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Verschijnt de vijftiende van iedere maand 

De ^l2 cent 1876 nogmaals onder de loupe 
door 

D. Hille Ris Lambers en N. J. Verhoeven. 

Een onzer beschreef reeds eerder in dit orgaan een 
door hem gevonden samenhangend paartje type I en 
type II, niet in de reeds eerder bekende verticale rich
ting, maar ditmaal als horizontaal paar. Voor het ver
klaren van het ontstaan van zo'n horizontaal paar is 
het nodig aan te nemen, dat op een gegeven moment 
hetzij van losse cliché's gedrukt, hetzij met drukpla-
ten van het ene type, waarin een of meer cliché's zijn 
vervangen door cliché's van het andere type. In de 
vrij uitgebreide li teratuur over dit zegel is niets over 
verstelwerk aan platen of het drukken van losse cli
ché's te vinden, maar thans beschikken we over het 
bewijs, dat niet steeds van hele platen, bestaande uit 
50 aan elkaar zittende zegelbeelden, gedrukt is. Jaren 
achtereen heeft men met een verstelde plaat gedrukt. 
Voor een goed begrip van de zaak zij enig oud nieuws 
hier vermeld. 

Van Woerden heeft vroeger op overtuigende wijze 
aangetoond, dat de vellen van beide typen gedrukt 
werden van drukplaten van 50 onderling verbonden 
zegelbeelden. Hij kon hele vellen onderzoeken en con

stateerde, dat de vele primaire plaatfouten van leder 
type om de 50 zegels terugkeerden, hetgeen niet het 
geval zou zijn indien van losse cliché's was gedrukt. 
Men voegde 4 zulke drukplaten samen tot een vorm 
om een vel van 200 zegels te kunnen drukken. In vele 
gevallen in de jaren 1881-1891 bestond de vorm uit 
drukplaten van beide typen door elkaar, en waar een 
plaat in type I grensde aan een plaat in type II kon
den dus verticale paartjes type I en type II ontstaan. 
Zulke paartjes zijn inderdaad af en toe gevonden. 
Maar horizontale paartjes kunnen op deze wijze na
tuurlijk nooit ontstaan. 

De vellen type I die van Woerden onderzocht ver
toonden 4 maal hetzelfde patroon van primaire plaat
fouten. De 4 drukplaten, waarvan dit vel gedrukt was, 
verschilden alleen in enige secundaire fouten. 

Bij type II was de toestand op een vel van ± 1896 
anders. Op de 50-zegelgroepen 1-50, 101-150 en 151-
200 zaten de vele primaire plaatfouten in dezelfde 
rangschikking. Maar op de zegels 51-100 zaten wel de
zelfde primaire fouten, evenwel in een geheel andere 
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rangschikking. Er waren drie eendere platen en een 
geheel andere plaat gebruikt voor het drukken van dit 
vel. Van Woerden noemt deze platen A en B. Wij ge
ven een platte grond van de verdeling der primaire 
fouten. 

r^Pfflf 

 h l 

t 
ui t de vondst van deze platen A en B trekt van 

Woerden (1935, Philatelist, X, 223) de volgende conclu
sie: „Het is duidelijk, dat van type II losse cliché's be
stonden, waarvan 50 stuks samengevoegd werden tot 
een plaat, die als patrijs voor aanmaak dienst deed. 
Met behulp van deze patrijs werden de eigenlijke 
drukplaten vervaardigd (door afdrukken in was, waar
na galvanoplastisch afdrukken werden gemaakt van 
de wasafdruk der 50 zegelbeelden. Schrijvers). Bij het 
aanmaken van een of meer nieuwe platen werden de 
losse cliché's weer op willekeurige wijze samenge
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voegd, waardoor een nieuwe plaat een totaal andere 
zetting vertoonde dan een voorgaande". 

Wij vestigen in verband met het hierna volgende 
nogmaals de aandacht op het feit, dat, indien van losse 
clich's wordt uitgegaan, de platen van één aanmaak 
onderling dezelfde structuur hebben, maar in rang
schikking der (aan de losse cliché's) primaire plaat
fouten volkomen anders zijn dan de platen van een 
vroegere of latere aanmaak. 

Korte tijd later kreeg Van Woerden een ander vel 
type II ter inzage, dat hij op 1892 dateert. Dit vel was 
gedrukt met 4 in rangschikking der primaire fouten 
gelijke drukplaten, C, maar de plattegrond der pri
maire fouten verschilde van die der eeder genoemde 
platen. De bovenste 3 rijen van de platen zagen er uit 
als die vail Bplaten, maar de onderste 2 rijen ver
schilden daarvan in rangschikking der primaire fou
ten, zoals bijgaand schema toont. Wel hebben B en C 
dezelfde primaire fouten op de onderste twee rijen, 
maar ze zijn iets verplaatst. 
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Rij 4 en 5 van plaat C van Van Woerden 

De tweede schrijver ontdekte onlangs nog een ande
re plaat, die we D zulUen noemen. Ook^ deze nieuwe 
plaat, waarvan enige zegels linksonder onbekend zijn, 
vertoont in de bovenste 3 rijen het foutenplan van 
plaat B en C, maar wéér is de rangschikking der fou
ten in de onderste 2 rijen enigszins anders, zoals het 
schema hiervan toont. Deze plaat werd uitgegeven in 
de 2e helft van 1895. 
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Primaire plaatfouten op plaat B van Van Woerden 

Rij 4 en 5 van plaat D van Verhoeven, 
Zegels 31, 41/43 ontbeken. 

Hier klopt iets niet! Drie zo eendere, maar toch ver
schillende platen kunnen niet ontstaan volgens de pla
tenfabricatie volgens Van Woerden. Het ware denk
baar, dat men de vorm van 50 losse cliché's intact 
hield tot een volgende platenfabricatie, en er af en toe 
een cliché in verving. Maar ook dit wordt zeer on
waarschijnlijk, doordat dan wel eens cliché's met an
dere primaire plaatfouten zouden zijn ingezet bij de 
overgang van C naar B of C, terwijl de primaire plaat
fouten kennelijk alleen stuivertje verwisselen. 

Voor ons staat het vast, dat slechts één der platen B, 
C en D een echte plaat van 50 onderling hecht ver
bonden zegelbeelden was, en wel de oudste der drie: 
plaat C, die in viervoud bekend is van één vel. De an
dere „platen" zijn kennelijk legpuzzles, bestaande uit 
een groot stuk van een defect geraakte plaat C met 
daaronder een aantal losse stukjes van één of meer 
zegelbeelden, die bij het bevestigen op de drukvoet 
telkens enigszins anders gerangschikt werden. Het Is 
dus denkbaar, dat er uit de periode 18951899 nog een 
aantal andere varianten op het thema C worden ge
vonden, daar viermaal per jaar, voor iedere nieuwe 
oplage, de platen opnieuw op de drukvoet moesten 
worden bevestigd. 

Wii ziin zeei geïnteresseerd in d e ouderdom der 
ontdekte platen Op alle platen komt de primaire fout 
XXIV voor, en deze fout komt pas van 1889 af voor, 
de overige primaire fouten van 1881 af. Dus werden 
A en C in 1889 voor het eerst in gebruik genomen. 
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Nu is er een bekende secundaire fout, door Van der 
Wiel fout 21 genoemd, die door een onzer ook reeds 
met afstempeling 1889 werd gevonden (Van der Wiel 
geeft als vroegste afstempeling 1890 op). Bij de be
schrijving van zijn vel type II, gedrukt van 4 druk
platen zetting C, geeft Van Woerden op, dat fout 21 
op dit vel voorkomt. 

We weten dus, dat zetting 
C in 1889 werd gebruikt. En 
daar fout 21 tot 1899 blijft 
voorkomen, weten we tevens, 
dat de drukplaat waarop deze 
fout voorkwam, geheel of ge
deeltelijk 10 jaar bestaan 
heeft en vrij geregeld gebruikt 
werd. Het is evenwel niet 
deze drukplaat geweest, die 
de varianten B en D oplever
de, want op „plaat" D is de 
fout niet te vinden; Van 

/
Woerden vermeldt hem niet 
van „plaat" B en een onzer 

bezit een veldeel gestempeld Leiden 1899, bestaande 
uit 3 X 3 zegels, van de rechteronderhoek van „plaat" 
B, waarop de fout afwezig is, hoewel Van Woerden 
vertelt, dat hij op het 30e zegel van een 50-zegelblok 
zit. Zo hebben dus blijkbaar minstens twee druk
platen zetting C, intact of verminkt, dienst gedaan 
van 1889-1899. 

Blijkens het vermelde over de platenfabricatie zijn 
de A-platen niet van dezelfde leeftijd als de C-platen, 
en, wegens het daarop eveneens voorkomen van fout 
XXIV, zonder twijfel jonger. Wanneer de A-platen 
voor het eerst gebruikt werden, is ons nog onbekend. 

Zeer interessant is het volgende. Over de samen
stelling der vroegst gebruikte platen type II is tot 
nu toe niets bekend. De secundaire fouten zijn be
hoorlijk bekend uit de studies van Van Woerden en 
Van der Wiel, maar verdere gegevens vonden we niet. 
Wij zijn toen zegels in tanding 11% : 12 gaan onder
zoeken, die eens de voorrand van het vel vormden. 
We vonden 5 verschillende zegels, nl. met de primaire 
fouten VII, XXIII, XXX en XIII en één zegel zonder 
fouten. 4 dergelijke zegels komen bij zetting C in de 
voorste rij voor. Plaatfout XXI, die bij plaat C in 
de voorste rij zit, komt van 1881-1884 in 12% : 12 B 
voor, d.w.z. niet in de voorste rij. Hoe deze analogie 
moet worden geïnterpreteerd is nog niet duidelijk, 
maar het is zeker merkwaardig, dat de voorste rij 
van de oudste platen voor 4/5 overeenkomst vertoont 
met die van in 1889 voor het eerst gebruikte platen. 

Dat de C-plaat in of vlak vóór 1889 voor het eerst 
in gebruik werden genomen, is door het dan voor het 
eerst voorkomen van primaire fout XXIV en secundaire 
fout 21 van der Wiel zeker. Maar het leidt tot enige 
zonderlinge conclusies. Als kort vóór 1889 nieuwe pla
ten in zetting C zijn vervaardigd, is het waarschijnlijk, 
dat men er meer maakte dan strikt nodig was. Vier van 
deze platen, waarvan het uit 1892 stammende vel van 
Van Woerden werden gedrukt, waren kennelijk toen 
nog in behoorlijke staat, daar hij alleen fout 21 als op
vallend vermeldde. 

Nu is in de periode 1888—1892 met de halve cents
zegels vreemd omgesprongen. Volgens Van der Wiel 
werd in de periode 1888—1891 gedrukt van 3 platen 
type II en 1 plaat type I. Van Woerden vertelt, dat de 
van 1888—1891 gebruikte plaat type I reeds in 1881 
werd gebruikt, wat aan de secundaire plaatfouten is 
vast te stellen. De conclusie van Van der Wiel is niet 
geheel juist, want in de genoemde periode zijn enkele 
oplagen geheel in type II verschenen, maar dat was 

met zijn methode niet vast te stellen. In dezelfde pe
riode komen er op type II zegels een aantal zeer op
vallende plaatfouten voor, plaatfouten zoals men die 
zelden bij Nederlandse zegels vindt. Sommige van deze 
fouten kunnen door beschadiging van drukplaten zijn 
ontstaan, maar andere zijn zeker aangeboren gebreken. 
Daar deze laatste fouten vóór 1888 niet voorkomen, 
zaten ze waarschijnlijk op een in 1888/89 aangemaakte ' 
drukplaat, dus op een C-plaat. De fouten komen niet 
bij alle oplagen voor, hetgeen er op wijst, dat de druk
plaat, of platen waarop ze zaten, niet regelmatig ge
bruikt werden. Het was of waren dan ook zeer ondeug
delijke platen. 

En nu rijst de vraag, waarom men in 1889—1892 
werkte met een stokoude plaat type I en tenminste 
één totaal ondeugdelijke plaat type II als men in 1892 
blijkens het door Van Woerden onderzochte vel nog 
beschikte over vier gave drukplaten uit 1889? Het ant
woord is vermoedelijk dit, dat men de vorm van 50 
losse cliché's niet altijd uit elkaar nam na het aan
maken van nieuwe drukplaten type I. Het is in dit 
geval mogelijk, dat bij drukplatenfabricaties op ver
schillende tijdstippen tóch platen in gelijke zetting 
werden gemaakt. ') Het vel van 1892 van Van Woer
den zou dan gedrukt kunnen zijn van 1 plaat zetting 
C van 1889 (met fout 21 Van der Wiel) en bijv. 3 pla
ten zetting C van een nieuwe aanmaak, bijv. 1892, in 
welk jaar opnieuw een zwerm secundaire fouten op
duikt. En tevens is dan de analogie tussen de zegels 
uit de voorrand van een vel in zetting C en de 11% : 12 
zegels begrijpelijk. Men vergelijke slechts hoe de zet
tingen der porten 1881 Nederland ontstonden, doordat 
enkele cliché's met gebreken uit de vorm werden ge
wipt, of doordat de gehele vorm uit elkaar werd ge
nomen. 

En nu nog eens het horizontale paartje type I en II. 
Dit stamt van een in 1889 voor het eerst gebruikte 
plaat, daar het aangeboren gebrek fout 17 Van der 
Wiel niet eerder voorkomt, en deze fout zit op het 
rechterzegel type II. We zagen reeds, dat men in 1889 
niet beschikte over 4 deugdelijke nieuwe drukplaten 
en we veronderstellen nu, dat de nieuwe plaat waarop 
fout 17 voorkwam links van het zegel met deze fout 
een afdruk leverde, die het daglicht helemaal niet kon 
velen. Dit onmogelijke cliché zou zijn uitgezaagd en, 
wellicht met andere, vervangen door een stuk of stuk
je van een plaat type I. Vermoedelijk was dit stukje 
slechts één zegelbeeld groot. Want het is vrij opval
lend, dat de twee zegels van het paartje naar boven 
toe vrij ver uitéén wijken. Het is juist dit verschijnsel, 
dat één onzer op het idee „verstelde platen" bracht. 

Vatten we het voorgaande samen, dan blijkt: 
Ie. Type II van de % cent 1876 werd niet steeds van 

gehele drukplaten bestaande uit 50 onderling ver
bonden zegelbeelden gedrukt. 

2e. Sommige platen type II en type I bleven minstens 
10 jaar geheel of gedeeltelijk min of meer regel
matig in gebruik. 

3e. Uitgaande van losse cliché's was het toch moge
lijk, dat bij verschillende platenfabricaties platen 
in dezelfde zetting als die van een vorige aanmaak 
ontstonden, indien nl. de vorm van 50 losse cliché's 
waarvan met uitging, tussen twee fabricaties niet 
gewijzigd werd. 

') Bij de porten van 1896 werd ook uitgegaan van 
losse cliché's, maar hoewel driemaal de drukplaten 
werden vernieuwd, bleven de primaire fouten toch op 
dezelfde plaats. Dit kan wijzen op het bestaan van een 
vaderplaat, maar ook op het handhaven van de een
maal gezette vorm van 50 losse cliché's, als vader-
vorm. 
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4e. Het is volgens het sub Ie gestelde mogelijk, dat in 
geval van nood een stuk drukplaat type I werd ge
bruikt om er een drukplaat type II mee te verstel
len en minder waarschijnlijk, ook omgekeerd. 

5e. Het sub 4e gestelde maakt het ontstaan van hori
zontale en ook vertikale paartjes type I en II mo
gelijk. 

6e. Het scheefstaan der zegels van het afgebeelde 
paartje kan wellicht worden toegeschreven aan 
onnauwkeurig verstelwerk van een plaat type II 
met een klein stukje van een plaat type I. 

,,VOOR-PHILATELISTISCHE" BRIEVEN 
(II). 

Du choc des opinions jaillit la vérité. 
Ofschoon het geen gewoonte is verhandelingen van 

een schrijver zonder diens toestemming aan iemand 
buiten de Redactie ter lezing te geven *), — toestem
ming, die in dit geval door mij natuurlijk onvoorwaar
delijk gegeven zou zijn —, ben ik toch zeer verheugd, 
dat de H. R. mijn artikel waardig keurde, ter beoor
deling aan de Hr. Korteweg te zenden. 

Enigszins beschroomd begeef ik mij in het strijdperk 
tegen deze Nestor in de Philatelie, maar ik troost mij 
inet David, ofschoon het niet mijn bedoeling is, de Hr. 
Korteweg te behandelen, zoals die jongeman Goliath 
deed. 

Op de eerste plaats moet ik de Hr. Korteweg dank 
zeggen voor de aandacht, die hij aan mijn artikel heeft 
willen wijden, doch in enkele punten moet ik met hem 
van mening verschillen. 

Ik ben het namelijk niet eens met de algemene con
clusie, dat philatelistische termen nationaal behoren te 
zijn. Is Philatelie tegenwoordig een wetenschap of is 
het geen wetenschap? Als het een wetenschap is, is 
zij internationaal. Als zij internationaal is, zijn inter
nationale termen noodzakelijk voor onderling begrip. 

Wat betreft de voorgestelde term ,,oude brieven zon
der zegel": ik kan dit geen elegante oplossing vinden. 
Inderdaad, ik vraag bij vrienden, kennissen en hande
laren zelf ook steeds naar „ouwe brieve", maar sj)reek-
taal is niet altijd zonder meer om te zetten in schrijf
taal. En in een catalogus van een Internationale Ten
toonstelling zal een hoofd „Eophilatelie" een binnen- of 
buitenlandse bezoeker, die zich hiervoor interesseert, 
eerder wegwijs maken, dan de door de Hr. Korteweg 
voorgestelde tekst. Bovendien bleek mij bij controle 
van mijn collectie, dat 90 Vo van mijn brieven voorzien 
was van een zegel, zij het dan" een „cleyn" zegel van 
1681, het Grootzegel van de Staten-Generaal of een 
particulier zegel. Oude brieven zonder zegel bestaan 
dus practisch niet: de Nederlandse taal, die hier helaas 
voor twee begrippen — papieren- en lak-zegel — maar 
één woord kent, roept ons vanzelf een non possumus 
toe. 

De suggestie van de H. R. deze materie ter beoorde
ling aan de F.I.P. voor te leggen, waar een internatio
nale beoordeling van deze internationale termen eerst 
tot zijn recht kan komen, is m.i. geheel ter zake. 

De frontaanval van de Hr. Korteweg op het woord 
„Philatelie", die feitelijk slechts in zeer los verband 
staat met mijn voorstel, herkent hij gelukkig zelf reeds 
als de strijd van zeker iemand tegen de windmolens: 
mijn klassieke hart geeft hem volkomen gelijk, dat 
„PhilOtelie" het juiste woord is, maar mijn moderne 
verstand zegt me, dat ik, en met mij de gehele wereld, 
met uitzondering van de Grieken, genoegen zal moeten 
nemen met „PhilAtelie". 

Dat door mij de periode 1852—1870 facultatief wordt 
gesteld, vindt zijn reden in mijn opvatting, dat ieder 
vrij gelaten moet worden in zijn eigen verzamelge-
bied, waarbij ik mij heel goed kan voorstellen, dat 
iemand het verschijnen van onze eerste postzegels als 
net juiste punt kan beschouwen, waar hij zijn verza
meling wil laten eindigen. De daarop volgende periode 
is echter inderdaad van zeer groot belang voor his
torische en zeer zeker voor stempel-verzamelaars. Of
ficieel zal dus steeds de datum 31-12-1870 als het 
einde der eopostale periode moeten worden aange
houden. 

Tenslotte moet ik de Hr. Korteweg wijzen op een 
historisch verwarring wekkende opvatting in de laat
ste alinea van zijn bijschrift. De term „Oostenrijkse 
Nederlanden" is hier niet op zijn plaats. Het is een 
term, die eerst in 1598, als de beide „Aartshertogen", 
Isabella en Albertus, de Nederlanden als een enigs
zins dubieuze huwelijksgift van Filips II ontvangen, 
officieel gebruikt mag worden, de facto voor Zuid, 
de jure voor Noord, waarbij niet vergeten mag wor
den, dat de officiële scheiding tussen Zuid en Noord 
eerst in 1648 zijn beslag krijgt. De Taxisse postverbin
ding op Amsterdam reeds in 1643, de latere journaliè-
res, enz., grondt Taxis dan ook op zijn postrecht in 
„De Nederlanden", een recht, dat nooit officieel door 
de Republiek ontkend is, alleen pecuniae causa door 
Postmeesters en Statenpost ondergronds is bestreden. 

Ten tijde van de aanstelling van Frans van Taxis tot 
Postmeester werden de ISTederlanden officieel aange
duid als „Les Pays d'embas", de Bourgondische erfenis 
van Maximiliaan van Oostenrijk, uit het Habsburgse 
Huis, verkregen door zijn huwelijk met Maria van 
Bourgondië. Nu worden het dus de Habsburgse, niet 
de Oostenrijkse Nederlanden, zelfs al wordt in onze 
geschiedenisboekjes gemakshalve gesproken van het 
Oostenrijkse Huis. 

Wil men deze term toch doorvoeren, dan mag men 
niet vergeten, dat de toenmalige „Oostenrijkse Neder
landen" bestonden uit: het Franse Kroonleen Vlaan
deren en de Duitse Rijkslenen: Brabant (dat zowel 
het tegenwoordige Belgische, als het Nederlandse Bra
bant omvatte), Henegouwen, Namen, Luxemburg, Lim
burg, Holland, Zeeland en Friesland. (Voor juiste in
deling cf. Karl Brandi. Karel V. pag. 8). 

Enkele historische data ter staving van het feit, dat 
N. en Z. Nederland toen één geheel vormden. Kort na 
zijn meerderjarigheidsverklaring in 1515 benoemt Ka-
rel V, Heer der Nederlanden, Hendrik van Nassau, de 
man, die het eerste contact tussen Nassau en Orange 
tot stand brengt, tot Stadhouder van Holland, Zeeland 
en Friesland en in 1523 ontvangt Margaretha van Sa-
voye. Regentes der Nederlanden, haar uit Denemar
ken weggejaagde neef Christiaan II in Den Haag, waar 
zij, op doorreis door haar gebieden, voor enige tijd 
haar intrek had genomen. 

Het lijkt mij, wetenschappelijk gesproken, niet ver
antwoord, twee perioden, waarin ons Staatsbestel door 
zo volkomen uiteenlopende principes beheerst wordt, 
als hier het geval is, met dezelfde term aan te duiden. 

De Hr. Korteweg betwijfelt verder de noodzaak van 
het invoeren der door mij voorgestelde termen, die hij 
ingewikkeld noemt, wat m.i. niet het geval is. Een aan
tal verzamelaars van Poststempels en Poststukken, ter 
zake deskundig dus, aan wie mijn voorstel vóór de pu
blicatie op een vergadering werd voorgelegd, had even
min bezwaren tegen invoering hiervan. En wat de 
noodzaak betreft: noodzakelijk is er gelukkig niets in 
de Philatelie, behalve één ding: foutieve termen door 
juiste trachten te vervangen. 

J. P. BOUMA. 
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*) Reeds meerdere maanden lag een artikel over 
ditzelfde onderwerp van de hand van de heer Korte
weg in onze portefeuille te wachten, maar in overleg 
met genoemde heer was dit nog niet geplaatst. Daar 
dit artikel dus feitelijk voorrang had om in ons Maand
blad te worden opgenomen, hetgeen dan vertraging in 
de publicatie van het artikel van de heer Bouma zou 
hebben betekend, en thans tevens de gelegenheid aan
gegrepen kon worden om meer „eenheid" in de be-
handelmg van het belangrijke en inteiessante onder
werp te brengen, werd de heer Korteweg dezerzijds 
verzocht het in zijn artikel behandelde om te zetten 
in een beschouwing welke meer aangepast was aan die 
van de heer Bouma, hetgeen deze daarop heeft gedaan, 
iets waartoe natuurlijk inzage van dat artikel nood
zakelijk was. Wij meenden op deze wijze in het belang 
der Philatelie twee vliegen in één klap te kunnen slaan. 
Dit heeft tevens medegebracht, dat reeds thans de heer 
Bouma opnieuw over dit onderwerp zijn mening kan 
zeggen. H. R. 

DE „GEBOUWENSERIE" VAN DUITSLAND 
De schrijver van het in ons vorige nummer opge

nomen artikel onder bovenstaande titel, verzoekt ons 
nog de volgende aanvulling te willen opnemen. 

Op blz. 270, 2e kolom, achter 2e regel van boven nog 
te lezen: 

De grootste zeldzaamheid is echter de 1 DM met 
watermerk „golflijnen" i.p.v. het watermerk DP. Hier
van werd pas in 1952 tussen zegels op postpakketkaar-
ten een exemplaar gevonden. Waarschijnlijk bestaat er 
slechts één vel van, dat onbemerkt is opgebruikt. 

Voorts verzoeken we de lezers op blz. 271, 2e regel 
boven het cliché „type IIb" te wijzigen in „type Ib", 
terwijl in het daaronder staande cliché, in de 2 laat
ste tekeningen van het cijfer 40, de O aan boven- en 
onderzijde „open" moet zijn (zgn. geschabloneerd). 

HET BELGISCHE BONDSCONGRES 
TE CHARLEROI. 

De Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegel
kringen hield op 26 October 1952 zijn jaarlijkse natio
nale congres te Charleroi, ter gelegenheid van het 60-
jarig bestaan van de Cercle Royal Timbrologique de 
la Sambre. De Nederlandse bond was er vertegen
woordigd door Jhr de Bosch Kemper, de Franse door 
de heren Berthelot, Lesueur en Rotenburger. 

Het congres kenmerkte zich door zijn geringe bewo
genheid. Dit oordeel wil goed — noch afkeuring in
houden. Wellicht is het inhaerent aan het in België 
gevolgde systeem, dat zich van het Nederlandse voor
al daarin onderscheidt, dat het zakelijke gedeelte der 
algemene vergadering elders en bij een andere gele
genheid wordt afgedaan en dat de wensen van de krin
gen schriftelijk worden ingediend, door een speciale 
commissie worden bestudeerd en ten congresse zeer 
goed worden geadviseerd. 

Zeker zijn er voor- en nadelen tegen dit systeem 
aan te voeren: de kosten voor in feite twee bondsver
gaderingen zijn uiteraard hoger dan voor één. De 
opkomst was dan ook niet zo groot als men zou ver
wachten: bij een 70-tal kringen is een opkomst van 70 
personen nu niet direct overweldigend. Doordat er 
geen presentielijst getekend werd, is het moeilijk te 
zeggen weïke kringen er vertegenwoordigd waren: 
hoofdzakelijk zullen de aanwezigen wel tot de jubi
lerende kring behoord hebben, alhoewel er ook enke
len uit Verviers en Brugge — om alleen de verst-
verwijderde plaatsen te noemen — aanwezig waren. 

Het belangrijkste gedeelte van het congres was ge
wijd aan de jeugd met betrekking tot de Philatelie. De 
voorzitter van de jubilerende vereniging, de 82-jarige 
dr Magonette, sneed het onderwerp reeds in zijn wel
komstrede aan. In plaats van de heer Delapierre sprak 
de heer Heyman over „de Jeugd en de Philatelie", na 
hem hield de heer Van der Auwera een inleiding over 
„de Jeugd en de Philatelisten". Het is de plaats hier 
niet om uitvoerig bij deze inleidingen stil te staan, vol
staan moge worden met enkele kernpunten, die voor de 
Nederlandse Philatelisten interessant kunnen zijn. 

De drie woordvoerders — dr Magonette in zijn ope
ningsrede meegerekend — braken een lans voor het 
motief-verzamelen, dat zij onder een veelheid van 
termen aandienden. De heer Heyman sprak van „col
lection de genre", maar ook van didactische en van 
constructieve Philatelie; de heer Van der Auwera be
zigde naast deze termen ook het woord „collection 
thématique". Een der geformuleerde wensen was dan 
ook dat er een codificatie van de termen zou tot stand 
komen: een behoorlijke begripsbepaling. Bij het aan
bevelen van deze verzamelwijze lag echter het accent 
verschillend: waar de heer Heyman het de meest zin
volle wijze van beperken van het verzamelgebied voor 
de toekomst in het algemeen achtte, verwachtte de 
heer Van der Auwera, dat de jeugd die op deze wijze 
tot de postzegel gebracht was, te zijner tijd tot de 
zuivere philatelie zou overgaan, hetgeen hij toch bleef 
zien als het doel van het jeugdwerk. Want waarin lag 
naar zijn mening de noodzaak van het jeugdwerk? 
Alleen voor de toekomst der philatelie. Andere aspec
ten waren op zijn hoogst nuttig. Het recruteren van 
nieuwe Philatelisten stond voor hem op de eerste 
plaats. De vaak geuite vrees dat de jeugdverzamelaars 
hun verzamelingen zo omstreeks de 17-jarige leeftijd 
vaarwel zullen zeggen, deelde hij slechts zeer ten 
dele. Hij gaf toe,- dat omstreeks die leeftijd de liefde 
voor de postzegel verdrongen wordt door de liefde 
voor het 'meisje, dat dan een tijd komt waarin de 
jongeman, door militaire dienst en door zijn strijd om 
een positie in het maatschappelijk bestel, geen tijd 
voor de philatelie heeft. Maar hij verwachtte stellig 
dat, als het philatelistische jeugdwerk goed gedaan 
zou zijn, deze liefde wel terug zou komen zodra de 
jongeman aan de eigen huiselijke haard zou zitten. 

De tegenwoordige — vooral internationale — ten
toonstellingsreglementen zijn volgens de drie sprekers 
niet geschikt om propaganda voor de philatelie te ma
ken. De jeugd heeft geen belangstelling voor het ge-
exposeerde, meende dr Magonette; de jeugd — zo
wel individueel als in schoolverband — wendt zich 
allereerst tot de „collections de genre", constateerde 
de heer Heyman. Ook de heer Van der Auwera uitte 
de wens, dat deze soort verzamelingen op tentoonstel
lingen werden toegelaten. Zowel hij als dr Magonette 
concludeerden tot een wenselijkheid van wijziging van 
het internationale tentoonstellingsreglement, waarbij 
de heer Van der Auwera vier klassen officieel voor
geschreven wenste te zien: zegels vóór 1900, zegels , 
van nä 1900, motiefverzamelingen en literatuur. 

De heer Berthelot, die ook de F.I.P. vertegenwoor
digde, antwoordde op deze suggesties bij zijn geluk-
wenstoespraak, dat deze voorstellen toch wel de no
dige bezwaren ontmoeten zullen. De internationale 
tentoonstellingen zijn nu eenmaal gedacht als de ont
moetingen van de internationale kampioenen. Deze 
functie kunnen zij niet veronachtzamen, deze functie 
moet op de eerste plaats blijven staan. 

De geringe bewogenheid van het congres, waarvan 
in het begin van dit verslag sprake was, demon
streerde zich vooral na deze inleidingen. Zij hadden 
zeer goed gevolgd kunnen worden door een levendige 
gedachtenwisseling. De voordrachten hadden op ver-
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schillende punten aangevallen kunnen worden: er 
zijn nu eenmaal verschillende meningen op het gebied 
van het jeugdwerk en een werkelijk doorgronden van 
een probleem kan alleen geschieden in discussie, 
waarbij de waarde van verschillende argumenten 
wordt getoetst en waarbij andere gezichtspunten (en 
die zijn er zeker) naar voren kunnen komen. Hier
mede wil niets ten nadele van de inleidingen gezegd 
zijn: het valt zeer te waarderen, dat dit onderwerp 
ter tafel werd gebracht en de wijze waarop de inlei
ders dit deden, viel zeer te loven. 

De vertegenwoordiger van de Nederlandse Bond fe
liciteerde dan ook na afloop aan de feestdis de Bel
gische Bond in het bijzonder met de aandacht die 
zij voor de jeugd had gedemonstreerd. 

De heer Berthelot, het werd zoeven al gezegd, ver
tegenwoordigde ook de F.I.P. Hij kondigde in zijn 
rede een reorganisatie van deze organisatie aan: een 
„transformation". De F.I.P. moest, aldus de heer Ber-
thelot, een samenwerking van en voor alle aangeslo
ten bonden worden, van en voor alle verzamelaars, 
jong en oud. Er zal dus een algehele reglementsher
ziening gaan plaats hebben. 

Van de wenseri die de kringen ter bestudering naar 
voren hadden gebracht en waarover de in het begin 
van dit verslag vermelde commissie berichtte, waren 
er slechts enkele, die ons als Nederlanders behoeven 
te interesseren. Er werd aangedrongen op beperking 
van uitgiften, naar aanleiding waarvan de commissie 
de vergadering voorstelde te doen protesteren tegen 
de laatste Koekelberg-uitgifte, die alle zonden tegen 
de goede normen vertoonde: te hoge toeslag, ontoe
laatbare bloks beperkte verkrijgbaarstelling en be
perkte oplage. Dit voorstel ontlokte een waarlijk oor
verdovend applaus van instemming. Ook besloot het 
congres aan te dringen op een elegantere manier van 
aankondigen van nieuwe uitgiften door P.T.T., met 
enkele gegevens omtrent de voorstellingen. 

Ten congresse werden de prijs- en medaillewinnaars 
bekendgemaakt van wat bij ons de Waller- en Coste-
rusmedaille zijn. De medaille van Philatelistische Ver
dienste ging naar de heren Soebert en dr Huisman, 
de eerste onder meer voor zijn activiteit op gebied 
van het jeugdwerk, de tweede wegens zijn altijd nog 
vitale organiserende werkzaamheid ten aanzien van 
de poststukken-verzamelaars. De Prijs van Philate
listische Letterkundige Verdienste „Paul de Smeth" 
ging naar de heer Dandois, lid van de jubilerende ver
eniging. 

Omtrent de tentoonstelling, die de Cercle Royal 
Timbrologique de la Sambre georganiseerd had, 
slechts enkele aantekeningen: 

In een ere-zaal waren verzamelingen bijeengebracht, 
die op internationale tentoonstellingen prijzen had
den verworven. Verschillende „oude bekenden" van 
de ITEP waren er: generaal Dufour met „Congo 
Beige", Dandois en Crustin met hun Belgische 
„Medaillons", Corbisier de Meaultsart met „Sachsen", 
Walravens met „Hannover", Magonette met „Peru" 
en Symens met „Griekenland", Bovendien had Her-
lant zijn prephilatelistische brieven ingezonden, maar 
een andere keuze dan in Utrecht: hij had zich nu 
gewijd aan het „pays de Charleroi". Silverberg, die 
in Utrecht zijn „België" had getoond, kwam hier 
met „Congo Beige". In de ere-zaal waren voorts ge
ëxposeerd inzendingen van Artan de Saint-Martin: 
„zegels op brief", Jordens: „Lombardije, Venetië en 
Oostenrijk" en Schweizer met (hoe kan het anders 
met die naam?) „Zwitserland". Waumans toonde in 
het algemene deel van de tentoonstelling zijn pre
philatelistische brieven van Nederlands Indië. 

In de tentoonstelling waren overigens inzendingen 

van allerlei gehalte. Ook zulke, die wij in Nederland 
zeker niet op een nationale tentoonstelling zouden 
opnemen. Fantasie-rangschikkingen in kransjes en 
letters, verzamelingen met stuntelig, ondoorwrocht 
commentaar. Er waren een viertal inzendingen van 
jeugdleden, waarbij een groot vraagteken op zijn 
plaats is: twee ervan beperkten zich tot België en 
toonden met zeer summier catalogus-commentaar, de 
complete, postfrisse weldadigheidsseries. De andere 
twee wijdden zich eveneens alleen aan postfrisse ze
gels: de een België en de ander Frankrijk. Deze vier 
waren in een vóörwedstrijd uitgekozen en kregen als 
prijs zakjes postzegels ter waarde van Bfr 50.—. De 
aanwezige motiefverzamelingen waren niet zeer ge
schikt om afwijzend-daartegenover-staande-philate-
listen te overtuigen van de philatelistische waarde van 
dit soort verzamelingen. 

Vooral een inzending van Belgisch Congo, waarbij 
de albumbladen versierd waren met allerlei tropische 
aquarellen was, van philatelistisch oogpunt bezien, 
verschrikkelijk. De zegels waren er zozeer bijzaak ge
worden, dat zij als storend element in het schilderij 
werkten. Bovendien was er hoegenaamd geen relatie 
tussen voorstellingen en zegels, anders dan dat de 
eerste op de Congo geïnspireerd en de tweede voor de 
Congo bestemd waren. 

Meer belangstelling verdiende een inzending van 
Tricnaux, die de Franse zegels voor zover zij zich 
daartoe leenden had samengebracht naar hetgeen zij, 
qua voorstelling, representeerden. Daarbij had hij niet 
geschroomd een zegel zo nodig twee keer op te ne
men: zo was het bekende, eenvoudige Jeanne d'Arc-
zegeltje zowel op het blad „Sa foi" als op het blad 
„Les forgerons de sa gloire" opgenomen. Deze inzen
ding prijkte echter tussen de algemene verzamelingen, 
terwijl zij bij de motiefverzamelingen op haar plaats 
geweest was. Het idee was overigens aardig, de in
zender had er echter beter aan gedaan de bijschriften 
op een meer verzorgde manier aan te brengen: de 
slordigheid schaadde het aanzien onverdiend. 

Overigens ontbraken uiteraard verschillende gespe
cialiseerde verzamelingen van enkele uitgaven België 
niet. Opvallend was het hoeveel er gespecialiseerd 
werd met eenvoudige zegels: Poortman, Open kraag, 
— lOVo. 

Het was een tentoonstelling die stellig haar ver
diensten had: leerzaam hoe het kon èn hoe het niet 
moest. Jhr. G. A. de B. K. 

^ NEDERLAND ir 

KINDERZEGELS 1952. 
De op 17 November jl. verschenen weldadlgheids-

postzegels Voor het Kind vertoonden op alle vellen het 
etsingnummer 1. 

Wat de kniptekens betreft zagen wij van de 2 c. knip 
16, van de 5 c. knip 8, van de 6 c. knip 4 en van de 10 c. 
knip 11; van de 20 c. konden wij geen knipteken te zien 
krygen en houden wij ons voor melding aanbevolen. 
(Voor kniptekens zie Maandblad Juli 1951, blz. 136). 

De vellen welke wij van de diverse waarden te zien 
kregen waren aan de bovenvelrand alle doorgeperfo-
reerd, evenals de linkervelrand; de rechtervelrand ver
toonde evenals de ondervelrand 1 perforatiegat. Alle 
vellen vertonen op de linker- en rechtervelrand tel-
cüfers in de kleuren van de zegels. 
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PORTZEGELS VAN 16 CENT. 
Dienstorder H. 927 van de P.T.T. d.d. 26 November 

1952 meldt: 
1. De voorraad portzegels van 16 cent bij de contro
leur is uitgeput. Een nieuwe oplaag van deze waarde 
zal niet meer worden aangemaakt, omdat de behoefte 
daaraan te gering is. 
2. De nog op de kantoren aanwezige portzegels van 
deze waarde moeten worden opgebruikt. 
ETSINGNUMMERS. 
Frankeerzegels 6 c. L/R 10 

10 c. L/R 44 en L/R 45 
H.Red. 

NEDERLANDSCH-INDIË. 
ONTWERPEN VOOR LEGER DES HEILS-ZEGELS. 

In 1941 werd een serie weldadigheidspostzegels voor
bereid, welke wederom ten bate zou komen van het 
Ned. Indische Leger des Heils. De ontwerpen voor deze 
zegels werden vervaardigd door Ir A. Kreisler. De Ver
eniging Moehammadijah vroeg echter om voorrang voor 
zegels te haren behoeve, terwijl toen de daarop volgen
de Japanse bezetting de zegels ten bate van het Leger 
des Heils niet meer deed verschijnen. De originele teke
ningen bevinden (bevonden) zich op het Hoofdbureau 
der P.T.T. te Bandoeng. Wij geven van deze ontwerpen 
hierbij een afbeelding. 

DUBBEL WATERMERK. 
Ons werd ter inzage gezonden een postzegel van 60 

cent, Kreisler, met zeer duidelijk dubbel watermerk, 
nl. tussen de rijen ringen van het normale watermerk 
waren rijen ringen van eenzelfde watermerk duidelijk 
zichtbaar. 

Op het eerste gezicht was zulks net echt; afmetingen 
enz. waren zeer goed. Na controle bij de firma Enschede 
te Haarlem, de drukkerij waar deze zegels werden ver
vaardigd, gaf deze de volgende commentaar: „De twee
de en vierde rij zijn naar onze mening echte O O O 
watermerken. De bovenste en middelste zijn alleen bij 
opvallend licht te zien. Wellicht zijn zij met een rond 
hol voorwerp er in geslagen of gedrukt, dus een schvjn-
watermerk." 

In goed Nederlands gezegd dus een vervalsing, die op 
het eerste gezicht zeer „echt" aandoet. Mochten meer
dere stukken opduiken, dan zouden we deze gaarne met 
bronvermelding ter inzage ontvangen. 

A. J. UYLEN. 

• STEMPELS • 
NEDERLAND. 

Gelegenheidsstempels. 
Behalve de afbeelding van het op 17 November jl. 

gebruikte stempel voor de „Eerste dag van uitgifte" 
der kinderzegels, kunnen wij hierbij tevens opnemen 
het speciale stempel „Autopostkantoor 17 Nov. t/m 31 

Dec. 1952", gebruikt in het rijdend postkantoor, zijnde 
een door de Stichting Voor het Kind gehuurde auto
bus der Ned. Spoorwegen, waarvan de route nog in 
het vorige nummer kon worden opgenomen. De af
drukken van het speciale stempel op de zegels waren 
violet, terwijl op de couverten er naast een stempel
afdruk van het kantoor van verzending wordt afge
drukt. 

Van de zijde der P.T.T. heeft men voor het goede 
doel blijkbaar niet willen achterblijven en ook het 
eigen P.T.T.-autopostkantoor langs 'n andere route op 
weg gestuurd; dit kantoor stond/staat van 17 t/m 19 
Nov. te Amsterdam, 20 Nov. Haarlem, 21 Nov. Zaan
dam, 22 Nov. Alkmaar, 24—29 Nov. Leeuwarden, 
Sneek, Groningen, Assen, Coevorden, 1 t'm 4 en 6 Dec. 
Zwolle, Deventer, Almelo, Hengelo (O.), Zutphen, 8 
t/m 13 Dec. Kampen, Harderwijk, Ede, Tiel, Gorinchem 
en 's-Hertogenbosch, 15 t/m 20 Dec. Venlo, Helmond, 
Eindhoven, Roermond, Heerlen en Maastricht, 22 t/m 
24 Dec. Tilburg, Breda, Bergen op Zoom, 29/30 Dec, 
2;3 Jan. Goes, Middelburg, Dordrecht, Rotterdam, 5 
t/m 10 Jan. Rotterdam, Delft, Utrecht, Amersfoort, 
12 t/m 16 Jan. Apeldoorn, Hilversum, Leiden en 
's-Gravenliage. 

Dit kantoor gebruikt slechts het reeds eerder in ge
bruik geweest zijnde model typenraderstempel „Auto
postkantoor" met de nummers 1, 2 en 3, iietgeen bij 
sommige verzamelaars, die de eerste dagen reeds in 
Amsterdam het speciale (afgebeelde) stempel dachten 
te ontvangen, teleurstelling verwekte! De heer E. 
Sajet berichtte ons, dat dit autopostkantoor op 17 
Nov. ook met foutieve datum 17.IX.52.11 gestempeld 
heeft. 
Nieuwjaarsstempels. 

Evenals vorige jaren zal ook nu tijdens de Nieuw-
jaarsdrukte vermoedelijk weer op vrijwel alle post
kantoren waar stempelmachines aanwezig zijn, voor 
visitekaartjes in deze machines het speciale naamstem
pel (in rechthoek of tussen twee horizontale lijnen) 
gebruikt worden. 

Voor lezers, die van één of meer dezer stempels af
drukken wensen te ontvangen, zullen wij deze weer 
gaarne collectief aanvragen bij de betreffende kan
toren, indien zij ons vóór 25 December a.s. het hier
voor bestemde aantal geadresseerde en gefrankeerde 
couvertjes doen toekomen (adres: A. v. d. Willigen, 
Laan van Poot 194, 's-Gravenhage). Er zijn 35 kanto
ren. Na verzending zullen wij de deelnemers het aan
deel in de portokosten der aanvragen opgeven (waar
schijnlijk 3 a 4 et. per kaartje). 
Typenraderstempels. 
6 Oct. 1952. Opgeheven Postagentschap Utrecht -

Marnixlaan. 
20 Oct. 1952. Gevestigd: Bijpostkantoor 's-Gravenhage, 

Rhynvis Feithlaan. 
1 Nov. 1952. Hulppostkantoren Kwadijk en Kwints-

heul worden poststation. 
17 Nov. 1952. Gevestigd: Bijpostkantoor Tilburg -

Lange Nieuwstraat. 

http://17.IX.52
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1 Deo. 1952. Opgeheven: Poststation Klazienaveen-
Noord. 

16 Dec. 1952. Opgeheven: Poststation Nunhem. 
1 Jan. 1953. Hulppostkantoor Reek wordt poststation. 

LUCHTPOST 
NEDERLAND. 

Eerste vlucht K.L.M. Amsterdam-Mexico, v.v. Oct. '52. 
De eerste vlucht, die eigenlijk het karakter van een 

proefvlucht had, vond plaats op 14 October jl. De stuk
ken, welke met deze vlucht werden verzonden, dragen 
geen speciale afstempeling; op de achterzijde staat als 
AS een dubbelringstempel in zwarte kleur met in-
schrift: (in buitenste ring) „Oficina Postal de Trans-
bordos Aereos/Puerto Aereo Central/Mexico. D.F." en 
in de binnenste ring: „15/Oct/1952". Deze stukken wer
den met de Ie off. retourvlucht uit Mexico teruggezon
den; AS Amsterdam-Centr. Station/31.X.22/1952. 

miioc,^ 
PRIMtR VUELO nHST-rUBHT 

• OCT. 3 0 • l 9 S a 
MEXICO . AM«TRBDAM. 

Wij ontvingen inmiddels ook de stukken terug, welke 
met de Ie off. openingsvlucht van de nieuwe lucht-
dienst op Mexico op 27 Oct. jl. werden verzonden en 
wij geven hierboven een afbeelding van de spec, af
stempeling. AS. dubbelringstempel als hierboven be
schreven, doch datum Oct/29/1952. (Op vele stukken 
met „Oct" kopstaand!). De stukken werden met de Ie 
retourvlucht uit Mexico teruggezonden; AS Amster
dam-Centr. Station 31.X.22/1952. De speciale envelop
pen van de KLM (die thans van een formaat zijn, zo
als wij, luchtpostverzamelaars, deze gaarne hebben!) 
vertoont links in blauwe en rode kleur een afbeelding 
van de wereldbol met pijl van Nederland naar Mexico 
wijzend, rechts daarvan een Nederlands boerinnetje en 
links een Mexicaan, daaronder de woorden: „KLM/ 
Openingsvlucht/Nederland-Mexico/27 October 1952" en 
„Vuelo de Inauguracion/Paises Bajos-Mexico/el 27 de 
Octubre 1952". 

De eerste terugvlucht uit Mexico had plaats op 30 
October jl.; de stukken dragen een spec, afstempeling, 
zoals hieronder afgebeeld. AS „Amsterdam-Centraal 
Station/31.X.22/1952". Op de achterzijde der envelop
pen een maatschappij-stempel van de KLM in zwarte 
kleur: Afbeelding als op de voorzijde van de spec, 
enveloppen, daaronder K.L.M./Vuelo de Inauguracion/ 
Mexico Paises Bajos/el 30 de Octubre de 1952; daar 
deze stempel erg groot is, zijn de afdrukken in het 
algemeen erg onduidelijk geworden. De spec, enve
loppen dragen pp de voorzijde links dezelfde afbeelding 
als op de enveloppen van de heenvlucht, doch thans 
wijst de pijl van Mexico naar Nederland; daaronder 
de woorden: „KLM/Vuelo de Inauguracion/Mexico-
Paises Bajos/el 30 de Octubre 1952" en „Openings-
vlucht/Mexico-Nederland/30 October 1952". 

DUITSLAND. 
In aansluiting op ons bericht in het November-num-

mer betr. de 3 jubilea op luchtpostgebied in Oct. jl. te 
Berlijn, vermelden wij hier nog het volgende: 

Spec, luchtpostkaart met inge
drukte zegel „Freiheitsglocke 
Berlin" 5 Pfg., links „40 Jahre/ 
Deutsche Lufpost/1912-1952/af--

I beelding zegel Bork-Brück in 
I violette kleur (zie afb. in Nov.-nr. 
blz. 276). Erste Luftpostmarke der 
Welt 1912, ingedrukt luchtpost
etiket in violette kleur „Mit Luft-
post/Par Avion". Deze kaarten 
dragen een aardige spec, lucht

post-afstempeling, waarvan wij hieronder een afbeel
ding geven. AS. Hannover-Flughaven /c/25.10'52/10. 
Ook werden spec, luchtpost-enveloppen met ingedrukte 
15 Pf.-zegel (Berlin-Tempelhof-Flughaven) uitgegeven, 
verder bedrukt en afgestempeld als hierboven vermeld 
voor de spec, kaarten. 

Een andere spec, luchtpostkaart en luchtpost-enve
loppe (met dezelfde ingedrukte zegels als hierboven 
vermeld) werden nog uitgegeven, waarop links in 
blauwe kleur gedrukt is: „40 Jahre/Deutsche Luft
post/1912-1952" afbeelding wereldbol met 4-motorig 
vliegtuig en posthoorn, daaronder ingedrukt lucht
post-etiket in blauwe kleur „Mit Luftpost/Par Avion". 
Spec, afstempeling en AS als hierboven vermeld. 

Het speciale postkantoor op de „Zentral Flughaven"' 
was geopend van 25 t/m 28 Oct. jl., zodat de spec, 
afstempeling dus met datum 25, 26, 27 of 28 Oct. kan 
voorkomen. Enige niet-off. afstempelingen (resp. maat
schappij stempel van de Sabena en van de K.L.M.) 
werden gebruikt voor de vanuit Berlijn verzonden 
luchtpost per helicoptèrevlucht in België en met de 
Ie KLM-vlucht naar Mexico. Beschrijving Sabena-
stempel: (in violette kleur) afbeelding helicopter/Sa-
bena/Helicopter/beförderte/IAPC-Luftpost/In Belgien/ 
Okt. 1952/afb. Sabena-embleem. Beschrijving KLM-
stempel: Afbeelding embleem KLM/KLM-Erstflug/ 
Amsterdam-Mexico City (violette kleur). 

SPANJE. 
Eerste vlucht Madrid-Bata v.v. 30 .TuH/l Aug. 1952. 

Op 30 Juli jl. had een eerste vlucht plaats van de 
„Iberia" van Madrid naar Bata (Spaans Guinea). De 
spec, enveloppen, welke met deze vlucht werden ver
voerd, zijn bedrukt met de afbeelding van een 4-mo
torig vliegtuig, waaronder „Madrid-Bata/Por „Iberia" 
Primer Vuolo" en dragen een spec, afstempeling (ver
moedelijk wel een maatschappij-stempel) in violette 
kleur met afb. landkaart -en aanduiding route en afb. 
„Iberia"-embleem, alsmede de woorden: „Primer Vuelo/ 
Madrid/Bata/a Través/del Desierto/por Iberia/30-7-52". 
Vertrekstempel „Correo Aereo/30. Jul. 52. I. T./Madrid" 
en AS „Correo Aereo/Guinea Espanola/31. Jul. 52.3.T./ 
Bata". 

De eerste retourvlucht had op 1 Aug. plaats; ook 
hiervoor soortgelijke enveloppen waarop gedrukt: 
„Afb. 4-motorig vliegtuig/Por Avión/De „Iberia"/Via 
Kano-Madrid/Primer Vuelo". Spec, afstempeling als 
boven beschreven, doch thans in groene kleur en met 
(gewijzigd) Inschrift: „Primer Vuelo/Bata/Madrid/ 
A Través/Del Desierto/Por Iberia/1-8-52". Vertrek
stempel Correo Aereo/Guinea Espanola/1. Ago. 52. 8 M./ 
Bata en AS Correo Aereo/2. Ago. 52. 12 M./Barcelona. 

U.S.A, 
Eerste vlucht S.A.S. Los Angeles-Kopenhagen 
via de Poolroute. 

Op 19 November jl. startte een Douglas-vliegtuig 
van de S.A.S., de „Arild Viking", van Los Angeles om 
via de Poolroute naar Kopenhagen te vliegen. De route 
liep via Edmonton (Alberta) en Thule (Groenland), 
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waar tussenlandingen werden uitgevoerd. De 20ste 
November landde het vliegtuig behouden op het vlieg
veld Kastrup bij Kopenhagen. 

De stukken, welke met deze vlucht werden vervoerd, 
dragen een speciale afstempeling (groot formaat, recht
hoekig in rood-violette kleur): „S.A.S./First Explora
tory Polar Flight/afbeelding route-kaartje met land
kaart/Los Angeles-Copenhagen". Doordat de stempel 
zo groot is, is de afdruk helaas onduidelijk en niet 
geschikt voor reproductie. 

Vertrekstempel: Los Angeles, Calif./Nov./19/8 AM/ 
1952/Air Mail Field en AS.: „K0benhavn/Lufthavn/ 
20.11.52.21.45/afb. vliegtuig". 

Helicopterpost. 
In ons vorig nummer vermeldden wij reeds de ope

ning van de helicopter-postdienst in het district New 
York. Thans ontvingen wij de volledige bijzonderheden 
betr. de openingsvluchten en wij geven hieronder een 
vertaling van de gegevens, welke ons door Dr Max 
Kronstein, de bekende aerophilatelist te New York, 
werden verstrekt: 

Openingsvluchten van de New-Yorker helicopter-
diensten tussen het vliegveld La Guardia, New York 
City — Internationale luchthaven van New York, 
Idlewild — luchthaven Newark, New Jersey: 

Voor 15 October 1952 was de route vastgesteld als 
volgt: La Guardia-Idlewild-Newark-La Guardia. In 
werkelijkheid werd echter als volgt gevlogen: 

Op 15 October '52 van La Guardia (VS 2.30 pm) naar 
Idlewild (AS 3.30 pm). Daar werd de helicopter tenge
volge van ongunstige weersgesteldheid tot de volgende 

morgen opgehouden. 
Toen werd de oor

spronkelijke route 
gewijzigd: De heli

copter vloog van 
Idlewild terug naar 
La Guardia (AS 16 
Oct. 8.30 am), verder 
van La Guardia naar 
Newark (AS 16 Oct. 
9.30 am) en vandaar 

rechtstreeks naar 
Idlewild (AS 16 Oct. 
10 am). Daarna maak
te de helicopter de 
eerste rechtstreekse 
vluchtldlewild-New-
ark op de oor

spronkelijk vastgestelde route (AS 16 Oct. 1 pm) en 
verder (wederom op de oorspronkelijk aangegeven 
route) van Newark nar La Guardia (AS 16 Oct. 1.30 
pm). 

Daar alle post reeds op 15 October voor de vlucht 
gereedgemaakt was, werd deze op 15 October afge
stempeld, maar alléén het eerste traject (La Guardia— 
Idlewild) werd op die datum gevlogen; alle andere 
trajecten dragen aankomststempels van de volgende 
dag. 

Alle stukken, welke met deze eerste vluchten zijn 
vervoerd, dragen een speciale afstempeling in dezelfde 
tekening voor de 3 luchthavens (zie afbeelding hier
boven), doch in verschillende kleuren voor de diverse 
luchthavens, nl. La Guardia in rode kleur, Idlewild in 
zwarte kleur en Newark in blauwgroene kleur. J. D. 

Correspondentie voor deze rubriek: 
Statenweg 172 c - Rotterdam C 2. 

POSTSTUKKEN 

pBST 
LIQHT 

BUITENLAND. 
(Correspondentie-adres: Pijnboomstraat 4A, 's-Gra-

venhage). 
België. 

Sinds mijn October-melding zijn de publibel's tot 
1129 gekomen. Van 1107 tot en met 1129 zijn mij slechts 
bekend: 
1112. Nivea (Nederlandse tekst) op de 90 centimes V. 
1128. Michiels Frères (Franse tekst) op de 90 centimes 

Fr. 
Deze publibel-serie is ook practisch afgesloten, om

dat waarschijnlijk met ingang van 15 December a.s. 
alle Belgische poststukken in verband met een porto
verhoging vervangen zullen worden. We zullen dus 
zeer waarschijnlijk een hele nieuwe reeks kaarten en 
enveloppen tegemoet kunnen zien, benevens een aan
tal opdrukken. Mag ik al onze lezers verzoeken in 
deze diligent te zijn en mij alle vondsten zo spoedig 
mogelijk te melden? Dit vooral opdat- alle geïnteres
seerden tijdig moeite kunnen doen om de verschillende 
provisoria te veroveren! 

Intussen verscheen nog, hoogstwaarschijnlijk als 
laatste poststuk in het oude tarief, een drietalig post-
blad voor Eupen en Malmédy, zegelindruk der fr. 1,75, 
kunstambachten, met het drietalige opschriftt: Carte-
Lettre — Kaartbrief — Kartenbrief. 
Duitsland - West-Duitsland. 

De koersende briefkaarten ä 8 pfennig, grijs en 10 
pfennig, groen, met zegelindruk „cijfer en posthoorn" 
verschenen zonder drukkersteken. 

Van de geïllustreerde kaarten zijn de 3de en de 4de 
serie uitgekomen, de 3de serie met nummer 15076 en 
datum 7.52 en de 4de serie met nummer 15162 en datum 
8.52. 

Beide series zijn met de groene 10 pfennig-zegel-
indruk, in sepia gedrukt en nu op w i t karton, glan
zend, ledere reeks bestaat uit 7 verschillende plaatjes. 
De oplagen variëren van 20.000 tot 40 000. 

Frankrijk. 
In het November-nummer van 1951 schreef ik, dat 

ik nog steeds geen 18 francs-kaart zag, maar dat mijn 
correspondenten slechts de 12 fr. oranje (Gandon) met 
bij geplakte groene 6 fr. (eveneens type Gandon) kon
den verkrijgen. Dit geldt nog steeds. Kent een der le
zers een 18 fr.-kaart? Ik kan mij haast niet voorstellen, 
dat de posterijen zulke grote restanten van de 12 fr.-
kaart hadden, dat er nog steeds geen behoefte gevoeld 
wordt aan een definitieve kaart! 
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Israel. 
Voor binnenlands gebruik verscheen een envelop van 

30 pruta, blauw op wit papier met blauwe onderdruk. 
Zegelbeeld gelijk aan de corresponderende waarde van 
de postzegelserie. 

Bovendien werd op 26 October jl. een briefkaart 
van 20 pruta, zegelindruk oude munt, rood, op wit kar
ton uitgegeven. 
Triest. Italiaanse zone. 

Op 16 October jl. werd aan de post als briefkaart 
voor binnenlands gebruik de 20 Lire van Italié, zegel
beeld „Victoria", groen op geelgroen, verkocht. De cor
responderende briefkaart met betaald antwoord was 
dus 20 Lire + 20 Lire, terwijl er geen speciale brief
kaarten voor het buitenland werden verkocht, maar 
dezelfde kaarten met een 15 Lirezegel bij geplakt (zie 
cliché). 

Nu meldt „1 Kntiei postal', dat de 35 Lue, lood op 
geel, en de 35 Lire + 35 Lire, dito, voor buitenlands 
gebruik zijn verschenen, evenals een postblad van 25 
Lire (verkoopsprijs 27 Lire), blauw op grijsblauw. Alle 
stukken eveneens met het zegelbeeld „Victoria", en alle 
zegels met eenregelige zwarte opdruk AMGFTT. 
TsjechoSlowakije. 

Dit land verblijdt sinds jaren de wereld met een 
stortvloed van geïllustreerde kaarten, o.a.: een oorlogs
uitgifte van 17 series met in totaal 427 verschillende 
afbeeldingen; verjaardagskaarten e.d., 12 series met 153 
diverse plaatjes; Slowaakse landschappen met 84 af
beeldingen; Paaskaarten 33 verschillende plaatjes; we
reldstrijders voor de vrede 31 diverse afbeeldingen, 
Kerstkaarten e.d. 41 verschillende plaatjes, enz. Deze 
opsomming maakte generlei aanspraak op volledigheid. 
De gegevens zijn ontleend aan een schrijven van onze 
hoofdredacteur. 

De afgebeelde kaart, één van de serie wereldstrij
ders voor de vrede, is van een sinistre actualiteit. Hij 
is blijkbaar uitgegeven vóór de momentele antisemi
tische golf achter het ijzeren gordijn, waarvan de dag
bladpers de laatste tijd melding maakt 

Dr E. A. M. S. 

• NIEUWE UITGIFTEN • 
Diverse postzegels werden ons ter reproductie af

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

EUROPA. 
België. 

De op 3 November jl. verschenen en in ons vorige 
nummer op blz. 277 gemelde postzegels met toeslag ten 
bate van culturele werken, welke allen een portret van 
een bekende Belgische schrijver of dichter vertonen, 
beelden wij thans hierbii af. 

I « * w * « * ' ■ y i m i T i i wiir<Fp^T«»^ nj««»<i ■■■»■< 

iii»«Mwi»>*»* ;«<ntmiitmuMimmn»m 

f 

Ingaande 15 Deo. werden de posttarieven hier ver
hoogd. Vermoedelijk zal dit wel weerspiegeling in de 
postzegels vinden. 
Bnigarije. 

De 40ste verjaardag van de Socialistische Jeugd
bond werd op 1 September jl. herdacht met de uitgifte 
van 4 postzegels in groot formaat. De oplage bedraagt 
100.000 series. Het zijn: 
2 st. wijnrood, het stichtingscongres 1912 voorgezeten 

door George Dimitrov. 
16 „ donkerviolet, jonge Partisanen in gevecht. 
44 „ groen, grenswachters en fabrieken. 
80 „ sepia, Dimitrov te midden van jongeren. 
Duitsland. 
VVestBerlijn. 

Op 12 October jl. 
verscheen reeds het 
eerste zegel van de in 
ons vorige nummer 
op blz. 278 gemelde 
serie met afbeeldin
gen van beroemde 
personen. Het was de 
20 (pf) met afbeel
ding van Werner von 
Siemens, waarvan we 
hierbij de afbeelding 
geven. 

Voor de luchtpost 
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zal een serie van 5 postzegels verschijnen, nl.: 
5 (pf) blauw, luchthaven van Frankfurt a. Main. 

10 „ lichtgroen, de Rijn bij Ritterburg. 
10 „ rood, Harzgebergte 
50 „ donkergroen, Havelmeer. 
1 DM violet, Britse luchthaven van Berlijn. 
2 „ groen, luchthaven van BerlijnTempelhof. 

Engeland. 

I i»»»HIH»i»i>TI 

Hoewel vermoedelijk niet bedoeld als SintNicolaas
surprise, verschenen op 5 Dec. jl. de eerste 2 postzegels 
met portret van Koningin Elisabeth II, welke deel uit
maken van de serie, die allengs de thans in gebruik 
zijnde postzegels met portret van koning George VI 
gaat vervangen. De postzegels zijn vervaardigd naar 
een portret, vervaardigd door Dorothy Wilding. De 
thans verschenen zegels zijn: 1% d. groen en 2̂ /̂  d. 
rood. 

Frankrijk. 
Op 7 November jl. verscheen het eerst te Quimper 

en te Parijs op de philatelistische herfsttentoonstel
ling en op 8 November op de overige 
postkantoren, het reeds lang ver

I P"™^»=*^ : wachte zegel ter herdenking van 
mntk t \ ■ dokter Laënnec, geboren te Quimper 

1721781, overleden te Kerlonanec 
1381826. Hij was sedert de oprich
ting lid van de Medische Academie 
en is o.m. bekend door zijn uitvin

'■ding van de stethoscoop. In 1868 
werd voor hem te Quimper reeds een 
standbeeld opgericht. 

Het zegel werd ontworpen en ge
graveerd door Mazelin; plaatdruk van de Franse 
staatsdrukkerij; afmeting van het zegel is 22 X 36 mm; 
tanding 13. 

12 fr. groen, portret van Laennec. 
De jaarlijkse weldadigheidszegels zullen wederom in 

December verschijnen en zullen ook ditmaal uit 2 ze
gels bestaan, waarvan de een vermoedelijk een afbeel
ding zal geven van een amortje zittend op een triton, 
ontleend aan de Dianafontein te Versailles, terwijl het 
andere zegel hetzelfde onderwerp zal afbeelden, maar 
op andere wijze gezien. De waarden zullen zijn: 12 f + 
3 f en 15 f + 5 f. 

De eerste dag van uitgifte zal vermoedelijk te Metz 
plaats hebben ter gelegenheid van de Rode Kruisten
toonstelling aldaar. Er zullen met deze zegels ook zgn. 
carnets verschijnen (oplage 100.000 stuks) inhoudende 
10 zegels van 15 f + 5 f, terwijl de omslag versierd zal 
zijn met de afbeelding van het kasteel te Versailles. 

Finland. 
Op 4 December jl. verschenen hier 3 postzegels met 

toeslag ten bate van de t.b.c.bestrijding in dit land. 
De ontwerpen voor deze zegels zijn van de hand van 
mevr. Signa HammarstenJansson; de laagste waarde 
werd op koper gegraveerd door R. Achrén, de beide 

andere waarden door B. Ekholm, terwijl de zegels in 
plaatdruk werden vervaardigd. De zegels vertonen al
len vogelafbeeldingen en zijn: 
10 + 2 Mk., groen, parus major; opl. 500.000 stuks. 
15 + 3 Mk., rood, muscicapa striata; opl. 400.000 stuks. 
25 + 5 Mk., blauw, apus apus; opl. 400.000 stuks. 

Griekenland. 
Op 14 December jl. zouden hier 4 postzegels voor ge

woon gebruik verschijnen ter gelegenheid van de 50ste 
verjaardag van koning Paul. De zegels werden in 
plaatdruk vervaardigd naar een ontwerp van D. Ga
lanis, een Griekse artist, die te Parijs werkzaam is. De 
zegels zijn: 

200 Drachmes, olijfgroen, portret van de koning; 
opl. 3.800.000 stuks. 

1000 „ steenrood, portret van de koning; 
opl. 13.500.000 stuks. 

1400 „ grijs, de Beroemde Godin en daar
onder portret van de koning; oplage 
2.500.000 stuks. 

10.000 „ violetrood, portret van de koning, 
opl. 200.000 stuks. 

Hongarije. 
Op 22 November jl. werden 2 postzegels uitgegeven 

ter gelegenheid van het 3e Hongaarse Vredescongres. 
De zegels werden vervaardigd in rasterdiepdruk op 
gekleurd papier met watermerk„ster"; zegelafmeting 
32,5 X 43,5 mm en 43,5 X 32,5 mm; beeldgrootte resp. 
28 X 39 en 39 X 28 mm. 
60 f. rood op geel, meisje met roggearen en embleem 

van de Vredesraad; 
1 Ft. bruin op groen, een vredeszitting in een werk

plaats. 

Ierland. 

Luxemburg. 

Van de in ons vorige nummer op 
blz. 279 aangekondigde en inmiddels 
verschenen postzegels uitgegeven ter 
herdenking van de dichter Thomas 
Moore, geven we thans de afbeelding, 
welke voor de beide waarden gelijk is. 

■, ^ ^ • 

Van de in ons vorige num
mer op blz. 279 gemelde wel

dadigheidspostzegels met 
portret van de schilder J. B. 
Fresez, geven we hierbij thans 
de afbeelding. 
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Monaco. 
De aangekondigde serie postzegels welke nog aan de 

Olypische Spelen 1952 te Helsinki zal zijn gewijd, zal 
uit 10 zegels bestaan, alle in ruitvorm, en wel: 
voor de gewone post: voor de luchtpost: 
1 fr. basketbal 40 fr. worstelen 
2 fr. springen 50 fr. lopen 
3 fr. wielrijden 108 fr. olympische vlam 
5 fr. voetbal 200 fr. schijf schieten 
8 fr. zeilen 

15 fr. stadion 

Polen. 
De serie portzegels in het bekende wapentype werd 

nog aangevuld met de hoogste waarde der serie, nl. 
5 Zl. wijnrood. 

Op 12 October jl. werd de Poolse Legerdag o.m. her
dacht door de uitgifte van een drietal postzegels, resp. 
met de afbeelding van een soldaat, een matroos en een 
vliegenier van het nieuwe leger van Volks-Polen. De 
waarden dezer zegels zijn: 30 + 15 gr.; 45 + 15 gr. en 
1.20 Zl + 15 gr. De zegels zijn vervaardigd in plaat-
druk. 

De 35ste verjaardag van de grote October-revolutie 
was aanleiding tot de uitgifte op 7 November jl. van 
2 postzegels, beide met de afbeelding van een aanval 
op het Winterpaleis te Sint Petersburg. De waarden 
dezer zegels zijn: 45 + 15 gr. en 60 gr. Ook deze zegels 
werden in plaatdruk vervaardigd. 

Omstreeks 25 November jl. zouden 2 postzegels ver
schijnen welke gewijd zijn aan de fabriek voor ver
vaardiging van personenauto's te Zeran. De zegels ge
ven een afbeelding van een auto in de montagehal. De 
waarden der zegels zouden zijn: 45 + 15 gr. en 1.15 Zl. 

De Maand van de Pools-Russische-vriendschap werd 
o.m. herdacht met de uitgifte op 7 November jl. van 
2 postzegels, beide met afbeelding van een portret van 
Lenin. De waarden zijn: 30 + 15 gr. en 45 + 15 gr. Ook 
deze zegels zijn in plaatdruk vervaardigd. 

Ook dit jaar zal de Mijnwerkersdag op de postzegel 
worden herdacht. Omstreeks 4 December jl. zouden 
daartoe 2 postzegels verschijnen met de afbeelding van 
een mijnwerker aan de arbeid met een boortol voor 
wat de waarde 45 + 15 gr. betreft en met de afbeelding 
als die voorkomende op hst zegel van 4 Dec. 1951 (zie 
ons Februari-nummer blz. 31) voor wat de waarde 
1.20 Zl + 15 gr. betreft. 

Ter herdenking van de Poolse violist Henryk Wie-
niawski werd voor de tweede maal een wedstrijd in 
vioolspel gehouden. Ter gelegenheid daarvan zouden 
omstreeks 5 December jl. 2 postzegels verschijnen. Na
dere gegevens daaromtrent ontbreken ons echter nog. 

Roemenië. 
Ook hier werd de Legerdag op de postzegel herdacht, 

waartoe op 2 October jl. een postzegel van 55 b. blauw 
verscheen met de afbeelding van 

^^'"^"f"'^ sen soldaat, een matroos en een 
/liegenier. 

De Maand van de Roemeens-Bus-
;ische-vriendschap was ook hier 
aanleiding tot de uitgifte van spe
ciale zegels. Op 7 October jl. ver
schenen daartoe 55 b. vermiljoen, 
standbeeld ter ere van Rusland, 

1 L 75 donkerbruin, Roemeense en 
Russische arbeider in vriendschap 
verenigd. 

Op 20 October jl. verschenen 2 
postzegels gewijd aan de sport, nl.: 

ä 20 b. blauw, roeien; 
1 

»»wmnimiwitm 

Rusland. 
Het feit dat 150 jaar geleden de admiraal Nakimov 

werd geboren, was aanleiding tot herdenking van deze 
militair op een postzegel van 40 k. veelkleurig, met af
beelding van diens portret. 

Saargebied. 
De in ons vorige nummer op blz. 280 aangekondigde 

zegels voor gewoon gebruik, zijn op 1 October jl. ver
schenen en beelden wij hierbij af. 

'«AC-
5^ SilARTl^ 

MtüMMÉIIÉIIIIIi« 

mtmmmmm 

Tsjecho-Slowakije. 
Op 7 November werd ook hier de 35ste verjaardag 

van de October-revolutie op de postzegel herdacht, 
waarmede tevens de Maand van de Tsjechoslowaaks-

! Russische vriend-
I schap op de postze-
5 gel werd vastgelegd. 
Het zijn 2 postzegels 
in gelijke tekening 
met afbeelding van 
Lenin en Stalin in 

j gesprek met soldaten 
5 van het Rode leger. 
Het ontwerp voor 

deze zegels is van Petr Vasiljovic, waarnaar Bohdan 
Roule de pen en inkttekening vervaardigde en vervol
gens Vaclav Sprungl de gravering verzorgde. De ze
gels werden in plaatdruk vervaardigd in de afmeting 
30 X 23 mm in vellen van 50 zegels. De waarden zijn 
2 Kcs. grijs en 3 Kcs. roodviolet. 

Een officiële f-d-omslag, versierd door Bohdan Rou
le, werd voor deze zegels uitgegeven. 

Ter gelegenheid van het Eerste Staatscongres van het 
Tsjechoslowaakse Rode Kruis, dat op 15 en 16 No
vember jl. te Praag werd gehouden, werden op 15 
Nov. 2 postzegels in gelijke tekening uitgegeven, waar
van het ontwerp werd vervaardigd door Vladimir Ko-
varik, terwijl het grafisch arrangement werd verzorgd 
door J. A. Svensbir. De zegels werden in rasterdiep
druk gedrukt in de drukkerij Pravda te Bratislava in 
vellen van 100 zegels; afmeting der zegelbeelden 22 X 
28 mm. 

De zegels geven de afbeelding van een Rode Kruis-
zuster die een duif met olijftak in de rechterhand op
heft, als symbool voor hetgeen voor gezondheid en 
welvaart voor de arbeiders wordt gedaan. Als sym
bool van hen die deze hulp mogelijk maken, staat 
achter de zuster een werkman afgebeeld. Het onder
schrift der zegels luidt: „Voor vrede en gezondheid van 
de arbeiders. Eerste Tsjechoslowaakse Rode Kruis 
Congres". De waarden dezer zegels zijn: 2 Kcs. bruin 
en 3 Kcs. vermiljoenrood. 

De officiële f-d~enveloppe werd versierd met een 
tekening van Vaclav Sprungl. 

(Vervolg op blz. 317). 

Wordt lid van een bij ons 
Maandblad aangesloten vereniging 

hi^JHMAMMHM L 75 karmijnrose, sport-optocht. 
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BONDS- EN VERENIGINGSNIEUWS 
NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN 

VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. Seer.: K. E. 
König, Dahl ias t raa t 26, Koog a. d. Zaan. Tel. 2013 
(K 2980). 

Kort verslag van de Bondsbestuursvergadering van 20 
October 1952 in Hotel „Terminus" te Utrecht. 

De voorzitter opent om 18.25 uu r de voltallige ver
gadering. De notulen van de vergadering van 4 October 
1952 worden na enkele wijzigingen goedgekeurd. 

Met drie leden van de Reglementsherzieningscommis-
sie (de heer Ta lma Stheeman heeft om gezondheids
redenen bedankt) vindt een bespreking plaats, waarbij 
ook de eventuele wijziging van de s ta tuten ter sprake 
komt. Na ampele bespreking wordt aan de commissie 
verzocht op kor te termijn voorstellen te doen, hetgeen 
door de commissie wordt toegezegd. 

Uitvoerig wordt gesproken over de bondsbestuurs
mededelingen en een nieuwe rubriek „Philatelistische 
Bondsvragenbus" in het Maandblad. Terzake zal con
tact worden opgenomen met de Raad van Beheer. 

Over het onderbrengen van de bibliotheek worden 
nieuwe mededelingen gedaan en in de volgende verga
dering zal d ienaangaande waarschijnlijk een beslissing 
kunnen worden genomen. 

Na nog enkele vraags tukken besproken te hebben, 
wordt de vergader ing om 23 uur door de voorzitter 
gesloten. D. O. KIRCHNER, 2e secr. 
Kort verslag van de Bondsbestuursvergadering van 4 
November 1952 in Hotel „Terminus" te Utreclit. 

Aanwezig alle bestuursleden. Aanvang der vergade
ring 18.30 uur. De notulen der vorige bijeenkomst wor
den na enkele kleine aanvullingen goedgekeurd. De 
vragen en antwoorden voor de Philatelistische Vragen-
bus zullen ^ alvorens tot publicatie over te gaan — 
in het bestuur worden behandeld. 

De wnd. voorzi t ter van de Raad van Beheer van he t 
Maandblad deelt mede, dat de bondsmededelingen 
voortaan in grote let ter onder het verenigingsnieuws 
zullen worden opgenomen. 

Over de verplaatsing van de bibliotheek zijn de onder
handelingen me t de desbetreffende autori te i ten in een 
beslissend stadium gekomen; binnenkort volgen nadere 
mededelingen. 

Besloten wordt het kaar tsys teem van het B.I.B. bij 
te werken aan de hand van de tot nu toe verschenen 
maandbladen. 

In het kaar tsys teem voor de uitgifte der aankoop
vergunningen „hoge waarden" zijn verscheidene on
nauwkeurigheden geconstateerd, die door de huidige 
functionaris zijn gecorrigeerd. 

De heer De Bosch Kemper brengt verslag uit van zijn 
bezoek aan het congres van de Belgische Bond te 
Charleroi en leest een ar t ikel voor, dät hij aan de 
hoofdredacteur van he t Maandblad t e r opname heeft 
gezonden. Het bondsbestuur heeft met grote belang
stelling kennis genomen van het ar t ikel van de heer 
De Bosch Kemper, doch heeft tot ziJn buitengewone 
spijt moeten vernemen, dat de hoofdredacteur geen 

ruimte beschikbaar heeft om het direct te plaatsen. De 
afgevaardigden van de Bond wordt verzocht ter plaat
se stelling te nemen tegen deze opvatt ing van de hoofd
redacteur. 

In verband met een ingekomen brief over vergoe
dingen voor ruilzendingen zal nader contact met de 
schrijver worden gezocht. 

De heer Backer doet mededelingen over zijn bezoek 
aan de vereniging „Helder" t.g.v. haa r 30-jarig bestaan. 

Een langdurige bespreking over de mogelijke samen
werking met de C C , met verschillende gezichtspunten 
en meningen der bestuursleden, die te r tafel kwamen, 
had tot resultaat , dat besloten werd af te wachten, hoe 
de a.s. vergadering van de CC, die ook door een vier
tal onzer bestuursleden zal worden bijgewoond, zou 
verlopen en welke voorstellen nu definitief van de C.C. 
zouden worden ontvangen. 

Na kennis genomen te hebben van enkele ingekomen 
brieven, sluit de voorzitter om 23 uu r de vergadering. 

D. O. KIRCHNER, 2e secr. 
Mededelingen van liet Bondsbestuur. 

Verkrijgbaarstelling van de hoge waarden van Ne
derland en Nieuw Guinea: Voor het verkrijgen van de 
hoge waarden Nederland — Koningin Jul iana 2%, 5 
en 10 Old., luchtpostzegels 15 en 25 Gld. — en Nieuw 
Guinea — 5 Gld., — moeten de aanvragen lopen over 
de Vereniginssecretarissen, die hiervoor aanvrage-brief-
kaa r ten verstrekken. 

Deze briefkaarten dienen, voldoende gefrankeerd, aan 
de 2e Bondssecretaris te worden toegezonden. Geen geld 
toezenden aan of storten op de girorekening van de 2e 
Bondssecretaris. 

De aankoopvergunningen worden rechts t reeks aan de 
aanvragers toegezonden. 

De aandacht wordt gevestigd op de mogelijkheid, om 
OQk losse waarden — dus geen stellen — aan te vragen. 

Betaling dient te geschieden op het postkantoor ter 
plaatse, waa r men de zegels gaa t halen. 

De 2e bondssecretaris: 
D. O. KIRCHNER, 

Rietzangerlaan 5, Den Haag. 
Belangrijke adressen: 
Bondsinformatiebureau (B.I.B.): W. H. Lutkeveld, Bo-

terdiepstraat 39 I, Amsterdam-Z. 
Bondskeuringsdienst: J. Poulie, de Lairessestraat 46hs. , 

Amsterdam-Z. 
Philatelistische Bondsvragenbus: J h r G. A. de Bosch 

Kemper, van Pa l land ts t raa t 21, Arnhem. 
Willen alle briefschrijvers vooral goed adresseren? 

Verkeerd adresseren betekent ver t raging en onnodige 
portokosten! 

Aan de verenigingssecretarissen wordt nogeens drin
gend verzocht alle royementen aan het B.I.B. door te 
geven onder vermelding van volledige naam en voorna
men, woonplaats en adres, alsmede geboortedatum van 
de geroyeerde. Voor uw medewerking in deze is de be
heerder van het B.I.B. u reeds bij voorbaat erkentelijk. 

K. E. KÖNIG, I e secr. 

MEDEDELING v. d. Administrateur 

Degenen, die afzonderlijk op het Maandblad 
geabonneerd zijn — dus geen lid zijn van een 
bi) het Maandblad aangesloten vereniging — en 
wier abonnement op 31 December a.s. eindigt, 
worden verzocht hun abonnementsgeld over 
1953 (indien dit abonnement verlengd moet 
worden), zijnde voor Nederland en O.G. ƒ 7,50 
en voor het buitenland ƒ 8,50, over te maken 
op postrekening 344900 ten name van het N e -
derlandsch Maandblad voor Philatelie te Dor
drecht. 

Ten gerieve van de oude-nummer-service zou 
de Administrateur van het Maandblad het zeer 
op prijs stellen indien hij nog enkele nummers 
nr . 1 van 1945 (September-nummers) en nr. 4 
(Juni 1946) kon ontvangen van verzamelaars, 
die voor dat doel hun nummer willen afstaan. 

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

De leden worden beleefd uitgenodigd de con
tributie voor 1953 ad ƒ 5,— vóór J Februari 

a.s. te voldoen door overschrijving op giroreke
ning 33805 ten name van de Penningmeester 
der Neder! andsche Vereeniging van Postzegel
verzamelaars te Bussum. Nä 1 Februari zal over 
het bedrag vermeerderd met 25 cent incasso
kosten worden beschikt. De leden in Indonesië, 
die de contr ibut ie over 1952 nog niet hebben 
gestort, worden ter voorkoming van afvoering 
verzocht hun relatie in Nederland op te dra
gen op bovengenoemde girorekening 33805 over 
te schrijven een bedrag van ƒ 10,— voor con
tr ibut ie 19'>2 en 1953, 

Nieuwe leden: zie de aanmeldingen in hot 
Novembernummer . 



314 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE DECEMBER 1952 

Aanmeldingen 16 A van der Aar t , Rozen
straat 53, Almelo , 2 J E Bloemerts, Markt 12, 
Culemborg , 76 L H M Crijnen, Bennekomstr 
135, Den Haag , 96 J F Dekker , Dumstraat 30, 
Egmond aan Zee, 54 W H Fokker, Kwartel
laan 28, Den Haag 53 H G F Jansen, Veurse-
straatweg 23, Leidschendam, 46 B G J J 
Knot , Kruissteenweg 50, Wierden 75 A van 
Leeuwen Boermel, van Ruisdaelstraat 14, Arn 
hem, 14 K Meinecke, Soesterbergsestraat 135, 
Soest, 57 F Smits, Madoerastraat 29, Amers 
foor t , 65 K L Vermaat , Lombokstraat 32, 
Vlaardingen, 100 Rodolphe B Roquet te P O 
Box 684, Wupper ta l Elberfeld (Duitsland), 104 
M Feddema, Vliegerlaan 1, Apeldoorn (oud-
lid) 

Bedanking ingetrokken 2070 G Brier, Her 
derweg 31, Apeldoorn 

Overleden 1047 J C Landman 
Bedankt 1541 Mevr A van den Berg Bakker, 

835 Leo Biesterbosch 1908 D Jansen, 1340 R 
van Keulen, 637 C Koppenol, 641 J M Palm, 
1156 Mej E F Peereboom, 1106 G E van 
Reekum, 1493 J T h T immer , 798 J K Ypey, 
1825 H Zwar t 

Bedankt per u l t imo 1952 1475 H Ahnk 
663 J W Brandenburg, 2041 H Brinkman, 
1708 G J van der Burg 214 Mevr S Galten 
Dekker 795 Mr J F Cornells, 1441 P R 
Gerritsen, 1138 Ir A Goedkoop, 1863 B M P 
van Griethuysen, 1728 H A Klerks , 341 Mevr 
J H Langereis Bot , 1876 Mevr A M Musman-
Leegwater, 1125 E C de Poor te r , 1498 W de 
Rooy , 592 G Swartsenburg, 665 J van der 
Ven, 1132 G Verbeek, 1644 Mevr H J de 
Vos , 2031 Mevr M W Weimar Muiien, 855 
H N Zaalberg 

Afgevoerd wegens onbekend adres 204 C 
Sarink p/a B P M Carel van Bylandtlaan 30, 
Den Haag, 562 Ch L Papolo, p/a Volker 's 
Aanneming Mij, Balikpapan 

Geschorst wegens onbekend adres 531 Ir 
Ph H Huisman, oud adres p/a B P M , Post-
t rommel 12, Djakarta , 1558 J E Nelissen oud 
adres p/a De Javasche Bank, Post trommel 35, 
Djakar ta , 1527 L W Wakka oud adres Djalan 
Tanah Abang II no 38, Djakarta 

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

Nieuwe leden 97 G P Vervoor t , Dijkstraat 
29, 289 F M van Peer, van Coothplein 64, 
471 Dr B A Vermaseren, Willem III laan 36, 
allen te Breda 

Voorgehangen S Veihey Wijers, Singel 57, 
Dordrecht 

Overleden E Slik, Bilthoven 
Afvoeren H A F Moelands, J W Booy, 

belden te Breda 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „HOLLANDIA", 
AMSTERDAM Secr A V Aeijelts, 
Churchilllaan 175 I, Amsterdam-Z 2. 

Ledenvergadering op Vrijdag 2 Januari 1953 
te 20 15 uur in hotel , Krasnapoïsky", War
moesstraat, Amsterdam C De veiling wordt ge
houden van 19 30—20 15 uur 

Candidaacleden 160 Mevr G Boon Stolk, 
Kostverlorenstraat 20 hs , Amsterdam W 351 
G Bordewijk, Straatweg 154, Rot te rdam N , 
362 W J Damman, J H van ' t Hoffweg 16, 
Bussum 354 M E van Dijk, Utrechtseweg 266, 
Amersfoort , 347 A A van Engers, 2e Ooster
parkstraat &9 I , Amsterdam O , 341 W J van 
Es, Leidseplein 4, Amsterdam C , 366 T h H 
Hube r t , de Rijpgracht 8 III, Amsterdam W , 
379 Mevr I A Ihle Briszak, Willemsparkweg 
98, Amsterdam-Z , 349 M Polak, Prinsengracht 
712, Amsterdam C , 325 J Sarfaty, Burg van 
Tienenweg 25, Diemen, 380 N J Verkruisen 
Azn Stadhouderskade 116, Amsterdam 2 , 326 
Mej C W Zwager Banstraat 60, Amsterdam Z 

Nieuwe leden 315 D S Bidgood, p/a Aero-
hneas Argentinas, Leidseplein 29, Amsterdam C , 
302 J W Deurhng de Peerelstraat 24 I, Am-
s te rdam-O , 158 W Moeijes, Molukkenstraat 
183 I, Amsterdam O , 301 M H Nieuwenburg, 
Fahrenheitsingel 80, Amsterdam O , 306 G 
Roeppel , Gr Aelbrechtlaan 127, Amstelveen, 
307 E J Verstraten, Amsteldijk 16 III , Am 
fterdam-Z 

Bedankt per 31 October 1952 25 B Vogel 
Opzegging ingetrokken (weer opnemen) 274 

J A Wegkamp Graaf Janlaan 39 Naarden 
Overleden 92 F Schonfeld, 533 G C Wil-

tenburg 

HAAGSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING Secr W. J. B«le-
veld, Adnaan Pauwstraat 10, Den 
Haag 

Bedankt per 31 Dec 1952 Dr C J P van 
der Hoeven H J de Wolff, R Oost ingh, 
P H a r k x , E C U H a r t m a n , G W A van 
der Lugt Ir O L Donker , J C Reeser, 
Z H J Rietberg, W Scheurwater, L Keijser 

Nieuw lid per 1 Jan 1953 Mej J A Bouvin, 
Bankastraat 145, Den Haag 

Candidaatlcden F Westr ik, Barentszstraat 17, 
Den Haag , J N T h Kloesmeijer, Hendr ik 
Zwaardecroonstraat 114, Den Haag, M M van 
Midde, Flat Duinhove, Zwolsestraat 195, Sche-
veningen 

De December vergadering is in verband met 
de Kerstdagen verzet naar Woensdag 17 Dec , 
Diligentia, 20 uur De agenda wordt aan de 
leden toegezonden 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN-
VEREENIGING Secr H G van de 
Westeringh, Tolsteegsingel 17 bis, 
Utrecht 

Bestuursvergadering op Dmsdag 23 December, 
des n m 8 uur , ten huize van de heer Klinken
berg 

Ledenvergadering op Dinsdag 30 December, 
des n m 8 uur in Tivoli 

Landen wedstrijd Monaco tot 1900 
Voordracht door de heer Miltenburg over 

„falsificaten Tweede deel 
Behandeling financieel verslag en rappor t veri-

ficatieeommissie Verkiezing van een lid dezer 
commissie 

Nieuwe leden Zeven candidaatleden, vermeld 
in het Novembernummer 

Candidait leden Mevr J A Dassel Nienhuis , 
Kruisdwarsstr 49, Utrecht { E ) , L J H u t , 
arts te Den Dolder, Dolderseweg 158 B, Den 
Dolder (E ), J Huysman, T h a Kempisplant-
soen 16 II Utrecht ( E ) , A Moejes, Geerte 
Bolwerk 28 bis, Utrecht (E ) , J H B Veld 
brugge A 104, Montfoort (E ) 

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

C O N T R I B U T I E 1953 
Om het vele werk van uw Alg Penning

meester óf uw Afd Penningmeester te verlich
ten en ter besparing van incassokosten stelt hij 
u thans in de gelegenheid uw contr ibutie over 
1953 te willen voldoen Stort of maakt uw 
contributie over op zijn postrekening 315284 
t/n Alg Penn I V „Philatehca * Hulshors t -
straat 249 Den Haag óf indien u lid is van een 
afdeling bij uw Afd -penningmeester, met ver
melding van 1 Lidmaatschapsnummer, hetgeen 
u vindt op uw lidmaatschapskaart over 1952, 
2 Juiste naam voorletter en adres De contr i 
butie bedraagt uitgezonderd de afdelingscontn-
butie a Nederland ƒ 5,— per jaar, b Buiten
land ƒ 6,— per jaar 

Vergaderingen der Afdelingen 
AALSMEER: Ie Dinsdag, 20 uur . Gebouw 

Irene, Kanaalnraat 5, Aalsmeer, 2e Woensdag, 
20 uur Gebouw Landbouw, Hoofddorp , 3e 
Woensdag, 20 u u r (oneven maand), Stations
koffiehuis, Ui thoorn , 3e Woensdag, 20 uur 
(even maand) te Amstelveen 

AMSTERDAM Ie Donderdag 20 uur , Café-
Rest Modern, KI Gartmanplantsoen, Amster
dam, 3e Donderdag, 20 uu r . Café Rest Modern, 
ruilen en veilen 

DEVENTER 2e Vrijdag, 19 30 uur . Hote l de 
Leeuwenbrug, Deventer 

DRIEBERGEN 2e Woensdag, 20 uu r , Nu t s -
gebouw Boschstraat 9, Driebergen 

EMMEN Laatste Maandag, 20 uu r . Hotel 
Grimme Emmen 

E N K H U I Z E N Na convocatie van de Secr J 
Kofman, Nanne Groots t raat 17, Enkhuizen 

FLAKKEE Laatste Zaterdag, 17 uu r . G e 
meentehuis, Middelharnis 

GOES 3e Dinsdag, 19 30 uur . Hotel Centraal , 
Grote Markt Goes 

's G R A V E N H A G E Ie Woensdag, 20 uur , 
Hotel Bellevue Haagweg 94 Rijswijk, 2e 
Woensdag 19 30 uur , Geb Amicitia, West-
einde, Den Haag , ruilen en veilen, 4e Woens
dag, 19 30 uu r , Geb Amicitia ledere Zaterdag, 
ca 14 uur, Gem Amicitia, beurs 

HAARLEM 3e Vnjdag 20 uur, Gebouw 
H K B , Haar lem 

H A R D E R W I J K Ie Donderdag, 20 u u r . H o 
tel Rest Baars, Harderwijk 

KABINETSTUK 2e Woensdag, 20 uu r . Café 
Bolwijn Ruiserrug (Gr ) 

LANGEDIJK Na convocatie van de Secr. 
D Barten Oosterstraat 55 Noordscharwoude 

M A A S T R I C H T 2e Maandag 20 uu r , Ho te l 
PUnivers Grotes t raa t 12, Maastricht 

MEPPEL N a convocatie van de Secr K. 
Timmerman, Ambonstraat 79, Meppel 

N O O R D W I J K Na convocatie van de Secr 
D G de Bruin, H ter Duinstraat 4a Noord -
wijk 

R O T T E R D A M 19 December 19 45 uu r , 
Bep s Cafetaria, Sandelingstr 4 Rot terdam Z, 
Voor de Januari vergaderingen informeren bij 
de Secr J H A Visser, Slotboomstraat 40 B, 
Rot te rdam 2 

SOEST Ie Donderdag 20 uur (even maand) , 
valt deze op de Ie, 2e, 3e of 4e van de maand, 
dan op de 2e Donderdag Café Royal, v Weede-
straat 59 Soest, Ie Vrijdag 20 uur (oneven 
maand), valt deze op de Ie 2e 3e of 4e van 
de maand, dan op de 2e Vrijdag Café Royal , 

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

U T R E C H T 3e Donderdag 20 uur , Rest. 
Vredenburg, Vredenburg 13 Utrecht 

VENLO 2e Dinsdag, 20 uur, Café Rest. 
Schreurs Lomstraat 5 Venlo 

VLISSINGEN 3e Donderdag 20 uu r . Café-
Rest Dekker Bellamystraat, Vlissmgen 

W A L C H E R E N 3e Donderdag 20 uur . Socië
teit Vergenoeging Markt, Middelburg 

W E E R T 2e Dinsdag, 20 uur, wisselend 
adres te bevragen bij de Secr H J van den 
Bergh Joh van Meursstr 26 Weert 

ZEIST 2e van iedere maand, 20 uur . Hote l 
Wapen van Zeist te Zeist (Valt deze dag op 
Zaterdag of Zondag, dan op de Ie resp 3e van 
de maand) 

ZWOLLE Ie Vrijdag 20 uur Cafe Rest 
Suisse, Luttekestr , Zwolle ruilen en veilen, 
3e Zaterdag, 15 uur , Cafe Rest Suisse 

Benoeming Tijdens de Algemene Ledenver
gadering van 15 November 1952 werd ons 
Hoofdbestuur weer volledig door de benoeming 
van de heer H L Guyt , Bergerstraat 77 te 
Heer bij Maastricht 

Te royeren wegens misdraging bi) de rond-
zendingen R z 2085 C B van der Velde, 
Fernstem 20, Rot terdam 

Overleden Zt 3246 A J Gelderman 
Royeren (Contr ibut ie) Fe 1222 J v Oosten

de Wilhelmmastraat 3, Ooltgensplaat, ld 1437 
R Alkema, Vijverstraat 5, Franeker 

Bedanken intrekken Vo 1433 U J P van 
Rooi) Deken van Oppensingel 7 Venlo, Am 
3753 E Mayer , Gerrit v d Veenstraat 23 , 
Amsterdam 

Candidaatleden Afd Aalsmeer Ar 3150 
H M Winter , Botcrdijk 125 Uithoorn 

Afd Amsterdam Am 3151 J P M van der 
Linden Vooren, Elis Wolf f straat 45 III A m 
sterdam 

Afd Deventer Dr 3061 A J Jongsma, 
Coehoornstraat 3 Coevorden 

Afd Flakkee Fe 3119 P Tieleman, Lijster-
besweg 21, Middelharnis 

Afd 's Gravenhage Gv 3132 J Aafjes Sr , 
Rembrandts t raa t 163, Den Haag Gv 3136 J 
Hermsen, Valkenboskade 121, Den Haag Gv. 
3160 P U van Neutegem v Hoeylaan 1 Den 
Haag, Gv 3161 J L Opperman Rochussen-
straat 121, Den Haag Gv 3144 L M Papo, 
Westeinde 232 A Den Haag Gv 3145 G 
Piket , Loevesteinlaan 203 Den Haag, Gv 3212 
C J S Rui te r , Buitenruststraat 43 Voorburg 
Gv 3146 W Schutte 2e Schuijtstraat 182, Den 
Haag, Gv 3148 Ir H E L Voitus v H a m m e , 
Snelliusstraat 1, Den Haag 

Afd Harderwijk Hk 3121 J F Blom, 
Stationslaan 36, Nunspeet, Hk 3120 H A P 
Speek, Leuvenumseweg 27 Harderwijk Hk 3122 
J Tinselboer, Ir Lelystraat 28, Harderwijk 
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Individueel Id GM 80 K G W Deelen 
(18-9-'40), Prins Frederiklaan 12, Amersfoort, 
Id 3493 Kwee Sing Poo, D/odipan Wetan 16, 
Malang ( O Java) , Id 3037 D den Ouden, 
Vossiusstraat 7, Gouda, Id 3157 H Schaf-
fordt Koops Sperwerstraat 11, Leeuwarden 

Afd Kabinetstuk Kk 3060 H W Bergman, 
Woldweg 3, Ruischerbrug (Gr ) 

Afd Meppel Ml 3130 H van Oosten, Zuid 
einde 29 A, Meppel, Ml 3137 H Rondhuis, 
Soembastraat 28, Meppel Ml 3129 F F Ver 
ver, Emmastraat 75, Meppel 

Afd Rotterdam Z Rz 3038 L W Lacroix, 
Slaghekstraat 119 B Rot te rdam Z 1, Rz 3159 
H M de Lange, Koninginneweg 251, IJssel-
monde Rz 3049 G J van Rooy, Kouterstr 
16 A, Rot terdam Z 2, Rz 3057 A N Schim
mer, Millinxstraat 100 B Rot te rdam Z 2 

Afd Soest St 3869 D Baanen Middenweg 
85, Amsterdam St 3868 Mevr W J Fergu 
son Goossen Hartmanlaan 4, Soest St 3874 
P H Har te l , Julianalaan 48 Soest, St 3873 
P H Lasschuit, van Egmondstraat 43, Haar 
lem, St 3875 Dr S Postmus, Koningslaan 18, 
Bussum St JL 77 Mej M Poutsma (16 7-'35) 
Ohjkeweg 3, Soest, St 3870 A Schouten, 
Nassaukade 308 II, Amsterdam 

Afd Vlissingen Vn JL 50 J Donker (13 2 
'37) ter Hogestraat 34, Middelburg Vn 3124 
C de Kam Dekkerstraat 13, Oost Souburg, 
Vn 3128 S F Lako, Ravensteinplein 35, V h s -
singen 

Afd Weert Wt 3026 R Königs, Graaf Ja-
cobstraat 32, Weert 

Afd Zeist Zt 3020 H van Basten, Griffen 
steynseplein 27, Zeist 

Afd Zwolle Ze 3154 A Erkelens Buiten 
singel 59 I, Kampen, Ze 3156 L C Kamphuis 
p/a Rembrandtlaan 25, Zwolle, Ze 3131 G 
van der Pol, Stationsweg 7, Zwolle 

Rectificaties Am 807 Mevr M Meyer, Hoge 
weg 69 zw , Zandvoort , moet zijn Mevr M 
Meyer Thomson, Am 1148 J v d Loos, Jac 
Obrechtstraat 10, Amsterdam, moet zun T 
v d Loos, Am 2113 A J v Robbesom, 
Populierenweg 12, Amsterdam, moet zijn A 
H J Robbesom, Am 2268 D V. Prast, St 
Willcbrordusstr 30, Amsterdam, moet zijn D 
van Prast , Vn 2344 H H J Pukkel , Kasteel
straat 67, Vlissingen, moet zijn H H J Pluk-
kel . En 2428 Mevr K Loots v Veen, Noor 
derweg, Enkhuizen, moet zijn Mevr H Loots 
V Veen Vn 2723 H Sandstra, Boul de 
Ruyter 10, Vlissingen, moet zijn H Sanstra, 
En 3021 J. L. Volkmaars, Noorderweg Enk-
huizen moet zijn L Volkmaars Ar 3062 Jhr 
Mr L Roell , Minervaplein 2, Amsterdam, moet 
zijn Jhr Mr J. L. Roel l , Vn 3395 F M. C 
Mijs, P C Hooftlaan 2, Vlissingen, moet zijn 
F P . C Mijs, Am 3773 H Ruhman, Pretoria 
plein 21, Amsterdam moet zijn H Ph 
Ruhmann , Am 3955 L de Leeuw, Marnixstr 
188 B Amsterdam, moet zijn L C de Leeuw, 
Am 4196 J W Adriaansen, v T v Seroosk -
weg 54, Amsterdam, moet zijn J N Adriaan
sen, Am 3956 Mr D r J Potmars , J Luyken 
straat 43 A, Amsterdam, moet zijn Mr J 
Potmars , Am 4218 G Keyser, Olympiaweg 
83 II, Amsterdam, moet zijn G Keyzer, Am 
4209 A C Snijder, Omval 53 I , Amsterdam, 
moet zijn Am 4304 A C Snijder 

Per 31-12-1952 van Jun/leden naar gewone 
leden Ar JL 1 A H Hoogmoed, Aalsmeer
weg 436, Haarlemmermeer (Rijk) wordt Ar 11 , 
Gv JL 2 Mej A A Lanting, Soestdijksekade 
297, Den Haag, word t Gv 25, Zt JL 8 F R 
M A B Janssen Verl Slotlaan 122a, Zeist, 
wordt Zt 58 , St JL 9 W J de Bruin, Molen
straat 66, Soest, wordt St 89, Ze JL 15 A 
Bakker, Landstraat 1, Groningen wordt Ze 153, 
N k JL 26 A E Schade van Westrum, Oude 
Zeeweg 62 Noordwijk, wordt N k 26, Gv 
JL 52 H Hilbers, v d Aastraat 90, Den Haag, 
wordt Gv 320, Wt JL 56 P A E M Hoet in 
Boes, Postweg 35, Nijmegen, wordt Wt 564, 
Ze JL 61 H Schuurhuis Inss t raa t 1, Zwolle, 
wordt Ze 6 1 , Gv JL 71 E P Balledux, Hoek
waterstraat 42 Voorburg , wordt Gv 171 

Verandering van afdeling Gv 1967 C van 
Engcrs, van der Heimstraat 1, Den Haag, van 
Afd Soest naar Afd DEN HAAG 

Alle candidaatleden vermeld in het Novem
bernummer van dit Maandblad, werden als lid 
aangenomen Wij roepen hun een hartelijk 
WELKOM toe 

ROTTERD PHIL. VER. Secr.: G.C. 
Tops, Stadhoudersweg 89 b, Rotter
dam-C Tel 49340 

Nieuwe leden 695 J de Bok, Tolhuislaan 21 
Rot terdam Z 1, J 701 A J van der Graaf, 
Tiendweg West 19, Lekkerkerk , 736 A M 
V d Haak , Zegwaardstr 10a, Rot te rdam N 1, 
777 D Haze , Tweebosstr 118, Rot te rdam-Z 1, 
778 J L Kool, Dordtselaan 230 c, Rot te rdam-
Z 2 , 897 J Lammering Gemerts t raat 5 R o t 
terdam Z 2, 898 Dr W A Manschot, Nw 
Binnenweg 157 Rot te rdam C 2, 923 J J 
Neleman, Hoge Boezem 16 c Rot te rdam O 
960 Dr J M G Numans , Wittenburgerweg 78, 
Wassenaar, 1086 W A van Rijn, Burg 
Meineszlaan 59a, Rot te rdam W 1, 1171 A van 
Straten, Dirk Danestraat 10 b , Rot terdam W 2, 
1176 D J Wilschut, Poolsestraat 29 b , R o t t e r 
dam W 2 

Overleden 76 J Elzerman 
Opgezegd per 1 Nov 1952 174 G H Koudijs, 

306 A C van Dam, 1007 L C A v d 
Schaft 

Ledenvergadering De eerstvolgende gewone 
ledenvergadering zal worden gehouden op Maan
dag 22 December a s in de bovenzaal van Café-
Restaurant Du Nord ' , Bergweg 313 (ingang 
Bergsingel 228) te Rot te rdam N Zaal open 7 30 
uur Aanvang 8 uur Gewone agenda 

Bezichtiging van de kavels voor de Veiling 
Zaterdag 20 December a s in ons clublokaal 
(bovenzaal Café-Restaurant „De Z o n " , Noord -
singel, hoek Burg Roosstraat te Rot te rdam) en 
voor de aanvang van de vergadering 

Vergaderingen in 1953 De ledenvergaderingen 
in 1953 zullen worden gehouden op 26 Januari , 
23 Februari (jaarvergadering), 23 Maart , 27 
April, 1 Juni , 29 Juni , 28 J u h (Dinsdag') , 28 
September, 26 October , 23 November en 21 
December, alle in de bovenzaal van , Du 
Nord * H e t bleek noodzakelijk voor kkn ver
gadering van de gebruikelijke Maandag af te 
wijken N O T E R E N S V P I 

Contr ibut ie 1953 Volgens besluit van de 
ledenvergadering d d 24 November 1952 blijft 
de contributie gehandhaafd op ƒ 5 25 (juniores 
ƒ 4,25) De leden wordt verzocht dat bedrag 
over te maken op de postrekening n r 517293 
ten name van de Rotterdamsche Philatelisten-
Vereeniging, Administratie Contr ibut ie , te Ro t 
terdam Z 1 

Opzeggingen per 1 Januar i 1953 27 J Advo
caat, 30 J M de Groo t , 91 A Dijkman, 140 
J G van Brakel 154 J W van Schie, 172 
P C Klapwijk 203 G W Tinkhof, 237 Ad 
Beekman, 337 W van der Lans, 395 J Marks , 
442 P L van Heusden, 484 Mevr H C 
Veltrop-Jal ink, 555 T Veldkamp, 571 P H 
Gallé, 574 R J Klijn, 576 E P van der Valk , 
598 H Volbeda, 644 W Heymans J r , 656 
E C Flui t , 664 Carl Rohde , 702 G J van 
Rooy, 716 G C Magr i , 753 J M Kolff, 
765 Z Hinderks , 774 A Hoogendoorn , 
783 M C V Eerden Minderhoud, 791 
P T h Houtbraken 835 A de Geus Jr , 
905 P Kre.jns, 922 Chr J A Munnik , 
926 G F Tigchelaar, 929 W van 
Splunter, 956 C A Hoogsteder , 973 P C 
Gaanderse, 980 B Voets , 986 D W Scheffer, 
992 C van der Weide, 1089 A D C Kok, 
1096 F Breukhoven 1101 P A Mica, 1157 
F E Thosz , 1241 P Graaf land, 1262 Fr de 
Jong, 1305 A de Haan , 1394 A J van de 
Velde, 1411 C P Quivooy, 1488 Oscar V Kan 

Hierboven zijn alle opzeggingen, welke bin
nen de in art 12 van het Huishoudelijk Regle
ment gestelde termijn (vóór 1 Dec ) werden ont 
vangen, vermeld De leden die niet tijdig heb
ben opgezegd zijn de volle contr ibutie voor het 
verenigingsjaar 1953 verschuldigd Verwezen 
wordt in dezen naar de publicatie in het 
Maandblad van November 1952 onder Op 
zegging lidmaatschap ' 

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

Ledenvergadering Dinsdag 6 Januari 1953 
Ruilavond Dinsdag 20 Januari 1953 De bijeen 
komsten worden gehouden in Hotel , De 
Kroon , Rembrandtplein 17 Aanvang half 
acht Zaal open 7 uur 

Nieuwe leden Alle in het Novembernummer 
Tan het Maandblad genoemde cand leden zijn 

aangenomen, benevens 294 H Krabbe, \C aver-
straat 18 II, Amsterdam Z , 297 C T h Erhard t , 
Nassaukade 384, Amsterdam W 

Candidaatleden 300 G J van Houten \ a n 
Tuyll V Seroosk plein 7 hs , Amsterdam Z , 
304 W Ziekenoppasser, Regj^estraat 30, Am-
sterdam-Z , 306 B A A J van Nooten , 
Haringvlietstraat 41, Amsterdam Z , 307 P A 
Tegelaar, Prinsengracht 493 II, Amsterdam C , 
317 N A V d Leeuw, Over toom 38 III Am
sterdam W , 319 J G F Coolegem, Manen 
burgstraat 34 hs , Amsterdam O 

Bedankt per 31 Dec 1952 673 Max N a u t a , 
861 H Koopman Jr , 330 Mevr J M van 
Oyen Schuitemaker, 174 Hans Berg \e l t , 841 
J H Mooy, 496 P Apol , 359 W F Kniestedt , 
572 W Boers, 326 Th van Reyn , 787 R F M 
Wernekinck, 150 J L de Kam, 966 W J 
Dieks, 747 D Post 204 W de Zwijger, 887 
W H Toorens, 1022 G J J Bos, 908 Chr J 
Knip 771 M P J Kalee, 229 L Gezang 197 
Jhr Mr C C V Valkenburg, 594 J Zi rksz , 
1010 G C Bogaard, 825 A Sloeserwij 171 
G C Nieuwenhuyzen, 179 J Toe t e r , 835 D 
Wagenaar, 106 W v d Bos, 919 H M Win
ter , 47 Joh Granade, 905 F A M Oden 
wald, 82 J Brinkman, 752 A Vroegop , 218 
C L v d Bel, 101 A Slot, 834 F J Odijk, 
906 H F Rappange, 370 J J Jagerman, 704 
H van Zwol Sr , 144 P H Oosterveen, 34 
H Fr i tz , 85 J W Nieuwenhuis , 969 F F 
van Bodegraven, 36 F W v d W a r t Jr , 361 
C J Schouten, 405 A Rijnhout 248 J van 
Dijk, 232 J H o u t m a n , 780 H W Kok, 301 
Mej M Th G V Veen, 151 B E P Sier 
man, 156 J G Millaard 

NEDERLANDSCHE PHILATELIS
TISCHE VEREENIGING „OP HOOP 
VAN ZEGELS", HAARLEM Secr • 
M W. de Koog, Leidsevaartweg 129, 
Heemstede 

Candidaathd 145 H M Spit, Tuinwijklaan 
10, Haarlem 

Bedankt per 1 Maart 1953 125 W C Ber-
gisch Jr , 1 P V Westering 

Geroyeerd wegens het niet nakomen hunne r 
financiële verplichtingen 369 E de Koster, 
Duinlaan 12 Bennebroek, 358 J P den Ot t e r , 
Prof v d Waalsstr 1, Haar lem, 12 K Kieviet, 
v T V Serooskerkeweg 104, Amsterdam 

Alg Vergadering Voorlopig vastgesteld op 8 
Januari 1953, 8 uur . Gebouw Cul tu ra Veiling-
kavels zullen voortaan een half u u r voor de 
aanvang der vergadering te bezichtigen zijp 

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

Nieuwe leden 14 D J Kloosterhuis, G r i n t -
weg 17, Winschoten, 30 Mevr A E Dozy-
Desguin, , Heidehuis" , Elp-Westerbork 

Vergadering 15 December 1952 en 26 Januari 
1953 

Contr ibut ie Verzoeke uw contr ibut ie voor 
1953 ad ƒ 5,— te voldoen op postgiro no 
552363 ten name van penningmeester Philate
listen Vereniging „Groningen ' te Groningen 

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

Vergadering op Woensdag 7 Januari 1953, 
*s avonds te 8 uur precies in de bovenzaal van 
cafe rest , De Kleine Burcht Nieuwe Rijn 19 
te Leiden 

Agenda voor de jaarvergadering 1 Opening 
— 2 Notulen — 3 Mededelingen — 4 Ballo 
tage — 5 Diverse jaarverslagen a Jaarverslag 
van de Secr b Jaarverslag van de Penningm, 
c Jaarverslag van de A d m i n m r a t e u r der Rond-
zendingen d Jaarverslag van de jeugdifdel ing, 
e Jaarverslag van de rui lc lub, f Verslag van de 
financiële commissie, g verslag van de veil ing-
commissie — 6 Bestuursverkiezing, verkiezing 
van een nieuwe voorzit ter en van een admmi-
strateur der Rondzendingen, daar de thans 
zittende functionarissen zich met meer her
kiesbaar stellen — 7 Philatelistisch nieuws — 
8 Veihng — 9 Pauze met verlot ing — 10 
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Event, causerie of bezichtiging van een ver
zameling — 11. Rondvraag — 12. Sluiting. 

Na afloop gelegenheid tot ruilen. 
Candidaatleden: 148 j . P. Noor t , Dubbele 

Buur t 15, Rijnsburg; 304 C . Ligtvoet, Boer-
liaavelaan 41, Leiden; 363 G. C. Margre, Prinses 
Beatrixlaan 34, Voorschoten. 

Volgende vergadering op 4 Februari " 1953, 
vervolgens iedere eerste Woensdag van de 
maand. Ruilen beursavond iedere 4e Woensdag 
van de maand. Jeugdclub: iedere 1ste Dinsdag 
van de maand. 

De penningmeester verzoekt de leden beleefd 
h u n contr ibut ie voor het jaar 1953 ten bedrage 
van ƒ 5,— te willen storten op girorekening 
N o . 390926 t .n.v. Penningmeester L.V.V.P.V. 
Maak het u en de penningmeester gemakkelijk. 
Na 1 Febr. wordt over de bank gedisponeerd 
met 30 et. incasso-kosten. 

Candidatenlijsten voor de bestuursverkiezing 
kunnen ingezonden worden bij de secretaris voor 
1 Januari . 

Bedankt per 1 Jan. 1953: 29 Chr . Reizevoort ; 
36 K. de Boer; 38 W. A. J. Vroom; 96 M. v. 
Egmond; 152 Dr C. C. Krieger; 179 L. Vossel-
man ; 187 H . M. Koch; 192 G. Paardekooper; 
210 Mevr. J, de Bruin; 212 C. J. S. Rui ter ; 
226 P. P. Altorf; 237 J. van Santbr ink; 253 
G. Tesink; 270 D. Teunissen; 274 L. F. Molle; 
284 H . Rol ; 286 G. J. v. Houten ; 293 J. Wasse
naar ; 343 D. A. V. Sermondt; 354 Mej. M. 
Schuts; 358 C. J. P. Kortekaas; 363 F. Westr ik. 

Bovenstaande leden, welke bedankt hebben, 
worden beleefd verzocht hun nummerstempel 
bij de secretaris terug te bezorgen of te willen 
opzenden. Dank u bij voorbaat. 

H e t bestuur verwacht alle leden op deze ver
gadering. 

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

Bedankt per 31 December: 94 J. P. S. Bollen; 
117 H . Strengers. 

Vergaderingen: Maandag 5 Januari Beurs
avond ; Maandag 19 Januari Jaarvergadering. 
Beide om 20 uur in Restaurant ,,in de Gouwe 
P o o r t " , 

Verzoek: De leden worden verzocht hun con
t r ibut ie voor het jaar 1953, ten bedrage van 
ƒ 5,—, vóór of op de jaarvergadering te wil
len voldoen. Zij doen dan mee aan de gratis 
Jaar verloting. Postgiro t .n.v. de Penningmees
ter 30447. 

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

Nieuwe leden: A. Tabeling, J. van Heems
kerks t raa t 14, Den Helder, per 1-11; Mevr. M. 
Tesselaar-Diets, Singel 127, Den Helder, per 
1-12; C . Rudolph , V. d. Duin van Maasdam
straat 12, Den Helder, per 1-12. 

Bedankt per 1 Jan, 1953: J. P. ter Brugge; 
J. Visihan; J. Burger. 

De volgende vergadering vindt plaats op 
Maandag 22 December 1952 half acht, in Café 
Pos tbrug , Koningsplein. 

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

Overleden: 88 F. Beenen. 
Bijeenkomsten: Feestavond Dinsdag 23 Decem

ber 1952. Veler opkomst wordt verwacht; het 
word t een knal-avond. 

Vergadering: Dinsdag 6 Januari 1953. 

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

Bedankt per 1 Jan. 1953: 310 J. C. J. Schip
pe r ; 354 W. van Enter; 429 M. Knol; 431 
A. A, Knol ; 445 H . Lantau. 

Nieuwe leden per 1 Dec. 1952: 478 Mej. H . A. 
C. Linnebank, 's-Gravelandseweg 86, Hilver
sum; 479 G. M. de Bruijn, Hoge Naarderweg 
46, Hi lversum; 480 W. P. Herman , van Wul
fenlaan 15, Laren (N.H. ) ; 4SI I. Kriek, H o o g -
huizerweg 24, Huizen (N.H. ) ; 482 P. Borst, 
G. van Amstelstr. 161, Hilversum; 483 R. R. J. 

Hendr iks , Burg. Gülcherlaan 37, Hilversum; 
484 J. G. Eenhuizen, Heidestraat 7, Hilversum. 

Voorgesteld als l id: D. R. C. Hana, Sterre-
laan 15, Hilversum. 

Onze eerstvolgende ledenvergadering wordt 
gehouden op Woensdag 17 December a.s. in de 
bovenzaal van de Openbare Leeszaal aan de 
's-Gravelandscweg. Verzoeke tijdig aanwezig te 
zijn. Estafettcprijsvraag. Agenda verder als ge
woonlijk. 

's-HERTOGENBOSSCHE VERENI
GING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS. Secr.: N. Ph. Glaudemans, 
Jan Steenstr. 17, Den Bosch. 

Vergadering op Woensdag 17 December 1952 
te 20 uur , waarvan convocatie wordt gezonden 
aan de leden. 

Nieuwe leden: J. J. C. Aarts , Ammerstraat 
A 252 b , Ammerzoden; J, F« Baudoïn, Reni-
brandts t r . 29, 's-HertogenbosCB; W. M. R. 
Hornman , P. v. Aarden 5, 's-Hertogenbosch; 
Th . Langenhuizcn, van Berkelstraat 22, ' s -Hcr-
togenbosch; P. Linders, Provincialeweg E 59, 
Reek (N.B.); Kapelaan P. Moeskops, Mr, 
Loef f plein 1, Vught ; P . Schoor mans. Aarts
hertogenlaan 276, 's-Hertogenbosch; J. P. M. 
Vos, Parallelweg 38, Uden. 

Candidaatleden: E. N . M. Koning, Kerkstraat 
27, Uden; X,. J. M. Vroomcn, v. Noremborgh-
straat 47, ' s-Hertogenbosch; G. J. B. Wijnkoop, 
Ruwaardstraat 21 G, Oss; Ir Touw, Symensweg 
9. Oss. 

Van de candidatenlijst afvoeren: J. A. v. 
Esch, 's-Hertogenbosch. 

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

Nieuwe leden: H . W. K. Kahn, Jan Luyken-
straat 35, Gouda; H . Hoeven, Jan Luykenstraat 
28, Gouda; G. Verwey, Raam no. 167, Gouda; 
D, P. C. Harmsen, Burg. Gaarlandtsingel 96, 
Gouda. 

Bedankt als l id: Mw. G. A. Schurer-van 
Leeuwen, Haastrecht ; Chr. v. d. Heuvel, Gouda. 

Wijziging datum van vergadering: De verga
dering, oorspronkelijk vastgesteld op 22 Dec. 
1952, te 8 uur , is nader vastgesteld op : Vrijdag 
19 December 1952, te 8 uur n.m., in „de 
K r o o n " aan de Klejwcg te Gouda. 

P.Z.V. „ZEEUWSCH VLAANDE
REN". Secr.: G. E. v. Halsema, Ge
raniumstraat 16, Terneuzen. 

Bedankt als l id: 172 L. de Meijer (per 31 
Dec. '52). 

Nieuwe leden: 178 E. Ghuïjs, Hondïusstr . 14, 
Terneuzen; 179 C. V. de Koek, Markt 25, 
Terneuzen (per 1 Jan. '53). 

Dhr . Westerwcel heeft om gezondheidsrede
nen moeten bedanken ais penningmeester. Voor 
zijn vele, de vereniging gedurende vijf en twin
tig jaar, bewezen diensten werd hem op de 
laatste vergadering het ere-pennïngmeesterschap 
aangeboden. 

Volgende vergaderingen: 17 December (attrac
t ie: onderlinge veiling); 14 Januari ; 11 Februari 
(jaarvergadering!); 11 Maart . Steeds in de 
lunchroom Koene, Noordst r , , Terneuzen. 

SPORTVERENIGING „S.H.E.L.L.". 
Secr.: N. J. v. Deijck, Corn. Troost-
straat 62 I, Amsterdam-Z. 

Nieuwe, leden: A. J . Nieuwstad, Curafaostr , 
82 hs., Amsterdam-W.; J. Ramkema, Wilhel
minas tr . 52 II, Amsterdam-W.; P. J. Mente, 
Mr. P. N . Arntzeniusweg 32 bov., Amster
dam-O. 

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

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

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

Vergadering op Donderdag 18 Dec. 1952 In 
„de Pos thoorn" , Stationsstraat, Zaandam. 

Nieuw lid: 212 J. H. L. Wagenvoord, West
zijde 376, Zaandam. 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „TILBURG". 

Secr.esse: Mevr. T, Boender-van 
Bommel, Ringbaan Oost 333, Tilburg. 

Nieuwe leden: A. Kruissen, Buurtstraat 2, Ti l 
burg; J. Mols, Bredaseweg 396, Ti lburg; P . de 
Jong, St. Jacobstraat 13, Ti lburg; J. F. H. 
Brouwers, Bredaseweg 280, T i lburg ; H . van 
Erve, Rootven 20, Moergestel; H . Stobbe, Pop-
pelseweg 20, Goirle. 

Candidaatleden: Mej. Arnold, Burg. Damstr . 
15, Ti lburg; A. E. v d. Hoek, Poppelseweg 8a, 
Goirle. 

POSTZEGELVEREENIGING „VLIS-
SINGEN". Secr.: G. K. de Waardt, 
Nieuwstraat 37, Middelburg. 

Nieuw lid: H . Blok, Bastion 19, Middelburg. 
DE KENNEMER POSTZEGEL-

CLUB. Secr.: J. W. Schachtschabel, 
StratingplantSOen 46 zw., Velsen-N. 
Post Beverwijk. 

Bedankt: A. v. d. Kieboom, Velsen-N. 
De penningmeester vraagt de leden die nog 

geen contr ibut ie hebben voldaan, dit alsnog te 
willen doen en het verschuldigde te willen 
storten op zijn girorekening No . 435867. Dit in 
verband met de afsluiting van zijn boeken per 
31 December a.s. 

De eerstvolgende ruilavond is 5 Januari 1953, 
Door het niét beschikbaar zijn van de zaal ver
valt de avond van 22 December. 

PHIL. VER. „DE FIVEL", DELF
ZIJL. Secr.: H. J. Huizinga, D. 137, 
Weiwerd (Gr.). 

Bedankt: C. Roggenkamp, Delfzijl; T. Mul
der, Delfzijl; J. van Bruggen, Delfzijl. 

Nieuw lid: Mevr. R. Blauw-Toxopeus, Bui
tensingel 4, Delfzijl. 

De Alg. Jaarvergadering heeft plaats op 
Maandag 5 Januari 1953, 's avonds om 8 uur , 
in het Paviljoen. Agenda en convocaties zuUeü 
pog worden toegezonden. Er zal dJe avond een 
grote verloting onder de aanwezige leden wor
den gehouden. 

DORDTSE PHILATELISTEN VER
ENIGING „DE POST JAGER". Secr.: 
A. L. Blonk, Zuidendljk 68, Dordrecht. 

Ledenvergadering: De eerstvolgende ledenver
gadering wordt gehouden op Vrijdag 19 Dec. 
a.s. in het gebouw van de Chr, Leeszaal, Voor
straat 396, Dordrecht . Aanvang 7.30 uur . 

Gewone agenda. 
In verband met het aftreden van de heer D . . 

V. Dissel Sr. als A^m. Rondzending, zal er 
een tussentijdse verkiezing plaats vinden. Als 
candidaat voor deze functie wordt gesteld de 
heer W, M. Klaui, Kon. Wilhelminastr. 17 zw., 
Dordrecht . 

Contactavonden: 2 en 16 Jan., zelfde plaats 
en tijd. 

Jaarvergadering: Vrijdag, 30 Januari , idem. 
Bedankt per 1 Jan. a.s.: J. van Dongen en 

J. Masman, beiden te Dordrecht . 

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

De bijeenkomsten in Januari zijn: Maandag 
5 Januari vergaderavond; Maandag 19 Januari 
rui l - en veilingavond in de grote zaal van 
het A.V.A.-gebouw, Elandstr. 194a, Den Haag. 

Wegens de gestadige groei van onze club wa
ren we genoodzaakt naar een groter clublokaal 
te verhuizen. Dit nieuwe clublokaal biedt ruim
te voor meer dan 200 personen, zodat we nu 
een grote opkomst kunnen verwachten. 

Bedankt: 53 A. v. Varik, ; 127 J. Verwijk. 
(Vervolg op pag. 335} 
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Nadat op 30 Augustus ]1. 
twee postzegels werden 
uitgegeven ter nagedachte
nis van de Tsjechische 
schilder Mikolas Ales (zie 
ons Octobernummer blz. 
255) werd op 18 November 
deze serie van 2 zegels ge
volgd door andermaal 2 
postzegels, uitgegeven voor 
ditzelfde doel, welke thans 
ieder een afbeelding geven 
aan zijn werk ontleend. 
Het grafisch arrangement 
voor deze zegels is van 

prof. Karel Svolmsky, terwijl de gravering geschiedde 
door Jindra Schmidt. De zegels werden in plaatdiuk 
vervaardigd ter drukkerij van het Verkeersministerie 
in vellen van 50 zegels met beeldgrootte 40 X 22,5 mm. 
De zegels zijn: 
2 Kcs. purperbruin, Trutnov, uit de serie Vlast( het 

Vaderland). 
3 Kcs. donkergrijsgroen, Matej Louda z Chlumu, een 

Hussiten-leider. 
Een tweekleurendruk f-d-enveloppe voor deze zegels 

werd uitgegeven met de afbeelding van een tekening 
van M. Ales. 

Triest. B. 
De verderop in dit blad onder Y.-Slavië gemelde 

postzegels, uitgegeven ter gelegenheid van het 6e Con
gres van de Communistische partij in dit land, ver
schenen voor dit gebied van Triest met de opdruk 
VUNJA STT in rode letters, met uitzondering van de 
opdruk op het rood-bruine zegel waar zulks in blauw 
is aangebracht. 

Turkije. 
Wij beelden hierbij de beide postzegels af welke wer

den uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking 
van het 75-jarig bestaan 
van de Vereniging Het 
Turkse Rode Kruis, 
waarvan wij in ons vo
rige nummer op blz. 281 
melding maakten. 

Door genoemde ver-
sniging werden een 
/lertal vignetten uitge
geven resp. in de waar
den 5, 15, 30 Kurus en 1 
Lira. Deze vignetten 

ZIJ 11 een particuliere uitgave en geen postzegel. Zij mis
sen iedere frankeerwaarde. Blijkbaar worden zij in 
de vorm van een miniatuurvelletje in ons land als 
postzegels in de postzegelhandel verkocht, reden waar
om wij hiervan melding maken. 

f «ip« 9i | ^ ^ ^ W ^ 
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Zweden. 

Van de in ons vorige nummer op blz. 281 gemelde 
postzegels, uitgegeven ter herdenking van de slag om 
de versterking van Aziziye te Erzurum, kunnen we 
thans de afbeelding geven. 

Yougfo-Slavië. 

Vier postzegels, ieder in de waarde 
van 15 D. en resp. in de kleuren 
roodbruin, donkerbruin, donker
blauw en donkergroen verschenen 
hier ter gelegenheid van het 6e Con
gres van de Yougoslavische Com
munistische partij. De zegels ver
tonen alle het zelfde beeld, nl. een 
optocht als symbool van het commu
nisme. 

De 70ste verjaardag van Zweden's 
Koning Gustaf VI Adolf op 11 No
vember jl. werd o.m. herdacht door 
de uitgifte vanaf die dag van een 
drietal postzegels. Deze zegels ver
tonen het portret van de koning zo
als dit op de huidige postzegels van 
dit land voorkomt, maar onder dit 
portret zijn een paar lauwertakjes 
aangebracht. Zij zijn alle in dezelfde 

tekening en afmeting. De waarden zijn: 
10 + JO öre, lichtgroen. 
25 + 10 „ , rood. 
40 + 1 0 „ , blauw. 

Alle zegels komen voor in tweezijdige horizontale 
tanding. De beide laagste waarden komen (voor de 
aanmaak van postzegelboekjes) ook voor in driezijdige 
tanding, waarbij resp. de boven- of onderkant onge-
tand is. 

BUITEN EUROPA. 
Afglianistan. 

De „Dag van Pashtounistan" werd ook dit jaar her
dacht met de uitgifte van 2 postzegels in groot for
maat, beide met de afbeelding van eeft soldaat met 
de nationale vlag. De waarden zijn 25 p. rood en 125 p. 
violetblauw. 

Algiers. 
Op 15 November jl. zouden hier 2 postzegels ten 

bate van het Rode Kruis verschijnen ter gelegenheid 
waarvan op 15 en 16 November jl. te Algiers een Rode 
Kruis-tentoonstelling zou worden gehouden. De zegels 
zijn: 
8 f + 2 f., gezicht op de stad El Oued. 

12 1 + 3 f., gezicht op de stad Bou-Noura. 
Het 50-jarig bestaan van de Compagnies Sahariennes 

wordt ook op de postzegel herdacht, nl. door de uit
gifte van een postzegel van 12 f. met de afbeelding 
van de kop van een kameel alsmede de hoofden van 
een Frans soldaat en een Algerijn. 
ChilL 

De 80 c. grijs van de luchtpostserie 1946-'50 (Yv. 111) 
werd voorzien van de rode opdruk 40 centavos. 
Columbia. 

In klein formaat met afbeelding van het verkeers
ministerie verscheen de 5 c. blauw. 

In type Yvert 439/442 verschenen de 20 c. roodbruin 
en 25 c. groenblauw. 

In groter formaat verschenen met afbeelding van 
het Verkeersministerie de zegels 50 c. oranjegeel, 1 P. 
karmijnrood en 2 P. violet. Het eerste dezer zegels 
verscheen tevens met de zwarte opdruk 8 centavos. 
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Het zegel 5 c. blauw (Yv. 433) van 1949 verscheen 
met de opdruk in zwart Sobretasa. 

Voorts verscheen nog een postzegel van 23 c. blauw 
en zwart ter herdenking van het 100-jarig bestaan van 
de stad Manizalès en geeft een afbeelding van de kerk 
dezer stad. 

Cambodja. 
Op 20 October jl. verscheen de eerste serie post

zegels „Hulp aan de studerenden". De verkoop hier
van had uitsluitend plaats op het postkantoor te 
Phnom-Penk in een oplage van 50.000 series. De zegels 
werden in ons vorige nummer op blz. 282 gemeld. 

Congo (Belgisch-). 

tutmmtm iitiiiiiniim IMHIMHIIH» 
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Op 3 November jl. verscheen de 3e aflevermg van 
de serie van 22 postzegels met afbeeldingen van bloe
men. Het waren ditmaal weer 6 zegels in fraaie uit
voering, nl.: 
10 c. lichtcitroengeel, olijfgroen, purper en geeloranje, 
dissotis; 
15 c. appelgroen, geelolijf, vleeskleur, vermiljoen en 
wit, protea; 
20 c. lichtgrijs, blauwgroen, wit en geeloranje, vellozia; 
40 c. lichtzalmkleur, blauwgroen, magenta en wit, ipo-
moea; 
60 e. lichtpaarsrose, groen, magenta en wit, 
euphorbia; 
20 f. donkerzalmkleur, blauwgroen, geel en oranje
bruin, aristolochia; 
de cijfers, opschriften en omrandingen zijn in dezelfde 
kleur als de naam van de drukkerij en zijn resp. 10 c. 
purper, 20, 40 en 60 c. blauwgroen, 20 f. blauw. 

Cuba. 
Ten bate van het rusthuis voor postbeambten ver

scheen een serie postzegels met portret van kolonel 
Charles Hermandez, die van 1906 tot 1909 en van 1913 
tot 1920 directeur-generaal der posterijen in dit land 
is geweest. De waarden zijn: 

voor de gewone post: 
1 c. groen 
2 c. karmijnrose 
5 c. blauw 
8 c. zwartgrijs 

10 c. bruinrood 
20 c. roodbruin 

voor de luchtpost: 
5 c. oranjegeel 
8 c. emeralt 

10 c. donkerbruin 
15 c. donkergroen 
20 c. turkoois 
25 c. karmijnrose 
30 e. violet 
45 e. lila 
50 c. violetgrijs 
1 P. geeloker. 

Ecuador. 
Ten bate van de opbouw van landelijke scholen 

verscheen een verplicht bijplakzegel met afbeelding 

van een school in de waarde 20 c. groen, en een zg. 
consulairzegel met opdruk „Timbre Escolar/20 c" op 
20s op 5 S. violet. 
Engelse koloniën. 

Zoals reeds in ons vorige nummer op blz. 278 werd 
aangekondigd, zullen voor de Engelse koloniën ook 
herdenkingspostzegels ter gelegenheid van de kroning 
van koningin Elisabeth worden uitgegeven. De domi
nions zuUen hun eigen uitgiften hebben. De koloniale 
zegels zijn ontworpen door de firma Bradbury, Wil
kinson en Co Ltd en worden in plaatdruk vervaardigd 
bij de firma Thomas De La Rue en Co Ltd. Het por
tret van de koningin zal op alle zegels zwart zijn, ter
wijl de omranding verschillend in kleur zal zijn. Het 
zullen zijn: 
ADEN. 15 c. groen 

id. Qu'aiti State of Shihr en Mukalla, 15 c. blauw 
id. Kathiri State of Seiyun, 15 c. groen 

ANTIGUA. 2 c. groen 
ASCENSION. 3 d. grijs 
BAHAMAS. 6 d. blauw 
BARBADOS. 4 c. oranje 
BASUTULAND. 2 d. purper 
BECHUANALAND. Prot. 2 d. oranjebruin 
BERMUDA. IV2 d. blauw 
BRITS GUIANA. 4 c. rood 
BRITS HONDURAS. 4 c. groen 
BRITSE SOLOMON EILANDEN. 2 d. grijs 
CAYMAN EILANDEN. 1 d. groen 
CYPRUS. iy2 p. groen 
DOMINICA. 2 c. groen 
FALKLAND EILANDEN. 1 d. rood 
Id., Dep. 1 d. blauw 
FIJI. 2.V2 d. groen 
GAMBIA .iVa d. ultramarijn 
GIBRALTAR. V2 d. groen , 
GILBERT & ELLICE EILANDEN. 2 d. grijs 
GOUDKUST. 2 d. bruin 
GRENADA. 3 c. rood 
HONG KONG. 10 c. purper 
JAMAICA. 2 d. groen 
KENYA, UGANDA & TANGANYIKA. 2Ö c. oranje 
LEEWARD EILANDEN. 3 d. groen 
MALAYA: Johore. 10 c. purper 

Kedah. 10 c. purper 
Kelantan. 10 c. purper 
Malacca. 10 c. purper 
Negri Sembilan. 10 c. purper 
Pahang. 10 e. purper 
Penang. 10 e. purper 
Perak. 10 e. purper 
Perlis. 10 c. purper 
Selangar. 10 c. purper 
Singapore. 10 c. purper 
Trengganu. 10 e. purper 

MALTA. iy2 d. groen 
MAURITIUS. 10 c. groen 
MONTSERRAT. 2 c. groen 
NIGERIA. iVa d. emeraltgroen 
NOORD BORNEO. 10 s. scharlakenrood 
NOORD RHODESIA. iVa d. oranje 
NYASALAND. 2 d. geel 
PITCAIRN EILANDEN. 4 d. donkergroen 
SARAWAK. 10 c. blauw 
SEYCHELLEN. 9 c. grijsblauw 
SIERRA LEONE. iVa d. lila 
ST. CHRISTOPHER NEVIS ANGUILLA. 2 c. groen 
ST. HELENA. 3 d. lila 
ST. LUCIA. 3 e. rood 
ST. VINCENT. 4 c. groen 
SOMALILAND. Prot. 15 c. groen 
SWAZILAND. 2 d. bruin 
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TRINIDAD & TOBAGO. 3 c. groen 
TRISTAN DA CUNHA. 3 d. olijfgroen 
TURKS & CAICOS EILANDEN. 2 c. groen 
VIRGINIA EILANDEN. 2 c. groen. 
Nyasaland. 

De 2 d. gewone uitgifte zal in gewijzigde kleur, nl. 
zwart en geel, verschijnen, terwijl tevens het konings
portret vervangen wordt door dat van koningin Eli
sabeth II. 

Voorts zullen verschijnen: 
2% d. groen en zwart, gladmaken van katoen 
3 d. zwart en rood, tabaksplantage 
4% d. zwart en blauw, als huidige 3 d.; de paddie 

(roeispaan) zal slechts een enkele spaan zijn en 
loopt dus niet door boven de roeier 

2 sh. bruin en groen, als nieuwe 4% d. 
Ook deze zegels zullen het portret vertonen van 

koningin Elisabeth, terwijl de %, 1, iVz, 6, 9 d. en 1 
sh., 1 sh 6 d., 5 sh., 10 sh. en $ 1 eveneens in aanmaak 
zijn in hetzelfde type en kleur als voorheen, maar met 
gewijzigd portret. 
St. Helena. 

Volgens mededeling van de fa. Whitfield King en 
Co te Londen is voor dit gebied bij de firma Thomas 
De La Rue en Co Ltd een serie nieuwe postzegels in 
aanmaak, waarvan alle zegels het portret van ko
ningin Elisabeth zullen dragen en voorts: 
% d. emeralt, wapen van het gebied 
1 d. groen, vlasbouw 
1% d. violet, waterval 
2 d. bruin, kantfabricatie 
2% d. rood, drogen van vlas 
3 d. chocoladebruin, vogel 
4 d. blauw, schuur en vlaggestok 
8 d. roodpaars, vlasvervoer 
7 d. grijs, kaart van het gebied 
1/—. bordeauxrood, het kasteel 
2/6. lila, vlasoogst 
5/—. sepia, Jamestown 
10/—. oranje, Longwood-huis 

De zegels worden in plaatdruk vervaardigd, het mid
denstuk van alle zegels is zwart en de omranding ge
kleurd volgens bovenstaande opgave. 
St. Lueia. 

De 1 c. en 2 c. zijn thans in aanmaak met portret 
van koningin Elisabeth. Druk in vellen van 100 stuks 
i. p. V. 120 stuks. 
Ethiojpië. 

In het type Parlementsgebouw (type 12 e. van 1947) 
verscheen een zegel in de waarde van 15 c. 
Franse koloniën. 

Ter herdenking van het 100-jarig bestaan van de 
militaire medaille zal voor de diverse koloniën een 
overeenkomstige postzegel worden uitgegeven met af
beelding van deze medaille, alsmede van een Frans 
soldaat, zoals deze voorheen en thans is gekleed. Het 
zullen zijn: 
AFRIKA. Frans Equatoriaal — 15 f.C.F.A. zwart-

blauw, geel en groen 
AFRIKA. Frans West — 15 f.C.F.A. donker bruingeel, 

geel en groen 
COMORES. 15 f.C.F.A. donkerblauw, geel en groen 

INDIE. Frans — 15 f.C.F.A. bruingeel, geel en groen 
KAMEROEN. 15 f.C.F.A. bordeauxrood, geel en groen 
MADEGASKAR. 15 f.C.F.A. blauwzwart, geel en groen 
NIEUW CALEDONIE. 2 f.C.F.P. kersrood, geel en 

groen 
OCEANIE. 3 f.C.F.P. helviolet, geel en groen 
ST. PIERRE en MIQUELON. 8 f.C.F.A. blauw, geel 

en groen 
SOMALIKUST. 15 f.Som. donkerviolet, geel en groen 
TOGO. 15 f.C.F.A. roodbruin, geel en groen 
WALLIS en FUTUNA. 2 f.C.F.P. turkoois, geel en groen 
ST. PIERRE en MIQUELON. 

In het type zilvervos verschenen hier inmiddels op 
8 October jl. twee aanvullingswaarden, nl.: 8 f.C.F.A. 
sepia, 17 f.C.F.A. melkblauw. 
TUNIS. 

Hier verscheen de postzegel ter herdenking van het 
eeuwfeest van de militaire medaille reeds op 15 Oc
tober jl. De waarde is 15 f. + 5 f., groen. 

Het zegel van 12 f. in het type „paard" verscheen op 
28 October jl. in gewijzigde kleur, nl. karmijnrood 
i.p.v. vermiljoen. 
KAMEROEN. 

Het zegel in de waarde van 500 f., en bestemd voor 
de luchtpost, werd gegraveerd door Gandon en geeft 
een afbeelding van een rots aan de voet waarvan een 
dorp is gelegen. 
AFRIKA. Frans Equatoriaal — 

Het zegel in de waarde van 500 f. bestemd voor de 
luchtpost van dit gebied, werd eveneens door Gandon 
gegraveerd. Het is een zegel in Rggend langwerpig 
formaat met de afbeelding van bomen en takken 
waarop vogels (ammingas) zijn gezeten. 
MAROKKO Frans — 

Op 17 October jl. verscheen als aanvullingswaarde 
voor de gewone post het zegel 12 f. blauw, moskee 
Karaouine. 

Ook verscheen het portzegel 30 f. bruin. 

Honduras. 
Eindelijk verscheen ook hier de serie postzegels ter 

herdenking van de 500-jarige herdenking van de ge
boorte van Isabella de Katholieke. Het zijn voor de 
luchtpost: 
1 c. oranje en leigrijs, landing van Columbus in 

Amerika 
2 c. lichtblauw en roodbruin, Columbus brengt aan 

Ferdinand V verslag uit over zijn eerste reis 
8 c. groen en sepia, de bevrijding van Grenada (naar 

het schilderij van Francesco Pradilla) 
16 c. blauw en zwart, portret van koningin Elisabeth 
30 c. violet en groen, Isabella haar juwelen offerende 

om de reis van Columbus te bekostigen 
1 L. karmijnrood en zwart, als 2 c. 
2 L. bruin en violet, als 1 c. 
5 L. roselila en olijfgeel, als 16 c. 
en voor de dienst-luchtpost: dezelfde zegels als bo
ven, maar in gewijzigde kleuren en opdruk in rood 
van het woord „Oficial", nl.: 
1 c. violet en olijfgrijs~ 
2 c. bruin en violet 
8 c. karmijnrood en zwart. 
16 c. donkerviolet en groen 
1 L. groen en sepia 
2 L. blauw en roodbruin 
5 L. oranje en leigrijs. 

HET PARGDL JTZ^^i^j^f 
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Israël. 
Ter deelneming in de rouw 

om de overleden eerste pre
sident van deze staat, Dr 
Chaim Weizmann, zullen 2 
postzegels worden uitgegeven 
met de afbeelding van diens 
portret en standaard. Dr 
Weizmann werd in 1874 nabij 

Grodno (Rusland) geboren. In 1948 werd hij tot presi
dent van Israël gekozen tijdens zijn verblijf te New 
York. In September 3949 kwam hij in Israël en op 10 
November jl. overleed hij te Tel Aviv. Op 13 Nov. d.a.v. 
werd hij te Rehovoth begraven. 

Het ontwerp voor deze zegels, welke beide in gelijke 
tekening zijn, is van de heren Wind-Struski, naar een 
schets van Errell te Tel Aviv. De zegels werden in 
rasterdiepdruk vervaardigd door Lewin-Epstein te 
Bath Yam, in vellen van 25 stuks, welke vellen aan 
de onderzijde voorzien zijn van een rij van 5 vignet
ten. Kamtanding 14. De zegels zijn: 

30 pruta, grijs, plaatno. 65. 
UO pruta, donkerblauw, plaatno. 66. 

Een officiële f-d-enveloppe zal eveneens voor deze 
zegels verschijnen. 

Japan. 
Het 15e en het 16e zegel in de serie beroemde per

sonen verschenen resp. op 26 September en 16 October 
jl. en zijn: 
10 y. rood, Hisashi Kimura (1870-1943) astronoom 
10 y. grijsgroen, Inazo Nitobe (1862-1902) paedagoog. 

Het 75-jarig bestaan van de Universiteit van Tokio 
werd op 10 October jl. op een postzegel van 10 y. re
seda, met de afbeelding van de Yasuda gehoorzaal, 
herdacht. 

Voorts verschenen in September jl. in de zgn. tou-
ristenserie wederom 4 zegels in groot liggend formaat, 
en 1 zegel in klein formaat. De grote zegels versche
nen gezamenlijk ook in een miniatuurvelletje (128 X 
183 mm). De zegels zijn als volgt: 
45 (s) blauw, tempel (klein formaat) 
5 (y) zwart, gezicht in de Japanse alpen 

10 „ olijf, idem 
14 „ karmijnrood, idem 
24 „ blauwgroen, idem 

Korea. (Zuid-) 
De herkiezing van S.vngmann Rhee op 15 Augustus 

jl. tot president was aanleiding tot de uitgifte van een 
postzegel van 1000 (wen) donkergroen, met afbeelding 
van het portret van Rhee, alsmede het jaartal en da
tum: 4285.8.15. 

Voor de luchtpost verschenen 3 postzegels met af
beelding van een vliegtuig boven een zeeschip nl.: 
1200 w. lilabruin 
1800 w. turkoois 
2400 w. violet. 

Laost. 
Op 1 December jl. zou hier een serie postzegels ver

schijnen ter herdenking van de aansluiting bij de 
U.P.U. en wel: 
voor de gewone post: 80 c, 1 $, 1 $ 20, 1 $ 50 en 1 $ 90 
voor de luchtpost: 25 $ en 50 $ 
alle zegels met afbeelding van het U.P.U.-monument 
te Bern en portret van Sisavang Vong. Afmeting der 
zegels 48 X 36 mm. 

Nieuw Zeeland. 
In Juni 1953 zal een serie van 5 postzegels verschij

nen ter gelegenheid van de kroning van koningm Eli
sabeth II van Engeland. Het zullen, volgens medede
ling van de Dir. Gen. der P. en T. zijn: 
2 d. portret van de koningin aan beide zijden geflan

keerd door een paneel in Maori-motief, met de 
kroon en de koninklijke E II R in de tekening op
genomen. 

3 d. Buckingham Palace met een medaillonportret van 
de koningin aan de rechter zijde van de zegel. 

4 d. Statiekoets, zoals deze in de kroningsstoet wordt 
gebruikt, en een medaillonportret van de koningin 
aan de linkerzijde van de zegel. 

6 d. Westminster Abby met de Big Ben op de achter
grond. Kroon en koninklijke E II R in de tekenmg 
opgenomen. 

1 s. 3 d. Kroon en scepter. (Dit was een der ontwer
pen oorspronkelijk bedoeld voor de zegeluitgifte 
bij het koninklijk bezoek, dat echter door de dood 
van de koning geen doorgang vond). 

De 2 en 6 d. zullen vermoedelijk in rasterdiepdruk 
worden uitgevoerd, terwijl de overige zegels in plaat-
druk zullen worden vervaardigd. Alle zegels zullen het 
opschrift dragen „Coronation" 1953. 

Pakistan. 
Het feit dat 100 jaar geleden in het gebied van Sein

de Dawk, dat thans tot Pakistan behoort, de eerste 
postzegels werden uitgegeven, werd op 14 Augustus jl. 
herdacht met de uitgifte van 2 postzegels: 

3a. bruin op strogeel, lastdragende kamelen, waar
boven 3 vliegtuigen; 

12a. bruin op zalmkleur, idem. 

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 overgedrukt: 

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

Paraguay. 
Ook hier verscheen nog een serie postzegels ter her

denking van het feit dat 500 jaar geleden Isabella de 
Katholieke werd geboren. Het zijn alle zegels voor de 
luchtpost met afbeelding van Isabella met staf en in-
schrift I Viva Espana! De waarden zijn: 
1 G. ultramarijn; 2 G. bruin; 5 G. groen; 10 G. lilarose. 

Salvador. 
Met een opdruk van 2 e. verscheen hier de 3 c. 

violet, portret van Juan Bertis, van de uitgifte 1947. 
De opdruk luidt: C 0,02 / Dos Centavos. 

St. Thomas en Prince. 
Een zestal veelkleurige postzegels met afbeeldingen 

van zeevaarders werd hier op 27 Augustus jl. uitge
geven. De afgebeelde personen zijn veelkleurig zo na
tuurgetrouw mogelijk afgebeeld, de omlijsting is in 
een enkele kleur nl.: 

10 c. oranjebruin, Joao de Santarem; 
30 c. groen, Pero Escobar; 
50 c. grijs, Fernao de Po; 
1 E. blauw, Alvaro Esteves; 
2 E. violet, Lopo Goncalves; 

3 E. 50 bruin, Martim Fernandes. 
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Somalieland. 
In navolging van het vroegere moederland (Italië) 

wordt ook hier door middel van de postzegel aandacht 
geschonken aan de jaarbeurs. Als eerste uitgifte als 
zodanig verschenen op 14 September jl. hier 2 post
zegels voor de gewone en één voor de luchtpost. Zij 
dragen het Inschrift „Ie Fiera dello Somalia. Moga
discio 1428 Settem. 1952" en hebben betrekking op 
de jaarbeurs van Mogadiscio. De afbeeldingen voor 
de gewone zegels geven links een palmboom en rechts 
een moskee, waartussen de band met bovengenoemd 
opschrift en waarboven een gestyleerde leeuw op 
voetstuk; voor de luchtpost is deze laatste afbeelding 
vervangen door een sterrenlucht met vliegtuig. De 
zegels zijn: 

0,25 Somaio, bruin en steenrood; 
0,55 „ , bruin en blauw; en voor de luchtpost: 
1,20 „ , grijsblauw en olijfbruin. 

Thailand (Siam). 
Als eerste van een serie nieuwe luchtpostzegels ver

scheen op 15 Juni j.1. een postzegel van 2 baht, blauw, 
vliegende vrouwenfiguur boven een stadsilhouet. 
Tuni$. 

De in ons Augustusnummer op blz. 207 gemelde 
postzegels met portret van professor Charles Nicolle 
(winnaar van de Nobelprijs) verschenen op 4 Augustus 
jl. De kleuren zijn, in afwijking van onze opgave: 
15 fr. sepia en 30 fr. blauw. 

De uitgifte geschiedde ter gelegenheid van het con
gres van de Franse medische verenigingen, dat ge
houden werd in verband met het jubileum van de Ver
eniging van Medische wetenschappen te Tunis. 

Ook hier zal het 100jarig bestaan van de militaire 
medaille worden herdacht met de uitgifte van een 
postzegel en wel het terzake in Frankrijk uitgegeven 
zegel in gewijzigde kleur en met opdruk Tunisie en 
de toeslag + 5 F. 

Het blad Le Timbre, waaraan wij het bovenstaande 
ontlenen, meldt hierbij tevens, dat van de 24 series 
welke zullen verschijnen er nu 11 compleet zijn, zodat 
we nog niet de helft hebben bereikt. 
Verenigde Naties. 

Op 10 December jl. werden te New York 2 postze
gels uitgegeven ter herdenking van de Dag van de 
Rechten van de Mens. Beide zegels geven de afbeel
ding van een vlam, waar omheen in een ring het in
schrift Rechten van de Mens in vier talen (Engels, 
Frans, Spaans en Russisch) is aangebracht. Het ont
werp voor deze zegels is van WoytyWimmer, die bij 
de la Rue en Co in Londen werkzaam is, waar de 
zegels werden gedrukt. De zegels zijn: 
3 c donkergroen; 5 c. hemelsblauw. 

Van de in ons vorige 
^«pijgjjjjgjjjjgg»™^ nummer op blz. 290 
1 ^ ^ Z ^ * ^ ^ ^ ^ S aangekondigde en in
^ M r ' \ JLÊ g middels op 21 Novem
M R ^ T r § ber jl. verschenen zegel 

>^^&Xse71c~"3KÄ' ^'^^ ^^^ ^ "̂̂  ^^^ Rode 
^ ^ ^ ^ 3 p ^ f c < S ^ H K . Kruis geven we hierbij 
■> Mt «, j6a«»»*«SS? de afbeelding. 

Ymen. 
Het zegel van 2 bogaches, bruingeel, van de serie 

1931 (Yv. 9) verscheen met een handstempel opdruk 
van 4 b. 
ZuidAfrika. 

Het portzegel van 6 d. oranje en donkergroen met 
tekst Suid Afrika is nu ook verschenen in de verbe
terde spelling met een deelstreepje tussen beide woor
den. 

VENEZUELA. 
De Venezolaanse Posterijen hebben aan de deelnemers 

aan het 13e Wereld Post Congres, dat in Juni jl. te 
Brussel werd gehouden, een boekje geschonken, waar
in naast vele postale gegevens ook 4 pagina's voorko
men met 27 ongebruikte postzegels voor de gewone 
correspondentie en 8 pagina's met 52 postzegels voor de 
luchtpost, uitgegeven gedurende de laatste jaren. Wij 
lezen in dat boekje o.a. dat Venezuela, dat ± 5 millioen 
inwoners telt op 912.050 km^, 49 postrauten heeft, 804 
postkantoren en 29 uitwisselingskantoren, bediend door 
2758 functionarissen, waarvan de hogere ambtenaren 
opgeleid zijn in de Escuela Postal, een speciale post
school dus. 

Er zijn 79 vliegvelden, waarvan 5 voor internationaal 
gebruik. 

Venezuela Is verdeeld in 1 Federaal district, Caracas 
en in 20 Staten nl.: Anzoategui, Apure, Aragua, Barinas, 
Bolivar, Carabobo, Cojedes, Falcon, Guarico, Lara, Me
rida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, 
Sucre, Tachira, Trujillo, Yaracuy en Zulia, benevens 
2 Territorios Federales, nl.: Amazonas en Delta 
Amacuro. 

Sedert 1951 zün, behalve voor Caracas, reeds voor 10 
Staten afzonderlijke post en luchtpostzegels versche
nen, die echter in geheel Venezuela geldig zijn voor 
frankering en die gedrukt zijn bij de Zwitserse firma 
Courvoisier S.A. Behalve de in het Aprilnummer van 
het Maandblad op blz. 82 en 87 vermelde zegels, kunnen 
we thans nog de volgenden melden: 

ANZOATEGUI: gewone post 3 Bs. blauwgrijs; 
ARAGUA: voor de gewone post 5 c. groen, 10 c. rood, 

15 c. bruin, 20 c. ultramarijn, 25 c. roodbruin, 
30 c. violet; voor de luchtpost 5 c. blauwgroen, 
7% c. (kleur niet bekend), 10 c, donkerrood, 
15 c. bruin, 20 c. donkerblauw, 30 c. ultramarijn, 
45 c. roodviolet, 60 c. resedagroen, 90 c. rood
bruin ; 

BOLIVAR: voor de gewone post 5 c. groen, 10 c. rood, 
15 c. bruin, 20 c. donkerblauw, 40 c. oranje, 45 c. 
paars, 3 B. donkergrijs; voor de luchtpost 5 c. 
blauwgroen, 10 c. rood, 15 c. donkerbruin, 25 c. 
grüsbruin, 30 c. blauw, 50 c. roodbruin, 60 c. 
reseda, 1 Bs. violet, 2 Bs. grvjsviolet; 

CARABOBO: voor de luchtpost T'A c. groen; 
CARACAS: voor de gewone post 10 c. scharlakenrood, 

35 c. donkerviolet; voor de luchtpost 15 c. bruin; 
LARA: voor de gewone post 5 c. groen, 10 c. karmijn, 

15 c. bruin, 20 c. blauw, 25 c. roodbruin, 30 c. 
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blauw, 35 c. violet; voor de luchtpost 5 c. blauw
groen, 7% c. groen, 10 c. rose, 15 c. bruin, 20 c. 
donkerblauw, 30 c. lichtblauw, 45 c. roodviolet, 
60 c. reseda, 90 c. violetbruin; 

MIRANDA: voor de gewone post 5 e. lichtgroen, 10 c. 
rood, 15 c. bruin, 20 c. donkerblauw, 25 c. rood
bruin, 30 c. lichtblauw, 35 c. donkerviolet; voor 
de luchtpost 5 c. blauwgroen, 7% c. olijf groen, 
10 c. rood, 15 c. donkerbruin, 20 c. donkerblauw, 
30 c. lichtblauw, 45 c. violetrood, 60 c. reseda, 
90 e. violetbruin; 

SUCRE: voor de gewone post 5 c. groen, 10 c. rood, 15 c. 
geelbruin, 20 c. donkerblauw, 40 c. oranje, 45 c. 
lila, 3 Bs. donkergrijs; voor de luchtpost 5 c. 
blauwgroen, 10 c. rood, 15 c. donkerbruin, 25 c. 
grys, 30 c. donkerblauw, 50 c. oranjebruin, 60 c. 
reseda, 1 Bs. violet, 2 Bs. grijsviolet; 

TRUJILLO: voor de gewone post 5 c. lichtgroen, 10 c. 
rood, 15 c. lichtbruin, 20 c. blauw, 30 c. licht
blauw, 50 c. donkeroranje, 1 Bs. reseda, 5 Bs. 
violet; voor de luchtpost 5 c. blauwgroen, 10 c. 
rood, 15 c. donkerbruin, 30 c. blauw, 60 c. reseda, 
1 Bs. 20 vermiljoen, 3 Bs. grijsgroen, 5 Bs. grijs-
lila, 10 Bs. violet. 

Kortelings verscheen ter ere van Juan de Villegas, 
de grondlegger van BARQUISIMETO een serie post

zegels met afbeelding 
van de Villegas en een 
kruis (la cruz del padre 
Yepez). Het waren voor 
de gewone post 5 c. 
groen, 10 c. rood, 20 c. 
blauwgrijs, 40 c. oranje, 
1 Bs. paars, en voor de 
luchtpost 5 c. blauw
groen, 10 c. rood, 20 c. 
blauwgrijs, 25 c. grijs
zwart, 30 c. ultramarijn, 
40 c. donkeroranje, 50 c. 
reseda, 1 Bs. violet. 

Als laatste nieuwtje verscheen een klein formaat 
postzegel van 1 Bs., donkerrose, met 
Inschrift 1652-1952 Tricentenario de la 
aparición de ntra. Sra. de la Coromoto 
(300-jarige herdenking van de verschij
ning van onze lieve Vrouwe van Coro
moto), vertonende een afbeelding van 
Maria en kindeke Jezus. 

Alle bovengenoemde zegels vertonen in de beneden-
marge de naam van de drukker Courvoisier S.A. Deze 
Zwitserse firma heeft ook 3 zegels voor de gewone post 
en 3 voor de luchtpost gedrukt van de serie ter ere van 
de handelsvloot (Flota Mercante Gran Colombiana 
eerder gedrukt door de American Bank Note Company. 

De door Courvoisier gedrukte zegels zijn: voor de ge
wone post 5 c. blauwgroen (eerst blauw), 10 c. lilarood 
(eerst rose), 15 c. blauwgrijs (eerst lichtgrijs), alle 
liggend formaat met afbeelding stuurrad naast motor-
schip Repüblica de Venezuela; voor de luchtpost 5 c. 
lilabruin (eerst roodbruin), 10 e. bruinoranje (eerst 
groen), 15 c. olijfgeel (eerst bruingeel), alle staand for
maat, met afbeelding stuurrad boven hetzelfde motor-
schip. Verder bestaat de achtergrond van de Ameri
kaanse druk uit grove lijnen, die van de Zwitserse uit 
zeer fijne ruitjes. (De Am. druk is plaatdruk, de Zw. 
druk is rasterdiepdruk. — Red.). Tr. 

MEDEDELING. 
Op het ingezonden stuk van de Hr. Ferf in ons vo

rige nummer, kwam, zoals wel te verwachten was, 
reactie van de zijde der beeldphilatelisten. Met het 
oog op de plaatsruimte en het voornemen weldra een 
uitvoerige beschouwing over de beeldphilatelie een 
plaats in ons blad te verlenen, hebben we besloten 
voorlopig geen ingezonden stukken over dit onder
werp te plaatsen. H.R. 

• TENTOONSTELLINGEN • 
KERSTTENTOONSTELLING IN HET 

NEDERLANDSE POSTMUSEÜM. 
In het Nederlandse Postmuseum, Zeestraat 82, Den 

Haag, zal van 18 December a.s. t/m 18 Januari 1953 
een Kersttentoonstelling gehouden worden, welke on
der de naam „Leidse huizen en poorten uit de gou
den eeuw" de schoonheid der Nederlandse architec
tuur uit de 17e eeuw onder de aandacht van het pu
bliek zal brengen. 

Hierbij aansluitend zal in de postzegelgalerij van 
bovengenoemd museum een tentoonstelling „Archi
tectuur op de postzegel" worden ingericht. Hier zullen 
o.a. te zien zijn de mooie Nederlandse Zomerzegels 
van 1948 met de afbeeldingen van historische gebou
wen, terwijl tevens de hiervoor vervaardigde penteke
ningen tentoongesteld zullen worden. 

Het flatgebouw te Rotterdam, afgebeeld op de Zo-
merpostzegel van 5 et. 1950, geeft een uitstekend idee 
van onze moderne né-oorlogse woningbouw. De fraaie 
kastelenserie uit 1951 spreekt op duidelijke wijze van 
een groots verleden. Het Vredespaleis op het zegel 
„Cour Internationale de Justice" 1951 roept wel heel 
sterk de vredesgedachte in ons op, die omstreeks 
Kerstmis een diepere betekenis gaat krijgen. 

De buitenlandse postadministraties hebben altijd veel 
plaats ingeruimd voor de architectuur op de post
zegel: 

Frankrijk met zijn prachtige kathedralen en kaste
len. België met zijn Middeleeuws stedenschoon en 
Italië met zijn antieke bouwwerken. Verder worden wij 
geboeid door de pittoreske bouwtrant van de Balkan
staten en de Oosterse sfeer van minaretten en mos
keeën, afgewisseld door de fijne silhouetten van Ja
panse en Chinese pagodes. 

Uit deze overvloed van kleurige en bonte afbeeldin
gen op architectonisch gebied is een collectie samen
gesteld, welke op zichzelf genomen een interessant 
terrein voor de beeldverzamelaar betekent. 

Het museum is geopend van 10-17 uur. Donderdags-
avonds bovendien van 19-22 uur, Zondags van 13-17 
uur. 1 Januari 1953 gesloten. Entree ƒ0,25. Groepen 
onder geleide (mits van te voren aangevraagd) ƒ0,10. 
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^ LITERATUUR ie 
Catalogus van de postzegels van Nederland, Indo
nesië, Nieuw Guinea, Ned. Antillen, Suriname 
1953. Uitgave van de Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelhandelaren. Prijs ƒ 2,25. 

Na een jaar verstek te hebben laten gaan, immers 
de vorige uitgave dateert van December 1950, ver
scheen einde November jl. (is het niet vreemd, dat 
deze uitgave verschijnt met een „Woord vooraf" ge
dateerd December 1952, dus een woord dat bij de ver
schijning nog niet geschreven is?), nog juist bijtijds 
om als Sint Nicolaas- of Kerstgeschenk voor de Phila
telisten te kunnen dienen, de 12e editie van deze al
lengs onmisbaar geworden catalogus. 

Ook ditmaal was een uitbreiding van het aantal 
bladzijden noodzakelijk en telt deze uitgave, met 23 
pagina's méér dan de vorige, thans 359 bladzijden. 
Hiermede ging vanzelfsprekend ook een vermeerde
ring gepaard van het aantal afgebeelde zegels voor 
zover deze de laatste 2 jaren zijn verschenen. Maar 
ook enkele andere cliché's, van ondergeschikt belang, 
werden toegevoegd, terwijl slechts een enkel vroeger 
opgenomen cliché thans blijkt te zijn verdwenen. 

Nu wij nog steeds niet over een up-to-date hand
boek over de postwaarden van Nederland beschikken, 
wordt deze catalogus maar al te vaak daarvoor in de 
plaats gesteld, en wij kunnen de uitgeefster niet dank
baar genoeg zijn, dat zij aan de wensen der verzame
laars zulk een willig oor verleent, dat haar werk een 
handboek nabij gaat streven. Ja, wij weten wel dat 
vele verzamelaars hun eisen nog hoger stellen, maar 
gezien de prijs van deze catalogus (die ditmaal slechts 
met 25 cent p. e. werd verhoogd) mag men met een 
werk in dergelijke omvang en uitvoering wel heel erg 
tevreden zijn. 

Wat de indeling betreft bracht deze catalogus ons 
enkele veranderingen, welke we zeer zeker ook ver
beteringen kunnen noemen. Dit betreft vooral het ge
deelte dat betrekking heeft op Indonesië (Ned. Oost 
Indië), waarbij nu een meer chronologische volgorde is 
toegepast. Toch zou het o.i. juister zijn geweest deze 
volgorde niet te verbreken door de zegels uit de Ja
panse bezettingstijd afzonderlijk op te nemen na de 
luchtpost-, port-, dienst- en brandkastzegels, dus ook 
na 1949—1950, maar ze tussen de jaren 1941—'45 te 
melden. Zij, die geen belangstelling voor deze zegels 
hebben, kunnen ze dan toch wel terzijde laten. On
danks de Jappen-bezetting bleef het gebied toch Onze 
Oost, evengoed als Nederland onder Duitse bezetting 
toch Nederland bleef! En hier werden de door het 
Duitse gezag verordonneerde zegels (traliezegels e.d.) 
toch ook niet uit de volgorde gelicht. (Tussen haakjes, 
dat bij deze laatste zegels thans de beide blokjes Le
gioen-zegels werden afgebeeld is wel wat veel eer!). 

Dat Nieuw Guinea volgt op de Republiek van de 
Verenigde Staten van Indonesië lijkt ons ook minder 
juist. Dit gebied is toch voor ons, Nederlanders, de 
feitelijke voortzetting van onze vroegere Oost en staat 
in heel wat nauwer verband met ons land dan de re
publiek. Dat er met de republiek nog een soort unie-
verband bestaat is o.i. dan ook het enige wat de opne
ming der Republiek-zegels hier rechtvaardigt. Het zou 
o.i. dan ook aanbeveling verdienen bij Nieuw Guinea 
te vermelden, dat vóór de eigen zegels van 1949 aldaar 
de zegels van Indonesië werden gebruikt voor de fran
kering. 

Het deed ons genoegen te kunnen constateren, dat 
bij de portzegels van Nederland thans ook deze zegels 
met verticaal watermerk zijn opgenomen, iets waartoe 

toch zeker ons Maandblad de stoot heeft gegeven. Ook 
de kortelings in ons Maandblad besproken noodport-
etiketten van de Rep. Indonesië zijn in deze catalogus 
gemeld, maar nog zonder prijsaanduiding. (Het Maand
blad werd bij deze uitgiften echter niet genoemd). 

Nog steeds zien wij geen melding gemaakt van het 
feit, dat van het zegel Nederland 1945 „Herrijzend Ne
derland" meerdere typen bestaan. Deze werden in 
1946 door de heer Korteweg in het Mededelingenblad 
van de R.Ph.V. beschreven. Ook missen wij nog de 
melding van de duidelijke type-verschillen van de 
10 sen (en inmiddels ook van de 5 sen) Indonesië, cij-
fertype 1951 (cat. nos. 37 en 39), zoals door ons in het 
Augustusnummer van dit jaar gemeld. 

Tenslotte nog iets over de genoteerde prijzen der 
zegels. Bij vergelijking met de catalogus 1951 blijkt, 
dat de commissie tot samenstelling van dit werk ook 
in dit opzicht heel veel werk heeft verricht. Talrijke 
prijzen werden gewijzigd en naar het ons voorkomt, 
meer op het huidige prijsniveau gebracht. Dit brengt 
voor vele zegels vaak een kleine prijsdaling mede. 
Hiertegenover staan echter de zegels van de eerste 
twee uitgiften Nederland, welke een niet onaanzien
lijke prijsverhoging te zien geven. Wel zeer groot is 
bijv. deze verhoging bij het zegel no. 12, type D. blauw 
papier, gebruikt, waar zij van ƒ 2000,— op ƒ 2500,— 
werd gebracht. 'Toch is onze algemene indruk, dat het 
huidige prijsniveau tegenover de vorige noteringen 
een fractie is gedaald. Een ieder die belang stelt in de 
prijsnoteringen zal daarom goed doen zich niet meer 
met zijn oude exemplaren 1951 tevreden te stellen, 
maar zich voor het betrekkelijk kleine bedrag de uit
gifte 1953 aan te schaffen. 

Michel Briefmarken Katalog. Europa 1953. Uit
gave van Verlag des Schwaneberger Album 
Eugen Berlin, Angertorstrasse 2, München 5. 
Preis DM 15.80. 

Jammer genoeg belette plaatsgebrek ons om nog 
in ons vorige nummer bovengenoemde catalogus te 
kunnen bespreken. Wij vinden dit jammer, omdat een 
catalogus als deze feitelijk niet spoedig genoeg onder 
de aandacht der verzamelaars kan worden gebracht, 
want wij zeggen niet te veel als wij verklaren dat o.i.. 
iedere rechtgeaarde philatelist zeker dit werk op zijn 
philatelistische boekenplank dient te hebben. Welk een 
vraagbaak dit werk is, behoeven we de vele gebruikers 
welke we in ons land reeds tellen, zeker niet te zeggen, 
vooral wat waarschuwingen betreft voor valse zegels, 
opdrukken of afstempelingen. Maar bok, welk een uit
gebreidheid van meldingen zowel van zegels als de 
samenhang met andere zegels, vignetten enz. En laat 
ons niet vergeten op de inleiding attent te maken, 
welke een nuttig werkje op zich zelf is. Hierin treffen 
we o.a. een zeer grote lijst aan van philatelistische 
woorden en uitdrukkingen in de vijf talen Duits, Engels, 
Frans, Spaans en Portugees. 

Dat vooral Duitsland en alles wat daarmede samen
hangt uitvoerig is opgenomen valt natuurlijk niet te 
verwonderen (de zegels in samenhang van dit gebied 
omvatten alleen al 36 bladzijden!). 

Ook dit jaar onderging de catalogus weer een aan
merkelijke uitbreiding nl. 140 bladzijden, terwijl 1500 
nieuwe afbeeldingen werden opgenomen. De prijzen 
werden zorgvuldig overwogen en waar nodig opnieuw 
vastgesteld. 

Al het voorgaande- tezamen maakt deze catalogus tot 
een handboek waarvan een overeenkomstige uitgifte in 
het Nederlands zeker tot de onmogelijkheden behoort, 
zodat wij wel op het buitenland ztjn aangewezen. Ge
lukkig, dat we zo dicht bij huis een dergelijk werk 
vinden! 
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La Medicine ä Travers la Philatelie. Uitgave van 
Jean Farcigny, 42 rue Victor Hugo. Courbevoie 
(Seine). Prijs 225 frs. + porto. 

Vele onzer lezers zal het niet onbekend zijn, dat in 
ons land, evenals zulks in het buitenland het geval is, 
het aantal medici onder de Philatelisten vrij groot is. 
Waarin de oorzaak daarvan is gelegen, is ons niet be
kend en wellicht is dit een vraag voor de medici zelve. 
Een feit is het, dat vele hunner zeker niet tot de ge
ringste verzamelaars behoren en sommigen hunner tot 
de hoogste trappen der Philatelie zijn opgeklommen. 
Het is ons bekend, dat onder hen verzamelaars zijn 
pur sang, die naast hun verzameling een speciale ver
zameling hebben aangelegd van hun confraters welke 
op postzegels zijn afgebeeld. 

Ook in het buitenland is de laatste tijd een bijzon
dere belangstelling aan de dag getreden voor het on
derwerp „Medici op de postzegels" en zelfs de zoge
naamde philatelistische najaarssalon te Parijs gaf een 
tentoonstelling onder de titel „Medici in de Philatelie", 
terwijl vele buitenlandse tijdschriften reeds artikelen 
op dit gebied brachten. 

Dit alles was voor de uitgever Jean Farcigny aanlei
ding om bovengenoemde catalogus samen te stellen 
en het licht te doen zien. Dit is een „catalogus", dus een 
opsomming met prijzen, waarbij alle zegels, op het ge
noemde onderwerp betrekking hebbende, zonder ver
der commentaar zijn opgenomen. De prijzen zijn die, 
waarvoor de zegels in het algemeen in de handel ver
krijgbaar zijn. Zij is dus geen handboek met alle mo
gelijke inlichtingen omtrent de zegels en hun afbeel
dingen en toch is zij m e e r dan een gewone catalogus. 
Immers heeft de uitgever dit werkje een bijzondere 
waarde voor de (beeld-)verzamelaars gegeven. Hij heeft 
nl. een indeling gemaakt welke bij ieder land, dat 
postzegels op dit gebied heeft uitgegeven — en dat zijn 
er heel veel —, is gevolgd en waarbij dan achtereen
volgens de volgende onderdelen de daartoe behorende 
zegels opsommen. Zo worden behandeld: Rode Kruis, 
Lotharingse Kruis, Groene Kruis, Franse medici, mili
taire en koloniale medici, medici uit andere landen, 
veeartsen, beroemde personen welke op medisch ge
bied hulp hebben geboden, burgerhjke en militaire zie
kenhuizen, personen die zich met de medicijnen heb
ben beziggehouden, medische congressen, therapie, 
hospitalen, gezondheidsinstellingen en -gebruiken, 
rusthuizen, sanitair-vervoer, medicinale planten, de 
Goden, de biologen, de chemici, en diverse organisa
toren. ^ 

U ziet, ook een enkel onderdeel van deze opsomming 
kan zelfs al een aardige beeldverzameling opleveren, 
waarbij dan dit werkje goed als handleiding kan die
nen, maar waarbij de verzamelaar zelf de gewenste ge
gevens moet verzamelen om het tot een goed geheel 
te maken. Dit maakt juist deze catalogus zo aantrek
kelijk en zij is ook juist daarom aan de verzamelaars 
aan te bevelen. In totaal werden op de 36 bladzijden 
welke het werkje telt, ongeveer 2050 postzegels gecata
logiseerd. Een werkje dat wij veel succes wensen, iets 
waaraan we feitelijk niet twijfelen. 

L'lndex Philatélique de Suisse-Liechtenstein 
1843—1953. Prijs 80 frs. + porto. 
L'lndex Philatélique de Allemagne-Autriche 
1850—1953. Prijs 100 frs. + porto. 
Uitgaven van Jean Farcigny, 42 rue Victor Hugo, 
Courbevoie (Seine) Fr. 

Twee catalogi in eén eenvoudige, maar keurig ver
zorgde uitvoering, resp. 21 en 36 blz. in omvang, geven 
in de nummering van de Yvert-catalogus een opsom
ming en prijsvaststelling van de postzegels der boven

genoemde landen, zowel voor ongebruikte als gebruikte 
exemplaren en voor de diverse series. Waar deze cata
logi geen eigen richtlijnen in de opstelling der zegels 
volgen, wordt daardoor des te meer nadruk gelegd op 
de prijsnoteringen. Deze willen dan ook een zo getrouw 
mogelijke weerspiegeling zijn van die, waarvoor de 
zegels als regel in de handel verkrijgbaar zijn. Dat 
deze prijzen in andere landen dan Frankrijk wel eens 
iets anders liggen is natuuurlijk in geen enkele catalo
gus te ontgaan en zal, zolang de postzegels nog te veel 
als deviezen worden beschouwd, waarvoor in verschil
lende landen nog eisen aan de in- of uitvoer worden 
gesteld, dit wel het geval blijven, aangezien daardoor 
de vorming van een internationale prijs wordt in de 
weg gestaan. Hoewel deze catalogi dus meer speciaal 
voor de Franse verzamelaars van belang zullen zijn, 
zullen ook zij, die aan de Yvert-catalogus gewend zijn, 
er nut "van kunnen hebben, omdat de prijzen nauw
keuriger aan de handelsprijs zijn aangepast. Over het 
algemeen liggen de prijzen iets lager dan bij de Yvert, 
maar belangrijk wordt dit echter eerst voor sommige 
oudere zegels waarvan de prijzen veelvouden van 100 
frs. bedragen. 

De grote verdiensten dezer boekjes ligt dan ook o.i. 
in het feit, dat ze gemakkelijk zijn mede te nemen en 
zich beperken tot een of meer landen, zodat men bij 
beperking van zijn verzameling tot deze landen geen 
dure catalogus behoeft aan te schaffen om die van 
het verzamelland te bezitten, maar met een enkel 
deeltje kan volstaan. 

Ook Frankrijk en België-Luxemburg verschijnen in 
deze uitgave. 

Catalogo de Sellos de Deportes 1953. Uitgave van 
Jose Ma Vidal Torrens, Via Layetana 115, Barce
lona (Spanje) 3e editie. Prijs 7,50 Peseta. 

Wederom een catalogus welke meer speciaal de 
beeldverzamelaars zal aantrekken, immers hierin wor
den alle postzegels behandeld welke betrekking heb
ben op de sport, dus zowel de zgn. Olympiade-zegels 
als alle andere zegels welke met de sport in enigerlei 
verband staan, hetzij door afbeelding of doel van uit
gifte. De catalogus behandelt deze zegels in volgorde 
van het jaar van uitgifte, zodat wordt aangevangen 
met de Griekse Olympiade-zegels van 1896 en geëin
digd wordt met de zegels van 1951 van België en Bra
zilië. Bij de opsomming is de nummering van de Yvert-
catalogus vastgehouden, hetgeen een eventueel nazoe-
ken in deze catalogus gemakkelijk maakt. Van he t " 
grootste deel der opgenomen zegels is een verkleinde 
afbeelding gegeven, zodat de bruikbaarheid van het 
werkje daardoor zeer wordt verhoogd. 

De uitvoering van deze catalogus, welke 43 blad
zijden telt, is zeer goed te noemen, iets waartoe ook de 
goede kwaliteit van het papier zeker mede werkt. He
laas zijn desniettegenstaande de cliche's niet altijd even 
duidelijk. De prijzen zijn, indien de zegels in de vorm 
van een serie zijn verschenen, alleen per serie aange
geven. 

Gezien het grote aantal verzamelaars dezer soort 
postzegels zal ook dit boekje zeker zijn weg wel vin
den. 

Stanley Gibbons' Simplified Stamp Catalogus 
1953. Uitgave van Stanley Gibbons Ltd. 
291 Strand. Londen W.C. 2. (Engeland). Prijs 
18 sh. 6 d + 1 sh. 6 d. porto. 

Op 5 November jl. verscheen de 18e uitgave van 
deze zgn. Eenvoudige catalogus, en wederom is het 
aantal bladzijden met 57 stuks toegenomen, zodat zij 
nu 1488 bladzijden telt met meer dan 83.000 zegelnote
ringen en ruim 11.000 afbeeldingen. Dit laatste spreekt 
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des te meer wanneer men bedenltt, dat alleen afbeel-
dmgen van zegels of opdrukken op zegels zijn weer
gegeven en geen afdrukken werden gegeven van wa
termerken of typeverschiUen. 

Door het gebruikte dunne, maar toch sterke papier is 
deze catologus toch een goed hanteerbaar werk en is 
zij een der weinige, zo niet de e n i g e postzegelcitalo-
gus, welke alle zegels van de wereld in een enkel deel 
vermeldt, zij het dan zonder variëteiten of andere 
bijzonderheden, zoals tanding, watermerk, kleurvaria-
ties en papiersoorten. Zij is tot ongeveer Mei van dit 
jaar bijgewerkt, terwijl de prijzen aan de gewijzigde 
marktprijzen zijn aangepast. Zo staan over het alge
meen de zegels van vele landen iets hoger genoteerd 
dan in de vorige uitgave, en wel meer speciaal de ze
gels van het Engelse imperium. 

Wij twijfelen niet of ook deze uitgave zal, evenals 
de vorige, spoedig bij de verzamelaars zijn onderge
bracht. N. 

ook jiog verzekeid van de hartelijke dank van onze, 
en ook uw jeugdige postzegelverzamelaars! 

De Secretaris der Contact Commissie: 
J. DE JONG. 

Adres: Runstraat 18, Utrecht. 

PHILATEliSTISCH ALLERLEI 
Dat het bezoek hetwelk prins Bernhard der Neder

landen aan enige Zu'damerikaanse staten bracht al
daar ook in philatelistische kringen de aandacht zou 
hebben, werd wellicht door niemand verwacht. Toch 
deed het ons uit vaderlandslievend oogpunt prettig 
aan, toen wij een fotocopy ontvingen van een brief
omslag welke in Ecuador door de Philatelististen ver
eniging te Quito ter gelegenheid van bovenbedoeld 
bezoek aan dat land (10-14 November) werd uitge-

DECEMBER, FEESTMAAND 
Via uw lijfblad, het Nederlands Maandblad voor 

Philatelie, werd onlangs nog door ons geprobeerd u 
te bewegen uw oude catalogus aan de Contact Com
missie voor het philatelistisch Jeugdwerk in Neder
land af te staan. Helaas kunnen wij over het resultaat 
van dit verzoek nu niet bepaald erg enthousiast zijn. 
Misschien ligt de oorzaak ook wel daarin, dat u in de 
veronderstelling leefde, dat alleen de catalogi van het 
jaar 1952 bij ons welkom zouden zijn. Niets is echter 
minder waar, ook van voorgaande jaren zien wij gaar
ne oude exemplaren tegemoet. 

Nu kan het natuurlijk best zijn, dat u geen oude 
catalogus bezit. Welnu, u wilt dan uiteraard ook graag 
iets doen voor onze jeugd. Mogen wij u er dan eens 
op wijzen, dat ook de toezending van postzegels voor 
onze jeugd, door ons op hoge prijs wordt gesteld? 

December is een feestmaand zonder weerga! Ook u 
zult ongetwijfeld met een verheugd gezicht uw ge
schenken hebben ontvangen. Hebt u zich dan wel eens 
gerealiseerd, dat er nog altijd jongelui zijn, die van al 
deze goede gaven, die December nu eenmaal oplevert, 
maar zeer beperkt of in het geheel niet, kunnen genie
ten? Oh, is u dat door de feestvreugde geheel ontscho
ten? Welnu, u kunt alsnog tonen, dat u mee leeft door 
eens wat van uw doubletten, die toch maar in een 
stockboek opgehoopt zitten, te zenden aan het onder
staande adres. Moeten wij er nog aan toevoegen, dat 
u daarmee een goed werk doet, als afsluiting van het 
jaar 1952? Nee, u weet dat zelf ook wel, en u weet u 

TfeJs M Prmcipi 

• 1 MHCtl * 

geven. Dank zij de N.V. Polak en Schwarz te Zaan
dam, die ons bedoelde fotocopy toezond, kunnen wij 
van zulk een enveloppe hierbij de afbeelding geven. 

Bij de laatste ministeriewijziging in Frankrijk — welk 
kabinet zich nog steeds heeft weten te handhaven — 
kwam ook een wijziging in de bezetting van de plaats 
van het ministerie van de P.T.T. De huidige minister, 
de heer Roger Duchet, schijnt ten opzichte van de 
postzegeluitgiften belangrijke veranderingen te wil
len invoeren, althans te oordelen naar de mededeling 
welke hij dienaangaande aan pers en radio heeft ver
strekt en welke als volgt luidt: 

VERE]\IGII\GSI\IEUWS 
(Vervolg van pag. 316) 

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

Nieuwe leden; 175 J. v. d. Berg, Hoofdstr . 
70, De Lier (Z.H,) ; -186 P. H . v. Rossum, 
Socndastr. 15, Delft; 217 A. J. W. Janssen, 
Prof. Scliocmalierstr. 53, Delft; 309 J. Vigier, 
Den Burglistr. 12, Voorburg (Z .H . ) ; 339 J. W. 
V. d. Eilt, Willemstr. 53 c., Delft. 

Bedankt: 110 F. v. d. Ende. 

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

Biieenkomsten in Dec. 1952/Jan. 1953: 23 De
cember ledenvergadering; 14 Januari socie'teits-
avond. 

SHELL POSTZEGKLCLUB „PER
NIS". Seen: J. F. Kranendonk, 
Röntgenstraal 36 b, Vlaardingen. 

Bedankt: 8 B. v. d. Moolen. 
Nieuw lid: 48 A. de Bruyn, Wapenstr . 13, 

Rot te rdam-2 . 
Candidaatlid: 47 J. C. Zijdeveld, Mendelsohn-

plein 39 d, Vlaardingen. 

Op de jaarvergadering van Dinsdag 18 Nov. 
]1. IS het gehele bestuur der Postzegelclub her
kozen. 

POSTZEGEL-VERENIGING 
„H.G.P." TE DOKKUM. Secr.: S. 
Postuma, Woudweg E 256, Dokkum 
(Fr.). 

Krachtige pogingen zullen ondernomen w e i 
den om in 1954 postzegels ter herdenking van 
Bonifatius het licht te doen zicn en dan tevens 
een tentoonstelling te organiseren. De Vereni
ging houdt zich aanbevolen voor oude jaar
gangen van phil . tijdschriften. 

Eerstvolgende vergadering- Vrijdag 19 Dec. 
a.s. in Café „Spoorz icht" aan de Stationsweg 
te Dokkum. Aanvang 8 uur precies. Grote ver
loting. 
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„Bij de bestudering van het Vraagstuk der postze
geluitgiften is de heer Roger Duchet tot de conclusie 
gekomen dat de keuze van de onderwerpen niet moet 
zijn overgeleverd aan het toeval van aanvragen of 
herdenkingen. 

Hij heeft er over gedacht alle zegels in te trekken 
met afbeeldingen van een enkele stad, een enkele 
plaats of monument, een enkele streek of een enkele 
persoon. Zijn voornemen zou zijn, zelfs wat de lopen
de serie voor gewoon gebruik betreft, om series van 
4 afbeeldingen uit ^te geven, welke van tijd tot tijd 
vervangen worden en in het algemeen uitdrukking 
geven aan de grote Franse bedrijvigheid (ambachten, 
agrarische producten, industrieën, kunst of luxe enz.). 
Elke serie zal dan aan eenzelfde graveur worden toe
vertrouwd. 

Deze methode zal toestaan om aan de uitgiften de 
homogeniteit te geven welke zij thans hebben verlo
ren en een nuttige propaganda te maken, terwijl het 
nationale prestige wordt gediend. 

De heer Roger Duchet stelt zich voor het program
ma van de aanstaande uitgiften tegen 1 November te 
doen eindigen. Tot deze datum kunnen de suggesties 
van de gebruikers en van de diverse organen in de 
Philatelie aan de minister van de P.T.T. worden toe
gezonden, die ze met aandacht zal doen onderzoeken." 

Als dit voornemen tot uitvoering komt staan ons dus 
belangrijke wijzigingen op het terrein der postzegels 
van dit land te wachten! 

ITEP-PAKKET fl. 12.-
franco: Dit kwaliteitspakket bevat 1000 grm. kantoorpost , 
gegarandeerd onuitgezocht , waaraan wij toevoegen: 
25 Nederlandse weldadigheidszegels vóór 1940, w.o. 

2V2Jes en UVajes, catalnguswaarde ƒ 1 0 , — 
1 serie Ned. Indië vóór 1945, cataloguswaarde . . », 20,— 

25 Republiek Indonesia 1946-48, cataloguswaarde . . „ 20,— 
25 Curasao en Suriname, cataloguswaarde „ 2,75 

Deze prachtcoUectie totale cataloguswaarde ƒ 52,75 
is voor slechts ƒ 12,— franco een koopje. ledere besteller 
één pakket , echter elk volgend pakket kost u ƒ 15,—. 
Levering na ontvangst van remise op giro 336559 t .n.v. 

RENNIE HAAGSMA'S POSTZËGELHANDEL 
Leeuwenstraat 2a — HILVERSUM — Telefoon 7606 
Ons ,.schlager" pakket 3 kg voor ƒ 10,—, waarin U 8 
complete weldadigheidsseries en 2 recente KLM-vluchten 
vindt, is eveneens voorradig. Franco levering. 

O N Z E NIEUWTJESDIENST 

Een abonnement op deze dienst biedt thans veel voordelen: 
Ie. U behoeft U alleen te abonneren voor de landen of ge
bieden die U verzamelt, mits U geen abonnement geeft voor 
slechts één land. 
2e. Retourzendingen worden geaccepteerd, mits binnen 8 dagen 
na ontvangst van onze zendingen. 
3e. Doordat wij het meeste direct uit de landen van oorsprong 
importeren, zijn onze prijzen zeer aantrekkelijk. 
4e. Doordat de speculatie in postzegels en vooral in nieuwe 
uitgaven nu geheel afgelopen is, komen er nu steeds nieuwe 
uitgaven die , ,goed" blijken te zijn. Wij verwachten dat , even
als dit voor de oorlog steeds het geval was, de prijzen in de 
loop van de tijd voor nieuwtjes zullen stijgen. De nieuwe u i t 
gave van thans kan de zeldzaamheid van morgen zijn. Behalve 
,,liefhebberij" dus ook een ,.geldbelegging". 
Neemt een proef en stelt U zich met ons in verbinding. 
Wil t U event, geen abonnement nemen, vraagt dan geregeld 
toezending van onze R O T A R Y aanbiedingen die éénmaal in de 
2 maanden verschijnen. 
Vraagt toezending van de juist verschenen N o v . aanb. , waarin 
veel koopjes, Kerstgeschenken, nieuwtjes etc, geoffreerd. 

ACF U E B H £ I D £ ' s Postzegelhandel 
HILVERSUM 
Surinamel. 31 
Giro 1700 
Tel . 4323, Hoofdkantooi 

AMSTERDAM 
N . Z . Voorburgwal 151 

bij de Paleisstr. 
Tel, 47103, Filiaal 

Te koop gevraagd: 
Verzame l ingen i P o s t -
P a r t y e n 
Be te re los se ) 

z e g e l s 

AANBIEDING 
CURAfAO 

1873 25 c. Koning (x) 
30 c. Koning (x) 

1901 IVï op 2"/! Gld (x) 
1903 2 c. Bruin (o) 

3 c. Oranje (o) 
7V2 c. grijs (o) 

1915 Palm 
IVs en 2'li C. (x) 

1927 Brandkast (x) 
1946 Konijnenburg 

6 c—l ' / ï Gld. (x) 
1951 Kinderen (x) 
1952 Zeeman (x) 

L U C H T P O S T 
1931 Serie 

10 c.-2,80 G. (x) 
1941 Bernhardfonds (x) 
1942 10 C.-IO Gld. (x) 
1947 6 c.-lVs Gld. (x) 

(x) = ongebr. (o) = ge 

4,65 
5,90 (>,— 
2,— 
1,75-
2,35 

12,50 
5,90 

6,— 
2,90 
2,75 

10,— 
85,— 
47,50 

7,90 
br. 

ALBUMS 
Nederland en O.G. 

Bondsalbum K II . . ƒ 
„Ho l l and" album , . „ 
,,Alsv., binnenschroe-
ven 

„ 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 O,' 
ƒ 1,50; ƒ 2, 
ƒ 3,60; ƒ 6,75. 

0,45! ƒ 

7.50 
11.50 

1 3 . -
22.50 

8,50 
9,75 
0,95; 
3,45; 

Zendt mij Uw Mancolijst 
Nederland en O.G. 

HAGA's 
POSTZEGELHANDEL 

Gravenstraat 24, Aoisterdam-C. 
Telefoon 43940 — Giro 42554» 

DIT IS GOEDKOOP! 
Een album Nederland en zijn Overzeese Gewesten, ongeveer 185 
pagina's. Met typen, tandingen van post- en portzegels, tevens 
alle primaire foutdrukken, in kunst lederen schroef band, de 
schroeven van buiten met zichtbaar. Prijs ƒ 12,50. Di to album 
klemband ƒ 15,—. Hetzelfde album zonder typen en tandingen, 
wel de roltandingen. Een compleet album, prijs ƒ 8,50. Formaten 
ongeveer 29 X31 cm. Reeds 30 jaar verschijnen op deze albums 
de supplementen 

100 verschillende Curasao en Suriname, prijs ƒ 12,50. Neder
land 1940 ongebr. 5. 7V8. 10, I2V2, 15, 20, 22V2, 25, 30 en 40 ct . . 
prijs 50 cent. 

Por t steeds extra. 

J. MEBUS, Postzegelhandel Amsterdam 
Huidenstraat 13 (Bij het Spui) - Beëdigd Expert 

Telefoon 37767 - Postgiro 33045 - Gevestigd sinds 1915 

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

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

FA» L. B O O M S M A & Z O O N 
Nassaukade 118-119 - Tel. 82521 en 85421 -Amsterdam 

MAKELAARS EN BOUWKUNDIGEN 
ADMINISTRATIE EN ONDERHOUD VAN 

HUIZEN — EXPERTS 

"^kilatetlóten 
koopt bij Uw 

medephilatelisten adverteerders! 
* 

Verwijst bij bestelHng naar 
hun advertentie in het Maandblad 
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Zeer g<»cdkope aanbieding 

No. 
No . 
N o . 
No. 
No. 
No. 
No . 
N o . 
No. 
No . 
No . 
No . 
No . 
No . 

No. 

N o . 
No. 
No . 
No. 
No . 
No. 

No. 
, No. 

No . 
No . 
No. 

* o n g e b r u i k t ; 

Su r iname 
5AX» 5 c t . 
5 A X , 5 c t . 
lOaAX» 25 c t . 
13AX* 50 c t . 
13AX 50 c t . 
4C* 3 c t . 
8 15 c t . 
12 40 c t . 
14 1 GId. 
15» 2Vi G l d . 
15 2Vä Gld . 

geen vermelding is gestempeld. 

ƒ 8,50 
8,50 

55,— 
19,— 
19,— 
4,50 
1,— 
6,50 

15,— 
25,— 
23,50 

30* 10 op 15 ct . 20,— 
39» 50 c t . op 1 Gld . 10,— 
40* 50 c t . op 

2 ' / . G l d . 
40 50 ct . op 

2'/ i G ld . 
176* 1 G l d . 
176 1 Gld . 
177» IV« Gld . 
177 V/t G ld . 

178* 2'/t G ld . 
178 2VJ G ld . 

L u c h t p o s t 
17* 2'/i Gld . 
20 10 ct . 
21 60 ct. 
22* 1 Gld . 
25* 1 Gld . op 

2V. G l d . 

Orders boven 
pr ima s taa t . K 
lijst. Y v e r t & 

50,— 

50,— 
2,50 
1,60 
4,50 
3,80 
5,— 
3,75 

7,— 
0,25 
0,35 
9,— 

8.— 
10 Gld. f 

Indonesia 
N o . 2 10 ct. ƒ 
N o . 16 2'/i Gld. 
N o . 16A 2 ' / . Gld. 
N o . 16B 2 ' / . Gld. 
N o . 24* 12'/i ct. 
N o . 30 2'U Gld. 
N o . 60 1 Gld. 
N o . 61 2'lt Gld. 
N o . 80 2'/« Gld. Java 
N o . 98» 2'/t Gld. B.B. 
N o . 134A» 2'/i Gld. 
N o . 135—137* R. Kruis 
N o . 149-159 Bandoeng 
N o . 165* 2'l! Gld. 
N o . 166» 5 Gld. 
N o . 204* 42'/« c t . 
N o . 211-213* opdruk 
N o . 216» K. Emma 
N o . 226-227» Jamb. 
N o . 239-240 Luchtp . 
N o . 278 25 ct. 
N o . 287 5 Gld. 
N o . 289 25 Gld. 

L u c h t p o « 

N o . 1» 10 op 12V8 ct . 
N o . 2» 20 op 25 ct . 
N o . 3* 40 op 80 ct . 

ranco aanget. Alle ex. in 
asse bil order . Levering op manco-

Tell ier 1953 in 3 banden gehele 
wereld ƒ 28,30 + p o r t o 60 ct. 

Hendrik v.d.Loo' 
Tel. 112944 - G i r o 24392 -

24,— 
7,— 

10,— 
9,— 
4,— 

10,— 
1,50 
6,— 
8,— 

16,— 
5,50 
4,— 

22,50 
6,50 

19,— 
1,— 
0,55 
0,55 
0,50 
0,95 

14,— 
90,— 

155,— 

0,35 
0,60 
0,60 

8 Postzegelhandel 
Heerengracht 8a - Den 

voorh . N i e u w s t r a a t 26 en N . Blaak 93, Ro t t e rdam. 
Haag 

Aanbieding Noorwegen 
alles ongebruikt 

1930 nrs 
1937 
1938 
1939 
1942 

1943 

1944 

1945 

. 151/153 
183/186 
187/189 
195/198 
237/240 
241 
242/243 
244/245 
246/248 
249/252 
253 
254/256 
257/259 
260 
273/275 
276 
277/278 
279 

ƒ 1 5 , — 
2,50 
0,60 
0,40 
1,10 
0,30 
0,20 
0,35 
0,85 
0,90 
0,30 
0,65 
0,55 
0,30 
0,30 
0,20 
0,20 
1,— 

1946 nrs 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

'52 J u b . 
Dienst 
1946 
1949 
1952 

.280/283 ƒ 
284 
285/288 
304 
305 
306/307 
308 
309 
310 
311/313 
317/319 
320/321 
332/334 
337/339 
H a a k o n 

52/58 
59 
60/63 

0,75 
0,20 
6,— 
0,20 
0,20 
0,75 
0,25 
0,20 
0,35 
1,— 
0,65 
0,60 
1,10 
1,25 
0,65 

3,15 
0,20 
0,70 

Ook vele niet geadverteerde 
zegels en series hebben wij voorradig. 

Uw mancolijst naar: 

POSTZEGELHANDEL .^PHILADELPHIA' 
J. M. GOSSE 

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

Dringend te koop gevraagd, gewone Ned. kilo
waar, betaal daarvoor de hoogste prijs. 
Alvorens te verkopen, vraagt prijs aan Postzegel-
handel G. v. d. Eynde, Petristraat 8, UTRECHT 
(Oog in Al), Tel. 24082. 

iCI) IVI eerste feestdagen serie ong. f. 7,50 
l l 3 l l i l u L idem tête bêche serie ong. f.17,50 

Verder bijna alles van Israël leverbaar. 
Postzegel- en Albumliandel M. A. Manuskowsld 

Wagenstr. 105, Den Haag. Postrek. 33.530 

Goedkope 

Neder land . 
2 0 H o o r n 
10 o mooi 
16 z. gom 
26 J p r ima 
27 J p r ima 
28 o 
29 o goed 
45 A 
45 B 
48 
100 
100 0 
104 0 
105 o 
107—09 
121-28 
129 
166-68 o 
191 
229-31 o 
265-66 
278 o 
279-82 0 
289-92 
313-17 
327-31 
347-49 
356-73 
379 a, b , c. 
402-03 
405-21 
423-27 
449-453 
464-68 
Met o is g 
rembours of 

aanbied 

4,— 
2,— 
8,50 

16,50 
22,50 
2,75 

12,— 
40,— 
32,50 
50,— 
12,50 
3,25 
6,50 
5,50 
3,50 
1,90 
2,— 
0,55 
0,95 
1,40 
1,25 
0,45 
0,75 
1,15 

0,75 
0,75 

19,50 
6,50 

d 0,25 
0,40 
0,30 
0,13 
0,40 
0,25 

estempelt 

ing Ned. en Koloniën, zeer lage 

469-84 
485-89 
530-32 
533-36 
533-36 
545-50 
551-55 
558-62 
563-67 
568-72 
573-76 
578-82 

' 587-90 
D 25-26 o 
D 20-24 o 
D 27-34 o 
N e d . Indië 
2 bruine gom 
16 
24 0 
97 f 
98 
130 
131 
135-37 o 
141 
235-38 
241-45 
304-08 
309-16 
290-92 
293-97 
322-30 
331 
332 o 

. Boven ƒ 10 

5,— 
0,50 

20,— 
0,75 
0,30 
1,40 
1,50 
0,85 
0,90 
0,75 
0,90 
0,75 
1,90 
0,20 
0,50 
2,— 

75,— 
11.— 
3,75 

22,50 
8,50 
1,25 
1,50 
3,50 
0,60 
0,85 
1,70 
0,30 
1,15 
3,90 
4,— 
1,75 
0,85 
1,25 

345 
372-73 
Lp 16 
Lp 8 
Lp 9 
Lp 14 

prijzen 

6,50 
0,35 
7.50 
1,— 
2,50 
2,50 

P l o bescha- 1 
digd 

P 41-48 
P 49-52 
P 53-65 
N G 1-21 
Cura sao . 
22 
18 
73 a 
74 b 
141-52 
164-67 
168-77 
178 
182-85 
200-05 
231-35 
L p . 1-2 o 
L p . 45-52 
Lp . 53-68 
Lp . 69-82 
Sur iname. 
16-17 
18 
19 
22 V 
27 
278-79 

— f ranco . Levering 
giro. Speciale catalogus Ned . 

p o r t o ƒ 0,15. 

Postzegelhandel 
A. 

Hoogs t raa t 182 A — 

en Kol. 1953 

15,— 
2,75 
6,25 
2,50 

10,— 

4,— 
1,75 
3,75 
9,50 

14,— 
0,70 
3,25 
2,25 
1,15 
3,75 
2,50 

17,50 
9,50 

11,50 
7,— 

0,36 
0,90 
),-1,25 
1,75 
6,— 

onder 
ƒ 2 Ä 

.,MADJOE" 
A. M. DE GRAAFF 
SCHIEDAM — Tel . 68407 — Gi ro 428605 

M. KUPFERMAN 
Amsterdamsche Postzegelhandel 
N.Z. Voorburgwal 314, Amsterdam 

DE speciaalzaak voor betere zegels van de 
Engelsche Koloniën! 

Slyterif-wynhandel J, W, 
Prinsengracht 598 - telef. 30523 -

Ook goede wijn behoeft niet duur 
Vin Rouce d 'Algér ie p 
Vin de Dordo^ne rouge et b l aac . . . . 

Bij l l n a m e van 12 flesaen Korting. 
Grati« heTOrern Aoor ' t »ehele land V 

JONKER 
Amsterdam 

te zijn 
fles i 1.50 
, , , , l . b o 
, , , , 1 . 6 0 
4; V r a a g t o n z e 

r i | n - p r l ] s c o u r a n t 
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BUSSUMSE POSTZEGELHANDEL 
Kapelstraat 15 — Telefoon 6288 — Giro 451627 

W . H . E EC EN 

Z I C H T Z E N D I N G E N 
Voor het nieuwe seizoen hebben wji 
weer veel nieuwe boekjes gereed. 
Ned. O.G.  Scandinavië  Frankrijk 
Zwitserland  Duitsland  Engeleind 
en Kol.  Ver. St., enz. enz. 

Speciaal aangeboden: 
België Duitse Bez. 

— Congo 

Duitsland 
Kreta 
Noorwegen 
Zwitserland op brief 
Rusland 
Sicilië met keur 
Sardinië id. 

— id. randstuk 
— id. 

Slowakye 
SpaansAndorra 
Egypte 

Taxe 
No, 
No. 
No. 
No. 
No. 

No. 25 gebr. 
No. 27 id. 
No. 48 id. 
No. 476 id. 
No. 478 id. 
No. 85 ong. 
No. 2 id. 

15 
1 gebr. 

23 id. 
5 id. 
7a ong. 
9 id. 

No. 1/12 id. 
1/1214 id. 

93 gebr. 
94/96 id. 

104 id. 
130 id. 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

12,50 
8,50 
6,50 
3,— 

12,— 
10,— 
24.— 
10,— 
50,— 
65,— 
7,50 

42,50 
15,— 
22,50 
45,— 
6,50 

10.— 
5,— 
6,— 

EUROPAAANBIEDING Postfris.tenzij anders vermeld 
Albanië 
120/26 
166/76 
270 
VI. 8/14 
Griekse Bez. 
Dui ts land 
355/58 
379/89 
394/97 
462/66 gebr. 
470/78 gebr. 
640/51 
654/62 
VI. 36/37 

44a/59 
71 
82/89 gebr . 

102 
108/10 
111/13 gebr. 
114/16 
117 gebr . 
128 gebr . 
153 
167/71 
193/96 

4/17 

riNE DE BUHR 
• ■> 

1 y 1 
i 

1 • a f f f i i ^ 

z 

1 
i 

1 A M S T É H O A M 

ƒ 3,75 
3,50 
3 — 
8,25 
7.50 

13,50 
12,50 

5,— 
9,— 

22,— 
3,75 
2.75 
7.— 

30,— 
3,75 

60.— 

7,50 
7,50 

23.— 
7,50 

23 .— 
65,— 
12.— 
2,50 
4,— 

224/26 
VI. 1/6 
VI. 7/8 
VI. 15/16 
Dienst 1/8 gebr . 

11/12 
. . 22/27 gebr. 

Vaduzblok 

Hongarije 
971/75 + VI . 106/1( 
1024/28 
VI . 58/65 
Roemenië S 1/6 
Slowakije P 1/12 
Spanje 540/54 
San Mar ino 103/5 

134/36 
137/40 
biok 1 

Turkije VI. 1/5 
Tsjecho Slowakije 
182/84 
188/91 
225/27 
238/41 
242/51 
270/73 gebr. 
VI. 3 op brief 
VI. 10/17 

ƒ 3 , -
25,— 
40,— 
12,— 
25,— 

3.50 
4.— 

150.— 

*.— 
2.— 
3,75 
4,50 

25,— 
6,— 
1.75 
1.75 
2.50 
1,— 
2,50 

1.75 
8.— 
3 .— 

1 0 . -
3 ,— 
2 , — 

16.— 
6.— 

POiSTZ KO E1.H AK » E £, 

Tine de Buhr 
N . Z . Voorburgwa l 347 - A M S T E R D A M 
Telefoon 33324 — G i r o 566731 

Voor onze in Januari te houden VEILING 
zien wvj gaarne tot 15 Januari goed mate-

, riaal tegemoet. 
Onze vele binnen- en buitenlandse relaties 
waarborgen U een juiste en hoge opbrengst, 
mede door onze vakkundige bewerking. 
Desgewenst wordt renteloos voorschot 
verstrekt. 

KOOPMAN & DE BITHR 
Keizersgracht 530 — Amsterdam — Tel. 63488 
N.Z. Voorburgwal 347 — Amsterdam — Tel. 33324 

Estland 
Yv. 60 
61 
86/90 
121 
117/20 
125/28 
131 
132/35 
145a 
146/49 
158 
158 
171/74 
175/78 
Blok 1 
Blok 3 

o 
o 
X 
o 
o 
X 
o 
X 
o 
X 
X 
o 
X 
X 
X 
X 

ƒ 0,25 
1,75 
1.10 
0,15 
0,70 
7,50 
0.55 
8,50 
0,25 
1,— 
0,90 
0,55 
3.75 
1.25 
3.75 
4,75 

Pernau 
Michel 

14/19 1 — 
Voor losse nummers 
Baltische staten 
worden mancohjsten 
gaarne tegemoet 
gezien. 

Nederland 
Luchtpost 1951 
15 Gid. licht 

gestempeld 
ƒ 8,25 

Let 
55/58 
70/74 

106/08 
137/42 
149/53 
154/59 get. 
162/71 
190/94 
201/06 
211/17 
222/30 
231/37 
238/45 
248/55 
256/68 
256/68 
246/47 
Lp. 1/2 
Lp. 3/5 
Lp. 6/7 

get. 
Lp . 6/7 

onger. 
Lp. 8/9a 
Lp. 10/12 

get. 
Lp. 13/15 

get. 
Lp. 30/32 

ong i t . 
Lp. 33/36 

get. 
Lp. 33/36 

onget . 
Souv. 1/4 

and 
x o 

o 
x o 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
o 
X 
o 
X 

X 

X 
o 

X 

X 

z 

X 

X 
X 

ƒ 0,35 
11.75 
0.35 
3 . — 
3.25 
9,— 
7.25 
3 . — 
1.10 
2.10 
2,10 
1,35 
2,25 
2,85 

1 1 , — 
6,— 
0,35 
1,25 
1,50 

4.— 

6,— 
0,55 

5,50 

13 .— 

7.— 

14,75 

14,75 
2,25 

Litauen 
11/17 
18/24 
67/72 
85/99 

277/83 
303/10 

onget. 
311/18 get 
327/34 

onget. 
340/42 
355/57 
362/65 
358/6U 
366/69 
370/72 
373/75 
Lp. 1/7 
Lp. 15/17 
Lp. 18/20 
Lp. 32/35 
Lp. 6875 

get. 
Lp . 76/83 

get. 
Lp. 84/89 
Souv. S/11 

12/1? 
16/23 

Blok 1/la 
2 

Memellant 
ist Frei 

o 
o 
X 
X 
X 

0 
X 

o 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

o 
X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 
0 
X 

xo 

X 

ƒ 1,60 
2.25 
1,90 
5,25 
1.50 

2.25 
3.40 

3.65 
0,75 
1,— 
?,25 
1,10 
0,90 
1,60 
1,20 
4,— 
1,65 
1,— 
3,50 

4.75 

3.50 
4.— 
2,35 
1,50 
1,50 
5,— 
1.50 

5,50 
X =ongebr. gebruikt 

X. DAUDT - Postxegelhandel 
G O U D A - W E S T H A V E N 56 
Telefoon 5156 Giro 277730 

BEKIJK U W POSTZEGELS 
ONDER HET GENOT VAN 
EEN F IJ N E P IJ P T A B A K 

Vraag daarom Uw winkelier: 

V. ROSSEM'S MILO MIX 
Z E L D Z A A M L I C H T E N SMAKELIJK 

Prijs f I,— per pakje 



Postfrisse 
No. 226/29 
No. 231/34 
No. 235/38 
No. 239/40 
No. 244 
No. 246/49 
No. 250,53 
No. 258 
No. 259 
No. 260/62 
No. 263,66 
No. 267/70 
No. 278/81 
No. 282/85 
No. 298,301 
No. 302 
No. 303/06 
No. 307/10 
No. 311 
No. 316A9 
No. 320,28 
No. 329/40 
No. 341 
No. 342/43 
No. 344/47 
No. 370 
No. 380/83 
No. 385/86 
No. 388/91 
No. 392/94 
No. 395,98 
No. 399/402 

aanb 
ƒ 0,90 
„ 1 — 
M 1 — 
„ 0,20 
„ 5,50 
„ 1 -
„ 1,30 
„ 1,25 
„ 1,95 
„ 0,60 
„ 1,— 
„ 1,10 
„ 1,20 
„ 1,20 
„ 1,15 
„ 0,10 
„ 1,20 
„ 2,60 
„ 0,20 
„ 1,— 
„ 2,75 
„ 3 ,— 
„ 0,20 
„ 0,65 
„ 1,10 
„ 0,12 
„ 1,10 
„ 0,60 
„ 1,10 
„ 1,15 
„ 1,65 
„ 1,15 

i Vraagt eens geheel v r 

ieding Zwi 
No. 419/22 
No. 423/26 
No. 427 
No. 428/31 
No. 433/36 
No. 437/40 
No. 441/44 
No. 445,48 
No. 449/52 
No. 453,56 
No. 457/60 

tseriand 

P r o Juv. 1952 cpl 
Luchtp. 3 

4 
4a 
5a 
6 
9a 

10 
11 
13a 
14a 
16 
17 
19 
20 
23 
24 
25 
26 
35 
40 

yblijvend onze 

ƒ 130 
„ 1.25 
„ 0,10 
„ 1,60 
„ 1,15 
„ 1,40 
„ 0,85 
„ 1,25 
". 1.70 
„ 0,80 
„ 1,35 
!, 2 , -
„ 0,50 
„ 0,30 
,. 0,25 
„ 1,50 
„ 3,75 
„ 0,50 
„ 0,75 
„ 2,50 
„ 3 ,— 
„ 3.75 
„ 0,15 
., 0,40 
„ 1,90 
„ 0,15 
„ 0,75 
„ 0,75 
„ 0,12 
„ 1,25 
„ 2,— 
, ; 3 , ~ 

ui tgebreide 1 
I zichtzendingen t e r inzage.. Wee r opnieuw bewerk t 1 
1 o.a. ZWITSERLAND, 
j ENIGDE STATEN. 

F R A N K R I J K en VER- I 

1 Zendt ons eens u w MANCOLIJST ZWITSERX,AND 
i toe. Ook van a n d e r e landen nemen 
1 mancolüsten in beliandeling. 

Uit voorraad 
Nederl . en 0,G 

Orders 

l eve rbaa r : Speciale 
r. 1953. Pri js ƒ 2,25. F r . 
vanaf ƒ 

w« gaa rne 

Cata logus 
huis ƒ 2,40 

10,— franco huis. 
] Alles p r ima kwalitei t . 

Postzegelhandel A. JAASMA 
j K a p e l s t r a a t 31 — Bussuiïi 

Giro 480272. Tel. 5835. 

NEDERLAND (prima gebruUct) 
N o 28 ƒ 3,50 N o . R. 74/77 f 5,50 No . R. 94/97 ƒ 3 ,— 

98 „ 1,75 „ R. 78/81 ,, 1,85 ., R. 98/101 „ 2,50 
100 „ 4,— „ R. 82/85 ,, 1,40 „ D 9/15 „ 7,— 

R. 57/70 „ 6,— ,. R. 86/89 „ 1,75 , D. 16/19 „ 3,40 
„ R. 71/73 „ 7,50 „ R. 90/93 „ 4,— „ D. 20/24 „ 0,75 

Betaling met bestelling of onder icmbours . Orders beneden ƒ 5,— 
porti extra- Te koop gevr. Seiies Nederland & O .G . Aanbie
dingen met prijs worden p . o . beantwoord. Spec. Cat . 195.^ 
Ned. & O.G. ƒ 2,37 franco per post . 

Nederl Poslzegelhande) A. M. N v.d . Broeke 
N.Z. Voorburgwal 316 - Anisierdam-C. - Posigiro 165298 

AANGEBODEN POSTZEGELVERZAMELING 
met een waarde van bijna 2.000.000 francs volgens Y v e n 
1952 in losse series en albums. Hieronder bevindt zich een 
verzameling België, mee spoorwegen en vele veertig centi
mes van de eerste ui tgaven, compleet to t 1943, Een zeld
zame verzameling Rusland U.S.S.R. compleet to t 1942, 
éénmaal gebruikt en éénlnaal ongebruikt in drie pracht ig 
verzorgde klenibanden. Verder albums van Nederland met 
no. 3, 6 enz. Overzeese Gebiedsdelenj Belgisch Congo en 
Ruanda en vele kleinere landenverzamelingen. 

Brieven te richten aan: 

P. EVERAERT, Notendi jk 17, Ter Hole post Hu l s t (Zld.) . 

Speciale 
atBWêbieding 

NOODPORTZEGELS INDONESIA 
nrs. 4/6 (zie Spec. Cat. 1953 biz. 260) 

postfrisse serie ƒ 175,— 
(slechts 3 series leverbaar) 

NOODPORT-ETIKETTEN 
nrs. 1/4 (zie Spec. Cat. 1953 biz. 261) 

postfrisse serie ,/' 100,— 

Van deze etiketten werden slechts 
900 series uitgegeven, waarvan prac-

tisch alles verloren is gegaan. 

De zegels zijn voorzien van mijn 
garantie-stempel. 

H. KOOPMAN 
Keizersgracht 530 — Tel. 63488 — Amsterdam 
Koper van verzamelingen en zeldzame zegels. 

Tc koop jveTraagd 
Massawaar 'Nederland en Overz. Gebieden, 
complete weldadigheidsseries, enz. In ieder 
kwantum. Contante helaling. 

W. HEERTJE 
DEURLOOSTRAAT 4. AMSTERDAM-Z. 

iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiinitiiiiiinniiHiinniiiiuitniiiniiMiMMfMHinitiiumiuiitmiiiiiiiiiiiiinitiiniiiiiiiiinMiniiiiiiiintiii^ 

KLEIN E A N N O N C E S 
Boekjes ENGELSE KOLONIËN 
(keurcollectie) worden u gaarne na 
ontvangst briefkaart ter inzage 
toegezonden. Referenties bijvoe
gen. Keuze ui t duizenden zegels, 
zowel voor beginners als gevor
derden. Adres: M. Schouten , Goe-
janverw.dijk 13, Gouda . 

Prüs 35 et per mm, beta
ling na toezending factuur. 
T E K O O P G E V R A A G D k contant 
Rus land , oud en nieuw, gebruik t 
op brief, ook Russ. Levant , China 
etc. Zichtzendingen uitsl . aange
tekend aan J. Verrijn S tuar t , Ba!-
semienlaan 36, Den Haag . 

200 vers. ƒ 0,85, 500 vers. ƒ 2,30, 
1000 vers. ƒ 5,30 postz . Wereld 
500 vers. Europa ƒ 3,— , 1000 
f 7,50 ui t mijn doubl , franco. 
D. V. Ommen, Epc, Popnlieren 1.. 
I 'ostgiro 132330. 

HELP ME! Exchange colleajguc 
seeks in Nether lands . For IOC-
1000 stamps I give the same num
ber from Scandinavia and Ice
land, B. Dahlqvis t , Ry t tmäs ta re -
gatan 14 B, Malmö, Sweden. 

VERZAMELAAR rui l t en/of koop t 
F . D . C s der U.S.A. G, v . Lijf, 
Oeverenwal 2, Maast r icht . 

Hongaarse verzamelaar zoekt H o l 
landse R U I L P A R T N E R , basis 
Zumstcin, Michel of per aantal . 
Palagy Tivador , Kende xi. 12, 
Budapest XI . 

SURINAME. Aangeboden Lucht 
post no. 18, postfris. Slechts 
.ƒ" 200,—. Oplage 2000 st. Goede 
belegging, Leidsche Postzegelhan
del H . Lansdaal, Vrouwensteeg 3, 
Leiden. Gi ro 41.85.73. Te l . 23233. 

Wie wil medehelp»;n om het le
ven van de Mi!. Oorlogs- inval i -
dcn te veraangenamen, zende zijn 
overcomplete postzegels aan D . C . 
Kion, ToUensstr. 24a, R ' d a m - N . I . 

iifHJiiiiiiiiMiMiimtniniMnniinniiiiiiiiiiiiiiiiiiriirirnititiMiiniriitiniiitiuitMiiitMiiHttitMiiMiiiitiKMriiiMTiniiitiiiiiinrmimii^ 



1 AANBIEDING 
Ned. Indië 
8A 
9A 
15A 
16B 
9C 
I I D 
7F 
16F 
16Fa 
16G 
24a 
30a 
149/159 
160C 
217/220 
277 
280 
289 
330a 
346 
D . 27B 
D . 27C 
D . 27Cfa 
N o o d p . 1 
N o o d p . 2 
Curacao 
9A 
2Ax 
9Ax 
9B 
12Ba 
I D 
De zegels 

f 2
„ 0,60 
„ 0,60 
>. 10,— 
„ 0,75 
„ 1,50 
„ 5,50 
.. 7,50 
„ 12,50 
„ 20,— 
, . 5,— 
„ 10,— 
„ 18,— 
„ 1 0 — 
,. 3,40 
„ 15,— 
„ 58,— 
>, 60,— 
„ 7,— 
„ 20,— 
„ 13,50 
„ 1 1 — 
„ 20,— 
„ 20,— 
„ 30,— 

» 30,— 
., 40,— 
„ 34,— 
„ 4,— 
„ 8,50 
„ 2,40 

zijn alle 

OVERZEESE GEBIEDSDELEN 1 
Curafao 
6D 
8D 
121 
5G 
4H 
42 
43 
69C 
70C 
73b 
101/10? 
104/118 
136A 
137 A 
Lp. 17a 
Lp. 17b 
Lp. 26/40 
Lp. 41/44 
Lp. 87 
Lp. 88 
Por t 31 
Por t 51 
Por t 101 
Por t i o n 
Por t 3III 
Por t 6TII 
Por t 8III 
Por t 71II 
P o r t l o n i 
Por t I U I 
Por t 14II 
Por t l l f f 

gebruik t en 

f 4,75 
,, 10,— 
„ 10,— 
., 11,— 
., 4,— 
„ 5,50 
.. 9,— 
M 4 , — 
., 13,— 
„ 7,50 
>■ 2,50 
>. 28,— 
, . 24,— 
„ 7,50 
„ 8,75 
„ 8,75 
„ 37,— 
„ 22,50 
., 30,— 
„ 30,— 
, . 26,— 
„ 7,— 
„ 15,— 
„ 17,50 
„ 17,50 
„ 3,75 
„ 4,50 
,. 48,— 
. . 13,— 
„ 18,50 
» 4,— 
„ 8,— 

in bijzon 
Niet genoemde variëteiten kunnen vniwe] 
geleverd worden. 
f 5,— p o r t extra . 

Suriname 
lOaA 
3Ax 
5Ax 
lOaAx 
4B 
lOaB 
13B 
15B 
lOaC 
12C 
21B 
30a 
40 
58a/59a 
60/64 
103A 
107B 
107C 
115f 
117fb 
167A 
202a/05a 
202b/05b 
205 c 
Lp. 19 
Lp. 23d 
Lp. 24/26 
Lp. 24f 
P. 5 IV 
P. 7 IV 
P . 131 
P. 16II 

der mooie 
zeker ui t 

ƒ 2 4 , -
„ 20,— 
.. 9 — 
.1 48,— 
„ 6,50 
,. 7,50 
„ 4,50 
.. 34,— 
., 6,— 
„ 8.— 
., 8.— 
„ 20,— 
.. 60,— 
.. 27,— 
,. 6 0 , -
„ 12,— 
„ 12,— 
» 15,— 
„ 32,— 
„ 12,50 
„ 25,— 
., 13,— 
„ 15,— 
„ 12,— 
„ 42,50 1 
„ 45,— 1 
„ 27,50 
„ 27,50 
„ 85,— 
>, 85,— 
„ 6,75 
., 40,— 

kwali te i t . 1 
voorraad 1 

Vummeropgave verzocht . Zendingen t o t | 

Postzegelhandel M. D. POSTMA 
U n i a b u u r t 

Vraagt 
14 — Te l . 7028 — 

oezending van onze 
G i r o 295477 — Leeuwarden 1 

14-daagse aanbiedingen 1 

N E D E R L A N D 
N o . 
107 t /m 109 in blok 
102 en 103 
104 
105 
130 
131 
133 
236 

16,— X 
12,50 X 
35,— o 
27,50 o 
50,— o 
55,— 0 
13,50 X 
1 2 , - X 

IN BLOKKEN 

237 in blok 
469 t /m 484 
Po r t N o . 1 
Po r t N o . 2 
Po r t N o . 28 
Armenwet ,, 
Suriname 

U . P . U . 2 !t. 

P O S T Z E G E L H A N D E L J A N RIET 
Minrebroeders t r . 2 - U t r e c h t 

12,— X 
20,— X 
30,— o 
30,— o 
65,— X 
80,— X 

5,90 X 

. G i ro 371645 - Te l . 25338 

I* K KT K HH VOST'M.V.€i l<:i.H AIV » K L . 
Van Welderenstraat 27 - Nijmegen - Telefoon 24569 
Alle philatelistische benodigdheden. De zaak voor de 
Oost- en Zuid-Nederlandse verzamelaar. 
V E I L E N Als U uw bezit wilt laten veilen, geven 

wij U gaarne gratis advies. 

Café Restaurant „C A N T t R B U R Y ' oir . j . paymans 

t/o let rondpunt van de verkeerswegen 
DEN HAAG - UTRFXHT - LEIDEN 
ROTTERDAM - AMSTERDAM 

BIJ 't rondpunt dezer wegen in 't Westen 
Vertoeft en eet V 't allerbeste ! 

Pa-kves 2 - Voorbuis (ZH.) 
Tel. 779722 

Gerenommeerde keuken 
Matige prijzen. Gezellig terras 
Partiee gelegenheid 

Onze eerstvolgende postzegelveiling heeft p laa t s 
op 19 December 1952 t e H a a r l e m in Café-
Kest . B r i n k m a n , Ple in 16, hoeli Tempe
l ierss t raat . 
Geveild word t een belangrijke collectie 
Neder land en Overz . Gebiedsdelen. 
Catalogus word t U op aanvraag gra t i s toe
gezonden. 
Voor onze Februar l -vei l ing kan nog goed 
mate r iaa l worden ingezonden. 

De Vries & Dolleman Postregelveiling N.V. 
Grote Hou t s t r aa t 160 — H a a r l e m Tel. 21241 

RUILEN MET HET BUITENLAND 
wordt U vergemakkelijkt, wanneer U een abonnement neemt 
voor één jaar ad ƒ 7,20 op het bekende Duitse tijdschrift 

D l E K ü R Z L L I S T E 
een goed gedocumenteerd wereldnieuws-bulletin, dat twee keer 
per maand verschijnt. Bij het opgeven van het abonnement dat 

direct ingaat moogt U een 
G R A T I S A D V E R T E N T I E 

opgeven met uw ruil wensen, waarvan het succes bij' voorbaat 
verzekerd is. Die Kuizl Liste verschijnt in 62 landen en overal 

ter wereld heeft zij actieve aboniic's. 
Desgewenst zenden wij U na ontvangst van ƒ 0,50 in post
zegels twee actuele proefnummers die U volledig inlichten. 

RENNIE HAAGSMA'S POSTZEGELHANDEL 
Leeuwenstraat 2a — HILVERSUM Telefoon 7606 

PHILATEL1STEI\: ATTEI^TIE! 
de speciale boekbinders voor a) uw bind werk, 
o.a. ring-, schroef-, klem- en veerbanden, etc 

Bli^lK êi Co. i*.v. Boekbinderi j 
2e Van Swindens t r . 44. Amstc rdam-O. , tel . 55515 

.^MSTEL HOTEL 
A M S T E R D A M 

De juiste steer voor Uw bijeenkomsten, feestmaaltijden, 
recepties, cocktail-parties, etc. 

Carrosseriefabriek 

Gevcstiöd 
sedert 1924 

J.v.iIJEEi Open daken in luxe wagens 
Ultdeuken, spulten, enz. 
Nieuwe Carrosserieën op elk gebied 

AMSTERDAM - HOUTMANKADE 46 A - TELEFOON 40956 


