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Het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 
wenst al zijn lezers een gelukkig, vredig en goed 
philatelistisch NIEUWJAAR; 

souhait tous ces lecteurs une NOUVELLE 
ANNËE tres heureux, en paix et de bonne Phi
latelie; 

• wishes its readers a happy, peaceful and good 
philatelistic NEW YEAR; 

wünscht seine Leser ein glückliches, friedenvoll 
und gut philatelistisches NEUES JAHR. 
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NEDERLANDSE PHILATELISTENDAG 1953 
Congres „Jeugd en Philatelie". 

De (Gelderse) Vereniging van Postzegelverzamelaars 
„De Globe" heeft met instemming van het Bondsbe-
stuur, besloten ter gelegenheid van de Bondsvergade
ring en Nederlandse Philatelistendag in 1953 te Arn
hem een congres bijeen te roepen over het onderwerp 
„Jeugd en Philatelie". 

„De Globe" heeft -dit besluit genomen toen bleek 
dat er in 1953 geen nationale tentoonstelling in Neder
land gehouden zou worden en de vraag gesteld werd 
op welke wijze de Nederlandse- Philatelistendag dan 
toch stijlvol en interessant gehouden kon worden. 

Het is de bedoeling op dat congres niet te debat
teren over organisatievormen en subsidies, maar over 
het wezenlijke van de jeugdphilatelie. Het zal er daar
bij ook niet gaan om besluiten te nemen, maar om 
belangstellenden in kennis te stellen van wat jeugd
philatelie eigenlijk is, welk doel zij nastreeft en welke 
middelen haar ten dienste staan. Het zal er ook om 
gaan, van gedachten te wisselen omtrent de verschil
lende aspecten van de jeugdphilatelie. 

Het congres zal niet alleen open staan voor leden 
van verenigingen die bij de Bond aangesloten zijn, 
maar ook toegankelijk zijn voor andere belangstellen
den, voor allen die met de jeugdphilatelie in aanraking 
komen en die zich er voor interesseren. 

Ter wille van een vruchtbare gedachtenwisseling 
straks, zal een voordiscussie nü nuttig zijn. Zij wordt 
geopehd door onderstaand artikel van dr C. J. H. van 
den Broek. 

PHILATELIE VOOR DE JEUGD 
door C. J. H. van den Broek. 

Het zal weinigen ontgaan zijn, dat de jeugd-phila-
telie de laatste jaren in toenemende mate in de belang
stelling van de verzamelaarswereld is geraakt. Vele 
verenigingen zijn tot het besef gekomen, dat zij meer 
voor de jonge verzamelaars moeten doen; daarnaast 
zijn er talrijke Philatelisten, die een goede voorlichting 
voor de jonge verzamelaars bepleiten en daar zelfs 
gaarne de oudere beginners van willen laten meege
nieten. Het feit, dat — nu een viertal jaren geleden — 
op initiatief van leiders van jeugd-postzegelvereni-
gingen de „Contact-Commissie voor het philatelistisch 
jeugdwerk in Nederland" werd opgericht, zal aan deze 
opleving van de belangstelling niet vreemd geweest 
zijn. 

De discussies, die zich rond deze organisatie heb
ben ontsponnen, hebben het gevaar meegebracht, dat 
de belangrijke philatelistische kwesties, waarom het 
hier in de eerste plaats gaat, verdrongen werden door 
vraagstukken van organisatorische aard. Het wordt 
daarom hoog tijd, de eerste voor het voetlicht te 
halen. Hiertoe moet echter eerst de kwestie van de 
jeugdphilatelie in zijn geheel worden overzien. 

Het blijkt dan, dat deze in de volgende drie vragen 
eenvoudig kan worden samengevat: 
Ie: waarom moet jeugdphilatelie bedreven worden? 
2e: door wie moet jeugdphilatelie bedreven worden? en 
3e: hoe moet jeugdphilatelie bedreven worden? 

Deze vragen moeten uiteraard in deze volgorde 
worden gesteld en beantwoord, althans men kan over 
de 2e en 3e niet gaan praten, alvorens een goed ant
woord op de eerste is gegeven. Daarna kan men aan 
de tweede (de organisatorische) of aan de derde (de 
eigenlijke philatelistische) beginnen. In dit inleidend 
artikel zal daarom speciaal op de eerste vraag worden 
ingegaan. 

Het stellen van de vraag: Is jeugdphilatelie nodig? 
zal voor sommigen neerkomen op het intrappen van 
een open deur, bij anderen op volstrekte afwijzing 
stuiten. In beide gevallen zal een discussie hierover 
onvruchtbaar zijn. Veel dankbaarder is daarentegen 
een bespreking yan de motieven. Op de vraag naar 
het „waarom" blijkt nl. met een veelheid van argu
menten geantwoord te worden. Onder die veelheid 
zijn er enkele, die steeds weer gehoord worden en het 
is goed, deze eens critisch te bekijken. Wij kiezen de 
vier volgende als de voornaamste: 

a) Omdat het de toevloed van jonge verenigings-
leden waarborgt, is de mening van vele verenigings
besturen. Wij betwijfelen sterk, of dit argument wel 
die waarde heeft, die men er algemeen aan toekent. 
Het is nl. een algemeen verschijnsel, dat bij vele jonge 
verzamelaars de interesse voor de postzegel omstreeks 
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hun 18—20e jaar begint te tanen. Vele, aanvankelijk 
hartstochtelijke verzamelaars kijken na die tijd naar 
hun verzameling niet meer om. Men mag dit als phi
latelist betreuren, maar zal moeten aanvaarden, dat 
bij die mensen bij het volwassen worden de belang
stelling uitgaat naar andere zaken, die hen, in over
eenstemming met hun thans gevormde persoonlijk
heid, meer trekken. Hoewel over de psychologie van 
het verzamelen nog veel te weinig bekend is, geloven 
wij wel te mogen veronderstellen, dat een jongen van 
10—15 jaar uit geheel andere drijfveren verzamelt dan 
een volwassen philatelist. Juist om deze reden zou het 
niet alleen vergeefse moeite, maar zelfs onverstandig 
zijn, zulke „afvalligen" voor de Philatelie te willen 
behouden. 

Daartegenover staat, dat steeds enkele van de jon
geren verzamelaar blijven, en hun aantal zal zeker 
groter zijn naarmate hun in hun jonge jaren meer en 
beter de aantrekkelijkheden van de Philatelie zijn bij
gebracht. De moeilijkheid blijft echter, dat vrijwel 

< nooit van te voren is uit te maken of een jonge ver
zamelaar een „blijvertje" zal zijn of niet. Statistische 
gegevens hierover ontbreken geheel en zullen ook zeer 
moeilijk te verzamelen zijn. 

Het stimuleren van de Philatelie bij de jeugd in 
hoop op toekomstige leden is voor de verenigingen 
dus een zeer onzekere investering! 

Bezien wij de kwestie tenslotte ruimer, in maat
schappelijk verband. Gesteld al, dat uit de jeugdclubs 
regelmatig leden voor de philatelistische verenigingen 
zouden voortkomen, dan zou de jeugd-philatelie om 
deze reden nog niet als „noodzakelijk" mogen worden 
aangemerkt. De Philatelie is een prettige en interes
sante, maar in essentie volstrekt onnodige bezigheid; 
dit is haar charme, maar dat maakt ook, dat het, maat
schappelijk gezien, allerminst nodig is, Philatelisten te 
kweken en de gelederen der verenigingen te verster
ken. 

Het antwoord op het eerste argument moet dus lui
den: wenselijk zeker, maar noodzakelijk allerminst. 

b) Dankbaarheid jegens de Philatelie. Tegenover 
het eerste, collectieve argument plaatsen wij hier een 
zeer persoonlijk motief. Een motief, dat zelden wordt 
uitgesproken, door velen waarschijnlijk niet wordt 
gevoeld, maar dat anderen, hoewel zij het zich mis
schien nooit in deze vorm bewust hebben gemaakt, 
toch onmiddellijk zullen meevoelen. 

Wanneer een rechtgeaard verzamelaar terugblikt op 
de vele genoegens, die de Philatelie hem jarenlang 
heeft gegeven, zal hij de behoefte gevoelen, daarvoor 
iets terug te doen, — een behoefte, iets van de interes
sante ontdekkingen, de aardige belevenissen, de vele 
wederwaardigheden, beleefd en ontmoet bij het op
bouwen van zijn verzameling, aan anderen door te 
geven. 

Het is eigenlijk opvallend, dat een motief als dit zo 
zelden onder woorden gebracht wordt. Ongetwijfeld 
zijn er verzamelaars, die dit niet kunnen meevoelen; 
dat is immers enigermate inhaerent aan de mentali
teit van de verzamelaar, wiens activiteit in de eerste 
plaats op zichzelf is gericht (waarmee niet tekort ge
daan wil zijn aan de velen, die van groot altruïsme 
en hulpvaardigheid blijk geven!). Dat men uit een ge
voel van dankbaarheid iets zou kunnen doen voor een 
andere, minder ontwikkelde verzamelaar, is een ge
dachte, die ligt buiten de onmiddellijke, nauwste in
teressesfeer van de verzamelaar. 

Bij diegenen, die zich actief met de verzamelende 
jeugd bezighouden, is daarentegen dit „dankbaarheids-
motief", bewust of onbewust, zeker een van de be
langrijkste drijfveren. Voor zover deze ook mocht be
staan bij anderen dan de nog zeer kleine groep van 
jeugdleiders, moge gezegd worden, dat er weinig phi

latelistische bezigheden zo dankbaar zijn als deze: de 
beginnende verzamelaar weet nog zo weinig en elke 
aanwijzing wordt met zoveel graagte geaccepteerd! 

Met dat al hebben we hier een motief, waarvan de 
algemene geldigheid met recht kan worden bepleit, 
zonder dat daarmee echter een argument geleerd wordt 
voor de noodzakelijkheid van de jeugdphilatelie! 

c) De jeugdphilatelie is nodig, omdat het zo be
langrijk is dat de jeugd leert postzegels te verzame
len, menen vele doorgewinterde Philatelisten. Dit ar
gument willen wij met kracht van de hand wijzen. 
Wie zo redeneert, plaatst de Philatelie op een voet
stuk als ware zij een alleen-zaligmakende hobby, het
geen misschien verklaarbaar, maar zeker overdreven 
is. Persoonlijk achten wij voor de opgroeiende jeugd 
bijv. zelf muziek maken, schaken, buitensport of de 
studie der levende natuur, heel wat belangrijker be
zigheden dan het verzamelen van postzegels. Vele 
andere liefhebberijen zouden nog te noemen zijn, die 
tot de ontwikkeling van de jeugd kunnen bijdragen. 
De Philatelie is slechts één onder vele. 

Zeker, ook onze liefhebberij kan zéér ontwikkelend 
werken, maar dan alleen bij diegenen, die zich van
zelf, uit eigen persoonlijke aanleg, daartoe voelen aan
getrokken. Het leven van de schoolgaande jeugd is 
tegenwoordig zo over- en overvol, dat een propagan-
da-in-het-wilde-weg voor de Philatelie zeker niet op 
zijn plaats is. 

Het hier behandelde argument mag dus niet ten be
hoeve van de jeugdphilatelie worden aangevoerd, wil 
men de zaken in de juiste verhoudingen zien. 

d) Het enige, werkelijk onontkoombare argument 
voor de noodzakelijkheid is, naar onze mening, gele
gen in het volgende: 
wij staan voor het gegeven feit, dat de jeugd uit zich
zelf verzamelt en daarbij leiding nodig heeft. In deze 
formulering vragen drie dingen uw aandacht: Ie het 
„gegeven feit", 2e het „uit zichzelf" en 3e het „leiding 
nodig". 

Van deze moge punt 2 vooropgaan. In de normale 
ontwikkeling van iedere jongen (bij meisjes is dit min
der frequent en meer voorbijgaand) komt van nature 
een periode, waarin hij zijn wereld gaat kennen, gaat 
onderscheiden. Goed onderscheiden brengt rangschik
ken met zich mee; het verzamelen is van dit laatste 
een zeer algemeen voorkomende uiting en de postzegel 
een bij uitstek geliefd en geschikt object. Deze drang 
komt, zonder dat wij, ouderen, daar iets aan toe- of 
afdoen. Hij openbaart zich „uit zichzelf" omdat het, 
naar ons voorkomt, een aan de leef tij dsphase inhae-
rente levensuiting is. 

Wij, oudere verzamelaars, hebben deze levensuiting 
als een „gegeven feit" te aanvaarden. Wij hebben er 
intussen wel degelijk mee te maken. Wijzelf immers, 
alle volwassen Philatelisten met elkaar, maken de 
philatelic. Wij zijn oorzaak, dat de jongeren postzegels 
in winkelétalages zien uitgestald, een levendig ruil-
verkeer ontmoeten, verzamelingen te zien krijgen. 
Kortom: door ons toedoen, maar verder buiten onze 
aansporing, buiten onze wil om, komt de jongere tot 
het verzamelen van postzegels. 

Niemand zal willen ontkennen, dat hij daarbij „hulp 
nodig" heeft. Allereerst om hem te beschermen tegen 
bedrog of hem te waarschuwen tegen het uitgeven 
van geld voor waardeloze en niet verzamelwaardige 
rommel. Maar ook, en eigenlijk vooral, om deze na
tuurlijke verzameldrang zó te leiden, dat deze zoveel 
mogelijk tot zijn algemene en menselijke ontwikkeling 
bijdraagt. 

Welnu, het is duidelijk, dat wij, oudere verzame
laars, de enigen zijn, die hem deze hulp en voorlich
ting kunnen geven. Door het simpele feit, dat wij, 
ouderen, de Philatelie maken, komt op ons de verant-
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woordelijkheid te rusten, de natuurlijke uiting van de 
jongeren op te vangen en in goede banen te leiden. Er 
is immers niemand anders om dit te doen!! 

Eens zei een verzamelaar (een bestuurslid) tegen 
ons: Waar maak je je toch zo druk om: het is maar 
een liefhebberij en moet liefhebberij blijven. Ons ant
woord zal uit het bovenstaande duidelijk zijn: — 
Liefhebberij, inderdaad, waar het de volwassene be
treft. Maar ten aanzien van de jeugd gaat het om een 
verplichting. Meer dan ergens anders treedt de Phila
telie in het jeugdwerk op sociaal terrein; meer dan 
waar ook in de Philatelie kan hier gezegd worden: 
het is nodig. 

Herstellen en Repareren van Postzegels 
„Zo heeft hij zeldzame postzegels wel schoon
gemaakt en er ontbrekende tandjes aan bij
gegoten. De mogelijkheden, die zijn vindingen 
bieden, zijn nog maar nauwelijks te overzien". 

Dit is het slot van een artikel in het Rotterdamsch 
Nieuwsblad van Woensdag 24 December jl., waarin 
verslag wordt gegeven van de werkzaamheden van de 
heer J. A. van Harskamp, een gemeente-ambtenaar te 
Rotterdam, die er in schijnt te zijn geslaagd om oude, 
door de tand des tij ds en andere oorzaken aangetaste 
prenten e.d. weer tot nieuw leven te wekken en tot 
hun vrijwel oorspronkelijke staat terug te voeren. 

Wij ontlenen aan dit verslag — dat ons door de heer 
Zwijnenburg te Rotterdam werd toegezonden — voor 
een goed begrip der zaak het volgende: 

— Papier leeft en gaat dood, vroeger of later, 
zoals alles wat leeft. Het papier van deze krant 
heeft maar een korte levensduur. Wie een kranten
knipsel na enkele j'aren weer in handen krijgt, 
ziet, dat het papier vergeeld is en voelt, dat het 
bros is geworden en zwak. Het is ziek, of bijna al 
dead- Bijna elk papier draagt de kiemen van bederf 
in zich; vocht, bacillen en schimmels bedreigen 
het van buiten af en soms vreet zich zelfs de 
inkt door het papier dat hem draagt. — 
— Middelen om vergeeld papier weer helder te 
maken en vochtplekken en roestvlekken te ver
wijderen zijn wel bekend, maar juist de geweten-
volste restaurateurs moesten tot dusver dikwijls 

, erkennen, dat zij minder konden bereiken dan van 
hen werd verwacht Helaas waren er ook wel 
kwakzalvers, die het papier keurig bleekten met 
middelen, welke het papierweefsel aantasten, zo
dat de schade later groter bleek dan vóór de be
handeling. Met chloor en zuren in verbindingen 
met allerlei mooie namen is veel onherstelbare 
schade aangericht. Restaurateurs met verantwoor
delijkheidsgevoel bleven zoeken en ook de heer 
Van Harskamp, die gevonden heeft, zal met zijn 
onderzoek altijd voortgaan, want het gaat niet om 
middelen tegen enkele kwalen, maar tegen wel 
duizenden ziekten van een grote verscheidenheid 
van papiersoorten. 
— De talrijke proeven, die het critische Vezel
instituut met door de heer Van Harskamp bewerkt 
papier heeft genomen, zijn echter volkomen over
tuigend. Men heeft dat papier langdurig blootge
steld aan een temperatuur van 100 graden om het 
kunstmatig te verouderen en het doorstond deze 
zware proef in ieder opzicht béter in plaats van 
slechter dan niet-behandeld papier. Dit resultaat 
is sensationeel, aangezien bij alle andere tot nu 
toe bekende restauratiemethoden het papier in 

meerdere of mindere mate te lijden had. Chemi
sche proeven wezen uit, dat de behandeling aan 
het papier geen schadelijke bestanddelen had toe
gevoegd, maar integendeel kiemen van bederf had 
verwijderd of gedood. Uit dubbelvouwproeven 
bleek, dat het papier door een geheimzinnig bad 
verjongd was. De elasticiteit was toegenomen en 
bovendien was de kleur in zijn oorspronkelijke 
frisheid hersteld. Voor het eerst hebben na deze 
proeven restauratiemethoden de officiële zegen 
van een wetenschappelijk instituut gekregen, na 
zulke grondige proefnemingen. 

Tot zover het krantenbericht, dat de sprekende kop 
droeg: „Verrassende prestaties van een modern medi
cijnman." 

Nu is over het repareren van postzegels al vaak ge
schreven en vooral enkele decennia geleden, was dit 
meer het geval dan de laatste jaren. Toch is het vraag
stuk niet minder actueel en vooral met de toeneming 
van de vakkundige bekwaamheid zal het zaak zijn dit 
punt niet uit het oog te verliezen. Het is dan ook juist 
de aanhef van ons artikel dat ons deed besluiten hierop 
nog eens de aandacht te vestigen. Immers de hier bo
ven genoemde restaurateur heeft zich, zoals hierboven 
werd gemeld, „schuldig gemaakt" aan het schoonma
ken van postzegels e n . . . . ontbrekende tandjes bijge
goten. Wij hebben deze exemplaren niet gezien en kun
nen dus niet beoordelen of deze behandeling door ex
perts is te constateren, nog minder weten wij voor wie 
deze restauratie geschiedde en of de opdrachtgever zulk 
'n goed philatelist is, dat hij de aan de zegels verrichte 
werkzaamheden niet tegenover anderen verzwijgt. 
Ook weten wij niet of genoemde restaurateur philate
list is, want als hij zulks wél is, dan zal hij zeker zelf 
wel er voor hebben gezorgd, dat de gerestaureerde ze
gels als zodanig gekenmerkt zijn geworden. 

Over het aanzetten van ontbrekende tanden zullen 
we hier ook niet verder uitweiden, daar dit in de Phi
latelie toch algemeen vrijwel gelijk wordt gesteld met 
vervalsing, en zodanig bewerkte zegels door de keur
meesters als „gerepareerd" worden gekenmerkt. 

Maar hoe staat het met „schoonmaken" op een wijze 
als door bovengenoemde heer verricht? Trekken we de 
lijn consequent door zoals we die omtrent de restau
ratie van prenten lazen, dan moeten we dus wel aan
nemen, dat de postzegels welke een „schoonmaak" 
hebben ondergaan vrijwel hun oorspronkelijke staat 
hebben teruggekregen en een langere levensduur werd 
verzekerd dan zonder zulk een behandeling het geval 
zou zijn geweest. In het hoofdstuk „Anbringung von 
Prüfungs- und Garantiezeichen", opgenomen in de 
Michel-Katalogus, vinden we niets omtrent een der
gelijke schoonmaakbehandeling gemeld, zodat we moe
ten aannemen, dat door de keurmeesters hieraan geen 
invloedswaarden worden toegekend, welke de handels
waarde aantasten. 

Gaarne leggen wij aan meer-bevoegden de vraag 
voor of, nu blijkt dat de techniek in deze beduidende 
vorderingen heeft gemaakt, het noodzakelijk zal zijn 
om schoongemaakte zegels ook als zodanig te kenmer
ken, en of deze zegels, ook al zijn ze wellicht fraaier 
dan menig soortgenoot, toch als minderwaardig moeten 
worden beschouwd. N. 

Wordt lid van een bij ons 
Maandblad aangesloten vereniging 
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^ NEDERLAND • 
WIJZIGING POSTTARIEVEN. 

De door de Minister van Verkeer en Waterstaat in
gediende Memorie van Antwoord betreffende de ont-
werp-begroting 1953 deelt omtrent de posttarieven me
de, dat het in het voornemen ligt per 1 Juli a.s. enige 
verhogingen toe te passen. 

Wat het binnenlands verkeer betreft zal deze verho
ging worden beperkt tot de locale brieven en de locale 
en interlocale briefkaarten, waarvan het tarief met 1 
cent zal worden verhoogd. 

In het buitenlands verkeer zullen' de brieven (voor 
een gewicht t/m 20 gram) een tariefsverhoging onder
gaan van 5 cent en dus gesteld worden op 25 cent, met 
verdere verhogingen bij groter gewicht. De tarieven 
der briefkaarten worden van 12 tot 15 cent verhoogd 
en die voor gedrukte stukken, monsters en acten van 
4 op 5 cent per 50 gram, met evenredige verhogingen 
bij groter gewicht. 

Het briefporto naar Indonesië zal worden aangepast 
aan de reeds ingegane verhoging van de aan de KLM 
te betalen vergoeding voor de luchtdienst Amsterdam-
Djakarta en van 30 cent voor een brief tot tien gram 
worden gebracht op 45 cent per vijf gram en vervol
gens 30 cent voor iedere meerdere vijf gram. 

Ook de tarieven voor de luchtpost-briefkaarten en 
gedrukte stukken zullen worden verhoogd. Het tarief 
voor de zgn. air-letters (aerogrammen) blijft echter op 
35 cent gehandhaafd 

Etsingnummers: 
2 cent: 38 en 39. 

10 „ : LR 48 (46 en 47 zijn tijdelijk overgeslagen). 
Portzegel 40 cent: 2. 

AFWIJKING. 
Tan Riebeeck-herdenkingszegel. 

De heer R. W. Bos te Rotterdam, legt ons een 20 
cent van bovengenoemde postzegel voor, en wel de 
eerste zegel van een vel, dat een tweetal typische af
wijkingen vertoont. In de linkerzegelmarge, tussen de 
tanding en de rand van het zegelbeeld, loopt ter hoogte 
van het 6e perforatiegat een vrij brede blauwe streep, 
welke zich door de letter A van Kaapstad voortzet en 
in het effen fond van het zegel in lichter kleur over
gaat tot aan het haar van de afgebeelde persoon. Een 
iets minder duidelijke streep, ook aanvangende in de 
linker zegelmarge, loopt door tot in de voet van het 
cijfer 20. Volgens de heer B. vertoonden ook het 2e en 
3e zegel van hetzelfde vel, overeenkomstige lijnen, 
maar iets minder duidelijk. 

De heer P. Wellinga te Gorinchem zond ons een foto-
afdruk van een tweetal postzegels van 5 cent koningm 
Juliana, waarbij de perforatie dermate is misplaatst, 
dat deze aan de rechterzijde geheel door het zegel 
loopt, terwijl de linkermarge ongeperforeerd bleef en 
nog een stukje van het volgende zegel zich hieraan be
vindt. H. Red. 

SURINAME. 
Nieuwe toeslagzegels. 

Uit het dagblad „de West" van 8 November jl. ne
men wij onderstaand stukje over: 

„In Mei 1953 zal er op initiatief van de afd. V & V 
een tentoonstelling in Suriname worden georganiseerd. 
Ter gelegenheid van de komst van de Caraibische Com
missie wil men dit doen, om meer bekendheid aan ons 
land te geven. 

Thans vernamen wij, dat er ook een serie postzegels 
uitgegeven zal worden, die de bevolking hier zal weer
geven. De inzending voor ontwerpen is nu gesloten en 
naar wij hoorden is de keuze gevallen op ontwerpen 
van twee inzenders, nl. de heren Loning en Lieveld. In 
overleg met betrokken instanties zal een combinatie 
gekozen worden, daar beiden heel aardige zegels heb
ben ontworpen, die zeer geschikt een serie kunnen 
vormen. Het is nl. de bedoeling een serie van 4 zegels 
uit te geven en daarbij te tonen, dat Suriname best in 
staat is zelf te ontwerpen en niet, zoals vroeger altijd 
het geval was, van het buitenland afhankelijk hoeft te 
zijn. 

Tijdens de tentoonstelling zullen deze zegels ver
kocht worden met een toeslag. Men overweegt even
eens de mogelijkheid de tentoonstelling te zenden naar 
Curacao". J. A. U. 

• STEMPELS • 
NEDERLAND. 

Bootstempels. 

Het emigrantenschip „Fairsea", dat voor twee rei
zen gecharterd werd door de Mij. „Nederland" en 
daarbij voor aan boord geposte brieven het reeds eer
der in deze rubriek gemelde officiële dagtekening
stempel „Postagent N.V. Stoomvaartmij. Nederland" 
gebruikte, heeft daarna op 2 reizen in charter voor de 
N.V. Kon. Rott. Lloyd emigranten vervoerd. Door de 
„Lloyd" werd geen officieel stempel aangevraagd, zo
dat de postagent zich moest behelpen met een twee-
regelig violet rubberstempel: Postagent m.s. „Fairsea" 
(zonder datering). 

Gelegenheidsstempels. 
Na de sluiting der tentoonstelling „Eeuwfeest Rijks-

telegraaf" in het Ned. Postmuseum, gedurende welke 
het eigen poststempel van het museum slechts ter da
tering naast de zegels werd afgedrukt, is de gelegen
heid voor bezoekers om aldaar stukken te posten, blij-
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ven bestaan en thans worden de zegels hiervan, als
mede de eigen correspondentie van het museum met 
het stempel 's-Gravenhage-Ned. Postmuseum afge
stempeld. 

In dit verband willen wij er tevens de aandacht op 
vestigen, dat in het museum momenteel o.a. een aan
tal originele oude, metalen stempels uitgestald zijn, 
alsmede een oud stempelboek, (waarin vroeger de 
nieuw-verstrekte stempels zorgvuldig met de toen ge
bruikelijke rode inkt werden afgedrukt) en een aan
tal brieven met verschillende soorten afstempelingen, 
w.o. de zeldzame stempels der bestelhuizen en distri
butiekantoren vóór 1850 

Herkomst-stempels. 
Sedert enkele maanden wordt op sommige, voor 

Arnhem en Oosterbeek bestemde brieven een stempel 
„Gepost te Oosterbeek" afgedrukt, aanvankelijk als 
zwart of violet tweeregelig rubberstempel, dat sinds 
begin December vervangen is door een éénregelig me
talen stempel. 

Bij informatie werd van bevoegde zijde medegedeeld, 
dat deze afstempeling verband houdt met de sinds 3 
November jl. toegepaste centralisatie van buslichtin
gen en expeditie te Oosterbeek, waardoor alle corres
pondentie uit de bijbussen aldaar, alsmede de niet-
locale brieven uit de bus van het postkantoor te Oos
terbeek direct naar Arnhem-Station vervoerd en al
daar ook gestempeld worden. Aangezien echter voor 
het verkeer tussen Oosterbeek en Arnhem geen locaal 
port geldt, moeten de Oosterbeekse brieven, die nu een 
stempel Arnhem-Station krijgen, van een afzonder
lijke herkomstaanduiding voorzien worden, althans 
indien zij bestemd zijn voor Oosterbeek en Arnhem, 
omdat zonder dit stempel de eersten ten onrechte als 
„interlocaal" en de laatsten als „locaal" aangemerkt 
zouden worden. 

Wij danken de heer Jhr G. A. de Bosch Kemper 
voor de ons hierover ter beschikking gestelde gege
vens en wekken gaarne andere lezers op ons soortge
lijke stukken te willen voorleggen, indien ook in an
dere plaatsen binnenkort dergelijke concentratie-
maatregelen getroffen zouden worden. 

Machinestempels. 
Sedert eind November stempelt één der op het Cen

trale Girokantoor aanwezige stempelmachines met de 
aanbeveling „Sluit Uw Chequeadviezen in Uw Giro
biljetten". 

Typenraderstempels. 
20.11.1952 Gevestigd postagentschap Apeldoorn— 

Schubertlaan. 
1.12.1952 Opgeheven postagentschap 's-Gravenhage 

—Van Nijenrodestraat. 
Gevestigd postagentschap Haarlem—Geuse-
vesperstraat. 
Gewijzigd: Hulppostkantoor Gronsveld in 
een poststation. 

9.12.1952 Gevestigd Bij postkantoor IJmuiden-West. 
22.12.1952 Opgeheven postagentschap 's-Gravenhage 

—Jan Luykenlaan. 
Gevestigd Bij postkantoor 's-Gravenhage— 
Van Baerlestraat. 

1.1.1953 Naamswijziging poststation Veenhuizen I 
in Veenhuizen-Oost. 

16.1.1953 Gevestigd postagentschappen 
Heerlen-Heksenberg en Heerlen-Meezen-
broek. 

A. v. d. W. 

• LUCHTPOST * 
ENGELAND. 

Eerste vlucht „Cornet" Londen—Singapore, v.v. 
Deze luchtdienst met „Comef'-straalvliegtuigen 

werd 14 October jl. door de BOAC geopend. Ook voor 
deze vlucht gaf deze luchtvaartmaatschappij weder
om speciale enveloppen uit; dé stukken dragen AS. 
Singapore 15 Oct. '52-1.15 pm. De retourvlucht vond 
op 16 October jl. plaats (VS. 16 Oct. '52-6.15 am.); ook 
voor deze retourvlucht werden dezelfde spec, enve
loppen gebruikt. 

AUSTRALIË. 
Directe luchtpostverbinding Australië—Zuid-Afrika 
v.v. door Qantas, Sept. 1952. 

Hieronder geven wij een opstelling van de diverse 
etappen, waarvoor luchtpost kon worden meegegeven, 
alsmede welke speciale afstempeling wij op die stuk
ken aantroffen. 

Voorzover wij uit de stukken konden nagaan zijn 
voor deze vluchten 3 speciale afstempelingen gebruikt 
eri wel: 
A. Australia-South Africa met: Sydney (Kangeroe)-

Cocos-Mauritius-Johannesburg (Steenbok). Zie af
beelding in Oct.nummer op biz. 247. 

B. South Africa-Australia (zelfde letter als onder A), 
verder geheel als hierboven vermeld onder A, dus 
met foutieve volgorde van de plaatsnamen! 

C. South Africa-Australia (in kleinere letters als A en 
B); met: Johannesburg (Steenbok)-Mauritius-Cocos-
Sydney (Kangeroe). Dit is dus de goede volgorde 
der plaatsnamen voor de terugvlucht. 
De letters „First Regular Air Mail" en „September 

1952" zijn hier groter dan in stempels A en B. 
Stempel A werd gebruikt voor alle post van de heen-

vlucht en ook voor alle post van de rondvluchten (bijv. 
Mauritius-Cocos-Mauritius, Mauritius-Sydney-Mauri
tius, etc.). Komt echter ook op stukken van de terug
vlucht voor! 

Stempel B zagen wij alleen maar op een stuk Mau
ri tius-Cocos Island (terugvlucht). 

Stempel C komt op alle uit Johannesburg verzon
den post voor. 
Heenvlucht: 
1. Sydney (VS. 12 noon 1 Sept. '52) - Cocos Island (AS. 

RAAF.P.O./2 Sept. '52); 
speciale afstempeling A op voorzijde enveloppe. 

2. Sydney (VS als onder 1) - Mauritius (AS. Port 
Louis, 3 Sept. '52 - 10 am.), komt ook voor met 2 
pm.; spec. afst. A op voorzijde. 

3. Sydney (VS als onder 1) - Johannesburg (AS. 4 
Sept. '52-11.00); spec. afst. A op voorzijde. 

4. Cocos Island (VS. 2 Sept. '52) - Mauritius (AS. Port 
Louis, 3 Sept. 11 am.), komt ook voor met 1 pn>.; 
spec. afst. A op voorzijde. 

5. Cocos Island (VS. als onder 4) - Johannesburg (AS. 
4 Sept. '52-11.00); spec. afst. A op voorzijde. 

6. Mauritius (VS. 3 Sept. '52) - Johannesburg (AS. 4 
Sept. '52 - 11.00); spec. afst. A op achterzijde en
veloppe. 

Terugvlucht: 
1. Johannesburg (VS. 6 Sept. '52-7.00) - Mauritius 

(AS. Port Louis, 6 Sept. '52-7 pm.); 
spec. afst. C op achterzijde. 

2. Johannesburg (VS. 6 Sept. '52 - 7.00 - Cocos Island 
(AS. 8 Sept. '52); spec. afst. C op achterzijde, 

3. Johannesburg (VS. als onder 1) - Sydney (AS. 12 
noon, 9 Sept. '52); spec. afst. C op achterzijde. 
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4. Mauritius (VS. Port Louis, 6 Sept. '52-10 am.) -
Cocos Island (AS. 8 Sept. '52); 
spec. afst. B op achterzijde. 

5. Mauritius (VS. als onder 4) - Sydney (AS. 12 noon, 
9 Sept. '52); spec. afst. A op achterzijde. 

6. Cocos Island (VS. 8 Sept. '52) - Sydney (AS. als 
onder 5); spec. afst. A op voorzijde. 

MEXICO. 
Wij ontvingen een luchtpostbrief uit Mexico, welke 

met de Ie retourvlucht Mexico—Parijs door de „Air 
France" werd vervoerd. Het stuk draagt een speciale 
afstempeling in zwarte kleur (3-regelig): „Primer 
Vuelo Postal/„Mexico-Paris'77 de Noviembre de 1952". 

U.S.A. 
Eerste Vlucht S.A.S. Los Angeles—Kopenhagen 
via de Poolroute, 19/H'52. 

Wij ontvingen thans nog een enveloppe met een dui
delijke afdruk van de speciale afstempeling en geven 
volledigheidshalve hiervan nog een afbeelding. 

Op deze enveloppe komt bovendien nog een kleine 
3-regelige spec, afstempeling voor in zwarte kleur 
(met omlijsting): Afb. embleem SAS/First/Trans-Arctic 
Flight/November, 19-20th 1952, alsmede een 2-regelige 
stempel „Gr0nlandsh,iaelpen/2 kr. betalt'\ 

Helicopterpost. 
In het New York-District zijn wederom enige heli-

copterpostdiensten geopend: 
Van La Guardia Airfield via Mt. Vernon - New 

Rochelle - White Plains - Greenwich (Conn.) - Stam
ford (Conn.) - Norwalk (Conn.) naar Bridgeport 
(Conn.). 

Van La Guardia Airfield via Yonkers (N.Y.) - Tar-
rytown (N.Y.) - Pleasantville (N.Y.) naar Bridgeport 
(Conn.). 

Dit alles natuurlijk met alle mogelijke onderlinge 
verbindingen, ook met de in ons vorig nummer ver
melde route La Guardia - Idlewild - Newark. 

Zodra wij hiervan stukken ontvangen hebben, ko
men wij hierop nader terug. / 

Wij ontvingen reeds 1 brief verzonden uit Bridge
port (10 December, 8 am.); spec, afstempeling als af
gebeeld in het December-nummer op blz. 309, kleur 
zwart. 
LUCHTPOSTBLADEN. 
België. De luchtpostbladen van 4 Fr. Vlaams/ 

Frans en Frans/Vlaams zijn thans op een 
andere kwaliteit papier gedrukt, zgn. 
Papier Verge, papier, dat zowel horizon
tale als verticale strepen als watermerk 
vertoont; de horizontale zijn ongeveer 
met een onderlinge afstand van 25 m/m, 
terwijl de verticale strepen vlak naast 

elkaar staan. Verder is het papier ook 
iets diliker en stijver. 
De 3-talige luchtpostbladen zijn nog niet 
in deze uitvoering beli:end. 

Denemarken. Lichtblauw; met 2 ingedrukte zegels: 50 
(3re blauw en links daarvan 10 0 re 
groen. 

IJsland: Als uitgifte met ingedr. luchtpostzegel 
60 Aur., doch thans een met luchtpost
zegel van 85 Aur. en een idem met 150 
Aur. 

Aden. Grijs met ingedr. zegel 6 cents blauw, 
doch thans met overdruk „50 cents" in 
zwart. 

Somalia. Lichtgrijze kleur met ingedr. luchtpost
zegel 50 centesimi in donkergroene kleur. 

J. D. 

• POSTSTUKKEN • 
NEDERLAND. 

Volgens de berichten in de dagbladen betreffende de 
taiiefsverhoging bij de P.T.T. op 1 Juli 1953, zullen voor 
poststukken verzamelaars briefkaarten van 7 en 15 cent 
te verwachten zijn, resp. voor het binnenland en voor 
het buitenland, met de daarmede corresponderende 
briefkaarten met betaald antwoord. 

Of deze eerst nog in het koerserende type zullen wor
den aangemaakt en later vervangen door het in voor
bereiding zijnde nieuwe type, moet worden afgewacht. 

Waarschijnlijk zullen de vooorraden ook door bij-
frankering aangepast kunnen worden aan de nieuwe 
tarieven. J. H. Br. 

BUITENLAND. 
Duitsland. 

' HiiilH 

1 
Wij beelden hieibi.i een bnelkaa i t at van Oost-

Duitsland (de Duitse Democratische Republiek) met de 
beeltenis van de Franse atoomspecialist Joliot-Curie 
in zijn kwaliteit van voorzitter van de wereld-vredes-
raad. 

Drukkersteken 111/18/185. 
We zagen van deze serie ook Prof. Walther Frie

drich. 
België. 

Volgens de Belgische Posterijen kunnen wij de vol
gende nieuwe uitgiften tegemoet zien: 

a. briefkaarten voor binnenlands verkeer è fr. 1,20, 
zegeltype heraldieke leeuw, kleur grijsgroen; 

b. dezelfde met betaald antwoord, dus ä fr. 1,20 + 
fr. 1,20; 
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c. Briefkaarten voor het buitenland k ir. 2,50, zelfde 
zegelmdruk, als a en b, doch robijnrood van kleur. 
(Het tarief is niet verhoogd, doch hiermede vervalt de 
uitgifte van de kaarten è fr. 2,50 met zegeltype land
bouwproducten) ; 

d. dezelfde, maar met betaald antwoord, dus fr. 2,50 
+ fr. 2,50 (hiervoor geldt tevens wat bij c werd opge
meikt); 

e. een postblad ä fr. 2, eveneens zegeltype heral
dieke leeuw, kleur bordeauxrood, verkoopsprijs fr. 2,25. 

Provisoria zijn nog niet gemeld. 

Oostenrijk. 
Hier verschenen wederom 2 series „plaatjes"kaar

ten van 1 shilling groen, zegelindruk klederdracht, nl. 
de series 6 en 7. 

Serie 6: 
Afritz (2. regel grote „B"). 
Alpach. 
Biehlbach. 
Brambach am Wildkogel. 
Bregenz a. Bodensee (2 verschillende). 
Heilbad BurgwiesStuhlfelden. 
Drobollach a. Fakersee. 
Egg a. Fakersee. 
Eisenerz. 
Feldkirchen. 
Friesach (2 verschillende). 
Fuggen, Zillertal. 
Greifenberg. 
Gröbening (2 verschillende). 
Groding bei Salzbach. 
Hard a. Bodensee. 
Hermagor im Gailteil (2 verschillende). 
Hohenems. 
Jenbach. 
Krimnel (2 verschillende). 
Lof er. 
NesselwängleHaller. 
Neukirchen a. Groszvenediger. 
Rottenman (3 verschillende). 
St. Paul. 
Schärding a. Inn. 
Solbad Hall (2 verschillende). 
Steyer (2 verschillende). 
Unterach a. Attersee. 
Weisbriach. 
Zell a. Ziller. 

Serie 7: 
Afritz (2. regel kleine „B"). 
Bad Gastein (4 verschillende). 
Bad Ischl (2 verschillende). 
DöUach. 
GoUing. 
Kappl. 
Klagenfurt (2 verschillende). 
Linz a. See. 
Loonstein im Steyrtal. 
Mallnitz (4 verschillende). 
Moorbad Neydharting. 
Obervellach (2 verschillende). 
Petronell (2 verschillende). 
Rankwer. 
Maikt St. Florian. 
St. Gilgen a. Wolfgangsee. 
St. Ruprecht a. d. Raab. 

M. S. 

ic NIEUWE UITGIFTEN ir 

EUROPA. 
België. 

De reeds in ons vorig nummer op biz. 310 gemelde 
verhoging der posttarieven heeft inderdaad al haar 
invloed op de postzegels uitgeoefend. Op 10 Decem
ber jl. verschenen in verband met deze wijziging de 
eerste postzegels met afbeelding van een portret van 
koning Boudewijn. Het zijn zegels in gewoon formaat. 
Vervaardigd in vellen van 50 zegels in plaatdruk. Het 
zijn: 1,50 fr. grijs; 2 fr. rood en 4 fr. blauw. 

Hoewel het voornemen bestond deze serie met de 
overige noodzakelijke waarden te vervolgen, schijnt 
men thans van dit voornemen te zijn afgestapt, aan
gezien de kritiek welke op deze eerste zegels werd uit

,t geoefend vanwege het slechte portret van de koning, 
dermate hevig en algemeen was, dat een voorzetten 
der serie niet wenselijk wordt geacht. 

De jaarlijkse zgn. t.b.c.zegels, waarvan de extra 
opbrengst ten goede komt van de Nationale werken 
tot bestrijding der t.b.c. en andere menslievende wer
ken, verscheen op 15 December jl. Deze serie zegels 
werd in plaatdruk vervaardigd, de vier laagste waar
den in vellen van 50 stuks, de andere vier in vellen 
van 30 stuks. De zegels zijn: 
20 c + 5 c. bruin, symbolische voorstelling met 

Lotharings kruis en draak. 
80 c + 20 c. groen, idem. 
1,20 fr. + 30 c. violetrood, idem. 
1,50 fr. + 50 c. sepia, idem. 
2 fr. + 0,75 fr. rood, wapen van Malmedy. 
3 fr. + 1,50 fr. donkerbruin, burcht Reuland. 
4 fr. + 2 fr. blauw, stuw bij Eupen. 
8 fr. ■ 4 fr. violetbruin, St. Vith. 

Democratische Republiek. 
Met het nieuwe watermerk DDR en posthoorn ver

schenen reeds enkele postzegels van de koerserende 
serie in nieuwe oplage. Tot op heden kunnen we als 
zodanig melden de 
6 (pf) violet, Hauptmann. 

12 „ blauw, Pieck. 
15 „ olijfbruin, Hegel. 
20 „ wijnrood, KoUwitz. 
30 „ rood, Engels. 
40 „ roselila, Hauptmann. 
80 „ donkerblauw, Thaelmann. 
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M 
WM-m^'-

West-Berlijn. 

Ter gelegenheid van het Volkeren-
congres voor de Vrede dat op 12 De
cember jl. te Wenen werd geopend, 
verscheen op die dag een serie van 
2 postzegels aan dat congres gewijd, 
beide zegels in gelijke tekening van 
een aardbol omspannen door vlag
gen, de bekende Picasso-duif en de 
Stephanskerk te Wenen. De zegels 
ajn in de waarden 24 (pf) rood en 35 
(pf) donkerblauw. 

In de serie bekende Berlijners, 
waarvan in ons vorige nummer op 
blz. 310 het eerste zegel werd ge
meld, verscheen op 22 November jl. 
de 4 (pf) bruin met afbeelding van 
Alfred Goldammer, en op 24 Decem
ber jl. de 10 (pf) groen met afbeel
ding van Adolph v. Menzel. 

Engeland. 
Ter aanvulling van het gemelde in ons vorige num

mer op blz. 311 betreffende de beide verschenen zegels 
met portret van koningin Elisabeth II, kunnen we nog 
berichten, dat de portretfoto van de koningin werd 
vervaardigd door Dorothy Wilding. De ontwerpen voor 
de zegels werden resp. gemaakt door Miss Enid Marx 
en Mr. C. Farrar-Bell. 

De 1% d. groen, vertoont rondom het portret de na
tionale emblemen van Engeland, Schotland, Wales en 
Noord-Ierland (roos, distel, narcis en klaverblad). De 
2Vz d. magentarood, vertoont in de linkerbenedenhoek 
een heraldische voorstelling van deze nationale em
blemen. 

De zegels werden in rasterdiepdruk vervaardigd door 
Mrs Harrison & Sont Ltd. op watermerkpapier: kroon 
en E II R. Zij verschenen ook met de opdruk Tangier, 
Marocco Agencies, Bahrim en Kuwait. 
Finland. 

Van de in ons vorige nummer op blz. 311 gemelde 
weldadigheidszegels ten bate van de t.b.c -bestrijding 
geven we thans de afbeelding. 

Frankrijk 
Van de in ons vorige nummer op blz. 311 aangekon

digde weldadigheidszegels ten bate van het Franse 
Rode I^ruis geven we thans de afbeeldingen. 

i'iii|iniiiinniim.nin«iwM»w 11 IJ lil I wwmmffmi 

De uitgifte had op 13 December jl. het eerst plaats 
te Parijs en te Metz, terwijl op 15 Dec. d.a.v. de uitgifte 
op de overige postkantoren plaats had. De zegels zijn in 

de beleende afmeting 36 X 22 mm in plaatdruk ver
vaardigd in vellen van 25 zegels. Het ontwerp en de 
gravering zijn van J. Piel. Tanding 13. 

Op 20 December jl verscheen het eerst te Versailles 
en op 22 December op de overige Franse postkantoren 

een postzegel van 18 fr., 
V. Dijkbruin, als propa
ganda voor het herstel 
van het kasteel te Ver
sailles. Het zegel is zon
der toeslag en heeft dus 
alleen propagandistische 
waarde naast de gewone 
frankeerwaarde. Het 
ontwerp voor dit zegel 
is van de beroemde 
schilder Utrillo, terwijl 
de gravering geschiedde 
door Cheffer. De zegels 

zijn in de bekende afmeting 36 X 22 mm, tanding 13 en 
werden in vellen van 25 stuks in plaatdruk vervaar
digd in de staatsdrukkerij boul. Brune. De afbeelding 
op het zegel is die van een deel van het toegangshek 
en op de achtergrond een deel van het kasteel. 
Italië. 

Op 3 November jl. verschenen 3 postzegels ter ge
legenheid van de Dag van het Leger, welke op 4 No
vember jl. werd gehouden (datum waarop in 1918 de 
wapenstilstand werd getekend tussen Italië en Oosten-
rijk-Hongarije). De zegels zijn uitgevoerd in raster
diepdruk door de staatsdrukkerij „Poligrafico", de 10 
Lire in vellen van 400 zegels, verdeeld in 4 delen van 
ieder 100 zegels, waarbij boven ieder deel in de marge 
staat vermeld „Il foglio di cento francobolli vale 
L. 1000. (Ieder vel van 100 zegels kost 1000 Lire), de 25 
en 60 Lire in vellen van 240 zegels, verdeeld in 4 delen 
van ieder 60 zegels, waarbij in ieder zulk een deel in de 
rechterbovenhoek 4 zegelruimten zijn uitgespaard en 
het opschrift dragen: „Il foglio etc". Druk op water
merkpapier gevleugeld rad, bloktanding 14. De zegels 
zijn: 
10 L. groen, symbolen van luchtmacht, vloot en land

macht (vleugel, anker en helm). 
25 L. grijs, vliegenier, soldaat en matroos, alsmede bo

vengenoemde symbolen. 
60 L. zwartblauw, tank, snelboot en vliegtuig. 

Op 21 November jl. verscheen een postzegel van 25 
Lire, lilabruin, ter herdenking van het feit, dat 100 jaar 

geleden kardinaal Massaia de 
eerste missie in Ethiopië 
bracht. Hij werd de eerste 
vicaris van het Galla-gebied. 
Het ontwerp voor dit zegel is 
van C. Mezzana en werd ge
graveerd door M. Colombati, 
terwijl de plaatdruk werd 
vervaardigd door de I.P.S. off. 

CV. te Rome op watermerkpapier gevleugeld rad, 
bloktanding 14. 

Malta. 
In de serie postzegels met opdruk „Self-Governe-

ment" verschenen op 8 Januari jl. enige zegels in 
gewijzigde kleur, nl.: 
1 d. grijs i.p.v. groen. 
1% d. groen i.p.v. zwartblauw. 
2 d. oker i.p.v. karmijnrood. 
2y2 d. rood i.p.v. violet. 
3 d. violet i.p.v. blauw. 
4% d. olijfgroen en donker ultramarijn i.p.v. donker 
geel en olijfgroen. 
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Polen. 
Van de op 7 November jl. verschenen 2 postzegels in 

gelijke tekening ter herdenking van de 35ste ver
jaardag van de grote October-revolutie, van welige 

zegeluitgifte wij in ons vorige 
nummer op blz. 312 melding 
maakten, geven we thans de 
afbeelding van een der zegels. 
Ontwerp en gravering zijn van 
B. Brandt. De druk geschiedde 
m plaatdruk op papier, zonder 
watermerk. De zegels ver
schenen zowel getand, 12% : 
12%, als ongetand. Afmeting 
der zegels 43 X 25% mm. 
Waarden 45 + 15 gr. rood
bruin, 60 gr. grijsbruin. 

Ook geven we thans de af
beelding van een der beide 

postzegels welige die welfde dag verschenen ter gelegen
heid van de Maand der Pools-Russische vriendschap, 
welke zegels door ons in het vorige nummer op blz. 312 
werden gemeld. Het ontwerp en de gravering van deze 
zegels is van M. R. Polak, en de vervaardiging ge
schiedde in plaatdruk op papier zonder watermerk. 
Afmeting der zegels 251/2 X 31% mm, tanding 121/2 X 
12 ?4. Waarden 30 + 15 gr. donkerviolet, 45 + 15 gr. 
bruin. 

Portugal. 
Op 25 November jl. verschenen 2 postzegels in ge

lijke tekenmg ter herdenking van het feit, dat 100 jaar 
geleden de wiskundige Dr Francisco 
Gomes Teixara werd geboren. De 
zegels geven een afbeelding van 
deze geleerde. De waarden der 
zegels zijn 1 E. rood en 2 E. 50 c 
blauw. De vervaardiging had plaats 
in plaatdruk door de Nationale 
drukkerij te Porto. De oplaag be
draagt resp. 4.500.000 en 500.000 
stuks. 

Op 10 December jl. verschenen 4 postzegels ter her
denking van het feit, dat 100 jaar geleden het eerste 
Ministerie van Openbare Werken in het leven werd 
geroepen. De zegels zijn gedrukt bij het Casa da Moeda 
en zijn: 

Roemenië. 

mmmmmmmmmmmmmm 

1 E. bruin op creme, Maarschalk Carmona-brug te 
Franca de Xira. 
1 E. 40, violet op creme, stadion 28 Mei te Braga. 
2 E. groen op creme, universiteitsgebouw te Coimbra. 
3 E. 50 donkerblauw op creme, Salanzar-stuw te Pego 
do Altar. 

Werd in 1948 de 130ste verjaardag 
van de geboorte van de schrijver 
Nicolaas Balcescu op een postzegel 
herdacht (Yv. 1070), thans was het 
feit, dat deze kunstenaar 100 jaar 
geleden overleed, aanleiding tot de 
uitgifte van 2 postzegels in gelijke 
tekening, vertonende een portret 
van B. De zegels zijn 55 bani, licht
grijs en 1,75 Lei, bruingeel. 

De vestiging van de socialistische 
grondwet was aanleiding tot de 
uitgifte van een postzegel van 55 
bani, grijsgroen, met afbeelding van 
een wapen boven een industrieter
rein. 

Rusland. 
De revolutionnaire schrijver A. M. Raditchev werd 

herdacht op een postzegel met zijn portret in de 
waarde 40 k.; kleuren zwart en rood. 

San Marino. 
Op 17 November jl. verschenen 2 postzegels voor de 

luchtpost ter herdenking van de luchtcarteringsdienst 
van deze republiek, nl.: 
25 L. donkerolijf groen, vliegtuig boven berglandschap. 
75 L. roodbruin en violet, vliegtuig boven berg (Titano) 
door een atelierraam gezien. 
Triest. 

Italiaans-: De onder Italië gemelde zegels uitgeven 
ter gelegenheind van de Dag van het Leger verschenen 
voor dit gebied met de bekende opdruk in zwart 
A.M.G.-F.T.T. 

Met dezelfde opdruk verscheen hier ook het zegel 
gewijd aan kardinaal Massaia. 

Tevens verschenen 2 
postzegels van Italië, 
welke wij voor dat land 
nog niet hebben ont
vangen, maar welke nu 
voor ons liggen met de 
opdruk in zwart als 
boven vermeld. Het zijn 

25 Lire, bruin, portret van Vincenzo Gemito. 
25 Lire, groengrijs, portret van Antonio Mancini. 
Tsjecho-Slowaklje. 

Het Wereld Landen Congres voor de Vrede, dat van 
12 tot 19 December jl. te Wenen werd gehouden, was 
ook hier aanleiding tot de uitgifte op 12 December jl. 

van 2 postzegels in gelijke tekening 
door Bohumil Nemec, getekend naar 
het onderwerp van de tweekleurige 
reclame van de Wereld Vredes Raad. 
Het grafische arrangement is van 
J. A. Svensbir. De vervaardiging 
geschiedde in rasterdiepdruk in vel
len van 100 stuks, afmeting der 
zegels 23 X 30 mm. De zegels zijn: 
3.— Kcs. rood, handen met vlaggen, 

waarop in diverse talen het woord „Vrede" is aange
bracht. 
4.— Kcs. blauw, idem. 

Een officiële f-d-enveloppe, gegraveerd door Bedrich 
Housa, werd voor deze zegels eveneens uitgegeven. 

.CESKOSLOVENSKO 
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Yougo-Siavië. 

MfJSIM PUULfA 

Een tweetal zeer fiaaie 
postzegels, uitgevoerd in 
rasterdiepdruk, en in ge
lijke tekening vei sche
nen hier met de albeel-
dmg van zeedieren (zee
ster en vissen). De hoog
ste waarde verscheen 
als mmidtuuivelletie ter 
gelegenheid van de Plii-
latelistische tentoonstel
ling te Koper, waarvan 
we hieibi) de afbeelding 
geven. De zegels zijn: 

15 (Din) donkerrood
bruin 

50 (Din) donkergroen 

BUITEN EUROPA. 
Aden. 

Voor dit gebied is bij Messrs Waterlow & Sons Ltd 
een serie postzegels voor gewoon gebruik in aanmaak, 
welke naast het portret van koningin Elisabeth een 
afbeelding zullen geven van een landschap o.d. De 
landsnaam en waarde-aanduiding zullen zowel in het 
Engels als in het Arabisch worden aangebracht. Het 
zullen zijn: 

5 c. geelgroen, minaret. 
10 c. oranje, transport per kameel. 
15 e. groen, krater. 
25 e. rood, moskee. 
35 e. blauw, dhow (vaartuig). 
50 c. lichtblauw, landkaart. 
70 c. grijs, zout-weilten. 

1/- violet en sepia, bouwen van een dhow. 
5/- blauw en sepia, pas over krater. 

10/- olijf en sepia, stamhoofd. 
20-/ lichtpaars en sepia, Aden in 1572. 
Argentinië. 

De zegels in groot formaat met portret van Eva Pe
ren schijnen thans in belangrijk gewijzigd type te 
verschijnen. Deze zegels vermelden' nu rechts van het 
portret haar naam. Vooral de halsuitsnijding van haar 
kleed is thans veel smaller dan bij het vorige type. 
Reeds verschenen in dit gewijzigde type de 1 P. rood
bruin en 1 P 50 donkergroen. 

Hoewel het de bedoeling was, dat gedurende een 
jaar uitsluitend de zegels met bovengenoemde portret
afbeelding zouden worden gebruikt, zal toch een on
derbreking worden toegestaan voor een 3-tal post
zegels, resp. van 1 P 50, 3 P en 5 P. ter gelegenheid 
van de Internationale Conferentie van Tele-verbindin-
gen, welke te Buenos Aires zal worden gehouden. 
Barbados. 

Van de postzegels uitgegeven ter herdenking van 
het feit, dat 100 jaar geleden de eerste postzegels wer
den uitgegeven (zie ons Februarinummer '52 blz. 44) 
werden de volgende aantallen verkocht: 

3 c. 514.860 stuks. 
4 c. 271.120 stuks. 

12 c. 339.854 stuks. 
24 c. 219.187 stuks. 

De nieuwe zegels voor dit gebied zullen geleidelijk 
verschijnen. Als eerste zullen dit zijn de 1 c. overeen
komstig de koerserende zegel van die waarde, maar 
met gewijzigd portret (kon. Elisabeth) en de 5 c. blauw 
en rood, havenpolitie en portret der koningin. 

Brazilië. 
Hier zijn de volgende zegels verschenen: 
60 c. oranjebruin. Padre Diogo Antonio Feyo. 
3 Cr. 80 c. Dag van de Ver. Naties (aardbol met ring 

van vlaggen en duif). 
3 Cr. 80 c. bruin en groen, Congres voor industrie-

geneeskunde te Rio de Janeiro. 
60 c. blauw en groen, stadsplannendag (passer en ge

zicht op stad). 
Brits Honduras. 

Een nieuwe serie postzegels voor gewoon gebruik is 
in aanmaak bij Messrs Waterlow & Sons Ltd. De ze
gels vertonen naast het portret van koningin Elisabeth 
en een of andere afbeelding, nl.: 

1 c. zwart en groen, wapens. 
2 c. zwart en bruin, berg-koe. 
3 c. purperrood en purper, wetgevende vergadertng 

en stafdrager. 
4 c. groen en sepia, pijnboom-industrie. 
5 c. rood en donkergroen, spin-kreeft. 

10 c. blauw en grijs, Stanley Field-luchthaven. 
15 c. violet en geelgroen, Maya fries. 
25 c. bruin en blauw, blauwe vlinder. 
50 c. purper en bruin. Maya-indiaan. 

I 1. purper en lichtblauw, armadillo. 
$ 2. grijs en rood, Hawkesworth-burcht. 
$ 5. grijs en violet, berg-orchidee. 

Canada. 
Met het portret van koningin Elisabeth zullen hier 

vermoedelijk in Maart a.s. de eerste waarden verschij
nen, nl. de 1, 2, 3, 4 en 5 cent. Het portret werd ver
vaardigd door de beroemde fotograaf Yousuf Karsh uit 
Ottawa. 

Als kronings-uitgifte zal vermoedelijk slechts één 
enkele zegel worden uitgegeven. 

Op ä Februari a.s. zal hier een postzegel worden 
uitgegeven in de waarde van $ 1.00 met de afbeelding 

van een Indianenhuis en een 
totempaal; kleur zwart. 

Het ontwerp voor dit zegel 
is van Emanuel Hahn te To
ronto, terwijl de gravering en 
druk geschiedde bij de Cana
dian Bank Note Company te 
Ottawa, in vellen van 50 stuks, 
plaatnummers 1 en 2. 

Het zegel dient ter vervan
ging van het thans koerseren
de in gelijke waarde, versierd 
met vis-motieven. 

Als dienstzegel zal het te
vens verschijnen met de op

is 

druk van de letter „G" 
Cayman-eilanden. 

De in aanmaak zijnde postzegels voor gewoon ge
bruik zullen geleidelijk worden uitgegeven. 

Ook zal vermoedelijk een postzegel van 4 d. ver
schijnen met portret van koningin Elisabeth met kroon, 
alsmede afbeelding van een vuurtoren, Zuid Sound en 
Groot Cayman. 

CJiili. 
Hier verschenen enkele oudere zegels met opdruk 

„40 centavos", nl.: 
60 c. O'Higgins (Yv. 219). 
80 c. luchtpost (Yv. 94) terwijl de 80 c. luchtpost (Yv. 
111) reeds in ons vorige nummer werd gemeld. 

(Vervolg op blz. 15). 
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^ BONDS- EN VERENIGINGSNIEUWS ^ 
NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN 

VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Secr.: K. E. König, Dahliastraat 26, Koog a.d. Zaan; 

Tel.: 2013 (K 2980). 
Kort verslag van de Bondsbestuursvergadering van 
13 November 1952 in Hotel „Terminus" te Utrecht. 
Aanwezig alle bestuursleden. Opening vergadering 

18.45 uur. De notulen en het kort verslag van de ver
gadering van 4 November 1952 worden, nä voorlezing 
door de 2e secretaris en nadat enkele wijzigingen zijn 
aangebracht, goedgekeurd. 

In bespreking komen de verhuizing van de biblio
theek en een klacht over een ruiladres in de Rus
sische zone van Duitsland. 

Door de heer De Bosch Kemper wordt verslag uit
gebracht van de vergadering der C.C. op 8 November 
1952, waar enkele bondsbestuursleden als afgevaar
digden van de Bond aanwezig waren. Naar aanleiding 
vsn de besprekingen, die aldaar plaats gehad hebben, 
spreken de op die vergadering aanwezig geweest zijn
de bondsbestuursleden als hun mening uit, dat, hoe
wel nog niet alles in de C.C. zakelijk geregeld is, er 
bij de werkers een enthousiasme bestaat, dat er ze
ker toe zal leiden dat het streven van de C.C. met 
succes bekroond zal worden. 

Met gebruikmaking van het advies van de vereni
ging „Po & Po" worden enige heren in de keurings
commissie voor poststukken en poststempels benoemd. 

Op een verzoek om een vaste datum vast te stellen 
voor de Dag van de Postzegel wordt opgemerkt, dat 
reeds op de algemene vergadering in Augustus 1951 te 
's-Gravenhage is besloten hiervoor de 2e Zaterdag in 
October vast te stellen. 

Besloten wordt voortaan van onze algemene verga
deringen een stenografisch verslag te laten maken. 

Een verzoek van de U. Ph. V. om gemeenschappe
lijk de Yvert-catalogus aan te kopen, wordt afgewe
zen. Hiertoe moet men zich tot de postzegel- of boek
handel wenden. 

Over de houding van de bondsvertegenwoordigers in 
de Raad van Beheer, o.m. ten opzichte van de herbe
noeming van de hoofdredacteur, wordt uitgebreid van 
gedachten gewisseld. Er worden hieromtrent dan ook 
enkele richtlijnen vastgesteld. 

Om ruim 23 uur wordt de vergadering gesloten. 
D. O. KIRCHNER, 2e secretaris. 

MEDEDELINGEN VAN HET BONDSBESTUUR. 
I. Bondslicuringsdienst. 

Aan deze dienst zijn twee afdelingen toegevoegd en 
wel: 
afd. C - Japanse opdrukken op Nederl. Indië en 

Malacca en 
afd. D - Poststukken en (Post)stempels. 

Voor afdeling C heeft het bondsbestuur gemeend — 
zulks vooral om het laten keuren dezer zegels te be
vorderen — de tarieven laag te moeten stellen, nl. op 
25 cent per goedgekeurd exemplaar. 

Voor afdeling D zullen de tarieven in het Bonds-
Mededelingenblad no. 4, dat binnenkort zal verschij
nen, worden bekend gemaakt. 

Alle inzendingen — voor welke afdeling ook — die
nen te geschieden aan het Hoofd van de Bondskeu
ringsdienst: 
J. Poalie, de Lairessestraat 46 hs., Amsterdam-Zuid. 

II. Bondsbibiiotheek. 
De Bibliotheek van de Nederlandsche Bond van 

Verenigingen van Postzegelverzamelaars heeft met 
ingang van 1 Januari 1953 permanent onderdak ge
vonden bij de Openbare Bibliotheek te Arnhem. Zij 
is voorlopig geborgen in 
Lokaal 10 van de Openb. Lagere School no. 13, 
Schjlderstraat 35 te Arnhem, 
dat als dependance van de Openbare Bibliotheek spe
ciaal voor de bondsbibliotheek is ingericht. Zij is voor 
bezoekers geopend elke Donderdagavond van 19.30 tot 
22.00 uur. 

Het lokaal is op 10 minuten gaans van het station 
te Arnhem gelegen en bovendien met buslijn 9 (rich
ting Heyenoord, halfuur.sdienst!) van het station en de 
binnenstad uit bereikbaar. 

Voor het uitlenen is — ter controle op het feit dat 
alleen aan leden van de bij de bond aangesloten ver
enigingen zal worden uitgeleend — de volgende rege
ling getroffen: 

a) schriftelijke aanvragen dienen gericht te wor
den aan het bondsbestuurslid, Jhr G. A. de Bosch \ 
Kcmper, van Pallandtstraat 21, Arnhem, die met de 
zaken de bibliotheek betreffende, belast is. Deze aan
vragen moeten ingediend worden door tussenkomst 
van de verenigingssecretaris, die verklaren moet, dat 
aanvrager lid is van zijn vereniging. 

b) mondelinge aanvragen tijdens een bezoek aan 
de bibliotheelc moeten geschieden onder vertoon van 
de lidmaatschapskaart van aanvrager aan degeen, die 
bij het bezoek met het beheer belast is. 

Daar de bondsbibliotheek voor raadpleging ter 
plaatse ook openstaat voor niet-leden, is het mogelijk, 
dat door deze inlichtingen omtrent verenigingen wor
den ingewonnen. Deze inlichtingen zullen volkomen 
neutraal gegeven worden, mits de gegevens van de 
verenigingen ter plaatse aanwezig zijn. 

De verenigingssecretarissen worden derhalve ver
zocht aan de heer De Bosch Kemper te zenden: 
Ie. een model-lidmaatschapskaart van hun vereni

ging, ter controle op de mondelinge aanvragen en 
2e. propaganda-materiaal voor hun vereniging, waar

bij te letten ware op: contributie-bedrag, verga
deringsactiviteit, rondzendings-activiteit, eigen bi
bliotheek en dergel. 

III. Internationaal Ruilverkeer. 
Met ingang van 16 Januari 1953 heffing van 20 cent 

per zending'. 
Naar aanleiding van een ontvangen verzoek en we

tende, welk een enorm werk er verbonden is aan het 
internationaal ruilverkeer, werkzaamheden, die door 
de heer Polling sedert de bevrijding tot op de huidige 
dag geheel belangeloos verricht zijn, heeft het bonds
bestuur gemeend, machtiging te moeten verlenen aan 

de heer J. G. J. POLLING, 
Beheerder van het Internationaal Ruilverkeer 

Stolwijkersluis 3, Gouda. 
om met ingang van 16 Januari 1953 per zending 20 
cent te heffen. 

Het wil het bestuur voorkomen, dat postzegelverza
melaars, die gebruik maken van de diensten van dit 
ruilverkeer, dit zullen blijven doen voor serieuze op-
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bouw van hun verzamelingen, ook al moeten zij 
daaraan 20 cent extra per zending ten koste leggen. 
Zij mogen bedenken, dat dit luttele bedrag slechts een 
kleine tegemoetkoming betekent voor de door genoem
de beheerder geleverde arbeidsprestaties, terwijl de 
Bond toch reeds de normale onkosten, die aan zulk een 
bureau zijn verbonden, blijft dragen. 

Belanghebbenden gelieven van het bovenstaande 
goede nota te nemen! 

IV. P.T.T.-NIEUWS. 
Op ons verzoek, om ook de portzegels van de Over

zeese Rijksdelen aan de philatelistenloketten verkrijg
baar te stellen, ontvingen wij het volgende schrijven: 

1. In antwoord op bovenvermeld schrijven deel ik 
u mede, dat het voornemen bestaat — zo mogelijk 

binnenkort — portzegels van de Nederl. Antillen aan 
de verzamelaarsloketten h.tl. verkrijgbaar te stellen. 
Nadere gegevens worden t.z.t. in de dienstorders be
kend gemaakt. 

2. Portzegels van Suriname zijn thans niet be
schikbaar. Zodra een herdruk gereed is, zal verkrijg
baarstelling worden overwogen. 

Wat betreft ons tweede verzoek, beschikbaarstel
ling van de Nederlandse portzegels met staand wa
termerk, kunnen wij belanghebbenden mededelen, 
dat ook hiervoor van de zijde der P.T.T. naar een op
lossing gezocht wordt. Nadere berichten dienaangaan
de volgen zo spoedig mogelijk. Met Mr Jacob van 
Lennep in zijn „Roos van Dekama" zouden wij u dus 
willen adviseren: „Wacht en stille sitt". 

K. E. KÖNIG, Ie secretaris. 

RAAD VAN BEHEER. 
Kort verslag van de Vergadering van 
Zaterdag 23 November 1952 te half 
twee in Hotel Terminus te Utrecht. 

Alle verenigingen-eigenaressen, be
nevens de Nederl. Bond zijn ver
tegenwoordigd. Tevens zijn aanwezig 
de hoofdredacteur en de administra
teur. 
Waarn. Voorz. de Heer P. L. Backer. 

Medegedeeld wordt een en ander 
over de gevoerde correspondentie 
met de drukker van het blad, de 
N.V. Boom-Ruygrok te Haarlem. De 
verdere regeling wordt in handen 
gelegd van een commissie van 3 per
sonen, n.1. de H.H. Verzijden, Witt-
kämper en Van de Westeringh. 

Vastgesteld wordt dat de garan
tieprijs voor de aangeslotenen ver
enigingen nog steeds f 3,— bedraagt, 
hoewel de tegenwoordige prijs lager 
is gesteld. 

Besloten wordt een philatelistische 
Vragenbus in te stellen, eventueel 
met een bondsredacteur. 

De H. R. heeft nog steeds te kam
pen met gebrek aan plaatsruimte, 
waardoor ook een verslag van een 
congres in België niet onmiddellijk 
kon worden opgenomen. De inzender 
de Heer de Bosch Kemper kan deze 
reden accepteren. 

Besloten wordt het blad met 4 pag. 
uit te breiden, terwijl de nieuwe uit
giften in kleine letter zullen worden 
gedrukt. 

Een voorstel van „De Globe", Arn
hem tot opneming van een te ver
wachten discussie over onderwerpen 
betreffende jeugdphilatelie, zal nader 
worden besproken. 

Het finantieel verslag, samenge
steld door de Heer H. P. van Lente 
wordt aan de vertegenw. der Ver
enigingen uitgereikt, met dank aan 
de samensteller. 

Een voorstel tot toezending van 
drukproeven aan inzenders ter cor
rectie ontmoet bezwaren bij de H.R. 
in verband met tijdgebrek. Een re
dacteur-Nederland is nog steeds 
niet gevonden. Deze rubriek wordt 
door de H.R. geredigeerd. In som
mige gevallen verdient het volgens 
de H.R. aanbeveling, ingezonden ar
tikelen vóór plaatsing ter beoordeling 
eventueel ter voorziening van een 
naschrift, aan derden te zenden. 

De tegenwoordige H.R., de heer 
J. C. Norenburg, wordt wederom 
voor 1 jaar benoemd. De reeds lang 
in voorbereiding zijnde „instructie" 
zal binnen 4 maanden worden opge
steld. 

Ook de Administrateur, de heer 
E. J. V. d. Flier, wordt herbenoemd, 
zij het met enige wijziging der voor
waarden'. 

De Secretaris, 
VAN DE WESTERINGH. 

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

Voorlopige agenda voor de algemene vergade
ring, welke zal worden gehouden op Donderdag 
14 Mei 1953 - Hemelvaartsdag - te Amsterdam. 
1. Opening en mededelingen — 2. Verslag van 
de algemene vergadering 1952; reeds afzonderlijk 
verschenen — 3. Verslag over 1952 *) — 4. Ver
slag van de Penningmeester met de rekening en 
verantwoording over 1952 *) — 5. Verslag van 
de Afdeling Rondzending met de rekening en 
verantwoording over 1952 '^) — 6. Rappor t van 
de financiële commissie *) — 7. Begroting 
1953 '̂ ) — 8. Vaststelling van het aantal be
stuursleden. He t Bestuur stelt voor hierin geen 
wijziging te brengen — 9. Wijziging art . 42 
Huish. Reglement (wordt aan de Afdelingen 
toegezonden) — 10. Verkiezing van 3 bestuurs
leden die periodiek aftreden. De heren Wi t t -
kämper, Keiser en Ebens stellen zich herkies
baar. Afdelingen en leden die nadere candidaten 
wensen te stellen, worden verzocht hiervan 
mededeling te doen aan het secretariaat vóór 
25 Maart a.s. — I I . Benoeming financiële com
missie — 12 Plaats waar de volgende algemene 
vergadering zal worden gehouden. H e t Bestuur 
stelt voor Amsterdam — 13. Rondvraag — 14. 
Sluiting. 

*) Verschijnt in Jaarboekje 1953. 

De heren Secretarissen van de Afdelingen 
worden verzocht het jaarverslag over 1952 met 
de ledenlijst per 1 Januari 1953 vóór 31 Januari 
a.s. in te zenden aan het Secretariaat, Bosboom 
Toussaintlaan 63, Hilversum. 

De leden worden beleefd uitgenodigd de con
tr ibutie voor 1953 ad ƒ 5,— vóór 1 Febr. a.s. 
te voldoen door overschrijving op girorekening 
33805 ten name van de Penningmeester der Ned . 
Ver. van Postzegelverzamelaars te Bussum. N i 
1 Februari zal over het bedrag, vermeerderd 
met 25 cent incassokosten worden beschikt. De 
leden in Indonesië, die de contr ibutie over 
1952 nog niet hebben gestort, worden ter voor 
koming van afvoering verzocht hun relatie in 
Nederland op te dragen op genoemde giroreke
ning 33805 over te schrijven een bedrag van 
ƒ 10,— voor contributie 1952 en 1953. 

Nieuwe leden: zie de aanmeldingen in het 
Decembernummer. 

Aanmeldingen: 119 J. W. Alberts, Boxberger-
weg 76, Deventer; 281 A. P . Bos, Thorbecke-
laan 10, Naarden; 274 G. K. Broeze, Winds-
laan 2 C, Almelo (lid ,,Enschedése Postzegel-
c lub" ) ; 133 R. T h . J. Bijvank, A, J. Duymaer 
van Twistlaan 18, Deventer; 280 A. Eshuis, 
Kerkstraat 7, Almelo; 265 Mevr. C. M. Hol te r -
man ten Hove-Companjen, Middenweg 4, Epse, 
gem. Gorssel (Gld.); 159 J. van den Hooff, 
An th . van Dijckstraat 30, Deventer; 153 C . A. 
Huisman, Kerkpad 43, Eerbeek; 190 V. E. T . 
Hulsthoff, p/a B.P.M., Teromolpos 12, Dja
kar ta ; 252 P. Kool, Schilperoortstraat 76 A, 
Rol te rdam-Z. j 164 P . Kóródi , p/a B.P.M., H z n . , 

Teromolpos 12/Dkt, Djakarta; 167 J. Kroon, 
Zijde 101, Boskoop; 285 J. P, F. R. Pesch, 
Brederodestraat 26, Zandvoort-Bad (lid , ,Hol-
landia") ; 325 J. Pluim, Leidepad 2, Olst (oud-
lid); 138 A. J. Pronk, Ruysdaelstraat 31, De
venter; 150 B. Ruchtie, Rielerweg 124, Deven
ter ; 268 Mevr. M. Sasburg-Vos, B 40, Bcnning-
broek ( N . H . ) ; 301 D. C. van Sermondt, F. C. 
Dondersstraat 35, Bussum (lid ,,Leidse" V e r . " ) ; 
211 Joh . Steeman, Laan van Meerdervoort 728, 
Den Haag; 185 Ir H. van der Stoel, H . W. 
Mesdagstraat 3, Dordrecht ; 328 H . Ta lhout , 
Saenredamstraat 13 A, Assendelft; 220 B. F. 
van der Velden, Ocsteinde 53, Voorburg ; 221 
Joh. G. Vrouwe, Lyceumstraat 87, Alkmaar ; 
206 W . Vuisting, p/a B.P.M., Teromolpos 12, 
Djakar ta ; 189 J. W. de Waard, Kortekade lOlA, 
Ro t t e rdam. 

Ingetrokken de schorsing wegens onbekend 
adres van: 1527 L. W. Wakka, Djalan Tanah 
Abang II no. 38, Djakarta. 

Overleden: 1236 H . H. A. Haverkamp; 1199 
H . M. E. Ph . Perret . 

Bedankt: 1990 C. de Bièvre; 1370 R. E. P. 
Brandenburg; 1306 L. Brouwer; 195 B. ter 
Brugge; 615 A. A. L. Gallis; 489 A. A. W. de 
Groo t ; 1293 W. Hamann; 1815 H . G. Har t en -
hof; 1550 G. A. Hartwig; 834 D. J. Heidelberg; 
1193 Mej. D. Koopman; 1937 Joh. van der 
Kuip ; 1913 G. J. van Leeuwen; 110 Mej. M. A, 
Lefering; 546 K. Lut t ik; 1104 J. J. de Monchy; 
1771 T h . B. Mijnen; 48 W. Pels; 1887 A. C. 
Post; 1786 Mevr. H. van de Pijpek.-'mp-van 
Doorn ; 403 G. J. N . Reinders; 1376 W. R i e t -
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d.jk, 417 C Schekkerman J r . ; 1093 C. Schek-
kerman Sr.; 687 W . van Schellevis; 540 J. V. L. 
Simons; 646 J H M. A. Theelen; 151 Mevr. 
A. E. van Vloten-Kars ten; 23 H . Waterman; 
1651 H. Wengelaar; 47 Ir M. H . Wevers; 1738 
G. A. van Zon-neveld, 171 D. Zeilstra; 1179 
Vl. B. J. Zuidgeest. 

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

Leden\ergadering op Vrijdag 30 Januari 1953 
te 20 15 uur in ho te l „Krasnapolsky" , War
moesstraat, Ams te rdam-C. De veiling wordt ge
houden van 19.30-20.15 uur . 

Candidaatleden: 392 T Bindt, Scheldestraat 
9 II, Amsterdam-Z. ; 61 K. J. Brunell, Anth. 
\ a n Dijckstraat 8, Amsterdam-Z. ; 393* M. A. 
van der Burgt, Näarderweg 20, Blancun^, 387 
A. Hoek, Vic to r iep lem 48 I, Ams t t rdam-Z . ; 
386 A. Kamman, Kamerl . Onnesweg 470, Hi l 
versum; 406 Mr J. J. M. Kerbosch, Roosevelt-
laan 190 I, Ams te rdam-Z . ; 399 J. Navar ro , Am-
stel 67, A n i i t e r d a m - C ; 383 G. Scheepmaker, 
Hoendiepstraat 58 II , Amsterdam-Z. ; 405 A. J. 
Schreiber, Vaar t s t raa t 72 I, Amsterdam-Z.; 385 
L. H . Stameke, Or te l iuskade 44 II, Amsterdam-
W.; 31 J. C. de Vries , Prins Hendnk laan 17, 
Amsterdam-Z. 

Nieuwe leden: 160 Mevr. G. Boon-Stolk, 
Kostverlorenstraat 20 hs, Amsterdam-W ; 351 
G. Bordewijk, Straatweg 154, Ro t t e rdam-N. ; 
347 A. A. van Engers , 2e Oosterparkstraat 89 I, 
Artisterdam-O.; 341 "W. J. van Es, Leidseplein 4, 
Amste rdam-C; 318 T h . Geertsma, Kanaal weg 
8, Heiloo; 317 M. Maijer, Guido Gezellestraat 
12, Amsterdam-Z.; 349 M. Polak, Prinsengracht 
712, A m s t e r d a m - C ; 135 A. Raymakers , Mo-
reelsestraat 37 hs . , Amste rdam-Z. ; 325 J. Sar-
faty, Burg. van Tienenweg 25, Diemen; 326 
Mej. C. W. Zwager , Banstr. 60, Amsterdam-Z. 

Overleden: 771 J. Heer inga. 
Bedankt: 740 Mevr . C Lafèbre-van Norden. 
Correctie: 302 J . W. Deurling moet zijn 

J. W. Deuhng. 

HAAGSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING. Secr.: W. J. Bijle-
veld, Adriaan P a u w s t r a a t 10, Den 
Haag. 

Bedankt: L. M. V l u g , Den Haag ; H . J. v. d. 
Stad, Haarlem; A. J . Merkx, Wamel (Gld.). 

Nieuwe leden per 1 Jan . 1953: F. Wes tnk , 
Barentszstraat 17, Den Haag ; J. N . T h . Kloes-
meijer, Hendrik Zwaardecroonstraat 114, Den 
Haag, M. M. van Midde, Flat Duinhove, Zwol
sestraat 195, Scheveningen; Mevr. H . C 
Veltrop-Jalink, Paulus Buijsstraat 40, Den Haag 

Datums van de volgende vergaderingen: 22 
Januari en 26 Februar i . De ag ' nda wordt aan 
de leden toegezonden. 

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

Bestuursvergadering op Dinsdag 20 Januari 
a s., des n.m 8 u u r , ten huize van de heer 
Lamie. 

Ledenvergadering op Donderdag 29 Januari 
a.s , des n m, 8 uu r , in Tivol i . 

Landenwedstrijd. Ierland 
Voordracht door de heer P. J. M. Boel, Secr. 

der Nederl Vereniging te Hilversum over: De 
Aanmaak der Indische Poststempels. 

Nieuwe leden: 5 candidaatleden, vermeld ïn 
het Decembernummer. N B De naam Veld-
brugge moet lu iden: Feldbrugge. 

Candidaatlid; Sj. Wiemans, Petrarcalaan 8, 
Utrecht (E ) . 

Overleden: J, Lansing, Ut rech t . 
N B Let op de da tum ledenvergadering! 

(met Dinsdag doch Donderdag) . 

INTERNATIONALE VEREENIGING 
„PHILATELICA". Secr.: J . A. C. 
Achilles, Zu iderpark laan 249, Den 
Haag. Tel. 321123. 
LAATSTE M E D E D E L I N G C O N T R I B U T I E 1953. 

Nu de contr ibut iekaar ten onherroepelijk op 
1 Febr. a s. ter incasso gaan, kun t u thans nog 

uw contr ibutie over 1953, ter voorkoming van 
ƒ 0,40 innings- en adm. kosten, vóór die da tum 
overschrijven op postrekening 315284 t.n. Alg 
Penningm. I .V. „Phi la tehca" , Hulshorsts traat 
249, Den Haag, met vermelding van: 1. Lid-
maatschapsnummer, hetgeen u vindt op uw hd-
maatschapskaart over 1952; 2. Juiste naam, 
voorletter en adres. 

Zij, die lid zijn van een afdeling, betalen h u n 
contributie rechtstreeks aan hun afd.-penning-
meester. 

De contr ibutie bedraagt, uitgezonderd de af-
delingscontributie: a. Nederland ƒ 5,— per jaar; 
b. Buitenland ƒ 6,— per jaar. 

Vergaderingen der afdelingen: 
AALSMEER: Ie Dinsdag, 20 uu r . Gebouw 

Irene, Kanaalstraat 5, Aalsmeer; 2e Woensdag, 
20 uur . Gebouw Landbouw, H O O F D D O R P ; 3e 
Woensdag, 20 uur (oneven maand). Stations
koffiehuis, U I T H O O R N ; 3e Woensdag, 20 uur 
(even maand), te AMSTELVEEN. 

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

D E V E N T E R : 2e Vrijdag, 19.30 uur , Hotel de 
Leeuwenbrug, Deventer. 

DRIEBERGEN: 2e Woensdag, 20 uur , N u t s -
gebouw, Boschstraat 9, Driebergen. 

EMMEN: Laatste Maandag, 20 uur . Hote l 
Gnmme, Emmcn. 

E N K H U I Z E N : Na convocatie van de Secr. 
J. Kofman, Nanne Groots t r . 27, Enkhuizen. 

FLAKKEE: Laatste Zaterdag, 17 uur . Ge
meentehuis, Middelharnis. 

GOES: 3e Dinsdag, 19.30 uu r , , Ho te l Cen
traal, Grote Markt , Goes. 

' s -GR AVE NHAGE : Ie Woensdag, 20 uur , 
Hotel Bellevue, Haagweg 94, RIJSWIJK; 2e 
Woensdag, 19 30 u u r . Geb. Amicitia, Westeinde, 
Den Haag, ruilen en veilen; 4e Woensdag, 19.30 
uur, Geb. Amicitia. ledere Zaterdag, ca. 14 uur , 
Geb. Amicitia, beurs. 

HAARLEM: 3e Vrijdag, 20 uu r . Gebouw 
H K.B , Haarlem. 

H A R D E R W I J K : Ie Donderdag, 20 uur , H o 
tel-Rest. Baars, Harderwijk. 

KABINETSTUK: 2e Woensdag, 20 uu r . Café 
Bolwijn, Ruiserbrug (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 uur , Hote l 
r U m v e r s , Grotcstraat 12, Maastricht. 

MEPPEL: 2e Maandag, 20 uur , zaal Donker , 
KI Oeverstraat , Meppel. 

N O O R D W I J K : Na convocatie van de Secr. 
D G de Bruin, H . ' ter Dutnstr . 4a, Noordwijk. 

R O T T E R D A M : 23 Januar i , 6 en 20 Februari , 
allen te 19.45 uur , Bep's Cafetaria, Sandeling-
straat 4, Ro t t e rdam Zuid. 

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. 
Weedestraat 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. Rijk-
sen, Kleine Plantagelaan, Tiel . 
U T R E C H T : 3e Donderdag, 20 uur , Rest. Vre -
denburg, Vredenburg 13, Utrecht . 

V E N L O : 2e Dinsdag, 20 uu r . Café Rest. 
Schreurs, Lomstraat 5, Venlo. 

VLISSINGEN: 3e Donderdag, 20 uur , Café 
Rest. Dekker , Bell amy straat, Vhssmgen. 

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

WEERT, 15 Januar i , 20 uur , Hote l van 
Horne, Stationsstraat 20, Weert . 
9 Februari, 20 uu r . Hotel de Rogsteker, Lang
straat 15, Weer t . 

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

Zwolle: Ie Vrijdag, 20 uur , Café Rest. Suisse, 
Luttekestr. , Zwolle, ruilen &c veilen. 3e Zater
dag, 15 uur , Café Rest. Suisse. 

Overleden: ld. "806 W . B. J. Broers. ld. 1459 
E. C. H . Leiferte. Ze. 3204 K. Mijnheer. 

Schorsen: Gv 123 F. C. M. Mat tern , Wei-
marstraat 223, Den Haag. 

Afvoeren in t rekken: Gv. 2219 A. van Eek 
Wzn , Parkweg 326, Voorburg . 

Bedanken in t rekken: Gv. 1182 P . Tu inhou t , 
Hekbootstraat 21D, Ro t t e rdam, R Z . 2065 W. 
F. A. Zwart , Liberpad 34, Rot te rdam Z . ; Vo . 

2066 L. H . Dapont (oud iid Nr . 2064) Leu ther -
berg 133, Venlo; Dn. 2130 J. A. M. Rosier, 
Engwèg 121, Driebergcn-Rijsenburg; H m . 3474 
W H . Har t nan, Stuyvesantstraat 26, Haar lem, 

Bedanken: Vn 466 C B. Geuvers; Vn. 2587 
J. S Weerpas; Vn. 3048 „Ph i l agen t " ; Vn 4208 
C. M. de Wijze; Vn. 4146 C Kor t . 

.Candidaatleden: Afd. Aalsmeer: Ar . 3177 J. 
V. d. Grauw, Uiterweg 137, Aalsmeer. 
. Afd. Amsterdam: Am. 3192 Joh . van der 
Vorst , Scheldestraat 48 II, Amste rdam, Am. 
3248 H . Vrieze, Amsteldijk 93 l i l , Amsterdam. 

Afd. Driebergen: Dn. 3181 J. J. Spijker, Oos
terlaan 42, Driebergen. 

Afd. 's-Gravenhage: Gv. 3262 G. L. van Agt-
hoven. Laan v. Meerdervoort 421, Den Haag ; 
Gv. 3249 L. N . de Brabander, Hoefkade 664. 
Den Haag; Gv. 3253 J. M. F. P . Hanewald, 
Fred Hendrikplein 30, Den Haag ; Gv. 3202 
A. H de Jong, Valkenboskade 5, Den Haag; 
Gv. 3265 H . P. H. Juten, Kon. Emmalaan 5, 
Leidsendam; Gv. 3205 A. J. H . Kapel, Haan-
plein 17, Den Haag; Gv. 3256 N . J. Poor t , 
Harstenhoekweg 187, Den Haag; Gv. 3259 H . 
de Roo , Veenendaalkade 428, Den Haag ; Gv. 
3260 C. Roos, Erasmusweg 754, Den Haag ; 
Gv. 3261 Th . J. van Rossum, Eikstraat 45, 
Den Haag, Gv. 3213 P. Schulze, Toussaint-
kade 6, Den Haag; Gv. 3214 G. van Uiden, 
Kootwijkstraat 120, Den Haag. 
, Afd. Haar lem: H m . 3244 A. J . Baart , Ro l 
landstraat 51, Haarlem. 

Afd. Harderwijk: H k . 3162 J. H . P. van 
Engen Koek, Oranjelaan 24, Harderwijk. 

Individueel: ld 3194 Tj C. Bakker , Tirns 
N o . 18, post Sneek (Fr.) ; ld . 3186 B. F. Olde 
Boerngter , Hengelosestraat M B. 278, Losser. 

Afd. Langedijk: Lk. 3231 B. B u u e r Oostwal 
55, Warmenhuizen; Lk 3229 van Diunen , 
Nieuwe Sloot 55, Alkmaar; Lk. 3224 J. Duyf, 
Dorpsstraat 162 c. Oud Karspel; Lk, 3223 C. 
Mulder, Schapenweg 1, Heer Hugowaard . 

Afd. Meppel: Ml. 3193 Ds W. N . van Nooten , 
Zuideinde 59, Meppel; Ml. 3176 E. A. H . J. 
V Papendrecht, L. Springerlaan 21 , Meppel; 
Ml. Jl . 51 H Witvoet (geb. 28-8-'37), Brou
werstraat 3, Meppel. 

Afd. Noordwijk: N k . Jl . 82 J . J . van den 
Berghe (geb 20-8-'37), Hoofdstraat 76, N o o r d 
wijk; N k . 3168 H . Binnendijk, W i t t e de W i t h -
straat 15, Noordwijk; N k . 3170 Jac. Bonting, 
van Panhuijsstraat 48, Noordwijk; N k . 3171 A. 
van Egmond, ten Brittcnstraat 37, Katwijk aan 
Zee; Nk 3172 H . F. Foss, Rembrandtweg 3, 
Noordwijk a/Zee; N k . Jl 83 P . H . van Rhijn 
(geb. 10-4~'38), Ru \ t e r s t r aa t 2, Noordwi jk ; N k . 
3174 A. P. Ruigrok, Quarles van Uffordstraat 
55, Noordwijk 

Afd. Rot te rdam-Zuid : Rz . 3196 R . E Bles, 
Prinses Julianalaan 25 A, R o t t e r d a m - C ; Rx. 
3180 J A. M. Bron, Adr. Mildersstraat 92 B, 
Ro t t e rdam-W. ; Rz . 3198 W. A. Koorengevel, 
Lange HiUeweg 37 A, Ro t t e rdam-Z. 2, Rz . 3200 
J. C. Ku)^f, Lange Hilleweg 8 D, Ro t t e rdam-
Z. 2; Rz . 3188 A. C. van Unen , Kalverstraat 
73 c, Rot te rdam-Z. 1. 

Afd. Soest St. 3876 R. van der Heiden, van 
Lijndenlaan 8, Soestduinen. 

Afd. Venlo: Vo. 3237 A. M. A van Gooi, 
Burg. van Rijnsingel 28, Venlo; V o . 3242 C 
Keijzer, Lomstraat 25 A, Venlo; Vo. 3234 J. 
Nogarede, Ie Lambertusstraat 27, B lenck ; Vo. 
3195 J. L. G. Ophuis , Leutherberg 175, Venlo. 

Afd. Weer t : Wt . 3183 K Broos, Observanten
straat 8, Weer t ; Wt . 3247 Z E. Heer Pastoor 
T h . Pol, Vrakkerstraat 47, Weer t ; W t . 3185 
E. C de Poorter , Molenveldstraat 4, Weert . 

Afd. Zwolle: Ze 3163 G. Arentshorst , Ronde-
weg 12, IJsselmuiden, Ze. 3164 A. van Dalen, 
Spoorwagen N o . 28, Station Hooghalen ; Ze. 
3245 H . G. C Heringa, Beerninkstr . 14, Zwolle; 
Ze. 3165 Mevr. S. J. Vogelaar-de Regt , Linde
weg 16, Emmeloord 

Verandering van afdeling: ld. 564 P . A. E. M. 
Hoet in Boes, Postweg 35, Nijmegen, van Afd. 
Weert naar ïndiv. ; KK. 186 T . F. H . Hofman, 
Jan Sangerslaaa 14, Hoogezand, van Indiv. naar 
afd. Kabinetstuk; ld. 1059 Dr E. J. van Haaf-
ten, Gronausestraat 38, Enschede, van afd. Aals
meer naar Indiv.; Nk , 3228 J. Hoevens, Wil -
helminastraat 37, Noordwijk Binnen, van afd. 
Haar lem naar afd. Noordwijk; Mt. 3941 T . 
Mulder, Mathias Soironstraat 8, Maastr icht , van 
afd. Zwolle naar afd. Maastricht. 

Rectificatie: Dn. 2815 Mej. C. Scheffelaar, 
Engwèg 5, Driebergen, word t : Gv. J. W. Schef
felaar, Laan van Meerdervoort 1342, Den Haag. 
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AUe candidaatleden, vermeld i'n het Decem
bernummer van dit Maandblad, werden ais lid 
aangsjnomen. Wij roepen hun een hartelijk 
W E L K O M toe. 

ROTTERDAMSCHE PHILATELIS
TEN-VEREENIGING. Secr.: G. C. 
Tops, Stadhoudersweg 89 b, Rot ter 
dam-C. Telef. 49340. • 

Nieuwe leden: 1215 C. Aalberts, Vijverhof-
straat 141, Rüt te rdam-C. 1; 1251 H . W. van 
den Born, Wevershoekstraat 59, Ro t t e rdam-Z. 2; 
1253 C. Bruynen, Rochusscnstraat 77 a, Rot te r 
d a m - C . 2; 1254 S. van den Ende, Landstraat 8, 
R o t t e r d a m - N . 2; 1277 Mej. M. K. E. Go t t -
schalk, van Slingelandtlaan 27, Ro t t e rdam-N. 2 ; ; 
1300 C. G. de Graaf, Burg. Knappertlaan 260 a, 
Schiedam; 1302 C. J. L. van der Hars t , Berg
weg 136, Ro t t e rdam-N. 1; 1323 P. A. Kok, Car-
nisselaan 32 a, Rot ierdam-Z. 1; 1335 B. Kort-
landt , Mozartlaan 22, Vlaardingen; 1436 J. J. 
Leenen Jr , , Kabeljauwsestr. 30, Ro te rdam-N. 1; 
1493 H . J . Manifarges, Mathenesscrdijk 175, R o t 
t e rdam-W. 2; 108 L. H. v. Overdam, Taanders-
straat 61a, Rot te rdam-W. 2; 276 P. J, Pols, 
Marentakst raat 50a, Ro t t e rdam-Z. 2; 401 J. 
Reijenga, Onderlangs 2, Ro t t e rdam-O. ; 504 L. 
Roos , Engelscstraat 55 b , Ro t t e rdam-W. 2; 506 
J. van Viegen.. Nw Crooswijkseweg 36 b , Rot 
t e r d a m - N . 1. 

Overschrijving l idmaatschap: 1451 A. v. d. 
Meer word t : A. J. van Langeveld, p/a R.V.S . , 
Wescerstraat 3, Rot te rdam-C. 2. 

Opzegging per 1 Januari 1953 (slotopgave): 
300 W. A. Koorengevel; 514 W. van Rooljcn; 
523 A. j . Bongers; 583 Mej. Mr J. J. Boot; 
595 H . G. W. Dietzel; 717 W. P. M. Rosier; 
769 J. Karreman; 873 J. Schrier; 944 A. F. 
V. d. Veer; 1219 J. v. d. Hors t ; 1317 J. Goeden
d o r p ; 1413 P. Vermeyden. 

Ledenvergadering: De eerst volgende gewone 
ledenvergadering zal worden gehouden op 
Maandag 26 Januari a.s. in de bovenzaal van 
Cafè-Restaura^t , ,Du N o r d " , Bergweg 313 
(ingang Bergsinge! 228) te Ro te rdam-Noord . 
Aanvang 8 uur . Zaal open half acht. Gewone 
agenda. 

Bezichtiging van de kavels voor de veiling op 
Zaterdag 24 Januari in ons clublokaal (boven
zaal Café-Restaurant ,,De Z o n " , Noordsingel 
hoek Burg. Roosstraat te Roterdam) en voor de 
aanvang van de vergadering. 

Jaarvergadering: De Februari-vergadering, zijn
de de jaarvergadering, zal worden gehouden op 
Maandag 23 Februari 1953 in „Du N o r d " . 

Betaling contr ibut ie : De leden die hun con
t r ibut ie voor het jaar 1953 nog niet hebben 
betaald wordt verzocht daarvoor een bedrag 
van ƒ 5,25 (Junioren ƒ 4,25) over te maken op 
girorekening 517293 t .n.v. Rotrerdamsche Phila-
telisten-Vereeniging, Administratie Contr ibut ie 
te Ro t t e rdam-Z. 

Jubi leumfonds: Tijdens de December-vergade-
ring werd in de vacature, ontstaan door het af
treden van de heer Har tmann , voorzien door 
benoeming van de heer J. J. Chr . Sluljter tot 
lid van de Commissie voor het Jubileumfonds. 
Vele leden maakten tegelijk met de contr ibut ie 
een bedrag extra ten gunste van het Jubi leum
fonds over. Een woord van dank daarvoor is 
hier op zijn plaats. Mogen nog velen het goede 
voorbeeld voigen. 

AMSTERDAMSE VERENIGING 
„DE PHILATELIST". Secr.: K. Bui-
te r . Mara thonweg 40 hs., Amsterdam-
Z. Tel. 712075. 

Leden (jaar-) vergadering op Dinsdag 3 Fe
bruari 1953, o.m. Bestuursverkiezing. 

Ruilavond Dinsdag 17 Februari 1953. De 
bijeenkomsten worden gehouden in Hotel ,,De 
K r o o n " , Rembrandtplein 17. Aanvang half 
acht . Zaal open 7 uur . 

Nieuwe leden: Alle in het December-nummer 
van het Maandblad opgenomen candidaten zijn 
aangenomen, benevens: 320 C. Buiceweg, Lek-
straat 98, Amsrerdam-Z. 

Candidaat-leden: 197 A. Wout , Pieter v. d. 
Doesstraat 50-III, Amsterdam-W.; 322 H . T . 
Lieve, Scheldestraat 169-1, Amsterdam-Z. ; 325 
M. Limburg, 3e Helmersstraat 30-111, Amster
dam-W. ; 333 G. P. van Moorsel, Hunzescraat 
160-H 4rns terdam-2. 

Nagekomen bedanken per 31 Dec. 1952. 
1112 G. J. SnIjdeUar; 1091 J. Haak; 871 W. 
Ran ; 436 E. E. van Keken; 555 J. ten Hove; 
1040 mevr. C. Willering; 64 P. Koot; 856 
H . - H . ten O o r t ; 209 J. Ro l ; 851 A. J. Rïemers-
ma; 637 mevr J. A. M. P. Schaeffer; 40 D. 
Sliekcr; 963 A. J. Lansman; 521 G. de la Rie; 
502 mej. A. M. van Maastere; 870 A. S. Philips. 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DE GLOBE". 

Secr. (algemene zaken ) : J . W .̂ Vonk, 
Mesdaglaan 36, Arnhem. Tel. 26511, 
Ledensecr.: W. Dekker , Apeldoornse-
weg 3, Arnhem. Tel. 22649. 

De DIESVERGADERING zal gehouden wor
den op 14 Februari 1953 in café restaurant 
, , R E G I N A " , jansstraat 7 te Arnhem, om 
15.00 uur . 

De afd. secr. gelieven de lijst met opgave 
van de afgevaardigden voor 13 Febr. aan de 
heer J . W. Vonk in te zenden. 

AGENDA. 
1) Opening. 2) Notulen jaarvergadering, 3) 

Ingekomen stukken en mededelingen. 4) Jaar
verslag Secr. 51/52. 5) Jaarverslag, rekening, 
verantwoording en decharge directeur rond-
zending. 6) Idem penningmeester. 7) Benoeming 
kascommissie: voorgesteld worden de heren 
Wil lemsen. ' Bcnsink, Thiecke, Veenhuizen. 8) 
Benoeming lid kascommissie Ned. Bond, \ oor-
gesteld wordt de heer Prause. 9) Aanwijzen 
van afgevaardigden naar de Bondsvergadering. 
10) Rondvraag. 

Afdeling Velp : De bijeenkomsten van deze 
afdeling vinden plaats iedere 4e Zaterdag van 
de maand te 19.30 uur in ,,Naeff". 

Jeugdafdeling idem te 16.00 uur in gebouw 
„De P o o r t " . 

Nieuwe leden: 602 W. Schoep, Illinckstraat 4, 
Eerbeek; 603 H . C. Martens, Tulleken weg 33, 
Eerbeek; 604 J. H . J. de Vries, Harderwijker-
weg 37, Eerbeek; 991 Ir L. J. A. Tax, Drie-
huizerweg 46, Nijmegen; 992 A. C. A. A. M. 
Baron v. Lams weerde, Mr Franckenstraat 13, 
Nijmegen; 605 R. van Reeden, Overhagenseweg 
2, Velp (G.); 606 L. M. J. van Geijn, Juliana-
straat , Doesburg; 607 A. J. van Hoorn , Kerk
straat 29, Doesburg; 608 P, v. d. Linden, Hoge-
weg 35, Velp (G.); 609 J. F. v . Dijk, v . Kins-
bergcnlaan 3, Velp (G.); 610 Mevr. L. J. Schou
ten Klopman-Baerselman, Huize , ,Avondzon", 
Hoofdstraat 12, Velp (G.); 611 E. Sc\erin, 
Marschweg 49, Zutphen; 612 R. Aalbers, Alge
meer 38, Bennekom; 613 J. J. Zijfers, Selters-
kampweg 52, Bennekom. 

Bedankt: 536 S. Bloemers; 241 H. A. Goor-
scnberg; 313 J. H . Esveld; 943 L. Th . Thijssen; 
963 B. Reuser. 

Overleden: 74 H . v. Dijk; 966 J. A. de Mandt. 
Afgevoerd wegens onbekend adres: 1006 F. 

Kroese, Berg en Dalseweg 123, Nijmegen. 

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

Candidaatleden: 151 A. L. Pesch, Brederode-
straat 26, Zandvoor t ; 161 J. J. Borgerhoff Mul
der, Carl ton Flat 501, Vijzelstraat 2, Amster
d a m - C ; 162 P . W. J. Vreeswijk, Kleverlaan 
149, Haar lem; 165 E. Zwar t , Badhuisstraat 17, 
Haar lem. 

Bedankt per 1 Maart 1953: 119 J. F. v. Rhie-
ncn. Kleverparkweg 59, Haar lem; 182 D . de 
Bell, Rijksstr.weg 142, Haar lem. 

Algemene vergadering: Zaterdagmiddag 3 uur , 
31 Januari 1953, gebouw Cul tura , Jansstraat. 

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

Nieuw l id: 12 F . E. Padje, Stationsweg 72, 
Bedum. 

Bedankt; 15 M. Schut; 84 B. G. Meyer; 86 
H . Bosma; 106 H . A. Engelkens; 162 B. H . 
Smit; 264 W. Mebius; 265 H . J. M. Dagelet; 
271 Dr A. E. Beute; 276 J. Munting; 257 F. 

Schut; 302 S. B rouwer ; 308 M. M. Duintjer; 
321 H . Koning; 330 J. Dusseljee. 

Vergaderingen: 26 Januari en 23 Februari. 

LEIDSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS T E 
LEIDEN. Secr . : G. M. Mlnnema, 
Boerhaave laan 41, Leiden. 

Vergadering op Woensdag 25 Februari 1953, 
*s avonds te 8 u u r precies in de bovenzaal 
van Café Rest. , ,De Kleine Burcht" , Nieuwe 
Rijn 19 te Leiden (gewone agenda). 

Nieuwe leden: 148 J. P. Noort , Dubbele 
Buur t 15, Ri jnsburg; 304 C. Ligtvoet, Boer-
havelaan 41, Leiden; 363 G. C. Magre, Pr. 
Bcatrixlaan 34, Voorschoten; 343 G. J. de Vos 
tot Ncderveen Cappe l , Morssingcl 9, Leiden. 

Candidaat leden: 374 Sj. Hoekstra, St. Pan-
crassteeg 7, Leiden; 382 Prof. Dr H . D. Kloos
terman, van Oldenbarnevel ts traat 52, Leiden. 

Af te schrijven als lid wegens vertrek: 240 J. 
Schneider; 374 J. E. Korswagen, 

Overleden: 379 H . L. v. Kampenhout.. 
Willen de leden er goede nota van nemen, dat 

met ingang van de maand Februari de vergade
ringen gezet zijn op de 4e Woensdag van de 
maand en de beurs - en ruilavonden op de 2e 
Woensdag van de maand, zulks om bijzondere 
redenen en met toestemming van de vergadering 
van 10 Dec, 1.1. 

Volgende vergadering is dus Woensdag 25 
Febr., dan 25 M r t . , 22 April en zo vervolgens. 

Eerstvolgende beursavond is nog 28 Jan. en 
daarna 11 Febr. , 11 M r t . en zo vervolgens. 

Ruilclub iedere 1ste Dinsdag van de maand. 
De leden die nog niet hun contributie hebben 

gegireerd op gi rorekening No. 390926 t .n.v. de 
penningmeester worden hieraan nog herinnerd, 
daar in Fëbr. de contrib-utiekaarten met 30 ets 
incasso-kosten aan de bank worden afgegeven. 

He t vcrgaderingbezoek gaat goed. Leden laat 
het 2o blijven. 

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

Bedankt per 31 December: 57 A. Smeeis; 
83 C. Si tskoorn; 126 L. van Kempen; 179 P. J. 
ten Have ; 197 J. Janssen; 204 L. Moers; 206 P. 
Haescn. 

Bijeenkojnsten: Maandag 2 Februari Beurs
avond; Maandag 23 Februari Jaarvergadering. 
Beide om 20.00 u u r in Restaurant ,,In de 
Gouwe P o o r t " . De leden worden verzocht hun 
contr ibut ie over 1953 vóór of op de Jaarver
gadering te willen voldoen. Postrekening t .n .v . 
de Vereniging 30447, 

POSTZEGELVERENIGING „HEL
DER". Secr.: L. M. F, Ruder, Soem-
bas t raa t 35, Den Helder. Tel. K 2230-
3294. 

Bedankt: G. H . van Grunningen, Den Helder; 
P. Klap, Den He lde r ; Mevr. j . P. van Ingen-
Loesberg, Amsterdam; A. v. Lier, Den Helder ; 
T . Speur, Ju l i anadprp ; J. J. Zegel, Texel; J. 
Vi iman, Tex^I. 

Rectificatie: C. Rudo lph was opgegeven v. d. 
Maasdamstraat 12, dit moet zijn 33. 

In Memor iam: In December ontvielen ons 
twee t rouwe leden en goede philatelisten, de 
heren G. H . van Grunningen en T. Speur. Dat 
zij rusten in vrede . 

Vergaderingen in 1953 zijn als volgt vastge
steld: 28-1, 25-2, 25-3, 22-4, 27-5, 24-6, 22-7, 
23-9, 28-10, 25-11, 21-12. 

POSTZEGELVERENIGING „HEER
LEN". Secr . : C. v. Dishoeck, Hinde
s t r aa t 24, Heer lerheide. 

Bedankt per 1 Januar i 1953: 11 D. W. van 
der Ster; 18 H . Vencken; 20 F. van Wersch; 
50 H . R u i t e n k a m p ; 91 J. J. Brokamp. 

Afgevoerd wegens wanbetaling: 102 J. H . 
Willems, Vrusschemigerweg 17c, Heerlen. 

Adspirant lid per 1 Januari 1953: P. A. Jansen, 
Coelgroevenstraat 4a, Eijgelshoven. 

Bijeenkomsten: Eerstvolgende bijeenkomst 
Dinsdag 3 Februar i 1953. 

(Vervolg op pag. 2i) 
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China. 
De 25ste verjaardag van het vollïsleger dat door Mao 

Tse Tung werd gesticht, werd herdacht op een 4-tal 
postzegels resp. rechts genummerd 82, 83, 84, 85-1952. 
Deze zegels zijn: 
800 I rose, vliegenier, matroos en soldaat voor geschut 

en oorlogsschip. 
800 $ groen, soldaat en tanks. 
800 $ violet, matroos en oorlogsschip. 
800 I oranjebruin, vliegenier en vliegtuigen. 

De Vredes-conferentie van de Aziatische landen en 
die van de Pacific werd herdacht met de uitgifte van 
4 postzegels in twee verschillende tekeningen. Deze ze
gels zijn rechts resp. genummer 86, 87, 88. 89-1952. 

Het zijn: 
400 $ lilabruin, duif van Picasso in ovaal boven kaart. 
800 $ karmijn, idem. 
800 I oranje, aardbol en duiven. 
2500 $ groen, idem. 

Een ander 4-tal postzegels is bedoeld om de aandacht 
te vestigen op enige moderne grote werken in de volks
republiek. Deze zegels dragen rechts resp. de nummers 
54, 55, 56, 57-1952 en zijn: 
800 I lila, stuwdam in de gele rivier. 
800 $ vermiljoen, spoorwegviaduct in de lijn Chengtu-

Chongking. 
800 $ bruinviolet, petroleumbronnen en kraak-instal-

laties te Hanson. 
800 $ groen, zaaimachine. 

Columbia. 
Met een opdruk „1952 / la Conferencia / Latino / 

Americano / Siderurgica" in horizontale stand en „la 
Conferentia / Siderurgica in verticale stand, versche
nen enkele oudere zegels, en wel voor de gewone post. 
15 S" op 25 c. groen (Yv. 415) en voor de luchtpost: 
70 ctvos op 80 c. karmijnrose, monument (zonder op
druk is dit zegel in deze kleur niet bekend). 

Voorts verscheen in het type Yvert 439/42 de waarde 
20 c. bruin. 

Comoren. 
Twee aanvullingswaarden in het type Moskee (ont

werp en gravering van Barlangue) zagen hier op 1 De
cember jl. het licht, nl.: 

15 f (CFA) violetbruin en 20 f (CFA) steenrood. 

Ecuador. 
De in ons November-nummer op blz. 287 gemelde en 

afgebeelde serie postzegels gewijd aan de herdenking 
van de bevrijding der slaven is nog gevolgd door een 
dergelijke uitgifte voor luchtpostgebruik, nl.: 
60 c. rood, waarde-opdruk in blauw. 
90 c. violet, waarde-opdruk in rood. 

1 $ oranje, waarde-opdruk in groen. 
2 $ roodbruin, waarde-opdruk in groen. 

Egypte. 
Op 23 November jl. verschenen hier, 4 maanden na 

de staatsgreep van generaal Naguib, vier postzegels ter 
herdenking van deze gebeurtenis, nl.: 

4 milis, groen en oranje, doorbroken ketting, opgaan
de zon en olijftak; 

10 milis, groen en oranjebruin, vrouw met verbroken 
ketenen een zwaard opheffend; 

17 milis, groen en oranjebruin, groep van 3 personen 
(soldaat, burger en burgeres) voor een monu
ment waarop enige lijnen-op de landkaart 
van Egypte duiden. 

Alle zegels dragen de datum 23 Juillet 1952 en de 
landsïiaam Egypte. 

Frans Oost-Afrika. 
Volgens mededeling van het blad Le Timbre zal hier 

een postzegel verschijnen van 15 f (CFA), donker- en 
lichtbruin en olijfgroen, ter herdenking van het feit, 

' dat 100 jaar geleden Mgr. Augouard (1852—1921) werd 
geboren. Hij werd later de eerste bisschop van de Con
go. Ontwerp en gravering van dit zegel zijn van Raoul 
Serres, druk van de Franse staatsdrukkerij, boul. 
Brune, te Parijs. 

Frans West-Afrika. 
Ter herdenking van Treich-Laplène (1860—1889) 

stichter van de Goudkust-kolonie, verscheen op 1 De
cember jl. een postzegel van 40 frs. Het zegel vertoont 
een portret van Laplène alsmede een afbeelding van 
een landkaart van genoemde streek, waarop de route 
van de beide expedities zijn aangegeven welke Laplène 
daar heeft gemaakt. Ontwerp en gravering van dit 
zegel zijn van Cottet, terwijl de druk geschiedde ter 
staatsdrukkerij te Parijs, boul. Brune. 

Goudkust. (Engelse-) 
Op 19 December jl. verscheen de 2% d. rood, met; 

portret van koningin Elisabeth, alsmede met de af
beelding voorkomende op de % d. van dit gebied uit
gegeven in 1948 (Politieman te paard in het noorden 
van dit land). 

Irak. 
De kroning van koning Faisal II zal op 2 Mei a.s. 

worden herdacht met de uitgifte van 3 postzegels, resp. 
in de waarden 3, 14 en 28 fils. 

Israel. 
Het feit, dat 70 jaar geleden de B.I.L.U. werd opge

richt, was in December jl. aanleiding tot de uitgifte 
van een herdenkingspostzegel in de waarde van 110 

pruta, donkerbruin, oker en 
groen. De afbeelding geeft het 
cijfer 70 waarin voorstellingen 
van de huidige landbouw in 
dit land en van die van 70 jaar 
geleden. Het ontwerp voor dit 
zegel is van G. Hamori te Tel 
Aviv, terwijl de rasterdiep
druk werd vervaardigd door 

Lewin-Epstein te Bat Yam. De druk geschiedde in vel
len van 25 zegels, waarbij onder aan ieder vel een rij 
van 5 vignetten met toepasselijk opschrift. Plaatnum-
mer 64, kamtanding 14. 

De BILU is een Joodse pioniers-beweging welke in 
1882 in Kharkov (Rusland) werd gesticht. Zij ontleent 
haar naam aan de beginletters van „Bet Yaakov Lekhu 
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Venelkha", voorkomende in de bijbel (Jesaja II vers 5: 
„Komt, gij huis van Jakob! en laat ons wandelen. . . . ) . 
Óp 6 Juli 1882 had de eerste landing der georganiseerde 
Joodse emigranten te Jaffa plaats, om zich als land
bouwers te vestigen. 

Een officiële f-d-enveloppe werd hiervoor eveneens 
uitgegeven. 

Japan. 
De in ons vorige nummer op blz. 320 gemelde post

zegels gewijd aan een nationaal park, en afbeeldingen 
van berglandschappen vertonende, blijken betrekking 
te hebben op het Iwata-Asahi-park, terwijl de afge
beelde berglandschappen zijn: 

5 (y) de Arumafuji. 
10 „ de Asahi. 
14 „ de Iwata. 
24 „ de Gessan. 

Deze zegels verschenen gezamenlijk in een minia
tuurvelletje. 

De op 18 October jl. gehouden 7e nationale athletiek-
wedstrijden deden 2 paarsgewijze-gedrukte postzegels 
het licht zien, waarbij 10 van zulke paren per vel. De 
zegels zijn: 
5 (y) bruin, bergbeklimmer. 

10 „ blauw, worstelaars. 
Het 17e en 18e zegel in de serie beroemde personen 

verschenen op 3 November jl., waarmede deze serie tot 
een einde is gekomen. Het waren nu de portret-zegels: 
10 (y) grijsblauw, Tenshin Okakura (1863—1913), schil

der. ' 
10 „ bruin, Torahiko Terada (1878—1935), scheikun

dige. 
Op 10 November jl. verschenen 3 postzegels ter her

denking van de aanwijzing van prins Akihito als erf
genaam van de keizerlijke troon. De zegels zijn: 
5 (y) oranje en bruinlila, Japanse diervoorslellingen. 

10 „ oranje en donkergroen, vlag van de prins. 

Korea. Zuid-
Wederom verschenen twee zegels van vroegere uit

gifte thans op watermerkpapier, nl. de 200 W. bruin
rood (Yv. 121) en 300 w. groen (Yv 122). Reeds versche
nen eveneens op dit watermerkpapier de 50, 100 en 
1000 w. 

Nicaraguay. 
Op 31 Maart a.s. zullen hier postzegels worden uit

gegeven ter herdenking van de stichting ODECA (Or-
ganizacion De Estados Centro Americanos), welke tot 
stand kwam door het tekenen van de overeenkomst 
van San Salvador in October 1951 tussen de staten van 
Centraal Amerika. De ODECA beoogt het scheppen 
van een organisatie tot het nastreven van een betere 
verstandhouding en onderling verband tussen de 5 
staten, alsmede het bevorderen van de mogelijkheid 
van een latere bond van een enkel Centraal-Amerika. 

De zegels zullen alle in langwerpig formaat zijn met 
afmeting 36 X 21 mm en zullen in plaatdruk worden 
vervaardigd bij Messrs Thomas De La Rue en Co Ltd. 
te Londen. Het zal een serie zegels worden voor ge
woon gebruik en een serie voor de luchtpost, en wel 
voor de gewone post: 
0,04 0. blauw, ODECA-vlag, oplage 1 millioen. 
0,05 „ lichtgroen, kaart van Centraal Amerika, op

lage 1 millioen. 
0,06 „ lichtbruin, embleem van de ODECA, oplage 

% millioen. 
0,10 „ olijfgroen, de 5 presidenten van de Centraal-

Amerikaanse Staten, oplage 1 millioen. 

0,50 „ ODECA-overeenkomst en de vlaggen van de 5 
staten, oplage % millioen. 

Voor de luchtpost: 
0,20 0. rood, embleem van de ODECA, oplage 1 mil

lioen. 
0,25 „ groenblauw, ODECA-vlag, oplage 1 millioen. 
0,30 „ loodgrijs, de 5 presidenten, oplage V2 millioen. 
0,60 „ donkergroen, ODECA-overeenkomst en vlag

gen, oplage 1 millioen. 
1.— „ donkerviolet, kaart van Centraal-Amerika, 

50.000 stuks. 

Paraguay. 
De pionier-vliegenier van dit land, Silvio Petirossi 

(16-VI-1887; 17-X-1916) zal worden herdacht op een 
serie postzegels voor de gewone post en een serie voor 
de luchtpost, nl.: 

voor de gewone post: 5, 20, 50 en 60 c. 
voor de luchtpost: 40, 55 en 80 c. en 1 G 30 e. 
Ter ere van de Verenigde Naties zal een postzegel 

met een kaart van Paraguay worden uitgegeven in een 
oplage van 100.000 stuks. 

Philippijnen. 
De 4e bijeenkomst van de Raad voor de Visserij in 

de Indische Oceaan, welke te Quezon City van 23 Oct. 
tot 7 Nov. jl. werd gehouden, deed hier 2 postzegels 
verschijnen in gelijke tekening van een landkaart en 
een vis. De waarden der zegels zijn 5 c. oranjebruin 
en 6 c. blauw. 

De Ie Panaziatische Philatelistische Tentoonstelling 
(PANAPLEX) welke van 16 tot 22 November jl. te Ma
nilla werd gehouden, was aanleiding tot de uitgifte van 
3 postzegels in gelijke tekening, zijnde een afbeelding 
van een beroemd schilderij „De brief" van Rizal. De 
zegels zijn voor de gewone post: 5 c. blauw en 6 c. 
bruin, en voor de luchtpost: 30 c. rood. 

Portugese Koloniën. 
Ter gelegenheid van de tentoonstelling te Lissabon 

van religieuze kunst der missionarissen, zullen in de 
diverse koloniën postzegels worden uitgegeven, en wel 
voor: 

ANGOLA: 10 en 50 e. en angs, gelaat van Christus. 
KAAP VERDE: 10 en 50 c en 1 e. afbeelding van Je-

ronimus. 
GUINEA: 10 en 50 c en 3 e. toegang tot de tentoon

stelling. 
INDIA; 6 rs en 1 en 3 T. Heilige Maagd. 
MACAO: 8, 10 en 50 a. Heilige Maagd. 
MOCAMBIQUE; 10 c en 1 en 5 e. missie. 
St. THOMAS en PRINCE: 10 en 50 e. en 3 e. kloos

ter van Jeronimus. 
TIMOR: 3, 16 en 50 a. Christus. 

Indië. Pott.-
Behalve de in ons Novembernummer op blz. 289 ge

melde 3 postzegels welke betrekking hebben op de hei
lige Franciscus Xaverius, een Indisch geestelijke die 
400 jaar geleden overleed, verschenen ook 2 miniatuur
velletjes. Het ene velletje, metende 90 X 100 mm heeft 
als ondergrond een fraai bewerkte afbeelding van de 
schrijn van de heilige, waarbij middenin een ruimte is 
uitgespaard, waarin een postzegel met portret van 
Xaverius, 9 tgs, zwartblauw. Het tweede velletje, me
tende 80 X 65 mm, bevat een zegel van 8 tgs, zwart
blauw, eveneens met een afbeelding van deze heilige 
en een zegel van 5 tgs. zwartblauw, met afbeelding van 
de schrijn. 
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De Ie Philatelistische Tentoonstelling te Goa was 
aanleiding tot de uitgifte van een strip bestaande uit 
2 onderling kopstaande postzegels waartussen een 
dwarsliggend vignet, alle 3 delen zijn getand. De zegels 
zijn 5 tgs, zwartviolet, afbeelding van Xaverius en 3 
tgs, zwart, gewijzigd cijfertype 10 R, van de Ie uitgif
te waaronder de nieuwe waarde 3 tg-!. Het vignet be
vat een wapen en een opschrift dat op de tentoon
stelling betrekking heeft. Een vel bestaat uit 10 van 
deze strips. 

Lorenzo Marques. 
Op 15 September jl. verscheen een postzegel van 1 e 

50. zwart blauw, geel en rood, ter gelegenheid van het 
14e congres voor het tourisme in Afrika. Het zegel 
geeft een afbeelding van een zeeschip en een vliegtuig; 
tanding "131/2; oplage 1 millioen. Ontwerp van Sousa 
Arayo, druk van het Casa da Moeda. 

St. Thomas en Prince. 
Hier verscheen een nieuwe serie postzegels gewijd 

aan de zeevaarders. Ditmaal bestaat de serie uit 6 
waarden in meer kleurige lithografische druk, nl.: 
10 c. Joao de Santarém, oplage 3 millioen. 
30 c. Pero Escabar, oplage 21/2 millioen. 
50 c. Fernao do Pó, oplage 2 millioen. 
1 e. Alvaro Estaves, oplage iy2 millioen. 
2 e. Lopo Gongalves, oplage V2 millioen. 
3 e. 50 Martim Fernandos, oplage V2 millioen. 

Verenigde Naties. 
Van de op 10 December jl. 

verschenen postzegels ter ge
legenheid van de Dag van de 
Rechten van de Mens, waar
van wij in ons vorige nummer 
op blz. 321 melding maakten, 
geven wij nu een afbeelding 
van een dezer zegels, welke 
beide in gelijke tekening zijn. 

Viet Nam. 
De 40ste verjaardag van Jteizer Bao-Dai werd op 

10 Nov. jl. werd herdacht met de uitgifte van een in 
Engeland gedrukte postzegel van 1 p 50, roodlila, rflet 
portret van dit staatshoofd en van een soort tempel. 
Het feit dat dit zegel niet in Frankrijk gedrukt werd 
schijnt hier nogal bevreemding te hebben gewekt. 

Op dezelfde dag verscheen ook een postzegel met 
portret van keizerin Nam-Phuong, met opdruk ten bate 
van het Vietnamese Rede Kruis. Het is het zegel van 
1,50 I, blauw, thans met toeslag van 50 c. Deze zegels 
werden uitsluitend uitgegeven in zgn. postzegelboekjes 
met 20 zegels (2 rijen van 10 stuks) met afmeting 140 
X 65 mm, in oranjegeel kartonnen omslag. 

Spaanse lioloniën. 
De heer M. Galvez te Madrid meldt ons, dat voortaan 

ieder jaar de „Dag van de Koloniale Postzegel" op 23 
November zal worden gehouden en gepaard zal gaan 
met de uitgifte van een of meer speciale postzegels. 
Deze dag is vastgesteld in verband met het feit, dat op 
dezelfde datum koningin Isabella de Katholieke het 
besluit tekende om de kolonisatie in Afrika aan te 
moedigen. Dit jaar verschenen in verband daarmede 
op die datum" 

Guinea. Spaans-
5 + 5 c. geelbruin, neushoornvogels, oplage 600.000. 

10 + 5 c. roodlila, idem, oplage 600.000. 
60 + 15 c. bronsgroen, idem, oplage 467.000. 

Ifni. 
5 + 5 c. geelbruin, alk-achtige vogel, opl. 600.000. 

10 + 5 c. roodlila, idem, opl. 600.000. 
60 + 15 c. bronsgroen, idem, opl. 467.000. 

Saliara. Spaanse-
5 + 5 c. geelbruin, 
struisvogelkop, oplage 
ïOO.00. 
10 + 5 c. roodlila, idem, 
oplage 600.000. 
60 + 15 c. bronsgroen, 
idem, oplage 467.000. 
Ifni. 

Op 10 December ver
scheen hier een serie 
van 3 postzegels ter her
denking van de Spaans-
arabische aardrijkskun
dige Leo de Afrikaan, 
welke 400 jaar geleden 
overleed. Gedurende zijn 
leven maakte hij vele 
reizen langs de westkust 
van Afrika, waarover 
hij verschillende wer
ken schreef, die in het 

Spaans vertaald de latere ontdekkingsreizigers ter 
voorlichting dienden. De zegels zijn: 
5 c. oranje, kasteel en globe, oplage 500.000. 

35 c. donkerolijfgroen, idem, oplage 500.000. 
60 c. geelbruin, idem, oplage 500.000. 
Zuid-Afrilia. 

Op 2 Juni 1953 zal hier een postzegel van 2 d. ver
schijnen en gedurende 3 maanden verkocht worden, 
ter gelegenheid van de kroning van koningin Elisa
beth. 

Op 1 September d.a.v. zullen 2 postzegels het feit 
herdenken, dat 100 jaar geleden de eerste postzegels 
in dit gebied, nl. de zogenaamde Kaapse driehoekjes, 
werden uitgegeven. De waarde dezer zegels zullen 1 d 
en 4 d. bedragen. 

i^ WAARSCHUWING ^ 
De ,,Commissie betreffende philatelistisch ongewens

te uitgiften" van de Federation Internationale de Phi
latelie" (F.I.P) meldt ons dd. 8 December jl., dat sedert 
1 Januari 1952 de volgende uitgiften zijn verschenen, 
welke op toekomstige onder bescherming van de F.I.P. 
gehouden internationale postzegeltentoonstellingen niet 
tentoongesteld mogen worden. Het zijn: 

België: 
blok Koekelberg fr. 30.— 
(nl. 13,75 + 16,25) 
meer dan 50 "/o toeslag en beperkte oplage. 
Diptiek „E. Verheeren" en 
Diptiek „H. Concience" 
(als paar, resp. 4 + 9 en 8 + 9 gr.) 
meer dan 50 Vo toeslag en beperkte oplage. 

Curagao: 
Weldadigheidszegels 
iy2 + 1 c , 6 + 4 c , I2V2 + 7 c. 
15 + 10 c. en 25 + 15 c. 
meer dan 50 »/o toeslag. 
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Hongarije Luchtpostzegels: 
Ft. 1 + 1 en Ft. 2 + 2 
meer dan SOVo toeslag. 

De Franse Bond boycotte zijnerzijds bovendien nog de 
in 1951 verschenen zegels: 
VietNam: 

postzegelboekje (carnet) 
frs 350,— nominaal, verkocht voor frs 850,— 
meer dan öC/o toeslag. 
Bovendien wordt onder de aandacht gebracht, dat 

werd vernomen, dat Cyprus 2 zegels van hoge waarde, 
nl. £ 5 en £ 10 zal uitgeven, welke voor fiscale doel
einden zijn bestemd, terwijl zulks niet uit de zegels 
blijkt. Men zij dus hiermede voorzichtig. 

De Philatelistische Handelsgroep van het provinciaal 
syndicaat voor papier, druk en grafische kunst te Ma
drid deelt ons mede, dat zij zich genoodzaakt ziet de 
Philatelisten te waarschuwen voor een vervalsing op 
grote schaal van de in 1930 uitgegeven postzegels ter 
gelegenheid van het He Congres voor de spoorwegen, 

, en wel speciaal de voor de luchtpost bestemde zegels 
daarvan (de 5, 10, 25, 50 c en 1 en 4 pts. Yv. Lp. nos. 
50/55). 

De voornaamste kenmerken zijn: lithografische druk 
evenals de originelen, maar het aanzien toont minder 
regelmatige details. De kleuren zijn licht verschillend 
van de originelen, maar zulks kan alleen bij vergelij
king met de originelen worden geconstateerd. Het pa
pier is iets dikker en meer gesatineerd, terwijl de gom 
op de rugzijde dunner is en bijna niet zichtbaar. 

De zegels zijn goed gecentreerd en de tanding is re
gelmatig, terwijl bij de originelen vaak slecht gecen
treerde zegels voorkomen en de tanding vaak niet ge
heel volmaakt is. 

De zegels welke werden aangetroffen, vertoonden op 
de rugzi]de het nummer A. OOO.OOO, maar het is niet 
onwaarschijnlijk dat de vervalsers ook andere num
mers hebben gedrukt. 

POSTZEGELVERENIGING „HELDER". 
In het gebouw „Formosa" heeft bovengenoemde 

vereniging op 25 October haar 30jarig bestaan ge
vierd. Aan deze feestelijke vergadering werd mede
werking verleend door het cabaretgezelschap de 
„Kraalnegers" en het amusementsorkest der Z.R.O.V. 
onder leiding van L. van Loo. Deze ensembles kwa
men pas aan de beurt, nadat de voorzitter, de heer 
M. Quant, een toespraak had gehouden, waarin hij 
onder meer de heer P. L. Backer, 2e voorzitter van 
de Bond, kon welkom heten. De spreker merkte op, 
dat het contact tussen de verenigingen in het centrum 
van het land vrij nauw is, maar dat Den Helder zeer 
geïsoleerd ligt. Het deed echter genoegen, dat afvaar
digingen van de verenigingen boven het IJ acte de 
presence hadden gegeven. Speciaal richtte de voorzit
ter zich tot de heer Polling, erelid der vereniging. Ook 
de heer Labout, het andere erelid, die om gezond
heidsredenen niet aanwezig kon zijn, werd met vrien
delijke woorden herdacht. Tot slot gaf de voorzitter 
een geschiedkundig overzicht van de vereniging. An
dere sprekers waren de heren Backer (Bond), J. F. 
Kriek (namens de Posthoorn), J. Frederiks (namens 
West Friesland), J. G. J. Polling en de secretaris, die 
vond dat de heer Quant, als energiek voorzitter, ook 
wel een apart woordje mocht hebben. 

Na deze lawine van woorden was er een aardig 
programma. Na afloop bleef men nog geruime tijd ge
zellig bijeen. 

(Door te late inzending eerst heden geplaatst). 

Nogmaals: 
HET ZWITSERSE 5RAPPEN ZEGEL 

„PILATUS" 
(zie Nederlands Maandblad voor Philatelie, Maart '51). 

r '■

Naar aanleiding van mijn artikeltje over de 2e plaat 
van bovengenoemd zegel (Yvert 290; Zumstein 202) 
bereikten mij een aantal reacties met bewijsstukken, 
dat mijn mededelingen niet geheel juist waren, vooral 
met betrekking tot het jaartal 1943 dat het verschijnen 
van de 2e plaat zou aangeven. 

Vooraf echter dit: het is niet juist van „platen" te 
spreken. De zegels werden vervaardigd in staaldiep
drukrotatieprocedé, hetgeen betekent dat beter van 
„cylinder" dan van „plaat" gesproken kan worden. 
Het bleek mij voorts bij navragen dat op de oorspron
kelijke cylinder niet uitsluitend zegelbeeldjes voor
kwamen afkomstig van de eerste, beschadigde positief
matrijs of positieve „mal", maar ook enkele van de 
tweede; onbeschadigde mal. We kunnen dus beter 
spreken van type 1 en type 2, waarbij aangetekend kan 
worden dat type 1 alleen op de eerste cylinder voor
kwam en op de tweede, overgewerkte cylinder alleen 
nog type 2. 

Voor een juiste indeling is het voorts nodig te weten 
dat er drie cylinders gelijktijdig gebruikt werden: 
1) een voor de zegels die in vellen van 50 (5 horizon

tale rijen van 10) stuks aan de postkantoren voor 
loketverkoop werden verstrekt. In de cylinderom
trek waren 240 zegelbeeldjes geperst, waarvan er 
4 X 50 = 200 gebruikt en de ove;rige 40 (4 horizontale 
rijen van 10) telkens vernietigd werden; 

2) een voor zegels die in postzegelboekjes verkocht 
werden en waarvan uit de vellen de têtebêches 
gescheurd kunnen worden. In het oppervlak van 
deze cylinder waren 2 x 90 = 180 zegelbeeldjes ge
perst en wel zodanig, dat er twee vellen van af 
kwamen van 10 horizontale rijen van 10, waarbij de 
4e, 5e en 6e vertikale rij kopstaand en de 7e niet 
met zegelbeeldjes bedrukt zijn; 

3) een voor de zegels voor de postzegelautomaten, die 
verder voor dit onderzoek niet interessant is. 

De zegels kwamen in November 1936 van de pers. 
Ten aanzien van de verschillende cylinders kan nu 

het volgende vermeld worden: 
Van de eerstgenoemde cylinder kwamen 4 vellen, 

die op de oorspronkelijke cylinder niet genummerd 
waren. Drie van deze vellen vertonen slechts zegels in 
type 1 (afkomstig dus van de beschadigde mal: zij ver
tonen het witte stipje). Op het vierde 'vel zijn het 32e 
en 42e zegel afkomstig van de onbeschadigde mal en 
zijn dus type 2. Het overwerken van deze cylinder 
met de onbeschadigde mal geschiedde in 1940 (en niet 
in 1943, zoals in mijn eerste artikeltje gemeld). 

De volgende cylinder (die voor de postzegelboekjes) 
was eveneens vrijwel geheel met de beschadigde mal 
gemaakt, al werd de onbeschadigde mal vaker gebruikt 
dan bij de vervaardiging van de hiervoor beschreven 
cylinder. Op het ene têtebêchevel is alleen het 9e 
zegel in type 2; op het andere echter een reeks van 
zegels n.1. de nummers: 1, 2, 3, 10, 11, 12, 49, 54, 58, 63, 
72, 81, 90. Wat de nummering van deze zegels betreft 
lette men er wel op, dat de horizontale rijen slechts 9 
zegels tellen. De verdeling van type 2 op deze vellen 
is dus als volgt: 
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Het overwerken van deze cylinder met de onbescha
digde mal geschiedde in 1943. 

Op de oorspronkelijke cylinder voor automaatzegels 
kwamen geen inpersingen van de onbeschadigde mal 
voor. Deze cylinder werd overgewerkt in 1946. 

Wanneer we nu verder nog weten, dat tot in 1941 
naast glad papier ook geribd papier gebruikt werd, 
kunnen we het volgende vaststellen: 

Type 1 en type 2 komen voor vanaf 1936 en wel op 
glad en op geribd papier. Zij zijn afkomstig van de 
gewone en van de tête-bêche vellen. (Automaat-zegels 
werden steeds op glad papier gedrukt); 

Samenhangende zegels van type 1 met type 2 komen 
voor zowel in normaal als in tête-bêche verband, maar 
niet in tête-bêche verband met tussenstrook, en zowel 
op glad als op geribd papier. In normaal verband, 
horizontaal en vertikaal, kunnen zij afkomstig zijn zo
wel van loket-vellen als 'üit postzegelboekjes. 

Tête-bêche, met of zonder tussenstrook, van type 1 
komt voor op glad en op geribd papier; tê te-b^he van 
type 2, met of zonder tussenstrook, komt alleen voor 
op glad papier. 

Ik mag tot slot een woord van dank niet onthouden 
aan de verzamelaars hier te lande, die mij op verschil
lende vragen opmerkzaam maakten en aan de Zwit
serse PTT voor de bereidwilligheid steeds weer op
nieuw opkomende vragen met de meeste voorko
mendheid te beantwoorden. 

De Bosch Kemper. 
Arnhem. 2 December 1952. 
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Twee werkjes, geheel verschillend van aard, ver
schenen als overdrukken uit het jonge Belgische phila
telistische tijdschrift L'Echo Philatélique. Beide zijn in 
de Franse taal geschreven, hetgeen voor zover het eerst 
genoemde werkje betreft voor vele Nederlandse Phila
telisten wellicht een handicap zal zijn om van de in
houd kennis te kunnen nemen. Het tweede genoemde, 
dat een duidelijke en chronologische opsomming met 

volledige tekst geeft van alle Belgische stempels met 
reclame- of dergelijke opschriften, gebruikt in de ja
ren 1910—1951, is uiteraard door de Nederlandse Phi
latelisten beter te volgen, daar de meeste dezer teksten 
zowel in het Frans als in het Nederlands zijn gesteld. 
In 31 bladzijden tekst vinden we 238 teksten vermeld, 
terwijl 1 bladzijde met genummerde vormen waarin 
de teksten werden aangebracht, gemakkelijk doet zien 
hoe het betreffende stempel er heeft uitgezien. Voor 
verzamelaars van deze stempels dus een nuttig boekje. 

De inhoud van het eerstgenoemde deeltje is van 
meer algemene aard. In 14 bladzijden worden in een 
11-tal hoofdstukjes allerlei onderwerpen behandeld als 
onderdeel van de postgeschiedenis. Wij noemen hier
van slechts als voorbeeld: oorsprong van de post, bere
den post, postkoetsen, interlocale post (Thurn en Taxis), 
scheepspost, Rowland Hill, ballon post. U ziet welk een 
verscheidenheid van onderwerpen in klein bestek 
wordt behandeld. Dat deze behandeling wel zeer op
pervlakkig is blijkt wel uit de geringe ruimte die voor 
ieder hoofdstuk is gebruikt. De doorsnee philatelist zal 
er dan ook niet veel nieuws in aantreffen, maar de 
wijze waarop een en ander wordt verteld is van dien 
aard, dat de lectuur toch een prettig tijdverdrijf geeft 
en wellicht in het onderbewuste gezakte bijzonder
heden toch weer even aan de oppervlakte brengt, iets 
wat toch zeker zijn nut kan hebben. Leest u bijv. maar 
eens de korte geschiedenis welke dit boekje geeft om
trent de bootlijn Ostende-Dover. Het is dan ook een 
gezellig verhaal dat wij de jeugdige Philatelisten, mede 
ter beoefening van hun kennis der Franse taal, ter le
zing kunnen aanbevelen. 

Stanley Gibbons Priced Cataloque of King Ge
orge VI Postage Stamps 1953. Uitgave van Stan
ley Gibbons Ltd, 391 Strand, Lorlden WC 2. Prijs 
4 sh + 3 d. porto; met wit papier doorschoten 
7 sh 6 d. + 6 d. porto. 

Op 26 November jl. verscheen de 5e uitgave van deze 
zo populair geworden catalogus, welke sinds de vorige 
uitgave alweer met 20 bladzijden werd uitgebreid en 
daardoor thans 200 pagina's telt. Ook het aantal illus
traties steeg en wel van 6750 tot 7220 stuks, een winst 
dus van 470 cliché's of bijna 7 »/o, hetgeen zeker niet 
gering is. Alle nieuwe uitgiften werden dan ook opge
nomen en waar nodig geïllustreerd. Deze catalogus is 
de eerste uit deze serie welke na de dood van koning 
George VI verschijnt, zodat de gehele periode van diens 
regering thans hierin is verwerkt en daarmede dus fei
telijk is afgesloten. Toch heeft deze uitgeefster ge
meend, ondanks de titel van deze catalogus, voorlopig 
deze verder door te moeten trekken met de zegels 
welke onder de thans aangevangen regering van ko
ningin Elisabeth zijn verschenen, om dan later te over
wegen of wellicht een afzonderlijke catalogus voor 
deze laatst bedoelde zegels gewenst is. 

Ook ditmaal werden de prijzen, waar zulks nodig 
was, herzien en is ook deze uitgave weer ten volle 
haar plaats onder de diverse catalogi waard. 

Katalos Znómefc; Lidovd Republika Albón-
skd 1945—'52. Uitgave van de Phil, dienst van de 
Tsjecho Slowaakse Post „POFIS" te verkrijgen 
bij Filatelie „ORBIS" Ve Smeckach 30 Praag II. 
Prijs 10 Kcs. 

Een 10-tal bladzijden in twee-kolommendruk maken 
melding van alle uitgiften van postzegels van de Volks
republiek Albanië, welke gedurende de jaren van het 
bestaan dezer republiek zijn verschenen. Een ongeveer 
50 tal cliché's geven daarbij afbeeldigen in ware groot-
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te van de meeste dezer zegels. Afwijkingen of varië
teiten worden hierbij niet vermeld en het is een sim
pele opsomming met prijsnotering van bedoelde zegels. 
De catalogus is in de Tsjecho Slowaakse taal gesteld 
en de prijzen zijn aangegeven in de munt van dat land. 
Een inleiding van 3 bladzijden gaat hieraan vooraf. 

Edwin Mueller. Österreich Spezial Katalog 1850-
1918. Uitgave van Julius Kunz, Reithlegasse 6 
Wien XIX. Prijs ƒ 22,50. Vertegenwoordiger in 
Nederland firma R. Haagsma, Leeuwenstraat 2a, 
Hilversum. 

Met een voorwoord van April 1952 verscheen de hier 
bovengenoemde speciaal catalogus over de oudere ze
gels van Oostenrijk, nl. der jaren 1850—1918. Een be
langrijk werk, waarvan de bruikbaarheid nog verhoogd 
wordt, doordat de tekst zowel in het Duits als in het 
Engels is gesteld, en de prijzen in Amerikaanse munt 
zijn gesteld» Het betreft thans de 5e uitgave dezer ca
talogus, waarvan de 4e uitgave reeds 15 jaar geleden 
verscheen. Het spreekt vanzelf, dat in dit tijdsverloop, 
waarin de Philatelie juist zulk een vlucht heeft geno
men, ook op dit speciaal gebied wel een en ander ge
wijzigd is en nieuwe vondsten zijn gedaan, zodat een 
herziening van de vorige uitgave geen overbodige luxe 
is. De laatste 10 jaren hebben verschillende vooraan
staande Oostenrijkse verzamelaars hun land verlaten 
en zich elders een nieuw vaderland gezocht. Daar werd 
dan vaak de interesse voor deze zegels bij de Philate
listen gewekt en ontstonden er ver buiten de Oosten
rijkse grenzen, hetzij studieclubs of verenigingen, 
welke zich met dit deeltje der Philatelie bezighouden. 
Vooral in Amerika en Engeland, waarheen verschil
lende dezer emigranten heen trokken, is dit aantal be
langrijk. De samensteller dezer catalogus, Ed. Mueller, 
thans te New York, is een der grootste kenners van 
deze zegels, een kennis waarvan deze catalogus doet 
blijken. Zijn vroegere werken: Die Postmarken von 
Österreich (1927) en Grosses Handbuch der Abstempe
lungen van Alt-Österreich und Lombardië—Venetiën 
(1927) en Die Poststempel auf Freimarken Ausgabe 
1867 von Österreich und Ungarn (1933) zijn ook in ons 
land geen onbekende lectuur. Verschillende malen 
wordt in deze catalogus dan ook naar die werken ver
wezen voor uitvoeriger inlichtingen. 

De 12 bladzijden tellende inleiding over vakuitdruk
kingen vormt een belangrijk en interessant hoofdstuk. 

Zeer uitvoerig wordt vervolgens op de verschillende 
uitgiften ingegaan en prijzen aangegeven voor postfris, 
ongebruikt zonder gom, gebruikt, gebruikt op brief-
stuk en gebruikt op gehele brief. Behandeld worden 
voorts proeven, typen, tandingen, kleurvariëteiten, 
plaatfouten, papiersoorten, randversieringen, enfin, .al
les waarvan maar melding te maken is. Hierdoor is 
een werk ontstaan, dat zich alleen van een handboek 
onderscheidt door de opname van de prijzen voor vrij
wel alle stukken. 

Melden we nog, dat ook de telegraaf- en kranten
zegels uitvoerig zijn behandeld en dat we ook de Oos
tenrijkse post in Liechtenstein (eerste uitgiften aldaar) 
en de Oostenrijkse post in de Levant er in bewerkt 
vinden en zelfs de zegels van de Donau-Stoomvaart 
Mij en van de Donau- en Zwarte Zee spoorweg. Dat 
alles wordt besloten met een 10-tal bladzijden met 
afbeeldingen en beschrijvingen van diverse typen, 
waarbij de onderlinge verschillen op duidelijke wijze 
zijn weergegeven. 

Een-prachtwerk, dat voor de specialisten op dit ge
bied zeker onmisbaar is en dat doet verlangen naar 
een werk in dezelfde geest dat de latere zegels van 
dit land behandelt. 

Michel Briefmarken Katalog Deutschland. 1953. 
Uitgave van de Schwaneberger Album Eugen 
Berlin, Angertorstraat 2, München 5. Prijs 
DM. 4,80. 

Hoewel het aanvankelijk niet in de bedoeling van 
de uitgeefster lag om het deel van de Michel Katalog 
Europa 1953, dat betrekking heeft op Duitsland als af
zonderlijk deel uit te geven, bleek de wens van de 
verzamelaars naar zulk een uitgave zó groot, dat zij 
voor dit verlangen is bezweken en dit deel in stevig 
kartonnen omslag het licht heeft doen zien. Reeds in 
de bespreking van het Europa-deel hebben we speciaal 
de aandacht gevestigd op dat gedeelte dat aan Duits
land is gewijd en hebben we de uitvoerigheid daarvan 
geprezen, zodat we hieraan thans niets behoeven toe 
te voegen dan de uitgeefster dank en hulde te brengen 
voor haar initiatief om voor een betrekkelijk klein be
drag een zo uitvoerig en uitstekend werk, bijna een 
handboek gelijk, voor de Philatelisten verkrijgbaar te 
stellen, iets waardoor zij deze verzamelaars de anders 
vaak onnodig uitgegeven gelden voor het gehele Euro
pa-deel heeft bespaard. 

Een uitgebreide inhoudsopgave maakt het naslaan 
van deze zegels wel zeer gemakkelijk. N. 

PHILATELISTISCH ALLERLEI 

De laatste tijd werden op de postzegelmarkt in 
Frankrijk seriezegels van Marokko aangeboden met 
de afbeelding van het gedenkteken voor generaal 
Leclerc te Temara, welke zegels wel waren aange
maakt, maar nimmer werden uitgegeven, zodat het 
vermoeden rees dat deze op illegale wijze in de han
del waren gekomen. Het blad Le Timbre weet nu ech
ter mede te delen dat dit vermoeden niet juist is. De 
zegels werden nl. ten getale van 300 series opgeno
men in de'albums van Marokko, welke op het U.P.U.-
congres te Brussel aan de leden wan dat congres wer
den geschonken. Een aantal afgevaardigden behielden 
de zegels, maar er waren er ook die geen prijs stel
den op dit behoud en ze van de hand deden. Het ge
noemde blad merkt hierbij op, dat dit weer eens een 
bewijs is met welk een lichtvaardigheid men bedoel
de boekjes heeft samengesteld, door er postzegels in 
op te nemen welke, postalisch gesproken, niet bestaan, 
daar zij nimmer werden uitgegeven. Gebleken is ook, 
dat de resterende 99.700 series niet zijn vernietigd, 
maar nog te Rabat op stok liggen. 

NIEUWTJESDIENST 
Benelux en Frankrijk, Duitsland, 
Oost- en West-Berlijn, Tsj.-Slowakije, 
U.S.A. en Israël. 
Gunstige voorwaarden. Lage prüzen. 
Vraagt zichtzending onder opgaaf 
van welke landen en vanaf welke 
uitgifte aan 

REKKIE HAAGSMA'S POSTZEGELHANDEL 
Leeuwenstraat 2a — HILVERSUM 
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— In The Ph i la te l i e Expor t e r treffen we een be r i ch t 
je aan dat in T r i n i d a d een an t iqua i r onlangs op een v e i 
ling te Port of Spa in een 20-tal boeken kocht voor de 
som van 6 s 6 d. I n een oud schaakboek, da t zich bij 
deze koop bevond, trof hij een 2 cent van 1851 van H a -
wai aan, een zgn. missionaris-zegel , welke zegel in de 
Stanley Gibbons catalogus t hans geprijsd s taa t voor 
£ 4.500!!! 

— Voor de Spaanse kolonie S a h a r a werd een wed
strijd u i tgeschreven voor een on twerp voor een post 
zegel, welke zal w o r d e n ui tgegeven ter gelegenheid 
van het 75-jarig bes t aan v a n de Koninkl i jke Aardr i jks 
kundige Vereniging a ldaar . Thans lezen wij , da t de 
eers te prijs ad 5.000 peseta ' s we rd gewonnen door Ra 
fael Lozano Pr ie to , die tevens voor een ander on twerp 
de tweede prijs ad 500 peseta 's verwierf, terwij l de 3e 
prijs, eveneens ad 500 peseta 's , we rd gewonnen door 
Carmelo Vega. 

VERENIGIIVGSNIEUWS 
(Vervolg van pag. 14) 

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

Bedankt: A. Goekoop , Amersfoort . 
Candidatuur inge t rokken ; S. van *t Eind, 

Amersfoort. 
Nieuwe leden: H . J. van Gelder, Plataanweg 

31, Amersfoort; G. J . Ziedses des Planies, Fr. 
Hendriklaan 9, Ut rech t . 

Het Bestuur wenst langs deze weg de leden 
alsnog een alleszins goed 1953, vooral een 
vruchtbaar philatelistisch verenigingsjaar. Bij al 
uw goede voornemens voor dit nieuw aangebro
ken jaar behoort u i te raard ook een vast be
sluit om dit jaar regelmatig de vergaderingen 
te bezoeken. 

Eerstvolgends bijeenkomst op Dinsdag 27 Jan. 
1953, des avonds te k w a r t over acht in de be-
nedenachterzaal van H o t e l „Monopo le" , Sta
tionsplein te Amersfoort . In verband met het 
bovenstaande, verwacht het Bestuur een grote 
opkomst. Getracht w o r d t een interessante lezing 
te doen verzorgen. 

•Jeugdafdeling: Bijeenkomsten iedere eerste 
Maandag van de maand, des avonds te zeven 
uur in het gebouw van de R.K. Leeszaal, 
Wijersstraat 2 te Amersfoort . Candidaatleden zijn 
altijd van harte we lkom. Nadere inlichtingen 
verstrekt gaarne de leider, de heer W. Peters, 
Steenhofstraat 34 te Soest. 

POSTZEGELVERENIGING „HIL
VERSUM EN OMSTREKEN'*. Secr.: 
Mr G. W. van Stapele , Java laan 24, 
Hilversum. 

Bedankt: 23 H. Ingenbleek; 275 J. Molenaar; 
360 J. Berkhout; 406 J . Boom; 428 S. Karten. 

Ons lid no. 429 M. Knol , Reigerstraat 22, 
Hilversum, heeft zijn bedanken per 1 Januari 
a.s. ingetrokken en blijft dus Hd. 

Nieuw lid: 485 Mej . D . R . C. Hana , Sterre-
laan 15, Hilversum. 

Voorgesteld als l id : J . Kinsbergen, Jac. van 
Campenlaan 46, H i lve r tum. 

Onze jaarvergadering wo r d t gehouden op 
Woensdag 21 Januari a.s. in de bovenzaal van 
de Openbare Leeszaal aan de 's-Gravelandseweg. 
GRATIS-VERLOTING. Alle aanwezige leden 
en zij die tijdig aan de secretaris bericht van 
verhindering schriftelijk hebben ingezonden ont 
vangen een prijs(je). TJitslag Estafette-prijsvraag. 
Periodiek aftreden van de voorzi t ter en de 
penningmeester, die zich beiden herkiesbaar 
stellen. 

Aanvang van de vergadering half acht. In 
verband met de grote agenda word t de leden 
verzocht tijdig aanwezig te zijn. 

'S-HERTOGENBOSSCHE VERENI
GING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS. Secr.: N. Glaudemans, J a n 
Steenstraat 17, Den Bosch. 

Vergadering op Woensdag 21 Januari 1953 te 
20.00 uur in Hotel „de Postfegel" te *s-Her-
togenbosch. Voor deze vergadering zal aan de 
leden nog een convocatie worden toegezonden. 

Nieuwe leden: E. N . M. Koning, Kerkstraat 
27, Uden; L. M. C. T o u w , Symensweg 9, Oss; 
L. J, M. Vroomen, van Noremborghs t raa t 47, 

's-Hertogenbosch; G. J. B. Wijnkoop, Ruwaard-
straat 21 G, Oss. 

Candidaatl id: Mr G. van Spaendonck, Anton 
der Kinderenlaan 20, *s-Hertogenbosch. 

Bedankt: L. G. A. Ebben, 's-Hertogenbosch; 
N . Gotlieb, 's-Her»ogenbosch; C. J. Hoegen 
Dijkhof, Put ten; St. Jozefvereniging (Direc
trice), ' s-Hertogenbosch; D. Kole, Oss; C. Lin-
ders, Geldrop; J. C. v. d. Loo, ' s -Hertogen
bosch; W. Mennes, 's-Hertogenbosch; Dr E. 
Noyons, 's-Hertogenbosch; J. v. d. Oord , Haar 
lem; Mevr. B. A. Overbeeke-Bloem, Grave; G. 
Schuurmans, 's-Hertogenbosch; F. de Veer, Ros
malen; H . Wösten van Gorp , Oirschot; Mevr. 
S. Wijnberg^ Amsterdam. 

Van de ledenlijst af te voeren wegens ver t rek 
naar het bui tenland: R. Carchon, ' s-Hertogen
bosch. 

POSTZEGELVERENIGING „IJMUI-
DEN E N OMSTREKEN". Secr.: G. 
de Hoog, Da Costalaan 18, Driehuis, 
(post I Jmuiden) . Tel. 4893-K 2550. 

Verenigingsbericht: De eerstvolgende rui l - en 
clubavonden worden gehouden op 23 Januari , 
6 en 20 Februari 1953, in het Patronaatsgebouw 
te IJmuiden-Oost . Aanvang des avonds half 
acht precies. 

Nieuwe leden: G. Koomen, J. P. Coenstraac 
73 A, I Jmuiden-O. ; Mevr. B. M. Eesch-Ouds-
hoorn, Brederodestraat 26, Zandvoort . 

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

Bedankt: G. F. W. Hendriksen; K. Furrer ; 
M. Hey, allen te Gouda. 

De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 
Maandag 23 Januari 1953. 

Bezichtiging van een verzameling van Ned. 
en Koloniën en Veiling, te 8 uur n .m. In de 
pauze gelegenheid tot beurzen. 

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

Bedankt: 80 C. Lu t t ïk ; 16 A. Moolenaars; 
20 P. Pieterse. 

Candidaatl id: P. Koomen, Kastanjestraat 33, 
Haarlem. 

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

Kort na zijn benoeming tot ere-penningmees-
ter is nog plotseling begin December overleden 
de heer J. C. Westerweel. Het vele werk dat 
hij gedurende vijf en twintig jaar voor onze 
vereniging heeft verr icht , zullen wij ons dank
baar blijven herinneren. 

Overleden: 2 J. C. Westerweel. 
Bedankt: 52 W. C. Vellekoop; 152 P . J. 

Vroegop. 
Nieuw l id: 180 D . A. v. d. Berg, Pironstraat 

14, Axel (per 1 Jan. *53). 
Vergaderingen: 14 Januari en I I Februari 

CJaarverg.). 

SPORTVERENIGING „S.H.E.L.L.". 
Secr.: N. J . van Deück, Badhuisweg 
3, Amsterdam-N. Tel. 61234. 

Bedankt: W. P. Bouman, Amsterdam; J. P . 
Pronk, Amsterdam. 

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

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

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

Vergadering op Donderdag 22 Januari 1953 in 
„de P o s t h o o r n " , Stationsstraat, Zaandam. 

Nieuwe leden: 169 G. Lebbink, Andreas Bonn
straat 16 I, Amsterdam-O. ; 187 N , v. d. Berg, 
Orionweg 112, Haar lem; 237 W. Vaneveld, In-
sulindeweg 63 I, Amsterdam; 241 J. G. Manger, 
Zuiddijk 7, Zaandam; 244 P . Kuijper, J. J. 
Allanstraat 253, Westzaan. 

Bedankt'. 9 J. W. Eekel; 98 B. Staphorsius; 
245 J. Rol ; 281 J. C. Tel . 

NED. VER. VAN POSTSTUKKEN
E N POSTSTEMPELVERZAME

LAARS. Secr.: I r Fr . Blom, Ant. 
Heinsiusstraat 31, Den Haag. 

Vergadering op Zondag 18 Januari 1953 te 
Ut rech t . Voor bijzonderheden zie Decembèr-
Postzak. 

Nieuw l id: 1. F. van der War t Jr . , Donge
straat 23 hs, Amste4-dam. 

Overleden: 141 E. Boeken, Amsterdam. 
Bedankt : 87 L. van Baaien; 248 C. P . de 

Hoog . 

VEREEN. VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS „ASSEN". Secr.: J . de 
Pauw, Venes t raa t 43, Assen. 

Bedankt: J. J. C. van Erp , Assen; E. J. Lin
deboom, Assen; G. F. van Wijk, Assen; J. G. 
Timmersy Assen; A. Spijkman, Coevorden; J. 
Branbergen, Musselkanaal; E. van Paassen, Den 
Haag ; Mevr. v. d. Linde-v. d. Meer, Veen
huizen 11 (Dr.) . 

DE K E N N E M E R POSTZEGELCLUB. 
Secr. : J . W. Schachtschabel, Star ing
plantsoen 46 zw., Velsen-Nrd, post 
Beverwijk. 

De eerstvolgende ruüavonden zijn vastgesteld 
op 19 Januar i en 2 en 16 Februari 1953. 

Bedankt : G. Tu inman , Beverwijk. 

PHILATELISTENVEREENIGING 
„BAARN". Secr.: O. H. W. Krüsel, 
Reigers t raa t 28 I. Tel. 2437. 

Nieuwe leden: 100 H . Roselaar, Jac. v. Len-
neplaan 55, Baarn; 101 J. Dijkhuizen, Veld-
heimweg 5, Baarn; 102 P . van Voorst Sr., Ferd. 
Huyck laan 33, Baarn. 

Bedankt: 34 F, W . Roskamp; 40 J. G. Bier-
haalder-Valk; 72 J. Kwint ; 21 A. Ph . M. 
Noordijk (wegens ver t rek naar elders). 

Nieuw lid: P . J. H . C. Her ten , Gerard Dou-
laan 4, Baarn. 

Adreswijziging Secretariaat van de Philatelis-
tenvereeniging , ,Baarn". Secretaris: O. H . W. 
Krüsel, Reigerstraat 28 I , Baarn. Tel . 2437. 
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VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DORDRECHT". 
Secr.: J. Dingemans, Helmerstr. l l rd, 
Dordrecht. 

Jaarvergadering op 28 Januari '53, Agenda: 
I. Opening — 2. Notulen — 3. Ingekomen 
stukken — 4. Mededelingen op Philatelistisch 
gebied — 5. Ballotage nieuwe leden. Voorge
steld worden: Mej. A. C. Mager, Burg. Jaslaan 
29, Dubbeldam; J. H . Schmidt , Spuiweg 4rd, 
Dordrecht — 6. Jaarverslag Secretaris — 7. 
Jaarverslag Penningmeester — 8. Bestuursverkie-
zing. Aftredend zijn de heren T . C. Visser en 
W. Oosting die beiden herkiesbaar zijn — 9. 
Benoeming leden kascommïssie — 10. Veiling — 
I I . Rondvraag — 12. Sluiting 

Ruil- en koopavond: 14 Jan. en 11 Febr. '53. 

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

Jaarvergadering: Deze wordt gehouden op 
Vrijdag 30 Jan. a.s. in het gebouw van de Chr . 
Leeszaal, Voorstraat 396, Dordrech t . Aanvang 
7.30 uur . Agenda; 1. Opening — 2. Notulen — 
3. Jaarverslag Secretaris — 4. Jaarverslag Pen
ningmeester — 5. Bestuursverkiezing — 6. Be
noeming kascommissie — 7. Ingek. stukken — 
8. Mededelingen — 9. Pauze — 10. Rondvraag 
— U . Veiling — 12. Verlot ing — 13 Sluiting. 

De eerstvolgende Contac tavond wordt gehou
den op Vrijdag 13 Febr. a.s., zelfde plaats en 
tijd. 

Bedankt : C P . P luymer t , Dordrech t ; J. v. d. 
Broek, Dordrecht . 

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

De bijeenkomsten in Februari zijn; Maandag 
2 Februari vergaderavond, Maandag 16 Februari 
rui l - en veilingavond in de grote zaal van het 
A.V.A.-gebouw. Elandstraat 194a, Den Haag. 

Nieuwe leden: 187 G. P. Bol, t . de Coligny-
straat 85, Den Haag; 188 J. H . Gallé, Marktweg 
28, Den Haag; 189 C. de Haan, Karnemelk-
sloot 67, Gouda; 190 A. Borstlap, Driebergen-
straat 392, Den Haag; 191 F. C. Kok, Vrees-
wijkstraat 677, Den Haag; 192 A. de U'inter, 
Stuwstraat 219, Den Haag; 193 J. M. v. Ra
tingen, Spakenburgsestraat 96, Den Haag ; 194 
F. ^ ' . de Boer, Maystraat 93, Den Haag. 

Bedankt: 29 F. Bouwmeester; 38 E. D . H . v. 
Stijn; 52 B. Luit ing; 62 E. Nickel; 120 H . A. 
de Boer; 121 J. A. Hogendoorn; 138 C. de 
Hoog; 145 H . J. v. Dillewijn; 149 F, Visbeen; 
170 Mej. K. Kok. 

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

Nieuwe leden; 68 N , J, v. Leeuwen, Burg, 
Crezcelaan 21, de Lier (Z ,H.) ; 31 M. v. Rijn, 
Stadhoudersstraat 24, Rijswijk (Z,H.) ; 41 W. A. 
V, Bi|lert, Oude- Delft 54, Delft; 44 A. Hil le, 
Is. Hoornbeekstraat 29, Delft; 76 K, v, d. Lely, 
Kloosterkade 212, Delft; 110 Mevr, W, P. v. d. 
Wel-v, Velzen, Nieuwstraat 16, Delft. 

Bedankt: 27 R, de Jong; 36 H , v. Heel ; 
41 F. SjAijer; 52 Fr, Deiji; 67 D, Schouten; 
76 Th . A. Haksteen; 84 Mej. P, B. v. Blokland; 
176 I. W. V. Schie; 188 C, Brouwer; 192 F. W, 
Naujoks; 202 J. Slingerland; 272 J, C. Zonder
land; 294 J, Stam; 329 J, C, Siieker; 338 L. 
Beetstra; 349 Mevr, J, C. v, d. Schoor-Broek-
huizen. 

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

Bijeenkomsten in Januari/Februari 1953: 28 
Januari ledenvergadering; 11 Februari sociëteits
avond 

Nieuw l id: N . Hoekstra, Herman Heijermans-
straat 9, Zandvoor t . 

Afgevoerd: F. J, de Gauw, Amsterdam. 

SHELL POSTZEGELCLUB „PER
NIS". Secr,: J. P. Kranendonk, Rönt-
genstraat 36 b, Vlaardingen. 

Bedankt: 22 K. v. d. Heuvel. 

POSTZEGEL-VEREENIGING „GO-
RINCHEM EN OMSTR.". Secr.: D. J. 
Hakkert Jr., Oosterstraat 16, Gorin-
chem. 

Gekozen zijn to t 
voorzi t ter : de heer Ir A. J. Rienks, Kon. 

Julianalaan 7, Gorinchem. 
penningm.: de heer P. WelHnga, Nwe Haven 

123, Gor inchem. 
bestuurslid: de heer F. v. Pul, Vlssersdijk 42, 

Gor inchem. 
Nieuw l id: Mevr. T. v. d. Doel, Dr ieb . 

Straatweg 67, Doorn . 
Candidaat leden: Mevr. Postma, Pr. Bcrnhard-

straat 27, Gor inchem; G. H . de Hoog, Zuster-
straat 23, Gor inchem, 

Bedankt: J. Bollée, Gorinchem; Mej. N . 
Kraayeveld, Gorinchem. 

POSTZEGELVERENIGING „H.G.P." 
te DOKKUM. Secr.: H. Sepp, Park
straat C 265 te Dokkum. 

Nieuwe leden: A. van Eerden, Zuiderbolwerk 
D 209, D o k k u m ; H . A. de Jong, Han tumhuizen 
35 (Fr.); W . van Klaarbergen, Gr. Breedstraat 
A 216a, D o k k u m ; W. Timmermans, Leliewaltje, 
D o k k u m . 

Bedankt: P . H . Klokman, Dokkum. 
De Vereniging houdt zich aanbevolen voor 

oude Philat . tijdschriften en oude postzegelboe-
ken. Graag aanbiedingen voor Michel 52 der 
gehele wereld. Eerstvolgende vergadering 23 
Jan. , 8 uur , in , ,Spoor2icht". 

W. H. EECEW 
P O S T Z E G E L H A N D E L - B U S S U,M 
Tel. 6288 - Kapelstraat 15 - Giro 451627 

ZICHTZENOINGEJV 
Wij hebben weer vele nieuwe boekjes gereed: 
Ned. O.G. - België - Frankrijk - Duitsland 
Luxemburg - Engeland - Malta - Gibraltar 
Levant - Ierland - Liechtenstein - Oostzee 
Staten - Scandinavië - Griekenland - B, Congo 
USA - Eng. Koloniën. 

Speciaal aangeboden: 
België Luchtpost 15/23 gebr. I en II 18 st. ƒ 25,— 
Idem, Col. Post 14 gebr. (2 Fr.) „ 8,50 
Danzig Luchtpost 25/29 gebr. „ 16,— 
Idem, Frankeerz. 165/176 ong. „25,— 
Hongarije 879/882 en Lu. 66/69 Rooseveld 

ong. „ 6,50 
Luxemburg Blok No. 3 ong. „ 6,50 
Polen „Na Scarb" 299/309 gebr. „25,— 
Tsjecho-Sl. 188/191 ong. „ 7,50 
Yougo-Slavië U.P.U. gebr. 520/522 „ 4,— 
Argentinië 456/458 ong. „ 10,— 

id. Souv. 13 gebr. „ 4,50 
Souv. 14/18 ong. „24,— 

Kaap de G. Hoop 3 ong. „ 3 5 , ^ 
Ver. Staten 228/248 ong. „ 65,— 

Postzegelhandel 
C. J. H. Rootlieb 

Philatelist-Expert 
Laan van Mecrdervoort 273 A 

's-Gravenhage 
Tel. 392142 - Postgiro 444540 

Inkoop ! 
Verkoop ! 
Ruil! 

Postzegels en Munten. 
Medailles, Insignes, Noodgeld betere genre. 
Numismatique werken. 

Ik geef in ruil Europa, buiten Europese Engelse 
Koloniën, tegen munten tot de hoogste waarde. 
Vraagt mijn condities!! 
Zoek te koop betere zegels, alsook porto-dienst-
zegels van: 
Nederland, Nederl. 
Suriname. Losse ex. 
verschillende Ne
derland en Over
zeese gebieden, 
gebruikt en onge
bruikt in prima 
exemplaren, ƒ 75,-

Indië, Indonesië, Curasao, 
en partijen. Bied aan 1000 

Postzegelhandel 
C. J. H. Rootlieb 

Philatelist-Expert 
Laan van Meerdervoort 273 A 

's-Gravenhage 
Tel . 392142 - Postgiro 444540 
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Sensationel 
t Deze prijzen 

e aanbieding . . 
blijven 

1 kan het alleen maar 

1 Nederland. 
1 1 ° gued 

2 " goed 
1 4 ° goed 
1 6 ° mooi 
1 10 ° mooi 
1 16 ° prima 
1 16 z. gom 
1 26 J prima 
1 27 J prima 

28 ° 
29 " goed 

1 43 ° 
1 44 ° 

48 
49 
8283 
8486° 
9094 
96 
98 " 
100 " 
10709 
12128 
129 

1 13940 » 
1 165 ° 

16668» 
16998 
19902 
20307 
20811 
22931 » 
238 ° 
24043
24447 
24851 
25760 » 
27073 
27477 "■ 
278 ° 
27982 
28386 " 
28992 
29699 0 
30509 
31822 
349 
35055 ° 
379a, b. c. d 
39296 

1 39701 
1 40203 

40521 
1 42327 
1 46468 

46984 
48589 
49094 
49598 " 
53336 
54550 
55155 
55862 
56367 
56872 
57376 
57882 
58386 
58790 
R 118 

3,— 
2,75 
1,25 

12,— 
1,85 
3,50 
8,— 

16,50 
22,50 

2,50 
10,— 

1,25 
5,50 

50,— 
12,— 
0,40 
0,25 
0,70 
0,60 
1,50 
3,— 
3,— 
1,90 
2,— 
0,23 

 0,20 
0,50 

17,50 
1,30 
2,30 
1,— 
1,40 
0,70 
2,50 
6,75 
2,25 
1,90 
2,30 
0,80 
0,45 
1,35 
0,65 
1,10 
0,45 
1,25 
1,30 

11,50 
0,60 
0,25 
0,20 
0,20 
0,40 
0,28 
0,13 
0,25 
5,— 
0,50 
0,50 
0,17 
0,75 
1,40 
1,50 
0,85 
0,90 
0,70 
0,90 
0,75 
0,45 
1,90 

35,— 
Met ° is Bestempeld. 
of giro. Deze 
een Ned. rolt. 
Deze reclame

50 Beieren 
100 België 
50 Bulgarije 
100 Chili 
50 Chili 

Nog zeer vele 

maand 

. en prima icwaliieii 
slechts een maand geldig. De grote 
goedmaken. Profiteer 

R 7173 " strip 
R 7477 strip 
R 8285 " blok 
R 8689 strip 
R 9497 strip 
R 9801 ° strip 
Lp 68 
P 28 ' 
P 29 a • 
P 88 
Dienst 1619 " 
id. 2526 o 
id. 915 " 
id. 2734 ° 
id. 15 A ° 
Ned. Indië. 
2 bruine gom 
8 F " 
11 G ■= 
11 C " 
12 C ° 
12 G » 
13 G " 
16 ° 
80 ° 
98 " 
141 
22125 
23538 
24145 
262 " 
263 ° 
264 » 
272 
284 C 
97 f 
29092 
29397 
30408 
30916 
32230 
331 
332 ° 
33436 
337343 
344 
34748 
34950 
37273 
37482 
383 
383388 " 
388 ° 
Lp 1112 " 
Lp 14 o 
Lp 18 " 
P I ° besch. 
P 4148 
P 4952 
N . G . 121 
Cura9ao. 
28 
61 ' 
62 ° 
67 
58 A " 
48 C " 
74 b 
75 A 
102 
15357 
Boven ƒ 10,— 

11,— 
10,50 
5,50 
4,75 
6,25 
4,25 

10,— 
7,50 
2,— 
0,75 
3,— 
0,20 
4,75 
2,— 
2,— 

75,— 
1,25 
6,50 
0,75 
0,75 
2,50 
1,50 
5,— 
6,25 
8,50 
0,60 
2,25 
0,85 
1,60 
3,50 
2,— 
1,50 
0,25 
4,— 

19,50 
3,90 
4,— 
0,25 
1,10 
1,65 
0,75 
1,15 
0,10 
1,20 
0,40 
0,25 
0,25 
0,35 
1,50 
0,30 
5,50 
3,— 
0,12 
0,10 
0,45 

13,— 
2,75 
6,25 

10,— 

6,— 
0,65 
0,45 
1,10 
1,10 
0,20 
9,— 
2,— 
0,35 
1,45 

hiervan. 

158-63 
164-67 
168-77 
178 
182-84 
196-97 
195 ° 
198-99 
200-05 
206-08 
Lp 1-2 " 
Lp 4-16 
Lp 45-52 
Lp 69-82 
Lp 88 
Suriname: 
5 C 
10 a C 0 
16-17 
18 
19 
22 v 
22 a, V 
26 
27 
34 " 
37 
38 
116 
116 f. a. 
146-49 
195-96 "■ 
197-99 
200-01 
206-09 
210-13 
214-19 ' 
229-43 
244 
245-46 
257-73 
274-75 
276-77 
278-79 ° 
284 
285-94 
Lp 20-22 
Lp 27-28 
Lepra 
Lp 31 o 
P 33-35 
Engeland. 
79 
94 
99 
102 
108 
111 
114 
121 ° 
123 
117 
173-74 " • 
105 o 
■46 ° 5 pond 
226 ° 
238 
233 
245 
198 

omzet 1 

0,95 
0,95 
3,25 
2,15 1 
1,05 1 
0,60 
1,— 
0,60 
3,50 
1,10 

16,50 
9,— 1 
9 — 
6,90 

55,— 

1,75 
3,50 
0,36 ■ 
0,90 
1,— 
1,25 
6,50 
0,45 
1,75 
1,75 
0,85 
0,50 1 
0,50 1 
1,10 1 
4,50 
0,80 

12,— 
0,30 
1,75 
1,45 1 
4,75 

44,50 
0,15 1 
0,25 1 
8,50 
0,60 
0,80 
5,50 1 
0,07 
8,50 

11,— 
1,40 
3.— 
1,15 1 
2,75 

1,40 
0,30 1 
0,65 
1,50 
0,35 
0,45 
0,45 

25,— 
0,65 1 
1,10 1 
4,50 

30,— 1 
135,— 1 

3,— 
17,50 

1,50 
15,— 

5,— 
franco. Levering rembours 1 

als extra reclame bij bestelling van ƒ 
no 10° en bü f 2 5 , -

aanbiec 
Luxe 

1,10 
1,— 
1,10 
4,50 
1,— 

andere 

- een 
1 0 , -

rolt . no. 14° cadeau. | 
ing geldt ook voor de aangeb. pakket ten . 1 
kwaliteit landcnpakketten. 

100 Denemarken 1,— 
500 Duitsland 
300 Frankrijk 
200 Fr. kol . 
2000 Wereld 

voorradig. Prijs 

Postzegelhandel 
A. 

Hoogstraat IM a -

6,— 
5,25 
3.50 

13,— 

500 Italië 
500 Scandinavië 
500 Nederland 
200 Indonesië 
200 Dantzig 

op aanvr., prima kw; 

12,— 1 
10,— 1 
17,50 
8,50 

13,50 

liteit. 1 

„MADJOE" 
A. M. DE GRAAFF 
SCHIEDAM. - Tel . 68407. - Giro 428605 1 

972 et <ie beste wensen voor 1953 
kan ik U tevens een bijzonder 

mooie veiling aankondigen, welke 
begin Februari gehouden zal worden 
in het Parkhotel. 
Zeer belangrijk Nederland en O. G., 
w.o. vele rariteiten en proeven, een 
speciale afdeling luchtpost, prachti
ge collecties en restanten, enz. ko
men in deze 96e veiling onder de 
hamer. 

Postzegelhandel K.A. Weeda 
Zoutmanstraat 14a Den Haag 
Telefoon 394543 Giro 27773. 

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

■i P o s t 
zegels 

AANBIEDING 
Curasao . 

1942 Lp. 5 Gld (o) ƒ 8,50 
Neder land. 

1898 1 Gld. Kroning (o) 4,75 

Yv. 16 
24 
25 
29 
36a 
122 
149 
177/178 
293/298 
308/314 
326/332 
356/362 
394/400 
Lp 1-5 

(x) 

België. 
(o) fr. 450 ƒ 2,— 
(o) „ 3000 „ 13,50 
(o) „ 2500 „ 11,50 
(o) „ 1750 „ 8,50 
(x) „ 12500 „ 40,— 
(o) „ 900 „ 4,50 
(x) „ 1000 „ 5,— 
(x) „ 4000 „ 25,— 
(o) „ .790 „ 3,75 
(x) „ 1150 „ 5,75 
(x) „ 1700 „ 8,25 
(x) „ 2700 „ 13,25 
(x) „ 3550 „ 16,50 
(x) „ 3940 „ 17,50 

:ebr. (o) = gebr. 

ALBUMS 
Nederland en CI..G. 

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

„ D A V O " album . . . . 
Groot insteekboek 

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

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

/ 

' 7.50 
, 11.50 

„ 13— 
, 22.50 

8,50 
9,75 
0.95; 
3,45; 

Zendt mij Uw Mancolijst 
Nederland en O.G. 

HAGA's 
POSTZEGELHANDEL 

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

Laat U W MAANDBLADEN INBINDEN door 

C. J. BLANKENZEE 
v.h. Kemper & Co, Boekbinderij & Persvergulderij 
Elandsgracht I I , Amsterdam Telefoon 33276 
Speciaal adre^ voot al Uw phElatelisti^ch en ander bmdwerk ' 

BEKIJK UW POSTZEGELS 
-ONDER HET GENOT VAN 
EEN FIJNE PIJP 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 
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SPECIALE AANBIEDING BLOCS 
BELGIË: 

N o . 4 pfr. 
N o . 5 pfr. 
N o . 3 gebr. 
N o . 6 pfr. 
N o . 7 pfr. 
N o . 7 gebr. 
N o . 8 gebr. 
N o . 10 get. pfr. 
N o . 10a onget. 
N o . 13 pfr. 
N o . 14 pfr. 
N o . 15 pfr. 
N o . 16 pfr. 
N o . 17 pfr. 

BELG. C O N G O i 
N o . 1 pfr. 
N o . 2 pfr. 

D U I T S L A N D : 
N o . 1 pfr . 
N o . 2 pfr . 
N o . 3 pfr. 
N o . 4/5 pfr. 
N o . 4/5 geb. 
N o . 6 pfr. 
N o . 7 pfr. 
N o . 8 pfr. 
N o . 8 gebr. 
N o . 9 pfr. 
N o . 9 gebr. 
N o . 10 pfr. 
N o . 11 pfr. 

A.-ZÓNE '46: 
N o . 1 get. en onget 

O O S T - D U I T S L A N D 
N o . 1 pfr. 

F R A N K R I J K 
N o . 3 pfr. 

H O N G A R I J E : 
N o . 5/6 pfr. 

JOEGO-SLAVIË: 
N o . 1 pfr. 

ƒ 9,50 
.. 2,— 
„ 6,75 
„ 2,25 
„ 1,75 
., 1.75 
„ 0,75 
» 2,50 
„ 2,50 
„ 0,90 
„ 0,75 
» 0,90 
. . 0,90 
„ 1,15 

, . 1,10 
» 7,25 

„ 20,— 
„ 55,— 
„ 14,— 
„ 1,60 
„ 1,60 
„ 0,50 
„ 3 ,— 
■■ 0,25 
„ 0,30 
„ 0,80 
„ 0,80 
„ 0,80 
„ 0,80 

„ 3,75 

„ 0,45 

t> 7,50 

>, 4,75 

ƒ 0,75 

EUROPA 
L I E C H T E N S T E I N : 

N o . 1 pfr . 
N o . 1 gebr. 
N o . 2 pfr. 
N o . 3 pfr . 
N o . 4 pfr. 
N o . 6 gebr. 
N o . 7 pfr. 

L UXE M B UR G: 
N o . 2 pfr. 
N o . 4 pfr. 

N E D E R L A N D : 
LegioenbLokken 

O O S T E N R I J K : 
N o . 1 „ W i p a " 

P O L E N : 
N o . 2 pfr . 
N o . 3 pfr. 
N o . 4 pfr . 
N o . 5 pfr . 
N o . 5a pfr . 
N o . 6 pfr. 

P O R T U G A L : 
N o . 1 ongebr 

R O E M E N I Ë : 
N o . 1 pfr . 
N o . 2 pfr. 
N o . 6 pfr. 

SAN M A R I N O : 

„ 
j . 

j . 

,, 
„ 
,, 
„ 
„ 
„ 

pfr. .» 

Z Z ! 
pfr. „ 

^̂  
„ 
ft 

,, 
ff 

*' 

I , 

» 
Wo. 1 p t r . „ 

TSJ . SLOWAKIJE: 
N o . 1 en 2 

nfr. 77-1 .. 
N o . 5 pfr. 
N o . 7 pfr. 

T U R K I J E : 
N o . 1 pfr. 

Z W I T S E R L A N D 
N o . 1 gebr. 
N o . 2 pfr. 

N o . 3 pfr . 
N o . 4 pfr. 
N o . 10 pfr. 

^ j 

^ j 

vH " 

„ 
" 

140,— 
135,— 

1,20 
1,20 

22,— 
34,— 

3,50 

1,20 
2,50 

2,25 

200,— 

0,90 
0,90 
0,90 
2,80 
2,80 
1,90 

27,50 

1,50 
0,50 

10,— 

200,— 
1,50 
1,60 

2,50 

32,50 
3,50 

17,50 
0,90 
2,50 
3,25 

Vraagt eens vrijblijvend onze regelmatig verschijnende 
ZEER AANTREKKELIJKE SPECIALE A A N B I E D I N G E N 
aan! U zul t er zeker geen spijt van h e b t e n ! 

Postzegelhandel A. JAASMA 
Kapelstraat 31 - BUSSUM - Giro 480272 - Tel . 5835 

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

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

POSTZEGELHANDEL HOLLANDIA 
Denneweg 182 — Den Haag 

Voordelige aanbieding: 
Indonesia Tempel 25 rup. gebr. ƒ 2,— 
Curacao 1946, 168 t/m 177 ongebr. „ 2,90 
Suriname 294, 1 gld. gebr. „ 0,75 

Voor brillen gaat Unatuurlijk naar... 
V R O O M Uw opticien 

Amsterdam: Nwe Spiegelstraat 37 - Tel. 39135 
Elandsgracht 142 - Tel. 39783 

Uitverkoop wegens opheffing 
tegen 

Indonesië 
sterk verlaagde prijzen 

No. 60 1 Gulden op blauw 
no. 60 

„ 61 2% Gld. zwartbl . op 
„ 328 25 et. 

■ „ 329 50 et. 
„ 330 80 et. 
„ 331 2 Gulden 

Tempelserie 
No. 384 2 Rupiah 

„ 385 3 „ 
„ 386 5 „ 
„ 388 25 „ 

Alle pr ima ex. 

papier 

blauw 
ƒ 1,25 
„ 5 , -
„ 0,05 
„ 0,20 
„ 0,30 
„ 0,30 

„ 0,25 
„ 0,70 
,, 0,75 
» 3,90 

U verdient ruim uw reisliosten door bij mij 
uw aanltopen te doen. Boven ƒ 10,— franco 
aangetekend. 

Hendrik van der Loo's Postzegelhandel 
'Herengracht 8a 
Tel. 112944 

Den Haag 
Giro 24392 

± 3 minuten van Station S.S.; van Holl. 
Spoor te bereiken met bus T. 

Aanbieding Britse Koloniën 
Aitutaki . 
2 
3 
5 

o f 
0 ,, 
o ,, 

23, 25, 26 X „ 
27 
28 
Brunei. 
1 
7 
5 
5 
6 
8 
8 
14 
16 
17 
13 
21 
22 
25/28 
32 
35 
50/51 
54 
Cook Eil 
1 
3 

X „ 
X „ 

X „ 

X , , 
X „ 
o ,, 
X „ 
X , , 
X , , 
X „ 
o „ 
X „ 
X , , 
X „ 
X „ 

X „ 

X „ 
o „ 

X - postfris. 

Fiji 
0,80 47/50 
0,95 49/50 
0,95 64 
1,25 73 
0,95 74 
0,95 76 

o f 
X „ 
X » 
O , , 
X , , 
X >> 

2,— 
1,40 
1,40 
0,95 
0,95 
1,40 

Gilbert & Ellice 
3,75 8/11 
1,40 N ' " = 
0,95 i^'* 
1 . - ' . , 170 26/29 

i>o lïll 1,70 35/36 
0,65 36a 
1,40 Penrhyn 
i-r. 1/3 
.̂■•O 4/5 

2,40 6 
3,60 8/9 
1,65 l'{ 
0 , « 14/15 
4,50 17 
0,95 

o ƒ 

X „ 
X „ 
X „ 
X >> 
X •> 

Kil. 
TT f 
X „ 

0,60 K>rotonga 
f, X .. 
9/13 

1,40 14/16 
2,50 18/20 

o — gebrui 
T o t ƒ 5 , -

X „ 
X >f 

z „ 

3,80 

1,50 
l,iU 
1,5U 
1,8U 
1,30 

0,75 
1,70 
2,60 
3,— 
0,60 
0,S5 
0,85 

1,20 
3,40 
1,40 
4,75 

in Oceanië 
Salomon 
8/9 
9/10 
11/12 
13 
14 
15 
Samoa 
6 
Sarawak 
4/7 
9/11 
14 
15/17 zg 
19 
20/21 
23/24 
23/24 
25 
29 
31/34 
36/41 
44 
46 
60, 62 
Tonga. 
1/5 
24 
43/44 

t t . Uitsluitend pr ima 
- port extra . 

Eil. 
0 ƒ 0,95 
X „ 1,— 
X „ 2,60 
X „ 1,80 
X „ 1,80 
X „ 3,50 

X „ 11,— 

o „ 3,— 
o „ 1,— 
X „ 1,60 
X „ 2 — 
o „ 2,75 
X „ 3,20 
X „ 2,10 
o „ 2,— 
o „ 2,— 
o „ 2,40 
o „ 3,— 
o „ 2,50 
o „ 2,30 
X „ 2,30 
X „ 2,30 

0 „ 3 , -
0 . . 1,60 
z „ 2,40 

kwaliteit . 

Postzegelhandel M. D. POSTMA 
Uniabuur t 14 - Tel . 7028 

Gelegenheidsaanbieding: Pracht 
derland en Overzeese Gebieden 

Vraagt 
Na afspraak 

- Giro 295477 - .eeuwarden | 

ge gespecialiseerde collectie N e - 1 
Alles gebruikt. Prijs 

te bezichtig en. 
ƒ 4 1 5 0 , - . 

toezending van onze 14-daagse aanbiedingen 



Aanbieding Croatië 
ongebruikt 

1941 
1941 
1941 
1941 
1942 
1942 

Yv nrs 1/8 
9/23 
26/27 
49 
57 
59/61 

ƒ 4,75 
„ 3,25 
„ 7,50 
„ 0,25 
„ 0,45 
„ <5,50 

1943 
1943 
1944 
1944 
1944 
1943 

Yv nrs 
,, 
^ j 

,, 
Bloc nr 

69/71 
104 
115/118 
131/133 
140/142 

5 

ƒ 1 . -
„ 0,25 
„ 0,30 
„ 0,20 
„ 25,— 
„ 0,75 

Uw inancohjst naar. 

POSTZEGELHANDEL PHILADELPHIA 
J. M. GOSSE 

Kruisweg 43 - Haarlem - Giro 135793 - Tel. 15515 

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

DE speciaalzaak voor betere zegels van de 
Engelsche Kolonien! 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiitiMiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiHitiniiitiiiiiiiiuiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiii 

KLEINE ANNONCES 
Prijs 35 et per mm, beta-
Img na toezending factuur. 

TE KOOP G E V R A A G D a contan t 
Rusland, oud en n ieuw, gebru ik t 
op brief, ook Russ Levan t , China 
etc Zichtzendingen ui ts l aange
tekend aan J Verri jn S tua r t , Bal-
semienlaan 36, Den H a a g 

T e koop gevr S C H R O E F B A N D 
MET ÉTUI van losbladig Yver t 
album 30 X 36 cm (zwar t met 
rode rechte rug) d o o r ir F . A. 
Netemans, Leuvensestr . 83, Sche-

R U I L C O N N E C T I E S gezocht Heb 
o a af te geven, Zweden , N o o r 
wegen, Denemarken , IJs land, Fm 
land enz Schrijf aan G ord on 
Holmqvist , N y k o p m g , Zweden 

TE KOOP G E V R . 10 st Y \ e r t 
30 en 37 Zuid Afr ika, los of in 
paren Zoek rui l re la t ie m e t verz 
van Duitsl , F r a n k r , Zwitserl 
A Bui)s, Cocksdorp 23 , Texel 

N I C A R A G U A , H O N D U R A S , 
SALVADOR, niet later dan pi m 
1905 Te koop of in ru i l gevr 
Brieven en gebru ik te pos t s tukken 
Zichtzendingen aan H Smabers, 
"\ Be\e ininckst r 113, Den Haag 
Tel 553929 

SPECIAALVERZAMELAAR China 
vanaf 1935 — inclusief p rov inc ie - , 
bezettings- e a speciale ui tgaven 
— zoekt contac t met andere ver
zamelaars van dir gebied voor 
ruil en koop Brieven aan Drs 
H J Manschot, Minerva laan 71I I , 
Amsterdam Z 

Verkoop mifn collectie E U R O P A 
EN OVERZEE a Va cent Yver t 
V o r d t desgewenst gaarne ter in
zage gezonden Br onder N o 
P 027, uitg Planeta 

Boekjes ENGELSE K O L O N I Ë N 
(keurcollectie) worden u gaarne na 
ontvangst briefkaart ter inzage 
toegezonden. Referenties bijvoe
gen Keuze uit duizenden zegels, 
zowel voor beginners als gevor
derden Adres M Schouten, Goe-
janverw dijk 13, Gouda 

H O O G S T E BOD GEVR. Ui tzon 
derlijk gave verzameling Ned en 
G G D , waarde ƒ 1500 — T c be
zichtigen en brieven adres B C 
Montfoor t , Emmast iaat 23, D o i -
drecht 

S U R I N A M E nrs 30 (10 op 15) 
f 16,— , nrs 31 (10 op 20) ƒ O 55 

ENKELE BLOCS, ENKELE ST 
Gebroken T , pnjs ƒ 30,— en 
ƒ 2,— Alle ex prachtex Zeer 
beperkte voorraad Bestel nog 
heden Harteveid, Essenburgstr. 
14, Ro t te rdam Tel 39944. Gi ro 
507407 

BRITS IMPERIUM. Heb massa 
dubbele zegels Engelse Kolomen 
Wil ru i len ' U ook^ Zend mij dan 
25, 50, 100 of meer verschillende 
van die gebieden en ik zend u 
gelijk aantal verschillende van 
zelfde waarde in ruil Geef ook 
vooi 25 of meer verschillende 
Ned en/of Beig groot formaat -
zegels gelijk aantal Engelse Kolo
men Geef voor 25 of meer Eng 
Ko! gelijk . aantal g root form 
Zwitserland Vraag en geef enkel 
gave en mooi gestempelde zegels. 
Postzegel 10 cent voor retoui 
p o r t o insluiten a u b C Baert , 
Willem de Zwijgerlaan 50, T e r -
neuzen 

Par t biedt aan ledig SCHAUBEK 
EUROPA ALBUM, als nieuw, t o t 
1944, in vier banden en S C H W A -
N E N B E R G E R AI BUM, ook vier 
banden, to t 1943, bevattende 5500 
zegels, keurig onderhouden Bi 
onder N o P 028, u i tg Planeta 

Onze zéér importante 

201e POSTZEGEIVEIIING 
(omvattende 3 zittingen) 
zal einde Januari a s plaats vinden Deze 
veiling, grotendeels bestaande uit een 
nalatenschap, biedt een grote verscheiden
heid aan materiaal, zowel voor verzame
laars als handelaars. Een globale op
somming van het materiaal 

a) Prachtige collectie Nederland en O.G. 
(ca 7% cent 3-gaats roltanding post-
fris los, paar, strip ä 3, IDEM ä 6, ge
bruikt: los en op gehele brief!) 

b) Europa, waarby veel klassiek 
c) Overzee, voornamelijk Engelse Koloniën, 

vooral klassiek 
d) Grote en belangrijlie afdeling Landv er-

zamelingen met interessant materiaal 

VEILEN MET SUCCES? 
RIETDIJK N.V. HET ADRES! 
Vraagt onze veihng-catalogi 
Gunstige veihng-tnzend condities. 
Renteloos voorschot.. 

Hebt U verkoop-plannen? Schrijft U ons 
nog heden! 

J. K. RIETDIJK N.V. 
DEN HAAG 

Telefoon 1170.20 Lange Poten 15 A 

Van Welderenstraat 27 - Nijmegen - Teletoon 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 

Dringend te koop gevraagd, gewone Ned. küo-
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. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllMllllltllllllllllllllllMllllttrmtHlIIIMIIIIIINIlll 

Slytery-wynhandel J. W. JONKER 
Prinsengracht 598 - telef. 30523 - Amsterdam 

Ook goede wijn behoeft niet duur te zijn 
Vm Rouge d 'Algér ie p . fles f i 50 
Vin de Dordogne rouge et blanc . , , , , 1 60 
Candla (Zoete Griekse wijn) . . . , , ,, 1 60 

Bij afname van 12 fietsen korting. 4s Vraagt o n z e 
Gratis bezorgen door 't gehele land wi jn-pr i j scourant 



Sinds 1886 

EEN BELANGRIJKE 

VAN DIETEN-VEILING 
In Februari de 347e veiling waarin o.a.: 

NEDERLAND & O.G. w.o. prachtige Eerste Emissie 

KLASSIEK EUROPA en enkele Buiten-Europese landen 

POSTFRISSE ENGELSE KOLONIEN, enz. 

Rijk geïllustreerde catalogus gratis op aanvraag 

Voor aankoop en verkoop van grote en kleine objecten 

n 

L 
J. L VAN DIETEN Noordeinde 37, DEN HAAG, Tel. 01700-1 14836 

Winkelverkoop: Coolsingel A 3 - ROTTERDAM J 
Te koop gevraagd 

Massawaar Nederland en Overz, Gebieden, 
complete weldadigheidsseries, enz, In ieder 
kwantum. Contante betaling. 

W. HEERTJE 
DEURL00STRAAT4, AMSTERDAM-Z. 

ICJDlFf eerste feestdagen serie ong. f. 7,50 
IkSa/inL idem tête bêche serie ong. f.17,50 

Verder bijna alles van Israël leverbaar. 

Postzegel« e n A l b o m h a n d e l M . A . M a n o s k o w s k i 
Wagenstr. 105, Den Haag. Postrek. 33.530 

FA. L. BOOMSMA & Z O O N 
Nassaukade 118-119 - Tel. 82521 en 85421 - Amsterdam 

MAKELAARS EN BOUWKUNDIGEN 
ADMINISTRATIE EN ONDERHOUD VAN 

HUIZEN — E X P E R T S 

No 111/14 
„ 127/29 
, 130/36 
, 137/40 
, 141/44 
, 146/49 
, 150 
, 151/56 

SURIJK A M E (ongebruikt) 
ƒ 1,25 No. 177/78 ƒ 11,— No. 220/28 
„ 1,50 
„ 3,75 
.. 4,— 
„ 6,50 
„ 5,25 
„ 0,60 
>, 4,25 

Betaling met bestelling 
porti extra 
Aanbiedinge 
Nederl. 

Te koop 
n met prijs 

„ 179/82 
„ 183/86 
„ 190/93 
„ 206/09 
„ 210/13 
„ 214/19 
„ 247/48 en 

, 2,50 „ 245/46 
, 1,25 „ 249/73 
, 1 , 4 0 „ 274/75 
, 1 , 9 0 „ 276/77 
, 1,60 „ 278/79 
. 4,50 „ 280/83 

Lpst. „ 29/30 
of onder rembours Orders beneden 

eevr. Series Nederland & Overz 
worden omgaand beantwoord 

ƒ2,50 
„ 0,25 
„ 9,50 
., 0,70 
„ 0,75 
.. 7,— 
„ 5,— 
,. 3.— 
ƒ 5 , -
Gew. 

Postzegelhandel A M. N. v. d. Broeke 
N Z Voorburgwal 31é , Amsterdatr -C . — Postgiro 165298 1 

G. K E I Z E R & ZOON N.V. 
P a s s a g e 2 5 - 2 7 DEI\ H A 4 G 

Het adres voor betere en zeldzame zegels, 
zowel van Nederland en Europa als van 
Overzee. 

Zend t ons u w mancolijst! 

Voordelige aanbieding 
X. F in land 1901 10 M. no. 60a ƒ 17,50 

K r e t a 1898 20 p . no. 1 „ 22,50 
X. Enge land 1929 f 1.- no. 183 „ 80,— 

1948 f 1.- no. 238 „ 15,— 

Carrosseriefabriek i\.inm Open daken in luxe wagens 
Uitdenken, spulten, enz. 
Nieuwe Carrosserieën op elk gebied 

Gevestigd 
sedert 1924 AMSTERDAM - HOUTMANKADE 46 A - TELEFOON 40956 


