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Verschijnt de <^ijHiende van iedere maand 

Thans een Nederlandse zegel ouder dan de 

PENNY« 
BLACK-

Amerikanen zijn bekend om 
hun sensationele en overdre
ven „koppen" boven lawaai
erige artikelen van weinig be
lang. Maar de Engelsen kun
nen het óók, zelfs in de philate
listische pers. „Stampcollec-
ting" van 5 September jl. komt 
op de proppen met een stukje, 
geheten "ANOTHER PRE-1840 
ADHESIVE", met als onder
titel "A Problem Piece from Holland". Het blad 
beeldt de adreszijde af van een brief, welke brief zelf 
28 November 1817 gedateerd is, verzonden van Amster
dam naar Leiden en voorzien van een postzegel (??). 
Het blad schrijft dat, geïnspireerd door de claim van 
Oostenrijk op het gebruik van postzegels vóór 1840 
— inmiddels onjuist gebleken —, de welbekende ver
zamelaar F. C. Wills te Bath deze brief aan "Stamp-
collecting" voorlegt „for consideration and explana
tion", welke brief, die alle tekenen van postale echt
heid heeft, ook dat bewuste zegel toont, dat, wat het 
ook zij, "apparently genuinely" op de brief werd aan
gebracht. 

Inderdaad loopt er een vlek, zowel over het etiket 
als over de brief, van dezelfde inkt waarmee de brief 
geschreven is, zodat dat ding sinds 1817 op de brief zit. 

De heer Wills "the wellknown Bath specialist in 
Holland and Colonies" merkt nog op, dat de brief 
voorzien is van het stempel Amsterdam, met Frans 
departementsnummer. Dit is niet juist, de departe
mentsstempels van Amsterdam werden in 1814 gekapt, 
de ene beter dan de andere, en in dit geval werd een 
stempel gebruikt, dat een „moet" of „braam" vertoont 
van het weggekapte departementsnummer. 

Wat duidelijk te zien is op de ongefrankeerde brief 
is het cijfer „3", 3 stuivers te betalen port van Amster
dam naar Leiden, volkomen overeenkomstig het tarief. 
Van een postzegel is dus geen sprake. Het is zelfs 
niet nodig dat men iets van de postwet van 1850 af
weet, waarbij de regering zich in haar ontwerp met 
hand en tand verzette tegen de invoering van post
zegels, toen de Tweede Kamer dit modesnufje amen
deerde èn bmnenhaalde. En in 1817 was men blij 
dat de journalière werd ingevoerd, de verplichte da
gelijkse verbinding tussen de postkantoren, welk ver

voer vóórdien veelal twee maal per week geschiedde. 
Waartoe diende dat etiket dan wèl? 
Het wordt beschreven als een fijn gegraveerd blauw 

zegel. Het is liggend langwerpig van vorm, heeft een 
witte rand, met achtkantig blauw gegraveerde vul
ling. De hoeken zijn voorzien van laat-Empire drie
tandjes, met de tanden naar de achthoek. In het blau
we midden staat met grote serieletters „Nro" en het 
nummer is daaronder met inkt ingevuld, nl. „261". 

De brief werd verzonden „A Monsieur B. Tetiau, 
poste restante ä Leyde". F. C. Wills schrijft dat het 
mogelijk een poste-restante-zegel is (it seems possible 
that there existed some sort of system at Leyden, for 
mail to delivered to this place to await the „collec
tor"). 

Wij zijn nu al afgedaald van „another pre-1840 ad
hesive" tot het onverklaarde product van een Leidse 
poste-restante stelsel! 

Hiertegen pleit ogenblikkelijk het feit dat poste-
restante brieven alphabetisch worden bewaard en géén 
volgnummer krijgen, dus niet chronologisch naar aan
komst worden geordend. Als er nu bijv. „TE" (Tetiau) 
op geschreven zou zijn, zou zo'n poste-restante-etiket 
in een modern kaartsysteem zijn nut gehad hebben, 
maar met „Numero 621" er op zou men voor adressant 
Tetiau alle binnengekomen poste-restante brieven 
hebben moeten nazien, om de bewuste brief te vinden, 
tenzij men een klapper zou hebben op alle poste-
restante stukken en die hele klapper dienen af te 
lopen. 

Maar we weten nog veel meer! 
In 1823 verscheen een „Handboek", uitgegeven door 

de Administratie der Posterijen en onder de „Alge-
meene voor het Publiek belangrijke Bepalingen op het 
stuk der Brieven-Posterij" wordt bepaald dat „alle 

%̂  
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brieven, op welker adressen Poste-Restante is ver
meld, door de geadresseerden immer in persoon wor
den opgevraagd, teneinde voor te komen dat dezelve 
in verkeerde handen geraken". 

De Post-Restante is dus algemeen, waarom zou Lel
den iets bijzonders hebben uitgedacht, of beter gezegd: 
iets bijzonders hebben mogen uitdenken? 

Het „Algemeen Reisboek" van 1824 geeft de dienst 
van het postkantoor Amsterdam precies op en hier 
wordt gemeld dat de Poste-Restante brieven van „11 
tot 2 ure" kunnen worden afgehaald. 

Elders wordt dan ook geadviseerd geen gebruik te 
maken van de gelegenheid tot het verzenden per poste-
restante, maar liever de brieven te zenden naar een 
vertrouwd zaken- of familieadres, of naar het „loge
ment" waar men afstapt. 

En dit sluit weer zo prachtig aan op het onvolpre
zen dagboek van Jacob van Lennep, die met zijn reis-
makker Dirk van Hogendorp (zoon van Gijsbert Karel) 
een maandenlange voetreis door de Noordelijke Ne
derlanden onderneemt. 

„Gootje", de latere Mr. Jacob, vertelt hier letter
l i jk alles: wat zij aten en dronken, hoe duur hun lo-
•gies was, hoe slecht de wegen waren, hoe laat ze naar 
.bed gingen, wie ze bezochten, wat ze daar bespraken. 
enz. 

Zo vertelt hij dat zij bij zeer slecht weer uit Almelo 
Vertrokken en de postwagen niet namen, want die 
ideed elf uur over het traject, terwijl het acht uur lo
pen was. Zij gaan dus te voet, maar laten zich onder-
•weg oppikken door een voerman in een halve kapwa-
gen, enz. Hij vervolgt dan 24 Juli 1823: „Na negen en 
een half uur rijdens stapten wij te Deventer aan het 
Jogement en posthuis De Maan af. Hier het middag-
taaal gebruikt hebbende, begaven wij ons te vijf ure 
naar het postkantoor. Men wees ons af, zeggende dat 
het niet voor zes ure openstond. Te zes ure aldaar ge
keerd vonden wij slechts één' klerk, die ons verhaalde 
dat er wèl brieven waren, doch dat hij dezelve wegens 
de afwezigheid des direkteurs en der andere klerken 
niet af konde geven. Na hierover een groot leven ge
maakt te hebben, liepen wij in toorn weg." — Maar 
het komt ten slotte in orde; zij krijgen hun brieven 
bezorgd in De Maan. 

Ruim een maand eerder had Van Lennep aan het 
ontbijt in De Toelast te Groningen op 19 Juni, brieven 
ontvangen „van vrienden uit Amsterdam, die mij het 
grootst vermaak deden", terwijl zij 's avonds 11 Juni 
te Leeuwarden aankwamen, waar zij hun intrek in De 
Valk namen, en „waar ik zeer verheugd was tijding 
van huis te vinden". 

Te Nijmegen, 's-Hertogenbosch en Amersfoort had 
Van Lennep familie, maar behalve Deventer is er geen 
sprake van poste-restante. 

We hebben hier met historische gegevens van 1823 
en 1824 te doen en kunnen hieruit concluderen dat de 
post-restante niet bepaald in trek was. En zou Leiden 
dan een nr. 621 hebben gebruikt? 

Neen, de oplossing lijkt mij veel eenvoudiger toe. 
"Handelsreizigers schreven 's avonds in hun logement 

hun orders naar hun firma of fabriek, en omgekeerd 
instrueerde men de verkopers, soms noodgedwongen 
poste-restante. Die brieven werden door de afzenders 
genummerd, opdat adressant zou weten geen brief te 
hebben gemist. Verliefde lieden schreven elkaar brie
ven, die genummerd werden (soms tot boven de 1000!). 
Brieven van vaders aan zoons en omgekeerd werden 
genummerd. In talloze archieven vond ondergetekende 
genummerde brieven. 

En de baas of de verloofde van de heer Tetiau, had 
m i. van die prachtig gegraveerde blauwe eitiketjes, 
waarop het nummer slechts behoefde te worden in
gevuld! P. C. KORTEWEG. 

ir NEDERLAND ^ 

DE KINDERPOSTZEGELS 1952. 
Nog juist voor het ter perse gaan van dit nummer 

ontvingen we een persbericht van de P.T.T. betref
fende deze nieuwe zegels. Wij geven hierbij de inhoud 
van dit bericht weer: 

Van 17 November 1952 t/m 16 Januari 1953 zullen 
aan de postkantoren weer de bekende postzegels met 
toeslag „Voor het kind" verkrijgbaar zijn. Ditmaal 
werden ze ontworpen door Mevrouw J. Janzen-Dalen-
oord te 's-Gravenhage, die ook de tekst en de waarde
cijfers verzorgde. 

De postzegels zijn uitgevoerd in 2 kleuren en wel 
alle zegels de voorstelling in zwart, gedrukt op een 
effen fond in kleur, waarin in wit uitgespaard de 
landsaanduiding „Nederland" en de waarden en bij
slagen. 

Waarden, voorstelling en kleur van het fond zijn: 
2 + 3 cent: jongen met geit, geel-groen; 
5 + 3 cent: meisje op ezel, roze-rood; 
6 + 4 cent: meisje met hond, blauwachtig-groen; 

10 + 5 cent: jong met poes, okergeel; 
20 + 7 cent: jongen met konijn, blauw. 

De zegels zullen voor frankering t/m 31 December 
1953 geldig zijn. Druktechniek: koperdiepdruk (roto
gravure); afmetingen beeldrecht-rechthoek 21,25 X 
28,55 mm; zegel 24,25X31,55 mm. 

Kam tekening 12 :12 ¥2. Vellen van 10 X 10 = 100 
zegels. 

Papier zonder watermerk. Gomming normaal. 
De zegels werden gedrukt bij Joh. Enschedé en Zn., 

Grafische Inrichting N.V. te Haarlem. 
Hieruit zien we, dat de zegels dus wat afme

ting betreft enz. vrijwel geheel overeenkomen met de 
Zomerzegels 1952, maar thans in liggend formaat zijn, 
waarbij de lange zijde der zegels (dus niet het zegel
beeld, dat gelijke afmetingen behield) 0,05 mm langer 
wordt opgegeven dan bij de Zomerzegels het geval 
was. De tanding, opgegeven als 12 : 12%, zal vermoe
delijk wel 12 : 12% blijken te zijn (19 X 15 tanden), 
zoals bij de Zomerzegels het geval bleek. 
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De voorstellingen zijn zeer kinderlijk gehouden, zo
dat de bedoeling der zegels wel duidelijk blijkt, zo 
zelfs, dat deze zegels voor kinderen wellicht een gro
tere attractie zullen zijn dan voor de grote mensen 
(die toch zeker de grootste afnemers zullen zijn!). 

De kleuren van postzegels. 
Persbericht 6075/174 van 25 September 1952 van het 

Staatsbedrijf der P.T.T. deelt het volgende mede: 
Tot heden waren de postadministraties niet volko

men vrij in het vaststellen van de kleuren van de voor 
het internationale verkeer gebezigde postzegels. In het 
Algemeen Postverdrag was nl. voorgeschreven dat de 
zegels welke het port van een gewone internationale 
brief van enkelvoudig gewicht (t/m 20 gram) vertegen
woordigen, blauw van kleur moesten zijn; de kleur 
van een postzegel voor een internationale briefkaart 
moest rood zijn en voor een drukwerk t/m 50 gram 
groen. De Nederlandse postdienst heeft zich steeds aan 
de voorgeschreven kleuren gehouden; vele andere lan
den echter niet. 

De bedoeling van deze zeer oude bepaling is dui
delijk. Men wenste, dat de postdienst van het land van 
bestemming van een stuk alleAi reeds aan de kleur 
van de opgeplakte zegel kon zien of het stuk vol
doende was gefrankeerd. Deze bedoeling werd oor
spronkelijk ook bereikt. Toen echter de post-admini-
straties er toe overgingen steeds meer zegels uit te ge
ven (en het daardoor dikwijls voorkwam dat er op een 
stuk verschillende postzegels waren geplakt), de tarie
ven veelvuldig werden gewijzigd en het luchtpostver-
keer zijn intrede deed (waarvoor extra-luchtrecht .ver
schuldigd was), ging het nut van de bepaling snel ver
loren. Op het van 14 Mei t/m 10 Juli jl. te Brussel ge
houden JCIIIe Congres van de Wereldpostvereniging 
stelden dan ook 3 landen, nl. de Verenigde Staten, Gr.-
Brittannië en de Sovjet-Unie, vóór, de bepaling te 
doen vervallen. Zonder veel discussie werd het voor
stel aangenomen. 

Van 1 Juni 1953, de datum van inwerkingtreding van 
de bepalingen van Brussel, af, zijn de postadministra
ties dus ook formeel niet meer gebonden aan bepaal
de kleuren voor de postzegels. Deze grotere vrijheid 
zal vooral door de ontwerpers van onze zegels op prijs 
worden gesteld. 

REPOEBLIK INDONESIA. 
Modelopdruk. Aan het gepubliceerde op bladz. 124 

van het Juni 1952 nummer kan nog het volgende toe
gevoegd worden: Met deze opdruk zijn bekend: 15 sen 
vlag, groot en klein, de drie Garudazegels, Harzserie 
zonder en met opdruk „Indonesia" van 15 et. t/m 
ƒ 2 5 , - . 

Inhuldiging en Jubileumzegels, Bevrijdingsserie 1 
et t/m ƒ2,50, Austr. druk 1 t/m 7% et en idem met 
opdruk 3, 3 en 4 et. 

Cijferserie 1 t/m 12% sen, UPU-zegels (2 stuks), 
Bouwkunstserie zonder opdruk RIS 15 sen t/m Rs. 
25,—, met opdruk RIS 20 sen t/m Rs. 25,—. Bij de la
tere uitgiften zoals UNO, PON, Olympiade, Sukarno 
enz. is deze opdruk niet meer gebruikt. n Censuurstrookjes. Het 

verkleind afgebeelde 
strookje (bruin papier) 
komt voor op brieven 
uit het onveilig gebied 
van Java verzonden. 
Kleurafwqkingen. In de 
lopende serie cijfer ty

pen zijn de nieuwe oplagen dikwijls van sterk afwij
kende kleur, o.a. de 2% en 4 et. 

NOODPORTEN. 
In vervolg op het gepubliceerde in de maandbla

den van Augustus, October en December 1951, geven 
wij onderstaand de opsommingen van andere plaatsen 
en waarden van de gebruikte noodporten. 
Surabaia: 

Met opdruk RIS 2y2, 5 en 10 cent, en ook zonder 
opdruk RIS 2%, 5 en 10 cent van de bekende tempel
serie. Zowel het woordje porto als de paraaf zijn in 
rood op het zegel aangebracht. Het komt ook voor, en 
wel bij de 2% en 5 cent, dat de paraaf op het zegel 
en het woordje porto boven het zegel op de brief 
vermeld is. 
Banjoewangi: 

Een wit stukje papier waarop in zwart getypt het 
nr. 1022, daaronder in rood met de pen geschreven: 
20 sen. 
Blitar: 

Wit stukje papier waarop met de machine getypt: 
„no. 295", hieronder „R.O.", en met potlood het cijfer 
40 ingevuld. 
Bodjonegoro: 

Wit getypt strookje papier: „Bajar Denda R", en het 
cijfer 0,10 met inkt ingevuld. 
Djakarta. Wit strookje tweeregelig gestencild: „Harus 
dibajar - dua plikuh", met handtekening in violet. 
Djember. Hier is het 10 sen zegel van de lopende uit
gifte als portzegel gebruikt, op de brief met rode inkt 
het woordje port geschreven, en op het zegel met rode 
inkt een kruis, en hieronder met rode inkt „nietig". 
Dit rode kruis en het woordje „nietig" zijn later aan
gebracht, toen brief geweigerd werd (of onbestelbaar 
was) en waarschijnlijk op het centraal kantoor voor 
onbestelbare stukken te Surabaia. 
Djokjakarta: 

Wit strookje papier waarop gestencild Kembali pen-
girin, hieronder prangko kurang, hieronder R en met 
paarse inkt 0,50, hieronder weer gestencild Harap 
diponuhi. 
Karangampel. 

Blanco velrand van postzegelvellen met alleen in 
inkt 10 (onder het strookje nummer 173). 
Kediri. 

Wit strookje papier waarop met numerateur ge
plaatst 10, waaronder handtekening. 
Magelang: 

Geel papier waarop getypt: „porto denda" in zwart 
en zegelring stempel „AB" in violet, met potlood inge
vuld: 0,20. 
Madioen: 

Wit strookje papier warop getypt Tolah dibajar, 
hieronder: denda, hieronder: R. en met inkt ingevuld 
005. 
Malang: 

Wit strookje papier met no. 113, en met rood inge
vuld: 0,40, hieronder: sen. 
Maospati: 

Hier heeft men de velranden van postzegelvellen 
gebruikt. Voor het telcijfer wordt zo nodig een tweede 
cijfer gevoegd, (in het getoonde zegel was dit een vel
rand met nummer 5 waarvoor .met inkt nogmaals een 
5 geplaatst was, dit was dus zegel 55) het woordje „20 
sen" was met inkt aangegeven. 
Medan: 

Getypt en genummerd strookje no. 971. In één 
regel: Bajar denda sepuluh sen. 
Menado: 

Ook hier zijn de stroken van postzegel-vellen ge-
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bruikt, waarop de telnummer op deze randen als volg
nummers werden gebruikt. Rood telnummer >6, hier
onder met inkt ingevuld: 40 sen 
Ngandjuk: 

Getypt strookje no. 355. Uang denda, hieronder: di
bajar 2 sen, de cijfers zijn met inkt ingevuld. 
Ngoro. Hier heeft men het nog eenvoudiger gedaan, 
het bekende stempeltje T in cirkel is in zwart aange
bracht; met rood potlood heeft men „10 c." op het 
stuk geplaatst, en daaronder in zwarte inkt: N25 13/4 
'51. 
Oeteran: 

Blanco velranden van postzegel-vellen, waarop met 
inkt geschreven: „380" en „Rs 10". 
Paree: 

Blanco velranden van postzegel-vellen met alleen 
in inkt 0,10. 
Poerwodaki Kedoe: 

Getypt strookje, „Didenda R 0,10", hieronder: no. 
181, de cijfers met inkt ingevuld. 
Frobolingo: 

Getypt strookje no. 359, hieronder: Harus bajar, R 
0,20. 
Solo: 

Getypt strookje: „Beja denda 0,10", cijfer met rode 
inkt. 
Semarang: 

Blauwgroen papier, cijfer geschreven 39, hieronder: 
20 sen (getypt) en een tweede exemplaar 183, hieronder 
10 sen (geschreven). 
Tjermee. 

Hier is het 5 sen zegel van de lopende uitgifte als 
portzegel gebruikt, terwijl met rode inkt er onder op 
de brief is geschreven „dibagai prangko denda". 

Evenals bij Djember gemeld, zijn sommige van deze 
zegels ook voorzien van een kruis in rode inkt, en bij
geschreven het woordje: nietig. 
Tjimabi: 

Rood papier: „porto R 0,20". Het geheel geschreven. 

Toeban: 
3-regelig: „301 Kekurangan Pr. 5 sen Harus dibajar", 

Wlingi. 
Dit is veruit de eenvoudigste vorm, aUeen het stem

peltje T in cirkel in zwart, en met rood potlood 40. 
Surabaia: 

Dit zijn vellen geweest in vier waarden nl. 2%, 5, lV2 
en 10 sen waarop twee-regelig in zwart gestencild 
was „Kekurangan perangko telah dibajar". Hierover-
heen was een handtekening-stempel, waaronder in 
drukletters de naam W. Soemohadiwidjojo, op de 2% 
en 5 sen is het handtekening- en naamstempel in vio
let, op de 7% en 10 sen in rood aangebracht. De stand 
van de stempels is voor deze diverse opdrukken ver
schillend, zie de afbeeldingen (vorige kolom). 

Gaarne ontving ik van onze lezers verdere in hun 
bezit zijnde stukken ter inzage, om het overzicht van 
de noodporten zo volledig mogelijk te kunnen geven. 

A. J. Uylen. 

ZUID MOLUKKEN (AMBON) 

^^p^ 

Ih 

ËMfgSSË 

'IE 
Sselat«*« 1 

l: 
Reeds verschillende malen is ook in dit Maandblad 

geschreven over de uitgiften van de Zd Molukken, 
zowel de uitgiften ter plaatse, als de in de U.S.A. uit
gegeven zegels. Over de „noodzaak" uit postaal oog
punt, heb ik diverse malen mijn mening gegeven, wat 
de , ,wettelijkheid" betreft, verwijzen wij naar een 
boekwerkje, gepubliceerd door "The Department of 
public information of the Republic of the South 
Moluccas. No 8A, The legal position of the Republic 
of the South Moluccas in the international legal order", 
o. a. verkrijgbaar bij de hr Dr J. P. Nikilujuw, General 
Representative of the Republic, Pleinweg 170 B, Rot
terdam. Het zou te ver gaan dit hier te citeren; be
langstellenden worden naar dit boekje verwezen O.m. 
wordt de wettelijkheid van zijn zegeluitgiften hierin 
getracht aan te tonen. 

Wat de uitgiften in de U.S.A. betreft, het „postaal" 
gebruik hiervan moet zeer gering geweest zijn. Succes
sievelijk zijn hier uitgegeven: 4, 10, 25, 50 cent, klein 
formaat, afbeelding 2 postbestellers, aangevuld met 
zelfde formaat en afbeelding 1 Rupiah en groot for
maat 2% Rupiah, UPU herdenking. 

Vervolgens een serie groot formaat, in het centrum 
een wereldkaart, 2%, 5, 10, 20, 25, 50 sen en 1 Rupiah. 

Als laatste een serie met 9 waarden met o. a. de 
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afbeelding van Generaal Mac Arthur, 2%, 5, 10, 20, 
25, 50 sen, 2% en 5 Rupiah, deze serie is zowel getand 
als ongetand uitgegeven. 

Wat de uitgiften op Ambon zelf betreft, aan het 
gepubliceerde op bldz. 67 van het April 1951 no kunnen 
wij thans het volgende toevoegen: Nadat de troepen 
van de Rep. Ind. Ambon op de Ambonezen veroverd 
hadden, trof men op het gedeeltelijk geplunderde post
kantoor de Indonesiazegels met opdruk aan. Het 
woordje Indonesia was door middel van een dubbele 
balk doorgehaald, en een opdruk aangebracht, drie-
regelig REPUBLIC MALUKU SELATAN, in rood op 
de Sp. Cat.nos 375/6,378 380/1, en in zwart op de nos 
362 t/m 366, 367A, 368A, 369, 377, 382/3 en het 15 sen 
groot formaat vlagtype. Ook de hogere waarden waren 
aanwezig, maar deze mochten door de bekende be
palingen (niet meer) niet ongebruikt verstrekt worden. 
De afbeeldingen geven een duidelijk beeld hoe de op
druk op de diverse waarden is aangebracht. Alle ge
noemde waarden heb ik persoonlijk gezien, verdere 
bronvermelding is om begrijpelijke redenen niet wen
selijk. Postaal zijn deze zegels o. a. in het binnenland, 
en op de post per „blokkadebreker" naar Nw Guinea 
gebruikt. Echt gelopen brieven heb ik tot op heden 
nog niet gezien. 

Is een onzer lezers misschien in het bezit van meer
dere nog niet genoemde waarden en van echt gelopen 
stukken. Deze dan gaarne ter inzage aan onder
getekende. A. J. UYLEN. 

* STEMPELS * 
NEDERLAND. 

Gelegenheidsstempels. 
Geen gelegenheidsstempels in de gewone zin, doch 

wel bijzondere poststempels zijn die, welke in gebruik 
zijn voor het door de Pers- en Propagandadienst der 
PTT ontworpen P.T.T.-Jeugspel „Wonderstad", dat 
reeds in Juli te zien was op de tentoonstelling „Won
derland-Gouden Handen" in het R.A.I.-gebouw te Am
sterdam en daarna ook in Eindhoven. Voor dit jeugd-
spel is nl. in gebruik een typenraderstempel in het 
thans gebruikelijke model met inschrift Wonderstad 1, 
terwijl bovendien een stempelmachine gebruikt wordt, 
op de afdrukken waarvan links de vlag „Nederland 
Werkt" en rechts de „plaatsnaam" Wonderstad in de 
gebruikelijke omlijsting te zien is. Er is evenwel stren
ge instructie gegeven, dat met deze beide stempels 
geen postzegels mogen worden afgestempeld ! De 
Heer R. Tocila te Amsterdam danken wij voor dit be
richt. 

Machinestempels. 
Eén der beide te Groningen in gebruik zijnde machi

nes stempelde sinds 29 Augustus jl. met de vlag: „Een 
groet uit Groningen de Vriendelijkheidsstad". 

Te 's-Gravenhage wordt sinds 24 September en te 
Amsterdam CS. en Rotterdam CS. sinds 27 September 
gebruik gemaakt van een vlag met inschrift: „Wordt 
Giro-Contributant Nationaal Fonds Bijzondere Nooden 
Den Haag Giro 272727". 

In één der stempelmachines te 's-Gravenhage en 
Utrecht-Sation wordt sinds 25 September een vlag ge
bruikt met inschrift: „Flora 1953 Int. Bloemen-Ten-
toonstelling 14 Maart-14 Mei Heemstede-Haarlem", 
waarnaast een bouquet bloemen. 

Typenraderstempels. 
15 Sept. Hulppostkantoor Hem (N.H.) wordt post

station. 
16 Sept. Poststation Tuil (Gld.) opgeheven. 
1 Oct. Bijkantoor Amsterdam-Veemarkt opgeheven; 

postkantoor Medemblik wordt hulppostkan
toor. 

1 Dec. Hulppostkantoor Lepelstraat (N.B.) wordt 
poststation. 

^' 

Veldpost. 

Reeds in het vorige nummer konden wi] melden, dat 
bij Dienstorder H 666 van 20 Augustus jl. aangekon
digd werd, dat op 3 September jl. drie veldpostkanto
ren in dienst gesteld werden, t.w. NAPO 201, NAPO 
221 en NAPO 231 (NAPO is de afkorting van Nether
lands Army Post Office) voor de in West-Duitsland ge
houden militaire manoeuvres, waaraan ook ca 30.000 
Nederlandse militairen hebben deelgenomen. Deze ma
noeuvres stonden bekend onder de naam „Hold Fast", 
doch in verband met de geringe activiteit, die aan het 
Ned. contingent was opgedragen, deed onder hen de 
naam van „Oefening Slaap Vast" veel opgeld! 

Dank zij de welwillende medewerking van de Com
mandanten dezer veldpostkantoren en van onze lezers, 
de heren J. v. Anrooy en J. F. Meeder te 's-Graven
hage, D. Bicker te Diemen, H. Dose te Enschede, W. 
P. v. d. Laan te Apeldoorn, A. C de Meyere te Bode
graven en Th. C van Straten te Amsterdam, kunnen 
WIJ over de daarbij gebruikte veldpoststempels het vol
gende mededelen. 

Nieuwe stempels met zeer uiteenlopende stempel-
nummers kwamen in gebruik; het afgebeelde type is 
hetzelfde als reeds in 1951 bij de oefening „Counter-
thrust" gebruikt werd, met dien verstande, dat de toen 
gebruikte nummers 10 en 11 (waarvan het laatste ook 
dit jaar weer voorkomt) brede datumcijfers bevatten, 
terwijl de thans nieuw aangemaakte stempels alle 
voorzien zijn van de nieuwe, smalle datumcijfers (Zwit
sers model). 

Het is ons uit de ontvangen stukken echter niet dui
delijk geworden, of elk veldpostkantoor zelfstandig met 
afzonderlijke stempel(s) werkte en/of elke militair — 
die in zijn adres wel steeds het NAPO-nummer moest 
vermelden — ook slechts via dat ene kantoor kon of 
mocht verzenden. 

Wij zagen nl. de volgende stempelnummers, die wij 
vermelden achter de NAPO-nummers, welke de afzen
ders op de onderscheidene stukken aangaven: 
NAPO 201 — Stempelnummers 5, 31. 

.. 221 — „ 5, 11, 31 en 34. 

., 231 — „ 14, 31,34 en 43. 
Voor aangetekende stukken werden speciale aante-

kenstrookjes met inschrift „NAPO" gebruikt, waarop 
soms het kantoornummer (201, enz.) met de pen bijge
schreven werd. Ook zagen wij nog op een onvoldoend 
geadresseerd stuk een tweeregelig rood langstempel: 
Verzoeke uw volledig militair adres op te geven. 

Speciaal aan de mededelingen van de heer Th. C. 
van Straten kunnen wij nog ontlenen, dat militairen 
de voor frankering nodige postzegels konden kopen 
met: 
1. Nederlands geld, dat zij echter op Duits grondge

bied niet in hun bezit mochten hebben. 
2. Duits geld, dat tegen de gangbare koers verstrekt 

werd. 
3. Cadigeld, bestaande uit plastic-munten met op

schrift: Min. van Oorlog, in de waarden 1 et. (bruin), 
5 et. (vuilwit), 10 et. (lichtblauw) en 25 et. (groen) en 
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uit biljetten van ƒ 1,— bruin en ƒ 5,— groen, de 
beide laatste gedrukt bij de N.V. Joh. Enschede & 
Zonen te Haarlem. 

In één der dagbladen vonden wij nog vermeld, dat 
dat veldpostkantoren op 27 September jl. weer werden 
opgeheven. 

FRANKRIJK. 
Machinestempels. 

Hoewel wij, zoals bekend, slechts bij hoge uitzonde
ring van buitenlandse stempels melding maken, moge 
ditmaal gereleveerd worden, dat wij als vlag in één 
der Parijse stempelmachines de tekst zagen: „Ecoutez 
ä la Radio chaque dimanche Ie courrier philatélique". 
Waarmee alweer bewezen is, dat ook de Franse poste
rijen de Philatelie een warm hart toedragen (zij het 
misschien niet geheel zonder eigenbelang, gelet ook op 
de talrijke nieuwe Franse gelegenheidszegels!). 

• POSTSTUKKEN • 
BUITENLAND. 

België. 
De publibel-uitgifte gaan ongestoord verder. Kon ik 

in het Augusturnummer tot 1090 melden, nu bracht 
een der lezers op mijn verzoek een aantal kaarten uit 
Malmedy mede, waarbij als nieuw nummer 1107 (Fr.) 
A votre anniversaire des Fleurs ä votre mère. Wie 
helpt ons aan de nummers 1091—1106? Of tenminste 
aan de melding er van? 

Voor Eupen en Malmedy verscheen nu ook een drie
talige verhuiskaart ä 20 centimes, lila rose op ge
kleurd karton, zegelbeeld heraldische leeuw. 
Pakistan. 

Dit land gaf een nieuwe enveloppe uit in een nieuw 
type. Het zegelbeeld vertoont het wapen met een brief 
en een ganzeveer. Onderaan staat Pakistan-postage. 
Waarde-aanduiding evenals bij het vroegere type iVz 
annas; kleur groen op geelachtig. 

Door de vriendelijkheid van de heer Paul Scherpen-
berg uit Tongeren, die een van onze ijverigste helpers 
is, kan ik ter vergelijking het vroegere type afbeelden. 
Dit is eveneens groen op geelachtig 

Verenigde Naties. 
De United Nations gaven op 18 Juli jl. een brief

kaart uit van 2 (dollar-)cents, blauw op gekleurd kar-

J^ ^ v y ^ ^ . 

Si 

ton. Ze zijn alleen voor gebruik geldig indien zij in 
het gebouw van de U.N. worden gepost. Oplage 50.000 
stuks. 

• LUCHTPOST • 
NEDERLAND, 

Nieuwe luchtverbinding K.L.M. met Mexico-Clty. 
Ons voorlopig bericht in het September-nummer 

behoeft aanvulling en verbetering: De eerste vlucht 
naar Mexico vindt wel plaats op 14 October '52, doch 
heeft, — evenals de daaropvolgende vlucht van 21 
October a.s. — het karakter van een proefvlucht. Voor 
deze beide vluchten géén speciale afstempelingen en 
géén speciale enveloppen. Op 27 October a.s. wordt 
dan de nieuwe wekelijkse luchtdienst op Mexico-City 
officieel' geopend. Z.K.H. Prins Bernhard heefd zich 
bereid verklaard deze openingsvlucht mede te maken. 

Voor deze vlucht worden door de K.L.M, speciale 
enveloppen beschikbaar gesteld, terwijl ook de Ned. 
P.T.T. een speciale afstempeling op de stukken zal 
plaatsen. Retourpost vanuit Mexico kan worden ge
adresseerd aan: al Representante de la K.L.M. (Com-
pania Real Holandega de Aviación) Despacho 105. 
Reforma y Morelos 110, Mexico D.F. (Mexique). De 
terugzending geschiedt kosteloos. 
De DC-6 machines, waarmede deze dienst wordt uit
gevoerd, vliegen in 30 uur van Amsterdam via Mon
treal en Monterrey (Mexico) naar de hoofdstad Mexico-
City. 
Duizendste retourvlucht K.L.M. Amsterdam-Cura$ao. 

Op 9 October j.l. heeft de K.L.M, haar duizendste 
retourvlucht Amsterdam-Curagao uitgevoerd. 
K.L.M. Lnchtnet op Nieuw-Guinea. 

Sinds 1 September jl. heeft de K.L.M, het interne 
luchtnet op Nieuw Guinea, dat tot voor kort in charter 
voor het Gouvernement van Nieuw-Guinea werd ge
vlogen, in eigen exploitatie genomen. Het gehele lucht
net, dat een lengte heeft van ongeveer 2500 km, omvat 
de lijnen Biak- Hollandia (3 x p. w.), Biak-Sorong (2 
X p.w.), Biak-Merauke-Tanamera (1 x per 14 dagen) en 
Biak-Noemfoer (1 x per 14 dagen). Voor de uitvoering 
van deze diensten gebruikt de K.L.M, op Nieuw-Gui
nea Dakota's. 

Duitsland. 
„Messe-luftpost" van de Leipziger Messe. 

Ook dit jaar ontvingen we weer „Messeluftpost" met 
spec, afstempelingen en wel: 
1. Spec, poststempel 7/9'52-ll, Leipzig C 1/afb. aard-
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bol m. duif m. brief in de bek/Ausstellung/Die 
Deutsche Post im Dienst/für Frieden/und Völker
freundschaft. 

2. Spec, enveloppe, spec, poststempel, 7/9'52-10, Leip
zig C 1 a/Messe-embleem met windwijzer/Leipziger 
Messe 1952. Spec, afstempeling in violette kleur 
(kaststempel) evenals vorige jaren. 

3. Spec, enveloppe, spec, poststempel 7/9'52-ll, Leip
zig C 8/Platz des Friedens/Messe-embleem met 
windwijzer/Leipziger Messe 1952. 

4. Spec, enveloppe, spec, poststempel 7/9'52-13, Leip
zig C 1/Messe-Flughafen/Leipzig-Mockau/afb. Mes-
se-embleem m. vliegtuig er boven/Leipziger Messe 
1952. 

5. Als 4, doch geen spec, enveloppe; spec, poststem
pel 13/9'52-10 en spec, violette' afstempeling (kast
stempel/ als onder 2. 

6. Spec, poststempel ll/9'52-13, PBA 32 Leipzig/Luft-
post/afb. Messe-embleem met vliegtuig er boven 
(als vermeld onder 4)/Leipziger Messe 1952. 

Totaal resultaat dus 5 verschillende spec, poststem
pels en bovendien nog de spec, afstempeling in violette 
kleur, die ook vorige jaren gebruikt werd. 

De brieven zijn gefrankeerd met één of beide „Leip
ziger Messe 1952"-zegels. 

ENGELAND. 
Eerste vlucht „Comet" Londen-Johannesburg v.v., 
Mei 1952. 

Deze luchtdienst met „Comef'-straalvliegtuigen werd 
op 2 Mei jl. door de BOAC geopend. Deze maatschap
pij gaf voor deze vluchten speciale enveloppen uit; de 
stukken dragen AS Johannesburg 3 Mei 1952, 3.45. De 
afstand werd in minder dan 24 uur afgelegd. De 
retourvlucht vond in de nacht van 5 op 6 Mei plaats, 
geen aankomst-poststempel, doch wel BOAC-aan-
komststempel 6 Mei '52 XII. Ook voor de retourvlucht 
werden de spec. BOAC-enveloppen van de heenvlucht 
gebruikt. 

Op de BOAC „COMET'-luchtdiensten Londen-Co-
lombo, v.v. (ll/8'52) en Londen-Singapore v.v. (Sept. 
'52) komen wij na ontvangst van de betr. luchtpost
stukken nader terug. 

FRANKRIJK. 
Helicopterpost. 

Ter aanvulling van hetgeen wij onder „Luxemburg" 
in ons Juli-nummer vermeldden, geven wij hieronder 
nog een afbeelding van de retourpost d.d. 1 Juni 1952 
uit Straatsburg naar de „Centilux" (Speciale kaart). 

AUSTRALIË. 
Directe luchtpostverbinding Australië-Zuid Afrika. 

Hieronder geven wij een af beelding" van de speciale 
afstempeling vermeld in ons Augustus-nummer. De 
stukken dragen AS: Johannesburg 4 Sept. '52-11.00. 

iOMllf tN^iLUX 

Drie jubilea op luchtpostgebied. 
Tussen 24 en 28 October a.s. wordt in Berlijn een 

drievoudig jubileum gevierd; ten eerste de herdenking 
van het 40-jarig bestaan van de Duitse Luchtpostdienst 
1912-1952), ten tweede het 25-jarig bestaan van de 
thans oudste vereniging van luchtpostverzamelaars in 
Duitsland, de Internationale Aero-Philatelisten Club, 
kortweg I.A.P.C. genoemd, waarin de bekende lucht
postverzamelaar, de heer Scheer, de stuwende kracht 
is, en ten derde het 20-jarig bestaan van het bekende 
Duitse luchtposttijdschrift „Die Luftpost" van de heer 
Kurt Dahmann. 

Wij bieden de jubilarissen van deze plaats onze har
telijke gelukwensen aan en hopen op een nog lang
durende voortzetting van onze prettige samenwerking. 

Speciaal willen wij hier nog even het zeer verdien
stelijke werk van de heer Dahmann naar voren bren
gen, die niettegenstaande alle moeilijkheden er toch 
steeds in geslaagd .is maandelijks een voortreffelijk 
geredigeerd luchtposttijdschrift te laten verschijnen 
met vele interessante artikelen, mededelingen en 
nieuwtjes. 
Wij hopen dat de heer Dahmann de uitgifte van zijn 
tijdschrift nog vele jaren zal mogen voortzetten en 
wij wensen hem bij zijn werkzaamheden veel succes 
toe. J. D. 

• NIEUWE UITGIFTEN • 
Diverse postzegels werden ons ter reproductie af

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

EUROPA. 
België. 

In de serie postpakketzegels met afbeeldingen van 
de diverse typen van locomotieven verscheen de hog6 
waarde 350 fr. violet, met afbeelding van de electri-
sche locomotief, welke in het vorige jaar in gebruik 
werd gesteld op de lijn Brüssel-Antwerpen. 

Bulgarije. 
Het feit dat 10 jaar geleden de dichter-werkman Ni-

colaas Vaptzarov (1909-1942) werd geëxecuteerd was 
aanleiding tot de uitgifte op 23 Juli jl. van een serie 
van 3 postzegels met verschillende portretten van deze 
dichter, nl.: 

iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>iiiiii"Miiit»"iiiiii»»»iiiii)»ii<i<i»i»itii>>i"<iii>» luiiiniijiiiuiiiinjiiiiiiniimiiuiiiiiuuiEinniurrimninmmiJiiiiiiiiiiiiiiiiirimi 

HET PARGDL Iéé4 elb kiaütf 
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16 st. wijnrood, Vaptzarov als werkman; 
44 st. lilabruin, executie van Vaptzarov; 
80 St. sepia, portret. 

In het kleine formaat zegel verschenen resp. op 30 
Juni en 4 Juli jl. de zegels 16 st. sepia, en 44 st. lila-
rose, beide met de afbeelding van de centrale „Re-
poublika". In gelijk formaat worden nog verwacht de 
45 st. centrale „Tchervenkov" en 80 st. centrale „Sta
lin". , 
DUITSLAND. 
Bondsrepubliek. 

Nog kunnen we mededelen, dat het Lutherzegel, ge
meld in ons Augustusnummer op blz. 202, ontworpen 
werd door Hermann Zapf en gegraveerd door Johann 
Piwczyk te Berlijn. De druk, op watermerkpapier BP, 
is van de Bondsdrukkerij. Oplage 5 millioen. stuks 
Vellen van 50 stuks. 

Het eveneens aldaar gemelde zegel Nicolaus Otto 
werd op dezelfde drukkerij vervaardigd op hetzelfde 
watermerkpapier, in een gelijke oplage, maar in vel
len van 100 stuks. 

Ook het Museum-herdenkingszegel, gemeld in ons 
vorige nummer op blz. 221, werd ter zelf der drukkerij 
verzorgd op gelijk papier, in een oplage van 1% mil
lioen stuks, in vellen van 50 zegels. Dit zegel blijft 
voor frankering geldig tot 31 December 1953. 

itétataêêtttm 

Van het op 6 September jl. ver
schenen zegel ter herdenking van de 
teruggave aan Duitsland van het 
eiland Helgoland, geven we hierbij 
de afbeelding. 

Op 17 September jl. verschenen 
twee postzegels ten bate van de 

jeugd, zgn. Jugendmarken 1952. Het zijn: 
10 + 2 (pf) groen, drie jongens als zgn. trekkers; 
20 + 3 (pf) rood, drie meisjes als zgn. treksters. 

De zegels zijn ontworpen door Max Bittrof en ge
graveerd door Johann Piwczyk. Druk op watermerk
papier BP, verzorgd door de Bondsdrukkerij. Oplage 
1% millioen series. Frankeergeldig tot 31 December 

E m 
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Op dezelfde datum verscheen een enkele postzegel 
ter herdenking van Carl. Schurz (2.31829-13.5 1906. Het 
is een zegel van 20 (pf) met het portret van Schurz 
geplaatst voor een schematisch aangegeven wereldbol. 
De kleuren zijn vleeskleur en blauw. 

Op 1 October jl. zouden hier 4 postzegels met toeslag 
verschijnen als vervolg op de vorige jaar aangegeven 
serie „Helpers der Mensheid". Ditmaal zijn het de vol
gende zegels: 
4 + 2 (pf). Elizabeth Fry (1780-1845). Zij was de doch

ter van een Noors bankier, die tot de Qua
kers behoorde. Zij huwde met de Engels
man Joseph F. Fry, eveneens een Quaker, 
en wijdde haar leven aan de verbetering 
van het lot van hen die in Engelse gevan
genissen verbleven, waar de toestanden in 
die tijd, vooral in de vrouwengevangenis
sen, zeer slecht waren. Dank zij haar optre
den kwam hierin verbetering. 

10 + 5 (pf). Dr Carl Sonnenschein. 
20 + 10 (pf). Theodor Fliedner (1800-1864), een protes

tants geestelijke en philosoof. Hij was de 
oprichter van het eerste diakonesse hos
pitaal te Kaiserwerth, later gevolgd door 
over de 100 andere liefdadigheids-instel-
lingen in vele landen. 

30 + 10 (pf). Henri Dunant (1828-1910). Deze Zwitser 
is wel zeer bekend als stichter van het 
Rode Kruis. 

Het 20 (pf) zegel werd ontworpen door Johann Piwc
zyk en de overige drie zegels door Leon Schnell te 
Berlijn, die ook de gravering uitvoerde. De druk werd 
verzorgd door de Bondsdrukkerij in vellen van 50 ze
gels op watermerkpapier BP. Frankeergeldigheid tot 
31 December 1953. 
Democratische republiek. 

Op 11 Augustus jl. verscheen hier een serie van 4 
postzegels als zgn. cultureel offensief. Het zijn: 

i i i i n i m n m i i n i i i 1 
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12 (pf) lichtbruin, portret van Victor Hugo (ter her
denking van diens geboorte 150 jaar geleden); 
oplage 1% millioen stuks; 

20 (pf) lichtgroen, portret van Leonardo da Vinci 
(500-jarige herdenking van diens geboortedag); 
oplage 1% millioen stuks; 

24 (pf) karmijnrose, portret van Nicolai Gogol (100-
jarige herdenking van diens sterfdag); oplage 
1 millioen stuks; 

35 (pf) blauw, portret van Avicenna (1000-jarige her
denking van diens geboortedag), oplage 1 mil
lioen stuks. 

Op 7 September jl. verschenen 2 
postzegels in gelijke tekening, ont
werp van Kurt Eiglau te Berlijn, 
ter gelegenheid van de Leipziger 
Messe 1952. De afbeelding is die van 
een deel van een grote machine, een 

wereldbol waarop een duif. De druk op watermerk
papier „posthoorn" werd verzorgd door de drukkerij 
„Einheit" te Leipzig. 
24 (pf) rood, oplage 2% millioen stuks 
35 (pf) blauw, oplage 1% millioen stuks. 

Wegens de verlaging der posttarieven zal een post
zegel in gewoon formaat met afbeelding van president 
Wilhelm Pieck verschijnen in de waarde van 5 (pf), 
kleur groen. 
West-Berlfln. 

In voorbereiding is hier een serie postzegels met af
beelding van beroemde personen, nl. Schinkel, Men
zel, Fontane, Koch, Wilhelm von Humboldt, Siemens, 
Zelter, Max Planck, Otto von Lilienthal en Fichte of 
Rathenau, aldus meldt Michel-Nachtrag. De zegels 
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zullen in de lage waarden 2, 4, 5, 6, 8, 10, V5, 20, 25 en 
30 (pf) worden gehouden en ieder een oplage hebben 
van 3 millioen stuks. De uitgifte zal niet ineens plaats 
hebben, maar geleidelijk zullen de zegels verschijnen. 

Frankrük. 
Deze maand wordt de jaarlijkse serie van beroem

de personen verwacht, ditmaal personen uit de twee
de helft van de 19e eeuw. Voor zover bekend zullen de 
zegels portretten geven van Gustave Flaubert, schrij
ver van realistische romans, geb. te Rouen (18211880); 
Claude Monet, impressionistische schilder, geb. te Pa
rijs (18401926); Camille St. Saëns, musicus en compo
nist, geb. te Parijs (18351921); Henri Poincaré, wis, 
natuur en sterrenkundige, geb. te Nancy (18541912); 
Baron Haussmann, prefect van Parijs, geb. te Parijs 
(18091893); staatsman en historicus, geb. te Marseille 
(17971877). Vermoedelijk zullen deze zegels het eerst 
worden uitgegeven in de geboorteplaatsen dezer per
sonen. 

In November a.s. wordt nog een postzegel verwacht 
ter herdenking van de medicus Laënzec, geb. te Quim
per (17811826). Ook dit zegel zal vermoedelijk het 
eerst in deze geboorteplaats verschijnen. 

In December a.s. zullen weer de jaarlijkse Rode 
Kruispostzegels worden uitgegeven, ditmaal waar
schijnlijk in een zelfde tekening van een kind met 
horen des overvloeds, afgebeeld naar het betreffende 
beeld te Versailles in de allee des Marmousets. 

Hongarye. 
Van de in ons vorige nummer op blz. 222 gemelde 

twee postzegels uitgegeven ter gelegenheid van de Dag 
der Mijnwerkers geven we thans de afbeelding. De 
kleuren dezer zegels zijn: 60 f licht en donkerbruin; 
1 Ft. licht en donkergrijsgroen 
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Op 19 September jl. verschenen ter herdenking van 
de 150ste verjaardag van de geboorte van Kossuth Lajos 
drie postzegels in twee verschillende tekeningen, nl.: 
40 f. licht en donkerolijf op roseachtig portret; 
60 f. zwart op blauwachtig, monument; 
1 Ft. donkerpaars op geelachtig, als 40 f 

Eveneens geven we thans de afbeeldingen van de 
aldaar gemelde postzegels, uitgegeven ter gelegenheid 
van de Dag van het Volksleger. De ontwerpen voor 
deze zegels zijn alle van Z. Nagy; de graveringen 
werden resp. verzorgd door deze zelfde kunstenaar 
voor zover betreft de waarden 30 f, 40 f en 60 f; de 
waarden 20 f en 1,50 Ft door M. Füle en de waarde 
1 Ft door de beide genoemden te zamen. 

Ierland. 
Als voorbeeld van een land, dat weinig nieuwe ze

gels uitgeeft, mag zeker dit land gelden. Het is reeds 
2 jaar geleden, dat daar de laatste nieuwe zegels ver
schenen. Maar nu schijnt hierin verandering te ko
men, want ons wordt thans gemeld, dat in deze maand 
twee postzegels zullen verschijnen ter herdenking van 
de dichter Thomas Moore (17791852), die 100 jaar ge
leden stierf. Nadere gegevens ontbreken ons nog om
trent deze zegels. 

In het begin van 1953 zal een serie zegels verschij
nen ter gelegenheid van het dat jaar te houden „Fes
tival of Ierland At Home", terwijl later in het jaar ver
moedelijk Admiraal John Barry, de stichter van de 
Amerikaanse vloot, zal worden herdacht op de post
zegel. 

Italië. 
l»iW»f>W*»»IH« 

C H É M M I iMMMiMthJ 

Op 6 September jl. verscheen ter ge
legenheid van de 16e Levantbeurs, 
welke die dag te Bari werd geopend, 

i een postzegel van 25 L. groen, met de 
'. afbeelding van een schip (karveel) en 
; een gezicht op het hoofdgebouw dezer 
■ beurs. 

Op 21 September jl. verscheen een 
y^Wffü?J postzegel van 25 L., paars, ter herden

king van de 500ste geboortedag van de 
geestelijke Girolamo Savonarola. Het zegel geeft een 
portret van deze hervormer 

FRANKEER 
PHILATEUSTISCH 
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Thans kunnen 
we de afbeelding 
geven van de ze
gels, alle in gelij
ke tekening, ge
meld in ons vori
ge nummer op 
blz. 222 en gewijd 
aan het kracht
station te Jaworz
no, waarvan de 
waarden zijn: 45 
+ 15 gr, lichtrood, 
1 Zl. grijs en 1,50 
Zl. lichtgrijfigroen. 

Het ontwerp voor deze zegels is van Cz. Slania en de 
gravering van E. Konecki Afmeting der zegels 27 X 
21 mm, tanding 12%. 

Ook van de daar eveneens gemelde zegels gewijd aan 
de luchtvaart, kunnen we thans de afbeeldingen ge
ven en daarbij nog melden, dat de kleuren dezer ze
gels resp. groen, rood en blauw zijn. Het zegel van 30 
+ 15 gr. werd ontworpen door E. Konecki en gegra
veerd door Brandt; het zegel van 45 + 15 gr. werd 
ontworpen door Cz. Slania en gegraveerd door M. R. 
Polak en het zegel van 90 gr. werd ontworpen en ge
graveerd door St. Lukaszewski. Tanding der zegels: 
12^/2 
fmmmmmmrfwwm Eveneens kunnen we thans de af

I' beelding geven van de zegels gewijd 
I; aan de scheepsbouw te Gdansk. Beide 
I  zegels, gemeld in ons vorige nummer 

op blz. 223, zijn in gelijke tekening 
naar het ontwerp van B. Swiderska en 
gegraveerd door E. Konecki. De kleu
ren der zegels zijn resp. groen en rood. 
Afmetingen en tanding als de vorige 
gemelde zegels. 

De door ons eveneens aldaar gemelde zegels ter her
denking van Victor Hugo en van Avicenna, welke op 
blz. 222 werden afgebeeld, zijn beide gegraveerd door 
Cz. Slania; het ontwerp voor het zegel van Hugo is 
van E. Konecki en dat van Avicenna van Slania. 
De kleuren der zegels zijn Avicenna: bruinrood 
en Hugo: grijsbruin. Afmetingen en tanding als voor
gaande zegels. 

Dan kunnen we als 
nieuwe zegels melden 3 
zegels gewijd aan de 
scheepsbouwers. Ook 
deze zegels zijn in ge
lijk formaat en tanding 
als de voorgaande ze
gels. Het zijn: 
30 + 15 gr. lichtgrijs
groen, zeiljachten; ont
werp van het zegel van 
B. Brandt, gravering 
van M. R. Polak; 
45 + 15 gr. grijsblauw, 
zeilschip Dar Pomorza; 
ontwerp van het zegel 

van Cz. Slania, gravering van St. Lukaszewski; 
90 gr. bruinlila, scheepsbouwer en vrachtschip; ont
werp van het zegel van R. Kleczewski, gravering van 
E. Konecki. 

Een drietal zegels gedrukt in rasterdiepdruk is ge
wijd aan enkele steden of bouwwerken, nl.: 
45 + 15 gr. lila, kerk en poort te Frydman; 
60 gr. groen, poort te Grywald; 
1 Zl. rood, kasteel te Niedziga. 

Afmetmg en tanding als voorgaande zegels. 
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Roemenië. 
Op 11 Augustus jl. verschenen 

twee postzegels ter gelegenheid van 
de Dag van de Mijnwerkers. Beide 
zegels zijn in gelijke tekening en 
deze geeft een afbeelding van een 
mijnwerker, die bloemen in de arm 
draagt en een boortol op de schou
der. Op de achtergrond is de toe
gang tot een mijn zichtbaar. De ze
gels zijn vervaardigd in rasterdiep

druk, afmetmg 29 X 34% mm, tanding 13%, 20 b.rood 
en 55 b. violet. 

De interna
tionale unie

vergadering 
van de studen
ten, welke in 
September jl. 
werd gehou
den, was de 
aanleiding tot 
de uitgifte van 
4 postzegels in 
rasterdiepdruk, 
nL: 
10 b. blauw, 
hand met fak
kel, opengesla
gen boek en 
wereldbol. 

20 b. oranje, student werkend in een laboratorium. 
55 b. donkergroen, studentenvoetbalwedstrijd. 
1,75 Lei rood, studenten demonstreren volksdansen. 

Rusland. 
Ter aanvulling van het gemelde in ons vorige num

mer op blz. 223 kunnen we nog melden, dat de beide 
daar aangeduide zegels in de waarde 40 k. zijn. Het 
zegel met portret van Julaev is rood op rose, dat met 
portret v£in Sedov is groen en blauw. 

Voorts meldt Whitfield King en Co ons nog de vol
gende nieuwe uitgiften: 

Een serie van 3 zegels gewijd aan de RoemeensRus
sische vriendschap. Het zijn: 
40 k. veelkleurig, vlag en wapen van Roemenië; 
60 k. groen en lichtrose, monument voor de Sovjet

strijdkrachten te Bukarest; 
1 r. blauw, universiteitsplein te Bukarest. 
Het feit dat 100 jaar geleden de dichter V. A. Zhu

kovsky overleed, werd herdacht op een postzegel van 
40 k. met diens portret. 

Een ander zegel van 40 k. groen herdenkt het feit, 
dat 75 jaar geleden de Russische revolutionair, publi
cist en dichter N. P. Ogarev overleed. Ook dit is een 
zgn. portretzegel, dat bovendien een pamflet vertoont 
en de jaartallen 1877—1952 vermeldt. 

De 50ste verjaardag van de dood van de Russische 
schrijver G. I. Uspensky was eveneens aanleiding tot 
de uitgifte van een postzegel van 40 k. in de kleuren 
donkergroen en zwart. 
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Een volgend zegel van 40 k, veelkleurig, herdenkt 
het feit, dat 150 jaar geleden de Russische Admiraal 
P. S. Nakhimov werd geboren. Dit zegel vertoont be
halve het portret van deze admiraal op de achtergrond 
een onder zijn leiding varende zeilvloot. 

Het feit dat 100 jaar geleden de schilder K. P. Brul-
lov (1799—1853) overleed was ook aanleiding tot de uit
gifte van een postzegel van 40 k. Brullov, die te St. 
Petersburg was geboren, stierf te Marciano bij Rome, 
waar hij op last van de Tsaar kopiën vervaardigde van 
schilderijen van Raphael. Hij was aangesteld als hof-
schilder en werd in 1836 professor aan de Academie 
te St. Petersburg. 

Triest. Zone A. 
De in Italië uitgegeven zegels ter gelegenheid van de 

jaarbeurs resp. te Triest en te Bari en het zegel Savo
narola verschenen voor dit gedeelte van Triest met 
de bekende opdruk AMG-FTT. 

Zone B. 
De in Yougo Slavië uitgegeven zegels ter gelegenheid 

van de Olympische spelen verschenen ook voor dit 
gedeelte van Triest, waarbij de vroegere opdruk STT 
VUJA is gewijzigd in STT VUNJA. De serie verscheen 
ook ongetand. Van de 30.000 uitgegeven series werden 
er maar een 100-tal aan de postloketten verkocht, de 
overige series werden aan de handel geleverd met een 
toeslag van een dollar, naar wordt gezegd ten bate van 
de uitzending naar Hesinki van diverse deelnemers. 

Tsjecho Slowakge. 
Het feit, dat 100 jaar geleden de 

schilder Mikulas Ales overleed, die 
een van de grootste Tsjechische ge
niën genoemd wordt, werd op 30 
Augustus j.1. herdacht met de uit
gifte van een eerste gedeelte van een 
serie postzegels aan hem gewijd. 
Thans zijn het 2 zegels met portret 
van deze schilder, naar een ontwerp 
van prof. Karel Svollnsky, gegra

veerd door Jindra Schmidt. Plaatdruk van de drukke
rij van het Ministerie van Verkeerswezen in vellen van 
50 zegels, welke in het formaat 23 X 30 mm zijn wat 
beeldgrootte betreft. 
1,50 Kcs. groengrijs, portret; 
6 Kcs. roodbruin, idem. 

De bovengemelde serie zegels wordt op 18 November 
a.s. voortgezet met de beide laatste waarden 2 en 3 Kcs. 

Op 14 Septem
ber j.1. versche
nen 4 postze
gels ter gele
genheid van de 
Dag der Mijn
werkers, 1952. 
Het zijn alle 
zegels met 
beeldgrootte 30 
X 23 mm., ver
vaardigd in 

plaatdruk. 
1 Kcs, donker
grijs, mijncen-
trum Banska 

I Stiavnica in de 17e eeuw. Ontwerp en gravure van 
| j . A. Svengsbir. 

1,50 Kcs, blauwgrijs. Automatische kolenkraan. Ont-
|werp van Jan Hlina, gravering van Jindra Schmidt. 

Deze beide zegels zijn gedrukt in vellen van 70 en 35 
kegels ter drukkerij „Nase vojsko". 

2 Kcs. grijsolijf, de kolenmijn „Petr Bezruc" te Osra-
va. Deze zegel eert tevens de 85ste verjaardag van de 
dichter Petr Bezruc. Ontwerp van Frantisek Gross, 
gravering van Ladislav Jirka. 

3 Kcs, bruinviolet, excavator. Ontwerp van Frantisek 
Gross, gravering van Jan Mrécek. 

Deze beide zegels zijn gedrukt in vellen van 50 stuks 
ter drukkerij van het Verkeers-ministerie. 

Voor deze uitgifte verscheen een officiële f-d. om
slag. 

Op 18 October a.s. zal een miniatuurvelletje ver
schijnen met twee postzegels, resp. van 2 en 3 Kcs, ter 
gelegenheid van de philatelistische tentoonstelling te 
Bratislava. Verkoopsprijs van dit velletje is 15 Kcs. 

Op de zelfde dag zal voor de zelfde gelegenheid ook 
een postzegel verschijnen in de waarde van 1,50 Kcs. 

Voor deze uitgiften verschijnt geen officiële f.d-brief-
omslag. Op 7 November a.s. zal een serie van 3 post
zegels verschijnen ter herdenking van de Ie October-
revolutie 1917. De waarden zijn: 1,50 Kcs, 2 Kcs en 
3 Kcs. Voor deze uitgifte verschijnt weer een officiële 
f-d.omslag. 
Yougo Slavië. 

Ter gelegenheid van de 10e Dag der Marine ver
scheen een serie van 3 postzegels naar ontwerpen van 
Oto Antonini te Zagreb. De zegels werden in raster
diepdruk vervaardigd in vellen van 5 bij 6, resp. 6 bij 
5 zegels zonder randopschrift. 

15 D. donkerroodbruin, gezicht op Split; 
28 D. donkerbruin, roeiers in vissersboot, relief van 

de Kroatische beeldhouwer F. Krsinid; 
50 D. donkergrijs, gezicht op St. Stephan aan de Mon

tenegrin nse kust. 

Zweden. 
In verband met de wijziging van de posttarieven 

hebben enige wijzigingen plaats gevonden in de kleu
ren der postzegels, nl.: 
20 ö. Gustaaf Adolf VI, grijs i.p.v. rood. 
25 ö. id. , rood i.p.v. grijs; 
30 ö. id. , sepia i.p.v. blauw, 
terwijl als aanvullingen verschenen: 
40 ö. blauw, Gustaaf Adolf VI; 
50 ö. grijs, type 3 kronen; 
75 ö. bruin, type 3 kronen; 
2 Kr. roodviolet, type 3 kronen. 

BUITEN EUROPA. 
Algiers. 

Op 5 Juli jl. verscheen het eerst op een tijdelijk post
kantoor en op 7 Juli d.a.v. op de overige kantoren het 
zegel ter herdenking van het 100-jarig bestaan van de 
militaire medaille. Het is een zegel met toeslag 15 fr. 
+ 5 fr., sepia, geel en groen, met afbeelding van deze 
medaille. Oplage 125.000 stuks. 

Op 11 Augustus jl. verschenen de reeds aangekon
digde twee postzegels ter gelegenheid van het geolo
gisch congres, dat alhier werd gehouden van 7—21 Sep
tember jl. De zegels zijn resp.: 
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15 fr. karmijnrood, fossiel slakkenhuis (berberigeras 
skikensis); gravering van Gandon; 

30 fr. lichtblauw, rots van Hoggar, gravering van Du-
fresne. 

Het blad Le timbre merkt hierbij op, dat de tekening 
van dit laatste zegel het spiegelbeeld geeft van de wer
kelijkheid. Ook het opschrift dezer zegels „XIX geolo-
gorum Conventus" schijnt volgens genoemd blad keu-
ken-latijn te zijn, en is het woord geologie samenge
steld uit twee Griekse woorden. 

Het Franse zegel Bir-Hakeim (zie ons Julinummer 
blz. 157) verscheen op 10 Sept. voor dit gebied in ge
wijzigde kleur, nl. ultramarijn, en met opdruk in zwart 
van het woord Algerie en de toeslagwaarde + 5 fr. 

Op 15 October zullen vermoedelijk twee postzegels 
het licht zien met toeslag ten bate van het Rode Kruis. 
Dit zullen dan zijn: 

8 fr. + 2 fr. blauw en rood, reede van Algiers gezien 
vanuit het ziekenhuis Verdun; 

12 fr. + 3 fr. rood en felrood, consultatiegebouw in 
le Bied. 

De graveringen zijn resp. van Cottet en Barlangue, 
terwijl de ontwerpen voor beide zegels van Razous 
zijn. 

Later zullen ter aanvulling van deze twee waarden 
nog twee zegels verschijnen, nl.: 

15 fr. + 5 fr. ziekenhuis Barbier-Hugo te Algiers; 
30 fr. + 10 fr. pleegzuster een gewonde ondersteu

nende. 

Argentinië. 
Hier werden alle koerserende zegels buiten gebruik 

gesteld en verschenen nieuwe zegels met afbeelding 
van de onlangs overleden vrouw van de president, Evi
ta Perón. Met uitzondering van de 45 c, welke in plaat-
druk is vervaardigd, zijn alle overige zegels, vermoe
delijk wegens de grote haast, in rasterdiepdruk aange
maakt. De zegels beneden de 1 Peso zijn in klein for
maat met portret van deze vrouw en profiel, terwijl de 
hoge waarden haar portret vrijwel en face vertonen. 
De lage waarden vermelden onder het beeld haar 
naam, maar bij de hoge waarden is, wellicht door de 
haast vergeten, de naam niet vermeld. De zegels welke 
op 26 Augustus jl. reeds verschenen zijn: 

1 c. geeloranje 
5 c. grijs 

10 c. lila 
20 c. roserood 

en de hoge waarden 

25 c. lichtolijfgroen 
40 c. lichtviolet 
45 c. blauw 
50 c. lichtbruin 

1 P. donkergroen 
1,50 P. groen 
2 P. wijnrood 
3 P. donkerblauw 

terwijl binnenkort nog zullen verschijnen de 5, 10, 20 
en 50 Pesos, alle in twee kleuren. 

Brazilië. 
Het feit dat 100 jaar geleden de stad Terezina werd 

gesticht, was aanleiding tot de uitgifte van een post
zegel van 60 c. lila, met portret van de stichter José 
Antonio Saraiva. 

Burma. 
Hier hadden enige kleurwijzigingen in de postzegels 

plaats, nl.: 
2a. (Yv. 37) groen i.p.v. oranjegeel. 
3a. (Yv. 39) purperrood i.p.v. violet. 
8a. (Yv. 42) blauw i.p.v. karmijn. 

Canada. 
Op 3 November a.s. zal voor de gewone post een 

zegel van 7 cents verschijnen met de afbeelding van 
een vligende Canadese gans, kleur van het zegel is 
blauw. Het ontwerp voor dit zegel is van Emanuel 
Hahn. R.C.A., S.S.C, een op de voorgrond tredende 
beeldhouwer te Toronto, Ontario. Dit zegel zal de be
staande 7 c. vervangen. 

Op dezelfde dag zullen ook 2 speciale herdenkings
zegels worden uitgegeven ter ere van de voormalige 
eerste minister Alexander Mackenzie en Sir John 
J. C. Abbott. De ontwerpen zijn gemaakt naar foto's 
uit het openbaar archief van Canada. 

3 c. purper, portret van Abbott, (le Min. 16/6/1891— 
5/12/92). 

4 c. oranje, portret van Mackenzie, (le Min. 7/11/ 
1873—16/10/78). 

Chili. 
Hier verscheen een postzegel van 1 P. groen, met por

tret van generaal Bernardo O'Higgins. 

China. Volksrepubliek. 
Een wel zeer uitzonderlijke serie van 40 postzegels 

alle in de waarde van $ 400 en in rode kleur zal ver
schijnen ter bevordering van de physieke cultuur, 
waarbij ieder zegel de afbeelding zal geven van een 
of andere beweging of stand, aldus meld „Le Timbre". 

De 31ste verjaardag van de Chinese communistische 
partij werd op 1 Juli jl. herdacht met de uitgifte van 
4 postzegels, alle in gelijke waarde en ieder met de 
afbeelding van een oude muurschildering, welke in de 1 
kelders van oude tempels te Kansou werden ontdekt 
en dateren uit de 6e eeuw. De zegels zijn resp.: bruin, ] 
olijf, groengrijs en donkerviolet. 

Columbia. 
De firma Whitfield King en Co meldt ons, dat hierl 

HEEFT U EEN POSTZEGELMANIE? 



OCTOBER 1952 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 

VERENIGINGSNIEUWS 
KORT VERSLAG VAN DE JAARLIJKSE AL
GEMENE VERGADERING VAN DE „NEDER-
LANDSCHE BOND VAN VEREKNIGINGEN 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS , gehou
den op 29 en 30 Augustus 1952 in „Bdlevue , 
Amsterdam 

Te 14 15 uur opent de Bondsvoorzitter, de 
heer VAN 'T HAAFF, de vergadering en geeft 
eerst het woord aan de heer J POULIE, de 
voorzitter van „Hollandia" De heer POULIE 
heet namens de jubilerende vereniging ,,Hol
landia het Bondsbestuur en alle afgevaardigden 
der zusterverenigingen van harte welkom en 
deelt mede, dat, mocht het sobere programma 
van deze bondsdagen zonder veel feestelijkheden 
soms enige verwondering wekken, de entge reden 
hiervan is, dat de bondsdagen steeds zeer druk 
met belangrijke agendapunten bezet zijn Bij vo
rige gelegenheden heeft men geklaagd, dat er 
door het overladen programma bijna geen tijd 
gevonden kon worden om ook de tentoonstel
ling te bezoeken, hetgeen dan ook de reden is, 
dat „Hollandia ' gemeend heeft voor Vrijdag
avond generlei festiviteit te moeten organiseren, 
doch deze avond geheel vrij te houden voor 
tentoonstellingsbezoek 

Vervolgens heet de heer VAN *T HAAFF de 
afgevaardigden namens het Bondsbestuur wel
kom en wenst de vereniging ,.Hollandia" ^ an 
harte geluk met haar 50-jarig bestaan Hij wiist 
daarbij op het feit, dat 50 jaren voor een ver
eniging een lange ttjd ts en dat ,Hollandia" 
zich in die tijd steeds heeft weten te handha
ven in de voorste rijen van de philatelisten-
verenigingen Hij wenst derhalve de voorzitter 
en diens vereniging geluk met deze prestatie 

Overgaande tot het zakelijk deel der verga-
deiing blijkt er inzake een notulencomftiissie 
enig misverstand te bestaan ,,"Eindhoven" be
doelde met notulencommissie een commissie, die 
de notulen zou verifiëren vóór verzending aan 
de afgevaardigden 

Tot stemopnemers worden aangewezen de 
heren Dekker, Verzijden en Van der Wart, ter
wijl het stembureau wordt gevormd door de 
heren Donker, Spoorenberg en Straatman 

De notulen van de vorige algemene vergade
ring worden goedgekeurd, nadat de heer JON
KER (Eindhoven) omtrent de opmerking c^ er 
„De Vliegende Hollander", de heer HEDEMAN 
jPhilatelica) over het royeren van leden en de 
heer BACKER (Philatehca) over de FIPCO om 
inlichtingen heeft gevraagd 

De heer JONKER (Eindhoven) constateert, 
dat hij twee agendapunten mist, nl twee voor
stellen tot reglementswijziging De VOORZIT
TER zegt toe dit bij punt 19 van de agenda te 
behandelen 

By de behandehng van het jaarverslag vraagt 
de heer KoNIG (SPA) , waarom de heer Loef 
de Bond bij het Eeuwfeest van de Luxemburgse 
Postzegel heeft vertegenwoordigd en met de 
heer Poulie, die als 2e voorzitter de aangewezen 
persoon wai en bovendien reeds in zijn kwaliteit 
van commissaris-generaal aanwezig was Boven
dien vindt de heer KoNIG het vreemd, dat de 
heer Loef — als officieel vertegenwoordiger — 
felicitaties nóch groeten van de Nederlandse 
verzamelaars heeft overgebracht 

De heer JONKER (Eindhoven) zou gaarne 
vernemen, waarom de reden van aftreden van 
de heer Norenberg als Ie secretaris niet bekend 
is gemaakt, waarop de VOORZITTER en de 
heer ZWIJNENBURG (R Ph V ) antwoorden 

Het jaarverslag ,»Buitenlands Ruilverkcer" 
wordt, onder dankzegging aan de heer Polling, 
goedgekeurd 

BIJ het jaarverslag van de Bondskeuringsdienst 
vraagt de heer DE BOSCH KEMPER (de Globe) 
in hoeverre gebruik gemaakt wordt van het 
recht genoemd in artikel 12 van het keunngs-
reglemettt, waarop de heer POULIE antwoordt, 
dat hiervan nimmer gebruik wordt gemaakt 

De verslagen van de beheerder van het bonds
informatiebureau en de bibhothecaris worden 
onder dankzegging aan de samenstellers goedge
keurd 

BIJ het financieel verslag deelt de voorzitter 
mede, dat de financiële commissie voorstelt de 
penningmeester decharge te verlenen De heer 
VAN LENTE geeft dan namens deze commissie 
nog enige opbouwende cntiek Spreker zou 
aarne het Jubileumfonds apart op de balans 

zien opgenomen De heer KoNIG ( S P A ) 
spreekt er zijn misnoegen over uit, dat het ver
slagenboekje \an verleden jaar voor de helft ge* 
vuld was met het F I P -verslag, waardoor on
nodig hoge kosten werden gemaakt Voortaan 
zal slechts een zeer summier verslag worden ge
geven 

Het voorstel van „Hollandia", om het aantal 
bestuursleden van 9 op 5 te brengen, wordt na 
uitvoerige discussie afgestemd 

Het punt bestuursverkiezing, dat thans aan de 
orde komt, geeft aanleiding tot zeer uitvoerige 
discussies Men vindt de candidatenlijst onbevre
digend De heer VAN DER MARK (Dordrecht) 
vraagt, waarom de heer Kirchner met als 2e 
secretaris op de candidatenlijst staat, waarop de 
VOORZITTER mededeelt, dat dit een vergissing 
is De heer ZWIJNENBURG dient namens de 
R Ph V een motie in, waarin de wens te ken
nen wordt gegeven, de verkiezing nog drie 
maanden uit te stellen De heer VAN DER 
HEYDEN (Eindhoven) vindt de tijd te lang en 
stelt voor tot medio October De heer HEDE
MAN (Philatehca) dringt er op aan de tegen-
stelhngen uit de weg te ruimen, terwijl de heer 
ZWIJNENBURG een ernstig beroep op het be
stuur doet, zich onderling hedenavond te ver
staan De heer SPOORENBERG (Breda) stelt 
voor thans alleen de voorzitter te kiezen, terwijl 
de heer VAN DER MARK (Dordrecht) het 
voorstel der R Ph V in stemming wenst te 
brengen De heer DE BOSCH KEMPER wil 
twee candidatenlijsten samenstellen voor een 
homogeen bestuur en ,,en bloc* tussen die twee 
lijsten laten kiezen waarop de VOORZITTER 
antwoordt, dat dit reglementair onmogelijk is 
De heer HEDEMAN (Philatehca) ziet in een 
„vrede ' tussen de bestuursleden geen oplossing, 
daar de verschillen dieper liĝ gen 

Gezien het vergevorderde uur schorst de 
VOORZITTER de vergadering tot de volgende 
morgen 10 uur 

BIJ de heropening van de vergadering op 
Zaterdag 30 Augustus om 10 15 uur deelt de 
VOORZITTER mede, dat het bestuur met 
graagte de raad van de heer ZWIJNENBURG 
heeft opgevolgd, dat echter geen resultaat werd 
bereikt De heer POUHE geeft een toelichting 
op de verschillen, die er tussen hem en de 
overige bestuursleden bestaan en deelt mede, dat 
hij gisteravond heeft voorgesteld, dat ALLE be
stuursleden hun zetels ter beschikking zouden 
stellen, hetgeen door de andere bestuursleden 
met werd aanvaard De heer HAALMAN 
(U Ph V ) vindt de wensen van de heer Poulie 
t a v het Dagelijks Bestuur en de behandeling 
der F I P -aangelegenheden alleszins redelijk 

Daarna gaat men over tot verkiezing van een 
voorzitter Het resultaat is uitgebracht 90 
stemmen, waarvan op de heer Poulie 42, de 
heer Van 't Haaff 41, de heer Wolff de Beer 5 
en de heer Jonker 2 stemmen Geen der candi-
daten heeft dus de vereiste meerderheid, waar
door een herstemming nodig is Het resultaat 
dezer tweede stemming is uitgebracht 90 stem
men, waarvan 1 blanco Van de 89 overgebleven 
geldige stemmen behaalde de heer Poulie er 45, 
de heer Van 't Haaff 40, de heer Wolff de 
Beer 4, zodat de heer Poulie met volstrekte 
meerderheid van stemmen gekozen is 

De ovenee bestuursleden verlaten hierop de 
bestuurstafel, nadat de heer KIELMAN had ver
klaard, dat ZIJ — gezien de uitslag van de stem
ming — niet meer bereid waren in het nieuwe 
bestuur zitting te nemen 

De heer POULIE dankt de vergadering \oor 
het in hem gestelde vertrouwen en zegt het 
zeer te betreuren, dat hij door het vertrek van 
de heer Van *t Haaff uit de zaal nu niet in 
de gelegenheid ts, hem te danken voor het \ele 
en uitstekende werk, dat de heer Van 't Haaff 
als secretaris van de Bond heeft verricht en voor 
datgene, wat hij daarna voor de Bond heeft ge
daan De heer POULIE betreurt het eveneens, 
dat ALLE bestuursleden nu van de tafel zijn 
weggelopen Hij deelt mede, dat de heer v d 
Westeringh hem alle stukken heeft overhandigd, 
doch doet een dringend beroep op genoemde 
heer, die zich nog in de zaal bevindt, om ge
durende deze vergadering het secretariaat nog te 
willen waarnemen Hieraan kan de heer v d 
Westeringh geen gevolg geven De voorzitter 
vraagt dan, of er iemand uit de vergadering be
reid is, hem voorlopig ter zijde te staan totdat 

de nieuwe secretaris gekozen is, waartoe de heer 
VAN DER HEYDEN zich onder dankzegging 
spontaan bereid verklaart 

Aan de orde is de verkiezing van een secre
taris Daar de heer König — de door Phila
tehca gestelde candidaat — niet aanwezig 15, 
stelt de heer CSERNO (S P A.) voor met de 
verkiezing van de secretaris tot na de lunch te 
wachten 

Voor de functie van penningmeester hebben 
zich alle candidaten, behalve de heer Van Lente, 
teruggetrokken, zodat deze laatste bij enkele 
candidaatstelhng is gekozen De VOORZITTER 
spreekt daarop zijn grote waardering uit voor 
de aftredende heer Polling en spreekt de hoop 
uit dat deze het buitenlandse ruilverkeer zal 
willen blijven behartigen, waarover de heer 
POLLING zich ernstig zal beraden 

Bij de verkiezing van commissarissen blijken 
verschillende candidaten geen benoeming te kun 
nen aanvaarden, zodat de overblijvende candi
daten, de fceren Backer, Jonker, Kirchner en 
De Bosch Kemper dus gekozen zijn Nog twee 
candidaten zijn nu nodig, waarvoor de verga 
dering verzocht wordt namen te noemen De 
heer LOEF deelt intussen mede, dat hij het 
Bondsinformatiebureau mee langer zal beheren 
en dat hij bij eerstvolgende gelegenheid aan de 
voorzitter der F I P zal mededelen, dat hij zich 
met langer gerechtigd acht nog langer „con-
seiller" van de F I P te blijven Op voorstel 
van de heer HEDEMAN (Philatehca) worde de 
heer Lutkeveld tot commissaris gekozen, terwiil 
de heer STRAATMAN (de Globe) verklaart, dat 
Dr V d Broek onder deze omstandigheden 
eveneens geacht kan worden zich beschikbaar te 
stellen 

Voor de lunch zijn dus de volgende bestuuri-
leden gekozen de heren Van Lente, Backer, 
Jonker, Kirchner, De Bosch Kemper, Lutkeveld 
en Dr v. d Broek 1 

De nieuw gekozen bestuursleden (behalve Dr 
V d Broek) nemen aan de bestuurstafel plaats. 
De VOORZITTER heet de heren welkom ia 
het bestuur en hoopt, dat de samenwerking ia 
het bestuur zo zal zijn, als de vergadering ver
wacht 

De Algemene Vergadering wordt thans ge
schorst en de VOORZITTER opent de „Phi-
latelistendag", die de 40e en dus een jubileum 
IS De eerste philatelistendag had plaats op 2 en 
3 Augustus 1906, waaruit dus blijkt, dat niet elk 
jaar zulk een dag gehouden is De VOORZITTER 
hoopt, dat deze m de toekomst wél jaarlijks 
zal plaatsvinden De belangstelling voor de Phi
latelie is immers nog steeds groeiende Men 
zoekt naar nieuwe wegen en vindt die o a in 
het motiefverzamelen, dat in de toekomst een 
steeds belangrijker plaats zal gaan innemen. 
Hollandia heeft daarom aan dit soort inzendin
gen op haar tentoonstelling een ruime plaats 
toegewezen Vervolgens houdt de VOORZITTER 
een betoog, waarin hij naar voren brengt, dat 
het heden ten dage — nu het gebied der phi-
latelie zo enorm uitgestrekt is — wellicht be
ter 18 te spreken van „Philatelistische" ten
toonstelling in plaats van het nog steeds ge
bruikelijke woord „Postzegel"-Tentoonstelling 
Tenslotte wijst de spreker nog op het onjuiste 
in de benaming „vóór philatelistische" verza
melingen De hedendaagse philatelist betrekt in 
zijn verzameling alle stukken die met de post
dienst te maken hebben gehad, ook al zijn deze 
stukken uit een tijd, dat er nog geen postze
gels waren Wij zullen moeten zoeken naar een 
juister benaming van deze zgn vóór-philatelis-
tische afdeling 

De VOORZITTER hoopt, dat deze 40e Phi
latelistendag een mijlpaal in de philatelic zal 
zijn en dat op de 50e Philatelistendag de een
heid m de Philatelie nog groter zal zijn dan 
vandaag gebleken is De vergadering wordt 
daarna van 13 40 tot 14 30 geschorst 

Nadat om 14 30 de vergadering heropend Is« 
wordt eerst een telegram van hulde en trouw 
aan H M de Koningin gezonden — waarop in
middels van de particulier-secretaris van H M. 
de Koningin per 5 September 1952 antwoord is 
ontvangen — waarna de VOORZITTER spe
ciaal welkom heet Dr Weber, directeur van het 
Postmuseum en Dr van den Broek, die heden
morgen als bestuurslid gekozen werd 

Hierna spreekt de voorzitter o\er de COS-
TERUS-MEDAILLE en geeft het woord aan de 
heer HEDEMAN, die namen« het Kapittel voor 
deze medaille mededeelt, dat het geen aanleiding 
heeft gevonden voor dit jaar deze medaille coe 
te kennen, aangezien naar zijn mening geen pu-
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blicaties van voldoend philateliscisch belang in 
het afgelopen jaar zijn verschenen 

Thans komt aan de orde de verkiezing van 
een secretaris Hoewel de heer König enig cai -
didaat is, verzoekt de U Ph V schriftelijke 
stemming» die tot resultaat heeft, dat de heer 
König met overgrote meerderheid gekozen is 
HIJ neemt daarna terstond het notuleren van de 
heer VAN DER HEYDEN over 

Nu er weer een volledig bestuur achter de 
groene tafel zit, wenst de heer VAN DER 
MARK (Dordrecht) de voorzitter toe, dat ae 
samenwerking tussen de bestuursleden en het 
teamwork in het bestuur van die aard zullen 
Zijn, dat het bestuurswerk vruchtdragende re
sultaten voor de gehele Nederlandse philate-
lie zal afwerpen 

ïr KUIPER (Hilversum) breekt een lans voor 
meer regionale contacten, zoals die hier en daar 
reeds bestaan (Gooi- en Eemland, Limburg, 
Noord Holland benoorden 't IJ) 

BIJ de behandeling der begroting is de heer 
VAN DER HEYDEN (Eindhoven) van mening, 
dat het bedrag van ƒ 2000,— (dat als aanvul
ling van de begroting als kosten ITEP/FI P 
IS opgenomen) niet op deze begroting thuishoort, 
aangezien reeds vorig jaar hierover een crediet 
IS verleend en dit bedrag dus reeds per 30 juni 
1952 van het kapitaal had behoren in mindering 
gebracht te zijn Besloten wordt de balans per 
30 Juni 1952 in die zin te wijzigen Voorts zou 
spreker gaarne zien, dat de begroting in in 
komsten en uitgaven sloot De heer VAN 
LENTE Ziet in een nadelig saldo geen bezwaar 
De VOORZITTER deelt mede, dat hij vel
schillende posten aan de uitgavenzijde wel wat 
aan de hoge kant vindt en dat het bestuur zijn 
uiterste best zal doen 1952/53 zoveel mogelijk 
zonder nadelig saldo af te sluiten 

De contributie wordt onveranderd op 35 cent 
per lid vastgesteld De 15 cent bijdrage voor 
het Jubileumfonds zal niet meer worden gehe 
ven Leden van de financiële commissie zullen 
aangewezen worden door de verenigingen „de 
Globe ' en ,,Op Hoop van Zegels", terwijl 
voor door de alg vergadering te benoemen le
den van de Raad van Beheer van het „Maand
blad" worden aangewezen de heren De Graaf 
(O H V Z ) en Van der Heyden (Eindhoven), tot 
plaatsvervangende leden de heren Prinsen 
('s Hertogenbosch) en Minnema (Leiden) 

Afgezien wordt van een algemene bespreking 
van de voorstellen tot reglementswijziging De 
vergadering is algemeen van mening dat het 
reglement op de helling moet en stelt een regie 
mentscommissie in — bestaande uit de heren 
Van der Heyden, Van der Mark, Mr Talma 
Stheeman en Wap — die t z t met uitgewerkte 
voorstellen zal komen 

Als plaats voor de Algemene Vergadering 
1953 wordt ARNHEM aangewezen, nadat de 
heer DE BOSCH KEMPER namens ,de Globe ' 
had verklaard, dat deze vereniging de bonds
dagen wilde organiseren Verschillende indere 
verenigingen geven zich voor volgende jaren op 

Hierna krijgt Dr Mijs uit Epe het woord, die 
zijn denkbeelden ontvouwt, om te komen tot 
een gedegen werk over ,,onze eerste emissie" 
HIJ stelt voor om tot een samenwerking met 
alle bekende en (nog) niet bekende philatelisten, 
die Zich met deze materie bezighouden, te ge
raken De VOORZITTER dankt Dr Mijs voor 
zijn helder betoog en zijn waardevolle suggesties 
en gaat dan over tot de rondvraag 

Aansluitend bij Dr Mijs spreekt de heer 
CSERNO ( S P A ) zijn grote spijt er over u t, 
dat er ter gelegenheid van de 100-jarige Neder
landse postzegel geen boekwerk is verschenen 
HIJ hoopt, dat de plannen van Dr Mijs binnen 
met al te lange tijd werkelijkheid worden en 
zegt, wat het zuiver technische deel betreft, 
iijn medewerking toe Tenslotte komt de spre
ker nog met enkele suggesties omtrent biliotheek 
en een te stichten bibliotheekfonds Nadat de 
heer BOKELMAN (de Philatelist) nog enige in
lichtingen over de Contact Commissie heeft ge
vraagd, waarop door Dr VAN DEN BROEK 
wordt geantwoord, breekt de heer VAN TON
GEREN (de Globe) een lans voor het „Philate-
hstisch Centrum" De VOORZITTER voegt 
hieraan toe, dat er velen zijn, die sympathi'*k 
staan tegenover plannen van de heer Kontg 

De heer VAN DOORN (Leiden) komt nog 
even op de ongewenste advertenties m het 
Maandblad, terwijl de heer HEDEMAN (Phila-
telica) nog eens wijst op de kwestie van publi
catie in het Maandblad èn he*- doorge*<:C aan 

het Bondsinformatiebureau van alle royementen 
Gezien het late uur — het is intussen tegen 

half zes' — vraagt de VOORZITTER aan de 
vergadering, of de voordrachten voor het wissel-
bekertournooi nog doorgang moeten vinden, 
waarop als mening te kennen wordt gegeven, 
het tournooi liever tot volgend jaar uit te stel
len Aldus wordt besloten 

Dan neemt de heer JONKER het woord, om 
namens alle bestuursleden de vergadering te 
danken voor het in hen gestelde vertrouwen, 
waarna de VOORZITTER onder dankzegging de 
vergadering te ca 6 uur met hamerslag sluit 

K E KoNIG, Ie Secr ") 

*) Dit verkorte verslag is opgemaakt mede 
aan de hand van de bescheiden van de heren 
Van de Westenngh en Van der Heyden De 
lezer gelieve te letten op de vetgedrukte stuk
ken m dit korte verslag Dit zijn de gedeelten, 
die in het verslag van de hoofdredacteur (voor
komende in het Septembernummer) niet juist 
Zijn gepubliceerd (Noot van de Ie Secr ) 

KORT VERSLAG VAN DE BONDSBESTUURS
VERGADERING VAN 13 SEPTEMBER 1952 te 
13 uur m hotel „Terminus ' te 's Gravenhage 

Aanwezig was het voltallige bestuur 
De zetels voor de nieuw gekozen leden wor

den, buiten de voorzitter, de secretarts en de 
penningmeester, die reeds in functie door de 
algemene vergadering zijn gekozen, als \olgt 
verdeeld tot vice voorzitter wordt benoemd de 
heer P L Backer, die tevens opgenomen wordt 
m het dagelijks bestuur, 2e secretaris wordt de 
heer D O Kirchner Het Bondsinformttie-
bureau gaat naar de heer W H Lutkeveld, ter
wijl de heer J J Jonker tot bibliothecaris 
wordt benoemd Wanneer bhjkt, dat de aange
boden ruimte voor het onderbrengen van de 
bibliotheek aan de nodige eisen voldoet, zal zij 
overgebracht worden naar Eindhoven en de heer 
B H M J V d Velden (hd van de Phihte-
listenclub Eindhoven) tot beheerder worden aan
gesteld 

De vanwege de Bond uitgegeven boekwerkjes 
en de tandingmeters zullen bij de heer Jonker 
verkrijgbaar zijn Nadere mededelingen hierover 
zullen worden gepubliceerd 

De heer J G J Polhng zal net ruilverkeer 
met het buitenland blijven behartigen Voor 
deze bereidheid zal hem dank worden gebracht 

CORRECTIE IN HET VERENIGINGSNIEUWS 
VAN HET SEPTEMBER-NUMMER. 
Door dé drukkerij werd het 2e gedeelte van 

het Verenigingsnieuws van de U Ph Ver abu
sievelijk geplaatst onder het Verenigingsnieuws 
van de Rott Ph Ver , nl vanaf de 2e groep 
cand leden bij de R Ph V 

NEDERLANDSCHE BOND VAN 
VEREENIGINGEN VAN POSTZE
GELVERZAMELAARS. Secr.: K. E. 
König, Dahliastr 26, Koog a/d Zaan. 
Tel 2013 (K 2980). 

BELANGRIJKE ADRESSEN: 

Bondsinformatiebureau W H Lutkeveld, Bo-
terdiepstraat 39 I, Amsterdam-Z. 

Bondskeuringsdienst J Pouhe, de Lairessestr 
46 hs , Amsterdam-Z , tel 27667 

Ruilverkeer Buitenland J G J Polhng, Stol-
wijkersluis 3, Gouda 

Vergunningen hoge waarden van Nederl post
zegels D O Kirchner, Rietzangerlaan 5, 
's-Gravenhage 

Bondsafgevaardigden voor de R aad van Be
heer van het MAANDBLAD (algemeen adres 
voor de vier bondsafgevaardigden) Jhr G A 
de Bosch Kemper, van Pallandtstr 21, Arnhem 

Philaiehstische Bondsvragenbus Jhr G A de 
Bosch Kemper, van Pallandtstr 21, Arnhem 

Bibliotheek voorlopig s v p GEEN aanvragen! 
(Er IS nog geen geschikte ruimte ter onder
brenging van de bibliotheek gevonden) 

Penningmeester H P van Lente, Curafaostr 
35 I, Amsterdam-W., tel 88364, postgirorek 
133182, ten name van Ned Bond van Vereeni-
gingen van Postzegelverzamelaars, 

Aan de F I P , de hierbij aangesloten Bonden 
en de Ned Ver van Postzegelhandelaren zal 
bericht worden gezonden over de bestuurswij 
zigingen 

De heer Talma Stheeman heeft de benoeming 
in de commissie voor reglementsherzienmg aan 
vaard Deze commissie bestaat dus uit de heren 
P Th van der Heyden, G van der Mark, Mr 
A W L Talma Stheeman en P W Wap Als 
belangrijkste richtlijnen voor de herziening wor
den genoemd opheffing bondsraad, instelling 
voorzittersvergaderingen, stemrecht op deze 
bijeenkomsten dagelijks bestuur met 4 functiona 
rissen en herziening van de schaal in art 5, 
huis regl 

De heer v d Mark heeft een suggestie ge
geven, om in plaats van een „standaardwerk 
over de Ie emissie Nederland", een gehee! her
ziene „leidraad ' voor alle Nederl uitgiften n et 
plaatfouten, afwijkingen, kleuren, enz het licht 
te doen zien Het instellen van een commissie 
hiervoor wordt overwogen 

Ingesteld wordt een afdeling C van de bonds-
keuringsdienst voor opdrukken Japanse bezetting 
van Indie, republiek en Indonesia opdrukken 
Kosten worden vastgesteld op 25 cent per zegel 

Over een afdeling keuring ,,poststukken van 
Nederland en O G ' wordt nader onderhandeld 

De verstrekking van vergunningen voor aan 
koop hogere waarden Nederland, enz zal in 
het vervolg verzorgd worden door de heer 
Kirchner Aanvragen moeten blijven lopen over 
de verenigingssecretariaten Verschillende nog in 
behandeling zijnde stukken zullen na overname 
van de diverse archieven van de vroegere func
tionarissen een nader punt van bespreking uit
maken 

Van de vereniging „de Globe" is bericht bin 
nengekomen, dat zij gaarne de philatelistendagen 
in 1953 te Arnhem zal organiseren 

Als vertegenwoordigers in de Raad van Be
heer van het Maandblad worden voor Y et 
Bondsbestuur aangewezen de heren Jhr de 
Bosch Kemper en Komg, terwijl de heren Lutke 
veld en Jonker als plaatsvervangers zullen op
treden 

De F I P heeft verzocht om eventuele voor
stellen voor wijziging van het tentoonstelhngs-
reglement, alsmede wijziging der statuten zo 
spoedig mogelijk toe te zenden 

Nadat de volgende vergadering wordt vast 
gesteld op 4 October 1952 wordt om ruim half 
zeven de vergadering gesloten 

D O KIRCHNER, 2e Secr 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
van POSTZEGELVERZAMELAARS 
Secr.: P. J. M Boel, Bosboom Tous-
saintlaan 63, Hilversum 
Aanmeldingen 1855 H A W M Ackerstaff, 
Bosdijk 427, eindhoven, 1873 J F L Blanken 
berg, Kamphuisenlaan 18 Oegstgeest, 1872 J J 
Gemmeke, Heggenstraat 3 A, Maastricht, 1809 
E J van Koningsveld, Alex, Hegiusstraat 26, 
Deventer, 1800 F J Kraft, Graafseweg 144, 
Nymegen, 1867 P A J van der Loo, Paradijs
straat 63, Voorburg, 1849 Ing G H F Meijer, 
Ie van Swindenstraat 13, Amsterdam-O ; 1852 
Th L Nannings, Grote Oost 58, Hoorn, 1804 
Herman Preger, Shikun, Neveh-Owed, Bait 56, 
Lydda, Israel, 1824 C C Vogel, 2e Beukenlaan 
43, Apeldoorn (lid „De Globe), 1817 Mej 
A M J Vijgen, Valkenburgerlaan 71, Boskoop, 
1798 H G van de Westenngh, Tolsteegsingel 
17 bis, Utrecht (hd U Ph V ) 
Rectificatie. Aanmeldingen maandblad Juli 1357 
J G Ganzert moet zijn J G Gantzert Ie 
Jac van Campenstraat 55, Amsterdam, 2068 
F Hartvelt, Adm de Ruyterweg 148II, Am
sterdam is ten onrechte geroyeerd, moet zijn 
afgevoerd i 

Schorsing ingetrokken 818 C Kat, Elzen
straat 37, Wormerveer, 1349 C A van Lent, 
Valeriusstraat 114, Vlaardmgen, 1788 J HJ 
Oppenkamp, Drieboomlaan 280, Hoorn, 1963 
Mej J J van de Vliet, Irisstraat 74, Koog a/J 
Zaan J 

Overleden* 245 C R G M Henneveld, 1753 
J J Schouten I 

Bedankt. 1547 Dr S H Thio, 1819 C j l 
Torley Duwel, 1152 B Zwijnenburg I 

Afgevoerd 1007 C Abbmg I 
Afgevoerd wegens onbekend adres 58 P ^ 

van Blommestein, voorheen Frankenslag 27, Del 
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Haag , 418 W F A. Kagie, v.h Hugo de Vries-
straat 78, Leiden; 1835 Mej. P . T immer , v.h 
Salemba 47, pav,kanaD, Djakarta. 

Gejchorst wegen« onbekend adres: 768 J. W. 
van Nouhuys , v h. Djalan Bengawan 23, Sura
baja, 675 L. J Quist, v h. Pr Mauntsplein 5, 
Den Haag. 

Indien binnen zts maanden het juiste adres 
met bekend zal zyn, zullen zij als lid worden 
afgevoerd. 

Bedankt per ult imo 1952: 1734 M. Adnaanse, 
1576 B Bomhof; 1204 Ir J. G Brinks, 1352 
J. van Dooren, 933 W. H . A Feenstra, 1020 
J. Ghijsels, 1061 Ir A. W van Haeften, 147 
G H Kaars Sijpestein, 694 W. Kleijkamp; 
2023 C Kruiniger; 628 J. J. Kruisbrink, 530 
E. A H. J. van Papendrecht , 1359 G. Pon-
stein, 303 J A M . Rosier; 1000 A Staverman 
J r . ; 666 D A van der Wedden, 1916 Mevr. H 
van der Wedden-Abbas, 597 W. A Westerveld, 
1521 H . J van Zanden. 332 A Zanen 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „HOLLANDIA", 
AMSTERDAM. Secr.: A. D. Aeijelts, 
Churchill-Iaan 175 I, A'dam-Z. 2. 

Ledenvergadering op Vrijdag 31 October 1952 
te 20 15 uur in hotel „Krasnapolsky", Warmoes
straat , Amsterdam-C De veiling wordt gehou
den van 19.30—20 15 uur . 

Candidaatleden: 158 Moeijes, W , Molukken-
straat 183 I , Amsterdam-O ; 135 Nieuwenburg, 
M H , Fahrcnheitsingel 80, Amsierdam-O 

Nieuwe leden 263 Agelink, A , Kerkstraat 
392 hs , Amsterdam-C ; 275 Bolmers, A J , 
Leliegracht 60 II, Amsterdam-C , 299 Brada, J , 
Fr . van Mierisstraat 32 II, Amsterdam-Z , 290 
Cserno, J E , Achtergracht 19 boven, Amster
dam-C , 279 Greter, H H , Willemsparkw 12 I, 
Amsterdam-Z ; 203 Heeckeren van der Schoot, 
C W. van, W de Zwijgerlaan 19, Santpoort , 
206 Kettmann Jr , J J J , Vaartstraat 70 I, 
Amsterdam-Z , 300 Koopman, H , Keizersgracht 
530, Amsterdam-C , 261 Wijgh, T W , Lijster-
besstraat 14, Zaandam, 205 Baars ) A J , 
O L Vrouwe Gasthuis (zaal 13), Ie Ooster
parkstraat , Amsterdam-O , 668 Korte , C . J H , 
Emmastraat 32, Amsterdam-Z Voorts de can
didaatleden vermeld in de nummers van het 
maandblad voor Augustus en September 

HAAGSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING. 

Secr.: W. J. Bijleveld, Adnaan 
Pauwstraat 10, Den Haag. 

Mutaties in de ledenlijst: Nieuwe leden: J C 
Jelgerhuis Swildens, Vivienstraat 48, Den Haag, 

A Fock, Laan van Leeuwesteijn 94, Voor-
urg, P T A van Ameijde, Pauwenlaan 36, 

Den Haag, Jhr Mr L H L de Stuers, Beek
laan 462, Den Haag, W, Weijsenteld, Diadema 
Argentina, Casilla de Correo 5298, Comodoro-
Rivadavia (Gob Mil), Argentina, C. Vogelen
zang, Zeestraat 15, 's-Gravezande 

De volgende vergadering wordt gehouden op 
Donderdag 23 October in Diligentia, des a\oncls 
om 20 00 uu r . De agenda wordt nog aan de 
leden toegezonden 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING. Secr.: H. G. van de 
Westenngh, Tolsteegsingel 17 bis, 
Utrecht 

Bestuursvergadering op Dinsdag 21 October 
a s , des o m 8 uur ten huize van de heer 
Tholen 

Ledenvergadering op Dinsdag 28 October a s , 
des n m 8 uur in Tivoh Van 7 30—8 u ruilen 

Bijzondere agendapunten. Jaarverslag penning
meester, ld. Dir Ruilverkeer, Rappor t Verifi-
catiecomm » Verkiezing lid Venficatiecomm , 
Landenwedstrijd, Nederland Emissies 1891—96 
(Koningin met hangend haar) 

Nieuwe leden 8 candidaatleden, vermeld in 
het Septembernummer, benevens Mr J F A. 
Verzijl, Laan v Meerdervoort 998 's-Graven-
hage (E ) 

Candidaatleden. P. N v Aken, Paulus Potter
straat 4, Utrecht , j h r . H . A. G. Bosch v. 

Drakestein, Oudkerkhof 22bis, Ut recht , Th 
Clermont, Pieter Nieuwlandstr 29bis, Ut recht 
(E.); A. Rozeman, Oudewijkerlaan 26, Ut rech t 
(E.); H . M. de Weerd, Gildstr. 64bis. Ut recht 
(E.). 

Af te voeren als l id: P. G. Akkerman, Am
sterdam; J. A. F. Gathier , Ut rech t , J. T h . 
Rietveld, Ut rech t ; S. van Gend, Ut rech t , H . J. 
Zevalking, ' s-Gravenhage; F. T h . J. Consemul-
der Jr . , Bilthoven, A. J. F Vermeulen, Zuilen, 
post Utrecht 

N.B. De penningmeester verzoekt de leden 
de contr ibutie voor het verenigingsjaar 1 Sept. 
1952—31 Aug. 1953 over te maken op postreke
ning 36991 ten name van pennmgm. U .Ph . V., 
Utrecht . (Buitenleden ƒ 4,—, stadsleden ƒ 5,—). 
Dit voorkomt kosten I 

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

Hiermede wordt ter kennis gebracht, dat de 
najaarsvergadering gehouden zal worden op Za
terdag 15 November a s te 13 30 uur in Café-
Rest Modern, Leidseplein 19 te Amsterdam 

Agenda. 1 Opening — 2 Notulen vergade
ring 10 Mei 1952 — 3 Ingekomen stukken en 
mededelingen — 4 Verhouding tot de Neder
landse Bond — 5 Verkiezing twee leden \ a n de 
kascommissie en de commissie voor de rond* 
zendingen (art 32 H R ) — 6 Vacature H r 
Kotting, candidaten opgeven aan de secretaris — 
7 Een half uurtje philatelie — 8 Kleine verlo
ting — 9 Plaats bepalen volgende vergadering — 
10 Bestellen van kilo-pakketten — 11 Instellen 
Van der Tuijn-wisselprijs — 12 Wat verder ter 
tafel zal worden gebracht — 13 Rondvraag — 
14 Sluiting Einde der vergadering te 17 uur 

Vaste vergaderdata der Afdelingen. 
AALSMEER: Ie Dinsdag, Gebouw Irene, Ka

naalstraat 5, Aalsmeer 2e Woensdag, Gebouw 
Landbouw, Hoofddorp . 3e Woensdag (oneven 
maand), Stationskoffiehuis, Uithoorn 3e Woens
dag (even maand), Amstelveen 

AMSTERDAM: Ie Donderdag, Café Modern, 
KI Gartmanplantsoen, Amsterdam 3e Donder
dag, Rui l - en Veihngavond Café Modern 

D E V E N T E R : 2e Vrijdag Hotel de Leeuwen-
brug Deventer 

DRIEBERGEN: 2e Woensdag, Nutsgebouw, 
Boschstraat 9, Driebergen 

EMMEN: Laatste Maandag, Hotel Gr imme, 
Em men 

E N K H U I Z E N : Na convocatie van secretaris 
J Kofman, Nanne Grootstr 17, Fnkhuizen 

FLAKKEE: Laatste Zaterdag, Gemeentehuis 
Middelharnis, 17 uur 

GOES* 3e Dinsdag, Hotel Centraal, Grote 
Markt, Goes 

' s -GR AVE NHAGE : Ie Woensdag, Hotel Bel-
levue, Haagweg 94, Rijswijk (Z H ) 2e Woens
dag, Veihng en Ruilen, Gebouw Amicitia, West-
einde, 19 30 uur . 4e Woensdag, Gebouw Ami
citia, 19 30 uur, ledere Zaterdagmiddag ruilen 
enz , Amicitia 

HAARLEM: 3e Vrijdag, Gebouw H K B 
H A R D E R W I J K : Ie Donderdag, Hotel-Rest 

Baars, Harderwijk 
KABINETSTUK: 2e Woensdag Café Bouhuis, 

Ruiserbrug (Gr ) 
LANGEDIJKi Na convocatie van Secr D 

Barten, Oosterstraat 55, Noordscharwoude 
M A A S T R I C H T : 2e Maandag, Hotel l 'Univers, 

Grote straat 12, Maastricht 
MEPPEL: Na convocatie van Secr. J. E. T im
merman, Weerdstraat 10, Meppel 

N O O R D W I J K A. ZEE. Na convocatie van 
Secr D G de Brnin, Huis ter Duinstr 4A, 
Noordwijk 

R O T T E R D A M - Z : 2e Vrijdag, Bep's Cafet^^la, 
Sandelingstraai 4, Rot terdam-Z 4e Vrijdag, Rui l -
avond, Bep's Cafetaria 

SOEST; Ie Vrijdag (valt deze op de Ie, 2e, 
3e of 4e van de maand, dan op de 2e Vrijdag), 
Café Royal , van Weedestraat 59, Soest Rui l -
bijeenkomst 13 dagen later (altijd op een Don
derdag), Café Royal 

TIEL: Na convocatie van Secr. A J Rijksen, 
Kleine Plantage 1, Tiel 

U T R E C H T : 3e Donderdag, Restaurant Vre-
denburg, Vredenburg 13, Utrecht 

VENLO: 2e Dinsdag, Café-Rest. Schreurs. 
Lomstraat 5, Venlo. 

VLISSINGEN: 3e Donderdag, Café-Rest. Dek
ker, Bellamystraat, Vhssingen. 

"WALCHEREN: 3e Donderdag, Sociëteit Ver
genoeging, Markt , Middelburg 

"WEERT: 2e Donderdag. Hotel de Engel, 
Weert 

ZEIST: 2e van iedere maand in Hotel Wapen 
van Zeist (Valt deze dag op een Zaterdag of 
Zondag, dan op de Ie, resp. 3e v. d Maand 

Z"WOLLE: Ie Vrijdag, Veihngavond Cafè-
Rest. Suisse, Luttekestraat, Zwolle 3e Zater
dag, Café-Rest Suisse, 20 uur . 

Overleden; Gv. 642 J J van Diggelen 
Onbekend adres: Vn 3035 P Labruyère, v/h 

Leeghwaterstraat 54, Vhssingen, U t 3368 H . 
Bijlsma, v/h Kleverparkweg 81 , Utrecht 

Bedanken. ld 266 J B G e r n t s m a , Gv. 2899 
R C Reuhl 

Afvoeren: Ar 330 H J G, Uljée de Vas; 
Wn 2341 j L. G Koopman. 

Afvoeren (emigratie): Gv 224 W. J. ten 
Haaff, ld 3934 J D Kuipers, ld 4077 R G. 
Roelfsema 

Rectificatie: Ml 2209 A Bormer, Nijeveense-
weg 47 te Meppel, moet zijn Ml. 2209 A. 
Bonnes, enz , ld 2883 Joh de Vries, Dinkel-
straat EJ, 142, Losser, emigratie uitgesteld, con
t inueert lidmaatschap 

Nieuwe leden: Afd. Soest: St 2206 W. U 
Grouw Birktstraat 47, Soest. 

Candidaatleden Afd. Aalsmeer: Ar 2426 P . 
Hameren, Hoofdweg 1304, Nieuw-Vennep 

Afd. Amsterdam: Am 2474 Mej J C. van 
Doorn , van Woustraat 207 III, Amsterdam-Z. ; 
Am 2427 J. J de Goede, Brederodstraat 18 II , 
Amsterdam, Am 2463 J T Pannekeet , Sar-
phat ipark 26 huis, Amsterdam 

Afd. Deventer. Dr . 2469 J Cremer , Hoge 
Hondstraai 25, Deventer, Dr 2467 J H Zur 
Klemsmiede, Oudegoedstr 81, Deventer , Dr 2468 
J B L Lokman, Adastraat 19, Deventer ; 
Dr 2470 Dr A Sar, p/a Keizerstraat 26, De
venter , Dr 2478 Mevr Dr A Sar (geen M bl ) . 
p/a Keizerstraat 26, Deventer 

Afd. Enkhuizen: En 2432 K van Dijk, 
Staaleversgracht 14, Enkhuizen, En 2428 Mevr. 
K Loots-van Veen, Noorderweg, Enkhuizen 

Afd, Flakkee: Fe 2472 B van Dongen, Ph ihp-
scheweg A 643, Dirksland, Fe 2473 J R F. 
van Duynen, Jul v Stolberglaan 23, Middel
harnis. 

Afd. 's-Gravenhage: Gv 2447 H A van Bent-
hem, Cypresstraat 17, Den Haag , Gv. 2458 C. 
N Cammel, 3e Braamstraat 12, Den Haag ; 
Gv 2471 L A van Eekhout , Vlasakkerstraat 
60, Den Haag, Gv 2453 P J. M Geenen, 
Pieter Bothstrat 5, Den Haag, Gv 2455 W M. 
G Helfferich, Laan v Meerderv 794, Den 
Haag, Gv 2456 A B Hollander , Majubastraat 
9, Den Haag, Gv 2436 K F. W Hubel , De 
Sillestraat 132, Den Haag, Gv. 2448 T h Kley, 
Vleerstraat 58, Den Haag, Gv. 2440 H M F 
van de Pieterman, Handellaan 41 , Den Haag ; 
Gv. 2437 Mej M B Snaaijer, Wassenaarseweg 
86, Den Haag, Gv 2457 W Stomp, J u r n a a n 
Kokstraat 41, Den Haag , Gv. 2434 J van der 
Wel , Thorbeckelaan 144, Den Haag , Gv 2445 
A Ch Wiegel, Archimedesstraat 33, Den Haag; 
Gv 2444 Mevr L C M. Willemsen-Passt, 
Lindelaan 125, Rijswijk 

Individueel: Id 2481 Mevr L J Langendoen
van Bentveld, Nieuwe Binnenweg 114, Rot te r 
dam, ld 2422 J. J H Goossens, Stationsstraat 
B 13 a, Deurne , ld. 2461 Mr E H , Nuver , 
Schaepmanlaan 1, Amersfoort. 

Afd. Meppel: Ml 2424 H . Bekkering, Em
mastraat 72, Meppel, Ml 2475 J Meppelink, 
Burg. Mackaystraat 26, Meppel, Ml. JL 49 J. 
R Pekel (25-9-1936), Dijkhuizen B 197, Ruiner-
wold 

Afd. Soest- St 2418 W Dekker , Rembrandt -
straat 3, Amersfoort, St. 2421 J. Ch Kwant, 
Da Costalaan 7A, Soest 

Afd. Tie l : T j JL 47 D J Thijssen (25-11-36), 
Buren (Gld ) 

Afd. Zwolle: Ze 2462 G P van Nieuwkoop . 
Terborchstraat 22, Zwolle; Ze. GM 38 E A. 
van den Berg (6-4-42), De Krim J, 139, Zwolle. 

Verandering van afdeling Dn 2308 Mej F. 
G Gri t , Flat 9 Zorgvliet, Alexander Gogelweg 
1, Den Haag, van Afd Driebergen naar Afd. 
's-Gravenhage 

Alle Candidaatleden, vermeld m het Septem
bernummer van dit Maandblad, werden als le
den aangenomen. Wii roepen hen een har te
lijk WELKOM loel 
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ROTTERDAMSCHE PHILATELIS-
TEN-VEREENIGING. Secr.: G. C. 
Tops, Stadhoudersweg 89b, Rotter
dam-C. Tel. 49340. 

Ledenvergadering: De eetstvolgende ledenver
gadering zal worden gehouden op Maandag 27 
October a.s. in de bovenzaal van Café-Rest. 
„Du Nord", Bergweg 313 (ingang Bergsingel 
228) te Rotterdam-Noord. Zaal epen 7.45 uur, 
aanvang 8 uur. 

Gewone agenda, waaraan als extra punt wordt 
toegevoegd: Roijement van een aantal leden 
Het bestuur stelt voor de volgende leden te 
royeren wegens wanbetaling van de contributie: 
520 M. G. van Dijk, Dorpstraat 208, Bleiswijk; 
734 M. de Ruiter, Boezemstraat 84, Rotter
dam-N. 1; 780 A. j . de Lignie, Burg. Meinesz-
laan 89 b, Rotterdam-W. 1; 887 A. C. Hers, 
Burg. Knappertlaan 200 b, Schiedam; 914 K 
Persij, Justus van Effenstraat 62 a. Rotter
dam-W. 2; 1002 P. de Vries, G. v, d Linde
straat 45, Rotterdam-W. 1; 1074 L. P. Krijger, 
V. Adrichemweg 100 a, Overschie; 1431 A. 
Bakelaar, Grondherendijk 22, Rotterdam-Z. 1; 
1498 A. H. Dreher, Ie Pijnackerstraat 23 b, 
Rotterdam-N. 1. 

Bezichtiging van de kavels voor de Veiling 
Zaterdag 25 October a.s. in on? clublokaal, 
bovenzaal Café-Rest. „De Zon", Noordsingel 
hoek Burg. Roosstraat te Rotterdam en voor de 
aanvang van de vergadering. 

De aandacht wordt erop gevestigd, dat de zael 
een kwartier later dan gewoonlijk open is, nl. 
om KWART VOOR ACHT. 

November-vergadering: De November-vergade-
ring zal worden gehouden op Maandag 24 No
vember in ,,Du Nord". 

Bestuursverkiezing: Tijdens de September-ver-
gadering werd ter vervulling van de bestaande 
vacature in het bestuur gekozen de heer M. 
Zuydwegt. 

Nieuwe leden; 1197 H. A. Bresser, Wm 
Buytewechstraat 223 a, Rotterdam-W. 1; 1202 
G. J. van Essel, Tienhovestraat 140, Overschie; 
1203 J. Th. S. v. d. Graaf, Pr. Bernhardstraat 
56, Barendrecht; 1224 W. van Hulst, Zwaer de 
Croonstraat 34 b, Rotterdam-C. 2; 1230 K. de 
Jong, Cath. Beersmansstr. 66 a, Rotterdam-W. 2; 
1240 A. H. E. Rook, Gaesbeekstraat 18 a, Rot
terdam-Z. 1; 1247 C. J. W. Rothfusz, Bospol
derplein 24, Rotterdam-W. 2; 1275 M. Roijers, 
Franselaan 276 a, Rotterdam-W. 2; 1298 H. 
Salverda, J. W. Frisostr. 22 b, Rotterdam-N. 2; 
1332 M. JF. Schenk, Statensingel 89 a, Rotter
dam-C. 2; 1337 J. Schippers, Herman Robbers
straat 62 c, Rotterdam-C. 1; 1362 H. J. Slabbe-
koorn, Spaansebocht 37, Roterdam-W. 2; 1369 
J. Sterkman, Jensiusstraat 30, Rotterdam-N. 1; 
1381 J. J. de Vries, Slachthuiskade 18 b, Rot-
lerdam-N. 1. 

Weer opgevoerd als lid: 144J Mej, N. Stok, 
Zuidpleio 131, Rotterdam-Z. 2. 

Opgezegd per l-9-'52; 501 W. Coenraad. 
Opgezegd per l-10-'52: 287 F. Snikkers; 1386 

H. G. Menses. 
Afgevoerd: 696 J. C. Buchter; 728 F. K. 

Jensen. 
Overleden: 1352 Ir F. M. Beukers. 

AMSTERDAMSE VERENIGING 
,JDE PHILATELIST". Secr.: K. Rui
ter, Marathonweg 40 hs., Amster-
dam-Z. Tel. 712075. 

Ledenvergadering Dinsdag, 4 Nov. 1952. Ruil-
avond 21 Oct. en 25 Nov. 1952. De bijeenkom
sten worden gehouden in Hotel „De Kroon", 
Rembrandtplein 17, Amsterdam-C. Aanvang half 
acht. Zaal open 7 uur. 

Candidaat-leden: 262 T. B. Sauveur, Bilder-
dijkstraat 44 II, Amsterdam-W; 263 L. Kranen
borg, James Rosskade 13 I, Amsterdam-W; 265 
A. van Aalst, Wijsmullerstraat 27 IIÏ, Amster
dam-W; 267 F. M. A. J. Roland, Zach. Janse-
«traat 46 hs., Amsterdam-O; 268 A. Vleesch-
drager. Prinsengracht 1103 I, Amsterdam-C; 
270 P. Balledux, Nieuwe Keizersgracht 23 III, 
Amsterdam-C; 271 S. A. van Loghem, Karel-
du Jardinstraat 7 II, Amsterdam-Zj 274 P. de 
Haan, Gorontalostraat 14 III, Amsterdam-O. 

Overleden: 260 M. C. Koopmans; 442 S. de 
Jong. 

Bedankt: 303 H. J. Wallagh. 
De leden worden attent gemaakt op de ge

wijzigde datum der ruilavond in November a.s. 

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

Nieuwe leden: 473 Mevr. G. J. L. v. Dijk-
Kraal, Burg. Tutein Noltheniuslaan 43 bv., Apel
doorn; 485 J. H. Siep, Statenlaan UI, Arnhem; 
515 A. B. Veenink, Weemstraat A. 96, Didam; 
538 H. J, Koffijberg, „BoeSaäda", Hoge Eind 
D. 58, Putten; 548 D. v. Drooge, D W. v. 
Vreeswijklaan 4, Eerbeek; 574 H. G. v. d. 
Berg,- v. Pallandtstraat 32, Arnhem. 

Bedankt: 19 A. Schut; 411 W. A. Holthuis; 
183 J. J. ten Feld; 98 G. J. Messerschmidt; 
544 K. L. A:' Knispel. 

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

Candidaat-lid: 136 KI. Paap, Koningstraat 20, 
Zandvoort. 

Algemene Vergadering. Donderdagavond 8 uur, 
30 October 1952, gebouw Cultura, Haarlem. 

Denken de leden aan de gewijzigde betalings
regeling der aankopen uit de rondzendingen. Zie 
gezonden circulaire! 

POSTZEGELVERENIGING „SANT
POORT". Secr.: J. F. H. Kupker, 
Kluyskenslaan 9, Santpoort-St. 

Candidaatleden: J. v. d. Ham, Resedastraat 
21, Haarlem; Mevr. N. J. Klinker, Dahüastr. 
34, Haarlem; H. F. Jansse, Hoofmanstraat 33, 
Haarlem. 

Nieuwe leden: 61 J. de Winter, BilÜtonstraat 
23, Heemstede. 

Bedankt: 90 H. Th. Westerman Jr. 

PHILATELISTEN-VERENIGING 
„GRONINGEN". Secr. (wnd.): A. F. 
J. de Vos, Floresplein 18, Groningen. 

Nieuwe leden: 23 O. Poortinga, Aveg 7a, 
Groningen; 25 J. K. Jager, Ben. Oosterdiep 55, 
Veendam. 

Overleden: 167 H. van Houten. 
Vergaderingen: 27 October en 24 November. 

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

Vergadering op Donderdag 6 November 1952, 
's avonds te 8 uur precies in de bovenzaal van 
het Café-Rest. De „Kleine Burcht'*, Nieuwe 
Rijn 19 te Leiden. 

Gewone agenda. Verder lezing of bezichtiging 
van een verzameling. 

Nieuwe leden: 107 J. Koome, Maredijk 66, 
Leiden; 119 J. Colijn, Hoogewaard 76, Koude-
kerk a/Rijn. 

Candidaat-leden: 216 J. C. van Rijs, Wille-
brordlaan 14, Oegstgeest; 234 L. C. van Kem 
pen, Oude Rijn 106, Leiden; 240 J. Schneider, 
Levendaal 166 c. Leiden. 

Over te schrijven van de Jeugdafdeling: 201 K. 
J. Brussee, Rijn en Schiekade 99, Leiden. 

Volgende vergadering: Woensdag 10 December 
Ruil- en beursavond: Woensdag 22 Oct, 26 

Nov, 17 Dec, allen in de bovenzaal van de 
Chem. School »Rapenburg 30, Leiden, van 8 
tot 10 uur. 

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

Wij herinneren hierbij uitdrukkelijk aan art. 
5 van het H. R. ,,door schriftelijk te bedanken 
voor 15 Nov,". Zij, die niet schriftelijk aan de 
secretaris hebben opgezegd, worden weder als 
lid voor het volgende jaar aangemerkt en zijn 
de contributie voor het volgend verenigingsjaar 

verschuldigd. Van opzegging van het lidmaat
schap na 15 Nov. a.s. kan geen nota genomen 
worden. 

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

Nieuw lid: Het candidaat-lid, J. Niesten, 
Brandenburgerplein 3, Maastricht werd als lid 
aangenomen. 

Bijeenkomsten: Maandag 3 November Beurs
avond; Maandag 17 November Ledenvergade
ring. Beide om 20.00 uur in Restaurant „In de 
Gouwe Poort". 

POSTZEGELVERENIGING „HEER
LEN". Secr.: C. van Dishoeck, Hin-
destr. 24, Heerlerheide. 

Nieuwe leden: 40 J. J. M. Wachters, Valken
burgerweg 72; 43 R. L. Warnaar, Mr Adr. Sas-
senstraat 11, beide te Heerlen. 

Vergaderingen: Eerstvolgende vergadering: 4 
November 1952. 

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

Bedankt als lid: m.i.v. l-9-*52, J. G. Klijnstra, 
Amersfoort; O .J. Offringa, Amersfoort; K. 
Dikkeschey, Amersfoort; C. Pries, Amersfoort. 

Nieuwe leden: m.i.v. l-9-'52. Ds J. van Vliet, 
Herv. Pastorie, Maasdam (Z.H.); A. Werner, 
Dollardstraat 250, Amersfoort; S. van Leeuwen, 
Celsiusstraat 46, Amersfoort; Mej. 1. S. v. d. 
Velden, Emmalaan 13, Soestdijk; Joh. Btjster-
veld, Muurhuizen 241, Amersfoort; A. Rave-
sloot, Merwedestr. 31, Amersfoort; K. Hanhart, 
Leusderweg 231, Amersfoort; H, A. Groenen-
daal, Dollardstraat 244, Amersfoort. 

.Eerstvolgende bijeenkomst óp Dinsdag 28 Oc
tober 1952 des avond» te 8 uur in de Bestuurs
kamer van de Sociëteit „Amicitia** te Amers
foort. De belangstelling op de Septemberver-
gadering was verheugend. Er was een goede op
komst, vooral van de nieuwe leden, maar we 
misten enkele van de oude getrouwen. We ho
pen hen op de volgende vergaderingen weer te 
zien. 

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

Nieuw lid per 1 October 1952: 470 H. Tede-
loo. Heuvellaan 8, Hilversum; 471 D. Kloot, 
Sanatorium Zonnestraal, Dress .Pav., Hilver
sum; 472 W. Liesten, Neuweg 217, Hilversum; 
473 W. Alberda, Koekkoekstraat 12, Hilversum. 

De October-vergadering wordt gehouden op 
Woensdag 15 October a.s. in de Openbare Lees
zaal aan de 's Gravenlandseweg (bovenzaal). 

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

Vergadering: Op Woensdag 15 October te 8 
uur n.m. 

Nieuw lid: A. A. Valkhoff, Oosteinde 29, 
Voorburg (Z.H.). 

Candidaatleden: J. H. Huibers, Zuid Willems
vaart 137, *s-Hertogenbosch; J. van de Sande, 
V. Noremborghstraat 40, 's-Hertogenbosch; P. 
W, Spitters, Aartshertogenlaan 168, 's-Hertogen
bosch; L. Verlouw, Parklaan 28, 's-Hertogen
bosch. 

Candidaatleden: Gerard van Engelen, Dorpsstr. 
49, Leende (N.Br.); J. J. M. Gelsing, Kerk
straat 68, 's-Hertogenbosch. 

Geroyeerd wegens wanbetaling contributie: 
A. Cooymans, Litserstraat A 89, Den Düngen; 
R. van Drunen, Zuid Willemsvaart 46, 's-Her
togenbosch; T. Schneider, Tongelresestraat 255, 
Eindhoven; W. v. d. Ven, Westzijde 23 B, 
Zaandam. 

(Vervolg op pag. 263)' 
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4 postzegels versehenen, alle in blauwe kleur en in de 
waarde 1 centavo met portretten van Columbiaanse 
geneesheren, nl. Ezequiel Urioseocheae Nicolas Osorio, 
Pompilio Martinez en José Ma Lombana. De zegels zijn 
gedrukt in blokken van 25 zegels, waarvan 4 blokken 
een vel vormen. 

Cuba. 
Ter verbetering van het bericht in ons Augustus

nummer op blz. 205 betreffende de vlucht Key West 
(Florida) naar La Havanna, meldt thans het blad Le 
Timbre, dat deze vlucht, uitgevoerd door Orduna, 
plaats had van Key West (Florida) naar Bahia-Mariel 
(Cuba) en dat de zegels beide luchtpostzegels zijn en 
wel in de waarden 8 c. zwart, landkaart met tracé van 
de vlucht, en 25 c. ultramarijn, portret van de piloot 
en diens vliegtuig. 

Bovendien verschenen deze zegels in gewijzigde 
kleuren in een miniatuurvelletje van 4 zegels, afme
ting van dit velletje is 110 X 92 mm, terwijl de zegels 
zijn: 8 c. groen, 8 c. blauw, 25 c. groen en 25 c. blauw. 

Voorts meldt genoemd blad de verwachte uitgifte 
van 3 postzegels ter herdenking van het feit, dat ± 200 
jaar geleden, nl. in 1748, de koffiecultuur in dit land 
haar intrede deed. Het zijn de zegels: 

1 c. groen, twee handen gevuld met koffiebonen en 
een tak van een plant; 2c. rood, koffieteler aan de ar
beid; 5 c. ultramarijn en grijsgroen, man met geoogste 
koffie. 

Dominicaanse Republiek. 
Drie zegels voor de gewone post en twee voor de 

luchtpost verschenen met de afbeelding van het Dr 
Salvador B. Gauthier-ziekenhuis te Ciudad-Trujillo. 
De zegels zijn voor de gewone post: 1 c. groen, 2c. oran
je en 5 c. violetblauw; en voor de luchtpost: 23 c. blauw 
en 29 c. rood. 

Ecuador. 
Voor dit gebied meldt het blad Le Timbre weer enige 

opdrukken op oudere uitgiften. Het fiscaalzegel 30 c. 
blauw, verscheen met de opdruk in zwart van het 
woord POSTAL en ook met opdruk in rood 20 centavos; 
het fiscaalzegel 50 c. violet kreeg eveneens de zwarte 
opdruk POSTAL. Voor de luchtpost verschenen de 
consulaire-zegel van 1 S. groen, met de opdruk in 
zwart AERED en de waarde 60 cents, alsmede met de 
opdruk in zwart AEREO en de waarde 1 Sucre. Het 
luchtpostzegel 1 S 30 blauw van 1947, Velasco, ver
scheen met opdruk in rood 90 centavos. 

Ethiopië. 
De in ons vorige nummer op blz. 224 gemelde serie 

postzegels, uitgegeven ter gelegenheid van de 60ste 
verjaardag van keizer Haile Selasie I, bevatte behalve 
de door ons gemelde zegels, ook de zegels 10 c. oïanje 
en 30 c. violet in gelijke tekening. 

Franst Oost-Afrika. 
Volgens het blad Le Timbre wordt hier in deze maand 

de uitgifte verwacht van een postzegel van 500 fr. 
(C.F.A.) met de afbeelding van de zgn. slangen-vogel, 
welke aldaar de naam draagt van amhinp.as. 

Frans West-Afrika. 
Naar hetzelfde blad mededeelt, wordt voor dit ge

bied een postzegel verwacht buiten het zgn. program
ma en wel ter herdenking van Treich-Laplene, een 
pionier van de Ivoorkust die hier exploreerde. Het zal 
een zegel zijn van 40 fr. 

India. 
Op 1 October jl., de verjaardag van wijlen Mahatma 

Gandhi, zouden de in ons vorige nummer op blz. 229 
aangekondigde postzegels ter herdenking van Indische 
dichters zijn verschenen. De zegels zijn: 

9 pies, groen, portret van Kabir, naar een schilderij 
in de Lucknow-Kunst galerij, dat een kopie is van een 
schilderij in het Britse Museum te Londen; Kabir 
leefde in het laatst van de 15e eeuw. Hij beijverde zich 
voor een compromis tussen Hindoes en Moslims, wier 
godsdienst hij met gelijke ijver becritiseerde. 

1 annas, donkerrood, portret van Tulsidas, naar een 
schilderij uit de verzameling van Rai Kishandas. Tul-
sidus (1532—1631) was een Bramaans dichter en gods
dienstige hervormer. Zijn meest bekende werk is Ra-
mayana. 

2 annas, rood, portret van Mirabai, naar een schil
derij uit de verzameling van H.H. de Maharadja van 
Kishengarh, (Einde 15 en begin 16e eeuw). 

4 annas, blauw, portret van Surdas, naar een schil
derij van het Archeologisch departement van India. 
(1479—1586). 

4% annas, purperrood, portret van Ghalib, naar een 
schilderij in de bibliotheek van Habibganj. (1797-1869). 

12 annas, bruin, Rabindranath Tagore, naar een foto 
in 1931 in Duitsland van hem gemaakt. Winnaar van de 
Nobel-prijs. Geboren in 1861, overleed hij in 1941. Ook 
in ons land is zijn werk bekend. 

Beeldgrootte der zegels 21,5 X 38,5 mm; rasterdiep
druk van de India Security Press te Nasik. 

Japan. 
Het m ons vorige nummer op blz. 229 bedoelde zegel 

van 8 yen, met afbeelding van een dier, is sepia van 
kleur, terwijl het bedoelde dier een bontkraag-antilope 
is welke als beschermd dier nog voorkomt in de berg-
streken van Honshu, Shikoku en Kyushu. 

DAN MET SPOED NAAR F I O R A N I I l 
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Het zegel van 50 yen bruin met afbeelding van een 
vrouwenfiguur (Yvert 469) verscheen thans eveneens 
zonder de beide nullen achter het waardecijfer. Ook 
de overige zegels schijnen een dergelijke wijziging te 
zullen ondergaan. 

Nog dienen wij te melden, dat de in ons vorige num
mer gemelde zegels met afbeeldingen uit het nationaal 
park der Japanse alpen ook tezamen in een miniatuur
velletje zullen verschijnen. 

Als 14e zegel in de serie van beroemde personen ver
scheen het zegel van 10 yen (ook zonder nullen) met 
portret van de paedagoog Kenjiro Ume (1860—1910), 
die in Frankrijk heeft gestudeerd. 

Papua en Nieuw Guinea. 
Voor .dit gebied, dat vroeger de post frankeerde met 

de algemene zegels van Australië, zullen op 30 Octo
ber a.s., ter gelegenheid van de verjaardag van de 
wedervestiging van het civielgezag na de oorlog, post
zegels verschijnen met de aanduiding Papua & New-
Guinea. Het zullen zijn: 
% d. smaragdgroen, boomklimmende kangoeroe; 1 d. 
lichtbruin, Bukahoofdtooi; 2 d. blauw, jonge inboor
ling; 2Vz d. oranje, paradijsvogel; 3 d. donkergroen, 
inlandse politieagent; 3% d. rood, Papua-hoofdtooi; 
6% d. purper, huis van Kiriwana hoofdman; 7% d. 
blauw, Kiriwana Yam huis; 9 d. bruin, copra-berei-
ding; 1 s. groen, koopvaartkano; 1 s. 6 d. donkergroen, 
tappen van rubber; 2 sh. donkerblauw, Sepik dans
masker; 2 s. 6 d. donkerrood, schaapherder met kud
de; 1 £. chocoladebruin, speervisser. 

Verenigde Staten van Amerika. 
Op 6 September jl. verscheen het eerst te Chicago 

een postzegel van 3 c. blauw ter gelegenheid van het 
congres van de Amerikaanse vereniging van civiel

ingenieurs, welke dit jaar haar 
100-jarig bestaan herdenkt. 
Het zegel geeft een afbeelding 
van de George Washington-
brug te New-York en in de 
linker benedenhoek een over
dekte brug omstreeks een 
eeuw geleden. Het zegel draagt 
het opschrift "Centennial of 
Engineering". 

Op 11 September jl. ver
scheen het eerst te Washing
ton een postzegel van 3 c. 
blauw, ter ere van de vrou
wen in het Amerikaanse leger, 

afbeelding van 4 vrouwen in 

' i^ifWWWI^WPWIPWPWP 

Het zegel geeft een 
diverse leger-uniformen; op de achtergrond is het 
capitool te Washington zichtbaar. 

Op 30 September a.s. 
verschijht een postzegel 
ter herinnering van het 
feit, dat 500 jaar gele
den voor het eerst het 
eerste boek van de bij
bel door Johann Guten
berg werd gedrukt door 
middel van losse letters. 
Dit zegel zal het eerst 
te Washington D.C. 
worden uitgegeven in 
verband met de natio
nale bijbelweek. Het 

zal een zegel van 3 c. zijn in liggend formaat van de 
bekende afmeting, gedrukt in rasterdiepdruk in vel

len van 50 zegels. De afbeelding bestaat uit een rol 
papier, waarop de tekst: 500th Anniversary of the 
printing of the first book. The Holy Bible, from mo
vable type, by Johann Gutenberg. Links van deze 
tekst is een muurschildering afgebeeld van Edward 
Laning, zich bevindende in de Openbare bibliotheek 
van New-York te New York city, en voorstellende de 
episode, dat Gutenberg een proef van zijn werk toont 
aan de gekozene van Mainz. 

Op 4 October a.s. zal een postzegel verschijnen ter 
ere van de Amerikaanse krantenjongens. Afmeting 
en druk van het zegel is gelijk aan die hierboven 
gemeld. Het zegel draagt tot tekst: In recognition of 
the important service rendered their communities and 
their nation bij America's Newspaperboys. Links van 
dit opschrift is een krantenjongen afgebeeld, op wiens 
krantenzak staat: Bussy boys better boys. Rechts van 
het opschrift is een hand met brandende fakkel af
gebeeld: waarop staat: Free enterprise. De onderrand 
bevat een gezicht op een kleine stad. Van beide ge
melde zegels zijn 110 millioen stuks vervaardigd. 

Panama. 
Opnieuw verschenen hier enkele zegels met een op

druk op een oudere uitgifte, nl.: 
1 op % c. nationale vlaggen (Yv. 232) maar in ge

wijzigde kleuren oranje, blauw en rood; tevens is het 
jaartal 1952 opgedrukt. 

Voor de luchtpost werden met AEREO 1952 en nieu
we waarde overdrukt: 

5 op 2 c. rood en zwart, ossewagen (Yv. 274), opdruk 
in rood; 

25 op 10 c. violet en oranje, gouden altaar van St. 
Joheph (Yv. 237). 

Viet-Nam. 
De in ons Augustusnummer op blz. 207 aangekon

digde twee postzegels met afbeelding van het portret 
van keizerin Nam-Phuong, als vervolg op het reeds 
verschenen zegel van 1 pi 50 c. zijn inmiddels ver
schenen, nl.: 
30 c. lila, violet en geel; 
50 c. blauw, ultramarijn en geel. 

__^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Voorts verscheen 
PIWiiWWWiwPW^wiiPiBWiümPii^l gen serie van 4 

postzegels, alle in 
gelijke tekening 
van een draak, in 
de waarden: 
40 c. oranjerood 
70 c. groen 
90 c. bruin, 
terwijl voor de 

luchtpost een 
postzegel ver
scheen in de 

waarde van 
$ 3.70 met de af
beelding van een 

zonderlinge vis. 
De kleur van dit 
zegel is roodlila. 
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Ter herdenking van de Ie verjaardag van de aan
sluiting bij de U.I.T. en de U.P.U. verschenen 2 post
zegels voor de gewone post, nl.: 
$ 1. blauw, wereldbol en bliksemstraal; 
$ 5. roodbruin, kustlandschap en bovengedeelte van 

U.P.U.-monument te Bern. 

Zanzibar. 
De in ons Maartnummer op blz. 64 aangekondigde 

serie nieuwe zegels is op 26 Augustus jl. verschenen. 

Zuid-West-Afrika. 
In ons Meinummer is op blz. 111 gemeld, dat de op

druk „South West Africa" en „Suid Wes Afrika" in 
gewijzigde grote op de zegels is verschenen. Dit is 
echter niet het geval, maar betreft het de opdruk 
Official en Officieel op de dienstzegels, hetzij met En
gelse tekst, hetzij met Afrikaanse tekst. Behalve de 
reeds gemelde zegels van 1, 1%, 2 en 6 d. is nu ook 
de % d. met de gewijzigde opdruk verschenen. 

WAARSCHUWING 
De „Internationale Zentralstelle für Fälschungsbe

kämpfung", ingesteld door de F.I.P., deelt ons het vol
gende mede: 

DUITSLAND, RUSSISCHE ZONE. Handstempel-
nooduitgiften i.v. Munthervorming van 1948. 

De Munthervorming van Juni 1948 bracht in het 
door de Sovjet bezette deel van Duitsland een uitgave 
van opdrukken op de zegels mede, welke slechts 17 
dagen voor frankering geldig waren. De loketverkoop 
bedroeg zelfs maar 8 dagen. Dit verklaart de zeld
zaamheid van echt gebruikte stukken en ook van de 
veelvuldigheid van vervalsingen. Van de thans in de 
handel aangeboden stukken met handstempelopdruk is 
zeker 80% vals of vervalst. Reeds werden 80 verschil
lende typen van valsheid geregistreerd. De heer J. von 
Heintze (15a) Eisenach, Kapellenweg 4, speciaal-keur
meester voor dit gebied, heeft zich bereid verklaard te
gen vergoeding der portokosten deze stukken voor het 
buitenland gratis te keuren. De inzenders worden ver
zocht daarbij de bron van herkomst hunner stukken 
te vermelden. 

(Wij herinneren er aan, dat zending zonder meer 
naar het buitenland bij deviezenverordening is ver
boden. Opzending zal wel mogelijk zijn via de Bonds
keuringsdienst p.a. de heer J. Poulie, de Lairessestr. 46 
te Amsterdam). 
Duits-Nieuw Guinea. 

Stempel Ma'tupi, 29.1.02 voorkomend op zegel Michel 
no. 17. Zuiver, goed nagemaakt stempel, welke zich in 
de eerste plaats verraadt door het ontbreken van het 
om die tijd in het echte stempel aanwezig gebrek. 
Kamerun. 

Stempel Bonaberi, 2.6.09, voorkomend op Michel no. 
18. Zeer goed gelukte vervalsing, welke slechts door 
nauwkeurige vergelijking met de echte stempels is te 
herkennen. 

Beide vals gestempelde zegels dragen het vermoede
lijk eveneens valse keurmerk „Richter". 

(Mededeling van Dr E. von Willmann, Seeshaupt). 
Kamerun. 

In de laatste tijd duikt vooral de 20 pf. met water-
1 merk van de scheepjes-uitgifte (Michel no. 23, Zum-
stein no. 22) als vervalsing op met stempel „Duala + 
(Kamerun) b", waarbij niet alleen sprake is vEin losse 

I stukken, maar ook van strippen en zelfs van blokken 
Ivan 6. De datum is meest aanvang Augustus 1914, bijv. 
I2-8.14 (streepje achter de 2!), stempels zonder tralie

streepjes, beide dwarsbalken met onderbrekingen. Het 
stempel is in onbevoegde handen gekomen en klaar
blijkelijk voor na-afstempeling gebruikt. 
Duits-Oostafrika. 

Ambtelijk aangebrachte echte stempels van „Lamu" 
zijn zeldzaam. In de laatste tijd worden vaak volko
men waardeloze vervalsingen aangeboden. 
Marschall-eilanden. 

In de laatste tijd zijn weer vervalsingen, nl. maak
werk van de loodrecht en schuin gehalveerde zegels 
opgedoken, die slechts door een kenner van de echte 
stukken zijn te onderscheiden. 

In de meeste gevallen zijn de gehalveerde Duitse 
koloniale zegels niet uitgegeven met toestemming van 
het Duitse rijkspostbeheer en slechts in weinig geval
len achteraf toegestaan geworden. Uiterste voorzich
tigheid is dus op zijn plaats. 

(Mededeling van M. Münzer, Berlijn). 

LUCHTPOST. 
Büzondere vlucht Milaan-Bazel 1948. 

In verband met de IMABA 1948 te Bazel werd een 
speciale vlucht „Milano-Basilea" georganiseerd, welke 
echter in Locarno afgebroken moest worden. De „Ri-
vista Filatelica d'Italia, Il Catalogo Landmans" gaf 
hiertoe een speciaalcouvert uit, dat van een speciaal-
vierhoekig stempel en een opgeplakt vignet werd voor
zien. In Locarno werd een stempel „Volo Interrotto a 
Locarno" aangebracht. De brieven waren verder met 
zegels van Italië, San Marino of Vatikaanstaat gefran
keerd. Van deze brieven werden kortgeleden in Frank
rijk vervalsingen aangeboden, d.w.z. de couverten, de 
vignetten en diverse stempels waren vervalst, terwijl 
de opgeplakte zegels van Italië of San Marino echt 
waren. 
(Medegedeeld door de Zwitserse Sammlerschutzstelle). 

INGEZONDEN STUKKEN 
NAKLANK 

Met zeer veel belangstelling volgde ik de discusie 
over de verschillende facetten der Philatelie, een 
onderwerp, dat — getuige mijn vroegere artikeltjes 
in dit blad — mij zeer na aan het hart ligt.. 

Tot dusverre is het nog steeds zó geweest, dat men 
dikwijls reeds jaren verzamelde alvorens men in club-
vorm of in verenigingsverband contact kreeg met 
andere slachtoffers van de postzegelhobby. Men heeft 
dan al reeds een bepaalde verzamelwijze geadopteerd 
zonder in staat te zijn de consequenties bij verdere 
ontwikkeling te kunnen overzien. Het gaat er dus om 
de beginnende verzamelaars zo vroeg mogelijk een 
globaal inzicht te schenken. Mijn eigen ervaring is 
evenwel, dat ik dikwijls het antwoord kreeg: „Ja, 
maar ik ben nu eenmaal zó bezig!" Dan wordt het 
wel heel moeilijk om de beginner niet te ontmoedigen 
en toch voor een latere teleurstelling te bewaren. 

Populaire verhandelingen, zoals de heer v. d. Velden 
voorstaat, hoe lastig ook in objectieve vorm samen te 
steUen, zuUen m. i. zeer nuttig zijn, doch zij moe
ten de verzamelaars vooral in het beginstadium be
reiken. Vandaar dan ook, dat ik mede in dit opzicht 
het jeugdwerk zo uitermate belangrijk acht. Ik zou 
zelfs bij het jeugdwerk de nadruk willen leggen op 
de leeftijd van de verzameling en niet op die van de 
verzamelaar. 

Natuurlijk zijn er nog veel meer onderwerpen dan 
reeds genoemd, die een bespreking dringend van node 
hebben, waarbij ik denk aan: 
a. Waarom verzamelen en welk deel. van ons leven 

weerspiegelt de collectie; 
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b. Hoe kiest men zijn onderwerp (landen, emissies, 
beeld, luchtpost enz.) gezien in verband met de 
eigen geaardheid en de maatschappelijke moge
lijkheden; 

c. Wel of niet meedoen met de nieuwtjes; 
d. Hoe leert men van en wordt men aangemoedigd 

door de tentoonstellingen; 
e. Serieuze en niet-serieuze toeslagzegels; 
f. Wel of niet portzegels; 
g. Hoe wordt men van hokjesplakker tot philatelist; 
h. De waarde van lezingen, babbeltjes, onderlinge 

uitwisseling van gedachten enz.; 
i. Welke betekenis te hechten aan catalogi en andere 

prijslijsten. 
Een en ander zou b.v. door de Bond in stencilvorm 

verstrekt kunnen worden, zodat iedere vereniging in 
staat gesteld worde op de maandelijkse vergadering 
een onderwerp voor te dragen en een opbouwende 
discussie uit te lokken. Behalve deze wijze is publi
catie via dit Maandblad ook zeer aanbevelingswaardig, 
aangezien altijd een groot contingent verzamelaars niet 
door middel van de verenigingsvergaderingen bereikt 
wordt. Ook zou ik gaarne aan elk candidaatlid door 
de verenigingen de gebundelde verhandelingen ter in
zage willen laten geven. Indien men^daar ca 3 weken 
tijd voor geeft, kan het uitgeleende exemplaar in de 
volgende maand weer bij een ander candidaatlid 
diensten bewijzen. 

Inderdaad beweegt zich het gemiddelde philatelis
tische peil hier in het land op een lager niveau dan 
in het buitenland. Ik ben er van overtuigd, dat wij 
belangrijke vorderingen kunnen maken door een betere 
voorlichting. Ook wordt het hoog tijd eindelijk eens 
aan te tonen, dat legio collecties opgebouwd kunnen 
worden met zeer veel geestelijke waarde, doch ge
speend van grote geldsinvesteringen. 

Ik wilde deze regelen besluiten met te verzekeren, 
dat ik gaarne bereid zal zijn mede te werken, ten
mins te . . . . indien men dit ook van mij zou wensen! 

N. F. H. 

• TENTOONSTELLINGEN • 
NATIONALE PHILATELISTISCHE TENTOON
STELLING „HOLLANDIA 1952". 

Het tentoonstellingscomité verzoekt ons ter verbete
ring van de door haar gedane opgave van bekronin
gen, opgenomen in ons vorige nummer, het volgende 
te willen melden: 

De zilveren medaille no. 11, toegekend aan Ir A. G. 
Ferf te 's-Gravenhage, is niet alleen verleend voor zijn 
inzending no. 20, doch voor zijn inzendingen no. 14 
(Nederland) en no. 20 (Ned. Indië, Suriname en Cu-
ragao) gecombineerd. De bronzen medaille no. 8 komt 
dus te vervallen. 

Onder diploma's komt te vervallen diploma no. 6: H. 
L. M. J. Bazelmans, aangezien de heer Bazelmans voor 
zijn inzending no. 105 bronzen medaille no. 44 ontving, 
zoals trouwens in het Maandblad is gemeld. 

DAG VAN DE POSTZEGEL IN DENEMARKEN 1952. 
Het comité dat jaarlijks deze dag in Denemarken 

organiseert, verzoekt ons mede te delen, dat dit jaar 
deze dag gehouden wordt op de tweede Zondag in No
vember. Te dezer gelegenheid wordt een mooie spe
ciale enveloppe uitgegeven, terwijl dit jaar de stad 
Middelfart het speciale stempel voor deze dag, is toe
gewezen. De enveloppe vertoont een afbeelding van de 
brug over de Kleine Belt, hetgeen tevens symbolisch is 
bedoeld als een brug van verzamelaar tot verzamelaar 
en van volk tot volk. De netto opbrengst der envelop

pen komt ten goede van het philatelistisch jeugdwerk 
in Denemarken. 

De enveloppe, voorzien van frankering met speciaal
stempel, is ad. 45 cent te bestellen bij Hans Wölffel, 
Sabroesvej 17E te Helsingor. 

^ »-'TERATUUR • 
Catalogus der Republiek Indonesia. Periode 
1946—1948. Uitgave van R. Haagsma te Hilver
sum. Prijs ƒ 1,50. 

In een eenvoudige uitgave, naar het ons voorkomt 
een offsettdruk, voorzien van een blad vrij-onduide
lijke afbeeldingen (iets wat bij de vele moeilijke op
drukken toch wel beter gewenst was), verscheen dit 
20 bladzijden omvattende werkje als een eerste poging 
om de zegels dezer afgesloten periode te catalogiseren. 
De samensteller van dit werkje, de heer R. Nolen te 
's-Gravenhage, lid van de vereniging „Dai Nippon in 
onze Oost", zegt reeds in zijn voorwoord, dat ondanks 
de drie jaren van voorbereiding dezer catalogusdeel 
tooh nog niet aangemerkt kan worden als geheel volle
dig te zijn. Ook moest de samensteller zich in enkele 
opzichten nog beperken, iets wat o.i. wel jammer is, 
o.a. ten opzichte van de weglating van 't verschil in En
schedé- en Kolf f druk, alsmede van het prijsverschil 
tussen gebruikte en ongebruikte zegels, hetgeen, wat 
dit laatste betreft, een prijsnotering ten gevolge heeft 
gehad, welke zeker niet met de marktwaarde over
eenkomt. 

Dat de zgn. plaaatjesserie, welke te Wenen werd ge
drukt en in de U.S.A. op de markt werd gebracht, hier 
niet is opgenomen, verwondert ons niet na alles wat 
daarover is geschreven, ook in ons blad, en ondanks 
het feit, dat er wel zgn. echt-gelopen stukken van 
schijnen te bestaan. 

Wij willen bij deze eerste poging niet te critisch zijn 
en haar beschouwen als een bloem, welke zich lang
zaam zal ontplooien, maar die nu reeds belooft een 
aanwinst te zullen zijn. Vele verzamelaars zal dit 
werkje een hulp kunnen zijn bij de ordening van dat
gene, wat zij van deze zegels bezitten en waarmede 
zij wellicht niet voldoende raad wisten. Als zodanig 
juichen wij dan ook deze uitgifte toe, al vinden we de 
prijs in vergelijking met andere catalogi wel wat aan 
de hoge kant. N. 

Catalogus de Timbres-Poste 1953. Uitgave Yvert 
en Tellier-Champion. 

Dit jaar voor het eerst na 57 jaren van verschijnen 
werd deze alom bekende catalogus in 3 delen de wereld 
ingezonden. Na de laatste 6 jaren reeds in 2 delen te 
zijn verschenen, nl. één deel voor Frankrijk en kolo
niën en één deel voor de gehele overige wereld, — iets 
wat tot gevolg had, dat dit tweede deel een wat on
handig dik boekwerk was geworden, — is thans dit 
laatste deel gesplitst in een deel Europa en een deel 
omvattende Afrika, Amerika, Azië en Australië, beide 
natuurlijk met uitzondering van hetgeen reeds in het 
eerste deel werd opgenomen. Dat deze verdere split
sing een grote verbetering betekent, zal iedere gebrui
ker dezer catalogus zeker onmiddellijk toegeven en 
vooral het feit, dat Europa nu als een afzonderlijk deel 
gemakkelijk te hanteren en na te slaan is, zal ook 
hier te lande worden toegejuicht. 

Voor het overige is vrijwel geen wijziging in de uit
gifte gebracht. Alle landen zijn, voor zover zulks bij 
de afsluiting mogelijk was, bijgewerkt zowel wat de 
uitgiften betreft als ook de prijzen welke verandering 
dienden te ondergaan. Wat dit laatste betreft merken 
we op, dat de prijzen, welke het vorige jaar werden 
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genoteerd, zich vrijwel hebben gehandhaafd of een 
slechts lichte verhoging hebben ondergaan, een enkele 
uitzondering natuurlijk daargelaten. Deze korte be
spreking leent zich niet om uitvoerig op de prijsnote-
ringen in te gaan, hoewel daarover wel een en ander 
te zeggen zou zijn. Ook is het ons niet onbekend, dat 
deze catalogus voor de meer-uitvoerige verzamelaar 
(wij willen hier nog niet eens spreken over de „spe
cialiserende" verzamelaar) vaak te kort schiet in haar 
mededelingen, en er natuurlijk genoeg critiek is uit 
te oefenen. Maar ook hier is het, evenals bij een tijd
schrift, dat men niet tevreden is als men niet precies 
vindt wat men zelf belangrijk vindt. Een catalogus is 
nu eenmaal een „algemeen" werk, dat aan zekere gren
zen is gebonden en in dit opzicht zal het wel heel 
moeilijk zijn om de nu zo gemakkelijk te hanteren 
Yvert van haar plaats te verdringen. N. 

Stanley Gibbons' Postage Stamp Catalogue. 
Part I. Britisch Empire (complete) 1953. Uitgave 
van Stanley Gibbons Ltd. 391 Strand. Londen. 
Prijs 16 sh. (+ 1 sh 1 d. porto). 

Op 29 Augustus jl. verscheen reeds deze catalogus in 
een omvang van 680 bladzijden, en in haar wel be
kende rode band en goede verzorging. Dat ook aan de 
inhoud bijzondere zorg is besteed, blijkt wel uit de vele 
verbeteringen welke sinds de vorige uitgave (welke 
in 6 maanden was uitverkocht en dientengevolge een 
half jaar lang niet was te verkrijgen!) zijn aangebracht. 
Deze verbeteringen betreffen niet alleen de vroegere 
tekst, maar ook zijn vele aanvullingen op het reeds 
bestaande gemaakt, zoals de catalogisering van de pla
ten van de 1 p. zwart en de van deze platen eveneens 
gedrukte 1 p. rood van Engeland. Belangrijk is ook, 
dat de zegels uitgegeven tijdens de regering van ko
ning George VI thans een afgesloten geheel vormen,-
welke in deze catalogus is opgenomen. Ook de buiten 
Engeland gebruikte zegels van dit land, de zgn. „used 
abroad" zijn uitvoerig herzien en aangevuld, zodat dit 
deel van de catalogus alleen al 22 bladzijden telt. Maar 
ook andere hoofdstukken werden met behulp van ex
perts op deze afzonderlijke terreinen, danig onder han
den genomen. Wij noemen slechts Bermuda, India, In
dische Staten, Japanse bezetting van Brunei, Noord-
Borjjeo en Sarawak. Voorts Malaya-staten, Nieuw 
Guinea, Nieuw-Zuid Wales, enz., zodat zeer zeker een 
grote verbetering sedert de vorige uitgave is inge
treden, waardoor deze catalogus een plaats als 
standaardwerk ten volle waard is. ledere speciaal-ver
zamelaar van de zegels van het Engelse imperium, zal 
hierin steeds een bron vinden voor nieuwe onderzoe
kingen in zijn verzameling, want iedere bladzijde, met 
haar vele aantekeningen, is het bestuderen ten volle 
waard. N. 

Müller-Katalog 1953. Zwitserland!Liechtenstein. 
22ste uitgave van Ernst Müller, Aeschenvorstadt 
21 te Bazel. Prijs Zw. Fr. 2.—. 

Er zijn in ons land vele verzamelaars van de fraaie 
Zwitserse zegels en velen van hen heeft ook de lust 
bekropen dieper op de studie van deze zegels in te 
gaan. Wel zal, vanwege de hoge prijzen menig zegeltje 
niet te bereiken zijn (het beroemde „Bazeler-duifje", 
ongebruikt 2000 Zw. Fr. staat nog laag genoteerd te
genover menig zgn. kantonaal zegel!), maar de niet zo 
dure zegels, zoals de „zittende" en de „staande" Hel-

1 vetia vormen reeds een aantrekkelijk gebied voor de 
speciaal-verzamelaar. Uitvoerig wordt dit alles in deze 

[catalogus behandelt, met tandingen, afwijkingen en 
Iverdere bijzonderheden. De „Weldadigheidszegels" zijn 
1 afzonderlijk behandeld en is dus ook dit aantrekkelijke 
Igebied gemakkelijk te raadplegen, evenals zulks het 
Igeval is met de luchtpost. Een prijslijst van afgestem

pelde blokken van 4 zegels is voor vele zegels even
eens opgenomen. Ook de zgn. keerdrukken en zegels 
in bijzondere samenhang zijn gecatalogiseerd, evenals 
de zgn. „miniatuurvelletjes", dienst-, Strafport-, tele
graaf en spoorwegzegels. 

Ook de enclave Campione is een plaatsje in deze ca
talogus ingeruimd, omdat de post dezer enclave over 
Zwitserland voert. 

Tenslotte vinden we de zegels van Liechtenstein, het 
staatje van 157 km* oppervlakte met ± 13.000 inwo
ners, dat sedert 1912 postzegels uitgeeft en hierin al 
een aardig aantal heeft weten te bereiken. Dit deel 
der catalogus omvat daardoor reeds 40 bladzijden. 

Evenals bij Zwitserland zijn ook hier zoveel moge
lijk de oplage getallen opgenomen. Dat deze catalogus 
„bij" is blijkt wel uit de opname van het zegel van 
5 fr. groen, dat wij in ons vorige nummer aankondig
den en op 20 September jl. verscheen. 

In zijn voorwoord constateert de uitgever met ge
noegen, dat Zwitserland de laatste jaren niet meer zo
veel zegels heeft uitgegeven als voorheen, een genoe
gen dat wij ten volle delen! 

Voor de verzamelaars van de zegels dezer landen is 
het een prettige, duidelijke en goede catalogus. N. 

Zumstein Europa Katalog 1953. Uitgave van de 
firma Zumstein e Cie, Marktgasse 50, Bern. 
Zwitserland. Prijs voor Nederland ƒ 14,75. 

Ik zat op de kijkdag ener a.s. postzegelveiling van 
een onzer veilinghouders, samen met een handelaar, 
importeur van de Zumstein. 

De veilinghouder liet, als bijzonderheid, een vei
lingskavel zien, bestaande uit Russische zegels, Yvert-
nummers 783/797 (cat. 1952), samenhangend, en vertel
de dat hij dit nog nooit had gezien en een collega die 
was komen kijken — en niet de eerste de beste! — 
ook niet. Ook voor de handelaar en voor mij was dit 
nieuw, en we hebben een tijdje zitten philosopheren 
welke mogelijkheden er waren en of dit een speciale 
oplaag was oiÉ de normale manier, waarop deze zegels 
verkrijgbaar waren gesteld. 

Bij het thuis naslaan van mijn verschillende catalogi 
en handboeken vond ik op blz. 870 van de nieuwe 
Zumstein het antwoord, korj; en volledig: „no. 758-770 
zijn, verdeeld over 9 vellen, in verschillende combina
ties gedrukt". En dan volgt een „geprijsde" opsom
ming van de 20 combinaties die kunnen voorkomen! 

Dit bovenstaande toevallig zich voordoende probleem 
schetst beter dan een lange omschrijving dit zou kun
nen doen, de betekenis van de Zumstein. Ondanks de 
geweldige uitbreiding die deze catalogus, zoals alle 
andere, ieder jaar moet ondergaan, is het behalve op
somming en prijslijst een handboek gebleven, waarin 
een serieus en dus weetgierig philatelist zelden tever
geefs naar grijpt. Grotere lof kan ik de uitgevers en 
samenstellers niet toezwaaien! 

Voor de statistiek enige vergelijkende gegevens uit 
de vorige editie. Er zijn 25000 prijzen veranderd, de 
catalogus is 44 bladzijden dikker geworden (nu 1200), 
bevat 22200 illustraties (vorige jaar 22000) en in to
taal 107.000 prijzen (tegen 106.000 in de uitgave 1952). 

Dr E. A. M. S. 

The Postage Stamps of the Falkland Islands and 
Dependencies by B. S. H. Grant. F.R.P.S.L. Uit
gave van Stanley Gibbons Ltd. 391 Strand. Lon
den W.e. 2. Prijs 21 sh. 

In 140 bladzijden, verdeeld over 20 hoofdstukken, 
wordt ons door de schrijver een beschrijving gegeven 
van de postale geschiedenis van deze eilanden-groep in 
het verre zuiden onder de adem van de pool, wier 
historie dateert vanaf 14 Augustus 1592, toen John Da-
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vis met zijn schip Desire dit land ontdekte. Hoewel de 
eerste koloniale nederzetting aldaar mislukte, telt dit 
gebied thans na ongeveer 4% eeuw 2300 inwoners, 
waarvan ongeveer de helft in de enige plaats van be
tekenis, „Port Stanley" woont. De voornaamste bron
nen van inkomsten zijn wel de schapenteelt, welke een 
belangrijke wol-export mogelijk maakt, en de walvis
vangst, bronnen van bestaan welke in de huidige post
zegels hun weerspiegeling vinden. Ongeveer éénmaal 
per 4 of 5 weken is er een postverbinding met Enge
land, zowel voor inkomende als uitgaande post, welke 
dan een omvang van 200 of meer postzakken bereikt. 

Wij ontlenen deze gegevens opzettelijk aan boven
genoemd werk om aan te tonen welke postale beteke
nis deze eilandengroep heeft en hoe moeilijk een goede 
bestudering is van alles wat op de post en haar zegels 
van dit gebied betrekking heeft, dus ook vóór de in
voering van de postzegels, waarbij nog komt, dat op 
18 April 1944 het enige postkantoor (te Port Stanley) 
door brand totaal werd verwoest en alle bescheiden 
verloren gingen. Schrijver van dit boek is o.i. met zijn 
arbeid schitterend geslaagd, zulks, — het dient wel 
vermeld — dank zij de medewerking zowel van het 

Ministerie van Koloniën, de Kroon-agent voor de ko
loniën, als van de autoriteiten van de Falkland-eilan-
den en van vele vrienden, die evenals schrijver zich 
met de studie van dit onderwerp bezig hielden, onder 
wie Mr James Andrews, zelfs een geheel hoofd
stuk over de platen van de oude Victoria-zegels bij
droeg. 

Zowel de oude stempels, oude en nieuwe postzegels, 
Strafport, poststukken als de moderne luchtpost wor
den uitvoerig behandeld en wel op een wijze die het 
lezen tot een genot maken. Wij kunnen dan ook niet 
nalaten aan onze verzamelaars, die de Engelse taal 
machtig zijn, aan te bevelen dit boek eens te lezen en 
daarmede hun philatelistische kennis te verrijken . N. 

Handbook/Catalogue Union of South Africa 
Stamps, uitgegeven door The Philatelic Federa
tion of Southern Africa, 1952. 

Dit fraaie, geheel op kunstdrukpapier uitgevoerde 
boekwerk verscheen in het van Riebeeck-jaar, waar
schijnlijk onder invloed van de Internationale Post
zegeltentoonstelling, die in Maart/April te Kaapstad 
werd gehouden (SADIPU—SATISE). 

Het geheel beslaat 326 blz. tekst, ruim geïllustreerd 
met duidelijlie cliché's. 

Het boek begint met een overzicht van de postge-
schiedenis van Zuid-Afrika vanaf het begin van de 
frankeerzegels, hetgeen voor de Kaap betekent 1853, 
Natal 1857, Oranje Vrijstaat en Transvaal 1869. De 
eerste Unie-postzegel werd op 4 November 1910 ver
krijgbaar gesteld. Een afzonderlijk hoofdstuk werd ge
wijd aan de zgn. „inter-prövincials". Van 31 Mei 1910 
tot 18 Aug. 1910 gebruikte iedere provincie zijn eigen 
postzegels gewoon door, van 18 Aug. 1910 tot Septem
ber 1913 mochten de zegels van alle andere provincies 
in iedere provincie gebezigd worden en mochten zij 
aan de postkantoren door elkaar verkocht worden, bijv. 
een Transvaal-zegel in de Kaap, enz. Eerst op 1 Janu
ari 1938 verloren de oude provinciale zegels hun fran-
keergeldigheid. 

Ook op luchtpostgebied heeft Zuid-Afrika een oude 
geschiedenis. Tijdens een veertiendaagse vliegdemon-
stratie op de renbaan te Kemilworth (bij Kaapstad) 
kon post vervoerd worden naar Muizenberg (aan de 
Baai Vals) en vice versa. Tussen 27 December 1911 en 
3 Januari 1912 werden aldus 2597 luchtpoststukken 
vervoerd. De piloot E. F. Driver was dezelfde, die te
voren in Engeland tussen Hendon en Windsor vluchten 
had uitgevoerd. In 1925 verschijnen dan de eerste vier 

luchtpostzegels voor het experimentele luchtvervoer 
dier dagen. 

De frankeerzegels van de Unie zijn reeds van 1926 
in koers. Geen wonder dat er verschillende druktypen 
voorkomen, Londense en Pretoriase druk, rotogravure, 
retouches aan de platen, e.d. Met grote »uitvoerigheid 
wordt dit gebied gecatalogiseerd. Men komt dan wel 
tot de conclusie, dat als men dieper op dit gebied wil 
ingaan, een opstelling als door Yvert gegeven niet 
bruikbaar is: dan moet men dit handboek ter hand 
nemen. 

Aandacht wordt ook besteed aan „Used abroad" 
(scheepspost, Basoetoland, Swazieland, Zuidwest-Afri-
ka, en de veldpost der wereldoorlogen), de verbindin 
met Tristan da Cunha, enz. 

De speciaal-verzamelaar van dit terrein zal het zon
der dit handboek niet kunnen stellen. Een verzuchting 
tot slot: bestond er maar een Nederlandse aequivalent. 

J. H. B. 

D. Alan Stevenson, the Triangular stamps of 
Cape of Good Hope. H. R. Harmer Ltd., London, 
1950. £ 3.3. 
J. H. Curie and A. E. Basden, Transvaal Postage 
Stamps. Royal Philatelic Society, Londen 1940. 
A. A. Jürgens, The Handstruck Letter Stamps of 
the Cape of Good Hope from 1792 to 1853 and 
the postmarks from 1853 tot 1910. Uitgegeven 
door de auteur, 1943. 

Wanneer men de boeken van Alan Stevenson en Jür
gens vergelijkt met het in 1930 verschenen werk door 
G. J. AUis, Cape of Good Hope: its Postal History and 
Postage stamps, dan ziet men hoe het in zijn tijd reeds 
zeer verdienstelijke werk van AUis door latere onder
zoekers werd uitgebreid. Alan Stevenson wijdt aan
dacht aan de driehoeken, Jürgens aan de afstempelin
gen, zowel in de periode vóór de frankkeerzegels als 
daarna. Een aankondiging van deze boeken, die voor 
de speciaal-verzamelaar van belang zijn is voldoende, 
een uitvoerige bespreking zou in dit blad te ver voeren. 
Het is te hopen, dat de heer Jürgens, wiens boek uit
verkocht schijnt te zijn, nog eens tot een herdruk komt, 
waarin dan tevens zijn nieuwe onderzoekingen, gepu
bliceerd in The South African Philatelist, worden «ver
werkt. 

Het boek van Curie en Basden is alweer van oudere 
datum. De talrijke afbeeldingen van de legio verval
singen maken het boek waardvol, als naslagwerk. Toch 
zou men een modernere opvatting gewenst hebben, nl. 
meer postgeschiedenis dan hier geboden wordt. Ook 
hier willen wij he btij een aankondiging laten. J. H. B. 

Wij bevelen U de volgende pakketten met uitsluitend NEDER
LAND & OVERZEESE GEBIEDSDELEN met vele toegiften 
warm aan. Inhoudsbeschrijving op aanyraag. Zie ook vorige 
maandbladen! l 

kilo populair ƒ 6,75 kilo primo ƒ 12,— 
kilo augusta „ 20,— kilo baronex „ 25,— 
kilo subliem ,, 40,— kilo platina „ 50,— 

SPECIALE AANBIEDING 
3 kilo Nederlandse kantoorpost met vele trouvailles ƒ 10,— 
Franco levering na ontvangst van het bedrag op onze giro 
336559 t.n.v.: 

REMIE HAAGSMA'S POSTZEGELHANDEL 
Leeuwenstraat 2a — HILVERSUM — Tel, 7606 
Wij betalen voor iedere 10 kg uitgezochte kilowaar ƒ 6,50 b 

franco levering incl. zakken. 
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DE NIEUWE CATALOGUS IS UIT! 
Ook u zal het reeds bekend zijn, dat de verschillende 

uitgevers er alweer in geslaagd zijn hun nieuwste ca
talogi op de markt te brengen. Ieder jaar opnieuw gaat 
de belangstelling in de philatelistische wereld uit naar 
deze nieuwe catalogi. U zult toch waarschijnlijk even-
tds voorgaande jaren ook ditmaal weer de door u ge
wenste catalogus aanschaffen? Voor zover u nog geen 
vaste plannen mocht hebben, adviseren wij u van har
te, niet te schromen u ook zo'n kostbaar bezit te ver
werven. Wat is een goede philatelist zonder catalogus? 
Niets toch zeker! Wanneer wij u dus dit advies geven, 
is het ook op grond van ons welbegrepen eigenbelang, 
want wij hebben daarmee het volgende voor: Als u een 

nieuwe catalogus koopt, zult u uw oude catalogus niet 
meer nodig hebben. Welnu, dat is voor ons een be
langrijk puht. Zoudt u uw oude catalogus niet willen 
schenken aan de Contact Commissie voor het philate
listisch Jeugdwerk in Nederland? U werkt daardoor 
mede aan de opvoeding van de philatelistische jeugd 
en wij weten uit naam van onze jeugd te spreken, als 
wij u bij voorbaat reeds hartelijk danken. U kunt er 
op rekenen, dat wij voor een rechtvaardige verdeling 
onder onze jeugd zullen zorgdragen. 

Ons hart klopt vol verwachting op ons adres: Run
straat 18, Utrecht. 

J. de Jong, secretaris. 

VERENIGINGSNIEUWS 
(vervolg van pagina 354) 

POSTZEGEL-VERENIGING 
„IJMUIDEN & OMSTREKEN": 

Secr.: G. de Hoog, Da Costalaan 18, 
Driebuis. Tel. 4893. 

Verentginsbericht: De eerstvolgende ruil- en 
clubavonden worden gehouden op 24 October, 
7 en 21 November in het Patronaatsgebouw te 
IJmuiden-Oost. Aanvang des avonds half acht. 

Nieuwe leden: C ,van Andel, M. K. Hof-
iiede straat 14, IJmuiden; K. L. Willems, Drïe-
huizerkerkweg 44, Driebuis p/IJmuiden; J. van 
Leo Loosman, Lekstraat 26, IJmuiden; A. de 
Groot» Plantanenstraat 6, IJmuiden-Oost; Mej. 
M. J. v, d. Veldt, Plantanenstraat 22, IJmuiden-
Oost; S. K. Egner, Visseringstraat 4 Rd., IJmui
den; S .H. Hoogeland, P. C. Hooftlaan 22. 
Driebuis p/IJmuiden. 

VER. VAN POSTZEGELVERZ. 
„GOUDA". Secr.: D. Palsgraaf Jz., 
Vossenburchkade 117, Gouda. 

Vergadering op 27 October 1952, te 8 uur, in 
de Bovenzaal van „de Kroon", aan de Kleiweg. 
Uitgebreide agenda. Verloting voor aanwezigen 
en Bezichtiging van een verzameling „België". 

Nieuwe leden: C. Groenewoud, v. d. Palm-
straat 44, Gouda; W. de Bas, JuHanastraat 19, 
Waddinxveen; C. Woerlee, Zoutmanstraat 68, 
Gouda; A. Hofgaard, Sophiastraat 47, Gouda; 
W. Lemmens, Haven 10, Schoonhoven. 

Bedankt: G. de Vos v. Nederveen tot Cappel, 
Leiden. 

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

Vergadering op Donderdag 30 October a.s. 
I in café-Restaurant ,»Suisse" te Groningen. Aan-
1 vang 8 uur. Vergeet niet deze avond daarvoor 

vrij te houden! Verloting. Ruilavond. 
I Bedankt: J. P. Boerma, Groningen; K. Koo-
Irenhof, Groningen. 

JPHILATELISTENCLUB „EINDHO-
|VEN". Secr.: J. J. H. A. Dolhain, de 

ïenestetlaan 5, Eindhoven. Tel. 2737. 
Vergadering elke eerste W^oensdag van de 

naand, waarvan convocatie wordt toegezonden. 

/EREENIGING VAN POSTZEGEL-
VERZAMELAARS „HELMOND", 
^ecr.: D. Andriessen, Steenweg 18, 
lelmond. 
I Bedankt: M. Beekhuizen, Helmond; J. T. d. 
tonijnenburg, Micrlo-Hout. 

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

Vergadering op Donderdag 23 October 1952, 
des avonds 8 uur in „de Posthoorn", Station
straat, Zaandam. 

Nieuw lid: 91 F. G. J. de Kramer, West
zijde 262, Zaandam. 

Bedankt: 22 C. N. Kaper; 317 A. de Jonge; 
366 K. Jongejans. 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „TILBURG". 

Secr.esse: Mevr. F. Boender-van 
Bommel, Ringbaan Oost 333, Til
burg. 

Tot voorzitter is benoemd de heer Dr J. 
Bruisten, Burg. van Meursstraat 53, Tilburg. 

Nieuwe leden: W. M. Schepens, Udenhout 
C 52; J. v. d. Aa, Valkenierstraat 49, Tilburg; 
C. Fiegen, Willemsplein 8a, Tilburg. 

Candidaatleden: G. Naaykens, Enschotsestraat 
153, Tilburg; K. Pijnenburg, Diepenstraat 16, 
Tilburg; A. J. A. Dumoré, Btlderdijkstraat 50, 
Tilburg; F. Klingsporn, Jan Aartestraat 33, 
Tilburg. 

De vergaderingen zijn steeds de eerste Woens
dag van de maand. 

DE KENNEMERPOSTZEGELCLUB. 
Secr.: J. W. Schachtschabel, Stra-
tingplantsoen 46 zw., Velsen N., p. 
Beverwijk. 

De eerstvolgende ruilavonden zijn vastegesteld 
op: 27 October, 10 en 24 November in het 
Witte Kruis gebouw aan de Baanstraat te Be
verwijk. 

Nieuw lid: D. de Vries, Munnïkenweg 104 te 
Beverwijk. 

POSTZEGELCLUB „WASSENAAR". 
Secr.esse: Mevr. D. Waalkens- v. d. 
Goes, St. V. *s-Gravesandeweg 21, 
Wassenaar. 

Benoemd tot Hoofd van de rondzenddienst, 
tevens Secretaresse Mevrouw D. Waalkens-van 
der Goes, Storm van 's-Gravezandeweg 21, 
Wassenaar. 

Aan bovenstaand adres kunnen boekjes voor 
het rondzendverkeer en tevens correspondentie 
gericht worden. 

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

Nieuwe leden; J. van Sloten, SweelJnckstr. 47j 
H. Versteeg, Matenaspad 75rd; M. J. Kes, Singel 
2762W. Allen te Dordrecht. 

Cand.lid: J. Visser, Oudendijk 4, Dordrecht. 
Ledenvergadering op Woensdag 29 October. 

Ruil- en koopavond op Woensdag 12 November. 

Beide in het C.J.M.V.-gebouw aan de Burg. de 
Raadtsingel 3, aanvang 19.00 uur. 

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

De bijeenkomsten in November zijn: Maandag 
3 November vergaderavond; Maandag 17 No
vember ruil- en veilingavond in ons clublokaal 
Turfmarkt 7, Den Haag. 

Nieuwe leden: 150 J. H. Niehof, Aardbei
straat 27; 178 C. A. Emeis, jeugdlid, Ruijchrok-
laan 172; 179 G. S. Alma, Laan v. N. Oost-
Indii: 247; allen te Den Haag; 180 H. N. Paar-
dekoper. Voorhofstraat 25, Voorburg; 181 J. 
Verspoor, C. Houtmanstraat 89; 182 J. Th. v. d. 
Schalie, Laan v. N.-Oost-Indië 243; beiden te 
Den Haag. 

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

Nieuwe leden: 253 O. A. von Königslöw, 
Spoorsingel 13, Delft; 298 A. A. Kalmeyer, ' 
Jaagpad 39, Delft; 303 T. de Vogel, Laan T. 
Altena 23, Delft. 

Bedankt: 315 J. H. Keet. 
Verbetering: 338 W. Beerstra moet zijn W. 

Beetstra. 

STICHTING PHILATELISTEN-
KRING AMSTERDAM, S.P.A. 

Secr.: P. Veerman, Patroclosstraat 
9, Amsterdam. 

Bijeenkomsten in Oct. 1952: 8 October Socië
teitsavond; 22 October ledenvergadering. 

SHELL POSTZEGELCLUB „PER
NIS". Secr.: J. P. Kranendonk, 
Röntgen'straat 36b, Vlaardingen. 

Nieuwe leden: 41 R. D. Derks, Röntgenstr. 
40 A, Vlaardingen; 42 S. J. Hokke, Vijfwegen 
85 A, Nieuwenhoorn. 

POSTZEGELVERENIGING „HET 
GETANDE PLAATJE" TE DOK-
KUM. Secr.: S. Postuma, Woud
weg E. 256, Dokkum (Fr.). 

Deze Vereniging heeft zich met ingang van 
dit nummer met 24 leden bij het Maandblad 
aangesloten. 

Eerstvolgende vergadering 23 October a.s. in 
Hotel „Spoorzicht", Stationsweg te Dokkum. 
Volgende vergadering Woensdag 19 November 
aan hetzelfde adres. 

De Vereniging, welke over zeer weinig kas
middelen beschikt, houdt zich van harte aan
bevolen voor oude jaargangen van dit blad, 
brochures en andere tijdschriften op philatelis
tisch gebied, vooral uit vroeger tijd. De vrien
delijke gevers kunnen ze zenden aan de Secre
taris. 
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Onze 
200e POSTZEGELVEILING 
zal 3 November a.s. te 's-Gravenhage 
plaatsvinden. 
Deze belangrijke veiling bevat voor „Elck wrat 
wils", zowel voor de beginnende als de gevor
derde en verwende verzamelaars en handelaars. 
Deze veiling omvat: 

BRIEVEN ZONDER ZEGELS 
(w.o. 16e en 17e eeuw) 

PROEVEN NED. EN OVERZ. GEB. 
(w.o. ZZZ en UNICA) 

NEDERLAND EN OV. GEB. 
(w.o. 1852, alsmede blokken van vier 
en nog nimmer aangeboden raritei
ten) 

EUROPA EN OVERZEE 
(vele gezochte betere zegels/series) 

ENGROS-AFDELING 
RESTANTEN 

VEILINGCATALOGI worden op aanvraag gratis 
toegezonden, alleen aan serieuze reflectanten. 
INZENDINGEN voor volgende veilingen kunnen 
steeds geschieden. RENTELOOS VOORSCHOT. 

Hebt U er wel eens over nagedacht, 
WAAROM onze veilingen steeds zeldzaam 
en interessant materiaal bevatten? 
WAAROM inzenders juist ons dergelijk 
m,ateriaal voor verkoop toevertrouwen? 
WAAROM onze veilingen zich steeds in 
een groot succes verheugen? 

DAAR MOETEN REDENEN VOOR ZIJN!! 
Om slechts enkele te noemen: 
1. Onze 33-jarige ervaring als auctionaris is een 

garantie voor goede resultaten. 
2. Kosten noch moeite worden gespaard om 

onze veilingen tot een succes te maken (origi
nele photo-bijlagen, verzending van veiling-
catalogi per luchtpost naar alle delen der 
aarde, nieuwe cliëntenwerving door veelvul
dig adverteren, enz. enz.). 

3. Iedereen kan „ongezien" op onze veilingen 
kopen door onze nauwkeurige beschrijving 
der kavels. 

ENZ. ENZ. ENZ. 

Veilen met succes ? 
Rietdijk N.V. het adres!! 

J. K. RIETDIJK N.V. 
's-GRAVENHAGE 
Telefoon 11.70.20 — Lange Poten 15A 

ZEER GOEDKOPE AAJSBIEDllSG 
NEDERLAND 

1946 1, 2Vi, 5 en 10 gld. 
Zeer licht gestempeld ƒ 7.50 
Id., normaal mooi gest., „ 6.25 
Id., tamelijk zwaar gest. „ 5.00 

1949 2'/!, 5 en 10 gld. 
Prachtig gest 4,25 

INDONESIË 
1949 Nos. 362-370 en 374 

383 Tempel serie 1 Sen-1 Sen-
Rupiah, compl. Postfr. „ 2,25 
no. 384 2 Rupiah gest. 
Pracht ex 0,35 
no. 385 3 Rupiah gest. 
Pracht ex „ 0,90 
no. 386 5 Rupiah gest. 
Pracht ex 1,00 
no. 388 25 Rupiah gest. 
Pracht ex „4,50 

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. „ 0,30 
„ 195 IVi gld. gest. Pr. 

ex 
„ 196-197 cpl. Postfr. , 
„ 198-199 cpl. Postfr. „ 0,70 
„ 200-205 cpl. Postfr. „ 5,00 

1949 Nos. 206-208 cpl. 
Postfr 1,20 

Nos. 209-210 U.P.U. cpl. 
Postfr 1,40 

„ Idem, gestempeld . . ,, 1,25 
1950 Nos. 217-221 van 6-20 

et. licht gest ,0,65 
Nos. 222 21 ct., pr. ex. 

gestempeld 0,50 
223 en 226 25 en 50 

,1,00 

,2,75 
,0,40 

, 1,40 
,0,65 

ct., gest 0,20 
Nos. 227 l'/i gld., gest. „ 0,90 

„ 228 2Vi gld., gest. „ 3,75 
„ 229 5 gld., gest , 3,75 
„ 230 10 gld „ 6,75 

1951 Nos. 231-235 cpl. 
Postfris 3,50 

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

Luchtpost 70 ct. Pracht 
ex., gest 0,40 
Luchtpost 1 gld. 40. Pr. 
ex „1,40 
Luchtpost 2 gld. 80. Pr. 
ex 2,00 

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

SURINAME 
1948 Nos. 249-261 l-17'/i et. 

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

Postfris 9,50 
1948 Kon. Wilhelmina 7'/i 

en 12'/! et. Postfris „ 0,70 
Kon. Juliana 7Vi en 12'/i 
et. Postfris „ 0,75 

1949 U.P.U. Postfris 9,00 
1950 Kankerbestrijding cpl. 

Postfris 5,00 
1941 Luchtpost nos. 20-22, 

cpl. Postfris 12,00 
Luchtpost no. 15 1 gld. 
op 2'/! gld. Postfris . . „ 8,50 

Voor manco's maak ik gaarne 
prijsopgaaf. Alle ex. in pr. staat. 
Verschenen Yvert en Tellier 1953 
in 3 banden ƒ 28,30 en Porto 
60 et. Orders boven ƒ 10,— 
franco aangetekend. Kasse bij 
order. 

Hendrik T. d. Loo's Postzegelhandei 
Herengracht 8a, Den Haag. TeL 112944. Giro 24392; voorheen 
Nieuwstraat 26 en Noord Blaak 93, Rotterdam. Bankr. R. Mees 

en Zoonen. Nederl. Handel My. 

Te koop gevraagd 
Massawaar Ntdertand en Overt. Gebiedtn, 
comp'ete weldadightidsseries, enz. In ieder 
kwantum. Contante betaling. 

W. HEERTJE 
DBÜRLOOSTRAA T 4, AMSTERDAM-Z 

Heeft V manco^s van Frankryk? 

P O S T Z E « £ I . H A N I > C : i : , B. G O R B E S I B 
Markt 55, Den Bosch — Telefoon 5610 — Giro 477162 

Leveren 
Leveren 

Schoorlse Fostzegelhandel' 
C. M. WINDER 

Telef. K 2209-365 - Giro 348933 
Gaarne behandelen wy uw mancoUjst 
EUROPA, NED. & OVERZ. GEW. 
Wö zenden de zegels per om
gaande op zicht, tegen zeer bil
lijke prijs. 

nieuwigheden van E u r o p a . 
rondzendingen voor verenigingen. 



Alvorens massagoed van Nederland en 
Koloniën en kilowaar van Nederland te 
verkopen, raadpleegt U m\), Ik ben tJtijd 
koper tegen de allerhoogste prijzen. Ook se
ries Nederland en Koloniën gezocht in grote 
kwantums, b.v. alle Kind-series, Zeehelden, 
Volksdienst enz. 
S.v.p. geen aanbiedingen van partijen met 
een handelswaarde van miader dan ƒ 25,00. 
Ik geef geen inkoopslijsten uit, maar Uw 
aanbiedingen worden omgaand behandeld. 
Ook massagoed van buitenland, zelfs de 
goedkoopste soorten tot de allergrootste 
hoeveelheden welkom. 

A. J. ]>£ iriT 
Konln^lniiewetr 175, Amsterdam-Z. - Telef. 713489 

Speciale aanbiedin 
België 351/52 

724 a/w 
Duitsland 612 gebr 

637 „ 
670 „ 
671 „ 
513/21 „ 

g Europa 
ƒ 2 0 , -
.. 20,— 
>, 7,— 
.. 3 , -
» 3,— 
„ 1,50 
.. 11,— 

VI. 40/42 eebr. ,. 85,— 
Italië VI. 48'49 ,. 9,50 
Liechtenstein VI. 17/23 „ 5,— 

5 TINE DE BUHR( 
J ï 2C 
\ e 

5 * mm \\ 
5 A M S T E R D A M 1 

postfris, tenzij anders 
Luxemburg 259/73 

282/87 
300/5 
312/21 
322 
324/29 
333 
392/97 
398/401 
402/5 
410/13 
439/42 
449/52 
453/54 

Saargebied 155/6) 
162/64 

Triest B. 23/33 
IJsland 208/14 

224/31 
VI. 4/8 

vermeld 
„120,— 
» 2,75 
.> 9.— 
„ 6,50 
„ 0,75 
„ 10,— 
.. 2,— 
„ 7,50 
„ 2,75 
., 3 ,— 
.. 3.— 
» 3,— 
.. 3,25 
.. 3,— 
„ 48.— 
. 28,— 

„ 7,50 
„ 5,— 
„ 3,— 
„ 16,— 

, POSTZEOEIiBEAIirDi:!. 'TinedeBuhr 
1 N.Z . Voorburgwal 347 — Amsterdam 

Telefoon 33324 — Giro 566731 

Te koop gevraagd: 
Verzameliiijjer 
Partyen 
Betere losse 

Post-
tegel ; 

ALBUMS 
Nederland eo O.G. 

AANBIEDING 
I N D i e 

1902 4 c. ultramarijn (o) ƒ 0,75 
1908 Java, kopst. aand. 

'/2-50 c. 13 sts (x) „ 9,75 
1930 Jeugdzorg (o) „ 1,90 
1931 Witte Kruis (x) „ 3,75 
1932 Leger des Heils (x) „ 2,85 
1932 Idem (o) „ 1,90 
1933 A.M.V.J. (x) „ 3,25 
1934 5 Opdr. zegels (x) „ 5,90 
1935 Mil. tehuizen (x) „ 3,75 
1936 Leger des Heils (x) „ 2,75 
1936 Idem (o) „ 1,65 
1941 Moehammadijah (x) „ 3,75 
1911 Dienst, kopstaand, 

25 c. No. 5 F (x) „ 47,50 
2Vi g. No. 27 F (x) „ 38,50 
Beide zegels met echtheids
certificaat, Ned. Bond. 

=ongebr. (o) =» gebr. 

Bondsalbilm R II . . ƒ 
„ H o l l a n d " album .^ ., 
„Alsv., binnenschroe-

„ D A V O " album 
Groot insteekboek 

26 X 32 cm, 10 bladen 
ieder blad aan 1 zijde 
12 stroken ƒ 
Alsv. 2 zijdig 12 str . „ 

Insteekboekjes ƒ 0,45j ƒ 
ƒ 1,50; ƒ 2 , - i ƒ 
ƒ 3,60; ƒ 6,75. 

7.50 
11.50 

11 — 
22.50 

8,50 
10,— 
0,95; 
3,45; 

Zendt mij Uw Mancoliist 
Nederland en O.G. 

HAGA's 

(x) 

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

Voor onze EERSTVOLGENDE VEILING, die spoedig 
zal plaats hebben, kunnen wij nog goed materiaal ge
bruiken Wij zijn ook genegen U thuis te bezoeken. 

Aanbieding aan een der onderstaande adressen: 

H. KOOPMAN, Keizersgracht 530, Amsterdam, tel, 34211 
TINE DE BUHR, N.Z. Voorburgwal 347, Amsterdam, tel. 33324 

Gezocht enige gepensionneerden of verzamelaars over veel tijd 
beschikkende voor het afweken en sorteren van buiten
landse kilo's. Uitsluitend in Amsterdam woonachtig. 

Schriftelijke sollicitaties onder opgave van referenties aan 
A. J. DE WIT — Koninginneweg 175 — Amsterdam-Z. 

r Beiangrijh 
bericht 

^ Zie de hoeken-
aankondiging 
van de firma 
Rennie Haagsma 
in het eerst
volgende 
nummer. 

Bij dezen delen wij U mede, da t onze Uitgeverij haar 
werkzaamheden op het terrein van de verkoop van philate-
[istische boeken niet langer zal voortzetten. Wij kunnen U 
echter berichten, dat deze verkoop werd overgenomen door : 

Rennie Haagsma's Postzegelhandel 
en Philatelistiscke Boekhandel 
Hilversum - Leeuwenstraat 2a - Tel. K 2950-7606 

Alle nog lopende bestellingen zijn aan bovenstaande firma 
doorgegeven en zullen door haar verder behandeld worden. 
Eventuele bestellingen op onze boeken-advertenties in 
het vorige niunmer gelieve men ook reeds aan de firma 
Haagsma door te geven. 

Verder delen wij U mede, dat de heer J. W. BJcht sedert 27 Sep
tember 1952 niet meer in onze dienst is. 

UITGEVERIJ PLANETA, HAARLEM, BAKENESSERGRACHT 69-73 
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Prachtaanbieding 
Wij kunnen U momenteel een werkeiyk 
unieke collectie Kilopakketten van Neder
land, Nederland en Indonesië en Europa 
aanbieden, met zeer veel betere zegels, 
waaronder Weldadigheidszegels enz. enz. 

Alles onuitgezocht. 
1 kg Nederland met zeer vele betere 
zegels voor slechts ƒ 4,75 franco 
1 kg Nederland met veel waarde
volle en weldadigheidszegels, buiten
gewoon mooi kilo „ 6,25 „ 
1 kg Nederland en Indonesië, pracht 
kilo 5,25 „ 
1 kg Nederland en Indonesië, schit
terende sortering, waaronder op
drukken, weldadigheidszegels enz. 
voor slechts „ 7,50 „ 
1 kg Europa, ongeveer 5000 zegels, 
grote verscheidenheid. Deze reclame
aanbieding voor 't luttele bedrag van „ 11,80 „ 

Zichtzendingen. 
Momenteel weer een grote collectie nieuwe 
boekjes gereed, billgk uitgeprijsd. Vraagt 
per omgaande een mooie collectie aan. 

Fa. H. OVERDUIN 
Rozenhageplein 12, Haarlem — Tel. 11445, Giro 131751 

Wij blijven zeer voordelig. ProHteer hiervao. 
Neder land. 
2 " mooi 
16 ° mooi 
6 ° mooi 
2 9 ° 
47 
82-83 
90-94 
96 
121-28 
129 
133 ° 
199-202 
220-23 " 
228 ° 
229-31 ' 
261-64 
270-73 
278 " 
289-92 
300-04 
313-17 
349 10 Gld 
356-73 
379 a, b , c 
402-03 
id. blokken 
405-21 
423-27 
428-42 
464-68 

485-89 
ƒ 3,— 524 

3,75 530-32 
12,— 545-50 
12,— 551-5b 
7,50 563-67 
0,40 573-76 
0,70 587-90 
0,65 Ned. Indië. 
1,90 3 
2,— 9 
0,90 10 
1,30 12 
0,80 14 
0,60 31-36 
1,40 160-64 
2,— 235-38 
2,25 241-45 
0,45 272 
1,15 293-97 » 
1,— 289 
0,75 290-92 

12,— 304-08 
6,25 309-16 

d, 0,25 345 
0,40 372-73 
2,25 Sukarno 
0,30 P 41-48 
0,13 P 49-52 
0,85 Cura jao . 

ƒ 0,25 73 " 
1 Met •* is gestempeld. Boven ƒ 10 , -
1 of e i roTe toop sevraagd series Nee 
I zegels. Prijs bir aanbieding. 
1 Hoogstraat 182a - SCHIEDAM -

0,50 
0,65 

20,— 
1,40 
1,50 
0,85 
0,85 
1,90 

0,90 
1,50 
0,50 
5,— 
1,50 
«,-2,50 
0,85 
1,70 
0,25 
3,— 

90,— 
4,25 
0,30 
1,15 
6.50 
0,35 

22,50 
2 75 
6.25 

ƒ 1.10 

168-77 
178 
182-84 
196-97 
200-05 
206-08 
209-10 
Lp. 1 br . 
Lp. 2 b r . 
Lp. 45-52 
Lp. 69-82 
Suriname. 
3 
16 
17 
18 
19 
22-22 V 
27 
37 
38 
11« 
195-96 0 
179-99 
200-01 
202 
204 
205 
229-43 
278-79 

- franco. Levering 
. en Kol. , ook be 

Tel . 

Postsegelhandel „ 
A* A. M. de 

)8407 - G 

■t. 
n . 

3.25 
2,25 
1,15 
0,50 
3,75 
1,15 
1,35 
9,— 
9,— 
9,50 
8,— 

0,20 
0,18 
0.18 
0,90 
1,— 
1,25 
1,50 
0.90 
0.50 
0.50 
0.85 

12,50 
0,35 
1.75 
1.75 
1,75 

45,— 
6 — 

rembours 
tere 

ro 

Madjoe 
Graaff 

Hoogstraat 182a  Schiedam 

losse 

128605 

» 

giro 428605 

WAARSCHUWING 
Voornamelijk van de betere zegels van Ned. en 
O.G. komen regelmatig valse en getruqueerde ze

gels ;n de handel en ruilboekjes voor. Profiteer 
van de kennis van experts en bespaar Uzelf verlies 
en toekomstige teleurstelling door Uw zegels te laten 
keuren. Reglement en kosten gratis op aanvraag 
bij: de Secr. Keuringscommissie van de Nederlandse 
Vereniging van Postzegelhandelaren, Noordeinde 37, 
Den Haag. 

I«rEi>£KLAIiru ( p r i m a g e b r u i k t ) 
No. 423/27 ƒ 0,20 
No . 444/48 ƒ 0,12 
No . 449/53 ƒ 0,30 
No. 454/59 ƒ 0,35 
No. 464/68 ƒ 0,20 
No . 485/89 f 0,25 
No . 490/94 ƒ 0,25 
No. 495/98 ƒ 0.20 

N o . 499/500 ƒ 0,20 
N o . 501/02 ƒ 0,05 
N o . 503/07 ƒ 0,20 
N o . 508/12 f 0,40 
N o . 529/32 ƒ 5,— 
N o . 533/36 ƒ 0,30 
N o . 537/38 ƒ 0,30 
N o . 539/43 ƒ 0,25 

N o . 545/550 ƒ 2,— 
N o . 551/55 ƒ 1,50 
N o . 556/57 ƒ 0.15 
N o . 558/62 ƒ 0.90 
N o . 563/67 ƒ 0,90 
N o . 568/72 ƒ 0,80 
N o 573/76 ƒ 0,80 
No . 578/82 ƒ 0.75 

Betaling met bestelling of onder rembours. Orders beneden 
ƒ 5,— port i extra. Te koop gevr. Series Nederland U O.G. 
Aanbiedingen met prijs worden p .o . beantwoord. Jub. Cat. Ned. 
8c O.G. 1952 ƒ 1,16 fr. p . post. Yvert -Cat . 1953 Frankrijk & 
Kol. ƒ 3 ,—. Europa zonder Fr. ƒ 11 ,—. Overzee zonder Fr. 
Kol. ƒ 14,— plus por t i . 

Nederlandse Postzegelhandel A.M.K.v,d. BROEKE 
N . Z . Voorbur i jwa l 31h — A m s t e r d a m - C . — P o s f i r o 165298 

DAVO-ALBUMS 
Gebeel linnen, donkerblauwe banden met landswapens in 
de originele kleuren. Pracht papier. Zeer royaal van 
opzet. 

Nederland Ic Ov. Geb. Delen . . schroef band ƒ 22,50 
klemband „ 25,— 

Frankrijk ichroefband ., 20,— 
klemband „ 22,50 

Duitsland schroefband , . 20,— 
klemband „ 22,50 

Luxemburg schroefband „ 15,— 
klemband „ 17.50 

Zwitserland schroefband „ 20,— 
klemband „ 22,50 

Denemarken schroefband „ 12,— 
klemband „ 14,50 

Finland schroefband „ 12,— 
klemband ,. 14,50 

Bij iedere handelaar verkrijgbaar! 

V I T G E V E R I J DAVO 
NIEUWSTRAAT 78, DEVENTER 
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EXTRA AANBIEDING NEDERLAND & O.G. 
N r s volgens Spec. Catalogus 1952 

Automaa t - of ro l tanding ia COMPLETE STELLEN 

e 

H 

N r s 
1/18 

19/31 
33/56 
71/73 
74/77 
78/81 
82/85 
86/89 
90/93 
94/97 
98/101 
1 t /m 101 

ongebr . 
ƒ 4 0 , -
„ 10 — 
„ 17,50 
„ 7,50 
„ 6,— 
„ 1,75 
„ 2,— 
„ 2,— 
„ 3,75 
., 3 ,— 
„ 3 ,— 
„ 96,50 

gebr . 
ƒ 2 0 , -
„ 7,— 
„ 12,— 
„ 6,— 
„ 4,— 
., 1,25 
„ 1.— 
„ 1,50 
., 3 ,— 
„ 1,50 
„ 2,50 
„ 59,75 

geheel compleet 
ongebr. en gebr. ƒ 150,— 
L.P. N r . 8 gebr. 50 ct . 
Po r t z . 27 en 28 ongebr. f 15,-
Brandkast 1/7 „ f 50,-
Cour Permanente de Justice 

Internat ionale 
gebr. N r . 9/34 ƒ 10,— 
Postpakket-Verrekenzegels 
gebr. Nr . 1/2 ƒ 2,50 

Neder lands-Indië : Indonesië. N r s volgens Spec. Catalogus. 
N r . 1 gebr. ƒ 15,—. N r . 2 gebr. f 25 ,—. N r . 16 gebr. ƒ 5,—. 
N r . 62/80 ongebr. Java ƒ 25,—. 81/98 Buitenbezit ongebr. 
ƒ 32,—. N r . 149/159 Jaarbeurs Bandoeng op 4 brieven ongebr. 
ƒ 20,—. Luch tp . 1/5 gebr. ƒ 6,—, in blokken van 4 ƒ 26,—. 
Alle pos tz . van deze aanbieding zijn postfris voor ongebr. 

Pr ima gestempelde gebr. 

In complete series 

N r s 

167/170 
172/175 
176/179 
182/185 
211/215 
217/220 
221/225 
226/227 
230/234 
235/238 
239/240 
241/245 
266/271 
290/293 
293/297 
298/303 
304/316 
317/325 

ongebr. gebr. 

2,75 
4,— 
2,50 
2,— 
5,50 
3,— 
2,25 
0,35 
2,— 
0,75 
0,80. 
1,75 
1,75 
3,50 
3,— 
0,30 
2,— 
0,60 

2,25 
4,— 
2,— 
1,— 
1,— 
2,50 
1,50 
0,30 
1,50 
0,50 
0,75 
1,— 
1,25 
3,— 
2,50 
1,50 
0,60 
0,50 

Nrs 
326/332 
333/343 
347/350 
351/358 
362/382 
383/388 
391/413 

ongebr. 
ƒ 6 , -

1,50 
0,85 
1,75 
2,50 

25,— 
20,— 

gebr. 
f 2,50 
I, 2 , — 
„ 0,50 
I. 1 , — 
I. 1 , 5 0 
,. 6,— 
, 15,— 

Verzameling 300 verschillende 
Nederland & O.G. gebr. en 
ongebr . ƒ 25 ,—. 
Poststukken verzameling 225 
versch. slechts ƒ 50,—. 
C. J. H. R O O T L I E B 
Postzegel- en muntenhandel 

Oudste adres Anno 1885 
Telef. 392142 

Postgiro N r . 444540 
Laan van Meerdervoort 273a 

D E N H A A G 

BUSSUMSE POSTZEGELHANDEL 
Kapelstraat 13 — Telefoon 6288 — Giro 451627 

W. H. E E C E N 

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

Speciaal aangeboden: 
Verzameling Albanië, zeer geschikt 
voort te zetten Frs 30000,— ƒ 85,— 
Nederl. Tentoonst. 1924 in bloc ong. „ 39,— 
Nederl. 2 z. rolt. z. wmk. paren ong. „ 90,— 
Idem in blokken „ 175,̂ — 
Albanië 257/270 ong 6,50 
Duitsland Belg. Bez. 14/17 ong , 15,50 
Liechtenstein Luchtp. 1/6 ong 20,— 
Frankrijk Bloc Tent. ParUs „ 22,50 
Belg. Congo 114/117 (Zeldzaam) „ 40,— 
Nigeria 1 £ No. 52 ong „ 27,50 
Bahamas 1 f No. 23 gebr „ 25,— 
Breizilië No. 45 gebr „ 20,— 
China No. 165 ong. Frs 3500,— 12,50 
Oranje Vrijstaat No. 46 (5 Sh.) 4,50 
Marianen 5 Mk. Zonder wmk. ong „ 22,50 

DE HOOGSTE PRIJS 
voor uw bundelwaar , massagoed, losse zomer- en k inder 
zegels, ontvangt U van: 

POSTZEGELHANDEL G. v. d. EUNDE 
P - u i s t r a a t 8 — U T R E C H T (Oog in Al) — Tel . 24082 

Aanbiedingen gaarne met prijs. 

1 

ALI.ES S U P E R B E K W A L I T E I T (gebr. 
Neder land . 

2 h . 1852 10 c. hoo rnp l . 
3 a. 15 c. d. oranje 
3 b . 15 c. oranje 

14 1869 1 c. zwart 
18 2'/t c. violet 
29 1872 2V« Gld. 
45 A 1891 2V« Gld. get. t l ' /« 
48 1895 5 Gulden 
77 1899 1 Gld. postfris 
61a 1924 7 ' / ! tête-bêche postfris 
61b met tussenstr. „ 
101 f. 1913 10 Gld. gebr. E 
136/38 1924 T e n t . serie, postfris 
144/62 1925 Zond . w. m. 
163/65A 1, 2V2 & 5 G. ( l lVi) pos 
347/49 1946 2'/2, 5 & 10 G. postfris 
P o r t o 28 50 c / l Gld. postfris 

37a 7 ' / ! c. type II postfr . 
42f Plaatf. streepje 50 c. 
43f Plaatf. streepje 1 Gd 

Ned. - Indië . 
277 1941 20 c. postfr . 
278 25 c. 
286 D 2 Gld. 
288 10 Gld. „ 
361 1949 25 Gld. „ 
P o r t o 38 1 Gld. rood „ 

ƒ 6 , -
28,— 
18,50 
8,75 
6,— 

17,75 
2 1 , — 
45,— 

5,— 
2,50 
4,— 

76,50 
10,50 
16,50 

cfr. 22,50 
21,75 
15,— 
29,— 
15,50 
40,— 

12,50 
14,50 
13,50 
17,75 
19,25 

1,50 

Curasao. 
6 1873 15 c. ongebr. 
Luch tp . 3 2 Gld. postfr . 

39 5 Gld . 
39 5 Gld. gebr. 
40 10 Gld. 
87 15 Gld. postfr . 
88 25 Gld . 

P o r t o 2 5 et . type II 
11 2V« et. type II 

Sur iname. 
Luch tp . 17 2'/s Gld. geel, postfr . 

19 10 Gulden „ 
Yvert België 
176 1919 H e l m 2 Fr . 
351/52 1932 Infanterie 
Luchtp . 5 5 Frcs. postfr . 
Col.P.14 2 Frcs. 

Danzig. 
191 1924 1 Gulden 
Dienst 37/47 postfris 

Dui t s land . 
416/20 1928 Nothi l fe postfr . 
421/25 1929 
431/34 1930 
612 1938 Br. Band 
639 1939 Br. band, postfr . 

wanneer niet anders vermeld) 
5,40 

20,— 
11,— 
9,35 

11,30 
37,50 
61,50 
47,50 
15,50 

6,85 
35,— 

58,— 
22,— 
18,75 
10,— 

10,— 
32,— 

8,— 
8,— 
5,75 
6,50 
3,— 

X. n A U l > T . P O H T Z E O K I i H A N D K l i « O r j > A - W I S I H A V E I T 6 6 

Saargebied. 
19 7'/i pf. Bayern, postfr . 
69/82 O p d r u k k e n 
141/47 Volkshilfe 
Luchtp . . 1/4 postfris 

Frankri jk. 
216 Ten t . 5 Frcs. 
241/42 Strasbourg postfr . 
Luch tp . 29 1000 Fr. 
P o r t o 41 2 Frcs. oranje 

60/62 postfris 

Luxemburg . 
1 1852 10 c. zw. grijs 
47/58 1882 compl . postfr . 
59/68 1891 
85 1906 5 Francs 
233 1931 20 Fr. postfr . 
251 1934 5 Fr. „ 
275 1935 10 Fr. 
Dienst 76 5 Fr. S.P. 

,, 67/76 postfris 
„ 94/95 gebruikt 
„ 113 5 Francs 

Memelgebied 156/63 postfr. 
(frcs. 1800,—) 

Polen 365 Phi l . tent . gebr. 
(ook op kaar t ) 

7,— 
5,— 

14,75 
9,25 

5.— 
26,50 
13,50 
6,75 
5,— 

10,— 
27,50 
18,50 

7,— 
1,35 
0,40 
0,80 
7,50 

19,50 
10,— 
7,50 

2,50 

2,— 

- T E L E F O O N 5 1 5 6 - O I R O S 7 7 7 » 0 
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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 V É É L ? 
Koopt U gaarne goede zegels legen een fragment van de cataloguswaarde? 
Bij het ter perse gaan bereikt ons het bericht dat wy wederom eigenaars zijn geworden van een ver-
rulclcelUlie hoeveelheid RIJKSVEILIKGZEGELS (PTT). Ons ontbreeict de tijd om alles te sorteren! 
U GAAT PROFITEREN ! ! 1 Onder het motto „HET IS WEER KNOTS" bieden wU U aan: 
iintirE»minHinmtriiriinnrtiin[iiiiimmmmmiiiiiniiiiininii[ii)iinimiTiiniiniiiiiijirnmiHinmtiminnmrMinintuuHiMNHiinrmiiiiitiiiiiitiniiimiiuiiiiiiiiinit^ 

r ^ _ D T T V i ^ % # E I ''"' ' '* l " ' " ' inhoudende ruim 1000 (duizend') absoluut ondoorzochte en ongesor-
I - e n r . U . Ë . " I V # * V E L teerde zegels van N E D E R L A N D EN DE OVERZEESE GEBIEDSDELEN (practisch 

alléén de hogere waarden der laatste jaren). 
Alle zegels zijn afkomstig van de Rijksveihng te *s-Gravenhage en bevinden zich nog op fragmenten van pos ipakke tkaar ten , 
postwisselformuheren en andere officiële s tukken U vindt onte lbare zegels in de guldenswaarden, luchtpostzegcls, portzegels , 
enz., enz. ELK KAVEL W O R D T D O O R O N S G E G A R A N D E E R D MET EEN C A T A L O G U S W A A R D E VAN MINSTENS 

ETTELIJKE TIENTALLEN GULDENS ! ! 
Alles word t s t r ik t eerlijk en voor de hand weg afgewogen, met enig geluk k o m t U vèr boven de honderd gu lden ' 
Wij G A R A N D E R E N in ELK geval VELE exemplaren van de zo U I T E R M A T E SCHAARSE 85 C E N T S P O R T ! 

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

<miiini<timfliiMiiiitiiiininiiiiimHimiNiumiiuiniiiti)iiiiiniini(imiiiiiiiiitiiniii)iiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiMii[iamiiiiiiniiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiii^ 

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 C U R A C A O H A R T Z T Y P E (Speciaal Catalogus 
N r . 194) 

plus (4) 
H e t zo schaarse l ' / j Guldenzegel C U R A C A O H A R T Z T Y P E , 
Cataloguswaarde ƒ 2,50. Winkelpnjs ƒ 1,9'>. 

plus (5J 
Een ui tgezocht Ie klas exemplaar van de 2 Gulden opdruk 1947 
N E D E R L A N D S - I N D i e . Een zeer lastig zegel! Waarde ƒ 1,—. 

plus (6) 
4 Geheel postfnsse O N G E T A N D E K O N I J N E N B U R G - S E R I E S 
van Nederland (in blokken van vier ' ) Tijdens de bezett ing 
ƒ 30,— per serie waard U ontvangt er thans v i e r . . . . ' 

plus (7) 

EEN G R O T E VERRASSING ! 

plus (8) 
Een complete en postfnsse serie B A J A R P O R T E N van I N D O 
NESIË. 

plus (9) 
Een pracht exemplaar van de 1 Gulden SURINAME K O N I N G I N 
W I L H E L M I N A T Y P E (Speciaal Catalogus N o . 239). Waarde 90 c. 

HIUS (10) 

Een fraai gestempelde KERKEN-SERIE (10 w.) . 
plus (11) 

Een licht gestempeld exemplaar D U I T S L A N D , Dag van de Post
zegel 1948 1 2 - 1 - 3 pf. Yvert Nr 31. 

plus (12) 
Een speciaal Herinneringsvelletje van D U I T S L A N D , Universi te i t 
Königsberg, 6 + 4 pf. Yvert Nr . 816, voorzien van het bijzon
der stempel , ,Den Haag—Deutsche Dienstpost Nieder l ande" . Een 
rari tei t uit de bezettingstijd' 

plus (13) 
Een complete en licht gestempelde serie , ,Peace" 1946 van 
L E E W A R D ISLANDS, Yvert Nrs 102/103. 

plus (14) 
1 serie SUEZ 1868 (Yvert 7650 frcs!) Mogelijk h e r d r u k k e n ' 

plus (15) 
1 geheel complete en postfnsse serie D U I T S L A N D , Najaars 
Leipziger Messe 1947! 

(plus (16) 
1 geheel complete en postfnsse serie D U I T S L A N D , Voorjaars 
Leipziger Messe 1948! 

plus (17) 
1 geheel complete en licht gestempelde serie D U I T S L A N D , Na
jaars Leipziger Messe 1948' 

plus (18) 
1 geheel complete en postfnsse serie D U I T S L A N D , Hannove r 
Messe 1948. 

plus (19) 
Een complete postfnsse serie D U I T S L A N D 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, Zwitser land, 
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 tot heden in Neder land 
verscheen. Kleine oplaag ' 
Al deze opgesomde partiien leveren wij U te zamen voor het 
luttele bedrag v a n . . 

SLECHTS f 12.-
franco levering, dus géén por tokos ten ' 

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

(23) 
een prima licht gestempeld exemplaar van de 2*/2 G U L D E N 
N E D E R L A N D S - I N D I Ë met opdruk I N D O N E S I A . Speciaal Ca
talogus N r 359. Cataloguswaarde ƒ 3 ,—. Winkelprljs ƒ 2,—. 
Aan iedere gegadigde wordt slechts één , , K N O T S " - P A R T I J ge
leverd — Bestellingen worden op volgorde van b innenkomst 
behandeld — Levering zolang de voorraad strekt 
I N D I E N REEDS U I T V E R K O C H T : Onmiddellijke terugbetaling, 
van uw ƒ 12,—. 

R E M B O U R S Z E N D I N G E N Z O N D E R E X T R A K O S T E N I 

H. FIORANI'S VERZENDHUIS 
K O N I N G I N N E W E G 61 — AMSTERDAM-Z. — T E L . 27006. I M P O R T - RUIL - E X P O R T 
Postgiro 240655 — Telegram-adres: F I O I M P O R T 
Bankverbinding: Incassobank N . V . , Bijk. Wil lemsparkweg. 

Wegens overstelpende werkzaamheden 
verzoeken wij u beleefd doch dringend 
om uw aanvragen en bestellingen zoveel 
mogelijk telefonisch of schriftelijk te 
plaatsen. 



PRETTIGE VO 
Ja Lezers, 
Onze vorige advertentie werd een O V E R W E L D I G E N D SUCCES! Wij verzonden ru im tweehonderd „ K N O T S 
P A R T I J E N " ! Deze gevoegd bij de 600 welke wij via , , F I O P O S T " verkochten , maak t een tota le omzet van ± 800 s tuks . 
Wij hebben nu nog slechts de beschikking over ± tweehonderd van deze partijen en dan behoor t deze „ W E G -
G E V E R I J " (want dè t is het toch feitelijk!) ook weer t o t het verleden. 
Wij wéten he t , papier is geduldig! Wij kunnen u op deze anderhalve pagina wel zovéél wijsmaken! Mogen wij even 
het woord geven aan enkele afnemers? De originele brieven liggen voor een ieder ter inzage. 

„ . . . . I k kon geen woorden vinden, óók nu nog niet , want 
het was K N A L en ik raad daarom een ieder aan om van 
uw aanbieding te prof i teren. 
6 Sept. 1952. E. Romeijn, Cronjéstr . 30a, R o t t e r d a m . 

,, Wil t U mij nog een „Kno t spa r t i j " zenden. H e t vorige 
pakket beviel mij zéér goed!** 
S Sept. 1952. W . J. de Groo t , Mient 2, Alkmaar . 

„ . . . . D i e partij van 12 pop heb ik ook gekocht en was méér 
dan tevreden!" 
31 Aug. 1952. H . R . Hendr iken , Jan ter Br inkst r . 41 , Den Haag . 

„ . . . . H i e r m e d e deel ik U mede dat de pakket ten p r ima in orde 
waren. U gelieve mij nogmaals 3 pakket ten toe te z e n d e n . . . . " 
16 Sept. 1952. D . v. Essen, Orchideestr . 34, R o t t e r d a m . 

„ . . . . H e t door mij van U ontvangen pakke t was p r i m a ! 
Gaarne verneepi ik wat U nog meer aan te bieden heeft! 
13 Sept. 1952. H . Pieterse, V o o r s t r . 36, Ooltgensplaat (Z .H. ) . 

, , . . . . U w vlotte service heeft mij pret t ig aangedaan." 
10 Sept. 1952. H . Smit , Vossenlaan 301, Nijmegen. 
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, T o t slot wil ik U mijn dank en volle tevredenheid be
tuigen over de , ,Kno t spa r t i j " welke ik enige weken te rug van 
U o n t v i n g . " 
17 Sept. 1952. J. A. Leussink, Homerus laan 20, U t r e c h t . 

„ . . . . d e laatst door mij bestelde pakke t ten , o.a. het bestelde 
ƒ 12 ,—pakke t ,overtrof f en verre de gestelde ve rwach t ingen!" 
29 Aug. 1952. W . J. Heyl igers , Wormerveers t r . 134, Den Haag . 

„ U w Knots-part i j ontvangen en ben hierover ten volle 
t evreden!" 

J. G. C . Baas, Lumeyst r . 33, I Jmuiden . 19 Sept. 1952 

, , . . . . I k heb uw p a k k e t Vrijdag 12 Sept . ontvangen en betuig 
mijn volle tevredenheid. '* 
15 Sept. 1952. D . J. Thijssen, Boekhande, Buren. 

H E E F T U E E N P O S T Z E G E L M A N I E ? ? 
D A N M E T S P O E D N A A R F I O R A N I Ü 

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

I N T E R N A T I O N A L S ' I A M P T R A D E A N N E D E V R I E S 
Sumatras t raa l 247 - A M S T E K D A M — Tel . 55790 

Curagao 141/143, 145/152, 153/157 onget. 
Suriname 194, 195/196, 157/199 en Lucht
post 15/19, onget. Alles apart of in paren. 

Bod onder No. P 014, uitgeverij Planeta. 

Iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
Gevraagde en aangeboden boeken 

j Prijs per woord 18 cent. Opgaven voor deze rubriek 
I getypt of in blokschrift geschreven in te sturen. Een * 
Ivoor de titel betekent: aanbieding per post gevraagd, 
[plaatsing alleen bij vooruitbetaling per giro of in geldige 
Ipostzegels. 

O U V B A A O » 
Post, Maliebaan 104, U t rech t 
Philatelistisch Maandblad, compl . 

A A 5 r « E B O l > E ] ! i r 
L. V. d. Werf, Zwaluwstraa t 39, 
Badhoevedorp. 
Ned. maandbl . Philatelie. Losse nrs 
uit de jrg. 1926, 1927 en 1938 — 
heden. 

KLEIN E A 
VERZAMELAAR van F .D.C. ' s van 
Autog i ro - en Helicopter-zegels 
zoekt contacten in Europa . Schrijf 
aan: Mr Valentine Whi t e , 3 Jack
son Street , N . Y . C . 2, N . Y . U.S.A. 

200 vers. ƒ 0,85, 500 vers . ƒ 2,30, 
1000 vers. ƒ 5,30 pos tz . Wereld 
500 vers. Europa ƒ 3 , — , 1000 
ƒ 7,50 ui t mijn doubl , f ranco. 
D, V. Ommen, Epe, Popul ierenl . , 
Postgiro 132330. 

MNONCES 
ISRAËL. Te koop aangeboden het 
zeldzame 1 £ . Yver t no. 9. Ge
bru ik t p rach t exempl . Prijs ƒ 30. 
Leidsche Postzegelh. H . Lansdaal, 
Vrouwensteeg 3 , Leiden, tel . 23233. 

Spec. Weld . F - D - C . Zweden. 11 
N o v . s. ■ 7de ver j . kon . Gustaaf 
Adolf. Aanget . aan uw eigen adres. 
ƒ 3,25, mits besteld vóór 30 Oct . 
Har teveld , Essenburgstr . 14, R o t 
terdam, Tel . 39944. G i ro 507407. 

Francs 1000.— Catalogus-waarde in 
p l .m. 100 goede postzegels voor 
ƒ 1,40 franco. A. A. Valkhoff, 
Oosteinde 29, V o o r b u r g . Gi ro 
572639. 

T E K O O P G E V R A A G D ä contan t 
Rusland, oud en nieuw, gebruikt 
op brief, ook Russ. Levant , China 
etc. Zichtzendingen uïtsl . aange
tekend aan J . Verrijn S tuar t , Bal-
semienlaan 36, Den Haag . 

M O E T W E G ! In verband met 
verhuizing te koop tegen elk aan
nemelijk b o d : g ro te part i j ver
schillende moderne Nederlandse 
afstempelingen op ui tknipsel met 
daarbij behorende doublet ten en 
andere stempels en posts tukken. 
Brieven onder N o . P 017 uitgeverij 
Planeta. 

Illjlllllillllllllllllllililllllillllllllilllllllillllllll^^ 

TE K O O P G E V R . Onui tgezochte 
Ned. Kilowaar 25-100 kg . H . Sten-
fert-Dieren. Tel 4102. 

Against 100/200 Different stamps 
of Hol land and Colonies . I give 
I taly. O. Carlet t i — Corso Lecce 
31 — T o r i n o — Ital ia. 

A A N G E B O D E N : Verzameling 
Poolse Stadposten (voornamelijk 
opdrukken op zegels van Gen. 
Gouv, Warschau 1918 en P o r t o -
opdrukken) . Zie Michel . Zeer in 
teressant. Ook vele andere zegels 
o.a. Ned. Kinder- en Zomerseries, 
Skandinavië en Zuid-Afr ika (alles 
postfris. engros). Zoek h ie rvoor in 
ruil Duitse Koloniën. . D . Groene-
veld, Oosterweg 82, Groningen. 

Adverteer PhilateUstisch 



DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING 

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

i | [ | [Pr:. . jx REGELMATIG GROTE OPENBARE VEILINGEN 
INZENDING DAGELIJKS 

OP BELANGRIJKE OBJEaEN WORDT GAARNE VOORSCHOT VERLEEND 

In verband met het vele waardevolle materiaal, waaronder talrijke uitzonderlijke zeldzaamheden, 
die wij ten verkoop ontvingen en waarvoor tijdige voorbereiding vereist is, is onze a.s. veiling 
vastgesteld In de laatste week van November. Tot begin November kan nog prima materiaal voor 
deze veiling worden toegevoegd. 
Al het materiaal van derden te onzen kantore is op beurspolis tegenbrand en mbraak verzekerd. 
Voor inzenders in onze veilingen ontstaan hierdoor geen extra kosten. 

Stytery-wynhandel J. W. JONKER 
Prinsengracht 598 - telef. 30523 - Amsterdam 

Ook goede wijn behoeft niet duur te zijn 
Vin Rouge d'Algérie p . fles f i 50 
Franse Landwijn rouge et blanc . . . . ,, ,, i 60 
Candia (Zoete Griekse wijn) ,, ,, l 60 

Bij afname van 12 flessen korting. * Vraagt onze 
Gratis bezorgen door 't gehele land. wljo-prijscourant 

PHILATELISTEIV: ATTEI^iTlE! 
de speciale boekbinders voor a! uw bindwerk, 
o.a. ring-, schroef-, klem- en veerbanden, etc. 

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

Te koop gevraagd t 
Weldadlgheldszegels van Nederl., 100 jaar Neder
landse postzegel gebr. enz., betere zegels van De
nemarken, Noorwegen, Zweden, Finland en IJs
land. Alle aanbiedingen s.v.p. met prijsopgave. 

R.ROSEWHAL, Appelstr. 17 Den Haag, Tel. 393925 

ENIGE 
GEZOCHTE 
SERIES 

J A C . E N t 
SPUISTRAAT 

i E 
301 

Itep Utrecht ongebruikt ƒ 2,— 
Velletjes van 25 series ongebruikt ,, 45,— 
Riebeeck-serie ongebruikt ,, 0,85 
Zomer 1950 ongebruikt 1,30 
Kerken in opbouw ongebruikt . . ,, 1,50 

PORTI EXTRA — GIRO 312696 
L K A M P 

- AMSTERDAM - N.Z.H. TRAMHAITE 

.^MSTEL HOTEL 
A M S T E R D A M 

De juiste sfeer voor Uw bijeenkomsten, feestmaaltijden, 
recepties, cocktail-parties, etc. 

Carrosseriefabriek 

Gevestigd 
sedert 1924 

lUMM Open daken In luxe wagens 
Uitdenken, spuiten, enz. 
Nieuwe Carrosserieën op elk gebied 

AMSTERDAM ■ HOUTMANKADE 46 A - TELEFOON 40956 

<DRUK BOOM RUYGROK NV - HAARLEM > 


