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Verschijnt de vijfiiende van iedere maand 

50-Jarig bestaan van de vereniging van Postzegelverzamelaars „HoUandia'' 
te Amsterdam 

Algemene vergadering van de Nederlandsche bond van vereenigingen 

van Postzegelverzamelaars 

40ste Nederlandse Philatelistendag 

Nationale Philatelistische tentoonstelling te Amsterdam 

Over een • jubilerende vereniging, een lang en stout congres, 
een mislukte philatelistendag en een geslaagde tentoonstelling 

Zoals in de na-oorlogse jaren gewoonte schijnt te zijn 
geworden, hadden de weergoden ook dit jaar voor 
mooi, zonnig zomerweer gezorgd, toen de zgn. bonds
dagen en alles wat zich daar omheen groepeert, hun 
aanvang namen. Het was dit jaar op Vrijdag 29 en 
Zaterdag 30 Augustus, dat de Nederlandse Philatelisten 
uit alle delen van het land naar de hoofdstad waren 
opgetrokken om, hetzij als afgevaardigde hunner ver
eniging, hetzij louter als belangstellende, het jaarlijkse 
congres bij te wonen of de nationale philatelistische 
tentoonstelling te bezoeken, welke door de ontvangen
de vereniging, de Vereniging van Postzegelverzame
laars „HOLLANDIA", ter gelegenheid van haar 50-
jarig bestaan in die zelfde dagen alsook op Zondag 
31 Augustus d.a.v. in „Bellevue" aan de Leidsekade 
aldaar werd gehouden. Hoewel deze tentoonstelling, 
welke tevens de ouverture vormde van deze philatelis-
tische dagen, te 10 ¥2 uur haar officiële opening zou 
beleven, was het toch ruim vóór dit tijdstip, dat reeds 
vele philatelististen elkaar begroetten, zowel vóór als 
in genoemd gebouw, waar ook het jaarlijkse bondscon
gres zou worden gehouden. Het is altijd een prettig iets 
om de Philatelisten van heinde en verre elkaar opge
wekt de hand te zien drukken en ook zelve weer vele 
oude bekenden, die men geruime tijd niet heeft gezien, 
te mogen begroeten en spreken. 
Toen dan ook de voorzitter van „HoUandia", de heer 
J. Poulie, tegen elf uur in de voormiddag het woord 
nam, was er reeds een grote schare Philatelisten in een 
der zalen van „Bellevue" verenigd ter bijwoning van 
de opening der tentoonstelling. Spreker kon er zijn 
vreugde over uitspreken zovele gasten te mogen be
groeten en welkom te mogen heten. In het bijzonder 
richtte hij zijn welkomstwoorden tot de Amsterdamse 
wethouder, de heer v. d. Berg, in diens hoedanigheid 

als vertegenwoordiger van de Burgemeester van Am
sterdam, welke laatste verhinderd was aanwezig te 
zijn bij de opening der tentoonstelling. Ook de heer 
T. van Houwelingen, oud-Directeur-Generaal der 
P.T.T., oud-vice-voorzitter van het ITEP-comité en 
voorzitter van het bestuur der stichting „Het Neder
landse Postmuseum", functies welke hem in zo nauwe 
relatie brachten en brengen met de Philatelisten, werd 
een extra woord van welkom toegeroepen, evenals de 
heer Dr R. E. J. Weber, directeur van het Nederlandse 
Postmuseum, en de heer Niekerk, voorzitter van de 
V.V.V. te Amsterdam. Verder riep hij nog een welkom 
toe aan de voorzitter van de Nederlandse Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars, alsmede alle 
afgevaardigden van zuster-verenigingen en alle overige 
belangstellenden. Tot zijn spijt ontving hij van de heer 
F. A. Hofman, Hoofd-directeur Posterijen, bericht van 
diens verhindering om eveneens aanwezig te zijn. 
Spreker herinnerde er aan — en een ieder die wel 
eens betrokken is geweest bij het organiseren van een 
philatelistische tentoonstelling zal zulks beamen — dat 
het werk aan zulk een tentoonstelling verbonden zeer 
veel moeilijkheden medebrengt en veel tijd vordert. 

'Vooral is dit het geval wanneer het een nationale ten
toonstelling betreft, want zulk een tentoonstelling 
wordt meestal door een enkele vereniging bekostigd, 
hetgeen vanwege de beperkte financiën medebrengt, 
dat de kosten zo laag mogelijk dienen te worden ge
houden voor wat betreft zaalhuur, e.d., met gevolg, dat 
het opzetten der kaders in korte tijd moet gesch eden 
en dit werk alsmede het vullen der kaders veelal nacht
werk wordt. Ook hier was dit het geval en spreker 
deelde dienaangaande mede, dat eerst te S'/è uur be
vorens ongeveer alle stands waren gevuld. Hoewel hij 
gaarne allen had willen noemen die bij dit alles be
hulpzaam zijn geweest, was hem zulks hier niet mogelijk 
vanwege de vele personen die hij dan had moeten noe
men. Toch wilde spreker een uitzondering maken voor 
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enkele van hen en wilde hij in de eerste plaats dank 
brengen aan de architect, de heer F. J. de Gauw, lid 
van „Hollandia", die dag en nacht zich beschikbaar 
heeft gesteld en steeds bereid was om deze tentoon
stelling tot een goed geheel te maken. Ook de 2e secre
taris, de heer G. H. van de Mey, die zeer veel werk 
heeft moeten verzetten, en de Ie secretaris, de heer 
A. D. Aeijelts, heette hij hartelijk dank voor hun grote 
hulp. En niet vergeten wilde hij ook de heer J. van 
Klaveren, organisator van de assistentieploeg. In to
taal werden 6i9 kaders opgesteld met meer dan 10.003 
bladen met zegels, e.d. Ondanks dit grote aantal ka
ders moesten toch nog enkele aanvragen voor inzen
ding worden afgewezen en zouden zeker wel 800 ka
ders te vullen zijn geweest als alle aanmeldingen aan
genomen hadden kunnen worden. Nederland blijkt niet 
zo te kort te schieten als Mr Wolff de Beer een poosje 
geleden duchtte in een artikeltje, dat hij in het Maand
blad schreef vóór de opening van de ITEP. Ook op die 
internationale tentoonstelling zijn de Nederlandse ver
zamelaars goed voor de dag gekomen en zij hebben er 
vele prijzen weten te bemachtigen, waaronder de 
hoofdprijs. Ook op deze tentoonstelling zullen de be
zoekers kunnen constateren, dat Nederland vele goede 
Philatelisten bezit. 
Dan bracht spreker in het bijzonder dank aan alle 
schenkers en schenksters van medailles en andere 
prijzen. Dit gold in de eerste plaats H.M. Koningin 
Juliana, die een medaille ter beschikking stelde, even
als Z.K.H. Prins Bernhard. Hieruit bleek, aldus spre
ker, dat de Koninklijke familie ook de Philatelie weet 
te waarderen. Dit bleek trouwens ook uit de woorden 
welke H.M. schreef in de catalogus voor de Nether
lands Centenary Exhibition te Philadelphia, welke 
woorden met toestemming van H.M. in de catalogus 
dezer nationale tentoonstelling zijn overgenomen. 
Spreker heeft te Helsinki gelegenheid gehad Z.K.H, 
prins Bernhard te ontmoeten en met hem te spreken 
over de ITEP. Bij dit gesprek gaf de prins te kennen 
zich een en ander zeer goed te herinneren en sprak hij 
zeer waarderend over de tentoonstelling. 
Ook de overige schenkers en schenksters van prijzen 
bracht hij gaarne dank voor hun offervaardigheid. Ten
slotte wilde spreker nog de aandacht vestigen op de 
inzending van het Nederlandse Postmuseum en op die 
van de Contact Commissie voor het philatelistisch 
jeugdwerk in Nederland. Gezien de prestaties van 
laatstgenoemde commissie op de ITEP, was ook hier 
voor haar een plaats ingeruimd. Spreker geloofde wel, 
dat de opzet van de tentoonstelling geslaagd mocht 
worden genoemd en hij besloot daarom met de woor
den: „Ziet en overtuigt U!". 
Hierna verleende hij het woord aan wethouder v. d. 
Berg voor diens openingswoord. 
Deze ving aan met de spijt van de burgemeester te 
betuigen dat deze geen gelegenheid kon vinden om 
persoonlijk deze tentoonstelling te openen. Spreker 
had daarop gaarne aan het verzoek van de burgemees
ter voldaan om diens taak in deze over te nemen, aan
gezien hij zich enigszins bij de Philatelie betrokken ge
voelt door zijn kleine verzameling. Het spreekt van
zelf, aldus spreker, dat het gemeentebestuur van Am
sterdam belang stelt in alles wat het verenigingsleven 
in deze stad betreft. Daarom ving hij aan met de jubi
lerende vereniging de gelukwensen van het gemeente
bestuur over te brengen. Vervolgens constateerde hij, 
dat postzegelverzamelaars een merkwaardig soort 
mensen zijn, want wat is feitelijk de diepere betekenis 
van verzamelen? Als spreker het goed heeft waarge
nomen, dan is het mannelijk element der postzegelver
zamelaars groter dan het vrouwelijke en doet zich 
daarom de vraag voor waarin zulks is gelegen. Ligt 
hieraan misschien een psychologische kwestie ten 

grondslag? Wellicht kan deze vraag eens een onder
werp worden voor een psychologisch onderzoek. De 
vraag: „Wat is een postzegel", wordt vaak kort beant
woord met de definitie dat het een kwitantie is voor 
vooruitbetaalde diensten door de P.T.T. op bepaalde 
wijze te presteren. Het verzamelen dezer kwitantie
papiertjes is wel zeer uitgebreid geworden en dit heeft 
ook een belangrijke handel in het leven geroepen. Bei
den staan voor een ieder open. De liefde voor de pojt-
zegel is vaak van langer duur dan die van mens tot 
mens. Spreker houdt thans nog de postzegels in ere 
en houdt daarvan, welke hij bezit van zijn eerste ver
zameling uit zijn jeugd. 
Tensioue wensLe hij de vereniging veel succes met 
deze tentoonstelling en hij verklaarde deze namens de 
burgemeester voor geopend. 
Vervolgens werd nog het woord gevoerd door de heer 
A. W. J. Stofkcper, directeur van het Hoofdpostkantoor 
te Amsterdam als vertegenwoordiger van de directie 
der posterijen. Hij wees op de goede verstandhouding 
tussen de post en de verzamelaars, iets wat eerstge
noemde gaarne wil bestendigen, want vooral bij 
nieuwe uitgiften zijn de verzamelaars afnemers van 
belangrijke aantallen zegels, waarvoor de post niets 
behoeft te doen als tegenprestatie. De post is natuur
lijk zeer dankbaar voor dergelijke schenkingen. Gaarne 
verlenen de posterijen hun medewerking aan de ver
zamelaars en het komt zoveel mogelijk aan hun wen
sen tegemoet. Dat bij de behandeling van hun stukken 
wel eens iets geschiedt dat niet aan deze wensen vol
doet, is echter niet te wijten aan de minder goede wil 
van de zijde der posterijen, maar vaak hel gevolg van 
het tempo waarmede moet worden gewerkt vanwege 
de grote hoeveelheden te behandelen post. 
De heer Philips, voorzitter van de Nederlandse Ver
eniging van Postzegelhandelaren, kwam vervolgens de 
gelukwensen van zijn vereniging aan de jubilerende 
vereniging overbrengen, daarbij eveneens wijzende op 
de goede verstandhouding tussen handel en verzame
laar. Hij deed zijn woorden vergezeld gaan van een 
piaqueue, welke hij namens zijn vereniging aanbood 
als prijs voor de tentoonstelling. 
Nadat de heer Poulie de sprekers had dank gezegd, 
begaf men zich naar de tentoonstellingszalen om een 
eerste indruk op te doen van hetgeen hier bijeen was 
gebracht. Op dit laatste komen wij straks nader terug. 
Toen de lunchtijd was verstreken, kwamen de afge
vaardigden der bij de Nederlandsche Bond aangesloten 
verenigingen weer in „Bellevue" bij elkaar voor het 
jaarlijkse congres. Te omstreeks 2.15 uur verkreeg de 
heer Poulie als voorzitter van „Hollandia" het woord 
en verklaarde hij namens zijn vereniging, dat deze het 
een groot genoegen had gedaan dat de Bond het vorige 
jaar het besluit had genomen dit jaar het congres te-
Amsteidam te houden en „Hollandia" als ontvangende 
vereniging te aanvaarden. Het had spreker deze mor
gen eveneens groot genoegen gedaan dat bij de opening 
der tentoonstelling het gehele bondsbestuur aanwezig 
was en het spreekt vanzelf, dat, toen hij in zijn 
openingswoorden de bondsvoorzitter betrok, zijn woor
den voor het gehele bestuur golden. Opzettelijk heeft 
„Hollandia" voor de vrije uren, welke het congres 
aan de deelnemers laat, geen programma vastgesteld. 
Immers is zulk een programma vaak een soort ver
plichting tot het bijwonen van het gebodene, waardoor 
de vrije tijd vrijwel geheel vervalt en er geen tijd 
overblijft om eens rustig de tentoonstelling te bekijken 
of iets anders te doen naar eigen keuze. Bovendien 
biedt een stad als Amsterdam vele mogelijkheden voor 
tijdpassering en twijfelt spreker er niet aan of een 
ieder zal zijn vrije tijd op aangename wijze weten 
donr te brensen. Ten slotte wenste hij de Bond een 
geslaagd congres toe. 
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De bondsvoorzitter, de heer P. S. van 't Haaff, wijdde 
vervolgens enige woorden aan het jubileum van de 
vereniging „HoUandia", daarbij wijzende op het feit 
dat 50 jaren voor een vereniging een hele tijd is, ter
wijl bovendien „HoUandia" zich steeds in de voorste 
rijen der philatelistische verenigingen heeft weten te 
handhaven. Hij wenste de voorzitter en diens vereni
ging van harte geluk met deze prestatie. 
Daarop werd overgegaan tot het zakelijk deel van het 
congres. Het ligt niet op de weg van ons blad en haar 
redactie een volledig vergaderingsverslag te geven en 
het gesprokene op de voet te volgen. Wellicht zal de 
bondssecretaris daaromtrent verslag uitbrengen en 
staat het aan ons slechts enkele belangrijke punten 
naar voren te brengen. De diverse verslagen werden 
na opmerkingen en vragen en soms ook na kleine 
wijzigingen alle goedgekeurd. Reeds bij deze be
sprekingen waren inzichten naar voren gekomen en 
redevoeringen gehouden welke blijk gaven, dat niet 
alleen onder de verenigingen een geest van verdeeld
heid heerste, maar dat ook het bondsbestuur niet één 
geheel vormde en eveneens onder verdeeldheid leed. 
Dit was dan ook oorzaak dat af en toe felle disputen 
ontstonden, zelfs in de boezem van het bondsbestuur. 
Dit leidde er toe dat al spoedig vanuit de vergadering 
de wens naar voren kwam, dat in de eerste plaats 
gezorgd diende te worden voor een homogeen bestuur, 
dat het volle vertrouwen van alle verenigingen dient 
te hebben. Dat het uitspreken dezer wens gemakke
lijker was dan de vervulling daarvan, bleek maar al 
te goed tijdens het verdere verloop der vergadering. 
Een eerste verkenning der krachten had plaats toen 
door de Philatelistenclub „Eindhoven" bij monde van 
haar voorzitter een voorstel werd ingediend om een 
bepaald agendapunt te behandelen vóór de bestuurs-
verkiezing, welke eveneens een punt op deze agenda 
was. Dit voorstel werd van bestuurszijde ontraden. In 
stemming gebracht werd het verworpen met een meer
derheid van slechts enkele stemmen. 
Ook een volgend punt der agenda was aanleiding tot 
vrij scherpe woordenwisselingen. Het betrof een voor
stel van „HoUandia" om het aantal bestuursleden van 9 
terug Ie brengen op 5 of 7, een voorstel, waarmede het 
bondsbestuur zich niet kon verenigen. Ook hier wist 
ten slotte het bondsbestuur de meerderheid voor zijn 
inzichten te verwerven en het voorstel werd met een 
ruime meerderheid van stemmen verworpen. 
Toen het punt der bestuursverkiezing aan de orde 
kwam, begonnen de spanningen eerst recht toe te 
nemen. Een door de R. Ph. V. ingediende motie om 
de verkiezingen tot een later tijdstip uit te stellen, 
zodat de verenigingen nog eens tijd zouden hebben 
tot onderling overleg, om zodoende tot een goed geheel 
te geraken, kon bij het bondsbestuur geen bijval vinden. 
Gezien echter de reeds vergevorderde tijd werd voor
lopig genoegen genomen met een tijdeUjk uitstel tot 
de volgende dag, zodat in de avond zowel bestuur als 
verenigingen zich nog eens konden beraden en onder-
Ung nog eens overleg kon worden gepleegd. 
Wij hebben natuurlijk deze onderlinge besprekingen 
niet bijgewoond en restte ons de volgende dag alleen 
te concluderen uit hetgeen wij daaromtrent vernamen, 
dat de lucht niet was gezuiverd en er nog steeds drei
gende wolken hingen. 
Toen dan ook de tweede dag het congres zijn werk
zaamheden voortzette en begonnen werd met de ver
dere besprekingen inzake de motie der R.Ph. V. ver
klaarde het bondsbestuur aanstonds, dat het deze mo
tie niet kon aanvaarden, daar het, gezien de gebleken 
spanningen, welke niet tot oplossing waren gekomen, 
niet bereid was zijn werkzaamheden nog enige maan
den voort te zetten. Bij eventueel aannemen dezer mo
tie zou het zijn conclusies daaruit weten te trekken en 

zou het zich ernstig beraden over zijn verdere houding. 
Na langdurige discussie werd tenslotte overgegaan tot 
stemming over de motie, hetgeen tot resultaat had, dat 
deze met een vrij grote meerderheid van stemmen 
werd verworpen, zodat overgegaan kon worden tot de 
verkiezing van de diverse bestuursleden. 
Een voorstel van de Arnhemse vereniging „De 
Globe" om een zgn. lijstenverkiezing in te voeren ter 
verkrijging van de zo noodzakelijke eenheid in het be
stuur, kon op grond van de bestaande reglementen 
geen bijval vinden. De opgave van candidaten voor 
de verschillende bestuursfuncties leverde ook al ver
schil van inzichten op. Het was dan ook niet te ver
wonderen, dat Mr Loef constateerde, dat hier niet van 
„recalcitranten" en „oppositie" sprake was — welke 
woorden reeds van enkele zijden waren vernomen — 
maar dat hier verschillende ,.stromingen" waren, 
waarvan het moeilijk zou zijn deze weder tezamen te 
brengen. 
Met dit al verstreek de tijd en liep het al tegen het 
middaguur aleer de eerste stemming kon plaats heb
ben. Het betrof de verkiezing van een voorzitter, iets 
waarin feitelijk al het voorafgaande bleek te culmine
ren. De strijd ging hier vrijwel tussen de zittende voor
zitter en vice-voorzitter. De eerste stemming gaf geen 
beslissing, daar geen der candidaten een volstrekte 
meerderheid van stemmen had weten te verwerven. 
De tweede vrije stemming bracht echter de beslissing, 
daar de vice-voorzitter met enkele stemmen meer dan 
zijn tegencandidaat juist met een halve stem boven 
de vereiste volstrekte meerderheid kwam, zodat zijn 
verkiezing een feit was geworden. 
Na deze bekendmaking vroeg het bestuurslid, de heer 
Kielman het woord en verklaarde deze namens de 
overige nog zittende bestuursleden, dat zij niet langer 
deel van het bestuur wensten uit te maken en ook geen 
candidaat wilden zijn voor enige functie in het nieuwe 
bestuur. Zij verlieten daarop allen de bestuurstafel, de 
nieuw verkozen voorzitter daar alleen achterlatende. 
Het spreekt vanzelf, dat deze situatie enige directe 
moeUijkheden medebracht, welke een zo spoedig mo
gelijke oplossing eisten. Dit gold in de eerste plaats 
de verkiezing van een secretaris, maar alvorens deze 
zijn plaats zou kunnen innemen, moest toch een en an
der genotuleerd kunnen worden, zodat een tijdelijke 
secretaris werd aangezocht en gevonden, die zich daar
op aan de bestuurstafel plaatste. 
Gezien het verstrijken van de gehele voormiddag en 
het feit, dat de Philatelistendag, welke deze dag zou 
worden gehouden, nog steeds niet was geopend, achtte 
de nieuwe voorzitter het zijn eerste taak deze dag als
nog te openen. Hij deed dit daarop in een rede, waarin 
hij er aan herinnerde, dat hier ook van een jubileum 
sprake was. Het gold nl. de 40ste Nederlandse philate
listendag. 
De eerste philatelistendag omvatte indertijd twee da
gen, nl. 2 en 3 Augustus 1906. Hieruit blijkt tevens, dat 
deze dagen niet ieder jaar als een onafgebroken reeks 
zijn voortgezet. Hij sprak echter de hoop uit, dat dit 
voortaan wel het geval zal zijn en deze dagen er toe 
zullen bijdragen de Philatelisten tezamen te brengen. 
De belangsteUing voor de philatelie is steeds groeiende. 
Nieuwe groepen verzamelaars zijn intussen daarbij 
opgetreden. Spreker dacht in de eerste plaats aan de 
zgn. motiefverzamelaars. In de toekomst zal deze ver-
zamelwijze een belangrijke plaats in de philatelie gaan 
innemen en spreker juichte het daarom toe, dat op de 
huidige nationale tentoonstelling een goede ruimte 
voor de mzendingen van deze verzamelaars was be
schikbaar gesteld. 
Dan wees spreker op de vóór-philatelistische verza
melingen. Ook hij wees (evenals wij zulks al eerder 
deden, Red.) op de onjuistheid van deze benaming, 
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immers omvat de philatelic alles wat met de georga
niseerde postdienst te maken heeft, zodat de aanvang 
van de philatelic niet is gelegen ten tijde van de in
voering van de postzegel, maar reeds veel vroeger. 
Toch heett ook de ITEP de benaming vóórphilatelis
tisch gehandhaafd, omdat geen betere aanduiding ten 
dienste stond. Het zal een goed werk zijn om deze ma
terie duidelijker te omgrenzen en een juistere bena
ming er voor te vinden, zodat het volgend jaar de 
philatelistendag zal kunnen wijzen op een betere af
tekening van dit beeld. 
Na nog enige besprekingen van ondergeschikt belang, 
werd de vergadering onderbroken voor de lunch. 
Toen ook daarvoor de tijd was verstreken en de na
middag al aardig was gevorderd, werd het congres 
voortgezet met de verkiezing van de overige bestuurs
leden, hetgeen met weinig moeilijkheden gepaard ging 
en zo kon na afloop van niet al te veel tijd een nieuw 
bestuur achter de groene tafel plaats nemen. 
De verdere agendapunten werden vervolgens vlug af
gewerkt, aangezien het bestuur zich nog op meerdere 
punten moest beraden, o.a. de eventueel noodzakelijke 
reglementsherziening, waartoe tevens een commissie 
werd ingesteld. 
Ook de rondvraag bracht nog vele tongen in beweging 
en velerlei onderwerpen kwamen ter sprake, zoals de 
subsidie aan de Contactcommissie, het Nederlands 
Philatelistisch Centrum, advertenties in het Maand
blad, e.d. Het spreekt vanzelf, dat het nieuwe bestuur 
op vele vragen nog het antwoord moest schuldig blij
ven en moest volstaan met de toezegging dat een en 
ander in de bestuursvergadering zou worden bespro
ken. 
Met dit al was ook de namiddag vrijwel verstreken ■ 
en was het niet mogelijk de aangekondigde strijd om 
de bondswisselbeker als onderdeel van de philatelis
tendag te houden, zodat deze moest worden uitgesteld 
tot een volgend jaar, waarmede tegelijk deze dag een 
einde kreeg kort nadat hij was geboren. Niet alleen 
dat ons zulks speet voor onszelf, omdat wij immers 
er steeds op gespitst zijn om iets philatelistisch te be
leven, maar ook speet ons deze gang van zaken voor 
hen, die zich bereid hadden verklaard aan deze wed
strijd deel te nemen en hun tijd hadden gegeven voor 
studie en gereedmaken van hun lezing. 
Nog verzuimden wij te melden, dat bij de aanvang 
van deze tweede congresdag de toenmalige voorzitter 
mededeling deed van het feit, dat het kapittel voor 
de Costerusmedaille, hetwelk dien morgen bijeen was 
geweest, geen termen had kunnen vinden om dit jaar 
de medaille toe te kennen. De toekenning van de Wal
lermedaille is reeds eerder bekendgemaakt, zulks in 
verband met het feit, dat één der begiftigden slechts 
kort in ons land was en deze gelegenheid moest wor
den gebruikt om hem de medaille uit te reiken. 
Zo behoorde ook dit congres weer tot het verleden, 
een congres dat in de geschiedenis van de bond wel
licht met bijzondere letters zal blijven aangetekend. 
Na de sluiting van het congres begaven zich vele be
zoekers naar de foyer in het gebouw, waar de vereni
ging „HoUandia" gelegenheid gaf voor ontvangst en 
een gezellig onderling praatje. Van deze gelegenheid 
werd vrij druk gebruik gemaakt en de voorzitter der 
jubilerende vereniging kreeg menige gelukwens te in
casseren. 
De avond werd aangevangen met het zgn. bondsdiner, 
een zeer goed verzorgde maaltijd, waaraan naar schat
ting door een 100tal personen werd deelgenomen. De 
aankleding der tafels deed evenals de verlichting der 
zaal zeer prettig aan en dit alles wist een aangename 
sfeer te scheppen. Nadat de voorgerechten waren ge
nuttigd, nam de bondsvoorzitter het woord om de tra
ditie getrouw een dronk yit te brengen op H.M. de 

Koningin en haar Koninklijk Huis, iets waarmede al
len spontaan instemden. Waarom ditmaal niet, zoals 
te doen gebruikelijk, het Wilhelmus weerklonk, is ons 
niet duidelijk geworden, evenals het ontbreken van 
het zenden van een telegram van hulde aan H.M. de 
Koningin, iets wat o.i. dit jaar zeker niet achterwege 
had mogen blijven, nu zowel Hare Majesteit als Z.K.H, 
prins Bernhard zulke blijken van belangstelling in de 
Philatelie hadden gegeven. 
Tijdens het diner kwam als een belangrijk punt de be
kendmaking van de jury van haar rapport en de door 
haar toegekende onderscheidingen op de tentoonstel
ling. 
Elders in dit blad zal dit rapport alsmede de lijst der 
bekroningen worden opgenomen en hier willen wij 
volstaan met alle bekroonden geluk te wensen met de 
hun toegekende onderscheidingen. 
Na afloop van het diner werd nog geruime tijd ge
zellig bijeengebleven bij wat muziek en een dansje, 
zodat het nachtelijk uur spoediger was aangebroken 
dan men had bemerkt en men huiswaarts moest gaan. 
Rest ons thans nog een en ander over de tentoonstel
ling te schrijven. Het is voor ons natuurlijk onmogelijk 
in de weinige bladzijden welke ons ten gebruike staan 
in bijzonderhelen omtrent de diverse inzendin
gen te treden. Alleen de opsomming daarvan 
met korte beschrijvingen in de catalogus der tentoon
stelling omvat reeds een 35tal bladzijden en strekt 
zich uit over een kleine 130 inzendingen, voorwaar een 
prachtig aantal en met zeer goed materiaal! Wie 
deze tentoonstelling heeft bezocht, zal zeker met ons 
beamen, dat de ruimte goed en practisch was inge
richt en dat zowel overdag als 's avonds de verlichting 
van het tentoongestelde een goed bezien daarvan mo
gelijk maakte. Het gaat natuurlijk niet aan om een na
tionale tentoonstelling als deze, die 'door een enkele 
vereniging wordt bekostigd, in opzet te vergelijken 
met een internationale tentoonstelling zoals de ITEP, 
welke uit veel ruimere bronnen kan putten. Toch deed 
deze tentoonstelling door haar goede ruimteverdeling 
niet afschrikwekkend aan, zoals helaas met dergelijke 
tentoonstelling vaak wél het geval is, waar dan de ka
ders als haringen in een ton zijn verwerkt, zodat zij 
grote met postzegels gevulde vlakken gaan vormen, 
waarin haast geen weg is te vinden. Hier was, ondanks 
de vele kaders, zulks zeker niet het geval en alles was 
zeer overzichtelijk opgesteld. Gaarne willen wij echter 
een opmerking maken, ook betreffende deze tentoon
stelling, welke niet aan het adres van de tentoonstel
lingscommissie is gericht, maar . . . . aan dat van de in
zenders. Met vreugde hebben we kunnen constateren, 
dat we de laatste jaren veel hebben gewonnen doordat 
de inzenders zijn gaan inzien, dat hun albumbladen 
geen papieren zijn om maar vol geplakt te worden met 
zegels e.d., maar dat een behoorlijke verzorging van in
deling en opzet der bladen daarbij noodzakelijk is. Het 
aesthetische aanzien van een inzending legt dan ook bij 
de beoordeling door een jury zeer zeker zijn gewicht 
in de schaal. Maar nu dienen we toch feitelijk zo lang
zamerhand een stapje verder te gaan en niet alleen 
onze aesthetische gevoelens te beperken tot een album
blad, maar ook te doen uitgaan over de gehele opzet 
van een tentoonstellingskader. De inzenders zullen er 
met hun albumbladen rekening mede moeten gaan hou
den, dat een samenvoeging dezer bladen in een kader, 
hoe goed ieder blad op zich zelf is verzorgd, toch een 
onaesthetisch aanzien aan zulk een kader kunnen ge
ven. Vooral z.g. motiefverzamelingen en poststukken 
geven daartoe spoedig aanleiding en vormen al gauw 
een „rammelend" geheel. Wat zou een goede verzor
ging der kaders een tentoonstelling ten goede kunnen 
komen! Nogmaals, de tentoonstellingscommissie kan 
hieraan o.i. niets veranderen, zij heeft maar de kaders 
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te accepteren zoals de inzenders deze vol willen maken, 
maar wellicht is ook hier voor de jury een opvoedende 
taak weggelegd, door bij de bekroningen ook met dit 
punt meer rekening te houden. 
Het verwondert natuurlijk niet, dat wij op deze ten
toonstelling meerdere inzendingen te zien kregen, wel
ke wij nog kort te voren, hetzij geheel of gedeeltelijk 
op de ITEP hebben aangetroffen. Globaal geteld waren 
het er zo ongeveer 25. Voorts troffen we inzendingen 
aan welke wij, hetzij al of niet nader aangevuld, reeds 
op vroegere nationale of verenigingstentoonstellingen 
hadden aanschouwd en hierbij is het vooral aardig de 
groei te bespeuren welke sommige dier inzendingen 
vertonen, waaruit blijkt dat de bezitters daarvan niet 
alleen hun philatelistisch bezit maar ook hun kennis 
dienaangaande hebben weten te vermeerderen. 
Zoals gezegd willen wij niet uitweiden over bepaalde 
inzendingen, hoeveel hierover ook te schrijven zou zijn. 
Merkwaardig is echter, dat op deze tentoonstelling 
slechts één lid der vrouwelijke sekse een inzending 
heeft gedaan. Zou wethouder v. d. Berg dan toch gelijk 
hebben en zou er eens aandacht moeten worden ge
schonken aan de psychische kant van dit verschijnsel? 
Nog een enkel woord willen wij wijden aan de jong
ste spruit aan de philatelistische stam, de z.g. motief
verzameling. Ook op deze tentoonstelling mocht geen 
dezer inzendingen een hogere onderscheiding dan zil
ver verwerven. Natuurlijk willen wij geen kritiek uit
oefenen op het moeilijke werk, dat een jury op een 
tentoonstelling als deze moet verrichten en vooraf wil
len wij gaarne verklaren dat ook o.i. geen der inge
zonden motief-verzamelingen een hogere onderschei
ding verdient, ook al betrof het een tentoonstelling van 
louter zulke verzamelingen. Helaas ontbreekt o.i. nog 
te veel de juiste wijze van opzet en een goed begrip 
van hetgeen een motief-verzamel ing dient te zijn, nl. 
géén verzameling van postzegels als plaatjes, aange
vuld met krantenknipsels of toevallig op de kop ge
tikte prentjes en plaatjes, maar een goed geheel van 
bij elkaar behorende zegels betreffende een bepaald 
onderwerp met duidelijke maar niet te uitvoerige 
toelichting zowel omtrent het geheel als de zegels af
zonderlijk, waarbij, zoals reeds gezegd, het aesthetische 
niet uit het oog mag worden verloren. 
Dat wij dit schrijven vindt echter niet zijn oorzaak in 
het tentoongestelde alleen, maar ook in een gesprek, 
dat wij met een der juryleden mochten voeren, en 
waarbij ons onomwonden werd verklaard, dat „motief-
verzamelen" geen Philatelie is, maar zuiver het ver
zamelen van plaatjes! Dat deze mening vermoedelijk 
ook door andere leden der jury werd gedeeld, bleek 
ons uit enkele toegekende onderscheidingen, welke o.i. 
een volkomen misvatting omtrent „motief-verzamelen" 
deden blijken en wezen op een beoordeling volgens het 
oude philatelistische (?) systeem. Zou het niet wense
lijk zijn, dat in de jury voortaan ook een of meer leden 
worden opgenomen, die zich op dit gebied hebben ge
specialiseerd? Wij kunnen het de juryleden toch niet 
kwalijk nemen, dat zij niet op ieder gebied volkomen 
competent zijn. Het tentoonstellingscomité moet o.i. 
waken voor een te grote eenzijdigheid in de jury. Ook 
luchtpost- en poststukkenverzamelingen hebben zo hun 
eigen eisen en dienen naar eigen maatstaf te worden 
gemeten, om van „literatuur", welke evenals op deze 
tentoonstelling op de meeste tentoonstellingen ont
breekt, nog maar niet te spreken. De Philatelie is een 
levende stam met vele loten en niets mag o.i. worden 
verzuimd om de groei van al deze loten te bevorderen! 
Dat deze tentoonstelling ook weer heeft getoond, dat 
de Philatelie een liefhebberij en een ontspanning is 
met hoge culturele waarde, is zeker een verblijdend 
verschijnsel, waarvoor wij de organiserende vereni
ging niet anders dan hoogst dankbaar kunnen zijn. N. 

BEKRONINGEN NATIONALE PHILATELISTISCHE 
TENTOONSTELLING „HOLLANDIA" 1952, ge
houden op 29, 30 en 31 Augustus 1952 in gebouw 
„Bellevue" te Amsterdam. 

VERSLAG VAN DE JURY. 
De Jury heeft met zeer veel genoegen geconstateerd, 

dat deze nationale tentoonstelling, hoewel zij zo kort 
na de ITEP komt, allerminst een double daarvan is, 
maar dat Nederland nog over belangrijke reserves kan 
beschikken. Rekening houdend met het peil van deze 
tentoonstelling, heeft de Jury vrij hoge eisen moeten 
stellen bij het toekennen van de medailles en diploma's. 

Met genoegen heeft de Jury geconstateerd, dat over 
het algemeen de wijze van opzetten steeds vooruitgaat 
en veel inzendingen van eigen gedegen studie getuigen, 
doch de Jury betreurt het, dat de klassieke emissies 
betrekkelijk schaars vertegenwoordigd waren. 

De Jury spreekt haar dank uit aan het Opbouw- en 
het Tentoonstellingscomité voor de uitstekende organi
satie en de overzichtelijke wijze van inrichting van de 
tentoonstelling, alsmede voor de ondervonden grote 
medewerking. 

Voor de Jury 
De Voorzitter van de Jury 

Mr W. S. WOLFF DE BEER. 
Gouden medaille. 
1. Jan Poulie, Amsterdam. Gecombineerde inzendin

gen No. 5: Complete gespecialiseerde verzameling 
1852 tot 1940 Nederland en No. 16: Gespecialiseerde 
verzameling Ned. Indié, Suriname en Curagao. 
Met als extra onderscheiding de zilveren medaille, 
beschikbaar gesteld door H.M. Koningin Juliana. 

2. H. J. H. van Strieland, Bussum. Japanse bezetting 
Ned. Indië (No. 22). 

3. J. Eygenraam, Schiedam. Hannover (No. 69). 
4. Ir A. G. Ferf, 's-Gravenhage. Engelse Koloniën 

Nos. 84 en 86). 
Verguld zilveren medaille. 
1. A. V. d. Willigen, 's-Gravenhage. Stempels rond de 

emissie 1852 (No. 9). Met als extra onderscheiding 
de zilveren medaille beschikbaar gesteld door 
Z.K.H. Prins Bernhard. 

2. J. Dekker, Amsterdam. Denemarken, Sleeswijk-
Holstein, Noorwegen, Zweden en St. Thomas (Nos. 
61 en 62). Met als extra onderscheiding de verguld 
zilveren medaille, aangeboden door de Int. Ver. 
„Philatelica", 's-Gravenhage (volgens bekroonde 
speciaal voor no. 62, Red.). 

3. W. Amons, Zaandijk. Noorwegen (Nos. 63, 64, 65, 
66). Met als extra onderscheiding de verguld zil
veren medaille, aangeboden door de Ver. voor 
Vreemdelingenverkeer te Amsterdam, in verband 
met zijn uitgebreide deelneming aan de tentoon
stelling. 

4. R. Tocila, Amsterdam. De Veldpost in de Neder
landen (No. 8). Toekenning speciaal voor de oude 
stempels. 

5. J. Eygenraam, Schiedam, Luxemburg (No. 24). 
6. N. F. Hedeman, 's-Gravenhage. Malta (No. 33). 
7. Mevr. M. J. Matzen-Fleddérus, 's-Gravenhage. 

Servië tot 1918 (No. 37). 
8. Jan Poulie, Amsterdam. Letland (No. 39) en Rus

land (No. 57) gecombineerd. 
9. A. L. L. Gathier, Leiden. Kerkelijke Staat (No. 70). 

10. Dr René Hamer, Amsterdam. Ver. Staten van 
Noord-Amerika (No. 71). 

11. J. H. Broekman, Bergen (N.H.). Gecombineerde in
zendingen Poststukken Nederland en Overzeese 
Gebiedsdelen (No. 118), Poststukken Oranje Vrij
staat (No. 120) en postzegels op poststukken 
(No. 121). 
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Zilveren medaille. 
1. P. G. Melsert, 's-Gravenhage. De puntstempels van 

Ned. Indië (No. 19). Met als extra onderscheiding 
het kunstvoorwerp, aangeboden door de heer Mr 
W. S. Wolff de Beer te Bussum, 

2. Rienk M. Feenstra, Capelle a/d IJssel. Turkije (No. 
38). Met als extra onderscheiding de zilveren pla
quette, aangeboden door de Ned. Bond van Ver. 
van Postzegelverzamelaars. 

3. H. Koopman, Amsterdam. Polen (No. 46). Met als 
extra onderscheiding de zilveren plaquette, aange
boden door de Ned. Ver. van Postzegelhandelaren. 

4. Tj. Steenstra, Amsterdam. Frankrijk 1840-1875 
(No. 51a). Toekenning vooral in verband met de 
afstempelingen. Met als extra onderscheiding de 
medaille, aangeboden door de Stad Amsterdam. 

5. A. L. Beker, Oegstgeest. Chili (No. 73). Met als 
extra onderscheiding de zilveren medaille, aange
boden door de Ned. Ver. van Postzegelverzame
laars. 

6. H. Zwijnenburg, Rotterdam. Zegels in bijzondere 
samenhang (No. 117). Met als extra onderschei
ding de verguld zilveren medaille, aangeboden 
door de Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging, 
Rotterdam. 

7. H. Oudejans, Hilversum. Ned. Postgeschiedenis 
(No. 1). 

8. H. B. Oudkerk, Amsterdam. Gecombineerde inzen
dingen Nederland (No. 4 en 11) en Ned. Indië (No. 
15). 

9. A. van der Sloot, Schiedam. Portzegels Nederland 
(No. 6). 

10. M. C. Samson, Rotterdam. Noord-Borneo (No. 18). 
11. Ir A. G. Ferf, 's-Gravenhage. Ned. Indië, Suriname 

en Curacao (No. 20). 
12. J. Haeseker, Haarlem. Japanse Bezetting Ned. In

dië (No. 21). 
13. W. O. Udenberg, Rotterdam. België (No. 23). 
14. H. Rorije, 's-Gravenhage. Liechtenstein (No. 27). 
15. J. van Klaveren, Amsterdam. Ierland, Gibraltar 

en Malta (No. 28). 
16. Ir A. G. Ferf, 's-Gravenhage. Monaco (No. 34). 
17. J. D. Sanders, Amsterdam, Bulgarije (No. 35). 
18. Jan Poulie, Amsterdam, Albanië (No. 36). 
19. H. P. van Lente, Amsterdam, Yougoslavië (No. 44). 
20. R. Rodenburg, Leeuwarden, Tsjechoslawakije 

(No. 47). 
21. B. Posthuma, Amsterdam. Tschechoslowakije 

(No. 48). 
22. W. O. Udenberg, Rotterdam. Frankrijk (No. 50). 
23. R. Siegmund, Amsterdam. Hongarije (No. 52). 
24. Rienk M. Feenstra, Capelle a/d IJssel. Griekenland 

(No. 53). 
25. D. O. Kirchner, 's-Gravenhage. Engeland (No. 55). 
26. Joh. F. Wolvers, Rotterdam. Engeland (No. 56). 
27. A. Prins Gzn., Hilversum. Rusland (No. 57a). 
28. Mr J. H. Vuystingh, Utrecht. Oud-Duitse Staten 

(No. 68). 
29. Souvenir, Amsterdam. Geconf. en Ver. Staten van 

Noord-Amerika (No. 72). 
30. Ir A. G. Ferf, 's-Gravenhage. China (No. 75). 
31. D. W. Kramer, Amsterdam. China (No. 76). 
32. A. J. Uylen, Eindhoven. Republiek Indonesia 

(No. 79). 
33. H. P. van Lente, Amsterdam. Egypte (No. 81). 
34. J. van Klaveren, Amsterdam. Engelse Koloniën 

(No. 82). 
35. Mr J. H. Vuystingh, Utrecht. Engelse Koloniën 

(No. 87). 
36. H. J. Mansfeld, Amsterdam. Gecombineerde m-

zendingen Nieuwe Republiek (No. 88) en Duitse 
Koloniën (No. 91). 

37. G. H. van der Mey, Amsterdam. Italiaanse Kolo
niën (No. 93). 

38. L. H. Tholen, Utrecht. Luchtpost Canada (No. 98). 
39. D. O. Kirchner, 's-Gravenhage. Zeppelin- en vlieg-

post (No. 101a). 
40. P. Th. van der Heyden, Eindhoven. Sport op post

zegels (No. 102). 
41. H. J. F. Pootjes, Amsterdam. Sportzegels (No. 106). 
42. V. H. W. Borstlap, Rotterdam. Scheepvaart op 

postzegels (No. 115). 
43. Prof. K. Seizinger, Haarlem. Ontwerpen Tsjecho-

slowakije, enz. (No. 30). 

Bronzen medaille. 
1. W. J. Ensink, Amsterdam. Frankrijk (No. 54a). 

Met felicitaties van de Jury. 
2. Ruron, Castricum. Oostenrijk (No. 59a). Met felici

taties van de Jury. 
3. J. Dekker, Amsterdam. Geïllustreerde briefkaarten 

van Nederland (No. 119). Met felicitaties van de 
Jury). 

4. H. Willemsen, Rotterdam. Geperforeerde zegels 
Nederland (No. 126). Met felicitaties van de Jury. 

5. A. van der Schoot, Leeuwarden. Friese stempels 
(No. 3). 

6. A. Fr. Waumans, Turnhout. Stempels Ned. en Belg. 
grenskantoren 1813-1875 (No. 10). 

7. G. E. Haverkate, Enschede. Nederland (No. 13). 
8. Ir A. G. Ferf, 's-Gravenhage. Nederland (No. 14). 
9. E. Felhaes, Alkmaar. Bosnië (No. 26). 

10. H. P. van Lente, Amsterdam. Kroatië (No. 31). 
11. Insulfin, Amsterdam. Fiume (No. 32). 
12. R. Siegmund, Amsterdam. Estland (No. 40). 
13. Kaunas, Amsterdam. Litauen (No. 41). 
14. Philatelist, Amstelveen. Opper-Silizië (No. 45a). 
15. J. Houtman, Amsterdam, Opper-Silizië (No. 45a). 
16. K. E. König, Koog a/d Zaan. Stadpost Warschau 

No. 49). 
17. J. H. M. Muysson, Tilburg. Frankrijk (No. 51). 
18. P. Westerheiden, Amsterdam. Rusland (No. 58). 
19. M. J. Keiser. Bussum. Zwitserland (No. 59). 
20. Drs. J. Los, Amsterdam. Salvador (No. 74). 
21. Philato, Apeldoorn. Indonesia (No. 77). 
22. B. H. Cohen, Tilburg. Israël (No. 80). 
23. Immy, Zaandam. Engelse Koloniën (No. 83). 
24. J. C. Schäfer, Amsterdam. Unie van Zuid-Afrika 

(No. 85). 
25. Rivaal, Amsterdam, Ceylon (No. 89). 
26. Mr J. H. Vuystingh, Utrecht. Duitse Koloniën 

No. 92). 
27. H. P. van Lente, Amsterdam. Cameroun en Cóte 

d'Ivoire (No. 94). 
28. H. Swartsenburg, Zaandijk. Luchtpost (No. 95). 
29. P. W. van der Wart, Amsterdam. „Airgraph's" 

(No. 96). 
30. Mevr. M. J. Matzen-Fleddérus, 's-Gravenhage. 

Luchtpost (No. 99). 
31. Dr René Hamer, Amsterdam. Luchtpost Ver. Sta

ten van Noord-Amerika (No. 100). 
32. W. F. Slangen, Amsterdam. Luchtpost (No. 101). 
33. J. S. Jansen, Amsterdam. Religie en Philatelie 

(No. 103). 
34. W. M. Bakker, Amsterdam. Philatelie op muzikaal 

gebied (No. 107). 
35. G. A. J. Jansen, Venlo-BIerick. Religieuse afbeel

dingen op postzegels (No. 109). 
36. W. Amons, Zaandijk. Schepen op postzegels (No. 

UI). 
37. G. A. J. Jansen, Venlo-Blerick. Sport op postze

gels (No. 113). 
38. J. A. Lammers, Leiden. Dieren op postzegels (No. 

114). 
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39. Ir A. A. Boon, Amsterdam. Poststukken België 
(No. 116a). 

40. H. G. v. d. Westeringh, Utrecht. Kaarten Frankrijk 
(No. 123). 

41. W. Amons, Zaandijk. Eerste Dagenveloppen Zwe
den. (No. 125). . 

42. H. P. van Lente, Amsterdam. Litauen (No. 42). 
43. D. Visser, Amsterdam. U.P.U.-verzameling (No. 

104). 
44. H. I. M. J. Bazelmans, Oegstgeest. Pres. Roosevelt 

op postzegels (No. 105). 

Diploma van zilveren medaille. 
Contact-Commissie Jeugdwerk, Utrecht. 

Diploma's. 
1. A. van der Schoot, Leeuwarden, Bosnië (No. 25). 
2. P. B. Stengs, Amsterdam, Vaticaanstad (No. 29). 
3. Philea Coleoijteris, Yougoslavië (No. 43). 
4. A. Nyhuis, Groningen, Oostenrijk (No. 54). 
5. P. A. van Dongen, Amsterdam, Denemarken 

(No. 60). 
6. H. L. M. J. Bazelmans, Oegstgeest. Pres. Roose

velt op postzegels (No. 105). 
7. Nico van Tricht, Haarlem, Sport op postzegels 

(No. 108). 
8. T. W. London, Den Helder, UPU-verzameling 

(No. 112). 
9. J. G. Th. Wind, Vlaardingen, Dieren en bloemen 

op postzegels (No. 116). 
10. W. Amons, Zaandijk, Poststukken Noorwegen 

(No. 122). 
11. G. A. J. Jansen, Venlo-Blerick. Eerste Dag-enve-

loppen Japan (No. 124). 
12. H. H. Warns, Amsterdam, Nederland en andere 

landen (No. 127). 

Inzendingen buiten mededinging waren: 
Mr W. S. Wolff de Beer, Bussum. 250 jaren Europese 

Postgeschiedenis (No. 2). 
Jan Poulie, Amsterdam. Gespec. verzameling Eerste 

Emissie (No. 7). 
Jan Poulie, Amsterdam. Plaatconstructie Nederland 

1852 (No. 12). 
L. Frenkel, Rotterdam. Suriname en Curasao (No. 17). 
P. Wittkämper Jr, Bussum. Finland (No. 67). 
A. M. Benders, Maurik. Indische Klein-Staten (No. 78). 
A. M. Benders, Maurik, Landkaartpostzegels (No. 110). 

^ NEDERLAND ^ 
P.T.T.-herdenkingspostzegels 1852-1952. 

De Heer T. G. de Vries te Leeuwarden meldt ons, 
dat door hem zijn nagegaan de gehele vellen van de 
2 cent, plaatnos 1, 2 en 4; van de 6 cent plaatnos 1 en 
4; van de 10 cent plaatnos 1, 5 en 6 en van de 20 cent 
plaatno 1, die alle overeenkwamen met de door ons 
gedane opgave op blz. 152 in het jl. Juli-nummer, met 
uitzondering van plaat 2 van de 2 cent. Hierbij is de 
perforatie juist omgekeerd, nl. onder- en rechtervel-
rand doorgeperforeerd, linkervelrand en perforatie
gaatje en bovenvelrand geen perforatiegaatjes. 

Wij voegen hier nog aan toe, dat bij de 2 cent wel 
een dunne lijn in de zijrand wordt aangetroffen en 
soms zelfs twee dunne lijnen, maar o.i. zijn dit geen 
zgn. randlijnen bedoeld om het onbedrukte papier on
bruikbaar te maken, maar een aanduiding voor het 
afsnijden van de vellen. Hierop wijst o.i. ook het voor
komen op de zi] randen dezer vellen van een dubbel 
stel boogjes voor het opleggen in de perforatiemachine, 

waarvan slechts het binnenste! voor het beoogde doel 
werd gebruikt. 

De Heer A. Keemink te Vlaardingen zond ons een 
blokje van het 20 cent-zegel, waarbij op een der zegels 
bij de 5 van het jaartal 1852 de het linkse opgaande 
streepje vrijwel niet is te zien, terwijl bij het aan
grenzende zegel van dezelfde horizontale rij de 8 van 
het jaartal 1852 aan de rechter bovenboog aan de bui
tenzijde een minieme onderbreking vertoont. 

Gehalveerde postzegels. 
De Heer D. Groeneveld te Groningen zond ons een 

brief ter inzage, welke op 12 Juli 1944 van Haarlem 
naar Groningen was verzonden, en welke gefrankeerd 
was met zgn. symbolenzegels, nl. 1 ä 4 cent, 1 è 2 cent, 
l a l cent en een diagonaal doorgeknipte halve zegel 
van 1 cent, hetgeen tezamen het port moest vormen 
van het toen geldend tarief van 7% cent. Genoemde 
heer deelde tevens mede, dat hij zelf ook meermalen 
het port op brieven met gehalveerde zegels heeft vol
daan einde 1944 en begin 1945. Van bovengemelde brief 
zijn de zegels normaal afgestempeld met rondstempel 
6 van Haarlem. 

Natuurlijk is zulk een frankering abnormaal, maar 
toch is ook hier wellicht meer van nonchalance der 
postambtenaren sprake die in de laatste tijd der Duitse 
bezetting zich niet al te veel van hun dienst aantrok
ken, zoals zoveel andere ambtenaren, die daarmede 
een soort lijdelijk verzet pleegden), dan een officiële 
handeling der ambtenaren, zulks in tegenstelling met 
de vroeger gemelde gehalveerde automaatzegel met 
onderschrift door een P.T.T.-ambtenaar. 
Portzegels. 

In de lijst van portzegels met staand watermerk, op
genomen in ons vorige nummer op blz. 199, zijn een 
paar foutjes geslopen. Men gelieve te wijzigen: 

Ie kolom, 6e regel van onder: 
1 cent, moet ook etsingno. 2 zijn i.p.v. 1; 
2e kolom, 14e regel van boven: 
30 cent moet ook etsingno. 3 zijn i.p.v. 1. 

INDONESIA. 

Het hierboven afgebeelde zegel en stempel is een 
fragment van een enveloppe, welke per luchtpost op 
2 Maart 1946 van Padang werd verzonden en op 14 
Maart 1946 in Apeldoorn is aangekomen. Het straf-
portzegel is de inning van het normale enkelvoudige 
luchtposttarief (30 cent); de betekenis van het stempel 
is niet duidelijk. De kleur daarvan is groenblauw, de 
tekst luidt: RAPWI-POST PADANG N.R.I., terwijl 
de datum door middel van een tweede los stempel is 
aangebracht met dezelfde kleur inkt. 
Wie onzer lezers kan ons nadere inlichtingen ver
strekken? Is dit stempel bedoeld als portvrijdom
stempel en door wie is het uitgereikt, resp. ver
vaardigd? A. J. U. 



220 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE SEPTEMBER 1952 

ir STEMPELS ^ 
NEDERLAND. 

Gelegenheidsstempels. 
Op de Nationale Postzegeltentoonstelling in het 

Feestgebouw Bellevue was op 29 en 30 Augustus een 
tijdelijk postkantoor gevestigd, — dat — behalve eigen 
aantekenstrookjes met Inschrift „Amsterdam, HoUan
dia 1952" — tevens de beide afgebeelde speciale post
stempels op de zegels in paarse inkt afdrukte. Het 
ronde stempel werd alleen op 30 Augustus (de 40e Phi
latelistendag) gebruikt, terwijl het rechthoekige daar
entegen alle dagen gebruikt werd, tezamen met een 
gewoon datumstempel Nr. 5 van het postkantoor Am
sterdam. Op Zondag 31 Augustus was het kantoortje 
gesloten, doch de stukken, die op die dag nog in de 
brievenbus werden gedeponeerd, kregen op 1 Septem
ber het speciale tentoonstellingsstempel. 

^jj\STERa<|^ 
~ NATIONALE 

^HILATELlSTiSCHE 
■■'ENTCDNSTELLING 

HOLLAN DIA 1952 
AMSTERDAM 2951 AUG 

Machinestemitels. 
Nadat gedurende vrij korte tijd in Juni 1952 te Am

sterdam CS. gebruik gemaakt was van een vlag met 
Inschrift „Steun de Kankerbestrijding Koningin Wil
helminafonds  Giro: 260000", kwam omstreeks 1 
Augustus jl. eenzelfde vlag te 'sGravenhage in ge
bruik, nu echter met gewijzigd gironummer: Giro 874. 

Rotterdam CS. stempelde sedert omstreekt 20 
Augustus jl. met: Landdag „Steun Wettig Gezag" Rot
terdam 20 Sept. 1952. 

Typenraderstempels. 
Dienstorder H 618 van 30 Juli jl. vermeldt de naams

wijziging van het postkantoor ErmeloVeldwijk in Er
melo (Gld.), waarmede teruggekomen wordt op de 
naamswijziging van 1 Januari 1923, toen het hulpkan
toor Ermelo (Gld.) vervangen werd door het postkan
toor ErmeloVeldwijk, waarbij tegelijk het hulpkan
toor Veldwijk (Gld.) opgeheven werd. 

1 Aug. 1952 Poststation Overdinkel (Ov.) wordt hulp
post kantoor. 

1 Sept. 1952 Postkantoor BovenkarspelGrootebroek 
wordt hulppostkantoor. 

Veldpost. 
Dienstorder H 666 van 20 Augustus jl. vermeldde, dat 

van 3 dezer af ten behoeve van de aan manoeuvres 
deelnemende militairen de veldpostdienst in werking 
zou treden, waartoe drie veldpostkantoren NAPO 201, 

, NAPO 221 en NAPO 231 opgericht werden. 
Aan en door de erbij betrokken militairen kunnen, 

gefrankeerd naar het binnenlands tarief brieven, brief
kaarten en drukwerken tot een bepaald maximumge

Door late aflevering der eliehé's 
kon dit nuntmer 

niet op tyd versehynen 

wicht verzonden worden! Hieruit blijkt, dat dit jaar 
niet — zoals bij de manoeuvres in het vorig jaar — 
portvrijdom door de militairen wordt genoten. 

Bij het afsluiten van deze rubriek beschikten wij nog 
niet over nadere gegevens en wij herhalen gaarne onze 
oproep uit het vorig nummer ons stukken, afkomstig 
van deze manoeuvres ter inzage te willen zenden! 

v. d. W. 

9r LUCHTPOST ir 
NEDERLAND. 

Eerste vlucht K.L.M, naar Mexico. 
De Ie K.L.M.vlucht Amsterdam—Mexico City zal 

plaatsvinden op 14 October a.s. Speciale enveloppen 
zullen wederom bij de K.L.M, verkrijgbaar gesteld 
worden, terwijl ook een speciale afstempeling op de 
stukken geplaatst zal worden. 

Er worden door de K.L.M, nog onderhandelingen ge
voerd over de mogelijkheid van retourpost. 

BELGIË. 
Nieuw Luchtpostblad. 

Een nieuw luchtpostblad werd in België uitgegeven 
van 4 Fr. in het oude model, doch thans met drie
talige tekst, nl. Frans/Vlaams/Duits: „Enveloppe
lettre/Omslagbrief/Umschlagebrief", links daarvan in 
kastje: „Par Avion/Per Vliegtuig/Luftpost". De inge
drukte zegel van 4 Fr., type metallurgie, bleef onge
wijzigd tweetalig. 

Dit luchtpostblad is speciaal bedoeld voor de Duits
sprekende oostelijkegebieden van België, nl. Eupen en 
Malmedy. 

U.S.A. 
Helicopterpost. 

In „Die Luftpost" No. 9 (uitgave Kurt Dahmann, 
Berlijn), lazen wij, dat 15 September '52 de helicopter
postdienst geopend zal worden in het district New
York; de met de eerste vluchten verzonden poststuk
ken zullen van een speciale afstempeling worden voor
zien. J. D. 

ir POSTSTUKKEN ir 
BUITENLAND. 

Duitsland (WestDuitsland). 
Mijn oorspronkelijke plan om tot een nauwkeurige 

opsomming van de nieuwe serie geïllustreerde kaar
ten over te gaan, geef ik op, omdat inmiddels al een 
tweede serie is verschenen. Bij beide series is de ze
gelindruk de 10 pf. groen, cijfer met posthoorn; bij de 
eerste serie zijn de afbeeldingen sepiakleurig, bij de 
tweede serie olijfbruin. 

MEDEDELING VAN DE REDACTIE. 
In ons vorige nummer is door een vergissing ter druk
kerij onder alle foto's betreffende de ITEP geplaatst 
„Foto P.T.T.". Dit behoeft in zoverre verbetering, dat 
dit onderschrift niet moet staan onder de foto's rechter
kolom, blz. 175, onderste foto blz. 178 en onderste foto 
blz. 198. 
Voorts willen wij er aan herinneren, dat de zg. Oude
nummerservice thans berust bij de administratie van 
dit Maandblad, My. Dordrechtstraat 5 te Dordrecht. 
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Democratische Republiek. 
De kaart è 30 pf. rood, Engels, M 301/Z 7085 ver

scheen met zwarte opdruk 20 over het cijfer 30. 

Finland. 
Dit land gaf een prachtige serie geïllustreerde kaar

ten uit, zegelindruk het normale type k 15 Mk, leeuw, 
rood. De uitvoering is prachtig in tweekleurige diep
druk. De heer J. Dekker veronderstelt, dat dit pro
ducten zijn van een vorig jaar in Zwitserland aange
kochte rotatiepers. 

Tot dusver zijn mij bekend: Helsinki (blauw), Ola-
vinlinna (sepia), Korpilathi (paars) en Korpilathi 
(groen). Er zijn minstens nog 2 andere kaarten. 

P O ^ T I K O H T i r 
P O '^ 1 K O H T 
< \ R l i PO-^TAiE 

"1*3 

Japan. 
Hier verschenen 3 gelegenheidskaarten, één è 5 yen, 

lila met rozen en gladiolen, ter herinnering aan het 
sluiten van de vrede en 2 „zomer"-kaarten. De laat
ste uitgifte, die blijkbaar ieder jaar terugkomt, be-

, staat uit 2 kaarten. Zegelindruk 5 yen, cijfer, groen. 
Aan de keerzijde zeer fletse afbeeldingen, de ene, 
blauwgrijs op beige, laat waarschijnlijk kustlijnen 
zien, de andere, rose op wit, waarschijnlijk takken van 
de een of andere Convolvatus. 

Argentinië. 
Volgens een bericht in de dagbladpers (Vaderland), 

heeft de dood van Eva Peron ook consequenties voor 
de poststukken en zijn er nu slechts kaarten en enve
loppen met de beeltenis van Eva Peron in omloop. 
Voorlopig en onder voorbehoud melden wij: brief
kaarten van 15 en 30 centavos en briefomslagen van 
20.40 en 145 centavos. Nadere bijzonderheden geven 
we zodra ze ons bekend zijn. 

^ NIEUWE UITGIFTEN ie 
Diverse postzegels werden ons ter reprodutle af

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

EUROPA. 
Denemarken. 

In het type cijfer en golflijnen verscheen op 14 
Augustus jl. een postzegel van 12 öre, lichtgroen. 
Duitsland. Bondsrepubliek. 

Aangezien de 5 (pf) met afbeelding van de Mona 
Lisa reeds spoedig was uitverkocht, werd een tweede 
oplage van 10 millioen stuks aangemaakt en uitgege
ven. Tussen de eerste en tweede druk blijkt echter 
wel enig verschil te bestaan in kleur. De Michel-
Nachtrag meldt dienaangaande het volgende: 

Ie oplage: de halfschaduwen bij mond, wangen en 
ogen zijn groenachtig van tint; het gelaat is bleek en 
geelachtig; 

2e oplage: de halfschaduwen bij mond, wangen en 
ogen zijn roodbruin, het gelaat is kleurrijker met een 
ietsje „opgelegd" rood. 

Wat het in ons vorige nummer op blz. 202 gemelde 
Luther-zegel betreft, kunnen we nu mededelen, dat 
het ontwerp voor dit zegel werd vervaardigd door 
Hermann Zapf te Frankfurt a. Main, waarbij als voor
beeld diende een houtsnede van Lucas Cranach Sr, 
waarvan echter werd afgeweken. De gravering ge
schiedde door Johann Piwzyk te Berlijn. 

Het reeds door ons gemelde Helgolandzegel zou op 
7 September jl. verschijnen ter gelegenheid van de 
bijeenkomst van de Helgolanders op hun herkregen 
grondgebied. 

Ter herdenking van het 100-jarig 
bestaan van het Nationaal Museum 
te Nürnberg verscheen een postze
gel van 10 + 5 (pf), groen, met de 
afbeelding van een kunstwerk 
(vrouwenbeeld) uit het bezit van dit 
museum. Het ontwerp voor dit ze
gel is van A. Goldammer, terwijl de 
graverin g werd vervaardigd door 
Schnell. Oplage iVz millioen stuks. 

Democratische Republiek. 
Bij de melding op blz. 202 in ons vorige nummer be

treffende de zegels met afbeeldingen van beroemde 
musici, werd door ons nog niet medegedeeld, dat de
ze zegels op papier met een nieuw watermerk zijn ge
drukt. Dit merk staat in de lengte van de zegels en 
wordt gevormd door de letters DDR en een posthoorn, 
welke elkaar steeds opvolgen. Om de andere rij stsat 
het watermerkschrift van boven naar beneden en van 
beneden naar boven. Op één zegel komen plm. 4 riien 
voor, dus 2 in iedere richting. 
Hongarije. 

wmmrrrnwmrrrrfi 

Denemarken. 
De binnenlandse briefkaart met betaald antwoord, 

met zegelindrukken 10 groen + 10 paars, blijkt, be
halve met telnummer 171, zoals in het vorige Maand
blad werd opgegeven, óók te bestaan met telnummer 
165, terwijl de afstand van de zegels 40 mm i.p.v. 30 
mm bedraagt! 

oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitimninnnnimminimiii mmiiMmiiimmiimmtrmnmmiiiiiiiimmmiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiJiJii^ iniiiiiiiiiiiii 

HET PARODL lééé iUe lutuitl 
uiiuuuiiiujiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiuuuuuuuuiiuuuiumiiimuummuuiiiiiimmmwiiJiiLuaiiuimnnijnjiiiiJijiiijjiiiiiiw^^ 
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Op 10 Augustus jl. verschenen 2 postzegels ter gele
genheid van de „lie Dag der spoorwegen". Het zijn 
zegels in rasterdiepdruk in de afmeting 33 X 22 mm, 
met opschrift „II Vasutasnap 1952. VIII. 10". en zijn: 
60 f. bruin, vertrek van een stoomtrein; 1 Ft. olijf 
groen, moderne spoorwegaanleg. 

Op 7 September jl. verschenen 2 postzegels ter ge
legenheid van de „Dag der Mijnwerkers". Het zijn de 
zegels: 60 f. met opschrift: „Met grotere prestatie voor 
de Vrede"; 1 Ft. met opschrift: „Lever heden meer 
dan gisteren". 

Op 29 September a.s. zullen 6 postzegels verschijnen, 
vervaardigd in plaatdruk, ter gelegenheid van de Dag 
van het Volksleger. De zegels zullen afbeeldingen ver
tonen van beroemde Hongaarse legeraanvoerders, nl. 
20 f. Hunyadi Janos; 30 f. Dózsa György; 40 f. Zrinyi 
MiklSs; 60 f. Zrinyi Ilona; 1 Ft. Vak Bouyan; 1,50 Ft. 
Stromfeld Aurel. 

Voor al deze zegels verschenen ook officiële f-d-
covers. 

Van de in ons Juninummer op blz. 130 gemelde aan
vullende waarden in klein formaat, met afbeeldingen 
van nieuwe gebouwen, geven we thans de afbeeldin
gen. 

Liechtenstein. 
Ter aanvulling van de koerseren-

de serie postzegels voor gewoon ge
bruik zal op 25 September a.s. een 
postzegel verschijnen van 5 FR. met 
afbeelding van het slot te Vaduz. De 
kleur van dit zegel is groen. Zowel 
ontwerp als gravering zijn van prof. 
Ferdinand Lorber te Wenen. De 
plaatdruk werd vervaardigd in de 
Staatsdrukkerij aldaar, in vellen 

van 9 stuks. Tegelijkertijd werd het zegel van 40 Rap
pen der serie „Unterland" 1949 met afbeelding van de 
Bendernkerk overdrukt met de waarde 1,20 FR., 
eveens voor gewoon gebruik. 

Oostenrvjk. 
Op 3 September jl. verschenen 2 nieuwe postzegels, 

beide frankeergeldig vanaf 6 September. 
Eén zegel werd uitgegeven in verband met de „Oos

tenrijkse Katholiekendag 1952", waarvan de toeslag 
ten bate komt van deze instelling. 

De afbeelding is een weergave 
van de in halfcirkel geplaatste 
relief-voorstelling uit het Tym-
panon van de grote poort van de 
St. Stephan te Wenen, nl. de door 
twee engelen omgeven" Chris
tus Pantokrator". Het ontwerp 
voor dit zegel is van A. Chmie-
lowski, terwijl de gravering van 

de hand is van H. Ranzoni Jr. De afmetingen van het 
zegelbeeld zijn 34,5 X 25,8 mm en die van de zegels 
38,5 X 29,8 mm. De druk geschiedde in plaatdruk op 

gewoon wit postzegelpapier in de Oostenrijkse Staats
drukkerij in een oplage van 350.000 stuks in vellen van 
50 zegels. T. 13% X 14%. 1 S. + 25 g., grijsgroen. 

Het andere zegel is wel een heel eigenaardige uit
gifte en heeft nl. ten doel de briefwisseling aan te moe
digen tussen Oostenrijkse kinderen en die in het bui
tenland. De afbeelding is die van een eenvoudig meis

jeskopje, waaronder het Inschrift: 
Internazionale Kinder Korrespon
denz. 

Het ontwerp voor dit zegel is van 
H. Strohofer, terwijl de gravering 
geschiedde door F. Lorber. De af
metingen van het zegelbeeld zijn 
25,8 X 34,5 mm en van de zegel 29,8 
X 38,5 mm. De druk geschiedde in 
plaatdruk in de Oostenrijkse staats
drukkerij op geribt papier, kamtan-

dmg 14% X 13%. Oplage niet beperkt. Druk in vellen 
van 50 zegels. 

2 S 40 blauwviolet. 

Polen. 
Op 17 Juli j.1. verschenen 3 postzegels 

in plaatdruk ter gelegenheid van het 
feest der jonge kampioenen in werk 
en opvoeding. De zegels in afmeting 
21 X 37 mm geven de afbeelding van 
een jongen, die op een trompet blaast. 
De waarden der zegels zijn: 30 + 15 gr; 
45 + 15 gr en 90 gr. 

Op 22 Juli werden deze zegels ge
volgd door de uitgifte van 2 postzegels 
in rasterdiepdruk ter gelegenheid van 
de herdenkingsdag van de afkondiging 

van de grondwet der Volksrepubliek van Polen. De 
zegels in afmeting 24 X 30 mm geven een afbeelding 
van 2 mannen en een vrouw, die juichend optrekken. 
De waarden zijn 45 + 15 gr en 1 Zl. 

Op 31 Juli verschenen vervolgens 2 postzegels weer 
in plaatdruk, ditmaal met een portret van Ludwik 
Warynski, de stichter van de Ie Arbeiderspartij in 
Polen. Het zijn een zegel van 30 + 15 gr. en van 45 
+ 15 gr. 

Op 7 Augustus volgden weer postzegels in plaat
druk en afmeting 21 X 27 mm. Deze zegels geven een 
afbeelding van delen van het krachtstation te Ja-
worzno en zijn in de waarden van 45 + 15 gr. en 1,50 
Zl. + 1 Zl. 

Op 23 Augustus was het de Poolse Dag der Lucht
vaart welke aan de beurt was om op de postzegel te 
worden vastgelegd. Er verschenen daartoe 3 postzegels 
in plaatdruk in de afmeting 21 X 27 mm, resp. een 
afbeelding gevende van een sportvliegtuig, een jet-
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liner en van een parachutist. De waarden zijn resp. 
30 + 15 gr., 45 + 15 gr. en 90 gr. 

Op 1 Sept. j.l. zouden weer 2 postzegels verschijnen, 
vervaardigd in plaatdruk en afmeting 21 X 27 mm en 
wel één zegel ter herdenking van de 1000ste verjaar
dag van de geboorte van Avicenna; waarde dezer zegel 
75 gr. en een zegel ter herdenking van de 150ste ver
jaardag van de geboorte van Victor Hugo. Waarde 
dezer zegel 25 gr. Beide zegels zijn z.g. portretzegels. 

Op 10 September zouden 2 postzegels volgen, gewijd 
aan de scheepsbouw te Gdansk. Deze zegels zijn ook 
in plaatdruk vervaardigd in de afmetingen 21 X 27 
mm en geven afbeeldingen van scheepswerven. De 
waarden der zegels zijn resp. 5 en 15 gr. 

De serie „beroemde personen" zal op 20 September 
a.s. vervolgd worden met een zegel ter herdenking yan 
Henryk Sienkiewick, de schrijver van de zo bekend 
geworden roman „Quo Vadis". Het zal eveneens een 
portretzegel zijn, vervaardigd in plaatdruk in de af
meting 21 X 27 mm, waarde 45 + 15 gr. 
Rusland. 

Op 28 Juni j.l. verscheen een postzegel ter herden
king van de Bashkiriaanse held Salavat Julaev. Het 
zegel vertoont diens portret. Op 4 Juli j.l. was het de 
75ste verjaardag van de geboorte van de poolonder
zoeker G. J. Sedov, die diens afbeelding op een post
zegel deed verschijnen. Naast het portret is een pool
scène afgebeeld. 
Saargebied. 

Even als vorige jaren zuUen ook dit 
jaar weer postzegels met toeslag ver
schijnen ten bate van de „Volkshilfe", 
thans speciaal voor het Saarlandse 
jeugdwerk. De drie zegels zullen af
beeldingen van kinderen geven nl. 
15 f + 5 f portret van graaf Strogaroff 

als kind, naar een schilderij 
van J. B. Greuze; 

18 f + 7 f de goddelijke herder, kin
derportret uit een deel van 
schUderij van Murillo; 

30 f + 10 f portret van een knaap, naar een schilderij 
van G. M. Klaus. 

Tsjecho  Slowakije. 

•»«• 

In twee verschillende tekeningen verschenen hier 3 
postzegels onder het motto „Algemene Gezondheids
dienst". De zegels van 1,50 en 3 Kcs. zijn ontworpen 
door Viktor Poläsek en gegraveerd door Ladislav 
Jirka. Het onderschrift luidt in Nederlandse vertaling 
„Algemene gezondheidsdienst, steun voor socialistische 
opbouw". Het zegel van 3 Kcs is ontworpen door Jan 
Podhajsky, met pen en inkt getekend door Jindra 
Schmidt en gegraveerd door Jaroslav Goldschmied. 
Dit zegel draagt als onderschrift in het Nederlands 
vertaald „Algemene gezondheidsdienst, verbetert de 
zorg voor de komende generatie". De afmetingen dezer 
zegels zijn 30 X 23 mm; plaatdruk In vellen van 35 en 
70 stuks. 
1,50 Kcs bruin, bloeddrukopname 
2 Kcs blauwviolet, babyonderzoek 
3 Kcs rood, als 1,50 Kcs. 

Op 2 Augustus jl. waren het 4 postzegels welke als 

propaganda verschenen voor de algemene physieke 
opvoeding. Het is een z.g. sportserie, bestaande uit 
1,50 Kcs grijsbruin, estafetteloop 
2 Kcs grijsgroen, kanosport 
3 Kcs grijsrood, wielersport 
4 Kcs blauw, ijshockey. 

iP** 

' ^ ^■J~^ ^x ^ ^^^^ ^ 
iii»»im»w»wmi%iii mt*mim$*mm 

aiiflffln"' r i r 

Het zegel van 1,50 Kcs werd ontworpen door Jan 
Smetana en gegraveerd door Bohdan Roule. De let
ters „SMH" (Sportovnl hry mladeze) en „Merftkem 
Zdatnosti" betekenen: Sportspelen voor de jeugd zijn 
de maatstaf van bekwaamheid. 

Het zegel van 2 Kcs werd ontworpen door Jaroslav 
Koväl en gegraveerd door Jan Mracek. Het onder
schrift luidt in het Nederlands: Door algemene phy
sieke opvoeding tot socialisme. 

Het zegel van 3 Kcs werd ontworpen door Vaclav 
Sprungl, met pen en inkt getekend door Jindra 
Schmidt en gegraveerd door Jaroslav Goldschmied. 
Het onderschrift luidt in het Nederlands: Lang leve 
de internationale vriendschap van sportlui. Het zegel 
van 4 Kcs. werd ontworpen door Anna Suchardova en 
gegraveerd door Ladislav Jirka. Het onderschrift luidt 
hier: Alles voor de welvaart van socialistische opvoe
ding. 

De zegels werden alle in plaatdruk vervaardigd in 
vellen v 'n 50 stuks; afmeting der zegels 30 X 23 mm. 

Het feit, dat 100 jaar geleden de 
Tsjechische dichter en schrijver Fr. 
L. Celakovsky overleed was aanlei
ding hem op 5 Augustus te herden
ken door de uitgifte van 2 postzegels 
met zijn portret, zulks naar een ont
werp van Mario Stretti. De grave
ring geschiedde door J. A. Svengsbir 
Plaatdruk in vellen van 35 en 70 
stuks; afmeting der zegels 23 X 30 
mm. 
1,50 Kcs. bruin, portret 
2 Kcs. blauw, id. 

Voor al deze uitgiften verschenen ook officiële fd's. 
Turkye. 

Op 20 Augustus jl. werd hier een serie van 3 post
zegels uitgegeven ter gelegenheid van het 8e Interna
tionale Congres van Technici, dat op 20—28 Augustus 
te Istanboul werd gehouden in de Technische Facul

teit aldaar, van welk 
gebouw de zegels een 
afbeelding geven. Af
meting der zegels 26 X 
41 mm; druk van Klise
celik ve Matbaacilik 
Turk Anonim Sirketi te 

««MiU^t^UMiUlM 

Istanbul. 
15 k. violet, oplage 80.000 stuks 
20 k. blauw, oplage 80.000 stuks. 
60 k. sepia, oplage 60.000 stuks. 
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Een gedeelte van de oplage van het koerserende 
zegel van 1 kurus, vervaardigd door de staatsdruk
kerij te Wenen, werd op 1 Juni j.l. uitgegeven met een 
tweeregelige opdruk 0.50 kurus. 

Op 25 September a.s. zal een serie van 4 postzegels 
verschijnen ter herdenking van de strijd op Korea. 
De zegels vertonen afbeeldingen naar fotos van Carl 
Mydans, fotograaf van het Amerikaanse blad „Life". 
Zij zijn vervaardigd in rasterdiepdruk op de Staats
drukkerij te Wenen, in vellen van 50 stuks. Zegelaf
meting 26 X 41 mm. Frankeergeldig tot Juni 1953. 
15 k. donkergrijs, Turkse soldaat; opl. 150.000 
20 k. blauw, Turkse soldaat en Rode Kruis-vlag; opl. 

150.000 
30 k. khaki, Turkse soldaat vermaakt een Koreaans 

meisje; opl. 100.000 
60 k. olijf en rood, Turkse soldaten planten de Turkse 

vlag op herwonnen Koreaans gebied; opl. 100.000. 
IJsland. 

Op 1 September jl. verschenen hier 4 
postzegels ter herdenking van Svein 
Bjórnsson, de eerste president van de 
IJslandse republiek. Zij geven alle het 
portret van deze persoon met omlijsting 
in oud-IJslandse stijl, getekend door 
Steingrtmur Guomundsson. De druk 
geschiedde bij Thomas de Ifi Rue en Co 
Ltd. te Londen in vellen van 100 stuks; 

atmetmg der zegels 25 X 29 mm; frankeergeldig tot 
1.1.1954. 

De zegels zijn: 
1.25 Kr. blauw, oplage l.OOO.OOO stuks 
2.20 Kr. groen, oplage 500.000 stuks 
5 Kr. grijsbl., opl. 200.000 stuks 
10 Kr. bruin, oplage 100.000 stuks 
BUITEN EUROPA. 
Australië. 

Even als in 1948 zal de padvinders jamboree, welke 
nu van 30 December a.s. tot 9 Januari 1953 te Grey-
stanes (in de buurt van Sydney) zal worden gehouden, 
aanleiding zijn tot de uitgifte van een postzegel in de 
waarde van 3% d., en wel in een vrijwel gelijke teke
ning als in 1948 fpadvinder en eucalyptus-bomen). 
Bolivia. 

Ook hier verscheen een serie postzegels ter herden
king van koningin Isabella de Katholieke, bestaande 
uit de zegels 2 b. blauw, en 6 b 30 rood voor de gewone 
post, en 50 b. groen en 100 b. bruin voor de luchtpost. 
Alle zegels hebben dezelfde afbeelding van een portret 
van deze koningin ten voeten uit en melden de jaartal
len 1451—1951(!), zodat de verschijning wel wat is ver
traagd. 

De Columbus-vuurtoren werd ook hier op de post
zegel geëerd, n.l. voor de gewone post: 
2 b. donkerblauw op lichtblauw 
5 b. rood op vleeskleur 
9 b. groen op lichtgroen; en voor de luchtpost: 
2 b. paarsrood op vleeskleur 
3 b. 70 c. donkerblauw op lichtblauw 
4 b. 40 c. oranje op vleeskleur 

20 b. donkerbruin op lichtbruin. 
Al deze zegels hebben dezelfde afbeelding van de 

vuurtoren en dragen het opschrift: Pro Faro Colon. 
Egypte. 

Hoewel door de afzetting van koning Farouk van 
de troon wijziging in de afbeelding op de postzegels 
is te wachten (de zegels diagen thans het portret van 
de verjaagde vorst), schijnen de voorbereidingen voor 
een nieuwe uitgave te veel tijd te eisen om spoedige 
vervanging mogelijk te maken en is de verwachting, 
dat dit eerst over een paar maanden zal geschieden. 

Wel wordt de verschijning overwogen en verwacht 
van een enkele herinneringszegel aan de jl. gebeurte
nissen. 

vt*n<r««M| Hier verscheen een postze
gel van 1,20 Cr.s, licht- en 
donkerblauw, met de afbeel
ding van een athleet die een 
brandende fakkel overbrengt 
voor een Olympisch vuur, als
mede een athleet rustend aan 
de voet van een bekken op 
een voetstuk met de Olympi

sche ringen, zodat het vermoeden gewekt wordt, dat 
het hier een uitgifte betreft in verband met de j.l. 
Olympische Spelen. Dit is echter niet het geval, want 
het zegel meldt als onderschrift: 50-jarig bestaan van 
de Fluminense F. C. 
China. Volksrepubliek. 

Een viertal zegels verschenen ter ere van dit land, 
hier genaamd „MoederLand". De zegels vertonen af
beeldingen ontleend aan oud-Chinese kunst en zijn 
alle in de waarden van 800 $. Nadere gegevens ont
breken nog. 
Dominicaanse Republiek. 

I I » » PM I PI • I ^W^ ' l ^ ' 

- " ' 

Ten bate van de t.b.c.-be-
^ strijding verscheen hier een 
•1 zegel van 1 c. lichtblauw met 
*' de afbeelding van het Sanato-
' rium te Santiago. 

Congo (Belgische-) 
Als vervolg op de „Flora"-serie, gemeld in ons Juli-

nummer op blz. 163, verschenen op 25 Augustus jl. 5 
nieuwe waarden met afbeeldingen van bloemen, nl.: 
75 c. Ochna; 2 fr. Ansellia; 4 fr. Nymphaea; 5 fr. Thun-
bergia en 7 fr. Gerberia. 
Ethiopië. 

De heer W. F. van der Vlugt 
te Haarlem meldt ons de ver
schijning van een serie postze
gels ter gelegenheid van de 60ste 
verjaardag op 23 Juli jl. van kei
zer Haile Selassie I, waarvan 
hem de volgende waarden bekend 
zijn: 
5 e. groen; 15 c. zwart; 25 c. 
blauw; 50 c. rood en 65 c. donker-
sepia. 

Met een overeenkomstige afbeelding als het 12 c. ze
gel 1947, parlementsgebouw (Yv. 262) verscheen nog 
een postzegel van 15 c. 
Gambia. 

Dit gebied zal vermoedelijk een der eerste landen 
zijn welke postzegels zullen uitgeven met het portret 
van koningin Elisabeth II van Engeland, aldus meldt 
ons de firma Whitfield King. Er is bij de firma De la 
Rue en Co Ltd te Londen althans een serie postzegels 
in aanmaak, welke dit portret vertonen naast een of 
andere afbeelding op dit land betrekking hebbende, 
nl. % d. groen en grijsgroen, tappen van palmwijn; 
1 d. bruin en ultramarijn; iVz d. grijs en bruin. Wol
lof-vrouw; 2% d. rood en zwart, Barra-kano; 3 d. 
lichtpaars en blauw, H. M. G. S. Lady Wright; 4 d. 
blauw en zwart, James-eiland; 6 d. purper en bruin, 
tappen van palmwijn; 1 s. groen en bruin, boerin; 
1 s. en 3 d. helderblauw en donkerblauw; 2 s. rose en 
blauw, Marra-kano; 2 s. 6 d. sepia en groen, boerin; 
4 s. oranje en blauw, James-eiland; 5 s. blauw en 
bruin. Wollof-vrouw; 10 s. groen en blauw, H. M. G. 
S. Lady Wright; 1 £- zwart en groen, wapen van het 
land. (Vervolg op pag. 229). 
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Utrecht en a snog opnemen 1253 J van Hengel, ^^^^^ ^^ ̂  gevestigd dat tot besluit van de Bijzondere agendapunten Jaarverslag Secreta
Van der Helllaan 3, Ainhem ^^^^^ aangekondigde vergadering, te circa 9 30 "s — Bestuursverkiezing Candidaten kunnen 

Atgevoera 656 K "e jonge ^^ ^^^ hoogst belangrijke veiling wordt ge voor de aanvang der Verg bij het bestuur wor
Afgevoerd wegens onbekend adres 1196 H ^^^^^^^ ^^^ ^^,^ waardevolle kavels Maakt al den ingediend De aftredende bestuursleden, de 

Lieber 485 H G N van K.iet ,̂ 1^ ^^^ ^^^^ gelegenheid, uw verzamehng met beren Cortenbach Tholen en Van de Weste
Geschorst wegens onbekend adres 1815 H G ^^^,^ ^^^y.^^^ ^ J ^̂  ^^^^ gebruikl "ngh stellen zich herkiesbaar 

Hartenhof, oud adres Verl Voorstraat 68 Wijk pe„„,„g„eester Daar de heer Joh F Weivers Landenwedstnjd Portzegels Nederland 
aan Zee 1488 J M van der Meer oud adres ,„ „ns midden is teruggekeerd, treedt hij weder Candidaatleden G A Smit, Albr Thaer
Hofje 6 B, Louise Borneo, 358 D J Visser ,̂̂  penningmeester van de Vereniging op Zijn laan 49, Utrecht (E) 
p/a G V d Brink, Nieuw Milhgen 80 Post . j r e : luidt Rembrandtlaan 31 b te Schiedain Af te voeren A J M Stilting 's Graven
Gaideren Indien binnen zes maanden het nieuwe „^^ g.ronummer is 452753 t n Penmngmeester hage 
adres met bekend zal zijn, worden zij als lid j ^ ^ Rotterdamse Philatelisten VereenigTng te 

Geschorst wegens wanbetalms contributie R°«erdam In het vervolg dienen geen stukken, V E R E N I G I N G V A N P O S T Z E G E L 

14o''/fXm"e?;";an"At\tnLd/T2,"wÓu brWiiremTen'^e'r^Sfn" «zonde""»" De^ bf VERZAMELAARS „DE GLOBE". 
bruggi, ,130 H \ A van Gennep Storm van ^rnderüuXtend r t m i f ™ " d e ? " : n t n : SOCr J. W Vonk, Mesdaglaan 36. 
*s Gravesandeweg 26, Wassenaar 16/6 K Mole r A m h e m 
H"Ni::^en°h'u ' r p"in'se4' '61="waLn^rr: llfs O«"^«» '* ^dr van de Weg Nieuwe leden 990 E E Hekman Leeuw
J Oosters Goudsesingel 18, Vlaardingen, 1788 , „ , p „ „ „ . _,^_^„ .  „ ^ „ „ v ^ f ' , I" '^' '" 'Sen 437 J J Caderius van 
J H Oppenkamp, Drieboomlaan 280, Hoorn I N T E R N A T I O N A L E V E R E N I G I N G Veen, Joh Vermeerstraat 3 Arnhem, 461 A G 
1960 Mej J J van de Vliet, Irisstraat 74, Koog „ P H I L A T E L I C A " SeCr J A C ^''ß"'°^ Roellstraat 9 Arnhem 
a/d Zaan A c h l l l e S , Z u i d e r p a r k 249, D e n H a a g A 96 Diïam Veemnk, Weemstraat 

Geroyeerd wegens wanbetaling contributie ™ , Q01109 D J . ,«, . T 1 „ 
661 J Gorter, van Edenstraat 14, Haarlem T e l ÓZUZi Bedankt 497 J J de Bruijn, 542 A F 
2068 F Hartvelt, Adm de Ruyterweg 148 II, Afvoeren intrekken Ut 2180 H van den Gerrits, 562 J G Greep, 44 J B Knol, 483 
AmsterdamW , 742 Mevr J E de Jonge Tigges, Bosch, Nieuwe Gracht 90, Utrecht Ut 2183 A B Kramer, 16 G Elzinga 500 D Kruimer; 
Bilthovenselaan 24 Den Haag, 763 H Ph J J Kool Voorstraat 15, Utrecht, Ut 2185 436 A Barten, 363 L H Wiesenfeld 9 A B. 
Schmidt Beethovcnstraat 28, Amsterdam 2043 A H Wenselaar, Leistraat 20 bis, Utrecht Groeneveld 459 C Krijgsman 27 J W Rotte
W F Warnar, Theresiastraat 382 Den Haag Candidaatleden Afd Aalsmeer 2393 L H veel 347 K J Weidema 107 G A Kater, 428 

Bos Meidooinstraat 16 Emmeleroord ( N O P ) J H v Krieken, 429 G Verschuil, 126 D van 
P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „ S A N T  Afd Amsterdam 2483 H J J Janssen, Jason Ommen 
P O O R T " S e c r • J F H K u p k e r straat 22 hms, AmsterdamZ Adreswijziging Het adres van de 2e secretaru 
TrT., , . r . i ,„„„l„„„ o o„„4.l,„«„4. o t ' Afd Goes 2399 Ch C Jansen, Kloetingse van het Hoofdbestuur (ledensecretariaat) de heer 
K l U y s k e n s l a a n 9, S a n t p O O r t  S t „eg 5 A, Goes W Dekker, is vanaf 1 September gewijzigd lo 

Nieuw lid 58 H Hoogenhout, M v Heeras Afd 's Gravenhage 2003 W de Jong, Miquel Apeldoornseweg 3, Arnhem 
kerkstraat 69rd Haarlem straat 136, Den Haag 2207 Th Olof, Sneeuw Afd EdeWageningen. Overzicht van de bijeen
 ,___.  ,~TNT/ . TTATkT Tn^cmnT./.T.T balstraat 59, Den Haag; 2088 J S S Pinke, komsten van afd Ede 1 October Causerie n 
V E R E N I G I N G V A N P O S T Z E G E L  Westeinde 247, Den Haag 2146 Mevr I Posse houden door de heer A N Hamelberg over 
V E R Z A M E L A A R S „ H O L L A N D I A " , mis Tauecchio Remkenstraat 69, Den Haag, , Vervalsingen", 5 November Grote veiling te 
A M S T E R D A M S e c r A D Aei j e l tS , HH J de Roos Fuchsiastraat 24 De„ Haag houden door de heer Potter, 3 December St. 
_ , , , , 1 irrrT A U VF i. 2486 P A de Rijk de Costastr 177, Den Haag Nicolaas bijeenkomst, 7 Januari Causerie te 
C h u r C h l l J  l a a n 1 7 5 1 , A d a m  Z 2 individueel 2397 J F W Hoebé (oud No houden door de heer Jhr G. A. de Bosch Kem
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er over Noorse Zegels, 4 Februari Causerie te 
ouden door de heer G H J van Tongeren 

over Zwitserse Zegels 
Afd Arnhem Bijeenkomsten de Ie Woensdag 

van de maand om ^9 30 in Restaurant Centraal-
Nat ionaal , Bakkerstraat 

De byeenkomsten van de afdelingen Nijmegen, 
Velp en Zutphen worden op de bekende plaat-
srn gehouden 

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

Candidaatleden 130 J Hafkenscheidt, Hyacin
thenlaan 28, Haar lem, 131 S Stilma, 2e Loos-
terweg 131, Hillegom 

Algemene vergadering Donderdagavond 8 uur , 
25 September 1952, Gebouw Cul tura , Haarlem 

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

Vergadering op Donderdag 9 October 1952, 
's avonds te 8 uur precies, in de bovenzaal van 
het Cafe-Rest „De Kleine Burch t " , Nieuwe 
Rijn 19 te Leiden 

Gewone agenda, verder lezing of bezichtiging 
van een verzameling 

Nieuwe leden: 247 J W Gerretsen, Pansier-
straat 48, Scheveningen, 248 L Kentson, Laan 
van Arenstein 20, Oegstgeest 

Candidaatleden 107 J Koome, Maredijk 66, 
Leiden, 119 J Colijn, Hoogewaard 76, Koude-
kerk a d Rijn 

In te schrijven als nieuw lid 323 J H van 
Krieken, Cortslaan 13, Leiderdorp 

Volgende vergaderingen Woensdag 5 Novem
ber, Woensdag 10 December 

Rui ï - en beursavond elke 4e Woensdag van 
de maand in de bovenzaal van de Chem School, 
Rapenburg 30, Leiden 

Jeugdafdeling bijeenkomst elke 1ste Dinsdag 
van de maand in het V C F Huis , Gerecht 10, 
Leiden 

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

Candidaatlid* 202 J Niesten, Brandenburger-
t le in 3, Maastricht 

Bijeenkomsten. Maandag 6 October Beurs-
a 'ond , Maandag 20 October Ledenvergadering 
B'ide om 20 00 uur in Restaurant „In de 
Gouwe P o o r t " 

VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DORDRECHT". 
Secr.: J. Dingemans, Helmerstr. 
11 r d , Dordrecht. 

Nieuw lid J B Schroots, Pr Bernhardstr 16, 
Dordrecht 

Ledenvergadering op Woensdag 24 September 
Rui l - en koopavond op Woensdag 8 October 

BeMe m het C J M V -gebouw aan de Burg de 
Raadtsingel 3, aanvang 19 00 uur 

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

Nieuwe leden. 302 J P B Gmelig Meyling, 
Rotterdamseweg 299, 333 Drs P A Duym, 
Prof Oudemannstr 9, 338 W Beerstra, Is 
Hoornbeekstr 66 Allen te Delft 

Bedankt 316 S A Sanders 

AMSTERDAMSE VERENIGING 
„DE PHILATELIST". Secr.- K Bui-
ter. Marathonweg 40 huis, Amster-
dam-Z Tel 712075. 

Ledenvergadering 7 October , Ruilavond 21 
October 1952 Beide byeenkomsten zijn op 
Dinsdagavond m hotel , De K r o o n " , Rembrandt-
plein 17 Aanvang 19 30 uur , zaal open 19 uur 

Nieuwe leden Alle in het Augustusnummer 
van het Maandblad opgenomen candidaatleden 
Zijn aangenomen 

Candidaatleden 251 C F Wendt , Veerstraat 
16 III , Amsterdam 2 , 252 W A de Winter . 
van der Kunststraat 8 I, Amsterdam O , 723 
E F P o r u e r , de Leeuw van Vlaanderenstraat 

13 I, Amsterdam W . 798 A Chr Bron Ka
naalstraat 165 hs, Amsterdam W , 824 G A 
Goldschmeding Jr Nic Maesstr^at 38 Am
sterdam Z , 864 A Derksen, Covert Fhnckstraat 
1 III Amsterdam Z 867 Ch L E Hartevel t 
Ir, Amsteldijk 14, Amsterdam Z , 910 C Koen-
ders, Orteliusstraat 31 l ï Amsterdam W , 259 
W Philippen, 2e van Swindenstraat 97 I Am
sterdam O 

Candidaatleden D S J Admiraal, Levendaal-
seweg 8, Rhenen ( E ) , C P Gnmmelikhuyzen, 
Groenestr 27, Utrecht ( E ) , C J van Leeuwen, 
Poorts t r 53, Utrecht (E ) , Dr S van der Linde, 
Dorpsstraat 71, Loenen a d V ( E ) , Mej 
M M E Nicolai , Van Speijkstraat 16, Utrecht 
( E ) , R P Schootemeijer, Dr H Th s Jacob-
laan 80, Ut rech t (E ) , H v d Linden, Rozen
straat 1 Utrecht (E ) 

Overleden Mej A van Rossum, Vleuten 
Af te voeren als lid A M Benders, Maurik, 

W B Bollee, Bilthoven C H Desta, Zeist, 
J J Desta, U t rech t , Mevr W Eldering, 
Ut rech t , F Erkens, Ut rech t , H van Essen, 
Utrecht L B E ten Feld Ede, J Feteris, 
Sydney (Austr ) , W J G v d Heuvel , 
Ut recht , H M van Kuipers, Utrecht (thans 
Amersfoort) , Ir H J W Reus Arnhem, Mevr 
J C Rogmans, Amsterdam, K L SchuUer, 
Ut rech t , A Stil, U t rech t , P J Sulzle, Ut recht , 
J H Verburg, Mijdrecht, J Vink, Voorschoten, 
Mevr Visser-v Aken, Driebergen, L Visser, 
Renswoude, Mevr J C M Vrijdag Maarssen, 
J J M Wachters , Culemborg (thans Heerlen), 
J M Westerhout , Ut rech t , A Wildschut, Apel
doorn J H v d Water , Amersfoort (thans 
Leiden) H Huffener, Bilthoven 

PHILATELISTENVEREEN 
„BAARN". Secr: O H W Krüsel, 
Ferd Huycklaan 35, Baam Tel. 
2437 

Bedankt 57 M Breul , 79 J Oedekerk 
VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „GOUDA". 
Secr D Palsgraaf Jz , Vossen-
burchkade 117, Gouda. 

Eerstvolgende vergadering vindt plaats op 
Maandag 22 September a s te 20 uur in Res 
taurant „De K r o o n " aan de Kleiweg te Gouda 
(bovenzaal) Veihng van Ned Kol en Europa 

Nieuw lid C Groenewoud, v d Palmstraat 
44, Gouda 

POSTZEGELCLUB 
„WASSENAAR". Secr e* Mevr. D. 
Waalkens-v d Goes, S. v 's-Gra-
venzandeweg 21, Wassenaar 

Eventuele post, bestemd voor het Secretariaat, 
to t nader bericht te zenden aan de wnd Secre
taris »adres hierboven) 

Nieuwe leden J J Schuitemaker, v 2 v 
Nijeveldstr 209, Wassenaar, E R H v Wort , 
Konijnenlaan 34, Wassenaar 

Bedankt J Ph Wegenwijs en J de la Rie, 
beide te Wassenaar 

Overleden J D Wi l ton , Wassenaar 

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

Vergadering elke eerste Woensdag van de 
maand waarvan convocatie wordt toegezonden 
POSTZEGELVERENIGING „HEER
LEN" Secr C van Dishoeck, Hin-
destr 24, Heerlerheide. 

Candidaatleden P Loyson, Caumerbeeklaan 
58, Heerlen 

Bijeenkomst Eerstvolgende vergadering Dins
dag 7 October Ballotage en veiling 
POSTZEGELVERENIGNG „HIL
VERSUM EN OMSTREKEN". Secr 
Mr G W van Stapele, Javalaan 24, 
Hilversum. 

Aangenomen als l id . 468 L J A Ludeker, 
Leeuwenstraat 2a, Hilversum 

Overleden 213 P A H Stcinbach. 
Voorgesteld als lid 470 H Tedeloo, Heuvel-

laan 8, Hilversum 
Wederom toegetreden als lid 226 A de Vos, 

Noolseweg 15, Laren (N H ) 
De September-vergadering wordt gehouden op 

Woensdag 17 September a s 

's-HERTOGENBOSSCHE VERENI
GING VAN POSTZEGELVERZA
MELAARS Secr N Ph Glauderus, 
Jan Steenstr 17, 's-Her 'togenbosch. 

Vergadering 24 September a s in , Hotel Cen
tral * te 8 uur n m 

Voor deze bijeenkomst zal aan de leden een 
convocatie, vermeldende o a het programma voor 
het seizoen 1952/3, worden toegezonden 

Nieuw lid H A Govers, Jasmijnstr E 65 m, 
Den Bosch 

Candidnatlid A A Valkhoff, Ocsteinde 29, 
Voorburg ( Z H ) 

Afvoeren H C v d Lee, Waalwijk 

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

De bijeenkomsten m October zijn Maandag ^ 
October vergaderavond, Maandag 20 October 
rml - en veilingavond in ons clublokaal Tur^ 
markt 7, Den Haag 

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

Vergadering op Donderdag 25 Sept des 
avonds 8 uur , in, de Posthoorn'*, Stationsstraat, 
Zaandam 

PHLATELISTEN VERENIGING 
„AMERSFOORT". Secr* P E Bos, 
Voltastraat 27, Amersfoort Tel 5551. 

Afgevoerd wegens vertrek naar net buitenland 
m I V l-9-'52 H van Zeppelin, Den Haag 

Nieuwe leden m i v . l-9-'52 H Franssen, 
Hooglandseweg 108 A, Amersfoort , Mej A G 
van den Broek, Molenweg 27, Voorthuizen 
(Dit lidmaatschap komt in de plaats van dat 
van de heer G van den Broek Rijksweg 1, 
Voorthuizen) 

Candidaatleden m i v l-9-'52 Ds J van Vliet, 
Herv Pastorie, Maasdam (Z H ) , A Werner , 
Dollardstraat 250, Amersfoort, S van Leeuwen, 
Celsiustraat 46, Amersfoort 

Eerstvolgende bijeenkomst op Dinsdag 23 Sep
tember 1952 des avonds te 8 uur in de Be
stuurskamer van de Sociëteit , ,Amici t ia" te 
Amersfoort H e t Bestuur ver t rouwt , dat alle 
leden hun vaste voornemen ten uitvoer zullen 
leggen om deze eerste vergadering in het nieuwe 
seizoen bij te wonen, en dan zullen zij er zo de 
smaak van te pakken hebben, dat zij ook op de 
volgende vergaderingen niet willen ontbreken 
Dit spreken wij dus af 

SHELL POSTZEGELCLUB PER
NIS Secr • J. P Kranendonk, Ront-
genstr 36b, Vlaardingen 

Nieuwe leden 37 H v Duyn, Kortekade 19B, 
Rot te rdam, 38 A Trapman, Prins Mauritsstr 5 
Maassluis, 39 P H Brouwer de Manstr 34 B, 
Rot te rdam-Z , 40 Ir L L W v Soest, Fran-
kenstr 31, Den Haag 

POSTZEGELVERENIGING „GO-
RINCHEM EN OMSTREKEN". Secr. 
D J Hakkert J r , Oosterstr 16, Go-
rinchem 

Op 1 Sept zijn tot de Ver „Gorinchem en 
Omst reken" toegelaten als lid 1 Mevr A de 
Maagd-Togni, R Hoogerbeetsstr 5 2 C v d 
Hoff, Dassengang 12, 3 A Kaaijeveld, Burg 
Gaarlandstr 40 Allen te Gorinchem 

Onze vergaderingen worden steeds gehouden 
op de eerste Maandag van de maand 

DE KENNEMER POSTZEGELCLUB. 
Secr J. W. Schachtschabel Stra-
tingplanstoen 46 zw , Velsen-Nrd. 
Post Beverwijk 

De ruilavonden Zijn vastgesteld op 29 Sept , 
13 en 27 October des avonds om 7 30 uur in 
het Wi t te Kruisgebouw aan de Baanstraat te 
Beverwijk 

Nieuwe leden A Albers, Marijkestraat 37, 
Beverwijk, K S de Bie, Vondellaan 38, Bever
wijk, W Doornenbal, Greutzberglaan 27 B, 
Beverwijk, J P Hagen, Wenckebachstraat 42, 
Velsen Nrd , post Beverwijk, S Postma, Hendrik 
Burgerstraat 12, Beverwijk, N . T d Wel , Kui
kensweg 89, Beverwijk. 
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EXTRA BULLETIN 
R I J K S V E I L I N G Ü 

V E R D I E N T U G R A A G VÉÉL? 
Koopt U gaarne goede zegels tegen een fragment van de cataloguswaarde? 
Bi) het ter perse gaan bereikt ons het bericht dat wij wederom eigenaars zijn geworden van een ver-
ruldielijlce hoeveelheid RIJKSVEILINGZEGELS (PTT). Ons ontbreelst de tijd om alles te sorteren! 
U GAAT PROFITEREN I ! ! Onder het motto „HET IS WEER KNOTS" bieden wij U aan: 
ojjiiimiiiniuiiimiiJJmjumiiiininiinmiiiiiiiiiiimiJJimjjiiiiiiuiiwiJiinmiMmiJiimiimijiimimjmjiniiniiwinmiuijiiiiiiiiMi^^^ 

r DTT I^J^\/BI ^ ^ " *'* ^ ï̂°> inhoudende ruim 1000 (duizend!) absoluut ondoorzochte en ongesor-
C e n r . t . t . ~ I V # « V E L teerde zegels van NEDERLAND EN DE OVERZEESE GEBIEDSDELEN (practisch 

alléén de hogere waarden der laatste jaren). 
Alle zegels zijn afkomstig van de Rijksveiling te *s-Gravenhage en bevinden zich nog op fragmenten van postpakketkaarten, 
postwisselformulieren en andere officiële stukken. U vindt ontelbare zegels in de guldenswaarden, luchtpostzegels, portzegels, 
enz., enz. ELK KAVEL WORDT DOOR ONS GEGARANDEERD MET EEN CATALOGUS WAARDE VAN MINSTENS 

ETTELIJKE TIENTALLEN GULDENS ! ! 
Alles wordt str ikt eerlijk en voor de hand weg afgewogen, met enig geluk komt U vèr boven de honderd gulden! 
Wij GARANDEREN in ELK geval VELE exemplaren van de zo UITERMATE SCHAARSE 85 CENTS P O R T ! 

Alleen dit kavel is reeds enkele malen Uwgeld waard! Wij beginnen echter pas! 

imiiiiimiimiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiimiiiMmiiiiiMiiiiiiiiniiiiMiiiiiiiniiiimiimiimiiiiiiiiiiiMiHiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiniiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî  

U ontvangt verder: (2) 
Een fraai gestempeld exemplaar van de 30 cents C U R A C A O 
H A R T Z T Y P E (Speciaal Catalogus N r . 193). 

plus (3) 
Idem de 50 cents CURACAO H A R T Z T Y P E (Speciaal Catalogus 
N r . 194). 

plus (4) 
H e t zo schaarse l ' / i Guldenzegel C U R A C A O H A R T Z T Y P E , 
Cataloguswaarde ƒ 2,50. Winkelprijs ƒ 1,95. 

plus (5) 
Een uitgezocht Ie klas exemplaar van de 2 Gulden opdruk 1947 
NEDERLANDS-INDIË. Een zeer lastig zegel! Waarde ƒ 1,—. 

plus (6) 
4 Geheel postfrisse O N G E T A N D E KONIJNENBURG-SERIES 
van Nederland (in blokken van vier!). Tijdens de bezetting 
ƒ 30,— per serie waard. U ontvangt er thans vier ! 

plus t7) 

EEN G R O T E VERRASSING ! 

plus (8) 
Een complete en postfrisse serie BAJARPORTEN van INDO» 
NESIË. 

plus (9) 
Een pracht exemplaar van de 1 Gulden SURINAME K O N I N G I N 
WILHELMINATYPE (Speciaal Catalogus N o . 239). Waarde 90 c. 

plus (10) 
Een fraai gestempelde KERKEN-SERIE (10 w.) . 

plus (11) 
Een licht gestempeld exemplaar DUITSLAND, Dag van de Post
zegel 1948. 12 + 3 pf. Yver t N r . 31 . 

plus (12) 
Een speciaal Herinneringsvelletje van DUITSLAND, Universiteit 
Königsberg, 6 + 4 pf. Yvert N r . 816, voorzien van het bijzon
der stempel „Den Haag—Deutsche Dienstpost Nieder lande". Een 
rariteit u i t de bezettingstijd! 

plus (13) 
Een complete en licht gestempelde serie „Peace" 1946 van 
LEEWARD ISLANDS, Yvert Nrs . 102/103. 

plus (14) 
Twee oude zegels van HAMBURG 1866 (Yvert 1400 frcs). Mo
gelijk herdrukken! 

plus (15) 
1 geheel complete en postfrisse serie DUITSLAND, Najaars 
Leipziger Messe 1947! 

(plus (16) 
in geheel complete en postfrisse serie DUITSLAND, Voorjaars 
Leipziger Messe 1948! 

plus (17) 
1 geheel complete en licht gestempelde serie DUITSLAND, Na
jaars Leipziger Messe 1948! 

plus (18) 
1 geheel complete en postfrisse serie DUITSLAND, Hannover 
Messe 1948. 

plus (19) 
Een complete postfrisse serie DUITSLAND 1947, Vredesduif, 
1, 2, 3 en 5 Mark. Nominaal 11 Mark. 

plus (20) 
Een pracht collectie ENGELSE K O L O N I Ë N , Alléén bijzondere 
zegels, geen rommel! U vindt o.a. zegels van New Zealand, 
Tr in idad , Nigeria, Kenya en Uganda, Br. Guyana, Jamaica, C y 
prus , South-Rhodesia, Australië, Ceylon, enz. enz. 

plus (21) 
Een zeldzaam fraai sort iment zegels van Frankrijk, Zwitserland, 
de Verenigde Staten, België, Engeland, Ierland, Hongarije, N o o r 
wegen, enz. enz. 

plus (22) 
Een geheel complete en met zorg afgestempelde serie Z O M E R -
ZEGELS 1952. De mooiste serie die to t heden in Neder land 
verscheen. Kleine oplaag! 
Al deze opgesomde partijen leveren wij U te zamen voor het 
luttele bedrag van 

SLECHTS f 12 . -
franco levering, dus géén portokosten! 

Doch nog zijn wij er niet, bovendien 
ontvangt elke koper van deze „knots"-
partij geheel gratis: 

(23) 
een prima licht gestempeld exemplaar van de 2Vi GULDEN 
NEDERLANDS-INDIË met opdruk INDONESIA. Speciaal Ca
talogus Nr. 359. Cataloguswaarde ƒ 3,—. 'Wiokelprijs ƒ 2,—. 

Aan iedere gegadigde wordt slechts één „KNOTS"-PARTIJ ge
leverd. — Bestellingen worden op volgorde van binnenkomst 
behandeld. — Levering zolang de voorraad strekt, 
INDIEN REEDS UITVERKOCHT: Onmiddelliike terugbetaling 
van uw ƒ 12,—. 

H. FIORANI'S VERZENDHUIS 
KONINGINNEWEG 61 — AMSTERDAM-Z. — TEL. 27006. IMPORT - RUIL - EXPORT 
Postgiro 240655 — Telegram-adres: FIOIMPORT 
Bankverbinding: Incassobank N.V., Bijk. Willemsparkweg. 

Wegens overstelpende werkzaamheden 
verzoeken wij u beleefd doch dringend 
om uw aanvragen en bestellingen zoveel 
mogelijk telefonisch of schriftelijk te 
plaatsen. 
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Weer overal verkri jgbaar , 
dus ook bij Uw handelaar ! 
ALLE ALBUMS. O P L A G E 1952 

Landen albums 

Belgié 
Bosnië - Herzegowina . . . . 
Dui t s l and , compl . , 2 delen 
Dui t s land vanaf 1872 
Frankrijk 
Engeland met Ierland . . . . 
Luxemburg 
Nederland (zonder Ov . Geb) 
Oostenrijk 
Polen 
Scandinavië cpl 
Tsjechoslowakije 
Zwitserland-Liechtenstein . 
Liechtenstein 
Brazil ië 
U .S .A 
Europa Basis Album tot 

1945 cpl . landen voor zo
ver hier vermeld 

Europa Album cpl . vanal 
1945 

Europa Album cpl . vanaf 
1945 

Europa Album 

Dui ts land ,,Die Neue Z e i t " 
na 1945 

Code 
N r . 

802 

X46 
177 
805 
808 
803 
804 
810 
3 i i 
806 
807 
801 

902 
901 

3 del 

261 

165 

^ e m b a n d 

Heel l inn. Half linn 

2 8 . — 

52,50 
26,— 
25,— 
16,— 
16,— 
i 8 , — 
27,50 
22,50 
30,— 
22,— 
22,5c 

19,50 
2 0 . -

Schroefb. 
140,— 

2 K lemb . 
75 .— 

Schroefb 
54 ,— 

Schroefb. 
54.— 

2 5 -

22,50 
22,— 
13,— 
14.— 
17,— 
25,— 
20,— 
27,— 
18,— 
20,— 

i8 , -

Schroefb 
50.— 

Inhoud 

O p l . 

16,— 
3 .— 

30,— 
15 ,— 
1 3 , — 

6,— 
7,— 
8,— 

15,— 
10,— 
19,— 
12,— 
11,50 

3,50 
7,50 

1 0 , ^ 

1 8 , -

im 

7,— 

5.— 
3,50 
5,— 

I I , — 
7,50 

12,— 
7 — 
9,— 
2,50 

Schroefb. 
12,75 

Telefoon 1103x9 
Prinsestraat 58 

Giro 7668 

S C H A U B E K J E U G D A L B U M S 
O p l a g e 1953 

Codem. 
50 Europa, tweezijdig be

drukt met schutbladen 
100 Europa, eenzijdig bedr . 
200 Gehele Wereld, een

zijdig bedrukt 
Ook a l l e Jeugdalbums op pr ima bbüt 
vrij papier . 

I 9.9c 
/ 1 5 . -

/ 1 9 , -

Te k o o p g e v r a a g d 
Aiassaviaar Nederland en Overs. Gebieden, 
eomphte weldadigheidsseries, enz. In ieder 
kwantum. Contante betaling. 

W. HEERTJE 
DEÜRLOOSTRAA T 4, AMSTERDAM-Z 

Te koop gevraagd 
Massagoed Nederland en Overz. 
Gebieden. Inkooplijst gratis op 
aanvraag. Contante betaling. 
Een pracht beginverzameling! 1000 Ned. 
en Kol. ƒ 65,—. In boekje geplakt of 
opgestoken. 

Postzegelhandel J. J. Angel 
Postbus 883, A'dam. Giro 430015. Telefoon 31602 

ZEER GOEDKOPE AAKBiEDIKG 

Rupiah gest. 

Rupiah gest. 

N E D E R L A N D 
1946 1, 2'/t, 5 en 10 gld. 

Zeer licht gestempeld ƒ 
Id., normaal mooi gest., „ 
Id., tamelijk zwaar gest. „ 

1949 2'/t, 5 en 10 gld. 
Prachtig gest , 

INDONESIË 
1949 Nos. 362-370 en 374 

383 Tempel serie 1 Sen-1 
Rupiah, compl. Postfr. ., 
no. 384 2 Rupiah gest. 
Pracht ex. 
no 385 3 
Pracht ex. 
no 386 5 
Pracht ex 
no. 388 25 Rupiah gest. 
Pracht ex 

NEDERL. ANTILLEN 
1947 Nos. 182-184 Niwin 

Postfr 
1948 Nos. 185-191 6-25 et. 

Postfr 
Nos.193 30 c gest. Pr . ex. ,, 

„ 194 50 c gest. Pr . ex. , 
„ 195 l ' / j gld. gest. Pr . 

ex. , 
„ 196-197 cpl. Postfr. , 
„ 198-199 cpl. Postfr. , 
„ 200-205 cpl. Postfr. , 

1949 Nos. 206-208 cpl. 
Postfr , 

Nos. 209-210 U.P.U. cpl. 
Postfr 

„ Idem, gestempeld . . , 
1950 Nos. 217-221 van 6-20 

et. licht gest , 
Nos. 222 21 ct. , p r . ex. 

gestempeld , 
223 en 226 25 en 50 

ct., gest „ 0,20 
Nos. 227 Vit gld., gest. „ 0,90 

7.50 .. 228 2 ' / ! gld., gest. „ 3,75 
6.25 .. 229 5 gld., gest „ 3 , 7 5 
5.00 „ 230 10 gld „ 6,75 

1951 Nos. 231-235 cpl. 
4_25 Postfris „ 3,50 

1942 Luchtpost 20, 25, 35, 
40, 45 en 50 ct. , gest. „ 1,80 

Sen- Luchtpost 70 ct. Pracht 
2,25 ex., gest 0,40 

Luchtpost 1 gld. 40. P r . 
0,35 ex „ 1 , 4 0 

Luchtpost 2 gld. 80. Pr . 
0,90 ex „ 2,00 

Portzegels no. 31 Postfr. 
1,00 ƒ 1,50 no . 33 gest 1,75 

SURINAME 
4,50 1948 Nos. 249-261 1-17'/« et. 

Postfris 2,00 
Nos. 262-271 20-70 et. 

1,00 Postfris „9 ,50 
1948 Kon. Wilhelmina 7Vi 

2,75 en 12V« et. Postfris „ 0,70 
0,40 Kon. Juliana 7 ' /! en 12'/i 
0,30 et. Postfris 0,75 

1949 U.P.U. Postfris 9,00 
1,40 1950 Kankerbestrijding cpl. 
0,65 Postfris 5,00 
0,70 1941 Luchtpost nos. 20-22, 
5,00 cpl. Postfris 12,00 

Luchtpost no. 15 1 gld. 
1,20 op 2V« gld. Postfris . . „ 8 , 5 0 

1,40 Voor manco's maak ik gaarne 
1,25 prijsopgaaf. Alle ex. in p r . staat. 

Verschenen Yvert en Tellier 1953 
0,65 in 3 banden ƒ 28,30 en Porto 

60 et. Orders boven ƒ 10,— 
0,50 franco aangetekend. Kasse bij 

order. 

Hendrik T . d. Loo's Pos tzege lhande l 
Herengracht 8a, Den Haag. Tel. 112944. Giro 24392; voorheen 
Nieuwstraat 26 en Noord Blaak 93, Rot terdam. Bankr. R. Mees 

en Zoonen. Nederl . Handel My . 

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

s zege l s P a r t U e n 
B e t e r e loss« 

AANBIEDING 
NEDERLAND 

1892 Kroningsgulden 
gebr., pr. ex. 

1923 Hulpui tgave 
1 Gld op 17V« c (o) 

1923 Toorop 
1930 Kind 
1931 „ 
1932 „ 
1933 „ 
1933 „ (rolt.) 
1934 

(X) 
(x) 
W 
M 
(o) 
(x) . 

SURINAME 

5,25 

1,10 
3,50 
1,90 
2,85 
2,90 
2,90 
2,65 
3,— 

ALBUMS 
Nederland en O.G. 

Bondsalbum K II . . ƒ 7.50 
„ H o l l a n d " album . . „11.50 
„Alsv., binnenscbroe-
ven „ 13.— 

„ D A V O " album 22.50 
België, losse inhoud . . „ 1 5 . — 
Alsv. met Congo „ „ 18.— 
Scandinavië 17.— 
Oostenrijk , 13.— 

Luxe banden voor 
deze Europa albums. 

Schroefb „ 7.— 
Klemb 10.— 

Zendt mij Uw Mancolijst 
Nederland en O.G. 

1900 50 c op 1 G 
1913 Palm 2V« G 
1923 Jub . serie 
1927 Gew. Jub . 
1941 Spitfire (x) of 
(x) «ongebr . (o) ■= 

„ 9.50 
„ 8,75 
„ 70,— 
„ 9,50 
., 1 1 , 

gebruikt 

HAGA's 
POSTZEGELHANDEL 

Gravenstraat 24, AmsterdamC. 
Telefoon 43940 — Giro 425549 

Laat U W M A A N D B L A D E N I N B I N D E N door 

C. J. BLANKENZEE 
v.h. Kemper & Co, Boekbinderij & Persvergulderij 
Elandsgracht 1 1 , Amsterdam Telefoon 3 3 2 7 6 
Speciaal adres voor al uw philatelistiscb en ander bindwerk! 

C. J. SCHOUTEN - AMSTERDAM 
BriDERDIJKSTRAAT 1 73 TEL. 83686 
Voor de betere merken tabak, sigaren en sigaretten 

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

AUTOMATENVERKOOP NA 6 UUR 
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1 BIJ ONS 
1 Nederland 
1 3 0 mooi ƒ 
1 2 o mooi „ 
1 6 o paartje ,, 
\ 7o „ 

8 ° .. 
1 2 ° .. 
16 0 „ „ 
78 
79 
82-83 „ 
90-94 
96 
121-28 
129 
132-33 
133 o 
166-68 0 
269 0 
265 o 
270-73 
278 o 
279-82 0 
289-92 
300-04 
313-17 
356-73 
356a, b. c, d „ 
379a, b , c, d „ 
402-03 
405-21 
423-27 
428-42 

KOPEN IS 
17,50 
3,— 

70,— 
2,— 
4,— 

60,— 
3,75 
7,— 

19,— 
0,40 
0,70 
0,65 
1,90 
2,— 
2,70 
0,90 
0,50 
0,10 
0,15 
2,50 
0,45 
0,75 
1,15 
1,— 
0,75 
6,25 
0,50 
0,25 
0,40 
0,30 
0,13 
0,85 

Met o is gestempeld. 
of giro. Behandeling 
verzamelingen, betall 

464-68 
485-89 
490-94 
495-98 0 
503-07 
533-36 0 
545-50 
551-55 
558-62 
563-67 
568-72 
573-76 
578-82 
587-90 
R 98-101 0 
D 16-19 o 
D 25-26 o 
D 27-34 o 
Ned.-Indië 
1 prima 
2 prima 
61 o 
167-70 0 
172-75 
176-79 o 
180-81 0 
182-85 o 
230-34 0 
235-38 
241-45 o 
266-71 o 
269-70a 
293-97 0 

Boven ƒ 10 
uwer mancolij 
ig contant . 

Postzegelhandel 
Hoogstraat lS2a 

GELD VERDIENEN 1 
ƒ 0,25 
„ 0,50 
„ 0,50 
., 0,17 
„ 0,50 
„ 0,30 
„ 1,40 
„ 1,50 
„ 0,80 
„ 0,85 
„ 0,75 
„ 0,85 
„ 0,75 
„ 1,90 
„ 2,— 
„ 3,— 
„ 0,20 
„ 2,— 

„ 45,— 
„ 95,— 
„ 5,— 
„ 1,75 
„ 3,45 
„ 1,85 
„ 0,10 
„ 1.— 
„ 1,25 
„ 0,85 
„ 1,10 
„ 1,15 
„ 1,— 
„ 2,75 

304-16 ƒ 1,50 
322-30 , 
331 
332 o 
333-36 
345 
372-73 
360-61 
Sukarno , 
P 41-48 
P 49-52 
Curasao 
75 A 
164-67 
168-77 
178 
182-84 
185-95 , 
200-05 
206-08 
231-35 , 
Suriname 
195-96 o 
197-99 o 
200-01 
229-43 
Lepra , 
278-79 
285-93 
Lp 20-21 
Lp 23 

— franco. Levering rer 
ten zeer bülijlt. Inkoop 

,,MADJO 
\ . A. M. DE GRAAF! 
— SCHIEDAM — Giro 

, 1,60 
. 0,85 
. 1 — 
■ 0,20 
, 7,50 
. 0,35 
, 22,5C 
, 22,50 
. 2,75 
, 6,25 

1,50 
, 0,85 
. 3,25 
. 2,25 
. 1,15 1 
. 8,50 
, 3,75 
, 1,15 
. 2,50 

, 0,85 
, 9,50 
. 0,35 
, 45,— 
, 3,— 
• 5 — 
, 8,50 
, 11,— 
, 2,75 

nbours 1 
grote 

» E " 
428605 

ixoelf 
JDoeh oQkQma 

VEILT OCTOBER a.s. 
Inzendingen, mits omgaand, 

kunnen nog worden aangenomen 
Telefoneert of schrijft U 

Ons adres is: Prinsestraat 5860, 'sGravenhage 
Telefoon 110319  Postbus 45 

"^kUatellóten 
koopt bij Uw 

tnedephilatelisten adverteerders! 
* 

Verwijst bij bestelling naar 
hun advertentie In liet Maandblad 

India. 
De firma Whitfield King en Co meldt ons, dat 

hier vermoedelijk in October a.s. de uitgifte is te ver
wachten van een serie postzegels gewijd aan de In
dische dichters. De waarden zullen niet hoger zijn dan 
1 rupee. 

Ook het 100jarig bestaan van de Indische postze
gel, alsmede van de Indische telegraaf, postdienst en 
spoorwegen zal vermoedelijk op de postzegel worden 
herdacht, waartoe voor de postdienstherdenking een 
serie van 4 zegels en voor de overige jubilea ieder 1 
zegel wordt verwacht. 

Japan. 
Een nationaal park in 

het midden van het 
Centraalgebergte was 
ditmaal aan beurt om 
op de postzegel te wor
den vastgelegd. Het zijn 
de volgende zegels: 
5 yen, bruin, Yariga
gebergte; 10 yen, groen, 
dal van de Kurobe met 
hangende brug; 14 yen, 
oranjerood, Hakuba
berg; 24 yen, blauw, 
sneeuwtoppen van de 
Norokuraberg. 

Het zegel voor de 
luchtpost van 55 yen, 
ultramarijn, gemeld in 
ons Aprilnummer op 
blz. 82, verscheen thans 
met een kleine wijzi
ging. Het waardecijfer 
55°° werd vervangen 
door 55 zonder oo. 

Voorts verscheen een 
postzegel van 4 yen, bruin, met de afbeelding van de 
„Tahoto" (toren) van de Ishiymatempel, zoals deze 
reeds voorkomt op het 80 yenzegel, gemeld in ons 
Julinummer 1951 op blz. 144. Ook hier geen oo achter 
de 4. 

Ten slotte valt een zegel van 8 yen te melden met 
de afbeelding van een niet te identificeren viervoetig 
dier tegen een achtergrond van besneeuwde bomen. 
De kleur is sepia. 

Liberia. 
De in ons pi. Juninummer op blz. 140 gemelde post

zegels, uitgegeven ter herdenking van Yehudi Ashmun, 
verschenen gezamenlijk ongetand in een miniatuur
velletje van 215 X 250 mm, met diverse opschriften 
op de randen. 

Wij vullen tevens hierbij de twee nog niet gemelde 
zegels voor de luchtpostserie aan 1.: 25 c. roodlila en 
zwart, Monroe en Ashmun en kaap van Monronvia 
in 1931; 50 c. zwartblauw en karmijnrood, Ashmun en 
Tubman en kustlijn. 

Malaya en Singapore. 
Voor de staten Johore, Kedah, Kelantan, Malacca, 

Negri Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Perlis, Se
langor, Singapore en Trengganu, nu allen deel uitma
kende van de federatie Malaya en Singapore, ver
scheen op 1 September jl. een serie van 3 nieuwe 
waarden, nl. 5.12 en 35 c. en 2 waarden in gewijzigde 
kleur, nl. 8 en 20 c, totaal dus 60 zegels. 
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Wegens plaatsgebrek moes t een gedeelte 
der nieuwe uitgiften tot een volgend n u m ' 
m e r blijven liggen. 

EUROPA IN DE PHILATELIE 
Een van de wrekelijkse radio-uitzendingen, die door 

de Raad van Europa vs^orden verzorgd, was onlangs 
gewijd aan de philatelie. Er werd in herinnerd aan 
het feit dat een paar maanden geleden de Franse pos

terijen een speciaal 
zegel met een fran-
keerwaarde van 30 
frs. hebben uitgege
ven, met het opschrift 
Strasbourg siege du 
Conseil de l'Europe. 
Op dit zegel was te
gen de achtergrond 
van de kaart van 
West-Europa de om

trek van de stad Straatsburg met haar bekende kathe
draal het gebouw van de Raad van Europa afgebeeld. 

Zoals in de radio-uitzending werd opgemerkt, ves
tigde deze uitgifte wederom de aandacht op het vraag
stuk van een Europese postzegel. In 1949 al had de 
Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa 
de uitgifte van eenzelfde zegel in alle tot de Raad be
horende staten aanbevolen. Hiermee zou men uiting 
kunnen geven aan het gevoel van eenheid dat Euro
peanen behoort te bezielen. Op het eerste gezicht bleek 
het eenvoudig genoeg, maar tot nu toe is het resultaat 
teleurstellend geweest. Aan een gemeenschappelijke 
Europese postzegel zal men niet makkelijk toekomen 
zolang er niet een gemeenschappelijke Europese valuta 
is; bovendien zullen sommige Europese landen er op 
staan uitsluitend zegels met de beeltenis van de rege
rende vorst uit te geven. 

Er kwamen dus heel wat moeilijke vraagstukken bij 
ter sprake, die weer van heel andere aard zijn dan de 
kwestie van het eenheidsposttarief, waar de Postunie 
zich mee bezighoudt. 

In sommige kringen heeft men de mogelijkheid ge
opperd van een tijdelijke oplossing: een uniform vig
net, dat duidelijk Europees zou moeten zijn, met drie 
blanco vakjes, waarin respectievelijk de naam van het 
land, de frankeerwaarde en een nationaal embleem 
konden worden aangebracht. 

Intussen heeft de Raadgevende Vergadering van de 
Raad van Europa gevraagd een regeling met de Franse 
posterijen te treffen voor de uitgifte van een zegel, 
speciaal voor gebruik door de verschillende takken van 
dienst van de Raad van Europa. Men dacht aan een 
soortgelijke regeling als de Verenigde Naties onlangs 
met de Amerikaanse regering hebben getroffen. 

Sommige landen hebben al eerder postzegels uitge
geven, geïnspireerd op een Europees thema. Zo gaf 
Saarland in 1950 ter gelegenheid van zijn toelating tot 
de Raad v£in Europa zegels van 25 en van 200 frs. uit, 
waarop waren afgebeeld symbolen van de vrede en 
van de Europese beweging en de kathedraal van 
Straatsburg. In 1951 gaf het groothertogdom Luxem
burg een serie van 6 zegels uit, gewijd aan economi
sche en sociale vooruitgang, de bescherming van de 
mensenrechten en de vrede, zoals deze door een Ver
enigd Europa tot stand gebracht zouden worden. In 
meergenoemde radiotoespraak werd gezegd, dat de 
symbolische waarde van een dergelijk gebaar buiten
gewoon groot was. 

In die radiorede werd voorts een plan geopperd, dat 
sommige verzamelaars misschien zal interesseren. De 

radiospreker herinnerde aan de groeiende neiging bij 
verzamelaars om zich te specialiseren; men komt hier
toe omdat het tegenwoordig bijna onbegonnen werk is, 
een universele verzameling aan te leggen. Men verza
melt zegels van een bepaald land of wel van een be
paald type of wel zegels die op een bepaald onderwerp 
betrekking hebben. De radiospreker van de Raad van 
Europa ded nu het denkbeeld aan de hand een verza
meling van „Europese zegels" aan te leggen. Hiermee 
bedoeld hij zegels waarop het opschrift „Europa" in 
enigerlei vorm voorkomt, dus niet alleen de Saarland-
se, of Franse en Luxemburgse zegels waaraan hier
boven al werd herinnerd, maar ook büv. de Italiaanse 
zegels uitgegeven ter gelegenheid van de eerste ver
jaardag van het Europese Herstelprogramma en ter 
gelegenheid van de Europese Tabaksconferentie, ver
der de Zwitserse zegels met de opdruk „Verenigde Na
ties, Europees bureau", en zelfs misschien de zegels 
van Gibraltar, als vertegenwoordigers van het uiterste 
puntje van Europa. Ook zou gedacht kunnen worden 
aan bijzondere Europese poststempels. Aldus de radio
spreker van de Raad van Europa. Mr A. S. 

HET RECHTSKARAKTER 
VAN DE NEDERLANDSE POSTZEGEL 
In de eerste aflevering van THEMIS 1952, pag. 75 e.v. 

wijdt Prof. Mr J. Valkhoff ter gelegenheid van het 
eeuwfeest van de Nederlandse postzegel een interes
sante juridische beschouwing aan het rechtskarakter 
van dit papier. Uit de aard van de zaak ziet de schrij
ver, die blijkbaar geen philatelist is, de aangelegen
heid slechts door een juridische bril en hoe belangrijk 
ook de vraagpunten, welke hij bespreekt, voor ons zijn 
en hoe scherpzinnig vele juridische moeilijkheden door 
hem worden opgelost, meen ik toch dat wij, Philatelis
ten, niet al zijne conclusies zonder meer kunnen aan
vaarden. 

Ik vertrouw, dat vele lezers voldoende belang zullen 
stellen in deze aangelegenheid om van de inhoud van 
het artikel van Prof. Valkhoff, zowel als van mijn kri
tiek daarop in het Nederlandse Juristenblad, kennis te 
nemen. 

De hooggeleerde schrijver stelt zich op de grondslag 
van de Postwet en de Postbesluiten en gaat vanuit dit 
standpunt zowel de postzegel als het postvervoer ont
leden. 

Hij komt dan met aanhaling van een vrij volledige 
lijst van literatuur over dit onderwerp tot de m.i. ge
rechtvaardigde conclusie, dat er door briefvervoer ee' 
vervoer contract tussen de Posterijen enerzijds en d 
verzender anderzijds tot stand komt. Evenzeer juis 
constateert de schrijver, dat er hier sprake is van ee-
verplicht aanbod tot vervoer aan de kant van de staat 
Al is dit niet uitdrukkelijk in de Postwet bepaald, he 
vloeit uit deze wet voort. 

Hij ziet in het vervoercontract een zgn. „geleid con 
tract", waarbij o.a. ten aanzien van de tarieven de con 
tractsvrijheid beperkt is. De grote maatschappelijk 
betekenis van de postzegel ligt in het feit, dat deze he 
vervoer en de bestelling practischer, eenvoudiger e 
sneller maakt. 

Op pag. 85 van zijn Interessante beschouwing ko~ 
Prof. Valkhoff o.a. tot de conclusie, dat de eigenaa 
van de brief is de eigenaar van de postzegel. Tot d 
bestelling bij de geadresseerde kan de aan de zorg d 
posterijen toevertrouwde brief nog aan de afzend 
worden teruggegeven (art. 26, lid 1 der Postwet). Na 
aflevering is de geadresseerde, d.w.z. de als zodan' 
op de envelop aangeduide persoon eigenaar van 
brief, dus van de postzegel. Prof. Valkhoff laat de g 
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adresseerde eigenaar worden, zodra de brief in diens 
bus ligt. Ik geloof, dat dit juist is, hoewel ook daarover 
anders is gedacht. 

Meer twijfel is mogelijk over de vraag of een post
zegel, die eenmaal door onachtzaamheid van een post-
beambte niet gestempeld is, weer opnieuw als fran-
keerzegel mag worden gebruikt. Prof. Valkhoff voelt 
het meest voor de opvatting, dat een postzegel, die een
maal zijn bestemming als zodanig heeft vervuld, niet 
meer opnieuw mag worden gebruikt. 

Zo zijn er meerdere interessante beschouwingen ook 
voor ons, Philatelisten, in het artikel van Prof. Valk
hoff te vinden. Daar een bespreking daarvan echter te 
uitvoerig zou worden, wil ik mij beperken tot dat deel 
van het genoemde artikel, waarin ik Prof. Valkhoff 
niet heb kunnen volgen en hetwelk ik in het Neder
landse Juristenblad heb bestreden. 

Prof. Valkhoff komt immers tot de conclusie, dat de 
postzegel niet is, zoals o.a. Prof. Star Busmann in een 
oud artikel in het Rechtsgeleerd Magazijn heeft be
weerd, een waardepapier, een legitimatiepapier en een 
kwitantie, doch uitsluitend een betoalmiddel in het 
verkeer met de post als zodanig. 

Het wil mij voorkomen, dat Prof. Valkhoff hier de 
postzegel te abstract heeft beschouwd, uitsluitend den
kende aan het aankopen van een bepaalde postzegel 
aan het loket en een later gebruik van dit zegel voor 
een op het ogenblik van de aankoop nog onbepaald 
vervoer. 

Alle argumenten, die Prof. Valkhoff en zijn mede
standers aanvoeren om de postzegel als te onbepaald, 
niet te willen zien als waardepapier en kwitantie ver
vallen m.i., wanneer men de postzegel haar eigenlijke 
functie laat vervullen en die door de betrokken post-
ambtenaar op het postkantoor op de brief laat plak
ken. 

De onbepaaldheid van de postzegel vervalt voorts 
in al die gevallen, waarbij men te doen heeft met bij
zondere zegels voor een bepaald vervoer, zoals druk
werkzegels, kantonnaalzegels, ruraalzegels, vliegpost-
zegels, in het bijzonder die, welke voor bepaalde vluch
ten zijn bestemd, brandkastzegels, bestemd voor be
paald beschermd vervoer, e.d. 

Hierbij is de juridische overeenkomst met het spoor-
kaartje dermate evident, dat niet gerechtvaardigd is 
deze beide vervoersbewijzen juridisch op een ander 
plan te plaatsen. 

De Spoorwegen doen door het publiceren van hun ta
rieven, evenals de Posterijen, een openbaar aanbod 
aan het publiek. Door het kopen van het spoorkaartje 
enerzijds en van de postzegel anderzijds treedt iemand 
uit het publiek toe en door het stappen in een be
paalde trein enerzijds en door het opplakken van de 
postzegel op de geadresseerde brief en het werpen in 
de bus anderzijds, komt de vervoer-overeenkomst 
rechtsgeldig tot stand. 

De postzegel is evenals vroeger het stempel franco 
op de vóór-philatelistische brieven, een bewijs voor de 
betaling van het vervoer en derhalve een kwitantie. 

Het is onjuist, dat het een betaalmiddel zou zijn; er 
is reeds betaald voordat de postzegel als zodanig wordt 
gebruikt. Het bezit van de postzegel geeft als het ware 
een optie op briefvervoer. 

Bij de weldadigheidszegels springt in het oog, dat de 
postzegel ten aanzien van de toeslag zeer zeker als 
kwitantie moet worden beschouwd voor de verleende 
bijdrage aan een charitatief doel. 

Tot zover de controverse over het rechtskarakter 
van de postzegel, zoals deze in de juridische literatuur 
tot uitdrukking is gekomen. 

Ik neem aan, dat het de lezer zal interesseren, dat 
100 jaar na het eerste gebruik van de postzegel om
trent het rechtskarakter daarvan nog geen overeen

stemming tussen de juristen is bereikt en dat op dit 
gebied nog vele vragen open blijven. 

Overigens kan ik het lezen van het interessante ar
tikel van Prof. Valkhoff alle ten zeerste aanbevelen. 

Mr W. S. WOLFF DE BEER. 

INGEZONDEN STUKKEN 
(Buiten verantwoordelijkheid der redactie) 

I.T.E.P. 1952. 
Zeer geachte Heer Hoofdredacteur, 

Naar aanleiding van het artikel „de Beeld Philatelie 
op de ITEP" van de heer Peelen in het Augustus-
Maandblad, verzoek ik u één van de meerdere onjuist
heden in dit artikel even te willen rechtzetten. 

Ik wil mij nóch voor de „ouderwetse" Philatelie 
nóch voor de beeldphilatelie uitspreken zoals ook de 
heer Peelen in de aanvang van het artikel zegt. Overi
gens schrijft hij enigszins smalend over een „machine 
die 11% inplaats van 11% presteerde of een papier
fabriek die iets geler papier afleverde", enz. Met het 
oog op vaststellen van de echtheid van klassieke zegels 
is echter de studie van tandingen, papiersoorten, druk
inkt, stempelinkt, enz., uiterst belangrijk. Maar dit 
terzijde. 

In de eindconclusie in de laatste alinea wil de heer 
Peelen sugereren dat aan de handelarenstands wel be
wezen is, dat er meer animo is voor de moderne zegels 
dan voor de klassieke. „Als er nog wat gered is, dan is 
dat dank zij de handelarenstands, die een run beleef
den op de versmade zegels van né 1940!" Dit nu is ge
heel onjuist. Er bestond zowel aan onze als aan de 
stands van mijn collega's een voortdurende vraag naar 
klassiek materiaal. Dat verschillende standhouders 
méér modern materiaal verkocht hebben dan klassiek, 
is uitsluitend een gevolg van het feit, dat zij practisch 
alleen modern materiaal te verkopen hadden. Indien 
zij echter oud-materiaal in voorraad gehad zouden 
hebben, dan was de verkoop daarvan ongetwijfeld in 
geldswaarde uitgedrukt aanmerkelijk hoger geweest 
dan van de verkoop van de moderne zegels. Dit was 
in ieder geval het resultaat in mijn stand. Mocht de 
heer Peelen de run op de Eerste-Dag-Couverts van de 
Itep als een bewijs willen zien van de animo voor „mo
dern" verzamelen (welke run Inderdaad groot was) 
dan wil ik nog wel opmerken, dat een totaalverkoop
cijfer daarvan toch niet belangrijk was tegenover de 
rest en dat deze grote verkoop toch wel een bewijs 
is van kinderlijke en „philatelistisch (!)" onzinnige ver-
zamelwijze van Éérste Dag stempels die 10 dagen lang 
gebruikt werden. 

Hoogachtend, 
Den Haag. 20 Aug. 1952. J. L. VAN DIETEN. 

JAMES OF FRED CHALMERS? 
Als ik even vriendelijk mag zijn als de heer A. Prins jr in 

zijn ingezonden artikeltje (Maandblad Juni) zou ik kunnen 
zeggen, dat er £ian zijn berichtgeving wel iets mankeert. Hij 
dist nl. een anecdote op die, volgens bevoegde kenners van de 
Engelse postgeschiedenis, van elke historische juistheid is 
gespeend. 

Nog even in 't kort de feiten. In 1839 en 1840 correspon
deerde James Chalmers met Rowland Hill en eiste de eer 
voor zich op de uitvinder van de gegomde postzegel te zijn. 
Later, in 1884, schreef Patrick Chalmers, zijn zoon, het boekje 
„James Chalmers, the inventor of the adhesive stamp". Dit 
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boekje werd gevolgd door tal van pamfletten en tijdschrift
artikelen, o a. één in Philatelic Record, jrg III , pag 194/201 
en nog een vijftal in de vierde jaargang 

Het verhaal van de etikettenplakkende apotheker Fred 
Chalmers heeft ongetwijfeld humoristische kwaliteiten en het 
heeft de verdienste reeds m oude geschritten gepubhceerd 
te zijn Edoch — wij leven m 1952 En als ik in eerste druk 
van de Wmkler Prins Encyclopaedie, anno 1866 lees, dat men 
de hjder aan koorts ettelijke malen daags in koud water moet 
onderdompelen, ondanks zijn tegenstribbelen — als hij daarbij 
bezwijkt, zouden ook andere middelen hem niet geholpen 
hebben" — dan is dat óók een oud verhaal met ongewild 
humonstische inslag Maar géén arts zou deze behandeling 
— tot-de-dood-er-op-volgt heden nog toepassen En zo hoort 
ook Fred Chalmers met thuis in een serieus artikeltje over 
de geestelijke vader van de postzegel 

Ik hoop, dat aan 's heren Prins behoefte aan „juiste voor
lichting" hiermede is voldaan 

Dr K A A 

WEERKLANK. 
In het Juli-nummer van ons Maandblad heb ik met belang-

stelhng kennis genomen van twéé bijdragen de motivering 
van de heer De Reus voor zijn afscheid van het Maandblad 
(èn misschien van de Philatehe) In het artikel van de heer 
B. van der Velden 

Reeds vroeger heb ik mij eens in ons orgaan mogen uiten over 
de gevaren, die, naar mijn mening, onze liefhebberij bedreigen 
(Juni 1949 bldz 136/7) en ik zou dat ingezonden stuk van 3 jaar 
geleden nog eens onder veler aandacht willen brengen Want 
de toestand is inderdaad zó, als de beide heren hem blijkbaar 
aanvoelen Er is onder ons, echte postzegelverzamelaars, die, 
zoals terec it opgemerkt wordt, onze dichtste gelederen vormen, 
een onbehagelijk gevoel aanwezig, n 1 dat wij in onze hefhebbe-
rij met meer actief „onderwerp' zijn, doch min-of-meer tot 
„lijdend voorwerp" gedegradeerd Van onze hobby wordt han
dig gebruik gemaakt om ons 't geld uit de zak te kloppen zonder 
een andere tegenprestatie dan een stukje bedrukt en gegomd 
papier, waarvan ons de kostbaarheid gesuggereerd wordt 

Men noemt de philatehe wel eens een sport, natuurlijk is die 
benaming niet juist, maar zij veroorlooft mij een vergelijking 
In de sport immers onderscheidt men te recht amateurs en 
professionals Voor de amateur is geldelijk gewin volstrekt 
met het doel van zijn streven, voor de professional wèl Nu is 
het bij de sport zó gesteld, dat het resultaat van de inspanning, 
de prestatie, géén geldswaarde vertegenwoordigt en niet over
draagbaar is, men kan een kampioenschap, een record met aan 
een ander overdoen. Doch bij de philatehe is de geldswaarde 
wel aan het streven mhaerent en nu is het uitermate moeilijk, 
zo niet onmogelijk, het sportieve element, dat ook bij onze 
liefhebberij aanwezig is (tentoonstellingen, prijzen medailles-) 
van het materiele gescheiden te houden 

Oorspronkelijk was het motief, dat aan de philatehe het 
aanzijn schonk, van geheel andere aard ik zou het bij benade
ring het ,,romantieke" willen noemen Velen zijn, zeker in de 
aanvang, postzegels gaan bewaren, omdat ze op brieven uit 
vreemde, exotische, verre landen kwamen Die leken van zeU 
al zeldzaam, al bijzonder En volwaardig als verzamelobjecten 
beschouwde ik persoonlijk, een halve eeuw geleden, slechts die 
zegels, die hun taak hadden volbracht, die het betalingsbewijs 
waren van door de Post gepresteerde diensten van vervoer of 
communicatie In deze opvatting, die toen vnj algemeen gold, 
waren ongebruikte zegels minderwaardig En m verband met 
de vorige ahnea zie ik ook het verzamelen van gebruikte en 
door de post gelopen zegels als véél sportiever dan als het 
kopen van postfrisse serie's, op welker afzet de postzegel-
handel tegenwoordig in hoofdzaak is gericht 

Nu klemt men zich bij een hefhebberij, zo veelzijdig als de 
onze, met vast aan een doctrinair standpunt, op de buiten
landse reizen, die ik m mijn leven heb kunnen ondernemen, 
heb ik ook vaak genoeg aan het loket van een postkantoor 

gestaan en de luist in koers zijnde postwaarden gekocht en 
bij mijn collectie ingelijfd En tegenwoordig is het gewoon on
mogelijk geworden sommige landen bij te houden met gebruikte 
zegels, als de nieuwe uitgiften zich in zó snel tempo opvolgen, 
als tegenwoordig b v m Frankrijk en Itahe het geval is Ik 
volg dus de stelregel zo mogelijk gebruikt, anders maar on
gebruikt 

Merkwaardig is het evenwel, dat het „ongebruikt" verzame
len aanleiding geeft tot speculatie, die met philatehe geen 
verband meer houdt. Indien men onze postzegels in de waarden 
van f 2,50 en hoger van af 1872 tot 1946 aan het postkantoor 
normaal had gekocht en in de brandkast had opgeborgen, 
zouden deze ongebruikte hoge waarden een catalogus-waarde 
vertegenwoordigen van f 715,—, nadat ze f 82,50 hadden 
gekost Maar, zoals gezegd, dit heeft niets te maken met phi
latehe 

Een ander chapitre vormen de portzegels Normahter kun
nen ze slechts gebruikt in handen van de verzamelaar komen 
door niet- of onvoldoende gefrankeerde zendingen Ongebruikt 
zijn ze dus mets anders dan een cadeautje aan P T T , want ge 
kunt er geen brief mee frankeren Buitendien zijn de meeste 
portzegels van alle landen weinig zeggend, eenvoudige cijfer-
typen en dus op zich zelf als verzamel-object niet erg dank
baar Ik kan me er met druk over maken, als ik ze met echt 
gebruikt m mijn collectie kan krijgen Ik vind het ook met 
correct, dat P T T ongebruikte portzegels aan het pubhek 
tegen nominale waarde verkoopt, want dit zijn papiertjes, die 
inderdaad geen waarde hebben, behalve in de hand van de post-
administratie, die er strafport mee kan innen 

In het voorgaande wees ik er reeds op, dat de postzegelhan-
del er tegenwoordig in hoofdzaak op ingesteld is, ongebruikte 
postfrisse zegels te verkopen Ik weet met welke financiële 
machinerie er nodig is, om dit mogelijk te maken want mij 
als verzamelaar, is het door de bepalingen van het Ministerie 
van Financien onmogelijk geworden mijn vooroorlogse ruil-
relatie's met philatehsten in het buitenland weer op te vatten 
Alsof het inderdaad mogelijk zou zijn op deze wijze het over
brengen van zeldzame en dus kostbare zegels effectief te be
letten' Maar juist deze particuhere ruilrelatie's, waarbij het 
steeds om relatief geringe waarden ging, vormden het meest 
aantrekkelijke deel van mijn verzamelaars-activiteit. Het is 
waar, men vulde elkanders lege vakjes op pleizierige en amicale 
wijze door geregelde correspondentie en „ttetenschappehjk ' 
viel er niet veel te beleven, maar het persoonlijk contact, soms 
wel eens aanleidmg gevend tot wederzijds bezoek, maakte 
de philatehstische band tot een menselijke relatie 

Ik hoop met deze weerklank op het stuk van de heer B v d 
Velden, de nj te openen van een reeks van meerdere echo's, 
die wellicht tot een levendige gedachtewisseling m het Maand
blad kunnen uitgroeien 

SENEX. 

DE VERSCHILLENDE FACETTEN IN DE PHILATELIE. 

In zijn bijdrage m het Juh-nummer vraagt de heer B v d 
Velden om de mening van andere verzamelaars over zijn denk
beelden Gaaxne wil ik daaraan voldoen en van die gelegenheid 
tevens gebruik maken om enkele andere, met het aangeroerde 
vraagstuk samenhangende opmerkingen te maken 

Tijdens mijn bezoek aan de I T E P zijn nl ook bij mij soort
gelijke vragen opgekomen als bij de heer v d Velden Om te 
beginnen alle hulde aan de organisatoren van de tentoonstel-
hng, welke inderdaad een prima indruk maakte. Maar toch, 
bij het bekyken der vele inzendingen bekroop mij als „gewoon" 
verzamelaar steeds dringender de vraag welke richting gaat 
de philatehe nu eigenlijk u i t ' wat is de meest wenselijke rich
t ing ' Dezelfde vraag dus, welke ook de heer v d Velden zich 
heeft gesteld En waar genoemde heer anderer visie op deze 
zaak vraagt, geef ik hieronder het antwoord, waartoe ik voor 
mijzelf ben gekomen, daarbij van mijn standpunt als „gewoon" 
verzamelaar uitgsiande Wat is een „gewoon" verzamelaar' 
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Naar mijne mening iemand, die het verzamelen van postzegels 
als liefhebberij beoefent, dus niet ait zucht tot gewin of met 
andere bijbedoehngen. En dan is het zeker juist, zoals ook de 
heer v. d. Velden schrijft, dat elk deze Uefhebberij op eigen 
wijze kan uitoefenen. De een zal een beeldverzameling aan
leggen, de ander een verzameling uitsluitend luchtpostzegels, 
weer een ander een speciaal verzameling enz. enz. En nu vraagt 
de steller van het oorspronkelijke artikel of het niet nuttig, 
ja noodzakelijk is richtlijnen te geven wat en hoe men moet 
verzamelen. Wanneer wij deze vraag willen beantwoorden, 
dienen wij ons allereerst te realiseren, dat er veel en veel meer 
verzamelaars zijn, die vooral in tijden als deze met de inhoud 
van de beurs rekening moeten houden dan verzamelaars, die 
belangrijke bedragen voor hun hobby kunnen neertellen. Dat 
IS een nuchtere, praktische grens, die m.i. niet uit het oog mag 
worden verloren. Voor de zéér vele verzamelaars uit de eerst
genoemde categorie is het aanleggen van een zg. speciaal
verzameling wellicht niet uitgesloten, maar dan toch wel 
zéér bezwaarlijk. En nu is mijn bezwaar tegen de tentoonstel-
Ung — hoe voortreffelijk die ook was — allereerst dit, dat men 
door het accent zo zwaar op allerlei — kostbare! — speciaal-
verzamelingen te leggen, de zéér grote groep financieel minder 
draagkrachtige verzamelaars a.h.w. afstoot en dat acht ik 
zeer zeker een gevaar voor de philatelic. Voor deze verzame
laars, — ik was meermalen in de gelegenheid dit te constateren 
— vormen de vele kaders met eindeloze herhalingen van een
zelfde zegel, de plaats-reconstructies, de soms minimale druk-
foutjes e.d. geen attractie, integendeel, zij schrikken af. Ik 
wil hiermede volstrekt niet het goede recht diergenen aan
tasten, die menen, in dergelijke gespeciahseerde verzamehngen 
het summum van het postzegel verzamelen te moeten zien. 
Ik zeg het de heer v. d. Velden na: dit moet iedere verzamelaar 
zelf weten. Maar wèl zou ik ertegen willen waarschuwen_ deze 
soort verzamelingen te zeer in het middelpunt te plaatsen, 
zoals m.i. veel te veel gebeurt. Veel te weinig heb ik op de ten
toonstelling aangetroffen aantrekkelijke verzamehngen, ge
stempeld en/of ongestempeld, van voor verzamelaars met een 
normale beurs bereikbare objecten, bijv. van een of meer lan
den tot een bepaald jaartal. Dat zou die grote hierboven be
doelde groep — waaruit later toch óók weer de meergevorder
den moeten worden gerecruteerd: — zeer zeker veel meer aan
trekken dan al die dure en door hun voortdurende herhaling 
eentonig werkende speciale inzendingen. Nogmaals: wie lief
hebberij en geld heeft een dergelijke collectie aan te leggen, 
die moge dat rustig doen — maar men vervreemdt door teveel 
hierop de nadruk te leggen grote groepen van de philatelie. 
Wil men een voorbeeld? In het zelfde nummer van ons orgaan 
waarin de heer v. d. Velden schreef, worden foutjes van de 
zomerzegels 1952 opgesomd: een wit stipje, een groen puntje, 
een licht vlekje. . . Meent men nu werkelijk aanhangers van 
de philatelie te winnen met dergelijke — vergeef mij het 
woord — pietluttigheden ? In verband hiermede moet mij dan 
tevens nog iets van het hart. Het is veelal de gewoonte van 
speciaal-verzamelingen te spreken als van „wetenschappelijk 
opgezet"; onder de prijswinnaars van de tentoonstelling vind 
ik zelfs iemand met een „populair wetenschappehjk opgezette" 
verzameling. Ik moet eerlijk bekennen, dat het gebruik van 
deze uitdrukkingen mij beslist onjuist voorkomt. Wetenschap 
speurt naar causale samenhang en is pas dan werkehjk weten
schap, wanneer zij voorspelhngen vermag te doen. Zo kon de 
wetenschap der physica voorspellen, dat de eerste atoombom 
zou werken, hoewel een dergelijk werktuig nog nimmer was 
vervaardigd. In welk verband staat nu het postzegels-ver
zamelen met wetenschap? Meent men nu inderdaad door het 
gebruiken van dergelijke gewichtig aandoende termen aan
hangers voor de philatelie te werven? Laat men toch rustig 
preken van meer of minder systematisch opgezette verzame-
ingen, onze liefhebberij wordt er heus niet beter van wanneer 
ij zich tooit met veren, die haar niet toekomen! 

Ik voer dus het pleit om aan de philateUe zodanige leiding 
e geven, dat de zeer grote groep verzamelaars, welke ik hier-
oven bedoelde, zich niet afgestoten, maar aangetrokken zal 
evoelen. Het geven van richtlijnen, zoals in het artikel van 

de heer v. d. Velden opgesomd, zal ongetwijfeld een stap in de 
goede richting zijn en het door hem opgestelde schema zal 
zeker een begin daartoe kunnen zijn, mits het nog wordt aan
gevuld met duidelijke richtlijnen over de philatelistische waar
de van gelegenheidsuitgaven of over wat ir Reus in zijn op bl. 
151 van dit maandblad aangehaalde brief zo terecht noemt 
„de onwaarachtigheid van de postzegel". In een vorig artikel 
van mijn hand in dit tijdschrift heb ik ook reeds gepleit voor 
het verzamelen tot een bepaald jaar, toen de postzegel nog 
postzegel was en niet een gekleurd prentje uitgegeven om er 
geld mede te verdienen. Richtlijnen voor de grote groep door 
mij bedoelde verzamelaars op dit punt — waar, ik herhaal het, 
straks toch weer de verdergevorderden uit moeten voort
komen — zullen ongetwijfeld van groot belang zijn. 

Dr E. J . TOBI. 

DE MOEILIJKE MIDDENMOOT. 
Veel is in ons maadb lad al geschreven voor de oudere 
Philatel is ten en ook wel wa t voor de jeugd. E r is ech
te r één groep, die over het a lgemeen vr i j s t iefmoeder
lijk behandeld wordt , en dat is de groep tussen 17 en 
22 jaar . 
Zoals w e dikwijls kunnen zien, is ook in de phi la te l ie 
de middengroep het moeilijkst te bereiken. I n de pos t 
zegelverenigingen met jeugdafdeling zien we bij de 
juniores pract isch uitslui tend jongens en meisjes 
beneden 16 jaa r . Rondom de leeftijd van 16, 17 j a a r 
begint plotsel ing de interesse te verslappen'. Men voelt 
zich nie t meer thuis tussen al de „kleint jes" en is 
eigenlijk nog te jong voor de ouderenafdel ing. Deze 
ken te r ing zal ook psychologisch wel te ve rk l a ren zijn, 
doch hier toe ben ik niet bevoegd. 
N u hang t he t van dit t i jdperk in he t philatel is t ische 
leven af, of men enthousiast verzamelaar blijft, of 
niet . Velen val len n u af door gebrek aan leiding en 
voorlichting, welke juist op deze leeftijd zo h a r d nodig 
zijn. Stel len we echter, dat degenen, die overbi jven 
lid worden van een vereniging. Zij zijn nu be land op 
een leeftijd van ongeveer 18 j aa r en gaan vol en thou
siasme voor he t eerst naa r de vergader ing der ouderen . 
Hoe dikwijls is deze eerste bijeenkomst niet een b i t t e re 
te leurstel l ing geworden? Immers , men vond d a a r een 
clubje oudere he ren gezellig bijeen, welke onder he t 
genot v a n een kop koffie of iets pi t t igers h u n zaken 
besp raken en het dan tussendoor ook over postzegels 
hadden . Meestal w a r e n da t dan nog de bes tuurs leden . 
K a n m e n zich dan werkel i jk niet indenken, da t een 
jongere, die lid word t van een postzegelvereniging, dit 
doet in de veronders te l l ing daar de nodige s teun en 
he t nodige medeleven te vinden? 
Willen wij onze verenigingen blijven voorzien v a n 
jong bloed, dan zal daa r ook iets voor gedaan moeten 
worden . Daarom, m a a k t uw vergader ingen nie t tot 
gezapige kletsavondjes, doch m a a k t er iets actueels 
van, zodat jong en oud er wa t aan heeft! Zorgt voor 
de nodige afwisseling, zoals film, lezing, debat , expo
sitie. Be t rek t een ieder in wa t u gaat doen, ac t iveer t 
de vergader ingen. Knoopt contact aan me t n i euwe l e 
den en wek t hen op vake r te komen. Toont interesse 
voor e lkanders verzamel ingen en geeft in u w v e r g a 
der ingen behoorli jke gelegenheid tot rui len. 
S teun t de jongere leden en zorgt voor goede voor l ich
ting, juist voor hen. Zij zullen er u d a n k b a a r voor zijn! 

Pr . FRAVALI . 

Voor advertenties in dit blad: 

„PLANETA" - Haarlem 
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ic TENTOONSTELLINGEN ir 
Exposition Fhilatelique Internationale 
„LISBOA 1953". 

Nauwelijks zijn de deuren van de ITEP 1952 geslo
ten en heeft het hoge bestuur van de Federation In
ternationale de Philatelie (F.I.P.) haar jaarlijkse con
gres, ditmaal te Utrecht, gehouden, of een bericht uit 

' Portugal meldt ons, dat onder de auspiciën van de 
F.I.P. een internationale philatelistische tentoonstel
ling zal worden gehouden van 26 September tot 5 Oc
tober 1953 te Lissabon, ter gelegenheid van de herden
king van het eeuwfeest van de Portugese postzegel. 
Het Uitvoerend Comité, dat onder voorzitterschap 
staat van Godofredo Ferreira, hoge-ambtenaar der 
P.T.T aldaar, bestaat voorts uit de heren Dr Carlos 
Trincao, vice-voorzitter; Brig. Gen. José da Cunha 
Lamas; Eduardo Cohen; Raul Abecassis; Kap. Cardo
so Salgado en Eduardo Veras, PTT-ambtenaar, die als 
secretaris van het comité optreedt. 

PANAPLEX. 
Dit is de afkorting van de Ie Pan Aziatische Phila

telistische Tentoonstelling, welke van 16—22 Novem
ber van dit jaar te Manilla (Philippijnen) zal worden 
gehouden. 

Via een omweg ontvingen wij een officiële mede
deling van het Uitvoerend Comité welke meldt, dat 
deze tentoonstelling wordt gehouden onder de auspi
ciën van de „Philippine Philatelic Club", de „Asocia-
cion Filatelica de Pilipinnas" en de Philatelistische 
afdeling der Posterijen te Manilla. 

De hoofdtoon dezer tentoonstelling ligt natuurlijk 
anders dan wij in Europa gewend zijn. Klasse I sec
tie A wordt hier gevormd door China, Japan, Man-
chukuo, Ned. Indië (Indonesia), Indo-China, Hong
kong, Macao, Siam, Borneo, India, Straits Settelements 
en de overige Aziatische landen. 

In totaal zijn er 4 klassen met 8 secties. Voor iedere 
sectie is er een Ie en een 2e prijs, terwijl er een hoofd
prijs beschikbaar is voor de beste inzending der ge
hele tentoonstelling. 

Een heel klein aantal afdrukken van het reglement 
is voor gegadigden bij de Hoofdredacteur beschikbaar. 

ir PHILATELISTISCH ALLERLEI ir 
In het Junmummer van de Schweizer Briefmarken Zeitung 

treffen we als eerste artikel een zeer interessant opstel aan 
van de hand van de heer J. Giphart, van de post-afdeling 
van het Nederlandse Postmuseum te 's-Gravenhage. Dit 
opstel voert als opschrift: „Lettres et estampilles européennes 
des années 1689 ä 1706 faisant partie de la collection du 
Musée Postal des Pays-Bas". (Brieven en Europese afstempe-
lingen uit de jaren 1689 tot 1706 deel uitmakende van de 
verzameling van het Nederlandse Postmuseum). 

In dit opstel worden brieven en stempels behandeld uit een 
verzameling welke in 1927 in het bezit van het Postmuseum 
kwam en bestond uit pl.m. 2000 brieven uit de jaren 1689 
tot 1706, welke afkomstig zijn van een voormalig postbureau 
te 's-Gravenhage, waar zij als „onbestelbaar" waren achter
gebleven. In Den Haag waren in die jaren 7 particuliere post-
bureaux gevestigd, waarvan er een onder de postmeester 
Simon de Brienne de post van en naar Frankrijk, Spanje 
en Portugal behandelde, van welk bureau bedoelde verzame

ling afkomstig is. Meer in het bijzonder bespreekt de schrijver 
een aantal brieven uit Geneve, waarbij reeds op brieven 
uit 1696 een stempel „„De Geneve" werd aangetroffen. 

Voor liefhebbers van oude brieven en stempels is dit zeker 
een interessant onderwerp. 

De nauwgezette lezer van ons blad — 'die natuurlijk 
ook de advertenties daarin leest — zal hebben be
merkt, dat de exploitant van de advertentiekolommen 
ook buiten de advertenties op philatelistisch terrein 
werkzaam is en zich thans voornamelijk nog beweegt 
op het gebied der philatelistische literatuur, hoewel, 
naar ons bekend is, ook verdere plannen in voorbe
reiding zijn. 
Voor een goede philatelist is literatuur op het gebied 
der Philatelie een onontbeerlijk iets, maar behoudens 
de Bondsbibliotheek en enige verenigingsbibliotheken 
(waarvan veelal de inhoud niet bekend is) zullen er 
maar weinig plaatsen zijn waar dergelijke literatuur 
is te vinden. Het is dan vaak heel moeilijk een bepaald 
werk te pakken te krijgen, of literatuur omtrent een 
bepaald onderwerp te vinden. 

Welnu, „Planeta" wil hierin de Philatelisten behulp
zaam zijn door tegen een laag tarief in een daartoe 
speciaal gereserveerde ruimte vraag en aanbod bekend 
te maken. Wij vestigen daarom, indien u dit wellicht 
over het hoofd heeft gezien, de aandacht op deze 
advertentie-mogelij kheid, waarvan u het eerste resul
taat ziet op blz. 21 in ons vorige nummer. Het lijkt 
ons een goede dienst welke „Planeta" daarmede aan 
de Philatelisten bewijst. 

ir LITERATUUR ir 
Amsterphila. 
Het was voor ons een genoegen weer een nummer 
(no 1 d.d. 1 Sept. '52) te mogen ontvangen van „Amster
phila", het verenigingsorgaan van de Amsterdamsche 
Vereeniging „DE PHILATELIST", welk tijdschrift in 
1951 tijdelijk haar verschijning staakte. Hoe jammer 
is het echter, dat dit eerste nummer na de herleving 
moest aanvangen met een „In memoriam" aan de 
voorzitter der vereniging, de heer J. A. Mik, die in 
Juni jl. plotseling ten gevolge van een hartaanval 
overleed. Dit verscheiden was zeker een zware slag 
voor de vereniging. Maar het verschijnen van dit 
nummer duidt er toch wel op, dat in de vereniging 
vele goede krachten schuilen, die het eens aange
vangen werk willen voortzetten in het belang der ver
eniging. Wij wensen bestuur en redactie met hun stre
ven heel veel succes. 

INDON. PHIL. VER. 
Als een andere loot aan de philatelistische tijdschriftenstam 

verscheen in Juni jl. het eerste nummer van de Algemene 
Vereniging voor Philatelisten in Indonesië. Het is een twee
talig tijdschrift, nl. in de Nederlandse en de Maleise taal, 
waarvan dit eerste nummer een omvang heeft van 18 blad 
zijden. De eerste 10 bladzijden zijn aan z.g. postzegelnieuw 
gewijd, terwijl het overige deel van het blad wordt ingenome 
door een kavellijst van postzegels van een veiling bij inschrij 
ving, iets wat bij de zo ver van elkaar wonende leden der ver 
eniging wellicht beter zal voldoen dan een rondzendverkeer 
waarbij zo veel tijd alleen al aan de verzending verloren gaa 

Wij wensen onze philatelistische broeders in Indonesië ve 
succes. 
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Stampcollecting for all, by Stanley Phillips. Uit
gave van Stanley Gibbons Ltd. 391 Strand, Lon
den. WC2. Prijs 2 s. 6 d. + 2 d. porto. 

In een zesde uitgave, maar reeds in een negende 
druk, want de Ie uitgave werd éénmaal en de 5 uit
gave zelfs tweemaal herdrukt, verscheen het boven
genoemde werkje, waarvan de eerste uitgave in 1924 
verscheen. Dat een philatelistisch werkje na 28 jaren 
nog zijn kracht heeft behouden om voor de zesde maal 
te verschijnen, pleit al voor de inhoud. Verwonderlijk 
is dit echter niet, want alleen de naam van de schrij
ver waarborgt reeds een goede inhoud. Zowel in En
geland als in de Engels sprekende landen en zelfs ver 
daarbuiten is de naam van de schrijver op philatelis
tisch gebied gevestigd. Van zijn hand verschenen o.a. 
„The beginner's book of stamp-collecting" en het uit
gebreidere boek „Stamp Collecting", beide ook in ons 
land wel bekend. Gelukkig bezitten wij in eigen land 
ook goede lectuur in gelijke geest, maar een werkje 
als het boven aangekondigde zou zeker ook hier nuti-
tige diensten kunnen bewijzen. 

Na een eerste hoofdstuk over postzegels en het ver
zamelen daarvan volgen in diverse hoofdstukken kor
te verhandelingen over allerlei daarmede verband
houdende onderwerpen, zoals overdrukken en opdruk
ken, vervalsingen, herdrukken en namaak-zegels, ver
gissingen, variëteiten e.d., terwijl een soort „hersen-
gymnastiek" met een 43-tal vragen, welke zelfs voor 
menig volslagen philatelist een goede oefening zijn, 
het boekje besluit. In een omvang van 62 bladzijden 
met een 170-tal afbeeldingen in een aardige omslag 
vormt het een aantrekkelijk geheel. 

In gemakkelijk Engels geschreven zal de inhoud ook 
voor vele jonge Nederlandse verzamelaars te lezen 
zijn, terwijl de oudere beginners er een goede weg
wijzer in zuUen vinden. De volslagen philatelist zal 
uit dit werkje wel niet veel leren, maar het lezen van 
de inhoud zal hem zeker genoegen verschaffen. N. 

Les obliterations iosanges de point sur timbres 
Belges. Uitgave van het tijdschrift L'Echo Phi-
latélique te Brussel, rue Renkin 14. Prijs Bfr. 
20,—. In Nederland verkrijgbaar bij Uitgeverij 
„Planeta" te Haarlem. 

In een gestencilde lijst van 16 bladzijden worden de 
455 gewone puntstempels en de 20 zgn. ambulante 
puntstempels behandeld, voorkomende op de Belgi
sche postzegels Yv. no. 14, 15, 17, 18, 30 en 31. Het is 
geen prijslijst, maar voor ieder stempel is een coëffi
ciënt vastgesteld, lopende van 1 tot 3, terwijl voor de 
allerzeldzaamste stempels coëfficiënt 5 geldt. 

Een zeer eenvoudig werkje, dat voor de verzame
laars van puntstempels van België wel van belang 
kan zijn. N. 

Kleines Handbuch der Deutschen Feldpost 1937-
1945 von Alfred Clement, Graz 1952. In Neder
land verkrijgbaar bij de Boek- en Handelsdruk
kerij „Planeta" te Haarlem. Prijs ƒ8,—. 

Is wij trachten de nare herinneringen aan de bezet-
ingstijd enigermate op zij te zetten — en een goed 
hilatelist jnoet zich o. i. niet door antipathie tegen 
en bepaald regime, maar door zijn belangstelling voor 
e postale betekenis van het door hem verzamelde 
bject laten leiden — kunnen wij niet anders dan waar-
ering uitspreken voor het onlangs verschenen boek 
ver de Duitse veldpost in de tweede wereldoorlog, 
at wij hierboven hebben vermeld. 

Dit boek weerspiegelt met zijn uitgebreide opsomming 
van veldpoststempels, Zulassungsmarken e. a. zegels, 
propagandazegels, officiële vervalsingen en krijgs
gevangen-formulieren, duidelijk de problemen, die de 
moderne veldpostdienst van een groot leger, verspreid 
over bijna geheel Europa, had op te lossen, met inacht
neming van de noodzaak tot geheimhouding van 
troepenverplaatsingen e.d., terwijl anderzijds toch voor 
het handhaven van een goede geest onder de soldaten 
een regelmatig contact met familieleden over zeer grote 
afstand en dikwijls onder moeilijke omstandigheden 
(ingesloten onderdelen!) nodig was. 
Stempels der Duitse Dienstpost met plaatsnamen wer
den niet opgenomen; wél echter de z.g. „stomme" stem
pels, die vermoedelijk op dezelfde kantoren afwisselend 
met de naamstempels gebruikt werden en waar van 
het gebruik voor veldpostzendingen ongetwijfeld 
voorgeschreven was. v. d. W. 

Skandinavien Friemaerkekatalog 1953. Uitgave 
Aarhus Frimaerkehandel, Bruunsgade 33 te Aar-
hus (Denemarken). Prijs D. Kr. 1,— + porto. 

Als afzonderlijk deel van de AFA-catalogus en ver
moedelijk als voorloper van de uitgave 1953 daarvan, 
verscheen bovengenoemde catalogus in een omvang 
van 108 bladzijden, verlucht met ongeveer 1000 afbeel
dingen en behandelende het gehele Skandinavische 
gebied, zodat we aantreffen: Denemarken met Groen
land, Thule, Sleeswijk, Deens West-Indië; Finland met 
Aunus, Kareliën, Oost-Kareliën en Noordingerman-
land; IJsland, Noorwegen en Zweden. Behalve de ge
wone zegels bevat deze catalogus vele afwijkingen 
daarvan (met illustraties), portzegels, dienstzegels e.d. 
eerste dag-stempels, zegels in samenhang, watermer
ken enz., alles geheel bijgewerkt tot op heden. Een uit
stekend werkje tegen zeer lage prijs voor alle verza
melaars van de zegels van Skandinavië. N. 

Catalog VIII of Hans Lagerlöf's Stamp Dona
tions to the Swedish Postal Museum 1948-1949. 
Uitgave van het Zweedse Postmuseum, Lilla 
Nygatan 6 te Stockholm. Verkrijgbaar bij Gene-

ralpoststyrelsens Bibliothek, Stockholm. 
Prijs Zw. Kr. 6,—. 

Deze voor ons liggende catalogus is no. 29 van de 
Mededelingen van het Zweedse Postmuseum en is het 
8ste deel van de catalogi betreffende schenkingen aan 
dit museum, gedaan door Kolonel Hans Lagerlöf, de 
prominente Zweedse philatelist, die op 11 Mei jl. op 
72-jarige leeftijd overleed. In deze catalogus no. 8 
wordt de 21ste schenking van deze verzamelaar aan 
het postmuseum van zijn land beschreven door Nils 
Stranden. B. A., welke een uitgebreide collectie om
vat van Bolivia (4 albums), Nederland (13 albums) en 
Denemarken (proeven en herdrukken), dit laatste als 
3e deel van de schenking betreffende Denemarken. 
Zijn eerste schenking deed Lagerlöf reeds in 1922. De 
eerste 5 schenkingen omvatten vele grote zeldzaam-
heden. De 6e schenking (1927) bevatte o.a. 2 Mauri
tius .,Post Office"-zegels. De volgende schenkingen 
(7—11) waren meer afgeronde gehelen, zoals van Bel
gië (proeven), Helgoland, e.a. In 1937 werd de 12e 
schenking gedaan (o.a. Venezuela en Egypte en Zwe
den (buitenlandse afstempelingen). De 13e en 14e 
schenking dateren van 1939 (o.a. U.S.A. Thurn en Taxis 
Korea, Haiti e.a.). In de jaren 1940-'46 vallen de 15e 
tot de 20ste schenking. Al deze schenkingen zijn in de 
voorafgaande 7 catalogi omschreven. Deze zijn echter 
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alleen in de Zweedse taal verschenen, de 8ste is ech
ter ook in het Engels verschenen, waardoor deze in 
bredere kring belangstelling kan vinden. Voor de Ne
derlandse verzamelaars is dit deel zeker wel het meest 
interessant, aangezien de 13 albums welke op Neder
land betrekking hebben, een uitgebreide collectie be
vatten, waarbij ook aan de afstempelingen grote aan
dacht is gewijd (± 12.000 zegels). Van de 112 bladzij
den dezer catalogus omvat het Nederlandse deel 60 
bladzijden, dus ongeveer de helft. 

Aan ieder onderdeel der verzameling, dus ook aan 
het deel betreffende Nederland, gaat een opgave voor
af van de er op betrekking hebbende literatuur. 

Ons beperkende tot het op Nederland betrekking 
hebbende deel kunnen we aanstonds constateren, dat 
kolonel Lagerlöf een veelzijdig verzamelaar is ge
weest, die zich terdege op de hoogte stelde van alles 
wat op een bepaald gebied van belang was. We vin
den dan ook zowel zgn. pre-philatelistische brieven 
vermeld als de zegels van alle uitgiften tot 1938, waar
bij ook de portzegels ruim zijn vertegenwoordigd. Aan
dacht werd ook geschonken aan plaatnummers, tan
dingen enz., zodat een verzameling is ontstaan, welke 
door haar omvang zeker indruk maakt, maar die in 
de diverse onderdelen in Nederland zeker vele malen 
wordt overtroffen. Van volledigheid is dan ook geen 
sprake, maar toch is het interessant kennis te nemen 
van al hetgeen een niet-Nederlander op dit terrein 
heeft gepresteerd. Werkelijke „vondsten" hebben wij 
in dit deel der catalogus niet kunen ontdekken, maar 
de beschrijving, welke natuurlijk niet ieder zegel af
zonderlijk kan behandelen, sluit de mogelijkheid van 
het aanwezig zijn van dergelijke stukken niet uit, een 
mogelijkheid, welke zeker wordt vergroot door de uit
gebreidheid der collectie. N. 

Deutscher Luftpost-Katalogr 1945-1952, 2. Auf
lage, von Kurt Dahmann, Berlin-Wilmersdorf, 
Konstanzerstrasse 9. Prijs DM. 3.—. 

Ter gelegenheid van de herdenking van 3 jubilea 
(24—28 October 1952): 40 jaar Duitse luchtpostdienst, 
25-jarig bestaan van de Internat. Aero-Philatelisten 
Club (lAPC) Berlijn en 20-jarig verschijnen van het 
Duitse luchtposttijdschrift „Die Luftpost" van Kurt 
Dahmann, Berlijn, verscheen als vierde in de reeks 
bovengenoemde catalogus. 

In het bekende formaat, gestencild en met vele af
beeldingen van speciale afstempelingen,etc., vermeldt 
dit boekwerkje op 36 bladzijden alles wat in Duitsland 
sinds 1945 op luchtpostgebied heeft plaatsgevonden. In 
de eerste 3 hoofdstukken wordt de vliegtuig-post be
handeld (Ie en spec, vluchten in Duitsland en naar het 
buitenland, idem in het buitenland met Duitse post, 
idem van het buitenland naar Duitsland), de volgende 
hoofdstukken behandelen resp. Ballonpost, Helicop-
terpost, Zweefvliegtuigenpost, post van de Luchtbrug 
Berlijn, „Messeluchtpost, luchtpostbladen en —kaarten 
(„Luftpostleichtbriefe, Ganzsachen"), zegels met af
beeldingen op de luchtvaart betrekking hebbend, etc , 
luchtpost-afstempelingen, luchtpostetiketten, uitge
worpen strooibiljetten, etc. 

Degenen, die zich voor dit gebied interesseren, zul
len er goed aan doen deze catalogus spoedig aan te 
schaffen; er is op het ogenblik in Duitsland een stij
gende belangstelling voor luchtpost en er zijn daar vele 
verzamelaars en de oplagen zijn — gezien de moeilijk
heden welke nog steeds aan dergelijke uitgaven ver
bonden zijn — nog steeds beperkt. 

Wij wensen de actieve Heer Dahmann wederom veel 
succes met deze uitgave. J. D. 

Kürzl U.F.U. Katalog 1952. 
Kürzl Amerika Katalog 1952. 
Beide bewerkt door Dr Erich Mathieu en Albert 
Kürzl. In Nederland verkrijgbaar bij R. Haag-
sma. Leeuwenstraat 2a te Hilversum. Prijs ƒ 1,75 
en ƒ 3,50. 

Van de bekende Duitse uitgeverij Kürzl Verlag te 
München 38 kenden wij reeds langere tijd de „Kürzl 
Briefmarkenlisten", zijnde een maandelijks verschij
nend periodiekje, speciaal gewijd aan de nieuwe uit
giften. Thans ontvingen wij bovenstaande katalogi en 
willen wij gaarne een korte bespreking daarvan geven. 

De U.P.U.-katalogus wijkt in zoverre van vele ba
rer zusteren af, dat hier niet alleen de postzegels wor
den gemeld welke werden uitgegeven in verband met 
het 75-jarig bestaan der U.P.U., maar ook, al zijn het 
er weinig, de zegels uitgegeven ter gelegenheid van 
de vorige jubilea (25 en 50 jaar) dezer wereld-post-
vereniging, zodat een aardig geheel is verkregen. Aan
gezien ook zegels werden opgenomen welke niet di
rect betrekking hebben op genoemde jubilea, maar 
er zijdelings mede in verband staan( zo zijn bij Afgha
nistan, Japan en Korea zegels gemeld, welke aldaar 
werden uitgegeven naar aanleiding van een aantal 
jaren lidmaatschap van de U.P.U.), had het o.i. het 
werkje zeer ten goede gekomen, indien ook de overige 
zegels waren opgenomen, welke op een of andere wij
ze op de U.P.U. betrekking hebben, zoals haar con
gressen (o.a. Nederland 1943 e.d.). Voorts hadden o.i. 
de zegels en blokken, welke onder de Indonesische 
Republiek staan gemeld, zowel met als zonder opdruk 
R.I.S., achterwege kunnen blijven in deze catalogus, 
aangezien het wel zeer te betwijfelen valt of hier van 
werkelijke postzegels sprake is. Hetzelfde is het ge
val ten opzichte van de 4 zegels van de Zuid-Moluk-
ken. Hierbij is echter gelukkig vermeld, dat omtrent 
de status dezer zegels nog niets met zekerheid is vast 
te stellen. 

Behalve de U.P.U.-zegels is in deze catalogus, een 
werkje van 42 bladzijden met ongeveer 370 afbeeldin
gen, een deeltje gewijd aan „Postzegels vieren jubi
lea". Hierin zijn alle postzegels en blokken gemeld, 
welke zijn uitgegeven in verband met de herdenking 
van een of ander postzegel-jubileum. Helaas treffen 
we hier toch het Belgische blokje aan in 1949 uitge
geven met de afbeelding van de eerste zegels van dit 
land, welk blokje geen frankeer waarde bezat en dus 
niet als postzegel o.d. kan worden beschouwd. De 
Luxemburgse postzegel-jubileumzegels zijn reeds op
genomen, maar de Nederlandse ontbreken nog. 

De tweede bovengemelde catalogus, een werkje van 
142 bladzijden met 1100 afbeeldingen, behandelt de 
in de Noord- en Zuid-Amerikaanse Staten uitgege
ven postzegels vanaf de zgn. overgangstijd (± 1939) 
en die van de nieuwe tijd (na ± 1945), terwijl van de 
oude tijd (vóór ± 1939) alleen de zegels van de Ver
enigde Staten zijn opgenomen. 

Natuurlijk zou een behandeling van alle Ameri
kaanse Staten vanaf de eerste zegels tot op heden 
het geheel zeer ten goede zijn gekomen. Met de num
mering der zegels is met zulk een uitbreiding reeds 
rekening gehouden door de zegels der overgangstijd 
te nummeren vanaf 1000 en die van de nieuwe tijd 
vanaf 2000. Wij vrezen thans dat deze gedeeltelijke 
catalogus bij de verzamelaars minder aftrek zal heb
ben, omdat toch weinigen van hen hun verzameling 
eerst zullen aanvangen met de zegels van omstreeks 
1940. 

De wijze van melding der zegels is zeer eenvoudig 
gehouden, zonder bijzonderheden, maar met vele dui
delijke afbeeldingen, zodat ze gemakkelijk zijn te 
vinden. N. 
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Vele lezers van het maandblad konden wij reeds helpen aan 
moeilijk verkrijgbare buitenlandse vakliteratuur! 

Als by onderstaande literatuur niet dät boek staat wat u zoekt, zend ons dan een 
briefkaartje en wij leveren U het verlangde in de kortst mogelijke tijd. 
Betreft het werken die sinds lang niet meer in de handel z4jn, maak dan gebruik van 
de kolom „AANGEBODEN EN GEVRAAGDE BOEKEN". Zeker zal één van Uw dui
zenden mede-verzamelaars U een aanbieding kunnen doen. 
Het samenstellen van een catalogus zal door de veelheid van philatelistische literatuur 
nog enige tyd duren, doch wtj vertrouwen in ieder geval dit jaar nog met het werk 
gereed te komen. Aan de tairyke verzoeken die om toezending binnenkwamen, zal dan 
met spoed voldaan worden. 
Een aantal tijdschriften bebben wy van onze Ujst moeten schrappen; het is nl. gebleken 
dat meer dan 90 % van de aanvragen zich op bepaalde bladen concentreren. Wel een 
bewijs dat deze „goed" zün. Met onderstaande uitgebreide publicatie van vakliteratuur 
komen onze beide vorige aanbiedingen te vervallen. 
Wü vestigen er de aandacht op, dat ons g i r o n u m m e r 2 5 S 6 4 1 i s e n n i e t 
S 5 5 6 5 1 zoals in vorige advertenties foutief afgedrukt is. Boeken met een * er voor zgn 
u i t s l u i t e n d verkrijgbaar na overmaking van het verschuldigde bedrag op onze 
girorekening. De overige worden op factuur geleverd. In alle prijzen zijn de verzend
kosten reeds begrepen. 

UITGEVERIJ 'PLANETA. 

BOKKSJXr 
Cat. Rep. Indonesia ƒ 1,50 

*Dai Nippon in Zuid-Oost Azië door N. F. 
Hedeman en R. Boekema, 176 pag. 
16 X 24 cm, met vele afb „ 1,15 

«■Hoe worden postzegels gemaakt, 2e druk, 
98 pagina's, 14 X 21 cm, op kunstdruk
papier ,1 3,50 

»Postzegels schry^'en geschiedenis van de 
tweede Wereldoorlog, door G. 3. Peelen, 
160 pag. 16 X 24 cm, met zeer veel afb., 
gedrukt op kunstdrukpapier, gebonden „ 3,50 

*Die Briefmarken des Dritten Reiches met 
de bezette gebieden (catalogus) „ 1,10 

Dultsland met de bezette gebieden 1952 
(catalogus) 2,75 

»Gelegenheidspostzegels, door H. W. Bo
rel, 128 pag. 16 X 24 cm, gebonden 4,75 

Kleines Handbuch der Deutschen Feld
post 19371945, door Alfred Clement, 78 
pag. 16 X 24 cm, met tal van afb „ 8,— 

*De poststukken van Nederland, door Mr 
G. W. A. de Veer, 60 pag. 14 X 20 cm, 
talrijke cliché's, gedrukt op prima 
houtvrij kunstdrukpapier, gebonden met 
stofomslag , 3,50 

*Les Entiers Postaux de Belgique, Congo, 
Beige et Luxembourg, 200 pag. 14 X 20 
cm, fraai geïllustreerd, gedrukt op pri
ma houtvrij kunstdrukpapier, gebonden 
met stofomslag , 7,50 

Postage Stamps In the Making. De her
druk van het beroemde Engelse hand
boek van Fred. J. Melville, geheel bij
gewerkt door John Easton. 248 pag. 
15 X 22 cm, ruim 350 ill., gedrukt op 
fraai houtvrij romanpapier met tal van 
platen op kunstdrukpapier, gebonden 
met stofomslag „ 12,— 

The Triangular Stamps of Cape of Good 
Hope, door D. A. Stevenson. Het 
standaardwerk over de Kaapse drie
hoeken, met 21 grote photopagrina's, 

waarvan 4 in de originele kleuren ƒ 35,— 
Zoology in Postage Stamps, door W. Den

nis Way en O. D. Standen, M. Sc. Een 
veel gevraagd standaardwerk, rijk ge
ïllustreerd, 19 X 24 cm, gebonden, met 
stofomslag , 13,50 

*The Beginner's Book of Stamp Collecting, 
door Stanley Philips, 224 pg. 13 X 19 
cm, fraaie illustraties, gebonden met 
stofomslag 3,75 

Medicine and Science in Postage Stamps, 
door W. J. Bishop en N. M. Matheson. 
(The Stamp Magazine: „This most inte
resting and educative book should be 
read bij all interested in Medicine, 
whether doctors, medical students, or 
nurses). Prijs , 5,25 

«British Postage Stamp Design, door John 
Easton, 4e druk, 518 ill. Een uitgebreide 
studie van alle proeven der-in Engeland 
en het Empire uitgegeven postzegels 
van „Penny Black" tot de „Centenary". 
Prqs 13,90 

*Oranje en Nederland op Postzegels, door 
M. J. van Heerdt-Kolff, 2 delen van 
1555-1890 en 1890-1948. Per twee delen „ 2,20 

*Canada op Postzegels, door van Heerdt-
Kolff, 48 pag 1,60 

*Het Rode Kruis op Postzegels, door van 
Heerdt-Kolff, 70 pag 1,50 

■"Letterkunde en Muziek op Postzegels, 
door van Heer'dtKolff, 112 pag 1,75 

«Beroemde zeevaarders en ontdekkings
reizigers op Postzegels, door van 
HeerdtKolff, 48 pag 1,— 

*De mens en zijn wereld op Postzegels, 
door van HeerdtKolff, 40 pag 1,— 

•Sport en Padvinders op Postzegels, door 
van HeerdtKolff, 60 pag , 1,50 
De boeken van Mevrouw M. J. van HeerdtKolff 
zijn alle fraai geïllustreerd en gedrukt op prima 
houtvrij papier. 



SEPTEMBER 1952 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 239 

In bewerking- is momenteel de tweede druk van 
*De Dierenwereld op Postzegels. 

Het Postzegelboek, door J. D. van Brink. 
6e druk, 328 pag. 14 x 22 cm, 143 fig., 
kapitaalband met stofomslag ƒ 7,90 

Kürzl UPU-Katalog 1952, g-elegenheids-
zegels der gehele wereld, 25, 50 en 75 
jaar UPU, met afbeeldingen en prijzen, 
ing „ 1,75 

Bleus de France 1849-1949, door A. Suar-
net, 340 pag., 800 repr „ 10.— 

Prinet Cat. Protectoraten, Bohemen, Mo-
ravië, Slowakije, Kroatië, Generaal-Gou-
vernement (Franse taal) 48 pag 0,75 

*De Nederlandse interneringszegels, door 
K. K. König, fraai geill., gedrukt 'op 
kunstdrukpapier, 32 pag. 14 X 21 om. „ 1,50 

*PhilateIistisch Allerlei, door R. Rauscher, 
32 pag , 1,— 

*Was jeder Philatelist wissen musz, door 
R. Rauscher, 32 pag^ 1,— 

Cat. 1953 voorafst. Frankryk, Algerië, 
Monaco, Tunis, (Fr. en Eng. taai) ... „ 3,90 

*Ëtude sur Ia première Emission des Tim
bres-Poste du Grand-Duché de Luxem
bourg 1852—1859, door A. Ungeheuer, 

48 pag. 15 X 23 cm, 50 fig ƒ 2,50 
Skandia Scandinavische Cat. 1951 (Deense 

taal) 224 pag , 3,75 
*GeIoof en Postzegels, door G. van Veld

huizen Azn., 64 pag 2,25 
Stamp Collecting, door Stanley Phillips, 

350 pg., 69 foto-pagina's, gebonden met 
stofomslag , 6,90 

Splendid book of postage stamps, door 
Stanley Phillips, 223 pag., 16 toto-pag. „ 2,90 

How to arrange and write-up a stamp 
collection, door Stanley Philips en C. P. 
Rang, gebonden met stofomslag , 3,75 

Bowland Hill and the fight for the penny 
post, door H. W. Hill 2,75 

^Gibbons' Catalogus: 
Deel I Britse Kijk 1953 (zo juist ver
schenen) , 10,90 
Deel II Europa en Koloniën 1952 „ 12,75 
Deel III Amerika, Azië en Afrika 1951 „ 10,50 

^Stanley Gibbons' „Simplified" catalogus. 
De 18e druk verschijnt begm Novemoer. 
De enige cotalogus van zegels der ge
hele wereld in één deel. Meer dan 10.000 
ill., 80.000 zegels en 1500 pagina's ... „ 11,80 

H A N D B O E K E N VAN VERVALSINGEN 
Deze boeken zün inderdaad een onschatbare hulp voor ledere verzamelaar van klassieke 
zegels en stellen hem in staat de namuaksels er uit te zoeken in minder dan geen tijd, 
vooral daar de zegels zowel als de bestaande nabootsing worden getoond in grote auto-
typie illustraties (10 x de originele grootte) en alle kenmerkende verschillpn 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 zichzeU spreken. 

ITALIË EN ITALIAANSE STATEN 

Baden, 411 i l l . 
Beieren, 50 Itt. 
BergeHort, 53 i l l . 
Bremen 5C i l l 
Brun.wi jk, 50 i l ! . 
Elsa7 Lorraine M UI. 
Hamhuri j , 50 i l l . 
Hannover, 85 i l l . 
Helsoland, K i l l . 
Lübeck. M i l l 
Meckeleaburg, I t i l l . 
Oldenburg, 71 i l l . 
Sak<en 31 i l l 

Best.nr 

6 
10 
7 
2 
4 

13 
I t 

3 
19 
5 

12 
17 
IS 

SchleeMnik HnNtein, 36 i l l . 16 
Thi i rn en Faxi!,, 30 i l l . 
'Wurtenberg, 38 i l l . 

14 
18 

Prijs 

ƒ 5 . 9 0 
., 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 

Ital ië, 80 i l l . 
Lombardiie Venetië, 46 i l l . 
Modena, 54 i l l . 
Naprh , 56 i l l . 
Parma. 116 i l l . 
Rnmagna, 63 i l l . 
Romeinse Staten, 70 i l l . 
Sardinië, 68 i l l . 
Sicilië (beide Siciliën), 43 i l l . 
Toscane, 64 i l l . 

ANDERE L A N D E N 
België. UI i l l . 
Bulgarije 83 i l l . 
Congo. 5t l i l . 
Griekenland 1, 78 i l l . 
Griekenland 11. «6 i l l . 
Joegoslavië 1, 83 i l l . 

25 
26 

8 
23 
21 
9 
1 

24 
20 
22 

40 
34 
41 
31 
32 
35 

ƒ5 ,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 II» 78 ilï. 
Luxemburg, 7\ | | | , 
Monienegro« 7S il | . 
Roemenie 1, 11 ill. 
Roemenie 11 I )C lU. 
Roemenië III. 104 ill. 
Rutland, Kei7erri|k en 

leviint. ■!* 'II. 
Soviet Rusland. 75 ill. 
Samos, 49 itl. 
Servië, 64 iM. 
Turkije I, 95 ill. 
Turkije II, 64 ill. 

LFVlRBAAR IN ENGELSE TAAL: 
Romeinse Staten, 

te uug. . 53 <l|. 45 „ 4,90 
Congo, 15 ill „ 2.90 
Brunswtjk. 16 til. „ 2,90 

36 
39 
27 
42 
43 
44 

33 
38 
29 
30 
37 
38 

ƒ 5,90 
„ 5,90 
., 5.90 
„ 5.90 
„ 7,90 
,. 7,90 

„ 5,90 
„ 5.90 
„ 5.90 
„ 5,90 
„ 5,90 
.. 5,90 

Deze boeken zün ook gebonden verkrügbaar. Per band circa 12 landen. 

H A N D B O E K E N VAN A F S T E M P E L I N G E N 
Deel 1: Schweiz: Die Tessiner Ovalstampel 

mit Bewertung (R. Botta) ƒ 5,90 
Svizzera: Le Timbrature ovali del 
cantone Ticino (con valutazione) 
(R. Botta) 5,90 
Suisse: Les Obliterations ovales 
Suisses du Tessin (avec valula-
tions) (R. Botta) „ 5,90 

Deel 2: Baden: Die Abstempelungen, auch 
die der Postablagen, mit Bewer
tung (A. Grossmann) 3,90 

Deel 3: Italien: Die Nummernstempel des 
Italienischen Koenigreiches mit 
Bewertung (Prof. A. Carozzi) ... „ 18,— 
Italia: La Timbrature a Numero 
del Regno d'Italia 1866-1889 (Con 

valutazione) by Prof. A. Carozzi ... „ 18,— 
Italië: Les Obliterations a nume
rous du Royaume d'llalie (1866-
1889) (Avec valutations) (Prof. A. 
Carozzi) 18,— 

Deel 5: Sizilien: Die Abstempelungen auf 
Sizilien, Sardinien und Italien mit 
Bewertung (Fritz Billig) , 7,90 
Sicilia: Le Timbrature della Sicilla, 
anche su Sardegna ed Italia con 
valutazione (Frits Billig) 7,90 

Deel 6: Oesterreich: Die Abstempelungen 
der nach dem Weltkriege an Italien' 
abgetretenen Gebiet auf den Mar
ken Oesterreich, Ausgabe 1850-
1867, mit Bewertung (Fritz Billig) 
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Deel 7: 

1935 ƒ 7,90 
Austria-Italy Annulamenti postal! 
delle terre passate all Italia depo 
la grande guera, posti sui franco-
bolli d'Austria delle emissioni dal 
1850 al 1867, con valutazione (F. 
Billig) 1935 „ 7,90 
Samos und seine Postverhaeltnisse 
(Ernst Hartmann) mit Berück
sichtigung der Enwertungen. 

(Uitverkocht. Alleen verkrijgbaar 
in de band van Deel 1 tot 7). 

Delen 1 tot 7, gebonden f 65,— 
HET VOLGENDE IS IN DE ENGELSE TAAL 
UITGEGEVE.N: 
Deel 8: United States County and Post

master Postmarks. 180 pages, half 
of these illustrations, with degree 
of rarity by H. K. Thompson. 
Cloth bound ƒ 17,50 

„PREUSSEN — PHOTOTAFELN DER NUMMERN-STEMPEL", afbeeldingen van 
brieven met nummer- en plaatsstempel, in meerkleurendruk uitgevoerd op kunstdruk
papier. 
Per aflevering (10 foto-bladen) /,4s9<R-" 
Bybehorende klemband voor ca. 150 bladen , ƒ 6,00 
Reeds v^f afleveringen verschenen. i | 
ledere zes weken verschünt een nieuwe aflevering. Men kan zieq hierop abonneren tot 
wederopzegging. 
In October verschijnt: S'<. ■ 
INTERNATIONAL ADDRESS BOOK FOR STAMP CODlJtCtoRS, bevattende vele 
duizenden namen van verzamelaars, postzegelhandelaren, t t^ehr i f ten en catalogussen. 
Prys : ^..A ƒ 12,25 

SPECIALE CATALOGUSSEN '*^ 
Deel 1: Oostenryk. (Lombardije Venetië Deel 4: Griekenland. Groot Hermes type, 

en Bezettingsuitgaven) 2de Classificatie en Identificatie, rvjk 
druk, 60 pagina's, 1939 ƒ 4,90 geïllustreerd, 148 pagina's, 1948 „17,50 

Deel 2: Tsjecho-Slowakije. Oost-Silezië, Deel 5: Frankrijk. Platen van de 20 cen-
enz. (Duits). 60 pagina's, 1938 „ 4,90 times, blauw. Uitgave 1863. door 
Tweede druk (Engels) 40 pa- General Dumont, 1950 ,10,— 
gina's, 1942 „ 4,90 Deel 6: Hurt en Williams: Handbook of 

Deel 3 : Noorwegen. Platen van de eerste the Private Local Posts of the 
uitgaven, 62 pagina's, 1949 ... „10,— World, 166 pagina's, 1951 25,— 

Bovenstaande 6 delen zijn in de Engelse taal aeschrevvn 

PHILATELISTISCHE TIJDSCHRIFTEN 
„Philatelic Magazine" 26 nummers per „Balasse Magazine" (Brussel) zes num-

jaar ƒ12,— mers per jaar „ 7,— 
„Gibbons Stamp Monthly" maandbl., abt. „Schweizer Briefmarken Zeitung" maan-

per jaar , 6,— delijks, abt. p. jaar 12,— 
„Die Lupe" 26 nummers per jaar 15,— „Die Basier Taube" maandel., abt. p. j . „ 6,— 
„Austria-Philatelist" mdbl., abt. p. j 6,— 
„L'Echo de la Timbrologie" maandelijks, 

abt. per jaar 10,— 

Volgende maand verschijnt: P I J AJl K T A - A I ^ B U M 
Een voor Nederland geheel nieuw album! 
Ken album waar iedere ge.orderde verzamelaar reeds jaren naar zoekt. 
Enkele van de vele voordelen van dit album zijn: 
• Door een niet in de rug van de band, doch op het achterplat vastgehecht ring-

mechaniek, blijft het boekblok ateeds vierkant en ligt het ook in geopende toe
stand absoluut vlak. 

• Vóór het eerste en achter het laatste albumblad komt een 2 mm dik „bord", met 
op het bovenste bord een klem, waardoor de bladen stevig vastgehouden worden. 

• Voor de albumbladen wordt stevig wit houtvrij papier gebruikt, bedrukt met ruit
jes in kader in een lichtgrijze kleur. 

• De kunstlederen band is practisch onverslijtbaar. 
Het album wordt uitsluitend verkrijgbaar gesteld in de postzegelhandel. Nadere bij
zonderheden volgen in het Octobernummer. 

U 11 s: e V e r ij P 1. A ]l I: T A 
Haarlem — Bakenessergracht 69-73 — Telefoon 15280 — Giro 255641 
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Oevraagde en aangeboden boeken 
Prijs per woord 18 cent. Opgaven voor deze rubriek 
getypt of in blokschrift geschreven in te sturen. Een * 
voor de titel betekent: aanbieding per post gevraagd. 
Plaatsing alleen bij vooruitbetaling per giro of in geldige 
postzegels. 

Bunge, Postb. 63, Nijmegen 
B. \ , Dingstee, boek Indische afst. 
Faazen, Min. Bongaertsstr. 31 , 
Roe rmond 
Michel Deutschland Cat . 
Planeta, Haa r l em 
H a n d b . Zwits. Postz. Reuterski ld 
'' Friedeman Kolonial Abst. 
* Billig's H a n d b . dl. I I , le d ruk 
Hongaarse Cat. 1951 

AAlFOEBOOEIir 
Planeta, Haar lem 
Ned. Tijds. v . Postz .kunde 1896/97, 
1908 t /m 1921 

S e p t e m b e r a . s . v e r s c h i j n t d e Y v e r t C a t a l o g m s 1 9 5 3 
In 3 delen, ook af2onder!i]'k leverbaar! 
Deel I Frankrijk en Kol ƒ 3 ,— 
Deel II Europa „ 11 ,— 
Deel III Overzee „ 14,— 
Prijzen exclusief po r to Bestelt tiJ4*ig! 

P O S T Z E « £ I . H A ?f 1> t : l i B . C O B B ■<: S 1 B 
M a r k t 5 5 , D e n B o s c h — T e l e f o o n 5610 — G i r o 4 7 7 1 6 2 

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

Oudste adres in Nederland Ao. 1885. 

POSTZEGELHANDEL C.J .H. ROOTLIEB 
Laan van Meerdervoor t 273a. Tel , 392142 te ' s Gravenhage. 

^Q.én brtelkaart 
met Uw wensen en U ontvangt franco 
een onzer prachtige zichtzendingen, 
prima verzorgd en billijk geprijsd. 

Te koop gevraagd alle Kind en Zomerzegels 
van Nederland, en alles van Curagao, 
Suriname en Indonesië. 
Rondzendverkeer, 

Fa. H. OVERDIJIN 
Rozenhagenplein 12, Haarlem. Tel. K 250011445 

NEI>£KLA]!iri> ( p r i m a k w a l i t e i t ) 
N o . 270/73 

„ 274/77 
„ 279/82 
„ 283/86 
„ 287/88 
„ 289/92 
„ 293/95 
„ 296/99 

ƒ 1,90 
„ 1,10 
„ 0,85 
„ 0,65 
., 0,50 
„ 0,45 
„ 0,20 
,. 0,55 

N o . 300/04 
305/09 
310/12 
313/17 
318/22 
323/24 
325/26 
327/31 

ƒ 0,45 
„ 0,50 
„ 0,20 
„ 0,45 
„ 0,60 
„ 0,40 
„ 0,60 
„ 0,50 

N o . 332/45 
„ 346/49 
„ 350/55 
„ 356/73 
„ 374/78 
„ 392/96 
„ 397/401 
„ 402/03 

ƒ 0 , 3 5 
, . 6,— 
» 0,70 
„ 7,50 
„ 0,25 
„ 0,20 
„ 0,15 
„ 0,55 

Betaling met bestelling of onder rembours . Orders beneden 
ƒ 5,— por t i extra . Te koop gevr. Series Neder land & O .G . 
Aanbiedingen met prijs worden p .o . bean twoord . J u b . Ca t . N e d . 
& O .G . 1952 ƒ 1,16 fr. p . post . Yver t -Ca t . 1953. Frankri jk & 
Kol. ƒ 3 ,—. Europa zonder Fr. ƒ 11 ,—. Overzee zonder F r . 
Kol. ƒ 14,— plus po r t i . 

Nederlandse Postzegelhandel A.M.N.v,d. BROEKE 
N . Z . V o o r b u r g w a l 3 1 6 — A m s t e r d a m - C . — P o s t é i r o 165298 

KLEIN E A 
A A N G E B O D E N a. contant of voor 
ruil tegen gebr. Ned. en O.G. 
compl . series Indonesia, alles on-
gebr. , ook hogere waarden. Br. 
onder N o . P_ 015, Ui tg . Planeta . 

TE K O O P G E V R A A G D : Israël, 
Yvert N o . 7/9. Zegels van Trïëst 
zone A. Alles gestempeld! Tevens 
/egels van Oud-Baden en le emis
sie Oosteni ijk (verschillende stem
pels), voor speciaal verz. Brieven 
aan: J. h. Cserno, Achtergracht 
19 bov. , Amsterdam. 

Fi-s. 1000 C A T A L O G U S W A A R D E 
in pl .ni , 100 goede postzegels voor 
ƒ 1,40 fr. A. A. Valkhof, Oost
einde 29, Voorburg . Giro 572639. 

SI AM. Gezocht postzegels van 
Siam, speciaal Nos . 6, 18 t /m 25. 
Goede prijs voor blokken. Aanbie
dingen aan Mr J. L. Bigot, Delta-
straat 2 A, Amsterdam-Z. 

i N w . Guinea 17 ƒ 6,50; Ned . -
I lndie 209 ƒ 4,75; Neder l . 238/239 
1 / 2,50; 240/243 ƒ 3,25; 248/251 

/ 2,50; 278 ƒ 1,25. Allen mooi 
i. p i . Ned . Ind. 50 vers, ƒ 0,50, 

1,— of ƒ 1,50; 75 ƒ 2,— ; 
00 ƒ 3 ,—. Alles franco na s tor t . 
ostrek. 154725 H . J. E. Moll , 
ot.dijk 211 b , Schiedam. 

ieder ontvangt op aanvrage 
O verschillende Ned. poststukken 

t bijz, stempel, prijs slechts 
5,25, toezending gratis. Gi ro 

3468. Van der Taan Bouma, Mo-
nsingel 15, Schiedam. 

NNONCES 
F-D-C Z W E D E N 11 N o v . 70e 
verj . Kon. G. Adolf-serie met Ic 
dag afst. aan uw eigen adres, mits 
besteld vóór 27 Sept. Prijs ± 
ƒ 2,50. Harteveld, Essenburgstr . 
14, Ro t t e rdam. Giro 507407. 

C O N T A C T gezocht met v^ereld-
verzamelaar in het bezit van dou
bletten van Nederland en o.g. om 
deze op nader overeen te komen 
basis te ruilen, tegen Europa en 
overzee. Brieven onder N o . P 016, 
uitgeverij Planeta. 

WIE H E L P T t .b .c . -kuurpa t ien t te 
beginnen met het opbouwen van 
een verzameling zegels van Neder 
land en O.G. , door hem daar toe 
zegels af te staan? S. Broertjes, 
San. Oranje Nassau Oord , R e n k u m 

TE K O O P GEVR. : Yver t catalogi 
over jaren 1948, 1949, 1950, 1951 
en 1952, in goede staat. Aanb. met 
prijs aan: Leidsche Postzegelhandel, 
H . Lansdaal, Vrouwensteeg 3, Lei
den. Te l . 23233. 

BOD gcvr. op Yvert 1952, compl . 
Pr ima enkele series 2 t /m 25 R u p . 
No. 384—388 Ind. ƒ 7.— + p o r t o . 
G. T- Krediet , Maaskade 63, R o t 
t e rdam-C. 

T E K O O P G E V R A A G D van 
U.S.A.verzamelingen, double t ten , 
massawaar, betere losse zegels, 
brieven, niet-offic. zegels, p r o e 
ven, enz. enz. J. VELLEMAN, 
Nieuwstraat 5, Hengelo (O.) 

1 LUCHTPOST (alles postfri») 
België Yv. 5 5 Frcs 
12/13 Bastogne 
14 2 + 8 Fr . 
Bulgarije 1/4 Opdrukjes 
5/11 1—50 Lewa 

15/18 1—12 Lewa 
19/30 1—100 Lewa 
Frankrijk 26 300 Francs 
28 100 Francs 
29 1000 Francs 
Griekenland 
8/14 50 1.-50 Dr . 
15/21 50 1.-50 Dr . 
Hongarije 12/23 4 f.-5 P. 
45/47 Luchtvaar t fonds 
47a/d 
48/51 
53/56 
Joegoslavië 
1/5 50 p.-lO D . 
7/14 50 p.-30 D . 

17/22 in 2 Talen 
23 Kosir 15 D. 

27/31 Luchtvaar tweek 
32/39 1-50 Dinar 
Letland 3/5 Driehoeken 
6/7 Rainis getand 

Idem, ongetand 
13/15 Dr ieh . getand 
30/32 Drieh . onget. 
33/36 Vliegt, getand 

Idem, ongetand 
Luxemburg 7/15 1-50 Fr. 
Mal ta 1 6 penny 
Monaco 2/7 5-100 Fr. 
Oostenrijk 
32/46 5 gr-10 Sch. 
47/53 50 gr.-lO Sch. 

ƒ 18,75 
., 5.— 
.. I .— 
., 10,— 
„ 5,75 
» 1,— 
„ 11,75 
„ 4,50 
„ 1,60 
„ 13,50 

„ 5,25 
„ 19,50 
„ 8,— 
„ 0,75 
,. 1,25 
„ 0,70 
„ 0,40 

„ 2,— 
„ 3,50 
„ 3,75 
„ 1,— 
„ 2,75 
„ 5,65 
„ 1,50 
„ 't,— 
„ 6,— 
, 13,— 
, 7,— 
, 12,75 
, 12,75 
, 8,50 
, 3,65 
, 2,75 

, 12,— 
, 1,50 

Polen 1/9 1-45 gr . 
1/6 1-15 gr . 
10/15 5-30 Z l o t y 
18/23 15-100 21 . 

27 500 Zlo ty 
Por tugal 
1/10 1.50-50 Esc. 
Roemenië 7/10 Carol 
14/18 2-20 Lei 
Rusland 
14/17 Opdrukken 
67/69 Stratosfeer 
70/71 Opdrukken 
72/89 Oorlogsserie 
San Mar ino 
11/16 Zeppelin 
52 100 lire 
67 O p d r . 200 Lire 
73 U .P .U . 200 Lire 
74/82 2-500 Lire 
Souv. 3/5 Opdrukjes 
Souv. 6 Opdr . 100 Lire 
Spanje 5/6 50 c. & 1 Pes. 

7'16 Rode Kruis 
17/30 O p d r u k k e n 

236/37 25 & 50 Pes. 
Slowakije 1/6 30 h.-4 Ks. 
7/9 5, 10 & 20 Kr . 
Tsj . Slowakije 
7/9 Opdrukken 
10/17 50 h.-20 Kr . 
Turki je 1/5 O p d r u k k e n 
18 V-I'. Lira 
Zwitserland 
27/34 30 C.-5 Fr . 
Egypte 29/40 2-200 milis 
41/42 Opdrukjes 
Domin ik . R e p . 
2/9 10-30 c. 
29/36 Columbusgedenk 
54/57 9-30 c. 

ƒ 4,25 
„ 1,50 
,. 1,25 
., 2,75 
„ 3,90 

„ 38,50 
» 4,— 
.. 4,— 

„ 1,20 
„ 2,50 
„ 1,75 
., 9,— 

„ 19,50 
. . 1.— 
„ 2,40 
„ 2,— 
,. 9,25 
„ 1,25 
„ 0,90 
„ 3,25 
. . 9,50 
„ 20,— 
„ 8,50 
. . 0,75 
.. 2,75 

„ 6,— 
,, 6,— 
„ 2,75 
„ 4,75 

» 12,50 
., 6,85 
„ 1,15 

■ 13,25 
„ 25,— 
. , 3,50 

Van Over/ee nog vele andere luehtp .zegels voorradig Lijst op verzoek 1 

X. DAVDT Postzegelhandel GOUDA 
W E S T H A V E N 56 — T E L . 5 1 5 6 — G I R O 2 7 7 7 3 0 



(v/h Pomona), Molenstr. in Den Haag 
een mooie veiling, onze 94e, welice 
plaatsvindt op Donderdag Z October 
a.s., des middags 1.30 uur en des 
avonds 7.30 uur, in het Parkhotel 
(v.h. Pomona), Molenstr. in Den Haag 

Postzegelhandel K. A. Weeda 
Zoutmanstraat 14a. 
Telefoon: 394543. 

Den Haag 
Giro: 27773 

! ( ï ^ ^ ' p ' p ! p ^ " t * ' i ^ * K ' i * " i ^ ' p ' t * ' i ' ' i ' ' ï ' 
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SUPPLEMENT - YVERT - 1953 
verschijnt maandelijks met nieuwtjes en 
prijsveranderingen ƒ 4,50 
Proefnummer op aanvraag gratis. 
Vraagt onze nieuwe boekenlijst ä 50 cent 
welk bedrag wordt terugbetaald bij uw be
stelling hoger dan ƒ 5,—. 
Ziet ook onze vorige aanbiedingen!! 
KILO POPULAIR, aardige samenstelling 
met vele verrassingen ƒ 6,75 

RE DUM E HAAGSMA'S Post»elhandel 
Lecuwenstraat 2t, HÜTcrsum - Telefoon 7606 - Giro 336559 

Ikfieutve uiigiaven 
het beste aflres: 

AUF DER HEIDE'S Postzegelhandel 
Hilversum 
Surinamelaan 31 
Tel. 4323 

Amsterdam 
N.Z. Voorb.wal 151 
Tel. 47103 

AUe nieuw« catalogi 1953 worden door ons ge
leverd: w.o.: 
Yvert deel I Frankrijk en Kol. ƒ 3,— 

,, „ II Europa (zonder Fr'rijk) ƒ 11,—. 
III Overzee (zonder Fr. kol.) ƒ 14,30 

Michel Europa 1953, prijs ± ƒ 16,— 

Wij hebben momenteelweer 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 
] . M. G O S S E 

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

van Welderenstraal 27, Nijmegen —■ Telefoon 24569 
Alle philatehstische benodigheden. De zaak voor de 
Oost en ZuidNederlandse verzamelaar. 
V E I L E N Als U Uw bezit wilt laten veilen, geven 

wij U gaarne gratis advies. 

Corresponderen 
met vreemde landen kunt ook U. 
Door onze schriftelijke cursus leert 
U binnen het halfjaar zich vlot uit 
te drukken in 
E S P E R A l ^ T O 
Ook als IJ nooit eerder talen leerde. 

Viaagt ons gratis 
prospectus ,,Talen" 
eens aan! 

Leraar A. de 'Waard, 
beëdigd translateur voor 
Esperanto. 

» E l i E I D S C H E O N I > E R M ' I . T S I N S T E I i I . I l r O E N 
Erkend d. d. Insp. v. h. Schrift. Onderw., met 
medewerking v. h. Min. v. O., K. en W. 

JOHAN DE WITTSTRAAT 330331, LEIDEN 

Te koop g e v r a a g d : 
Verzamelingen, partijen massawaar en KILO
WAAR in grote kwantums 

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 •5579" 

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

TE KOOP GEVRAAGD 
Verzamel ingen, part i jen, massagoed, losse zomer
en k inderzegels , losse waa rden 100 j a a r postzegels. 
Vraagt gra t is inkoopUjst massawaar Neder land . 

POSTZEGELHANDEL G. v. d. EIJNDE, 
P e t n s t r a a t 8, tJTR&CHT, (Oog In Al), T»l. 24082 

Carrosseriefabriek i v.d. nm Open daken in luxe wagens 
Uitdeuken, spulten, enz. 
Nieuwe Carrosserieën op elk gebied 

Gevestigd 
sedert 1934 AMSTERDAM - HOUTMANKADE 46 A - TELEFOON 40956 


