbedrijf 
der P.T.T. is tot op heden in grote mate afhankelijk 
van de postzegel. Het publiek de rol te demonstreren 
welke dit papiertje daar speelt, was zeker niet het 
minste deel en doel van deze zo bijzondere tentoon
stelling. 

Het tweede aspect was dat der Philatelie. Begonnen 
als het eenvoudige bijeengaren van postzegels is dit 
verzamelen in de loop van het bestaan daarvan uitge
groeid tot een wetenschap welke niet alleen alles om
vat wat de postzegel betreft, maar ook de postzegelge
schiedenis, briefvervoer en alles wat daarmede samen
hangt, terwijl de nieuwe loot aan deze stam, de 
beeldverzameling, haar studieterrein vindt op alle mo
gelijke gebieden van wetenschap, kunst, enz. 

Dat de tentoonstelling in haar doel tenvolle is ge
slaagd behoeven we zeker niet te zeggen tot hen die 
er een bezoek brachten; en hun die zulks verzuimden te 
doen, om welke redenen dan ook, kunnen wij verze
keren dat vele buitenlandse bezoekers, behorende tot 
de kopstukken der Philatelie, ons hebben verzekerd, 
dat deze tentoonstelling de beste was welke zij in 
jaren hebben gezien. 

In 'n uitgebreider nummer dan gewoonlijk wil 't Ne-
derlandsche Maandblad voor Philatelie de herinnering 
aan deze tentoonstelling vastleggen. Misschien zal over 
zovele jaren deze tentoonstelling door een veel betere 
worden overtroffen, zoals ook deze tentoonstelling die 
van 1924 ver achter zich liet, maar dan is het toch goed 
nog eens een en ander te kunnen naslaan over het 
verleden. 

Reeds in ons vorige nummer hebben wij een kort 
verslag gegeven van de openingsplechtigheid welke 
in de grote hal van ^ het hoofdpostkantoor te Utrecht 

plaats had op Zaterdag 28 Juni j.1. Het woord „plech
tigheid" is hier wel zeer op zijn plaats, en het was 
juist dit, dat het geheel op een hoog plan hief, een 
plan waar op ook de tentoonstelling volkomen recht 
had. 

De openingsrede werd uitgesproken door de Direc
teur Generaal der P.T.T. de heer L. Neher, die daar
bij tevens een 4-tal postambtenaren een door H. M. de 
Koningin toegekende onderscheiding op de borst spelde. 

Een plechtig besluit vormde het „Wilhelmus", dat 
door allen staande werd aangehoord. 

Na de openingsbijeenkomst werd op het plein voor 
het postkantoor de stoet geformeerd voorafgegaan 
door een ouderwetse postkoets, teneinde op te trekken 
naar het Jaarbeursgebouw ter bezichiging van de ten
toonstelling. 

Foto's P.T.T. 
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Foto P.T.T. 

Voor het gebouw werd halt gehouden en werd door 
Z. K. H. Prins Bernhard een brief overhandigd aan 
een postrijder in kostuum uit de oude tijd teneinde 
deze „spoorslags" over te brengen naar het paleis te 
Soestdijk. Aan deze opdracht werd natuurlijk stipt 
uitvoering gegeven. 

Foto P.T.T. 

Foto P.T.T. 

De toegang tot de tentoonstelling, gelegen aan de 
Rijnkade, was op toepasselijke wijze versierd (een vo
gel met brief in de bek) en de heldere witte tinten in 
de felle zonneschijn deden de rest om het geheel een 
vrolijk aanzien te geven, en reeds aanstonds de in
druk te geven dat hier iets groots was tot stand ge
bracht. 

Na het passeren van de nu eenmaal noodzakelijke 
controle betrad men aanstonds de tentoonstellings
lokalen. 

Het eerste dat men ontmoette op zijn tocht door deze 
geweldige ruimten, die aanstonds opvielen door hun 
afmetingen en uitstekende dagverlichting, was de „in-
formation"-stand, een nuttig, en onmisbare plaats, 
waar dames en heren, bekwaam in velerlei talen, de 
bezoekers alle gewenste inlichtingen verstrekten, zo
wel omtrent alles wat de tentoonstelling betrof en 
wat daar omheen plaats vond als omtrent de stad 

Foto P.T.T. 

Utrecht. Dat deze stand haar bestaansrecht heeft be
wezen is wel gebleken uit de voortdurende belang
stelling, welke zeker niet het minst de aldaar ver
krijgbare tetoonstellingscatalogus betrof, waarvan de 
aanvankelijk aanwezige voorraad reeds spoedig was 
uitverkocht. Gelukkig kon reeds de volgende dag in 
voldoende aanvulling van de voorraad worden voor
zien. 

Ter linkerzijde van deze stand had het Nederlandse 
postmuseum enige aardige maquettes opgesteld, terwijl 
in vitrines oude stukken op de posterijen betrekking 
hebbende, waren uitgestald. 

Zo zagen wij o.m. 'n aardige maquette voorstellende 
het afhalen van brieven omstreeks 1840, toen de 
postdirecteur het bedrijf nog in zijn woning uitoefende 
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en de brieven door een in de gevel aangebracht raam
pje aan de op de stoep staande geadresseerden werden 
aigegeven. Blijde en droeve tijding, zakelijke bood
schappen ed. spiegelen zich af op gelaat of in houding 
van deze personen. 

Ook het interieur van een postkantoor omstreeks 
1841 zagen we in miniatuur weergegeven. De postdi
recteur sorteert eigenhandig de post. Een postiljon 
warmt zich bij de potkachel en een besteller sorteert 
de door hem te bestellen brieven. Wat een uitstekende 
manier zijn zulke voorstellingen om het publiek om
trent de oude tijden voor te lichten! Modellen van 
trekschuit, hondekar, compagnieschip, postwagen enz. 
vertelden ieder van eigen periode. 

Achter deze leerzame maquettes troffen we enige 
vitrines aan met brieven e.d. een beeld gevende van 
de wijze waarop in de loop der tijden het verschul
digde porto voor het vervoer werd aangegeven op de 
diverse stukken, vóór dat zulks door middel van de 
postzegel geschiedde. Veelal worden deze brieven met 
de absoluut onjuiste naam „vóór-philatelistische brie
ven" aangeduid. De philatelie strekt zich immers veel 
verder uit in het verleden dan de tijd waarin de post
zegel werd ingevoerd! Deze brieven zijn niet vóór-
philatelistisch maar zuiver philatelistisch! Aan de hand 
van het tentoongestelde konden wij de ontwikkeling 
van de portverrekening volgen vanaf het midden der 
zestiende eeuw tot de invoering van de postzegel. We 
zagen brieven waarop de afzender de geadresseerde 
verzocht het verschuldigde port aan de bode te vol
doen, brieven waarop het verschuldigde port werd aan
geduid in Arabische of Romeinse cijfers, aanvankelijk 

met bruinrood krijt op de brieven geschreven, later 
met cijfers in inkt, eerst aangevende het aantal in ver
schuldigde stuivers, later datzelfde in centen. Dan 
volgden brieven met oude afstempelingen zoals stads
wapenstempels, V.O.C.-stempels, landmailporten enz. 
om te eindigen bij de machinale frankering. 

Teneinde dit onderwerp even te vervolgen begaven 
wij ons iets naar de rechterzijde van de zaal waar in 
een aantal standaards de diverse afstempelingen op 
postzegel en briefkaart werd getoond. 

Ter linkerzijde van deze standaards was een grote 
afgezette ruimte gereserveerd voor de N.V. Joh. En
schedé en Zonen, Grafische Inrichting te Haarlem, die 
binnen deze ruimte door middel van een aldaar opge
stelde handpers demonstreerde hoe onze eerste post
zegels werden gedrukt. Een speciaal blok van 25 zegels 
Ie emissie werd daartoe gebruikt. Dat er daarbij zorg
vuldig voor werd gewaakt, dat de afgedrukte velletjes 
niet in vreemde handen kwamen, bleek wel duidelijk 
toen Z. K. H. Prins Bernhard het drukproces werd ge
toond en deze het zo juist gedrukte velletje slechts 
even in handen mocht houden. Op de hier onder staan
de foto is duidelijk te zien hoe de Directeur Generaal 
aan de Prins mededeelt dat deze velletjes „taboe" zijn. 

Dit drukproces trok steeds veel belangstelling en de 
beide personen die hier met de druk waren belast 
waren steeds opnieuw bereid de vele vragen te beant
woorden welke hun aangaande de druk werden ge
steld. Ook had genoemde firma bovendien enig ma
teriaal uitgestald, dat bij het drukken van een post
zegel wordt gebruikt, alsmede een overzicht van di
verse drukmethoden en hun resultaten. 

mmiSSSgfmimZ 

Foto P.T.T. 
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Achter deze stand was een grote machine opgesteld 
die uiterlijk aan een dorsmachine deed denken. Het 
was dan ook een soort postale dorsmachine waarin het 
koren, — gevormd door brieven, — netjes werd ge
sorteerd al naar gelang de plaats van bestemming. 

Deze machine maakt het door een eenvoudige bedie
ning mogelijk de brieven over 300 postkantoren te ver
delen, zodat de voor een bepaald kantoor bestemde 
post gemakkelijk m een bundeltje bij elkaar kon wor
den gehouden voor de expeditie. Het was de zo lang
zamerhand algemeen bekend geworden transorma-
sorteermachine, een Nederlandse vinding en dito fa
brikaat, dat ook bij vele buitenlandse postadministra-
ties reeds in gebruik is. 

Achter deze gigantische machine troffen we een 
klein apparaat aan waarmede de bundels brieven ge
makkelijk met touw werden bijeen gebonden. Ook za
gen we hier de allengs veel in gebruik zijnde stempel-
machine, welke met een niet met het oog te volgen 
snelheid de pakken met brieven afstempelt. 

Ook het nog thans in gebruik zijnde zakkenrek 
waarin de postzakken, bestemd voor de expeditie der 
stukken, worden gehangen zodat de gebundelde brie-
venpakken gemakkelijk daarin kunnen worden ge
worpen, was hier te zien. 

Een grote maquette was hierachter opgesteld welke 
duidelijk demonstreerde hoe in een groot postkantoor 
nog volgens de oude methode de post door het per
soneel geheel met de hand wordt gesorteerd en voor 
de expeditie gereed gemaakt. 

Foto P.T.T. 
Gloednieuw stond daarnaast een tot in finesses op 

verkleinde schaal vervaardigde afbeelding van de bo
venste zaal van het nieuwe spoorwegpostkantoor te 
's-Gravenhage, waar, zodra deze volledig zal zijn in
gericht met de nieuwste machines voor sortering en 
afstempeling, de grootste inrichting op dit gebied in 
ons land zal zijn gevestigd. 

Naast deze stand zagen wij nog een verkleind model 
van een modern spoorwegpostrijtuig (schaal 1:15) en 
daarachter een model van een Lockheed-Constallation-
vliegtuig, als type van een der vele vliegtuigen waar
mede thans briefvervoer plaats heeft. Als laatste voor
beeld van posttransportmiddelen was een model van 
het motorschip „Willem Ruys" van de Rotterdamse 
Lloyd uitgestald. 

Hiermede was het postaal-instructieve gedeelte van 
de tentoonstelling geëindigd. 

Maar tevens waren wij zodoende aangeland bij een 
der voornaamste delen van de feitelijke postzegelten
toonstelling, n.1. de z.g. Erehof. 

Het was met enige schroom dat wij, die zich „phi
latelist" noemen, deze Erehof betraden. Bij de eerste 
beschouwing gevoelden wij ons zo klein en nietig 
op het gebied der Philatelie, dat wij haastig naar 
ons knoopsgat in de jasrevers keken of zich daarin het 
z.g. philatelistenspeldje bevond. Gelukkig hadden wij 
vergeten dit speldje er in te doen, anders hadden wij 
het zeker aanstonds er uit gedaan en weggestopt, want 
te midden van deze groten der philatelie zouden wij 
ons zeker geen philatelist hebben durven noemen. Ja, 
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feitelijk hadden wij onze schoenen nog willen uittrek
ken om nederig en ongehoord hier rond te gaan, ware 
het niet dat wellicht de overige toeschouwers daar 
aanstoot aan zouden hebben genomen. Maar onze eer
bied was er niet des te minder om. 

Allereerst was het de kostelijke en kostbare inzen
ding van H.M. Koningin Elisabeth II van Engeland 
die daar de aandacht vroeg, en welke door de conser
vator van de koninklijke verzameling, Sir John Wil
son Bart. persoonlijk naar hier was gebracht. 

Deze hoogst belangrijke inzending werd geflankeerd 
door die, welke was ingezonden onder de schuilnaam 
„Marcus Probius". Het waren vooral de zo beroemde 
Mauritius-zegels die hier de grote belangstelling trok
ken. 

Voorts bevatte de hof nog enige andere zeer belang
rijke inzendingen, zowel een van Sir Wilson voornoemd 
uit zijn persoonlijk bezit, alsmede die der z.g. ereklasse. 
Hierin waren enige verzamelingen vertegenwoordigd 
wleke reeds 2 of meermalen op interantionale tentoon
stellingen met goud of daarmede gelijkgestelde onder
scheidingen waren bekroond. 

Een bijzonder fraaie en interessante inzending was 
zeker wel die van onze Nederlandse philatelist P. C. 
Korteweg, behandelende de Portvrijdom van het Ko
ninklijke Huis en een collectie behandelende De Ne
derlandse Distributiekantoren. (Deze oude postkanto
ren natuurlijk niet te verwarren met de distributie
kantoren zoals we deze uit de laatste oorlogsperiode 
kennen ter uitreiking van distributiekaarten, enz.). 

Alleen deze Erehof zou al dagen gevraagd hebben 
om al 't aanwezige nauwkeurig te bestuderen, ja zelfs 
een onderdeel zoals de inzending van Dr H. Leeman-
Geymüller met zijn schitterende Bazeler-duifjes e.d. 
was meer dan men in een korte tijd zou kunnen ver
werken. 

Wat in deze Erehof tentoon was gesteld vormde wel 
het korstbaarste deel van de tentoonstelling, waarvan 
zeker alleen al de verzekeringspremie niet gering zal 
zijn geweest. 

Wij gingen terug langs lange rijen standaards, be
vattende inzendingen in de westrijdklassen, welke zo
wel aan de linker- als rechterzijde der grote hal dwars 
op de lengterichting waren opgesteld. 

Ook de daar boven lopende galerij was dicht met 
standaards bezet, zo zelfs, dat de bezichtiging daarvan 
wel eens moeilijk was door de vele bezoekers die de 
tussenliggende ruimten vulden. En toch was ook op 
deze galerij heel, heel veel moois te zien. Ook de ver
zameling van Strieland betreffende de Japanse af
stempelingen in onze Oost was hier ondergebracht, 
terwijl ook enkele met goud bekroonde inzendingen 
daar hun plaats hadden. 

Teruggekomen nabij de ingang van de tentoonstel
ling gingen we nu naar rechts waar een fraaie licht-
zuil het middelpunt was van een halve cirkel, — ge
vormd door een frisse opengewerkte omschutting — 
waar op wandborden en in vitrines de inzendingen 
waren tentoongesteld van een aantal postadministra-
ties alsmede van het Nederlandse postmuseum, alle 
betrekking hebbende op de eerste postzegels dier lan
den, uitgegeven vóór of gelijk met de eerste Neder
landse postzegels. Het waren Groot Brittannië, Ver. 
Staten van Amerika, Frankrijk, België, Spanje, Austra
lië, Zwitserland, Oostenrijk, Denemarken, Canada en 
Vatikaanstad die hier hun vroege zegels toonden, ter
wijl van Nederlandse zijde de z.g. collectie Waller was 
uitgestald. 

Naast deze Ere-cirkel bevond zich het tijdelijk post
kantoor, dat, met uitzondering van de openingsdag, 
toen de toeloop van het publiek overweldigend groot 
was, de steeds grote belangstelling goed kon verwer
ken. 

Achter de Erecirkel was een grote ruimte ter ver
pozing ingericht, waar het bij de zeer warme dagen 
prettig vertoeven was onder het genot van een of an
dere drank en waar men tevens zeker was een vriend 
of kennis te ontmoeten. 

Langs de wanden van dit deel der hal waren de 
stands voor de postzegelhandel aangebracht, hetgeen 
door het drukke bezoek aan deze stands een levendige 
achtergrond vormde. Ook aan de Contact Commissie 
voor het philatelistische Jeugdwerk in Nederland was 
hier een aardige ruimte afgestaan, welke door haar 
goede verzorging niet naliet de aandacht (en zeer ze
ker ook die van de jeugd) te trekken. Verschillende 
buitenlandse autoriteiten op philatelistisch gebied ga
ven hun bewondering en waardering over de instelling 
en stand te kennen. Ook de Belgische Jeugdbeweging 
was een ruimte in deze rij afgestaan, maar deze kwam, 
helaas mede door haar ongunstige plaats, niet zo zeer 
tot haar recht. En niet te vergeten willen we hier de 
aardige reclame-stand voor philatelistische lectuur 
(waaronder ook die voor ons Maandblad) welke veel 
belangstelling mocht ondervinden en waar het de 
personen welke deze stand bedienden nimmer te veel 
was om inlichtingen te verstrekken. 

De achterwand van de zaal bevatte ook de toegang 
tot een andere tot de tentoonstelling behorende zaal 
waarin eveneens een aantal inzendingen in de wed
strijdklasse waren ondergebracht. 

En tenslotte moesten wij ook nog even een bezoek 
brengen aan de z.g. bioscoopzaal, welker toegang nabij 
de verpozingsruimte was gelegen. Hoewel zeer primi
tief ingericht was deze ruimte alleszins voldoende voor 
het gestelde doel, n.1. het meerdere malen per dag ver
tonen van een philatelistische film, welke door de zor-

Foto P.T.T. 

Foto P.T.T. 
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gen van de P.T.T was vervaardigd en waarover we 
elders in dit Maandblad schreven. Jammer was 't, dat 
de ventilatie te gering was om bij de buitengewone 
zomerse warmte het verblijf aldaar bepaald aangenaam 
te maken. Toch was de belangstelling er niet geringer 
om en tot de laatste dag en de laatste voorstelling was 
de zaal steeds goed bezet. 

Na het beëindigen van onze rondgang willen we nog 
enkele woorden wijden aan het bezoek op deze ten
toonstelling. Hoe groot dit bezoek wel is geweest valt 
moeilijk te schatten. De verkoop van entreekaarten is 
daartoe geen goede maatstaf, aangezien een enkele 
persoon soms een groot aantal toegangsbiljetten (soms 
duizend of meer) tegefijk kocht teneinde daarop de 
z.g. tentoonstellingspostzegels te kunnen aanschaffen. 
Wel hoorden we een aantal van 40.000 bezoekers noe
men, maar voor de juistheid van dit getal staan wij 
zeker niet in. De tentoonstellingsruimte was echter zo 
groot, dat de drukte zelden opviel, tenzij bij het tijde
lijk postkantoor. Vele vooraanstaande personen uit 
het maatschappelijke leven brachten hier een bezoek 
en zowel jong als oud toonden hun belangstelling. 

Tenslotte willen wij niet onvermeld laten het werk 
dat door de commissie van ontvangst werd verricht. 
Niet alleen het onder dak brengen van vele bezoekers 
zowel uit binnen- als uit buitenland was in dit deel 
van het jaar een zware opgave, ook de verzorging 
van een gehele reeks van ontvangsten en uitstapjes 
heeft zeker een zeer grote hoeveelheid werk medege
bracht. De grote voldoening moge hierin gelegen zijn, 
dat dit alles voortreffelijk is geslaagd en alles tot in 
de puntjes verzorgd bleek. 

Natuurlijk ontbrak ook bij deze gelegenheid niet de 
ontvangst ten stadhuize, waar de burgemeester van 
de Domstad de officiële personen en belangstellende 

Foto P.T.T. 

Foto P.T.T. 

Philatelisten ontving op een wijze welke zeker boven 
alle lof is verheven. Zijn toespraak werd namens de 
Philatelisten van de gehele wereld beantwoord door 
de heer E. Friederich, voorzitter van de Federation 
Internationale de Philatelie. 

Er zou nog heel wat te schrijven zijn over de vele 
uitstapjes welke werden gemaakt en welke er vooral 
op gericht waren de buitenlandse gasten het schone 
van ons land te tonen. Vele malen vernamen wij dan 
ook de grote voldoening dezer gasten voor het ge
notene. Het zou echter te ver voeren hierop verder in 
te gaan. Ons Maandblad zou dan wellicht meer gaan 
gelijken op een blad van een reisvereniging dan op 
een philatelistisch tijdschrift, en dit moet het o.i. toch 
blijven. 

Eén punt willen wij echter toch nog vastleggen. Dit 
betreft de prachtige en zo uitstekend verzorgde cata
logus, welk boekwerk van bijna 300 pagina's voor de 
luttele som van één gulden verkrijgbaar was. Was het 
een wonder dat dit werkje wegvloog? Naast de uitvoe
rige vermelding der diverse commissies, reglementen,-
aanwijzingen enz. en inleidende woorden van Minister 
Wemmers, van de Commissaris der Koningin in de 
provincie Utrecht, van de Burgemeester der Domstad 
en van de Directeur-Generaal der P.T.T., treffen we 
een uitvoerige vermelding der inzendingen aan, zózelfs 
dat het voor sommige onderdelen ook buiten de in
zendingen om een aardige handleiding vormt, op fraaie 
wijze van afbeeldingen voorzien en daarom het be
waren ten volle waarden. 

ITEP, uw deuren zijn gesloten maar uw glorie zal 
ons bijblijven zolang wij leven. N. 
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HOE DE I.T.E.P. TOT STAND KWAM 
Het was reeds in 1947 dat de toenmalige voorzitter van de 

Nederlandsche Bond van Vereenigmgen van Postzegel
verzamelaars, wijlen de heer Cramerus, op het F I P -congres 
het verzoek deed om Nederland te plaatsen op de hjst van 
internationale tentoonstellingen en wel voor het jaar 1952 
UI welk jaar het lOO-jarig bestaan van de eerste Nederlandse 
postzegel zou kunnen worden herdacht Hem zweefde destijds 
voor ogen, dat dit tevens een geschikte gelegenheid zou zijn 
om het F T P -congres binnen de grenzen van ons land te 
doen houden 

Dit denkbeeld werd na zijn aftreden als voorzitter vast
gehouden en in de eerste helft van 1949 vroeg het Bonds-
bestuur bij de Directeur-Generaal van de P T T om een 
onderhoud 

Dit onderhoud vond op 23 Mei 1949 plaats, waarbij voor 
de Bond de heren van 't Haaff, Pouhe en Norenburg aanwezig 
waren 

Nadat enige kleinere punten waren afgehandeld braclit de 
voorzitter toen naar voren, dat de Bond er over had gedacht 
in 1952 een internationale tentoonstelling op philatelistisch 
gebied te houden m verband met het eeuwfeest van de Neder
landse postzegel en dat dit reeds lang te voren bij de Fede
ration Internationale de Philatelie moest worden aangebracht, 
hetgeen men dacht over enige maanden te Parijs te doen Hij 
wees er vervolgens op dat een dergelijke tentoonstelling veel 
kosten medebrengt Voor de tentoonstelling m 1924 was 
/ 25 000,— nodig geweest, een bedrag, dat thans geheel on
voldoende zou zijn, terwijl het voor de Bond onmogelijk was 
zulk een grote som bij elkaar te brengen Voorts werd de ge
schiedenis van 1924 met de bijzondere zegels gememoreerd 
en de bedoelingen nader uiteengezet 

Bij dit bezoek bleek de Directeur Generaal met afwijzend 
te staan tegenover een tentoonstelling, doch hij meende, dat 
elke nieuwe uitgifte van postzegels verantwoord moest zijn 
en deze niet uitsluitend de bedoeling moest hebben er geld 
mede te verdienen Zonder enige toezegging te doen vroeg hij 
of het mogelijk was zulk een tentoonstelling te houden in 
samenwerking met het postmuseum 

Dit werd van Bondszijde niet onmogelijk geacht maar de 
Directeur Generaal wilde toch echter eerst met de directeur 
van het postmuseum overleg plegen alvorens nader hierop in 
te gaan 

Later heeft nog een oriënterende bespreking plaats ge 
vonden en ten slotte is de Bond uitgenodigd iemand aan te 
wijzen om zitting te nemen m het Uitvoerend Comité later 
werd daar nog een tweede persoon uit de Bond aan toegevoegd 

De eerste officiële vergadering van het Comité had plaats 
op 31 Mei 1950 onder leiding van de heer F A Hofman die 
verder de leiding van de werkzaamheden aan de heer T van 
Houwelingen heeft overgelaten 

In principe werd reeds dadelijk om verschillende redenen 
Utrecht, en in het bijzonder het Jaarbeursgebouw als de meest 
geschikte plaats aangemerkt, ook al had men welhcht 
voorkeur gegeven aan een andere grote plaats Achteraf is door 
mij met geconstateerd kunnen worden, dat de gedachte 
bezwaren van grote invloed zijn geweest 

Het tijdstip waarop de tentoonstelling gereed moest zijn 
werd, in verband met de door mij te Wenen verzamelde ge
gevens, op 28 Juni 1952 gesteld 

Op de vergadering van 23 Augustus 1950 was het secreta
riaat ingesteld en had Z K H Prins Bernhard het bescherm
heerschap aanvaard De tentoonstelhng kreeg de naam I T E P 
en nadat besloten was, dat in de publicaties steeds het twee
ledig karakter van de tentoonstelling zou moeten blijken, nl 
postaal historische tentoonstelling en internationale post
zegel-tentoonstelling kon men zeggen, dat de geboorte van 
de I T F P met goed gevolg had plaats gevonden 

P. S. VAN 'T HAAFF. 

EEN TWEETAL ZEER BELANGRIJKE INZENDINGEN. 

Toen WIJ over de ITEP dwaalden en daarbij natuurlijk in de 
EREHOF terecht kwamen, troffen wij in deel III daarvan een 
tweetal verzamelingen aan, welke door hun bijzondere inhoud 
wel speciale aandacht vroegen, een aandacht welke, mede na 
lezing wat daaromtrent in de catalogus stond vermeld, in 
enthousiasme overging, want wat in deze inzendingen door de 
inzender aan de Philatelisten werd blootgelegd, in het bijzonder 
voor de Nederlandse Philatelisten was wel van zulk een 
uitzonderlijke aard, dat wij met willen nalaten ook in ons 
Maandblad hieraan bijzondere aandacht te besteden 

Het betrof hier een tweetal inzendingen van onze grote 
Nederlandse philatelist de heer P C Korteweg te Bennebroek, 
en wel 

a. Portvrijdom Koninklijk Huls (1 kader) 

Over dit onderwerp werd van philatelistische zijde nog 
nimmer eerder iets gepubliceerd Dank zij de inleiding m de 
catalogus kon aan het onderlinge verband dezer merkwaardige 
brieven en couverten meer aandacht geschonken worden 

Sterk boeiend was direct het eerste blad, met die brief 
voorzien van het prachtige lak van Prins Willem IV, een brief 
anno 1746, dus één jaar voordat de Prins tot Erfstadhoudcr 
werd uitgeroepen, verzonden door het postkantoor der toen 
nog zelfstandige Haagse postmeesters Erven Dedel en Van 
Assendelft, die gewoon waren , , h g e " achterop de hen toe
vertrouwde correspondenties voor Brabant, de Oostenrijkse 
Nederlanden, Spanje en Portugal, te schrijven en welke brief 
dus nog geen portvrijdom genoot en naar Zevenbergen met 
„V I" stuivers port belast werd 

Hierop volgde een brief van Prins Willem V uit Breda (met 
geschreven „Breda" van postkantoor Breda) anno 1793, dit
maal met „2" stuivers port belast, omdat het Prinselijk port
vrijdom alweer was afgeschaft 

Aardig gekozen waren de hierop volgende Franse port
vrijdommen en de griffe „J M. van Tuyll van Serooskcrken" 
gebruikt door de „Onder Prefekture Utrecht" en ni. het Her
stel de voortzetting dezer ambtelijke portvrijdommen, „Com
missaris-Generaal der Russische en Rniissische Legers", met 
contreseign W H van Heeckeren van Brandsenburg, 19 Jan 
1814, wederom uit Utrecht, van het nog niet afgeschafte 
Franse Dcparteraentsstempel 118/Utrccht voorzien, en van 
„Picter Peelen, belast met de organisatie der rustende Schutte-
rije in de cantons Naarden en Weesp", een brief van 3 Mei 1815 

Eerst eind December 1815 wordt door de Postmeester-Gene
raal aan de postdirecteuren kennis gegeven van een in te stellen 
portvrijdom van en aan de met name genoemde leden van het 
Koninklijk Huis En dan wemelt het eensklaps van brieven 
van Oranjes, op de moest uiteenlopende manier portvrij ver
zonden, tot 1890 toe, waarbij voor zover door ons gezien, geen 
hd van het Koninklijk Huis ontbrak Frappant waren daarbij 
de stukken in het fraaie handschrift van Koning Willem I 

Het Koninklijk Huisarchief moet een ongeëvenaarde schat 
aan binnengekomen brieven bevatten maar imponerend was 
deze expositie van uitgaande brieven van ons Vorstenhuis 

Het portvrijdom voor aankomende stukken spreekt voor zich 
zelf, het adres alleen is reeds voldoende Maar welke kenmerken 
tot portvrijdom de afgaande post diende te hebben, werd in 
1815 met gezegd Wel werd in 1842 m een „Handleiding der 
Brievenposterij' een opmerking geplaatst omtrent zekere uni
formiteit bij het gebruik van het portvrijdom door het Konink
lijk Huis te betrachten, waarbij de wens de vader der gedachte 
was, maar welk hd van ons Vorstenhuis raadpleegde die 
Handleiding, die trouwens spoedig weer m het vergeetboek 
raakte en hoe kon men het Koninklijk Huis voorschrijven wat 
het doen en laten moest ' 

De chaotische wijze van toepassing van het portvrijdom werd 
in 1891 bij de wet in welomschreven banen geleid, nadat stuk
ken van Koning Willem III, Koningin Sophie en Koningin 
Emma, reeds meer vertrouwde vormen hadden aangenomen. 
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De inzending emdigt met Konmgm^Wilhelmina en Prins 
Hendrik der Nederlanden, waarbij de heer Korteweg ons nog 
een 4-tal stempels „Koninklijk Huis, Dienst" laat zien, die 
ieder, onderling een weimg verschillend, hun eigen Koninklijke 
functie vervulden 

Geen wonder dat Pnns Bernhard deze inzending wenste te 
zien, zodra Z K H. hierover vernam Het gehele gezelschap 
spoedde zich naar deze inzending in de grote zaal, waar de heer 
Korteweg persoonlijk Z K H omtrent enkele belangrijke stuk
ken en de verschillende uiteenlopende werkwijzen inlichtte 
Onvergetelijk voor hen die hierbij aanwezig waren, was dat 
vragen en uitleggen, het aanwijzen en het gebukt samen be
kijken van stukken, die van de postale geschiedenis der cor
respondenties van ons Vorstenhuis een aangesloten beeld 
gaven 

b. De Nederlandse Distributiekantoren (2 kaders) 

Werd in de inzending a. de vaderlandse geschiedenis, die 
van het Huis van Oranje, genealogie, heraldiek, krijgs- en 
postgeschiedenis tot éen philatehstisch geheel versmolten, 
thans krijgen aardrijkskunde, topografie, ontgmmngen en 
veenderijen, industrie, bevolkingsaanwas, enz, kortom de 
gehele cultuurgeschiedenis tijdens de eerste helft der 19e eeuw, 
een beurt om met citaten uit Reis- en dagboeken en een over
vloed van merendeels totaal onbekend brievenmateriaal, de 
ogen van het nageslacht te openen voor dit na-Napoleontische 
tijdvak 

Hoeveel jaren speuren, studie en verzamelen steekt achter 
deze hoorn des overvloeds' 

Op 1 Januan 1811 trad de Franse postwet in werking en 
temidden van de spaarzame postkantoren v/erden op het 
,platte land' de distributiekantoren uitgeplant, teneinde de 
brievensmokkel door postiljons, trekschuiten, dihgences, e d 
tegen te gaan De heer Korteweg spoorde ze natuurlijk op, 
vond ze op een stafkaart van het jaar 1811 

Deze allerpnmitiefste postinstelhngen, waren aan velerlei 
mutaties onderhevig, in totaal geeft de schrijver-exposant op 
dat er tot 1850 toe een 280-taI distributiekantoren hebben 
bestaan Over dit onderwerp is nog nimmer iets van belang 
geschreven terra incognita, waarvan echter de heer Korteweg 
véél meer moet weten en bezitten, maar van welke sluier hij, 
m verband met ds beperkte ruimte, slechts een tip ophcht 

Per distributiekantoor blijkt alles echter precies uitgezocht 
te zijn* de stempels, soms geheel uiteenlopende voor het zelfde 
kantoor, al of nwt voorafgegaan of gevolgd door geschreven 
plaatsnamen, hun gebruikstijden, het tijdstip van promotie 
of degradatie, de bevolking, toen ons land nog maar 2^4 mil-
hoen inwoners tolde, en het aantal bekende exemplaren met de 
kentekenen dezer mxro-instellmgen Vele keren leest men 
„1 exemplaar bekend", dus dat is de tentoongestelde brief, 
of „2 exemplaren bekend" bij alle verzamelaars op dit gebied 
Boven do 3 v/ordt het cijfer maar niet eens meer genoemd 

Hoc zeldzaam zijn brieven uit dorpen met 150, 300, 400, 600 
mv/oners, die bijna 154 eeuw of een eeuw geleden een stempel 
of geschreven naam gedurende een jaar gebruikten! Stellig 
was hier iets te zien dat andere inzendingen met ,unica' op 
de ITEP ten volle evenaarde 

Distributiekantoor Zeist, dat zich onder curatele van post
kantoor Utrecht bevond, in 1823 nog met opgericht, schreef 
zijn naam achterop de brieven van 1824—1831, dit met het 
oog op de te Utrecht onbestelbaar terugkomende brieven De 
distributie Zeist was geen micro organisme Zeist was kern
gezond en telde m 1830 niet minder dan 1200 inwoners l 
Enige pedanterie ontbrak de distributeur van Zeist dan ook 
stellig met, want een enorm naamstempel ZEIST werd daarna 
in gebruik genomen, nog op de achterzijde, zoals dat een distri
butiekantoor betaamde Maar we zien ook een brief van Zeist, 
waar aan het stempel ZEIST werd toegevoegd Na Posttijd", 
een postkantoor-allure en een ambtelijk excuus dat de brief
schrijver de brief te laat gepost had de postiljon reeds door 
was, de brief haar aansluiting gemist had en de vertraging, die 
ontstaan was, dus niet aan de belangrijke distributief I) Zeist 

gelegen was In 1846 wordt Zeist nóg ,brutaler' en gaat stempel 
ZEIST, nog steeds op de achterkant der bneven geplaatst, 
met de pen van een dagtekening voorzien En in 1849 spnngt 
Zeist geheel uit de band en gaat op de voorzijde ZEIST stem
pelen en met de pen dateren, alsof het postkantoor ware Zeist 
was toen echter een belangrijke plaats geworden en smaakte 
de voldoening per 1 September 1850 tot postkantoor verheven 
te worden Zeist telde in 1869 niet minder dan 5400 zielen, 
had in 1950 echter 42000 inwoners 

Dergelijke smakelijke cultuur- en posthistorische vertellin
gen vindt men op ieder blad dezer inzending 

Hilversum, in de moerassen verzonken, een schaapherders
dorp met wat industrie, 3400 inwoners m 1830, viel na de 
Belgische opstand de eer te beurt, toen het Vlaamse katoen 
benodigd voor de voering der uniformen niet langer verkrijg
baar was, aan het leger Hilversumse Baai te mogen leveren, 
bestelhngen aän en uitvoering, door Burgemeester Hilversum 
(Recueil Mihtair, 12 Jan 1831) Anno 1836 voor het eerst 
geschreven ,Hilversum ' bekend, in 1842 een met een gutsje 
gestoken naamstempel HILVERSUM, sinds 1844 een rond 
stempel, per 1 Sept 1850 postkantoor, 6600 inwoners in 1869, 
in 1950 tot 88000 aangegroeid 

Naast deze '̂ en andere opbloeiende distributiekantoren weer 
andere zoals Irnsum, Koudekerk, Leidschendam, Zwaluwe, 
met fraaie stempels, vroeger belangrijk in het waternet of 
bij het overstappen van de ene in de andere trekschuit, evenals 
distributiekantoren langs de grote postwagenroutes Delden, 
Dieverbrug, Hardenberg, met prachtige stempels, wier be
langrijkheid inschrompelde, naarmate de spoorwegen ver
schenen En dan het distributiekantoor De Ligtmis bij Zwolle, 
dat in 1850 werd opgeheven, toen na het graven van de De-
demsvaart, de veenkolonie Dedemsvaart, in 1848 óók distri
butiekantoor geworden, het voortbestaan van De Ligtmts 
overbodig had gemaakt, Dedemsvaart met een prachtig sier-
stempel 

Nog dient vermeld, dat het weer de heer Korteweg is, die 
aan de hand van zijn stukken aantoont dat vele stempels van 
distributiekantoren tot 25 jaar na de invoering der postwet 
van 1850 weer opduiken en dan door de hulpkantoren gebruikt 
worden, waar Velhnga ze abusief bij indeelde 

Het P T T -bedrijf houdt er een „bedrijfsmedaiUe op na, 
een ere-medaille die naar wij vernamen eerst 3 keer zou zijn 
uitgereikt, o a aan de heer Plesman, directeur van de K L M 
Dat het Hoofdbestuur P T T deze medaille ter beschikking 
van de ITEP stelde, was wel een bijzonder gebaar, waaruit 
duidelijker dan iets anders bleek, welk vertrouwen het Hoofd
bestuur stelde in de kunde van hem of haar die deze bednjfs-
medaiUe zou worden toegewezen 

En dat deze hoogste onderscheiding door de Jury werd 
toegewezen in de Erehof, die buiten mededinging was, aan de 
heer P C Korteweg die 30 jaar of langer staag gewerkt heeft 
om de Philatelie op een hoger plan te brengen, moet zowel deze 
philatelist als het Hoofdbestuur volledige voldoening geven 
Met zijn talloze ontdekkingen en publicaties is de heer Korte
weg stellig met zijn streven geslaagd waarvan deze beide zo 
moeilijke studies wederom onweerlegbare bewijzen zijn! 

WIJ willen dan ook niet nalaten hier onze openlijke hulde 
te brengen aan de heer Korteweg en deze van ganser harte 
geluk te wensen met deze kroon op zijn eminente werk Moge 
hij nog lang gespaard blijven, met alleen voor zich zelf maar 
ook voor de Nederlandse philatelie 

NATIONALE PHILATELISTISGHE TENTOONSTELLING 
HOLLANDIA 19S2 

2 9 - 3 0 - 3 1 AUG 1952, GEBOUW „BELLEVUE", 
LEIDSEKADE 90 te AMSTERDAM 
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Van punten« strepen, balken, sterren en ringen 
tot twee zwaluwtjes en een dartel muilezeltje . . . 

Postzegels en poststempels zijn een even onverbre
kelijke twee-eenheid als papier en inkt, als de kip en 
het ei, met dit verschil evenwel, dat in de Philatelie 
geen enkele twijfel aan de volgorde van het ontstaan 
gekoesterd behoeft te worden: de reeks van postzegel
eeuwfeesten gedurende de afgelopen jaren zijn slechts 
afspiegelingen van de prille postzegeljeugd, vergele
ken met de ouderdom der poststempels, wier bestaan 
reeds met enige eeuwen gemeten wordt. 

Hoewel de poststempelafdrukken in tekening en 
kleur het uiteraard moeten afleggen tegen de post
zegels, zijn zij tot goed begrip van de ontwikkeling 
van het postwezen een schier onuitputtelijke studie
bron en het verzamelen er van neemt dan ook nog 
steeds toe. Dit blijkt zeer duidelijk, als men de ITEP-
catalogus raadpleegt, want van de ca. 250 inzendingen 
(poststukken-, luchtpost- en motiefverzamelingen bui
ten beschouwing latend) hebben er niet minder dan 44 
geheel of nagenoeg geheel betrekking op afstempelin
gen (inclusief oude brieven zonder postzegels), terwijl 
in de korte beschrijvingen van 87 andere inzendingen 
er speciaal melding van gemaakt wordt, dat aan de 
afstempelingen resp. oude brieyen een deel der ver
zameling gewijd is. 

Als wij dan ook in onderstaande regelen willen po
gen iets over de tentoongestelde afstempelingen te ver
tellen, dan wil een dergelijke beschrijving noch op 
volledigheid, noch op all-round deskundigheid aan
spraak maken. 

De belangrijke plaats, die aan de poststempels toe
komt, zowel in het postwezen zelf als bij wijze van 
verzamelobject, vond op de ITEP allereerst volledige 
erkenning in een groot deel van de inzending van het 
Nederlandse Postmuseum, getiteld: „De Onbruikbaar-, 
making van de Postzegels"'. In 36 kaders, elk bevat
tende 5 of meer gehele brieven en/of briefkaarten, 
werd de ontwikkeling der (postale) vernietiging van 
de postzegels zeer overzichtelijk en volledig uitge
beeld. Daarnaast waren in het gedeelte: „De Geschie
denis van de Frankering, uitgebeeld met Oude Brie
ven" tal van stempels uit de tijd vóór de invoering 
der zegels aanwezig. Tot in de 17e eeuw was bij de 
— overigens ook nauwelijks georganiseerde — post
diensten practisch in geen enkel land het gebruik van 
poststempels bekend. In vele gevallen herinnerde de 
afzender van de brief de geadresseerde er aan, dat hij 
de brenger voor het vervoer moest betalen; zo was een 
Nederlandse brief uit 1597 bij het adres voorzien van 
de aantekening: „Betailt den Boden dry stuvers soe 
hij hastich levert" en 3 rode krijtstrepen er onder 
bewijzen, dat de drie stuivers inderdaad van eigenaar 
verwisseld zijn. 

Het ter wereld oudst bekende met inkt afgedrukte 
poststempel komt voor op een in 1667 uit Rotterdam 
naar Amsterdam verzonden brief (door het Postmu-
seum als bruikleen uit het Amsterdamse Gemeente 
Archief geëxposeerd) en dit bevat een posthoorn op 
het Amsterdamse gemeentewapen, ter weerszijden 
waarvan de aanduiding 3 S (tuivers), als zijnde het te 
betalen port. Afgezien van enkele ondergeschikte wij
zigingen bleef dit tempeltype gedurende bijna ander
halve eeuw te Amsterdam in gebruik voor het bepor-
ten van de aldaar aankomende brieven. In een lange 
reeks worden dan oude en nieuwere brieven getoond, 
waarvan tot 1 Januari 1827 het port in stuivers en na 
die datum in centen berekend wordt, terwijl in 1871 
het uniforme binnenlands en in 1907 het uniform in
ternationaal briefport, ongeacht de afstand, zijn in
trede doet. 

Als één der meest interessante stukken uit eerst
genoemde inzending willen wij nog noemen een brief 
uit 1855, verzonden van Zwartsluis naar Kampen, 
waarop het 5 cts-zegel vernietigd is met het gewone 
datumstempel Kampen (zonder franco, Vellinga No. 29) 
in rood, zoals dit voor ongefrankeerde brieven ge
bruikt werd. 

Van de niet-officiële inzendingen moge, voor wat 
betreft de Nederlandse afstempelingen, allereerst ge
noemd worden die van de heer P. C. Korteweg: een 
buitengewoon interessante collectie van de stempels 
der zgn. distributiekantoren. Dit waren kleine post
kantoortjes in plaatsen, die niet in aanmerking kwa
men voor een gewoon postkantoor en die — in som
mige gevallen reeds in 1877 — gebruik maakten van 
niet officiële poststempels. Verscheidene dezer kan
toorhouders schreven gedurende vele jaren de naam 
van hun kantoor achter op de brieven en gingen pas 
later met de toeneming van het aantal stukken over 
tot aanschaffing van een eigen stempel. De meeste 
tentoongestelde stempels (waarvan talrijke tot dusver 
in slechts één of enkele exemplaren gevonden werden) 
dateren uit de periode 1840—1850. Bij de posthervor-
ming van 1 September 1850 werd het merendeel dezer 
kantoortjes hulppostkantoor, als gevolg waarvan zij 
een normaal langstempel in het bekende model (Vel
linga No. 58) ontvingen. Sommige grotere, zoals Hil
versum, Koevorden, Wormerveer, Zeist, e.d., werden 
ineens bevorderd tot postkantoor en kregen een uit
gebreider stempelarsenaal (afzonderlijke datumstem
pels voor gefrankeerde en ongefrankeerde brieven, 
enz.). 

Merkwaardig is o.a. het stempel „Zwaluw" (in rood, 
de letters cirkelvormig geplaatst) voor de in die tijd 
zeer kleine plaats Lage-Zwaluwe. Hiervan zijn slechts 
twee afdrukken bekend. 

Het is te hopen, dat de gezondheid van de inzender 
het toelaat, dat hij zijn bij de inzending aanwezige, 
interessante beschrijving spoedig kan laten volgen 
door het uitvoerige boekwerk over deze en andere zo 
merkwaardige Nederlandse afstempelingen, aan welk 
boek hij reeds verscheidene jaren werkt. 

Inzending No. 1 van de heer Herlant te Brugge gaf 
vooral eèn interessant beeld van de talrijke legerpost
stempels, gebruikt door tijdens de Franse bezetting m 
ons land gelegerde Napoleontische troepenonderdelen, 
welke ook in inzending No. 11 van de heer Tocila fraai 
vertegenwoordigd waren. Uit deze stempels valt op te 
maken, dat destijds niet minder dan 5 Franse divisies 
op Nederlands grondgebied gelegerd waren. 

Ook H. S. Heymans en F. Ch. Wills toonden interes
sante Nederlandse brieven zonder postzegels, waarbij 
in laatstgenoemde inzending ons een van Amsterdam 
naar Leiden, poste restante gezonden stuk opviel, aan
gezien dit rechts boven in de hoek van de adreszij de 
een gedrukt blauw etiketje droeg, waarop achter het 
(gedrukte) Nro ingevuld was: 261. Mogelijk een admi
nistratief kenteken, corresponderend met een register 
van poste restante stukken. 

Velen, die de eerste schoorvoetende stappen op het 
gebied van verzamelen van afstempelingen zetten, be
ginnen met de 259 Nederlandse puntstempels. Dat men 
zich daarbij niet moet beperken tot 259 stuks op losse 
zegels van één of enkele soorten, maar het zoeken naar 
gehele brieven en vooral het abnormale gebruik op 
briefkaarten, postbewijs- en telegraaf zegels tot een 
zeer aantrekkelijk geheel kan leiden, toonden gedeel
ten der verzameling van de heer P. G. Melsert (inz. 
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No. 8). Deze bevatte vrijwel alle zeldzaamheden, zoals 
No. 147 (slechts één maand gebruikt!), 159 Kamp bij 
Rijen op brief en de („stomme" puntstempels, door 
enkele kantoorhouders van hulpkantoreh nageaapt 
van de postkantoren. 

In dit verband willen wij tegelijk melding maken 
van de unieke brief uit de collectie-Eygenraam (inz. 
No. 21), waarop een randstuk der staalblauwe 5 et 
1852, zeer laat gebruikt (1871) en daardoor met punt-
stempel 97 vernietigd. Deze verzameling bevatte bo
vendien een keur van bijzondere stukken met diverse 
afstempelingen. 

Teneinde dit verslag niet te uitvoerig te maken, zul
len wij de andere inzendingen, waarin Nederlandse af
stempelingen voorkwamen, slechts „in vogelvlucht" 
kunnen noemen. Speciale vermelding verdienen nog 
de inzendingen No. 10 en 37 van Dr H. Schouten, zijn
de een onovertroffen verzamelingen V.O.C.-stempels 
en Landmailport-etiketten en dito stempels, alsook 
inz. No. 13 van Mr W. S. Wolff de Beer, die alleen rode 
stempels uit de periode van ca. 1670—1870 tot onder
werp van zijn verzameling koos. 

In de gespecialiseerde verzamelingen der emissie-
1852, waarvan vooral de hoogst bekroonde van de heer 
J. Poulie genoemd moge worden, troffen wij ook tal
rijke interessante afstempelingen aan; van de betrek
kelijk schaarse langstempels noteerden wij ruim 80 
verschillende plaatsnamen in de onderscheidene col
lecties. Het moet ons daarbij echter van het hart, dat 
het in enige verzamelingen (en ook af en toe op vei
lingen) voorkomende langstempel Delft met zeer grote 
letters vermoedelijk niet uit de 19de maar uit de 20ste 
eeuw dateert! Alle ons bekende afdrukken van dit 
stempel staan op zegels, welke reeds een ander, meest
al rond, stempel dragen, terwijl ditzelfde stempel 
Delft óók (afzonderlijk) voorkomt op zegels der bont
kraag-emissie, omstreeks 1910 tot 1920. Wij veronder
stellen derhalve, dat een Delftse postambtenaaar in 
deze jaren dit stempel misbruikt heeft om een aantal 
reeds gebruikte zegels der emisies 1852 ten eigen bate 
„waardevoller" te maken, want ook overigens zijn op 
de eerste emissies geen langstempels bekend van de 
grote postkantoren. Zeer interessant was ook de op
stelling van Dr F. L. Reed (inz. No. 26), die in zijn ver
zameling o.m. de tussen 1852 en 1861 op zegels ge
bruikte franco-dagtekeningstempels per postkantoor 
opnam en hierbij telkens op een klein landkaartje van 
Nederland de ligging van het betreffende postkantoor 
aangaf. Het blijkt, dat deze stempels van talrijke 
plaatsen dikwijls veel moeilijker te vinden zijn dan 
bijv. sommige langstempels. 

In inz. F. (J. J. Winkler) was een nóg ouder stempel 
dan de Nederlandse poststempels van 1667 geëxpo
seerd. Blijkens recente vondsten (1950/51) zijn nl. uit 
de 15de eeuw op brieven in de Italiaanse vorstendom
men Milaan, Mantua, Napels, Bologna, Florence en 
Ferrara droogstempels ontdekt, die op alle op elkaar 
liggende gedeelten van een dicht gevouwen brief voor
komen. Een dergelijke afdruk met een wapen, omringd 
door het randschrift: Mediolanum Cursores (Koerier 
van Milaan) kwam voor op een brief uit Milaan naar 
Venetië. 

Het oudste poststempel „De Geneve"' op een Zwit
serse brief in deze collectie dateert van 1698; wellicht 
is dit stempel in Frankrijk gebruikt, aangezien ook op 
brieven uit andere landen naar Frankrijk dergelijke 
stempels, beginnend met „de" en gevolgd door land-
of stadsnamen, bekend zijn. Uit 1700 dateren de ver
moedelijk in Zwitserland zelf gebruikte stempels Ge
neve, e.a. Bijzonder interessant in deze collectie waren 
nog de stempels van Napoleontische bezettingslegers: 
Armee de Suisse, A. du Danube, A. des Grisons, A. de 
Réserve, A. du Rhin en Grande Armee, alle blijkbaar 

op of nabij Zwitsers grondgebied gebruikt. Ook de zgn. 
Hotelpost omstreeks 1865—1875 met eigen zegels en 
eigen stempels was door enkele interessante stukken 
van de hotels Rigi-Scheideck, Rigi-Kaltbad, Rigi-
Kulm vertegenwoordigd. 

De wereldberoemde Zwitserland-collectie van Dr H. 
Leeman—Geymüller (inz. E.) bevatte ook menig waar
schijnlijk uniek stempel, zoals de 2Vè rp. Poste Locale 
met rood 5 Rp-stempel, diverse rosette-stempels, PD 
en PP en de merkwaardige voorafstempeling Aarberg 
van Mei 1851. 

Andere voorafstempelingen uit hetzelfde jaar (het
geen vermoedelijk zuiver toeval is) troffen wij aan in 
de collectie Hannover van Ph. J. Walravens (inz. No. 
143) nl. Neuhaus a/d Oste en in de aan C. R. Higby 
toebehorende speciaal-verzameling voorafstempelin
gen, merendeels uit de 20ste eeuw (inz. No. 237), waar
in zich eveneens een voorafstempeling van Hannover, 
nl. van Buxtehude bevond. 

Belangrijke studies van de eerste emissies van Lu
xemburg met een keur van punt-, streep-, balk- en 
ringstempels, groot en klein PD, oude brieven met 
stempels teruggaand tot 1778, stempels uit de Franse 
tijd en uit de tijd dat het Groothertogdom feitelijk met 
Nederland verenigd was, luisterden de collecties 62 
(J. Diemer), 63 (E. de Ghistelles) en 64 (L. Teisen) op. 

Liefhebbers van zeepostzegels konden bij inz. no. 112 
van E. A. Appenzeller een studie maken van de Franse 
bootstempels, die van 1837 tot 1866 de bootnaam be
vatten met ter afstempeling van de zegels een punt-
stempel, waarin een anker. Na 1866 komen dan de be
kende stempels: Ligne A (tot Z), Paq. Fr. No 

Uit inz. No. 114 van de heer Tocila blijkt het histo
risch bekende feit, dat eens Napoleon, evenals wijlen 
onze tijdgenoot-met-het-snorretje, de illusie koester
de, dat hij naar Engeland zou varen: één der vele in 
deze collectie aanwezige Napoleontische veldpoststem
pels luidt: „Armee d' Angleterre". 

Scandinavische stempels in rijke verscheidenheid 
vielen te bewonderen in inzendingen 85 (J. Schmidt-
Andersen) en 91 (S. A. Graae Rasmussen) voor wat 
betreft Denemarken en uit de oorlog om Sleeswijk-
Holstein, (A. Biering) voor Noorwegen, waarbij spe
ciaal gereleveerd moge worden het particuliere stem
pel, gebruikt door Ds Lars Olav Sch0nning op de Lo
foten, bestaande uit een zwarte cirkel, waarin uitge
spaard L. S. Bootstempels komen weinig, penvernie-
tiging daarentegen veelvuldig op het eerste Noorse 
zegel voor, zo zelfs, dat deze inzender reeds ver ge
vorderd was met het platen van dit zegel uitsluitend 
van exemplaren met penvernietiging. 

J. B. Taucher toonde inz. in No. 89 een gedeelte van 
zijn collectie, bestaande uit 13 è 14.000 Finse afstempe
lingen van 1812 tot 1952, terwijl ook de heer P. Witt-
kämper (inz. No. 97) in het bijzonder de zeer gevari
eerde soorten stempels der kleinere Finse postkantoren 
als verzamelobject koos. 

Een schitterende collectie oude Zweedse brieven, te
ruggaand tot 1685, toonde ons inz. No. 90 van C. Hay. 
Ook in dit land aanvankelijk een zeer eenvoudige 
stempel, bestaande uit een koninklijke kroon, daar
onder een letter; daarna omstreeks 1708 de naam 
Stockholm voluit in een soort lint, dat in 1723 in klei
ner formaat terugkeert. Omstreeks 1707 tot 1710 wordt 
hetzelfde stempeltype gebruikt door de Zweedse post
kantoren in Riga en Reval. Tussen 1814 en 1867 beves
tigde men in Zweden ook dikwijls vogelveren aan de 
brieven, waarmede de afzender te kennen wilde geven, 
dat de verzending zó snel moest geschieden als een 
vogel kan vliegen. 

Ook de nieuwere stempels van Zweden, evenals onze 
kleinrondstempels juist ongeveer op de zegel passend, 
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waren met name goed vertegenwoordigd in inz. No. 
102 van G. Dierauer. 

Van de overige Europese landen willen wij slechts 
noemen enige inzendingen met Oud-Oostenrijkse stem
pels, die in verscheidenheid wel de kroon spannen; 
Oud-Italiaanse Staten, waarbij het zeer zeldzame, bij 
wijze van frankering gezegelde papier uit 1819, inge
zonden door de heer M. J. Feenstra (inz. No. 146) ver
melding verdient, benevens Oud-Duitse Staten, Danzig 
en Liechtenstein, in welk laatste miniatuurstaatje vóór 
de invoering van eigen zegels de Oostenrijkse en Zwit
serse post blijkbaar probeerden elkaar nu en dan de 
vliegen af te vangen. 

Voor wat Europa betreft moge tenslotte nog inzen
ding C van C. Dimitriou gememoreerd worden, die 
als oudste Griekse stempel een brief uit 1833 toonde, 
waarop een ovaal stempel met randschrift: Hoofdpost
kantoor van Griekenland, terwijl in het midden een 
nummer en het betaalde port met de pen ingevuld wer
den. De oprichting van postkantoren in dit land had 
pas in 1829 plaats. 

Zonder twijfel mag gezegd worden, dat de mooiste 
verzamelingen der Amerikaanse Postmaster-uitgiften, 
met hun interessante afstempelingen, welke ooit in 
Nederland getoond werden, geëxposeerd waren door 
Consul N. Klep van Velthoven inz. D) en Van Dyk 
Mac Bride (inz. No. 175). 

De vrolijkste afstempeling op de ITEP kwam voor 
in de speciaal-verzameling van L. H. Cornell (inz. No. 
171), n.1. het z.g. Kicking-Mule-Postmark". Dit is een 
rond datumstempel, waaraan als afstempeling voor de 
zegels eeii silhouet van een dartel muilezeltje verbon
den is. De plaats Port Townsend (Wash) begon dit 
stempel in 1880 te gebruiken en enige andere plaatsen 
In dezelfde staat (Neah Bay) en in Californië (Susan-
ville, Forbestown en Goleta), volgden dit voorbeeld. 
Naast portretten van de olijke „Postmaster", die deze 
stempels hanteerden, waren er gehele stukken en losse 
zegels — zelfs dienstzegels van het War Dept! — in 
overvloed, waarbij zowaar nog een brief uit 1936. 

Twee inzendingen, No. 185 van R. F. A. Riesco en 
No. 186 van J. Schatzkès legden getuigenis af van de 
bijna onuitputtelijke fantasie, die de ontwerpers van 
oude Mexicaanse poststempels bezield moet hebben, 
toen deze kwistig de lauwertakken en -kransen, zeer 
grote en kleine letters enz. in de poststempels aan
brachten, waaronder de soms gehalveerde en 'n enkele 
maal zelfs wel eens gevierendeelde postzegels dikwijls 
geheel schuil gingen. Een der merkwaardigste brieven 
in laatstgenoemde inzending was in 1868 verzonden uit 
Barcelona, aldaar gefrankeerd met twee zegels van 
twee reales van Spanje, vervolgens voorzien van een 
Franse zegel van 40 c met bootstempel Tampico, en 
tenslotte in Mexico ten derde male gefrankeerd met 
een Mexicaans zegel van 2 reales, uitgifte 1864, ge
stempeld Tampico (Mexico). 

Van de overige speciaal-verzamelingen Midden- en 
Zuid-Amerika troffen wij nog interessante afstempe
lingen aan in een collectie Ecuador van F. Verheyden 
(inz. No. 177), Haïti van Dr C. W. Hennan (inz. No. 179), 
Peru van A. J. E. Magonette (inz. No. 181), Salvador 
van Dr C. W. Hennan (inz. No. 182) en Nicaragua van 
dezelfde inzender (inz. No. 180). In deze laatste collec
tie merkten wij Amerikaanse brieven op, die van de 
Westkust naar de Oostkust verzonden waren met een 
groot stempel „Via Nicaragua Ahead of the mails", 
vervoerd per Corn, van der Bilt-Accessory Transit Cy 
en langs deze omweg blijkbaar sneller op hun bestem
ming arriverend dan via de rechtstreekse landroute 
door de woelige Zuidelijke Staten Zeer interessant 
was een fraaie brief met een gehalveerde 12c zwart, 
afgestempeld Steam Ship en bovenvermeld Nicara
gua-Stempel. 

In de tweede helft van de 19e eeuw werden in tal 
van niet-Engelse landen Britse postzegels en poststem
pels gebruikt door de aldaar gevestigde Engelse post
kantoren, b.v. in Grey Town, Nicaragua, waarvan in 
dezelfde collectie fraaie stukken aanwezig waren uit 
1881-'82. Speciaal ook in Egypte wemelde het van de 
buitenlandse kantoren: inz. No. 192 van Jean'Boulad 
d'Humières bevatte brieven van Engelse kantoren in 
Alexandria (1845) en Suez (1864), Franse kantoren, eerst 
uit de Napoleontische tijd 1798-1801 en daarna te 
Alexandrië, Le Caire, Port Said en Suez .(1838-'68), 
Italiaanse kantoren (1864-1881), Griekse kantoren (1867-
1873) en Oostenrijkse kantoren van 1850-1884. Boven
dien onderhield Frankrijk er af en toe nog veldpost
kantoren, die gebruik maakten van stempels: Corps 
exp. de Madagascar (1895), Corps exp. de Tonkin (1900) 
en Corr. der Armées (1915). 

Wij komen tenslotte tot de gebieden, behorende tot 
het Brits Imperium, dan dient allereerst vermeld te 
worden inz. No. 105 van R.K. Wortley, die de postale 
geschiedenis van Groot-Brittannië met portretten en 
oude brieven uitvoerig beschreef, o.a. een portret van 
de toenmalige Postmaster-General Henry Bisschop, 
op wiens initiatief in Londen, Dublin en Edinburg klei
ne poststempels, bevattende uitsluitend een verkorte 
maandaanduiding en een datum tezamen in cirkel, in
gevoerd werden omstreeks 1671. Het is merkwaardig 
te constateren, dat, terwijl andere landen aanvan
kelijk volstonden met plaatsnaamstempels, teneinde 
het verschuldigde port naar afstand te kunnen bere
kenen, in Engeland begonnen werd 'met datering ter 
tegemoetkoming aan klachten over vertraagde bestel
ling. 

C. W. Meredith (inz. No. 106) toonde nog een zeer in
teressante, met vele foto's verluchte collectie brieven, 
afkomstig uit kleine Schotse dorpen met uiteenlopende 
modellen locale afstempelingen, gebruikt tussen 1854 
en 1860. 

Bijna alle Engelse koloniën hebben vóór de invoe
ring van eigen postzegels gebruik gemaakt van zegels 
van het moederland, herkenbaar (voor zover niet meer 
op de brief) aan de stempelnummers. Zo zagen wij in 
de inzending No. 225A van de heer N. Hedeman stem
pels M tussen 1857-'59 en A 25 tussen 1859-'85 gebruikt 
in Malta, laatstgenoemd stempel zelfs ook op een Frans 
zegel; in 212 van A. Odfjell, 213 van W. R. Sefton en 
214 van R. Ward dergelijke voorlopers uit Gibraltar 
met G en A 26, alsook oude brieven zonder zegels, 
teruggaand tot 1809. 

A. Charlton (inz. No. 215) begon zijn inzending Gre
nada met een brief uit 1785, waarop een langstempel, 
daarna tussen 1859-1861 voorlopers met stempel A 15 
op Engelse zegels en latere datumstempels van een 
geheel eigen model t.w. een cirkel, waarin een grote 
letter A t/m F, behorende bij één der 6 districten, 
waarin het eiland verdeeld is. Ook in de collectie Ja
maica van M. Hevia Iglesias (inz. No. 218) kwamen 
naast brieven zonder zegels, voorlopers voor met elf 
verschillende nummerstempels van de 52, die volgens 
de catalogus van Stanly Gibbons bestaan. 

St. Vincent was vertegenwoordigd in een mooie spe
ciaal-verzameling van J. H. Sinton (inz. No. 223), welke 
begon met een drieregelig naam- en datumstempel uit 
1799, terwijl dit land omstreeks 1813 ook een z.g. ba-
nanenstempel gebruikte, evenals Curagao, Suriname 
en andere in de Napoleontische tijd door Engeland be
zette West-Indische gebieden. Voorlopers droegen het 
stempel A 10, terwijl in 1880 datumstempels met zeer 
verkorte plaatsnaam, bestaande uit slechts 1-3 letters, 
gebruikt werden. 

Als waardig besluit van deze lange beschrijving moge 
nog gewezen worden op inz. No. 197 van A. Jürgens, 
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die brieven zonder zegels met uitvoerige beschrijvingen 
en illustraties uit Zuid-Afrika exposeerde, waaronder 
een brief van Jan van Riebeek uit 1654, een V.O.C.-
stempel uit 1792 en van elk postkantoor afzonderlijke 
nummerstempels in achthoek uit ± 1849. 
'-Gravenhage, Juli 1952. A. v. d. W. 

LUCHTPOST OP DE I.T.E.P. 
Op deze internationale tentoonstelling waren 27 in

zendingen van luchtpoststukken en/of luchtpostzegels 
(23 inzenders, waarvan 1 inzender buiten mededinging, 
nl. de heer J. Le Pileur, Parijs, Jurylid, met zijn inzen
ding ,.Ballons montés"), hetgeen ongeveer lO'/o be
draagt van het totaal der inzendingen (278, waarvan 
17 buiten mededinging). Onder de inzenders waren 4 
landgenoten, nl. de heren H. Swartsenburg, L. H. 
Tholen, R. Tocila en J. van der Warf, die alle 4 voor 
hun inzending een zilveren medaille verwierven, waar
mede wij genoemde heren van deze plaats van harte 
gelukwensen. 

Er was ook op deze internationale tentoonstelling 
wederom prachtig luchtpostrrfeteriaal te zien, waarbij 
vooral de interessante luchtpoststukken met vignetten 
uit de pioniertijd van de luchtvaart, de z.g. voorlopers, 
opvielen. Voor deze stukken is er sinds enige jaren 
een steeds stijgende belangstelling; helaas is dit mate
riaal in het algemeen slechts zeer moeilijk te verkrij
gen, met uitzondering van de Zwitserse stukken en 
vignetten, die (weliswaar niet goedkoop) iets gemakke
lijker te vinden zijn. 

De vijf verguld-zilveren medailles, die voor lucht
postinzendingen werden toegekend, waren dan ook 
voor inzenders van de pioniersluchtpoststukken, nl. (in 
alfabetische volgorde: J. Gravelat, Frankrijk, (met ge
lukwensen van de Jury), Mevr. L. S. Hoffman, New 
York, (met kunstvoorwerp, een zilveren molen aange
boden door „Hollandia"), F. V. Loeliger, U.S.A., (met 
gelukwensen van de Jury), M. Tripet, New York, en 
D. Tziracopoulo, Egypte, (met kunstvoorwerp, een zil
veren doos aangeboden door de Ned. Verg. v. Postze
gelverzamelaars). (Inzendingen resp. No. 247, 263, 249, 
255 en 265). 

Bij deze inzendingen zagen wij o.a. een gedeelte van 
de fraai opgezette verzameling van de heer Gravelat, 
op deels gedrukte, deels getekende bladen met afbeel
dingen van piloten, routekaartjes, etc. met stukken 
zoals o.a. Bork-Brück, 1912/13, Flugpost Gotha, 1912, 
Marc Pourpe, 1914, Gent 1913, verschillende Franse 
voorlopers o.a. Nancy, etc. verder Lugano 1913, Lon-
den-Windsor 1911, eerste uitgiften van luchtpostzegels 
in Columbia op gevlogen stukken, etc. Hoe fascinerend 
deze mooie opzet ook was, toch is het m.i. iets te druk, 
waardoor de aandacht voor het luchtpoststuk — waar 
het toch eigenlijk om gaat — wordt afgeleid, en het 
stuk minder goed tot zijn recht komt. Verder 2 mooie 
complete inzendingen van Zwitserse pionierluchtpost 
uit 1913 van de heren Loeliger en Tripet met de diver
se vignetten, etc. alsmede de interessante inzending 
van mevr. Hoffman met de unieke „Buffalo Ballon 
Post", een 24 c luchtpostzegel 1918 met kopstaand mid
denstuk, Honduras voorlopers '25. de Pinedo, Hawker, 
Martynside, etc. Tenslotte de inzending van de heer 
Tziracopoulo met diverse zeldzaamheden uit de pio
niertijd: Martynside vlucht, de Piedo, Alcock-Brown, 
Halifax, Ross Smith, He de France (beide opdrukken), 
eerste uitgiften Columbia, etc. 

Voorts werden er acht zilveren medailles toegekend 
en wel aan de navolgende inzenders (in alfabetische 
volgorde): 
G. E. Hoyle, Engeland, (voor inzendingen 248, 258 en 
264), o.a. met een gespecialiseerde verzameling van de 

z.g. Coronation Flights, Londen-Windsor, v. v. 1911, 
met diverse kaarten in de verschillende kleuren en de 
enveloppen, verder pioniersvluchten gehele wereld tot 
1925 en een verzameling luchtpostzegels van de ge
hele wereld. 
M. van de Moortel, België, (inzending 250); een buiten
gewoon mooi opgezette verzameling ballonpost uit 
1870/71. 
Major Ch. A. Pogson, Engeland, (inzendingen 224 en 
262). Deze prijs is gecombineerd voor de gespeciali
seerde zegelverzameling van Sarawak en de luchtpost
inzending van de luchtposthistorie van Sarawak van 
1926-1941. Een moeilijk gebied vooral voor de lucht
post! 
P. G. Savelon, Frankrijk, (inzending 253); een eveneens 
mooi opgezette verzameling „Ballons montés" 1870/71, 
met documentatie. 
H. Swartsenburg, Nederland, (inzending 240). De ont
wikkeling van de luchtpostdienst tussen Nederland en 
de Overzeese Gebiedsdelen van 1920 t/m 1940, waarbij 
wij o.a. aantroffen de stempels (Koppen, Postduif) 
Muntok en Palembang, Koepang (Pattist, Abel Tas-
man), Curagao 8/4'25, etc. Verschillende stukken droe
gen de handtekeningen van de piloten. 
L. H. Tholen. Nederland, (inzending 254). Een mooie 
gespecialiseerde luchtpostverzameling van Canadese 
eerste vluchten, waarvan op de tentoonstelling in 4 
kaders de interessantste stukken werden getoond (de 
rest was in 14 albums ter beoordeling door de Jury 
ingezonden). Wij zagen er o.a. verschillende stukken 
met de vignetten uit de begintijd van de ontwikkeling 
van de luchtvaart in Canada, welke vignetten door de 
verschillende luchtvaartmaatschappijen werden uitge
geven o.a. Northern Air Service, Elliot-Fairchild Air 
Transport Ltd., Western Canada Airways Ltd., Yukon 
Airways Exploration Co. Ltd., etc. Latere eerste vluch
ten met de bekende speciale afstempelingen. Met be
schrijvingen en routekaartjes. 
R. Tocila, (inzendingen 241 en 243). Zeldzame vlieg-
brieven van Nederland en de Overzeese Gebiedsdelen; 
wij zagen er o.a. de oude Nederlandse afstempelingen 
„Vliegkamp Soesterberg" en „Elta" (Amsterdam), 
DO-X-post, opdrukken Wilburg Wright op de zegels 
van Curagao op luchtpoststuk, Curagao 8/4'25, Neder
landse post Transatlantische vlucht Balbo, etc. Voorts 
de ontwikkeling van de luchtpostlijn Nederland-Indië, 
v.v. met o.a. een stuk van de vlucht van van Lear 
Black, Postduif, „Muntok", de aardige (doch lastig te 
vinden) maatschappijstempels van de K.L.M. Bagdad-
Boedapest, de beide verschillende stempels op de stuk
ken die de vliegramp van de „Ooievaar" medemaak-
ten, etc. 
J. van der Warf, Nederland, (inzending 244 en 266). 
Luchtpost zegels van Nederland' en de Overzeese Ge
biedsdelen (sommige in strip of blok of op brief) en 
luchtpostzegels van de gehele wereld met vele semi-
officiële zegels. 

Tenslotte werden nog 6 bronzen medailles toegekend 
aan de navolgende inzenders (in alfabetische volg
orde) : 
F. Bauer, New York, (inzending 245). De ontwikkeling 
van de Trans-Pacific-luchtpost met zeldzame stukken 
van de eerste proefvluchten, etc. 
L. S. Clark, U.S.A. (inzending 257). De geschiedenis 
van de Newfoundland-wayzata" luchtpostzegel 1932, 
met ontwerpen, contracten etc. 
G. B. Kaufmann, U.S.A. (inzending 259). De vluchten 
van Byrd over de Noordpool, Atlantische Oceaan en 
Zuidpool 1925/1947 met gespecialiseerde collectie van 
de Byrd-zegel (3 c.) met handtekening Byrd. 
K. Lindskog, Denemarken, (inzending 260). Een zeer 
mooie gespecialiseerde verzameling van de ontwikke
ling van de Deense luchtpost met diverse pioniers-
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vluchten, o.a. Robert Svendson 1911, Roskilde 1914, 
„Goliath", Kopenhagen-Aarhus 1919, diverse lucht
postzegels, etc. 
M. Onofri, Italië, (inzending 261). Zeppelinpost met 
véél documentaties (foto's, courantenuitknipsels, etc). 
O. a. de wereldrondvaart 1929, de Zuid-Amerikö-vaart 
1930, etc. 
K. N. Woodward, U.S.A., (inzending 256). Luchtpost
stukken van de proefvluchten in Venezuela. 

Zoals uit het bovenstaande blijkt, was er op lucht
postgebied heel wat interessants op deze tentoonstel
ling te zien, alhoewel er voor de insiders op dit gebied 
niets onbekends te voorschijn is gekomen, zulks in te
genstelling met de verleden jaar te Wuppertal gehou
den luchtpost-tentoonstelling, waar zelfs voor de inge
wijden op dit gebied veel onbekend materiaal te zien 
was. 

Een gouden medaille is helaas aan geen der lucht
postinzendingen toegekend, hetgeen, gezien het feit dat 
er 10 gouden ITEP-medailles waren en de luchtpost
inzendingen totaal lOVo van het geheel bedroegen, wel 
mogelijk had moeten zijn. Maar het schijnt op alle 
internationale philatelistische tentoonstellingen, waar 
ook luchtpost vertegenwoordigd is, zo de gewoonte te 
zijn, dat het verguld-zilver de hoogste onderscheiding 
voor deze rubriek is, hetgeen één van de vele oorzaken 
is dat er zoveel mooi luchtpostmateriaal nooit op deze 
internationale tentoonstellingen wordt ingezonden. 

J. Dellenbag. 

POSTSTUKKEN OP DE I.T.E.P. 
Behalve de inzendingen in klasse VII A en B (Post

stukken), waar te zien waren een collectie Helgoland 
(ongebruikt) van B. Reevens te Chicago, Oranje Vrij
staat van H. G. van de Westeringh (Utrecht), Frankrijk 
van de Association der Collectionneurs d'Entiers Pos-
taux (Parijs), briefkaarten uit de periode van Koning 
Willem III van Nederland, Nederlands-Indië, Curagao 
en Suriname en twee studies n.1. een betreffende de 
Nederlandse geïllustreerde briefkaarten van J. Dekker 
(Amsterdam) en een betreffende Postzegels op post
stukken van J. H. Broekman (Bergen), waren er in ve
le inzendingen in andere klassen ook nog poststukken 
te bewonderen. 

Op gevaar af onvolledig te zijn noteren wij er enkele: 
146 Oud-Italiaanse staten van M. J. Feenstra (Capelle 
a/d IJssel) liet ons enkele „cavalini's" zien van Sardi
nië; Mulready-couverten waren aanwezig, maar ter 
illustratie van afstempelingen bleken in tal van col
lecties een of meer poststukken aanwezig te zijn: in
zending D betreffende Amerika (Consul N. Klep van 
Velthoven, E betreffende Zwitserland, couverten van 
Geneve (Dr H. Leeman GeymüUer), 95 Finland (L. 
Linder) en 96 Finland (G. von Möller), 98 Noorse pri-
vaatpost (B. O. Bendixen), 136 Oud-Duitse staten 
(Mevr. Balasse), 143 Hannover (Ph. J. Walravens), 164 
Liechtenstein (T. Roth), 171 Kicking mule (L. H. Cor
nell), 175 Postmeesters U.S.A. (Van Dyk Mac Bride) 
204 Brits-Indië (Col. A. E. Stewart), 208 Oeganda (Ch. 
A. Stonehill, 205 Nieuwe Republiek (Ch. A. Stonehill), 
210 Aden (Ch. Hornal), 215 Grenada (A. Charlton), 231 
Belgisch Congo (J. Du Four). 

Zoals gezegd is het best mogelijk dat hier of daar 
ons iets ontgaan is in de uitgebreide tentoonstelling. 
In ieder geval levert deze opsomming het bewijs, dat 
poststukken toch wel meer verzameld worden dan in 
l^ederland nog wel eens wordt aangenomen. 

J. B. H. 

DE BEELD PHILATELIE OP DE I.T.E.P. 
Pas nu ik de belofte aan de hoofdredacteur inlossen 

ga om wat te schrijven over de beeldphilatelie op de 
ITEP, besef ik eerst ten volle hoe 'n hachelijke onder
neming dit is. Indrukken geven van een belangrijke 
tak der philatelie, die eigenlijk principieel van de 
ITEP geweerd en door het Uitvoerend Comité in 
onbegrijpelijk conservatisme taboe verklaard werd!! 

Ik durf het te wagen in alle objectiviteit mijn eer
lijke mening te geven, omdat ik naast beeldverzame
laar ook „orthodox" of, zo u wilt, „ouderwets" phila
telist ben en voor beide groepen gelijke liefde en be
langstelling koester. 

Daarom moet ik beginnen met ongekend veel scherpe 
critiek die allerwege op de ITEP geleverd werd, af te 
wijzen of, voor zover ze in hoofdzaken terecht was, 
tot de ware proporties terug te brengen. 

Want juist wij, beeldphilatelisten, moeten er voor 
oppassen niet dezelfde bekrompen kortzichtigheid en 
geborneerdheid te demonstreren, waarin de ouderwetse 
verzamelaars zo sterk zijn. En nooit het goed recht 
van anderen aantasten *(die ons hooghartig plaatjes
verzamelaars noemen) om het verschrikkelijk belang
rijk te vinden of er toevallig op de drukkerij een 
perforatiemachine in gebruik genomen werd die tan-
dingen van 11% in plaats van 11% presteerde, of dat 
er een andere papierfabriek ingeschakeld werd, die 
iets geler papier afleverde, om van de gomsoort 
maar te zwijgen, of van krasjes op bepaalde plaatsen 
van de beelddrager. Jedes Tierchen sein Pläsierchen! 

Laten de beeldverzamelaars toch niet óók in de ty
pisch Nederlandse fout vervallen, die Multatulie reeds 
zo geestig hekelde: „'t Ware geloof is in de Noorder-
kerk, want daar ben ik gedoopt!" 

Inderdaad vind ik het, met dhr Spoorenberg „van 
oneindig meer belang wie een zegelkunststukje wrocht; 
waarom het uitgegeven, en welke gebeurtenis of per
soon herdacht werd", dan het voor mij volkomen onbe
langrijke bijkomstige feit van de papiersoort of tan
ding, of toevallige druktechnische onvolmaaktheden. 
Maar dat geeft mij nog niet het recht anderen hun 
wilde, enthousiasme te misgunnen om een rood vezeltje 
meer in het gebruikte „faserpapier", of een misdruk 
die in de afvalbak thuis behoorde!! 

En daarom zou ik het niet goedgevonden hebben, 
— gesteld de ITEP-voorbereiding was in handen van 
beeldverzamelaars geweest — om die mensen uit te 
sluiten van deelname, zoals het nu met de motief-ver
zamelingen geschiedde. Integendeel! Tot op zekere 
hoogte vond ik het volkomen begrijpelijk, gezien de 
aanleiding tot deze expositie, dat het hoofdaccent ge
legd werd op de ouderwetse en nog maar ten dele ver
ouderde verzamel wij ze. Immers het ging om de hon
derdjarige postzegel. 

Dit feit eiste terecht het leeuwenaandeel op voor de 
klasieke oudjes, vóór de tijd dat de zegels spiegel van 
land en volk, van cultuur en politiek werden en vóór 
ze het welsprekende document van de contemporaine 
geschiedenis waren. 

De door velen onzer gesmade verzamelwijze van bijv. 
vijftig jaar geleden, — de gom en tandjes verzame
laars — was toen helemaal niet zo gek, en logisch ge
volg van de beginperiode der postzegels. 

Toen raasden de postzegelpersen van alle landen 
nog niet in niet te stuiten vaart. Er moest een vorst 
sterven of een nieuw posttarief ingevoerd worden eer 
er een nieuwtje te melden viel. 

Men was dus in de allereerste beginperiode gauw 
uit verzameld en zocht een uitweg voor zijn ver-
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zamelwoede in het bijeenbrengen van alle mogelijke 
futiele verschillen. Men ging platen reconstrueren, 
typen en tandingen onderscheiden, omdat men een uit
weg zocht voor zijn verzamellust. Volkomen begrijpe
lijk dus, dat deze opvatting ruim plaats kreeg inge
ruimd op de ITEP, die doelbewust een historische in
slag had. Alleen jammer dat de leiding zo vastgegroeid 
aan het voorbije verleden bleek te zitten zonder be
grip van de eigen moderne tijd — andere tijden, an
dere philatelistische zeden — en zo „weltfremd" in de 
grote tuin der eigentijdse Philatelie, dat de verzame
laars der toekomst niet aan bod kwamen. Voor motief-
verzamelingen en zegels na 1940(!) was op de ITEP 
geen plaats; also sprach Zarathustra! 

Dat nu was inderdaad een ernstige misgreep. Maar 
dat gaf de vele diep teleurgestelde bezoekers toch 
nog niet het recht, om te zeggen: „In plaats van pro
pagandistisch voor de Philatelie, werkte de ITEP af
schrikwekkend en ontmoedigend". Want het grappige 
was juist, dat er uitstekende staaltjes van beeldphi-
latelie te genieten vielen. Niet, of bijna niet, in de 
node — dank zij Kardinaal Spellman amper gedulde — 
en in een hoek weggestopte schaarse kadertjes van 
klasse VIII „thematische collecties", maar juist in de 
„enige ware" en „echt" philatelistische hoek! Ik denk 
aan de prachtige stempelcoUectie van Tocila, aan de 
Korteweg-inzending en die van het Postmuseum zelf 
(pre-philatelistische brieven), of aan sommige voor
treffelijke collecties die de opkomst en groei van de 
luchtpost illustreerden. Aan de prachtige Liechten-
stein-inzending van Rüttiman. 

Het grappige was juist, dat het paard van Troje 
onherkend in de statige hallen der orthodoxe Philate
lie was binnengeslopen. Maar ja, de eigenlijke afde
ling beeldphilatelie, oorspronkelijk (als destijds het 
eerste mensenpaar door engelen met vurige zwaarden 
uit het onverdiende paradijs) geweerd en op het laat
ste moment noodgedwongen door een achterdeurtje op 
het schellinkje toch nog geduld, omdat men met goed 
fatsoen de inschrijving van Kardinaal Spellman niet 
durfde weren, omdat de pers dit ogenblikkelijk even 
interessant vond als de inzending van koningin Elisa
beth. . . . wat van die thematische afdeling te zeggen? 

De inzending van Kardinaal Spellman, hoe sympa
thiek ook van doelstelling, had noch met orthodoxe, 
nóch met beeldphilatelie veel te maken. Het waren 
vaak zeer verdienstelijke aquarelletjes, hier en daar 
met een postzegeltje opgevrolijkt. Sympathiek, omdat 
het zo naïef was. 

En omdat men deze hoge Amerikaanse gast 
niet als een volkomen eenling wilde laten staan, moest 
er op het laatste moment wat gezelschap voor hem 
uit het verboden en miskende hoekje bijeengetrom-
meld worden. Door enige aldus genodigden werd voor 
die „eer" bedankt. En men hield over: Mevrouw van 
Heerdt-Kolff. Nu kan het bekend zijn, dat ik grote 
bewondering koester voor haar baanbrekend werk, dat 
zij verricht heeft in het belang van de motiefverza
melaars door haar uitstekende, goed geïllustreerde 
boekjes. Maar haar ingezonden collectie: Oranje en 
Nederland" op postzegels was slordig en onrijp voor 
een tentoonstelling en ook propagandistisch zei deze 
niets ten gunste van de beeldphilatelie. Beter, maar 
nog niet goed genoeg, — mede door het gemengd voor
komen van gebruikt en postfris — was de schepencol-
lectie van dhr Borstlamp. Alleen de inzending v. d. 
Heyden uit Eindhoven, gewijd aan de sport, zou, indien 
hij in plaats van twee over twaalf kaders had kunnen 
beschikken, een piece de resistance geweest zijn 
voor de beeldphilatelie. Prachtig materiaal was in het 
tweetal kadertjes bijeen gebracht, maar het was teveel 
een bloemlezing. Juist voor de beeldphilatelie, wil ze 
overtuigen en welsprekend worden voor de nog af

kerige, is een complete opstelling dringende eis. Bij 
een „orthodoxe" inzending van typen van een portze-
geluitgifte, in haar benauwende saaie eentonigheid, 
zegt men dankbaar als men één kader heeft gezien 
en in de gids leest „(1 kader plus 3 albums)" enz. enz. 
enz. enz! :De rest is net zo!" Maar een beeldverzame
ling die iets demonstreren wil, iets te vertellen heeft, 
doet dat pas door zijn volledigheid! 

Eindconclusie: terecht stond op de ITEP het his
torische gedeelte centraal, maar geborneerdheid bij de 
leiding heeft onnoemlijk veel kansen voor de toekomst 
van de Philatelie in Nederland verwaarloosd en ver
speeld. Als popaganda-mogelijkheid heeft ze gefaald. 
Als er nog wat gered is, dan is dat dank zij de hande-
larenstands, die een run beleefden op de versmade 
zegels van nä 1940!! 

G. J. Peelen. 

OVER EEN PHILATELISTISCHE 
FILM EN EEN FILMSTROOK 

De postzegelverzamelaar — laten we nu eens niet het 
deftige woord philatelist gebruiken — die naast deze 
hobby ook nog aan cinematografie doet d.w.z. met een 
of ander toestel zelf cinematografische opnamen maakt, 
heeft er natuurlijk al meermalen van gedroomd zelf 
eens een z.g. philatelistische film te vervaardigen. Tot 
op heden is zulks veelal 'n droom gebleven, welke geen 
werkelijkheid werd hetzij door geldgebrek (want film
opnamen zvjn nu eenmaal niet goedkoop), hetzij doordat 
de samenstelling van een goed scenario boven de 
krachten ging. 

Toch hebben we de laatste jaren enkele philatelistische 
films mogen aanschouwen en hebben we daarvan in dit 
Maandblad toen melding gemaakt. Maar dat waren 
films welke niet zomaar door een amateur in elkaar 
waren gezet, doch volledig vakwerk. Het is voor het 
maken van zulk een film dan ook niet alleen noodzake
lijk om over een goed scenario te beschikken, maar de 
daarvoor benodigde apparatuur is dermate kostbaar en 
veelomvattend, dat alleen een behoorlijk geoutilleerde 
studio iets goeds kan leveren. 

Desniettegenstaande zijn meerdere van de door ons 
aanschouwde films ons niet meegevallen. Alleen de 
laatstelijk door de Zwitserse P.T.T. ook in ons land ge-
introduceerde philatelistische films ziJn volkomen aan
vaardbaar. Wij hebben daarvan indertijd dan ook met 
veel genoegen melding gemaakt en deze films hebben 
al heel wat verenigingen een aangename avond bezorgd. 

Toch zouden we ook deze „documentaires" nog niet 
geheel en al geslaagd willen noemen, hoe mooi ze ook 
zijn en hoe duidelijk ook de diverse instanties der post-
zegelfabricatie worden weergegeven. De cinematografie 
is nu eenmaal in hoofdzaak een optische techniek, 
waarbij het visuele wel het meest op de voorgrond 
treedt. De vertoning van een film concentreert zich 
voor het grootste gedeelte op onze ogen, die op hun 
beurt de hersenen in het wei^ stellen. Hoe vlugger de 
beelden elkaar opvolgen des te sneller zal ook de 
reactie in de hersenen moeten zijn. Dat deze reactietijd 
voor een ieder niet dezelfde is, valt naar onze mening 
niet te betwisten. Dit is dan ook ons bezwaar tegen 
bedoelde fili»s. Het oog neemt wel alles op, maar de 
verwerking daarvan in vaak hele kleine tijdsbestekken 
is wel een zware opgave, waarmede vaak niet genoeg 
rekening wordt gehouden. Meermalen bleek ons biJ her
haalde aanschouwing van een film, dat sommige toch 
belangrijke stukjes niet of vrijwel niet in het geheugen 
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waren opgenomen, iets wat vooral bij de vertoning van 
een zo moeilijke fabricatie als die van een postzegel het 
geheel spoedig onbegrijpelijk maakt. De Zwitserse films 
geven het oog te weinig verpozing en spannen dienten
gevolge de hersens al te veel in. Dit moge dan aan het 
scenario te wijten zijn, het feit is er niet minder om. 

Maar laten we na deze inleiding tot ons feitelijke on
derwerp komen. 

Wij prijzen ons in Nederland gelukkig een P.T.T. te 
bezitten welke niet het oog alleen heeft gericht op een 
direct financieel voordeel (of minder groot nadeel!), 
maar die ook haar dienende taak heel breed opvat. Tot 
deze dienende taak behoort ook het Inlichten van het 
publiek omtrent de aard van het bedrijf, haar mogelijk
heden en haar werkzaamheden. Welnu, onze Neder
landse P.T.T. heeft in het eeuwfeest van de Nederland
se postzegel aanleiding gevonden het publiek meer ver
trouwd te m.aken met haar bedrijf en in het bijzonder 
met de postzegel, een papiertje dat zo vaak op een brief 
wordt geplakt zonder dat degene die zulks doet zich 
rekenschap geeft van alles wat er zich om dat onnozele 
papiertje afspeelt vóór en nä deze plakkerij. Dit aan 
het publiek te tonen is wel het hoofddoel van de film 
welke de P.T.T. ter opluistering van genoemd eeuw
feest heeft doen vervaardigen. 

„Het is maar 'n postzegel" is de titel van dit 
filmpje, waarvan het aanschouwen nog geen half uur 
in beslag neemt. De vervaardiging geschiedde door de 
N.V. Cefima-film onder leiding van Umberto Bolzi naar 
een scenario van Hubert Perquin. Het camerawerk is 
van Wout de Vries, de montage werd verzorgd door de 
productieleider en het gesproken woord door Guus 
Weizel, terwijl Rosa Spier de muzikale medewerking 
op zich nam. 

Hoewel vele delen in deze film niet het optreden van 
speciale acteurs vragen, moest voor enkele delen toch 
een beroep op enkele acteurs worden gedaan en zien 
we dan ook in deze film Enny Mols-de Leeuwe, Cor 
Dommelshuizen Sr. en Dommelshuizen Jr. optreden, 
terwijl ambtenaren van het P.T.T.-bedrijf, personeel 
van de N.V. Joh. Enschedé en Zn. te Haarlem en le
den van de Intern. Ver. Philatelica eveneens medewer
king verleenden. 

De titel van de film vindt zijn grondslag in een uit
lating van iemand die zich, staande in een rij voor een 
postzegelloket in een onzer postkantoren, ergert aan het 
optreden van een dame, die zich druk maakt over een 
postzegel. Zijn opmerking, welke blijk geeft van weinig 
waardering voor het papiertje dat postzegel wordt ge
noemd, is voor een vóór hem in de rij staande heer aan
leiding zijn achterbuurman een scherpe terechtwijzing 
te geven, waarbij er op gewezen wordt, dat deze blijk
baar niet begrijpt wat er aan zulk een papiertje is ver
bonden. Wat dit allemaal is zien wü dan allengs in de 
film. Na een klein historisch ovei'zicht omtrent de post 
in vroeger tijden, de tijd van ongefrankeerde brieven, 
hondenkar, trekschuit enz., zien wij langzamerhand een 
betere organisatie van het postwezen ontstaan en 
breekt de tijd van de eerste Nederlandse postzegel aan. 

(Waarom hier een afbeelding van de ontwerper en 
graveur van onze eerste zegels ontbreekt is ons niet 
duidelijk, temeer waar enkele minder belangrijke dingen 
wel in de film werden opgenomen. Zou hier niet een 
pracht gelegenheid zijn geweest de toch al te lang ver
geten kunstenaar eindelijk naar verdiensten te eren?) 

Dan ontrolt zich voor ons oog een overzicht van het 
tot stand komen van de postzegel, waarbij zowel plaat-
druk als rasterdiepdruk op eenvoudige wijze worden 
gedemonstreerd. Juist door de niet al te uitvoerige be
handeling van dit moeilijkste deel van de film is hier 
o.i, vermeden dat de Zwitserse films te zwaar maakte, 
en is de Nederlandse film gemakkelijker te volgen en 
te begrijpen. 

Ook de cifstempeling der brieven, zowel met de hand 
als machinaal, alsmede sortering, verzending en 
transport van de post wordt op onderhoudende wijze 
vertoond. 

Tenslotte zien wij, nadat de postzegel haar functie 
heeft verricht, de Philatelisten hun hobby botvieren 
door op een veiling elkaar de kavels door hun biedingen 
te betwisten. 

Laten we de P.T.T. dankbaar zijn voor het genomen 
initiatief en haar gelukwensen met deze uitstekend ge
slaagde film. 

Op de „ITEP" werd deze film iedere dag enkele malen 
vertoond en wist zij daar steeds alle beschikbare plaat
sen te doen bezetten, zodat de propagandistische waarde 
der film zeker niet gering kan worden genoemd. Het 
schijnt bovendien wel in de bedoeling van het P.T.T. 
bestuur te liggen deze film ook elders en b.v. ook op 
bijeenkomsten van philatelistische verenigingen te ver
tonen. Het zou zeker jammer ziJn indien deze film werd 
opgeborgen om voor goed te gaan rusten. 

En nu iets over de filmstrook waarvan in het op
schrift boven dit artikel sprake is. 

In hetzelfde zaaltje van de ITEP waarin bovenver
melde film werd vertoond werd door de heer K. E. 
König uit Koog aan de Zaan aan de deelnemers aan 
het F.I.P.-congres een z.g. filmstrook vertoond met op
namen op philatelistisch gebied in natuurlijke kleuren. 
Deze strook was daartoe door de Polygoon te Haarlem 
speciaal vervaardigd, en wel in de vorm van een klein-
beeld filmrol welke door middel van een kleinbeeld-
projector op een scherm kon worden geprojecteerd. De 
heer König gaf, zulks in verband met het internationale 
gezelschap, een toelichting in de Duitse taal, terwijl de 
secretaris van de F.I.P., de heer Jezler, een en ander in 
het Frans overzette. De bedoeling van de heer König 
was om aan te tonen welk een uitstekend materiaal te 
vervaardigen is voor lezingen op clubbijeenkomsten e.d. 
Het vertonen van zegels in natura op zulke bijeenkom
sten stuit vooral tijdens een lezing op velerlei bezwaren. 
De spreker is vaak met zijn verhaal al veel verder wan
neer de toehoorder de zegels waarover gesproken werd 
eerst te zien krijgt, zodat of van de lezing of van de 
aanschouwing'veel verloren gaat. Bovendien is bescha
diging of wegraken van zegels niet uitgesloten. Het ver
tonen van de zegels door middel van een pedioscoop 
brengt ook bezwaren mede, daar de grote hitte waaraan 
de postzegels hierbij worden blootgesteld niet bevorder
lijk is voor een goed behoud der zegels. 

Nadat de heer König door toevallige omstandigheden 
met Polygoon in aanraking was gekomen, rijpte de idee 
om van de postzegels gekleurde opnamen te malJ&n op 
een filmstroom, zodat de beelden daarvan door middel 
van een projectieapparaat in natuurlijke kleuren op een 
scherm konden worden vertoond, terwijl de aanschou
wing van ieder beeld zolang kon geschieden als ge
wenst zou worden. In samenwerking met Polygoon is 
daarop een dergelijke filmstrook vervaardigd, bestaande 
uit 25 opnamen, alle als onderdeel van een te houden 
lezing over de Landschapszegels van Bosnië-Herzego-
wina van het jaar 1906. 

Deze lezing werd nu zeer verkort, in verband met de 
beschikbare tijd, door de hr König gehouden en daarbij 
een toelichting gegeven omtrent het door middel van 
de filmstrook vertoonde. Het was hier dan ook niet 
zozeer om de lezing te doen, dan wel om aan te tonen 
wat bereikt is geworden, en verder de Philatelie van 
dienst kan zijn. 

Met zeer veel genoegen hebben ook wij deze verto
ning aanschouwd en hebben wij kunnen constateren, 
dat een vertoning van zegels op deze vrtjze wel heel 
veel voordelen biedt, vooral als de vertoning in een 
niet al te grote ruimte plaats vindt, daar het anders 
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zeer moeilijk is een projectie te geven welke op alle 
afstanden voldoende scherp kan worden waargenomen. 
Bij een gewone film is dit niet zó urgent als bij de 
weergave van postzegels, waarbij juist de finesses een 
scherpe weergave eisen. 

In het alg-emeen was de kleurweergave vrij goed te 
noemen. Vooral de blauwe kleuren kwamen zeer goed 
tot hun recht, terwijl juist de rode kleuren soms iets 
van hun intensiteit inboetten. 

Wij zullen geen verslag geven van de diverse ver
toonde zegels alsmede van hetgeen daaromtrent werd 
medegedeeld. Wij kunnen hier volstaan met de mede
deling, dat de heer König zich bereid heeft verklaard 
deze lezing in optima forma met vertoning van de film
strook ook voor philatelistische verenigingen te hou
den, zodat men van nabij van een en ander kan kennis 
nemen. 

Hoewel o.i. nog niet volledig geslaagd, kunnen we toch 
zeggen, dat met dit experiment een grote stap in de 
goede richting is gedaan, temeer waar de kosten van 
aanmaak van zulk een filmstrook betrekkelijk gering 
ztjn. Alleen zal het benodigde projectie-apparaat niet 
altijd beschikbaar zyn en de kosten van aanschaffing 
van zulk 'n apparaat zijn niet gering. Wellicht is hierin 
van bondswege te voorzien en zou het daarheen kunnen 
worden geleid, dat als het ware een archief van derge
lijke filmstroken wordt gevormd met bijbehorende tekst, 
zodat iedere vereniging daaruit naar verkiezing zal 
kunnen putten. 

De „ITEP" heeft dus ook op philatelistisch filmgebied 
goede prestaties geleverd, waarvoor we niet anders dan 
kandbaar kunnen zijn. 

NABESCHOUWING OVER DE I.T.E.P. 
Nu de internationale postzegeltentoonstelling, ge

houden te Utrecht ter herdenking van het 100-jarig 
bestaan van de Nederlandse postzegels, genaamd 
I.T.E.P., tot het verleden behoort, past het de balans 
op te maken en vergelijking te treffen zowel met 
andere soortgelijke herdenkingen alswel met die in 
1924 in ons land gehouden. 

Ten aanzien van laatstgenoemde tentoonstelling tref t 
onmiddellijk, dat deze nog geheel een philatelistische 
aangelegenheid was, geleid door Philatelisten met 
ondersteuning van P.T.T. door de uitgifte van een af
zonderlijke postzegelserie in afwijkende kleuren, waar
van de oplage ad 60.000, series destijds niet volledig 
werd geplaatst. Deze tentoonstelling, gehouden in de 
zalen van Pulfchri Studio in Den Haag, werd een groot 
succes en het was voor de oudere Philatelisten een 
voorrecht de organisator van deze tentoonstelling, Mr. 
E. Bonn uit Den Haag, ook thans weer in ons midden 
te zien, even levenslustig als altijd. 

In vergelijking met de andere na de wereldoorlog 
gehouden internationale postzegeltentoonstellingen, 
stond de I.T.E.P. ongetwijfeld bovenaan wat betreft de 
opzet, de indeling en de organisatie. Dit was de mening 
van nagenoeg alle tot oordelen bevoegde deelnemers. 

De huidige gewijzigde economische omstandigheden 
maakten het onmogelijk om dit eeuwfeest uitsluitend 
door de Philatelisten te doen bekostigen. Derhalve is 
er tussen de Nederlandse Bond van Verenigingen van 
Postzegelverzamelaars enerzijds en P.T.T. anderzijds 
een samenwerking tot stand gekomen, die tot dermate 
belangrijke resultaten heeft geleid, dat wij daaraan 
niet stilzwijgend mogen voorbij gaan. 

Het was zeer juist gezien van de directie van P.T.T., 
dat de herdenking van het 100-jarig bestaan van de 
Nederlandse postzegel niet alleen een aangelegenheid 
der Philatelisten is, maar evenzeer een belangrijke 
mijlpaal in het. P.T.T.-bedrijf, ja een historisch mo
ment voor het gehele Nederlandse volk. 

Het moet worden erkend, dat de directie van P.T.T. 
op grootse wijze aan dit denkbeeld uitdrukking heeft 
gegeven en hieraan dient onmiddellijk te worden toe
gevoegd, dat dank zij deze medewerking, de herden
king een succes is geworden, veel groter dan wij, Phi
latelisten, hadden verwacht. 

Het moet worden erkend, dat velen van ons niet 

dan met een bezwaard gemoed de leiding in deze heb
ben overgedragen in handen, die — hoewel uiterst 
bekwaam — uit de aard der zaak toch geheel andere 
belangen gewoon waren te dienen dan die der Phila
telisten. Zou nu wel het philatelistisch deel van de 
feestviering volledig tot zijn recht komen? Dat vroegen 
velen van ons zich bezorgd af. Welnu, wij moeten 
constateren, dat dit doel niet alleen nagenoeg ten volle 
is verwezenlijkt, doch dat wij daarbij veel hebben ge
leerd. 

Tot dusverre was de verhouding tussen de philatelic 
en P.T.T. behalve ten aanzien van het Postmuseum, 
hetwelk een bijzondere plaats inneemt, een uiterlijke 
geweest. Indien wij verlangens hadden, werden die ter 
kennis van P.T.T. gebracht en in het algemeen vonden 
wij daar een welwillend oor. 

Bij feestelijke gelegenheden mochten wij hetzij de 
directeur-generaal, hetzij diens vertegenwoordiger in 
ons midden aantreffen, doch daarmede hield dan ook 
elk contact op. De I.T.E.P. echter heeft een innige 
samenwerking gebracht en wij zijn daardoor in de ge
legenheid gesteld de werking van het P.T.T.-bedrijf 
niet slechts van buiten af door de tentoonstelling, doch 
ook van binnen uit nader te leren kennen. Wij hebben 
de raderen, die dit gigantische bedrijf in beweging 
houden, zien draaien en in elkaar grijpen. Wij hebben 
het opofferende werk van de leden van het personeel 
van hoog tot laag meegemaakt. Wij hebben de resul
taten van de aesthetische afdeling mogen bewonderen. 
Wij hebben gezien, hoe de atomische energie van de 
organisator van deze tentoonstelling, de heer van Hou-
welirigen, ondersteund door zijn beheerste, bekwame 
en hoffelijke secretaris, de heer van Amstel en diens 
staf, werd geëvenaard door de toewijding, waarmede 
elk lid van het personeel, in welke rang dan ook, zich 
van de opgedragen taak heeft gekweten en wij hebben 
kennis gemaakt met de uitzonderlijke goede geest, die 
in dit bedrijf heerst, waardoor wonderen tot stand 
konden worden gebracht, zoals het keurig gedrukt zijn 
van de gehele prijsuitdelingslijst op de avond van het 
banket, waarvoor men in de nacht van Vrijdag op 
Zaterdag heeft moeten doorwerken. 

Er is alle aanleiding voor ons, Philatelisten, om trots 
te zijn op ons staatsbedrijf van de P.T.T. en indien alle 
staatsinstellingen op deze wijze zouden werken, dan 
zouden wij in een ideaal land leven. 
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Anderzijds meen ik te mogen aannemen, dat ook het 
P.T.T.-bedrijf door deze samenwerking zal hebben in
gezien, dat de Philatelisten nog iets anders zijn dan 
een groepje lastige postzegelverzamelaars, die steeds 
vragen hebben te stellen en dikwijls aanmerkingen 
hebben te maken. Deze tentoonstelling zal ongetwij
feld P.T.T. hebben geleerd, dat zich onder de Philate
listen, naast verzamelaars van medailles, ernstige stu
denten en zelfs professoren in de geschiedenis van het 
postwezen bevinden, die deze geschiedenis tot in haar 
kleinste onderdelen hebben bestudeerd en uitgewerkt 
en vele steentjes ertoe hebben bijgedragen, deze ge
schiedenis voor het nageslacht te boekstaven. 

Nog steeds is mij bijgebleven, dat tijdens een ten
toonstelling van de firma Enschede te Haarlem ter 
ere van een philatelistendag in deze stad is gebleken, 
dat de Philatelisten de druktechniek, waarmede de 
eerste zegels zijn gedrukt, hebben ontdekt lang voor
dat de drukkerijen hier te lande het procédé van de 
diepdruk, hetwelk verloren was gegaan en als een zgn. 
gloednieuw procédé uit U.S.A. wederom was ge
ïntroduceerd, hebben gekend. 

Vooral echter zal men bij P.T.T. hebben ingezien, 
dat de belangstelling voor de postzegel niet beperkt is 
tot de groep van een 15.000 officiële Philatelisten, doch 
dat honderdduizenden hier te lande en millioenen over 
de hele wereld belang stellen in de Nederlandse post
zegels. Dit is wel gebleken uit het overweldigende be
zoek aan deze tentoonstelling, ondanks de remmende 
weersomstandigheden. Eén der leden van P.T.T. ver
klaarde mij dan ook met stralende voldoening: „Nu 
zien wij eerst waarvoor wij al deze jaren hebben ge
werkt en het resultaat overtreft onze stoutste ver
wachting". 

Anderzijds dient de medewerking der Nederlandse 
Philatelisten aan de opbouw der tentoonstelling hier 
dankbaar te worden gememoreerd. Het uitvoerend 
Comité, de Nederlandse inzenders en vooral de leden 
der U.Ph.V. en Philatelica hebben door de volle inzet 
van hun persoon zeer veel tot het slagen van het ge
heel bijgedragen. 

Wederom is bewezen hetgeen door onderling een
drachtig samenwerken kan worden bereikt. 

Het is te hopen, dat door de I.T.E.P. 1952 de banden 
tussen de philatelic enerzijds en P.T.T. anderzijds der
mate mogen worden versterkt, dat in de toekomst de 
samenwerking steeds nauwer zal worden, tot beider 
heil. 

Voor de Philatelisten moge dit geslaagde eeuwfeest 
een les zijn, dat alleen in een onderlinge samenwer
king van de gehele Nederlandse philatelic, zoals deze 
slechts in de Bond mogelijk is, iets groots kan worden 
bereikt. 

In mijn eerste beschouwing heb ik uitsluitend aan
dacht gewijd aan de algemene aspecten van de 
I.T.E.P., vergeleken bij andere dergelijke tentoonstel
lingen. 

Het kan van belang zijn thans nader in te gaan op 
de diverse inzendingen en een vergelijking te trekken 
tussen het verzamelen 25 jaar geleden en thans, om 
te trachten na te gaan in welke richting de Philatelie 
zich ontwikkelt. 

Hiermede samenhangend is de vraag, welke in de 
laatste tijd is opgeworpen, of men nog steeds uit kan 
met de term „Postzegeltentoonstelling", of dat de uit
drukking „Philatelistische Tentoonstelling" een etiket 
is, dat beter weergeeft, wat een dergelijke tentoonstel
ling herbergt. 

Ik geloof, dat wanneer men het woord „Philatelie" 
in zijn ruimste betekenis opvat, nl. als de liefde voor 
al hetgeen samenhangt met de postgeschiedenis, de 

term Philatelistische tentoonstelling de voorkeur ver
dient. Immers, dan is daaronder samengevat de inzen
ding van hem, die de postgeschiedenis zuiver weten
schappelijk bestudeert en anderzijds van hem, die het 
verzamelen van postzegels en al wat daarmede samen
hangt uitsluitend als liefhebberij beschouwt. 

Men kan constateren, dat de philatelic zich de laat
ste kwart eeuw in beide richtingen heeft uitgebreid. 
Enerzijds is op de internationale tentoonstellingen het 
aantal inzendingen van hen, die een grondige studie 
hebben gemaakt van druktechniek, papier, tanding en 
afstempeling, belangrijk groter geworden en naar 
kwaliteit verdiept, anderzijds heeft de zuivere lief
hebberij van het verzamelen zich uitgebreid tot cate
gorieën, die tevoren onbekend waren, zoals de lucht
postzegels en de beeldverzamelingen. 

Naar mijn mening vallen beide soorten van uitbrei
dingen toe te juichen en moet het aan ieders persoon
lijk inzicht worden overgelaten, aan welke zijde van 
onze liefhebberij men de meeste aandacht dient te be
steden. 

Slechts zal in de toekomst waarschijnlijk de vraag 
rijzen, of beide soorten van verzamelen nog wel in 
eenzelfde tentoonstelling kunnen worden onderge
bracht. Dit niet alleen met het oog op de plaatsruimte, 
maar ook vanwege de onmogelijkheid om twee zo zeer 
verschillende opvattingen met elkaar te doen wed
ijveren en door een jury te doen beoordelen. 

Toch zou ik willen opmerken, dat het mogelijk lijkt 
een beeldverzameling wetenschappelijke waarde toe te 
kennen. Immers, neemt men het voorbeeld van sche
pen op postzegels en gaat men een collectie opzetten, 
waarin men tracht op te nemen alle schepen, ook die 
welke op de klassieke zegels, waaronder de locaal-
zegels, voorkomen, dan zou een dergelijke beeldcol
lectie wel degelijk wetenschappelijke waarde kunnen 
hebben, althans wanneer zij behoorlijk is gedocumen
teerd. 

Wanneer wij ons nu afwenden van de zuivere lief
hebberij, waaronder ook moet worden begrepen het 
algemeen verzamelen in albums — hetgeen misschien 
de meest aantrekkelijke vorm van verzamelen blijft, 
doch als tentoonstellingsobject gewoonlijk maar matig 
zal bekoren — dan valt er veel verschil te constateren 
tussen de wetenschappelijke opvatting van vroeger en 
thans. 

In 'de eerste plaats speelt de esthetica heden ten 
dage een veel grotere rol en het is nagenoeg tot alle 
verzamelaars doorgedrongen, dat een inzending op een 
tentoonstelling op esthetisch verantwoorde wijze dient 
te worden opgezet. Met genoegen kan men constateren, 
dat de meeste verzamelingen aan deze eis beantwoor
den. 

Het spreekt vanzelf, dat de Jury grote waarde hecht 
aan de wijze van presentatie. 

Daarnaast valt een vooruitgang te constateren ten 
aanzien van de omvang, die een gespecialiseerde col
lectie behoort te hebben. Waar het vroeger slechts zel
den voorkwam, dat een speciaal-collectie ook een be
hoorlijk aantal proeven en ontwerpen omvatte, is dit 
thans regel geworden. 

Daarnaast begint steeds meer het besef door te bre
ken, dat een gespecialiseerde collectie van een geheel 
land niet af is, indien niet ook afgestempelde brieven 
worden getoond uit de tijd, toen er nog geen post
zegels waren, de zgn. vóór-philatelistische brieven. Im
mers, wanneer men de philatelic wetenschappelijk op
vat en haar ziet als een onderdeel van de studie der 
postgeschiedenis, heeft men aan dergelijke brieven ze
ker een even grote waarde toe te kennen als aan de 
postzegel zelf. In vele gevallen kan zelfs een verza-

(Vervolg op pag. 195) 
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VERENIGINGSNIEUWS 
HOLLANDIA 1952 

Nationale Philatelistische Tentoonstelling. 
29—30—31 Augustus. 

De mededeling, gedaan op bladz. 113 van het Mei
nummer van dit tijdschrift, heeft vele pennen in be
weging gebracht. Een stroom van aanvragen voor aan
meldingsformulieren kwam nl. bij de Secretaris van 
het Tentoonstellingscomité binnen. 

Het merendeel van deze formulieren is inmiddels, 
volledig ingevuld, weer binnengekomen. De inschrij
vingstermijn moest tengevolge van een desbetreffend 
verzoek, gedaan door vele a.s. exposanten, worden 
verlengd tot 4 Augustus jl. De beschikbare kaderruim
te is inmiddels geheel toegewezen 

Hoewel de tentoonstellingscatalogus momenteel in 
druk is, bestaat toch nog de mogelijkheid, dat men zich 
alsnog voor een of meerdere kaders opgeeft. Een der
gelijke inzending zal dan op een apart inlegvel in de 
catalogus worden vermeld. Enkele inzenders hebben 
zich n.1. bereid verklaard, indien nodig, met een klei
ner aantal kaders genoegen te nemen. 

Door I.T.E.P. en vacantie hebben wellicht nog enkele 
verzamelaars verzuimd een inschrijfformulier aan te 
vragen resp. dit formulier tijdig ingevuld terug te 
zenden. Over enkele dagen is echter ook deze laatste 
kans om nog te exposeren op de Nationale Philatelis
tische Tentoonstelling „HOLLANDIA 1952" voorbij. 
Gegadigden willen zich dus wel direct met de heer 
G. H. van der Meij, de Lairessestraat 163, Amster-
dam-Z., in verbinding stellen. 

Het zal de lezers en de a.s. bezoekers ongetwijfeld 
interesseren te vernemen, dat de klasse-indeling is 
uitgebreid met: 
Klasse VII Zegels in bijzondere samenhang. 
Klasse VIII Poststukken. 

Het doet het Tentoonstellingscomité veel genoegen 
te kunnen mededelen, dat het de beschikking heeft ge
kregen over de kaders van P.T.T., welke ook op de 
I.T.E.P. werden gebruikt. De zichtbare ruimte in deze 
kaders is 113X108 cm. Op deze oppervlakte kunnen dus 
worden geëxposeerd 15 Kabe bladen of 20 Rapkin-
bladen. Inzenders, die Schaubeckbladen gebruiken, 
kunnen eveneens 20 bladen per kader exposeren, in
dien de bladen enigszins over elkaar kunnen vallen. 
Is dit om een of andere reden niet mogelijk, dan kun
nen van deze Schaubeckbladen slechts 15 stuks op 1 
kader worden getoond. 

Alle heren, welke indertijd zijn uitgenodigd om in 
de Jury zitting te nemen, hebben deze uitnodiging 
aanvaard. 

De toegangsprijs tot de tentoonstelling bedraagt 50 
et. Leden van „HOLLANDIA" hebben op vertoon van 
lidmaatschapskaart 1952 gratis toegang tot de tentoon
stelling. Aan de „Contactcommissie voor het philate
listische jeugdwerk in Nederland" zijn enige kaders 
gratis aangeboden om deze te gebruiken voor propa
ganda onder de jeugdige verzamelaars. 

De prijs van de tentoonstellingscatalogus bedraagt 
50 cent. Exposanten ontvangen deze catalogus gratis. 
Het comité hoopt enkele dagen voor de opening van 
de tentoonstelling deze catalogus, eventueel met in-
legblad van nagekomen inzendingen, aan de exposan
ten toe te zenden. 

Naast andere belangrijke inzendingen zal men op 
„HOLLANDIA 1952" ook kunnen bezichtigen de vol
ledige collectie Eerste Emissie Nederland, welke op de 
Internationale Postzegeltentoonstelling te Utrecht de 
Grand Prix verwerven. Deze collectie wordt vanzelf
sprekend buiten mededinging ingezonden. Een aan
trekkelijkheid van de tentoonstelling is voorts nog, dat 
ten minste 6 vooraanstaande handelaren een stand 
zullen hebben. 

Het postkantoor op de tentoonstelling zal Vrijdag 
en Zaterdag geopend zijn. Zoals gebruikelijk zal op 
29 en 30 Augustus het tentoonstellingsstempel worden 
gebruikt, terwijl op 30 Augustus bovendien gebruikt 
zal worden het speciale stempel ter gelegenheid van 
de 40ste Philatelistendag. Een speciaal aanteken-
strookje zal tijdens de tentoonstelling beschikbaar 
zijn voor aangetekende brieven. 

Tentoonstellingsenveloppen en tentoonstellingsbrief
kaarten zullen gedurende de tentoonstelling verkrijg
baar' zijn è 25 et. p. st. Gegadigden, welke deze enve
loppen en kaarten reeds van te voren wensen te ont
vangen, kunnen deze bestellen door overmaking van 
het hiertoe verschuldigde bedrag op girorekening 
No. 479296 ten name van H. P. van Lente, Curagao-
straat 35, Amsterdam-W. Bij afname van minstens 
10 stuks' van 1 soort geschiedt de verzending franco. 

Voor de goede orde wordt even herhaald, dat met 
het opzetten der verzamelingen reeds Donderdag
middag, 28 Augustus, kan worden begonnen. De ten
toonstelling wordt geopend Vrijdagochtend 11 uur. 
Het afnemen van inzendingen kan plaats vinden Zon
dagavond 9 uur, dus direct na de sluiting. 

Philatelisten, „HOLLANDIA 1952" verwacht u! 
Het Tentoonstellingscomité: 

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

Berichten van de administrateur 
Nu Ir H. J. W. Reus te Arnhem 

zich genoodzaakt heeft gezien zich 
van de „oude-nummer-service" te
rug te trekken, dienen aanvragen 
om oude nummers uitsluitend aan 
de administrateur van het Maand
blad te geschieden. Ook kunnen aan 
hetzelfde adres oude nummers voor 
hulp aan andere Philatelisten wor
den toegezonden. 

Wederom een aanvulling op het 
Inzenden der Verenigingsberichten 
door de Secretarissen der bij het 
Maandblad aangesloten postzegel

verenigingen, hopelijk de laatste. 
Aangezien de drukker van het 

Maandblad er prijs op stelt het 
nieuws voor opname in het Maand
blad in enkelvoud en dat voor de 
adressering in duplo te ontvangen, 
waarvan één exemplaar met de 
nodige aantekeningen aan mij wordt 
teruggezonden, zou ik gaarne, in
dien enigszins mogelijk, het maan
delijks verenigingsnieuws in triplo 
ontvangen. 
Adreswq zigingen: 
J. C. N. van Schendel, Tuinstr. 43, 

Brummen; nieuw: v. d. Voort v. 

Zyplaan 82, Utrecht. 
James Geway, Totenlaan 25; nieuw: 

Schoolpad 21, Laren (N.H.). 
D. E. J. Mulder, J. M. de Muinck 

Keizerkade 12, moet zijn: J. M. de 
Muinck Keizerlaan 12, Zuilen 
(post Utrecht). 

A. Zaayer, „het Groene Wout" te 
Zandvoort ontvangt 2 Maandbl., 
één is voldoende. 

Dr Ir M. H. Damme, v. Oldebarn.-
weg 1; nieuw: Huize „Poste Res
tante", Laan van Rhemen van 
Rhemenshuizen 13, Wassenaar 
(Rijksdorp). 
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A. W. van Laer, p/a N.V. Catz Java 
Trading Co, Telok Betong (Sum. 
Selatan); nieuw: p/a N.V. Natio
nale Handelsbank, Amsterdam. 

Bedanken: 
Mevr. K. Spronck, Rumpenerstr. 1, 

Brunsum (L.). 
W. Boers, Uiterwaardenstr. 210, 

AmsterdamZ. 

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

^Opgave van de data waarop de afdelingen 
maandvergaderingen houden: 
Alkmaar, eerste Dinsdag in Hote l Ceres. 
Almelo: tweede Donderdag in Hotel Verboom. 
Alphen a. d. Rijn; tweede Maandag in Hotel 

Centraal. 
Amsterdam: afwisselend tweede Maandag en 

tweede Vrijdag m het American Hotel . 
Apeldoorn: na bekendmaking in Huize Haijtink. 
Arnhem, na bekendmaking. 
Boskoop: eerste Maandag in Hotel Neuf. 
Castricuni: tweede Donderdag Wilhelminalaan 20. 
Deventer: derde en \ lerde Woensdag m Hotel 

De Leeuwenbrug. 
Dordrecht , derde Woensdag ïn nader bekend te 

maken lokaliteit. 
Gooi en Eemland: laatste Dinsdag beurtelings 

in Hotel Vlietlaan te Bussum of Hotel 
Santbergen te Hilversum. 

*sGravenhage: derde Dinsdag in nader bekend 
te maken lokaliteit. 

Haar lem: tweede Maandag in Januari ; tweede 
Dinsdag in Februari; tweede Woensdag in 
Maart; tweede Maandag in April en vervol
gens in de Kegelbond. 

Krommenie: derde Dinsdag io Huls te Zaanen, 
Wormerveer. 

Leiden, na bekendmaking. 
Lochern: derde Maandag in Hotel Mecndeiink 

te Lochern; een enkele maal te Borculo. 
Nijmegen: eerste Zaterdag in caferestaurant

tearoom Pays Bas, Batavierenweg 13. 
Twente: na bekendmaking 
Utrecht : derde Dinsdag in Hotel NooidBrabant . 
Vlaardingen: tweede Dinsdag in het R.K. Ver.

gebouw, Markgraaflaan 42. 
Vooiburg elke eerste Dinsdag en elke derde 

Donderdag in de lechceivoorfoyer van 
Theater Forum, Heienstraat . 

Voorschoten* eerste Maandag in Hotel Deurlo. 
WestFnesland: tweede Woensdag in Hotel De 

Valk, Kaasmarkt, H o o r n . 
De vergaderingen vangen als regel aan om 

20 uur. De meeste afdelingen veigaderen met in 
de zomermaanden. 

Nieuwe leden: zie de aanmeldingen in het 
Jul i nummer, alsmede no. 567 C. J. H. Root
iieb, als candidaatlid opgenomen in het Feb iuan 
nummer. 

OvfTSchrijving l idmaatschap: 1577 Me\r . A. A, 
Sol op Mevr. A A. VorsterSol, p a. Volker
Aanneming Mij, Pladju, Sumatra Selatan. 

Weder ingeschreven: 1422 Mevr. M. Fischer
Schellenberg, Imkeiweg 9, Huizen ( N . H . ) ; 833 
W. N . ^an de Poll, Emmastraat 54, Hilversum. 

Aanmeldingen: 1281 F C. d'Audretsch, Suri
namestraat 38, Paramaribo, Suriname, 1302 H. 
de Beer, Merelstraat 52, Leiden; 1507 H P. 
Benkempei, Weeiesteinstraat 62 A. HiUegom; 
1483 G J ter Boig, Princesselaan 4, Apeldoorn; 
I3C3 G. Bouma, Woonschip , ,Ouwe J a n " , Oude 
Muidert iekvaart (Merwedebrug), Diemen, 1492 
J. L. 2 , W. Broug, Calandstraat 5 B, Rot te r 
damC ; 1234 C. de Biuin, D r Hermansstraat 29, 
DnebergenRijsenburg, 1307 P. Deen, Burg. van 
Hasseltlaan 11, Naarden; 1693 L. S Dekker, 
Tempel D 47, Post Reeuwijk, gem. Zwammer
dam; 1466 M. Dekker, c o. Cerro de Pasco 
Corp . , Casapalca, Peru; 1654 H . Doorn , Kem
penbergerweg 43, Arnhem; 1316 Mevr. l. Dozy 
Delviesemaison, Juhanalaan 7, Utrech t ; 1229 
Mej. M. Forisz, Rijssensestraat 33. Wierden; 
1341 L. Frank, 1 Brown R d , Gorden , N.S.W. 
Australië; 1357 J. G. Ganzert , Ie Jac. van Cam
penstraat 55, Amsterdam; 1697 G. Heinsius, 
Tilanusstraat 83 IUI, Amsterdam; 1360 M e \ r . 
H . A. Hengel, van der Helllaan 3, Arnhem, tijd. 
Oranje Nassauoord, Renkum; 1496 C. Kleiman, 
c o . Hollandsche Beton Mij, Postbox 5, Palem

bang, Sumatia Selatan; 1519 A, Kramer, Gouds
bloemstraat 51, Amersfoort; 1723 G. M. van 
Meurs, Willem Buytewechtstraat 58 B. Rot te r 
dam W. 1; 1725 H . J. Meijer, Thierensweg 
26 boven. Naarden; 1696 J. Munster, Ie Boer
haavestraat 26 I, AmsterdamO ; 1477 Ds Y. G. 
Oltlammers, Ned. Herv. Pastorie, Winsum (Fr . ) ; 
1245 Th, J. G. Pardoen, van Heutzpark 9, 
Vlaardingen; 1367 A. Pie terse. Sinusstraat 1, 
Utrecht , 1571 Th. H. Polderman, Swammer
damstraat 14, Den Haag; 1373 S. P. Postma, 
F. C. Dondersstraat 25, Utrecht; 1232 j . W. 
Richt, Dr Leydtstraat 20, Haarlem, 1718 A. 
Riebeek, Tilanusstraat 83 III, Amsterdam; 1376 
W. Rietdijk, Namensestraat 55, Scheveningen; 
1266 J. Sandt, Kapelstraat 4 A, Rot te rdam; 
1222 W. H. Siemer, Transvaatstraat 58 IIII, 
AmsterdamO ; 1667 C. Sietses, van Dortstraat 
36, Haarlem; 1390 M. Sluiter, Geulstraat 3 hs, 
Amsterdam; 1486 J P van de Stad, J. J. Viotta
straat 7, AmsterdamZ.; 1686 Drs K. Stolk, 
Nieuwstraat 20, Hoorn ; 1394 J. T, Th. Stuij, 
Mauntsstraat 86, Utrecht ; 1412 Ir C. J. van 
Tatenhove, Kerkplein 3, Harderwijk; 1448 K. W. 
Vegter, adres Juni , Juli , Augustus en Decem
ber. C 50, Zeerijp, Post Loppersum (Gr.) ; 
overige maanden: Lijsterbeslaan 58, Delft; 1458 
L. van der Velde, Alex. Boersstraat 8, Amster
damZ. ; 1459 D. G. Venema, Meloenstraat 95, 
Den Haag; 1464 Tj . Gs. de Vries, Spanjaards
laan 75, Leeuwarden; 1600 D. de Vroomen, 
Achterweg 25, Lisse {Z.H.); 1624 M. H . van der 
Waag, Tetterodestraat 40 rood, Haarlem; 1651 
H. Wengelaar, Prof. Kamerlingh Onneslaan 
152 B, Schiedam; 1462 W. Wildschut, W . van 
Noorts t raat 86 bis. Postbus 5, Utrecht ; 1737 
G. Zoon, Domplein 24, Utre :h t ; 1740 H . van 
Ditten, Javastraat 22 rood, Dordrecht; 1748 G. J. 
Evers, Boxbergerweg 190, Deventer. 

Overleden: 1259 N . A. Felix. 
Bedankt: 1719 L. de Graaf; 1508 J. Hooy. 
Afgevoerd: 1451 C. Niemandsverdriet. 
Geschorst wegens onbekend adres: 1904 J. F. 

Th. Hoefs, oud adres: p/a S.V.F.M , huis 23, 
Pendope, Palembang, Sumatra Selatan. 

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

Nieuwe leden: 295 E. Fokker, M.B. Zieiikzee, 
Blokweg 511 A; 426 S N O G . Eur. Bliek R.W. , 
Breda, Ulvenhoutselaan 12. 

Voorgehangen: J. P. v. d. Stad, AmsterdamZ.; 
G. J. Schuurink, Breda. 

Afvoeren": J. Dans, Antwerpen. 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „HOLLANDIA", 
AMSTERDAM. Secr.: A. D. Aeijelts, 
Churchilllaan 1751, A'damZ. 2. 

,,Ho!landia 1952", nati3nale philatelistische ten
toonstelling ter gelegenheid van het 50jarig 
bestaan op 29, 30 en 31 Augustus in gebouw 
,,Bellpvue", Leidsekade, AmsterdamC. 

In \erband met de vacanties geen ledenverga
dering in Augustus. De eerstvolgende ledenver
gadering \ i n d t plaats op 26 September 1952. 

Candidaatleden: 208 Dleks, W. J., Brederode
straat 124 II, AmsterdamW 210 Hardonk, W., 
Eikenweg 13 III, AmsterdamO.; 232 Heyer, A. 
den. Molenbeekstraat I II, AmsterdamZ.; 215 
Jansen, W., Biesbosstraat 67 II, AmsterdamZ. ; 
219 Kerkhoven, H. A. S., Olympiaweg 82 hs., 
AmsterdamZ ; 227 Made, A. J. v. d., O. L. 
Vrouwe Gasthuis (zaal 13), Ie Oosterparkstraat , 
AmsterdamO ; 209 Sajet, Ed , Koningsstraat 13, 
AmsterdamC. 

Nieuwe leden: 850 Keizer, T L. H. , P. C. 
Hooftstraat 19 hs , AmsterdamZ ; 848 Mossel, 
P. E., Oranje Hotel , Breelaan 7, Bergen ( N . H . ) ; 
847 Tjoe Awie, F. C. G., Mercnorple in 43 II, 
AmsterdamW.; 849 Trentepohl, F., van Mus
schenbroekstraat 11 II, AmsterdamO. 
Geroyeerd wegens wanbetaling: 368 Davidson, 
W. V.; 569 Lemke, G. W.; 747 Winterink, G. J. 

POSTZEGELCLUB „DE KRING". 
Secr.: H. A. Meerburg, Meloenstraat 
144, Den Haag. Tel. 393758. 
De bijeenkomsten in September zijn: Maandag 

1 September vergaderavond. Maandag 15 Sep

tember rui en velllnga^ond in ons clublokaal. 
Turfmark t 7, Den Haag. 

Nieuwe leden: 173 A. B. v. d. Kuil, Jona
thanstraat 12, Den Haag; 175 J. Kortenoeven, 
v. Bhjswijkstraat 62, Den Haag; 177 Ch. Eibers, 
Oudemansstraat 124, Den Haag. 

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

Candidaatleden: Afd. Aalsmeer: 43 K. A. 
Gort , Sloteiweg 1229, Hoofddorp. 

Afd. Amsterdam: 2299 C. J. Almenng, Am
stelveenseweg 336, Amsterdam; 2348 H . A. J. 
Cui vers, Archillesstraat 22 I, AmsterdamZ.; 
2300 B. Har tman , Nassaukade 71 III, Amstcidam; 
2311 J. M. J. Kengen, Lutmastraat 15 I, Am
sterdam; 2297 A. J. Kruithof, Brinkstraat 29 B, 
AmsterdamO.; 2288 R. Mentz, Legmeerplein 
25 I, AmsterdamW ; 2291 Mej, I. van Nes, 
Dorpsstraat C 45, Baambrugge, 2354 B. Noto
wi tz , Shngerbeekstraat 25, AmsterdamZ.; 2355 
A. Peppink, 2e Const. Huygensstr. 36 bel., Am
sterdam; 2350 J. Schonewelle, Stuyvesandtstaac 
4 I, AmsterdamW.; 2391 G. Schurmacher, 
Rhijnvis Feithstr. 35 III ,AmsterdamW. 2298 G. 
T r o m p , Willaertstraat 10 III, Amsterdam; 2276 
C. Tuinman, Lutmastraat II III, Amsterdam. 

Afd. Driebergen: 2308 Mej. F. G. Grit , Hoofd
straat 49, DriebergenRijsenburg. 

Afd. Emmen: 2330 A. Heuving, Prof. Elema
straat 21, Emmen, 2331 M. Ubels, Stationsstraat 
24, Emmen. 

Afd. Enkhuizen: 2374 W. Eylerts, Romeyn
straat 32, Enkhuizen, 2279 J. Th. Hoogenbosch, 
Westerstraat 58, Enkhuizen; 2375 B. Jelgersma, 
Vijzelstraat 64, Enkhuizen; 2281 J. Verra, Dijk
weg 279, Andijk (West); 2378 J. de Vries, Vij
zelstraat 58, Enkhuizen. 

Afd. Goes: 2370 R. van Dijk, Alb. Joachim
kade 9, Goes; 2336 C. Jansen, Schengestraat 13, 
Goes. 

Afd. 'sGravenhage: 2358 A. Bijen, Ulenpas
straat 98, Den Haag; 2363 A. E. Jansen, Fran
kenslag 124, Den Haag; 2352 E. A. Kollaard, 
Suezkade 156, Den Haag; 2360 W. H. de Mun
nik, Jac. Vermeystraat 30, Scheveningen; 2357 
T. Slot, Hillenraadweg 32, Den Haag; 2356 H . 
Stolk, Jan Vosstraat 30, Den Haag. 

Individueel: 2290 K. \ . d. Bijl, Lasondersingel 
156, Enschede; 2305 G. Hendriksen, F W. 
Reitzstraat 13, Gouda; 2274 H . J. Kernebeek, 
Statenweg 157 A, Rotterdam; 2392 Mevr. F. E. 
KranenburgWeidner (oudhd no. 90), van Wel
derenstraat 65, Nijmegen; 2306 K. W. Mahpaar t , 
V. Caerdenstraat 27, Hoek v. Holland; 2379 M. 
H . Mendesdacosta, San. , ,HoogLaren", Hoog 
Laren; 2388 R. Westra, Oude Bornseweg 88, 
Hengelo; 2347 G. C M. Witkamp, Fred, Hen
drikstraat 20, Naaldwijk. 

Afd. Haarlem: 2371 P. M. Philippo, "i an Vliet
straat 38, Hillegom. 

Afd. Meppel: 2316 F. G A. Drost . G 215, 
Staphorst , 2321 J. Hartkamp, Concordiastraat 9, 
Meppcl; 2320 G. Lengen, Prinsenplein 6, Meppel; 
2318 E. Prent, Leliestraat 5, Meppel; 2319 J E. 
Timmerman, Weerdstraat 10, Meppel. 

Afd. Soest: 2387 G. J. H . Günther , Hoog
ïandseweg 8, Amersfoort; 2386 A. J. Manse, 
Soesterweg 145, Amersfoort; 2383 P. J. Roeland
schap, Langestraat 115, Amersfoort. 

Afd. Venlo: 2332 P. J. Huebers, „de Berk" , 
Vlakwaterweg 2 D, Venray. 

Afd. Vlissingen: 2346 T. A de Blick, Caland
straat 39, Vlissingen; 2344 H . H . J. Pukkel, 
Kasteelscraat 67 boven, Vlissingen; 45 D. M. de 
Vries (6I'40), Beursplein 11, Vlissingen. 

Afd. Walcheren: 2341 J. L. G. Koopman, 
Nadorstweg 18, Middelburg. 

Afd. "Weert: 2337 P. C. Jalhay, Philips ■\ an 
Hornest raat 22, Weert. 

Afd. Zeist: 2286 Mej. L. G. Vorstman, Mes
daglaan 3, Huis ter Heide. 

Afd. Zwolle: 78 B. Exoo (203'39), van Len
nepstraat 17, Zwolle 2338 P. A. Honing, Okma
straat 21, Kampen; 2324 H . A. G. Jongkamp, 
Seringenstraat 10, Zwolle; 2326 H . H . Kok, 
Fresiastraat 27. Zwolle 2325 G. Ch. G. Lange
feld, Boven Nieuwstraat 72, Kampen; 2328 J. 
Reil, Soerelseweg 6, Heerde; 2394 H . Toering, 
Hanekamp 24, Zwolle; 2395 Mevr. H . Warner
Kleyn van Willigen, ,,den Morren" , Doornspijk. 

Overleden: 2863 Dr L. den Houte r ; 289 O. J. 
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van der Meer, 868 Dr H Mees, 304 A Mi-
chielsen 

Afvoeren 2180 H van den Bosch, 2207 A Y 
J Bosma, 2219 A van Eck W z n , 2183 J J. 
Kool 2185 A H \C enselaar 

Bedanken 3694 J van Amerongen 3675 A 
Hiemstra 4142 W J O M v Dijk, 4126 
Mevr M Stnjd Kraaikamp 

Schorsen 1222 J van Oostende ^ ilhelminastr 
3, Ooltgensplaat 

Onbekend adres 2775 Luc Willink v h van 
Arembergelaan 124 Voorburg 3674 A H Schui 
lenburg v h Korenaarstr 14 B Rot terdam W 

Verandermg van afdeling 4080 J S L Brou
wer Melkmarkt 48 Zwolle naar afd Zwolle 

Tot onze grote \ e rwondenng werden onze 
mutaties over de maand Juli 1952 niet in het 
Julinummer van het Maandbad gepubliceerd 
Ten gevolge van deze fout kunnen de candidaat 
leden van Juni eerst in het Septembernummer als 
lid bevestigd worden 

POSTZEGELVERENIGING , HIL
VERSUM & OMSTREKEN" Secr ' 
Mr G W van Stapele, Javalaan 24, 
Hilversum 

Nieuwe leden 464 J E Engelkens, Burg 
Gulcherlaan 19, Hilversum, 465 C J Knip , 
Vermeerlaan 62, Hilversum 466 H J B Jim 
mink Dorpstraat 20 Loenen a d Vecht 467 
H Meulenkamp, Eemnesscrweg 11 13, Laren 
(N H ) , 468 J Pieper, Encaweg 45, Laren 
( N H ) 

In Augustus wordt er geen ledenvergadering 
gehouden De September vergadering wordt ge
houden op Woensdag 17 September 1952 

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

Nieuw hd A P van Gogh, Prins Bernhard-
laan 38 Voorburg 

Afvoeren H G F \ an Huls, Den Haag 

ROTTERDAMSCHE PHILATELIS-
TEN-VEREENIGING Secr G C 
Tops, Stadhoudersweg 98 B, Rotter
dam-C 

Nieuwe leden 998 A Ch Alban Spoorsmgel 
41, Rot terdam C 2 1010 A E Bangert, Frede-
rik Hendrikplein 48 II, Den Haag 1013 P van 
Beek, Allard Piersonstraat 28 b, Rot te rdam W 1, 
1026 R W Bos, Koggestraat 21 d, Rot te rdam 
W 2, 1038 P van Buren Leeuwenhorst 20a, 
Rot terdam Z 1053 C Duvalois, Korhaanstraac 
133a Rot terdam Z 1, 1078 W H Eecen, Ka
pelstraat 15, Bussum, 1110 Mevr J H J 
Goedhart Staal, Sonmarsstraat 130, Rot te rdam 
C 2, 1117 L B Quist, Snellinckstraat 16a Ro t 
terdam C 2, 1125 A Roekx, Rozenlaan 55, 
Rotterdam N 2 1153 Mevr J F Visser Huizen 
ga, Lambei tusstraat 178a Rot terdam O , 1155 
G Vlieger, Bonaventurastraat 92 c Rot te rdam 
Z 1, 1190 J C \an de Wetering Plasoord 29, 
Rot terdam N 2 1195 W Saalberg Parallelweg 
3, Den Haag (ingaande 1 10 52) 

Overschrijving lidmaatschap 69 Mevr B J 
Ivens Borstlap Bergsingel 76 b, Rot te rdam N 1 

Ledenvergadering In de maand Augustus 
wordt geen vergadenng gehouden De eerst 
volgende huishoudelijke vergadering zal plaats 
hebben op Maandag 29 September a s in , Du 
Nord ' Nadtre aankondiging volgt in het Sep
tember nummer 

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

Ledenvergadering 2 September 1952 Ruil 
avond 16 September 1952 Beide bijeenkomsten 
zijn op Dinsdagavond in hotel De Kroon , 
Rembrandtplein 17 Aanvang 19 30 uur , zaal 
open 19 uur Op de ledenvergadering \ a n Dins
dag 2 September a s zal de stemming gehouden 
worden \ o o r de functie van 2e Secretaris Door 
het bestuur wordt als candidaat gesteld ons lid 
de heer P W A M Wap Eventuele opgave 
van candidaten worden onder bijvoeging van 
bereidverklaring vóór 1 September a s inge

wacht aan het adres van de Secictans 
Candidaat leden 65 C J Petit, Willem de 

Zwijgerlaan 73 II, Amsterdam W , 225 B J 
Voskuyl 2e Atjehstraat 22 hs Amsterdam O 
237 R Meier Bertelmanplein 8 hs Amsterdam 
Z , 242 J ten Cate Dame Theronstraat 32 ] 
Amsterdam O , 245 G J M van der Lubbe, 
Meeuwenlaan 71 II, Amsterdam N 246 D 
Bicker Schoolstraat 45, Diemen 774 E C van 
Groningen, Nigellestraat 38, Amsterdam W , 
247 V R Cramer, G o \ e r t Flinckstr 277 bel , 
Amsterdam Z 

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

Bijeenkomsten in Aug 1952 geen 
Bijeenkomsten in Sept 1952 10 September 

Societeitsavond 24 September ledenvergadering 
De heren König en Cserno hebben toegezegd 

enige lezingen te zullen houden 

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

Jaarvergadering op 6 September in een der 
leslokalen van de Rijks H B S , Willemsplein 
Arnhem om 19 30 uur 

Agenda 1 Opening door de voorzit ter — 2 
Notulen Dies vergadering — 3 Ingekomen 
stukken en mededelingen — 4 Verkiezing vice 
\oorz i t t e r , penningmeester en bibliothecaris Af 
tredende heren Straatman, v Ooyen en Hamel 
berg zijn herkiesbaar — 5 Verkiezing Dir 
Rondzending Candidaat H r v Burken — 6 
Verslag Bonds\ergadering — 7 Verslagen afde 
lingen jeugdclubs en bibliothecaris — 8 Voor 
bespreking 60 jang jubileum — 9 Begroting 
(vaststelling con tri en letr ibutie) — 10 Rond
vraag — 11 Sluiting 

Afd secr en penningmecsteis worden er aan 
herinnerd hun \erslagen alsmede opgave van af 
gevaardigden naar Alg Verg vóór 4 Sept aan 
de heer J W Vonk in te zenden 

Postzegelbeurs op 6 September Deze wordt 
gehouden in de lerarenkamer van de Rijks 
H B S A aan het Willemsplein te Arnhem Ook 
het Philatelistenloket zal aanwezig zijn Geopend 
\ a n 14 00 tot 21 00 uur 

Afd Arnhem Vergadering op 3 September om 
19 30 uur in Centraal Nationaal Bespreking 
over 60 jang jubileum Aller opkomst diingend 
gewenst 

Vergadering op 26 Augustus a s m Hotel 
Union 

Afdv Nijmegen Het bestuur van de 
afd Nijmegen geeft met leedwezen ken 
nis van het overlijden \ a n haar hd de 
heer M Mooiman 

LEIDSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS 
Secr G M Minnema, Boerhaavelaan 
41, Leiden 

Vergadering op Woensdag 3 Sept 's avonds 
te 8 uur precies in de bovenzaal van het Cafe 
Rest De Kleine Burcht Nieuwe Rijn 19, 
Leiden Gewone agenda Verder hersengymnastiek 
en bezichtiging van een beeldverzameling 

Candidaat lid 248 T Kentson, Laan van 
Arenstein 20 Oegstgeest 247 J W Gerretsen, 
Pansierstraat 48 Scheveningen 

Afschrijven 67 J W Schneider Jr 
Volgende vergaderingen op Donderdag 9 Oc 

tober Woensdag 5 November , Woensdag 10 
December 

Ruil en Beursavond elke 4de Woensdag van 
de maand eerstvolgende 24 Sept 

Jeugdafdehng elke Ie Dinsdag van dp maand 

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

Bijeenkomsten Maandag 1 September Beurs 
avond. Maandag 22 September Ledenvergadering 
Beide om 20 00 uur in Restaurant ,,In de 
Gouwe Poor t " , 

POSTZEGELVERENIGING HEL
DER Secr L M F. Ruder, Soem-
bastraat 35, Den Helder. Tel 3294. 

Nieuwe leden per 1 Aug 1952 P Wezenbeek, 
Keizersgracht 140, Dr C G L Apeldoorn, 
Huisdumeiweg 8, G A van Gastel Weezen-
*traat 39 

's-HERTOGENBOSSCHE VERENI
GING VAN POSTZEGELVERZA
MELAARS Secr N Ph Glaude-
mans. Jan Steenstr 17, 's-Hertogen-
bosch 

D de Koning f 
To t ons leedwezen moeten wij u mededeling 

doen van het overlijden van ons trouwe lid de 
heer D de Koning te 's Hertogenbosch 

Nieuwe leden T C v d Loo, Smalle Haven 
36 s Hertogenbosch A H Ponte , Maastncht-
seweg 102, s Hertogenbosch B A Jiskoot, Li-
mietlaan 30, 's Hertogenbosch 

Candidaat hd H A Govers, Tasmanjnstraat 
E 65 m s Hertogenbosch 

Van de candidaat lijst af te voeren op eigen 
verzoek T v d Bosch 

POSTZEGEL-VERENIGING 
„IJMUIDEN & OMSTREKEN" 

Secr G de Hoog, Da Costalaan 18, 
Driebuis 

Bedankt J M \ a n Olst 
Te beginnen met Vrijdagavond 12 September 

vangen wij ons winterseizoen aan De cluba\ on-
den worden nog steeds gehouden in het Pat ro
naatsgebouw (ingang Willemsbeekweg) te IJmui-
den Oost Aanvang steeds half acht De \olgen 
de bijeenkomsten zijn op 26 September en 10 
October Wij verwachten alle leden op de 
openingsa\ond 

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

Vergadenng elke eerste Woensdag \ an de 
iiaand waar \an convocatie wordt toegezonden 

„DE KENNEMER POSTZEGEL-
CLUB" Secr J W Schachtschabel. 
Stratingplantsoen 46zw , Velsen-Nd , 
Post Beverwijk 

De eerstvoli,ende ruilavonden zijn vastgesteld 
op Maandag 1 en 29 September a s in het 
Wit te Kruis gebouw te Beverwijk aan de Baan 
straat , telkens aanvangende te 7 30 uur 

Op 15 September wordt onze Jaarvergadering 
gehouden, aanvang 8 uur Een nadere convocatie 
met agenda zullen u no^ worden toegezonden 
Houd t deze avond vnj \ o o r deze vergadering 

Bedankt I Veerman, wegens vertrek naar 
Australië Wij hopen dat het hem daar goed 
mag gaan 

POSTZEGELVEREENIGING „GO-
RINCHEM EN OMSTREKEN". 
Secr D J Hakkert Jr, Oosterstr. 
16, Gormchem 

Nieuwe leden P Bouter, M G D Keizer
straat , Gormchem, J de Graaf, Timorstraat 4, 
J V Tiel , Hote l Metropole, J M G Nieuw-
stad, J V d Heydenstr 34, Den Braven, 
Laantje 7 Alen te Gormchem 

Als Secretaris van onze Vereniging treedt 
voor taan op D J Hakker t Jr , Oosterstraat 16, 
Gormchem 

Nieuwe leden 990 E E Hekman Leeuw-
straat 32 Nijmegen, 437 J J Caderius van 
Veen, Joh Vermeerstraat 3, Arnhem, 461 A G 
Anderson Roeilstraat 9 Arnhem 

Candidaatleden A B Veenink, WeemJtraat 
A 96, Didam 

Overleden 970 H Mooiman, Nijmegen 
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C. J. SCHOUTEN - AMSTERDAM 
BILDERDIJKSTRAAT 1 73 TEL. 83686 
Voor de betere merken tabak, sigaren en sigaretten 

Bezorging door de gehele stad. 
E n o r m e sorter ing pi jpen en aanstekers! 

AUTOMATENVERKOOP NA 6 UUR 

NIEUWE ÜTTGirTEN 

D. N. 

Zegels naar mancolijst, Phil. Boeken, 
Tijdschriften, Albums en Supple
menten, Catalogi, Insteekboeken e t c 
levert 

S A N T I F O R T 
Gr. Kr. Elleboog 14, GRONINGEN 

Te koop geTraagd 
Massawaar Nederland en Overz. Gebieden, 
complete tveldadigheidsseries, enz. In ieder 
kviantum. Contante betaling. 

W. HEERTJE 
DEURLOOSTRAA T 4, AMSTERDAM-Z 

TE KOOP GEVRAAGD 
Verzamelingen, part i jen, massagoed, losse zomer
en kinderzegels , losse waarden 100 Jaar postzegels. 
Vraagt gra t is InkooplUst massawaar Neder land. 

POSTZEGELHANDEL G. v. d. EIJNDE, 
Pet r i s t raa t 8, UTKECHT, (Oog In Al), Tel. EW82 

T e k o o p g e v r a a g d : 

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

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

PHILATEL1STEI\: ATTENTIE! 
de speciale boekbinders voor al uw bindwerlc, 
o.a. ring-, scliroef-, Itlem- en veerbanden, etc. 

B l i O K & C o . e.V. B o e k b i n d e r i j 
2e Van Swindenstr. 44, Amsterdam-O., tel. 55515 

STEDEKLAIVO ( p r i m a k w a l i t e i t ) 
Alle Kinderzegels in roltanding (No. 71/101) gebruikt: in 
1 serie, in paartjes en in blokken (zijnde 7 maal 8 series). 
Idem ongebruikt. Totaal voor ƒ 540,—. Betaling met be
stelling. 
Te koop gevr. Series Nederland en O.G. Aanbiedingen met 
prijs worden p. o. beantwoord. 
Jub. Cat. Ned. en O.G. 1952 ƒ 1,16 fr. per post. 
Yvert-Cat. 1953 (verschijnt begin September). 
Frankrijk en Kol. ƒ 3,—. Europa zonder Fr. ƒ 11,—, 
Overzee zonder Fr. Kol. ƒ 14,30 plus porti. 

Nederlandse Postzegelhandel A.M.N. v.d. BROERE 
N.Z. Voorburgwal 316 — Amsterdam-C. — Postgiro 165298 

Postzegels sehryTen 
geschiedenis 
van de tweede wereldoorlog 
Pry» gebonden in 2-kleuTig stofomslag ... ƒ 3,60 
Form, 16 X 24 cm» omvang 160 pag. 

Postzegels' zijn een spiegel geworden van Und 
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 ts 
gedrukt op fraai kunstdrukpapier, waardoor de 
talrijke illustraties nog beter tot hun recht 
komen. 
Doordat wij in staat ztjn dit boek tegen een 
dusdanig verlaagde prijs (nl, van ƒ 7*80 op 
ƒ 3,50) onze abonné*s 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. 

UITGEVERIJ PLANETA 
Haarlem, Bakenessergracht 69-73. Giro 255641. 

Te koop gevraagd: 
Verzamel ingen \ 
Partijen |' 

1892 

1927 
1927 
1929 
1930 
1930 
1931 
1931 
1932 
1932 
1933 
1933 
1934 
1936 
1937 
1938 
1939 
(X) = 

P o s t 
z e g e l s 

AANBIEDING 
N E D E R L A N D 

Kroningsgulder 
gebr., pr 

Kind 
„ rol t . 
„ rol t . 

„ „ rol t . 

„' rol t . 

„ rol t . 

„ rol t . 

Zomer 
Kind 

Zomer 
= ongebr. (o) 

ex. 
(x) 
W 
M 
(x) 
(0) 

(x) 
(x) 
(x) 
fo) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 

ƒ 5,25 
.. 1,25 
,. 2,10 
„ 1,90 
„ 1,90 
„ 1,75 
„ 2,85 
„ 3,90 
., 2,90 
„ 3,90 
,. 2,90 
„ 2,65 
., 3,— 
,. 2,— 
„ 1,15 
-, 0,90 
„ 1,50 

= gebruikt 

ALBUMS 
Nederland en O.G. 

Bondsalbum K II . . 
„ H o l l a n d " album . . 
„Alsv., binnenschroe-
ven 

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

Luxe banden voor 
deze Europa albums. 

Schroefb 
Klemb 

ƒ 7.50 
„ 11.50 

„ 13.— 
„ 22.50 
„ 15.— 
„ 18.— 
„ 1 7 . -
„ 1 3 . -

„ 7.— 
_. in 

Zendt mij Uw Mancolijst 
Nederland en O.G 

HAGA's 

■ 

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

Slytery-wynhandel J. W. JONKER 
Prinsengracht 598 - telef. 30523 - Amsterdam 
Vin rouge d'Algerie p . 11. ƒ 1,50 
Vin Blanc 1,90 
Chat. Chasse Spleen 2,45 
Graves Superieur , „ 2,20 
Bij afname van 12 flessen kor t ing. 
Gratis bezorgen door ' t gehele land. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiNiMiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiM 

Adverteer Philatelistisch 
jiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinjiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiA 
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meling afstempelingen op eerste emissies niet volledig 
geacht worden, wanneer niet de geschiedenis van het 
ontstaan dezer afstempelingen wordt aangetoond. 

Na de vele woorden van waardering, welke hier
boven zijn geuit ten aanzien van de moderne wijze van 
verzamelen, dient ook op de keerzijde van de medaille 
te worden gewezen. 

Door de toenemende belangstelling voor eerste 
emissies van een bepaald land lijken de latere uitgif
ten in het gedrang te komen. Waar in 1925 de winnaar 
van de Grand Prix, de heer Warren en diens grootste 
concurrent, de heer van Nifterik, nog nagenoeg com
plete collecties- van Nederland en Overzeese gebieden 
vertoonde, werd nu de Grand Prix toegekend aan een 
verzameling, uitsluitend van de eerste emissie van Ne
derland, hoewel de Jury er rekening mede heeft ge
houden, dat door deze verzamelaar ook de overige uit
giften niet werden verwaarloosd. 

Gelukkig troffen wij op de tentoonstellingen ook 
collecties aan, die er op wijzen, dat een goed gespe
cialiseerde verzameling van Nederland nog steeds tot 
bereikbare mogelijkheden behoort, zoals de collecties 
van de heren Vuijstingh, Eigenraam en S. Q. Laap. 

Een van de redenen, waarom aan de overigens uit
gebreid en fraai opgezette collecties van de eerste 
emissies van Luxemburg geen goud werd toegekend, 
was het feit, dat deze inzendingen tenslotte slechts 
twee zegels omvatten. 

Hiermede ben ik echter reeds gekomen op het ter
rein van de wijze, waarop de inzendingen door de Jury 
worden beoordeeld. Dit terrein is, dunkt me, belang
rijk genoeg, om daaraan een afzonderlijk artikel te 
wijden. Mr W. S. WOLFF DE BEER. 

Terogblik op een groot philatelist 
Wanneer men terugdenkt aan de I.T.E.P. en zich 

realiseert hoe door nauwe samenwerking tussen Het 
Nederlandse Postmuseum en de Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars een 
tentoonstelling is ontstaan die in de rij der inter
nationale postzegeltentoonstellingen een eerste plaats 
heeft ingenomen door de opzet, de deelneming en de 
organisatie, dan treft het, dat gedurende dit festijn, 
zomede op de daarop gevolgde opening van de Tele-
graaftentoonstelling in het Museum zelve, de naam 
van de stichter van het museum vrijwel niet is ge
noemd. En toch zou zonder hem het de vraag zijn ge
weest of het Postmuseum wel ooit tot stand was ge
komen, laat staan zou zijn uitgegroeid tot een museum 
dat te midden van zijn soortgenoten geen kwaad fi
guur slaat. 

Het is daarom dat een paar woorden gewijd aan die 
oprichter in een I.T.E.P.-nummer zeker niet misplaatst 
zijn te achten. 

Pieter Wilhelm WALLER werd te Amsterdam op 
5 Januari 1869 geboren en stierf te Overveen op 19 Juni 
1938. Opgegroeid in de Amsterdamse handelswereld, 
meer speciaal in de tabak, vond hij daar vooraan
staande verzamelaars, o.a. H. P. Manus en R. A. L. 
Baron Lehmann, waarvan de opgroeiende verzamelaar 
veel heeft kunnen leren. 

Veel meer dan nu vierde de kostbaarheid der zegels 
hoogtij, alleen op zeldzaamheden werd het meeste acht 
geslagen en vergevorderde verzamelaars hadden een 
goed gevulde beurs nodig. Daarnaast kwamen dan de 
liefde voor de zegels, de speurzin en de netheid. 

Waller had het geluk toegang te krijgen tot verschil
lende oude archieven, wat uit zijn postaal-historische 
verzameling is te zien. 

Geleidelijk bracht hij een gespecialiseerde verzame
ling bijeen benevens de hierboven aangestipte post-
historische verzameling, waarbij een omvangrijke boe
kerij behoorde. Zelf vermoedelijk critisch aangelegd, 
heeft hij jaren gewacht voor dat hij zijn verzameling 
naar tentoonstellingen bracht. Bij de liefde voor de 
Nederlandse zegels alleen is het niet gebleven. Op 
allerlei ander zegelgebied zullen wij hem terugvinden. 

Of en welke medailles hij verwierf doet m.i. minder 
terzake — misschien dacht hij er zelf ook zo over. 
Reeds voor zijn dood schonk hij ze alle aan het Post-
museum, omdat ook dergelijke zaken in een post-
museufti thuisbehoren. 

Een echte plaatreconstructor der eerste zegels van 
Nederland was hij niet, hiervoor dient in de eerste 
plaats Warren te worden genoemd, wiens verzameling 
nog steeds intact is en in het Postmuseum is te bewon
deren. Toch mag men hem met deze verdienstelijke 
philatelist op één lijn stellen voor zijn gedetailleerde 
beschrijving van de Portzegels 1881, die als basis ge
diend heeft voor Deel II van het Handboek der Post-
waarden van Nederlands-Indié. 

Zoals gezegd stelde hij eerst laat ten toon. 1907, 1909, 
1918 en 1924 waren de jaren waarop hij inzond, het 
laatste jaar was dit naar Brussel en zowel dat jaar als 
volgenden was hij lid van de jury zo ook op de voor
laatste Nederlandse Internationale Tentoonstelling te 
's-Gravenhage. De concurrent was hiermede uitge
schakeld. 

Die tentoonstelling echter, het contact met de vele 
samengekomen Philatelisten, dit alles heeft vermoe
delijk de laatste stoot gegeven aan een plan, dat nu tot 
uitvoering kwam. Hij schonk toch dat jaar zijn gespe
cialiseerde verzameling, zijn historische verzameling 
en zijn boekerij aan de Nederlandse staat, in de hoop, 
dat „deze daad de stoot zou mogen geven tot de op
richting van een postmuseum". 

Tegelijkertijd stelde hij zich beschikbaar voor het 
onderhoud van de verzameling en wendde hij alle mo
gelijke pogingen aan om anderen over te halen zijn 
voorbeeld te volgen. 

Dat deze daad door zijn vereniging, de Nederland
sche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, werd ge
ëerd door zijn benoeming tot erelid in 1924 en dat de 
Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegel
verzamelaars hem het volgende jaar de Bondsmedaille 
schonk „wegens buitengewone verdiensten op het ge
bied der Philatelie" spreekt welhaast vanzelf. 

De eerste jaren wist hij de grote wereldverzameling 
van Henriques de Gastro in bruikleen te krijgen en het 

MEBUS POSTZEGELHANDEL IS UW ADRES 
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Staatsbedrijf van de P.T.T. gaf hem de wereldverza
meling van deze instelling in beheer, een voorbeeld, 
dat door het Ministerie van Koloniën werd gevolgd. 

Inmiddels waren voorbereidende maatregelen getrof
fen door de Regering, welke de Wel van 8 Mei 1929, 
Stbld no 249 tot eindresultaat hadden en waarbij de 
wens van Waller, een postmuseum, in vervulling ging. 

De Stichting, welke opgericht werd tot hel beheer 
van het Postmuseum, kreeg Waller als eerste voorzitter 
van het Bestuur, een functie welke hij tot zijn dood 
heeft vervuld. 

Dat dit voor hem geen erebaantje was komt wel 
duidelijk tot uitting in zijn vele werk als zodanig door 
hem verricht. 

In 1930 weet hij de collectie van Niftrik in bruik
leen voor het museum te krijgen, een jaar waarin in 
de maand October de Royal Philatelie Society hem als 
Member kiest. 

In 1932 voltooit hij het boekwerkje „De eerste post
zegels van Nederland" waarin hij een schets van door 
hem uit de archieven opgediepte gegevens voor een 
ieder toegankelijk maakt. 

Ondertussen verflauwt zijn belangstelling voor de 
postzegels geenszins en deze is evenmin beperkt tot 
Nederland. Hij begint met de Castro's verzameling op
nieuw op te zetten en verzorgt ook de zegels van het 
Hoofdbestuur. Niet minder dan 80 blanco albums wor
den door hem en van Niftrik cadeau gegeven. Grote 
hiaten in het P.T.T bezit tracht hij aan te vullen, tot 
het laatste toe. Zo deed hij op het laatst nog het Post
museum een dubbele Geneve verwerven en de 2 reales, 
rood, 1851 van Spanje. ^ 

In 1935 zet hij de aanwezige zegels met opdruk „Spe
cimen" en gelijkwaardige opdrukken op en in hetzelf
de jaar begint hij met de Zemstar-zegels, waarvan het 
museum veel bezat en veel geschonken kreeg. Hij 
bracht het tot 12 albums, doch het geheel moest later 
door de heer Korteweg voltooid worden. Ook verzorg
de hij 2 albums met Scandinavische stadsposten en 1 
met particuliere zegels van Marokko. 

In 't laatste jaar van zijn leven was hij zelfs nog 
bezig met een uitgebreide verzameling van zegels van 
de Spaanse burgeroorlog. 

Inderdaad kan men van hem zeggen, dat hij in het 
harnas gestorven is. 

Zo heeft hij dan de stoot gegeven tot Het Nederland
se Postmuseum en heeft hij jaren lang het postale ge
deelte behartigd met een liefde en een ijver, met een 
kundigheid en een onbaatzuchtigheid die door geen 
verzamelaar worden geëvenaard. 

De Nederlandsche Bond tenslotte, opziende naar de
ze grote philatelist, heeft zijn naam verbonden aan de 
door deze Bond inge&telde medaille, die wordt uitge
reikt aan hen, die zichvsiverdienstelijk hebben gemaakt 
voor de philatelic in het algemeen en/of voor de Bond 
in het bijzonder. 

Aan de lijst der begiftigden is door de Bond ter ge
legenheid van de I.T.E.P. de naam van de allround 
philatelist Sir John Wilson. Bart. toegevoegd, een naam 
die voor Engeland op dezelfde hoogte staat als de naam 
Waller voor de Nederlandse philatelic. 

P. S. van 't Haaff. 

uniiiiiiiiiiiii[iiiiiiiifiiiiiNiiniiiuiiiiiii[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii(iiiiiiiitiiiiiiiiiiMiiiiitiiiii[iiiiiiiiiiiii[iiJiiiiiiiiii(iiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiMiiii 

ABONNEERT U OP 
PHILATELIE 

wiiHiMiiiuimiiiHuimuiuiiiiiiiiiiHiimuwuinnflHiiiiiinHmiuiimHiiwiiiiHiniiKiiiiMiiiniiiiWHnmiiiHwiimiiiiiim^^ 

BEKRONINGEN 
De jury bestaande uit de volgende heren: F. Rufer 

(namens de F.I.P.), F. Stuyck (België), S. A. Graae Ras
mussen (Denemarken), L. Berthelot (Frankrijk), J. Le 
Pileur (Frankrijk), Sir J. Wilson Bart. (Gr. Brittanië), 
Dr M. Diena (Italië), J. P. Klein (Luxemburg), Mr W. S. 
Wolff de Beer (Nederland), L. Frenkel (Nederland), 
P. Wittkämper Jr (Nederland), A. Kumpf-Mikuli (Oos
tenrijk), E. A. Kehr (U.S.A.) en N. Strandell (Zweden), 
heeft het volgende verslag uitgebracht: 

Verslag van de jury 
De leden van de Internationale Jury hebben de eer 

hierbij verslag uit te brengen over de hun toever
trouwde opdracht. 

Op grond van de bepalingen van het F.I.P.-regle-
ment heeft de Jury het Uitvoerend Comité voorgesteld 
om de navolgende inzendingen van de oorspronkelijke 
klasse naar de Ereklasse over te brengen, gezien het 
feit, dat deze inzendingen reeds hetzij twee gouden 
medailles hetzij een Grand Prix en één gouden me
daille he'oben ontvangen op twee vooraigaande, onder 
bescherming van de F.I.P. staande, tentoonstellingen. 

J. Poulie, Dr C. P. Trincao, J. V. A. Dupont, R. Han
sen. 

Het hoge peil waarop talrijke op de ITEP tentoon
gestelde verzamelingen staan enerzijds en het beperkte 
aantal beschikbare gouden medailles anderszij ds, heb
ben er toe geleid dat de Jury slechts aan de inzendin
gen die vanuit internationaal standpunt bezien het 
meest op de voorgrond treden, goud heeft toegekend. 

De Jury heeft er naar gestreefd ten volle rekening te 
houden met alle facetten van iedere inzending afzon
derlijk. Zij heeft hare beslissingen in volle vrijheid ge
nomen, na zorgvuldige afweging van alle opmerkin
gen door hare leden gemaakt. 

De Jury wenst te wijzen op het belang van de in
zendingen in de Erehof, in het bijzonder op die van 
H.M. Koningin Elisabeth II van Groot-Brittanië en op 
die welke ingezonden werd onder de pseudoniem 
„Marcus Probius", alsmede op de inzendingen in de 
Ereklasse en de verzamelingen welke „buiten mede
dinging" tentoongesteld werden. 

Zij is het ITEP-Comité zeer erkentelijk voor de voor
treffelijke organisatie van de tentoonstelling, de im
posante hall, de goed verzorgde catalogus en de prac-
tische opstelling van de kaders, dank zij welke zij zich 
heeft kunnen kwijten van de moeilijke taak die haar 
was opgedragen. 

Als voorzitter stel ik er prijs op mijn medeleden te 
danken voor de prettige samenwerking volbracht in 
een geest van wederzijds begrip. Een woord van bij
zondere dank ook aan de volijverige secretaris en zijn 
staf. 

Voor de Internationale Jury: 
De Voorzitter van de Jury, 
Mr W. S. WOLFF DE BEER. 

De volgende bekroningen werden door haar toege
kend: 

Grote internationale Ereprijs 
aangeboden door Z.K.H. Prins Bernhard der Neder
landen : 

J. Poulie te Amsterdam voor zijn inzendingen nos. 6 
en 25 (Verzameling Nederland). 

MEBUS POSTZEGELHANDEL BESTAAT 37 JAAR 
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De voorzitter der jury reikte de Ereprijs uit aan 
de heer Poulie. 

Foto P.T.T. 

Ereklasse 
Een gouden medaille ontvingen: 
P. Brodtbeck (Zwitserland); G. Dimitriou (Egypte); 

Consul N. Klep van Velthoven (België); Dr H. Leeman-
GeymüUer (Zwitserland); J. J. Winkler (Zwitse«iand); 
Senator L. Zurstrassen (België); R. Hansen (België) en 
J. V. A. Dupont (België). 

Erehof 
De zilveren medaille van de I.V. „Philatelica" werd 

toegekend aan H. C. V. Adams (Gr. Brittannië). 
De zilveren medaille van de P.T.T. werd toegekend 

aan de heer P. C. Korteweg. 

Ereprqs 
De gouden medaille van de „Centilux" werd toege

kend aan Het Nederlands Postmuseum. 
De bronzen medaille van de Munt te Utrecht werd 

toegekend aan het National Philatelie Museum te Phi
ladelphia. 

In de WEDSTRIJD-KLASSEN werden de volgemde 
bekroningen toegekend: 

Gouden medaille 
J. Eijgenraam (Nederland). Deze verkreeg tevens 

een kunstvoorwerp; J. Schmidt-Andersen (Denemar
ken); G. van Möller (Zweden); H. Ruegg (Zwitserland); 
V. Juan-Senabre (Spanje); J. Engel (Denemarken); Dr 
C. W. Hennan (U.S.A.); L. E. Dawson (Ierland); J. H. 
Sinton (Gr. Brittannië); P. L. Pannetier (Frankrijk). 

Verguld zilveren medaille 
S. Q. Laap (Nederland) met gelukwens van de Jury; 

Dr H. Schouten (Nederland), deze verkreeg tevens een 
kunstvoorwerp; Mr J. H. Vuystingh (Nederland) even
eens met een kunstvoorwerp; W. E. Gerrish. O.B.E. 
(Gr. Brittanië) eveneens met een kunstvoorwerp; H. J. 
H. van Strieland (Nederland) met gelukwens van de 
jury; L. Bijloos (België); J. E. H. P. J. Crustin (België) 
met gelukwens van de jury; F. Dandois (België); J. 
Diemer (Frankrijk); E. de Ghistelles (Luxemburg); L. 
Teisen (Luxemburg); J. Abeloos (België); Marchese Dr 
G. F. Giaquilli Ferrini (Italië); A. Biering (Noorwegen); 

C. Haij (Zweden); G. Lundegaard Nielsen (Denemar
ken); E. Baehrendtz (Zweden); E. Dale (Gr. Brittannië); 
W. Frankhauser (Zwitserland) met gelukwens van de 
jury; F. Kohn (U.S.A.); Ch. Tollu (Frankrijk); E. M. V. 
Corbisier de Méaultsart (België); Mevr. M. Balasse 
(België); F. Hegi (Zwitserland); T. Roth (Zwitserland); 
S. A. Tanenbaum (U.S.A.); VanDyk Mac Bride (U.S.A.); 
A. J. E. Magonette (België); J. Schatzkès (Frankrijk) 
met gelukwens voor wat de kwaliteit betreft; Kol. A. 
E. Stewart (Gr. Brittannië); Ch. Hornal (Gr. Brittan
nië) met gelukwens van de jury; Ir A. G. Ferf (Neder
land) tevens met een kunstvoorwerp; J. Gravelat 
(Frankrijk) met gelukwens van de jury; F. V. Loeliger 
(U.S.A.) met gelukwens van de jury; M. Tripet 
(U.S.A.); Mevr. L. S. Hoffman (U.S.A.) tevens met 
kunstvoorwerp; D. Tziracopoulo (Egypte) tevens met 
kunstvoorwerp. 

Handelaren-klasse 
G. Bolaffi (Italië) tevens met kunstvoorwerp; E. F. 

Aguilar (Jamaica); M. Hevia Iglesias (Spanje). 

Diploma voor verguld-zilveren medaille 
J. Eijgenraam (Nederland). 

Zilveren medaille 
L. A. Herlant (België); H. S. Heymans (U.S.A.); F. 

Ch. Wills (Gr. Brittannië) tevens met kunstvoorwerp; 
H. Kastler (Frankrijk); P. G. Melsert (Nederland) met 
gelukwens van de jury; R. Tocila (Nederland) tevens 
met kunstvoorwerp; A. Waumans (België); G. Attout 
(België); R. Boyer (Denemarken); L. Frank (Nieuw 
Zuid-Wales); S. Choufour (Nederland); Dr F. L. Reed 
(U.S.A.) tevens met kunstvoorwerp; J. de Kruyf 
(U.S.A.); Sidney Lake (U.S.A.); C. D. Ricardo (Neder
land); R. Grivegnee (België) met gelukwens van de 
jury; B. L. Barker (Gr. Brittannië); H. Hardy (België); 
R. Silverberg (België); J. Koetz (Luxemburg); W. H. 
Milnes Marsden (Gr. Brittannië); J. Poulie (Nederland); 
Mevr. M. J. Matzen-Fleddérus (Nederland) tevens met 
kunstvoorwerp; R. M. Feenstra (Nederland); A. S. 
Odegaard (Noorwegen); J. B. Taucher (Finland); G. 
Dierauer (Zwitserland); L. Linder (Finland); F. 'Walter-
Johannessen (Noorwegen); C. Gardiner-Hill (Gr. Brit
tannië) met gelukwens van de jury; Dr R. Piek (Gr. 
Brittannië); C. W. Meredith (Gr. Brittannië); H. Kast-
ler (Franlsrijk); F. Ullmann (Oostenrijk); I. Vooren 
(Nederland); E. Wulliman (Zwitserland); Dr H. Pollack 
U.S.A.); W. E. Gerrish O.B.E. (Gr. Brittannië) tevens 
met een kunstvoorwerp; Ph. J. Walravens (België); H. 
W. Walli (Finland); L. H. Cornell (U.S.A.); E. Gottlieb 
(U.S.A.); R. Hamer (Nederland); F. Verheyden (België); 
Rag Gino Piperno (Egypte); M. C. Samson (Nederland); 
E. A. Smythies (Ierland); J. Boulad d'Humières (Egyp
te); Mr J. H. Vuystingh (Nederland); H. E. Kimber (Gr. 
Brittannië); Ch. A. Stonehill (Gr. Brittannië); Th. Lan-
dell-Mills (Gr. Brittannië); R. Ward (Gr. Brittannië); 
A. Charlton (Gr. Brittannië); A. Richardson (Gr. Brit
tannië); Majoor Ch. A. Pogson (Gr. Brittannië); R. G. 
Lesueur (Frankrijk); J. Du Four (België); G. A. Hage-
mann (Denemarken); H. Swartsenburg (Nederland); R. 
Tocila (Nederland); J. van der Warf (Nederland); G. E. 
Hoy Ie (Gr. Brittannië); M. van de Moortel (België); P. 
G. Savelon (Frankrijk); L. H. Tholen (Nederland); J. 
H. Broekman (Nederland); B. Reeves (U.S.A.); H. Der-
mody (U.S.A.) met gelukwens voor de wijze van uit
voering. 

Handelaren-klasse 
J. Delgado (Spanje); Ph. A. Wilde (Gr. Brittannië). 

MEBUS POSTZEGELHANDEL KOOPT COLLECTIES 
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Diploma voor Zilveren medaille 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzame

laars. 
Bronzen medaille 

A. van der Schoot (Nederland); F. A. E. L. Corten-
bach (Nederland); H. Lüthi (Zwitserland); Vivat Regi
na (Nederland); W. B. Esselen (U.S.A.); G. G. Wiersma 
(Nederland); J. Haeseker (Nederland); J. B. A. M. Jes-
pers (België); V. F. Wathelet (België); R. Beyer (Dene
marken); G. F. J. Trussart (België); M. J. Feenstra 
(Nederland); Th. Kahrs (Noorwegen); B. O. Bendixen 
(Noorwegen); R. K. Wortley (Gr. Brittannië); D. O. 
Kirchner (Nederland); J. K. Ph. Symens (België); 
J. H. H. van der Horst (Nederland); H. van Nerom 
(België); R. Siegmund (Nederland); L. Frank (Austra
lië); L. L. J. Dubus (Frankrijk); L. de Moerloose (Bel
gië); A. Geiser (Zwitserland); M. J. Feenstra (Neder
land); A. L. L. Gathier (Nederland); A. M. T. Schreiber 
(België); J. H. Mc. Garry (Gr. Brittannië); J. J. E. Le-
pingler (België); E. Rüttimann (Zwitserland) met ge
lukwens voor de wijze van opzet; M. Reys (België); 
B. C. Taylor (Gr. Brittannië); S. Pederson (Noorwegen); 
H. Rorije (Nederland); B. Rodenburg (Nederland); 
J. G. Polling (Nederland); L. Bilak (Guatamala); H. J. 
Rijkmans (Nederland); H. S. Porter (Australië); J. Ar-
naud (Egypte); A. Jürgens (Unie van Zuid-Afrika); 
Dr L. van Straten (Victoria); W. P. Sheargold (Gr. 
Brittannië); O. S. Hirschfeld (Australië); W. R. Sefton-
Fiddian (Gr. Brittannië); A. C. Muilen (Zuid-Afrika); 
E. H. Freidman (Australië); J. S. White (Australië); 
W. R. Sefton-Fiddian (Gr. Brittannië); N. F. Hedeman 
(Nederland); G. H. van Grunningen (Nederland); B. 
Davis (U.S.A.); F. Bauer (U.S.A.); K. N. Woodward 
(U.S.A.); L. S. Clark (U.S.A.); G. B. Kaufmann (U.S.A.); 
K. Lindskog (Denemarken); M. Onofri (Italië); J. Dek
ker (Nederland); Association des Collectionneurs d'En-
tiers Postaux (Frankrijk); K. J. Weiss (Guatamala) met 
gelukwens voor de studie. 

Diploma voor deelname 
R. Allison (Victoria); L. Frank (Australië); T. Kahrs 
(Noorwegen); J. Lea Gr. Brittannië); J. F. Reinhardt 
J r (U.S.A.); H. Sanchez (Brazilië); E. H. Friedman 
(Australië); H. P. van Lente (Nederland); Mej. E. E. M. 
Kendall Australië); Ch. Nauthe (Australië); C. R. Higby 
(België); Fr. Ch. Wills (Gr. Brittannië); H. G. D. Gis-
burn (Gr. Brittannië); W. G. Pearce (Gr. Brittannië). 

Buiten mededinging 
Inzendingen waren gedaan door: 
Mevr. W. S. Wolff de Beer (Nederland); J. K. Rietdijk 
(Nederland); A. Berntsen (Noorwegen); S. A. Graae 
Rasmussen (Denemarken); P. Wittkämper Jr. Neder
land); L. M. Berthelot (Frankrijk); A. Kumpf-Mikuli 
(Oostenrijijk); F. Rufer (Zwitserland); R. F. A. Riesco 
(Gr. Brittannië); E. A. Kehr (U.S.A.); J. Le Pileur 
(Frankrijk; V. H. W. Borstlap (Nederland); Mevr. Baro
nesse M. J. van Heerdt-Kolff (Nederland); P. Th. van 
der Heyden (Nederland); National Philatelic Museum 
te Philadelphia (U.S.A.); W. J. Cueni (Zwitserland); 
Kardinaal F. Spellman (U.S.A.). 
iiti[iiiitiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiii]ii(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiii]iii]itiiiiiiii^ 

TENTOONSTELLING 
EEUWFEEST RIJKSTELEGRAAF 

in het Nederlandse Postmuseum 
te 's Gravenhage 19 Juli - 28 Sept. 1952 

iMiiiiiitiiiiiiiiiniinimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiitn 

EXCELSIOR EN MEBUS 

WALLER-MEDAILLE 
Zoals reeds in ons vorige nummer werd medegedeeld, 

heeft het bestuur van de Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars op het slui
tingsdiner van de ITEP, dat op Zaterdag 5 Juli j.l. te 
Utrecht werd gehouden, bekend gemaakt, dat de 
WALLER-MEDAILLE 1952 is toegekend aan de heren 
T. van HOUWELINGEN, vice-voorzitter van het Uit
voerend 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 postzegelverza
meling van H.M. Koningin Elisabeth II van Engeland. 

Deze medaille wordt zo mogelijk jaarlijks verleend 
aan diegenen, die zich in het bijzonder verdienstelijk 
hebben gemaakt voor de Philatelie. 

Wij kunnen thans een afbeelding geven van het uitreiken 
dezer onderscheiding door de Bondsvoorzitter aan Sir John 
Wilson. Bart, C.V.O. 

Foto P.T.T. 

Een kleine verpozing gedurende zijn drukke werk
zaamheden tijdens de I.T.E.P. was het moment waar
op wij de andere begiftigde, de heer T. van Houwe-

lingen, even op een plaatje konden vastleggen. 

Foto P.T.T. 

ALBUM IS UW ALBUM 
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^ NEDERLAND i^ 
Eeuwfeest- en Tentoonstellingszegels, 1952. 

Hoewel er ook bij deze zegels enkele afwijkingen schijnen 
voor te komen, mochten we nog geen meldingen ontvangen. 
Wiie helpt ons? 

Persbericht nr 4966/145 meldt dat de verkoop van de PTT-
herdenkingspostzegels 1852—1952 (dus niet de z.g. tentoon
stellingszegels. Red.) op de postinrichtingen, waar nog voor
raad van deze postzegels aanwezig is, na 31 Juli 1952 — zolang 
de voorraad strekt — wordt voortgezet, uiterlijk tot en met 
30 Augustus 1952. 

Op de Telegraaftentoonstelling, welke van 18 Juli—28 
September a.s. in het Postmuseum wordt gehouden, blijven 
de vorenbedoelde postzegels tot en met 28 September 1952 
verkrijgbaar. 

Gehalveerde postzegels. 
Naar aanleiding van het bericht in ons Juni-nummer op 

blz. 123 betreffende een gehalveerde postzegel van 10 cent 
Koningin Juliana, zond ons de heer J. van Veldhuizen te 
Amersfoort een enveloppe ter inzage welke op 25 Jan. 1944 
verzonden werd van Utrecht naar Amersfoort en gefrankeerd 
was met één gehele en één halve zegel van 5 cent, meeuwtje, 
ter voldoening van het porto ä 7 % cent. Deze brief werd zonder 
strafportheffing aan het bestemde adres bezorgd. De vernieti
ging der zegels geschiedde te Utrecht met machineafstempeling 
Utrecht-Station en reclamevlag ,,Post Uw brieven enz." Ver
moedelijk is deze frankering aan de aandacht van de post 
ontsnapt wegens de snelheid waarmede vooral bij machine
stempels wordt gewerkt. Van een officiële erkenning dezer 
halvering is hier dus geen sprake, en mist het dan ook een 
portaal onderschrift als bij de door ons gemelde 1 O-cent zegel. 

N. 

P0RTZEGEL8. 
Na alles wat hierover in de vorige Maandbladen is ge

schreven, kunnen we hieraan nog het volgende toevoegen. 
Het verticale watermerk is geen toevalligheid. Men heeft nl. 

een partij gegomde vellen, die vanwege hun formaat alleen 
voor dit doel geschikt waren, hiervoor gebruikt. 

Bij alle vellen die wij zagen, was de kleur der zegels donker
der ultramarijn dan tot nu toe. Ook is de kleur van het papier 
gelig geworden. 

Ten slotte behoeven de opgaven van de heer Veen enige 
aanvulling. Het etsingnummer zegt nl. niet genoeg. Het num
mer van de knip moet er bij worden gemeld om de oplaag te 
identificeren. In onderstaande opgaaf zal men zien, dat bij het
zelfde etsingnummer in sommige gevallen zowel verticaal als 
horizontaal watermerk voorkomt. De knip verschilt echter 
in deze gevallen. Voorts zal men zien, dat er bij enkele waarden 
meer dan één oplaag met verticaal watermerk is verschenen, 
te herkennen aan twee verschillende knippen. 

Onderstaande opgaaf maakt geen aanspraak op volledigheid, 
ze is opgenaakt aan de hand van de voorraden op een paar 
grote kantoren. 
Toelichting: V = verticaal, H = horizontaal; 
perforatie, door = doorlopend 

een = een extra perforatiegat in de velgrand 
geen = zonder perforatiegaten in de velrand. 

knip, zie voor de tekens Maandblad Juh 1951 blz. 136. 

Waarde Etsing Knip W.m. Perforatie 

1 et 
1 „ 
4 „ 
4 „ 
5 „ 
5 „ 
6 „ 

2 5 
18 
9 

15 
8 

17 
9 

V 
V 
H 
V 
H 
V 
H 

boven 
door 
door 
door 
door 
door 
door 
door 

onder 
een 
een 
een 
een 
een 
een 
een 

links 
door 
door 
door 
door 
door 
door 
door 

rechts 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 
geen 

7 , 
7 , 
8 , 
8 , 

10 . 
12 , 
12 , 
15 , 
15 , 
16 , 
20 , 
25 , 
30 , 
30 , 
35 , 
40 , 
50 , 
50 , 
50 , 
85 . 
85 , 

100 , 
100 , 

2 
2 
2 
2 

3 

13 
14 
12 
12 
9 

13 
10 
18 
17 
18 
16 
10 
18 
13 
18 
13 
17 
15 
8 

13 
5 

18 
16 

V 
H 
V 
V 
V 
H 
V 
H 
H 
H 
H 
H 
V 
V 
V 
V 
H 
V 
V 
H 
V 
H 
V 

door 
door 
door 
een 
een 
door 
door 
door 
door 
door 
door 
door 
door 
door 
door 
een 
door 
door 
door 
door 
door 
door 
door 

een 
een 
een 
door 
door 
een 
een 
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Ir R. 

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

De in het vorige nummer aangekondigde serie zegels met 
toeslag ten bate van de zeemanstehuizen onder^de naam 
„Zeemanswelvaren" zijn op 16 Juli jl. verschenen. De door ons 
gedane waardeopgave moeten we echter corrigeren. Het zegel 
van 1254 c. heeft geen toeslag van 7V2 c., maar van 7 c. 

De fris uitgevoerde zegels zijn gedrukt op papier zonder 
watermerk, kamtanding 12I/2 x 131/2. 

S U R I N A IM E. 
Portzegels. 
I De waarden van 1 en 2 et. zijn (tijdelijk) uitverkocht. Een 
nieuwe zending uit Nederland wordt dezer dagen verwacht. 
De reden van dit manco is gelegen in het feit, dat op de spaar
kaarten van schoolkinderen enz. thans portzegels van 1 en 2 et. 
worden geplakt i.p.v. tot zoals voor kort postzegels. 

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

De 10 et. is ook met oplaagletter B gevonden, etsingno 55, 
grote velafstand, normaal formaat zegel, dus afwijkend van 
oplaagletter / • 

A. J . U. 



200 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE AUGUSTUS 1952 

PASSEN EN METEN. 
Het 10senzegel der Republik Indonesia. 

ttmtmm 

Het Oranjestadstempel te Breda 
werd in paarse inkt op de zegels af
gedrukt met als datering ernaast het 
typenraderstempel Breda 13. 

Het tijdelijk bijpostkanjQgj. 
Utrecht—Jaarbeurs was gcOpg^^j 
van 21 t/m 25 Juli j.1. ter geWen
heid'van de aldaar gehouden jejer
warenbeurs. Het normale Jaar
beursstempel werd gebruik). 

Het was mij bij het verschijnen der overige waarden, naar 
het ontwerp van ÄI. Trot, al opgevallen, dat het beeld daarvan 
kleiner was dan van de 10 sen, die het eerst tot uitgifte kwam. 
Ook het formaat van de later verschenen waarden leek mij iets 
kleiner. 

Nu waren deze, in tegenstelling met de 5 en de 10 sen, die 
aanvankelijk nog gedrukt leken op hetzelfde papier als de 
cijfertypen ontwerp H. G. Smelt, op dunner, doorschijnender 
doch tevens vezelachtiger en taaier papier gedrukt. Meer vond 
ik toen niet. 

Een paar maanden geleden ontving ik echter een 10sen
zegel op doorschijnend papier en bevond al dadelijk, dat het 
beeld gereduceerd was tot de afmetingen van de overige waar ■ 
den. Dezer dagen kwam ik echter in het bezit van een paar 
strips, ging daarop tot nauwkeurig onderzoek over, en vond 
het volgende: 
afmetingen(: Beeldgrootte eerste uitgifte 18 x 22°/g mm 

tiians verschenen 17^/j X 22i/g mm. Zegelgrootte eerste 
uitgifte 21 X 26 mm. thans verschenen 20% X 25% mm. 

kleur vooral aan de onderzijde van het beeld, waar de bij de 
eerste uitgifte duidelijk zichtbare kaderlijn verdwenen is 
(precies als bij de overige waarden), donkerder blauw. 

overige af wijkingen (: net getal 10 is kleiner geworden en staat 
dichter bij sen; de onderste bloem links in het bijzonder lijkt 
door bijwerking der bloembladen, minder plat (bij de 5 sen 
bestaat nog die platte bloem); de buitenste rechterstengel, 
bij de eerste uitgifte (en ook nog bij de 5 sen) iets korter dan 
de overige stengels, is nu even.lang gemaakt. 
In elk geval stellen wij vast: een geheel nieuwe verbeterde 

plaat. 
'lU' wm S^ïH'f"^ L Vb J J M. de Bont. 

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

Bootstempels. 
Ook het onlangs na een langdurige revisie weer in de vaart 

gekomen ss. „Groote Beer", dat momenteel als emigrantenschip 
onder de vlag van de Holland—AmerikaLijn vaart, kreeg een 
eigen officieel poststempel. De postagent was op de eerste reis 
echter blijkbaar nog niet vertrouwd met het gebruik ervan, 
want hoewel het een normaal poststempel met volledige da
tering en Inschrift: ,,Postagent a/b S.S. Groote Beer" is, drukte 
hij het in blauwe inkt naast de postzegels af (op dezelfde 
wijze, waarop zijn collega's van de vaste lijndienst der H.A.L. 
hun nietofficiëïe stempels zonder datering hanteren). Het 
postkantoor in de haven, waar de emigrantenbrieven aan land 
gebracht werden, moest hierdoor de zegels nog onbruikbaar 
maken met de gewone poststempels. 

Celegenheidsstempels. 
Het voor de Jubileumzegels in Utrecht gebruikte stempel 

„Eerste Dag van Uitgifte" is ten gerieve van de verzamelaars 
op alle dagen, waarop de ITEP geopend was, gebruikt, terwijl 
deze stukken ook het datumstempel 28.VI.1952 kregen. 

Het reeds in het vorige nummer gemelde stempel „Maduro
dam" werd in blauwzwarte inkt op de postzegels afgedrukt, 
waarnaast ter datering het typenraderstempel 'sGravenhage 
32. 

Op de van 18 Juli t/m 28 September 1952 in het Ned. Post
museum gehouden tentoonsteUing ter gelegenheid van het 
100jarig bestaan van de Ned. Rijkstelegraafdienst worden 
bovenafgebeelde speciale poststempels gebruikt, het Unker in 
blauwzwarte inkt ter vernietiging van de postzegels en het 
rechter ernaast ter datering. Aangetekende stukken krijgen 
speciale aantekenstrookjes met Inschrift: 's Gravenhage Post
museum Eeuwfeest Rij kstelegraaf. 

Veldpoststempels. 
Aan de in de maand September 1952 in WestDui ts 

land t e houden mili taire manoeuvres zullen waarschijn
lijk — evenals in 1951 — vi'ederom één of meer Neder
landse veldpostkantoren ten dienste van de deelnemende 
Nederlandse troepenonderdelen werkzaam zijn. Tenein
de een zo compleet mogelijk overzicht van de daarbij 
gebruikte veldpoststempels te kunnen samenstellen, zul
len wij het zeer op prijs stellen, indien lezers van dit 
blad — ook medewerking van niets tempelverzamelaars 
zal zeer welkom zijn! — ons couverten en/of kaa r t en 
(als regel zonder postzegels, doch uitsluitend voorzien 
van veldpoststempels) ter inzage zouden willen zenden! 
(Adres voor toezending: A. v. d. Willigen, Laan van 
Poot 194, Den H a a g ) . 

Machinestempels. 
Op 1 JuU kwamen twee nieuwe stempelvlaggen in gebruik: 

te 's Gravenhage met tekst: Miniatuurstad Madurodam 'sGra
venhage 3 JuU t/m 15 October (en een afbeelding van het 
,,stadswapen") en te Rotterdam C.S. met Inschrift: Tentoon
stelling Frank Lloyd Wright 2 Juli—9 Aug. 1952 Ahoy Rotter
dam. 

Ook de Postcheque en Girodienst plaatste — na het lange 
jaren zonder gedaan te hebben — weer eens een tekst in de 
continuerende stempelmachines, waarmede alle uitgaande 
girostukken voorzien worden: Vermeld Uw Gironummer in 
kloeke cijfers op nota's enz. De eerste afdrukken zagen wij van 
18 Juli j.1. 

Typenraders tempels. 
Dienstorder H 562 van 9 Juli 1952 vermeldt, dat de plaats

naam OudSchoonebeek gewijzigd is in Schoonebeek, hetgeen 
ongetwijfeld binnenkort zijn invloed op de aldaar gebruikte 
poststempels zal hebben! 

A. V. d. W. 

http://28.VI.1952
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B U I T E N L A N D . 

Ook ditmaal willen we nog eens melding maken van een 
bijzonder buitenlands stempel. Het betreft nl. de stempel welke 
werd aangebracht op de poststukken welke met de eerste reis 
van het grote nieuwe schip, de s.s. „United States" van New 
York naar Europa werden vervoerd. Onze Nederlandse vriend 
in Amerika, de heer Breedveld, deed ons een envelop op deze 
manier toekomen. Van het stempel geven wij hierbij een ver
kleinde afbeelding, evenals van de stempels welke op de achter
zijde van dit stuk werden aangebracht. 

N. 

^ POSTSTUKKEN ^ 

B U I T E N L A N D . 

B e l g i ë . 
Dank zij de hoofdredacteur kan ik nu de nummers PubUbel 

van 1040 af tot en met 1090 melden, zij het ook in telegram
stijl (de 2 overgeslagen nummers vinden de lezers reeds in 
vroegere maandbladen). Alle kaarten zijn de koerserende van 
90 centimes, gedeeltelijk Vlaams-Frans, gedeeltelijk Frans-
Vlaams, zoals aangegeven. 
1040 Navy's 

41 Navy's 
42 Fructines 
43 Demeulenaere 
44 Demeulenaere 
45 Van der Cruysse 
46 Libby's 
47 Donko's 
48 Heursel 
49 Pennick 

1050 Couque 
51 Anker 
52 Oostvlaamse 
54 U.P.C. 
55 U.P.C. 
56 Lefebre-Fourez 
57 Delépaut 
58 De Vogel 
59 AUegaerts 

1060 Goyvaerts 
61 Caluwaerts 
62 Ursula 
63 Ursula 
64 Bako 

Fr 
VI 
Fr 
Fr 
VI 
VI 
Fr 
VI 
VI 
Fr 
Fr 
VI 
VI 
Fr 
VI 
Fr 
Fr 
VI 
VI 
VI 
VI 
Fr 
VI 
VI 

1065 Westeriing 
66 
67 
68 
69 

1070 
71 
72 
73 
74 
75 
77 
78 
79 

1080 
81 
82 
83 
84 
85 

Verheyen 
Kiel's 
Favril 
Quart Rouge 
Reglets 
Vastieau 
Vastiean 
Cosmos 
Braun 
Eskimo 
Formic 
Lessive 
Simmons 
Simmons 
La Creole 
Factor 
Factor 
Ami 
Oger 

86 Whizzer 
87 La Louvière 
88 Wasaco 

1090 Wasaco 

Fr 
Fr 
VI 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 
VI 
Fr 
Fr 
Fr 
VI 
Fr 
Fr 
VI 
Fr 
Fr 
VI 
VI 
Kr 
Fr 
Fr 
Fr 
VI 

D e n e m a r k e n . 
Een algemene portverhoging van 1 Juli jl. bracht een stort

vloed van nieuwe poststukken, gedeeltelijk provisoria, ge
deeltelijk reeds definitieve nummers. 

Het interessantste zien wij bij de enveloppen, naast een 
nieuwe envelop met bekende ovale zegel-indruk, nu in het 
paars, waarde 15 öre, telnummer 74, verscheen dezelfde en
velop (dus met het zelfde telnummer) met er links naast ge
drukt een zegel van het koerserende cijfertype ä 5 öre, paars-
rood. 

Eveneens met het zelfde telnummer 74 verscheen de cor
responderende envelop ä 25 öre, rood, ook met het zegel ä 
5 öre bijgedrukt. 

De postbladen met als zegelbeeld de kop van koning Frederik 
IX è. 15 öre, violet, en 25 öre, rood, verschenen met zwart door
gehaald cijfer, respectievelijk overdrukt met 20 en 30 öre. 
Telnummer in beide gevallen 98, karton üchtblauw gekleurd. 

De buitenlandse briefkaarten van 30 öre en 30 -|- 30 öre, 
rood, zegelbeeld kop van den koning, kregen als extra zegel-
indruk een 5 öre, paarsrood, cijfer. Beide kaarten zijn in klein 
formaat, telnummer 171. 

De binnenlandse briefkaarten van 10 öre, groen, cijfer, wer
den op verschillende wijze tot 20 öre gebracht, de gewone kaart 
door het bijdrukken van een groene 10 öre, cijfer, de kaart met 
betaald antwoord kreeg daarentegen paarse 10 öre, cijfer, 
er bij. De enkelvoudige kaart is groot formaat met telnummer 
177, de dubbele kaart is klein formaat met het zelfde telnum
mer als de buitenlandse kaarten, 171. Bovendien verscheen 
er ook reeds één definitieve kaart, de enkelvoudige kaart 
voor binnenlands gebruik ä 20 öre, bruin, groot formaat met 
als zegeUndruk de kop van koning Frederik en het telnummer 
74. 

W e s t D u i t s l a n d . 
De eindeloze serie geïllustreerde briefkaarten van vroeger, 

die sinds de capitulatie niet meer voortgezet werden, komen 
weer! De eerste reeks van 7 kaarten is verschenen. In het vol
gende nummer volgt een nauwkeurige beschrijving en opsom
ming hiervan. 

O o s t e n r i j k . 
De plaatjesserie van 1 schilhng, groen, waarvan ik de eerste 

nummers reeds meldde, heeft een „staartje" gekregen, of 
misschien is het beter van „staart" te spreken, want er kwa
men niet minder dan 49 nieuwe kaarten uiti Een vermelding 
van alle nieuwe afbeeldingen volgt. 

Er is bovendien nog een niet-geïUustreerde kaart è. 1 schil
hng, groen, in gebruik, op gekleurd karton, zonder omranding 
(eveneens zegeUndruk Tirol, Pustertal en klederdracht), 
terwijl, eveneens in groot formaat, ook op gekleurd karton, 
nu tevens nieuwe, niet-geillustreerde buitenlandse brief
kaarten verschenen. Waarde 1,45 sch., kleur rood, zegeUndruk 
de klederdracht van een meisje uit Wilten (bij Insbrück). 
De corresponderende kaart met betaald antwoord ä 1,45 -j-
1,45 sch. verscheen ook. 

Dr E. A. M. S. 

f^ LUCHTPOST ir 
N E D E R L A N D . 

Op 12 JuU jl. had de eerste K.L.M.-vlucht naar Helsingfors 
plaats, AS Helsinki/Avion/13.VII.52-9/Helsingfors. De retour
vlucht was op 13 JuU, Helsinki—Amsterdam. Geen speciale 
afstempelingen. 

A U S T R A L I Ë . 
Directe luchtpostverbinding Australië—Zuld-Afrika. 

Van het „Postmaster-General's Department", Treasury 
Gardens, Melbourne, C.2 ontvingen wij de mededeUng, dat op 
Maandag 1 September a.s. door de Qantas Empire Airways 
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een nieuwe luchtdienst Australie^Zuid-Afrika zal worden 
geopend. De luchtlijn loopt van Sydney naar Johannesburg 
via de Cocos-eilanden en Mauritius. De volgende bijzonder
heden ontlenen wij aan de betr. circulaire: 

Het luchtrecht bedraagt per „half ounce" (14,16 Gram) 
voor deze eerste vlucht: 
1. Australië naar Cocos-Eil. heen 6% d., terug 1/1 d. 
2. Australië naar Mauritius of Zd. Afrika heen 2/—, terug 

4 / - . 
3. Cocos Eil. naar Australië, heen 6 ^ d., terug 1/1 d. 
4. Cocos Eil. naar Mauritius of Zd. Afrika heen 2/—, terug 

4 / - . 
(Prijzen zijn in Australische munt). 
De speciale philatehsten-faciliteiten voor deze Ie vlucht 

zullen worden verleend alléén voor brieven geadresseerd naar 
Cocos Eil., Mauritius en Zuid-Afrika, alsmede voor brieven 
met de Ie retourvlucht via één van deze 3 punten en voor 
brieven gepost op Cocos Eil. voor Australië, Mauritius, Zd. 
Afrika of terug naar Cocos Eil. van één van deze 3 punten. 

Ieder stuk moet de aanduiding dragen: „Australia-South 
Africa, First Regular Direct Air Mail" dicht bij de vermelding 
„By Air Mail". 

De met deze vlucht te verzenden stukken moeten de „Super
intendent of Mails, General Post Office, Sydney, Australia" 
niet later bereiken dan 12 uur 's middags van de 1ste Septem
ber 1952. 

Door Qantas Empire Airways zullen voor deze vlucht spe
ciale enveloppen worden uitgegeven en zij zijn ook bereid de 
verzending van stukken op zich te nemen. Bijzonderheden 
hieromtrent zijn te verkrijgen bij de kantoren en agentschap
pen van genoemde maatschappij in alle delen van de wereld. 

Een grote rechthoekige speciale afstempeling (in violette 
kleur) zal op de stukken worden aangebracht (tormaat 6,2 cm 
X 4,2 cm) met inschrift: „Australia—South Africa/First 
Regular Air Mail /afbeelding twee vleugels waardoorheen 
vooraanzicht vliegtuig, links kangeroe en rechts steenbok/ 
Sydney Cocos Is. Mauritius Johannesburg/September 1952". 

J. D-

it NIEUWE UITGIFTEN ^ 
Diverse postzegels werden ons ter reproductie afgestaan 

door de postzegelhandel K. Beunder, Schoolstraat 27 te 
Krimpen aan de Lek. 

EUROPA. 
B u 1 g a r ij e. 

Op 16 Mei jl. verscheen een serie 
van 5 postzegels voor gewoon 
gebruik alle met de afbeelding 
van de Vassili Kolarow stuwdam. 
De zegels zijn: 
4 st. donkergroen 

12 st. hel violet 
16 st. roodbruin 
44 st. rood 
80 st. donkerblauw. 

De 3-jarige sterfdag van Georgi Dimitrow (1882—1949) 
werd herdacht met de uitgifte op 18 Juni il van een drietal 
postzegels, nl.-

16 st. bruin, Dimitrow voor een gebouw 
44 st. roodbruin,* portret van Dimitrow en Kolarow 
80 st. blauw, portret van Dimitrow. 

D u i t s l a n d . Bondsrepubliek. 
Het in ons Juninummer op blz. 128 

aangekondigde zegel uitgegeven ter ge
legenheid van de bijeenkomst der Luther
se Wereldbond te Hannover, verscheen op 
25 Juli j.1. Het zegel is in de waarde van 
10 (pf), groen, met afbeelding van de kop 
van Luther. Zegelafmeting 27 x 33 mm; 
tanding 14. 

Op de zelfde dag verscheen het in ons 
Julinummer op blz. 157 aangekondigde 
zegel ter herdenking van Nikolaus Otto, 
uitvinder van de viertakt motor. Het 
zegel is ontworpen en gegraveerd door 
L. Schnell en geeft een portret van Otto, 
terwijl de achtergrond gevormd wordt 
door de afbeelding van bedoelde motor, 
waarde 30 (pf), blauw. Zegelafmeting 
27 X 24 mm, tanding 14. 

D e m o K r a t i s c h e R e p u b l i e k . 
De in ons Aprilnummer op blz. 79 vermelde twee zegels 

uitgegeven ter herdenking van Ludwig van Beethoven, zijn 
nu gevolgd door een drietal zegels resp. gewijd aan G. Friedrich 
Handel, Albert Lortzing ei* Carl Marie von Weber. Het zijn: 

6 (pf) bruin, Georg Friedrich Händel, geboren te Halle in 
1685, overleden te Londen in 1759, Vooral 
bekend zijn de door hem geschreven orato 
riums. 

8 (pf) rood. Gustav Albert Lortzing, geboren te Berlijn 
in 1801, overleden aldaar in 1851. Van hem 
zijn vele opera's zeer bekend geworden. 

50 (pf) blauw, Carl Marie von Weber, geboren te Eutin in 
1786. overleden te Londen in 1826. Hij was 
een veelzijdig romantisch componist. 

mmmßmmimm m^^mmmm 

tüÉÉMMItlÉlÉt 

F i n l a n d . 

i inmnipn!i|| 
Het feit, dat 100 jaar geleden een brand 

de stad Wasa verwoestte was aanleiding 
tot de uitgifte op 3 Augustus j.1. van een 
postzegel met een afbeelding dier stad, 
zulks naar een ontwerp van Signe Ham-
merstén-Jansson. De waarde van het 
zegel is 25 Mk; afmeting 25 x 35 mm; 
tanding 1 3 ^ ; oplage 2 milhoen stuks. 

Op 10 Augustus j.1. verscheen het 
eerst op het tijdelijk postkantoor in het 
gebouw Kauppakorkeakoulu te Helsinki 
en op de overige postkantoren in het 
land een postzegel van 25 Mk., ter ge
legenheid van het schaaktournooi in de 
15e Olympiade, dat van 10—31 Augus
tus in genoemd gebouw wordt gehouden. 
Het ontwerp voor dit zegel is eveneens 
van Signe Hammarsten-Jansson, terwijl 
de gravering geschiedde door B. Ekholm. 
Plaatdruk in een oplage van 1 millioen 
stuks. 
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F r a n k r U k . 
Van de in ons vorige nummer op biz. 158 gemelde zegels 

resp. uitgegeven ter herdenking van de 100-jarige militaire 
medaille, de viaduct te Garabit en 500-jarige geboortedag van 
daJ'Vinci, geven we thans hierbij de afbeeldingen dezer zegels. 

Ter verbetering van de foutief vermelde kleuren van eerst
genoemde zegel melden we nu dat de kleuren daarvan zijn: 
brum, groen en geel. 

G r i e k e n l a n d . 
Op 29 Augustus a.s. 

zullen hier 4 postzegels 
voor de luchtpost ver
schijnen ter herden
king van de strijd van 
het Griekse volk tegen 
de communisten. 

De kleuren der ze
gels zijn ons nog met 
bekend. Wij geven 
thans reeds de afbeel
dingen en oplagecij
fers nl. 
lOOOLep. opl. 3mill. 
1700 „ „ 800.000 
2700 „ „ 700.000 
7000 „ „ 300.000 

I t a l i ë . 
Op 28 Juh ]1. verscheen hier een postzegel van 25 L., ter 

gelegenheid van de Jaarbeurs van Triest. Het geeft de afbeel
ding van de Itahaanse vlag alsmede van de basiliek van San 
Giusto. Het zegel werd vervaardigd in rasterdiepdiepdruk op 
watermerk papier gevleugeld rad, tanding 14, zegelafmeting 
26 X 31 mm. De kleuren zijn groen, rood en zwartbruin. 

De serie portzegels werd nog aangevuld met de waarde 
500 L. cijfertype, blauw. 

L u x e m b u r g . 
Ter gelegenheid van de 15e Olympiade, gehouden te Hel

sinki, en tevens ter gelegenheid van het Wereldkampioenschap 
wiekijden 1952 dat te Luxemburg wordt gehouden op 23 en 
24 Augustus a.s. zal op 20 Augustus een serie van 6 postzegels 
verschijnen met afbeeldingen aan de sport ontleend. Het 
zullen zijn: 
1 fr. olijf en zwart, hordeloop ? 
2 fr. oker en zwart, voetbal 
2,50 fr. rose en zwart, boxen 
3 fr. bruingrijs en zwart, zwemmen 
4 fr. groenblauw en zwart, wielrennen 
8 fr. grijsviolet en zwart, schermen. 

De zegels worden in plaatdruk vervaardigd bij Courvoisier in 
Zwitserland naar ontwerp van Jean Jacoby (1891—1936), een 
beroemd Luxemburgs schilder die 2 maal olympisch overwin
naar werd in sporttekeningen, en van diens zoon René. De 
egels meten 36 x 26 mm en werden gedrukt in velletjes van 
5 stuks. Zij zullen tot 31 December 1953 worden uitgegeven 
n blijven geldig voor frankering tot nadere aankondiging. 

LU\tMBOUR0 
liJMiMyiftMÉMiiiiiAÉMyi 

N o o r w e g e n . 
Op 2 Augustus jl. verscheen hier ter 

gelegenheid van de 80ste verjaardag 
van koning Haakon VII op 3 Augustus 
een tweetal postzegels, nl.: 
60 (öre), rood, portret. 
55 „ blauw, id. 

De zegels geven een nieuw portret 
van den koning in admiraals-uniform 
Zij vermelden ook diens lijfspreuk 
„Alt for Norge" alsmede het geboorte
jaartal 1872. De rasterdiepdruk werd 
verzorgd door Emil Moestue A.S. te 
Oslo in vellen van 50 zegels, tanding 
13. 

O o s t e n r i j k . 
Op 7 Augustus jl. verscheen met 

frankeergeldigheid vanaf 13 Augus-
tus~een postzegel van 1 S. blauw-
groin ter herdenking van de 150ste 
geboortedag van Nikolaus Lenau 
(13 Aug. 1802 — 22 Aug. 1850), een 
in zijn tijd zeer geliefd dichter. 

Het ontwerp voor dit zegel is van 
prof. Vinzenz Gorgon, de gravering 
van prof. Ferdinand Lorber. De 
druk geschiedde in plaatdruk ter 
drukkerij van de Staat in vellen van 

50 zegels; oplage 800.000 stuks. Beeldgrootte 25,8 x 34,5 mm, 
zegelgrootte 29,8 X 38,5 mm; gewoon wit papier, kamtanding 
14 y^ X 133/^. 

P o l e n . 
Ter gelegenheid van de ,,Boekenweek" verschenen 5 post

zegels met portretten van in dit land beroemde personen. Het 
zijn: 
25 gr, grijsviolet, J. I. Kraszewski (1812—1887) schrijver; 
30 + 15 gr, grijsgroen, Maria Konopnicka (1842—1910) dich

teres; 
1,15 Zl, bruinrood, idem; 
45 -I- 15 gr, bruin, Hugo KoUataj (1750—1812) socioloog; 
1 Zl, olijfgroen, idem. 

Het eerste zegel werd ontworpen en gegraveerd door M. R. 

MEBUS POSTZEGELHANDEL KOOPT ENGROS PARTIJEN 
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Polak, het tweede en derde zegel was het ontwerp en graveer-
werk van E. Konnecki, terwijl de laatste twee zegels ontworpen 
en gegraveerd werden door St. Lukaszewski. Alle zegels tanding 

Ook hier werd het culturele offensief ingetót met de uitgifte 
van een tweetal postzegels n.l. 
25 gr., grijsgroen, portret van Nikolaj Gogol 
30 + 15 gr., blauw, portret van Leonardo da Vinci. 

Ter gelegenheid van de Week van het kind verscheen een 
enkele zegel in liggend formaat met de afbeelding van presi
dent Bierut te midden van een kinderschaar in een bloeiend 
veld. Het zegel is in de waarde 45 + 15 gr., blauw 

mmmmmmm 

Vermoedelijk in verband met de 15e Olympiade, echter 
ontbreken op de zegels de 5 Olympische ringen, verschenen 
hier 3 postzegels met afbeeldingen aan de sport ontleend, nl 
30 + 15 gr., lichtblauw, zwemsters 
45 + 15 gr., lichtviolet, voetballers 
1,20 Zl., lichtrood, turnster. 

P o r t u g a l . 

De te Lissabon op 28 Juni jl. 
gehouden 8ste kampioenswedstrij
den rolschaatshockey was, aanlei
ding tot de uitgifte van een tweetal 
postzegels in gelijke tekening met 
afbeelding van 2 spelers van dit spel. 
Het zijn de zegels 

1 E. donkerblauw en grijs; oplage 4 millioen 
3,50 E. donkerbruin en grijs, oplage 500.000 stuks. 

R o e m e n i ë . 
De opdrukken op diverse oudere uitgiften in verband met de 

ingevoerde muntwijziging blijft lustig voortgaan. Inmiddels 
is de algemene serie in het wapen en korenaren-type in nieuwe 
waarden aan het verschijnen. Deze zal bestaan uit: 
de waarden in formaat 20 x 23,5 mm 
3 b. oranjerood 
5 b. roodviolet 
7 b. olijf 
10 b. roodbruin 

20 b. blauw 
35 b. zwartbruin 
50 b groen 
55 b. violet 

en in formaat 23,5 x 28,5 mm 
1 L. blauw 
1,10 L. roodbruin 
1,75 L. violet 
2 L. donker oüjf 

Met opdruk verscheen de 

2,35 L. bruin 
2,55 L. oranjerood 
3 L. groen 
5 L. steenrood 
serie postzegels in 1950 uit

gegeven ter herdenking van Michel Eminescu (zie Maandblad 
Mei 1950 blz. 96) waarvan de vijfwaarden alle een opdruk 
kregen ,,10 Bani". 

Het luchtpostzegel 1948 van 50 Lei 
(Yvert 54 LP) verscheen met een op
druk nl „3 Bani". 

Ook hier werd Leonardo da Vmci 
herdacht op de postzegel. Het betreft 
een zegel van 55 Bani, violet, met de 
afbeelding van een portret van da 
Vtnci in medallion versierd met een 
lauwertak. 

R u s l a n d . 
Op 23 April jl. zijn 2 postzegels verschenen ter herdenking 

van de 15e verjaardag van de sterfdag van G. K. Ordshonikid-
ze, een bekende politicus uit dit land. De zegels zijn: »iWSaŝ i 
50 k. groen op geelachtig portret. i • i l ' " 

1 R. zwart op blauwachtig id. 

S a n M a r i n o . 
Op 29 Juni jl. verschenen als bhjk van medeleven met de 

„Jaarbeurs van Triest" een aantal zegels van de onlangs ge
melde Columbus-serie (zie Mjiartnummer blz. 55) met de op
druk ,,Fiera di Trieste 1952". Het betreft de zegels: 

1 L. violet en bruin 
2 L. rood en zwart 
3 L. groen en groenblauw, opdruk rood 
4 L. grijsbruin en donkergrijs 
5 L. lila en donkerviolet 

10 L. blauw en bruin, opdruk rood 
15 L. bruin en blauw 
en voor de luchtpost: 
200 L. bruinzwart en donker roodbruin, opdruk rood. 

Ter gelegenheid van de philatelistendagen welke te Riccione 
nabij San Marino zullen worden gehouden op 25 Augustus a.s. 
en waaraan ook de Philatelisten van dit land zullen deelnemen, 
zullen 6 postzegels voor de luchtpost verschijnen. De 1,2 en 
3 Lire zullen in driehoeksvorm zijn, waarvan de linker en rech
terhoek resp een afbeelding zullen geven van de rots van San 
Marino en van het strand te Riccione. De 5 en 25 Lire zullen 
met afbeelding van de zelfde driehoekszegel verschijnen, waar
bij de linker en rechter bovenhoeken van de rechthoek zullen 
zijn opgevuld links met gloxinia's en rechts met een rozentak. 
De 200 L zal in gelijke tekening zijn, maar veelkleurig. Het 
middengedeelte der zegels wordt in ruitvorm ingenomen met 
de afbeelding van een vliegtuig en de vermelding ,,Giornata 
Filatelie S. Marino Riccione 25 Agosto 1952". 

S p a n j e . 
Op 3 Juli j . l . verscheen een luchtpostzegel van 2 Pes. blauw, 

ter herdenking van Sint Franciscus van Javier. Hij werd 7 April 1 
1506 op het kasteel van Javier geboren als zoon van Juan 
de Jassu en Maria de Axpilcueta. Hij stierf op 3 December 
1552. Het zegel werd in plaatdruk vervaardigd in de Munt en [ 
Waardedrukkerij van de Staat in vellen van 100 stuks. Zegel- [ 
grootte 25 x 29 mm; tanding 13; oplage 1 millioen. 

Op 8 Juli J.l. verscheen een postzegel voor gewoon gebruik | 
in de waarde 2 Pes., donkerblauw, ter herdenking van Drj 
Santiago Ramon y Gajal. Geboren 1 Mei 1852 te Petilla del 
Aragon (Navarra) werd hij later beroemd als histoloog enl 
verwierf hij de Nobel-prijs. Hij stierf te Madrid op 17 October! 
1934. Het zegel werd in rasterdiepdruk vervaardigd op del 
Staats Munt en Waardedrukkerij in vellen van 100 stuks. Ze-f 
gelgrootte 25 x 29 mm; tanding 12%; oplage 10 millioen. 

Op de zelfde dag verscheen ook een postzegel voor gewooni 
gebruik in de waarde 4,50 Pes., violetbruin, ter herdenkingj 
van Jaime Ferran, een beroemd medicus en bacterioloog in 
dit land. Hij werd 2 Februari 1852 te Corbera de Ebro (Tarra-I 
gona) geboren en overleed op 22 November 1929. Ook diq 
zegel werd in rasterdiepdruk ter zelfde drukkerij vervaardigd 
in vellen van 100 stuks in de zelfde zegelafmeting en tandingl 
oplage 5 milUoen stuks. 

Het zijn alle z.g. portretzegels. 

VOOR BETERE ZICHTZEN Dl NGEN LEIDSCHE P OST Z E G EL H A N DE 



AUGUSTUS 1952 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR P H I L A T E L I E 205 

I M 

l i iMlÉgi 1 

r^^ 

T r i e s t . 
Zone A. Met de bekende opdruk AMG-FTT verschenen voor 

dit gebied de postzegels van Italië: 
25 en 60 L. 100 jarige postzegels Modena en Parmar, opdruk 

zwart; 
25 L. Biennale van Venetië, opdruk zwart; 
25 L. Jaarbeurs van Padua, opdruk rood; 
25 L. Jaarbeurs te Napels, opdruk zwart; 
alsmede het portzegel van 500 Lire. -

Zone B. Met de bekende opdruk STT.VUJA verschenen 
voor dit deel van Triest de zegels van Yougo-Slavië: 
15 D. kinderweek 
15, 28 en 50 D. 60ste verjaardag van Maarschalk Tito. 

T s j e c h o S l o w a k y e . 
Ter gelegenheid van 

het herstel van de Beth
lehem Kapel te Praag, 
waar de Tsjechische 
geestelijke Jan Kus 550 
jaar geleden zijn predi
kingen aanving, ver
scheen op 5 Juli jl. een 
serie van 3 postzegels in 
twee verschillende teke
ningen. Het zijn de 
zegels: 

1,50 Kcs, brum, portret van Hus 
3 Kcs, roodbruin, Bethlehem Kapel. 
5 Kcs, grijszwart, als 1,50 Kcs. 

Het ontwerp voor de portretzegels is van prof. Karel Svo-
linsky (winnaar van de Staatsprijs 1952); dat voor het andere 
zegel is van prof. Fragner. Beide zegels werden gegraveerd 
door Jiri Svensgbir. De plaatdruk geschiedde op geel papier 
m vellen van 70 en 35 zegels; beeldgrootte 23 x 30 mm, 
zegelgrootte 27 x 34 mm; tanding 12 f j . 

Een officiële f. d. enveloppe verscheen ook voor deze zegels, 
vertonende een monogram en de jaartallen 1402 en 1952. 

Van de in ons vorige 
nummer op blz. 163 gemel
de zegels, uitgegeven op 
10 Juli jl. ter gelegenheid 
van de 15e Olympiade, 
geven we thans de afbeel
ding van een viertal dezer 
zegels. De ontwerpen voor 
deze zegels zijn van P. 
Gravanic. Zegelgrootte 30 x 
37 mm; tanding 12%. 

Te Beograd zal van 14 tot 
21 September a.s. de Ie 
Yougoslavische postzegel-
tentoonstelhng plaats vin
den. Ter gelegenheid daar
van zal een postzegel van 
15 Din. verschijnen, welke 
alleen op deze tentoonstel
ling voor 35 Din, inclusief 
een toegangsbiljet, ver-

Iviijgbaar zal zijn. 
De serie z.g. Economie II voor 

gewoon gebruik in de gewijzigde 
kleuren is nu op 3 waarden na 
verschenen, n.1. 1, 2, 5, 8, 10, 15, 
25, 30 en 50 Din. Nog zullen vol
gen 35, 75 en 100 Din. 

In do serie portzegels in de nieuwe 
tekening fakkels en ster I I 

zijn thans de volgende waarden verschenen: 1, 2, 5, 10, 20, 
30, 50 en 100 Din. 

BUITEN EUROPA. 
A l g i e r s 

Op 5 Juh jl. verscheen het in ons Juninummer op blz. 52 
aangekondigde zegel 100 jaar mihtaire medaille. 
15 -(- 5 fr. bruin, groen en geel, medaille. 

Met de afbeelding van hospitalen in Zuid-Algiers zullen hier 
omstreeks October 2 postzegels verschijnen met toeslag ten 
bate van het Rode Kruis. De waarden zullen zijn 8 -|- 2 fr 
en 12 -|- 3 fr. De ontwerpen voor deze zegels zijn van Razous 
terwijl de gravering resp. werd uitgevoerd door Cottet en 
Barlangue. 

B r a z i l i ë . 
Op 11 Mei ] 1. verschenen 3 postzegels ter gelegenheid van 

de herdenking van het 100-jarig bestaan van de telegraafdienst 
m dit land. De zegels geven afbeeldingen van personen die in 
dit tijdsverloop daarbij op de voorgrond zijn getreden: 
2,40 Cr. rose, gen. Polidoro da Fonseca, 
5 Cr. blauw. Baron de Capaneraa; 
10 Cr grijsblauw, minister Eusebio de Queiros. 

Op 8 Juni verscheen ter herdenking 
van het 2e eeuwfeest van de exploratie 
van de stad Mato Grosso een post
zegel met de afbeelding van Albu
querque. 
1,20 Cr, paars, portret. 

mmmmmmm 
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C h i n a . Volksrepubliek. 
Op 12 April jl. verschenen ter gelegenheid van het inter

nationale Jeugdcongres 2 postzegels met de afbeelding van 
een hand en 4 kinderkoppen van 4 verschillende rassen. De 
waarden zijn: 
400 D. grijsgroen 
800 D. blauwviolet 

Ter gelegenheid 
\an de Ie Mei ver
schenen op die dag 
3 postzegels nl. 
800 D. rood, het 
cijfer 1 met sikkel 
en hamer; 
800 D. blauw-

_ groen, arm en 
hand met tand-

wiel en duif met olijftak, 
800 L). oranjebruin, hamer, tabrieksbchoorstenen, korenaar 

en duif met olijftak. 

Van de in ons Juninummer op blz. 139 gemelde zegels, uit
gegeven ter herdenking van de vredige bevrijding van Tibet, 
kunnen we thans de afbeeldingen der twee verschillende 
tekeningen geven. 

H. LANSDAAL - VROUWENSTEEG 3, LEIDEN - TELEFOON 23233 
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C o s t a R i c a . 
In de luchtpostuitgave 1934 werden in Mei j.1. enkele kleur-

wijzigingen aangebracht n.1. 
5 c. blauw i.p.v. groen 

25 c. violet i.p.v. rood 
10 c. groen i.p.v. rose. 

C u b a . 
Ter herinnering aan het feit, dat 34 jaar geleden de Cubaanse 

vliegenier Agustin Paria Orduna van Key West (Florida) naar 
La Havanna vloog verschenen 2 postzegels n.1. 1 voor de ge
wone en 1 voor de luchtpost. Het zijn: 
5 c. blauw, portret van Orduna; 
8 c. zwart, kaart van het vliegtraject. 

F o r m o s a . 
De in ons Juninummer op blz. 139 gemelde zegels met af

beelding van de president werden niet uitgegeven ter gelegen
heid van diens terugkeer maar ter gelegenheid van diens her
kiezing. De zegels vertonen behalve de vlag van het land en 
het portret van de president ook een gezicht op een regerings
gebouw waarvoor een juichende menigte. De vlag op deze 
zegels in de hnkerbovenhoek vertoont een witte zon op blauw 
veld, terwijl de vlag rood van kleur is. De kleur der zegels is 
resp. karmijn, groen, geelbruin, blauw en bruinviolet. 

G u a t e m a l a . 
Ter ere van de schrijver Broeder Enriquez de Rivera, die 

omstreeks 1660 leefde, verschenen 4 postzegels met diens 
portret in medaillon, n.1.: 
% o. violet 2 c. lichtgroen 
1 c. rosa 4 c. oranje. 

H o n d u r a s . 
Medio October a.s. zal ook hier een serie postzegels ver

schijnen ter ere van Isabella de Katholieke. Het zullen zijn: 
1 c. ontscheping van Columbus; 
2 c. Columbus voor Ferdinand en Isabella; 
8 c. de overgave van Granada; 

16 c. Isabella 
30 c. Isabella schenkt haar juwelen voor Columbus; 
1 L. als 2 c. 
2 L. als 1 c. 
5 L. als 16 c. 

Deze zegels zullen ook als dienstzegels verschijnen met de 
opdruk „Oficial". 

I n d i ë Frans-
De serie in het nieuwe type met afbeelding van een Brah-

maanse godheid werd aangevuld met 3 waarden: 
18 each, rood; 
1 fanon 15 c. violetblauw 
4 fanons, olijfgroen. 

I s r a e l . 
mfitimimm 

De gebruikelijke nieuwjaarszegels zullen in September a.s. 
verschijnen. Ditmaal zullen het 4 zegels zijn nl: 

15 pruta, groen en geel, vijgen; 
40 „ violet, blauw en geel, roos van Sharon; 

110 „ rood en grijs, duif; 
220 „ oker, donkerbruin en groen, noten. 

De afbeeldingen zijn gekozen naar aanleiding van het voor
komen daarvan in de Koran nl. in de zang van Salomo resp. 
2,13; 2,1; 2,14 en 6,11. 

Het ontwerp der zegels is van O. Wallish, terwijl de raster
diepdruk werd verzorgd door Lewin-Epstein te Bat Yam; 
kamtanding der zegels 14. 

Officiële f-d's zullen ook voor deze zegels worden uitgegeven. 

J a m a i c a . 
De 3 d {Yv. 128) welke reeds een maal van kleur wijzigde 

is opnieuw in gewijzigde kleur verschenen n.1. groen en rood 
i.p.v. blauw en grijsgroen. 

L a o s . 
Met afbeelding van het Vat Pra Keo-gebouw verscheen 

op 19 Juh jl. een postzegel van 3 pi 30 ter gelegenheid van de 
ondertekening van de overeenkomst met Frankrijk. 

L i b a n o n , 
Hier verschenen nieuwe postzegels zowel een serie voor ge

woon gebruik als voor de luchtpost en een serie nieuwe port-
zegels. 

Voor gewoon gebruik: 
0,50 p. groen, 
1 p. oranjebruin 
2 p. 50. groenblauw 
5 p. karmijn 
7 p 50. rood 
10 p. violet 
12 p. 50. blauw ' 
25 p. ultramarijn 
50 p. donkergroen, 
100 p. bruin 

Voor de luchtpost: 
5 p. karmijn 

p. donkergrijs 
p. lilarood 
p. oranjebruia 
p. lichtblauw 
p. ultramarijn 
p. geelgroen 

100 p. blauw 
220 p. donkergroen 
300 p. zwartbruin 

Portzegels: 
1 p. roodlila cijfers 
2 p. violet 
3 p. groen 
5 p. blauw 
10 p. bruin 
25 p. zwartbruin 

10 
15 
20 
25 
35 
50 

cederboom 

ruines van Baalbeck 

kasteel van Beaufort 

luchthaven van Beyrouth 

amphitheater van Byblos 

N i c r a g u a y . 
De in ons Novembernummer op blz. 249 gemelde serie 

postzegels ter herdenking van Isabella de Katholieke is eerst 
op 25 Juni jl. verschenen. 

Zowel de zegels voor gewoon gebruik verschenen te zamen 
m een miniatuurvelletje, als die voor de luchtpost, ieder dus 
van 5 zegels. 

P o r t u g e s e k o l o n i ë n . 
Angola. 

In een zelfde tekening als door ons gemeld in het Juni-
nummer op blz. 141 voor Port. Indië verscheen ook hier ee 
serie portzegels, bestaande uit: 
10 c. rood en bruinrood op olijfkleurig fond; 
30 c. rood en groen op groenblauw fond; 
50 c. rood en donkerbruin op grijs fond; 
1 A. rood en donkerblauw op oranje fond; 
2 A. rood en granaat op rose fond; 
5 A. rood en granaat op blauw fond. 
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K a a p V e r d i s c h e E i l a n d e n . 
Een zelfde feit valt te vermelden voor dit gebied waar de 

portzegels zijn-
10 c. rood en donkerbruin op ohjfkleung fond; 
30 c. rood en donkerbruin op rose fond, 
50 c rood en ultramarijn op geel fond, 
1 E. rood en ultramarijn op blauw fond; 
2 E. rood en granaat op creme fond, 
5 e. rood en groen op groengrijs fond. 

P o r t . G u i n e a . 
In de zelfde tekening als bovenstaande verscheen ook voor 

dit gebied een serie portzegels, nl 
10 c. rood en groen op rose fond; 
30 c. rood en violet op grijs fond; 
50 c. rood en groen op geel fond, 
1 E. rood en ultramarijn op grijs fond; 
2 E. rood en zwartbruin op geel fond, 
S E. rood en zwart op creme fond. 

M o z a m b i q u e . 
Ook hier een serie portzegels m bovenvermelde tekening nl: 

10 c. rood en karmijn op geel fond, 
30 c. rood en zwartbruin op rose fond, 
50 c rood en zwartbrum op violetgrijs fond; 
1 E. rood en ultramarijn op geel fond, 
2 E. rood en groen op geel fond, 
5 E rood en bruin op roodbruin fond. 

St. T h o m a s e n P r i n c e . 
Een zelfde melding valt te maken voor dit gebied, waar 

deze portzegels zijn. 
10 c. rood en donkerbruin op geel fond; 
30 c. rood en donkerbruin op groenblauw fond; 
50 c. rood en ultramarijn op rose fond, 
1 E. rood en'ultramanjn op groengrijs fond; 
2 E rood en groen op oranje fond, 
5 E rood en donkerbruin op hla fond; 

T i m o r . 
Ten slotte valt ook voor dit gebied een zelfde serie port

zegels te melden nl 
1 a. rood en donkerbruin op grijs fond; 
3 a. rood en brum op geel fond, 
5 a. rood en donkergroen op blauwgroen fond; 
10 a. rood en groen op lichtgroen fond, 
30 a. rood en ultramarijn op lila fond; 
1 P rood en granaat op oranje fond. 

St. K i t t s N e v i s . 
De in ons Octobernummer op blz. 216 gemelde serie post

zegels met de nieuwe landsnaam Samt Christopher Nevis 
AnguiUa is op 14 Juni jl. verschenen. 

S p a a n s e i i o i o n i ë n . 
Guinea. Op 1 Juni jl. verschenen 3 postzegels met toeslag ten 

bate van de inlandse bevolking 
5 + 5 c. bruin, bloem (crinum giganteum); 

50 -)- 10 c olijfgnjs, idem, 
2 P -I- 30 c. blauw, id. s 

Ifni. Op de zelfde datum verschenen voor dit gebied 3 zegel 
met toeslag ten bate van het kind: 
5 + 5 c. brum, inlander met kind; 
50 + 10 c olijf grijs, ld. 
2 P 4- 50 c. blauw, id. 

Sahara. Ook hier op de zelfde datum zegels met toeslag ten 
bate van het kmd 
5 + 5 c. bruin, inlands kind in feestgewaad; 
50 -f- 5 c. olijfgnjs, ld ; 
2 P -i- 30 c. blauw, id. 

T u n i s . 
De in ons Juninummer op blz. 141 aangekondigde postzegels 

met portret van prof. Charles NicoUe zullen zijn de 15 fr blauw 
en 30 fr zwartbrum. 

Ten bate van de vacantie kolonies verscheen op 15 Juni 
j 1 een postzegel met toeslag in de waarde van 30 fr + 10 fr 
met de afbeelding in silhouette van twee kinderen die elkaar 
de handen rijken boven een zinnebeeldig vuur. De kleur van 
het zegel is groen; het ontwerp werd getekend door Riahi en 
de gravering werd verzorgd door Pheulpin. 

V i e t N a m . 
Na de in ons Novembernummer op blz. 250 gemelde post

zegels met portret van de keizer verscheen nu ook het portret 
van de keizerin op een postzegel nl. op de 1 pi 50 c groen De 
30 c en 50 c zullen vermoedelijk in September volgen 

Op 15 Juni jl. verscheen een serie portzegels met de afbeel
ding van een gestyleerde Jeeuw o.d. 
Het zijn. 
10 c. rood en groen; 
20 c. groen en geel; 
30 c violet en oranje; 
40 c. groen en rose, 
50 c. roselila en grijs, 

1 p blauw en grijs. 

KILOPAKKET f. 2 5 . - FRANCO 
Inhoud: Een mengeling van kantoorpost, missiegoed en kilo-

goed der Rijksveiling met gelegenheids- en weldadig-
heidszegels, vhegposten, vele complete series, mooie 

samenstelling Curafao, Suriname, Ned Indie en Nieuw 
Guinea, Japanse bezetting en Repl. Indonesia. 

Toegiften: stockboekje, pakje prima gomstrookjes, pincet, 
tandingmeter, tijpenboekje derde emissie. 

Gratis: ruil-advertentie in buitenlands postzegelblad of 
staande import loupe tevens zak-loupe. 

Remise: op giro 336559 t n v. 

RENNIE HAAGSMA'S POSTZEGELHANDEL 
LEEUWENSTRAAT 2a — HILVERSUM — TeK 7606 

Desgewenst rembours zonder hogere kosten. 

51e PRIJSVRAAG 
Na loting werd de volgende inzenders een prijs toegezonden. 

De heer v. Monsel, Baarle-Nassau. 
De heer v d Hooff, Deventer. 
De heer Thoman, Dordrecht. 
De heer Booms, Eindhoven 
De heer Glaudemans, 's-Hertogenbosch. 
De heer Dmgemans, Maassluis. 
De heer Kramer, Oldeberkoop. 
Mevr. Zijlstra, Utrecht. 
Mevr. Kelsch, Utrecht 
Mevr. v Beyma thoe Kingma, Utrecht. 

September a.8. verscbijnt de Yvert Catalogus 19S3 
In 3 delen, ook afzonderlijk leverbaar! 
Deel I Frankrijk en Kol ƒ 3,— 
Deel II Europa „ 11,— 
Deel III Overzee 14,— 
Prijzen exclusief porto Bestelt tijdig! 

P O S T Z E C t E I i H A I i r n E X , R. C O R B E 8 I B 
IMarkt 55, Den Bosch — Telefoon 5610 — Giro 477162 
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^ TENTOONSTELLINGEN ^ 
EEUWFEEST RIJKSTELEGRAAF. Het Nederlandse Post-
museum te 's-Gravenhage, Zeestraat 82. 19 Juli—28 Sept. '52. 

Op Vrijdag 19 Juli j.1. vond de opening plaats van boven
genoemde tentoonstelling, gewijd aan de herdenking van 100-
jaren telegraafdienst, welk aantal jaren, gelijk met het eeuw
feest van de Nederlandse postzegel, dit jaar werd bereikt. 

Twee belangrijke jubilea in het P.T.T.-bedrijf welke dit 
jaar de aandacht vragen, doordat de beide wetten die op de 
post en de telegraaf betrekking hebben, kort na elkaar door 
de Staten Generaal werden aangenomen. De 100-jarige post
zegel vond haar herdenking vooral in de „ I T E P " welke te 
Utrecht werd gehouden, de 100-jarige telegraafdienst vindt 
deze thans in het postmuseum te 's-Gravenhage. 

Aan ons zou deze laatstgenoemde herdenking zonder meer 
voorbijgegaan zijn, ware het niet, dat hierbij twee omstandig
heden de aandacht van de philatelisten vragen. 

In de eerste plaats is daar dan het feit, dat deze tentoonstel
ling de eei-ste is, welke in het geheel verbouwde gebouw aan 
de Zeestraat wordt gehouden en zij dus de gelegenheid opent 
om het,,postmuseum" In zijn nieuwe gedaante te bewonderen. 
Wij gebruiken hier opzettelijk het woord „bewonderen", 
want zij die het gebouw in de toestand van enkele jaren geleden 
hebben gekend, toen het postmuseum zich voor het eerst 
binnen deze muren vestigde, zullen verwonderd opkijken en 
zich afvragen of dit nog wel de zelfde ruimten zijn als voor
heen. De Directeur Generaal der P.T.T., de heer L. Neher, 
hchtte in een bijeenkomst van persvertegenwoordigers een 
tip van de sluier op, welke de werkzaamheden aan dit gebouw 
had omhuld. Het uiterlijk stevige en flinke gebouw, dat eens 
als Koninklijke Bazar van Dirk Boer heeft dienst gedaan (zij 
die hieromtrent meer willen weten lezen maar eens het artikel 
van Mr W. J. M. Benschop in het jaarverslag 1949 van het 
postmuseum) was meer schijn dan werkelijke soliditeit, want 
toen men aan het verbouwen ging, kwamen zovele en zulke 
ernstige gebreken te voorschijn, dat het een wonder mag heten, 
dat daarbij geen ongelukken zijn gebeurd. Als voorbeeld noem
de de Dir. Gen. dat een der beelden aan de voorzijde van het 
gebouw in zulk wankelbaar evenwicht bleek te staan, dat 
toen een schilder het uiterlijk van dit beeld met zijn kwast 
wilde verfraaien, het beeld met schilder en al dreigde om te 
vallen. 

De heer Dr R. E. J. Weber, de directeur van dit thans zo 
fraaie museum, deelde nog mede, dat niet getracht is van het 
oude gebouw een tentoonstellingsgebouw te maken dat voldoet 
aan de eisen van moderne tentoonstellingstechniek met grote 
circulatieruimten enz., maar dat getracht is de oude ruimten 
zodanig te moderniseren en aan de behoeften aan te passen, 
dat toch een redelijk geheel werd verkregen. 

Welnu P.T.T., stichtingsbestuur en directeur met uw staf 
van medewerkers, wij grijpen deze gelegenheid gaarne aan om 
u allen geluk te wensen, uit naam van de Nederlandse philate
listen, met het bereikte resultaat. Wij zijn er van overtuigd, 
dat dit museum de Nederlandse philatelie tot ver over onze 
grenzen een goede naam zal bezorgen. 

Het Ugt niet in onze bedoeling hier een uitvoerige beschrij
ving van de inrichting van het gemetamorfoseerde museum 
te geven. Wellicht zal daartoe wel eens de gelegenheid zijn als 
de ruimten meer speciaal aan de postzegel zullen zijn gewijd. 

Het tweede feit dat de huidige tentoonstelling ook de 
belangstelling van de philatelisten doet verdienen is daarin 
gelegen, dat behalve allerlei toestellen, afbeeldingen e.d. op 
telegraafgebied ook een paar zalen aan de postzegels zijn ge
wijd. In de eerste plaats is de zaal met de verzameling „uit
gifte 1852" in haar bestaande toestand gehandhaafd en te 
bezichtigen, zulks als een hulde aan het postzegeljubileum van 
dit jaar. Maar in de tweede plaats is er een nieuwe postzegel
tentoonstellingsruimte geschapen, welke wel bijzonder aan
trekkelijk is. In een brede galerij bevinden zich aan beide 
lange zijden gemakkelijk te bezichtigen tableau.x waarin post
zegels e.d. tentoongesteld kunnen worden. Ditmaal heeft de 

directie daartoe een keuze gedaan uit het postzegelbezit van 
het museum betrekking hebbende op de electrotechniek. 
Postzegels en ontwerpen van zegels op dit gebied van velerlei 
landen zijn tot een fraai geheel te zamen gebracht en over
zichtelijk tentoongesteld. Vooral de z.g. motief- of beeld-
verzamelaar kan hier zijn hart ophalen en wellicht ideeën 
opdoen voor een eigen verzameling op een of ander onderdeel 
op dit zo uitgestrekte terrein. De belichting der zegelborden 
geschiedt van boven af met z.g. koud-staaflicht en is deze 
in één woord schitterend. 

Natuurlijk ontbreken hier de Nederlandse „telegram-zegels' 
niet met ontwerpen, proefdrukken, vergrotingen enz. — A pro
pos, heeft u wel eens opgemerkt, dat het middenstuk van deze 
zegels, de z.g. guilloche, bestaat uit gebogen lijnen gevormd 
door het woord telegramzegel? — Dit nogal door vele ver
zamelaars verwaarloosde zegeltje is toch zeker interessant. 

Ten slotte vindt u ook nog een aardig overzicht over de 
Nederlandse postzegels in de afgelopen 100 jaren, toegeUcht 
met ontwerpen, proefdrukken en toelichtingen op de druk
techniek. Juist door de betrekkelijke beknoptheid is deze 
postzegelexpositie het bezoek ten volle waard en valt er veel 
te leren. 

Op de hoofdzaak van deze tentoonstelling, de telegraaf, 
zullen we hier verder niet ingaan, hoewel wij gaarne ver
klaren, dat ook dit deel ten volle een bezoek waard is. Ja, wij 
willen zelfs de woorden van de Dir. Gen. onderstrepen waarbij 
hij te kennen gaf, dat deze tentoonstelling ook aan de jeugd 
wil tonen, dat de telegrafie geen „dood" vak is, maar integen
deel een arbeidsveld oplevert waarin heel veel kan worden be
reikt door studie en scherpzinnigheid. De heer Dr. Weber 
voegde terecht daaraan toe, dat deze tentoonstelling duidelijk 
doet blijken hoe de ene generatie opklom over de schouders 
der voorgaande en het niet opgaat om van een vorige periode 
te zeggen, dat het nu afgedane oude koek is, want deze oude 
koek droeg steeds de kiemen van het nieuwe in zich. 

Een 14-tal ambtenaressen en ambtenaren van de P.T.T. 
hebben zich bereid verklaard bij de diverse toestellen toelich
ting aan de bezoekers der tentoonstelling te geven, zodat ook 
de leek gemakkelijk én door opschrift én door gesproken woord 
de ontwikkeling van de telegraaf kan volgen, een kennis waar
mede men zich zeker zelf verrijkt. 

En ten slotte: er is een P.T.T. bijkantoor in het gebouw 
gevestigd waaraan een philatelistenloket is verbonden. Hier 
zijn alle nog geldige postwaarden te verkrijgen, alsmede 
briefkaarten van het museum, terwijl de aldaar ter post be
zorgde stukken zowel van een speciaal stempel van dit kantoor 
als van dat van de tentoonstelling worden voorzien. 

Gaarne wekken wij de philatelisten op om deze tentoonstel-
üng niet over te slaan, de daar bestede tijd zal zeker niet nutte
loos verloren zijn. De uren van opensteUing zijn: op werkdagen 
10—17 uur, op Zondagen 13—17 uur en bovendien Donder-
dagsavonds 19—22 uur, zodat een ieder zeker wel gelegenheid 
tot een bezoek kan vinden. 

^ PHILATELISTISCH ALLERLEI ir 

In ons Meinummer maakten wij op blz. 118 melding va 
de oprichting te Londen van de Britse Vereniging van Pales 
tina-Israel Philatelisten, waarbij wij het adres van de voor 
zitter dier vereniging opgaven. 

Thans ontvingen wij het eerste nummer (Juli) van het or 
gaan ,,B.A.P.I.P. Bulletin", een eenvoudig gestencild bla 
van 12 bladzijden quarto-formaat. In dit nummer wordt ver 
slag uitgebracht van de oprichtingsvergadering en samen 
stelling van het bestuur der vereniging. Behalve kleinere med 
delingen e.d. vinden we een opstel van de hand van Dr Kur 
Steinberg over Het verzamelen van Postzegels van Israel. He 
blad staat onder leiding van A. S. Templeman. 
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DAI NIPPON IN ZUID-OOST AZIË, 
door N. F. Hedemaji en R. Boekema, 
176 pag. 16 X 24 cm, met vele afb. ƒ 1,15 

HOE WORDEN POSTZEGELS GE
MAAKT, 2e druk, 98 pagina's, 14 X 21 
cm, op kunstdrukpapier 3,50 

POSTZEGELS SCHRIJVEN GESCHIE
DENIS VAN DE TWEEDE WE
RELDOORLOG, door G. J. Peelen, 
160 pag. 16 X 24 cm, met zeer veel 
afb., g-edrukt op kunstdrukpapier, ge
bonden 3,50 

GELEGENHEIDS-POSTZEGELS, door 
H. W. Borel, 128 pag. 16 X 24 cm, ge
bonden 4,75 

Verkrijgbaar door storting of overschrijving op onze 
postrekening 255651,onder vermelding van titel op 
het bij-strookje. 
op rekening leverbaar: 

SPECIALE CATALOGUSSEN 
Deel 1: Oostenrijk. (Lombardije Venetië 

en Bezettingsuitgaven) 2de 
druk, 60 pagina's, 1939 ƒ 4,90 

Deel 2: Tsjeoho-Slowalqje. Oost-Silezië, 
enz. (Duits), 60 pagina's, 1938 „ 4,90 
Tweede dnik (Engels) 40 pa
gina'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 
geïllustreerd, 148 pagina's, 1948 ,, 17,50 

Deel 5: Frankrgk. Platen van de 20 cen
times, 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 
PHILATELISTISCHE TIJDSCHRIFTEN 

Engelse: 
,,Philatelie Magazine" 26 nummers per 

jaar ƒ12,— 
,,Gibbons Stamp Monthly" maandbl., abt. 

per jaar ,, 6,— 
,,The Stamp Magazine" maandbl., abt. 

per jaar „ 6,— 
Duitse: 
,,Die Lupe" 26 nummers per jaar 15,— 
„Austria-Philatelist" mdbl., abt. p. j . ... „ 6,— 
Italiaajise: 
,,Selezione Filatelica" maandblad, abt. 

per jaar , 6,— 
,,I1 Collezionista (Le CoUectionneir, The 

Collector) maandblad, abt. per jaar „ 12,— 
Franse: 
„L'Echo de la Timbrologie" maandelijks, 

abt. per jaar ,10,— 
,,Balasse Magazine" (Brussel) zes num

mers per jaar 7,— 
,,L'Echo Philatélique" (Brussel) 10 nrs p. j . „ 5,— 
Amerikaanse: 
,,Stamps" 52 nummers per jaar „15,-— 
,,Scotts Monthly Journal" maandblad, 

abt. per jaar ,,10,—-
Zwitserse: 
,,Schweizer Briefmarken Zeitung" maan

delijks, abt. p. jaar 12,— 
,,Die Basier Taube" maandel., abt. p. j . ,, 6,— 

Vitgeverfj Plaaeta 
Haarlem Bakenessergracht 69-73 Giro 2SS6S1 
N.B. Proefnummers na overmaking van f, O.SO 

per ISr verkrygbaar. 
iiniiiiiiiiiiiiiiiil^^ 

DIT IS GOEDKOOP! 
Een album Nederland en zijn Overzeese Gewesten, ongCTeer 
185 pagina's. Met typen, tandingen van post- en portzegcls, te
vens alle primaire routdrukken, in kunstlederen schroefband, de 
schroeven van buiten met zichtbaar Prijs ƒ 12,50. Dito album 
klemband ƒ 15,—. Hetzelfde album zonder typen en landingen, 
wel de rol tandingen. Een compleet album, pnjs ƒ 8,50. Forma
ten ongeveer 29 X 31 cm Reeds 30 laar verschijnen op deze 
albums de supplementen 

100 verschillende Curasao en Suriname, prijs ƒ 12,50. Neder
land 1940 ongebr 5 7Vi. 10, 12'/«, 15 20. 22V«, 25. 30 en 40 
ct., prijs 50 cent. Port extra. 

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

Telefoon 37767 - Postgiro 33045 - Gevestigd sinds 1915 

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

Een aanwinst voor uw philatelistische bibliotheek ! 
Bestelling door storting of ovei'schrijving 
van ƒ 1,15 op postrekening 255641 t.n.v. 

PLANETA - Bakenessergracht 69-73 - HAARLEM 
Op het bij-strookje s.v.p. vermelden: DAI NIPPON 

Philatelistische Veiling Combinatie 
Kantooradres: Prinsengracht 852, 

Amsterdam, Telefoon 38251 

Onse wekelykse veilingen (39ste) 
hervatten wij op Zatertiag 6 Septem
ber a.s. en vervolgens iedere Zater
dag te 3 uur in Hdtel ,,Suisise" N.Z. 
Voorburgrwal 181, A'óam. 
Bezichtiging van de kavels iedere 
Zaterdag vanaf 10-2.30 uur. 
Voor deze veilingen kan tot Vrij
dag 's avonds worden ingezonden. 

Ons devies is: 
Vrijdag inzenden, Maandag d.a.v. afrekenen 

Op 9 September a.s. te 7.30 uur 
houden wü onze 

Maandeiykse veiling met Catalogus 
in gebouw Noordsinigel 193 te 

ROTTERDAM 
Bezichtiging der kavels in Rotter
dam op de veilingsdag vanaf 12 uur 
tot 7 uur. 
Kavels voor deze veiling kunnen 
worden ingezonden uiterlijk tot 25 
Augustus a.s. 
Catalogus voor deze veiling op aan-
irage verkrijgbaar. 
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'n BRIEFKAARTJE 
en ook U bent weer op de hoogte van onze sterk 

verhoogde inkoopprijzen voor massagoed, bundel-

waar enz. enz. van NEDERLAND en OVERZEESE 

GEBIEDSDELENI Elk moment verwachten wij deze 

nieuwe geïllustreerde inkooplijst van de drukkerij 

Verhoogde prijzen Conianie beialirjg! 

H. FiORANI'S VERZENDKANTOOR 
KONINGINNEWEG 61, AMSTERDAM-Zuid. - TEL. 27006 

^kllatelióten 
koopt bij Uw 

medephilatelisten adverteerders ! 

* 

Verwijst bij bestelling naar 

hun advertentie in het Maandblad 

Te koop gevraagd 
Poatfria, »onder plakkers 

NEDERLAI\D 
1923 134-135 T o o r o p ƒ 2 , 3 5 
1924 136-138 Tentoonstel l ing „ 6,75 
1924 139-140 Redding , 0 , 3 5 
1927 203-207 Rode Kruis 1,75 
1928 212-219 Olympiade 2,90 
1928 212-219 d i to gebruikt „ 2 , 1 0 
1930 229-231 Rembrand t „ 1,30 
1931 238-239 Goudse Glazen . . „ 2 , 2 0 
1931 238-239 d i to gebruikt 1,60 
1931 240-243 Kind 2,15 
1932 244-247 A N W 5,— 
1932 244-247 d i to gebruikt 2,40 
1932 248-251 Kind 1,90 
1933 252-255 W. de Zwijger . . „ 0,85 
1928 212-219 Olympiade , 2 , 7 5 
1933 257-260 Zeeman 2,50 
1933 261-264 Kind 1,90 
1934 265-266 Crisis 1,25 
1934 267-268 Curafao Herdenk ing „ 0.70 
1934 270-273 Kind 2,10 

Offertes van latere en ook gebruikte 
series worden eveneens tegemoet gezien. 
Onze biedprijzen zijn niet lager dan die, 
welke verkoper ne t to bij realisatie op 
veilingen ontvangt . Aanbiedingen Neder
land, postfris, nrs. 101:104:105:130:131: 
163-165 e.a., alsmede weldadigheidsseries 
ïndife, Curafao en Suriname, gevraagd. 

W I J BIEDEN A A N : EG Y PTE (actueel); 
Laatste Huwelijkszegel, postfris ƒ 2,50 
di to , Huwelijksblok, postfris . . ,, 3 ,— 
Sportblok „ 3,50 
N r . 93, £ postfr , 85,— 
N r . 209, £ postfr 115,— 
Uitvoer ing mancolijsten Egypte, 
l u ime sortering. 
Indié Pelita Kopstaand, postfris ,, 115,— 
Suriname 22Vi op 60 et . l u c h t p . 
kopstaand ,, 185,— 
Aanbiedingen vrijblijvend. Rui l mogelijk. 

SUTHERLAN 
P05TBQX 4 3 0 - 5-GRAVENHAGE 
Kon. Wilhelmlnalaui 98 - Tel. 722369 - V o o r b a r l 

ran Welderenstraal 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. 

BESCHERM UW W I N S T ! 
Neem een goed zonwerend g o r d e n , de 
m o d e r n e zonwer ing . 

Daarvoor offerte vragen aan: 

H A N D E L S O N D E R N E M I N G „ M A J A " 
Pos tbus 1174, A m s t e r d a m . 

Catalalogu» der Republiek Indonesia f. l.SO 

Een practische geïllustreerde handleiding, 
onmisbaar voor iedere serieuze R.I.-ver-
zamelaar. 

Zojuist verschenen bij 

REI%NiE HAAGSMA'S Postmelhandel 
Leeuwenstraat 2a, Hilversum - Telefoon 7606 - Giro 336559 

DE NIEUWE DRIEDELIGE YVERT 1953 SLECHTS F. 22,50 
thans bij inlevering van de oude 1952. Zonder inlevering bieden 
WIJ de nieuwe Yvert aan: EUROPA 2 delen f. 14.— OVERZEE 
I deel f. 14 30 
ALLE NIEUWE CATALOGI BIJ VERSCHIJNEN 

LEVER RAAR 
RENNIE HAAGSMA*S POSTZEGELHANDEL 

Leeuwenstraat sa — Hilversum. — Telefoon 7606 
Giro 336559 

Carrosseriefabriek 1 1 IT r i l IT "P*" ""•'*" '" '"" **s'"' 
1 17 n 1/ IJ' IJ ' 1 Ultdeuken, spuiten, enz. 

V » ■ • 1 1 * l l j l j i l Nieuwe Carrosserieën op elk gebied 
Gevestigd 
sedert J924 A M ST E R D AM • HOUT M AN K A D E 46 A - T ELE FOOtf 409 56 
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K O O P J E S , a l les ong«>brulkt 
Indonesia, de 10 en 25 gulden Har t z ƒ 30,—■ 

m e t opdruk Indones ia „23 ,50 
Sur iname, Har tz serie compl. 5 tot en 

m e t 70 cent , 8,25 
Lepraser ie 4 w a a r d e n , 3,00 

Steunfonds, compleet „ 4,00 
U.P .U 5,75 
K.L.M.zegel , 0,90 

Curagao, vl iegpost J u l i a n a , 9,50 
H E L P T compl. 16 w a a r d e n „13,50 
6 cent t o t en m e t 1,50 vliegp. 1947 7,50 
spelend kind , 2,50 

Wij zoeken grote verzamelingen te koop. 
Verkoop bij vooruitbetaling, giro 3i26gj 

Jae. Engelkamp  Amsterdam 
Spuigtraat 301 

Wij hebben momentee!weer nieuwe zicht

zendingen van verschillende Europa

landen en Nederland en Overzeese Ge

biedsdelen gereed liggen. Vraagt per 
brief of briefkaart om toezending van 
het boekje, dat Uw speciale belangstel

ling heeft. 

Postzegelhandel Philadelphia 
3. M. G O S S E 

Kruisweg 43  Haarlem  Tel. 15515  Giro 135793 
Bank: Incassobank Haarlem 

KLEINE ANNONCES 
T E K O O P G E V R A A G D ! EnT. 
met zegels, event, m. kaar t , van 
centenaire du t imbre Beige 1949. 
G e r l . brief Ie rc tourv l . Sydney 
7 Dec. met spec. afit. Austr . 
P . T . T . Tentoonst .brief 300 jaar 
Z.Afrikafeest Kaapstad Sadipu m. 
ïegel i . F. A. Nieuwenhuizen, 
Gameren C 6. 

G R I E K E N L A N D  T U R K I J E ge
zocht zegels van deze landen to t 
1921, speciaal afwijkingen, paren, 
s t r ippen, brieven, bijzondere af
stempelingen, voorlopers , enz. Ook 

Kreta , Samos en de Griekse 
btzet t ingsuitgif ten na de wereld
oorlog I. Zoek relatie met verza
melaars van deze gebieden. R. M. 
"eenst ra . Dorpsstraat 183, Capelle 

a Ijssel. 

00 v e n . ƒ 0,85, 500 ver i . ƒ 2.30, 
000 vers. ƒ 5.30 postz. Wereld 
po vers. Europa ƒ 3 .—, 1000 

7.50 ui t mijn doubl , franco. 
. O M M E N , Epe, Popul ierenl . , 

oj tgiro 132330. 

G E V R A A G D : zegels van de N i e u 
we Republiek, zowel te k o o p als 
event. ruil . Aanbiedingen aan: 
H . J. Mansfeld, de Lairessestraat 
96, Amsterdam-Z. 

TE K O O P aangeboden tegen elk 
aann. bod DE PHILATELIST, luxe 
editie, 14 delen, afzonderlijk ge
bonden Jaargangen 1926 t /m 1939. 
Br. no . P 013, Uitgeverij Planeta , 
Haar lem. 

ZESTIG NEDERLANDSE P O S T 
S T U K K E N , verscheidene met ge-
legenheidszegel, alle voorzien van 
een op elk poststuk verschillend 
gelegenheidsstempel, totaal slechts 
ƒ 5,25. Franco toezending. G i ro 
243468. Van der Laan Bouma, 
Molensingel 15, Schiedam. 

Te k o o p : G R O T E P O S T Z E G E L 
VERZAMELING. Br. onder N o . 
P 012, uitgeverij Planet». 

Z O M E R A A N B I E D I I i r O A L I i E S P O l S T F R l ! ^ 
België 

Frankr 

291a 
432 
S41a 
842 
842a 
843 
863 

Zichtz . 

ƒ ƒ 20,— Frankr . L.P. 24 
6,45 L.P. 27 
0,30 Liecht. 173/76 
0,40 182/85 
0,60 153 
0,75 189/92 
0,28 ^ 177/81 

Ned. & Kol . , België, Frankr . , Luxemburg 
Zendingen boven f 10,— franco 

Postzegelhandel ( l . D I l O Ë R S Dorple in 128, Budel. Giro 411570 

1,60 
7,40 
3,35 
3,35 

13,50 
3,30 
4,30 

lUlilllllillllllllllllllllllllillilillillllllllllllillllllllllillllllllllllllll^ 
O e v r a a g d e e n a a n g e b o d e n b o e k e n 

P r y s per woord 18 cent. Opgaven voor deze rubr iek 
getypt of in blokschrift geschreven in t e s tu ren . Een * 
voor de t i tel be t eken t : aanbieding pe r post gevraagd. 

GG¥RAAOI> 
Planeta, Haar lem 
Pro Jeventute , Zur ich 
folders 1936 en 1941. 
* Dr Erdodi Kner : 
Ungarische Briefmarken. 
* Lit . Serbeck Staten, 
H o n d u r a s , Nicaragua, Salvador. 
Spec. Cat . van Perzië. 

H a n d b u c h 

spec. 

AAIVOEBODE]^ 
M. V. d. BiggeUar, D r . Leijdsstr. 
20, Haar lem 
Billig's Phil . H a n d b o o k Vol . XI 
Landmans Cat . 1952 

Let op zomerprijzen 
Nederland 
82-83 
90-94 
96 
99 
121-28 
129 
133 
133 
166-68 
208-U 
236-37 
257-60 
265-66 
278 
265 
269 
323-24 
356-73 
356a-b-c 
423-27 
444-48 
454-59 
464-68 
495-98 
503-07 
533-36 
545-50 
551-55 
558-62 
563-67 
56?-72 
578-82 

ƒ 0,35 
„ 0,70 
„ 0,50 
„ 10,— 
„ 1,90 
„ 2,— 
„ 2,50 
„ 2,50 

o „ 0,50 
o „ 0,70 
o „ 0,20 
o „ 2,75 

„ 1,40 
„ 1,25-

o „ 1,25 
0 „ 0,07 

„ 0,20 
„ 6,— 

-d „ 0,40 
„ 0,12 
„ 0,10 
„ 0,20 
„ 0,25 

o „ 0,17 
„ 0.40 

o ,, 0,30 
ƒ 1,40 
„ 1,50 
„ 0,80 
„ 0,85 
„ 0,75 
„ 0,75 

587-82 
P 31-43 
P 88 
D 20-24 
D 25-26 

Wij moeten verkopen 

0 , , 
O .> 
o „ 
o ,, 

Ned. Indië 
167-70 
172-75 
176-79 
182-85 
211-15 
217-20 
235-38 
266-71 
269-70a 
278 
280 
278 
280 
304-16 
322^30 
331 
333 
334-36 
372-73 
P 41-48 
P 49-52 
Cura jao 
2 
30 
32 
34 
73 

o ,, 
o >) 
o >> 

o ,, 

o >> 

o )» 

o >> 
o ,, 
o ,, 
o ,, 

1,90 
15,— 
0,65 
0,50 
0,20 

1,75 
2,75 
1,85 
1,— 
5,— 
2,50 
0,80 
1,15 
1,— 

10,— 
30,— 
12,— 
90,— 

1,50 
1,60 
0,75 
0,07 
0,10 
0,35 
2,75 
6,25 

9,50 
1,75 
1,40 
1,75 
1,— 

Postaegelhandel „ 
A, A, M. de 

Hoogstraat 182a - Schie< 

75 A 
104-20 
164-67 
168-77 
178 
182-84 
200-05 
209-10 
231-35 
Lp. 26-40 , 
Lp 45-52 , 
Lp . 69-82 , 
Suriname 
229-43 
Lp. 24-26 , 
278-79 
Engeland 

, 1,50 
, 65,— 
, 0,80 
. 3,25 
, 2,25 
, 1,15 
, 3,75 
, 1,50 
, 2,50 
, 47,50 
, 9,75 
. 8,— 

45,— 
. 18,— 
, 6,— 

46 o f 125,— t 
174 o , 
226 o , 
238 
245 
Spanje 

, 3 ,— 
, 2,25 
, 16,— 
, 15,— 

170 f 3 , -
171 
221 
222 
223 
224 
225 o , 
252 
253 
254 

Madjoi 
Graaff 
am giro 4286 

10,— 
, 5,50 
, 2,— 
, 2,25 

7,50 
3 ,— 
1,25 
7,50 
7,50 

B" 

05 

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

V. 
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]\u ook de bekende Philatelistisehe boeken van de firma Billig 
te New York leverbaar 

BILLIG'S HANDBOEKEN VAN VERVALSINGEN 
Deze boeken zijn inderdaad een onschatbare hulp voor iedere verzamelaar van klassieke 
zegels en stellen hem in staat de namaaksels er uit te zoeken in minder dan geen tqd, 
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. 

Baden, 48 ill . 
Beieren, 50 ill. 
Bergedorf, 53 i l l . 
Bremen, 50 ill. 
Brunswijk, 50 ill . 
Elsaz Lorra ine , 36 ill. 
H a m b u r g , 50 ill . 
Hannove r , 85 ill . 
Helgoland, 50 ill . 
Lübeck, 64 ill 
Meckelenburg, 31 ill . 
Oldenburg , 71 ill . 
Saksen, 31 ill 

Best.nr 

6 
10 
7 
2 
4 

13 
11 

3 
19 
5 

12 
17 
15 

Schleeswijk-Holstein, 3« ill . 16 
T h u r n en Taxis , 30 ill. 
Wur tenberg , 38 ill . 

14 
18 

Prijs 

ƒ 5,90 
„ 5,90 
„ 5,90 
„ 5,90 
„ 5,90 
, . 5,90 
., 5,90 
„ 7,90 
„ 5,90 
, . 5,90 
„ 5,90 
„ 5,90 
„ 5,90 
„ 5,90 
„ 5,90 
„ 5,90 

ITALIË E N ITALIAANSE STATEN 
Ital ië , 80 ill. 
Lombardije Venet ië , 46 ill. 
Modena, 54 ill. 
Napels , 56 ill . 
Parma, 116 ill . 
Romagna , 60 i l l . 
Romeinse Staten, 70 ill. 
Sardinië, 68 i l l . 
Sicilië (beide Siciliën), 43 ill. 
Toscane, 64 ill . 

A N D E R E L A N D E N 
België, 121 ill . 
Bulgarije, 83 i l l . 
Congo , 53 ill, 
Griekenland I , 78 ill 
Griekenland I I , 86 i l l . 
Joegoslavië I , 83 ill . 

25 , 
26 , 

8 
23 , 
21 
9 , 
I 

24 , 
20 , 
22 

40 , 
34 
41 
31 
32 
35 , 

■ 5,90 
, 5,90 
, 5,90 
■ 5,90 
, 7,90 
, 5,90 
, 5,90 
, 5,90 

7,90 
, 5,90 

7,90 
, 5,90 
, 5,90 
, 5,90 
, 5,90 
■ 5,90 

Joegoslavië I I , 78 i l l . 
Luxemburg , 71 i l l . 
Montenegro , 75 ill. 
Roemenië I , 81 i l l . 
Roemenië I I , 130 i l l . 
Roemenië III , 104 ill. 
Rusland, Keizerrijk en 

Levant , 43 ill. 
Sovjet Rusland, 75 ill. 
Samos, 49 ill. 
Servië, 64 i l l . 
Turki je I , 95 ill. 
Turkije II , 64 ill. 

LEVERBAAR IN ENGELSE 
Romeinse Staten, 

Ie ui tg . , 53 ill. 
Congo , IS ill. 
Brunswijk, 16 ill, 

36 
39 
27 
42 
43 
44 

33 
28 
29 
30 
37 
38 

TAAL 

45 

. . 5,90 
„ 5,90 
„ 5,90 
„ 5,90 
,. 7,90 
, . 7,90 

„ 5,90 
„ 5,90 
„ 5,90 
„ 5,90 
„ 5,90 
„ 5,90 

„ 4,90 
„ 2,90 
„ 2,90 

Deze boeken zyn ook gebonden verkrijgbaar. Per band circa IZ landen. 

BILLIG'S HANDBOEKEN VAN AFSTEMPELINGEN 
Deel 1: Schweiz: Die Tessiner Ovalstampel valutazione (Fritz Billig) „ 7,90 

mit Bewertung (R. Botta) ƒ 5,90 Deel 6: Oesterreieh: Die Abstempelungen 
Svizzera: La Timbrature ovali del der nach dem Weltltriege an Italien 
cantone Ticino (con valutazione) abgetretenen Gebiet auf den Mar-
(R. Botta) 5,90 ken Oesterreieh, Ausgabe 1850-
Suisse: Les Obliterations ovales 1867, mit Bewertung (Fritz Billig) 
Suisses du Tessin (avec valuta- 1935 „ 7,90 
tions) (R. Botta) „ 5,90 Austria-Italy Annulamenti postali 

Deel 2: Baden: Die Abstempelungen, auch delle terre passate all Italia dopo 
die der Postablagen, mit Bewer- la grande guera, posti sui franco-
tung (A. Grossmann) 3,90 belli d'Austria delle emissioni dal 

Deel 3: Italien: Die Nummernstempel 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 
Italia: La Timbrature a Numero (Ernst Hartmann) mit Berück-
del Regno d'Italia 1866-1889 (Con sichtigung der Enwertungen. 
valutazione) by Prof. A. Carozzi ... „ 18,— (Uitverkocht. Alleen verkrijgbaar 
Italië: 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. HET VOLGENDE IS IN DE ENGELSE TAAL 
Carozzi) „ 18,— UITGEGEVEN: 

Deel 5: Sizilien: Die Abstempelungen auf Deel 8: United States County and Post
Sizilien, Sardinien und Italien mit master Postmarks. 180 pages, half 
Bewertung (Fritz Billig) „ 7,90 of these illustrations, with degree 
Sicilia: Le Timbrature della Sicilla, of rarity by H. K. Thompson. 
anche su Sardegna ed Italia con Cloth bound „ 17,50 

U l t g r e v e r i J P I . A M E : T A 
Haarlem — Bakenessergracht 69-73 Telefoon 15280 — Giro 255651 



Te koop gevraagd 
zeMzame zegels der gehele wereld (dus ook 
der Franse, Portugese en Spaanse koloniën), 
benevens VERZAMELINGEN. 

Van Nederland xoek ik te hoop: 
Olympiade, A.N.V.V., Zeemanszegels 1933, 
Goudse Glazen en Zonnebloem-zegels, zowel 
gebruilct als ongebruikt. 

Aanbiedingen aan: 
H. Koopman, Keizersgr. 530, Amsterdam 

Adverteer 
Philatelistiseh 

DIE SAMMIER-IÜPE 
Verschijnt 2 maal per maand 
Het toonaangevende philatelisten-orgaan 
van West-Duitsland, fraai gedruist met 
talryke ultsteltende illustraties. De vele 
interessante artikelen zullen ook de Ne
derlandse Pliilatelist interesseren. 

Pr^js ƒ 15.— per jaar. (Een proefnummer 
wordt toegezonden na ontvangst van 
ƒ 0,50). 

Een horte greep uit de inhoud van het eerste 
Augustua-nuwnmer: 

Das Neueste; 
Klare Richtlinien der Motiv-PhilateUe; 
Die Deut. Schiffspost und Ihre Stempel; 
41tdeutschland - anders gesehen; 
Die Typen der Thum-und-Taxisschen 

Ortsstempel in Thüringen 1852-1867; 
Stempel — so oder so? ; 
Die „-10%-Marken" von Belg^ea; 
Für unsre Stempelsammler; 
Aus der Fachliteratur; 
enz., enz. 

Abonnements-opgaven aan: 

Bakenessergracht 69, - Haarlem - giro 255641 
Zie ook onze aankondigingen van buiten
landse tijdschnjten in dit nummer 

AANBIEDING ZUID-AMERIKA 
Dominica : 
E c u a d o r : 

,, „ 
G u a t e m a l a : 

,, ,, 
,, ,, 

H o n d u r a s : 
P a n a m a : 

P a r a g u a y : 
„ » 

P e r u : 
Sa lvador : 

U r u g u a y : 

Venezuela : 

, » ,, 

Lp. No. 
No. 

Lp. No. 
Lp. No. 
Lp. No. 
Lp. No. 
Lp. No. 

No. 
No. 

Lp. No. 
Lp . No. 
Lp. No. 

No. 
Lp . No. 
Lp. No. 

No. 
No . 

29/36 ƒ 2 5 , — 
431/34 
149/53 

87/90 
91/96 

103/13 
146/53 
215/23 
233/40 

48/55 
154/58 
159/66 
375/86 

15/18 
19/22 

529/34 
583/90 

Lp. No. 195/201 
Lp. No . 
Lp . No. 

202/11 
221/22 

, 1 0 , -
, 6,25 
, 4,75 
, 4,75 
, 1 1 , — 
, 8,50 
, 8,25 
, 7,50 
, 16,25 
, 2 6 , — 
, 23,50 
, 15,50 
, 1 2 , — 
, 7,25 
, 6,75 
, 2,— 
, 8,25 
, 8,— 
, 24,50 

Alles ongebruikt compleet. 

Maakte U reeds kennis met onze uitgebreide 
ZICHTZENDINGEN? Zo niet, vraagt U ze dan 
eens geheel vrijblijvend aan! U zult er geen 
spijt van hebben! 
Ook Uw MANCOLIJSTEN verzorgen wij gaarne. 

YVERT-CATALOGUS 1953: 
Verschijnt In September in 3 delen. 
Ook afzonderlijk leverbaar: 
Deel I Frankr. en Kol. ... ƒ 3,— 
Deel II Europa „11,— 
Deel i n Overzee 14,30 
plus porto. 

POSTZEGELHAItDËLA.JMSNA 
Kapelstraat 31 BUSSUM. Telef. 5835 Giro 480272 

EEN GREEP UIT ONZE OVERZEE VOORRAAD 
ALLES POSTFRIS 

N.Z. VOORBURGWAL 347 AMSTERDAM TEL. 33324, GIRO 666731 

Argentinië 
Luchtp. 1-19 
Souvenir 19-21 
Bolivia 
Luchtp. 4-11 

29-35 
124-30 
Brazilië 
Condor 
Luchtp. 20 
Columbia 
388-96 
Luchtp. 74-82 
en 86 
Luchtp. 104-17 
Costa Rica 
-uch tp . 2-5 

30-37 
96-100 
getand 

Wij 
len 

ƒ 3 5 , -
„ 7,50 

,, 3,— 
„ 5,— 
„ 2,75 

„ 30,— 

„ 5,— 

„ 15,— 
„ 40,— 

„ 3 ,— 
„ 3,75 

. . 6,— 

Souvenir 1-2 
Cuba 
253 
Luch tp . 4-11 

12-15 
D o m i n k . Rep . 
367-70 
371-79 
Luchtp . 40-44 

„ 51-53 
58-61 
54-57 

Ecuador 
410-21 
454-59 
Luch tp . 32-35 

93-94 
113-22 
123-26 
139-41 

ƒ 9 , -

„ 12,50 
„ 8,— 
„ 2,50 

„ 6,— 
„ 5,— 
„ 6,— 
„ 5,— 
„ 2,50 
„ 3,25 

„ 14,50 
„ 4,25 
„ 5,— 
„ 8.75 
„ 20,— 
„ 5,50 
„ 9,— 

verzoeken bij besteling reserve-or 
opgeven. daar deze voorraad 

POSTZEGELHANDEL T. 

Luch tp . 144-48 
Souvenir 4-6 

7-15 
Bienf. 30-34 
Guatemala 
Luch tp . 30-37 

38 
65-74 

Mexico 
491-498 
501-14 
587-90 
596-601 
Luch tp . 25 

27-28 
29-34 

Nicaragua 
Luch tp . 173-84 

„ D.42-46 

der te wil-
beperkt is. 

DE BU 

ƒ 5,25 
„ 4,75 
„ 6,5C 
„ 17,50 

„ 45,— 
,, 35,— 
„ 45,— 

„ 12,— 
„ 6,— 
„ 9,— 
„ 10,— 
„ 36,— 
„ 5,— 
„ 12,— 

„ 14,— 
.. 10,— 

HR 



Drukwerkproblemen 6 
Laai ons U dan van advies dienen! 

Wij zijn speciaal ingericht 
voor het maken van 

* C A T A L O G I , al o( met geillusireerd 

*■ B O E K W E R K E N 

>*- H A N D E L S D R U K W E R K 

* 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 enz. 

in één of meer kleuren 

Eigen ontwerpstudio 

• 
Service 

• 
Snelle levering 

• 
Onze uitgeverij ziet tevens 
gaarne aanbiedingen van 
manuscripten en andere pu

blicaties op philatel ist isch 
gebred tegemoet. 

Vraagt U ons eens geheel 
vrijblijvend offerte 

VERENIGDE DRUKKERIJEN PIAIETA 
BAKENESSERGRACHT 6973  HAARLEM  TELER 15280 (3 LIJNEN) 

y 

DE NEDERLANDSCHE 
P O S T Z E G E L V E I L I N G 

Hoofdkantoor: Rokin 58 AmsterdamC, Tel. 30261 

REGELMATIG 
GROTE OPEKBARE VEILINGEN 

INZENDING DAGELIJKS 

OP BELANGRIJKE OBJECTEN 
WORDT GAARNE VOOR

SCHOT VERLEEND 

Voor onze a.s. VEIIING die medio September a.s. 
gehouden wordt kan met het oog op tijdige voor

bereiding en samenstelling van de catalogTis nog 
tot uiterlijk 

25 AUGUSTUS a.s. 
materiaal worden toegevoegd. 
Al het materiaal van derden te onzen kantore is 
op beurspolis tegen brand en inbraak verzekerd. 
Voor inzenders in onae veilingen ontstaan hier

door geen extra kosten. 

Indien ü JERKOOPPLAMEN" hebt. 
dnn is de a.s. Najaarsveiling 
(200e) de aangewezen iveg! 

stel t U zich reeds thans met ons in ver

binding en wacht niet tot het laatste 
moment. 
Voor intensief en vakkundig behandelen 
is tijd nodig. Het grote aantal orderlijs

ten dat wij ontvangen, o.a. als gevolg 
• van het reeds geruime tijd vóór de vei

ling verzenden der catalogi, alsmede 
onze ruim 33jarige ervaring, zijn een 
waarborg, dat Üe volle marktprijs wordt 
verkregen. 

Renteloos voor»ehot tcordt gaarne verstrekt! 

Voor deze veiling kan tot 15 September 
a.s. worden ingezonden. 

J. K. RIETDIJK N.V. ■ DEN HAAG 
Telefoon 11.70.20 Lange Poten 15A 


